


y a z ı d a k i  v a r l ı k



EFLATUN KİTAP 3

Siyaset 1

Sertifika No 47415

ISBN 978-605-0615-62-3

1. Baskı Mayıs 2020

Kemâlü’l-kiyâse fî Keşfi’s-siyâse
İbnülemin Mahmut Kemal İnal

Hazırlayan
Duygu Miyase Şimşek

Yayın Yönetmeni
Halil Şirin

Editör
Uğur İncebilir

Kapak Tasarımı & Mizanpaj
Halil Esad Pak

Baskı-Cilt

Ana Basın Yayın Gıda İnş. San. A.Ş.
Mahmutbey Mah. Devekaldırımı Cad. 2622 Sk.
Güven İş Merkezi, No: 6/13
Bağcılar / İstanbul
Tel: 0 (212) 446 0599
Matbaa Sertifika No: 20699

Eflatun Kitap

Sultan Selim Mah. Sultan Selim Cad. No: 1/5
4. Levent / İstanbul
Tel: 0 (554) 911 19 81
www.eflatunkitap.com.tr / info@eflatunkitap.com.tr

 Bütün yayın hakları Eflatun Kitap’a aittir.
Kaynak gösterilerek tanıtım amacıyla ve araştırma için yapılacak kısa alıntılar dışında, yayıncının yazılı izni olmaksızın 
hiçbir şekilde kopya edilemez, elektronik veya mekanik yolla çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve dağıtılamaz.

©



İBNÜLEMİN MAHMUT KEMAL İNAL

KEMÂLÜ’L-KİYÂSE 
FÎ KEŞFİ’S-SİYÂSE

HAZIRLAYAN

DUYGU MİYASE ŞİMŞEK



DUYGU MİYASE ŞİMŞEK

Kasım 1991, Ankara/Çubuk doğumlu Duygu Miyase Şimşek ilk ve 
orta öğrenimini Çubuk’ta tamamlamıştır. 2009 yılında Çubuk Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nden, 2014 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyât 
Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2019 yılında, Doç. Dr. Hikmet Yaman 
danışmanlığında “İbnülemin Mahmut Kemal İnal’a ait Kemâlü’l-kiyâse fî 
keşfi’s-siyâse’nin Neşir ve İncelemesi” başlıklı tezi ile aynı üniversitenin 
İslâm Felsefesi bilim dalının yüksek lisans programından mezun olmuştur. 
2016 ve 2018 yıllarında Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nde imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliğinin ardından 
2019 yılında tayin olunduğu Zeytinburnu Veliefendi Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nde öğretmenliğe devam etmektedir.



İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR .........................................................................................................................................7

ÖNSÖZ ......................................................................................................................................................8

KEMÂLÜ’L-KİYÂSE FÎ KEŞFİ’S-SİYÂSE’YE DAİR NOTLAR ......................................................10

KAYNAKLAR ......................................................................................................................................... 15

KEMÂLÜ’L-KİYÂSE FÎ KEŞFİ’S-SİYÂSE

MUKADDİME ....................................................................................................................................... 19

İHTÂR ..................................................................................................................................................... 27

BİRİNCİ BÂB ......................................................................................................................................... 29

Birinci Fasıl .................................................................................................................................... 29

İkinci Fasıl....................................................................................................................................... 47

İKİNCİ BÂB ............................................................................................................................................ 63

Birinci Fasıl .................................................................................................................................... 63

İkinci Fasıl.................................................................................................................................... 133

ÜÇÜNCÜ BÂB .................................................................................................................................... 169

Birinci Fasıl ................................................................................................................................. 169

İkinci Fasıl.................................................................................................................................... 243

Üçüncü Fasıl ............................................................................................................................... 338

Dördüncü Fasıl ........................................................................................................................... 388

DÖRDÜNCÜ BÂB .............................................................................................................................. 415

Birinci Fasıl ................................................................................................................................. 415

İkinci Fasıl.................................................................................................................................... 448

BEŞİNCİ BÂB ..................................................................................................................................... 463





