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Öz 
 

İlhanlı hükümdarı Muhammed Hudâbende adına tarihçi Vassaf 
tarafından yazılmış olduğu düşünülen Farsça Ahlâku’s-saltana, değişik 
dönemlerde Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu tercümelerden biri de 
Kavalalı Hüseyin Kâzım’a aittir. Hüseyin Kâzım, Ahlâku’s-saltana’nın bazı 
bölümlerini aslına sadık kalarak Türkçeye çevirmiş, başına uzun bir giriş 
ekleyerek Risâle-i Seciyye adıyla Sultan Abdülaziz’e (1861-1876) takdim 
etmiştir. Tek nüshasını tespit edebildiğimiz Risâle-i Seciyye, Topkapı 
Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları, Mehmed Reşad Kitaplığı, no: 925’te yer 
almaktadır. 32 varaktan oluşan eser, talik yazıyla yazılmıştır.  

Bu çalışmada, Risâle-i Seciyye transkribe edilmiş, eserin dil ve üslup 
özellikleri ile içeriği üzerinde durulmuştur. Kaynak eser Ahlâku’s-saltana 
ile Risâle-i Seciyye, içerik ve üslup yönleriyle karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hüseyin Kâzım, Risâle-i Seciyye, Ahlâku’s-saltana, 
siyasetnâme, tercüme. 
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A SIYASATNAMA TRANSLATION PRESENTED TO SULTAN 

ABDULAZIZ: “RISÂLE-I SECIYYE” 

 BY KAVALALI HUSEYIN KÂZIM 

 
Abstract 

 
Persian Ahlâku’s-Saltana, believed to be written by the Persian historian 
Vassaf, presented to the Ilkhanid ruler Muhammad Hudâbende, was 
translated into Turkish in different periods. One of these translations 
belongs to Kavalalı Hüseyin Kâzım. Hüseyin Kâzım made an authentic 
translation of some parts of Ahlâku’s-saltana, adding a long introduction. 
It was presented to Sultan Abdülaziz (1861-1876) with the title Risâle-i 
Seciyye. The single copy of Risâle-i Seciyye, which we have discovered so 
far, is located in Turkish Manuscripts of Topkapi Palace Museum, 
Mehmed Reşad Library, no: 925. Consisting of 32 leaves, the work was 
written in talik script. In this study, Risâle-i Seciyye is transcribed; its 
language, stylistic features and content are discussed. The source text 
Ahlâku’s-saltana and Risâle-i Seciyye are compared in terms of content 
and style. 
 
Key Words: Hüseyin Kâzım, Risâle-i Seciyye, Ahlâku’s-saltana, 
siyasatnâma, translation. 

 

GİRİŞ 

Klâsik Türk edebiyatında telif eserler kadar Arapça ve Farsçadan tercüme edilmiş 

eserler de önemli bir yer tutar. İslamî Türk edebiyatının ilk dönemlerinde Arapça ve 

Farsçadan yapılan çevirilerle nesir alanında önemli bir aşama sağlanmış, sonraki 

dönemlerde telif eserlerle beraber bu köklü gelenek devam etmiştir. Dinî ve ahlâkî 

kitaplar, nasihat-nâmeler, siyasetnâmeler bu gelenek çerçevesinde sıkça tercüme 

edilen eserlerin başında yer alır. Siyasî, ahlakî, tarihî ve sosyal özellikleri ile öne çıkan, 

didaktik bir özellik arz eden siyasetnâmelerin özellikle sanatlı bir üslupla çevrilenleri 

edebî bir belge niteliği gösterirler.  
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Beylikler döneminden itibaren tercüme veya telif-tercüme karışımı çeşitli 

siyasetnâmeler kaleme alınır. Siyasetnâmelerin Osmanlı coğrafyasına girişi de 

tercümelerle olur. Hint-İran kökenli olan ve İslâm medeniyetinin ilk devrelerinde 

Arapça ve Farsçaya çevrilen bu eserlerin Türkçeye tercümesiyle eski Hint-İran ve Yunan 

siyasî düşüncesinden önemli ölçüde etkilenmiş olan İslâm düşüncesi Osmanlı 

düşüncesine de taşınır. Kuruluş döneminde Türkçeye çevrilen “Kelile ve Dimne, 

Kâbusnâme, Marzubannâme, Bostan” gibi eserler, Osmanlı siyasetnâme geleneğinin 

şekillenmesinde önemli etkilerde bulunur. Hint-İran ve Yunan siyasi düşüncesinin 

dışında ilk dönem Osmanlı siyasetnâmelerinde Türk siyasî telakkilerinin izlerini de 

görmek mümkündür. (Altay, 2011:1804-1805; Öz, 1999:28) 

Kültür ve edebiyatımıza tercüme yoluyla giren siyasetnâmeler, sonraki dönemlerde de 

telif ve tercüme şeklinde hız kesmeden devam eder. Zaman içerisinde telif, tercüme, 

telif-tercüme özelliğinde büyüklü küçüklü yüzlerce siyasetnâme kaleme alınır. 

Bunlardan bazılarının telif mi tercüme mi olduğu tespit edilememiş, önemli çalışmalar 

yapılmış olsa da siyasetnâmelerin sağlıklı bir listesi henüz çıkarılmamıştır. Bu nedenle 

Arapça ve Farsça kaynak eserlerin iyi tespit edilmesi daha sonra Türkçe siyasetnâme 

türü eserlerin, içerik ve üslup olarak bunlarla karşılaştırılması gerekmektedir. Çeviri 

geleneği içinde özellikle bazı eserler, daha önem kazanmış; farklı isimler altında farklı 

dönemlerde çeşitli isimlerle Türkçeye çevrilmiştir. 

Türkçeye çeşitli dönemlerde çevrilen siyasetnâmelerden biri de Farsça yazılmış 

Ahlâku’s-saltana’dır. Ünlü İranlı edip ve tarihçi Vassaf Reşîdü’d-dîn Fazlu’llâh Şîrâzî (ö. 

m.1334/h.735)’ye ait olduğu sanılan Ahlâku’s-saltana, İlhanlı hükümdarı Muhammed 

Hudabende (1304-1317) adına te’lif edilen bir siyasetnâmedir (Levend, 1962:183; 

Merçil, 1997:233). Ahlâku’s-saltana’nın farklı zamanlarda değişik yazarlarca kısmen 

veya tamamen Türkçeye tercüme edildiği, çeşitli siyasetnâmelere kaynaklık ettiği 

anlaşılmaktadır. 
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Ahlâku’s-saltana’nın bire bir tercümelerinden biri, Rumelili Zâ’îfî’nin (ö.1557?) “Gülşen-

i Mülûk” adlı eseridir. Ahlâku’s-saltana’dan çeviri olduğu tarafımızdan tespit edilen1 

“Gülşen-i Mülûk”, Sofu Mehmed Paşa’nın isteği üzerine Farsçadan Türkçeye 

çevrilmiştir. Eserde tercümenin kaynağına dair herhangi bir bilgi bulunmadığı için 

Gülşen-i Mülûk üzerine ayrıntılı bir çalışma yapan Koçin, uzun araştırma ve 

incelemelerine rağmen Gülşen-i Mülûk’un hangi eserden tercüme edildiğini tespit 

edememiştir (Koçin, 2005:73-74). 

17. yüzyılın önemli nesir ustası Nergisî, Ahlâku’s-saltana’yı tercüme ederek Kânûnu’r-

reşâd adıyla Sultan IV. Murad’a takdim etmiştir. Nergisî, Ahlâku’s-saltana’yı 

genişletmiş, Nef’i, Bâkî, Necatî gibi şairlerin şiirlerine yer vermiş, kendi tecrübelerine ve 

Osmanlı tarihinde geçen bazı olaylara yer vererek telif niteliğinde bir tercüme ortaya 

koymuştur.2  

Ahlâku’s-saltana, tespit edebildiğimiz kadarıyla en son Kavalalı Hüseyin Kâzım 

tarafından aslına daha sadık kalınarak uzun bir girişle kısmen Türkçeye çevrilerek 

Risâle-i Seciyye adıyla Sultan Abdulaziz’e (1861-1876) sunulmuştur. Kaynaklarda 

Kavalalı Hüseyin Kâzım’la ilgili pek fazla bilgi yer almamaktadır. Yalnızca Sicill-i 

Osmanî’de “Devriye müderrisliği ve Trablusgarp mollalığı yaptığı, Muharrem 

1279/Temmuz 1862’de Girit mollası olduğu sonra vefat ettiği” (Mehmed Süreyya, 

1996:712) belirtilmektedir. 

Hüseyin Kâzım, Ahlâku’s-saltana’dan yaptığı tercümenin başına bir mukaddime ve 

nasihat içeren bölümler ekleyip hepsine birden Risâle-i Seciyye ismini verir: “Vaśśaf’ıñ 

Fārisiyyü’l-Ǿibāre Aħlaku’s-salŧana-nām risālesini Ǿācizāne tercemeye ibtidār ve bu 

                                                 
1 Kânûnu’r-reşâd’ı hazırlarken tespit ettiğimiz Ahlâku’s-saltana ile çeşitli siyasetnâmeleri 

karşılaştırıken Zaifî’nin Gülşen-i Mülûk’unun da Ahlâku’s-saltana’nın bir çevirisi olduğunu tespit 
ettik. Bk. Bahir Selçuk, Nergisî Kânûnu’r-reşâd (Ahlâku’s-saltana Çevirisi), Kesit Yay., İstanbul 
2013. 

2 Selçuk, age., s.6. 
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tercemeye bir mukaddime ve baǾżı neśāyıh-ı Ǿibret-engįz ü nikāt-ı ĥikmet-āmįz 

Ǿilāvesiyle cümlesine Risāle-i Seciyye vażǾ u tesmiye eyledim…” (3a-2/5)  

Tek nüshasını tespit edebildiğimiz Risâle-i Seciyye, Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe 

Yazmaları, Mehmed Reşad Kitaplığı, no: 925’te bulunmaktadır. Yazmanın özellikleri şu 

şekildedir: 205x125 mm., 32 vr., 9 st., talik yazı, aharlı krem kâğıt; serlevha müzehhep, 

cetveller yaldızlı, mıklep ve yazma şemseli vişne rengi deri cilt. 

 

A. Risâle-i Seciyye’nin Muhtevası 
 
Risâle-i Seciyye büyüklü küçüklü 21 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden 18’inin 

konu başlığı bulunmaktadır. “Dibâce, Felak Suresi Tefsiri, Nas Suresi Tefsiri” 

bölümlerinde başlık yerine besmeleye yer verilmiştir. “Terceme-i Ahlâku’s-saltana” 

başlığına kadar olan kısımlar (1b-18b arası varaklar), Ahlâku’s-saltanada yer almaz, 

bunlar yazar tarafından ilave edilmiştir.  

Terceme-i Ahlâku’s-saltana başlığı altında (19a-32a varaklar arası), Ahlâku’s-

saltana’dan 13 bölüm seçilerek tercüme edilmiştir. Bölüm başlıkları ve bölümlerde 

işlenen konular şöyledir: 

1. Dibâce 

Başlık yerine besmelinin bulunduğu bu bölümde, Sultan Abdülaziz Han övülmekte, 

devrinde fitne ve fesadın bulunmadığı dile getirilmektedir. Vassaf’ın Farsça Ahlâku’s-

saltana adlı eserini çevirdiğini ifade eden yazar, birtakım eklemeler yaparak çevirdiği 

eserini Risâle-i Seciyye olarak adlandırdığını belirtmektedir. Dibacenin son kısmında 

yazar, muhtemelen kendisine aracı olan fakat ismi sonradan yazmadan silinmiş olan bir 

paşaya da övgüde bulunmaktadır.  
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2. Du’ā-yı Sanāyi’-Nümā-yı Bedāyi’-İştimāl 

Bu bölümde önce Sultan Abdülaziz’e ardından onun devlet ricaline ve âlimlere dua 

edilmektedir.  

3. Felak Suresi Tefsiri 

Besmele ile başlayan bu bölümde “felak” süresi tefsir edilmektedir.  

4. Nas Suresi Tefsiri 

Besmele ile başlayan bu bölümde “nas” süresi tefsir edilmektedir.  

5. Nasîhat 

Yazar, tercümeyi okuyanların şeytan gibi kötü huylu kimselerden kaçıp Allah’a 

sığınmalarını, melek sıfatlı insanlarla bir arada bulunmalarını önermektedir. 

Kendileriyle görüşülüp muhabbet edilecek kimseler, hilesinden kaçınılacak kimseler, 

kendilerinden bir şey talep edilmeyecek kimseler gruplandırılarak haklarında bilgiler 

verilmektedir. 

6. Nükte 

Akıllı kimselerle sohbetin ebedî mutluluğu sağlayan bir iksir olduğu, gafillere yakın 

olmanın ise iki dünya bedbahtlığı anlamına geldiği belirtilmektedir. “Gül kokusu 

toprağa tesir ettikten sonra şerefli bir varlık olan insana, güzel ahlak nasıl tesir 

etmesin?” sorusuyla bu bölümü sonlandırır. 

7. Hikāye 

Cengiz Han’ın neslinden gelen Argun Han, kan dökücü zalim bir hükümdardır. Bir gün 

mezbahaneden geçerken kesilmiş koyunları görür, merhamet duyguları galeyana gelir. 

“Sırf nefsin hoşuna gidiyor diye bu masum hayvanların kanına girmek günahtır.”, 

diyerek koyunların kesilmesini yasaklar. Argun Han’ın Saduddevle adında hilekâr bir 

Yahudi veziri vardı. Kötü ve çirkin şeyleri hükümdara güzel gösterir; padişahların, 

âlemin selameti için emre itaat etmeyen devlet adamlarını öldürmesi gerektiğini 
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tavsiye eder. Vezir tarafınnda yönlendirilen hükümdar, kan dökmeğe başlar. Küçük bir 

yanlıştan dolayı bir adam değil yüzlerce adamı öldürür. Fazla yaşamayan Argun 

Han’dan sonra Saduddevle’nin yaptıklarından bıkan kimseler, Saduddevle’nin başını 

kesip yakınlarını ve o civarda yaşayan bütün Yahudileri katlederler. 

