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ÖnsÖz

Türk tarihinde şehzadelerin aldığı eğitimin niteliği yalnız hane-
danın değil aynı zamanda milletin kaderi açısında da belirleyici bir 
özelliğe sahipti. Türk devletlerinin parlak dönemler yaşamasında iyi 
eğitim almış, yetenekli hükümdar ve devlet adamlarının büyük kat-
kısı olmuştu. Yetki ve sorumlulukları demokratik sistemlerle kıyasla-
namayacak kadar fazla olan hakanların yeteneği, bilgisi, becerisi ve 
tecrübesi devletin bekası, dirlik ve düzenliği açısından son derece 
önemliydi. 

Devlet teşkilatının en üstünde bulunup büyük yetki ve sorum-
luluklarla donatılmış insanların yönetme kabiliyetleri büyük oranda 
iş başına geçmeden önceki dönemde şekillenmekteydi. Çünkü bu 
görev, öncelikle işin öğrenildiği yer değil, öğrenilenlerin hayata ge-
çirildiği bir görevdi. Bu nedenle tahta geçmeden önce elde edilen 
bilgi, beceri, tutum ve değerler devletin başına geçildiğinde doğru-
dan kendisini hissettirme kabiliyetine sahipti. İyi bir padişahlık için 
şehzadelik döneminde iyi bir eğitimin alınması kaçınılmazdı. Kaliteli 
ve nitelikli bir eğitim için eğitim felsefesi, öğrenci yeteneği, öğretim 
programı, eğitim-öğretim kadrosu ile öğretim ilke ve yöntemleri gibi 
unsurlar hayati önem taşımaktadır. Bunlardan bir ya da bir kaçının 
eksik ya da yanlış olması, istenen başarının elde edilmesini engel-
lemektedir.

Doğuştan getirilen bir takım yetenekler, elbette iyi bir liderlik için 
temel şarttır. Ancak uygun öğrenme ortam ve süreçleri hazırlanarak 
amaca uygun şekilde eğitim verilmesi gerekmektedir. Yine öğren-
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ciyi doğru hedefe götürecek nitelikleri haiz olmayan öğretmenlerle 
mesafe kat etmek de oldukça zordur. Tarihte başarılı olmuş hemen 
hemen her hükümdar iyi bir hocaya sahip olup iyi eğitim sürecinden 
geçmiştir. Örneğin Büyük Selçuklulara en başarılı dönemini yaşatan 
Sultan Melikşah, Siyasetname yazarı Nizamü’l-mülk tarafından eği-
tilmiştir. Yine Alâeddin Keykubat, Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni 
Sultan Süleyman da bu hususta ilk akla gelenlerdendir. Başarısız 
hükümdarlar da aynı şekilde ya iyi eğitim almamışlar ya da eğitime 
rağmen potansiyellerinin ve kabiliyetlerinin yetersizliği nedeniyle 
devletin ve milletin beklentisine cevap verememişlerdir. 

Konu yönetim olduğundan tahta geçmeden önceki süreç-
te alınan eğitimin niteliğini belirleyen kritik husus, uygulamalı bir 
eğitimden geçilip geçilmediği meselesiydi. Taht öncesinde ülkenin 
herhangi bir noktasında yöneticilik yapmak başarılı bir hükümdarlık 
dönemi için belirleyici olmaktaydı. Ancak bundan da önemlisi alına-
cak eğitimin ruhunu oluşturan yönetim felsefesi ve anlayışıydı. Yani 
devlet hangi ilkeler ve hangi değerlerle yönetilecekti? Devlet idare 
usulüne ruh ve mana veren zihniyet nasıl olmalıydı? Bu soruların 
cevabı nasıl bir padişah yetiştirileceğinin, yani şehzadelere nasıl bir 
eğitim verileceğinin de temelini oluşturmaktaydı. 