KISALTMALAR

[“]  : üstteki eser

a.g.e.  : adı geçen eser

bk.  : bakınız

c.  : cilt

DİA  : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

haz.  : hazırlayan

Haz. N.  : Hazırlayanın Notu

İBB  : İstanbul Büyükşehir Belediyesi

ö.  : ölüm tarihi

s.  : sayfa

ss.  : sayfa sayısı

sy.  : sayı

trc.  : tercüme eden

vr.  : varak



ÖNSÖZ

“Bir eski zaman efendisi” İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın (1871-
1957) II. Meşrutiyet’in ilanına yakın bir vakitte telif ettiği Kemâlü’l-kiyâse 
fî keşfi’s-siyâse hem müellifi hem devri hem de muhtevası itibariyle hususî 
bir eserdir. İbnülemin, idarî ve kültürel olarak zengin bir çevrede yetiş-
miş, meslek icabı da devlet ricaliyle teşrîk-i mesaide bulunmuş ve bunları 
II. Meşrutiyet, Cumhuriyet gibi devlet yönetimiyle doğrudan irtibatlı bir 
süreçte tecrübe etmiştir.

1323 (m. 1906) tarihiyle telif edilen Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse, bir 
mukaddime ile tarih, tedbîr-i mülk (devlet yönetimi), diplomasi, askeriye 
ve çeşitli konulara dâir fıkralarla tertib edilmiş bahislerinden müteşek-
kildir. Asr-ı Sa‘âdet, hulefâ-i râşidîn, Emevî, Abbâsî, Selçuklu, Türk ve 
Osmanlı, Fâtımî, Büveyhî, Fars, Hint, Çin, Avrupa devletlerinin tarih ve 
siyasetine dair temsil gücü taşıyan şahıs, metin ve vakalara atıflar ile bun-
ların mülahazalarını muhtevidir. Bu atıflar, özelikle tarih, siyaset, ahlak, 
hukuk, diplomasi, askeriyeye dair teorik eserler, siyasetnameler, vaka-
yinameler, şiir, tezkire, biyografi, sözlük, nutuk, mektup, gazete, dergi, 
fıkra, atasözü vb. pek çok metin türünden alıntılar iledir.

Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse esasen bir yüksek lisans tez çalışması 
olarak Latinize edilmiştir. Kıymetli Hikmet YAMAN hocam tez sürecinde 
sabırla ve itinayla danışmanlığı üstlenmiştir. İlhan KUTLUER süreçte 
tavsiyelerini lütfetmiştir. Sürecin her noktasında İsmail KARA’nın him-
meti imdada yetişmiş, ikāmesinden âciz olduğum nice mâlumâtı ve bakış 
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açısını bahşetmiştir. Kendilerine minnettarım. Çalışmanın muvaffakiyeti 
kendilerine noksanları şahsıma aittir.

Metnin son okuma ve tashihlerini yapan, yayın sürecinin sıkıntılarıyla 
uğraşan Uğur İNCEBİLİR’e teşekkürü borç bilirim. Yine çalışmanın mesu-
liyetini ve meşakkatini benimle birlikte yüklenen ailem ve dostlarımın 
emeklerine müteşekkirim. Birçok İlâhiyât talebesi gibi benim de deste-
ğini gördüğüm İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı’na ve dolayısıyla 
İbnülemin merhuma olan vefa borcum kendisini tanıdıkça katmerlendi. 
Merhuma olan vefa borcumuzu kısmen de olsa ödeyebilmek duasıyla ken-
disini rahmetle yâd ediyoruz.

Duygu Miyase ŞİMŞEK 
Üsküdar/2020



KEMÂLÜ’L-KİYÂSE FÎ KEŞFİ’S-SİYÂSE’YE DAİR NOTLAR

1871 yılında Mühürdar Mehmed Emîn Paşa’nın oğlu olarak İstanbul/
Beyazıt’ta doğmuş olan İbnülemin Mahmut Kemal İnal, son devir Osmanlı 
aydınlarındandır. Yetiştiği muhit itibariyle devlet ricali ve münevverlerine 
âşinâ olmuş, 1889 yılında göreve başladığı Bâb-ı Âlî’nin çeşitli dairele-
rinde Dîvân-ı Humâyûn beylikçiliğine kadar farklı mertebelerde hizmette 
bulunmuştur. Mizaç itibariyle sûfî-meşreb, müdekkik, terbiye timsali 
oluşuyla maruf bir kültür, ilim ve irfan ehlidir. Medresetü’l-Hattatîn’in 
kurulması, Yıldız Sarayı evrakının tasnifi, Evkāf-ı İslâmiyye Müzesi’nin 
kurulması ve Târîh-i Osmânî Encümenliği gibi hizmetlerinin yanında pek 
çok matbu eseri de mevcuttur. Bunlara şiir, roman, makale, tercüme-i hâl 
ve çeşitli konulardaki risaleleri dâhildir. Kendisinin en meşhur eserleri ise 
son eserleri olan Son Asır Türk Şairleri (1930-1942), Osmanlı Devrinde Son 
Sadrazamlar (1940-1953), Son Hattatlar (1955) ve Son Asır Türk Musikişinas-
ları/Hoş Sada’dır (1958).1