 
8. Terceme-i Sa’dü’d-devle-i merkūm 

Saduddevle ilk dönemde Argun Han’ın hekimbaşısı idi. Hükümdarın gözüne girerek 

veziri olmuş hesap işlerinden anladığı için önce Bağdat’ta görevlendirilmiş, gösterdiği 

başarı üzerine en üst seviyelere atanmıştır. Bir zaman sonra sultana danışma gereği bile 

duymadan pek çok iş gerçekleştirir. İlk dönemlerinde Müslümanlara iyi davrandığı için 

dönemin şairleri kendisine kasideler yazmışlardır. Ancak sonraları fıtratındaki Yahudilik 

düşüncesi baskın gelir ve Argun Han’ı yanlış yönlendirmeye başlar. Argun Han’a 

peygamber olduğu fikrini aşılayarak Müslümanlara karşı kışkırtır. Müslümanlar 

arasından da onun büyüklüğünü tasdik edenler olur. Kâbe’yi putlarla doldurması ve 

Müslümanları da onlara yönlendirmesi hususunda Argun Han’a akıl verir. Kendisi de bu 

düşünceyi gerçekleştirmek için birtakım faaliyetlere girişir. Fakat İlhan hastalanıp birkaç 

gün içinde ölünce o da hilekârlığının cezasını çeker. Argun Han’ın ölümünden sonra 

oğlu Gazan Han, tahta geçer, Müslümanlığı kabul eder. Tatar ve Cengiz soyundan 

İslam’ı seçmeyen ne kadar şehzade varsa hepsini kılıçtan geçirir. 

9. Terceme-i Ahlāku’s-saltana 

Adalet, mülkün direği ve milletlerin sığınağıdır. Mülk adalet olmadan ayakta duramaz, 

bütün ümmetin adalete ihtiyacı vardır. 

 

10. Hikāye 

İskender’in huzuruna hayatından ümidini kesmiş bir suçlu getirilir. İskender, o suçluyu 

affedince yakınlarından birisi: “Ben senin yerinde olsaydım onu affetmezdim.” der. 

İskender de: “Ben sen olmadığım için onu öldürmedim. Öfkenin sonu kan dökmek ve 

hayatları yok etmektir.” der. 
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11. Hikāye 

Hz. Ali, bir müşrik ile savaşırken onu alt eder ve kılıcını çekip öldürmek ister. Bunun 

üzerine müşrik, Hz. Ali’ye hakaret eder. Hz. Ali müşriği öldürmekten vazgeçer. Olaya 

şahit olanlar durumu sorduklarında Hz. Ali: “Onu öldürseyim Allah için değil nefsim için 

öldürmüş olurdum.” der. 

12. Temsîl 

İbn Alkam, Abbasi halifesi Mustasım Billah’ın veziri idi. Bazı hususlarda halifeye gücenir 

ve öç almak niyetiyle Hülagu Han’ı davet eder. Bu daveti fırsat bilen Hülagu Han, asırlık 

devleti yerle bir eder. İbn Alkam da kıyamete kadar lanete müstehak olur. Hülagu, 

Bağdat’ı ele geçirdiğinde İbn Alkam’a asla rağbet etmez ve yetmiş sopa vurdurarak onu 

rezil duruma düşürür. 

13. İsābet  

Nefsi terbiye etmek kısa sürede olacak bir şey değildir. Bir düşmanın ıslahı ancak ona 

bolca ihsan etmekle mümkün olur. 

14. Hikāye 

Perviz’in ileri gelen adamlarından biri hakkında, gururuna yenik düşüp dikbaşlılık ve 

itaatsizlik ettiği söylenir. Fitneciler, bu kişinin hemen ortadan kaldırılması gerektiğini 

aksi hâlde başkalarını da etkileyeceğini belirtirler. Hükümdar, devlet ricalini toplar, 

istişare sonucu adamın tutuklanması kararlaştırılır. Ertesi gün tutuklanması istenen kişi, 

olup bitenden habersiz bir şekilde her zamanki gibi huzura gelir. Perviz, bu adamına her 

zamankinden daha fazla iltifat eder, hizmetlerinden övgüyle bahseder. Âdeta adamı 

kalbinden bağlar. Devlet erkânı bu tavrın hikmetini sorduklarında hükümdar şu cevabı 

verir: “Bu kişiyi öyle bir uzvundan bağladım ki o, bütün uzuvların kendisine bağlı olduğu 

kalptir.”  
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Hikmet ehli kişiler, suçluları cezalandırma konusunda hükümdarların aceleci 

olmamalarını öğütlerler. Çünkü öfke geçtikten sonra af mümkündür ancak acele 

edilirse telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir.  

15. Hikmet  

Yumuşakbaşlılık, heybet, af gibi hasletler ancak yerli yerinde olursa güzeldir. Sıkıntılar, 

oyun ve av ile giderilir ancak bunlar devlet işlerinden alıkoyacak derecede olmamalı. 

Her işte ifrat ve tefrit kötü görülmüş, ölçülü olma övülmüştür. 

 

16. Nasîhat 

Hükümdarlar, şefkatli anne ve baba gibidirler. Sultanın hizmetindekiler de, süt emen 

çocuklar gibidir. Anne ve babasız çocukların zayi olacağı şüphe götürmez bir gerçektir. 

17. Hikāye  

Selçuklu sultanı Melikşah zamanında yaşlı bir kadının yetim bir çocuğu ile bir koyunu 

vardır. O koyundan elde ettikleri ile geçinip giderler. Bir gün harap bir köprüden 

geçerken ansızın koyunun ayağı köprüdeki bir oyuğa takılıp kırılır. Kadın, köprü başında 

oturup feyat ederken o esnada Melişah da köprüden geçmek amacıyla oraya yaklaşır. 

Kadın kalkıp atının dizginini tutar ve “Ey Alp Arslan’ın oğlu benim hakkımı bu köprüden 

al, yoksa adamlarının yanında olmadığı mahşer meydanında sırat köprüsü başında elimi 

eteğinden çekmem.” der. Sultan: “Derdin nedir ve kimden şikâyetçisin?” diye sorar. 

Yaşlı kadın, “Bu köprünün böyle olmasından sen sorumlusun. Geçimimizi sağlayan 

koyunumuz bu köprüden geçerken ayağı kırıldı.” Bu söz üzerine sultan atının üzerinde 

iki büklüm olup gözyaşı döker ve o kadına helal malından yüz koyun bağışlar. Kadın, 

sultanın bu tavrı üzerine kendisine ömür boyu duacı olur. Melikşah’ın vefatından sonra 

ermişlerden biri onu rüyada görüp hatırını sorar. O da, “Köprü başında benden hakkını 

isteyen kadının duası elimden tutmasaydı Melikşah ebedî azapta kalırdı.” der. 

Büyükler, sıradan insanlarla konuşmayı şükür gerektiren hasletlerden sayarlar. 

Süleyman Peygamber, bütün haşmetine rağmen bir karıncanın sözünü işitip doğru yolu 
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bulur. 

18. Nasîhat  

İyice araştırmadan ceza vermek uygun değildir. Allah bile kıyamet günü hemen ceza 

vermez; muhasebe eder, hayır ve şer defterini gösterir, kul inkâr ederse diğer uzuvların 

şahitliğine başvurur.  

19. Haslet 

Padişahların sözünde ve işlerinde sebat üzere olması güzel bir haslettir.  Herhangi bir 

hususta hata yaptığını fark eden padişah, hemen dönmemeli, tereddüt eseri 

göstermemelidir. Çünkü her ne kadar yaptığı işte hata olsa da kararlı olmasının arka 

planında hayır vardır.  

20. Nükte  

Dünya ayakta durduğu sürece padişahlık müessesi de ayakta kalmaya devam edecektir. 

Ancak padişah, dünyasını mamur ettiği gibi ahiretini de mamur etme peşinde olmalıdır.  

 

21. Fā’ide  

Liyakatli ve işe yarar kişilere iltifat edilmeli, cahil ve ehil olmayan kişiler 

uzaklaştırılmalıdır. 

 

B. Ahlaku’s-saltana ve Risâle-i Seciyye’nin Karşılaştırması 

Ahlâku’s-saltana 34 bölümden,  Risâle-i Seciyye 21 bölümden oluşmaktadır. “Terceme-i 

Ahlâku’s-saltan” başlığına kadar olan kısımlar (1b-18b arası varaklar), Ahlâku’s-

saltana’da yer almaz.  

Terceme-i Ahlâku’s-saltana başlığı altında (19a-32a varaklar arası), Ahlâku’s-

saltana’dan 13 bölüm tercüme edilmiştir. Ahlâku’s-saltana’da yer alan bölümler ve 
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bölüm başlıkları aşağıdaki gibidir. Bu bölümlerden tercüme edilenler italik ve bold 

karakterle gösterilmiştir. 

 

1. Dibâce (Ahlak) 

2. Hikâyet 
(İskender ve Günahkâr Kişi-Hz. Ali ve Müşrik-İbn Alkam)  

3. Tevhîd (Tevhit) 

4. İşâret (Şükür) 

5. Temsîl (Halkın Malına Tenezzül Etmeme) 

6. Hikmet (İtidalli Olma) 

7. Tenbîh (İbadet etme) 

8. Nükte (İhsan ve Cömertlik) 

9. Fâ’ide (İyilere Sahip Çıkma, Kötüleri Uzaklaştırma) 

10. Hulk (Âlim ve Şeyhlerden İstifade etmek-Gazneli Mahmud’un Rüyası) 

11. Haslet (Karar Üzre Bulunma) 

12. İşâret (Askerlere Karşı Tutum) 

13. Nasîhat (Allah’la Münasebet) 

14. Nasîhat (Süleyman Peygamber ve Karınca) 

15. Siyâset (Ehil Olanları Görevlendirme) 

16. Hikâyet (Adil ve Zalim Sultanların Durumu) 

17. Nasîhat (Tebaanın Hakkını Gözetme) 

18. Nükte (İki Cihanda Padişah Olabilme) 

19. Tezkire (Eski Hükümdarların Hayırlı İşlerini Devam Ettirme) 

20. Siyâset (Vezirlerin Gerekliliği) 

21. Nasîhat (Cezalandırma Hususunda Acele Etmeme) 

22. Hikmet (Gönlü Ferah Tutma) 

23. Hikâyet (Melikşah ve Yaşlı Kadın) 

24. Terbiyyet (İşi Ehline Vermek) 

25. Remz (Sır Saklamak) 

26. Fazîlet (Allah’ı Bir Bilme) 

27. İsâbet (Perviz ve Asi Adamı) 

28. İşâret (Mazlumlara Yardımcı Olma, Zulmü Kaldırma) 

29. Azîmet (Zamanlamayı İyi Yapmak) 

30. Hulk (Merhametli Olmak) 
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31. Âdet (Uyanık ve Ayık Olmak) 

32. Âdâb (Tavla ve Satranç Oynama) 

33. Lu’b-ı nerd (Tavla Oynama) 

34. Şikâr (Av) 

Dibâce bölümündeki adaletle ilgili bahis (1), Terceme-i Ahlâku’s-saltana başlığı altında 

(9) işlenmiştir. 

Hikâyet başlığı altında yer alan 3 hikâye (İskender ve Günahkâr Kişi-Hz. Ali ve Müşrik-

İbn Alkam) (2),  Hikâye (10, 11) ve Temsîl (12) şeklinde 3 ayrı başlık altında işlenmiştir. 

Hikmet (İtidalli Olma) bölümü (6), Hikmet başlığı altında (15) işlenmiştir. 

Fâ’ide (İyilere Sahip Çıkma, Kötüleri Uzaklaştırma) (9) bölümü, Fâ’ide başlığı ile (21) 

çevrilmiştir. 

Haslet (Karar Üzre Bulunma) (11) bölümü, Haslet başlığı altında (19) çevrilmiştir. 

Nasîhat (Süleyman Peygamber ve Karınca)  bölümü (14), Nasihat ve Hikâye başlıkları 

altında (16, 17) işlenmiştir.  

Nükte (İki Cihanda Padişah Olabilme) bölümü (18), Nükte başlığı altında (20) 

çevrilmiştir. 

Nasihat (Cezalandırma Hususunda Acele Etmeme) bölümü(21), Nasihat başlığı altında 

(18) işlenmiştir. 

Hikâyet (Melikşah ve Yaşlı Kadın) başlığı altında yer alan hikâye (23), Hikâye başlığı 

altında (17) işlenmiştir. 

İsâbet (Perviz ve Asi Adamı) bölümü (27), İsabet ve Hikâye başlıkları altında (13, 14) 

çevrilmiştir. 
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Karşılaştırmada Ahlâku’s-saltana’dan 10 bölümün, Risâle-i Seciyye’de 13 başlık altında 

belli bir sıra gözetilmeksizin tercüme edildiği görülmektedir.  

Risâle-i Seciyye sanatlı bir nesirle kaleme alınmıştır. Özellikle eserin mukaddime 

kısmında zincirleme tamlamalar, mecazlı söyleyişlerle süslenmiş uzun cümleler 

ilerleyen bölümlerde daha sade bir hâle bürünür. Tercüme kısmında yer yer görülen 

mecazlı söyleyişler Ahlâku’s-saltana’dan kaynaklanmaktadır. Hüseyin Kâzım, her ne 

kadar eseri baştan sona kadar tercüme etmemişse de tercüme ettiği kısımlarda bire bir 

tercümeye gayret etmiştir.  

Kendi yazdığı Mukaddime bölümünde de manzum parçalara yer veren Hüseyin Kâzım, 

tercüme kısmında çoğu yerde Ahlâku’s-saltana’daki manzum parçaları almamış, sadece 

mensur kısımları tercüme etmiştir.  