Elinizdeki çalışma, temelde Osmanlı tarihi boyunca şehzade eği-
timinin özelliklerini ve zaman içerisinde geçirdiği değişimi ele almak-
tadır. Ancak Osmanlıya gelinceye kadarki tarihi mirasın daha iyi an-
laşılması için İslam öncesi ve İslâmî dönemdeki hanedan üyelerinin 
eğitimlerine de değinme gereği vardır. Böylece Türk tarihi boyunca 
hükümdar yetiştirme yöntemlerindeki anlayış, uygulama ve metot 
alanındaki değişim ve sürekliliği görmek mümkün olabilecektir.

Şehzadeler, gelecekte devleti yönetmeye aday olan ve nihayet 
yöneten insanlardı. Bu nedenle onların diğer insani vasıfları bir 
yana yöneticilikleri ön plana çıkıyordu. İyi bir yöneticide bulunması 
gereken özellikler toplumdan topluma ve zamandan zamana değiş-
se de temel bazı hususlar ortaktı. Osmanlı sisteminde padişahın çok 
önemli siyasî ve dini yetkilerle yönetim hiyerarşisinin en üst nok-
tasında bulunması, devletin ve toplumun kaderi üzerine doğrudan 
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etki gücüne sahipti. Şehzadenin iyi ya da kötü yetişmesi, devlet yö-
netimine mutlaka yansımaktaydı. Bu nedenle Osmanlı tarihinin la-
yık olduğu şekilde anlaşılabilmesi için şehzade eğitiminin tarihi süreç 
içerisinde nasıl bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini bilmek 
gerekmektedir.

Şimdiye kadar şehzade eğitimi bağımsız bir çalışmanın konusu 
olmadı. Siyasî tarih ve kültür tarihi içerisinde zaman zaman değinil-
se de konu etraflı bir şekilde ele alınarak incelenmedi. Bazı araştır-
macılar şehzade eğitimini bir boyutuyla ve belirli bir zaman dilimi 
içerisinde ele aldılar. Özellikle Klasik Dönem diye bilinen ve baş-
langıçtan XVI. yüzyıl sonlarına kadarki zaman dilimini içeren devir 
üzerinde daha çok duruldu. XVII. yüzyıldan hanedanın yurt dışına 
sürgün edilmesine kadarki süreci konu alan çalışma yok denecek 
kadar azdır. Bu dönemdeki şehzadelerin nasıl eğitildiğine sadece 
padişah biyografilerinde kısaca değinilmekte daha fazla bilgiye ulaş-
mak hemen hemen mümkün olamamaktadır. 

Konu öncelikle Osmanlı arşiv belgeleri ışığında ele alınarak in-
celendi. Klasik Döneme ait bilgiler çağdaş yazarların eserleriyle telif 
eserlerden yararlanılarak oluşturuldu. Son dönem yazılırken arşiv 
belgeleri merkeze alınmakla birlikte anılar, gazete haberleri ve az 
sayıdaki telif eserlerden de istifade edildi. Hanedan üyelerinden 
bazılarının anıları, gazetelere verdikleri röportajlar, onlarla irtibatlı 
olan saray görevlileri ve dönemde yaşamış diğer insanların yazdık-
ları, arşiv belgelerinde ulaşılamayacak ayrıntı ve farklı bakış açıları 
sunmaktadır. İlginç bir şekilde belge ve bilgi sayısındaki bolluğun 
aksine son devir Osmanlı şehzade eğitimi eskiye göre çok daha az 
bilinmektedir.

Eserin Giriş kısmında “Osmanlıya devredilen miras neydi?” 
sorusunun cevabı aranırken İslâmîyet öncesi Türk devletlerinden 
Selçuklulara kadar uzun bir zaman aralığındaki tecrübe birikimine 
değinildi. Birinci Bölüm’de Osmanlı siyasal güç ve iktidarının zir-
veye ulaştığı dönemde yönetim felsefesinin nasıl olduğu ve bunun 
şehzadelerin yetişmesine etki eden yönlerine değinildi. XVI. yüzyılın 
sonlarına kadar uygulanan eğitim politikasının başarılı ve olumsuz 
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yönlerinin nelerden ibaret olduğunun izahı da önemliydi. Yine bu 
bölümde “Kafes Sistemi’ne neden geçildi ve bu sistemde eğitim na-
sıldı?” sorusunun cevabı arandı. 