1 İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın hayatı birçok eser tarafından yazıldığı için ayrıntı-
ları verilmemiştir. Hayatı için bk. Hüseyin Vassaf, İbnülemin Mahmud Kemal İnal Bir Eski 
Zaman Efendisi -Kemâlü’l-Kemâl- (haz. İsmail Kara-Fatih M. Şeker), Dergâh Yayın-
ları, İstanbul 2009; Ömer Faruk Akün, “İbnülemin”, DİA, İstanbul 2000, XXI, 249-262; 
Şemsettin Şeker-İsmail Kara, Zevalde Kemal İbnülemin Mahmut Kemal İnal, İBB Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, İstanbul 2010; Dursun Gürlek, İbnülemin 
Mahmut Kemal İnal –Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Efendisi-, Kubbealtı Neşriyat, İstan-
bul 2017; Orhan Bayrak, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul 2015.
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1323 (m. 1906) tarih kaydıyla telif ettiği Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse 
ise müellif nüshası İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde 
bulunan ve bugüne kadar neşredilmemiş bir eserdir. Eserin ismindeki 
“kiyâse” kelimesi; zeyreklik, ferâset, zekâ, uyanıklık gibi mânâlara gelir. 
Hâtime niteliğinde bir cümle göremememiz sebebiyle eserin bitmemiş 
olması muhtemeldir. Bir mukaddime ile tarih, tedbîr-i mülk, diplomasi, 
askeriye ve çeşitli konulara dâir fıkralar olmak üzere beş bâbdan müte-
şekkil bu eser; Doğu’dan Batı’ya, mâzîden devrine kadar birçok şahıs ve 
metne atıfla bunların mülâhazalarını muhtevîdir.

İbnülemin’in diğer eserlerine nispetle Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse 
biyografik, bibliyografik son eserlerinden önceki döneme tekābül eden bir 
eserdir.2 Aynı zamanda eserin telif edildiği yıllar II. Abdülhamid’in sal-
tanatı ve fakat İttihad ve Terakki’nin etkisini artırdığı, II. Meşrutiyet’in 
ilanına yakın bir dönemdir. Aydınların birçoğunun muhalif bir tutum 
benimsediği; ittihad, hürriyet, meşveret gibi terimlerle birlikte kānun, 
ıslah, müsâvât, medeniyet gibi meselelerin tartışıldığı ve bu konula-
rın ağırlıklı olduğu metinlerin neşredildiği yıllardır. Yine bu cümleden 
olmak üzere Osmanlıcılık, İslâmcılık, Türkçülük politikalarının hangisi-
nin Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için daha faydalı olduğunun3 gündemde 
olduğu yıllardır.

İbnülemin’in bu iklimde telif ettiği Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse’nin 
adı kalıp olarak yukarıda zikredilen terim ve tartışmalara atıf yapmak-
tan ziyade klâsik eserlerin isimlerine yakın durmaktadır: Vâsıtatü’s-sülûk 
fî siyâseti’l-mülûk, Nehcü’s-sülûk fî siyâseti’l-mülûk, et-Tibrü’l-mesbûk fî 
nasîhati’l-mülûk gibi4. Tasnifi ise tarih, tedbîr-i mülk, diplomasi, aske-
riye ve çeşitli konulara dâir fıkralardan müteşekkildir. Konusu itibariyle 
siyasetnâme türü metinlerin tasnifiyle karşılaştırırsak şunları söyleyebi-
liriz: Siyasetnâme türü metinler devrine göre farklılık göstermekle birlikte 
hükümdar, vezir, ordu, hazine, re‘âyâ başlıkları etrafında şekillenir.5 
İbnülemin, Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse’de birinci bahis olarak tarih 

2 Ömer Faruk Akün bu eserin, Feyz-i Cevad’ın genişletilmiş hâli olduğunu söyler. Akün, 
a.g.e., s. 258.

3 Bu cümle Yusuf Akçura’nın 1904 yılında neşredilen Üç Tarz-ı Siyâset eserinin sorusudur. 
Akçura Üç Tarz-ı Siyâset (haz. Recep Duymaz), Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1995, s. 40.