Hüseyin Kâzım, geleneksel tercüme anlayışı çerçevesinde Ahlâku’s-saltana’dan seçtiği 

bazı bölümleri manzum parçalar hariç genelde aslına sadık bir biçimde Türkçeye 

aktarmış, tercümenin başına eklediği mukaddime, dua, tefsir, nasihat ve hikâyelerle 

tercümesine renklilik katmış ve Risâle-i Seciyye ismiyle de bu özgünlüğü perçinlemiştir.   

 

C. Risâle-i Seciyye’nin Çevriyazısı3 

[1b] (1) B’ismi’llāhi’r-Rahmani’r-Raĥįm   

(2) El-ĥamdü’lilāhi Rabbi’l-Ǿālemįn ve’ś-śalātu ve’s-selāmu Ǿalā (3) resūlinā 

Muĥammedin ve ālihi ve śaĥbihi ecmǾaįn. Ammā baǾd saŧr-ı dįbāçe-i (4) taķrįr ü fātiĥa-

ı levĥ-i teźkįr oldur ki ŧūbā-žılāl-ı şehenşāh-ı (5) Ǿālem, fermān-fermā-yı benį ādem 

sulŧān-ı cihānbān-ı (6) śāĥib-ķırān-ı kām-rānį nesl-i fürūġ-ı urūġ-ı ǾOŝmānį es-sulŧān (7) 

                                                 
3 Metindeki Arapça ve Farsça ibare ve şiirlerin okunup anlamlandırmasında yardımcı olan 
saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Süleyman ÇALDAK’a teşekkür ederiz. 
Metinde okuyamadığımız yerler “…”, eklediğimiz yerler “[]”, emin olmadığımız yerler “(?)” işareti 
ile gösterilmiştir. 
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ǾAbdülǾazįz Ħān efendimiziñ Bārį taǾālā Ǿazze ve cell [2a] (1) Ǿahd-i ezelde vücūd-ı 

lāzımu’l-vücūd-ı hümāyūnlarıñ (2) تَ ْفضيًل  َخَلْقَنا ِممَّنْ  ير َوَفضَّْلَناُهْم َعٰلى َكث  (ve fađđalnā[hum] Ǿalā 

keŝįrin mimnen  ħalaķnā tafđįlā)4 (3) meǿal-i münįfince kemāl-i Ǿināyetine maħśūś ve 

hāme-i himmetini (4) ve يُ َؤي مُد بمَنْصرمه َمنْ  َيَشاء (yuǿeyyidu bi-naśrihi men yeşāeǿ )5 iklįliyle 

mükellel-manśūś (5) buyurdı tā ki ħāk-ı Ǿatebe-i Keyvān-mertebesi būse-i (6) cāy-ı 

enām ve ĥāşiye-i bisāŧ-ı felek-sāyebānı secdegāh-ı (7) ħāśś u Ǿām oldı. Ĥaķķā ol nāžım-ı 

menāžım-ı silsile-i Ǿālem (8) ve ĥāfıž-ı bilād-ı ümem şehenşāh-ı aǾžam efendimiziñ 

zamān-ı (9) maǾdelet-nişānlarında [2b] (1) بر ه از پستان گرگ گرسنه شد سي شي (Berre ez-pistān-ı 

gürg-i gürisne şod sįr-i şįr)6  mıśraǾ-ı (2) ber-cestesiniñ medlūlünce žulm u teǾaddį bį-

vücūd ve zülf-i (3) ħam-ender-ħam-ı cānāndan başķa kimsede Ǿuķde-i nihād (4) ve 

çeşm-i fettān-ı dil-berden ġayrıda fitne vü fesād nā-būd (5) olup ĥüsn-i śįt-i şāhāneleri 

meydān-ı rūzgārda (6) nümāyān ve müsriǾ-ı śabā ile hem-Ǿinān oldı. Sāye-i (7) şevket-

vāye-i mülūkānelerinde dürr-i şehvār-ı duǾā-yı şāhāneyi rişte-i (8) zebāna nāžım 

Ķavalalı Ĥüseyin Kāžım dāǾįleri (9)  َُْمدم رَب مَك وَك دَفَسب مْح ِبم َن السَّاجم ينَ ْن مم  (fesebbiĥ bi-ĥamdi rabbike 

ve kün mine’s-sācidįn)7 [3a] (1) āyet-i kerįmesine imtiŝālen secde-i Ǿubūdiyyeti tekrār 

teǿmįnen (2) ve teşekküren Vaśśāf’uñ Fārisiyyü’l-Ǿibāre Aħlāku’s-salŧana (3) nām 

risālesini Ǿācizāne tercemeye ibtidār ve bu tercemeye bir muķaddime ve baǾż-ı (4)  

neśāyiĥ-i Ǿibret-engįz ve nikāt-ı ĥikmet-āmįz Ǿilāvesiyle (5) cümlesine Risāle-i Seciyye 

nām vażǾ u tesmįye eyledim. Meǿmūldür ki (6) 

کنند منا چشمی هآيا بود که کوش آنان که خاکرا بنظر کيميا کنند         
Ānān ki ħāk-rā be-nažar kįmyā konend 

Āyā buved ki kūşe-i çeşmį nümā konend8 

 

                                                 
4 “... ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” Kur’an, İsra 17/70. 
5 “... dilediğini yardımıyla destekliyordu.” Kur’an, Âli İmran 3/13. 
6 Koyun aç kurdun memelerinden süte doydu. 
7 “O hâlde, Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol.” Kur’an, Hicr 15/98. 
8 Hafız, http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh196/.   
Nazarıyla toprağı kimyaya çevirenler acaba olur da göz ucuyla işaret ederler mi? 

http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh196/
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(7) mıśdāķınca işbu risāleyi Ǿizz-i müŧālaǾasına iħtiśās u ķabūl, (8)  َلَها َحَسنر  لر بمَقُبو  رَب َُّها فَ تَ َقب َّ (fe-

teķabbelehā rabbuhā bi-ķabūlin ĥasen)9 (9) ħilǿatini ilbās u mebźūl buyururlar. Ŝāniyen 

[3b] (1) dįbāçe-i defter-i mefāħir ve zįver-i peyker-i müteǿeŝŝir (2) َنْ فُ  َاْحَسْنُتمْ  امْن َاْحَسْنُتمْ  ُُمْ ِلم   سم

(in aĥsentum aĥsentum li-enfusikum)10 (3) tevfįķine muvaffaķ vekįl-i muŧlaķ ... Pāşā11 

yessera’llāhu (4) mā yeşāǿu ve daħı ol maŧlaǾ-ı ŧavāliǾ-i Ǿulūm ve miftāĥ-ı (5) meġāliķ-i 

hümūm şifā-dih-i saķįm-i işārāt ve netāyic-baħş-ı (6) Ǿaķįm-i Ǿibārāt şeyħü’l-İslām 

SaǾdeddįn-i (7) Ŝānį źāt-ı meǾā[lį]-simātı kütüb-ħāne-i beyān u maǾānį (8) ĥażretleriniñ 

nažar-ı iksįr-i teǿŝįrleriyle ārāste ve meşşāŧa-ı (9)  ĥüsn-i teveccühleriyle pįrāste bir 

dürr-i girān-māye-i iǾcāz-nümūn [4a] (1) olup perde-i ħacāletden bįrūn ve şikeste beste 

(2) Ǿarż u taķdįme şāyeste oldı. (3)  

DuǾā-yı Śanāyiǿ-nümā-yı Bedāyiǿ-iştimāl  

(4) Ĥaķķ celle ve Ǿalā ĥažretleri źāt-ı şāhāneyi ki luŧf-ı (5) mülaħħaśś u nūr-ı müşaħħaś 

ve sāye-i aħaśś-ı Ħudā der-i ĥıśn-ı ĥimāyetinde (6) maśūn u maĥfūž buyura ve gerdūn-ı 

müstedįr (7) semt-i noķŧadan münħarif olmayan ħaŧŧ-ı müstaķįm (8) gibi emrine mütābiǾ 

ve sükkān-ı ķaŧār-ı āfāķ-medār (9) mā-beynü’l-ķuŧbeyn gibi mınŧaķa-i bendegį 

baġlayaraķ muŧāviǾ [4b] (1) ve baħt, Ǿaķab-ı maķdemde tālį-śıfat pey-i (2) irādeti üzre 

revān u Ǿāzim ve saǾādet, (3) Ǿaraż-ı lāzım gibi ki cevher ile ķāǿim olur (4) āsitān-ı 

mülāzemetinde ķāǿim ve nuśret (5) mānend-i heyūlā ki levāzım-ı śūretden olup (6) 

münfekk olmaz sāye-i çetr-i ħurşįd-peykerinden (7) münfekk olmaya. Tįġ-i bį-dirįġi, 

ācāl-ı düşmenān (8) üzre istiǾcālde Ǿillet-i māddį gibi Ǿillet-i fāǾili üzre mukaddem; (9) 

ŧalįǾa-ı žafer, ŧulūǾ-ı rāyetinden Ǿillet-i śūrį gibi Ǿillet-i [5a] (1)  ġāǿiyyeden mükerrem, 

düşmene ķudret, imkān-ı taĥśįl-i (2) mümteniǾ gibi bį-ĥuśūl, duǾāǿ-ı devlet-i rūz-efzūnı, 

eśnāf-ı (3) ķażāyāda evveliyāt gibi vācibü’l-ķabūl ola ve daħı (4) ħayr-ħvāh-ı devlet-i 

Ǿālį-himmet-i Muĥammed-sįret saǿdü’d-dünyā ve’d-dįn (5) şeyħü’l-millet ve’l-

müslimįn Muśŧafayu’ş-şiyem śāĥibü’r-rüşd ve’l-himem (6) śubĥ-ı śādıķ gibi rūşen-

                                                 
9 “Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ...” Kur’an, Âli İmran 3/37. 
10 “İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz...” Kur’an, İsra 17/7. 
11 İsim sonradan silinmiş. 
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fuǿād u Ǿāķil, cemįǾ-i kemālāt (7) ile insān-ı kāmil olan vükelā-ı feħħām ve Ǿulemā-ı 

Ǿižām (8) ĥažarātı daħı bu duǾādan ĥiśśemend olalar [5b] (1) 

 

 

B’ismi’llāhi’r-Rahmani’r-Raĥįm  

در امَذا َحَسدَ  (2) قر اَذا َوَقَب  َوممْن َشر  الن َّفَّاثَاتم ِفم اْلُعَقد  َوممْن َشر  َحاسم  Ķul) ُقْل َاُعوُذ بمَرب م اْلَفَلقم  ممْن َشر م َما َخَلقَ  َوممْن َشر م َغاسم

eǿūźu bi-rabbi’l-felaķ min şerri mā ħalaķ ve min şerri ġāsiķın (3) iźā veķab ve min 

şerri’n-neffāŝāti fi’l-Ǿuķad ve min şerri (4) ĥāsidin iźā ĥased)12 işbu sūre, maħlūķātın 

şerĥi (5) beyānındadır. Evvelā maǾlūm ola ki žulmāt-ı Ǿadem, ġayr-ı (6) mütenāhiyedir. 

Ĥaķķ celle ve Ǿalā ĥažretleri o žulumātı nūr-ı tekvįn (7) ile żiyālandırdı. Bu eclden ķul 

eǿūźu [6a] (1) bi-rabbi’l-felaķ min şerri mā ħalaķ buyurdı; çünki Ǿālem-i mümkināt (2) 

iki ķısımdır. Biri Ǿālem-i emr biri Ǿālem-i ĥalķ. Nite ki (3) vācib taǾālā ĥażretleri şu 

āyet-i kerįmede işāret (4) buyurdı  َُاَِل َلُه اْْلَْلُق َواِْلَْمر (elā lehu’l-ħalķu ve’l-emr)13 Bu daħı 

maǾlūm (5) ola ki Ǿālem-i emr küllįsi maĥžā ħayrdır ki şürūr u āfātdan berįdir. (6) 

ǾĀlem-i ħalķ ki Ǿālem-i ecsām u cismāniyāt andan Ǿibāretdir. (7) Şerr ancaķ Ǿālem-i 

ħalķda ĥāśıl olur ve Ǿālem-i ecsāma (8) Ǿālem-i ħalķ tesmiyesiniñ sebebi budur ki ħalķ, 

taķdįrden (9) Ǿibāret olup miķdār-ı ecsāmıñ levāĥikindendir. Emr [6b] (1) böyle olduysa 

Ǿālem-i ħalķda vāķiǾ olan şürūrdan (2) istiǾāźe lāzım gelir nite ki min şerri mā ħalaķ (3) 

āyet-i kerįmesinden murād budur ki bundan śoñra ecsām (4) yā eŝįriye yā Ǿunśuriyedir. 

