
SİYASETNAME’DEN NOTLAR 
Nizâmülmülk 

Özet: M. Ali KAYA 
Giriş 

 
Nizamülmülk, Hasan b. Ali b. İshak Tûsî (1088-1092) Tus’ta dünyaya geldi. (10 Nisan 

1018.) İyi bir eğitimden sonra Gazneli devletine bağlı Horosan Umumi Valisi Ebu’l-Fazl 
Sûrî’nin maiyetinde idarecilik hayatına başladı. 1040 Dandanakan Savaşından sonra 
Horosan’a dönerek Selçukluların hizmetine girdi.  

Alparslan Selçuklu Sultanı olunca 1064 yılında onu 
vezirliğe getirdi. Bundan sonra Alparslan ve Sultan 
Melikşâh’ın vezirliğini yaptı. İslam birliğini sağlamak için 
eğitime önem veren Nizamulmülk Bağdat’ta “Nizamiye 
Medreseleri” ismi verilen Üniversiteleri kurarak başına İmam-ı 
Gazali’yi getirdi ve “Ehl-i Sünnet” inancını esas aldı. Böylece 
ehli bid’a ve dalalet fırkalarının torplumu ifsat etmesinin önünü 
almış oldu.  

Nizamülmülk 1092 tarihinde Batınî fedailerinin su-i 
kasdı ile şehit edildi.  

Nizamülmülk “Siyasetnâme” isimli eserini yazdığı 
zaman Hüccetü’l-İslam İmam-ı Gazali’nin “Nasihatu’l-Mülûk” 
isimli eserini de okumuştu. Eserini kendisinden sonra 1111 
yılında tamamlanmıştır. 

 
 
Siyasetnâme’den Seçmeler 
 
1. Peygamberimiz (asm) “Kıyamette Allah’ın kulları içinde idareci olanlar elleri bağlı 

olarak Allah’ın huzuruna çıkarılırlar. Eğer âdil ise adaleti onun ellerini çözer ve 
cennete götürür. Zalim ise elleri bağlı olarak cehenneme atılır” buyurdular. Yine 
“Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz” buyurmuşlardır. 

2. Abdullah b. Ömer (ra) babası Hz. Ömer’e (ra) sordu: “Seni ne zaman görebilirim?” 
“Öteki dünyada görebilirsin.” “Daha erken ne zaman görebilirim?” “Vefatımın ilk 
üç gününde görebilirsin” dedi. Ancak 12 sene sonra bir gece rüyasında gördü ve “Ne 
için sizi daha önce göremedim?” dedi. Hz. Ömer (ra) “Bağdat yakınlarında bir 
eskimiş köprüyü tamir ettirmemiştim. Köprüden koyun sürüsü geçerken bir koyunun 
ayağı kırılmış. Bugüne kadar onun hesabı ile meşguldüm” diye cevap vermiştir. 

3. Bir padişah haftanın iki gününde divan durdurarak adâleti temin etmesi gerekir. 
Şikayetlerini dinleyip ihkâk-ı hak ettiği ortaya çıkarsa zalimler çekinirler.  

4. İşler karışıklığa uğrarsa en önce başvezirini çağırıp durumun ondan kaynaklanan 
yönlerini araştırmalıdır. İdareci memurların durumundan gafil olmamalı. Devamlı 
onları kontrol ve teftiş etmelidir. Zulüm ve hıyanet gördüğü anda buna vesile olan 
derhal azledilmeli. Durumlarına göre onlara ceza verilmelidir ki diğerleri çekinip 
padişah aleyhine bir işe girişmesinler. 

5. Yönetici bir kişiyi büyük bir işe memur ederse haberi olmadan onun işlerini kontrol 
eden bir müfettiş de göndermelidir.  



6. Arito, İskender’e dedi ki: “Bu memlekette yazarları incitirsen onlara vazife verme. 
Düşmanla beraber olur ve aleyhine çalışırlar.” 

7. Padişahların dört grubu affetmesi uygun olmaz. “Memleketi yıkmaya çalışanlar, 
haram iş işleyenler, devlet sırrını korumayan, dili ile dalkavuk kalbi ile kin tutanlar.”  

8. Padişah uyanık olursa kendisinden hiçbir şey gizlenemez. “Padişah göz yummazsa 
eşkıya yol kesemez” denilmiştir. 

9. İyi kalpli ve kasır görüşlü insan çok aldanır. Akıllı ve adil davrananlar ise iyiliğe 
iyilikle, kötülüğe kötülükle mukabele eder ve mülkü devam eder. 