4 Zıllullahi fi’l-arz (hükümdarın yeryüzünde Allah’ın gölgesi mesabesinde olması) ve Hz. 
Ali ile Hz. Mu‘âviye’nin her ikisi için de medihkâr ifadeler kullanmaktan imtina etmemesi 
gibi hususlar da onu geleneksel tarza muvâfık taraflarındandır.

5 Orhan M. Çolak, “İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Siyasetnâmeler Bibliyografyası”, 
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. I sy. 2, 2003, ss. 346-347.
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bahsini ele almıştır. Her bahis ve mevzudan sonra da tarihten misal-
ler vermiştir. Modernleşme sürecinin bir icabı olarak “eski”nin “yeni” 
karşısında problem alanı teşkil ettiği bir vakitte İbnülemin’in bu tercihi, 
“yeni”nin ne üzerinden kurulabileceğine yahut siyasî ilim ve sanatlarda 
önceliğin ne olması gerektiğine dâir bir fikir verebilir. İkinci bahis olan 
tedbîr-i mülkte devlet yönetiminde esas alınacak terimleri ele almıştır ki 
bunlar; akıl, ilim ve cehalet, kılıç ve kalem, adalet ve zulüm, hazm ve ihti-
yat, tecrübe, kānun, terbiye, ehliyet, haseb ve neseb, siyâset-i mülûktür. 
Bu terimler arasında ne meşveret ne terakki ne de hürriyet gibi maddeler 
yer almaktadır. Kānun maddesi dahi yedinci sıradadır. Bu da İbnülemin’in 
devlet yönetiminde önemsediği hiyerarşinin, dönemin aydınlarının ara-
yışlarının ne kadar uzağında olduğuna dâir bir fikir verebilir.

Eserin üçüncü bahsi ve en hacimli kısmı bir bilim olarak yeni teşek-
kül etmekte olan diplomasi bahsidir. İbnülemin bu bahiste diplomasi 
biliminin tarih ve teşekkülünü izah ettikten sonra devletlerarası hukuk, 
uluslararası ilişkiler, kapitülasyonlar, sefirler vb. mevzuları tetkik eder. 
Birçok uluslararası mesele ile birlikte kendini gösteren iki ana meselenin 
hükm-i gālibiyet ve sulh-i müsellah maddeleri olduğu söylenebilir. Güçlü 
olanın hükm-i gālibiyet söz sahibi olması, hükmünün geçmesi demek olan 
hükm-i gālibiyet devletlerin güç devşirme yarışına girmelerine neden olan 
fikirdir. İbnülemin ve neslinin metinlerini okuyarak yetiştikleri Namık 
Kemâl’in tabiî bir durum olarak gördüğü bu maddeye İbnülemin itiraz 
eder.

Hükm-i gālibiyetin insanlık tarihi kadar eski olması; tarihin başından 
beri insanlığa musallat olduğu anlamında doğru olabilir. Devletlerin güç 
devşirmesi için silahlanma ve sömürge yarışını doğru bir usûl olarak kabul 
etmeyen İbnülemin, devletlerin ancak halkını bu usûle karşı muhafaza 
etmesi ve ülkesinde maarife hizmetiyle güç devşirebileceğini söyler. Bu 
usûlün geçerli olduğu döneme “medeniyet” denilmesi de aslında vahşete 
meşruiyet rengi verme kastına matuftur.6 Bununla irtibatlı -öne çıkan- 
diğer mesele sulh-i müsellah, yani silahlı barıştır. Devletlerarasında 
fiilen bir savaş olmasa da muhtemel bir savaşa karşı tedbir olarak, büyük 
yatırımların döküldüğü bir silahlanma politikasıdır. Francis Bacon’un 
bu usûlden kaçış olmayacağı yolundaki sözlerini reddeden İbnülemin, 
bu maddenin devletlerin ekonomisini, insan unsurunu belirsiz bir tehdit 
uğruna harcayıp durmasına neden olduğunu söyler. Bu usûlün “silahlı 

6 Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse, vr. 104a-106b.
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barış” tabiriyle değil “silahsız savaş” tabiriyle karşılanmasının daha 
yerinde olduğunu söyler.7

Çeşitli konulara dâir örneklerden önceki son bahis olan askeriye 
bahsinde de savaşın hangi durumlarda meşru olabileceğini ve tarihte 
savaşlara katılmış komutanların söz ve icraatlarıyla savaşın usûl ve ince-
liklerini tetkik eder.