Ecsām-ı eŝįriye ħayrdır; zįrā iħtilāl ü füŧūrdan (5) berįdir. Nite ki vācib teǾālā ĥażretleri 

(6) ُفُطورر  اْلَبَصَر َهْل تَ ٰرى ممنْ  عم فَاْرجم  تَ َفاُوتر  ممنْ  الرَّْْحٰنم  َخْلقم  َما تَ ٰرى ِف   (mā terā fį ħalķı’r-raĥmani min tefāvut 

ferciǾi’l-baśara (7) hel terā min fuŧūr) 14 buyurdu. Ammā Ǿunśuriyāt yā (8) cemādāt yā 

nebātāt yā ĥayvānātdır. Ammā cemādāt cemįǾ-i ķuvvā-yı (9) nefsāniyyeden ħāliyye ve 

envār bi’l-külliyye zāǿile olup [7a] (1) žulmet kendisinde ĥāśıladır. (2)  قر امَذا َوَقبَ  َوممْن َشر م َغاسم  

                                                 
12 “De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, 
düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah 
aydınlığının Rabbine sığınırım." “ Kur’an, Felak 113/1-5. 
13 “... Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur...” Kur’an, Araf 7/54. 
14 “... Rahmân'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve 
düzensizlik) görüyor musun? ...” Kur’an, Mülk 67/3. 
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(ve min şerri ġāsiķın iźā veķab) 15 āyet-i (3)  kerįmesinden murād budur. Ammā nebātāt 

ki kendisinde (3) ķuvve-i ġādiye-i nāmiye ki ŧūl ü Ǿarż u Ǿumķ ile ziyādeleşür, (4) işte 

bu ķuvve-i nebātiyyedir ki gūyā Ǿuķdelerde teneffüŝ16 eder. (5)  ْن َشر م الن َّفَّاثَاتم ِفم اْلُعَقدم  ve) َومم

min şerri’n-neffāŝāti fi’l-Ǿuķad) 17 (6) āyet-i kerįmesinden murād budur. Bundan śoñra 

ķuvvā-yı ĥayvāniyye (7) ki ĥavāss-ı žāhire vü bāŧına ve şehvet ü ġażab bunlardan (8) 

Ǿibāretdir. Rūĥ-ı insāniyyeyi Ǿālem-i ġayba inśıbābdan [7b] (1) ve ķuds-ı celāl ile 

iştiġālden menǾ ederler. (2)  َدر امَذا َحَسد  18 (3) āyet-i(ve min şerri ĥāsidin iźā ĥased) َوممْن َشر م َحاسم

kerįmesinden murād budur. Bu taķdirce nefs-i insāniyyeden (4) mā-Ǿadā süfliyāndan bir 

şey ķalmadı. Anı daħı sūre-i Nās’da bildirdi. (5) 

 

B’ismi’llāhi’r-Rahmani’r-Raĥįm  

(6) Nefs-i insānį içün fıŧrat-ı aśliyyesinde maǾrifet (7) ve muĥabbetu’llāha ķābiliyyet ve 

istiǾdād olduġu müsellemdir ancaķ (8) nefs-i insāniyye içün merātib-i ŝelaŝe 

mevcūddur: Derece-i evveli (9) nefs-i insāniyye evvel-emrde bi’l-külliye maǾārifden 

[8a] (1) ħālįdir ve bu derecede insān içün bir mürebbį lāzımdır ki (2) insānı terbiye idüp 

maǾārif-i bedįhiyye vü kesbiyye ile (3) tezyįn ide.  بمَرب م النَّاسم (bi-rabbi’n-nās) 19 āyet-i 

kerįmesi işbu (4) derece-i evvelįye işāretdir. Derece-i ŝāniye nefs-i insāniyyede Ǿulūm-ı 

(5) evveline bedihiyye vü kesbiyye ĥāśıl olup işbu Ǿulūm (6) sebebiyle mechūlāt-ı 

fikriyyeye tevaśśul mümkin olur. (7) َملمكم النَّاس (meliki’n-nās) 20 āyet-i kerįmesi derece-i 

ŝāniyeye (8) işāretdir. Derece-i ŝāliŝe nefs-i insāniyede ĥāśıl olan (9) meleke sebebiyle 

mechūlāt-ı fikriyye ķuvveden fiǾle çıķıp [8b] (1) nefs için kemāl-i tām ĥāśıl olur.  امٰلهم النَّاسم 

(ilāhi’n-nās)21 (2) āyet-i kerįmesi derece-i ŝāliŝeye işāretdir. İmdi emr böyle (3) olduysa 

                                                 
15 “... karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden...” Kur’an, Felak 113/3. 
16 Metinde تنفث şeklinde yanlış yazılmıştır. 
17 “...düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden...” Kur’an, Felak 113/4. 
18 “...haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden ...” Kur’an, Felak 113/5. 
19 “...insanların Rabbine ...” Kur’an, Nas 114/1. 
20 “...insanların Melik'ine ... “ Kur’an, Nas 114/2. 
21 “...insanların İlâh'ına...” Kur’an, Nas 114/3. 
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Ĥaķķ celle vü Ǿalā ĥażretleri merātib-i insāniyyeden (4) her bir mertebe ĥasebiyle lāyıķ 

olduġu mertebeye nefsini tesmiye eyledi. (5)  ممْن َشر م اْلوَ ْسَواسم اْْلَنَّاسم (min şerri’l-vevāsi’l-

ħannās) 22 istiǿāźeyi (6) beyāndır.  َخنَّاسم Ħannās23’dan murād ķuvve-i vehmiyyedir ve 

vehme ħannās (7) ıŧlāķınıñ sebebi budur ki Ǿakl ile vehm baǾż-ı muķaddemātıñ (8) 

teslįmine müsāǾde ederler. Ammā netįceye gelince Ǿaķl netįceyi teslįm (9) edip vehm 

iǾrāž eder ve teslįm etmez. Bu sebebden [9a] (1) ħannās tesmiye olundu. İşbu sūrede 

merātib-i ervāĥ-ı (2) beşeriyyeyi beyān vardır ve daħı Ǿaķl ile vehm beyninde olan 

imtiyāza tenbįh vardır. (7) اَلَّذى يُ َوْسومسُ  ِف ُصُدورم النَّاس (elleźį yuvesvisu (3) fį śudūri’n-nās) 

24śudūr’dan murād źikr-i (4) maĥall irāde-i ĥāl ŧarįķiyle ķalbdir, taħśįś bi’ź-źikrden 

śudūr (5) nefs içün maŧiyye-i ulādır ve ħannas  ķuvve-i mütaħayyileden (6) Ǿibāret 

olmaġla evvelā śudūra vesvese verir. Bu (7) śudūr vāsıŧasıyla sāǿir Ǿażāya sirāyet eder. 

نَّةم  25(mine’l-cinneti ve’n-nās) ممَن اْلْمنَّةم َو النَّاسم  (8)  cinne’den murād (9) istitārdır. Nās’dan جم

murād istiǿnāsdır. Umūr-ı müstetire [9b] (1) ħavāśś-ı bāŧınadır. Umūr-ı müsteǿnise 

ħavāśś-ı žāhiredir. (2) Ĥaķķ celle ve Ǿalā ĥāžretleri bunlardan istiǾāźe ediñ (3) deyü 

buyurdu, bizlere de istiǾāźe itmek vācib olur. (4) BaǾž-ı melāĥide ķul eǿūźu bi-rabbi’l-

felaķ min şerri (5) mā ħalaķ26 āyet-i kerįmesine vücūh ile iǾtirāž etmişlerdir. (6) Birinci 

iǾtirāż budur ki istiǾāźe olunan şey (7) ķažā ve ķader-i İlāhį ile mi vāķiǾdir yoħsa degil 

midir? Eger ķażā (8) ve ķader-i İlāhį ile vāķiǾ ise ondan insān ne keyfiyyet ile (9) 

Allāh’a istiǾāźe edebilir zįrā ķažā vü ķader-i İlāhį ile olan [10a] (1) şey elbette vāķiǾdir, 

istiǾāźeye ĥācet yoķdur. Eger (2) ķażā vü ķader-i İlāhį ile degil ise bu daħı Allāh’ıñ  

mülk-i (3) melekūtunda ķadĥ olunur. İkincisi, eger istiǾāźe (4) olunan şey maǾlūmu’l-

vuķūǾ ise istiǾāźede (5) bir fāǿide yokdur ve bir dāfiǾ de yoķdur. Eger maǾlūmu’l-vuķūǾ 

(6) değil ise istiǾāźeye ĥācet yokdur. Üçüncüsü, (7) eger istiǾāźe olunan şeyde bir 

maślaĥat var (8) ise ne keyfiyyet ile insān onuñ defǾine raġbet (9) eder? Eger bir 

mefsedet var ise ne keyfiyyet ile Ĥaķķ celle [10b] (1) ve Ǿalā ĥažretleri onu ħalķ u taķdįr 

                                                 
22 “...sinsi vesvesecinin kötülüğünden...” Kur’an, Nas 114/4. 
23 “Sinsi” 
24 “...insanların kalplerine vesvese veren ...” Kur’an, Nas 114/5. 
25 “...cinlerden ve insanlardan...” Kur’an, Nas 114/6. 
26 Kur’an, Felak 113/1-2. 
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eder? Bunuñ emŝāli (2) şübehātıñ cevābı  َُِل ُيْسُل َعمَّا يَ ْفَعل (lā yusǿelu Ǿammā yefǾalu)27 āyet-

i kerįmesinden (3) başķa olamaz. Her eŧfāl-i nev-resįde ve kāmil-i (4) neverdįdeye 

vaśiyyet ü naśįĥat iderüm ki işbu (5) mey-i ħoş-güvār-ı naśįĥatimi nūş ve dürer ü ġurer-i 

vaśiyyetimi (6) gūş-ı hūşına mengūş edeler. ǾĀlemde Ǿazįz ü merġūb (7) ve maĥbūbu’l-

ķulūb olup insān-ı kāmil ve ĥüsn-i (8) śįti Ǿāleme şāmil olur.  

 

Naśįĥat  

(9) İşbu tercemeyi müŧālaǾa buyurup neffāŝ28-sįret [11a] (1) ĥasūd-śıfat ve ħannās-

mefsed[etd]en olan kimseleriñ (2) şerlerinden Ĥaķķ celle ve Ǿalā ĥažretleriniñ ĥıfž u 

ĥimāyesine (3) śıġınaraķ onlarıñ şerlerinden emįn olalar ve dāǿimā aħlāķ-ı (4) pesendįde 

śāĥibi olan meliküyy’ś-śıfāt ādemlerle ülfet (5) ü ünsiyyet edip şerįr ü münāfıķ u müfsid 

olan (6) kimselerden vebādan ķaçar gibi ķaçmalı. Beyt (7) 

عنکبوتيش    پرده دار    بودد           هر کرا حصن حق حصار بو   
Her ki-rā ĥıśn-ı Ĥaķķ hiśār buved 

ǾAnkebūtįş     perdedār     buved29  

 

(8) Ve Ǿālemde görüşülüp maĥabbet olunacak kimseler üç śınıfdır: (9) Evvelkisi; 

muvāfıķ dost, ikincisi dostuñ dostu, [11b] (1) üçüncüsü düşmeniñ düşmeni. Mekr ü 

ĥįlesinden iĥtirāz (2) olunacaķ kimseler daħı üç nevǾdir: evvelkisi münāfıķ (3) u 

mümāźıķ düşmen, ikincisi dostuñ düşmeni, üçüncüsü (4) düşmeniñ dostu. Ve daħı üç 

kimseden üç şey (5) ümįd itme ve düşmenden śıdķ u śafā, Türk’den ĥilm (6) ü ĥayā, 

zenden Ǿahd u vefa. Ve yine ĥükemā buyurmuşlar ki  و انت  مصاحبة اِلشرار فان الطب اع تنفعل من الطباع

 tecenneb (7) muśaĥabete’l-eşrār fe-inne’ŧ-ŧıbāǾ tenfaǾilu mine’ŧ-ŧıbāǾ ve ente) جتنب ِل تدرى

                                                 
27 “O, yaptığından dolayı sorgulanamaz ...” Kur’an, Enbiya 21/23. 
28 Metinde bu kelime نفاس şeklinde yanlış yazılmıştır. 
29 Senâ’î’ye ait beyit Lügat-nâme’de şu şekilde geçmektedir:  

 هر که را عون حق حصار شود
  عنکبوتيش     پرده دا ر  شود

http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-7b596e0ac1d6410b8069b8e1a67b95dc-
fa.html. Her kime Allah’ın kalesi sığınak olur, örümceği onun gizleyicisi olur. 

http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-7b596e0ac1d6410b8069b8e1a67b95dc-fa.html
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-7b596e0ac1d6410b8069b8e1a67b95dc-fa.html


Bahir SELÇUK-Fatih ELÇİ  

 

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 12, Nisan 2013 

 

210 

(8) lā-tedrį)30 çünki aħlāķ-ı insānda ĥükemā içün iħtilāf (9) vardır ve ħulķuñ taǾrįfi 

budur  لنفس تصدر عنها اِلفعال من غي طلب و تُليفو هو ملُة حتصلت  (ve huve meleketün taĥaśśalet  

[12a] (1) li’n-nefs taśduru Ǿanha’l-efǾāl min ġayri ŧalebi ve teklįfi)31 (2) ve bu ħulķ yā 

kesbį yāħud ŧabįǾįdir. BaǾżı muĥaķķıķlar kesbįyi (3) şu vechle iŝbāt ederler ki aħlāķ bi-

esrihā zamān u mekān (4) ĥasebiyle taġayyür eder. Umūr-ı ŧabįǾi[yye]den de bir şey 

taġayyür etmez. (5) Şekl-i ŝānįden netįce verir ki ħulķ ŧabįǾį olamaz (6) ve baǾż-ı 

ĥükemā bu müddeǾānıñ ħilāfındadır; ancaķ meźheb-i ĥaķķ (7) Calįnūs meźhebidir ki 

insān  min-ĥayŝi’l-ħilķat (8) istiǾdād cihetinden muħālaŧat-ı aħyār ile ħayr olur (9) ve bu 

ŧāǿife ġāyet ķılletdedir. Baǿžıları mücāleset-i [12b] (1) eşrār ile şerįr olurlar  الشرور يقتضيها و

 ve’ş-şürūr yeķtażįhā ŧıbāǾu (2) ekŝeri’l- ħalāyıķ va’llāhu)  طباع اكثر اْلليق وهللا اعلم باحلقايق

Ǿalem bi’l-ĥaķāyıķ)32.  