İkinci Bölüm’de ise ana hatlarıyla şu soruların cevaplarını bul-
mak mümkündür: Yenileşme döneminde, Tanzimat ve II. Abdülha-
mid dönemlerinde şehzadelerin hayatı nasıl bir değişime uğradı? 
Kafes Sistemi neden kaldırıldı? Şehzade eğitiminde eskiye göre ne-
ler değişti? II. Abdülhamid’in şehzade yetiştirme politikası nasıldı? II. 
Abdülhamid’in şehzadeler için kurduğu okulun işleyişi, ders içerik-
leri, öğretim yöntemleri, öğrenci karneleri nasıldı, okutulan dersler 
nelerdi, öğretmenleri kimlerdi? Bu okulun diğer devlet okullarıyla 
arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdi? 

Üçüncü ve son bölümde şehzadelerin hem gündelik hayatlarının 
hem de eğitimlerinin nasıl bir değişime uğradığı izah edilmektedir. 
Bölümde cevabı bulunabilecek başlıca sorular şunlardır: Hürriyetin 
ilanı olarak bilinen II. Meşrutiyet, Osmanlı şehzadelerinin eğitimini 
nasıl etkiledi? Şehzadeler hangi okullara gittiler? Eğitim için yurt dı-
şına gönderilen öğrenciler hangi ülkelerde nasıl bir eğitim aldılar? 
Hangi görevlere getirildiler? II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki dö-
nemde verilen eğitimin önceki dönemlerle benzerlik ve farklılıkları 
nelerdi? 

Şehzade eğitimine dair kültürel birikim ve miras, bugünün insa-
nına bazen üzüntü bazen gurur verebilecek yönlere sahiptir. Nasıl 
olursa olsun, bu mirası bilmenin tarihe ve eğitime ilgi duyan her 
düzeydeki okuyucuya sağlayacağı birçok fayda vardır. 

       
Doç. Dr. Cevdet KIRPIK



GIrIş

devralınan mİras:  
osmanlı Öncesİ dÖnem



Türklerde Devlet Başkanının
(Han, Hakan, Kağan, Sultan) Özellikleri
“Bu cihanda halka idarecilik yapanlar, mahşer günü huzura 
elleri bağlı getirilirler. Şayet âdil imiş ise, adalet onun ellerini 
çözüverir ve cennete ulaştırır; yok eğer zalim imiş ise zulmü 
ellerini bağlar ve elleri boynundan zincire bağlı bir şekilde 
onu cehenneme götürür.”

Osmanlı öncesi dönemde tigin, melik gibi farklı un-
vanlarla anılan şehzadelerin nasıl yetiştirildiğini ortaya 
koymak için öncelikle Türklerin yönetim anlayışı ile han, 
hakan, kağan ve sultan gibi unvanlara sahip devlet baş-
kanlarının görev, yetki ve sorumluluklarına değinmekte 
fayda vardır. Böylece şehzadelerin yetiştirilmek istendik-
leri hedef ve ideal ile yetiştirilme tarzlarını daha iyi anla-
mak mümkün olacaktır.

İslam öncesi Türklerde devleti yöneten kişilerin özel-
liklerini şekillendiren, ona ruh ve mana veren geleneksel 
dünya görüşleri vardı. Türkler, Gök Tanrı’nın dünyaya ni-
zam vermek, düzenlemek üzere kendilerini görevlendir-
diğine inanıyorlardı. Bunu yapabilmek için ise bazı özel-
liklere sahip olmak gerekliydi. Göktürklerde kağan adayı 
bilge, alp, doğru sözlü ve erdemli olmalıydı. Buna ilaveten 
başarılı bir kağanlık için Tanrı tarafından kendisine veril-
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miş yarlığ (Tanrı adına verilen emir, Tanrı bağışı), kut ve 
kısmet (ülüg) gerekliydi. Kağanlar bu özelliklerle bütün 
dünyayı yöneteceklerine inanmaktaydılar. Öte yandan tah-
ta geçen hükümdarın milletine karşı bir takım yükümlü-
lükleri vardı. Millet hükümdar için değil, hükümdar millet 
içindi. Bu nedenle milletin haklarını gözetmeli, açları do-
yurmalı, boyları bir arada tutmalı ve ülkeyi düşmanlardan 
korumalıydı.1