İbnülemin, zikrettiğimiz beş bahsi Asr-ı Sa‘âdet’ten Emevî ve 
Abbâsîler’e, Samanîler, Büveyhîler’den Fâtımîler’e, Türk beylik ve dev-
letleri, Selçuklular ve Osmanlılar’a, Fars, Hint, Çin idarî tarihine, Antik 
Yunan’dan Avrupa devletlerine siyasetle irtibatlı konularda örnek teşkil 
eden şahıs ve metinlerden alıntılarla meselelerini, inceliklerini işler. Bu 
alıntıları tarih kitapları ve vak‘ayinâmelerden, siyaset konulu eserler ve 
siyasetnâmelerden, tezkire, mektup, biyografi, şiir, gazete, sözlük gibi 
çok çeşitli eserlerden cümlelerledir. Tarih konulu kitapların başında İbn 
Haldun (ö. 1406), Müneccimbaşı Ahmed Dede (ö. 1702), Nâimâ (ö. 1716), 
Mustafa Nuri Paşa (ö. 1890), Ahmed Cevdet Paşa (ö. 1895) gibi müverrihleri 
zikredebiliriz. Siyasete dâir konuları ihtiva eden eserler arasında Mâverdî 
(ö. 1058), Gazâlî (ö. 1111), Ebu’l-Fezâil eş-Şeyzerî (ö. 1193), Sa‘dî-i Şîrâzî 
(ö. 1292), İbn Zeyyan Musa b. Yûsuf Tilemsanî (ö. 1444), Fenelon (ö. 1715), 
Namık Kemal’in (ö. 1888) eserlerini zikredebiliriz. Yine Bismark’ın Hayât-ı 
Siyâsî ve Husûsîsi, Avrupa’da Meşhur Ministrolar Tarihi, Talleyran Hayatı, 
Sefîrler ve Şehbenderler, Tarih-i İskender, Tarih-i Timurlenk gibi yöneticilere 
dâir biyografi metinleri de bunlara dâhil edilebilir. İbnülemin, bu kaynak-
lardan yaptığı alıntılar yalnızca derleme mâhiyetinde değildir; nitekim 
kimi zaman meseleyi tesbit ve tahlil etmek üzere, kimi zaman mevzuya 
dâir temsil gücü taşıyan ifadeleri zikretmek üzere, kimi zaman konunun 
bir inceliğini, nüktesini hatırlatmak üzere, kimi zaman da tenkit etmek 
üzere alıntı yapmıştır. Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse’nin yazım tarzı iti-
bariyle benzer olduğu ana kaynak ise Ebu’l-Feth Bahâuddîn Muhammed 
b. Ahmed b. Mansûr el-İbşîhî el-Mahallî’ye ait el-Müstetraf fî külli fennin 
müstezraf adlı eserdir.

İbnülemin’in siyasî ilimlere dâir kaleme aldığı Kemâlü’l-kiyâse fî keş-
fi’s-siyâse, bunlar haricinde sayamadığımız nice hususiyetiyle yalnız 
döneminin değil bugünün de din, ahlâk, siyaset, eğitim, hukuk, diplomasi, 
ekonomi, askeriye çalışmalarını da ilgilendirecek türdendir.

7 Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse, vr. 106b-109b.
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Eserin transkripsiyonunda İbnülemin’in müellif hattıyla tek nüshasını 
bildiğimiz nüsha esas alınmıştır ve kendisinin yazım tarzı korunmuştur. 
Kelimelerin imlâsındaki uzatmalar gösterilmiş yalnızca çok yerleşmiş 
kelimelerde şapka kullanılmamıştır. Anlam karışıklığına sebep olabile-
cek birkaç kelimenin de tarafımızdan dipnot verilerek [Haz. N.] kaydıyla 
yazımı ve mânâsı verilmiştir. Müellifin noktalama işaretleri, metin akışı 
korunmuş ancak günümüz kullanımına binaen bazı paragraflar tasarrufta 
bulunularak birleştirilmiş, müellifin parantez kullanarak vurguladığı keli-
melerden eser isimleri italik olarak yazılmış bunlar dışındakiler de tırnak 
işareti içinde verilmiştir. Cümlelerde geçen Arapça, Farsça beyit ve cümle-
lerden bir kısmını müellif tercüme etmiştir. Müellifin tercüme etmedikleri 
de tarafımızdan dipnotta [Haz. N.] kaydıyla tercüme edilmiştir.
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KEMÂLÜ’L-KİYÂSE FÎ KEŞFİ’S-SİYÂSE