Nükte 

Şest-i ķažā-yı (3) İlāhį nāvek-i ĥavādiŝe ķısį-i felekden güşād verince hedef-i (4) 

maķśūda iśābet eder. Nite ki Eflāŧūn buyurdu (5) اِلرض    قسى و اِلجرام سهامن و هللا هو الرامى فاين املفر

-el-aržu küretun ve’l-insānu hedefün ve’l-eflākü (6) ķısiyün ve’l) كرة و اِلنسان هدف و اِلفلك

ecrāmu sihāmun va’llāhu hüve’r-rāmį fe-eyne’l-meferr)33 (7) Böyle olunca şek yoķdur 

ki müśāĥebet-i Ǿāķil iksįr-i (8) saǾādet-i cāvidānįdir ve muķārenet-i ġāfil tefsįr-i 

şekavet-i (9) dü-cihānįdir. Ķıŧǿa [13a]   (1) 

اىل   يدى    رمي توصل من ايد   ك     مطيب        طني    احلمام   اذا هو يف   
معتدى   فاىن من ريا]ح[ك سُران   فقلت    له  انت   مسك   و  عنرب        

فجالست  بالورد البحسى  مبعهدى    مذل]ك[ِل        طينا   اجاب باِف  كنت   
ِف يدى و اِل انا الرتب الذى كنت      جمالسى        كمال   خلفى   فاثر  ِف    

 

İźā hüve fi’l-ĥamami ŧıynün muŧayyeb 

Tavaśśale min-eydi kerįmin ilā-eydi (2)         

                                                 
30 Kötülerle sohbetten uzak dur. Karakter karakterden etkilenir sen farkında olmazsın.  
31 O bir melekedir ki ruhta meydana gelir. Fiiller talep ve teklif olmaksızın ondan doğar. 
32 Şerler, ekser mizaçların gerektirdiği şeydir. Doğrusunu Allah bilir. 
33 Yerküre toptur, insan hedef, felekler yay, gök cisimleri ok, atıcı Allah. Kaçış nereye? 
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Fe-ķultu lehu ente miskün ve Ǿanber 

Fe-inni min-riyā[hi]ke sekrānün muǾtedi (3)        

Ecābe ... küntü ŧıynen müźellelā 

Fe-cālestü bi’l-verdi’l-... bi-meǾhedi (4)             

Fe-eŝŝere fį-ħulķį kemālü mücālisį 

Ve illā ene’l-türbü’l-leźį küntü fį-yedį34 

(5) Çünki būy-ı gül ħāke teǿŝįr idince nüfūs-ı nevǾ-i insān ki (6) cüzǿ ü küll bir menşeǿ-i 

ķudsįden müstefāddır, mücāveret-i (7) ŧıbāǾ ve istifādet ü taǾallüm-i aħlāķ ile naśıl 

müteġayyir (8) ü müteǿeŝŝir olmaya? 

Ĥikāye 

Nesl-i fürūġ-ı urūġ-ı Cengįzįden (9) Arġun Ħān bir ħūn-rįz pādişāh idi. Bir gün [13b] 

(1) sel-ħāneden geçerken źebĥ olunmış ķoyunları gördükde (2) ŧıynet-i aśliyyesinde 

merkūz olan inśāf u merhamet (3) ķuvveden fiǾle çıķup insān teleźźüź-i nefs-i emmāre 

(4) içün bu ķadar ĥayvān-ı bį-günāhuñ ķanına girmek inśāf (5) degildir diyerek min-

baǾd ķoyun źebĥ olunmasun deyü yasaġ (6) eyledi. Nerede ķaldı ki ādem öldürmek. 

İlħān’ıñ35 SaǾdu’d-devle (7) nāmında bir Yahūdį vezir-i pür-tezvįri var idi müstaķbiĥ ü 

(8) müstehcen olan şeyleri bir zamān u zemįn ile nezd-i (9) İlħānįde tezyįn ederek 

İlħān’a dedi ki pādişāhlar siyāset-i [14a] (1) Ǿālem içün muǾānidān-ı devleti ķatl u 

tedmįr ile gülzār-ı (2) salŧanatı ħas u ħār-ı vücūdlarından pāk itmek (3) lāzımdır. Bunun 

üzerine İlħān bir derecelerde ħūn-rįzlige (4) ĥarįś oldu ki cüzǿį ķabāĥat içün bir ādem 

degil (5) yüz ādem ķatl ederdi bu gidişle çoķ muǾammer olamayup (6) az zamānda vefāt 

etmekle SaǾdu’d-devle’den dil-gįr (7) olan kimseler saǾdu’d-devle’niñ ĥoķķa-i fesād 

olan ser-i (8) menĥūsını tįġ-i bį-dirįġ ile bürįde ve Ǿavenesini ve iķlįm-i (9) ǾAcem’de 

                                                 
34 Hamamda güzel kokulu bir kil, asil birinin elinden elime ulaşınca ona dedim: Sen misk misin, 
anber misin ki senin kokundan bana sarhoşluk bulaştı? Yine benim ağzımdan cevap verdi: Basit 
bir çamur idim, güzel kokulu bir gül ile buluştum. Sohbet arkadaşımın mizacı bende etki yaptı 
yoksa elindeki bir toprak idim. 
35 Bu kelimenin geçtiği satırla ilgili olarak derkenarda: İlhan lisan-ı Moġol’da pādişāh demekdir 
notu bulunmaktadır.  
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ne ķadar Yahūdį var ise ķatl u demār ile ĥānelerini [14b] (1) iĥrāķ-ı bi’n-nār etdiler işte 

sūǿ-i ķarįnüñ ĥāli budur. (2) نعوذ باهلل من جليس السؤ (neǾūźu bi’llāhi min celį’s-sūǿ)36  

 

Terceme-i SaǾdü’d-devle-i merķūm  

(3) Saǿdü’d-devle, bidayet-i ĥālinde İlħān’ıñ ĥekįmbaşısı (4) olup dāǿimā İlħān’ıñ 

mizācına muvāfıķ şerbetler vermekle (5) nezd-i İlħānįde iǾtibār u istiķbāl peydā idüp (6) 

mertebe-i vezārete nāǿil olmuş idi ve Ǿilm-i ĥisābda (7) ġāyet ŧūl-i yedį olmaġla evvelā 

Baġdād taĥśįlātına meǿmūr (8) oldu. Įrād u maśrafı kemā-yenbaġį rüǿyet edip įrādı (9) 

ziyādeleşdirmekle cemįǾ memālik-i ǾAcem’iñ ĥisābāt u taĥśįlātına [15a] (1)  meǿmūr 

olup nāžırü’n-nužžār oldu ve umūr u ħuśūśunda (2) kemal-i istiķbāli olmaġla her işi 

İlħān’a istįźān (3) etmeksizin keser biçer idi ve Müslümānlara daħı güzelce (4) riǾāyet 

etmekle o zamānıñ şāǾirleri ĥaķķında dįvān (5) olacaķ mertebe ķaśįdeler söylemişler idi. 

(6) Ez-cümle birķaç beyt bu maĥalle taĥrįr olundu. (7) Ķıŧǿa 

يناهلا     فلك  ِل      قد بلغوا          مرتبة     يهود    هذا ال زمان        
و منهم املستشار   و امللك     عندهم          املاك  فيهم  و املال     

قد    هتو د  الفلك         واهتو د          الناس قد نصحت لُمشر عيا م    
هلُوا  العذاب   هلم           فعن   قليل   تريهم    فانتظر  و صيحة    

Yehūdu haźa’z-zamāni ķad beleġū (8)   

Mertebeten lā-yenāluhā felek 

 

El-mülku fįhim ve’l-mālü Ǿindehüm (9)    

Ve minhümü’l-müsteşār ve’l-melik (10) [15b] 

 

Yā maǾşere’n-nās ķad naśahü leküm    (1) 

Tehevvedū ķad tehevvede’l-felek 

 

Fe’ntažir ve śayĥate’l-Ǿaźāb lehüm (2) 

Fe-Ǿan ķalįlin terāhum helekū37 (3)   

 

                                                 
36 Kötü arkadaştan Allah’a sığınırız. 
37 Zamanımızın Yahudileri feleğin ulaştığı bir mertebeye vardılar. Mülk onlarda, mal onlarda, 
müsteşar onlardan, melik onlardan. Ey insanlar! Size nasihat ettim. Yahudi olun çünkü felek de 
Yahudi oldu. Onlar için azabın çığlığını bekleyin çünkü kısa bir zamanda helak olduklarını 
göreceksiniz. 
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(4) Ancaķ śoñraları cibillet-i aśliyyesinde merkūz olan cıfıtlıķdan (5) ħālį ķalmayıp 

İlħān’ı fenā şeylere teşvįķ ü terġįb eder (6) oldı. Ĥāśıl-ı kelām, kemāl-i istiķbāline ve 

cāh-ı bį-ŝebāt-ı (7) İlħān’a maġrūr olup naħvet ü cebriyet-i FirǾavnįyi (8)  ižhār ve 

defaǾātle esāŧįr-i evvelįni ħāŧır-ı İlħān’a Ǿarż (9) u teźkār eylemişdi. Şöyle ki nübüvvet 

Cengįz Ħān’dan śoñra [16a] (1) ırŝ ŧarįķiyle saña irişmişdir. Meŝeldir ki  القش مثالعرش  ثبت 

 38  derler. Bedāhet-i Ǿaķl ile maǾlūmdur ki(ŝebbiti’l-Ǿarş (2) ŝümme’nķuş Ǿaleyhi) عليه

ķāǾide-i (3) milk ü milel ve tertįb-i rābıŧa-i dįn ü düvel tįġ-i cihād ile (4) müyesser olur. 

Ĥattā peyġamber-i ǾArabį śalavātu’llāhi Ǿaleyh aśĥāb-ı (5) güzįni muķātelet ü ġazavāta 

taĥrįś ederdi ve bir günde çoķ (6) kimseniñ başını keserlerdi tā ķahren ve cebren ķılāde-i 

muŧāvaǾatı (7) raķabe-i istilāma ķoyalar. Eger İlħān-ı Ǿālį-himmet fermān buyursa (8) 

her kim ki iŧāǾat ede māl ü cānından emįn ola ve her kim (9) ki iŧāǾat etmeye ķatl oluna. 

Bu taķdįrce şu Ǿālemde bir millet-i [16b] (1) müteceddid ve bir devlet-i mütehaddid ibķā 

edersiñiz dedi. İlħān (2) daħı ĥubb-ı māl sebebiyle düşmen-i cān-ı Müslümānān olmaġla 

(3) tenbįh ve teǿkįd  eyledi ki min-baǾd dįvānlarda Müslümān istiħdām (4) olunmasın. 

Ĥattā bir gün Saǿdu’d-devle śāĥib-dįvān śadr-ı (5) cihāna39 rāst gelüp bir maĥžar çıķarıp 

göstermiş. Meǿāli (6)  bu imiş: Rütbe-i nübüvvet ki aħir-i merātib-i beşeriyyedir ve ufķ-

ı nüfūs-ı (7) melāǿikeye muttaśıl bir iktisābdır ve nefs-i insānį ķābil-i siyāsāt-ı (8) 

Rabbānįdir, kemāl-i ĥikmet-i Ĥakįm-i Ķādir iķtiżā eder ki her zamānda (9) bir śāĥib-

ķırān-ı nāmūs-ı İlāhį ola ve onuñ vücūd-ı mesǾūdı [17a] (1) nižām u iltiyām-ı Ǿālem 

eyleye ve iķtiżā-yı eyyām u meśāliĥ-i enām (2) üzre ber-şiǾār-ı şerįǾat ve ber-esās-ı 

ŧarįķat peydā ede (3) ve ħalķı daǾvet ede, iŧāǾāt edeni ķabūl ede, (4) ictināb u temerrüd 

edeni ķatl ede ve bu meħāǿil-i (5) feżāǿil ve bu şemāǿil-i ħaśāǿil, vücūd-ı İlħān-ı Ǿādilde  

(6) mevcūddur deyü yazmış ve nihāyet maĥżardaki Ǿayn-ı şürūr (7) u ġurūr idi. Efrād-ı 

eǿimme-i İslām’dan ve meşāhįr-i aǿyān-ı (8) devletden birķaç kimseler bu daǾvāyı 

taśdįķ edip (9) śarāĥaten şehādet etmişler. Ĥattā Ǿulemādan birisi kendi [17b] (1) 

ħaŧŧıyla الناس على دين ملوكهم (En’nāsü Ǿalā dįni mülūkihim)40 yazmış neǾuźū bi’llāhi (2) 

                                                 
38 Önce kubbeyi sabitle, sonra onu süsle. 
39 Bu kelimenin geçtiği satırla ilgili olarak derkenarda: “Śāhib-dįvān ve śadr-ı cihān ol zaman śadr-

aǾžamlara  ıŧlāķ olunurdu.” notu  bulunmaktadır. 
40 İnsanlar hükümdarlarının dini üzeredirler. Hadis olarak anılan bir söz. 
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teǾālā. Bunuñ  üzerine İlħān’a taķrįr eyler ki KaǾbe’yi maǾbed-i (3) eśnām-ı bį-nām ve 

ehl-i İslām’ı Ǿubūdiyyet-i Ĥaķķ’dan Ǿibādet-i (4)  evŝāna ilzām eyleye. Bu eŝnāda bu 

endįşe üzerine (5) Yehūd-ı ǾArab’a mürāseleler gönderirdi ki KaǾbe ŧarafına leşker-i 

İlħān (6) teveccüh etmek üzeredir deyü Necįbü’d-dįn Kemāl ki kendi (7) gibi bir bed-

meniş idi, Ħorāsān’a gönderdi tā aǾyān (8) u mütemevvilāndan yigirmi nefer kimseniñ 

isimlerini yazdı, onları (9) ķatl ede ve eǿimme-i nāmdār-ı Şįrāz’dan on yedi nefer [18a] 

(1) kimseyi daǾvet eyledi ki kār-ı ĥayātlarını tamām ede ve bundan ġaraż (2) gūyā 

zuǾm-ı bāŧılınca ķuvvet ü ķudret ü söz śāĥibi olan (3) ādemleri ara yerden ķaldırıp kendi 

kār-ı (4) đalālet-encāmına revāc vere. Velākin çāşnį-gįr-i ķažā oña böyle (5) söylerdi. 