İslam öncesi dönemde Türk toplumunu yöneten ka-
ğanın toplumun lideri olmasını sağlayan özelliklere sahip 
olması gerekmekteydi. Aksi halde Gök Tanrı’nın ona kut 
vermesi mümkün olmazdı. Türk toplumunda öncelikle 
cesur ve kahraman olma idealize edilmekteydi. Hun ve 
Göktürklere göre geç bir dönem olmakla birlikte Dede 
Korkut hikâyelerinde anlatılanlar bu konuda aydınlatı-
cı olmaktadır. Orta Asya’da yaşayan Oğuzlar ile onların 
Anadolu’ya gelmiş boylarının hayatını aydınlatan unsur-
larla yüklü olan hikâyelere göre çocuğa ad verilmesi büyük 
önem taşımaktaydı. Gösterdikleri cesaret ve yararlıktan 
dolayı kahramanlara asıl adları Korkut Ata tarafından ve-
rilirdi.2  Bu dönemde öne çıkan özellik alp insan tipiydi.3 

Türklerde halkın lider etrafında kenetlenmesinin, ona 
destek vermesinin öncelikli şartı kendi değerlerine sahip 
ve onu temsil kabiliyetinde bulunmasıydı. Sahip olunan 
değerler bakımından halkla lider arasında uyumsuzluğun 
olması halinde liderin uzun süre işbaşında kalması müm-
kün olmamaktaydı.

1 Ahmet Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları (Avrasya Bozkırlarında İslam Ön-
cesi Türk Tarihi), İstanbul, 2014, s.179-181.

2 Orhan Şaik Gökyay, “Dede Korkut”, TDVİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi), cilt:9, 1994, s.79. Bu konuyu izah bakımından Boğaçhan 
hikâyesi meşhurdur. 

3 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1982’ye), Ankara, 1982, 
s.34.
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İslam öncesi Türklerde hükümdarın ölümünden son-
ra herhangi bir hanedan üyesinin tahta geçmesi mümkün 
olduğundan halk, bahsedilen değerlere sahip olanların 
yanında yer almaktaydı. İnanca göre Gök Tanrı da yönet-
me yetkisini yani Kut’ubu değerlere sahip olan kişiye ver-
mekteydi. Kut alan kağan bu görevlerini yerine getirmez, 
halkına kötü davranırsa tahttan indirilirdi.4 Yani hüküm-
dar halk arasında ayrım yapmaksızın çıplakları giydirmez, 
açları doyurmaz, ilsizi illi, evsizi evli yapmazsa görevini 
yapmamış sayılırdı.

Türklerin İslâmîyet’i top yekûn kabul etmeye başladık-
ları VIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok alanda 
olduğu gibi hükümdarlık makamına yüklenen anlamda 
da çeşitli değişiklikler oldu. İlk Türk-İslam devletlerinde 
hükümdarın sahip olması gereken özelliklere İslâmîyet’in 
getirdiği değerler de ilave edildi. Bir hükümdarda olması 
gereken özellikler ilk Türk-İslam devletleri döneminde ya-
zılan eserlerde dile getirilmektedir. El Medinet-ül Fazıla adlı 
eserinde Farabi (870-950), devlet başkanında bulunması 
gereken özelliklere değinmiştir. Ona göre yönetici önce-
likle iki özelliğe sahip olmalıdır. 1) Yaratılışı bakımından 
yöneticiliğe istidat ve kabiliyeti olmalıdır. 2) Yöneticilikle 
ilgili iradî meleke ve tutumları kazanmış olmalıdır. Fara-
bi’ye göre devlet başkanı, başka bir insanın yönetimi altı-
na girmesi mümkün olmayan, üzerinde başka bir insanın 
hükmünün bulunmadığı hâkim kişidir. O, yaşanılan dün-
yanın bütününün hükümdarıdır. Farabi bunlara ilaveten 
devleti yöneten en üst düzey kişinin vasıflarından bazıla-
rını şöyle sıralamıştı: 1) Vücudu tam, organları sağlam ol-
malıdır. Yapmak istediği fiili bizzat kendisi yapabilmelidir. 
2) Kavrayışı yüksek olmalı, konuşan kişinin maksadını iyi 
anlamalıdır. 3) Hafızası güçlü olmalı, anladığı, gördüğü, 
duyduğu, idrak ettiği şeyi zihninde saklayabilmelidir. 4) 