MUKADDİME

انَهُ بِاْسِمِه ُسْبحَانَهُ َونَْسأَلُهُ غُْفَ
Bismihî Subhânehû ve nes’eluhû ğufrânehû

İnsan -ki medeniyyün bi’t-tab‘dır- şu âlem-i ma‘îşette ebnâ-yı 
nev‘iyle hâl-i ictimâ‘da yaşamağa tab‘an mecbûrdur. Medeniyyet sâlib-i 
vahşet ve câlib-i cem‘iyyettir. Şu selb ve celb, beyne’l-efrâd mu‘âvenet ve 
müşâreketi intâc eder. Bu netîce her türlü i‘tirâzdan âzâde olduğu hâlde 
bazı felâsife, tabî‘at-ı beşeriyyede mündemic olan “isti‘dâd-ı ictimâ‘”ı 
inkâr ve beyne’l-beşer hâl-i ictimâ‘ın celb-i menfa‘at ve def‘-i mazar-
rat gibi ağrâz-ı nefsâniyyeden, a‘mâl-i hodgâmâneden inbi‘âs eylediğini 
beyânda ısrâr etmişlerdir.

Kavâ‘id-i ma‘rûfedendir ki: Nev‘in bekāsı eşhâsın bekāsıyladır, eşhâ-
sın bekāsı da efrâdın ictimâ‘ıyladır. İctimâ‘dan hâsıl olan bir vücûd 
-idâme-i hayât için- yine ictimâ‘a muhtâcdır. Şu hâlde ictimâ‘ -hangi 
maksada haml olunursa olunsun ve ne sûretle tefsîr ve te’vîl edilirse edil-
sin- mu‘terizlerin dediği gibi hâl-i ârızî değil, hâl-i tabî‘îdir ki hilkat-ı 
Âdem’den ibtidâ eden hâl-i ictimâ‘ nazar-ı dikkate alınarak bir hakîkat-ı 
müsellemeyi teslîmden imtinâ‘ edilmemelidir.

Esâsen acz ve za‘f ile mecbûl olan ebnâ-yı beşer -bir makinenin âlât 
ve edevâtı gibi- birbirinin mu‘âvin ve mükemmilidir. Te‘âvün ve tekem-
mül ictimâ‘a tevakkuf eder. Medeniyyet de -ta‘bîr-i câiz ise- acz ve 
za‘ftan tevellüd eyler. Binâberin aczi “kuvvet”e, vahşeti “medeniyyet”e 



KE
M

ÂL
Ü

’L
-K

İY
ÂS

E 
FÎ

 K
EŞ

Fİ
’S

-S
İY

ÂS
E

20

kalb eden; -daha doğru ta‘bîrle- medeniyyetin kalbi olan “hâl-i ictimâ‘” 
nev‘-i insânın sermâye-i hayâtı addedilmesi lâzım gelir. İşte bir cihetten 
“âciz ve zayıf”, diğer cihetten “medeniyyün bi’t-tab‘” olmak i‘tibârıyla 
müctemi‘an yaşamağa mecbûr olan insan, ebnâ-yı nev‘iyle hüsn-i mu‘â-
şerette bulunmağa da mecbûrdur. [1b]

Efrâd-ı cem‘iyyet içinde hüsn-i mu‘âşeret, intizâma ve husûl-i 
intizâm da bir “kuvvet”e mütevakkıftır. Bu kuvvet, adem-i intizâmı mûcib 
olan ahvâl ve ef‘âli selb ve cem‘iyyetin tekemmül-i vücûduna ve idâme-i 
hayâtına hâdim esbâbı celb eder ki ondan mahrûm olan cem‘iyyet -âb u 
havâdan, ziyâ vü gıdâdan mahrûm kalan- bir vücûd gibi muhâfaza-i hayât 
edemez. Cem‘iyyetin “müvellid-i hayâtı” olan o kuvvet -her türlü şerâ‘iti 
câmi‘- bir hükûmetten ibârettir. Efrâdın bekāsı cem‘iyyetle, cem‘iyye-
tin bekāsı hükûmetle dâimdir. Bu bir kānûndur ki tebeddül-i ezmine ve 
tahavvül-i emzice ile tağayyürden masûndur. Allâme-i zû-fünûn mevlânâ 
İbn Haldun der ki:

Nizâm-ı âlem ve imâr-ı arzda mülk ve devlet lâzım ve zarûrîdir. Nev‘-i 
beşerin hayât ve bekāsı hükûmet ve siyâset-i mülûke mevkūftur.