Mıśraǿ اى سوخته اين ديگ متنا خامست (Ey suħte įn dįg-i temennā ħām’est)41  (6) Bunuñ üzerine 

ġayret-i ilāhį žuhūr idüp İlħān ħasta (7) ve birķaç gün žarfında vefāt itmekle Saǿdu’d-

devle’niñ ķurduġu (8) dām-ı tezvįr ve ördüğü zünnār-ı ķaşvįr (?) kendi boġazına geçdi 

(9) laǾnetu’llāhi Ǿaleyh. Erġun Ħān’ıñ vefātından śoñra [18b] (1) Şeh-zāde-i Ǿālį-şān 

Maĥmūd Ġāzān Ħān ibn Erġun (2) Ħān, taħt-ı Ǿālį-baħta cülūs ve įmān-ı İslām’la 

müşerref [ü] (3) meǿnūs olup bir Ǿādil pādşāh-ı Ǿālį-şān (4) olmaġla ķavm-i Tatar’a ve 

Cengįz Ħān neslinden ne ķadar şeh-zāde (5) ve ħān-zāde var ise tįġ-i intiķāmı çekip 

įmāna gelen (6) geldi, gelmeyen ķılıcdan geçdi.  ُُيْرمُج احْلَیَّ ممَن اْلَمي متم  (yuħricu’l-ĥayye mine’l-

meyyit)42 (7) āyet-i kerįmesiniñ ĥükmü žāhir oldu. (8) احلمد هلل القادر نعم املوىل و نعم الناصر (El-

ĥamdu li’llāhi’l-ķādir niǾme’l-mevlā (9) ve niǾme’n-nāśır)43 (10) 

 

Terceme-i Aħlāķu’s-Salŧana  

[19a] (1) BaǾżı ĥukemā buyurdular ki العدل عمود امللك و حصن امللل (El-Ǿadlu Ǿamūdu’l-mülk 

ve ĥısnu’l-milel)44  (2) ve bu maķāmda yine buyurdular: Beş şeyǿ diger beş şeyǿiñ (3) 

vücūduna mütevaķķıfdır. Terāzū, bį-zebāne şāhįn-i müstaķįm olamaz (4) ve şemşįr, 

güzel urucu olmadıķça işe yaramaz ve söz, (5) bį-pįrāye-i śıdķ ārāyiş-peǾźįr olamaz ve 

                                                 
41 Ey yanmış (kişi) bu arzu çömleği pişmemiştir. 
42 “Allah, diriyi ölüden çıkarır ...” Kur’an, Enam 6/95, Yunus 10/31, Rum 30/19. 
43 Kadir olan Allah’a şükürler olsun. Ne güzel sahip ne güzel yardımcıdır. 
44 Adalet mülkün direği, milletin kalesidir. 



 Sultan Abdülaziz’e Sunulmuş Bir Siyasetnâme Çevirisi: 

Kavalalı Hüseyin Kâzım’ın “Risâle-i Seciyye”si 

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 12, Nisan 2013 

 

215 

Ǿilm, ĥüsn-i Ǿamel olmađıkça (6) netįce vermez ve mülk, bį-Ǿadl pāydār olamaz ve 

cemįǾ ümem, (7) Ǿadālete muĥtācdırlar. Meŝelā, düzdān-ı rāh-zenānvār bāb-ı (8) 

müşāŧara beyninde müşāraŧat u müsāvāt olmadıkça (9) işleri munŧažam olamaz ve 

esbāb-ı mürāfaķat müfāraķata [19b] (1) mübeddel olur ve insān, śādru’n-nehār-ı rūzgār-ı 

cüvānįde (2) ve ġurre-i Ǿömr-i zindegānįde ki mažanne-i ŧaleb-i leźźet-i cismānį ve 

maŧiyye-i (3) irtikāb-ı umūr-ı şehevānį ola ve   الغضب امتساك النفس عند هيجان (imtisāku’n-nefs 

Ǿinde heyecāni’l-ġażab)45 (4) taǾrįfiyle muǾarref olan rezānet-i ĥilmle ārāste (5) ve iǾŧa-i 

mā yenbaġį li-men yenbaġį  taǾrįfiyle muǾarref olan ziynet-i (6) ihśān ile pįrāste ola. Bu 

iki ħaślet büyük ādemlere (7) dibaçe-i defter-i mefāħir ve zįver-i peyker-i meǿāŝir olur. 

Bu sebebden ki (8) iltizām-ı ŧarįķat-ı Ǿadl,  mūcib-i ķıvām-ı Ǿālemdir ve ħavāśś-ı (9) nās 

mücerred Ǿadālete rāżįdirler. Ammā Ǿavām-ı nās, maŧmaǾ u maŧmaĥ-ı [20a] (1) nažarları 

olan mertebeyi iĥrāz itmek isterler. Onlar (2) ĥażret-i ǾÖmerü’l-Fārūķ ĥażretlerine vāķiǾ 

olan ķażiyyeye (3) mā-śadaķdırlar. Zįrā ĥażret-i ǾÖmer’iñ Ǿadli bį-Ǿadįl iken (4) yine 

şikāyet edip biz seniñ Ǿadliñe rāżį degiliz (5) dediler ve benį Ādem, Ĥaķķ celle ve Ǿalā 

ĥażretleriniñ maĥż-ı (6) Ǿadline rāżį olmazlar ve eŝnā-yı duǾāda  اللهم عاملىن بفضلك46 و ِل تعاملىن

 47 derler. Çünki büyük(Allāhümme Ǿāmilnį bifażlike  (7) ve lā tuǾāmilnį bi-Ǿadlike) بعدلك

ādemler maĥall ü mevżiǾinde (8) lāyıķ olduġı derece ĥilmi iş edeler ve cürm-i 

mücrimleri (9) śafĥ-ı cemįle muķābil ŧutalar, Ǿayn-ı tefađđul u iĥsān olmuş olur. [20b] 

(1)  

 

Ĥikāye 

İskender-i cihān-gįrden ĥikāye ederler ki bir gün ol (2) śāĥib-devletiñ bārgāhına bir 

mücrimi iĥżār etdiler. (3) Ol mücrim ĥayātından ķaŧǾ-ı ümįd etmiş idi. İskender śafĥa-i 

(4) kitāb-ı saǾādetden  ُُْم ٌر َل  in taǾfū ve taśfeĥū48 fehuve ħayrul) اْن تَ ْعُفوا َوَتْصَفُحوا فَ ُهَو َخي ْ

                                                 
45 Öfke anında kendine hakim olma 
46 Metinde بفضيلتك şeklindedir. 
47 Allah’ın bana fazlınla muamele et, adlinle muamele etme. 
48 “...ama affeder, hoş görüp vazgeçerseniz...” Kur’an, Tegabun 64/14. 
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lekum)49 (5) āyet-i kerįmesini oķudu ve ol mücrimi Ǿafv etdi. (6) Muķarriblerden birisi  لو

 50 dedi. YaǾnį ķudretde (7) seniñ maķāmıñı(Lev küntü iyyāke taķatteltuhu) كنت اياك تقتلته

ŧutmuş olaydım o nā-bekārı niǾmet-i (8) ĥayātdan maĥrūm ederdim, dedi. Cevābında 

İskender (9) ان مل اكن اياك مل اقتله (in lem ekün iyyāke lem aķtuluh)51, buyurdu. YaǾnį …-i 

noķsānda ben [21a] (1) seniñ gibi degilim. Onuñ ķatline iķbāl etmedim ve her çend 

ħalķa (2) mücāzāt erkān-ı mekārim-i şerįǾatden olup meźheb-i (3) salŧanatda siyāset 

vācibdir; ancaķ Ĥaķķ celle ve Ǿalā ĥażretleri (4)  ٌَوَجزٰ ٶا َسي مَئةر  َسي مئَ ة ve cezāǿü seyyiǿetin 

seyyiǿetün52 āyet-i kerįmesiyle bu daķįķ (5) maǾnāya tenbįh buyurdular. Yaǿnį isāǿete 

isāǿet (6) ile mücāzāt Ǿayn-ı isāǿetdir ve bu nükte esrār-ı Ķurǿāniyeden (7) bir sırr-ı 

daķįķdir ve şekk yoķdur ki ġażab u tedemmürüñ (8) nihāyeti heder-i dimāǿ ve telef-i 

nüfūs olur. Bu iki ķabįĥ (9) olan şeyden ictināb lāzımdır. Anuñ’çün mihr-i sipihr-i [21b] 

nübüvvet Ǿaleyhi’ś-śalātu ve’s-selām  ِل يقضى القضى و هو غضبان (lā yaķdi’l-ķāđį ve hüve 

ġađbānün)53 (2) buyurdular.  

 

Hįkāye  

Esedu’llāhi’l-ġālib ǾAlį ibn Ebį Ŧālib (3) rađiya’llāhu Ǿanh bir gün ebŧāl-i ǾArab’dan bir 

müşrik ile meydān-ı (4) maǾrekede ceng ederdi. Ve ŧarafeynden ħaylį ĥamleler vākiǾ(5) 

oldı. ǾĀķıbet, sulŧān-ı velāyet ol şeyŧān-ı (6) ġavāyine(?) ġalebe edip zįr-i pençesine aldı 

ve źü’l-feķārı (7) çekdi ki ĥulķūm-ı bį-dįni ŧaǾām-ı şarābıñ vürūdından (8) menǾ ede. 

Bį-dįn ġażaba gelip ol ĥażrete bir ŧāķım yave (9) sözler söyledi. ǾAliyyü’l-murtażā ol 

bį-dįni ķatlden iǾrāż [22a] (1) edip sebįlini taĥliye eyledi. Ehl-i İslām’dan nazar edenler 

bu ĥāli görünce (2) ol şeh-süvār-ı şecāǾate bu ķadar furśat bulmuş iken (3) n’içün ķatl 

etmediñ dediler. Ol ĥażret cevābında bu melǾūn (4) ġażaba gelip dehānından āteş-i ħışm 

śaçılırdı. (5) Şimdi bu melǾūnu ķatl etmiş olsam rıżā-yı Bārį (6) içün olmayıp teşeffį-i 

śadr ve tesliye-i nefs için (7) olmuş olur. Onuñ’çün ķatl etmedim buyurdular ve ĥikmet 

                                                 
49 “...bu, sizin için daha hayırlıdır ...” Kur’an, Bakara 2/271, Enfal 8/19, Tevbe 9/3. 
50 Ben senin yerinde olsam onu öldürürdüm. 
51 Ben, sen olmadığımdan onu öldürmedim. 
52 “Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir cezadır)...” Kur’an, Şura 42/40. 
53 Kadı öfkeli iken hüküm vermesin. 
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(8) oldur ki ķuvve-i ġażab nefs-i insānįde inbiǾāŝ bulsa duħān-ı (9) mužlim dimāġa 

śuǾūd idüp şiryān u Ǿurūķda [22b] (1) olan ħūn-ı ĥarįķ müncemid olur. Bu śūretde 

envār-ı reǿy-i (2) insān ĥicāb-ı žulmet u żabāb-ı ħayret ile pūşįde (3) ķalır. Bu taķdįrce 

Ǿaķl-ı insān ħayr ile şerri ve ĥaķķ (4) ile bāŧılı farķ edemez ve bu delįl üzerine nefs-i 

insānįde (5) ķuvvet-i ġażabıñ levāzımından olan ĥamiyyet cūş u ħurūşa (6) gelip ħūn-ı 

dil ġaleyān ider. Bu śūretde üç ĥāletden (7) başķa olamaz. Ķaśd u ĥareket yā bir kimse 

ŧarafına olur ki ķuvvet (8) ü ķudretde fāǿiķ yāħūd müsāvį yāħūd aşaġı olur; eger (9) 

ĥareket fāǿiķ ŧarafına olursa ve aħź-ı intiķām daħı mümkin [23a] (1) olamaz. İnķıbāż-ı 

ħūn cezaǾ-keşüñ54 žāhir-i cildinden tevellüd (2) edip derūn-ı dilde müctemiǾ olur. Bu 

ĥālete ħüzn derler. (3) Yāħūd müsāvį ŧarafına olur ve intiķāma ķudret yā var yā yoķdur. 

(4) Bu śūretde ol ħūn inķıbāż u inbisāŧ beyninde mütereddid olur. (5) Bu śūrete ĥıķd 

derler. Ammā ĥareket bir ŧarafa olur ki küçük intiķāma (6) ķudret mümkin ola. Bu 

heyǿete ġażab derler ĥükemā vu Ǿuķelā buyurdular (7) ki: Beş kimseye iǾtimād cāǿiz 

degildir: Ħaste-i zaħm-yāfte, ĥükümdār-ı (8) sitemkār, bir düşmen ki denāǿet ü fürūd-

tenligi kendine şiǾār (9) eyler, bir zen ki ižhār-ı vefādārį eyler, bir ġammāz ki kendi 

maślaĥatına [23b] (1) revāc vermek içün başkasınıñ Ǿaybını söyler. Ammā (2) baǾżı 

kere büyük ādemler kendi menfaǾat-i maħśūśaları’çün ġammāzıñ (3) sözleriyle Ǿamel 

ederler; ancak  ke-meŝelli’ş-Şeyŧani (4) iź) الشَّْيطَاِن ِمْنكَ  امْذ قَاَل لمْلمْنَسانم اْكُفْر فَ َلمَّا َكَفَر قَاَل امىن  بَریٌء َكَمَثلم  

ķāle li’l-insān ikfur fe-lemmā kefera ķāle innį berįǿun (5) minke)55 āyet-i kerįmesiniñ 

medlūl-ı münįfince ol (6) śuħan-çįn-i bed-ŧıynete aślā iǾtibār etmezler. Çünki (7)  فَ َقدم

 56 (8) āyet-i kerįmesiniñ(feķadihtemele bühtānen ve iŝmen mübįnā) اْحَتَمَل بُ ْهَتانًا َوامْْثًا ُمبيًنا

mıśdāķınca ol ġammā[z]ıñ sözleri aġrāż-ı (9) fāsideden ħālį olmayıp fünūn-ı türrehāt u 

ekāźįb [24a] (1) ü erācįfden Ǿibāretdir.  

