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ÖNSÖZ

Tarih boyunca devlet adamlarının devleti nasıl yö-
netmesi gerektiği hususunda çeşitli kitaplar yazılmış-
tır. Devlet yönetmek, ahlak ve adalet gibi iki önemli 
kelimeye dayalı olduğu için, müellifler, devlet adamla-
rını ikaz etmek ya da onlara tavsiye vermek yolunu seç-
mişlerdir. Bu maksatla nasihatname tarzında eserler 
yazılmış, bu tür etrafında önemli bir gelenek meydana 
gelmiştir. Ziyarlı hanedanı mensuplarından Unsurul-
maâlî Keykâvus’un, oğlu Gîlan Şah için kaleme aldığı 
Kabusname de bu tür eserler arasındadır.

Kabusname, iyi ve adaletli bir devlet adamının nasıl 
olması gerektiğini anlatırken, genellikle temsilî hika-
yelere müracaat eder. Eserdeki konular, yer yer âyet-i 
kerîme ve hadîs-i şerîf ile desteklenmiştir. Keykâvus, 
oğlunun kendisinden sonra iyi bir idareci olmasını 
gaye edinmiş, bu sebeple konu ve hikaye seçiminde 
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oldukça titiz davranmıştır. Hikayelerde, birçok tarihi 
isim zikretmiş, böylece anlatımı tesirli kılmaya çalış-
mıştır. Bu geniş isim yelpazesi içinde tanıdık simalar 
vardır. Abbasi halifeleri Harun Reşid, Mutasım ve Mü-
tevekkil, Gazneliler Devleti’nin meşhur sultanları Gaz-
neli Mahmud ve Sultan Mesud, Selçuklu sultanı Sen-
cer, Gazneliler Devleti vezirlerinden Hasan Meymendî, 
Sasani hükümdarı Nuşirevan ve veziri Büzürcmihr, 
Büveyhoğulları sultanlarından Fahruddevle ve Ziyarlı 
hanedanından Şemsülmaâlî gibi isimler, Keykâvus’un 
ibretlik hikayeleri için seçtiği devlet adamlarından ba-
zılarıdır. 

Kabusname’de duyarlı bir babanın, oğluna doğru-
luk ve dürüstlük aşılama çabası hemen hissedilir. Mü-
ellif, oğluna nasihat edeceği konu başlığına giriş yapar-
ken, “Ey oğul! Bil ki…” şeklinde kalıp bir ifade biçimi 
kullanır. Öncelikle ele aldığı konuyla ilgili görüşlerini 
aktarıp, daha sonra temsili hikayelerle fikirlerini des-
tekleme yoluna gider. Her konunun başında ve sonun-
da, derin bir tecrübe ve gözleme dayanan fikirler var-
dır. Anlattığı konuyu hikayeyle bitirmek yerine, konu 
arasında hikaye anlatma yoluna gitmiş, böylelikle dik-
kat çekici bir kompozisyon ortaya koymuştur.

Hikayeleri çevirirken ana metin olarak şu neşir 
esas alınmıştır: Emin Abdülmecîd Bedevî, Kitâb-ı 
Nasîhatname: Kabusname, Kitâbfürûşî-i İbn Sînâ, 
Tahran, 1956.

Eserdeki hikayeler tarafımızca Farsça aslına sadık 
kalınarak aktarılmış, okuyucunun kolayca anlaması 
için yer yer tasarruflarda bulunulmuştur. Kitabın giriş 
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kısmında Keykâvus ve Kabusname hakkında özet ma-
hiyetinde bilgi verilmiştir. 

Kabusname, hem iyi bir devlet adamı hem de iyi bir 
insan olma kitabıdır. Eser, geçmişteki ve dönemindeki 
hadiseleri anlatarak, gelecekte yapılacak yanlışların 
önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Keykâvus’un oğluna 
verdiği ölümsüz nasihatleri ihtiva eden Kabusname, 
günümüz insanı için geçerliliğini hâlâ korumaktadır. 

Kabusname’den hikayeleri okurken makam ve mev-
kiden önce gelen şeyin insanlık olduğu bir kez daha 
karşımıza çıkmaktadır. 

Doç. Dr. Ozan YILMAZ


