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ÖZ 

SIRRU’L-ESRÂR LİTERATÜRÜ VE NEVÂLÎ’NİN SIRRU’L-ESRÂR 

TERCÜMESİ 

Elif Yücer 

 

Bu tezde, İslâm siyaset felsefesi alanında yazılıp modern döneme kadar 

Aristoteles’e (M.Ö. 384-322) ait olduğu düşünülen ve siyasetname türünün ilk 

örneklerinden olan pseudo Aristoteles eseri Sırru’l-esrâr üzerinde durulmuş ve bu 

eserin XVI. yüzyıl Osmanlı âlimi ve III. Mehmed’in (slt. 1595-1603) şehzade hocası 

olan Nasûh Nevâlî tarafından yapılmış tercümesi Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs 

eserinin tanıtımı ve siyaset düşüncesi açısından tahlili yapılmıştır. Eser, Sokullu 

Mehmet Paşa’ya (ö. 987/1579) sunulmuş olması ve dönemin siyaset düşüncesini 

aksettirmesinin yanı sıra Osmanlı ilim ve kültür dünyasında yaygın olan Aristoteles 

imajını ortaya koyması bakımından da önem arz etmektedir. 

Tezde ilk olarak Sırru’l-esrâr’ın kökeni, mütercimi, tarihsel seyri, nüshaları, 

siyaset felsefesi açısından etkileri üzerinde durulmuş, eserin tartışmalı yönleri konu 

edilmiştir. İkinci olarak Nevâlî hakkında bilgi verilmiş, eserleri tanıtılmış, Terceme-i 

Nesâih-i Aristatâlîs ile müellifin meşhur eseri Ferruhnâme arasındaki karışıklığa 

açıklık getirilmeye ve Nevâlî özelinde, Osmanlı ilim ve fikir çevrelerinde yaygın 

olan Aristoteles imajı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Son olarak Terceme-i Nesâih-i 

Aristatâlîs’in yazım tarihi ve amacı, nüshaları, müellifin kullandığı kaynaklar ve 

tercüme tekniği konu edilmiş, eserin ayrıntılı bir incelemesi ve bu eser çerçevesinde 

Nevâlî’nin İslâm felsefesi ve siyasete dair görüşlerinin tahlili yapılmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Pseudo-Aristoteles, Sırru’l-esrâr, Terceme-i Nesâih-i 

Aristatâlîs, Nasûh Nevâlî, Siyasetnâme, Osmanlı siyaset düşüncesi. 
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ABSTRACT 

THE LITERATURE OF SECRET OF SECRETS AND NEVĀLĪ’S 

INTERPRETATION OF SECRET OF SECRETS 

By 

Elif Yücer 

 

In this thesis, it is emphasised on Pseudo-Aristotlian Secret of Secrets (Sirr 

al-asrār) which was thought as belongs to Aristotle till modern period and this 

work’s translation Terceme-i Nesāih-i Aristatālīs made by XVI. century Ottoman 

intellectual and  III. Mehmed’s (slt. 1595-1603) tutor Nasūh Nevālī, is introduced 

and analyzed in terms of political thought. This translation has importance for it was 

presented to Sokollu Mehmed Pasha (ö. 987/1579) and it reflects the political 

thought of this period and it is also important in terms of it presents the image of 

Aristotle which is widespread in the Ottoman cultural world. 

Firstly, Secret and Secrets’ origin, interpreter, historical course, copies, its 

effects for political philosophy and contraversial sides were mentioned. Secondly, it 

is informed about Nevali, his works were introduced, the confusion 

between Terceme-i Nesāih-i Aristatālīs and author’s famous 

work Ferruhnāme were tried to be clarified. In addition, the image of Aristotle, 

which is widespread in Ottoman science and intellectual circles, was mentioned. 

Finally, Terceme-i Nesāih-i Aristatālīs’ writing history and writing aim, copies and 

sources used by the author and interpretation technique was subjected, a detailed 

examination of the work and in framework of this work, Nevālī’s political thoughts 

was examined. 

 

 

Keywords: Pseudo-Aristottle, Secret of Secrets, Secretum Secretorum, 

Nasūh Nevāli, Political Treatise, Ottoman Political Thought. 
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ÖNSÖZ 

Aristoteles’in eserleri ilk tercüme faaliyetleri ile beraber tanınmış ve çok 

sayıda eseri Yunanca’dan Arapça’ya tercüme edilmiştir. Bu eserler arasında 

Aristoteles’e ait olanlar kadar ona yanlışlıkla atfedilmiş ya da uydurma olan pseudo 

Aristoteles eserlerinin de etkisi büyüktür. Bu eserlerden biri olan Sırru’l-esrâr, 

İslâm siyaset düşüncesinin pek çok farklı türüne kaynaklık etmiş tarih, tabakat ve 

âdâb gibi çok çeşitli türde eser üzerinde de etkili olmuştur. Bu eser, İbrânîce ve 

Latince’ye tercümesinin ardından Batı’da tanınmış, neredeyse bütün Avrupa dillerine 

çevrilmiş ve Mirror for Prince türüne kaynaklık etmiştir.  

Geniş bir coğrafyada büyük bir etki yaratmış olan bu eser ilk defa XV. 

yüzyılda Osmanlı Türkçesi’ne çevrilmiş ve sonuncusu XVIII. yüzyılda olmak üzere 

beş çevirisi yapılmıştır. Bu tercümelerden biri, XVI. yüzyılda şehzade hocası, âlim, 

edip ve şair Nasûh Nevâlî tarafından yapılmış olan Terceme-i Nesâih-i 

Aristatâlîs’tir. Günümüze ulaşmış iki nüshası bulunan eser, Sokullu Mehmet Paşa 

adına kaleme alınmıştır. Nevâlî, eseri tercüme ederken yaptığı eklemeler ve 

yorumları ile bir yandan kaynak metni genişleterek döneminin siyasi meselelerini 

yansıtırken diğer yandan kaynak metnin ihtiva ettiği ezoterik kısımları çıkararak tali 

konulardan arındırılmış bir siyasetnâmeye dönüştürmüştür. Aynı zamanda Nevâlî, 

âyet ve hadislerden yaptığı iktibaslar ve metnin anlamına uygun olarak seçtiği beyit, 

mesnevi, kıta gibi manzum parçalarla eseri bir Osmanlı ürünü haline getirmiştir. 

Eserin zikrettiğimiz özellikleri bu tez kapsamında XVI. yüzyıl siyaset düşüncesinin 

bir örneğini incelememize ve Osmanlı siyaset düşüncesi ve dönemin meselelerine 

dair bir bakış açısı sunmamıza olanak sağlamıştır. 

Tezin yazım aşamalarında her türlü yardımda bulunan, çalışmalarıma yön 

veren, ulaşamadığım kaynaklar konusunda desteklerini esirgemeyen, kaynak metni 

kendisiyle birlikte okuduğum danışman hocam Doç. Dr. Mustakim Arıcı’ya, tezimi 

okuyarak katkılarda bulunan Prof. Dr. Ömer Mahir Alper ve Dr. Öğretim Üyesi İlker 

Kömbe’ye teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmam esnasında üçüzlerimle ilgilenen ve 

her zaman destek olan anneme, çalışabilmem için hafta sonları çocukların bakımını 

üstlenen ve bana her türlü desteği sağlayan eşim Enes Yücer’e, eğitim hayatım 
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boyunca manevi desteklerini esirgemeyen aileme teşekkür ederim. Tezimin bir 

kısmını okuyarak yorumlarıyla katkıda bulunan arkadaşlarım Emine Şahin ve Hediye 

Yaşar’a, Fransızca makalelerin tercümesi konusunda yardımcı olan Merve Koca’ya 

vakit ayırdıkları için müteşekkirim. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu TÜBİTAK’A, 2210-A yurt içi yüksek lisans bursu kapsamında verdiği 

destekten ötürü teşekkür ederim. Tezimde başvurduğum yazma eserlere ulaşmamı 

sağlayan Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Millet Kütüphanesi, Ankara 

Üniversitesi DTCF Kütüphanesi, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü ve 

Topkapı Sarayı Müzesi çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Elif YÜCER 

İstanbul, Ocak 2019 
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GİRİŞ 

1. Ana Çerçeve 

Medeniyet ve kültürlerin birbirleriyle temasını sağlayan ana faktörlerden 

birinin tercüme faaliyeti olduğu açıktır. İslâm medeniyetinin Yunan felsefesi ile 

teması ve bu temasın neticesinde felsefî ilimlerin tevarüs ve temellük edilmesi de 

tercüme faaliyetinin bir sonucudur. Fetihler sonucu genişleyen İslâm topraklarında, 

doğan ihtiyaçlara binaen, karşılaşılan medeniyetlerin tecrübî ve ilmî 

yetkinliklerinden faydalanılmış, bu çerçevede doğuda İran ve Hint, batıda Helenistik 

kültür ile temasa geçilmiştir. Emevî halifeliği döneminde ilim ve felsefe alanında çok 

fazla hareket görülmezken Abbâsîler döneminde tıp alanı başta olmak üzere Yunan 

eserleri incelenmeye ve tercüme faaliyeti sistematik ve şuurlu bir hal almaya 

başlamıştır.
1
 İlk olarak idari, bürokratik, siyasî ve ticarî alanda başlayan bireysel ve 

koordine edilmemiş tercümeler, Abbâsî hilafeti ile beraber bilimsel, sistematik ve 

planlı bir biçimde devam etmiştir.
2
 Tercüme faaliyeti kapsamında astroloji, simya ve 

diğer mistik bilimler; aritmetik, geometri, astronomi ve müzik teorisi; Aristoteles 

felsefesinin bütün alanları mantık, metafizik, fizik, etik, zooloji, botanik; sağlık 

bilimleri farmakoloji tıp, ve veterinerlik; askerlik sanatı üzerine Bizans yazmaları, 

popüler hikemi söz derlemeleri gibi hemen hemen her alanda çeviriler yapılmıştır.
3
 

Aristoteles eserlerinin sistematik bir biçimde Arapça’ya tercüme edilme 

sürecini ise üç ana aşamaya ayırmak mümkündür: Kindî (ö. 252/866 [?]) ve 

çevresinin yaptığı tercümeler, Huneyn b. İshak (ö. 260/873) ve çevresine ait 

tercümeler ve Ebû Bişr Mettâ b. Yûnus (ö. 328/940) ve öğrencileri tarafından yapılan 

tercümeler.
4
 Abbâsiler döneminde Arapça’ya ilk tercümeleri yapanlardan biri olan 

İbnü’l-Mukaffa‘ (ö. 139/757), Aristoteles’in Kategoriler, Yorum Üzerine ve 

                                                                 
1
 Hilmi Ziya Ülken, Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, İstanbul, Ülken Yayınları, 1997, s.79. 

2
 Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür: Bağdat’ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi 

ve Erken Abbâsî Toplumu, Çev. Lütfü Şimşek, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 35. 

3
 Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, s. 15. 

4
 Cristina D’Ancona, “Aristotle and Aristotelianism”, Encyclopedia of Islam Three, Brill, 2009, 

Brill Online. 
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Birinci Analitikler’i tercüme ya da ihtisar etmiştir.
5
 Birinci aşama olarak 

zikrettiğimiz, Kindî’nin editörlüğü altında çalışan, Sırru’l-esrâr mütercimi olarak 

tanınan Yuhannâ b. Bıtrîk’in (ö. 200/815 [?]) de aralarında bulunduğu mütercimler, 

Aristoteles’in Fizik, Birinci Analitikler, Sofistik Çürütmeler, Gökyüzü Üzerine, 

Meteoroloji, Canlıların Oluşumu ve Canlıların Parçaları kitaplarını tercüme 

etmişlerdir.
6
 Huneyn b. İshak çevresindeki ikinci aşamayı oluşturan mütercimlerin 

çevirileri arasında, Aristoteles’e ait eski çevirilerin restorasyonu ile birlikte Retorik, 

Oluş ve Bozuluş Üzerine, Nefs Üzerine ve Aristoteles şarihlerinin Metafizik, Fizik 

ve Nikomokhos’a Etik üzerine yazdıkları şerhler bulunmaktadır.
7
 Son aşamada Ebû 

Bişr Mettâ b. Yûnus çevresi tarafından İkinci Analitikler, Poetika, Sema ve’l-âlem, 

Oluş ve Bozuluş Üzerine, İskender el-Afrodisî’nin (ö. III. yüzyılın ilk yarısı) şerhi 

ile birlikte Metafizik’in Lambda kitabı tercüme edilmiştir.
8
 Huneyn b. İshak ekolü 

ve son aşama olan Ebû Bişr Mettâ b. Yûnus çevresinin yürüttüğü tercüme faaliyeti, 

felsefî alt yapısı olan filozoflarca yürütülmesi ve dilsel olarak gelişmiş tercüme 

teknikleri ile temayüz eder. Tez konumuzla ilgili olan ise daha çok pseudo 

Aristoteles metinlerinin tercümeleridir. Helenistik dönem ve sonrasında Platon (ö. 

M.Ö. 427-347), Plotinus (ö. 270), Proklus (ö. 485) gibi filozoflara ait ya da yazarı 

belirsiz metinler Aristoteles’e atfedilmiş ve bu şekilde yaygınlık kazanmıştır. 

Tercüme hareketinden önce, Yeni Platoncu olup Aristoteles’e nispetle Süryânîce’ye 

tercüme edilmiş eserler mevcuttu
9
 ve bunların Arapça literatüre de katkıları olmuştur. 

Arapça’ya intikal eden pseudo Aristoteles eserlerinin en önemlileri hiç şüphesiz Yeni 

Platoncu felsefenin Aristoteles felsefesi ile mecz olmasını sağlayan ve Kindî çevresi 

tarafından tercüme edilen Plotinus’un Enneadları’nın IV-VI. bölümleri olan 

Üsûlucya
10

 ve Proklus’a ait olan Kitâbu’l-îzah fî hayri’l-mahz gibi Yeni Platoncu 

                                                                 
5
 İbrahim Halil Üçer, “Antik-Helenistik Birikimin İslam Dünyasına İntikali: Aristotelesçi Felsefenin 

Üç Büyük Dönüşüm Evresi”, İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler, Ed. Cüneyt Kaya, İstanbul, İsam 

Yayınları, 2013, s. 74. 

6
 Üçer, “Antik-Helenistik Birikimin İslam Dünyasına İntikali”, s. 74. 

7
 Üçer, “Antik-Helenistik Birikimin İslam Dünyasına İntikali”, s. 77. 

8
 Üçer, “Antik-Helenistik Birikimin İslam Dünyasına İntikali”, s. 78. 

9
 D’Ancona, “Aristotle and Aristotelianism”. 

10
 Eserin yeni bir neşri ve Türkçe çevirisi için bkz. Cahid Şenel, Üsûlûcyâ: Aristoteles’in Teolojisi, 

Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi, 2016. 
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eserlerin Aristoteles’e atfedilmesidir. Bunların yanında Kitâbu’l-ahcar
11

, Kitâbu’n-

nebât, Kitâbu’t-tuffâha, Tedbîru’l-menzil
12

, Aristoteles’in mektupları ve daha 

pek çok eser Aristoteles’e nispet edilmiştir.
13

 Sırru’l-esrâr adıyla meşhur olan 

Kitabu’s-siyâse fî-tedbîri’r-riyâse de bu literatürün çok önemli bir parçası olup 

Yunanca aslı ve yazım tarihi tam olarak tespit edilememekle beraber tercüme 

faaliyetlerinin erken dönemlerinde Arapça’ya intikal etmiştir. 

Modern araştırmalarda Sırru’l-esrâr’ın kökeni, oluşum aşamaları, mütercim 

ve tercüme tarihi ile ilgili bir uzlaşıya varılmamıştır. Bu çalışma kapsamında da 

böyle bir sonuca ulaşma hedefimiz bulunmamakla birlikte eserin elimizdeki halini 

nasıl aldığını daha açık biçimde ortaya koymamızı sağlayacak bir arka plan üzerinde 

duracağız. Eserin oluşumu üzerinde Helenistik kültür ve Yeni Platoncu felsefe 

yanında etkili olan üç unsur göze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi, Büyük 

İskender’in (ö. M.Ö. 323)  başarılarının bir sonucu olarak görebileceğimiz İskender 

Efsaneleri literatürüdür.
14

 Bu efsaneler daha İskender hayattayken yaygınlaşmış ve 

İskender tarafından iktidarını meşrulaştırıcı bir araç olarak da kullanılmıştı.
15

 

Yunanca İskender hikâyeleri çağdaşı olan Kallisthenes’e (ö. M.Ö. 328) atfedilmiş, 

ama aslında m. III. yüzyıl civarında Mısır’da kaleme alınmış ve Ortaçağ’da 

İskender’in hayatı ile ilgili en etkili kaynak olmuştur. İskender hikâyeleri VI. ve VII. 

yüzyıllarda Orta Pehlevice’ye ve Süryanice’ye çevrilmiş olup bu dillerden de 

                                                                 
11

 Eserin yeni bir neşri ve Türkçe çevirisi için bkz. Gürsel Aksoy, Aristoteles’in Taşlar Kitabı: 

Kitâbu’l-ahcar li-Aristatalis-İnceleme-Arapça Metin-Çeviri-Yorum, İstanbul, Büyüyen Ay 

Yayınları, 2018. 

12
 Eserin yeni bir neşri ve Türkçe çevirisi için bkz. Burak Takmer, Oikonomika: Aristoteles 

Özelinde Antik Dönemde Ekonomi Kavramı Üzerine I (Genel Değerlendirme), İstanbul, Kabalcı 

Yayıncılık, 2016. 

13
 Mahmut Kaya, İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, İstanbul, Ekin Yayınları, 

1983, s. 282-304. 

14
 Etiyopça Pseudo-Kallisthenes’in çevirisi ve diğer İskender hikayeleri için bkz. E. A. Wallis Budge, 

The Life and Exploits of Alexander the Great (Being A Series of Translations of the Ethiopic 

Histories of Alexander by the Pseudo Callisthenes and Other Writers), Londra, Cambridge 

University Press, 1896. 

15
 Anna Akasoy, “Iskandar the Prophet. Religious Themes in Islamic Versions of the Alexander 

Legend”, Globalization of Knowledge in the Mediterranean World of Post-Antiquity 700-1500, 

Ed. Sonja Brentjes, Jürgen Renn, Burlington, Routledge, 2016, s. 167. 
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Arapça’ya tercüme edilmiştir.
16

 Bu efsaneler, gizli bilimleri konu eden pseudo 

Aristoteles eserleri üzerinde etkili olmuş ve bu eserler tarafından alıntılanmıştır.
17

 

Yunan tarihçi Plutarkhos’un (ö. m. 120 [?])  Aristoteles’in İskender’e etik, politika 

ve tıbbın yanı sıra metafiziği de içeren tüm ezoterik bilgileri öğrettiği ile ilgili 

rivayeti de bu durumla ilişkilendirilebilir.
18

 Ayrıca bu efsaneler yoluyla yayılan 

İskender’in şöhreti ve Aristoteles’in İskender’in hocası olmasının Sırru’l-esrâr’ın 

ortaya çıkışını etkilediği ve şöhretini arttırdığı düşünülebilir. 

Sırru’l-esrâr’ın oluşumunda etkili ikinci unsur Aristoteles ve İskender 

arasındaki gerçek ve gerçek dışı yazışmalardır. Aristoteles’in İskender’e hocalık 

yaptığı ve onu Asya seferlerine hazırladığı bilinen bir gerçektir ve tarihi kayıtlara 

ulaşılmasa da ikisi arasındaki mektuplaşmalara birçok kaynakta rastlanır.
19

 Bunun 

yanı sıra yine her ikisinin şöhretine binaen Aristoteles ve İskender arasında uydurma 

mektuplar üretilmiştir. Emevîler döneminde, daha tercüme faaliyetlerinin başlangıcı 

denebilecek bir tarihte, Emevî yöneticilerin ihtiyaçları doğrultusunda, Aristoteles ile 

Büyük İskender arasındaki yazışmalar, Emevî halifesi Hişâm b. Abdülmelik’in (slt. 

724-743) kâtibi olan Sâlim Ebü’l-Alâ’nın (ö. [?]) desteğiyle tercüme edilmiştir.
20

 Bu 

mektuplar, klasik ve Helenistik dönemlerden gelen Yunan materyalleri ve muhtelif 

kaynaklı Hermetik malzemeden oluşan yönetim ve savaşla ilgili Bizans dönemine ait 

el kitaplarından türemiştir.
21

 Bu ilk çeviriler askerî, siyasî ve bürokratik nitelikte 

olup hikemiyât ve siyasî âdâb literatürü üzerinde etkili olmuştur.
22

 Sırru’l-esrâr 

literatürü üzerine çok kıymetli çalışmalar yapmış olan Mario Grignaschi, bu 

                                                                 
16

 Akasoy, “Iskandar the Prophet. Religious Themes in Islamic Versions of the Alexander Legend”, s. 

173. 

17
 Lynn Thorndike, “The Latin Pseudo Aristotle and Medieval Occult Science”, The Journal of 

English and Germanic Philology, 1922, C. XXI, s. 229. 

18
  Takmer, Oikonomika, s. 109. 

19
 R. G. Tanner, “Aristoteles’in Eserleri: İskenderiye Koleksiyonunun Muhtemel Kökenleri”, 

İskenderiye Kütüphanesi: Antik Dünyanın Öğrenim Merkezi, Haz. Roy Macleod, Çev. Elif Böke, 

Ankara, Dost Kitabevi, 2006, s. 112. 

20
 İbnü’n-Nedim, el-Fihrist, thk. Eymen Fuad Seyyid, London: Müessesetü’l-Furkan li’t-Türasi’l-

İslâmî (al-Furqan Islamic Heritage Foundation), 2009/1430, C. I, s. 365. 

21
 Dimitri Gutas, “Greek Sources in Arabic and Islamic Philosophy”, (Çevrimiçi) 

https://plato.stanford.edu 24.12.2018. 

22
 Dimitri Gutas, “Classical Arabic Wisdom Literature: Nature and Scope.” Journal of the American 

Oriental Society, Vol. 101, No. 1, 1981, s. 61, (Çevrimiçi) www.jstor.org 24.12.2018. 
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mektupları Sırru’l-esrâr’ın ilk formu olarak görmüş ve “Les ‘Rasâ’il Aristatalisa 

ila’I-Iskandar’ de Sâlim Abu’l-Alâ et l’Activite Culturelle a l’epoque Omayyede” 

adıyla yayınlamıştır.
23

 

Sırru’l-esrâr’ın oluşumunda birebir olmasa da hikemiyât ve âdâb 

literatürüne katkıları dolayısıyla etkili olan bir diğer unsur Fars siyaset ve âdâb 

bilgeliklerinin İbnü’l-Mukaffa‘ gibi Fars kökenli bilginler tarafından Arapça’ya 

tercüme edilerek
24

 bu coğrafyada yaygınlık kazanmasıdır. Abbâsîler’in hilafeti ele 

geçirmelerinin ardından özellikle ikinci halife Mansûr (slt. 754-775) döneminden 

itibaren benimsenen politikalar tercüme faaliyetini önemli ölçüde etkilemiştir.
25

 

Örneğin, en önemli Pehlevice metinler, IX. yüzyılda el-Me’mûn’un (slt. 813-833) 

sarayında kayda geçirilmiştir.
26

 Böylelikle Abbâsîler öncesi Pehlevice’den Arapça’ya 

yapılan tercümeler, Abbâsîler’in iktidara gelmesi ile devlet eliyle desteklenmiş, bu 

çevirileri yapanlar yönetimde yüksek mevkilere gelerek kurumsal destek ve mali 

olanaklar kazanmışlardır.
27

 Ayrıca Hizânetü’l-hikme ve Beytü’l-hikme gibi devlet 

desteği gören kurumlarda Farsça’dan Arapça’ya tercümeler yapıldığına dair kayıtlar 

bulunmaktadır.
28

 Sırru’l-esrâr açısından bu tercümelerin önemi ise pendnâme, 

kârnâme, ayinnâme, hüdâyînâme gibi türlerin ve Huşeng (ö. [?]), Büzürmihr (ö. [?]), 

Enûşirvân (slt. 531-579) ve Kral Erdeşir (slt. 226-240) gibi hükümdar ve 

bürokratların özdeyiş ve vasiyetlerinin
29

 dolaşıma girerek hikemiyât literatürü 

kapsamında yaygınlık kazanmasıdır. Sırru’l-esrâr yukarıda çerçevesini çizmeye 

çalıştığımız arka plana bağlı olarak ve aşamalı bir biçimde şekillenmiş bir 

siyasetnâme olup muhtevasında Helenistik ve Hermetik gelenek yanında Yunan, 

Hint ve İran kültürüne ait öğeler gibi çok çeşitli kültürel unsurlar barındırmaktadır.  

                                                                 
23

 Mario Grignaschi, “Les ‘Rasâ’il Aristatalisa ila’I-Iskandar’ de Sâlim Abu’l-Alâ et l’Activite 

Culturelle a l’epoque Omayyede”, BEO, y.y. 1965, Vol. XIX, s. 7-83. 

24
 Eşref Altaş, “Hikemiyât Literatürü ve Ahlâk”, İslam Ahlâk Literatürü, Ed. Ömer Türker, Kübra 

Bilgin Tiryaki, Ankara, İlem Kitaplığı, Nobel Yayıncılık, 2016, s. 113-114. 

25
 Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, s. 39. 

26
 Alessandro Bausani, “İslam öncesi İran Düşüncesi”, İslam Düşüncesi Tarihi, Ed. M.M. Şerif, Çev. 

Kürşar Demirci, C. I, s. 94. 

27
 Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, s. 60. 

28
 Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, s. 61, 62. 

29
 Altaş, “Hikemiyât Literatürü ve Ahlâk”, s. 113-114. 
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2. Kaynakların Değerlendirilmesi 

Tez kapsamında başvurduğumuz ve Sırru’l-esrâr’ı doğrudan konu edinen 

ikincil kaynakları kısaca değerlendirmek istiyoruz. Burada pseudo Aristoteles 

eserleri ya da siyaset düşüncesini ele alan eserler gibi Sırru’l-esrâr’ı dolaylı olarak 

konu edinen çalışmalara yer verilmeyecektir. 

Sırru’l-esrâr’ın tahkikli neşri Abdurrahman Bedevî tarafından 1954 yılında 

yapılmıştır. Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye li’n-nazariyyâti’s-siyâsiyye fi’l-İslâm 

kitabı içerisinde Platon’a atfedilen Siyâset adlı kitabın bir parçası olduğu düşünülen 

el-Uhûdü’l-Yûnâniyyûn ile birlikte eseri neşretmiş ve giriş kısmında eserin 

kaynağı, tarihsel seyri, mütercimi ile ilgili bilgiler vermiştir. Bu kısımda eserin 

tercüme edildiği dil ve tercüme aşamaları ile ilgili öne sürülen tezlere yer vererek 

kendi görüşlerini ortaya koyan Bedevî, İhvân-ı Safâ Risâleler’i ile benzerliği gibi 

eserin kökeni ile ilgili tartışmalara ya da mütercimle ilgili olasılıklara değinmemiştir. 

Bununla birlikte çalışma Sırru’l-esrâr’ın on nüshasını karşılaştırarak tahkikini 

yapmış olması açısından önemlidir. 

Sırru’l-esrâr ile ilgili Batı’da birçok çalışma yapılmıştır. Roger Bacon’ın (ö. 

1294)  esere yazdığı Latince şerh ve eserin Arapça’dan İngilizce’ye tercümesi, 

Robert Steele tarafından 1920’de Opera Hactenus Inedita Rogeri Baconi: 

Secretum Secretorum adıyla yayınlanmıştır.
30

 Eserin girişinde Sırru’l-esrâr’ın 

kaynağı, versiyonları ve tercümeleri ile ilgili bilgi veren Steele, eseri Süryânîce bir 

orjinale dayandığı ön kabulü ile inceler. Daha sonraki çalışmalarda kabul görmeyen 

bu görüş, Steele’in mütercim, tercüme süreci gibi konularda farklı sonuçlara 

varmasına sebep olmuştur. Eserin ilk tercümeleri olan İbrânîce ve Latince 

tercümeleri yanında Fransızca, İngilizce, Galce, Flemenkçe, Almanca, İtalyanca 

tercümeleri ve bu dillerde basılmış versiyonları hakkında ayrıntılı bilgi verir. 

Bacon’ın eserle ilgili görüşlerini de inceleyen Steele, Arapça neşrinden daha erken 

bir tarihte, eseri, İsmail Ali’ye Arapça’dan İngilizce’ye tercüme ettirerek 
                                                                 
30

 Roger Bacon, Opera Hactenus Inedita Rogeri Baconi: Secretum Secretorum, Ed. Robert Steele, 

Vol. 5, Oxonii, E typographeo Clarendoniano, 1920. 
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yayınlamıştır. Bu eser, Sırru’l-esrâr’ın kökeni ile ilgili tartışmalar açısından 

aydınlatıcı olmasa da eserin tercümeleri ile ilgili bilgi vermesi, Bacon’ın şerhini ve 

İngilizce tercümesini içermesi bakımından önemlidir. Biz de bu tez kapsamında 

eserin tercümeleri hakkında verilen bilgiler ve Sırru’l-esrâr metninin Arapça ve 

Osmanlı Türkçesi’nde kapalı kalan kısımları için bu kaynağa başvurduk.  

Sırru’l-esrâr’la ilgili çalışma yapan başka bir isim de Mario Grignaschi’dir. 

Bizim ulaşabildiğimiz “Les “Rasâ’il Aristatalisa ila’I-Iskandar” de Sâlim Abu’l-

Alâ”
31

 ve “L’origine et les Métamorphoses du Sirr al-asrâr (Secretum secretorum)”
32

 

makalelerinde Grignaschi, eserin kökeni ile ilgili görüşlerine yer verir. Sırru’l-

esrâr’ın kökenini Sâlim Ebu’l-Alâ’nın desteği ile tercüme edilen Aristoteles’in 

İskender’e Mektupları’na dayandıran Grignaschi, bu mektupları yayınlayarak 

literatüre katkıda bulunmuştur. Bu makaleler, eserin yazım aşamalarına ışık tutması 

bakımından da önem arz etmektedir. 

Sırru’l-esrâr’ın ayrıntılı bir incelemesini yapan Mahmud Manzalaoui, The 

Pseudo-Aristotelian “Kitâb Sirr al-asrar” Facts and Problems”
33

 başlık makalesinde 

eserin tartışmalı noktalarını aydınlatmaya çalışmış, Secretum Secretorum: Nine 

English Versions
34

 kitabında ise eserin İngilizce dokuz versiyonuna yer vermiştir. 

Tez boyunca başvuru kaynağımız olan makale, eserin Türkiye nüshalarının büyük bir 

kısmını ve İran nüshalarını dışarda bırakmakla beraber yazma nüshalar ile ilgili 

kapsamlı bir çalışma içermesi yanında eserin tarihlendirme sorunu, muhtevası, 

Helenistik gelenekle ilişkisi, çeşitli kültürel bağları, versiyonları, metnin 

formülasyonu ve gelişim süreci ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer vermiştir. 

Başvurduğumuz başka bir kaynak da Steven J. Williams’ın 1991’de yapmış 

olduğu Sırru’l-esrâr’ı konu edinen doktora tezinin genişletilerek yayınlanmış hali 

                                                                 
31

 Mario Grignaschi, “Les “Rasâ’il Aristatalisa ila’I-Iskandar” de Sâlim Abu’l-Alâ et l’Activite 

Culturelle a l’epoque Omayyede”, BEO, y.y. 1965, Vol. XIX, s.7-83. 

32
 Mario Grignaschi, “L’origine et les Métamorphoses du Sirr al-asrâr (Secretum secretorum)”, 

Archive d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, y.y. 1976, Vol. XLIII. 

33
 Mahmoud Manzalaoui, “The Pseudo-Aristotelian “Kitâb Sirr al-asrar” Facts and Problems”, 

Oriens, y.y., 1974, Vol. XXIII, s. 147-257. 

34
 Mahmoud Manzalaoui, Secretum Secretorum: Nine English Versions, Oxford, Oxford 

Univercity Press, 1977. 
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olan The Secret of Secrets: The Scholarly Career of a Pseudo-Aristotelian Text 

in the Latin Middle Ages
35

 kitabıdır. Bu eser, Sırru’l-esrâr’ın İbrânîce ve Latince 

tercümelerini, bu tercümelerin Avrupa’daki dolaşımını ve akademik dünyaya 

yansımalarını konu etmektedir. Özellikle, eserin Avrupa’ya etkileri kapsamında 

başvurduğumuz bu çalışma, giriş kısmında eserle ilgili genel bir araştırmayı da 

içermektedir. Williams, eserin problemli noktaları yerine, Avrupa’da nasıl 

karşılandığı ve bu pseudo metnin akademik dünyayı nasıl etkilediği üzerine 

yoğunlaşarak bir boşluğu doldurmuştur. 

Sırru’l-esrâr’la ilgili Türkçe olarak yapılmış müstakil bir araştırma 

bulunmaması nedeniyle, farklı sebeplerle bu eseri konu etmiş çalışmalara değinmeyi 

uygun gördük. Eserle ilgili ilk yorumlara Mahmut Kaya’nın İslam Kaynakları 

Işığında Aristoteles ve Felsefesi kitabında yer verilmiştir.
36

 Kaya, pseudo 

Aristoteles eserlerine ayırdığı bölümde Sırru’l-esrâr’ı kısaca ele alır. Eserle ilgili bir 

başka çalışma olan Arap Ahlâkî Aklı kitabında eserin kaynağı hakkındaki 

araştırmalara değinmeyerek yorumlarını ortaya koyan Muhammed Âbid el-Câbirî, 

Yunanca’dan Arapça’ya tercüme edilen vasiyetnâme-nasihatnâme literatürü 

kapsamında Sırru’l-esrâr ile ilgili görüşlerini serdeder.
37

 Türkçe’de yapılmış bir 

diğer çalışma, Zeliha Öteleş’in, Sırru’l-esrâr ile bundan mülhem olarak kaleme 

alınan Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) et-Tedbîrâtü’l-ilâhiyye eserinin 

karşılaştırıldığı yayınlanmış yüksek lisans tezidir.
38

 Öteleş, bir bölüm ayırdığı 

Sırru’l-esrâr’ı genel hatları ile ele alarak daha çok Tedbîrât karşılaştırmasına 

yoğunlaşmıştır. Sırru’l-esrâr’ı ele alan başka bir kaynak da İlker Kömbe’nin 

“Adalet Dairesinin Teşekkülü ve Temel Kavramları” adlı doktora tezidir.
39

 Kömbe, 

Sırru’l-esrâr’ı, adalet dairesinin uzun formunun kaynağı olması dolayısıyla 
                                                                 
35

 The Secret of Secrets: The Scholarly Career of a Pseudo-Aristotelian Text in the Latin Middle 

Ages, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2003. 

36
 Mahmut Kaya, İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, İstanbul, Ekin Yayınları, 

1983. 

37
 Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap Ahlâkî Aklı, Çev. Muhammed Çelik, İstanbul, Mana Yayınları, 

2015. 

38
Zeliha Öteleş, Ahlâk ve Siyaset Açısından Sırru’l-esrâr ile Tedbîrât-ı İlâhiyye’nin 

Karşılaştırılması, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2018.  

39
 İlker Kömbe, “Adalet Dairesinin Teşekkülü ve Temel Kavramları”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) 

İstanbul, Marmara Üniversitesi, 2014. 
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incelemiştir. Bu tezde ikinci olarak konu ettiğimiz Nasûh Nevâlî’nin (ö. 1003/1595) 

Sırru’l-esrâr tercümesi olan Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs eseri hakkında ise 

yapılmış herhangi bir modern çalışma bulunmamaktadır. 

 

3. Tezin Amacı 

Sırru’l-esrâr literatürü kapsamında bu tezde hedeflediğimiz ilk amaç, 

Batı’da hakkında birçok çalışma yapılmış ve geniş bir coğrafyada etkili olmuş olan 

Sırru’l-esrâr’ı ayrıntılı olarak ele alarak Türkçe yapılmış çalışmalara bir katkı 

sağlamaktır. Yukarıdaki değerlendirmeden de anlaşılacağı üzere eserle ilgili 

araştırmalar Avrupa’da çok erken tarihlerde başladığı halde Türkçe’de müstakil 

olarak herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Tezin ikinci amacı,  XVI. yüzyılda III. 

Mehmed’in şehzade hocalığını yapmış olan âlim, şair ve edip Nevâlî’nin Sokullu 

Mehmet Paşa’ya sunduğu Sırru’l-esrâr tercümesi, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs 

eseri ile ilgili bir araştırma ortaya koymak ve bu eser çerçevesinde Nevâlî’nin siyaset 

anlayışını tahlil etmektir. Böylece XVI. yüzyıl siyaset sahasına ait bir metni 

günümüz araştırmacılarına tanıtarak Osmanlı siyaset düşüncesine ve dönemin 

meselelerine dair bir bakış açısı sunmuş olacağız.  Üçüncü bir amaç ise bugüne kadar 

Ferruhnâme olarak tanınmış olan Nevâlî’nin Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs eseri 

ve ondan farklı bir eser olan Ferruhnâme arasındaki karışıklığa açıklık getirmektir. 

Bu amaçlar doğrultusunda, tezin birinci bölümünde Sırru’l-esrâr’ın 

tartışmalı yönlerini ele alarak kapsamlı bir inceleme yapmaya çalıştık. Bu açıdan 

eserin mahiyeti, kaynağı ve mütercimi ile ilgili tartışmaları ele aldık. Çok sayıda 

nüshası bulunan eserin ulaşabildiğimiz bütün nüshalarını inceledik ve 

ulaşamadıklarımız hakkında verilen bilgilere atıf yaparak eserin günümüze ulaşmış 

bütün nüshalarını tanıtmaya çalıştık. Bu bölümde son olarak eserin, İslâm 

dünyasında ve Batı’da siyaset, hikemiyât, gizli bilimler gibi birçok alanda yaratmış 

olduğu etkiyi ele aldık. İkinci bölümü, Sırru’l-esrâr mütercimi olması nedeniyle 

Nevâlî’nin hayatı ve eserlerine ayırdık ki bu konuda daha önce yapılmış ayrıntılı bir 

çalışma bulunmamaktadır. Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs ve Ferruhnâme eseri 

arasındaki karışıklığa da eserlerini incelediğimiz bu bölümde değindik. Ayrıca bir 
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Osmanlı âlimi olan Nevâlî özelinde, Osmanlı ilim ve fikir çevrelerindeki Aristoteles 

imajını ortaya koymaya çalıştık. Üçüncü bölümü ise Nevâlî’nin Terceme-i Nesâih-i 

Aristatâlîs eserinin incelemesine ayırdık. Bu bölümde eserin yazım tarihi ve 

amacını, nüshalarını ve müellifin kullandığı kaynakları tespit etmeye ve tercüme 

tekniğini ortaya koymaya çalıştık. Son olarak, eser boyunca atıf yapılan kavramları 

ve eserde ele alınan yönetim unsurlarını göz önünde bulundurarak eserin ayrıntılı bir 

incelemesini ve bu eser çerçevesinde Nevâlî’nin siyasete dair görüşlerinin tahlilini 

yapmaya gayret ettik. 
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1.1. Sırru’l-esrâr ya da Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’r-riyâse 

Yunanca’dan Arapça’ya tercüme faaliyeti sonrasında İslâm bilim ve kültür 

tarihinde ve ayrıca Ortaçağ Batı düşünce tarihinde Aristoteles’e ait olduğu düşünülen 

ve Sırru’l-esrâr adıyla meşhur olan Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’r-riyâse, tedavülde 

olduğu dönemin en yaygın kitapları arasındadır. Aristoteles’e aidiyet tartışması 

olmayan diğer eserlere oranla çok daha fazla nüshası günümüze ulaşmıştır.
1
 Eserin 

Yunanca aslı elimizde bulunmamakla beraber, Arapça nüshalarda verilen bilgiye 

göre IX. yüzyılın başlarında Yuhannâ b. Bıtrîk tarafından Abbâsî halifesi el-

Me’mûn’un isteği üzerine Yunanca’dan Arapça’ya tercüme edilmiştir.
2
 Ortaçağ 

düşüncesi üzerinde derin etkiler bırakmış, birçok dile çevrilerek Doğu’da ve Batı’da 

geniş ilgi görmüş, hatta kimi araştırmacılar tarafından “Ortaçağ Avrupası’nın en 

popüler kitabı” olarak adlandırılmıştır.
3
 

Eser, Aristoteles’e atfedilmiş ve Ortaçağ boyunca bunun kesinliğinden şüphe 

duyulmamışsa da Sırru’l-esrâr, ne Diogenes Laertius gibi Aristoteles eserlerini 

kayıt altına alan en eski kataloglarda ne de İslâm filozoflarınca yazılan Aristoteles 

eserleri listelerinde yer almaktadır.
4
 Eserin içeriğini de göz önünde bulunduran 

modern Aristoteles uzmanları, Sırru’l-esrâr’ı pseudo bir Aristoteles eseri olarak 

tanımlamıştır.
5
 Yunan felsefesinin Arapça’ya intikalinin başladığı tercüme 

faaliyetleri ile birlikte Aristoteles’e ait olduğu düşünülerek tercüme edilmiş birçok 

eserden biridir. 

                                                                 
1
 Steven J. Williams, The Secret of Secrets: The Scholarly Career of a Pseudo-Aristotelian Text 

in the Latin Middle Ages, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2003, s. 2, (Çevrimiçi) 

https://babel.hathitrust.org, 23 Ekim 2018. 

2
 Abdurrahman Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye li’n-nazariyyâti’s-siyâsiyye fi’l-İslâm, Kahire, 

Matbaatü’l-câlaksî, 2011, s. 69. 

3
 Lynn Thorndike, “The Latin Pseudo-Aristotle and Medieval Occult Science”, Journal of 

English and Germanic Philology, Vol. 21, y.y. 1922, s. 248. 

4
 Diogenes Laertius, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, Çev. Candan Şentuna, İstanbul, 

Yapı Kredi Yayınları, 2007, s. 216-220; Burak Takmer, Oikonomika: Aristoteles Özelinde Antik 

Dönemde Ekonomi Kavramı Üzerine I (Genel Değerlendirme), İstanbul, Kabalcı Yayıncılık, 2016 

içerisinde Hesykious’un listesi için bkz. s. 204-217, Ptolemaios el-Garib’in listesi s. 218-226, Bekker 

numaralarına göre Corpus Aristotelicum s. 227-231; Mahmut Kaya, Kindî-Felsefî Risaleler, İstanbul, 

Klasik Yayınları, 2002, s. 263-266. 

5
 Valentini Rose, Aristoteles Pseudepigraphus, Leipzig, y.y., 1863, s. 583; F.E. Peters, Aristoteles 

Arabus: The Oriental Translations and Commentaries on the Aristotelian Corpus, Leiden, E. J. 

Brill; 1968, s. 67. 

https://babel.hathitrust.org/
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Eserin Yuhannâ b. Bıtrîk’e atfedilen mukaddimesinde, güçten düşüp artık 

Büyük İskender’le savaşlara katılamayan Aristoteles’in, İskender’e yol göstermesi 

için bu eseri kaleme aldığı belirtilir
6
 ve genel olarak yöneticiye devleti adalet ile 

idare etmenin yollarını göstermektedir. Bu sebeple eser, İslâm siyaset düşüncesinde 

görülen “siyasetnâme” türüne dâhil edilmesine rağmen bu literatürün içermeyeceği 

türde ve çeşitlilikte farklı konuyu da ihtiva etmektedir. Yöneticinin vasıflarını, savaş 

ve barış hallerini, sağlıklı yaşama ile ilgili tıbbi bilgileri, halkın devlet 

hiyerarşisindeki rolünü, varlık ve hayata dair bilgileri, komutanlara savaş ile ilgili 

tavsiyeleri, askeri konuları ve ezoterik bilgileri konu eder. Eserin çevrildiği kaynak 

metin hakkında net bir bilgi olmadığı gibi müellifi, hangi dilden çevirisinin yapıldığı, 

yazım tarihi gibi birçok konuda ihtilaf bulunmaktadır. Eserin giriş kısmında çeviri 

aşamaları ile ilgili verilen bilgiler farklı tartışmalara sebep olmuştur. Mütercimin 

kimliği konusunda da farklı iddialar bulunmaktadır.   

Eserin tahkikli neşrini yapan Abdurrahman Bedevî’nin, tercümanın 

(Bedevî’ye göre belki de müellifin) Yuhannâ b. Bıtrîk olduğu konusunda herhangi 

bir şüphesi bulunmamaktadır. Bedevî, Förster’in
7
 eserin Arap bir müellif tarafından 

farklı kaynaklardan toplanarak hicrî IV. ya da V. yüzyılda yazıldığı iddiasını, eserden 

ilk defa bahseden İbn Cülcül’ün (ö. 370/980) yaşadığı dönemi dikkate alarak çürütür 

ve Arapça tercüme ya da telifinin bu tarihten önce olması gerektiğini ortaya koyar. 