 

 

 

                                                 
54 Metinde جزع كشنك  şeklinde yazılmıştır. 
55 “Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, "İnkâr et" der; 
insan inkâr edince de, "Şüphesiz ben senden uzağım...” Kur’an, Haşir 59/16. 
56 “... şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur.” Kur’an, Nisa 4/112. 
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Temŝįl 

İbn ǾAlķam, devlet-i ǾAbbāsiye’den (2) MustaǾśım Bi’llāh’ıñ vezįri olup baǾżı mertebe 

ħalįfeye (3) gücenmekle kįn-i derūnunu iħfā ve ħalįfeyi iġfāl iderek kendi (4) ġaraż-ı 

nefsāniyesi’çün devlet-i Cengįziyeden Hülāgū Ħān’ı (5) daǾvet ve ħān-ı müşārun ileyh 

daǾvete icābet ķażiyyesine riǾāyet (6) birle beş yüz senelik devletiñ zir ü zeber ve ħāk 

ile (7) yeksān ve bu ķadar ħūn-ı bį-günāhān seyl-i Ǿarem gibi cereyān (8) ve bu ķadar 

ebkār-ı nāz-perverdeniñ āb-rūy-ı Ǿırż u nāmūsları (9) rįzān olup pāy-māl olmasına sebeb 

olmaġla لعن هللا من ِل يلعن ابن العلقم (leǾana’llāh [24b] (1) men lā-yelǾan İbne’l-ǾAlķam)57 

medlūlünce maĥşere ķadar siper-i laǾnet (2) oldu. Ĥattā Hülāgū Ħān, Baġdād’ı istįlā 

eyledikde ķatl-i Ǿāmm (3) ve bisāŧ-ı ħilāfeti ber-dāşte vü bį-nām ve İbn Ǿİmrān’ı 

Baġdād’a (4) vālį-i İslām edip İbn ǾAlķam’a aślā ve ķaŧǾā iǾtibār etmedikden śoñra (5) 

yāsā-yı Cengįzį üzre yetmiş çūb urup (6) bed-nām eyledi. Ǿİbret-i netįce-i ĥāl-i rūzgār 

ve bāzįçe-i felek-i ġaddār (7) bundan başķa olamaz ki her şeb, şafaķ-ı şāmį ħūn-ı bį-

günāhān (8) ile mürekkeb ve her seher, falaķ-ı śubĥį dūd-ı nefes-i dād-ħˇāhān ile (9) 

mürettebdir. Nite ki Ħāķānį buyurdı: [25a] (1) 

بر دامن     از آن طوفان مهی بارم         چون   تنور   آهنني   شد مرا   دل     
 در اين پيوزه طشت از خون چشمم         مهه    آفاق   شد   بيجاده معدن     

خون   دل  اگر نه سر نگون سارستی اين طشت         لبالب   بودی    از     
Me-rā dil çün tennūr-ı āhenįn şod  

Ez-ān ŧūfān hemį bārem be-dāmen 

 

Der-įn pįrūze ŧaşt ez-ħūn-ı çeşmem (2) 

Heme āfāķ şod bįcāde maǾden  

 

Eger ne ser-nigūnsār’estį įn ŧaşt (3) 

Leb-ā-leb būdį ez-ħūn-ı dil-i men58 

 

(4) Ve daħı Nižāmį buyurdı: (5)  

 

                                                 
57 Lanet, İbn Alkam’a lanet etmeyenin üzerine olsun. 
58 Hakanî, Gönlüm demirden bir ocak gibi oldu. O tufandan eteğime gözyaşı dökmekteyim. Bu 
firuze leğenden taşan gözümün kanından dolayı her taraf bicade (kırmızı renkli bir taş) madenine 
dönüştü. Eğer bu leğen tersyüz olmasaydı gönlümden akan kanla dolup taşardı. 



 Sultan Abdülaziz’e Sunulmuş Bir Siyasetnâme Çevirisi: 

Kavalalı Hüseyin Kâzım’ın “Risâle-i Seciyye”si 

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 12, Nisan 2013 

 

219 

 خاک شد آنکس که برين خاک زيست          خاک چه داند که درين خاک جيست
اذه    ايستز ملک   فرق    قدمی هر          يستگ     آزاده    ۀهر  ورقی    چهر  

Ħāk şod ān kes ki berįn ħāk zįst 

Ħāk çi dāned ki der-įn ħāk çį’st (6) 

   

Her varaķį çehre-i āzādegį’st (7) 

Her ķademį farķ-ı melik-zādeį’st59(8) 

 

İśābet  

Eger rįbet-i nifāķį ve şāǾibe-i inkārį bendegāndan (9) birisiniñ mizācında teferrüs 

olunursa onuñ ķamǾına istiǾcāl (10) lāzım gelmez. Ol cihetden ki taĥśįl-i kemālāt-ı 

nüfūs-ı insānį ġāyet [25b] (1) śuǾūbetde olup az zamānda olamaz ve bir düşmeni ıślāĥ 

(2) etmek beźl-i māl ile müyesser olur.  

 

Ĥikāye  

Ĥüsrev-i Pervįz’iñ (3) kendi terbiye-gerdelerinden ve ħavāśś-ı bendegānından bir emįr-i 

ķavį-rāy-ı (4) nāfiźü’l-kelim var idi ve ol emįr umūr ħuśūśunda (5) kemāl-i istiķlāl ile 

mahsūd-ı aķrān olmuş idi. BaǾżı ġammāzlar (6) Kisrā’ya şöyle taķrįr etdiler ki filān 

kimseniñ dimāġında (7) fesād olup cādde-i iŧāǾatden çıķmışdır. Eger böyle (8) ĥāli üzre 

ķalırsa revnaķ-ı salŧanat oña tābiǾ olur. (9) Kisrā bu ħuśūśda bendegān u maĥremān ile 

meşveret eyledi ve tedbįr [u r]āy-ı [26a] (1) cumhūr şöyle istiķrār buldı ki ol emįri 

muĥkem bende çekeler (2) ve iħtiyār-i nefy ü iŝbāt bāķį ola. Vaķtā ki irtesi gün gerdūn-ı 

(3) turuncį-şekl nārenc-i zerrįni gūşe-i farķ-ı şarķa aśdı, (4) Kisrā daħı taħt-ı salŧanata 

ayaķ baśdı ve ol emįr resm-i (5) muǾtād üzre bārgāh-ı keyvān-rütbete geldi. Kisrā ol (6) 

źāta aķrānından ziyāde Ǿizzet ü ikrām edip śadr-ı meclise (7) iķǾādına fermān buyu[r]du 

ve ol źātıñ pā[d]şāha olan (8) ĥüsn-i ħidmetini ve Ǿubudiyyetini mübālaġa vechile 

taǾdād eyledi (9) ve daħı teşrįf-i ħāśına iħtiśāś buyurup ħilǾat-ı fāħire [26b] (1) ilbāsıyla 

ķadrini bülend ve muraśśaǾ şemşįr-i zerrįn-nitāķ ile (2) ķalbini muĥkem bend eyledi. 

Ķurenā-yı ĥażret ħalvet-i ħāśśada Ǿarż (3) etdiler ki śafĥa-i āyįne-i rāy-ı pādşāhį noķŧa-i 

mevhūm-ı tereddüdden (4) jeng-pezįr olmaz ve nūr-ı āftāb-ı żamįri terāküm-i ġamām-i 

                                                 
59 Bu toprak üzerinde yaşayan herkes toprak oldu, toprak kendi içinde olanı nerden bilsin. Her bir 
yaprak bir soylunun yüzüdür. Atılan herbir adım bir melikzadenin başına denk düşmektedir. 
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şübehāt (5) ile pūşįde ķalmaz. İmżā-yı Ǿazįmete sebeb-i muħālefet nedir? Pādşāh (6) 

buyurdu ki: “Ol ķadar ki şeh-bāz-ı teǿemmüle nişįb [u] firāzda (7) mesālik-i pervāz 

verdim ve her Ǿużva bend ķodum. Ancak nihāyetü’l-emr (8) anıñ ķalbinden başķa 

ziyāde şerįf Ǿużv bulamadım ve ol (9) Ǿużv sulŧān-ı memālik-i aǾżādır. Onu iyilik ile 

muĥkem ķayd u [27a] (1) bend eyledim tā sāǿir aǾżā ħadem meŝābesinde olup aña (2) 

mütābaǾatla ķayd u bende geleler ve bend-i āhenįn ise bir Ǿużva maħśūś (3) olup sāǿir 

aǾżāya sirāyet edemez.” Bu söz bürhān-ı (4) Ǿaķlį ile müǿeyyed ve şerįǾat ile müǿekked 

ve Ǿörf ü āđet (5) daħı taśdįķ eder ki pādşāhlar ĥabs-i mücrimātı bu vāsıŧa (6) ile śavāb 

görürler ki tafaĥĥuś-ı ĥālde iǾādet-i nažar ve ifnā vü įķāda (7) mecāl ola. Hükemā 

buyurmuşlar ki pādşāhlara lāzım u vācib olan (8) Ǿuķūbet-ı mücrimānda Ǿacele lāzım 

degildir. Zįrā ġażab teskįn olunca (9) Ǿafv mümkin olur ve eger müsāraǾat olunursa 

dest-i irādet [27b] (1) dāmen-i telāfįye erişmez ve baǾżılar söylediler ki: و فبادر خبي مهمت اذا 

-iźā hememte bi-ħayrin (2)  fe-bādir ve iźā hememte bi-şerrin fe) اذا مهمت بشر   فسوف

sevvif)60  zįrā güzel şeylere (3) Ǿacele memdūĥ u maķbūl olduġu ve سارعو اىل اْليات (sāriǾū 

ile’l-ħayrāt)61 (4) ĥükm-i şerįfiyle mütābaǾāt-ı enbiyā vü evliyā olmuş olur ve nedāmet 

(5) olmaz. Devlet-i ǾAbbāsiye’den Meǿmūn ħalįfe buyurmuş ki: (6) الناس ِما ندرك من  علم لو

 Lev Ǿalime’n-nās mimmā nüdriku min leźźeti’l-Ǿafv le-teǿtū) لذت العفو لتأتو الينا باْلبايات

ileynā bi’l-ħabāyāt)62 (7) her ĥālde Ǿālį-himmet olan büyük ādemlere leźźet-i Ǿafv 

intiķāmdan (8) daha güzeldir. Ol sebebden ki leźźet-i Ǿafv müsteĥabb ve memdūĥu’l-

Ǿāķıbetdir (9) ve leźźet-i teşeffį mūriŝ-i mezemmet ü nedāmetdir. [28a] (1) 

 

Ĥikmet  

Ĥilm, güzeldir ancaķ Ǿacze ĥaml olunmayacaķ derecede olmalı ve heybet-i (2) salŧanat, 

lāzımdır ancaķ leźźet-i Ǿafv, zįr-destāna nāķıś olmayacak (3) derecede. ReǾāyādan teklįf 

almaķ lāzımdır ancaķ reǾāyā (4) żabŧ-ı iŧāǾatden çıķmayacaķ derecede olmalı. ǾAfv 

müsteĥābdır (5) ancaķ Ǿālem günāha dilįr olacaķ derecede degil. DefǾ-i melāl lehv (6) ü 

                                                 
60 İyiliğe niyet ettiğinde acele et, kötülüğe niyet ettiğinde bir kez daha düşün. 
61 “Hayırda acele ediniz.” Hadis. 
62 Bizim aftan aldığımız lezzeti bilseydiler, karşımıza hatalarla çıkarlardı. 
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şikār ile ĥāśıl olur ancaķ żarūriyye-i melikiyyeden geri ķalmayacaķ (7) derecede olmalı. 

Ĥāśıl-ı kelām her şeyde ifrāŧ [u] tefrįŧ meźmūm (8) ve ĥadd-i iǾtidāl maķbūl ü maǾlūm 

olduġu bürhān-ı Ǿaķlį vü naķlį (9) ile müsellem-i Ǿālemiyāndır.  

 

Naśįĥat 

Mülūk peder ü māder-i müşfiķ [28b] (1) meŝābesindedir. ǾUmūm-ı ħalāyıķ eŧfāl-ı rađįǾ 

maķāmında ve eŧfāl (2) peder ü mādersiz żāyįǾ olacaġı cāy-ı iştibāh degildir.  