Hikâye: 

“Nuşirevan 17 yaşında İran tahtına çıktı. Lakin 
beyler ve valiler halka zulmediyorlardı. 
Nuşirevanı çocuk görüyorlardı. Nuşirevan 
kürsü kurdurdu ve hepsini topladı. Yaptıklarını 
söyledi. Nasihat etti. Onların âdil olmalarını 
istedi. Söz verdiler; ama onlar bildiklerini 
okudular. Bir valisi kendisine köşk yaptırmak 
için ihtiyar bir kadının bahçesini zorla elinden 
aldı. Kadın ne yaptıysa hakkını alamadı. 
Nuşirevan’a gitti. Nuşirevan araştırdı ve doğru 
olduğunu öğrendi. Valiyi yakalattı, idam ettirdi, 
derisini yüzdürdü ve sarayın kapısına astırdı. 
Tüm beylerini topladı ve durumu onlara anlattı. 
Kadına da valinin sarayını verdi. Tüm beyleri 
ve vezirlerini büyük bir korku sardı ve adaleti 
icraya koştular.”  

10. Nuşirevan sarayına bir zil taktırdı. Zulme uğrayan onu çalsın dedi. Bir gün kimse 
yokken bir merkeb ona asıldı. Nuşirevan “Bu da adalet istiyor” diye sahibini 
buldurdu. Yanından kovduğunu anlattı. Nuşirevan ona “Yanından kovduğun bu 
hayvana ömür boyu bakmasını” emir ve ferman buyurdu. 

11. Padişahın tayin ettiği memurlar onun kudretli olmasına çalışmalıdırlar. Aksi 
vazifeye, devlete ve millete ihanettir.  

12. Peygamberimiz (asm) “Dünyada Allah rızası için adaletle iş gören yöneticiler 
kıyamet gününde cennette inciden yapılmış minberler üzerindedirler” buyurmuştur. 
Padişah insaflı ve âdil olursa halk daima huzur içinde olur.  

13. Fazl b. Iyaz “Eğer duamın kabul edileceğini bilsem adil yöneticiden başkasına dua 
etmezdim. Çünkü dünyanın imarı ve kendisinin Allah katında kurtuluşu ancak 
adâletle mümkündür” demiştir.  

14. Askerle aynı soydan olursa bundan büyük hatalar doğarlar. Bu sebeple her cinsten 
olmasına çalışmalıdır. 

15. Liyakatli ve denenmiş bir köle, bin oğuldan daha iyidir. İtaatkâr kul 300 oğuldan 
iyidir. Zira kul efendisinin yücelmesini, oğul ise babasının ölmesini ister. 



16. Bekçileri iyi yönetmeli ve hizmet edenlerin haklarını korumalıdır. 

17. Emire’l-Mü’minîn Hz. Ali’den (ra) sordular. “İnsanların en iyi savaşanı hangisidir?” 
Cevap verdi: “Öfkelendiği zaman kendisini tutan, öfke ve hiddetini açığa vuracak 
bir hareketten kaçınan, neticede pişmalık duyulan hareketin faydasız olduğunu bilen 
kişidir” diye cevap verdi. Akıllı ve kâmil insanın akılları öfkelerine galip gelir. Yüce 
Allah “Onlar öfkelerini yutarlar, insanlara iyilikle muamele ederler. Allah iyilik 
yapan Muhsinleri sever” (Âl-i İmran, 3:134.) buyurur. 

18. Peygamberimiz (asm) “Cimri ve nankör kişi cennete giremez” buyurdular. 

Hikâye 

Musâ (as) Firavun’un helaki için duâ etti. Yüce Allah “Bin kul onun ekmeğini yiyor. 
Nasıl helak edip onların rızkını keserim” buyurdu. Ve “Halkından ekmek ve nimetlerimi 
onlardan esirgediği zaman ben de onun ömrünü kısaltıp hükümdarlığına son veririm” 
buyurdu. Firavun tamahkarlığa başladı. Çok fazla mal biriktirmek sebeb-i helâk olduğu için 
Musa (as) Allah’ın vaadinin yaklaştığını anladı. Öyle ki helak olduğu gün sarayında bir koyun 
kesildi ve onu da sadece kendi ailesi için kestirdi. 