Bedevî, Rubens Duval
8
 ve A. Baumstark

9
 gibi araştırmacıların eserin kaybolan bir 

Süryânî esere dayandığı iddiasını da reddeder.
10

 Bu iddiayı destekleyecek herhangi 

bir delil bulunmadığı gibi, Yuhannâ b. Bıtrîk’in eseri, Yunanca’dan Rûmî diline 

çevirdiğini söylemesi bu iddiayı çürütmektedir.
11

 

                                                                 
6
 Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye, s. 67-68. 

7
 R. Förster, De Aristotelis Secretis Secretorum Commentatio’den, Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye, 

s. 39. 

8
 Rubens Duval, La Littérature Syrinque’den naklen, Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye, s. 39 

9
 Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye, s. 39’dan naklen A. Baumstark, Geschichte Der Syrischen 

Literatur, Bonn, 1922. 

10
 Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye, s. 39. 

11
 Metinde geçen “Rûmî” kelimesinin ne anlamda kullanıldığı ile ilgili tartışma bir sonraki bölümde 

konu edilecektir. 



14 
 

Mahmut Kaya ise İslam Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi 

kitabında, Sırru’l-esrâr’ın Yunanca bir kaynağa dayansa bile elimizdeki şekli ile 

Yuhannâ b. Bıtrîk’in kaleminden çıktığı görüşündedir.
12

 İslâm filozoflarının üzerinde 

durmadığı bu eserin, ortaçağ insanının ilgisini çeken tıp, firaset/fizyonomi, astronomi 

gibi konuları kapsaması nedeniyle İslâm kültür dünyasını hayli meşgul ettiğini ifade 

eder.
13

 

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap Ahlâkî Aklı kitabında ele aldığı şekli ile 

Emevîlerin son döneminden itibaren siyaset ve ahlâk alanında İran mirasının Arap 

düşüncesini ele geçirdiğini, onun deyimiyle “Kisracı değerlerin” bu alana hâkim 

olduğunu ve bu dönemde yazılan siyasî ve ahlâkî eserlerin Kisracı otoriteyi korumak 

ve güçlendirmek üzere kaleme alındığını düşünmektedir. Câbirî’ye göre, Yunan 

mirası olarak tercüme edilmiş ve bu şekilde yaygınlık kazanmış el-Uhûdü’l-

Yûnâniyyûn (Yunan Vasiyetnameleri) ve Sırru’l-esrâr gibi eserler her ne kadar 

Platon ve Aristoteles’e atfedilmiş olsa da Kisracı bir ruha ve içeriğe sahiptir. 

Câbirî’ye göre bu tür eserler tedvin döneminin son aşamasında, Yunan mirasından 

yapılan tercümelerin hız kazandığı X. yüzyıl başlarında ve aynı zamanda 

kültürlerarası yarışma ya da çatışmanın şiddetlendiği bir dönemde, siyaset yazıcılığı 

alanında Yunanların yetersiz olduğu ve bu alanda İranlıların onlardan daha üstün 

olduğu iddialarını yalanlamak üzere yazılmıştır.
14

 Bu dönemde kültürel erdemler üçe 

bölünmüştür: “Siyaset ve edeb İranlılara, ilim ve hikmet Yunanlılara, fesahat, belagat 

ve düşünsel berraklık da Araplara!”
15

 Bu durum İran kökenli olmayan ve Yunan 

mirasıyla bağlantısı bulunan siyasîler sınıfını ve kâtipleri rahatsız etmiş; tepkisel bir 

biçimde Yunan mirasına dayandırılan bir “sultanî âdâb” literatürünü oluşturmaya 

                                                                 
12

 Mahmut Kaya, İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, İstanbul, Ekin Yayınları, 

1983, s. 296. 

13
 Kaya, İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, s. 296. 

14 
Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap Ahlâkî Aklı, çev. Muhammed Çelik, İstanbul, Mana Yayınları, 

2015, s. 301 (Yunan vasiyetnamelerini Platon’un el-Cumhuriyye adlı kitabındaki işaretlerden 

yazdığını belirten Ahmed b. Yusuf, h. 255-340 tarihleri arasında yaşamıştır ve yazıldığı tarih yukarıda 

anlatılan dönemle uyuşmaktadır. Bu eser, Bedevî tarafından Sırru’l-esrâr ile aynı kitap içerisinde 

neşredilmiştir.). 

15
 Câbirî, Arap Ahlâkî Aklı, s. 301. 
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itmiştir.
16

 Sırru’l-esrâr, böyle bir ortamda, İran siyasî mirasıyla girişilen rekabet 

neticesinde ortaya çıkmıştır.
17

 

Eserin girişinde Sırru’l-esrâr mütercimi olarak tanıtılan Yuhannâ b. Bıtrîk, 

Yunan düşüncesi ile doğrudan ilişkilidir. Aristoteles’ten birçok önemli kitap tercüme 

etmiştir ve Câbirî’ye göre Aristoteles’in üslubuna da hâkimdir. Dolayısıyla Sırru’l-

esrâr’ı tercüme eden bir Aristoteles müterciminin bu eserin Aristoteles düşüncesine 

ve üslubuna uzak olduğunu bilmemesi mümkün değildir.
18

 Câbirî, buradan yola 

çıkarak kitabın tercümesi ile ilgili şu görüşe varmaktadır:  

“Burada üretme olgusundan kaynaklanan bir rivayetle karşı karşıyayız. Çünkü 

Yunan mirasıyla Fârisî miras arasındaki çekişme İbnü’l-Bıtrîk döneminde henüz bu 

kitabın yazılmasına neden olacak seviyeye ulaşmamıştı. Bizim tercih ettiğimiz 

görüşe göre bu kitap daha sonraki bir dönemde uyduruldu ve İbnü’l-Bıtrîk’in Yunan 

eserlerinden bir tercümesi olarak tanıtıldı.”
19

 

Câbirî, Bıtrîk’e atfedilen mukaddimeden başlayarak eserin İran kültürüne 

karşı bir tepki olarak yazıldığını ve aynı zamanda bu kültürün alıntılanması 

neticesinde ortaya çıktığını kanıtlamaya çalışır. Câbirî, birinci bölümde ele alınan, 

meliklerin türlerinin cömertlik ve cimrilik üzerinden değerlendirilmesini ve 

cömertliğin tanımını tamamen İran mirasına dayandırmaktadır.
20

 Ancak Williams’ın 

Sırru’l-esrâr ve Nikomokhos’a Etik karşılaştırmasında
21

 görülebileceği üzere 

özellikle cömertlik konusunda Nikomokhos’a Etik’le Sırru’l-esrâr birçok 

paragrafta örtüşmektedir. Câbirî, incelediği diğer kısımlarda da eserin Yunan 

kaynaklarından alıntılanan bölümlerini ve Meşşâî okulla uyumlu kısımlarını 

tamamen görmezden gelmiş ve tam manasıyla mukayeseli metin analizi yapmadan 

eserin eklektik yapısı itibariyle kaynağının İran kültürü olduğu sonucuna varmıştır. 

                                                                 
16

 Câbirî, Arap Ahlâkî Aklı, s. 302. 

17
 Câbirî, Arap Ahlâkî Aklı, s. 305. 

18
 Câbirî, Arap Ahlâkî Aklı, s. 305. 

19
 Câbirî, Arap Ahlâkî Aklı, s. 305, bkz.: 277. dipnot. 

20
 Cabirî, Arap Ahlâkî Aklı, s. 307. 

21
 Williams, The Secret of Secrets, s. 23-26. 
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Sırru’l-esrâr’ın kütüphanelerde bulunan nüshaları itibariyle iki versiyonu 

mevcuttur. Birincisi yedi ya da sekiz bölümden oluşan kısa form, ikincisi on 

bölümden müteşekkil olan uzun formdur. “Firasetnâme”, “el-gâlib ve’l-mağlûb” gibi 

bölümler bazı nüshalarda ihmal edilmiş ya da ayrı bir risale olarak telif edilmiştir.
22

 

Kısa formun daha önce yazılıp uzun formun onun genişlemesi şeklinde oluştuğu ya 

da tam tersi biçimde kısa formun uzun formun özeti mahiyetinde olduğu ya da her 

birinin birbirinden ayrı olarak oluştuğu gibi kısa ve uzun form ile ilgili farklı görüşler 

vardır.  

Yuhannâ bin Bıtrîk, Sırru’l-esrâr’ı Yunan mabetlerinde bulmasını ve 

tercüme etmesini, kitaba yazdığı önsözde, şu şekilde anlatır: 

“Filozofların sırlarını sakladıkları mâbetlerden ve aradığımı yanlarında 

bulabileceğimi umduğum en büyük râhiplerden birini bile bırakmadan gezdim. En 

sonunda Asklepios’un kendisi için yaptırdığı mâbede ulaştım. Orada bulunan âlim ve 

sağduyulu bir râhibi sözlerimle yücelttim. Bir yolunu bularak kitapların bulunduğu 

mâbede girmeyi başardım. Onların arasında aradığımı buldum ve muzaffer 

hükümdarın [Halife Me’mûn’un]
23

 talep ve isteği ile huzuruna çıkardım. Ve onu 

tercüme etmeye başladım. Onu Yunan dilinden Rûmî diline, Rûmî dilinden de Arap 

diline tercüme ettim.”
24

 

Mabetlere gidip gizli hikmetleri içeren kadîm kitapları bulma anlatısı 

Kitâbü’l-Fihrist’te de geçmektedir. Halife Me’mûn’un emri ile Yuhannâ b. Bıtrîk’in 

de içinde olduğu bir heyetin Bizans coğrafyasına [Rum diyarına] eski Yunan 

kitaplarını araştırmak ve çevirmek üzere gittikleri ve sonuçta bunları tercüme 

ettikleri anlatılır.
25

 Williams bu anlatıyı şu şekilde yorumlamaktadır:  

“Edessa (Urfa) yakınlarında, Harran’da Güneş Tapınağı ve eski çağlarda 

kütüphaneleri olan tapınaklar mevcuttu. Ancak bahsedilen 

                                                                 
22

 Mahmoud Manzalaoui, “The Pseudo-Aristotelian “Kitâb Sirr al-asrar” Facts and Problems”, 

Oriens, y.y., 1974, Vol. 23, s. 148. 

23
 Bedevî, metinde “الحضرة  المنصورة” şeklinde geçen tamlamanın Halife Me’mun için kullanıldığı 

düşüncesindedir. Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye, s. 33.  

24
 Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye, s. 32. 

25
 İbnü’n-Nedim, el-Fihrist, thk. Eymen Fuad Seyyid, London: Müessesetü’l-Furkan li’t-Türasi’l-

İslâmî (al-Furqan Islamic Heritage Foundation), 2009/1430, C. II, s. 142-143. 
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dönemde Bizans İmparatoru Hristiyanlığı kabul etmişti ve pagan kültürüne ait 

tapınakları açık tutması beklenemezdi. Arap literatüründe bulunan bu tür tapınak 

anlatılarının Sırru’l-esrâr’a taşınmış olması anlaşılabilir bir durumdur.”
26

  

Bedevî’nin ifadelerine göre ise bu anlatı Seyfü’d-Devle Hemedanî (slt. 950-

975) zamanında yaşamış Ayyan adlı şahid kanalıyla da rivayet edilmiştir. O halde 

tapınak kıssası Yunan âleminden İslam âlemine, Yunan ilimlerine nüfuz etmiş iki 

tarihçi tarafından yayılmıştır.
27

 Abdurrahman Bedevî, Yuhannâ b. Bıtrîk’in bu 

hikâyeyi, Me’mûn’un dikkatini çekmek için ürettiği kanısındadır.
28

 Dimitri Gutas 

ise, Huneyn b. İshak’ın ifadelerinden hareketle Arapça mütercimlerinin tercüme 

ettiği kitapların kaynağının Bizans olduğuna dair herhangi bir kayıt olmadığını 

belirtir.
29

 Ancak o dönemde Bizans’ta yazma koleksiyonlarının bulunabileceği yerler 

arasında manastırları da sayar.
30

 İslâm halifeleri ve bilginleri tarafından, Yunanca 

eserleri bulmak üzere görevlendirilen heyetlere yapılan başka referanslar
31

 da göz 

önüne alındığında, Yunanca metinleri bulma ve tercüme ile görevlendirilen 

heyetlerin olduğunu, ancak dikkat çekme amacıyla ya da zamanla menkıbevi bir hale 

büründürülerek, bu anlatıların abartılı olarak günümüze ulaştığını ifade edebiliriz.   

Yukarıdaki alıntıda, Yuhannâ b. Bıtrîk’in değindiği ve tartışmalı ikinci konu, 

eseri tercüme ederken önce Yunanca’dan Rûmî’ye, Rûmî’den Arapça’ya çevirdiği 

iddiasıdır. Rûmî dilinin nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili farklı görüşler vardır. 

Rumî kelimesi Yunanca ya da Latince için kullanılmaktaydı. Ancak burada 

Yunanca’dan farklı bir dil kast edildiği açıktır. Latince olması da Latince’den 

çevirilerin başlamadığı o dönem için söz konusu değildir. Modern araştırmacılar, 

Rûmî dilinin, o dönemde Süryânî Hıristiyan mütercimlerce köprü dil olarak 

kullanıldığı ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun, yani Bizans’ın doğusunda 

konuşulduğu için Rûmî olarak adlandırılabileceği gerekçesi ile Süryânîce olarak 

                                                                 
26

 Williams, The Secret of Secrets, s. 21.  

27
 Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye, s. 33. 

28
 Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye, s. 33. 

29
 Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür: Bağdat’ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi 

ve Abbasi Toplumu, İstanbul, Kitap Yayınevi, 2003, s. 172. 

30
 Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, s. 169.  

31
 Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, s. 171. 
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yorumlamıştır.
32

 Abdurrahman Bedevî ve Mahmut Kaya da Rûmî ile kast edilenin 

Süryânîce olduğu görüşündedir.
33

 Ancak Sırru’l-esrâr’ın herhangi bir Süryânîce 

nüshası bulunmamakta ve tarihi bilgiler de bu varsayımı onaylamamaktadır.
34

 İbn 

Ebî Usaybia (ö. 668/1269), Uyûnu’l-enbâ’da Yuhannâ b. Bıtrîk için ayrık harflerle 

yazılan antik Yunanca’yı değil, bitişik harflerle yazılan o günkü Yunanca’yı bildiğini 

söyler.
35

 Buradan hareketle mütercimin, önce o günkü Yunanca’ya çevirdiği 

düşünülebilir. İbn Ebî Usaybia’nın yorumu Yuhannâ b. Bıtrîk’in tercüme tekniği 

olarak kullandığı transliterasyon yöntemi ile de uyumludur.
36

 

Eserle ilgili bilgi veren ilk kitap İbn Cülcül’ün (ö. 384/994?) kaleme aldığı 

Tabakâtü’l-etıbbâ ve’l-hükemâ’dır. Tabakâtü’l-etıbbâ, Endülüslü hekim, tıp ve 

felsefe tarihçisi olan İbn Cülcül tarafından 377/987’de yazılmıştır.
37

 

İbn Cülcül’ün Endülüslü olduğu göz önünde bulundurulduğunda eserin X. yüzyılın 

sonunda Endülüs’ü kapsayan bir coğrafyada yaygınlık kazanmış olması dikkat 

çekicidir. İbn Cülcül, Aristoteles tarafından İskender için yazılmış, devlet yönetimine 

dair es-Siyâse fî tedbîri’r-riyâse adında bir risalesinin olduğunu, sekiz makaleden 

oluştuğunu ve Sırru’l-esrâr olarak bilindiğini belirtir.
38

 Sekiz makaleden oluştuğunu 

söylemesi onun eserin kısa formu ile karşılaştığını göstermektedir. Sırru’l-esrâr’da 

geçen, İskender’in İran’ı fethinden sonra bölge halkına nasıl davranması gerektiğini 

anlatan pasajı ve adalet dairesi olarak bilinen sekiz cümleyi, kitabın özü olarak 

Sırru’l-esrâr’daki şekliyle aktarır. Aristoteles’in, vefatından sonra kabri üzerine 

sekizgen bir anıt yapılmasını ve bu sekiz cümlenin yazılmasını emrettiğini ifade 

eder.
39
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İbn Cülcül’den sonra Ebu Bekir Turtuşî (ö. 520/1126) 1122’de siyasetname 

türünde yazdığı Siracu’l-mülk’te kitaptan alıntılar yapar.
40

 Siracu’l-mülk’te yer 

alan kral, yağmur, rüzgâr, yaz ve kış karşılaştırması, Sırru’l-esrâr’ın uzun formuyla 

büyük ölçüde özdeş bir biçimde yeniden üretilmiştir.
41

 Turtuşî’nin  mevsim 

karşılaştırması, uzun formun  XII. yüzyılın ilk çeyreğinde yaygınlık kazandığını 

göstermektedir. 

İbn Ebî Usaybia, 1245 yılında tamamlamış olduğu
42

 Uyûnü’l-enbâ fî 

tabakâti’l-etıbbâ adlı eserinde Aristoteles başlığında onun eserleri 

arasında Risâletu ile’l-İskender fî tedbîri’l-mülk
43

 adında bir kitap sayar, 

ancak  hakkında bilgi vermez. Ayrıca “Âdâb-ı Aristoteles” alt başlığında adalet 

dairesini oluşturan  sekiz cümleye yer verir ve İbn Cülcül’ün bahsettiği şekilde, bu 

insanların maslahatına dair hayırları cem eden sekiz cümlenin Aristoteles’in kabrinin 

üzerine yazılmasını istediğini belirtir.
44

  İbn Ebî Usaybia’nın Batlamyus el-

Garîb’in katoloğuna ek olarak yazdığı kısımda Aristoteles’e izafe ettiği Kitabü’l-

firâse ve Kitabü’l-yetîm, Sırru’l- esrâr’ın 2. ve 9. makalelerinin ayrıca neşredilmiş 

halidir.
45

 

İbnü’n-Nedim (ö. 385/995 [?]) ve İbnü’l-Kıftî (ö. 646/1248) eser hakkında 

bilgi vermezken Kâtib Çelebi, Kitabü’s-Siyase fî tedbîri’r-riyâse’nin yedi 

makaleden oluştuğunu ve İskender’in, hocasının yokluğu sırasında başvuracağı, 

anayasası olacak bir şey yazmasını istemesi üzerine Aristoteles tarafından kaleme 

alındığını ve Arapça’ya tercüme edildiğini belirtir.
46
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1.2. Eserin Mütercimi 

Her ne kadar tartışmalı olsa da Sırru’l-esrâr’ın Arapça çevirisinin önsözünde 

bulunan eserin Yuhannâ bin Bıtrîk tarafından Arapça’ya tercüme edildiği
47

 

ifadelerine binâen mütercimin kimliği üzerinde durmak uygun olacaktır. Yuhannâ 

bin Bıtrîk, çeviri döneminin önemli simâlarından biridir. Babası Bıtrîk de 

mütercimdir ve Halife Mansur’un hizmetinde çalışmış, onun emri ile antik kitapları 

tercüme etmiştir.
48

 Halife Me’mûn döneminde yaşamış olan Yuhannâ b. Bıtrîk, 

İbnü’n-Nedim’e göre Me’mûn’un valisi Hasan b. Sehl’in (ö. 236/851) himayesindeki 

âlimler arasındadır.
49

 İbn Cülcül ise onun Me’mûn’un mevlâsı olduğunu ifade eder.
50

 

İbnü’n-Nedim’in verdiği bilgiye göre Halife Me’mûn’un Bizans’a antik kitapları ele 

geçirmek için gönderdiği heyetin içerisinde Yuhannâ bin Bıtrîk de vardır.
51

 Sırru’l-

esrâr’ı da bu seyahat sırasında bulmuş ve tercüme etmiştir. 

Yuhannâ b. Bıtrîk’in dil yetkinliği ile ilgili farklı rivayetler mevcuttur.  İbn 

Cülcül,  Yuhannâ b. Bıtrîk’in tercümede güvenilir, manaları yerleştirmede edip ancak 

Arapça konuşmasının tutuk olduğunu ifade eder. Tıp alanından ziyade felsefede 

yoğunlaştığını, özellikle Aristoteles’in kitaplarını tercüme ettiğini, Huneyn ve 

diğerleri gibi Hipokrat’tan tercümeler yaptığını belirtir.
52

 İbn Ebî Usaybia ise 

Arapça’yı ve Yunanca’yı hakkıyla bilmediğini ve ayrık harflerle yazılan antik 

Yunanca’yı değil, birleşik harflerle yazılan o günkü Yunanca’yı okuyup 

yazabildiğini ifade eder.
53

 Bizans’ta VIII. yüzyıl ortalarına kadar dinsel olmayan 

metinlerde kullanılan yuvarlak ve ayrık majiskül yazı kullanışlı olmaması ve çok yer 

kaplaması nedeniyle terkedilmiş ve İbn Ebî Usaybia’nın bitişik olarak ifade ettiği 

miniskül yazı kullanılmaya başlanmıştır.
54

 Bu bilgiler, yukarıda işaret edildiği üzere, 
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Yuhannâ b. Bıtrîk’in, eseri, önce Yunanca’dan Rûmî’ye çevirdiği iddiasını açıklayıcı 

mahiyette okunabilir. Buna göre, Yuhannâ b. Bıtrîk’in Rûmî kelimesi ile o dönemde 

Bizans’ta eski yazmaları kopyalamak için yoğun çaba sarfedilen miniskül yazıyı 

ifade ettiğini düşünebiliriz. Ayrıca, İbnü’n-Nedîm’in Yuhannâ b. Bıtrîk’in Timaios 

(Eflâtun) ve Kitâbü’s-semâ ve’l-âlem (Aristoteles) tercümelerinin daha sonra 

Huneyn b. İshak tarafından düzeltildiğine dair verdiği bilgiler de İbn Ebî Usaybia’nın 

sözünü doğrular niteliktedir.
55

  

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Yuhannâ b. Bıtrîk’in vefatı 

yaklaşık 200/815
56

 tarihi olarak düşünülmekteyse de Bedevî, Halife Me’mûn’un h. 

198’de iktidara geçtiğini göz önünde bulundurarak, Bıtrîk’in vefat tarihinin h. 

200’den sonra, h. 205-210 arası olması gerektiği görüşündedir. Böylelikle 

Me’mûn’un halifeliği sırasında dikkat çekici bir şekilde aktif olabilmiş olsun.
57

  

İbnü’n-Nedîm, Yuhanna b. Bıtrîk’e Kitâbü’s-Sümûmât
58

 ve Kitâbü 

Ecnâsi’l-Haşerât adlı iki eser nisbet etmekte, ayrıca Aristoteles’in De Anima adlı 

eserini Cevâmi‘u Kitâbi’n-nefs başlığıyla özetlediğini ifade etmektedir.
59

 Yuhanna 

b. Bıtrîk’in Yunanca’dan Arapça’ya tercüme ettiği eserler şunlardır: 

i. Timaios
60

 (Eflâtun)  

ii. Kitâbü’l-âsâri’l-ulviyye (meteoroloji)
61

 (Aristoteles) 

iii. Kitâbü’s-semâ‘ ve’l-âlem (De caelo et mundo)
62

 (Aristoteles) 

iv. Kitâbü’l-hayevân (zooloji)
63

 (Aristoteles) 

v. Birinci Analitikler
64

 (Aristoteles) 
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vi. Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’r-riyâse (Aristoteles) 

vii. Kitâbü’l-Buŝûr (Alâmâtü’l-kadâyâ, el-Kadâya’l-İbukrâtîya ed-dâlle ale’l-

mevt), (De pustulis et apostematibus significantibus mortem)
65

 (Hipokrat)  

viii. Kitâb fi’t-tiryâk ilâ fîsûn (The Theriac of Piso)
66

 (Galen)   

ix. el-Birsâm
67

 (Alexander of Tralles)
68

 

Yuhannâ b. Bıtrîk’in tercüme tekniği ile ilgili ayrıntılı bilgiler XIV. yüzyıl 

tarihçisi Safedî (ö. 764/1363) tarafından Abbâsîler döneminde Yunanca’dan 

Arapça’ya tercüme yapan iki grubu karşılaştırdığı bir pasajda aktarılmaktadır. 

Safedî’nin mütercimlerin tercüme teknikleri hakkındaki görüşleri şu şekildedir: 

“Mütercimler iki tür tercüme tekniği kullanır. Birincisi Yuhannâ b. Bıtrîk, İbn Nâimâ 

el-Hımsî (IX. yüzyıl başı) ve diğerlerininkidir. Bu tekniğe göre mütercim, her bir 

Yunanca kelimeyi ve onun manasını araştırır, anlama en uygun Arapça kelimeyi 

seçer ve onu kullanır. Ardından bir sonraki kelimeye yönelir ve bütün metni Arapça 

ifade edecek hale getirinceye kadar bu şekilde devam eder. Bu teknik kötüdür...  

İkinci teknik Huneyn b. İshak, Cevherî (IX. yüzyıl) ve diğerlerininkidir. Burada 

mütercim ibarenin tümünü göz önünde bulundurur, anlamın bütününü tespit eder ve 

sonra her kelimenin karşılığını önemsemeden, Arapça’da anlamca özdeş bir cümle 

ile onu ifade eder. Bu teknik daha üstündür ve bu nedenle Huneyn b. İshak’ın 

eserlerini daha da geliştirmeye ihtiyaç yoktur.”
69

 

Yuhannâ b. Bıtrîk ve Huneyn b. İshak’ın tercüme teknikleri ile ilgili başka bir 

karşılaştırması, Medieval Islamic Medicine kitabında Galen’e ait Basit İlaçların 

Etkileri Üzerine kitabının altıncı bölümünün Yuhannâ b. Bıtrîk ya da babası ve 

Huneyn b. İshak tarafından yapılan ve günümüze ulaşmış olan iki tercüme metni 
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üzerinden yapılmıştır.
70

 Bu karşılaştırmaya göre Yuhannâ b. Bıtrîk, Yunanca tıp 

terimlerini tercüme ederken aynı zamanda harf çevirisini (translitere) de veriyordu. 

Huneyn ise sadece tercüme ediyordu. Örneğin, Yuhannâ b. Bıtrîk, Yunanca’da “Mor 

rengi hakkında (Peri iou)” başlığını Arapça’ya “İon, Yani Menekşe Rengi 

Hakkındaki Söz (el-Kavlü fî yvu ve hüve’l-benefsecü)” şeklinde; Huneyn ise yalnızca 

“Menekşe Rengi Hakkındaki Söz (el-Kavlü fî’l-benefseci)” şeklinde aktarmıştır. 

İbnü’l-Bıtrîk’in yöntemi, tercümesini daha zor anlaşılır ve ibtidâî kılarken; 

Huneyn’in yöntemi ise ifade tarzına uygun ve anlaşılır bir tercüme üretmesini 

sağlamıştır. Aralarındaki bir diğer farklılık, ibarenin manasını tam olarak verme ve 

zor pasajları tercüme edebilme konusundadır. İbnü’l-Bıtrîk, kaynak metni başka 

sözcüklerle anlatır ya da bazı sözcükleri ihmal eder; anlamı tam olarak vermeye 

çalışmaktan ziyade özetler. Huneyn ise kaynak metnin içerdiği bütün incelikleri 

ortaya çıkarmaya çalışır ve dil kurallarına daha çok bağlıdır. O, karışık yapıları 

kaynak metni yansıtacak şekilde kullanırken, İbnü’l-Bıtrîk, kısa ve basit cümleler 

kullanmaktadır.
71

 Bu karşılaştırma bize Yuhannâ b. Bıtrîk’in tercüme tekniği 

açısından bilgi verirken aynı zamanda tercüme faaliyetinin başlangıcından Huneyn b. 

İshak’a kadarki süreçte kat edilen ilerlemeyi de ortaya koymaktadır. Yuhannâ b. 

Bıtrîk adı ile yapılan tercümenin, tercümanımızın babasına ait olma ihtimali olsa da 

bahsedilen tercüme tarzı Safedî’nin yorumları ile örtüşmektedir. Zira 

İbn Ebî Usaybia’nın, Yuhannâ b. Bıtrîk’in, majiskül harflerle yazılan antik 

Yunanca’yı değil, miniskül harflerle yazılan o günkü Yunanca’yı bildiğine dair 

verdiği bilgi tercüme tarzı ile ilgili bu yorumları destekler mahiyettedir.
72

 

Başta M. Grignaschi olmak üzere bazı araştırmacılar, Sırru’l-esrâr’ın 

Yuhannâ b. Bıtrîk tarafından tercüme edilmediğini, tarihsel olarak daha önce tercüme 

edilmiş olan Yunan mektup literatüründen parçaların yeniden düzenlenerek ona 

atfedildiğini iddia etmektedir.
73

 Girgnaschi’ye göre Helenistik bir mektup 
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koleksiyonu Arapça’ya adapte edilmiş ve es-Siyasetü’l-ammiyye
74

 olarak tanınan bu 

ilk versiyon Sırru’l-esrâr’ın orjinal metnini oluşturmuştur. Bu risâle, Hişâm b. 

Abdülmelik’in kâtibi Sâlim Ebu’l-Alâ tarafından tercüme edilmiş olup Sırru’l-

esrâr’ın giriş kısmının özetini ve bir bölümünü ihtiva eden Aristoteles ile İskender 

arasındaki mektuplaşmalardan oluşmaktadır.
75

 Manzalaoui, Yuhannâ b. Bıtrîk’in 

çevirileri üzerine çalışan ve üslubuna hâkim olan Bernard Levin’in Sırru’l-esrâr’ın 

aynı kişi tarafından yazılmadığını beyan etmesi,
76

 Yuhannâ b. Bıtrîk’in yönteminin 

bağımsız tercüme şeklinde olması ve Grignaschi’nin iddialarından yola çıkarak, 

eserin Emevîler döneminde çevrilip daha sonra yapılan eklemede, nispeten meşhur 

olan bir Abbâsî tercümanı olan Yuhannâ b. Bıtrîk’e atfedilmiş olabileceği görüşünü 

ihtimal dâhilinde görür.
77

 Ancak kanaatimizce eserin kesin bir delile ulaşılmadan 

“Pseudo Yuhannâ” olarak görülmesi erken verilmiş bir karar olacaktır. İki sebep bizi 

bu sonuca götürmekten alıkoyar: Birincisi, Sırru’l-esrâr’ın girişinde Yuhannâ b. 

Bıtrîk’in dilinden anlatılan, kitabın bir mabette bulunuş ve çeviri hikâyesinin, İbnü’n-

Nedim’in, Halife Me’mûn’un, içinde Yuhannâ b. Bıtrîk’in de bulunduğu heyeti 

Bizans coğrafyasına göndermesi ile ilgili verdiği bilgilerle birebir örtüşmesidir. 

İkincisi ise eserin en eski nüshalarının günümüze ulaşmamış olması ve zaman 

içerisinde kesin olarak birçok kez revizyona uğramış olması, Yuhannâ b. Bıtrîk 

tarafından çevrilmiş olan kısımların dilsel olarak gelişmiş olabileceği ve bu nedenle 

üslubunun yansımaması ihtimalidir.  

 

1.3. Eserin Kaynağı Hakkında Öne Sürülen Tezler 

Sırru’l-esrâr’ın yazım tarihi, yazarı, tercümanı, elimizdeki son formunu nasıl 

aldığı gibi birçok husus tartışmalıdır ve net bir bilgi bulunmamaktadır. Ortaçağ 

boyunca kazandığı yaygınlığın yanı sıra eser, adına uygun bir şekilde zaman 

içerisinde bir sır perdesine de bürünmüştür diyebiliriz. Bu yaygınlık ve oluşan farklı 
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formlar eserle ilgili kapalı noktaları daha da karmaşık hale getirmiş ve problemli 

yönlerinin çözülmesi daha da zorlaşmıştır. Sırru’l-esrâr’la ilgili olarak Batı’da 

birçok çalışma yapılmış, özellikle pseudo Aristoteles eserleri ile ilgili yapılan 

çalışmalarda bu esere atıflarda bulunulmuştur. Bu bölümde, Sırru’l-esrâr’ı ayrıntılı 

biçimde inceleyen ve eserle ilgili sonraki çalışmaları etkileyen, Steele ve 

Manzalaoui’nin görüşleri üzerinde durulacaktır. 

 

1.3.1. Steele’in Yaklaşımı 

Robert Steele, Roger Bacon’ın (ö. 1294) XIII. yüzyılın ilk yarısında yazmış 

olduğu Sırru’l-esrâr şerhinin Latince baskısına yazdığı giriş kısmında, Sırru’l-

esrâr’ın kaynağı ve tercümelerinin tarihsel seyriyle ilgili görüşlerine yer vermiştir.
78

 

Bu eser, Opera Hactenus Inedita Rogeri Baconi ismi ile 1920’de yayınlanmış olup 

İsmail Ali’nin Arapça’dan İngilizce’ye yaptığı tercümeyi ve İbranice ile diğer Batı 

dillerine yapılan tercümelerle ilgili bilgileri de ihtiva etmektedir. Steele’e göre Bacon 

eserin Latince şerhini 1257’den önce yazmış olmalıdır.
79

 Sırru’l-esrâr, Bacon’ın 

zihinsel gelişimi üzerinde büyük bir etki yaratmış ve ilk çalışmalarından sonuncuya 

kadar eseri bir otorite olarak alıntılamıştır. O ve çağdaşları eserin muhteviyatını ve 

aidiyetini tartışmasız bir biçimde kabul etmiştir.
80

 

Steele, Sırru’l-esrâr’ın kaynağı hakkındaki tartışmalar ekseninde kesin 

yargılarda bulunur ve herhangi bir Yunanca metne dayanmadığını, Yunan fikirlerinin 

ve klişelerinin eserde yer aldığını ve Yunanca metinlerin onunla birleştirildiğini, 

ancak orjinal eserin dokusunun Batı değil, Doğu olduğunu; kökeninin de VII. 

yüzyıldan IX. yüzyıla ve muhtemelen Dr. Budge tarafından incelenen İskender 

efsaneleriyle aynı zamanda, İran ve Süryânî fikirleri arasındaki etkileşime 

dayandığını ifade eder.
81

 İskender efsanelerinin VII. ya da VIII. yüzyılda yazılmış 
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olan Süryânîce versiyonu, yazılışı VII. yüzyıldan öteye gitmeyen Pehlevice bir 

kaynağa dayanmaktadır. Bu Pehlevice metin, hem tarihçilere hem de Arapça 

versiyonlarına kaynaklık etmiştir.
82

 Steele, Sırru’l-esrâr’ın da böyle bir etkileşim 

sonucu oluştuğunu düşünmektedir. O, Arapça tercümenin girişinde ifade edildiği 

şekliyle eserin Arapça’ya Yuhannâ b. Bıtrîk tarafından çevrildiğini kabul eder ve 

Yuhannâ b. Bıtrîk’in iyi bilinen, meşhur bir mütercim ve Halife Me’mûn’un doktoru 

olduğunu belirtir. İki aşamalı çeviride kullanılan Rûmî kelimesi ile ne kast edildiği 

konusunda ise Rûmî kelimesinin Yunanca değil, Süryânîce anlamında kullanıldığını, 

Süryânîce orijinal bir metin olduğunu ve Batılı formlarda bu metinden tercüme 

yapıldığına dair kanıtlar olduğunu vurgular.
83

 Ona göre, Süryânîce metnin, eğer 

bulunacak olursa, Sırru’l-esrâr ismini taşıması pek mümkün değildir. Eserin 

geleneksel ismi olması muhtemel olan Kitabü’l-kânûn
84

 ya da Arapçada yaygınlık 

kazandığı şekliyle Kitabü’s-siyâse olarak isimlendirilmiş olabilir ve Arapça metnin, 

Süryânîce orijinalin sadece bir kısmına denk gelmesi de mümkündür.
85

 Steele’in 

ifade ettiğinin tersine, Rûmî kelimesi o dönemde Yunanca karşılığında 

kullanılmaktaydı ve Yuhannâ b. Bıtrîk dışında o dönem mütercimleri arasında bu 

kelimeyi Süryânîce anlamında kullanan başka bir mütercime de rastlanmamıştır.
86

 

Ayrıca metne kaynak olan herhangi bir Süryânîce eserle de karşılaşılmamıştır. 

Kanaatimizce eserin İran ve Süryânî kültürlerinden öğeler taşıdığı doğrudur, ancak 

zikredilen nedenlerden ötürü, Süryânîce bir kaynağa dayandığı iddiası geçerli 

delillere dayanmamaktadır. 

Steele, farklı bir yaklaşımla eserin uzun formunu Doğu; kısa formunu Batı 

olarak adlandırır. Buna gerekçe olarak XII. ve XIII. yüzyıllarda İspanya’da Johannes 

Hispaniensis tarafından yapılan Latince, Harîzî tarafından yapılan İbranice ve 

İspanyolca Porydat de las Poridades tercümelerinin hepsinin kısa form; buna 
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karşılık Doğulu nüshaların uzun form olmasını gösterir.
87

 Steele’e göre her iki form 

da eklemeler içerir, farkları ise Batı formunda yapılan eklemeler neredeyse her 

zaman sonda yer alırken Doğu formunda eserin gövdesine dâhil edilir. Doğu 

formunda makale olarak adlandırılan 10 bölüm ve Batı formunda 8 (ya da 7) bölüm 

vardır, fakat bazı Batı formlarında, eksik olan bu makalelerin bâb şeklinde 

adlandırılan alt başlıklar ile tamamlandığı görülür.
88

 Steele’in öne sürdüğü gibi kısa 

formlu nüshalarda bâb başlığı ile eklenmiş alt bölümler mevcuttur ancak bunlar ne 

her zaman Batı’da görülür, ne de uzun formun konularını tam olarak ihtiva eder. 

Bâbların eklendiği nüshalar uzun forma geçiş sürecinin bir ürünü olmalıdır. 

Manzalaoui de Steele’in Doğu-Batı ayrımını ikna edici bulmayarak daha tarafsız 

olan uzun ve kısa form terimlerini kullanmayı tercih eder.
89

 

 

1.3.2. Manzalaoui’nin Yaklaşımı 

Mahmoud Manzalaloui, “The Pseudo-Aristotelian ‘Kitâb Sirr al-asrâr’ Facts 

and Problems” başlıklı makalesinde ve Secretum Secretorum: Nine English 

Versions
90

 kitabında Sırru’l-esrâr’ı ayrıntılı bir biçimde inceler.  Aynı dönemlerde 

yazılmış eserler ile Sırru’l-esrâr’ı karşılaştırmak ve tabakat kitaplarındaki bilgileri 

ele almak suretiyle eser ile ilgili dış kanıtları; eserin nüshaları arasındaki farklılıkları 

karşılaştırmak suretiyle iç kanıtları ele almıştır. O zamana kadar yapılmış 

araştırmaları da inceleyerek kendisi, net olmadığını ifade ettiği sonuçlara ulaşır. 

Manzalaoui ilk olarak nüsha bilgileri ve esere atıfta bulunan metinlere 

dayanarak eserin yazılış tarihine ışık tutmaya çalışır.  Bu kapsamda incelediği en eski 

nüsha, Sırru’l-esrâr’ın bir bölümü olan firasetin müstakil bir risâle olarak ele 

alınmış nüshasının (Manzalaoui’de “Ha” nüshası) 330/ 941 tarihli olması ve Sırru’l-

esrâr’ın on bölümlük uzun formundan alıntılandığında şüphe olmaması nedeniyle 
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uzun formun X. yüzyılın ikinci yarısından önce oluşmuş olduğuna kanaat getirir.
91

 

Zira risâlenin baş kısmında Aristoteles tarafından İskender için yazılan Kitâbü’l-

kânûn’un ‘son bölümü’ olduğu belirtilir. Eserin Kitabü’l-kânûn şeklinde 

tanımlanması bir tek bu nüshada görülmektedir ve herhangi bir yanlışlık sonucu 

değilse, Kitâbü’s-siyase fî tedbîri’r-riyâse olarak yaygınlaşmadan önce bu şekilde 

bilindiği düşünülebilir.
92

 Eserin dolaşımı ve kazandığı yaygınlığı göstermesi 

bakımından önemli bir örnek olan Ebû Bekr et-Turtûşî’nin yazdığı Sirâcü’l-

mülûk’te, daha önce bahsi geçen melik-mevsim karşılaştırmasının Sırru’l-

esrâr’ın  uzun formundan aktarılması dolayısıyla Manzalaoui, önce kısa formun 

yazıldığını ve uzun formun XII. yüzyılın ilk çeyreğinden önce Endülüs çevresinde 

yaygınlık kazanmış olduğunu düşünmektedir.
93

 Ayrıca Turtuşî’nin melik-mevsim 

karşılaştırmasını çok genel terimlerle yapması eserin uzun süredir dolaşımda 

olduğunun da bir göstergesidir.
94

 

Manzalaoui, bizim de hak verdiğimiz şekilde, eserin yazılış tarihini bu veriler 

ışığında en geç X. yüzyılın ilk çeyreği olarak belirlemektedir (terminus ante quem).
95

 

Eserin yazıldığı tarihin en erken ne zaman olabileceği ise çok daha karmaşıktır. 

Arapça tercümesinin ne zaman yapıldığı tartışmalarını bir kenara bırakırsak tarihsel 

sürece göre eser, Aristoteles ile İskender arasındaki ilişkiye dayandığından onların 

yaşadığı dönemden daha önce yazılmış olamaz. Dolayısıyla Manzalaoui, eserin en 

erken yazılış tarihini (terminus post quem), Aristoteles ve İskender’in ölümü olan 

M.Ö. 322 ile sınırlamaktadır. Bununla birlikte Aristoteles ve İskender’in kendileri 

hakkında yorumları mümkün kılacak, yeterince uzak bir geçmişe sahip olacakları bir 

dönem olan Helenistik dönemde görülen gnomik ve yarı felsefî literatürden 

kaynaklandığı söylenebilir.
96
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Manzalaoui’nin tarihlendirme probleminden sonra ele aldığı ikinci problem 

kompozisyon biçiminin nasıl oluştuğu problemidir. Eser üç şekilde elimizdeki son 

halini almış olabilir:  

i. Eser tek bir parça halinde belli bir tarihte bir kişi tarafından yazılmıştır.  

ii. Bir dizi ayrı eserden ya da eser bölümlerinden bir yazar tarafından 

derlenmiştir. 

iii. Mevcut haliyle, (i) veya (ii) yöntemiyle daha önce derlenen daha kısa bir 

metnin farklı yazarlar tarafından kademeli bir biçimde eklemeler yapılarak 

genişletilmesi şeklinde oluşmuştur. 

Manzalaoui’ye göre ilk olasılık büyük ihtimalle göz ardı edilebilir. Bunun 

nedeni Sırru’l-esrâr’ı oluşturan bölümlerin, eser tam formunu almadan önce yaygın 

olan ayrı metinlerin varlığıdır. Sırru’l-esrâr’dan ayrı olarak Aristoteles’in 

mektupları gibi bölümler dolaşımdaydı, Manzalaoui’ye göre İbn Abdürabbih’in (ö. 

328/940) el-İkdul Ferîdi’nin Sırru’l-esrâr ile benzerliği ve bu metnin Sırru’l-

esrâr’dan alıntılanmış olmasının imkânsızlığı Sırru’l-esrâr’dan önce var olan ayrı 

bir metne delildir.
97

 Metnin oluşum süreci, uzun versiyonun kısaltılarak 7 ya da 8 

bölümlük kısa versiyonların oluşması şeklinde de tezahür etmiş olmamalıdır. 

Manzalaoui uzun ve kısa versiyon arasındaki farkları inceleyerek kısa versiyonun 

dilinden bir tercüman aracılığı ile yapıldığının anlaşıldığını, uzun versiyonun dilinin 

ise daha yumuşak olduğunu, muhtemelen revizyona uğradığını belirtmektedir.
98

 

Ayrıca 8 bölümlük kısa versiyon ve uzun versiyonun aksine 7 bölümlük kısa 

versiyonda ve İspanya’da kullanılan 8 bölümlük nüshalarda Homer’den alıntı 

yapılmaktadır ve Manzalaoui, bir alıntının sonradan yazılan nüshada çıkarılması 

eklenmesinden daha kolay olacağından kısa versiyonun orijinal metin olduğu 

görüşündedir.
99

 Bu çıkarımlar neticesinde,  Helenistik yedi ya da sekiz bölümden 

oluşan bir eserin (opuscula) bir derleyici ya da derleyiciler zinciri tarafından 

kullanıldığını varsaymaktır. Helenistik dönemde yapılmış bu derleme ya tam 

biçimini almadan ya da aldıktan sonra bir mütercim tarafından Arapça’ya tercüme 
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edilmiş ve daha sonra birçok yazarın düzenlemelerinden geçerek ortaya çıkan 

oldukça tutarsız metin, on kitapta en sonunda daha bağlantılı bir biçimde 

şekillendirilmiş olmalıdır.
100

 

Eserle ilgili bir diğer tartışma İhvân-ı Safâ Risâleleri ile olan benzerliğin 

nereden kaynaklandığına dairdir.  Manzalaoui, Risâleler ve Sırru’l-esrâr’ın kısa ve 

uzun versiyonlarını ayrı ayrı inceler, her birinde geçen “Elçilerin özellikleri”ni insan 

ve hayvan özellikleri ile anlatan pasajı karşılaştırarak kısa versiyonun Risâleler’den 

daha önce yazıldığı, uzun versiyonun son şeklinin ise Risâleler’den daha sonra ve 

Risâleler’i bilen biri tarafından 975’ten sonra kaleme alındığı sonucuna varır.
101

 

Manzalaoui, İhvân-ı Safâ’nın Risâleler’i ile olan benzerlik ve Grignaschi’nin 

iddialarını dikkate alarak Sırru’l-esrâr’ın ortaya çıkış sürecini şu şekilde 

aşamalandırır: 

i. Önce Aristoteles’e atfedilen Yunanca mektuplar (epistles) bir araya getirilir. 

ii. Emevîler döneminde bunun bir çevirisi yapılır. 

iii. Bu metne dayanan bir Abbâsî yazarı, eserin ilk versiyonunu Yuhannâ b. 