4 Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları, s.179-181.
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Uyanık ve çok zeki olmalıdır. 5) Zihninde bulunanları tam 
bir açıklıkla ifade edebilmesini sağlayacak güzel konuşma 
kabiliyetine sahip olmalıdır. 6) Öğretme ve öğrenmeyi 
sevmeli, öğrenmenin zahmetlerine katlanabilmeli, bun-
ları yorucu ve eziyet verici olarak kabul etmemelidir. 7) 
Doğası icabı doğruluğu ve doğru insanları sevmeli, yalan-
dan ve yalancılardan nefret etmelidir. 8) Yeme ve içmeye, 
kadınlara düşkün olmamalı, kumardan sakınmalı, bu tür 
şeylerin verdiği zevklerden uzak durmalıdır. 9) Yüksek 
ruhlu olmalı, şerefi, ululuğu sevmelidir. 10)Gümüş, altın 
ve benzeri şeylere dair dünyevi amaçlar onun nazarında 
değersiz olmalıdır. 11) Doğası gereği adaleti ve âdil insan-
ları sevmeli, baskı ve zulümle bunları yapanlardan nefret 
etmeli, insaflı olmalıdır. 12) Yapmak istediği şeyleri yap-
ma konusunda azimli, kararlı, iradeli ve cesur olmalıdır.5

Farabi’ye göre yönetici sonradan şu yetenekleri de ka-
zanmalıdır: 1) Hakîm (bilge) olmalıdır. 2) Önceki yöne-
ticilerin koydukları kanun ve kuralları bilmeli, onlara uy-
malıdır. 3) Eskiden kanun ve kural konmamış hususlarda 
kendi akıl ve mantığını kullanarak hükümler koymalıdır. 
4) Koyduğu hükümler ülke çıkarlarına uygun olmalıdır. 5) 
Kuralları iyi konuşarak halka öğretmelidir. 6) Savaş sana-
tını bilmeli ve savaş yorgunluklarına dayanıklı olmalıdır. 
Farabi, lideri bilge olmayan ülkenin kalıcı olamayacağını 
vurgulamaktadır.6

Ünlü bilgin İbni Sina (öl.1037) da Farabi’nin belirttiği 
özelliklere benzer şekilde hükümdarın faziletli bir hayat 
sürmesi, kadınlardan uzak durması, filozof ve bilim adam-
larından yararlanması gerektiğini belirtmektedir.7