19. İdareci düşünerek hareket etmelidir ve danışarak karar vermelidir. Yüce Allah “Ey 
iman edenler! Bir fasık size haber getirdiği zaman onu detaylı araştırın. Yoksa bir 
yanlış karar verirsin de sonra pişman olup durursun” (Hucurat, 49:6) buyurdu. Zira 
acele şeytandan teenni Rahmandandır. 

20. Hâkim Ebu Zer Cumhur şöyle der: 
“Acelecilik düşüncesizliktir. Düşünmeden 
acele ile karar veren kişi daima hüsrana uğrar 
ve pişman olur. Düşüncesiz kişi halkın 
önünde hakir olur. Doğruya yaklaştığı halde 
sonuç alınmayan nice işler gördüm. Sonuç 
alınmamasının sebebi daima acelecilik 
olmuştur. Acûl kişi işin sonunda kendi 
kendine pişman olur ve hayıflanır, özür 
dilemek zorunda kalır, kınanır ve zararını 
çeker.”  

21. Hz. Ali (ra) “Hayır işleri hariç acele etmeden 
düşünce ile yapılan her iş övülmüştür. Ancak 
hayırda acele etmek gerektir” demiştir. Zira 
acele etmezseniz yetmiş şeytan onu 

engellemek için sizin peşinize düşer. 

22. Dost görünen düşmandan çok daha fazla sakınmak gerekir. Senin için dostun 
dostları ile arkadaşlık daha doğrudur. Adamlarından iki sınıftan emin olunamaz. 
Düşmanın dostlarından ve dost görünen düşmanlardan… 

23. İdareci işi ehline vermelidir. Buzurgimhir’e sordular: “Senin gibi tedbirli ve bilgili 
idareci varken Sasaniler neden mağlup olup yıkıldılar?” Şöyle cevap verdi: 
“Sasaniler önemli ve büyük işlere, iş bilmeyen ehliyetsiz ve akılsız kişileri tayin 
ettiler. Akıllı, bilgili ve uyanık kişilere değer vermediler. Beni de ilmi ve aklı 



olmayan ve kimseyi dinlemeyen kadın ve çocuklarla uğraşmaya mecbur ettiler. Bir 
padişahlığın işi çocuk ve kadınlara düştüğü zaman padişahlığın o hanedandan 
gideceğini ve o sülalede kalmayacağını bil…” dedi.  

24. Peygamberimiz (asm) “Kadın gibi olan ehl-i heva ve heves ile istişare ediniz ve 
tersini yapınız, isabet edersiniz” buyurmuşlardır. Nitekim Peygamberimiz (asm) 
hastalığı zamanında kendi yerine namaz kıldırmak için Hz. Ebubekir’i vasiyet ettiği 
zaman Hz. Aişe (ra) ısrarla “Babam yumuşak kalplidir, bu işi yapamaz” diyordu. 
Hz. Hafsa’ya da sordu o da “Ebubekir zayıftır, rikkat-i kalbe sahiptir. O Ömer’in 
işidir” dedi. Peygamberimiz (asm) “Siz Yusuf’u mihnete uğratan kadınlarsınız. Ben 
Ebubekir’in imam olmasını istiyorum. Söyleyin o imamlık yapsın” emrettiler. Hz. 
Ali (ra) da Cemel hadisesinden sonra Hz. Aişe (ra) için: “Aişe fazilet, dirayet ve 
ibadetinde pek çoklarından daha bilgili ve faziletli olduğu halde düşüncesinin 
derecesine bakınız” demiştir. Sonra halka hitap ederek “Kadınların iyilikle de olsa 
sözlerine aldırmayın” der. Zira “Adem’i (as) cennetten çıkarıp dünya meşakkat ve 
sıkıntısına giriftar eden kadındır. Kadın erkeğin sözüne giderse akıllı sayılır, yoksa 
hadis-i şerifte ifadeedildiği gibi, “Aklı ve dini zayıf ve noksan, hilesi ve hud’ası 
çoktur” denilmiştir.  

25.  Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Erkekler kadınlar üzerine kavvamdır” (Nisa, 4:34.) 
buyurarak erkeklerin yönetici konumunda olduğunu ve kadınların onlara tabi 
olduğunu ifade eder ve aralarındaki statüyü belirler. Bu sebeple Keyhusrev 
“Hanedânının devamını, ülkesinin harap olmamasını, yücelik ve haşmetinin 
devamını istiyorsa her padişah karısına hizmetkârlarından ve kölelerinden başkasına 
söz söyleme fırsatı vermemelidir” demiştir.  