Bıtrîk’e atfederek uygun bir şekilde yeniden yazar (kısa form veya Pseudo-

Yuhannâ). 

iv. İlk derleme, eseri bir siyasetnâmeden genel ansiklopedik bir çalışmaya 

dönüştürecek “bâb” olarak adlandırılan alt bölümleri ekler. 

v. İkinci derleme, “Giriş” bölümünü büyütür. 

vi. Üçüncü derleme sekiz kitaplık formu üretir. 

vii. Dördüncü derlemede, miladi 941’den önce, Firasetnâme uyarlanmıştır. 

viii. İhvân’ın Risâleler’inden eklemelerin yapıldığı son derlemede, düzenleyen 

kişi çalışmayı büyütür ve ona on kitap formu verir.
102

 

Bu sürecin şematik ifadesi şöyledir: 

                                                                 
100

 Manzalaoui, “The Pseudo-Aristotelian: Kitâb Sirr al-asrar”, s. 170. 

101
 Manzalaoui, “The Pseudo-Aristotelian: Kitâb Sirr al-asrar”, s. 179. 

102
 Manzalaoui, “The Pseudo-Aristotelian: Kitâb Sirr al-asrar”, s. 193. 



31 
 

 

Görsel 1: Sırru’l-esrâr’ın tarihsel süreci
103 

 

1.3.3. Değerlendirme 

Manzalaoui’nin Grignaschi’nin Sırru’l-esrâr ile ilgili görüşlerine de 

başvurarak yapmış olduğu çalışma, bu konuda yapılmış en yetkin araştırmayı ihtiva 

etmektedir. Manzalaoui eser hakkındaki dış ve iç kanıtları inceleyerek ayrıntılı bir 

çalışma yapmış ve kesin olmamakla beraber önemli sonuçlara ulaşmıştır. Onun elde 

etmiş olduğu bu sonuçlar birçok açıdan haklı görünse de “Yuhannâ b. Bıtrîk’in 

şöhretinden faydalanmak maksadı ile eserin mütercimi olarak sonradan ona 

atfedildiği” şeklindeki iddiasına mesafeli yaklaşmaktayız. Bu konunun, mütercimin 

yapmış olduğu diğer tercümeler ve nüshalardaki farklar dikkate alınarak ayrıntılı 

olarak incelendikten sonra bir neticeye ulaştırılabileceği kanaatindeyiz. Bu durumda 

yukarıda Manzalaoui’nin çizmiş olduğu şemayı, Yuhannâ b. Bıtrîk’i sürecin içine 

katarak düzenlediğimizde, üçüncü aşamada Pseudo-Yuhannâ derlemesine, Yuhannâ 

                                                                 
103

 Manzalaoui, “The Pseudo-Aristotelian: Kitâb Sirr al-asrar”, s. 193. 



32 
 

b. Bıtrîk tarafından tercüme edilen kısımlarla yeniden derlendiği bir revizyon, ikinci 

bir seçenek olarak eklenmelidir. Steele’in Opera Hactenus İnedita Rogeri Baconi: 

Secretum Secretorum’un girişinde iddia ettiği gibi eserin, İskender efsaneleri yolu 

ile Süryînî ve İran kültür öğeleriyle etkileşime girmiş olması mümkün görünmekte, 

ancak eserin kaynağına dair ortaya attığı görüşler sağlam kanıtlara dayanmamaktadır. 

Bununla beraber bu eser, Sırru’l-esrâr’ın, Batı dillerine yapılan tercümeleri ile ilgili 

kapsamlı bir araştırma ihtiva etmesi bakımından önem arz etmektedir. Eserin 

elimizdeki halini alış sürecini daha açık olarak belirleyebilmemiz ancak Sırru’l-

esrâr’ın kapsadığı konuların bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirir. Bu ise 

farklı alanlardaki uzmanlıklara ihtiyaç duyan bir durumdur. 

 

1.4. Eserin Muhtevası 

Sırru’l-esrâr’ın Nevâlî tarafından yapılan tercümesi, 3. bölümde ayrıntılı 

olarak inceleneceği için bu bölümde yalnızca eserin içindekiler kısmı, Aristotelesçi 

unsurlar ve Yunan kültürü ile bağları ve benzerlik gösterdiği diğer eserlerle ilişkisi 

ele alınacaktır. Sırru’l-esrâr’ın on makaleden oluşan uzun formunun girişinde yer 

alan içindekiler bölümü şu şekildedir: 

“Birinci makale: Hükümdarların sınıfları hakkındadır.  

İkinci makale: Hükümdarın hâli, özellikleri; bütün hal ve tedbirlerinde nasıl 

davranması gerektiği hakkındadır. 

Üçüncü makale: Hükümdarı yetkinliğe ulaştıran, seçkinlerin ve halkın yönetimini 

mümkün kılan adaletin ne olduğu hakkındadır. 

Dördüncü makale: Vezirler, vezirlerin sayıları ve siyasetlerinin veçheleri 

hakkındadır. 

Beşinci makale: Kâtipler, kayıtları ve onların mertebeleri hakkındadır. 

Altıncı makale: Sefirler, onların özellikleri ve seçilmeleri hakkındadır.  

Yedinci makale: Reâyâdan sorumlu nâzırlar (vergi memurları), haraç hizmeti ve 

dîvân işlerinden bununla alakalı şeylerle görevli mutasarrıflar hakkındadır. 
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Sekizinci makale: Komutanların, ileri gelenlerin, orduya mensup olan orta 

seviyedeki askerlerin ve onların altındaki tabakaların siyaseti hakkındadır. 

Dokuzuncu makale: Harb sanatı, onun hileleri, akıbetlerinden korunma yolları, ordu 

ile karşılaşma ve bunun zamanının tayini ve ordu komutanının isminin ve çıkış vaktinin 

tayini hakkındadır. 

Onuncu makale: Tılsım ilimleri, yıldızların sırları, taşların ve bitkilerin özellikleri 

gibi özel ilimler ve diğer faydalı şeyler hakkındadır.”
104

 

İçindekiler bölümünden de anlaşılacağı üzere eser yönetimin her dalı ile ilgili 

bilgiler sunarken, aynı zamanda astronomi gibi ilimleri de siyaset için gerekli ilimler 

olarak ihtiva eder. Ayrıca, içindekiler bölümünde anılmayıp alt başlık olarak ele 

alınan konuların da, bir yöneticinin bilmesi ve uygulaması gereken konular olarak 

görüldüğü düşünülebilir. Örneğin ele alınan kişisel sağlık, perhiz ya da firaset 

bölümleri hükümdarın iktidarı sırasında başvuracağı konulardır. Her ne kadar 

birbirinden bağımsız birçok konuyu bir araya getirmiş görünse de eserin elimize 

ulaşan şeklinin bütünlük arz ettiği ve yapılan eklemelerin belirli bir hedef 

doğrultusunda yapıldığı aşikârdır. 

1.4.1. Aristotelesçi Unsurlar 

Sırru’l-esrâr, her ne kadar uydurma bir Aristoteles eseri olsa da 

kaynağındaki Aristotelyen unsurlar ya da süreç içerisinde onu değişime uğratan 

müelliflerin Meşşâî okul ile bağlantısı veya Helenistik kültür içerisine karışmış ve 

onunla yoğrulmuş Aristoteles düşüncelerinin bu kültür aracılığıyla dâhil edilmesi, 

Aristoteles felsefesi ve Yunan kültürünün eserin yapısına nüfuz etmesini sağlamıştır. 

Kültürel mirasın aktarımı ve yeniden şekillenerek oluşan geleneğin içerisinde devam 

etmesi öngörülebilir bir durumdur, ancak Sırru’l-esrâr, Aristoteles eserleri 

arasındaki benzerlik açısından bundan çok daha fazlasını ihtiva eder. Eserin uzun ve 

kısa formu karşılaştırıldığında, uzun form, çok daha karmaşık ve eklektik bir yapıya 

sahip olduğundan Aristoteles öğretilerinden iyice uzaklaşırken, kısa formun 
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Aristoteles öğretilerine daha yakın olduğu görülür.
105

 Sırru’l-esrâr’ın genel manada 

Aristoteles geleneği ile uyumluluk gösterdiği bir nokta şematik dizilim ve tablodan 

yararlanma eğilimidir.
106

 Yine Aristoteles düşüncesinin temelini oluşturan evrensel 

nedensellik yasası eserin işleyişinde genel bir kabul olarak bulunmaktadır. Örneğin, 

meliklerin reâyânın mallarına haksız yere el koyması ve haklarını ihlal etmesi sonucu 

Allah’ın bir rüzgâr ile onları helak etmesinin anlatıldığı pasajda,
107

 iktidarın 

yıkımının nihai sebebi iki yönlüdür: İlki, Tanrı’nın doğrudan eylemi, ikincisi -ve 

aslında tek esas neden- evrensel nedensellik yasalarının seyridir.
108

 

Nikomakhos’a Etik’in IV. kitabı ile Sırru’l-esrâr’ın I., II. ve III. 

bölümlerindeki ahlâkî yargılarda, özellikle iffet, cömertlik ve dini inanç 

hususlarındaki benzerlikler bu bölümlerin Aristoteles’ten türetilmiş olabileceğini 

düşündürmektedir. Williams, Sırru’l-esrâr’la Nikomakhos’a Etik’in on, 

Politika’nın bir benzer paragrafını karşılaştırır.
109

 Nikomakhos’a Etik
110

 ile Sırru’l-

esrâr
111

 arasındaki benzerlikler, aşağıdaki pasajlarda görülebilir: 

1. Erdemin anlamı  

SE: Aşırılıklara yaklaştıkça tüm erdemli nitelikler ve eylemler ortadan 

kalkar.
112

 

NE: Erdem biri aşırılık, öteki eksiklik olan iki kötülüğün ortasıdır.
113

 

2. Cömertlik erdemi 
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SE:  Cömertlikte ölçülülük gerekli olanı vermektir... Ancak bu sınırı aşarsa 

israf ve savurganlık olur (önceki paragrafta hükümdarları sınıflandırırken tefritinin 

cimrilik olduğuna değinir).
114

 

NE: Para alma ve para verme konusunda orta olma cömertliktir, aşırılığı ile 

eksikliği ise savurganlık ve cimriliktir.  Savurganlık ve cimrilik mal konusunda 

aşırılık ve eksikliklerdir.  Cömertlik mal alıp verme konusunda orta olmadır.
115

  

3. Cömertlik 

SE: Cömertlikte ölçü, ihtiyacı olana, ihtiyacı nispetinde vermek ve hak eden 

kişiye hak ettiği ölçüde yardım etmektir. Doğru zamanda doğru kişiye doğru şeyi 

veren kişi cömerttir.
116

 

NE: Cömert kişi, gereken şeyler için gerektiği kadar verecek ve 

harcayacaktır.
117

 

4. Savurganlık 

SE: Eskilerin cömertlik olarak adlandırdığı budur ve hak etmeyenlere zengin 

hediyeler verme değildir.
118

 

NE: Bunun için onların vermeleri cömertçe değildir, çünkü ne güzeldir ne 

güzel bir şey içindir ne de gerektiği gibidir. Kimi zaman yoksul olmaları gereken 

kişileri zenginleştirirler... Dalkavukluk yapanlara ya da kendilerinin hoşuna giden 

başka şey yapanlara pek çok şey sağlayabilirler.
119

  

5. Şehvetten kaçınma 
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SE: Şehvetten kaçın, o helak edicidir, çünkü hayvanî nefsin yükselişine sebep 

olur... Şehvete meyl etme, o domuzların bir özelliğidir. Hayvanların senden önde 

olduğu bir şeyle övünülür mü?
120

  

NE: Çoğunluk ve kaba saba insanlar (iyiliğin) hazda olduğunu düşünürler; 

bundan dolayı da haz yaşamını severler... Çoğunluk hayvanların yaşamını seçmekle 

büsbütün köle gibi görünürler.
121

 

6. Zenginliğin gerekliliği  

SE: Şüphesiz, zenginlik hayvanî nefsin varlığını sürdürmesinin (bekâsının) 

sebebi ve onun bir parçasıdır.
122

 

NE: Mutluluğun dışsal mallar gerektirdiği de açıktır.
123

 

7. Onur ve şöhret arzusu  

SE: Aklın ilk afeti tanınma/şöhret/hatırlanma arzusudur. Buna ifrat derecede 

meyl etmek kerih görülmüştür. Riyâset, egemenlik uğruna değil güzel hatırlanma 

için istenir... Ancak riyâseti başka bir vecihle istemek yanlıştır.
124

 

NE: Ve eğer âdil ise, kendisinde daha fazla bir şey olmadığı 

düşünüldüğünden (…) ona bir karşılık verilmelidir, bu da onur ve ayrıcalıktır. 

Demek ki yüce gönüllü, dediğimiz gibi özellikle onurlarla ilgilidir, ama zenginlik, 

egemenlik her türlü talih ve talihsizliğe karşı da ölçülü olacaktır… Egemenlik ve 

zenginlik onurdan dolayı tercih edilir.
125

 

8. Hükümdarın bencilliği  
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 SE: İktidarı güç ve öz-zevki uğruna istemek küstahça ve yanlıştır.  Bu 

şekilde isteme hasede sebep olur (ve onun sebep olduğu diğer kötülükler) sonucunda 

nizam fesada uğrar.
126

 

NE: Tiran kendisi için yararlı olana bakar, kral yöneteceği kişiler için yararlı 

olana... (Tiranlık sonucunda) Onların kötülüğü sonucunda aristokrasiden oligarşiye 

geçilir. Böylece doğru kişiler yerine az sayıda kötü kişi yönetici olur.
127

  

9. Hükümdar ve halk arasındaki dostluk  

SE: İktidar, onur için istendiğinde samimiyete (sıdka) yol açar. Sıdk verâya 

sebep olur. Verâ adâlete... Adâlet ülfet ve dostluk yaratır.
128

 

NE: (...) Âdil olan ne ölçüde ise dostluk da o ölçüdedir.
129

  

10. Erdemli öfke   

SE: (Hükümdar) Öfkelendiğinde o anın hisleri üzerinde düşünmeden hareket 

etmemeye özen göstermelidir... Eğer tutkusu doğruysa, şiddete düşmeden ya da hor 

görmeden ona karşı hareket etmelidir.
 130

 

NE: Herkes öfkelenebilir, (...) ama bunların kime, ne kadar, ne zaman, niçin, 

nasıl yapılacağı ne herkesin bileceği bir şey ne de kolaydır.
131

 

11. Şehveti yönetmek  

SE: Şehvete kapıldığında, aklın gücüyle onu bastırmalı ve kendi nefsine 

hâkim olmalıdır.
132

 

Politika: Canlı yaratık ruh ile bedenden oluşur, bunlardan birincisi yöneten, 

ikincisi yönetilendir... Ruh bir efendinin idaresi ile bedeni yönetir, zekâ ise tutkuları 

bir devlet adamı ya da kral gibi yönetir.
133
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Sırru’l-esrâr, Aristoteles’e atfedilen bazı pseudo eserlerle de benzerlik 

göstermektedir. Manzalaoui, Treasure adlı pseudo eserin girişinin ve Sırru’l-

esrâr’ın girişindeki mabet anlatısının neredeyse birbirinin aynısı olduğunu, bu tür 

tapınak anlatılarının Hermetik gelenekten beslendiğini ve Arap literatürüne de dâhil 

olduğunu belirtir.
134

 Yine pseudo bir Aristoteles eseri olan De Regimen (Krallık 

Hakkında) adı ile bilinen siyasî içerikli kitap ile Sırru’l-esrâr arasındaki benzerlik 

her iki eserin aynı kültürel iklimin ürünü olmasından kaynaklanır.
135

 Ayrıca Sırru’l-

esrâr’ın kısa formunda bulunan Homer alıntıları
136

 ve uzun formda bulunan 

metafizikçi filozoflara yapılan atıflar
137

 Yunan kültürünün bir uzantısıdır ve eserin 

kaynağının bu kültürün bir ürünü olduğuna işaret olarak görülebilir. Diogenes 

Laertiuos’un listesinde Aristoteles’e atfedilen, devlet idaresi ile ilgili, Alexander ya 

da Plea for Colonies (Kolonilerin Yönetimi) ve De Regimen eserleri 

bulunmaktadır.
138

 Sırru’l-esrâr’ın siyasetnâme kısımlarının bu eserlerle bağlantılı 

olması muhtemeldir, anılan her iki eser de Helenistik periyot ve sonrasında 

Aristoteles’e ait popüler ve ezoterik eserler olarak tanınmaktaydı.
139

 Bunlara paralel 

olarak Cicero, Pseudo-Ammonius’ta ve Themistius’ta, Aristoteles tarafından 

İskender için yazılmış bir siyasetnâme kitabına atıfta bulunur.
140

   Atıf yaptığı eser, 

Sırru’l-esrâr olabileceği gibi yukarıda bahsedilen aynı kapsamda yazılmış farklı bir 

pseudo eser de olabilir. Ayrıca Sırru’l-esrâr ile ilişkilendirilebilecek, Laertius’un 

listesine eklediği İskender’e gönderilen dört mektup bulunmaktadır.
141

 Çoğunluğu 

pseudo olan bu mektupların zamanla sayısının arttığı anlaşılmaktadır. Sırru’l-

esrâr’a benzer biçimde mektup tarzında yazılmış ve Aristoteles’e atfedilmiş “Risâle 
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li-Aristâtâlîs ile’l-İskender, Ahd Aristûtâlis ile’l-İskender, Vasâyâ Aristûtâlis ile’l-

İskender” gibi isimler taşıyan Arapça birçok risâle kütüphanelerde mevcuttur.
142

  

Sırru’l-esrâr’ın 2. bölümünün sonunda yer alan firaset ile ilgili pasajlar da 

bir diğer pseudo Aristoteles eseri olan Physiognomonica ile benzerlik gösterir.
143

 Bu 

kitapla ilgili olarak Elizabeth C. Evans,  “Physiognomics in the Ancient World” 

makalesinde M.Ö. III. yüzyılda Aristoteles okuluna bağlı ya da o ekole çok yakın biri 

tarafından yazıldığını ve bu konuda yazılmış ilk sistematik eser olduğunu belirtir.
144

 

Bu eser, Sırru’l-esrâr’ın firaset bölümüne göre çok daha uzundur ve muhtemelen 

firaset bölümü bu eserden özetlenerek oluşmuştur. Bunlara ilaveten, sağlıkla ilgili 

bölümde yer alan Aristoteles’in de kabul ettiği vücut salgıları teorisi; mevsimlerle 

ilgili bölüm ve Hipokrat’tan bir alıntı Hipokratik okulu hatırlatmaktadır.
145

 

Bu benzerliklerin nasıl açıklanacağı açık bir soru olarak durmaktadır. İlk 

olarak, ilgili eserlerin sıradan filozofik yargıları paylaştıkları söylenebilir ki 

Aristotelesin düşünceleri Helenistik gelenek ile entegre olmuş durumdaydı ve bütün 

entelektüel formatları da etkilemişti.
146

 İkinci bir olasılık ise eserin tercüme edildiği 

Helenistik döneme ait bir metin varsaydığımız takdirde, eserdeki Yunan kültürüne ait 

öğelerin bu metne dayandırılmasıdır. Herhangi bir tarihi veri elde edilinceye kadar 

bu konu cevaplanmayı bekleyen açık bir soru olarak kalacaktır. 

 

1.4.2. Yeni Platoncu Unsurlar 

İslam dünyası, Aristoteles felsefesi ile olduğu gibi Yeni Platonculuk ile de 

VIII. ve IX. yüzyıllarda başlayan tercüme faaliyetlerinin bir sonucu olarak tanışmış 

ve Yeni Platonculuk, Aristoteles’e atfedilen Yeni Platoncu eserlerin tercümesi ile 

beraber İslâm toplumunda bilim ve felsefesinin gelişiminde etkin rol oynamıştır. Bu 
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eserlerden en önemlisi ve şüphesiz Yeni Platoncu öğretilerin İslâm dünyasında 

bilinmesini sağlayan ana kaynak, Helenistik dönemin sonlarında Aristoteles’e 

atfedilmiş ve İslâm coğrafyasında Aristoteles’in Teolojisi olarak şöhret bulan 

Üsûlûcya eseridir.
147

 Sırru’l-esrâr’ın aşamalı derleme süreci içerisinde Üsûlûcya ve 

el-Hayru’l-mahz, Risâle fî-ilmi’l-ilâhî gibi Yeni Platoncu eserlerden etkilendiği ele 

aldığı konular itibariyle açıktır. Üsûlûcya’nın Aristoteles’e ait olduğu varsayımı ile 

hareket eden revizörün, Aristotelesçi yaklaşımla eseri bütünleştirmeye çalıştığını 

söylemek mümkündür. 

Sırru’l-esrâr’da, Yeni Platoncu etkiyi en açık şekilde sudur teorisine yer 

verilen bir pasajda görmekteyiz. Eserde, Yeni Platoncu sudur teorisi, yönetimin 

unsurlarından olan vezir konusunu ele almadan önce genel bir giriş olarak ele alınır. 

Aklın mahiyeti ve terkibi ile ilgili felsefî bilgi olarak aktarılan sudur teorisine göre 

ilk yaratılan şey basit, ruhanî bir cevher olan “akıl”dır. Bütün kemal ve fazilet onda 

derç olunmuştur ve o bütün eşyanın suretine sahiptir. Ve ondan, daha aşağı derecede 

olan bir cevher daha meydana gelmiştir ki bu “nefs-i küllî”dir. Külli nefisten ise 

heyûlâ ortaya çıkar ki, heyûlâ uzunluk, genişlik ve derinliği kabul etmesi sonucu 

mutlak cisme dönüşür. Cisim ilk olarak diğer şekillerden daha üstün ve asli olan küre 

şeklini alır ve küreden felekler ve yıldızlar meydana gelir. Bazılarının boşluğu 

diğerini içine alarak latif ve saf olan felek-i muhitten ay feleğine ulaşılır. Bunların 

ilki ve en üstünü felek-i muhittir. Ondan sonra sabit yıldızlar feleği gelir. Bunu 

Zuhal, Müşteri, Merih, şems, Zühre, Utarit ve ay feleği izler. Onun altında ise ateş, 

su, hava ve topraktan (arz) oluşan dört erkânın (unsurun) bulunduğu felek vardır. 

Hepsinin merkezinde cisimlerin en kalını ve hacimce en fazlası olan yeryüzü (arz) 

vardır. Felekler cirimleri ve yıldızlarıyla dört rükün üzerine döner, böylece gece ile 

gündüz, yaz ile kış, sıcak ile soğuk birbirini takip eder. Ve bazı şeyler birbirleri ile 

karışır, latif-kesif, ağır-hafif, sıcak-soğuk, yaş-kuru birbiriyle mecz olur ve uzun bir 

süre sonunda madenler, bitkiler ve canlılar gibi mürekkep varlıklar oluşur. Bitkiler 

madenlerden, hayvanlar bitkilerden daha üstündür. Ve insanlar bütün hayvanlardan 
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daha üstün olup bütün varlıkların manasını kendisinde cem etmiştir. Çünkü o hem 

cisim hem de ruhani cevherden mürekkeptir.
148

 

Sırru’l-esrâr’da konu edilen, sudur teorisinin Plotinus’tan gelen İlk Neden 

olan Tanrı, akıl ve nefsten oluşan şeklinin bir yorumudur. Fârâbî (ö. 339/950), daha 

sonra bu teoriyi ayrıntılandıracak ve Batlamyus’un kozmolojisi ile uyumlu hale 

getirecektir.
149

 Burada sunulan ise Plotinus’un hiyerarşik bir sisteme kavuşturmadığı 

teorisi
150

 ile Fârâbî’nin teorisi arasında bir yerde durmaktadır. 

Yeni Platoncu etkiyi, akılla ittisal noktasında da görmekteyiz. İnsanın eşyanın 

hakikatini öğrenmesi için öncelikle kendi nefsinin bilgisine ulaşması gerekir, çünkü 

ona en yakın şey kendi nefsidir. Bundan sonra diğer varlıkların bilgisi gelir. Eğer 

nefs, bedenden ayrılmadan yetkinliği elde ederse küllî nefse ulaşır ve “mele-i âlâ”ya 

yükselir, “mardıyye” makamına erişerek akla vasıl olur.
151

 Üsûlûcya’da, benzer 

şekilde nefs-i nâtıkaların cismani âleme düşme hallerinden sonra yükselerek 

illetleriyle birleşmeleri üzerinde durulur.
152

 Üsûlûcya’nın Aristoteles’e ait olduğu 

varsayımı ile hareket eden Sırru’l-esrâr revizörünün, bu tarz eklemeleri 

Aristotelesçi yaklaşımla eseri bütünleştirme maksadıyla yaptığını ya da en azından 

bu eklemelerin Aristoteles felsefesine uygunluğunu düşündüğünü söylemek 

mümkündür. Ayrıca bu eklemelerin konuyla bütünleşik bir biçimde yapıldığını da 

vurgulamak gerekir. Akıllar teorisinden, küllî nefsin kuvvelerine oradan şehir 

yönetimi ile ilgili alegoriden vezir konusuna geçiş yapılır ki hepsi birbiriyle 

bağlantılandırılmıştır.
153

 Bu yakın benzerlikler dışında, eserin genel atmosferine 

nüfuz etmiş olan Yeni Platoncu öğeler, Yeni Platonculuğun tercüme faaliyeti 

öncesinde İran, Irak gibi İslâm coğrafyasının yayıldığı bölgelerdeki etkinliğine ve 

Süryânî ve Harranlı mütercimlerin Yeni Platonculukla olan ilişkilerine 

dayandırılabilir. 

                                                                 
148

 Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye, s. 131. 

149
 Şenel, Yeni Eflatunculuğun İslam Felsefesine Yansımaları, s. 173. 

150
 Cahid Şenel, Üsûlûcyâ: Aristoteles’in Teolojisi, Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi, 2016, s. 

66. 

151
 Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye, s. 131. 

152
 Şenel, Üsûlûcyâ: Aristoteles’in Teolojisi, s. 55. 

153
 Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye, s. 131-133. 
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1.4.3. Eserle İlişkili Farklı Kültürel Unsurlar 

Sırru’l-esrâr’da göze çarpan bir başka unsur İhvân-ı Safâ Risâleleri ile eser 

arasındaki paralelliklerdir. Bu benzerliklerin fazla oluşu, kimi araştırmacıları, onun 

Risâleler’den türemiş olabileceği, hatta Risâleler’in bir parçası olduğu ve bu 

nedenle yazılış tarihinin Risâleler’den daha geç bir tarih olması gerektiği sonucuna 

varmalarına sebep olmuştur.
154

 Ayrıca Ahmed et-Tarikî, Bedevî’nin neşrini müstakil 

bir çalışma olarak yayınlarken eserine, Sırru’l-esrâr li-te’sîsi’s-siyâse ve tertîbi’r-

riyâse li-İhvâni’s-Safâ ve Hüllâni’l-Vefâ başlığını koyarak Sırru’l-esrâr’ı 

Risâleler’in bir parçası olarak göstermiştir.
155

 Oysaki görülen benzerliklerin bir 

kısmı birebir örtüşmediği gibi, genel bazı benzerlikler de her iki eserin Doğu 

Helenistik düşüncesinin aynı geleneğinden kaynaklanmasına bağlanabilir.
156

 

Sırru’l-esrâr, Risâleler ile örtüşen, vezirlerin sahip olması gereken 15 

özellik saymaktadır.
157

 İlk olarak Fârâbî’nin Medînetü’l-fâzıla eserinde
158

 ele 

alınmış olan bu özelliklerin ana kaynağı Platon’un Devlet’idir.
159

 Sırru’l-esrâr’ın 

kısa formu Risâleler ile sadece benzerlik gösterirken uzun form Medînetü’l-

fâzıla’dan alınan kısımla birebir örtüşmektedir. Kısa formun dolaşımda olduğu tarih 

de göz önünde bulundurulduğunda, bu kısmın, İhvân’dan önce var olan bir metinden 

alıntılanmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, Sırru’l-esrâr’ın kısa formundaki 

alıntı, Medinetü’l-fâzıla gibi, muhtemelen Platon’a dayanmaktadır. Sırru’l-esrâr, 

bu özellikleri vezire atfederek sunmuş ve sonuna üç farklı özellik daha eklemiştir.  

                                                                 
154

 Zeliha Öteleş, Ahlâk ve Siyaset Açısından Sırru’l-esrâr ile Tedbîrât-ı İlâhiyye’nin 

Karşılaştırılması, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2018, s. 23. 
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 Ahmed et-Tarîkî, Sırru’l-esrâr li-te’sîsi’s-siyâse ve tertîbi’r-riyâse li-İhvâni’s-Safâ ve 

Hüllâni’l-Vefâ, Beyrut, y.y., 1983.  
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 Sırru’l-esrâr ve Risâleler arasındaki benzerlikler için bkz. Manzalaoui, “The Pseudo-Aristotelian: 

Kitâb Sirr al-asrar”, s. 175-184. 
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 Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye, s. 138;İhvân-ı Safâ, Resâ’ilu İhvâni’s-Safâ ve hullâni’l-vefâ’: el-

ulumü’n-nâmusiyye el-ilâhiyye ve’ş-şerîati’d-diniyye, Beyrut, Dâru Sadır, 1957/1377, C. 4, s. 111-

116. 
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 Fârâbî, Ârâu ehli’l-medîneti’l-fâzıla, thk. Hasan Mecid el-Ubeydî, Rabat, Darü’l-Emân, Cezair, 

Menşûratü’l-İhtilâf, 2014/1435, s.299-301. 
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 Eflâtun, Devlet, Çev. Sabahattin Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, 1999, 485a-487a. 
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Sırru’l-esrâr ile Risâleler arasındaki benzerliklerin, kısa formdan çok, uzun 

formda görülmesi aralarındaki bağlantı açısından oldukça açıklayıcıdır. İki eser 

arasında birebir örtüşen pasajlar incelendiğinde, Risâleler’in daha az sorunlu olduğu; 

Sırru’l-esrâr’ın kısa formunun daha kısa cümleler ve pasaja uygun olmayan ifadeler 

içerdiği; uzun formun ifadeler ve benzerlikler bakımından Risâleler’e kısa formdan 

daha yakın olduğu görülür.
160

 Bu durum göz önüne alındığında Sırru’l-esrâr’ın kısa 

formunun, uzun formdan önce yazıldığı ve uzun formun Risâleler’den eklemeler 

yapmak suretiyle kısa formdan üretildiği söylenebilir. Sonuç olarak, Manzalaoui’nin 

uzun formun X. yüzyılın ikinci yarısından sonra muhtemelen XI. yüzyıl başlarında 

Risâleler ile ilişki kurulmasını sağlayan son revizyon sonucunda, bugünkü şeklini 

aldığı düşüncesi kabul edilebilir görünmektedir. 

Sırru’l-esrâr’da görülen farklı kültürel öğelerden biri de Hint kültüründen 

özellikle M.Ö. III. yüzyılda yazılmış olan Arthaçastra eserinden nüfuz etmiş olan 

unsurlardır. Arthaçastra, Kautilya’nın devlet yönetimi ile ilgili tavsiyelerini içeren 

siyasetnâme tarzında yazılmış bir kitaptır. Sırru’l-esrâr’ın Yuhannâ b. Bıtrîk 

tarafından yazılan girişinde sebeplerin zâhirî ve bâtınî olarak ikiye ayrılması benzer 

biçimde Arthaçastra’da da geçmektedir.
161

 Yine birinci makalede geçen vergileri 

indirme, halkın ihtiyaçlarını giderme gibi güzel davranışlarla onların gönlünü 

kazanarak yönetime yapılabilecek saldırılardan korunma gibi yöntemler 

Arthaçastra’da
162

 bulunmaktadır. Wikander tarafından, Sırru’l-esrâr ile 

Arthaçastra arasındaki bu tarz benzerliklere dikkat çekilmiştir.
163

 Bu benzerliklerin 

başka bir delile dayanmadıkça bir kaynaklık olgusuna delil olması tartışmaya açıktır. 

Eğer bir illiyet bağı kurulacaksa da bunun tercümeler dönemindeki gelişmeler 

etrafında değerlendirilmesi mümkündür. Şöyle ki Müslümanların, tercümelerin 

başladığı ilk dönemlerden itibaren İran üzerinden Hint kültürü ile temasa geçtiği 

bilinmektedir. Ayrıca Sırru’l-esrâr’da Hint bilginlerine yapılan atıflar da 
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 Manzalaoui, “The Pseudo-Aristotelian: Kitâb Sirr al-asrar”, s. 179. 
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muhtemelen İran edebiyatı ve siyasetnâme literatüründen yapılan alımlama ile 

açıklanabilir. 

 

1.5.  Eserin Neşirleri ve Yazma Nüshaları  

Sırru’l-esrâr’ın tahkikli neşri, Abdurrahman Bedevî tarafından el-Usûlü’l-

Yunaniyye li’n-nazariyyâti’s-siyâsiyye fi’l-İslâm  kitabı içerisinde 1954 yılında 

yayınlanmıştır.
164

 Ahmed et-Tarikî, Bedevî’nin yapmış olduğu neşri 1983’de 

müstakil bir kitap olarak yayınlamıştır.
165

 Eserin diğer dillerde yapılan neşirleri bir 

sonraki bölümde incelenecektir. 

Sırru’l-esrâr, yüzyıllar boyunca birçok açıdan ilgiyi üzerine çekmeyi 

başarmış, bıraktığı etki neticesinde çok sayıda nüshası dolaşımda kalmış ve 

günümüze ulaşmıştır. Bu nüshaların tümünü ortaya koyabilmek amacıyla 

ulaşabildiğimiz nüshalar yanında eserle ilgili diğer çalışmalarda kullanılan nüshalar 

ve İran yazma kataloglarında bulunanlar hakkında bilgi vermeyi uygun gördük.  

 

1.5.1. Ulaşabildiğimiz Arapça Nüshalar 

1)  Süleymaniye Ktp. Ayasofya nr. 2890/1: 

Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’r-riyâse li-Aristûtâlîs başlıklı nüsha, Ali 

b. Abdurrahim el-Himevî tarafından istinsah edilmiştir. İstinsah tarihi h. 724’tür. 107 

vr. olup on bölümden oluşmaktadır. 

2) Süleymaniye Ktp. Ayasofya nr. 2884/1, vr.1- 81: 

Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’r riyâse ve’l-firâse başlıklı nüsha, on bölümden 

oluşmaktadır. İstinsah tarihi ve müstensih ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Eserin 

sonuna Aristoteles’e ait iki mektup eklenmiştir. 

3) Süleymaniye Ktp. Şehid Ali Paşa nr. 1350/3, vr. 99-137: 
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 Abdurrahman Bedevî, el-Usûlü’l-Yunâniyye li’n-nazariyyâti’s-siyâsiyye fi’l-İslâm, Kahire, el-

Kütübü’l-Mısriyye, 1954. 
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vefâ, Beyrut, y.y., 1983. 
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Kitâbü te’sîsi’s-siyâse fî tedbîri’r-riyâse li-Aristû başlıklı nüsha, on 

makaleden oluşmaktadır. Müstensih Salim b. el-Hac bin Ömer Guryanî tarafından h. 

1047’de yazılmıştır. 

4) Süleymaniye Ktp. Hüsrev Paşa nr. 303:  

Kitâbü te’sîsi’s-siyâse fî tedbîri’r-riyâse, Sırru’l-esrâr başlıklı nüsha, 

Hasan el-Gazzâlî tarafından h. 995’te istinsah edilmiştir. 73 yapraktır. On makaleye 

ayrılmıştır. 

5) Süleymaniye Ktp.  nr. 872:  

Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’r-riyâse başlıklı, on makaleden oluşan nüsha, 45 

yapraktır. Müstensih ve istinsah tarihi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. 

6) Süleymaniye Ktp. Hamidiye nr. 1463, vr. 32-62:  

Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’r-riyâse, 8 makaleden oluşan kısa formlu bir 

nüshadır. h. 1119 tarihinde yazılmış olup müstensih ile ilgili bir bilgi 

bulunmamaktadır.  

7) Süleymaniye Ktp. Laleli nr. 1610:   

Tercüme-i kitâbüs’s-siyâse fi tedbîri’r-riyâse el-ma’rûf bi-Sırru’l-esrâr, 7 

makaleden oluşan kısa formlu Sırru’l-esrâr tercümesi, 55 yapraktır. Müstensih ile 

ilgili bilgi bulunmamaktadır. h. 982’de istinsah edilmiştir.  

8) Süleymaniye Ktp. Reisülküttab nr. 1002/2, vr. 105-136: 

Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’r riyâse ve’l-firâse başlıklı nüsha, h. 783 

tarihlidir. Yedi makaleden oluşmaktadır. Kısa formda bir Sırru’l-esrâr nüshasıdır. 

9. Princeton University Library Garrett 462H: 

Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’l-memleke ve hıfzı’r-riyâse başlıklı nüsha 

Muhammed el-Şirazî tarafından h. 876 tarihinde istinsah edilmiştir. Eserin girişinde, 

Yuhannâ b. Bıtrîk ve Yahya b. Mâseveyh tarafından tercüme edildiğine dair bir kayıt 

bulunmaktadır. 68 yapraktan oluşan, uzun formlu bir nüshadır. 
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10. Staatsbibliothek zu Berlin, Landberg 121
166

: 

Kitâbü’s-siyâse fî tedbîri’r riyâse, başlıklı nüsha, m. 1341 tarihlidir. 

Müstensih ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. 221 yapraktan oluşan, uzun formlu bir 

nüshadır. 

 

1.5.2. Bedevî Neşrinde Kullanılan Nüshalar 

Bedevî, tahkikli neşrinde, eserin 10 yazma nüshasını kullanmıştır. Bu 

nüshalar şunlardır: Leiden nr. 749 (3) Warner,  Münih nr. 650, Berlin nr. 5604, 

Vienna nr. A.F.354d, Berlin nr. 5603, Paris Bibliothek Nationale Ar. nr. 2417, Paris 

Bibliothek Nationale Ar. nr. 2418, Paris Bibliothek Nationale Ar. nr. 2419, Paris 

Bibliothek Nationale Ar. nr. 2420, Paris Bibliothek Nationale Ar. nr. 82.
167

 

1.5.3. Manzalaoui’nin İncelediği Nüshalar 

Manzalaoui, makalesinde eserin kısa ve uzun formlarının bir dökümünü 

yapar ve Bedevî’nin kullandığı 10 nüsha, bizim bu çalışmada incelediğimiz 5 

nüsha
168

 haricinde, eserin dünya kütüphanelerinden 26 tam nüshasını listeler.
169

 

Ayrıca, eserin bölümlerini müstakil olarak ihtiva eden ve bu çalışmada incelenen 

müstakil nüshalar haricinde 6 nüshaya atıf yapar.
170

 Bu nüshalardan 5’i galip ve 

mağlup bölümünün, 1 tanesi firaset bölümünün müstakilen telif edilmiş nüshalarıdır. 

 

1.5.4. İran Nüshaları 

Sırru’l-esrâr’ın, İran kütüphanelerinde, en erken tarihli olanı hicri VI. 

yüzyılda istinsah edilmiş olan 20 adet Arapça yazma nüshası ve bir seçme 
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 (Çevrimiçi) https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/ (26.11.2018). 
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(müntehab) nüshası bulunmaktadır.
171

 Ayrıca eser, üç defa Farsçaya tercüme 

edilmiştir.
172

 Bu tercümelerden biri XIII. yüzyılda yaşamış olan Muhammed Hüseyin 

tarafından Sırru’l-esrâr: es-siyâse fî tedbir er-riyâse adı ile yapılmıştır ve bir 

nüshası bulunmaktadır. Bir diğeri, yine aynı isimle, XIV. yüzyılda Hüseyn-i Şîrâzî 

tarafından yapılmış olan tercümedir ve müellif hattı olan tek nüshası bulunmaktadır. 

Üçüncü tercümenin mütercimi belirsiz olup, XII. ve XIII. yüzyıla ait 3 nüshası 

bulunmaktadır. 

 

1.5.5. Müstakil Nüshalar 

Sırru’l-esrâr’ın ilgi uyandıran, firaset ve savaşta galip ve mağlup olacak 

tarafların ebced hesabı ile tahmin edilmesini anlatan bölümleri müstakil bir risale 

olarak da ele alınmıştır. İstanbul kütüphanelerinde yer alan müstakil nüshalar 

şunlardır: 

i. Süleymaniye Ktp. Ayasofya nr. 2432, vr. 99-105.  

Risâle fi-mağrifeti’l-gâlib ve’l-mağlûb, nüshanın sonunda Sultan Bâyezid 

Han’a yazıldığına dair bir kayıt bulunmaktadır. Giriş kısmı farklı olmakla birlikte 

hesap kısmı Sırru’l-esrâr’dan alıntılanmıştır.
173

 Birtakım eklemeler yapılarak geçmiş 

savaşlarda gâlib ve mağlub olanların hesaplamaları gösterilmiş ve hesabın doğruluğu 

kanıtlanmaya çalışılmıştır.  

ii. Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar nr. 2558, vr. 16b-17a. 

Risâle-i gâlib ve’l-mağlûb, Sırru’l-esrâr’ın “el-Kavl fi’l-gâlib ve’l-mağlûb” 

bölümünün özeti mahiyetindedir.
174

 Müstensih ve istinsah tarihi ile ilgili bilgi 

bulunmamaktadır. 

iii. Süleymaniye Ktp. Fatih nr. 513, vr. 227b. 

                                                                 
171

 Mustafa Dirayeti, Fihristvâre-i destnüviştehâ-yı İran (DENA), Tahran, Müze ve Merkez-i İsnad-

ı Meclis-i Şura-yı İslami, 2010/1389, C. VI, s. 84-85. 
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Risâle fî ilmi’l-firâse, Sırru’l-esrâr’ın firaset kısmından yapılmış bir özet 

mahiyetindedir.
175

 Müstensih ve istinsah tarihi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. 

iv. Süleymaniye Ktp. Nurbânu-Yakup nr. 80/02, vr. 55-56. 

Risâle fî ilmi’l-firâse, firaset kısmından alıntılanmıştır.
176

 Müstensih ve 

istinsah tarihi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. 

v. Süleymaniye Ktp. Nuruosmaniye nr. 4102. 

Kıyafetnâme-i Aristâtâlîs, firaset bölümünün genişletilmiş, Türkçe bir 

tercümesidir. 46 yaprak, 7 bölümden oluşmaktadır. Tarih ve müstensih kaydı 

bulunmamaktadır. 

vi. Süleymaniye Ktp. Ayasofya nr. 2883:  

(Kitâb fî) Siyâseti’l-hurûb ve’l-mülûk, Fâtih Sultan Mehmet’in emriyle 

yazılmış olan nüsha, 53 yaprak olup 30 bölüme ayrılmıştır. Müstensih ve istinsah 

tarihi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. 

 

1.5.6. Türkçe Nüshalar 

i. Süleymaniye Ktp. Halet Efendi. nr. 764/l. 

Sırru’l-esrâr Tercümesi, eserin, Türkçe bir tercümesidir. 953/1545 tarihli 

tercümenin mütercimi belirsizdir. 7 bölümden oluşmaktadır. Müstensih ve istinsah 

tarihi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. 

ii. Süleymaniye Ktp. Nuruosmaniye nr. 2527. 

Keşfü’l-esrâr ve zehâiri’l-ebrâr, eserin, Yusuf b. Abdülcemil tarafından 

yapılan Türkçe tercümesidir. Tarihi belirsizdir. Sadık Yazar, muhtemelen XVI. 

yüzyılda yapılmış bir tercüme olduğunu ifade eder.
177

 

iii. İstanbul Nadir Eserler Ktp.  nr. NEKTY06958. 
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 Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye, s. 117-124.  
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Keşfü’l-estâr an-sırrı’l-esrâr, III. Ahmed’in (1703-1730) kütüphane hocası 

olan Muhammed el-Hamidî ibnü’ş-Şeyh Ali tarafından yapılmış Türkçe 

tercümesidir. Tercüme tarihi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. 

iv. Süleymaniye Ktp. Hafidefendi nr. 253. 

Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, Nevâlî’ye ait olan bu tercüme h. 979 

tarihlidir. Üçüncü bölümde ayrıntılı biçimde incelenecektir. 

v. Yapı Kredi Bankası Sermet Çifter Ktp. nr. 1018: 

Terceme-i Sırru’l-esrâr, İbrâhîm b. Yûsuf Bolevî (ö. 1726’dan sonra) 

tarafından 1726’da yapılan tercümenin, 4 nüshası bulunmaktadır. 

 

1.6.  Eserin Tercümeleri ve Etkisi 

 

1.6.1. İslam Dünyasına Etkisi 

Sırru’l-esrâr, sadece siyasetname-nasihatname türündeki eserlere değil, edeb 

türünde yazılmış olan eserlere, tarih-tabakat kitaplarına, pratik felsefeyi konu eden 

eserlere, şer’î siyaset ve tasavvufî siyaset gibi İslam siyaset düşüncesinin 

kaynaklarını oluşturan pek çok türdeki esere kaynaklık etmiştir.
178

 Kütüphanelerde 

bulunan Arapça ve Osmanlı Türkçesi nüshalarının çokluğu ve firaset, el-gâlib ve’l-

mağlûb gibi bölümlerin müstakil nüshaları eserin, Osmanlı kültür dünyasında geniş 

ölçüde yaygın olduğunu göstermektedir. Arapça’dan Osmanlı Türkçesine tercüme 

edilmiş en eski nüsha 953/1545 tarihlidir. Eserin günümüze ulaşmış beş Türkçe 

tercümesi bulunmaktadır. Bu tercümelerin sonuncusunun 1726 tarihli olması, XVIII. 

yüzyılda eserin şöhretinin devam ettiğinin bir göstergesidir. Ayrıca, eserin XII. 

yüzyıldan itibaren birçok kez Farsça’ya tercüme edilmiş olması İslâm 

coğrafyasındaki yaygınlığını göstermesi bakımından önemlidir.
179

 

                                                                 
178

 Kömbe, “Adalet Dairesinin Teşekkülü ve Temel Kavramları”, s. 154. 

179
 Dirayeti, DENA, s. 85-86. 



50 
 

Sırru’l-esrâr’ın siyaset düşüncesi üzerindeki etkisini iki ana hat üzerinden 

izleyebilmekteyiz. İlk olarak, eserde bu şekilde adlandırılmasa da “adalet dairesi” 

şeklinde şöhret bulmuş sekiz cümlelik hikemî sözü alıntılayan eserler ekseninden; 

ikinci olarak, firaset ile ilgili bölümü alıntılayan siyaset, ahlâk ve firasetnâme türü 

eserler ekseninden, eserin izini takip edebiliriz. Bunlardan ilki olan adalet dairesine, 

konu itibariyle İslâm siyaset düşüncesinin odak noktası diyebileceğiniz adalete vurgu 

yapıyor olması, kapsayıcılığı ve özlü bir ifadeye sahip olması gibi nedenlerle çok 

sayıda müellif tarafından başvurulmuştur. Adalet dairesi kavramı, devletin bekâsını 

ve âlemin nizâmını sağlayacak olan, devrî şekilde ifade edilen, sekiz cümleden 

oluşan ve sonuç olarak bütün sistemin adalete râci olduğu hikemî söz için kullanılır. 

Adalet dairesi, Sırru’l-esrâr’da şu şekilde tanıtılmaktadır: 

“Âlemin siyasetini, onun tabakalarını ve bu tabakaların her birine lazım olan adaletin 

ulaşmasının keyfiyetini ihtiva eden, âlemdeki sırları haber veren, sekiz hikemî, 

felsefî, namusî ve ilahî sûret örneği sunuyorum. Bunu, her biri bir tabaka olan devrî-

felekî kısımlara böldüm. Hangi kısımdan istenirse başlanabilir ancak alt ve üst her 

yönetimin kendisine dayandığı âlemden başlamak daha uygundur. Bu kitabın 

zübdesi ve senin isteklerinin karşılığı olan bu suretten başka bir şey sunmamış olsam 

bile bu sana kifayet eder.”
 180

  

Adalet dairesi olarak meşhur olmuş bu söz şu şekildedir: 

“Âlem bostandır, onun çiti devlettir. 

Devlet otoritedir, onu muhafaza eden sünnettir. 

Sünnet siyasettir, onu hâkim kılan hükümdardır. 

Hükümdar çobandır, onun yardımcısı ordudur. 

Ordu muhafızdır, onun güvencesi maldır. 

Mal rızıktır, onu toplayan raiyyedir. 

Raiyye kuldur, ona kulluk ettiren adalettir. 
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Adalet birleştirici olup âlemin iyiliğinin sebebidir.”
181

 

Her bir cümlenin sonundaki kavram bir sonraki cümlenin başında tekrar 

edilerek açıklanır. Bunun sonucu olarak cümlelerin her biri diğerine bağlanır ve 

kemâlin sembolü olan daire şekli içerisinde ifade edilir. Böylelikle göksel 

dairelerdeki mükemmelliğin ve ilahî nizamın yeryüzündeki yansıması olacak 

adaletin nasıl gerçekleştirileceği özlü bir biçimde ortaya konmuş olur. Adalet dairesi 

ile ilgili ayrıntılı bir çalışma yapmış olan İlker Kömbe “Adalet Dairesinin Teşekkülü 

ve Temel Kavramları” adlı doktora tezinde, adalet dairesinin İslâm öncesinde, 

Sasânîler döneminde (226-651) görülen ilk şekillerinden, XVI. asır Osmanlı 

dönemine kadarki serencamını ortaya koymaktadır. Kömbe, adalet dairesinin kısa ve 

uzun olmak üzere iki formu olduğunu, uzun formun ilk örneğinin Sırru’l-esrâr 

olduğunu ve sonraki müelliflere kaynaklık ettiğini belirtir. Kömbe, adalet dairesinin 

Sırru’l-esrâr’da ifade edildiği şekli ile uzun formunu 17 eserde tespit etmiştir.
182

 Bu 

eserlerin müellifleri arasında, İbn Fatik (500/1106), İbn Haldûn, İbnü’l-Arabî, İbn 

Cemâa (ö. 1333), Devvânî (ö. 1502), Kınalızâde (ö. 1571) gibi dönemlerinin önemli 

ilim adamları ve meşhur müellifleri bulunmaktadır. Sekiz cümlelik yapı aynen kalsa 

da müellifler kendi yorumlarıyla birtakım değişiklikler yapar ve bazıları adalet 

dairesini Aristoteles’e nispetle alıntılarken, bazıları Enûşirvan gibi İran kisralarına, 

hakîmlere ya da Hz. Ali’ye nispet eder.  Sırru’l-esrâr kaynaklı adalet dairesi, 

“Endülüs, Cezayir, Tunus, Mısır, Filistin, Halep, Şam, Irak, Musul ve İran gibi 

coğrafyalarla, Endülüs Emevîleri, Fatımîler, Murabıtlar, Eyyûbîler, 

Bahrî Memlükler, Nasrîler, Akkoyunlular ve Osmanlılar gibi devlet ve 

imparatorluklarda”
183

 kaleme alınan eserlerde yaygın bir biçimde kullanılmıştır. 

Adalet dairesinin kullanım sahası, Sırru’l-esrâr’ın bilindiği, okunduğu ve kaynaklık 

ettiği coğrafyanın ne kadar geniş bir alanı kapsadığını ve dolayısı ile etkisini ortaya 

koymaktadır. 

Sırru’l-esrâr’ın izlerini takip edebileceğimiz ikinci hat ise, firaset bölümünü 

alıntılayan firasetname türü eserlerden oluşmaktadır. Firaset, bir kimsenin dış 
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görünüşüne bakarak onun ahlâk ve karakteri hakkında tahminde bulunmayı ifade 

eder.
184

 Hikemî/tabiî, riyâzî ve ilahî olmak üzere üç türü vardır. Hikemî firaset, 

“insanın “fizik” yapısını (baştan ayağa bütün organlarını) tarassud ederek mizâcını, 

huylarını, karakterini, en geniş anlamıyla ahlâkını “tahmîn” seviyesinde tayin ve 

tespit etmektir.”
185

 Riyâzî ve ilahî firaset ise yöntem açısından farklılık göstermekle 

beraber hemen hemen aynı muhtevaya sahiptir.
186

 Firaset ilmi, İslâm’dan önce 

Araplar arasında, eski Çin, Mısır, Hint, Roma, Yunan ve Bâbillilerde sistematik 

olmasa da yaygındır. Aristoteles, Politika’da Yukarı Libya’nın bazı halklarının 

neseplerini tespit için bu tarz bir ilim kullandıklarını söyler.
187

 Hipokrat insanları 

tiplerine göre ayırmış ve bunu tedavide kullanmıştır.
188

 Tarih boyunca devlet idaresi 

kapsamında, hükümdarların eş, yardımcı ve köle seçiminde, kölelerin satın 

alınmasında ve satılmasında, Osmanlı’da özellikle devşirme için seçim yaparken 

kullanılmış; diğer birçok sosyal etkileşim alanında yararlı olduğu
189

 ve faydalı kişi 

ile zararlı kişiyi ayırt edebilmek için firasetten bir nebze de olsa bilinmesi 

gerektiği
190

  düşünülmüştür.  

Sırru’l-esrâr, hikemî firaset türünün ana kaynakları arasındadır. Aristoteles, 

firaset ilminde bir üstad olarak görülmüş, onun yetiştirdiği İskender’in başarısının 

sırrı buna bağlanmıştır. Firaset ilmi, hükümdarın askerî ve idarî kararları alırken 

doğru tercihlerde bulunmasını ve sonuçta İskender gibi başarılı olmasını 
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sağlayacaktır.
191

 Bu bağlamda, âlimler, firaset ilmini hükümdarların bilmesi gereken 

ilimler arasında saymışlardır.
192

 Klasik dönem İslam filozoflarından firasetnâme 

yazan ya da kitabının bir bölümünü bu konuya ayıranlar olmuştur. İlk olarak, Kindî 

(ö. 252/866?) Kitâbü’l-Firâse adında bir risale telif etmiş, Ebû Bekir er-Râzî (ö. 

313/925) tıpla ilgili kitabı, Kitâbü’l-Mansûri’nin ikinci makalesini bu konuya 

ayırmıştır.
193

 Fahreddin er-Râzî’nin (ö.606/1210) Kitâbü’l-Firâse’si, onun ardından 

İbnü’l-Arabî, İbnü’l-Ekfânî (ö. 749/1348) ve Seyyid Ali el-Hemedânî (ö. 786/1385) 

özellikle Osmanlı dönemi firasetnâmelerine yol gösterici olmuştur.
194

 İbnü’l-

Ekfanî’nin (ö. 749/1348) İkmâlu’s-siyâse fî ilmi’l-firâse adlı eserinin 

mukaddimesinde belirttiği şekli ile kullandığı kaynaklar şu şekildedir: Aristoteles, 

Polemon, Hipokrat, Muhammed bin Zekeriyya er-Râzî, Fahreddin er-Râzî, İmam 

Şâfiî, Şeyh Muhyiddin el-Arabî.
195

 Netîcetü’s-sülûk fî terceme-i nasîhati’l-mülûk 

adlı eserinin firaset ilmini ele aldığı bölümünde, Alâî bin Muhibbî eş-Şirâzî (ö. 

966/1559’dan sonra), bu isimlere ek olarak Seyyid Ali el-Hemedânî’yi de sayar.
196

 

Bu kaynaklara Osmanlı dönemi firasetnâme eserlerinde çokça atıfta 

bulunulmuştur.
197

  

Bu iki ana hat haricinde, siyasetnâme ve ahlâk türü birçok eserde Sırru’l-

esrâr’ın izlerine rastlamak mümkündür. Nizamülmülk’ün Siyasetnâmesi, özellikle 

hükümdarın elçileri ve eğlenme, rahatlama anlayışı konularında;
198

 Keykavus’un 

Kabusnâmesi, devlet yönetimi, vezirlik, ordunun idaresi ile ilgili bölümler ve aynı 
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zamanda sağlık, içki, uyku, tıp ve astroloji gibi alt bölümlerde içerik olarak çok 

benzeşmese de başlık olarak Sırru’l-esrâr ile benzerlik göstermektedir.
199

   

Gazzâlî (ö. 505/1111), Nasîhatü’l-mülûk adlı eserinde Sırru’l-esrâr’dan 

faydalanmış görünmektedir. İslâm dininin esasları ve çeşitli İran kisraları ve 

peygamber, sahabe devrine ait atıflar dışarıda tutulduğunda, bölümlendirme, bölüm 

başlıkları ve içerikte benzeşen birçok noktaya sahiptir. Birebir Sırru’l-esrâr’dan 

alıntılandığı anlaşılan, Sırru’l-esrâr’da Asklepios’a atfedilen, Nasîhatü’l-mülûk’ta 

ise Aristoteles’e ait olarak sunulan “Hükümdarların hayırlısı etrafını akbabaların 

sardığı leşlere değil, etrafında leşler olan bir akbabaya benzemelidir.” sözü aynen 

aktarılmıştır.
200

 Sözün Asklepios’a aidiyetine dair kayıt Sırru’l-esrâr’ın uzun 

formunda bulunup kısa formunda ihmal edildiğinden, muhtemelen Gazzâlî, kısa form 

ile karşılaşıp, bu sözü Aristoteles’e atfetmiştir.  

İbnü’l-Arabî’nin Sırru’l-esrâr ile karşılaştığı ve ona nazîre olarak 

Tedbîrâtü’l-ilâhiyye fî ıslâhı memleketi’l-insâniyye adında bir eser kaleme aldığı 

bilinmektedir.
201

 Şeyh Ebû Muhammed el-Mevrûrî’nin isteği üzerine, Sırru’l-

esrâr’da ele alınan siyasî yapıyı insan yapısına teşmil ederek, “İnsan memleketinin 

ıslahı hakkında ilahi tedbirler”i Sırru’l-esrâr’dakine benzer şekilde ele almıştır.
202

 

İbnü’l-Arabî, eserin telifi ile ilgili şu bilgileri verir:  

“Şeyh Ebû Muhammed el-Mevrûrî’yi ziyaret ettiğim vakit onun yanında Hakîm’in 

Zülkarneyn (İskender) için, birlikte sefere çıkmaya kudreti olmadığı vakitte, okuyup 

istifade etmesi için tasnif ettiği Sırru’l-esrâr kitabını buldum. Ebû Muhammed bana 

dedi ki: “Bu müellif dünyevî memleketin idaresini göz önünde bulundurmuştur. Ben 

senden, kendisinde bizim saâdetimiz bulunan ve bu dünyevî memlekete tekabül eden 

insanî memleketin siyâsetini yazmanı isterim.” Ben de onun isteği üzerine bu kitabı 

telif ettim. Hakîmin kendi kitabına tevdî ettiği mülkün tedbîri hakkında bilgi ve 
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mânâdan daha fazlasını bu kitaba tevdî ettim. Burada hakîmin “büyük mülk”ün 

tedbîr ve idaresi hakkında gaflet ettiği bir takım şeyleri de açıkladım.”
203

  

Bu paragraftan da anlaşılmaktadır ki İbnü’l-Arabî, Sırru’l-esrâr’ı tasavvufî 

açıdan ele almış, siyasî yapıyı mikro ve makro kozmos arasındaki ilişki bakımından 

işlemiştir. Tedbîrâtü’l-ilâhiyye, kendisinden sonra gelen tasavvufî siyaset türüne 

kaynaklık etmesi hasebiyle Sırru’l-esrâr’ın etkisini bu alanda yazılan diğer eserlere 

de aktarmıştır.
204

   

Tedavülde olduğu dönem boyunca, İslâm filozoflarının Sırru’l-esrâr’ı 

dikkate almamaları hariçte tutulacak olursa, Aristoteles’e aidiyeti konusunda 

şüphelerini net bir biçimde dile getiren tek kişi İbn Haldûn’dur. İbn Haldûn (ö. 

808/1406), Mukaddime’de üç yerde Sırru’l-esrâr’a Kitâbü’s-siyâset adı ile atıfta 

bulunmuştur. Bunlardan biri adalet dairesinin alıntılandığı bölümde yapılır. İbn 

Haldûn, “Aristoteles’e nisbet edilen ve öteden beri halk arasında elden ele dolaşan 

siyaset hakkındaki kitapta umran ilmine elverişli bir parça bilgi vardır”
205

  diyerek 

adalet dairesini kendi düşünce sistemine uygun biçimde yeniden ifade eder. Eserin 

halk arasında gördüğü rağbet ve kazandığı şöhret, İbn Haldûn’un kitabı sunum 

tarzından da anlaşılmaktadır. Diğer atıf, savaşta kullanılan müzik aletleri 

konusundadır. Bu paragrafta İbn Haldûn Sırru’l-esrâr’ı “Aristoteles’e nisbet edilen” 

şeklinde tanımlamayı tercih etmiş ve “Eğer gerçekten onun tarafından ileri 

sürülmüşse” diyerek kitabın ona aidiyeti konusundaki şüphelerini belirtmiştir.
206

 

Yaptığı üçüncü atıf, savaşta gâlib ve mağlûbu öğrenmek için, harflere atanmış 

sayılar kullanılarak yapılan bir hesaplama yöntemi (hesâbü’n-nîm) anlatılırken 

yapılır.
207

 İbn Haldûn, gaybı bilmek için birtakım kanun ve kaideler konulmasının ne 

ruhanî nefsin idrak vasıtaları cinsinden, ne hads ve sezgi türünden ne de zan ve 

tahmin kabilinden olduğunu; bu gibi şeylerin, aklı zayıf olan kişileri avlamak için 
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kurulan tuzaklardan ibaret olan birtakım mugalatalar olduğunu düşünür. Sadece 

müelliflerin zikrettiği ve havassın üzerine düştüğü hususları bahis konusu edeceğini 

söyler ve Aristoteles’e ‘nispet edilen’ Kitâbü’s-siyâse’nin sonunda zikredilen, 

muharebe eden hükümdarlardan hangisinin gâlip ya da mağlup olacağını bildiren 

“Hesâbu’n-nîm” bölümünün sonunda Sırru’l-esrâr ile ilgili görüşlerini şu şekilde 

aktarır: 

“Bütün bunlar ne bir delile ne de bir hakikata dayanmayan gaybı idrak vasıtaları ve 

yollarıdır. Araştırıcılara göre içinde hesabu’n-nîmin yer aldığı kitap Aristoteles’e ait 

değildir. Zira bu kitapta tahkikten ve delilden uzak görüşler vardır. Eğer köklü 

bilgilere sahipsen, bu kitabı dikkatle incelemen durumun böyle olduğu hususunda 

sana şahitlik eder.”
208

 

İbn Haldûn’un eserle ilgili görüşü, ezoterik bilgiler ihtiva eden Sırru’l-

esrâr’ın kesin olarak Aristoteles’e ait olmadığı yönündedir. Ancak yine de eserden 

alıntılar yapıp Aristoteles tarafından yazılmış olma ihtimaline karşı da açık bir kapı 

bırakmaktadır. Bu durum eserin nüfuzunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 

Sırru’l-esrâr’a gösterilen ilgi Osmanlı dönemi boyunca da devam etmiştir. 

Bu ilginin bir taraftan “el-Muallimu’l-evvel” kabul edilen Aristoteles’in felsefî 

kimliğinden kaynaklanırken bir taraftan da İslâm siyaset literatürü kapsamında esere 

yapılan atıf ve alıntılardan kaynaklandığı söylenebilir. Osmanlı düşünürlerini 

Aristoteles’le temas kurmaya teşvik eden faktörlerden birinin Fâtih Sultan 

Mehmed’in (slt. 1444-1446, 1451-1481) Yunan tarihi, felsefesi ve Aristo’ya 

duyduğu özel ilgi olduğu söylenebilir.
209

 Fâtih’in sarayında, biri İskender’in 

seferlerini anlatan Anabasis olmak üzere istinsah edilmiş birçok Yunanca yazma 

metin saptanmıştır.
210

 Arapça felsefî metinler yazılmasını teşvik ettiği, Tehâfüt 

geleneğini canlandırmak için bir yarışma düzenlediği de bilinmektedir.
211

 Fâtih 

dönemi hakkında bilgi veren, tarihçi Kritovulos (1410-1470), Fâtih’i filozof olarak 
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vasf eder ve Meşşâî ekolün öğretilerini derinlemesine incelediğini,
212

 Arap ve İran 

ilimleri yanında Yunan felsefesine de zaman ayırdığını
213

  ifade eder. Dönemin ünlü 

filozofu Meşşâî ekole iyi derecede vakıf olan Georgios Amirutzes’i makamına kabul 

ederek sohbet etmiş, ona hizmetinde bulunabileceği uygun bir mevki ve kendisiyle 

felsefî sohbetler yapma ihsanını bağışlamıştır.
214

 Fâtih’in antik felsefeyle, özellikle 

Aristoteles felsefesi ile meşgul olduğu açıktır. Sırru’l-esrâr ile bağlantısını ise ona 

ithaf edilen bir risale aracılığı ile tespit edebilmekteyiz. Siyâseti’l-hurûb ve’l-

mülûk
215

 adındaki bu risaleyi, Bursalı Mehmet Tahir, Aristoteles tarafından İskender 

için yazılmış olan eserin Arapça tercümesi olarak tanıtır.
216

 Sırru’l-esrâr’ın birebir 

tercümesi olmamakla beraber harp konusunu merkeze alarak bu eksende hükümdarın 

davranışları ve siyasî yapıyı işler. Sırru’l-esrâr’a ve onun şöhretine vakıf olan 

müellif, hakîmlerin üstadı, âlimlerin faziletlisi Aristoteles tarafından İskender 

Zülkarneyn için, ihtiyarlığı eriştiği vakitte ona rehber olması ve muzaffer kılması için 

kaleme aldığı bu risaleyi, Sultan Murad Hân oğlu Sultan Mehmed Hân’ın emri ile 

kaleme aldığını belirtir.
217

 

Sonraki yüzyıllarda da Sırru’l-esrâr önemini korumuş, özellikle firaset ilmi 

birçok metinde alıntılanmıştır. Bunun bir neticesi olarak, Taşköprîzâde (ö. 

968/1561), Miftâhu’s-sa’âde’de Sırru’l-esrâr’ı firaset literatürü çerçevesinde 

zikreder.
218

 Ayrıca, İmam Râzî’nin Firasetnâmesi’nin Sırru’l-esrâr’ın önemli 

eklemelerle yapılan bir özeti olduğunu ifade eder.
219

 Sırru’l-esrâr’ın firaset ilmi ile 

temeyyüz ettiği, yazma nüshaların “Kitâb el-siyâse fi tedbîri’r riyâse ve’l-firâse” 
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şeklinde isimlendirilmesinden de anlaşılmaktadır.
220

 Ancak bu etkiyi firasetle 

sınırlamamak gerekir. Örneğin, Alâî bin Muhibbî, Sırru’l-esrâr’ı yalnızca firaset 

bölümünde kullanmamış, İskender’i ele aldığı bölümde,  Sırru’l-esrâr’ı bir sayfa 

kadar tanıttıktan sonra, adaletin konu edildiği 3. bölümden iki sayfa kadar tercüme 

yapmış ve adalet dairesine yer vermiştir.
221

 Ayrıca Sırru’l-esrâr’a atıf yaparak galib-

mağlûb ilmi ile ilgili bölümü de alıntılamıştır.
222

 Kınalızâde, Ahlâk-ı Âlâi’de 

Sırru’l-esrâr’dan adalet dairesi yanında Aristoteles’in nasihatlerini de 

alıntılamıştır.
223

 16. yy’da Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin (ö. 910/1504-1505) yazmış 

olduğu Ahlâk-ı Muhsinî’nin Türkçe tercümesi ve Celâleddin Devvânî’nin Ahlâk-ı 

Celâlî’sinde Sırru’l-esrâr’dan alıntılanan “Aristoteles’in nasihatlerı”
224

 yolu ile 

adalet dairesi gibi kısımlar çok daha fazla yaygınlık kazanmıştır. Sonuç olarak, 

Sırru’l-esrâr, Osmanlı coğrafyasında yaygın biçimde rağbet görmüş ve siyaset 

literatürü üzerinde etkisini sürdürmüştür. 

 

1.6.2. Batı Dünyasına Etkisi 

Sırru’l-esrâr, ortaçağda Arapça’dan Latince’ye çevrilen tek siyasetnâme 

olup Batı’da uyandırdığı yankının ve Avrupa’da skolastik siyasî düşüncenin 

şekillenmesinde oynadığı rolün belirlenmesi, cevaplanmayı bekleyen bir soru olarak 

durmaktadır.
225

 Bu etkinin ulaştığı boyutları görmek için ortaçağda yapılan 

tercümelerinin çokluğuna ve nüshalarının yaygınlığına bakmak yeterli olacaktır. 

Eserin Avrupa kütüphanelerinde birçok nüshası bulunmaktadır ve neredeyse bütün 

Avrupa dillerine tercüme edilmiştir.
226

 İlk olarak, Yahuda el-Harîzî’nin tahminen 

1190-1218 yılları arasında İbranice’ye tercümesinin ardından Avrupa’da tanınmış ve 
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yoğun ilgi görmüştür. Bu metin sekiz bölümden oluşan kısa formlu bir tercümedir ve 

özellikle İspanya’da yaygınlık kazanmıştır.
227

 Moses Gaster tarafından bir giriş ve 

bir İngilizce çevirisi ile 1907'de yayınlanmıştır.
228

 

Latince’ye ilk defa Yahudi yazar Johannes Hispalensis tarafından, dönemin 

İspanya Kraliçesi adına, XII. yüzyılın başlarında kısmî olarak tercüme edilmiştir. 

Metin, Yuhannâ b. Bıtrîk’in önsözünü ve sağlıkla ilgili kısmı içermektedir.
229

 Bu 

tercüme büyük bir başarı yakalamış; İtalyanca, Almanca ve Latince kökenli dillere 

çevrilmiştir.
230

 Hermann Suchier, bu tercümeyi 1883’te yayınlamıştır.
231

 

Latince’ye ikinci kez tercüme, Tripolili Philip tarafından XIII. yüzyılın 

başlarında yapılmıştır. Bu metin, on bölümden oluşan uzun formun Arapça’dan 

yapılmış tercümesidir ve Batı’ya Sırru’l-esrâr’ın elimizdeki şekli ile ulaşması bu 

tercüme yolu ile gerçekleşmiştir. Bu metin öyle yaygınlık kazanmıştır ki, eserin 

tercümesi Latince telif bir eser olarak görülmüş ve bu tercüme aracılığı ile Sırru’l-

esrâr, Kelile ve Dimne ile beraber Avrupa’nın “mirror for prince” türüne kaynaklık 

etmiştir.
232

  Bu tercümeden en erken alıntılar, Roger Bacon'un muhtemelen 1247'de 

yazılan Epistola de Accidentibus Senectutis kitabında, Katolik felsefe yazarı 

Albertus Magnus’un 1260 yılında kaleme aldığı De Animalibus adlı kitabında ve 

Michael Scot gibi dönemin önemli yazarları tarafından yapılmıştır.
233

  

Sırru’l-esrâr, XII. yüzyılın sonlarından XIV. yüzyıl başlarına kadar hem 

akademik dünyada hem de halk arasında Batı Avrupa'nın geneline yayılmış ve o 
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döneme ait 130’dan fazla Latince yazma nüsha tespit edilmiştir.
234

 R. Förster, XIX 

yüzyıla ulaşmış, 207 Latince elyazması kaydetmiştir ve muhtemelen bu liste 

nüshaların tamamını kapsamamaktadır.
235

 

Eser, klasik Fransızca’ya, İngilizce’ye, Galce’ye, Almanca, İtalyanca, 

İspanyolca, Katalonca ve Flemenkçe’nin birçok lehçesine tercüme edilmiştir, öyle ki 

XIII ve XIV. yüzyıllarda yalnızca Fransızca’ya yapılan sekiz tercüme 

mevcuttur.
236

   Bu çevirilerde tek kaynak Latince metin olmamış, Harîzî’nin İbranice 

tercümesi Rusça ve Slav dillerine yapılan tercümelerin kaynağı olmuştur.
237

 Ayrıca 

XIII. yüzyılda Batı Avrupa’nın en canlı kültür muhitlerinden biri haline gelen 

Sevilla’da, Castille Kralı Bilge Alphonso, Sırru’l-esrâr’ı Arapça’dan Castille diline 

çevirttirmiştir.
238

 Albertus Magnus kitaplarında ve mektuplarında Sırru’l-esrâr’a 

atıflar yapmış, Roger Bacon yaklaşık 1275’te kendi edisyonunu hazırlamış ve çok 

önemli bir metin olduğunu düşünmüştür.
239

 Döneminin en meşhur fizikçisi Arnald of 

Villanova kütüphanesinde Sırru’l-esrâr’ın bir kopyasına sahiptir.  Geç Ortaçağ’da 

Sırru’l-esrâr’ın Avrupa dillerinde bine yakın dolaşımda olan el yazması mevcuttur,
240

 

birçok çevirisi hazırlanmış, kişisel ve kurumsal birçok kütüphanede bulunmuş, 

üniversite profesörleri onunla ilgili yorumlar yazmış, birçok yazar tarafından 

alıntılanmıştır.
241

 

Sırru’l-esrâr’ın, antik filozoflarca en büyük hükümdarların bilmesini 

zorunlu addettiği bilgilerin tümünü özlü olarak içermesi, mesel tarzında büyük sırları 
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açığa vurma iddiası, pratik felsefe ve kişisel sağlıkla ilgili uygulanmış ve en çok 

tekrarlanan vecizeleri bir araya getirmesi onu çekici kılmış
242

 ve birçok konuda 

alıntılanmasını sağlamıştır. Örneğin, İtalyan Rönesansı’nın yeni bir ürünü olarak 

şöhret sevgisini ilan etmiş olan tarihçiler, ortaçağın bu en popüler kitabında şöhretle 

ilgili bölümü okumuş olmalı ki, iktidarın şöhret kazanma amacı ile arzu edilmemesi 

gerektiği;
243

 aklın, övgüye değer olan şeylerin başı olduğu;
244

 kralların bilimin 

gelişimine destek olması gerektiği;
245

 cömertliğin mülkiyete saygı içerdiği;
246

 savaşın 

düzeni mahvedip toprakları tahrip edeceği ve her şeyi kaosa 

sürükleyeceği;
247

 hükümdarın, Tanrı’ya mahsus olan kan dökmekten kaçınması, 

cezaların hapis ve işkenceyle sınırlandırılması;
248

 tüccarlardan alınan vergilerin, 

ülkede kalmalarını sağlayacak ve refahına katkıda bulunacak kadar hafif olması 

gerektiği
249

 gibi ifadeler yaygınlık kazanmıştır.
250

 

Sırru’l-esrâr, ortaçağ boyunca bıraktığı etki yanında günümüz 

araştırmacıları için şu konulara ışık tutması açısından da önemlidir: İlk olarak hem 

Batı’da hem de İslâm dünyasında ortaçağ boyunca Aristoteles’in nasıl algılandığını 

göstermektedir. Sırru’l-esrâr’ın tarihi, ortaçağ Avrupa akademisi, üniversiteler, 

kitap basımı ve dolaşımı,  kişisel ve akademik kütüphanelerin gelişimi, akademik 

tartışma gibi konuları, Aristoteles kültü ve eserlerinin değeri, pseudo Aristoteles 

eserlerinin Aristoteles algısına ve felsefesinin yorumlanmasına etkisi gibi konular ile 

ilgili geniş bir panorama sunmaktadır.
251

 Bu zikredilenler, Sırru’l-esrâr bağlamında 

araştırılmayı bekleyen konular arasındadır. 
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2.1. Nasûh Nevâlî’nin Hayatı 

Nevâlî lakabıyla meşhur olan Nasûh b. Abdullah, Akhisarlıdır. Âşık Çelebi 

(ö. 979/1572), Nevâlî Çelebi olarak andığı Nevâlî Efendi’nin Akhisar’a yakın olan 

Manisa’ya bağlı Saruhan ilçesinden olduğunu ifade eder.
1
 Bursalı Mehmet Tahir onu 

“Fazilet sahibi ediplerden biri”
2
, Mehmet Süreyya ise “Âlim, şair ve münşi”

3
 olarak 

tanıtır. Nasûh Nevâlî Akhisârî, şehzâde hocası, mütercim, kalemi kuvvetli bir edip ve 

şairdir. 

Nevâlî Efendi, tahsilini Manisa ve İstanbul’da tamamladıktan
4
 sonra Anadolu 

Kazaskeri Cafer Efendi’nin asitanesine ittisal ederek uzun bir müddet tezkirecilik 

hizmetinde bulunmuş, 961/1554'te Kanunî Sultan Süleyman’ın Nahcivan seferinde 

iken mülazım olup müderrisliğe tayin edilmiştir.
5
 Çok sayıda medresede görev almış 

olan Nevâlî’nin müderrislik yaptığı medreseleri,  Nev’îzâde Atâî (ö. 968/1561), eş-

Şekaiku’n-nu‘mâniyye zeyli Hadâikü’l-hakâik’te ayrıntılı biçimde aktarır. Burada 

verilen bilgiye göre, Nevâlî, İbrahim Paşa medresesinden azledilmişken h. 978 

yılında İznik Orhaniye Medresesi’ne, daha sonra h.  979 yılında Mahmut Paşa 

Medresesi’ne, h. 982 yılında Eyüp Medresesi’ne, h. 984 yılında Sahn-ı Semân’a, h. 

987 yılında Şehzâde Medresesi’ne tayin edilmiştir.
6
 Hicrî 988’den itibaren 

müderrislik görevine Süleymaniye Medresesi’nde devam eden Nevâlî
7
 h. 990 yılında 

Sahn-ı Süleymaniye’de müderrislik yaptığı sırada henüz sancağa çıkmamış olan 

Şehzâde III. Mehmed’in hocası Azmî Efendi’nin vefatı üzerine şehzâde hocalığına 
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Yurt Yayınları, 1996, C. IV, s. 1230. 

4
 Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, s. 43. 

5
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi: XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna 

Kadar, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1977, C. III/2, s. 537; Atâî, Şekâikü’n-Nu‘mâniyye 

ve Zeyilleri: Hadâikü’l-hakâik fî tekmileti’ş-Şekâik, Haz. Abdulkadir Özcan, İstanbul, Çağrı 

Yayınları, 1989, s. 390. 

6
 Atâî, Hadâikü’l-hakaîk fî tekmîleti’ş-Şekâik, s. 391. 

7
 A. Gunsburg, Catalogue of Turkish Manuscripts in British Museum, Ed. Charles Riau, London, 

Printed by Gilbert Revingion, 1888, s. 118. 
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tayin edilmiş
8
 ve h. 991 yılının Aralık ayında şehzâdenin Manisa sancak beyliğine 

tayini üzerine onunla birlikte Manisa’ya gitmiştir.
9
 Nevâlî, kendi hayat hikâyesi ile 

ilgili olarak Ferruhnâme eserinin girişine eklediği “Sebeb-i telif” bölümünde, 

birinci ağızdan, medresede göreve başladığını, boş kaldığı zamanlarda araştırma 

yaptığını, ekâbir indinde muteber olan münşiâtı çalıştığını, tarih kitaplarını hatırına 

aldığını ve nesir alanında ilerlediğini anlatır.
10

 Şehzâde Mehmed’in şeref-i hizmet-i 

talimleriyle müşerref olduğunu ifade eder.
11

 

Nevâlî Efendi, 1003/1595 yılında Cemaziyelevvel ayının 8’inde vefat etmiş 

ve 16 Cemaziyevvel’de adına hutbe okunup padişah olacak olan III. Mehmed'in
12

 

saltanatını görememiştir.
13

 Az bir müddet daha yaşamış olsa Hâce-i Sultânî payesini 

alacak olan Nevâlî'nin ailesi, “teşrifât-ı sultânî” ile taltif edilmiştir.
14

 

Mehmed Süreyyâ'nın verdiği bilgiye göre oğulları Sâdeddin Efendi, 

Ziyâeddin Efendi ve Atâullah Atâyî Efendidir. Sâdeddin adıyla tanınan Sâdî Çelebi, 

padişah hocası Sâdeddin Efendi’ye mülazım olmuş ve Hocazâdeler Kanunu ile 

biraderi Ziya Çelebi’nin yerine Şah Sultan müderrisliğine atanmıştır. Çeşitli 

medreselerde görev alan Sâdî Çelebi Şam, Bursa ve Edirne kadılığı yapmıştır.
15

 

Diğer oğulları da müderrislik görevinde bulunmuş olan Nevâlî’nin kardeşi Mahmud 

Efendi de müderristir.
16

  Atâullah Atâyî evladından Ali Dâniş Dede b. Abdullah 

Mevlevî şeyhidir.
17

 Adı geçen Abdullah b. Nevâlîzâde’nin diğer oğlu Mehmed’in 

kadıların mahkeme kayıtlarını tutarken kullanacakları teknik tabirleri ve kalıplaşmış 

sözleri içeren Câmi‘u’l-imzâ fî mu‘îni’l-kudât adında bir eseri mevcuttur.
18

 

                                                                 
8
 A. Gunsburg, Catalogue of Turkish Manuscripts in British Museum, s. 118. Şekaik 267 

9
 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, s. 537. 

10
 Nevâlî, Ferruhnâme, Süleymaniye Ktp. Nuruosmaniye, nr. 4089, vr. 4a. 

11
 Nevâlî, Ferruhnâme, vr. 7a. 

12
 Feridun Emecen, “Mehmed III”, DİA, C. XXVIII, 2003, s. 408. 

13
 Atâî, Şakaik-i Nu’maniyye ve Zeyilleri: Hadâiku’l-hakaîk fî tekmîleti’ş-şakaik, s. 391. 

14
 Süreyya, Sicill-i Osmanî, s. 1230. 

15
 Atâî, Şakaik-i Nu’maniyye ve Zeyilleri: Hadâiku’l-hakaîk fî tekmîleti’ş-şakaik s. 748. 

16
 Atâî, Şakaik-i Nu’maniyye ve Zeyilleri: Hadâiku’l-hakaîk fî tekmîleti’ş-şakaik s. 407. 

17
 Süreyya, Sicill-i Osmanî, s. 1230. 

18
 Mehmed Nevâlîzâde, Câmi'u'l-İmzâ fî Mu'îni'l-Kudât, Milli Ktp, Yazmalar, nr. 4531. 
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Âşık Çelebi, Nevâlî mahlasına uygun biçimde Cenâb-ı Hakk’ın geniş lütuf ve 

bağışlarına nâil olduğunu ve müdrik olan aklının müstefad akla ulaştığını söyleyerek 

Nevâlî’yi üstün sıfatlarla över. Arapça ve Farsça’yı ana dili gibi bildiğini, şiir 

konusunda olduğu kadar inşâda da yaratılıştan gelen bir kabiliyete sahip olduğunu 

ifade eder.
19

 Meşhur mensur eserlerle karşılaştırarak Nevâlî’nin nesir alanında onlar 

kadar başarılı olduğunu belirtir.
20

 Hem şiir alanında hem de nesirde bu kadar yetkin 

olup, aynı zamanda saray erkânına yakın ve şehzâde hocalığı gibi bir mansıbın da 

sahibi olduğu halde Nevâlî ikincil literatürde bir ilgisizliğe mahkûm edilmiştir. 

Ayrıca Nevâlî’nin kendi hattı ile kaleme aldığı Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs 

eserinin hattından başarılı bir hattat olduğu da anlaşılmaktadır. 

 

2.2. Eserleri 

 

2.2.1. Ferruhnâme 

Ferruhnâme, Nevâlî’nin en meşhur eseridir. Bu eser Hüseyin b. Ali el-

Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî eserinden yapılan bir telif tercümedir. Nevâlî, 

Manisa’da III. Mehmet’e hocalık yaptığı sırada,  eseri onun adına kaleme almıştır. 16 

bâbdan oluşmaktadır. Eserin çok sayıda nüshası günümüze ulaşmıştır. Eserle ilgili 

birazdan bahsedeceğimiz karışıklıktan dolayı bu nüshaları incelemeyi uygun gördük: 

i. Süleymaniye Ktp. Nuruosmaniye Koleksiyonu nr. 4089: Eser 263 yaprak 17 

satırdan meydana gelmektedir. Nüsha sonundaki ferağ kaydında Hüseyin b. 

İbrahim tarafından 997 tarihinde istinsah edildiği belirtilmiştir.  

ii. Süleymaniye Ktp. Nuruosmaniye Koleksiyonu nr. 4088: Nüsha, 111 yaprak, 

27 satırdan oluşmaktadır. Nüshanın baş kısmında “Kitâb-ı Ahlâk-ı Nevâlî: 

Terceme-i Ahlâk-ı Celâlî müsemmâ bi-Ferruhnâme” ifadesi bulunmaktadır. 

Hüsrev Paşa nüshasında yazdığı üzere Ahlâk-ı Muhsinî tercümesi olması 

                                                                 
19

 Âşık Çelebi, Meşâirü’ş-şuarâ, s. 897. 

20
 Âşık Çelebi, Meşâirü’ş-şuarâ, s. 898. 
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gerekirken sehven Ahlâk-ı Celâlî yazılmıştır. Eserin sonuna eklenen ifadede 

kitabın 17 Safer 1018'de tamamlandığı belirtilmiştir. 

iii. Süleymaniye Ktp. Nuruosmaniye Koleksiyonu nr. 4087: Nüsha, 186 yaprak, 

23 satırdan oluşmaktadır. Nüshanın ferağ kaydından anlaşıldığı üzere 

Mustafa Halil tarafından 3 Zilhicce 1099’da istinsah edilmiştir.   

iv. Süleymaniye Ktp.  Atıf Efendi Koleksiyonu nr. 2220: Nüsha, 115 yaprak, 21 

satırdan oluşmaktadır. Nüshanın sonunda müstensih Ali b. Yûsuf, tarih 28 

zilkade 1047 olarak verilmiştir. Nüshanın başında “Hâce-i Sultan Nevâlî’ye 

ait Ferruhnâme, Sultan III. Murad için telif edilmiştir" kaydı bulunmaktadır. 

Sebeb-i telif kısmında yapılan Sultan Mehmet atfına mugayir olması 

sebebiyle müstensihin Sultan Mehmet ile Murat’ı karıştırdığını söyleyebiliriz. 

v. Süleymaniye Ktp. Hamidiye Koleksiyonu nr. 1174: Nüsha, 196 yaprak, 23 

satırdan oluşmaktadır. İstinsah tarihi ve müstensih ile ilgili bir bilgi 

verilmemiştir.  

vi. Süleymaniye Ktp.  Hüsrevpaşa Koleksiyonu nr. 288: Nüsha, 230 yaprak, 17 

satırdan oluşmaktadır. Nüshanın başında “Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî” 

yazılıdır. Zahriyedeki “Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî” yazısı çizilerek 

“Ferruhnâme” yazılmıştır. İstinsah tarihi ve müstensih ile ilgili bir bilgi 

bulunmamaktadır. 

vii. Süleymaniye Ktp. Tercüman Koleksiyonu nr. 317: 53 yapraktır. 2. bölümden 

sonrası eksiktir. 

viii. Topkapı Sarayı Ktp. nr. EH1349: 291 yapraktan oluşan nüshada tarih ve 

müstensih bilgisi bulunmamaktadır. 

ix. Topkapı Sarayı Ktp. nr. H364: 149 yapraktan oluşan nüsha, Muhammed 

Bostanzâde tarafından 1050 yılında istinsah edilmiştir. 

x. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ktp. nr. 2495-66: 128 yapraktan 

oluşan nüsha, 1010/1601 tarihinde istinsah edilmiş olup, ilk sayfaları eksiktir. 
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xi. İstanbul Nadir Eserler Ktp. nr. 2030: 213 yapraktan oluşan nüshanın 

kapağında “Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs bi-İskender ve Ferruhnâme li-

Nevâlî” ifadesi kayıtlıdır. Müstensih ve istinsah tarihi ile ilgili bilgi 

bulunmamaktadır.  

xii. İstanbul Nadir Eserler Ktp. nr. 2749: Nüsha 249 yapraktan oluşmaktadır. 

Muhammed bin Hüseyin tarafından 1002 yılında istinsah edilmiştir. 

xiii. İstanbul Nadir Eserler Ktp. nr. 02779: 154 yapraktan oluşan nüsha, 1168 

tarihli olup müstensih ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. 

xiv. İstanbul Nadir Eserler Ktp. nr. 02726: 189 yapraktan oluşan nüshanın son 

sayfaları eksiktir. Tarih ve müstensih kaydı bulunmamaktadır.  

xv. Ankara Üniversitesi Ktp. Muzaffer Ozak Koleksiyonu nr. 1/677: 176 

yapraktan oluşan nüshanın istinsah tarihi ve müstensihi ile ilgili bilgi 

bulunmamaktadır. 

xvi. Milli Ktp. Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk Ktp. Koleksiyonu nr. 03 Gedik 

17742: Nüsha, 301 yapraktan oluşmaktadır. İstinsah tarihi ve müstensih ile 

ilgili bilgi bulunmamaktadır. 

xvii. Konya Yazma Eserler Ktp. nr. 1244: 187 yapraktan oluşan nüsha 1030 tarihli 

olup müstensih ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. 

xviii. İngiltere Milli Kütüphanesi, Or. 1036: 203 yapraktan oluşan nüsha Kahire 

1249/1833 tarihlidir. Baş kısmı eksik olup Muhammed b. Hasan Çavuş 

tarafından istinsah edilmiştir. 