5 Ebu Nasr el-Fârâbi, İdeal Devlet (El-Medînetü’l Fâzıla), (Çeviren: 
Ahmet Arslan), Ankara, 1997, s.109.

6 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s.17-18.
7 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s.21.
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Yusuf Has Hacib’in (1018?-1069) yazdığı Kutadgu Bilig 
adlı eser ise öncelikle bir siyasetname olup devlet adam-
larının taşıması gereken vasıflara uzun uzadıya yer verir. 
Yazara göre hükümdarın en çok sahip olması gereken şey 
bilgidir. O halkı donatmalı ve âdil olmalıdır.8 Hükümdar-
lık Allah’ın bağışıdır ve mukaddestir. Bu nedenle hüküm-
dar bu durumun idrakinde ve akıllı, cömert, özü sözü 
doğru olmalıdır. Yusuf Has Hacib eserin genelinde iyi bir 
yönetim için adalet, meşveret, ehliyet ve liyakat esaslı bir 
anlayışın olması gerektiğini vurgulamaktadır.9 Yazar sa-
dece devlet yöneticilerine değil her düzeyde insana hitap 
etmekte, insanın her iki dünyada da mutlu olabilmesi için 
gereken yolu göstermekte, ideal bir hayat tarzını dile ge-
tirmektedir. Kutadgu Bilig’in Fatih Sultan Mehmed zama-
nında İstanbul’a geldiği bilindiğinden10 saraya kadar ulaş-
mış olması ve Osmanlı padişahlarının yetişmesine etki 
etmesi ihtimal dâhilindedir. 

Nizamü’l-mülk (1018-1092) ise Siyasetname adlı ese-
rinde doğrudan doğruya devlet yönetme usulü ve bu mü-
nasebetle devlet adamlarının hangi vasıfları haiz olması 
gerektiği konusu üzerinde durmuştur. Ona göre devlet 
yönetiminin temel ilkesi adalettir. Saltanatın küfür ile 
ayakta durabileceğini ancak zulüm ve gaddarlıkla durama-
yacağını belirtir. O, kitabının başlarında Peygamber Efen-
dimize ait bir hadis nakleder: “Bu cihanda halka idarecilik 
yapanlar, mahşer günü huzura elleri bağlı getirilirler. Şa-
yet âdil imiş ise, adalet onun ellerini çözüverir ve cennete 
ulaştırır; yok eğer zalim imiş ise zulmü ellerini bağlar ve 
elleri boynundan zincire bağlı bir şekilde onu cehenne-

8 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s.26.
9 Hasan Hüseyin Adalıoğlu, “Bir Siyasetname Olarak Kutadgu Bi-

lig”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı: 34, Güz 
(2013), s.248, 250.

10 Reşid Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I, İstanbul, 1947, s.XXXV-XXXVI.
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me götürür.” Yine bir kimsenin, yönetimi altında bulunan 
bir kişiden, halktan, ev sakinlerinden, eli altındakilerden 
hesaba çekileceğini nakleder. Adaletin sağlanması ve zul-
mün ortadan kaldırılmasının devlet yönetimi açısından ne 
kadar önemli olduğunu önceki devlet adamlarına ait deği-
şik hikâyelerle, hadislerle ve Kur’an-ı Kerim’den getirdiği 
delillerle anlatır.11 Nizamü’l-mülk, Selçuklu Sultanı Me-
likşah örneğinde hükümdarda bulunan özellikleri sıralar. 
Aslında bu bir hükümdarda bulunması gereken özellikler-
dir: “Sonra da iyi huylulukla, güler yüz, mertlik, yiğitlik, 
binicilik, ilim, türlü silahları kullanmak, hünerlere sahip 
olmak, dürüst din, iyi itikat, Yüce Allah’a itaat (edenleri) 
sevmek, akşam namazı (kılmak), ziyaret, oruç faziletlerini 
yerine getirmek, din âlimlerine hürmet etmek, ilim ve hik-
met ehlini kazanmak, sadakalar vermek, yoksullara iyilik 
etmek, maiyete ve hizmetkârlara iyi muamele etmek, za-
limlerin zulmünü riayetten kaldırmak.” Yazar hükümdara 
bunları ihsan edenin yüce Allah olduğunu belirtmektedir.12

Selçuklu sultanları ülkenin daha iyi yönetilebilmesi, 
dirlik düzenliğin sağlanabilmesi için dini ve milli değer-
lerin nelerden ibaret olduğunun farkındaydılar. Onlar ül-
keyi adalet ilkeleri çerçevesinde yönetmekteydiler; ilave 
olarak dünyayı yönetme ve dünyaya nizam verme ideali-
ne sahiplerdi. Bu anlayış, İslam öncesi Türk devletlerin-
deki cihana hâkim olma düşüncesi ile İslam anlayışının 
birleştiğini gösteriyordu. Nitekim Büyük Selçuklu sulta-
nı Sancar “Allah bu dünyayı bizim tasarrufumuza tevdi 
ve emanet etmiştir. Bütün emirler ve hükümdarlar bizim 
memurlarımızdır.”13 derken bu gerçeği dile getirmekteydi.