§ Hukemâ mülk ve devleti sûrete ve esnâf-ı beşerin vech-i arzda ictimâ‘ını 
maddeye teşbîh edip sûret-i nev‘iyye, maddenin vücûd ve bekāsını hâfız 
cevher-i tabî‘îden ibâret olduğu gibi mülk ve devlet dahi âhad-ı benî-i 
âdemin umûr ve mesâlihinin sûret-i nizâmından kinâyedir. Sûret ile 
maddenin birisinin âhardan infikâkı mümkün olmayıp ecsâm-ı basîta 
vü mürekkebenin vücûd ve tahakkukları sûret ve maddenin iktirân ve 
ictimâ‘ına mütevakkıftır. Binâenaleyh devlet ve saltanatın bekā ve devâmı 
madde mesâbesinde olan re‘âyâ ve berâyâsız mutasavver olmayıp nizâm-ı 
ra‘iyyet ve imâr-ı memleket dahi mülk ve devletsiz mümkün değildir. Zîrâ 
tıbâ‘-ı beşerde merkûz olan te‘âvün-i zarûrî, zabt-ı umûr ve def‘-i husûma 
kādir bir melik-i kāhirin vücûduna mevkūf ve siyâset-i şer‘iyye yâhud 
akliyye lâzım ve müte‘ayyendir.

Cem‘iyyet; bir cisim farz olunsa kuvve-i hâkime o cismin rûhu 
mesâbesindedir. Rûh ise -dünyâda- cisim ile isbât-ı vücûd eder. Binâbe-
rin -hayât-ı maddiyyede- cisim ile rûh birbirinin lâzım-ı gayr-ı mufârıkı, 
birbirinin muhtâc-ı ileyhidir. Kuvve-i hâkime, bir irâde-i külliyyedir 
ki -cem‘iyyeti teşkîl eden- efrâdın irâdât-ı şahsiyyelerine gālib olmak 
lâzımdır. Gālib olmasa irâde-i külliyye olmaz. İrâde-i külliyye olmasa 
efrâdın [2a] irâdeleri üzerinde icrâ-i ahkâm edemez. Cüz’, külle tâbi‘dir. 
Kuvve-i hâkime de irâde-i külliyye -ta‘bîr-i diğerle- metbû‘ olduğunu 
gösterebilmek için -tâbi‘ hükmünde bulunan- irâdât-ı cüz’iyyeye yani 
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irâdât-ı efrâda gālib olmak ve cem‘iyyet-i müteşekkilenin içinden zuhûr 
etmek şarttır. Zîrâ kütüb-i siyâsiyyede muharrer olduğu üzere: “Hâki-
miyet esâsen her cem‘iyyetin kendi hey’et-i umûmiyyesine âittir. Ve 
hükûmetin esâs-ı ma‘kūlü cem‘iyyetin kabûl-i ihtiyâriyyesidir”.

-İrâdât-ı cüz’iyye dediğimiz- efrâdı birbiriyle hüsn-i imtizâc ve 
îtilâfta bulundurabilecek esbâbı istihsâl etmek -irâde-i külliyye dediği-
miz- hükûmetin vazîfe-i asliyyesidir. İhkāk-ı hak, hükûmetin en mühim 
vazifesi olduğundan hürriyet ve emniyyet-i âmmeyi muhâfaza ve te’mîn 
için -adl ve hakkāniyete müstenid- kānûnlar tanzîm etmeğe me’mûrdur 
ki hükûmet ancak bu kānûnlarla isbât-ı vücûd edebilir. Çünkü kānûn-
suz hükûmet; edviyesiz tabîbe, silahsız askere benzer. Tabîb edviye ile 
tedâvî-yi emrâz eder; asker, silah ile harb eder. Kānûndan muntazar olan 
“te’sîr ve fâide” o kānûnun -bi-lâ istisnâ- her ferd hakkında tatbîk ve 
icrâsı ile hâsıl olabilir. Zîrâ efrâdın bir kısmına âit ve diğer kısmına gayr-ı 
vârid olan kānûnlar fâide değil, zarar tevlîd eder. Kānûnun hürriyet ve 
emniyyet-i âmmeyi istilzâm ve te’mîn edebilmesi şâibe-i şüzûz ve istis-
nâdan müberrâ olmasına ve kānûna “kānûn” denebilmesi de umûm-ı 
âhâda şumûlü bulunmasına menûttur. Birçok şüzûz ve müstesneyâtı 
ihtivâ eden kānûnlar, bir menba‘-ı adâletten zuhûr edemez. Rûh-ı kānûn 
ise adâletten ibârettir.