 

2.2.2. Terceme-i Kimyâ-yı Saâdet  

Gazzâlî’nin Farsça yazılmış tasavvufî eserinin Nevâlî tarafından yapılmış 

tercümesidir. Kaynaklarda Nevâlî’ye atfedilmekle birlikte Sadık Yazar'ın 

incelemelerine göre Kayseri Râşid Efendi Ktp. 1123 numarada bulunan nüshanın 
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ilgili bölümünde Nevâlî ismiyle karşılaşılamamıştır.
21

 Bir diğer nüshası ise Tedbîr-i 

İksir adı ile kayıtlı, İngiltere Millî Kütüphanesi’nde bulunan Or. 9848 numaralı 

nüshadır. 

   

2.2.3. Dîvân  

Nevâlî’nin tek nüshası bulunan Dîvân’ı onun şiir alanındaki vukufiyetini 

göstermektedir. İstanbul Millet Ktp. Ali Emirî Koleksiyonu’nda bulunan 828 

numaralı nüsha, 82 yapraktan oluşmaktadır. 981 tarihinde Farsça olarak kaleme 

alınmıştır. Cetveller ve duracaklar altın yaldızlı ve tezhiple süslenmiş olan eser, güzel 

bir hatta sahiptir. Nasûh Nevâlî’nin Dîvân’ı dışında birçok şiir mecmuasında şiirleri 

mevcuttur. Ayrıca, Süleymaniye Ktp. Laleli 1691/4 numarada Hoca Saadeddin’e 

hitaben yazdığı Kaside-i hitabiyye adında bir kasidesi bulunmaktadır. 

 

2.2.4. Duânâme 

Nevâlî’nin manzum olarak kaleme alınan bir başka eseridir. Milli Ktp. 

Yazmalar Koleksiyonu’nda bulunan 9584/3 numaralı nüsha, 8 yapraktan 

oluşmaktadır ve müellif hattıdır. 

  

2.2.5. Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs 

Bu çalışmada konu edilen Sırru’l-esrâr tercümesidir. Sokullu Mehmet Paşa 

adına yazılmıştır. 3. bölümde ayrıntılı bir biçimde incelenecektir.  

Bu eserlerin dışında, kütüphane kayıtlarında Nasûh Nevâlî’ye, III. Murad 

devrinde Hızır Paşa adına yazılmış, Çeşme-i Hayat adında, nasihatname türünde bir 

eser isnat edilir. Ancak müellifin kendi hayat hikâyesini anlattığı “Arz-ı hâl-i hod” 

                                                                 
21

Sadık Yazar, “Anadolu Sahası Klasik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği”, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, 2011, s. 1179. 
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bölümünde verilen bilgiler Nevâlî’nin biyografisi ile uyuşmamaktadır.
22

 Bu nedenle 

eser, Nevâlî’ye ait olamaz. 

 

2.3. Ferruhnâme ve Sırru’l-esrâr Tercümesi Arasındaki 

Karışıklık 

Ahlâk-ı Muhsinî mütercimi olarak bilinen Nevâlî’nin meşhur eseri 

Ferruhnâme, Sırru’l-esrâr’ın tercümesi olarak tanınmış ve bu şekilde yaygınlık 

kazanmıştır. Oysa bu eser, 40 bölümden oluşan Hüseyin b. Ali el- Kâşifî'nin Ahlâk-

ı Muhsinî eserinin 16 bölüm olarak özetlenmiş telif-tercümesidir. Geç 

dönem  Ferruhnâme nüshalarının başında eseri, Sırru’l-esrâr tercümesi olarak 

tanıtan müstensih kayıtları, bu hatanın oluşmasının ana sebebi olup tespit 

edebildiğimiz kadarıyla ilk olarak Kâtib Çelebi’de rastladığımız yanlış bilgi 

tekrarlanagelmiş ve Ferruhnâme ile ilgili yanlış bir algı oluşmuştur. Kâtib Çelebi, 

Ferruhnâme’yi, Aristoteles’e ait Kitâbü’s-siyâse’nin III. Mehmed’in hocası Nevâlî 

tarafından yapılan 16 bölüm, bir tekmileden oluşan tercümesi olarak tanıtır ve 

bölümlerini sıralar.
23

 Filhakika böyle bir yanlışa düşülmesi anlaşılır bir durumdur. 

Zira her iki eserin mukaddime kısımlarında müellifin oldukça benzer ve yer yer aynı 

cümlelere yer vermesi, hatta aynı âyet ve hadisler ekseninde konuya girmesi ve 

Ferruhnâme’nin baş kısmında Sırru’l-esrâr tercümesi ve tercüme etme sebebi 

üzerinde durması nüshaların üzerine not düşenleri yanıltmaya sevk edecek 

niteliktedir. Kâtib Çelebi’den sonra Bursalı Mehmet Tâhir, İsmail 

Hakkı Uzunçarşılı gibi müelliflerin de bu hatayı devam ettirmesi sonucu günümüz 

araştırmacıları Ahlâk-ı Nevâlî olarak meşhur olan Ferruhnâme’nin Aristoteles 

çevirisi olduğu zannı ile  eseri ele almışlardır. Ferruhnâme’yi dilbilimsel açıdan 

inceleyen Özlem Akbulak, “Ferruhnâme: İnceleme-Metin-Sözlük” adlı doktora 

                                                                 
22

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Ktp., Osman Ergin Türkçe Yazmaları, nr. 924/1, vr. 10.  

23
 Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zunûn an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, Beyrut, Dâr-ı İhyâ et-Türâs el-Arabî, 

C. 2, s. 1254, 1421. 
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tezinde eseri, Sırru’l-esrâr tercümesi olarak tanıtmıştır.
24

 İslâm siyaset düşüncesi 

üzerine yazılan bazı araştırmalarda da bu hata tekrar edilmiştir. 

Ferruhnâme’nin Ahlâk-ı Muhsinî tercümesi olduğunu bölümlerinin 

sıralanışından ve içeriğinden anlamaktayız. Ahlâk-ı Muhsinî, her bölümde siyaset 

ve ahlâkla ilgili bir kavramı ele alan 40 bölümden oluşurken Ferruhnâme birtakım 

farklılıklarla beraber bu kırk kavramı 16 bölümde toplayıp “Zuhûr-ı İskender” adlı 

bir mukaddime ile “Der beyân-ı zikr-i mücmelî ez İskender Zilkarneyn” başlıklı bir 

tekmile eklemiştir. Ferruhnâme, şu şekilde bölümlenmiştir: 

i. İman, ihlas, dua,  

ii. Emanet, diyanet, iffet,  

iii. Hayâ ve edeb,  

iv. Rıza ve tevekkül,  

v. Sabr ve sebat,  

vi. Ulüvv-i himmet ve cehd u azimet,  

vii. Şükr-i nimet,  

viii. Sehâ ve ihsan,  

ix. Fazilet, adl ve saffet,  

x. Cezâ-yı ifâl,  

xi. Afv ve mağfiret,  

xii. Hilm ve rıfk ve hüsn-i hulk, merhamet ve şefkat,  

xiii. Siyâset-i ehl-i evzâr ve âzâr ve def-i şerzeme-i eşrâr,  

xiv. Sohbet-i ahyâr ve tevâzu ve ihtirâm,  

xv. Adâb-ı vüzerâ ve küttâb ve irsâl-i rusul u rasâil,  

                                                                 
24

 Özlem Akbulak, “Ferruhnâme: İnceleme-Metin-Sözlük”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2013, s. 1.  
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xvi. Meşveret ve tedbîr.  

Her bölümde ele alınan kavramlar, Ahlâk-ı Muhsinî’nin bölümleri ile 

karşılaştırıldığında ise şu tablo ortaya çıkmaktadır: 

Ahlâk-ı Muhsinî’nin bölüm 

başlıkları 

Ferruhnâme ile karşılaştırması Ferruhnâme’de olup Ahlâk-ı 

Muhsinî’de bulunmayan 

başlıklar 

1. İbadet İman Diyanet 

2. İhlas İhlas  Fazilet  

3. Dua Dua Saffet  

4. Şükür  Şükr-i nimet Cezâ-yı ifâl 

5. Sabır Sabır  İhtiram 

6. Rıza Rıza (Âdâb-ı) Küttâb  

7. Tevekkül Tevekkül  İrsâl-i rusul u rasâil  

8. Hayâ Hayâ   

9. İffet İffet   

10. Edep  Edep  

11. Uluvv-i himmet Uluvv-i himmet  

12. Azm Azimet  

13. Cehd Cehd  

14. Sebat ve şekâmet Sebat   

15. Adâlet  Adl   

16. Af Af  

17. Hilim  Hilim   

18. Hulk ve rıfk Rıfk ve hüsn-i hulk  

19. Şefkat ve merhamet Şefkat, merhamet  
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 Mehmet Avçin, “Bir Siyasetnâme Olarak Ahlâk-ı Muhsinî”, Turkish Studies-International 

Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Ankara, 2012, Vol. 

7/2, s. 151. 

20. Vezâret Âdâb-ı vüzerâ   

21. Sehâvet ve ihsan, Sehâ ve ihsan   

22. Tevazu ve ihtiram Tevazu   

23. Emanet Emanet   

24. Vefa -  

25. Sıdk -  

26. İncâh-ı hâcât -  

27. Teennî ve teemmül -  

28. Müşaveret ve tedbîr Meşveret ve tedbir  

29. Hazm  -  

30. Şecaat -  

31. Gayret -  

32. Siyaset -  

33. Teyakkuz ve hıbre -  

34. Feraset  -  

35. Kitmân-ı esrâr  -  

36. İgtinâm-ı fırsat -  

37. Riâyet-i hukuk -  

38. Sohbet-i ahyâr  Sohbet-i ahyâr  

39. Def-i eşrâr Siyâset-i ehl-i evzâr ve âzâr ve 

def-i şerzeme-i eşrâr 

 

40. Terbiyet-i hıdem
25

    

Tablo 1: Ahlâk-ı Muhsinî ve Ferruhnâme’deki konu başlıkları 
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Bu karşılaştırma tablosunda görüldüğü üzere Ferruhnâme, Ahlâk-ı 

Muhsinî’nin başlıklarının birçoğunu aynen alarak, bazen değiştirerek ve yeni 

başlıklar ekleyerek yapılmış bir telif tercümesidir. Nitekim Süleymaniye Ktp. 

Hüsrevpaşa 288 numaralı Ferrruhnâme nüshasının başında eser adı olarak 

Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî yazılmış olması bu tespitin çok daha önce de 

yapıldığını göstermektedir. 

 Sırru’l-esrâr, Ferruhnâme’den tamamen farklı olarak, birinci bölümde ele 

aldığımız gibi 7, 8 ya da 10 bölümden oluşan, pratik felsefeden ziyade siyasetnâme-

nasihatnâme özelliği gösteren bir eserdir. Nevâlî, Sırru’l-esrâr tercümesini, 

Ferruhnâme’den daha önce kaleme almıştır. Müellif nüshasının kapağında yer alan, 

“Bu kitâb-ı belâgat nisâbın ibtidâ musannifi Aristatâlis hakîmdir, seddi bina eden 

padişâh-ı âzam İskender Zülkarneyn için telif eylemiş, lisân-ı Yunanîden Sokullu 

Mehmet Paşa asrında, Nevâlî merhum, lisân-ı Türkîye tercüme edip ve kendi 

hattıdır.” kaydından ve Nevâlî’nin kendi ifadelerinden anlaşıldığı üzere 972/1565’te 

sadrazam olan Sokullu Mehmet Paşa’nın zamanında, 979/1572 yılında telif etmiştir. 

Eser adı, iç kapakta Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs şeklinde belirtildiği halde 

kütüphane kayıtlarında Ferruhnâme olarak geçmektedir.  

Nevâlî, Ferruhnâme’yi ise III. Mehmet’e hocalık yaptığı sırada onun adına 

kaleme almıştır. Ferruhnâme’nin “Sebeb-i telif” bölümünde Sırru’l-esrâr’dan konu 

açarak Yunanî ve Arap dilinde olduğu için gizli kaldığından gönlüne bu eseri Türkçe 

tasvir etmek düştüğünü ve tahrir eylediğini ancak bazı meşguliyet ve karışıklıklar 

sebebiyle bu risâlenin örtülü ve münzevi kaldığını ifade eder.
26

 Bu nedenle biri 

müellif nüshası olmak üzere sadece iki adet nüshası günümüze ulaşmıştır ve bu sayı 

Ferruhnâme nüshaları ile karşılaştırıldığında çok düşük bir sayıya tekabül 

etmektedir. Daha sonra tercüme ettiği eserin ismini zikretmeden “Hükkâm ve mülûka 

düstûru’l-amel olmağa mahal bir kânûn-ı mücmel” olan eserine şehzâdenin kutlu 

şanını tamamlaması nedeniyle Ferruhnâme ismini verdiğini belirtir.
27

 Nevâlî daha 
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 Nasûh Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 4b. 

27
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 7b. 
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önce yazmış olduğu esere atıf yapmak ve değerini ortaya koymak isterken 

Ferruhnâme’nin yanlış tanınmasına sebep olmuş görünmektedir. Sebeb-i telif 

bölümünde, önce Sırru’l-esrâr tercümesini anlatması müstensihleri yanıltmış, hatalı 

kaydın bulunduğu nüshalardan biri üzerinden eseri incelediğini varsaydığımız 

müstensihler ve Kâtib Çelebi yanlış bir hüküm vererek bu hatanın yayılmasına neden 

olmuştur. 

 

2.4.  Nasûh Nevâlî’nin Aristoteles Algısı ve Yunan Kültür ve 

Medeniyetine Bakışı  

Aristoteles, VIII. ve IX. yüzyılda başlayan ilk tercüme faaliyetleri ile beraber, 

İslâm âleminde tanınmış ve büyük bir rağbet görmüştür. Tercüme faaliyetlerinin 

başından itibaren Aristoteles’in Politika hariç başta mantık külliyatı ve Metafizik 

olmak üzere çok sayıda eseri Arapça’ya tercüme edilmiş
28

 ve pseudo Aristoteles 

eserleri ile beraber İslam filozoflarının felsefî sistemleri üzerinde kurucu bir rol 

oynamıştır. Böylece Aristoteles, aslından uzaklaşmış bir biçimde de olsa İslâm 

sonrası felsefenin her alanına sirayet etmiştir. Aristoteles ve felsefesine eleştirel 

yaklaşan mütekellimûna rağmen Gazzâlî sonrasında felsefenin kelam ile mecz olması 

ile bu etki, kelama ve daha geniş anlamda entelektüel yapıya nüfuz etmiştir. Bununla 

beraber ilim çevrelerinde, Aristoteles’in felsefî ve tarihî kimliği yanında menkıbevî 

bir kimliği de oluşmuş ve zihinlerdeki Aristoteles, “tarihsel Aristoteles”ten bambaşka 

bir kimliğe bürünmüştür.
29

 

Müslümanların Aristosu, İslâmî bir haleye bürünmüş olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tercüme faaliyetine ivme kazandıran Halife Me’mûn’un rüyasında 

güzel yüzlü bir pîr-i fânî olarak tasvir edilen Aristoteles,
30

 ilk tabakat eserlerinden 

başlayarak ruhanî bir yapıya sahip olmakla nitelenir ve hatta peygamber ve daha da 

                                                                 
28

 Mahmut Kaya, “Aristo”, DİA, C. III, 1991, s. 378. 

29
 Veysel Kaya, “Aristû el-Hakîm: Aristoteles'in İslam Düşüncesindeki Dönüşümü Üzerine Notlar”, 

Cogito, sayı: 78, 2014, s. 71. 

30
 İbnü’n-Nedim, el-Fihrist, thk. Eymen Fuad Seyyid, London: Müessesetü’l-Furkan li’t-Türasi’l-

İslâmî (al-Furqan Islamic Heritage Foundation), 2009/1430, C. II, s. 142. 
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ileri gidilerek bir melek olarak tavsif edilir.
31

 Örneğin, İbn Cülcül, Allah’ın 

Aristoteles’e insandan ziyade melek demeyi tercih ettiğini, ölümü sırasında ruhunun 

göğe yükseltildiğini rivayet eder.
32

 Bu abartılı yüceltme Aristoteles’e duyulan 

hayranlığın ve sempatinin ifadesidir. Bu ifadelerle aynı zamanda Aristoteles 

müslümanlaştırılmış ve fikirlerinin İslâm’a uygunluğu ve kabul edilebilirliği de 

onaylanmış olmaktadır. 

İslâm sonrası oluşan ilmî ve felsefî yapıyı, tümüyle tevarüs eden ve bir 

bütünlük içinde kendi döneminin koşullarına uygun olarak yorumlayan Osmanlı 

düşüncesi içerisinde de bu algı, kökleşerek devam etmiştir. Osmanlı, siyaset 

sahasında kaynak olarak tevarüs ettiği Yunan, Hint ve İran unsurlarını büyük bir 

özgüvenle yerlileştirmiş ve kendine mâl ederek ruh bütünlüğü içerisinde 

yoğurmuştur. Bu yapı içerisinde Aristoteles, Osmanlı perspektifinden, ilmin olduğu 

kadar İslâm’ın da yayıcısı ve savunucusu olarak görülür. Kâtib Çelebi’nin diliyle 

Aristoteles, Yunan memleketlerinde şirki ortadan kaldırır, onun sebebiyle hayırlar 

zuhur eder ve yine onun sayesinde felsefe ve kadim ilimler İslam ülkelerinde ve 

başka yerlerde yayılıp genişler.
33

 Bu örneklerde de görüleceği üzere Aristoteles gibi 

antik dönemin önemli şahsiyetleri, tevhidi benimseyen Müslümanlar haline gelerek 

Osmanlı aynasında göründükleri şekli ile tasavvur edilirler.
34

  

Aristoteles’in “el-feylesof, el-hakîm” ünvanları ile anılması
35

 onun zihinlerde 

nasıl konumlandırıldığının göstergesidir. Hükümdar ya da bir devlet adamının 

övülmesi söz konusu olduğunda bu imgeye bağlı olarak oluşan deyişlerden 

yararlanıldığını görmekteyiz. Sehî Bey’in, Kanuni Sultan Süleyman’ın faziletini 

överken yaptığı “Aristoteles, onun huzurunda ebcet okuyan bir çocuk, aklı kıt ve 

cahildir; seyyah-ı âlem ve cihangirliği ile tanınan İskender-i Zülkarneyn de ednâ 
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 Sicistânî, Müntehabu Sıvanü’l-hikme, thk. Abdurrahman Bedevî, Paris, Dâr Byblion, 2004, s. 

135. 

32
 İbn Cülcül, Tabakâtü'l-etıbbâ ve'l-hükemâ, thk. Fuad Seyyid, Beyrut, Müessesetü'r-Risâle, 1985, 

s. 67. 
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 Kâtip Çelebi, Süllemü’l-vusûl ilâ tabakâti’l-fuhûl, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul, IRCICA, 

2010, C. I, s. 280-281.   
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 Fatih M. Şeker, Osmanlı Entelektüel Geleneği, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2013, s. 382. 

35
 Mahmut Kaya, “Aristo”, s. 376.    
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bir Rûmî kuludur”
36

 şeklindeki karşılaştırması zihinlerdeki Aristoteles imajı yanında 

duyulan özgüvenin de ifadesidir.
37

 Evliya Çelebi’nin (ö. 1096/1685 ) IV. Mehmet 

için zikrettiği “Aristoteles akıllı padişah”
38

 gibi ifadeleri de Aristoteles imajının bir 

tezahürüdür. Bunların yanı sıra başta Aristoteles olmak üzere Yunan filozoflarına ait 

olmadığı halde onlara atfedilen birçok kelam-ı kibar da yaygınlık kazanmıştır. 

Müelliflerin Aristoteles ve Eflâtun gibi kabul görmüş isimlere atıfta bulunarak kendi 

fikirlerini bu zatlara söyletme yolu ile fikirlerinin kabul edilebilirliğini arttırmayı ve 

gelebilecek eleştirileri bu yolla engellemeyi amaçladıkları düşünülebilir. 

Aristoteles’e dönme ihtiyacının dayanağı ise yine toplumun her tabakasına nüfuz 

eden Aristoteles imajıdır.  

XVI. yüzyılda yukarıda tasvir edilen atmosferi soluyan Nasûh Nevâlî 

özelinde, Aristoteles imajının boyut ve akislerini gözlemlemek mümkündür. Nevâlî,  

Aristoteles’i, “Fâzıl filozof ve kâmil edip, Aristoteles hakîm”
39

 şeklinde vasf eder ve 

Yunanlıların reisi olarak nitelendirir.
40

 Babasının adı olan Nikomokhos’un kahredici 

ve mücadeleci anlamlarına geldiğini söyler ki bu bilgi doğru olup kelimenin lügat 

manası “savaşta, mücadelede üstün gelen” demektir.
41

  Aristoteles’in manasının ise 

İslâm tarihçilerine uygun şekilde fâzıl, kâmil demek olduğunu söyler. Bu anlam, 

fazilet anlamına gelen “ariston” kelimesi ile bağlantı kurularak indî bir biçimde 

verilmiştir.
42

 Nevâlî’nin verdiği bilgiye göre Aristoteles küçük yaşlardan itibaren 

ilim kesbine başlar. 17 yaşına varıncaya kadar ilm-i nahiv ve ilm-i aruzu tahsil eder, 

ilm-i belâgat ve fesâhati tamamlar, daha sonra ulûm-ı riyâzet,
43

 ahlâkiyye ve fünûn-ı 

siyaset ve tabîiyye istihsâli için filozofların en faziletlisi ve fâzılların en kâmili olan 

                                                                 
36

 Edirneli Sehi Bey, Heşt Bihişt: Sehi Bey Tezkiresi, Haz. Günay Kut, Harvard, Harvard University, 

1978, s. 90. 

37
 Şeker, Osmanlı Entelektüel Geleneği, İstanbul, s. 156. 

38
 Evliyâ Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Bursa-Bolu-Trabzon-

Erzurum-Azerbaycan-Kafkasya-Kırım-Girit, Haz. Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, İstanbul, 

Yapı Kredi Yayınları, 2005, C. II, s. 171.  
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 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 2b. 

40
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 7a. 

41
 Kaya, İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, s. 20. 

42
 Kaya, İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, s. 15. 
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 Burada “riyâzet” ile kastedilen matematik değil, ahlâk ve siyasetle birlikte Platon’un simgesi olan 

riyâzet ilmidir. 
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Eflâtûn Hakîmin hizmetine girer.
44

 Osmanlı’daki Eflâtun algısına paralel ve 

“Eflâtûn-ı İlahî” sıfatına uygun olarak ondan tabiat yanında siyaset, ahlâk ve riyâzet 

ilimlerini de tahsil ettiğini görmekteyiz. Nevâlî, Aristoteles’in Eflâtûn’a talebe 

olduktan sonra yaşadıklarını şöyle anlatır:  

Aristoteles, son derece zeki, âkil ve anlayışlı bir yetim gulam idi. Eflâtûn'un eğitimi 

altına giren melikzâdenin ise anlayışı kıt ve hıfzı zayıftı. Aristoteles, Eflâtûn’un 

melikzâdeye anlattıklarını duvar arkasından dinleyip, tamamıyla anlayıp, hıfz 

etmişti. Yine bayram günü gelip melik, filozoflar ve öğrenciler adet üzere toplanıp 

Eflâtûn melikzâdeyi imtihan edince şehzâde hiçbir söze cevap vermeye kadir 

olmayıp, şaşıp kaldı. Eflâtûn orada bulunanlara yönelip, cevap verebilecek olanın 

öne çıkmasını istedi. Bunun üzerine Aristoteles yetim suretinde, değersiz kıyafetlerle 

öne çıkıp bütün sorulara en güzel biçimde cevap verince hazır bulunanlar ilminden 

ötürü şaşırıp tebrik ettiler.
45

 

O günden sonra Aristoteles’in yüksek mertebesi anlaşılıp filozof olarak şöhret 

bulur ve Eflâtûn Aristoteles’i can-ı gönülden sevip, diğer öğrencilerini halifelerine 

bırakıp yalnız Aristoteles’e eğitim vermeye başlar. Aristoteles’e “nâs” ve “akıl” 

sıfatlarını yakıştıran Eflâtûn, Aristoteles’i insanlık ve akıl olarak tanımlayarak 

övgüye mazhar görür.
46

  Bu hal üzere 20 yıl Eflâtûn’dan eğitim alır. Bu süre içinde 

nice büyük filozof ve meşhur kişilerin cemiyetlerinde bulunup, asil ve kendisine 

saygı duyulan kişiler arasına girer. Aristoteles, bütün ilimlerde mâhir olup, dili doğru 

kullanan ve sözü en güzel şekilde söyleyen, fazîletperver bir kimsedir. Eflâtûn’un 

geleneğini devam ettirir, melikler ve önde gelenler onun musahabetine rağbet eder.
47

 

Bu anlatı İslâm tarihi kaynaklarından alınarak Nevâlî’nin ifadesi ile yeniden şekil 

bulmuştur. Ayrıca Nevâlî’nin anlatımına uygun olarak Diogenes Laertus gibi 

Aristoteles biyografilerinde yetim olduğuna, 17 yaşındayken Eflâtûn’la karşılaştığına 

ve 20 yıl Eflâtun’un yanında eğitim gördüğüne dair bilgiler bulunmaktadır.
48

  

                                                                 
44

 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 7b. 
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 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 11a. 
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Nevâlî, tarihçilerin bilgilerine başvurarak ve onlardan alıntıladığını 

bildirerek  Aristoteles’in biyografisi yanında Yunan halkının ilim ve kültür seviyesi, 

ilim tahsilinde kullandıkları metot ve öğrenim görme biçimlerinden 

bahseder. Nevâlî’ye göre geçmiş zamanlarda Yunan halkı ilim tahsilinde önde 

gidip umûmen ilim ve fen dallarında,  husûsen ilm-i hikmet (ilahiyyât), tıp, tabiat 

(fizik) ve nücum (astronomi) kesbinde uzun müddet çalışmış ve bolca çaba sarf 

etmiştir. Yunan filozoflarından her biri, zamanının en meşhuru ve asrının biriciği 

olmuştur. Hepsi önemli kişiler olup sayısız eser yadigâr bırakmışlardır. Bu kavmin 

yüce şanını takdir etmek için bu eserlere insaf gözü ile bakmak kâfidir.
49

 Eflâtûn’un 

Akademisi olarak görebileceğimiz bir dâr-ı tâlîmi, Yunanlıların eğitim gördüğü, 

heykel ve acayip resimlerle müzeyyen ve müzehheb, “Beytü’z-zeheb” adında,  

eğitim görülen bir mekân olarak tasvir eder. Nevâlî, Beytü’z-Zeheb olarak zikrettiği 

Akademi’yi “Rûşen eyler meşâ‘il-i nûru/ Sakf-ı merfû‘ ve beyt-i ma‘mûru” nazmı ile 

Tûr suresinde geçen “Beyt-i ma‘mûra ve yükseltilmiş tavana” (  ْقِف اْلَمْرفُوِع  اْلَمْعُموِر   َوالسَّ

.şeklindeki cennet tasviri ile nitelendirir (5-4 /52)   (َواْلبَْيتِ 
50

 Bu da Nevâlî’nin 

Akademi’ye bakış açısını göstermesi açısından dikkate değerdir. Tabakat 

kitaplarında Eski Yunan’da ilim tahsil edilen mekânlardan bahsedilir.
51

  İbn Ebî 

Usaybia, Eflâtûn’un Akademi’si için “Beytü’l-hikme”, Aristoteles’in eğitim verdiği 

Lise için “Dârü’t-tâlîm” ve “Mevzı‘ut-tâlîm” tabirini kullanır.
52

 İbnü’l-Kıftî, o 

dönemin ilim kurumlarından bahsederken “Medârisü’t-tâlîm, dârü’l-ilm, mecâlisü’d-

ders” gibi tabirler zikreder.
53

 Ancak Beytü’z-zeheb  adının verildiğini Nevâlî’de 

görmekteyiz. Nevâlî, şehzâdelerin bu “dershâne”de muallimlerin hizmetine girip 

tahsil gördüğünü ifade eder. Talebelerin öğrenim şekli ile ilgili olarak “bir ilmi 

öğrenip tamamca ezber kılsa”
54

 ifadesi ve Eflâtûn’a öğrenci olup başarısız olan 
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melikzâde Natafurs’un durumunu anlatırken kullandığı  “ezberi yavaş”
55

 

nitelendirmesi dönemin felsefe öğrenim metoduna dair de fikir vermekte, ezberin bir 

felsefî öğrenim metodu olarak telakki edildiğini göstermektedir. Nevâlî’nin bayram 

günleri dediği, Eflâtûn’un Şölen kitabında karşımıza çıkan, Greklerin Sempozyum
56

 

diye adlandırdığı tören şeklinde yapılan ilmî toplantılardır. Nevâlî’ye göre 

şehzâdeler, bu toplantılarda öğrendikleri ve ezberledikleri ilimlerden imtihan edilir. 

Bu törenlerde melikler ve Yunan halkının önde gelenleri toplanır, belli bir protokol 

üzere oturulur,  imtihan edilen kişiye sorular sorulur, kabiliyetine göre verdiği 

cevaplar neticesinde filozof olarak tanınırdı.
57

 Nevâlî’nin, şehzâdelerle ilgili olarak 

bahis konusu ettiği bu imtihan sadece şehzâdeler için yapılmaz, İbn Ebî Usaybia’nın 

ifadesine göre tabipler de halka açık toplantılarda bu şekilde imtihan edilirdi.
58

 

Nevâlî’nin Aristoteles’i yücelten tavrının benzerini İskender’i ele alış tarzında 

da görmekteyiz. Öyle ki Sırru’l-esrâr tercümesinin baş kısmına İskender’in 

doğumu, Aristoteles’e öğrenci oluşu, tahta çıkışı ve Kur’an’da geçen Zülkarneyn 

âyetlerinin tefsiri gibi konuları içeren 30 varaklık bir bölüm ve Ferruhnâme eserine 

de yine benzer konuları işleyen bir mukaddime ile bir tetimme ekler. İslâm tarihçileri 

gibi o da İskender’in, Kur’an’da anılan Zülkarneyn olduğunu kabul eder. Böylelikle 

İskender daha baştan tevhidi benimsemiş, şarkı ve garbı emri altına almış, adalet 

timsali bir birey olarak tanımlanmış olur. Nevâlî, tabakat kitaplarında anlatıldığı şekli 

ile İskender’in doğumu ile ilgili rivayetleri aktarır ve tarihî olarak uyuşmamakla 

birlikte doğumu sonrası Aristoteles’in ilm-i nücûma başvurarak şevketli bir padişah 

olacağını haber verdiğini bildirir.
59

 Nevâlî’nin anlatımına göre İskender, 

Aristoteles’e talebe olur ve sırasıyla fizik, matematik ve metafiziği felsefe 

öğreniminde kabul görmüş usule uygun olarak tahsil eder.
60

  Zekâsı, kabiliyetinin 

ışığı ve hükümdarlık alametleri yüzünde parlayan İskender öğrenciler arasında 

                                                                 
55

 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 8b. 

56
 Platon, Şölen, Çev. Birdal akar, İstanbul, Şule, 2010, s. 5. 

57
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 8b. 

58
 İbn Ebî Usaybia, Uyûnü’l-enbâ fî tabakâti’l-etıbbâ, s. 121. 

59
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 14b-15a. 

60
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 16a. 
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kabiliyeti ile temeyyüz eder.
61

 Tabiatının paklığı sebebiyle kesb-i fazilette ileri gider, 

her fende meşhur olur, hikmet ve riyâzette herkesten öne geçer.
62

 Nevâlî, daha birçok 

güzel vasıfla İskender’i överek ideal hükümdar temsili oluşturur. Ferruhnâme’de 

“Âdil-i dil-i İskenderdir”
63

 diyerek III. Mehmed’i İskender’e benzetir ki bu durumda 

İskender, Şehzâde Mehmed’i; İskender’e hocalık yapan Aristoteles ise şehzâdenin 

hocası olan Nevâlî’yi temsil etmektedir. Bu temsil, Nevâlî’nin eserlerinin büyük bir 

bölümünü Aristoteles ve İskender anlatılarına ayırmasını açıklayıcı niteliktedir. Aynı 

zamanda bir Osmanlı âlimin kendisini konumlandırdığı mevki ve rol model olarak 

sunduğu şahısları göstermesi açısından da dikkat çekicidir.
64

 

Nevâlî’nin, gerek Yunan halkını ilimle münasebeti bakımından överken 

kullandığı ifadeler gerekse Aristoteles ve İskender’i ele alış şekli göstermektedir ki 

tevarüs edilen bilgi İslâmî unsurlarla yoğrulduğu gibi o bilginin kaynağı da İslamî bir 

renge boyanır ve aynı zamanda büyük bir övgü ile bahis konusu edilir. Bu durumun 

büyük ölçüde ilimlerin ilahî bir kökene dayandırıldığı mişkatü’n-nübüvve
65

 

anlayışından kaynaklandığı söylenebilir. Kitabın giriş kısmında, Yunan halkı ile ilgili 

verilen bilgiler sadece övmek maksadını değil, o günün insanına örnek gösterme 

amacını da taşımaktadır. Bir anlamda, Nevâlî, onların isimlerinin tarihte silinip 

gitmemiş olması nasıl ilme verdikleri önem ve gayretle olduysa aynı gayreti, hitap 

ettiği dönem insanının da göstermesi gerektiğini söylemektedir. Dikkat çeken başka 

bir husus da ‘Yunan kavminin yüce şanını’ takdir ederken duyduğu özgüvendir. 

Daha önce de konu edilen bu özgüven, Osmanlı’nın sırtını dayadığı İslâm 

medeniyetinden ve çok kültürlü yapıyı bünyesinde birleştirme potansiyelinden 

kaynaklanmaktadır. 
                                                                 
61

 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 16b-17a. 

62
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 17a. 

63
 Nevâlî, Ferruhnâme, vr. 7a. 

64
 Hüseyin Yılmaz, Nevâlî’nin tercümesinin üç açıdan önemli olduğunu dile getirir. Buna göre ilk 

olarak Nevâlî, Aristoteles ve İskender’i bilgelik ve yönetimde eşsiz başarıya ulaşmış bir rol model 

olarak sunar. İkinci olarak alıntıladığı aforizma, hadis ve Kur’an ayetleri ile eseri İslâmîleştirir. 

Üçüncü olarak tercümesinde o günün siyaset terminolojisini kullanmıştır. Hüseyin Yılmaz, “The 

Sultan and The Sultanate: Envisioning Rulership in the Age Of Süleymān The Lawgiver”, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Cambridge, Harward Uneversity, 2005, s. 62. 

65
 Mişkatü’n-nübüvve terosi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Eşref Altaş, “Fî Zuhûri’l-Felsefe: 

İslâm'ın Klasik Çağında Felsefenin Kökenine Dair Görüşler ve Mişkâtü'n-Nübüvve Teorisi”, İstanbul 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, s.7-56. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

NASÛH NEVÂLÎ’NİN SIRRU’L-ESRÂR TERCÜMESİ VE 

İÇERİK TAHLİLİ 
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Nasûh Nevâlî’nin Sırru’l-esrâr tercümesi olan Terceme-i Nesâih-i 

Aristatâlîs’e ayrılan bu bölümde, öncelikle eserin yazım amacı ve tarihi üzerinde 

durulacak ve eserin günümüze ulaşmış olan nüshalarının incelemesine yer 

verilecektir. İkinci olarak bu eser bağlamında Nevâlî’nin eseri tercüme ederken hangi 

metodu tercih ettiği ve kaynak metinde ne gibi değişiklikler yaptığı ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. Ardından Nevâlî’nin giriş bölümünde tarih ve tefsir 

kitaplarına başvurarak kaleme aldığını belirttiği Aristo ve İskender ile ilgili 

rivayetlerin kaynakları tespit edilmeye çalışılacaktır. Son olarak eserin ihtiva ettiği 

konular ve siyasî açıdan tahlili ele alınacaktır. 

 

3.1. Eserin Yazılış Amacı ve Tarihi 

Nasûh Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs’in girişinde, nasihat ve hikmet 

cevherleri ihtiva eden Sırru’l-esrâr’ın, bilge Aristoteles tarafından İskender 

Zülkarneyn için “yönetim ve hilafet” konusunda resmi muamelelerle ilgili olarak 

telif edildiğini ve Kitabü’s-siyâse fî tedbîri’r-riyâse şeklinde isimlendirildiğini 

ifade eder.
1
 Sebeb-i telif ve Sokullu Mehmet Paşa’ya ithafen yazdığı kısımlardan 

anlamaktayız ki Nevâlî, kendisini, tercüme ettiği metni kaleme alan Aristoteles; 

Sokullu Mehmet Paşa’yı ise İskender yerine koymaktadır.
2
 Kendisini dönemin 

bilgini olarak gören Nevâlî, yazdığı siyasetnâme ile İskender addettiği, yönetimdeki 

rolü en üst seviyeye çıkmış olan Sokullu Mehmet Paşa’ya yol gösterecek bir metin 

inşa etme niyetindedir. Kitabı tercüme etme sebebi olarak ise eserin Yunanca ve 

Arapça’da örtülü kaldığını, “Türkçe tercümesi bulunmadığından insanların yeterince 

faydalanamadığını, bundan dolayı Sokullu Mehmet Paşa’nın işareti ile tercüme 

ettiğini” anlatır. Tercüme sebebini kendi edebî ifadeleri ile şu şekilde dile getirir: 

“Egerçi ol muhaddara-i hikmetin cemâl-i bâ-kemâli hilye-i lisân-ı Yunânî ve Arabî 

ile hâlî idi. Ammâ henüz pirâye-i hal ve hatt-ı elfâz-ı Türkî’den hâlî olmagın ekser-i 

nâs libâs-ı istinâsından ârî ve harâid-i fevâidini kıyasından berî idi. Ol sebebden 

Vezîr-i Kebîr-i Âzam hazretlerinden vurûd eden işâre-i ‘aliyye-i pür beşâret 

                                                                 
1
 Nasûh Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, Süleymaniye Ktp. Hafid Efendi nr. 253, vr. 2b. 

2
 Hüseyin Yılmaz, “The Sultan and The Sultanate: Envisioning Rulership in the Age Of Süleymān 

The Lawgiver”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Cambridge, Harward Uneversity, 2005, s. 62. 
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muktezâsınca ol kitab-ı hikmet tâbın tâzî nikâbı açılıp bâlâ-i vâlâsına mikrâz hâme-i 

Arabî amâme ile taze Türkî câme biçilip hezâr özr ve taksîr ile hakîrâne hizâne-i bî-

huzânelerine kılınmıştır.”
3
 

Sırru’l-esrâr’ın günümüze ulaşan her iki nüshasının sonunda bulanan ferağ 

kaydına göre eser, 979/1572 yılının Rebîülâhir ayında Nevâlî tarafından 

tamamlanmıştır. Belirtilen tarihin Sokullu Mehmet Paşa’nın sadrazamlık yaptığı 

tarihle örtüşmesi ve ferağ kaydında geçen “Bu nüsha kul Nevâlî fakir namıyla maruf 

müterciminin elinden çıkmıştır (alâ yedi mütercimihi el-abd eş-şehîr bi-Nevâlî el-

fakîr)” ibaresi müstensih kaydında herhangi bir karışıklık olmadığını ve eserin bu 

tarihte yazıldığını doğrular niteliktedir. 

 

3.2. Eserin Nüshaları 

Nevâlî’nin Sırru’l-esrâr tercümesinin günümüze ulaşan iki nüshası 

bulunmaktadır. 

i. Süleymaniye Ktp. Hafid Efendi nr. 253 

Bu çalışmada başvurduğumuz 110 yapraktan oluşan bu nüshanın her bir 

sayfasında on beş satır bulunmaktadır. Kapakta eser adı Terceme-i Nesâih-i 

Aristatâlîs şeklinde kayıtlıdır. Ferağ kaydında belirtildiği üzere müellif 

nüshası olan eser hicrî 979 yılında tamamlanmıştır. Nesih hatla oldukça açık ve güzel 

bir biçimde kaleme alınmış olan nüshada başlıklar, âyet ve hadisler kırmızı 

mürekkep ile belirtilmiş, ayrıca beyit, mesnevi, kıta, ferd, nazım, hikâye gibi 

başlıklar kullanılmıştır. Serlevhası tezhipli ve cetvelleri yaldızlı olan nüsha, sultanî 

bir nüsha gibi özenle kaleme alınmıştır. Nüshanın zahriye sayfası ve ferağ kaydı 

aşağıda gösterilmiştir: 

                                                                 
3
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 3a-4a. 
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Görsel 2: Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs’in zahriye yaprağı 
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Görsel 3: Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs’in ferağ kaydı 
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ii. İstanbul Nadir Eserler Ktp. nr. 1687 

138 yaprak, on beş satırdan oluşan yıpranmış bir nüshadır. Hafid Efendi 

nüshasından farklı olan ve yarım sayfa kadar eksiklik bulunan 1b sayfasının zarar 

görüp daha sonra eklenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Nüshanın ferağ kaydı Hafid 

Efendi nüshası ile aynı olup onun da zarar gören kısımları düzeltilmiştir. Bu kayıttan 

başka herhangi bir tarih ve müstensih kaydı bulunmamaktadır. Baş kısımda ve sonda 

eksik yaprakların olduğu dikkate alınırsa bu bilgilerin nüshanın zarar görmesi ile 

kaybolduğu düşünülebilir. Bu nüshanın da başlıkları, iktibas edilen âyet ve hadisler 

kırmızı mürekkeple yazılmıştır.  

 

3.3. Nevâlî’nin Tercüme Tekniği ve Dili 

Osmanlı dönemi tercüme geleneği bugün anladığımız dar anlamda bir dilden 

diğerine aktarımı değil, daha geniş anlamda bir tercüme faaliyetini kapsamaktadır. 

Nevâlî’nin yapmış olduğu tercümeyi de bu kapsamda ele almak gerekir. Osmanlı 

kültür sahasında tercüme faaliyeti, XIX. yüzyıla kadar sadık ve serbest tercüme 

olmak üzere iki şekilde yürütülür.
4
 Kelime kelime ya da mealen yapılan sadık 

tercümede, kaynak metin, anlamı korunarak hiçbir eksiltme ya da eklemeye 

başvurmadan erek dile çevrilir. Serbest tercümede ise kaynak metni muhafaza etme 

endişesi olmadan eksiltme, ekleme, özetleme, derleme, seçme, uyarlama, taklit, 

nazire gibi yöntemlere başvurulur.
5
 Bu yöntemlerden birini kullanan müellifler 

genellikle eserin baş kısmında tercümede tuttukları yola dair bilgilendirmede 

bulunur. Edebî eserlerde görüldüğü gibi edebiyat dışı eserlerde de görülen serbest 

tercüme,  bazı durumlarda tercüme ve telif arasındaki sınırı belirsizleştirecek 

dereceye ulaşır. Bu sebeple bu tür eserlerin hem telif hem tercüme özelliği taşıdığını 

kabul eden araştırmacılar, bu eserleri “telif-tercüme” ya da “yeniden yazım” olarak 

isimlendirmişlerdir.
6
  

                                                                 
4
 Sadık Yazar, “Anadolu Sahası Klasik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği”, 

(Yayınlanmamış doktora tezi), İstanbul Üniversitesi, 2011, s. 222. 

5
 Yazar, “Anadolu Sahası Klasik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği”, s. 229. 

6
 Yazar, “Anadolu Sahası Klasik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği”, s. 232. 
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Nevâlî, Sırru’l-esrâr tercümesini, çeşitli ekleme ve eksiltmelerle serbest 

tercüme tarzında kaleme almıştır ve eserin “telif-tercüme” olarak değerlendirilmesi 

uygundur. Kendisi de eserin giriş kısmında, kitabın birebir tercüme olmadığını, telhis 

(özet) ve intihap (seçme) ederek yazdığını belirtir. Metnin yapısında, eserin telif-

tercüme şeklinde kaleme alındığını ilk olarak, giriş kısmına eklediği bölümde 

görüyoruz. Kaynak metinden farklı olarak eklediği 44 varaklık bölümde tarih 

kitaplarından rivayet ettiğini belirterek Aristoteles’in hayatı, İskender’in doğumu ve 

hayatı; Kur’an tefsirlerine göre Zülkarneyn ve İskender ilişkisi gibi konuları işlediği 

farklı bölümlere yer vermiştir.  Akabinde kaynak metinde bulunan Yuhannâ b. 