26. Hz. Ömer (ra) “Ehl-i tesettürün sözleri de kadın gibidir. Onları topluluğa göstermek 
gerekmediği gibi, sözlerini de onlara duyurmamak gerekir” demiştir.  

27. Büzürgimhir Nuşrevan’a der ki: “Padişah fena huyları kendisinden uzaklaştırıp iyi 
huylar edinirse ve memleket işlerini böyle yaparsa hiçbir zaman yardımcıya ve 
danışmaya ihtiyaç duymaz. Fena huylar: Kin, haset, kibir, öfke, şehvet, bencillik, 
hırs, arzu, yalan, cimrilik, zulüm, acelecilik, nankörlük, şükürsüzlük ve 
düşüncesizliktir. İyi huylar: İyi yaratılış, hayâ, hilim, af, tevazu, adalet, doğruluk, 
cömertlik, sabır, şükür, merhamet, ilim, akıl, şecaat, hikmet ve adalettir. 

İdareci İyi Bir Siyaset Takip Etmelidir 

28. Ülkenin ve dinin düşmanı çoktur. Dinsizler genellikle ahmak Müslümanlar, heva ve 
hevesine göre hareket eden gençler vasıtası ile işlerini yürütürler ve karışıklık 
çıkarırlar. Peygamberimiz (asm) “Bu ümmetin helaki akılsız gençler eliyle 
olacaktır” (Buhari, 8: 88; İbn-i Mace, 2: 1331, H. No: 4015.) buyurmuşladır. Bunları 
bilmek ve ona göre davranmak gerekir. 

29. Fitnenin başı Haricilerdir.1 Hariciler her zaman ve her devirde mevcuttur. Hz. 
Âdem’den (as) günümüze kadar hep isyanlar çıkarmışlardır. Dünyada bunlar kadar 
uğursuz, ters ve aleyhte çalışan daha dinsiz bir topluluk gösterilemez. Duvarların 
arkasında memleketin kötülüğünü isteyerek kulaklarını dikerler. Gözleri daima öfke 
ile doludur. Devlette bir felaket vuku bulsa bunlar hemen meydana çıkarlar ve isyan 

 
1 Bunların ruhları bozulmuştur. Bunlar her zaman bulunan Anarşistlerdir. 



ateşini yakarlar. Şiilik iddiası güderek Rafizî’lerden daha çok kuvvet toplayabilirler. 
İşleri güçleri bozgunculuktur. İslam adına hareket ettiklerini iddia ederler, sözleri 
Müslüman sözü işleri kafir işidir. Bir ülke için onlardan daha amansız düşman 
yoktur. 

30. Dünyada dini ifsat eden ve toplumu fesada veren büyük bozgunculardan birisi 
Nuşirevan’ın babası Melik Kubad b. Firuz döneminde ortaya çıkan Mecusilerin 
Başrahibi Mazdek’tir. 

Hikâye 
Mazdek’in Hikayesi ve Nuşirevan’ın Akıllılığı 
Mazdek yıldızlardan iyi anlıyordu. Ahirzaman peygamberinin geleceğini anladı. Bunun 

da kendisi olduğunu iddia etmeye başladı. Peygamberlik iddiasına kadar kimse onun yalanını 
işitmemişti. Büyük bir itibarı vardı. Bu sebeple kendisine itimat ettiler. “Allah Zerdüşt dinini 
yenilemek ve kıyamete kadar halka doğru yolu göstermek için tüm dinleri iptal edip beni 
gönderdi” dedi. Mucize olarak da Ateş ile konuştu. Ateşi konuşturdu ve halkı aldattı.  

Nuşirevan henüz 17 yaşında idi ama bu işi kerih gördü. Kendi hocası ile konuştu. O da 
bunu kerih gördü. Çünkü Mazdek “İnsanlar eşittir; mal ve kadın ortaktır” diyordu. Bu da aklı 
olmayan, heva ve hevese kapılan gençlerin hoşuna gidiyordu. Nuşirevan’ın babası Melik 
Kubad da bu dini benimsedi. Bunun üzerine halkın çoğu bu dine girdiler.  

Nuşirevan hocasını çağırarak babasının huzurunda Hocası ile Mazdek’i münazaraya 
davet etti. Nuşirevan’ın hocası Melik Kubad’a “Bu sizin tahtınızı elinizden almak için bu dini 
ortaya atmıştır. Nesiller bozulursa sizin tahtınız sülalenizin elinden çıkmaz mı?” dedi. 
Mazdek’i susturdu; ama ne Melik Kubad’ı ve ne de vüzerayı ikna edemedi. 