 

Ĥikāye  

(3) Devlet-i Selcuķiyyeden Melik Şāh zamānında bir pįre-zeniñ (4) bir ŧıfl-ı yetįm ile bir 

gūsfendi var idi ve ol gūsfendiñ (5) maĥśūliyle taǾayyüş ü teġaddį ederlerdi. Bir gün bir 

köprüden (6) geçerken ĥālbuki ol köprü dest-i teśārįf-i ĥadeŝān (7) ile eczā-yı Ǿimāreti 

pāy-ı indirāsa erişmiş idi. Nā-gāh (8) pāy-ı gūsfend ol raħnelerden bir raħneye ümįd-i 

hünermendān (9) gibi gidip Ǿahd u peymān-ı leǿimān gibi şikest oldı. [29a] (1) pįre-zen 

köprü başında feryād u efġān edip oturdu (2) ķaldı. Nā-gāh Melik Şāh ol gün ol 

köprüden mürūr (3) etmek lāzım gelip Ǿažametle ol köprüye erişdi. Bį-çāre (4) pįre-zen 

ķalķıp aġlayaraķ sulŧānıñ dizginini ŧutdu (5) ve dedi: “Ey püser-i Alp Arslan bu 

köprüden benim dādımı alıver yoħsa (6)  َُلى السََّرائمر  63 ki Ǿarśa-i maĥşere(tuble’s-serāǿir) تُ ب ْ

aǾvān u enśārsız ĥāżır olduġuñda (7) Śırāŧ Köprüsü başında elimi dāmeniñden 

çekmem.” Sulŧān suǿāl (8) buyurdu ki: “Ĥāliñ nedir ve kimden şikāyet edersiñ?” Pįre-

zen (9) dedi ki: “Seniñ gibi bir śāĥib-ķırānıñ zamān-ı salŧanatında revā mıdır [29b] (1) 

ki bu köprü mecāz-ı merākib-i nās ve böyle münhedimü’l-esās (2) ola ve sen ondan 

ġāfil olasın? Bir gūsfendim var idi (3) benim ve ŧıfl-ı yetįmimiñ nücǾat-i maǾāş ve 

müske-i intiǾāşımız idi (4) bu gün köprüden geçerken şikeste-pāy olup muħtell-aǾżā (5) 

oldu.” Sulŧān pįre-zeniñ işbu āteş-bār u ābdār olan (6) sözünden esb-i bād-reftār 

üzerinde ŧāķ-ı pül gibi ķaddi ħamįde (7) ve seyl-āb-ı sirişk dįdelerinden çekįde oldı ve ol 

pįre-zene (8) ĥelāl mālından yüz ķoyun verdi ve ol pįre-zen fāriġü’l-bāl (9) ve rāfiǾü’l-

ĥāl duǾā-yı devlet-i sulŧāna meşġūl oldu. [30a] (1) Vaķtā ki Melik Şāh bu dār-ı fenādan 

                                                 
63 “Gizlilerin açığa çıkarıldığı (gün)” Kur’an, Tarık, 86/9. 
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dār-ı beķāya irtiĥāl eyledi (2) mažanneden bir źāt Ǿālem-i maǾnāda görüp ĥālinden (3) 

suǿāl etmiş. Melik Şāh buyurmuş ki: “Eger köprü başında (4) dād-ħˇāh olan pįre-zeniñ 

duǾāsı baña dest-gįr (5) olmamış olaydı bį-çāre Melik Şāh Ǿaźāb-ı ebedįde (6) ķalırdı.” 

Büyük ādemler küçük ādemlerle mükālemeyi ħıśāl-ı (7) ĥamįdeden Ǿadd ederler ve 

Süleymān Ǿaleyhi’s-selām bu ķadar salŧanat (8) ve şeref-i nübüvvet ile berāber istifāde 

ŧarįķiyle mūr-ı żaǾįfiñ (9) sözünü istimāǾ edip irşād oldu. [30b] (1) Beyt:  

مورم اي رتبت  تو ]نه[ برتر از سليمان            بشنو سخن ار  چ ه كم ز   
 زرين    سخن م     بدولت     شاه           هر چند كه  نيست  زر و  زورم

 

Ey rütbet-i tu [ne]-berter ez-Süleymān 

Bi’şnev süħan er çi  kem  zi-mūrem 

 

Zerrįn süħanem be-devlet-i şāh  (2)         

Her çend ki  ni’st  zer  u  zūrem64 (3) 

 

Naśįĥat  

Bir kimseniñ ķuśūr u günāhını bilā-taĥķįķ Ǿuķūbet ü cezāǿ cāǿiz degildir. (4) Zįrā vācib 

taǾālā ĥażretleri Ħallāķ [u] Baśįr ü Rezzāķ u Ķādįr (5) iken rūz-ı ķıyāmetde bende-i 

mücrime birden bire Ǿiķāb (6) u Ǿaźāb etmez tā ki muĥāsebe-i aǾmālini muķābele 

buyurur ve śaĥįfe-i (7) ħayr u şerri śāĥibine gösterir eger inkār ederse (8) aǾżāsına suǿāl 

eder ve her aǾżā efǾāl-i maħśūśuna şehādet (9) eder ve bu iǾtirāf üzerine ġadre mecāl 

ķalmaz ol zaman [31a] (1) yā mücāzāt yā Ǿafv buyurur.  

 

Ħaślet  

Pādşāhlar sözinde (2) ve her ħuśūśında ŝebāt gibi güzel şey olamaz. Farażā (3) pādşāh 

bir ĥükümde ħaŧā etse vükelā-yı devlet iĥżār (4) etseler birden bire ol ħaŧādan rücūǾ 

etmek cāǿiz (5) degildir ve āŝār-ı tereddüd daħı göstermemelidir. Çünki her ne ķadar (6) 

ol fiǾl üzerine ıśrār-ı ħaŧā etse de o ŝebātıñ (7) verāsında pek çok ŝevāb vardır. Bundan 

ķıyās (8) etmeli ki fiǾl-i cemįl üzerine olan ŝebāt ne güzel (9) şeydir.  

 

                                                 
64 Ey derecesi Süleyman Peygamber’den daha yüksek olmayan, her ne kadar karıncadan daha 

yetersiz isem de sözümü dinle. Her ne kadar altın ve gücüm yok ise de padişahın sayesinde 
sözüm altındır. 
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Nükte  

Bu cihān bāķį oldukça her zamanda [31b] (1) bir pādşāh eksik olmaz. Ancak pādşāha 

lāzım olan (2) dünyāsını maǾmūr etdigi gibi āħiretini daħı maǾmūr edip (3) orada da 

pādşāh olmalıdır. Ammā bu dār-ı fenāda pādşāh (4) olup yarın dār-ı beķāda faķįr olursa 

çoķ (5) żararlı çıķar.  

 

Fāǿide  

İltifāta şāyeste ve işe yarar (6) dirāyetli ve śadāķatli ādemlere iltifāt itmeli, nā-dān u nā-

ehl (7) olanları dūr u tebǾįd itmeli. Eger bir mülkde bunuñ (8) ber-Ǿaksi žuhūr ederse 

yaǾnį işe yarar ādeme fenālıķ (9) erişip yaramaz ādeme iyilik erişirse [32a] (1) o 

mülkden iyilik ümįdi münķaŧıǾ olur. (2) Fażįlet [ü] Ǿadl [u] kerem [ü] iĥśān ile cemįǾ 

nāsı (3) ħoşnūd etmek mümkin olamaz ammā Ǿadl ile (4) bütün Ǿālem ħoşnūd olur. Zįrā 

 65 medlūlünce(ve biǾl-Ǿadl ķāmeti’s-semāvātu (6) ve’l-arż) و بالعدل قامت السموات و العرض  (5)

(7) Ǿadālet cümleye (8) şāmil olur. (9) 

 

SONUÇ 

İlhanlı hükümdarı Muhammed Hudâbende adına yazılmış olan ve ünlü tarihçi Vassaf’a 

ait olduğu sanılan Ahlâku’s-saltana, Kavalalı Hüseyin Kâzım tarafından kısmen 

Türkçeye aktarılmıştır. Tek nüshasını tespit edebildiğimiz Risâle-i Seciyye, Topkapı 

Sarayı Müzesi’nde bulunmaktadır. Hüseyin Kâzım bu eserinde 34 bölüm başlığından 

oluşan Ahlâku’s-saltana’nın 13 bölümünü belli bir sıra gözetmeden Türkçeye aktarmış, 

başına bir mukaddime ve çeşitli ibret verici hikâyeler ekleyerek Risâle-i Seciyye adıyla 

Sultan Abdülaziz’e sunmuştur.  

Kısmî bir çeviri olan Risâle-i Seciyye, süslü nesir üslubuyla kaleme alınmıştır. 

Mukaddime kısmında mecazlar, zincirleme tamlama ve uzun cümlelerle ağırlaşan dil 

sonraki bölümlerde daha sade bir görünüm kazanır. Mukaddime kısmında yer yer 

sanatlı bir dil oluşturma kaygısı taşıyan yazarın, doğal söyleyişten uzaklaştığı görülür. 

                                                 
65 Gökler ve yer adalet üzre ayakta durur. 
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Siyasetnâme alanındaki tercüme eserlerin ve kaynaklarının tespit edilip karşılaştırmaya 

tabi tutulması, hem siyasetnâmeler hem de klâsik çeviri geleneği açısından önem arz 

etmektedir.  
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Extended Abstract 

Introduction 

The genre of siyasatnama (book of government), transmitted to Turkish literature from 

Iran literature through translations, is a didactic book guiding rulers for a good ruling. 

In eastern literatures, the source of such books belongs to the former kingdom of 

Persia (Sassanian). These books were called generally Andarzname or Pendname at 

that period, yet they were embodied an Islamic pattern with the addition of verses 

form Koran, hadith and so on. 

 

Siyasatnames, describing the art of management, were addressed to the ruling class.  

Through exemplary stories, these books illustrate how a state should be managed 

properly and fairly, advising the ruler to be sensitive to the problems of its people, to 

protect the weak, to assign worthy people in all kind of works etc.   

 

Translations of Siyasatnama into Turkish are not exactly made because of the 

translator’s intervention in the text as they are regarded as a copyrighted work.  

Siyasatnames stand out with political, moral, historical, social and didactic 

characteristics. The ones translated in a literary style in particular show nature of 

literary documents. 

 

Method 

In this study, some information about the content of Risale-i Seciyye is provided and a 

comparison with the source text is made to find out which parts of the text are 

translated and which are not. The main part of the study is composed of the 

transcription of Risale-i Seciyye to Latin letters. In addition to the transcription of the 

Arabic and Persian parts of the texts, they are also written with Arabic alphabet as in 

the text itself. Turkish translations of these parts are referred in footnotes.  Leaf 

numbers of the text are given in square brackets while line numbers are given in round 
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brackets. The missing parts of the text are shown in square brackets. The spelling 

mistakes are shown in the footnotes as well. 

 

Findings 

One of the Siyasatnames that translated into Turkish from Persian is Ahlâku’s-Saltana. 

Ahlaku's-Saltana, believed to be written by the famous Iranian historian Vassaf 

Reşîdü’d-dîn Fazlu’llâh Şîrâzî (d. AD.1334/AH.735), was presented to the Ilkhanid ruler 

Muhammad Hudâbende (1304-1317). It seems that Ahlaku's-saltana was partially or 

fully translated into Turkish by different authors at different times. 

Ahlaku’s-Saltana was lastly translated by Kazim Hussein Kavalalı more authentically 

with the addition of a long introduction. He entitled it Risale-i Seciyye, and presented it 

to Sultan Abdulaziz (1861-1876). There is some information about Kavalalı Hüseyin 

Kâzım in Sicill-i Osmanî. He worked as lecturer and mullah in Tripoli and he passed 

away in 1862 after becoming mullah of Cretan in July. 

Risâle-i Seciyye consists of 21 chapters. 18 of these chapters have a title.  The parts 

from the very beginning to the title “Terceme-i Ahlaku’s-Saltana” (translation of 

Ahlaku’s-Saltana) are not included in Ahlaku’s-Saltana, which is the source text. These 

are added later by the writer. 

 

Under the title of “Terceme-i Ahlaku’s-Saltana”, 13 chapters were translated.  In this 

section there are titles as Hikaye (story), Temsil (representation), Nasihat (advice), 

Nükte (epigram), Isabet (befitting) Hikmet (wisdom) Haslet (qualification) Faide 

(benefit). 

Titles of the chapters and topics are as follows: 

1. Dibace (Introduction) 

In this chapter, the writer praises Sultan Abdul Aziz Khan, and states that there is no 

corruption and sedition during his reign. The writer said that he translated Vassaf’s 

Persian Ahlaku’s-Saltana, added some parts, and entitled his work Risale-i Seciyye. 
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2. Duâ-yı Sanâyi-nümâ-yı Bedâyi-istimal (pray in an artful manner) 

In this chapter, the writer prays for the sultan and other higher men in administration 

and scholars. 

3. Commentary of the chapter of Falak of Koran 

4. Commentary of the chapter of Nas of Koran 

5. Nasihat (advice) 

In this chapter, the writer tells about the friendship of evil and good ones that a person 

should be aware of and gives some advices. 

6. Nükte (epigram) 

In this chapter, the writer indicates that conversation with intelligent people is an elixir 

providing eternal happiness, while being close to unwary people leads to unhappiness 

in the two worlds. 

7. Hikaye (story) 

In this chapter, the writer tells a story about the ruler İlkhan and his Jewish vizier 

Saduddevle. 

8. Hikaye (story) 

In this chapter, the writer tells another story about the ruler İlkhan and his Jewish 

vizier Saduddevle. 

9. Terceme-i Ahlaku’s-Saltana (Translation of Ahlaku’s-Saltana) 

In this chapter, the writer discusses justice. 

10 Hikaye (story) 

In this chapter, the writer tells a story about Alexander and a guilty whom he forgives. 

11. Hikaye (story)  

In this chapter, the writer tells a story about Hazrat Ali and a polytheist whom he 

relinquishes from killing. 

12. Temsil (representation) 

In this chapter, the writer tells a story about Hülagu Khan and İbn Alkam. 

13. İsabet (befitting) 
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In this chapter, the writer discusses on the purgation of the soul and of enemies. 

14. Hikaye (story) 

In this chapter, the writer tells a story about the İranian ruler Perviz and his 

disobedient man 

15. Hikmet (wisdom) 

In this chapter, the writer speaks on some good and bad qualifications. 

16. Nasihat (Advice) 

In this chapter, the writer argues being compassionate. 

17. Hikaye (Story) 

In this chapter, the writer tells a story about the Seljuk Sultan Malik Shah and an 

elderly woman. 

18. Nasihat (Advice) 

In this chapter, the writer gives advices that one should not be punished before a deep 

investigation. 

19. Haslet (qualification) 

In this chapter, the writer speaks on the determination of the rulers. 

20. Nükte (epigram) 

In this chapter, the writer speaks on life and afterlife of the rulers. 

21. Faide (Benefit) 

In this chapter, the writer speaks on assignment of qualified persons. 

 

Conclusion 

Risale-i Seciyye, a partial translation, was written in the style of ornate prose. The 

author's concern about creating a stylistic language makes the language of the text 

unnatural. The language used in the introduction (mukaddima) becomes severe with 

metaphors, long phrases and sentences, but after this part it becomes plain. 