Bıtrîk’in giriş kısmını atlayarak “Aristo’nun İskender için kaleme aldığı mektup” 

başlığı ile Sırru’l-esrâr’ın birinci bölümünü tercüme eder. İkinci bölümde, astroloji 

(ilm-i nücûm) kısmına kadar metinden kopmayıp sonrasında fizyomomi ilminin (ilm-

i firâset) de bulunduğu tıp, beslenme, ilaç kullanımı, sular, bitkiler, taşlar gibi 

konulara ayrılmış, eseri siyasetnâme yapısından uzaklaştıran genel bölümleri 

tercümeye dâhil etmez. Adaleti konu eden üçüncü bölüm ve vezirin ahvalini konu 

eden dördüncü bölümü kaynak metni takip ederek tercüme eder. Buradan itibaren 

bölümlendirmeye kendi yorumunu katarak beşinci ve altıncı bölümü atlayıp Arapça 

metnin yedi, sekiz ve dokuzuncu bölümlerini birtakım eklemeler ve eksiltmelerle 

birlikte tercüme eder. Daha sonra atlamış olduğu, Arapça metnin kâtiplerle ilgili 

beşinci ve elçileri konu eden altıncı bölümünü tercüme edip, ele aldığı konuyla ilgili 

olarak resmi mektup gönderimine örnek olması için İskender’in farklı hükümdarlara 

gönderdiği kaynak metinde olmayan mektuplarına yer verir. Nevâlî’nin, 

bölümlendirmede böyle bir değişiklik yapmasını elçiler ve mektupları ile ilgili 

bölümü sona alarak eserin sonuna mektup örnekleri eklemek istemesine 

bağlayabiliriz. Nevâlî mektup örneklerinden sonra, kaynak metinde dokuzuncu 

bölümde ele alınan galip-mağlup ilmine yer vererek onuncu bölümü tercüme 

etmeden eseri bitirir. Böylelikle on bölümden oluşan kaynak metin, dokuz bölüm 

olarak tercüme edilmiş olur. 

Nevâlî, yukarıda açıklanan farklılıklar dışında, eserine, kaynak metinde 

olmayan birçok beyit, nazım, mesnevi gibi manzum parça, hikâye, kelâm-ı kibar, 

hadis ve âyet eklemiştir. Böylelikle metni daha da İslamlaştırmış ve yerlileştirmiştir. 
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Kimi bölümlerde ise kaynak metinde olduğu halde bazı hikâye ve kelâm-ı kibarı 

atlamış ya da sözü söyleyenin ismini zikretmeden alıntılamıştır. Ayrıca bölümlerin 

girişini kaynak metinde olan daha vurucu ifadelerle yapmayı tercih ettiğini 

görmekteyiz. Dönemini ilgilendiren meseleler söz konusu olduğunda bir cümleyi 

birkaç sayfa yorum ile aktarırken tercüme ettiği kısım toplumsal meselelerle 

örtüşmüyorsa o bölümü tamamen atladığı müşahede edilmektedir. Böylece 

Nevâlî’nin çağdaşı olan birçok ahlâk ve siyaset metni mütercimi gibi yazımı en geç 

X. yüzyılda tamamlanmış olan Arapça bir metni, bir Osmanlı kültürel öğesi haline 

getirdiği söylenebilir. Nitekim kullandığı terminoloji ve ele aldığı meseleler 

Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Âlâî
7
 adlı eseri, Taşköprîzâde’nin Şerhu’l-ahlâki’l-

adudiyye
8
 eserinin devlet yönetimi ile ilgili bölümü ve Gelibolulu Mustafa Âlî’nin 

Nushatü’s-selâtîn
9
 adlı eseri gibi XVI. yüzyılda yazılmış olan siyaset türü eserlerle 

benzerlik göstermektedir ve bu eserlerle aynı geleneğin bir ürünüdür. 

 

3.4. Eserin Kaynakları 

Nevâlî, tercüme ettiği eser dışında herhangi bir eser ya da kişiye kaynak 

olarak atıfta bulunmamıştır. Arapça metinde bir şahsa nispet edilerek sunulan sözleri 

alıntılarken de ehl-i hikmet, ilâhiyyûn gibi genel isimlere atıf yapar. Yalnızca ikinci 

bölümde, Arapça metinde bulunmayan Huşeng’in
10

 vasiyetine, onun adı ile yer 

vermiştir. Bunun dışında kullandığı kaynaklarla ilgili olarak kendi ifadeleri ile tarih 

ve tefsir kitaplarından yararlandığını ifade eder: 

“İbtidâ-yı kelâmdan bu makama gelince derc olunan hikâyât ve sebt kılınan nikât bu 

fakîr-i hakîr, şikeste zamîr, kütüb-i tevârih ve tefâsirden ahz itdüği meânî bedîu’l-

                                                                 
7
 Kınalızade Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî, Haz. Mustafa Koç, İstanbul, Klasik Yayınları, 2007. 

8
 Taşköprizade, Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, thk. Elzem İçöz, Mustakim Arıcı, Çev. Mustakim Arıcı, 

İstanbul, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014. 

9
 Gelibolulu Mustafa Âlî, Nushatü’s-selatîn: Siyaset sanatı, Haz. Faris Çerçi, İstanbul, 

Büyüyenay Yayınları, 2015. 

10
 Huşeng, “Kaynaklarda Helenistik literatürdeki Hermeas gibi destani bir şahsiyet olarak anlatılan, 

Nuh tufanından kısa zaman sonra yaşadığı öne sürülen, bazı yeniliklerin mucidi olarak da kabul 

edilen, Zerdüşt'ten önce bir din kurucusu ve adalet timsali diye tanıtılan bilge bir İran hükümdarıdır.” 

Mustafa Çağırıcı, “İslam Ahlâkının Temel Kaynakları”, Türkiye IV. Dini Yayınlar Kongresi, 

Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011, s. 215. 
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beyân vâzıhu’l-tibyândur ki münâsib-i hâl ve muktezâ-yı makâm ve makâl 

olduğuçün tahrîr olunmuştur.”
11

 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Nevâlî, tercümeye eklediği giriş bölümünde 

Aristoteles’in ve İskender’in biyografileri için el-Fihrist, Müntehabu Sıvâni’l-

hikme, Muhtârü’l-hikem, el-Milel ve’n-nihal, İhbârü’l-ulemâ bi-ahbâri’l-

hükemâ, Uyûnü’l-enbâ, Târîhü’l-hükemâ gibi Osmanlı döneminde de çokça 

kullanılan tarih ve tabakat kaynaklarına başvurmuştur. Aristoteles isminin anlamı, 

küçük yaşta yetim kalması, 17 yaşına gelinceye kadar aldığı ilimler ve 17 yaşında 

Platon’a öğrenci oluşu el-Fihrist başta olmak üzere hemen her kaynakta 

aktarılmıştır.
12

 Aristo’nun Platon’a öğrenci olmadan önce şiir, gramer ve belagat 

ilimlerini tamamlaması, Platon’a öğrenci olduktan sonra talim ettiği ilimler ve 

Platon’un yanında 20 yıl öğrenim görmesi Muhtârü’l-hikem ve Târîhü’l-hükemâ 

ile uyumlu bir biçimde anlatılmıştır.
13

 Aristoteles’in şölen sırasında kendisini 

gösterdiği hikâye benzer bir biçimde Uyûnü’l-enbâ’da da anlatılır. Nevâlî’nin 

anlatımı bu kaynaktaki hikâye ve isimler ile birebir örtüşmektedir.
14

 Platon’un 

Aristoteles’i, “Nas” ve “Akıl” şeklinde isimlendirmesi Muhtâru’l-hikem
15

 ya da 

İhbârü’l-ulema’dan
16

, İskender’in hayatı ile ilgili rivayetler, tahta geçince yaptığı 

konuşma ve gönderdiği mektuplar yine Muhtârü’l-hikem’den alıntılanmıştır.
17

 

                                                                 
11

 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 44b. 

12
 İbnü’n-Nedim, el-Fihrist, thk. Eymen Fuad Seyyid, London: Müessesetü’l-Furkan li’t-Türasi’l-

İslâmî (al-Furqan Islamic Heritage Foundation), 2009/1430, C. II, s. 157-159. 

13
 Mübeşşir İbn Fatik, Muhtaru’l-hikem: Hikmetli Sözler (Metin-Çeviri), Çev. Osman Güman, Ed. 

Abdulkadir Coşkun, İstanbul, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013, s. 342; Şehrezuri, 

Tarihü'l-hükema: Nüzhetü'l-ervah ve ravzatü'l-efrah, thk. Abdülkerim Ebû Şüveyrib, Trablus, 

Cem’iyyetü’l-Da’veti’l-İslamiyye el-Alemiyye, 1988/1398, s.162. 

14
 İbn Ebî Usaybia, Uyûnü’l-enbâ fî tabakâti’l-etıbbâ, thk. Nizar Rıza, Beyrut, Dâru Mektebeti’l-

Hayat, t.y.  s. 96. 

15
 İbn Fatik, Muhtârü’l-hikem, s. 342. 

16
 İbnü'l-Kıfti, İhbârü’l-ulemâ bi-ahbâri’l-hükemâ: Tarihü’l-hükemâ, thk. Ahmed Nâci el-Cemâlî, 

Mehmed Emin el-Hancî, Kahire, Matbaatü’s-Saade, 1326, s. 22. 

17
 İbn Fatik, Muhtarü’l-hikem, s. 418-423. 
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İskender ve Aristoteles arasındaki ilişkiyi anlatan kıssalara ise Müntehabu Sıvâni’l-

hikme ve el-Milel ve’n-nihal’de rastlamaktayız.
18

 

Nevâlî, girişe eklediği Zülkarneyn ile ilgili âyetlerin tefsirini verdiği 

bölümde, Osmanlı medreselerinde okutulan ve başvuru kaynağı olarak kullanılan 

Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) el-Keşşâf’ına ve Kadı Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) 

Envârü’t-tenzîl tefsirine başvurmuş görünmektedir. Her iki eserde de Zülkarneyn, 

dünyaya hükmeden İskender olarak tanıtılmıştır.
19

  Zülkarneyn isminin anlamı ve 

İskender’e neden bu ismin verildiği konusundaki rivayetler de Nevâlî tarafından bu 

eserlere uygun biçimde aktarılmıştır. Rivayetleri kendi ifadeleri ile aktaran 

Nevâlî’nin, dünyaya hâkim olan dört hükümdarla ilgili rivayeti Keşşâf’tan aynen 

aktardığını görmekteyiz.
20

  

 

3.5. Eserin Muhtevası 

Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, Sırru’l-esrâr’ı büyük ölçüde dikkate 

almakla birlikte birtakım ekleme ve çıkarmalarla metnin içeriğinden farklılaşır. 

Nevâlî, Farsça olarak başlıklandırdığı bölümleri kaynak metne benzer biçimde ele 

alırken bir bölümünü kısmen tercüme edip, bir bölümünü tamamen çıkararak, yer yer 

bölümlerde takdim ve tehirler yaparak kaynak metnin bölümlendirme düzeninden 

ayrılır. Yine kaynak metinden farklı olarak beyit, nazım, rubai, şiir gibi alt başlıklar 

ile ele aldığı konu ile alakalı manzum parçalar ya da çok fazla olmamakla beraber 

hikâye başlığı ile konuyu pekiştirecek bir hikâye aktarır. İçerik olarak ise bazı 

bölümlerde birebir anlamı aktaracak şekilde bütün bölümü tercüme ederken, 

bazılarında kendi yorumları ile dikkate değer bulduğu kısımları öne çıkarır. 

Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs şu bölümlere ayrılmıştır: 

I. Nevâlî’nin Mukaddimesi 

                                                                 
18

 Ebû Süleyman Sicistânî, (Müntehabu) Sıvâni’l-hikme, thk. Abdurrahman Bedevî, Paris, Dâr 

Byblion, 2004, s. 150-155; Şehristânî, Kitâbü’l-Milel ve’n-nihal, Ed. William Cureton. Leipzig, Otto 

Harrassowitz, 1923. C. 1, s. 327. 

19
 Zemahşerî, el-Keşşâf: Keşşâf Tefsiri, Çev. Muhammed Coşkun vd., Ed. Murat Sülün, İstanbul, 

2018, s. 116; Beyzâvî, Envarü't-tenzil ve esrarü't-te'vil, Beyrut, Müessesetu Şa’ban, t.y., s. 234. 

20
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 19b; Zemahşerî, el-Keşşâf, s. 116. 
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i. Âgâz-ı dâsitân-ı kadîm der beyân-ı Aristatâlîs hakîm (Aristoteles’in hayat 

hikâyesi) 

ii. Sıfat-ı bahâr ve vilâdet-i İskender-i namdâr (İskender’in doğumu) 

iii. Tafsîl-i Ahvâl-i İskender-i Zilkarneyn-i Azîm mezkurest (İskender 

Zülkarneyn’in ahvali) 

iv. Der beyân-ı meânî-i Zilkarneyn ve vech-i münâsebet-i İskender 

(Zülkarneyn’in anlamı ve İskender’le ilişkisi) 

v. Nişesten-i İskender Şâh-ı nâmver ber-taht-ı Yûnân be-câ-yı pedereş 

(İskender’in babasının yerine tahta çıkışı) 

 

II. Tercüme Metin 

i. Mazmûn-ı risâle-i Aristatâlîs el-edîb ki berâ-yı İskender Zilkarneyn tertîb 

kerdest” (Aristoteles’in İskender Zülkarneyn için yazdığı risâlenin manası, 

birinci bölüme tekabül eder) 

ii. (Başlıksız olan ikinci bölüm hükümdarın ahvali hakkındadır) 

iii. Der beyân-ı fazîlet-i adl u dâd ki mûcib-i salâh-ı ibâd ve sıdk u sedâdest” 

(Doğruluk, sıdk ve kulların salahı için gerekli olan adlin fazileti hakkında)  

iv. Der beyân-ı keyfiyyet u kemmiyyet-i vüzerâ ve tecrübet-i ukûl ve ârâ-yi îşân 

(Vezirlerin nitelikleri ve niceliği ve onların akıllarından çıkan tecrübe ve 

görüşlerinin beyanı hakkındadır) 

v. Der beyân-ı ahvâl-i sultân bâ-raiyyet ve keyfiyyet-i ihrâc-ı harâcât-ı 

memleket” (Sultanın raiyyeti ile ilişkisi ve vergi toplamanın nitelikleri) 

vi. Der beyân-ı ahvâl-i sultân bâ-asker-i hod ki sebeb-i kıvâm-ı memleket 

(Sultanın, devletin düzeninin sebebi olan askeri ile ilişkisi) 

vii. Der beyân-ı evsâf-ı harb ve tertîb-i asker ve keyfiyyet-i mekâideş (Harbin 

vasıfları, askerin tertibi ve onların hileleri) 

viii. Der beyân-ı ahvâl-i küttâb ve keyfiyyet-i sicillât ve mekâtîb-i belâgât-tâb 

(Kâtiplerin durumu, kayıt ve mektupların nitelikleri)  

ix. Der beyân-ı ahvâl-i rusûl ve süferâ ve keyfiyyet-i irsâl-i nâmehâ (Elçilerin 

durumu ve mektup göndermenin nitelikleri) 

Nevâlî, esere eklediği girişte yer alan hamdele ve salvele bölümlerinde, eserin 

bir siyaset kitabı olması hasebiyle  ayet, hadis ve hitap şeklini siyasî terminolojiye 
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uygun olarak seçmiştir. Allah’ın gerçek hüküm sahibi olduğu, hükmü 

üstün yaradılışlı kullarına tevdi ettiği ve onları yeryüzünde yaratılanların halifeliğine 

uygun gördüğü, sultanların adil hükümleri ile “nizâm-ı âlemi” gerçekleştirdiğini 

belirtir.
21

  Hamdele bölümüne, sultan ve vezirlik makamlarını anarak başlaması 

kendi dönemindeki yüksek makamlara övgü olması yanında, tercüme etmiş olduğu 

eserin, İskender için onun veziri olarak görülen Aristoteles tarafından kaleme alınmış 

olmasına da işarettir.  Salvele bölümünde, enbiyanın sultanı olan Hz. Peygamberi 

överek ledünnî âlemin hakikatlerini ve limnî ve innî delilleri kendinde toplamış 

olduğunu söyler ve onun hem bâtın âleminin hem zâhir âleminin inceliklerinin 

kaynağı olduğuna vurgu yapar.
22

 Sokullu Mehmet Paşa’yı övdüğü uzun bölümde 

Nevalî’nin dönemin vezirini nasıl tanımladığını ve İslâm siyaset düşüncesinin farklı 

geleneklerinin terminolojisini kullandığı kavramlar itibariyle görmekteyiz. 

Döneminin sadrazamı olması hasebiyle “sadrazam” (vezir-i kebîr-i azam); 

Osmanlı’nın o günkü gücüne atıfta bulunan “kahretme gücü olan saltanatın vekili” 

(vekilü’s-saltanati’l-kâhira); İslâm siyaset anlayışının kendisine dayandırıldığı temel 

bir kavram olan adalete işaretle “adaletin sorumlusu” (kefîlü’l-ma‘deleti’l-bâhira); 

bir yöneticiden beklendiği şekli ile “kendi devrinde devlet otoritesinin şahsında 

toplandığı” (cümletü’l-mülki fî asrihi); saltanat görevinin konumlandırıldığı mevki 

itibariyle “en büyük emanetin koruyucusu” (yemînü’l-emâneti’l-‘uzmâ); sultanın 

Allah’ın halifesi ünvanını taşıması ve varis olunan İslâm hilafeti düşüncesini 

gösteren “en büyük hilafetin emini” (emînü’l-hilâfeti’l-kübrâ); Osmanlı öncesine 

dayanan ve siyasetin gaye nedeni mahiyetinde bir kavram olan “nizâm-

ı âlemin  müdebbiri” (müdebbirü’n-nizâmi’-l‘âlem bi-etemmi’n-nizâm); yine bu 

kavramın bir yansıması olarak “milletlerin işlerini en güzel şekilde düzenleyen” 

(nâzimu mesâlî’l-ümem bi-ahseni’l-intizâm) şeklinde vasıflandırır. Devamında 

saydığı övgü dolu özellikler ile bir yöneticide bulunması gereken bütün nitelikleri bir 

araya toplar: “en adaletli valilerin yardımcısı” (mi‘vânu e‘âdili’l-vülât), “büyük 

gazilerin şecaate sevk eden öncüsü” (mikdâmu e‘âzimi’l-ğuzât), “adalet bayraklarını 

feleklerin ötesine kadar dalgalandıran” (râfi‘u a‘lâmi’l-‘âdâleti ilâ muhaddibi 

                                                                 
21

 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 1b. 

22
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 2a. 
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feleki’l-eflâk), “zamanın Âsâf’ı” (âsafu’z-zamân), “sadaret makamında hakkı ile 

oturan” (câlisü sadri’s-sadâreti fî mesnedi’l-vizâreti bi’l-istihkâk), “zihni faal akıl 

gibi parlayan” (hüvellezi zihnuhu şe‘âlün ke’l-‘akli’l-fa‘âl), “devletin ve dinin 

yardımcısı” (ğıyâsü’d-devleti ve’d-dîn), “ İslâm’ın ve müslümanların yardımcısı” 

(muğîsü’l-İslâm ve kehfi’l-müslimîn).
23

  

Nevâlî, eserin sebeb-i telif ve Sokullu Mehmet Paşa’ya ayırdığı ve oldukça 

ağır bir dille kaleme aldığı bölümünün akabinde Aristoteles ve İskender’in tarihi 

şahsiyetlerini ele alır. Bu oldukça hacimli bölümde, “Âgâz-ı dâsitân-ı kadîm der 

beyân-ı Aristatâlîs hakîm” başlığı altında Yunan halkının ilimde ileri gitmesi, 

Aristoteles’in isminin manası, Platon’a öğrenci oluşu ve öğrenim sürecini ayrıntılı bir 

biçimde anlatır.
24

 “Sıfat-ı bahâr ve vilâdet-i İskender-i namdâr” bölümünde 

İskender’in doğumu ve babasına doğum haberinin ulaşmasını divan edebiyatındaki 

bahar tasvirleri ile edebi bir biçimde yazıya döker. Doğumu ile ilgili farklı 

rivayetleri, İskender’in Aristoteles’e öğrenci oluşunu ve İskender’in üstün 

özelliklerini ele alır.
25

  “Tafsîl-i Ahvâl-i İskender-i Zilkarneyn-i Azîm mezkurest” 

bölümünde ise Kehf sûresinde geçen Zülkarneyn kıssasının sebeb-i nüzûlü üzerinde 

durmuştur.
26

 Bu bölümün başlangıcında “Tarihte dört kişi dünya mülküne hükümdar 

olmuştur. İkisi inkârcılardan olan Nemrut ve Bühtünnasır, ikisi de ehl-i İslâm’dan 

Hz. Süleyman ve Zülkarneyn diye bilenen İskender’dir” diyerek İskender’i 

Zülkarneyn ile eşleştirir ve Müslüman bir hükümdar portresi çizer. 

Nevâlî, “Der beyân-ı meâni-i Zilkarneyn ve vech-i münasebet-i İskender” 

başlıklı bölümde Zülkarneyn isminin anlamı ile ilgili tartışmalara ve neden o ismin 

verildiği ile ilgili rivayetlere yer verir. Daha sonra Kehf sûresinin sonundaki 

Zülkarneyn ile ilgili âyetlerin (18/83-99) tefsirini ve nübüvveti konusundaki ihtilafı 

konu eder. Tarih kitaplarında, biri Hz. İbrahim zamanında yaşayıp Hızır’ı vezir 

edinen, diğeri Hz. Mûsâ’dan sonra yaşamış olup Aristoteles’i vezir edinen iki farklı 

İskender’den bahsedildiğine ve Kur’an’da geçenin hangisi olduğunda ihtilaf 

                                                                 
23

 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 3a-3b. 

24
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 7a-12b. 

25
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 12b-19b. 

26
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 19b-22b. 
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olduğuna değinir ve kendi görüşünden bahsetmez. Ancak İskender’i, kitabın 

başından itibaren Aristoteles ile ilişkisi çerçevesinde ele alır ki Sırru’l-esrâr’ın 

kendisi de bu ilişkiye dayandığından Kur’an’da atıf yapılanın Büyük İskender 

olduğunu baştan kabul etmiş ve bir önceki bölümde de bunu açıkça ifade etmiştir. 

Âyetlerin tefsirini verirken tefsircilerin görüşlerinden yararlanmış, aynı zamanda ele 

aldığı ayetle ilgili olarak güneş sistemi gibi bilimsel konular ya da sebeplilik gibi 

felsefi konular üzerinde de durmuştur.
27

 Buna göre Müsebbibu’l-esbâb olan Allah, 

her ne vücuda getirdiyse hepsi için semâî ve arazî sebepler meydana getirmiştir. 

Vücudu zatından olan “Vacibu’l-vücud” dışında hiçbir şey sebepsiz meydana 

gelmemiştir. Nevâlî, her şeyin bir sebebe bağlı oluşunu, siyasî alana teşmil ederek 

dünyevi mansıbın, uhrevi derecenin ve evliyanın makamının sebebe bağlı olduğunu; 

peygamberlerin, evliyanın, sultan ve vüzeranın, âlim ve salihlerin ve hiçbir 

mahlûkatın makamına sebepsiz vasıl olmadığını dile getirir. “Nişesten-i İskender 

Şâh-ı nâmver ber-taht-ı Yûnân becâ-yı pedereş” bölümünde İskender'in babasının 

ölümü ve onun tahta geçişini ele alır. Bu bölümde İskender’in tahta çıkmadan önce 

halkına hitabı, putlara tapan halkını Allah’ı rab edinmeye çağırdığı mektubu ve 

Aristoteles’i vezir edinişi anlatılır. Ayrıca devamında İskender’in başarıları, 

eyaletlere bölünmüş olan Yunanlıları tek bir yönetim altında toplayışı, İran şahı 

Dârâ’nın vergi ödemek istemeyişi üzerine mektuplaşmaları, vezirin nasıl olması 

gerektiği ve İskender’in Aristoteles’e mektubu konu edilir.
28

 

Bu bölümden itibaren Sırru’l-esrâr’ı tercüme etmeye başlayan Nevâlî, eserin 

giriş bölümünü atlayarak “Aristoteles’in İskender Zülkarneyn için yazdığı risâlenin 

manası (Mazmûn-ı risâle-i Aristatâlîs el-edîb ki berâ-yı İskender Zilkarneyn tertîb 

kerdest)”
29

 başlığı altında “Meliklerin Sınıfları” başlıklı birinci makaleyi tercüme 

eder. Bu bölüme, kaynak metinde atlamış olduğu Aristoteles’in giriş bölümünün 

başlangıcında İskender’e seslendiği “Ey asil delikanlı! Adil ve soylu hükümdar! 

Allah seni doğru yola iletsin, seni hevâya düşmekten korusun, âhiret ve dünyanın 

                                                                 
27

 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 22b-33a. 

28
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 33a-44b. 

29
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 44b-48b. 
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hayrını versin”
30

 duası ile başlar. Bu pasajdan anlaşılmaktadır ki Nevâlî, bu girişin 

olduğu bir Sırru’l-esrâr nüshasından yaptığı tercümesine, kaynak metnin giriş 

kısmını almayı uygun görmemiş ve bu tercihe bağlı olarak tercümeye başlamıştır.  

Nevâlî bu bölümde, kaynak metinde olduğu gibi hükümdarların çeşitlerini cömertlik 

açısından ele almıştır. Sehâ (cömertlik) kelimesinin manasını, ifrat ve tefritini, 

makbul olan şeklini, akıl cevherini, aklın afetlerini ve şehvetten kaçınmayı konu 

eder.
31

 Kaynak metinde olduğu gibi hükümdarları dörde ayırır, ancak tercümede 

kolaylık gözeterek sıralamada değişiklik yapar. Sehâ konusunu ele alırken, ana metni 

koruyup, ayet ve hadislerle zenginleştirerek yorumlar. Nevâlî, birinci bölümün 

sonuna kadar birtakım ekleme ve yorumlarla kaynak metni birebir takip etmiştir. 

İkinci bölüme, birinci bölüm gibi başlık koymadan geçen
32

 Nevâlî, 

astrolojinin konu edildiği kısma kadar tercümeyi takip edip, bu kısımdan sonra 

tercümeyi bırakır ve kaynak metinde olmayan bir eklemeyle bölümü sonlandırır.
33

 

Hükümdarların ahvali ve yönetimle ilgili tavsiyelere yer verilen bu bölüm, 

hükümdarın halkın maksadı ve dayanağı olduğu ve buna bağlı olarak kendisini güzel 

ahlâkla donatması ve bu şekilde tanınması nasihati ile başlar. Nevâlî, kaynak 

metinden farklı olarak, hükümdarın yapması durumunda devlete zeval getirecek 

davranışlarını daha uzun bir biçimde ele alır. Hükümdara, devlet yönetimi, iktisat, 

ahlâk ve din konularına dair nasihatler verip on dört maddeden oluşan Huşeng’in 

vasiyeti ile ikinci bölümü sonlandırır. 

 Üçüncü bölüm,
34

 “Doğruluk, sıdk ve kulların salahı için gerekli olan adlin 

fazileti hakkında (Der beyân-ı fazîlet-i adl u dâd ki mûcib-i salâh-ı ibâd ve sıdk u 

sedâdest)” başlığı ile hükümdarın ve onun adaletinin âlemdeki mühim konumuna 

vurgu yaparak başlar. Adaletin mahiyeti, çeşitleri ve nasıl gerçekleşeceği üzerinde 

durur ve kitabın zübdesi olarak tarif edilen adalet dairesi ile hitama erer. Bu bölüm 

                                                                 
30

 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 44b-45a. 

31
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 44b-48b. 

32
 Her iki nüshada da başlıksız başlanan bu bölümlere Nevâlî, tercihen başlık koymamış ya da 

unutmuş olabilir. Her iki nüshada da unutulan farklı birer başlık olması sehven yapıldığını 

düşündürtmektedir.  

33
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 48b-63b. 

34
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 63b-66b. 
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yaklaşık üç varaktan oluşan kısa bir bölümdür, ancak ele aldığı konu ve alış tarzı 

açısından önem arz etmektedir. Zira Sırru’l-esrâr, bu bölümde ele alınan adalet 

dairesi ile kendinden sonra gelen hemen hemen her siyaset odaklı metni etkilemiş ve 

adalet dairesinin uzun formuna kaynaklık etmiştir. 

Dördüncü bölümde,
35

 “Vezirlerin nitelikleri ve niceliği ve onların 

akıllarından çıkan tecrübe ve görüşlerinin beyanı hakkındadır (Der beyân-ı keyfiyyet 

ü kemmiyyet-i vüzerâ ve tecrübet-i ukûl ve ârâ-yi îşân)” başlığı altında önce sudur 

teorisi ve nefsin kuvveleri konu edilir. Nefsin kuvveleri, yaygın olarak bilinen 

şeklinden ziyade doğumdan ölüme insan gelişimi ile paralel olarak ele alınır. Buna 

göre insan anne karnında yedi kuvveye sahiptir. Bu yedi kuvve şunlardır: çeken 

kuvvet (câzibe),  tutan kuvvet (mâsike),  hazmeden kuvvet (hâzıma),  boşaltan kuvvet 

(dâfia), beslenme kuvveti (ğâziye), suret veren kuvvet (musavvira),  büyüme kuvveti 

(nâmiye). İnsan, dört yaşında kuvvet-i nâtıkaya, on yaşında kuvvet-i âkıleye sahip 

olur ve 50 yaşına varıncaya kadar çeşitli kuvveler kazanır. 

Nevâlî, ardından kaynak metinde olduğu gibi insanın var oluşundan tekrar 

akıllara yükselişine kadarki süreci ve kemale eren ve eremeyen nefislerin durumunu 

ele alır. Yönetim-şehir ilişkisi ile akıl-beden ilişkisi arasında benzerlik kurarak 

vezirin bu alegori ekseninde beş duyuya benzetilmesi ile vezirlik konusuna geçiş 

yapar. Böylece Nevâlî genel bir kozmolojik-felsefî girişten sonra siyaset konusuna 

dönmüş olur. Nevâlî, akıllar ve kuvveler konusunu kaynak metni kısaltarak, ana 

aşamaları ile ele almayı tercih etmiştir. Bu kısımdan sonra hükümdarın vezire nasıl 

davranacağı, meşveretin gerekliliği, istişare sırasında nelere dikkat etmek gerektiği, 

kaç adet vezir edinmek gerektiği ve vezirlerin özellikleri üzerinde durur. Kaynak 

metni takiple, vezirin taşıması gereken on beş nitelik sayar. Daha sonra insanın 

âlemdeki konumu ve küçük âlem (âlem-i sağîr) oluşu ile bütün hayvanatın 

özelliklerini cem etmesi hasebiyle onların cibilliyetini taşıdığını belirterek bu 

özelliklerin, hangi hayvanlara tekabül ettiğini, bir karşılaştırma ile sunar. Kaynak 

metne yakın biçimde ele aldığı bu kısımda insanı aslanın cesareti, tavşanın 

korkaklığı, kaplanın vahşiliği gibi bir takım özelliklerle nitelendirerek insanın 

hayvanla olan benzerliklerine vurgu yapar. Nevâlî, bu özelliklerden hangisi bir 
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kimsede temayüz etmişse, onu, o hayvandan bilip öyle muamele etmek gerektiğini 

öğütler. İhvan-ı Safâ Risaleleri’nde
36

 de benzer biçimde alıntılanan bu tür 

benzetmelerin ilk kaynağı muhtemelen Galen’in Muhtasar fi’l-ahlâk kitabında ele 

aldığı insan-hayvan nitelikleridir.
37

 Nevâlî, kendi dininden olmayana itimat etmemek 

gerektiğini anlatan Mecûsî-Yahûdî hikâyesi ile bu bölümü sonlandırır. Bu bölüm 

boyunca kaynak metinden kopmadan metnin tercümesini vermiştir.  

Beşinci bölüme, “Sultanın raiyyeti ile ilişkisi ve vergi toplamanın nitelikleri 

(Der beyân-ı ahvâl-i sultan bâ-raiyyet ve keyfiyyet-i ihrâc-ı harâcât-ı memleket)” 

başlığı ile başlayan Nevâlî, Bedevî neşrindeki beş ve altıncı bölümü atlayarak, 

kaynak metinde “Reâyâdan sorumlu nâzırlar (vergi memurları), haraç hizmeti ve 

dîvân işlerinden bununla alakalı şeylerle görevli mutasarrıflar hakkındadır”
38

 başlıklı 

yedinci bölümü tercüme eder.
39

 Kısa formlu nüshalarda
40

 dördüncü bölümün alt 

başlığı olarak raiyye konusunu ele alan bir babın (el-kavl fi’r-raiyye) bulunması, 

Nevâlî’nin, her iki tür nüshayı da inceleyip iki formu da göz önünde bulundurarak 

tercüme yaptığına işaret olabilir. Kendi tercihine göre uzun formdaki yedinci bölümü 

öne almış ve bu bölümü sekiz ve dokuzuncu bölümler takip etmiştir ki kaynak 

metnin hiçbir formu bu şekilde bölümlendirilmemiştir. Nevâlî, bu bölümde, kaynak 

metinde olduğu gibi tebaanın devlet içindeki konumu, hükümdarın tebaa ile ilişkisi, 

vergi memurlarının seçimi ve adedi; kaynak metinden farklı olarak mülk sahibi 

olmanın saltanat açısından gerekliliği, ziraatın ve ziraatçının önemi konularını ele 

almıştır. Kaynak metne eklediği farklı konularla ve yorumlarıyla bölümü 

genişletmiştir. 

Nevâlî, altıncı bölümde, “Sultanın, devletin düzeninin sebebi olan askeri ile 

ilişkisi hakkındadır (Der beyân-ı ahvâl-i sultân bâ-asker-i hod ki sebeb-i kıvâm-ı 

memleket)” başlığı ile Bedevî neşrindeki sekizinci bölümü tercüme eder.  “Padişahın 
                                                                 
36

 İhvân-ı Safâ, Resâ’ilu İhvâni’s-Safâ ve hullâni’l-vefâ’: el-ulumü’n-nâmusiyye el-ilâhiyye ve’ş-

şerîati’d-diniyye, Beyrut, Dâru Sadır, 1957/1377, C. 4, s. 111-116. 

37
 Galen, Muhtasar fi’l-ahlâk, Dirâsât ve nusûs fi’l-felsefe ve’l-ulûm inde’l-Arab içinde, haz. 

Abdurrahman Bedevî, Beyrut, el-Müessesetü’l-Arabiyye li’d-Dirasat ve’n-Neşr, 1981, s. 190. 

38
 Abdurrahman Bedevî, el-Usûlü’l-Yûnâniyye li’n-nazariyyâti’s-siyâsiyye fi’l-İslâm, Kahire, 

Matbaatü’l-Câlaksî, 2011, s. 146. 

39
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 79a-82a. 

40
 Süleymaniye Ktp. Laleli nr. 1610, vr. 28; Süleymaniye Ktp. Reisülküttab nr. 1002, vr. 21. 
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âzâsı” olarak tanımladığı askerin, devletin ayakta durabilmesi açısından önemine 

değindikten sonra, kaynak metinden farklı şekilde hükümdarın askerine nasıl 

davranması gerektiği konusunda öğütler verip sonuna eklediği iki hikâye ile bölümü 

bitirir. Kaynak metni kısmen tercüme ederken eklediği kısımlarla bölümü 

genişletmiştir. 

“Harbin vasıfları, askerin tertibi ve onların hileleri hakkındadır (Der beyân-ı 

evsâf-ı harb ve tertîb-i asker ve keyfiyyet-i mekâideş)” başlıklı yedinci bölüm, Bedevî 

neşrinin dokuzuncu bölümünün tercümesidir.
41

 Bu bölümde büyük ölçüde kaynak 

metni takip eden Nevâlî, savaşın edebî bir tasvirini yapan “Harb dedikleri cesed ile 

ruhtur ki iki zıddın arasında kaimdir: Harbin cesedi iki askerin saf döndürüp 

birbirleriyle mülakat ettiğidir ve harbin ruhu iki askerin her biri zafer buluruz diye 

itikat ettikleridir” ifadelerini bölümün başına alır. Genel olarak, bölümlere daha 

vurucu cümlelerle başlamayı tercih ettiğini burada da görmekteyiz. Nevâlî tercüme 

boyunca çokça bu tarz takdimlere ve tehirlere başvurur. Devamında hükümdarın 

bizzat cenge katılmaması, safların nasıl düzenleneceği, savaş aletleri, düşmana karşı 

başvurulacak hileler, askerleri yüreklendirme için yapılması gerekenler, savaşın 

durumu üzerine tedebbür etme gibi konular üzerinde durur. Bölüm sonunda bulunan, 

gâlip-mağlup ilmi kısmını, bu bölümde tercüme etmeyip son bölümde ele alır.  

Sekizinci bölüm, “Kâtiplerin durumu, kayıt ve mektupların nitelikleri 

hakkındadır (Der beyân-ı ahvâl-i küttâb ve keyfiyyet-i sicillât ve mekâtîb-i belâgât-

tâb)” başlığı altında kâtiplerin, tuttukları kayıt ve mektupların nasıl olması 

gerektiğini konu eder.
42

 Yaklaşık iki varaklık bu kısa bölüm, kaynak metnin 

tercümesini içermekte ve Bedevî neşrinin beşinci bölümüne tekabül etmektedir. 

Dokuzuncu bölüm, müellif nüshasında başlık unutulmuş olduğu halde, diğer 

nüshada “Elçilerin durumu ve mektup göndermenin nitelikleri (Der beyân-ı ahvâl-i 

rusûl ve süferâ ve keyfiyyet-i irsâl-i nâmehâ)”
43

 başlığı ile başlar. Nevâlî, Bedevî 

neşrinin altıncı bölümüne tekabül eden bu bölümde, hükümdar indinde elçilerin 

konumu, özellikleri, nasıl davranmaları gerektiği gibi konuları kaynak metinden 
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 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 84a-88b. 
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 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 88b-90a. 
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aktarır. Hükümdarın gönderdiği mektupların özellikleri üzerinde durup bu 

mektuplara örnek olması için Fars, Hint ve Arap hükümdarlarına gönderilen mektup 

suretlerini ekler. Kaynak metinde olmayan bu kısımlar ve yorumları ile bölümü 

genişletir ve dokuzuncu bölümde atladığı gâlip-mağlup ilmini ele alarak eseri hitama 

erdirir. Kaynak metnin tılsım ve taşlarla ilgili son bölümünü eserine almaz. 

Sırru’l-esrâr
44

 ile Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs eserlerinin içerik olarak 

farklılaştığı noktalar aşağıdaki tabloda daha net bir biçimde görülebilir: 

Sırru’l-esrâr’ın muhtevası Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs’in 

muhtevası 

Mukaddime       Nevâlî’nin Mukaddimesi 

A. Halifeye ithaf A. Aristoteles’in biyografisi 

B. Aristoteles’e övgü B. İskender’in doğumu 

C. İskender’in Aristo’ya mektubu C. Zülkarneyn kıssasının sebeb-i 

nüzulü 

D. Aristo’nun cevabı D. Zülkarneyn ismi ve kıssanın 

tefsiri 

E. İbnü’l-Bıtrik’in kitabı buluşu E. İskender’in tahta çıkışı 

F. Aristoteles'in girişi ve içindekiler F. İskender’in Mektupları 

1. Hükümdarların sınıflandırılması   + 

2. Yönetim  + 

A. Hükümdarın hal ve tedbiri   + 

B. Astroloji  _ 

C. Sağlık   _ 

D. Firâset  _ 

_ Huşeng’in vasiyeti 

3. Adalet  + 

                                                                 
44

 Sırru’l-esrâr’ın içerik tablosunun daha ayrıntılı ifadesi için bkz. Mahmoud Manzalaoui, “The 

Pseudo-Aristotelian “Kitâb Sirr al-asrar” Facts and Problems”, Oriens, y.y., 1974, Vol. 23, s. 166-
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4. Vezirler   + 

A. Sudur ve kuvveler teorisi   + 

B. Vezirlerin özellikleri   + 

C. İnsan ve 

hayvanların karşılaştırılması  

+ 

D. Yahudi ve Mecûsi’nin hikâyesi  + 

5. Kâtipler   8. bölüm 

6. Elçiler 9. bölüm 

7. Vergi Memurları  5. bölüm 

8. Ordu Komutanları ve Askerler   6. bölüm 

A. Teorik Nasihatler + 

B. Pratik Nasihatler   _ 

C. Yayastayus Enstrümanının Şeması  _ 

_ Hükümdar-asker hikâyesi 

9. Savaş Siyaseti   7. bölüm 

A. Teorik ve Pratik Nasihatler   + 

B. Astronomi  _ 

C. Galip-mağlup ilmi   9. bölüm sonunda 

_ İskender’in Fars, Arap ve Hint 

hükümdarlarına mektupları 

10. Tılsım ilimleri _ 

 

Tablo 2: Sırru’l-esrâr ve Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs’in bölümleri 
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3.6. Metin Tahlili 

Osmanlı dönemi telif-tercümelerinde görülen bir özellik tercüme edilen 

metnin adeta “yeniden yazıma” tabi tutularak yazıldığı dönemin ve dünyanın ruhuna 

uyarlanmasıdır. Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs de İslâm siyaset düşünce 

geleneğinin bir aşaması olarak görebileceğimiz Osmanlı siyaset düşüncesinin bir 

ürünü olarak telif edilmiştir ve ait olduğu sahanın özelliklerini göstermektedir. Bu 

anlamda Nevâlî Sırru’l-esrâr’ın İslâm düşüncesi içerisinde yoğrulan yapısını daha 

da İslâmî bir veçheye büründürmüş
45

 ve hatta Osmanlı ilim, siyaset ve kültür 

dünyasına adapte etmiştir. Aslında, bir dilden diğerine aktarımın doğasında olan bu 

durum mütercimin yaklaşımına bağlı olarak daha da yoğun bir hale gelmekte ve 

ortaya çıkan tercüme neredeyse bağımsız bir eser niteliği kazanmakta ve -özellikle 

siyasetnâmeler açısından- dönemin meselelerini yansıtan bir metne dönüşmektedir. 

Bir eserin tercüme edilmek için seçilmesi aşamasından itibaren, tercümeyi 

yapanın/yaptıranın ve toplumun ihtiyaçlarına binaen tercüme edildiği göz önünde 

bulundurulduğunda tercüme edilen metnin artık o toplumun eseri olarak görülmesi 

gerektiği açıktır. Nevâlî’nin tercümesini de bu minvalde okumak gerekir. Nevâlî, 

eserinde siyaset düşüncesinin temel kavramlarına başvurarak, yönetimin unsurlarını 

konu etmiş ve yönetici sınıfına nasihatlerde bulunmuştur. Bu açıdan Nevâlî’nin 

siyaset düşüncesini ortaya koymak amacıyla ilk olarak eser boyunca atıf yaptığı 

siyasî kavramlar, ikinci olarak eserde ele aldığı yönetim unsurları üzerinde 

durulacaktır. 

 

3.6.1. Eserde Öne Çıkan Teori ve Kavramlar 

 Nizâm-ı Âlem 3.6.1.1.

Nizâm kelimesi, “Bir işin sebât ve kıyâmına medâr ve sebeb olan nesneye ve 

hâlete ıtlâk olunur”,
46

 nizâm-ı âlem tamlaması ise İslâm düşüncesinde genellikle 
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 Yılmaz, “The Sultan and The Sultanate”, s. 62. 
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âlemdeki düzeni ifade etmek üzere kullanılır.
47

 Bu kavramın kökenleri, tam olarak 

tespit edilememekle birlikte, Osmanlı Devleti kurulmadan önce telif edilmiş olan 

eserlerde kullanılmış olması dolayısıyla Osmanlı tarafından devr alınan bir kavram 

olduğu anlaşılmaktadır.
48

 İslâm siyaset düşüncesi âlemin yaratılış düzeni ile uyum 

içerisinde, adalete dayalı siyasî nizâmı sağlamak ve devam ettirmek üzerine 

kuruludur. Bu gaye Osmanlı düşüncesinde “nizâm-ı âlem” kavramı ile karşımıza 

çıkar. Nizâm-ı âlem kavramı zımnen “âlemin ezeli ve ebedi yani değişmez bir düzeni 

olduğu”
49

 fikrini içermekle beraber, “dar anlamda toplumsal düzen ve asayiş, geniş 

anlamda dünyevi nizâm ve intizamı ifade etmektedir”
50

. 