Hürriyet, insanın her istediğini bî-pervâ yapabilmesi değildir. Bilakis 
yapamamasıdır. İnsan her istediğini yapabilse hürriyet mahvolur, kâi-
natta bir hür kalmaz. Hürriyet, âhara îrâs-ı mazarrat ve ferd-i âferîdeye 
ta‘addî ve ta‘arruz etmeksizin istenilen şeyi yapabilmektir. “el-Hükmü 
li-men galebe” kā‘idesini hükümsüz bırakabilecek sûrette bir emniy-
yet-i kâmileye nâil olmaktır. Bir hakîme; “Hürriyet nedir?” dediklerinde: 
“Hayra hizmet edebilmektir. İnsan ne kadar hâdim-i hayr olursa o kadar 
hâiz-i hürriyet olur.” cevâbını vermiştir. Diğer bir hakîme bu su’âl îrâd 
olundukda; “Hürriyet her hâlde nefse galebe meziyetini hâiz bulunmaktan 
ibârettir.” demiştir.

Terâhî-yi tarafeyn ile icrâ edilen bazı ef‘âl-i kabîha -zâhiren ızrâr 
ve ta‘arruzdan masûn gibi görünse de- bâtınen ızrâr ve ta‘addîyi [2b] 
intâc ettiğinden bu türlü ef‘âl ve ahvâl de muhill-i hürriyet addedilmek 
tabî‘îdir. Zâhiren ve bâtınen ızrâr ve ta‘addîyi îcâb eden ef‘âlin men‘i ve 
“hürriyet-i fâzıla”nın te’sîsi bir kānûn-ı adâlet-meşhûn ile kābil olabilir. 
Kānûn, yapılabilecek şeylerle yapılamayacak şeyleri ta‘yîn ve tahdît eyler. 
Bu ta‘yîn ve tahdît ise insanların hürriyetini tekeffül ve te’mîn eder.



İbnülemin’in diğer eserlerine nisbetle Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse biyografik, bibliyografik 
son eserlerinden önceki döneme tekābül eden bir eserdir. Eserin telif edildiği yıllar II. 
Abdülhamid’in saltanatı ve fakat İttihad ve Terakki’nin etkisini artırdığı, II. Meşrutiyet’in ilanına 
yakın bir dönemdir. Aydınların birçoğunun muhalif bir tutum benimsediği; ittihad, hürriyet, 
meşveret gibi terimlerle birlikte kanun, ıslah, müsâvât, medeniyet gibi meselelerin tartışıldığı 
ve bu konuların ağırlıklı olduğu metinlerin neşredildiği yıllardır. İbnülemin’in bu iklimde telif 
ettiği Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse’nin adı kalıp olarak yukarıda zikredilen terim ve 
tartışmalara atıf yapmaktan ziyade klâsik eserlerin isimlerine yakın durmaktaysa da -sorun ve 
imkânlarıyla birlikte- bu dönemin tartışmalarına farklı bir zâviyeden bakabilme çabasının 
mahsulüdür. 

İbnülemin’in 1323 (m. 1906) tarih kaydıyla telif ettiği Kemâlü’l-kiyâse fî keşfi’s-siyâse ise müellif 
nüshası İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan ve bugüne kadar 
neşredilmemiş eseridir. Bir mukaddime ile tarih, tedbîr-i mülk, diplomasi, askeriye ve çeşitli 
konulara dair fıkralar olmak üzere beş bâbdan müteşekkil bu eser; Doğu’dan Batı’ya, mâzîden 
devrine kadar birçok şahıs ve metne atıfla bunların mülâhazalarını muhtevîdir.

Eslâfa ta‘arruz ve i‘tirâz etmek meslek-i hakîrâ-
neme muhâlif ise de menfa‘at-i devlet ü millet 
her şeye müreccah olduğundan ma‘a’l-ıztırâr 
bu yolda serd-i güftâr ediyorum. Cenâb-ı Hak, 
kusûrumu hulûs-i niyetime bağışlasın.