11 Nizam’ül-mülk, Siyasetname, (Çeviren: Mehmed Taha Ayar), İstanbul, 
2015, s.15-16; 341-342.

12 Nizamü’l-mülk, (Hazırlayan: Mehmed Altay Köymen), Siyasetname, 
Ankara, 1999, s.7-8.

13 Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, cilt: I-II, İstanbul, 
1980, s.287.
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Türkiye Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubat dönemin-
de yaşayan ve yazdığı Siyasetnameyi muhtemelen hüküm-
dara sunan Necmeddin Daye, eserinde sultanların devlet 
yönetirken dikkat etmesi gereken hususlara değinmişti. 
Bunların bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 1) 
Sultan hükümdarlığın kendisine Allah’ın bir lütfu olduğu 
bilincinde olmalıdır. 2) Saltanatı veren Allah, bunu birin-
den alıp kendisine vermiştir. Bir gün kendisinden de alıp 
başka birine verecektir. Bu geçici saltanat aracılığı ile ebe-
di olan mülk ve saltanatı elde etmeye çalışmalıdır. 3) Dün-
yada Allah’ın halifesi ve vekili olduğunu bilmelidir. 4) Hü-
kümdar devleti vekil tayin etmeden kendisi yönetmelidir. 
Çünkü vekil tayin edilen kişi kendisi kadar şefkatli ola-
maz. 5) Devleti hakkaniyet ve adaletle yönetmeli, zulüm 
yapmamalıdır. 6) Yönetimi Allah’ın emriyle ve Hak için 
yapmalıdır. 7) Hükümdar nefsî arzularına göre hareket et-
memelidir. Önceki yazarlarda olduğu gibi Daye de devlet 
yönetiminde adaleti ön plana alır. Sultanın sorumlulukları 
arasında halkın yükünü azaltmak ve onları rahat tutmak 
vardır. Kötü olan uygulamaları da kaldırmalıdır. Konulan 
kötü kanun ve uygulamalarla hareket eden kişinin günahı 
sultana, iyi kanun ve işlerin sevabı da yine sultanın amel 
defterine yazılacaktır.14

Görülüyor ki Osmanlı öncesi Türk devletlerinde hü-
kümdarların idealize edilen özellikleri birbirine benzerdi. 
Onlar âdil, cesur, kahraman ve sorumluluk sahibi, halkın 
ihtiyaçlarını düşünen insanlar olmalıydı. İslâmî dönemde 
buna dindarlık da eklenmişti. İslam dininin emir ve yasak-
larının yönetimde, hukukta ve hayatın her sahasında göz 
önünde bulundurulması esastı. Nitekim Tuğrul Bey’in 
“Kendime bir saray yapıp da yanında bir cami inşa etmez-

14 Necmeddin Daye, (Hazırlayan: Şefaattin Severcan), Necmeddin Da-
ye’nin Siyasetnamesi, Kayseri, 1995, s.9-15.
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sem Allah’tan utanırım.” şeklindeki ifadesi bu gerçeğin 
açık ifadesidir.15

Hükümdarlar ve diğer devlet adamları, devletin ve top-
lumun devamlılığını sağlayabilmek için işbaşına geçmesi 
muhtemel şehzadelerin yukarıda bahsedilen özelliklere 
uygun bir şekilde yetiştirilmesine büyük bir gayret sarf 
etmekteydiler. Zira çoğu kez toplumun ve devlet adam-
larının ideallerini hayata geçirebilecek hanedan üyesinin 
tahta geçme ihtimali daha kuvvetliydi. Devlet yönetme 
felsefesi ve hükümdarların özelliklerine değindikten son-
ra şimdi de Osmanlı öncesi dönemde şehzadelerin yetişti-
rilmesi için nelerin yapıldığına göz atalım. 

15 Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, s.279.