Nizâm-ı âlem kavramının metafizik arka planı Allah’ın yeryüzünü 

mükemmel bir düzen içerisinde yönetmesine dayanmaktadır.
51

 Kur’an-ı Kerîm’de 

ifade edildiği üzere her şeyin bir amaca yönelik olarak (15/85) ve bir düzen 

içerisinde yaratıldığı bu âlemde (87/ 2-3), toplumsal boyutta düzeni sağlayacak olan 

ise devlettir. Bu anlamda devlet ya da siyasî idare, nizâm-ı âlemi gerçekleştirme 

amacı ile var olmaktadır. Bu anlayışın felsefî anlatımını en en iyi şekilde yapan 

Fârâbî’nin âlemdeki düzenin devlet yönetiminde esas alınması gerektiğini 

vurgulayan yaklaşımı bu sahadaki pek çok ismi etkilemiştir.
52

 Örneğin, 

Taşköprîzâde’ye göre siyaset, toplum içerisinde düzenin gerçekleşmesini amaçlar, 

insanlar arasındaki uyumu belirler ve toplumsal düzen Hz. Âdem’den beri insanlığa 

ideal olarak sunulmuş ilahî bir emirdir.
53

 Nizâmın bozulması durumunda ise 

bozgunculuk, devlet otoritesinde çatlak oluşması, kamusal düzenin çözülmesi, 

kargaşa, kaos ve karışıklık ortaya çıkar.
54

 Âlemdeki düzenin sağlanması padişahın 
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varlığına bağlıdır. Ancak bir sultan, kendisini insanların idaresine adarsa, toplum 

düzen içinde var olur.
55

 Düzenin devamı için bir yöneticinin gerekliliği İslâm 

düşüncesinin genel kabullerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Otoritenin 

anarşiye tercih edilmesi ve ülü’l-emre itaatin vurgulanması hep nizâm-ı âlemi devam 

ettirme amacına matuftur.  

Sırru’l-esrâr ve dolayısıyla Nevâlî, bu amaç doğrultusunda yönetim ve 

yöneticiyi ele almakta; yapılması durumunda kamu düzenini bozan şeyleri 

eleştirmekte, düzeni sağlayacak davranışlara sürekli vurgu yapmaktadır. Devletin bir 

fonksiyonu olan nizâm, ancak başkanlığın doğru şekilde yapılması ile sağlanır ki 

tabiata uygun olan da budur. Ortaya çıkan düzen durumu ise “salâh-ı âlem” ve 

“nizâm-ı ümem” olarak ifade edilir.
56

 Böyle bir yönetimin sonucu yalnız bu dünyada 

değil, her iki dünyada da saadeti ve sonsuz hayatı kazanmaktır.
57

 Yönetim doğru 

şekilde yapılmadığında oluşan ahlâkî bozulmalar, idârî aksamalara sebep olur ve bu 

durum tabiata muhalif bir biçimde medeniyetin (dünya imarının) bozulmasına yol 

açar. Bu durum, bütün işlerin fesadı ve nizâm-ı âlemin bozulması ile sonuçlanır.
58

 

Birbirinin illeti olan durumlar zinciri bir nizâm-ı âlem fikrinin neticesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yönetimin doğru şekilde yapılması ise ahlâkî erdemleri 

doğurur ve “salâh-ı âleme” ve “nizâm-ı ümeme” sebep olur.
59

 Yönetimin gâî illeti 

olarak vasf edebileceğimiz nizâm-ı âlem, Allah’ın halifesi olan yöneticinin, adaleti, 

ülkenin her kademesine şamil kılması ile gerçekleşir. Nevâlî bu durumu, “Çü adil ola 

şehriyâr-ı diyâr/ Tutar mülk ü millet nizâm ve karâr”
60

 beytiyle veciz bir biçimde dile 

getirir.  

İslâm düşüncesinde çokça atıf yapılan küçük âlem ve büyük âlem benzetmesi 

Nevâlî tarafından da dile getirilerek insanın, her iki âlemin kusursuz işleyişini, 

toplumsal ve siyasî alana taşıması gerektiğine vurgu yapılır. Beden ve devlet 
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arasında irtibat kurularak her ikisini birbirine benzer organizmalar olarak ele alma 

Yunan felsefesinde ve daha sonrasında Fârâbî’de görülür.
61

 Örneğin, Platon beden 

sağlığı ve hastalığı ile devlet düzeni ve kaos arasında bir metafora başvurur.
62

 

Aristoteles ise uzuvları olan bir organizma olarak devleti, bedenle ilişkisi bağlamında 

ele alır.
63

 Nevâlî’nin ifadeleri ile insanı, ahsen-i takvim üzere yaratan Allah, “dürc-i 

vücûd-i insanîde on sekiz bin âlemi derç etmiştir”. Allah’ın insanı ve âlemi 

yaratışındaki işaretleri takip edip “Cemî‘-i umûrunda Hakk Subhânehû ve Teâlâ’nın 

fiiline iktidâ”
64

 eylemek gerekir. Nizâm-ı âlemi sağlamak aynı zamanda yöneticinin 

kendi ahvaline de bağlıdır.
65

 Devletin nizâm ve salah üzere olmasını isteyen 

hükümdar öncelikle kendisini ıslah etmelidir.
66

 Allah’ın yeryüzündeki gölgesi olan 

hükümdar, Hakk’ın vasıfları ile vasıflanmalıdır ki onun yüksek nitelikleri de 

yönetilenler üzerine yansısın, böylece halk âdil olan hükümdara tâbi olup, devlet 

nizâm bulmuş olsun. 

 

 Adalet  3.6.1.2.

“Bir nesneyi mahalline vaz etmek” anlamına gelen ve zulmün mukâbili 

olarak görülen adl
67

 kelimesinden türemiş olan adalet, siyasî açıdan hem ideal 

devletin bir gereği hem de toplumsal düzenin sağlayıcısıdır. İslam siyaset 

düşüncesinin ana kavramlarından biri olan adalet, nizâm-ı âlemin gerçekleşme 

koşullarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram aynı zamanda 

“meşruiyetin temel vasıtası” olarak görülmüş ve hem teorik hem de pratik olarak 
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yönetimin halk indinde meşruiyeti adalet dairesine başvurularak gösterilmeye 

çalışılmıştır.
68

  

Sırru’l-esrâr’da ve dolayısıyla Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs’de adalete 

ayrı bir bölüm ayrılmış ve eser boyunca da bu kavrama çokça atıfta bulunulmuştur. 

“Selâtin-i cihân sâye-i rahmandır”
69

 diyerek, “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” 

alegorisine başvuran Nevâlî’ye göre hükümdar, Allah’ın halifeliğinin gereği olarak 

onun sıfatları ile sıfatlandığı gibi fiillerinde de onu takip etmeli ve adaletle hareket 

etmelidir. Adalet güneşi doğmadığı müddetçe âlem aydınlanmaz ve asayiş mümkün 

olmaz. Nevâlî, “Gökler adaletle kaimdir” hükmü gereğince bir çadıra benzetilen 

göklerin, sultanın adalet sütunu ile ayakta durduğunu ifade eder. Hakk’ın 

hükümdarlara verdiği ağır sorumluluk ancak adaletin imdadı ile hafifler.
70

 Nevâlî, 

kendi ifadeleri ile adaleti şöyle vasf eder: 

“Adl sıfât-ı Bârî Teâlâ’dan bir sıfat-ı kerîmedir. Adl cevrin zıddıdır. Semânın arz 

üzerine kıyâmı adilledir, enbiyâ ve mürselîn zümresinin bi’seti adilledir. Hak celle 

ve alâ vasf edip ehabb mahlûkât ettiği aklın sûreti adilledir. Arzın imâreti, memâlik 

ikâmeti, ibâdın itaati, ehl-i vahşetin ülfeti, ecânib ve ebâidin kurbeti adilledir.”
71

 

Nevâlî’ye göre adaletin ölçüsü ile yeryüzünün meskûn olan bölgeleri mamur 

olur. Adalet, insanları kargaşa ve kaosa düşmekten korur.  Sultanın 

adaleti, halka rahmet, yeryüzüne berekettir ve her şeyden daha hayırlıdır. Nevâlî, 

kaynak metni takiple, birçok siyasetnâme müellifince de tekrar edilen ve İslam 

siyaset düşüncesinin din ve dünya görüşünü ortaya koyan “melik ve adalet 

birbirinden ayrılmayan iki kardeştir” sözünü aktarır. Bu söz, Gazzâlî’de olduğu gibi 

“din ve devlet/siyaset ikiz kardeştir”
72

 şeklinde de karşımıza çıkmaktadır ki devlet 

dünyayı temsil ederken din ve dünyanın şeriatın iki yönü olduğu vurgulanmaktadır. 

Her ikisinin kaynağı da birdir, “birbirleriyle imtizaç etmişlerdir ve birbirlerine 
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muhtaçlardır”
73

. Her iki alanın kanunları da şeriat tarafından belirlenir, Müslümanın 

Allah’la olan ilişkisinde olduğu gibi toplumsal ilişkileri de şeriat tarafından 

yönetilir.
74

 İslâm siyaset düşüncesinde din ve dünya birbirini gerektiren ve 

tamamlayan iki unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Toplumun tabakaları (havas ve avâmın tabakâtı) muhtelif ve dereceleri 

birbirinden farklı olduğu gibi adaletin toplum tabakalarına yayılması da bu 

derecelere göre farklılaşır.
75

 Burada kastedilen üst sınıfa tanınacak bir imtiyaz değil, 

adaletin tanımında yer alan her şeyin mahalline vaz edilmesidir. Bu anlamda adalet 

modern eşitlik anlayışından farklılaşır. Herkes hukuk karşısında eşit olmakla birlikte 

hakların dağılımı toplum içindeki konuma göre gerçekleşir. Ayrıca Nevâli, zâhir ve 

bâtın olmak üzere adaleti ikiye ayırır.
76

 Zâhir adalet, yöneticiler nezdinde hüküm 

verirken zorunlu olan adalet; bâtın ise insanın kendisi ile yaratıcı arasında nefsini 

muhasebe ederken riayet etmesi gereken adalettir. Buradan anlaşılmaktadır ki adalet, 

toplumsal ilişkilerde gerekli olduğu gibi insanın nefsî muhasebesi yani öz denetim ve 

sağlıklı bir bilinç düzeyi için de gereklidir.  

Nevâlî, farklı bir tanımını daha vererek adlin manasının insaf olduğunu 

belirtir ki sözlüklerde de insaf kelimesinin adalet için kullanıldığı ifade edilmiştir.
77

 

Adl aynı zamanda zulmü ortadan kaldırmaktır. Ölçüde veznin sıhhatidir, terazinin 

kefelerinin eşitliğidir. Mürüvvet özelliklerini ve değerli nitelikleri kapsayıcı bir 

isimdir. Nevâlî’nin tercümesinde yer vermediği ancak Sırru’l-esrâr’da adaletin 

teorik temelini ortaya koyan şu kısım dikkat çekicidir: 

“Her şey kendisinin sebebi olan bir unsurdan kaynaklanır ve meydana gelişinin 

zorunlu sebebi olan bir illeti vardır. Her şeyin bir faili vardır, o da Hakîm ve Kâdir 

olandır. Unsurun, fiilin tesirini kabul etmesi infialdir. Unsur dediğimiz sebep ise 

imkândır. İnfial mevcuttur ve Hakîm ve Sânî’nin hikmetinin zuhurudur. Unsurun 

kendisindeki kabul edici özellik sebebi ile fiilin tesirini kabul etmesi adaletledir… 

                                                                 
73

 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 64b. 

74
 Rosenthal, Ortaçağda İslam Siyaset Düşüncesi, s. 18. 

75
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 65a. 

76
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 65a.  

77
 Mütercim Âsım Efendi, El-Okyânûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît, c. IV, s. 3625. 



108 
 

Buradan aşikârdır ki melik, Bâri’nin hikmetine benzer. Melikin havas ve avama 

yönelik fiillerinin Bâri’nin hikmeti gereği adil olması gerekir. Aynı zamanda yasanın 

hükümdarlığın kemali ile tamamlandığına inanması ve yine fiilleri ile halkın 

kalplerinin ona meyil etmesi gerekir.”
78

 

Nevâlî, kaynak metinden farklı olarak, siyasetnâmelerde adalet konusu ele 

alınırken atıfta bulunulan bir saatlik adaletin bir yıla kefaret edeceğine dair hadise 

başvurur ve bu mefhum ile amel etmek gerektiğini söyler ve adalete ayırdığı 

bölümün sonunda adalet dairesine yer verir. Toplumda düzeni sağlayan adaletin, 

toplum tabakalarında ne şekilde gerçekleştiğini mücmel bir biçimde ifade eden bu 

sözü kaynak metinde olduğu şekli ile aktarır. Adalet dairesinin uzun formunun ilk 

örneği olup Sırru’l-esrâr’dan sonra birçok metinde alıntılanan sekiz cümlelik 

hikemi sözü kendi ifadeleri ile şu şekilde tanıtır: 

“Ya İskender, bâb-ı adilde senin için hikmet üzre bir savt- ı küriyye vaz eyleyip 

kısmet-i felekiyye-i devriyye üzre taksîm eyledim ki her kısmı bir tabakadır. Ve her 

tabakaya adlin şümûlü ve sirâyeti muhakkaktır. Bu sûret arsa-i âlemde olan nesnenin 

mecmû‘undan sana haber verir. Ve siyâset-i dünyâya bi-tamâmihâ şâmildir. Ve senin 

etemm-i metâlibin ve ehemm-i meâribindir (talep) ve bu kitapta derc olunan 

fevâyidin zübdesi ve zikr olunan avâidin (kazanç) güzîdesidir. Şöyle ki eğer sual 

ettiğin eşyâdan sana bu sûretten gayrı nesne irsâl etmesem bu sûret sana kifâyet 

eyler. Pes nazar-ı enîk ve fikr-i amîk birle (ile) ol sûreti tedebbür ve ol heyeti 

tefekkür idesin. İnşallah Teâlâ cemî‘-i mühimmâtına fâiz ve cümle-i murâdâtına hâiz 

olasın. Bu sûretin her ne tabakasından dilersen ibtidâ etmek kâbildir. Amma 

tedbirlerin âlâ ve esfeline âlem mahal olduğu için âlem ile ibtidâ olunmak her vechle 

evlâ ve elyakdur.”
79

 

Nevâlî, adalet dairesini, Sırrul’esrâr’daki Arapça hali ile eserine alarak adet 

olduğu üzere daire şekli içerisinde vermiştir: 
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Görsel 4: Adalet Dairesi
80

 

 Adalet dairesinin Türkçe tercümesi ise şu şekildedir: 

“Âlem bostandır, onun çiti devlettir. 

Devlet otoritedir, onu yaşatan sünnettir. 

Sünnet siyasettir, onu hâkim kılan hükümdardır. 

Hükümdar çobandır, onun yardımcısı ordudur. 

Ordu muhafızdır, onun güvencesi maldır. 

Mal rızıktır, onu kazanan raiyyedir. 

Raiyye kuldur, onun kulluk etmesini sağlayan adalettir. 

Adalet birleştirici olup âlemin kıvamının/düzeninin sebebidir.” 

Kitabın özü olarak verilen ve sekiz cümleden oluşan bu hikemi sözün her bir 

cümlesinin sonundaki kavram bir sonraki cümlenin başında tekrar edilerek açıklanır 

ve toplamda “âlem”, “devlet”, “sünnet”, “melik”, “ceyş”, “mal”, “raiyye”, “adl”, ve 
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“kıvâmu’l-âlem” olmak üzere dokuz unsura atıf yapılır.
81

 Adalet dairesinin her 

cümlesi, birbirini gerektirecek şekilde düzenlenmiş olup toplumun her tabakasına 

şâmildir ve bütün tabakaların olması gerektiği üzere adaletle yönetilmesi sonucunda 

nizâm-ı âlem vuku bulur. Bu sözün ihtiva ettiği şekilde melik, ordu ve raiyye 

arasında, şeriate uygun davranma ile adaletin gözetilmesi sonucunda toplum 

tabakaları arasında denge husule gelir. 

Kökleri Sasanilere uzanan adalet dairesinin uzun ve kısa olmak üzere iki 

formu bulunmaktadır. Kısa formun üç farklı türü bulunmakla birlikte bunlardan biri 

Sâsânî hükümdarı Erdeşir-i Bâbekân’ın (slt. 226-241) kendisinden sonraki 

hükümdarlara nasihatlerini içeren Ahd-i Erdeşir’e atfedilir.
82

 Farklı şekillerde 

karşımıza çıkan bu hikemi söze İslâm siyaset düşüncesi literatüründe çokça atıf 

yapılmış ve teori Osmanlı müellifleri tarafından da devralınarak sıkça 

kullanılmıştır.
83

 Adalet dairesi teorisi Osmanlı Devleti’nin meşruiyetini sağlayan 

formüllerden birisi olarak görülmüş; devlet halka adalet götürerek varlık sebebini 

gerçekleştirmek suretiyle halk nezdinde meşrulaşırken, merkez-çevre ilişkisini belirli 

bir mutabakat çerçevesinde sağlamaya çalışmıştır.
84

 Devletin güçsüzleşmeye 

başladığı XVI. yüzyıl sonrası, Osmanlı entelektüelleri, içine düşülen olumsuz 

durumlardan kurtuluş yolunun adalet dairesini gereğince uygulamaktan geçtiğini 

düşünmüşlerdir.
85

  

 

 Kânûn-ı Kadîm 3.6.1.3.

Osmanlı siyaset düşüncesinde, özellikle XVII. yüzyıldan itibaren devletin 

eski gücüne kavuşmasının ona bağlı olduğu düşünülen bir kavram olarak kânûn-ı 
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kadîme sık sık atıf yapılır. Kânûn-ı kadîm kavramının açık bir tanımı bulunmamakla 

birlikte insanların tecrübeleri sonucu, zaman içerisinde oluşturulan kurallar bütünü 

olduğu söylenebilir.
86

 Kadîm olanın ne olduğuna dair, bir kanunnâmede “Kadîm 

odur ki onun öncesini kimse hatırlamaz”
87

 açıklaması, bu kuralların zaman içinde 

oluştuğunu ancak ihdasının üzerinden uzun bir müddet geçmesi gerektiğini gösterir.  

Nizâm-ı âlemle yakından ilişkili görülen kânûn-ı kadimin terkedilmesi 

devletin zayıflamasının bir nedeni olarak görülmüştür. Gelibolulu Mustafa Âlî (ö. 

1008/1600), Koçi Bey (ö. [?]) gibi müellifler kânûn-ı kadîmin ihmalinin ne gibi 

sonuçlara yol açtığını eserlerinde konu etmişlerdir.
88

 XVII-XVIII. yüzyıl 

siyasetnâmeleri arasında bu kavrama eleştirel yaklaşan eserler de mevcuttur. Kitâbu 

mesâlihi’l-müslimîn ve menâfii’l-mü’minîn müellifi, “Evvelden olagelmemişdir 

dimek faide virmez, ol zaman bu zamana uymaz ( ... ) her husus zamanına göre 

olmak evlâdır”
89

 diyerek zamanın geçmesi ile kanunların değişebileceğini belirtir. Bu 

ve benzeri eleştirel değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere Osmanlı düşüncesinde, 

kânun-ı kadîm, kaynağını Kur’an ya da sünnetten almakla birlikte, padişahların kendi 

devirlerinde ihdas ettikleri, kânun ya da örf olarak da adlandırılan kurallar olarak 

görülmüştür.
90

 

Nevâlî’nin siyaset düşüncesinde de merkezi bir yere sahip olan kânûn-ı 

kadîm, geçmiş padişahların kanunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nevâlî, bu 

kavrama kânûn-ı kadîm yanında “kânûn-i me’lûf” ve “resm-i ma‘rûf” gibi farklı 

şekillerde de atıf yapmıştır.
91

 Nevâlî’ye göre kânûn-ı kadîmi herhangi bir dayanak 

olmadan değiştirmek kânunu ifsad etmek ve kendi görüşünde inatçılık etmektir. Bu 

inatçılık padişahın helaki ile sonuçlanacaktır. Fikir ve tedbirinin hatası anlaşıldıktan 

sonra yine fikrinde ısrar etmek ise kendine ihanet ve düşmanlarına yardım etmektir. 

Nevâlî kendi cümleleri ile şöyle ifade eder: 
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“Hangi padişah ki selâtîn-i sâlifenin vaz‘ ettiği kânûn-ı kadîmi bilâ delil ve hüccet 

tağyîr eylese ol kânûn-ı kadîmi müfsid ve re’yinde mu‘ânid olmuş olur. Hangi 

padişah ki re’yinde münferid olup inadı âyin edine ânın helâki yakındır. Hangi 

padişah ki fikr ve tedbîrinin hatası zâhir olduktan sonra yine fikrinde musırr olsa ol 

kendi nefsine ihânet ve aduvlerine nusret ve muâvenet etmiş olur.”
92

  

Nevâlî, başkanlığın doğru şekilde kazanılmamasının bir neticesi olarak da 

sünnet-i kadîmeye ters düşüleceğini ifade eder. Bunun sonucu olarak dünya imareti 

bozulur ve bütün işler fesada uğrar. Bunların haricinde, ceza hukuku ve 

vergilendirme konusu gibi yaptırımlarda kânûn-ı kadîmin takip edilmesi gerektiğini 

savunur.
93

 Sırru’l-esrâr’da “nâmûs” kelimesi ile ifade edilen anlamı, Nevâlî, kânûn-

ı kadîm ile karşılar ve kaynak metinde bir cümle ile temas edilip geçilen konunun 

üzerinde çok daha fazla durarak ıslahatname metinlerinde karşılaştığımız yaklaşıma 

benzer bir tavır sergiler. 

 

 Hükümdarın Cömertliği 3.6.1.4.

Aristoteles, Nikomakhos’a Etik’te temel erdemleri tanımlamış, erdemler ve 

erdemsizlikler hakkında ilk sistematik tasnifi yapmıştır. Aristoteles, erdemi, iki aşırı 

ucun ortası olarak tanımlar
94

 ve erdemleri, düşünce erdemleri ve karakter erdemleri 

olmak üzere ikiye ayırır.
95

 Nevâlî tarafından tercüme edilen Sırru’l-esrâr’ın birinci 

bölümünde Nikomakhos’a benzer şekilde ele alınan cömertlik erdemi 

Nikomakhos’un IV. kitabında konu edilmiştir. Nikomakhos’ta farklı olarak 

cömertliğin sehâ ve kerem olarak adlandırılan “ihtişamlı verme” olmak üzere iki türü 

olduğunu görmekteyiz. Para alma ve verme konusunda orta olma cömertlik, aşırılığı 

ile eksikliği ise savurganlık ile cimriliktir; ihtişam olarak ifade edilen kerem ise 

gösteriş budalalığı ve eli sıkılığın ortasıdır.
96
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İslâm ahlâk düşüncesinde sehâ/cömertlik söz konusu olduğunda cûd, kerem, 

îsar gibi cömertlik anlamında kullanılan birçok kelimenin incelikleri üzerinde 

durulduğunu ve alt erdemleri olan bir tür olarak ele alındığını görmekteyiz. İbn 

Miskeveyh, iffetin ikincil erdemi olarak ele aldığı cömertliği altı alt erdeme ayırır.
97

 

Nasîrüddin Tûsî (ö. 672/1274) ve Adudüddin İcî (ö. 756/1355) gibi müellifler ve 

daha sonra onları takip eden Taşköprîzâde, Kınalızâde gibi Osmanlı âlimleri de 

cömertlik için ayrı bir başlık açarak, İbn Miskeveyh gibi altı alt erdemi olan bir tür 

olarak ele alırlar.
98

 Taşköprîzâde’nin ele aldığı şekli ile iffetin ikincil erdemi 

olan cömertlik (sehâ), kerem, diğergamlık (îsar), alicenaplık (en-nüble), 

paylaşımcılık (el-muvâsât), bahşetme (es-semâha), feragat (el-müsâmaha) olmak 

üzere altı türe ayrılmaktadır.
99

  

Sehâ, israf/savurganlık ve cimriliğin ortası olarak tanımlanır. 

Taşköprîzâde’nin “Verilmesi gerekli olan şeyi, verilmesi gerekli olana, verilmesi 

gerektiği şekilde vermektir”
100

 ifadesi genel kabul görmüş bir tanım olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Nitekim Nevâlî de bu tanımın Sırru’l-esrâr’da formüle edildiği şeklini 

şöyle tercüme etmiştir: “İhtiyaç olunan şeyi, vakt-i hacette bi-kadri’t-tâka bezl edip 

müstehak olana îsal etmektir”.
101

 Nevâli, cömertliği mevcut ahlâkın en şereflisi 

olarak vasıflandırır ve bütün mahlûkata erişmesi hasebiyle “ecved-i sıfat-ı Vâcibu’l-

vücûd” olarak tanımlar. Eğer bu sınır aşılır ve ifrata düşülürse buna israf denilir ki bu 

bir erdemsizliktir.  Nevâlî, İsrâ suresinde geçen “Çünkü (malı) saçıp savuranlar, 

şeytanın kardeşleri olmuşlardır.” (17/27)  ayetini istişhad ederek israfın akıl ve din 

zaafının bir neticesi olduğunu belirtir. Cömertlik tanımından noksan olması 

durumunda ise tefrite düşülür ve buna cimrilik denilir ki bu da bir erdemsizliktir.
102

 

Böylece sehânın ifrat ve tefriti olan erdemsizlikleri açıklamış olur. Nevâlî, kaynak 
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metinden farklı olarak, itidal ile sıfatlandırılan sehânın “aklen” ve “naklen” makbul 

olduğunu söyleyerek naklin önemine vurgu yapar.
103

   

Nevâlî, sehânın, olması gerektiği şekilde, vaktinde ve muhtaç olanlara karşı 

yapılması gerektiğini, muhtaç olmayana vermenin taşa tohum ekmek; vaktinde 

verilmeyenin denize su dökmek; hak etmeyen kişiye vermenin kendi düşmanını 

beslemek gibi olduğunu söyleyerek mecazî bir açıklama getirir. Hükümdarın 

cömertliğinin de tavsif edilen şekilde olduğunda, hem kendisine hem halkına 

cömert olacağını, dünyada ve ahirette yüksek rütbelere erişeceğini, nitekim Hz. 

Peygamberin “Cennet cömertlerin yurdudur”  buyurduğunu bildirir. Böylece 

meliklerin cömertliklerine göre sınıflandırıldığı pasajda İranlılar nezdinde makbul 

olan “hem kendisine hem halkına cömert” melik sınıfını ideal olarak gösterir. Bu, 

sınıflandırmanın İran kaynaklı olabileceğinin bir göstergesi olarak okunabilir.
104

   

Nevâlî, hükümdar söz konusu olduğunda, cömertliğin ve cimriliğin öneminin 

daha da arttığını, hükümdarın cimrilik yaparak malı halktan sakınıp, verilmemesi 

gereken yerlere atâ ve bahşişler vermesinin devlete zarar vereceğini, böyle bir 

cömertliğe sahip olan hükümdarın hazine görevini güvenilir ve uygun birine 

bırakması gerektiğini söyler.
105

 Hükümdar harcamalar konusunda sınırı aşmadığı gibi 

halkını taşıyamayacakları yükümlülüklerle ezmemeli, onların mallarına göz 

dikmemelidir. Şayet böyle yaparsa kendisi helak olduğu gibi halkını da helak eder.  

Nevâlî’nin, hükümdarın harcamalar konusunda aşırıya kaçmasını, halkına 

fazla sorumluluklar yüklemesini ve bunlardan kaynaklanacak sonuçları kaynak 

metinden daha geniş biçimde ele alması mevcut yönetime getirilmiş bir eleştiri 

olarak okunabilir. Nitekim eserin kaleme alındığı XVI. yüzyıl sonu, gelirlerin 

giderleri karşılamadığı ve bir takım iktisadî çalkantıların yaşandığı bir dönemdir. 

Eserin yazıldığı III. Murad (1574-1595) döneminde,  Osmanlı kaynaklarında ve 

özellikle ıslahat risalelerinde iktisadî bozulmaların başladığından, tımar sisteminde 

ve bürokraside görülen bir takım aksaklıklardan ve hazinenin sıkıntı içine 
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girdiğinden bahsedilir.
106

  Lâyihalarda “tagayyür ve fesad” dönemi olarak 

nitelendirilen kabaca 1580-1650 yıllarında pâdişahın, zulmü önleyecek devlet 

otoritesi görevini yerine getirmediği, reâyanın baskı ve yağma altında ezildiği bahis 

konusu edilir.
107

 Nitekim Nevâlî ile aynı dönemde yaşamış olan Gelibolulu Mustafa 

Âlî de bu bilgileri doğrular nitelikte saray erkânının yaptığı israftan, vergi toplamakla 

görevli memurların yaptıkları zulümden, rüşvetin yaygınlaşmasından ve halkın 

ezilmesinden bahseder.
108

 

 

 Şûrâ 3.6.1.5.

Şûrâ, siyasetnâme geleneği içerisinde her zaman önemini korumuş, özellikle 

hükümdara tavsiyeler arasında, başvurulması gereken bir husus olarak zikredilmiştir. 

Meşveretin kimlerle yapılacağı, hangi meselelerin ne şekilde görüşüleceği bu 

bağlamda ele alınan konular arasındadır. Örneğin, istişare edilen kişiler fikir 

üretebilecek ve sorun çözebilecek nitelikte olmalıdır. Bunun içinse danışılacak kişiler 

âkil ve basiret sahipleri, yüce gönüllüler, asil kişiler ve karakterli insanlar arasından 

seçilmelidir.
109

 

Nevâlî, Sırru’l-esrâr’da konu edildiği şekli ile meşvereti hükümdar için 

başvurulması zorunlu bir ilke olarak ele alır. “Ya İskender, ‘aleyke bi’l-meşvere’ 

yani meşvereti üzerine lazım ve nefsine mühim bil” diyerek meşveretin gerekliliğini 

bildirirken, “el-Meşveretu aynu’l-hidâye” sözü ile meşveretin doğru yolun ta kendisi 

ve kaynağı olduğunu söyler. “Hükemâ-i mütekaddimîn”den naklen denizin 

nehirlerden aldıkları ile çoğalması gibi deneyimli ve mahir hükümdarların görüşünün 

vezirlerin görüşü ile ziyade olacağını ve meşvereti terk etmenin dalalete sebep 

olacağını ifade eder. Meşveretin önemine ve nasıl yapılması gerektiğine dair İran 

hükümdarların hikâyesine yer vererek önemli devlet meselelerini istişare ederken 
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topluluk halinde istişare yapılmaması gerektiğini vurgular. İstişare yapılacak kişilerin 

özelliklerini ise şöyle sıralar:  

 “Taleb-i mağfiret ve ilm ve kesb-i edep ve hilm semtinde olup rezâilden tecennüb 

ve efâdile tagarrüb vadisinde olan kimesnelere tamam derece muvâsât üzre ol. 

Husûsen bu ahvâle göre izzet-i nefsi ve şeref-i aslî ve talâkât-ı lisanî ve hüsn-i 

beyanî olup ümem-i mâziye ve ecyâl-i hâliye ahbârına ârif ve siyer-i me’sûraya vâkıf 

ola, ol makule kimesne ile muvâhât üzre ol. Ale’l-husûs bu cümle fezâyil ve mecmû-

ı şemâil birle bedâhati ra’ye ve kitmân-ı sırra mâlik olup nefsinin nezâheti ve 

kalbinin sebâtı ve salâbeti ola ve senin şerîatine itikâd-ı sâdık ve itimâd-ı vâsık üzre 

ola ve onunla amel eyleye.”
110

 

 

3.6.2. Yönetimin Unsurları 

 

 Hükümdar 3.6.2.1.

Siyasetnâme literatürü kapsamında devlet yönetiminin ana unsuru olarak 

görülen hükümdar, hükümdarda bulunması gereken özellikler, hükümdarlık şartları, 

yönetim tarzı, kaçınması gereken haller, devlet ricali ile ilişkileri gibi birçok 

meselede
111

 konu edilir. Nasıl bir gölge yansıttığı şeyin suretini taşıyorsa hükümdar 

da Allah’ın yeryüzündeki gölgesi olması hasebiyle onun sıfatları ile sıfatlanır ve 

onun “el-Adl” isminin tecellisi olarak, adaleti ile hükümran olduğu insanlar arasında 

nizâmı gerçekleştirir. Gölge-gölgeleyen ve ışık arasındaki ilişki üzerine kurulu olan 

bu sembolizm, güneşten kaçanların gölgeye sığınması gibi halkın sultanın adalet 

gölgesine sığındığını ifade eder.
112

 Sosyal varlık olan insanın hayatını idame 

ettirmesi siyasî yapı olan devlete ve onun yapı taşı olan hükümdara bağlıdır. Bu 
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açıdan siyasî içerikli metinler daha çok hükümdar ve sorumlulukları üzerinde 

yoğunlaşır. 

Osmanlı’da hükümdarlar örfî olarak padişah, bey ve emir, Orhan Gazi’den 

(1324-1356) sonra sultan ve daha sonraki yüzyıllarda hüdavendigar ve hünkâr 

ünvanlarını kullanmışlardır.
113

 Siyasetnâmelerde de hükümdarlar için benzer 

ünvanların kullanıldığını görmekteyiz. Nevâlî, Sırru’l-esrâr tercümesinde genellikle 

melik; daha az olarak padişah ve sultan ünvanlarını kullanır. Nevâlî’ye göre padişah 

havas ve avamın maksadı; reâyâ ve berâyânın yani toplumun tüm sınıflarının 

dayanağıdır, bütün halk ona ayna tutmuştur. Bunun için padişaha lazım olan en güzel 

sıfatlarla sıfatlanmak ve bununla tanınmaktır.
114

 Yani halkın durumunda ayan olan 

aslında melikin ahvalidir. Bu bakış açısı siyasetnâme ya da tarih kitaplarında 

“İnsanlar yöneticilerin âdeti üzeredir”, “İnsanlar hayırda ve şerde imamlarına 

tabidirler” şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Bu ifadelere, müelliflerce yöneticilerin 

yaşayışlarının halkı ne derece etkilediğini anlatmak için başvurulur.
115

 

Eserde ilk olarak hükümdarların cömertliklerine göre sınıflandırıldığını 

görmekteyiz. Bu sınıflandırmaya göre hükümdarlar dört kısma ayrılır: 

i. Birinci sınıf padişah, kendine ve halkına karşı cömerttir. Böyle bir 

hükümdarlık İranlılar arasında kabul görür. 

ii. İkinci kısım birincinin aksine kendine ve halkına karşı cimridir ki bu tür de 

Hint kültüründe makbul sayılır.  

iii. Üçüncü kısım padişah, kendine cimri olup halkına karşı cömerttir. Bu kısım 

Yunanlıların övdüğü bir türdür. 

iv. Dördüncü kısım padişah ise kendine cömert olup halkına karşı cimridir ve 

böylesi bir hükümdarlık bütün milletler nezdinde yerilmiş ve 

reddedilmiştir.
116
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Ayrıca bu sınıflandırmada ve eser boyunca yapılan diğer sınıflandırmalarda 

4, 5, 7, 10 gibi bazı sayılara vurgu yapılarak bir anlamda sayı mistisizmine 

başvurulduğu görülmektedir.  

Nevâlî eserde, hükümdarların sınıflandırılmasını takiben, hükümdarın 

yönetimi kazanma şekli ve amacı ile ilgili olarak aklın afetlerine karşı bir tembihte 

bulunur. Sırru’l-esrâr’da iki farklı şekilde karşımıza çıkan akıl burada “kıyas 

yapabilen güç” anlamında kullanılmıştır ve Nevâlî’nin ifadeleri ile şu şekilde tavsif 

edilir: “Ya İskender! Sana bir hikmet-i muhtasara ve mev‘iza-i mu‘tebere beyan 

edeyim, farzan ondan gayrı bir kelime dahi hikâyet eylemesem dünya ve uhrâ 

mesâlihine o kifâyet eyleye! Bil ki, akıl dedikleri cevher salâh-ı nefistir ve cemi‘-i 

tedbirâta reistir...”
117

 Nevâlî, aklı övgüyle ele alıp akabinde ona arız olan birçok 

afetten birinin zikr-i cemîle meyl etmek/şöhret arzusu olduğundan bahseder.
118

 

Nevâlî’nin ve aktardığı kaynağın, aklı tamamen siyasî açıdan yorumlayarak vereceği 

nasihate uygun biçimde ele aldığını görmekteyiz. Buna göre başkanlık ve devletin 

kendisi bir amaç değil, asıl amaç güzel hatırlanmadır, başkanlık ise ona sebeptir. 

Ancak yönetime talip olmak, doğru yoldan gidilirse övülen bir durumdur.
119

 

Yönetimi kusurlu bir biçimde gerçekleştirmenin sonucundan dolayı geri durmak gibi 

ruhbanî bir yaklaşımdan da kaçınılması gerekir ki bu, İslam düşüncesi ile de 

bağdaşmaktadır. 

Sırru’l-esrâr ve tercümesinde, din ve yönetim (mülk) arasındaki ilişki, dine 

hizmet etme ve onu kendi siyasî çıkarlarına alet etmeme çerçevesinde ele alınır. 

Nevâlî, dinin devlete değil, devletin dine hizmet etmesi gerektiğini söyler. Tersini 

yapan hükümdar, “namus-ı saltanatı” hafife almış olur ve mülk ona afet getirir.
120

 

Yönetimi dinine hizmetkâr eden padişah, yönetime müstahak ve saltanata 

münasiptir.  Hükümdar, karşılığında büyük bir kazanç elde edecek olsa dahi dinin 

emirlerinden birini terk etmeğe katiyen rıza göstermemelidir.
121

 Hakkın dinini kendi 
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mülkü mesabesinde bilip ona göre dini himaye etmeli ve emir ve yasaklarına 

uymalıdır.
122

 Nevâlî, dinin koyduğu sınırları korumayı, emir ve nehiylerine uymayı 

kendi ifadeleri ile şöyle öğütler: 

“Ulemâ-i ilahiyyîn ve fudalâ-yı mütekaddimîn ki biz onların mezheplerine zâhipler 

ve sünnetlerini ihyâ etmeye râgıblarız buyurmuşlardır ki padişâh-ı asr ve sultân-ı 

dehr olana vâciptir ki hudûd-ı diyânetini bi-tamâmiha ri‘âyet ve evâmir ü nevâhîyi 

bi-kemâliha hıfz ü himâyet eyleyip ‘âmme-i nâsa hudûdullah riâyetini iş‘âr ve 

kalbinde diyânete müte‘allık olan itikâdını izhâr eyleye ma fi’d-damîrine muhâlif 

nesne izhâr etmeye, yani kalbinde bir türlü olup zâhirinde bir türlü dahi olmaya yek 

dil ve yek cihet ola”.
123

 

Kaynak metinde, ilahî filozoflara atfen verilen bu sözün, en yüksek derece 

olan Süleymaniye müderrisliğine yükselmiş bir Osmanlı âlimi tarafından 

zikredilmesi ve “Biz filozofların yolundan gitmekteyiz, aynı görüşleri 

paylaşmaktayız ve onların sünnetlerini devam ettirmekteyiz” şeklindeki ifadelere yer 

verilmesi, Osmanlı’da felsefeye bakış açısını göstermesi açısından dikkat çekicidir. 

Nevâlî siyasetnâmelerde ve literatürün başka örneklerinde görüldüğü üzere 

hükümdarın uygulaması gereken davranışlar ve sahip olması gereken özellikleri de 

ele almaktadır ki onun bu kapsamda şunları ifade ettiği görülmektedir: (i) Yüce 

gönüllü, (ii) olayların iç yüzünü anlayacak bir bakış açısına sahip, (iii) güçlü bir idrak 

yeteneği olan, (iv) araştırma konusunda kabiliyetli, (v) ileri görüşlü, (vi) işlerin 

inceliklerinden haberdar, (vii) askerine ve halkına karşı merhametli, (viii) kızdığı 

zaman öfkesi düşüncesinin önüne geçmeyen (ix) hevası harekete geçtiğinde aklıyla 

nefsine malik olan (x) doğru fiilleri gerçekleştirmede sebatkâr (xi) güzel konuşma 

yeteneğine sahip olmalıdır ki sesi yüksek ve lafzı açık olsun ama savaş zamanı 

dışında hitap ettiğinde yüksek sesle konuşmasın.
124

 Saydığı bu on bir adet nitelik, 

kelam kitaplarında imamet bahislerinde ve siyasetnâmelerde sultanda olması gereken 

özelliklerle benzerlik göstermekte ve eserin siyasetnâme dili ile kaleme alındığını 

ortaya koymaktadır. Fârâbî’de görülen hükümdarın sahip olması gereken on iki 
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özellik
125

 (Sırru’l-esrâr’da bu on iki özellik vezire atfedilerek sunulmuştur) gibi 

İslam siyaset düşüncesinde hemen her eserde benzer şartlar sıralanmıştır.  

Nevâlî, hükümdarın milletin yükünü omuzlamış olan kadılara, âlimlere, 

fakihlere ve din adamlarına tazim göstermesi gerektiğini söyler ve kendi yorumlarını 

ekleyerek öncekilere ve dine bağlı, hayır yapmada istekli, zahit ve muttaki olan 

salihlere ihsan üzere olmayı öğütler.
126

 Hükümdar, görevlendirdiği bir kimseden 

saygısızlık gördüğü takdirde onu cezalandırmalı, aynı saygısızlığa devam etmesi 

halinde meclisinden uzaklaştırmalı, eğer hata sonucu değil de kasıtla yaptı ise cezası 

katil olmalıdır. Hükümdarın, yönetimde mutlak otoritesini koruması noktasında 

Nevâlî, ehl-i hikmetin söylediği, “Hükümdarların hayırlısı etrafını akbabaların 

sardığı leşlere değil, etrafında leşler olan bir akbabaya benzemelidir”
127

 sözünü 

aktarır. Buna göre hükümdar bütün gücü elinde toplayarak yönetici zümrenin 

hükümdara karşı güçlenip otoriteyi sarsmalarını engellemelidir. Hükümdarın, halkın 

itaatini sağlayabilmesi için diyanet, muhabbet, rağbet ve rahbeti kapsayan dört 

haslete sahip olması gerekir.
128

 Geçmiş hükümdarların övülecek davranışlarını 

hayırla yâd edip hatalarını örten hükümdar kendisinden sonra gelenler tarafından 

hayırla yâd edilir. Hüküm ve hükümeti beraber edip, devleti adalet üzere yönetip, 

güçlü ve zayıfı eşit gören hükümdar övgüyle karşılanır. İleri görüşlü olur ve işlerinde 

sabırlı davranırsa kemal ve fazileti, anlayış ve görüşü güçlenir ve hayırla anılır.
129

  

Hükümdara bakış açısını ortaya koyan, hükümdarın yağmur ve rüzgâra 

benzetildiği alegoriye göre yağmur ve rüzgârın birçok faydası vardır ve rahmetin bir 

tecellisidir. Ama bazen her ikisi de yıkıcı olabilmektedir. Allah’ın gölgesi olan 

padişah da, onun gazap ve rahmetinin tecellisidir. Yağmur ve rüzgâr gibi bazen afet 

getirir ancak bu adaletten kaynaklanır. Sultanın aldığı sert tedbirler, halkın 
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maslahatına dayanır ve halkın bunu göz önünde bulundurarak her zaman şükür 

içerisinde olması gerekir.
130

 Padişaha gerekli olan ise “tabip mizaçlı” olup halkın 

hastalığına göre ilaç vermek, sorunlarını gidermek, onları şikâyete muhtaç 

etmemektir. Zira halk söylemeye fırsat bulduğu işi, yapmaya da fırsat bulur.
131

 

Padişaha gerekli bir başka şey ise ülkesindeki zayıfların ve fakirlerin durumunu 

araştırmak, sıkıntılı zamanlarında onların durumunu genişletmektir. Görevlendirdiği 

yöneticiler de aynı amacı taşımalı ve aynı şekilde hareket etmelidir. Bunun tersini 

yapıp, zengin ve güçlülere meyil etmesi durumunda padişahın meseli, suya muhtaç 

olan ağaca su vermeyip muhtaç olmayana su vermeğe benzer.
132

 Hükümdar, kıtlık 

zamanları için stok yapmaktan geri kalmamalıdır. Kıtlık zamanında stoklanan 

mallardan ihtiyaç sahiplerine adalet ile dağıtarak fitneden emin olur ve nizâm-ı 

ümemi sağlar.
133

 Hükümdar, her zaman kendi halini tefekkür etmeli ve doğru 

davranmalıdır. Doğru yönetimi neticesinde, salihler hükümdarın korkusundan emin 

olurken, müfsitler korku içinde kalmalıdır. Tersi bir durumda fitne ortaya çıkar ki 

fitnenin ateşi bir kez yandı mı söndürmek zordur.
134

 Hükümdar kan dökmekten 

sakınmalı, suçluları ağır cezalarla cezalandırmamalı, zulüm ile halkın malını 

almaktan kaçınmalıdır.
135

  

Hükümdarın yapmaması gereken davranışlardan biri de, gelebilecek 

tehlikelere karşı onu savunmasız bırakacağından, halkın arasına karışmak, onlarla 

oturup kalkmaktır. Bu noktada, Hint halkının fiiline uygun olarak, yılda bir kere 

büyük törenlerle halkın önüne çıkıp, onların sıkıntı ve isteklerini dinleyip, örfî 

cezalarını hafifletmek suretiyle kalplerinde sevgi uyandırmayı, halk arasında hayırla 

anılmayı sağlamayı ve onları itaate yönlendirmeyi öğütler. Bir tür algı yönetimi ve 

kitleleri yönlendirme taktiği içeren bu nasihate göre hükümdarın bu davranışı o kadar 

etkili olur ki bu konuşmaya şahit olmamış olan çocuklar dahi evdeki konuşmalardan 
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etkilenip hükümdara itaat üzere büyürler.
136

 Siyaset tarihinde karşımıza çıkan ve 

günümüzde halen uygulanan ceza hafifletme, burada kast edildiği şekli ile şer‘î 

cezaları değil örfî cezaları kapsamakta ve insanları tekrar otoriteye bağlamanın bir 

aracı olarak kullanılmaktadır. Nevâlî, hükümdarın yapması gereken davranışları 

sıralamaya devam ederek halk ile ilişkisini ve iktisadî yapıyı düzenleme maksadı ile 

verginin hafifletilmesi gerektiğini vurgular.
137

 Yöneticiye, iktisadî tavsiyeler 

verdikten sonra dünya malının yokluğa dönüşeceğine, asıl zenginliğin bâki olana 

yönelme ile elde edileceğine dair ahlâkî tavsiyeler ile zenginliğin afetlerine karşı 

uyarılarda bulunur.
138

 Bu noktada tasavvufi bir tarzda verdiği nasihatlere kötü 

ahlâktan kaçınma, az gülüp vakar ve edep üzere olma ile devam eder. Hükümdarın 

aile efradıyla nasıl ve ne ölçüde vakit geçireceği, halkın ahvalini araştırmak için ne 

gibi yollara başvuracağı gibi konular üzerinde durur.
 139

  

Nevâlî, kaynak metinden farklı olarak, hükümdarın yapması durumunda 

devlete zeval getirecek davranışlar üzerinde durur. Buna göre hükümdar küçük de 

olsa herhangi bir maslahatta ihmal, ağırdan alma (müsâhele), süre tanınmaması 

gereken yerde süre verme (imhal) ve müsamaha ile davranmamalı; kanun-ı kadîmi 

delillere dayanmadan değiştirmemeli, kendi görüşünde inat etmemeli, fikir ve 

tedbirinin hatası ortaya çıktıktan sonra ısrar etmemelidir.
140

 Nevâlî, eklediği kısmın 

devamında, hükümdarın uzak durması gereken davranışlarından sonra makbul olan 

davranışlarına geçerek, hükümdara adaletle, ileri görüşlü bir biçimde ve sabırla 

davranmasını öğütler.
141

  

 

 Vezir 3.6.2.2.