Bunun üzerine Nuşirevan hocası ile hile yolunu takip ettiler. Nuşirevan Mazdek dinini 
kabul edeceğini ilan etti. Mazdek buna çok sevindi, taraftarları da bayram ettiler. Nuşirevan 
bir müddet onların arasında bulundu; ama Ateşgede’de Mazddek’in Ateş, nasıl 
konuşturduğunu araştırdı ve onun Ateşgedenin altından bir tünel açarak Ateş arkasına has bir 
adamını koydurup konuşturduğunu öğrendi. Adamlarına bunu gizli tutmalarını istedi.  

Nuşirevan Mazdek dinine girdiği için büyük bir şölen ve tören ile bunu ilan edeceğini 
Mazdek’a haber verdi ve yazlık olarak kullandığı kendi sarayında bir ziyafet hazırladı ve 
Mazdek dahil Mazdek dininin ileri gelen adamlarını ve din adamlarını bu ziyafete davet etti. 
O gün akşama kadar onları yedirdi, içirdi ve eğlendirdi. Akşam karanlık olunca yüzer kişilik 
gruplar halinde saraydan çıkartarak evlerine gönderdi. Ancak kendisine bağlı kumandan ve 
askerlerden büyük bir bölüğü saray ile şehir arasındaki dar geçide yerleştirdi ve oradan 
geçenlerin tamamını pusuya düşürerek imha ettirdi ve cesetlerini uçuruma attırdı. Bu şekilde 
10.000 (On bin) Mazdek din adamını ve devlet içindeki Mazdek’e bağlı devlet adamını imha 
ettirdi. Kendisi babası Melik Kubad ve Mazdek ile sarayda eğlenmeye devam etti. Gece yarısı 
olunca adamlarından birisi gelerek Nuşirevan’a görevin tamamlandığını ve ziyafete davet 
edilenlerin tamamının imha edildiğini söyledi. Bunun üzerine Nuşirevan sadık askerlerine 
emrederek babası Melik Kubadı ve Mazdek’i yakalattı ellerini ve ayaklarını bağlayarak 
hapsettirdi.  

Ertesi günü ülkede hakimiyeti ve asayişi sağladıktan sonra babasını ve Mazdeki yanına 
alarak halkı Ateşgede’ye çağırdı ve Mazdek’in hilesini ortaya çıkardı. Önce Mazdek’in 
adamını yakalatıp huzuruna getirtti. Sonra kendi adamını Ateş’in arkasına gönderdi ve 



Mazdek’e “Şimdi Ateşi konuştursana dedi” Kendi adamı da Mazdek’in hilesini anlattı. Bütün 
halk buna şahit oldu. Sonra Mazdek’i idam ettirdi.  

Babasına da şöyle dedi: “Bütün bu fitne ve fesat senin ahmaklığın ve acizliğin yüzünden 
oldu. Bundan sonra seni Meliklikten azledip sarayına göndereceğim ve ölene kadar yönetim 
işlerinden mahrum bırakacağım” dedi. Mazdek Fitnesi bu şekilde ortadan kaldırıldı ve 
Nuşirevan’ın adil yönetimi iş başına gelmiş oldu.  

Her ne kadar Mazdekizm bu olayla ortadan kalkmış gibi görünse de Hariciler, Bâtınîler, 
Karmatîler ve Haşhaşiler aynı anlayış ve zihniyetle devam etti. Günümüzde yine aynı zihniyet 
“IŞID ve Komünizm” olarak devam etmektedir.  

31. Padişahın iki hazinesi olmalıdır. Birisi aslî, diğeri ise geçici olanıdır. Harcamalar 
geçici hazineden yapılır. Aslî olanı ise daima dolu olmalıdır. İhtiyaç anında aslî 
hazineden alınan borç sayılır ve yerine konmalıdır.  

32. Dünya yöneticilerin amel defteri sayılır. İyi olurlarsa iyilikle, kötü olurlarsa 
kötülükle anılırlar.  

33. İnsanlar siyasetle yönetilirler. Bir ülkede adalet varsa bu yönetimin eseridir. Zulüm 
varsa bu da yönetimin eseridir. Selam Hüdâya tabi olanlara olsun. Her nevi beddua 
ve lanet de hevaya tabi olanlara olsun. 

 

Temme  

Siyasetnâme burada tamamlandı. 

 

 