Hükümdardan sonra devletin en önemli unsuru olan vezirin etimolojik kökeni 

hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bu kurumun, İran kaynaklı olduğunu 
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düşünenlerce kelimenin Farsçadan Arapçaya geçtiğini ifade edenler yanında, Arapça 

bir kökene dayandığını düşünenler de mevcuttur.
142

 Sözlüklerde vezir kelimesinin, 

halkın işlerinde ona sığınması anlamında ve Kur’an’da da geçtiği şekli ile (Hayır, 

hiçbir sığınak yok! 75/11) “vezer” (sığınılacak yer), hükümdarın yükünü omuzlaması 

anlamında “vizr” (ağır yük, günah) ve hükümdara destek olması anlamında “ezr” 

(güç, kuvvet) kökünden türediği ifade edilir.
143

 Devletin huzur ve sükûnunu 

sağlamaktan, idari ve askeri işlerden, bütün memurların durumlarından ve bu 

sahadaki işlerin tümünden, sorumlu olan vezir, padişahın emriyle göreve gelir ve 

padişahtan sonra en yüksek mercidir. Osmanlı Devleti’nde bütün erkân-ı devlet fiilî 

olarak vezîriâzamın başkanlığı altında görev yapar ve vezirin icrâî, kazâî ve askerî 

yetkileri mevcuttur.
144

 

Görevleri itibariyle devlet yönetiminde merkezi bir konumda bulunan vezir, 

siyaset düşüncesinde, çadıra benzetilen padişahlığın orta direği olarak 

görülmüştür.
145

 Çadırın ana direği ne kadar yüksek olursa çadır o kadar heybetli ve 

yüce olur.  Liyakat sahibi vezir de devleti ayakta tutar ve güçlü kılar. 

Siyasetnâmelerde ideal vezirin sahip olması gereken özellikler arasında iffet, 

dosdoğru olma, güvenilir olma, sadakat,  hilim ve ilim sahibi olma, liderlik, bilgelik, 

tevazu, derin kavrayış, tatlı dil ve güzel konuşma, hevâ ve ihtiraslardan uzak olma 

gibi özellikler sayılır.
146

 

Nevâli de benzer biçimde vezirin, ilim ve edep sahibi olma, reziletlerden uzak 

durup faziletleri kesb etme, asil yaradılış ve şeref, güzel konuşma ve geçmiş 

milletlerin haberlerine vakıf olma gibi faziletler yanında, görüşlerini düzgün ifade 

etme, sır saklama, temiz gönüllülük ve dindarlık gibi niteliklere sahip olması
147

 ve 
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mal hırsının bulunmaması gerektiğini ifade eder.
148

 Vezirin sahip olduğu mal hırsı 

devletin fesadına sebep olur. 

Nevâlî’ye göre danışılacak vezirlerin sayısı önemlidir. Vezirlerin sayısının 

kaç olması gerektiğini akıl-beden ve yönetim-şehir benzetmesi üzerinden anlatır. 

Nevâlî’ye göre Allah insanı yaratıp onu yarattıklarının en yücesi kıldığında ve ona 

ceza ve mükâfat verdiğinde onun bedenini bir şehir gibi var etti. Aklı da onun meliki 

kılıp, vezir mesabesinde olan beş dış duyu ile destekledi: 

“Beş vezire, havass-ı hamse derler. Pes bu beş vezir akıl için tedbîr ederler. Akla her 

ne ki murâd edinir ise îsâl ederler, akıl onunla müntefî olur. Akla zarar verir 

nesnelerden ihtirâz ettirirler. Aklın kıvâmı ve tamâmı olmaz illâ bu vüzerâ-i hamse 

ile olur. Ve bu vezirlerin her biri reyinde müstakildir, her birinin başka hassası 

vardır, birinde olan hassa birinde yoktur. Bu vüzerâ-i hamsenin arasının ictimâı ve 

efkâr-ı ittifakı ile aklın cemi‘ ahvâli nizâm ve cümle ef‘âline kıvâm gelir… 

Umurunda Hakk Subhanehu ve Teâlâ’nın fiiline iktidâ eyle. Merdâ ve muhtar ve 

huceste gerdâr olan ukalâdan beş nefer sâhib-i rey ve nîk mahz kimesneleri emr-i 

saltanatta vezir edin.”
149

 

Nevâlî, vezir sayısını az tutmaktan kaçınmanın gerekçesini vezirin tek başına 

gücünü pekiştirip bağımsız davranmasının ve hükümdarın mülkünde istediği gibi 

tasarruf etmesinin önüne geçmek olarak açıklar. Vezirin sayısının en 

azı üç, ortası beş, olması gerekeni (ekmel ve etemm) yedidir. Mümkün olursa eşyanın 

onun üzerine sabit olduğu, gök ve yerin, yıldız ve günlerin sayısı olan yedi kişiyi 

vezir edinmek en makbulüdür. Eğer sayılan özellikleri taşıyan yedi kişi bulunmazsa 

beş kişi, o da bulunmaz ise üç kişi vezir edinilmelidir. “Üçten eksik olmak kat‘an 

câiz değildir.”
150

  

Nevâlî, vezirlerle yapılan istişarede izlenecek yolları ayrıntılı bir biçimde ele 

alır. Bir konunun görüşülmesi için toplanıldığında hükümdarın onların görüşlerine 

dâhil olmaması ve görüşlerini dinlemesini, şayet istişarede acele edip çabuk karara 
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varırlarsa, aykırı olan ihtimali de gösterip daha uzun düşünmelerini sağlamak 

gerektiğini, böylece çıkarımlarının ve görüşlerinin sağlamlaşacağını dile getirir. Zira 

kısa sürede ulaşılan bir kanaatte hayır yoktur.
151

 Vezirler ile istişare yapılırken 

özellikle mühim bir memleket meselesi görüşülecekse bütün vezirleri toplamadan tek 

tek görüşmek gerekir. Meşveret bütün vezirleri toplayarak yapıldığında, yaradılış 

gereği inat ve haset ortaya çıkıp fitneye yol açar. Ancak görüşülecek olan konu 

mühim değilse bir arada yapmanın sakıncası yoktur.
152

 Hükümdar vezirlerden birinin 

görüşünü diğerleri ile paylaşmamalı ve onlara olan ihtiyacını izhar etmemelidir ki 

hükümdar karşısında kendilerini güç sahibi görmesinler. Nevâlî, istişare sonucunda 

hükümdarın nasıl karar vereceği ile ilgili olaraksa, bütün görüşleri vicdan ile ölçüp, 

akıl mizanı ile tarttıktan sonra Allah’a istihare edip asla kendi arzularına uymamak 

ve hak olan ne ise onu icra etmek gerektiğini söyler. Hükümdar vezirlerin görüşlerini 

birleştirmeli, istişare sırasında bir sonuca ulaştığında kendi görüşünü izhar etmemeli, 

danışılanlar ancak kararı uyguladığında bundan haberdar olmalıdır.
153

 Sırru’l-

esrâr’da ise farklı olarak istişareden çıkan görüşler arasında  hükümdarın kendi 

arzusuna aykırı olana meyletmesi öğütlenir ve Hermes’in “Neden istişare edilenin 

görüşü, edeninkinden daha kıymetli olur?” sorusuna verdiği “İstişare edilenin 

görüşünün hevâdan uzak” ve bundan dolayı yanılma payının daha az olduğunu 

bildiren cevabı buna dayanak olarak getirilir.
154

  

Vezir, dünyayı, hükümdar için terk edebilmeli, onun iktidarının devamı için 

gerekli olan işleri bilmeli ve her zaman ona itaat üzere olup rızasını kazanmak için 

çalışmalıdır. Böyle bir vezirin sahip olması gereken birçok haslet vardır. Nevâlî, 

vezirde olması gereken on beş nitelik sayar. Daha önce de ifade edildiği gibi Sırru’l-

esrâr’da ele alındığı şekli ile Fârâbî’nin Ârâu ehli’l-medineti’l-fâzıla’da saydığı 

hükümdarda olması gereken on iki özelliğe
155

 vergi hizmetini bilmek, çok 
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konuşmamak ve içki içmemek olmak üzere üç özellik daha eklendiğini 

görmekteyiz.
156

 Nevâlî, Fârâbî’nin ele aldığı gibi, Aristo’nun düşünce ve karakter 

erdemleri ayrımına göre, bedeni tamlık sonrasında beş düşünce erdemi ve altı 

karakter erdemini ele alarak yukarıda sayılan üç özelliğe yer vermiştir. 

 

 Reâyâ 3.6.2.3.

Reâyâ, İslâm dünyasında yönetici sınıfın dışında kalan ve vergi vermekle 

sorumlu olan halkı ifade eder. Reâyâ, hükümdara Tanrı’nın bir emaneti olarak 

görülmüş ve siyasetnâmelerde hükümdarın, reâyânın ahvaline muttali olup adaletle 

hükmetmesi gerektiği vurgulanmıştır.
157

 Örneğin, Gelibolulu Mustafa Âlî, zayıf 

halkın Allah’ın sultanlara bir emaneti olduğunu, sultanların idareleri altında yaşayan 

halkı cömertlik ve eli açıklıkla himaye etmesi gerektiğini dile getirir.
158

 İslam ve 

Osmanlı düşüncesinde toplumu oluşturan tabakaların bir denge halinde bulunmasını 

öngören adalet dairesi ve erkân-ı erbaa kavramları reâyâya bakış açısını da ortaya 

koymaktadır.
159

 Adalet dairesinde ordunun güvencesi olan devlet gelirinin 

                                                                                                                                                                                      
yeteneğine tabiatı gereği sahip olmalı, konuşan kişinin maksadına veya bizzat şeyin kendisinin 

mantığına uygun olarak onu anlamalıdır. c. Anladığı, gördüğü, duyduğu, idrak ettiği şeyi zihninde 

saklamak (hıfz) yeteneğine sahip olmalı, hemen hemen hiçbir şeyi unutmamalıdır. d. Uyanık ve çok 

zeki olmalı, bir şeyle ilgili en ufak bir delil gördüğünde bu delilin işaret ettiği yönde o şeyi 

kavramalıdır. e. Zihninde bulunan bir şeyi tam bir açıklıkla ifade edebilmesini sağlayabilecek güzel 

konuşma kabiliyetine sahip olmalıdır. f. Bilgi edinmeyi, öğrenmeyi (ta’allum) sevmeli, ona kendini 

vermeli, öğrenmenin zahmetlerini yenmeli, içerdiği mihnetlere katlanmalı, bunları yorucu, eziyet 

verici bulmamalıdır. g. Tabiatı gereği doğruluğu (sıdk) ve doğru insanları sevmeli, yalandan ve 

yalancılardan nefret etmelidir. h. Tabiatı gereği yemek, içmek ve cinsel zevklerin peşinden koşmayan, 

onları arzulamayan biri olmalı, kumardan kaçınmalı, bu tür şeylerden doğan zevklerden nefret 

etmelidir. ı. Yüksek ruhlu (kabir al-nafs) olmalı, şerefi, ululuğu (karâma) sevmeli, rûhu tabii olarak 

çirkin ve aşağılık şeylerin üstünde olmalı, şeyler içinde en yüce olanlara doğru yükselmelidir. j. 

Gümüş, altın ve benzeri cinsinden dünyevî amaçlar, şeyler onun nazarında değersiz şeyler olmalıdır. 

k. Tabiatı gereği adâleti ve adil kişileri sevmeli, baskı ve zulümle, bunları yapanlardan nefret etmeli, 

kendisi ve başkaları ile ilgili olarak insaf sahibi olmalı, insanları böyle olmaya yöneltmeli, baskıya 

maruz kalan insanlara acımalı, güzel, asil ve doğru gördüğü her şeyi desteklemeli, adil olmaya, adâleti 

uygulamaya davet edildiğinde onu yapmada, gerçekleştirmede isteksiz inatçı olmamalı, tersine 

haksızlık ve kötülük yapması istendiğinde bunu yapmamaya dirençli, kararlı ve istekli olmalıdır. l. 

Sonra yapılmasını gerekli gördüğü şey konusunda azimli, kararlı olmalı, korku ve zaaf göstermeksizin 

cesur bir şekilde onu gerçekleştirmelidir.” Fârabî, İdeal Devlet, Çev. Ahmet Aslan, Vadi Yayınları, 

Konya, 1997, s. 107-108. 
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sağlanması raiyyeye bağlı olup raiyye, kendi tabakasında kalarak üretim ile hazineyi 

desteklerken bir yandan da hükümdarın adaletinin bir sonucu olarak ona itaat eder. 

Böylece tabakalar arasındaki denge korunarak nizâm sağlanmış olur. Toplumu, 

bedenî mizacın dört unsuruna göre sınıflandıran erkân-ı erbaa kavramına göre ise 

asker, ulema, tüccar-esnaf ve çiftçilerden oluşan toplumun tabakalarının her biri 

birbirine bağlıdır ve denge halinde bulunarak ayakta kalabilirler. Dolayısıyla sınıflar 

arası geçiş kötü görülür ve her sınıf kendi konumunda kalarak devletin bekasını 

sağlar.
160

 

Nevâlî de reâyâyı, Osmanlı siyaset düşüncesinde yerleşik olan bu arka plana 

uygun olarak ele alır. Başkanlığın kıvamı ve devletin ayakta kalması reâyâ iledir. 

Hükümdar, reâyâya zulüm ve zorlama ile malik olabilir, onların kalplerine malik 

olmak ise ancak adaletle gerçekleşir. Reâyânın kalpleri padişahın hazinesi ve beytü’l-

mâlıdır, onu israf etmemek gerekir. “İnsanlar yöneticilerin âdeti üzeredir” 

düşüncesinin bir tezahürü olarak hükümdar halkın durumunun bir düzen üzere 

olmasını istiyorsa önce kendini ıslah etmeli, kötü huy ve alışkanlıklardan uzaklaşıp 

doğru yol üzere olmalıdır.
161

 Aksi durumda kötü ahlâklı bir hükümdar, halkını ıslah 

etmek istese “Başsız gövdeden beka ve sebat ummuş gibi olur ve suda fesat var iken 

balıktan hayat istemiş gibi olur”.
162

 Hükümdar kendini düzeltirse halk onun peşinden 

gider ve düşmanlarını mağlup etmiş olur. Hiç fakir olan bir kimse başka birini zengin 

edebilir mi? Ya da zelil olan kimse başka birini aziz kılabilir mi?
163

 

Raiyyeyi yılda bir ekilen ekinlik gibi değil meyve veren ağaçların bulunduğu 

bostan gibi görmek gerekir. O ağaçlar köklüdür ve tohum ile ortaya çıkmaz, zayi 

olursa yine elde edilir. Bostanın bakımını devamlı yapmak, zararlı otlardan 

arındırmak ve meyvelerini toplamaya güvenilir kişiler görevlendirmek gerektir. Bu 

noktada halktan vergi toplamanın esasları ve bunun için görevli memurların 

özellikleri devreye girer. Nevâlî’ye göre vergi memurları güvenilir, tecrübeli, sabırlı, 

güzel ahlâklı ve hüsn-i halleri ile tanınmış kişiler olmalıdır. Bu özellikleri 
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taşımadıkları takdirde insanlar arasında nefrete sebep olur ve memleketin düzenini 

bozarlar. Vergi toplamak için birden fazla farklı kişi görevlendirmemek gerekir. Aksi 

takdirde her biri kendi çıkarı için çalışır ve halkı güç yetiremeyeceği şeyle sorumlu 

tutarlar. Halk, güç yetiremeyip darmadağın olmaya yüz tutar.
164

  

Halkın çalışması sonucu kazanılan devlet gelirleri saltanat sahibinin 

kuvvetidir ve devleti ayakta tutar. Malik olan bu gelirleri hak üzere toplamalı ve 

gerekli yerlere harcamalıdır. Bu açıdan ziraat ehline yumuşak ve merhametli 

davranmak ve ihsan etmek gerekir. Zira onlar zengin olduğu takdirde bütün devlet 

zenginleşir. Halkı güç yetiremediği vergi ile sorumlu tutmak kamusal düzenin 

bozulmasına ve verginin azalmasına sebep olur. Bu durumda halk, arzı, imar 

etmekten geri kalıp bulunduğu yeri terk eder ve arz âtıl durumda kalır ve ekim 

yapılmaz. Ekim yapılmayınca vergi azalır, vergi azaldığında asker zayıflar. Asker 

zayıfladığında düşmanlara fırsat verilir ve bunlar devletin kaosa sürüklenmesi ile 

sonuçlanır.
165

 Raiyyeye adalet dairesi çerçevesinde bakan Nevâlî, bu tabakaya 

gösterilen yanlış bir muamelenin bütün devleti etkileyen sonuçları üzerinde 

durmuştur.  

 

 Asker 3.6.2.4.

Osmanlı Devleti’nde “kılıç” sınıfına mensup olan ve düşmana karşı devleti 

koruma görevini üstlenen asker hükümdarın otoritesine bağlıdır. Devlet, düşmanların 

saldırısından korunmak ve sınırların muhafazası için askere muhtaçtır. “Sultan 

ordusuz, ordu şâhsız, halk da malsız olmaz” denilmiştir.
166

 Adalet dairesine göre ise 

hükümdarın yardımcısı olan ordunun, devletin muhafızı olduğu ve güvencesinin 

devlet gelirleri olduğu ifade edilir.  

Siyasetnâmelerde bu konu ordu hakkında bilgi verilerek, öneminden 

bahsedilerek ve daha çok seferle ilgili olarak ele alınmıştır. XVI. yüzyılda kaleme 

alınan siyasetnâmelerde ise ordunun talimi, yeni silahların kullanılması ve coğrafî 
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bilginin eksikliği gibi koşulların askerin çöküş ve hezimetine sebep olduğu üzerinde 

durulmuştur.
167

 Taşköprîzâde, Miftâhu’s-sa‘âde ve es-Sa‘âdetü’l-fâhira’da, 

ordunun nasıl yönetileceğini bir ilim olarak ele almış ve daha çok siyasetin 

tamamlayıcısı olan “orduyu yönetme ilmi” başlığı altında, dörde ayırdığı, pratik 

felsefenin tamamlayacı ilimleri arasında zikretmiştir.
168

 Askerlik mesleği ile ilgili 

birkaç farklı disiplinden bahseden Taşköprîzâde’ye göre orduyu yönetme ilmi, 

askerin idaresi ve komutanların tayini gibi konuları inceler ve askerin düzene 

sokulması, erzakın temini, askerlerden güçlü ve zayıf olanların ayırt edilmesi ve 

askerin nasıl davranması gerektiği gibi konular bu başlık altında ele alınır.
169

 Yakıcı 

aynalar ilmi, savaş aletleri ilmi, atıcılık ilmi gibi bilgi sahaları da bu alana ait 

disiplinler olarak görülürken, aritmetiğin bir kolu olarak ele alınan savaş düzeni ilmi 

altında savaş stratejisi yanında hurufî konulara da yer verilir.
170

 Sırru’l-esrâr’da ve 

Terceme-i Nasâyîh-i Aristatâlîs’te de gâlip-mağlup başlığı altında savaş sırasında 

hangi tarafın kazanacağı ile ilgili hurufî bir hesaplamaya başvurulmuştur.
171

 

Nevâlî’nin anlatımıyla Allah’ın gizli ilimlerden Aristoteles’e ilham ettiği ve ebced 

hesabına dayanan bu ilim, İskender’in savaşıp da kazanma ihtimali olan ordu 

komutanı ile savaşa girmemesini, kendisinin kazanma ihtimali olan komutana karşı 

savaşmasını, böylece her zaman galip olmasını sağlayacaktır.
172

  

Nevâlî, bu konuyu, biri asker hakkında, diğeri savaş tertibi hakkında olmak 

üzere iki bölümde ele almıştır. Nevâlî’ye göre asker padişahın sağlam kalesi, hilafet 

evinin ana duvarı, izzet çadırının direği, tahtgâhını ayakta tutan kazığı ve hatta 

vücudunun bir parçası gibidir. Padişah askerle düşmanlarına karşı zafer elde eder ve 

düşmanın zararlarından sakınır.
173

 Asker müslümanların yardımcısı ve sığınma 

yeridir. Şehir ve vilayetlerin düzeni asker ile sağlanır.
174
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Nevâlî, asker konusuna ayırdığı bölümde Taşköprîzâde’nin orduyu yönetme 

ilmi altında ele aldığı gibi orduya alınmaması gereken asker tipi ve orduda kimlerin 

bulundurulması gerektiği ile ilgili yorumlarda bulunur. Buna göre, bostanın içinde 

biten yararlı bitkileri terbiye edip zararlılardan arındırmak gerektiği gibi padişah da 

askerin halini araştırıp becerikli, bahadır ve hizmeti çok olanların, hediyelerle 

gönüllerini alarak terbiye etmeli; yararsız olanları ordudan uzaklaştırmalıdır. 

Ordunun içinde arsız ve bî-nâmus kişileri bulundurmamalıdır. Zira bu tip insanlar, 

gayretsiz ve hamiyetsiz kişiler savaş zamanı işe yaramadıkları gibi diğer askerleri de 

etkiler ve orduyu zayıflatırlar. Yine hükümdarın askerlere davranış şekli ile ilgili 

olarak Nevâlî, hükümdara, gönül alıcı olmayı ve sevgilerini kazanmayı öğütler. 

Hükümdar askerlerle görüştüğünde onları taltif etmelidir ki ülfet ve ünsiyetleri 

artsın.
175

  

Hükümdarın askerine karşı sorumluluğu ise, her daim askerinin durumunu 

araştırmak ve ihtiyaçlarını gidermektir.
176

 Askerin ıslahı buna bağlı olduğu gibi 

hükümdarın gücünün pekişmesi de askerin zayıfını güçlü, fakirini zengin etmekten 

geçer.
177

 Askerin caizelerinin belli bir dengede tutulması da önemlidir. Ücretlerini 

ifrata girecek seviyede arttırmamalı ki hükümdardan müstağni olmasınlar; fazla da 

düşürmemeli ki soğuyup uzaklaşmasınlar. Hükümdar herkese zahmetine, çaba ve 

gayretine göre mükâfat vermeli ki askerlerin hükümdardan beklentileri devam etsin, 

ümitlerini kesmesinler.
178

 Askere zulüm ve küstahlık eden hükümdar kendisi de 

zulüm görür.
179

 Askere ve raiyyeye adaletle davranmak gerekir. Başka türlü bunların 

tuzaklarından korunmak mümkün değildir. Böyle bir hükümdar bu dünyada emin 

olsa ahirette zalimlerden olur.
180

 

 Savaşla ilgili de tavsiyelerde bulunan Nevâlî, savaşın ceset ile ruhtan 

oluştuğunu, cesedin iki askerin karşı karşıya gelmesi iken, ruhunun her iki tarafın 
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savaşı kazanacağına dair inancı olduğunu ifade eder.
181

 Harp zamanı askere güven 

vermek, güçlü bir hitabetle cesaret aşılamak, hediye ve bahşişlerle takviye etmek ve 

böylece hükümdar yolunda kendilerinden bile vazgeçecek dereceye gelmelerini 

sağlamak gerekir. Hükümdar savaş sırasında bir takım noktalara dikkat etmelidir. İlk 

olarak, savaşa bizzat katılmamalı kendini tehlikeye atmamalıdır.
182

 Savaşırken 

gençleri, yaşlıları, zengin ve köleleri ön safa koymamalı; hür, hamiyet ehli, asilzade, 

kudretli ve kuvvetli olanlar ön safta yer almalıdır. Savaş sırasında yaralanan ya da 

şehit olanların durumu da önemlidir. Yaralananları tedavi etmeli, zayıf düşenler 

güçlendirilmelidir. Yaralanıp da bir uzvunu kaybedenlerin maaşlarını genişletip 

ömürleri boyunca bakımlarını üstlenmek, şehit olanların ailelerine görev verip 

onların acılarını hafifletmek gerekir.
183

 Harp sırasında hükümdarın güvenliğini 

sağlamak en başta gelen konular arasındadır, bundan dolayı hükümdar harp zamanı 

silahlanıp etrafını güvenlik altına alacak şekilde kuşatmalı, seçkin muhafızlar, 

hükümdarı ortaya alıp gece gündüz korumalıdır. Ordunun savaş için konuşlandığı 

konum dağ önüne ya da su kenarı ve havası mutedil bir yer olmalı, ihtiyaçtan fazla 

zahire stoklamalı ve orduyu dört kısma ayırmalıdır.
184

 Bu tarz askeri tavsiyelerde 

bulunan Nevâlî, bu konuya kaynak metne göre çok daha büyük bir yer ayırmıştır. 

 

 Kâtip ve Elçiler 3.6.2.5.

Devlet yazışmalarını yapmakla görevli olmaları nedeniyle devlet sırlarına 

vakıf olan kâtipler, bu önemli mevkîleri dolayısıyla siyaset türü eserlerde konu 

edilmiş ve bu eserlerde kâtiplik adabı, kâtiplerin sorumlulukları, ne gibi nitelikleri 

taşımaları gerektiği gibi hususlara yer verilmiştir. 

Nevâlî, bir bölüm ayırdığı kâtipliği “mühimmât-ı saltanat ve levâzım-ı hilâfet 

zümresinden biri” olarak tanıtır ve kaynak metne göre çok daha ayrıntılı biçimde ele 

alır. Kâtibin görevleri resmi belge ve kayıtları tutmak ve hükümdarlara gönderilen 
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mektupları hatasız, belagatle ve muhtasar biçimde kaleme almaktır.
185

 Gönderilen 

mektup, gönderen kişinin aklına, fazilet ve idrakine delalet ettiğinden kâtiplik 

konusuna en üst seviyede dikkat etmek gerekir. Mektubun kalbi ve cismi lafızları, 

mektubun ruhu manası, hat ve kitabet onun hilyesidir ve kâtip, mektup kaleme 

alırken bunları göz önünde bulundurmalıdır.  

Nevâlî’ye göre kâtiplerin taşıması gereken bir takım özellikler bulunmaktadır.  

İnsan için nâtık bir canlı olmak ve suretinin güzelliği ne kadar önemli ise kâtibin 

münşî, kâmil, ârif ve fâzıl olması, edîbâne bir biçimde ve güzel bir hatla yazması da 

o kadar önemlidir.
186

 Ayrıca kâtiplik görevini üstlenen kişi, kitâbet işinin 

inceliklerini bilmeli, hükümdarın sırlarına vakıf olmalı, hükümdarın muradını 

tercüme etmeye kadir olmalı, fikirlerinin sonuçlarını bilmelidir. Özellikle emin, 

sağlam ve güvenilir olmalıdır. Göreve getirilen kâtipler bu vasıfları taşımazlarsa 

devleti bozguna uğratırlar. Özellikle sır kâtibinin mertebesini yüksek tutmak gerekir 

ki hükümdarın yararını kendi yararı bilsin ve ona göre hareket etsin. Ayrıca Nevâlî, 

sır kâtibinin farklı dillerde yazılan mektupları okuyabilmesi için yabancı dilleri 

bilmesini ve kendi diline aktarabilmesini de bir gereklilik olarak sayar.
187

  

Elçilik müessesesi ise diğer devletler nezdinde hükümdarı temsil etmesi ve 

devletin gücünü göstermesi bakımından önemli görülmüş ve siyasetnâmelerde bu 

açılardan konu edilmiştir. Nevâlî, elçilik müessesesi ve elçilerin taşıdığı mektuplara 

bir bölüm ayırmıştır. Nevâlî’ye göre padişahın elçisi padişahın akıl, anlayış ve 

ferasetine delalet eder. Zira elçi, padişahın görmediği yerlerde gören gözü, işitmediği 

mahallerde işiten kulağı ve hazır bulunmadığı ortamlarda söyleyen dilidir.  

Nevâlî’ye göre elçinin taşıması gereken bir takım nitelikleri bulunmaktadır. 

Buna göre elçi, akıllı, zeki, ileri görüşlü, vakar ve heybet sahibi ve güvenilir olmalı, 

fazla ya da eksik bırakmadan hükümdarın emanetini ulaştırıp, aldığı emaneti 

muhafaza edebilecek nitelikleri taşımalı ve hükümdarın yakınlarından biri olmalıdır. 

Bu özelliklerde biri bulunmazsa en azından güvenilir ve gönderilen mektubu 

taşıyabilecek vasıfta bir kimse olmalıdır. Elçi güvenilir bir kimse olmadığı takdirde, 
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rüşvet ve hediyeleri kabul ederek padişaha ihanet edip görevine halel getirir. Nevâlî, 

elçide bulunmaması gereken özellikleri tez canlılık, öfkeli bir mizaç, çok konuşma, 

mal hırsı, şehvete meyil ve içki içme şeklinde sayarak bu özellikleri taşıyan kişilere 

elçilik görevi verilmemesi gerektiğini ifade eder.
188

 Ayrıca padişah vezirini de elçilik 

görevi ile başka memleketlere göndermemelidir, zira vezirin padişah huzurundan 

ayrılması fitnelerin çıkmasına sebep olur.
189

 

Elçilik adabı ile ilgili olaraksa Nevâlî, elçinin hükümdarı temsilen görüştüğü 

kişilere hiçbir şey vermemesini öğütler. Nevâlî’ye göre elçi, gönderildiği mecliste 

oturması teklif edildiğinde oturmamalı, ikinci kez teklif edildiğinde oturmalı ki 

böylece orada bulunanlar onun edebini müşahede etsinler. Elçi huzura çıktığı 

mecliste başını eğmemeli; eliyle işaret etmemeli; kimsenin sözünü kesmemeli; 

söylenen sözleri can kulağı ile dinlemeli; padişahı hakkında, dostları memnun, 

düşmanları mahzun edecek şekilde konuşmalıdır.
190

 

Hükümdarın elçileri ağırlaması ile ilgili olarak da bir takım öğütler veren 

Nevâlî, hükümdarın elçilerle bizzat tartışmaması gerektiğini, doğuracağı sonuçlarla 

beraber açıklar. Ayrıca hükümdar, elçilerle gönderilen mektupları insanların önünde 

okutmamalı, düşmanların elçilerini korunaklı bir biçimde kabul etmeli, kendi 

düşmanlarına mümkün olduğunca az elçi göndermelidir. Göndereceği mektuplara 

Allah Teâlâ’ya övgü ve hamd ile başlamalı ve kendi faziletlerini zikretmelidir. 

Nevâlî, İran hükümdarlarına gönderilecek mektuplar ile ilgili bilgi verirken onlara 

bakış açısını da ortaya koymuş olur. Nevâlî’ye göre İran’ın tuzaklarından sakınmak 

gerekir ki onlar köklü bir geleneğe sahiptir ve saltanat uzun süredir onların elinde 

karar bulmuştur. Nevâlî, İran hükümdarlarına mektup göndermek gerektiğinde 

onların geçmişlerini övmek gerekir der ve İskender’in Fars, Arap ve Hint 

hükümdarlarına gönderdiği mektup örnekleri ile mektupların nasıl yazılması 

gerektiğini ortaya koyar.
191

 

  

                                                                 
188

 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 90a-b. 

189
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 90b. 

190
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 91a. 

191
 Nevâlî, Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs, vr. 91b. 



134 
 

SONUÇ 

Felsefe tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Aristoteles’in kendisine ait 

eserleri kadar ona nispet edilmiş olan eserleri de geniş bir coğrafyada yaygınlık 

kazanmış, bilim ve düşünce alanında etkili olmuştur. Aristoteles’e nispet edilen 

Sırru’l-esrâr, siyaset alanının hemen her türüne etkide bulunmuş, İslâm dünyasında 

“firâsetnâme”, “el-gâlib ve’l-mağlûb ilmi” gibi farklı türlerin yaygınlık 

kazanmasında, Batıda “Mirror for Princes” litaretürünün oluşmasında etkin bir rol 

oynamıştır. Siyasetnâme türünün ilk örneklerinden olan bu eser ve onun XVI. 

yüzyılda Nasûh Nevâlî tarafından yapılmış Türkçe tercümesini konu edindiğimiz bu 

çalışmada, birinci bölümde Sırru’l-esrâr’ın oluşum süreci, kökeni, mütercimi ve 

tercüme aşamalarına ışık tutmaya çalıştık. İkinci bölümde Terceme-i Nesâih-i 

Aristatâlîs’in mütercimi Nevâlî’nin biyografisi üzerinde durduk ve eserlerinin 

ayrıntılı bir dökümünü yaptık. Üçüncü bölümde ise Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs 

ve bu eserin metin tahlili üzerinde durduk. Bu amaçla birinci bölümde tartıştığımız 

bu konularla ilgili olarak, eserin problemli yönlerini giderme zorluğunu aşamasak da 

bir takım kanaatlere ulaştık. 

Yunanca kaynağı günümüze ulaşmamış olan Sırru’l-esrâr’ın, en erken 

yazım tarihini Aristoteles ve İskender’in ölüm tarihleri ile sınırlandıran Manzalaoui 

gibi, bu eserin, Helenistik kültürün bir ürünü olduğu ve uzun formunun Endülüs’ü 

kapsayacak bir coğrafyada dolaşıma girecek kadar yaygınlık kazandığı X. yüzyıldan 

önce Arapça’ya tercüme edildiğini söylemek mümkündür. Yeni Platoncu felsefe, 

Helenistik ve hermetik gelenek, Yunan, Hint ve İran kültürlerine ait unsurları ihtiva 

eden içeriği, eserin aşamalı oluşum sürecinin ve bu sürecin çok katmanlılığının bir 

göstergesidir. Eserin kısa ve uzun olmak üzere iki formu olması da bu aşamalı sürece 

işaret etmektedir. Bu formların oluşumu ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Bu 

görüşler eserin kısa formunun,  uzun formun bir özeti olduğu; uzun formun kısa 

formun genişlemesi sonucunda oluştuğu ya da her birinin birbirinden ayrı olarak 

ortaya çıktığı şeklindedir. Nüshalar arasındaki fark, eserin tarihsel seyri ve tabakat 

kitaplarında verilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda önce kısa formun oluşup 

uzun formun onun genişlemesi şeklinde ortaya çıktığı görüşü daha tutarlı 

görünmektedir. 
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Bu eserin tartışmalı yönlerinden biri, müterciminin Yuhannâ b. Bıtrîk olup 

olmadığıdır. Steele ve Bedevî gibi araştırmacılar mütercim konusunda şüphe 

duymazken, Grignaschi ve Manzalaoui eserin sonradan Yuhannâ b. Bıtrîk’e 

atfedildiği görüşündedir. Bizim kanaatimizce Arapça tercümenin mütercime 

sonradan atfedilmiş olabileceği ile ilgili yeterince kanıt bulunmamakta ve bu konu 

mütercimin diğer çalışmaları ve Sırru’l-esrâr’ın nüshalarının karşılaştırılarak 

incelenmesine ihtiyaç duymaktadır. Eserin hangi dilden ve ne şekilde tercüme 

edildiği tartışmaları da birtakım farklı iddiaların ortaya atılmasına sebep olmuştur. 

Eserin Yunanca kaynağının günümüze ulaşmamış olması ve mütercimin 

Yunanca’dan Bizans Yunancası’na (Rûmî) ve Rûmî’den Arapça’ya tercüme ettiğine 

dair eserin girişine düştüğü kayıt bir belirsizlik yaratmış, bunun neticesinde modern 

araştırmacılar, eserin öncelikle Yunanca’dan Süryânîce’ye çevrildiğini ya da 

kaynağının Süryânîce olduğunu düşünmüştür. Oysa Rûmî kelimesi Yunanca ve 

Latince için kullanılmakta olup, bu kelimeyi o dönemde Süryânîce anlamında 

kullanan başka bir kaynak da bulunmamaktadır. Biz bu konuda Yuhannâ b. Bıtrîk’in 

bitişik harflerle yazılan (miniskül) Yunanca’yı bildiğini ifade eden İbn Ebî 

Usaybia’nın yorumlarından ve mütercimin tercüme tekniği ile ilgili bilgilerden 

hareketle, Rûmî kelimesi ile kast edilenin o dönemde kullanılan Bizans Yunancası 

olabileceği görüşündeyiz. 

Sırru’l-esrâr, İslâm dünyasında ve Batı’da etkili olmuş ve birçok dile 

tercüme edilmiştir. Osmanlı Türkçesi’ne ilk çevirisi XVI. yüzyılda yapılmıştır ve 

bilinen beş tercümesi bulunmaktadır. Eserin son Türkçe tercümesinin XVIII. 

yüzyılda yapılmış olması, bu tarihlerde şöhretinin devam ettiğini göstermesi 

bakımından dikkat çekicidir. Eserin tercümelerinden biri de bu tez dâhilinde konu 

ettiğimiz ve hakkında herhangi bir çalışma yapılmamış olan Nevâlî’nin Terceme-i 

Nesâih-i Aristatâlîs adlı eseridir. XVI. yüzyılda yaşamış ve III. Mehmed’in şehzade 

hocalığını yapmış bir âlim, edip ve şair olan Nevâlî, biri Sırru’l-esrâr tercümesi 

diğeri Ahlâk-ı Muhsinî tercümesi olan Ferruhnâme olmak üzere yaşadığı dönemin 

siyasî meselelerini ve siyaset düşüncesini aksettiren, siyasete dair iki eser telif 

etmiştir. Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs’in mukaddimesinde, Aristoteles’in yönetim 

ve hilafet konusunda resmî muamelelerle ilgili olarak telif ettiği Kitabü’s-siyâse fî 
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tedbîri’r-riyâse’yi Sokullu Mehmet Paşanın işareti üzerine tercüme ettiğini belirtir. 

Tercüme sebebinin ise eserin Yunanca ve Arapça’da örtülü kalması ve Türkçe’ye 

tercüme edilmediği için insanların yeterince faydalanamaması olduğunu ifade eder.  

Nevâlî, Sırru’l-esrâr tercümesini, çeşitli ekleme ve eksiltmelerle serbest 

tercüme tarzında kaleme almıştır ve eser bu açıdan bir telif-tercümedir. Kendisi de 

eserin giriş kısmında, telhis ve intihap ederek yazdığını belirtir. Esere kaynak 

metinden farklı olarak eklediği girişte Aristoteles’in hayatı, İskender’in doğumu ve 

hayatı; Kur’an tefsirlerine göre Zülkarneyn ve İskender ilişkisi gibi konuları işlediği 

farklı bölümlere yer vermiştir. Ayrıca çeşitli eklemelerle eseri kimi kısımlarda 

genişletmiş, bölümlendirmede farklılıklara gitmiş ve bölümler arasında takdim ve 

tehirler yapmıştır. Nevâlî, ikinci bölümde yer alan astroloji, firaset, tıp, beslenme, 

taşlar ve bitkilerle ile ilgili kısımlara ve tılsım gibi gizli ilimlerle ilgili onuncu 

bölüme tercümede yer vermeyerek eseri bir intizama kavuşturmuş ve böylelikle 

Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs klasik bir siyasetnâme hüviyetine bürünmüştür. 

Nevâlî’nin eserin bütününe nüfuz eden siyaset düşüncesinin hangi konulara 

yoğunlaştığını özellikle kaynak metinde bulunmayıp Nevâlî’nin eklediği ya da 

kaynak metinde kısaca değinildiği halde Nevâlî’nin yorumlarıyla genişlettiği 

kısımlarda görebilmekteyiz. Nevâlî, eserin kaleme alındığı dönem olan XVI. yüzyılın 

siyasî meselelerine kaynak metinden çok daha fazla yer ayırır. Örneğin, bu dönemde 

siyasî metinlerde yoğunlaşılan “kânun-ı kadîm” kavramına, sık sık başvurmuş, 

kânun-ı kadimi terk etmeyi “nizâm-ı âlemin” bozulmasının sebebi olarak görmüştür. 

Yine bu tarz konulardan olan halkın taşıyamayacağı vergilerle sorumlu tutulması, 

yöneticinin harcamaları, yöneticinin asker ile ilişkisi gibi kaynak metinden daha 

yoğun olarak ele aldığı konularda Nevâlî’nin eleştirel yaklaşımı ve dönemin 

meseleleri aşikâr olmaktadır. 

Bu tez kapsamında Nevâlî’nin tercümesi ile ilgili olarak konu ettiğimiz başka 

bir mesele de Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs ile Ferruhnâme eseri arasındaki 

karışıklıktır. Hüseyin b. Ali el- Kâşifî'nin Ahlâk-ı Muhsinî eserinin telif-tercümesi 

olan  Ferruhnâme, Sırru’l-esrâr’ın tercümesi olarak şöhret bulmuş ve bu şekilde 

yaygınlık kazanmıştır. Kanaatimizce geç dönem nüshalarının 

başında Ferruhnâme’yi, Sırru’l-esrâr tercümesi olarak tanıtan müstensih kayıtları, 
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bu hatanın oluşmasının ana sebebi olarak görünmektedir. Tespitlerimize göre 

bibliyografik kaynaklarda ilk olarak Kâtip Çelebi’de rastladığımız bu yanlış bilgi 

tekrarlanagelmiş ve Ferruhnâme ile ilgili hatalı bir algı oluşmuştur. Modern 

araştırmacılar, Ahlâk-ı Nevâlî olarak meşhur olan Ferruhnâme’yi Aristoteles 

çevirisi olarak incelemişlerdir. 

Nevâlî’nin tercümesinin siyaset düşüncesi açısından önemi ise şu şekilde 

ifade edilebilir: İlk olarak, Aristoteles’e ait eserlerin belirlenip, uydurma olanların 

ayrıldığı XIX. yüzyıla gelinceye kadar geniş bir coğrafyada tanınmış olan Sırru’l-

esrâr’ın Osmanlı Türkçesi’ne tercümesi olan Terceme-i Nesâih-i Aristatâlîs eseri, 

dönemin siyasî meselelerine ışık tutar. Yukarıda değinmeye çalıştığımız gibi bu 

meseleleri daha çok Nevâlî’nin yorumları ile genişlettiği kısımlarda görmekteyiz. 

İkinci olarak Nevâlî, Arapça çeviriye eklediği kısımlar, kullandığı terminoloji, 

âyetler, hadisler ve şiirlerden yaptığı iktibaslarla eseri İslâmî bir veçheye 

büründürmüş ve dahası çağdaşı birçok müellifte görüldüğü gibi kaynak eseri 

Osmanlı siyaset ve kültür hayatının unsurlarıyla etkileşime sokarak pseudo-

Aristoteles’i XVI. yüzyıl Osmanlı siyaset elitine hitap ettirmeyi başarmıştır. Üçüncü 

olarak metinden çıkardığı ezoterik kısımlar eseri yalnızca siyaset konusuna 

yoğunlaşan, derli toplu bir siyasetnâmeye dönüştürmüştür. Eserin önemini ortaya 

koyan dördüncü nokta, Nevâlî’nin devraldığı mirasta görülen “bilge Aristoteles” 

imajının XVI. yüzyıl Osmanlı’sında devam ettiğini ve Nevâlî’nin de bu yaygın 

Aristoteles algısını sahiplendiğini göstermesidir. 
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