TÜRKIYE'DE B~ R MACHIAVELL~~: KOÇ~~BEY
Yrd. Doç. Dr. GÜLBENDE KURAY
Koçi Bey 17. yüzy~lda ya~am~~~ve padi~aha sundu~u risaleleriyle tarihe geçmi~~de~erli bir Türk yazar~d~ r. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte
onun I. Sultan Ahmed döneminden IV. Murat dönemine dek Erderûn'da
çe~itli hizmetlerde bulundu~u bilinmektedir. özellikle IV. Murat zaman~ nda padi~ah~ n güvenini kazanarak, onun s~ r dostu olmu~~ve ona risaleler
sunmu~tur (1631). Sultan Murat'~ n ölümünden sonra ba~a geçen Sultan
~ brahim'e yine s~ r dostu olarak risaleleriyle yol göstermi~tir (1640).
Risaleleri inceleyince Koçi Bey'in iyi bir e~itim gördü~ünü anl~yoruz.
Tarihin en sert ve ac~ mas~z hükümdarlar~ ndan biri olarak tan~ nan IV.
Murat'a bile, saray~ n ve devletin düzeninin günden güne bozuldu~unu,
bu ko~ullar alt~ nda padi~ah~ n dikkatli davranmamas~~ halinde, ülkenin felakete sürüklenece~ini hiç çekinmeden söyleyebilmi~~ender ki~ilerden biridir.
Hatta Imparatorlu~un çökmeye ba~lamas~n~~ Kanuni Sultan Süleyman ça~~na kadar gerilere götürerek, o ça~~~ele~tirecek, Osmanl~~ Devletindeki çatlaklar~n ilk olarak Kanuni ça~~nda görünmeye ba~lad~~~n~~ ileri sürecek kadar büyük bir cesaret göstermi~ tir. Gerçekten de Kanuni'den sonra devlet
otoritesi iyice sars~lm~~~ve genellikle etki alt~ nda kalan, zay~f ki~ilikli padi~ahlar ba~a geçmi~tir. Bunlar~ n bir bölümü ç~karlar~~ u~runa otoritelerini
kötüye kullanm~~~ve ülkeyi uçuruma sürüklemi~lerdir. II. Selim, III. Murat, III. Mehmet bunlar aras~ nda say~labilir. ~~te Koçi Bey, bu hükümdarlar ça~~ndan ba~layarak, özellikle askeri te~kilât~ n günden güne bozuldu~unu ve Yeniçeri oca~~n~ n içten çürümeye ba~lad~~~ n~, s~ r dostu oldu~u
iki padi~aha da çekinmeden anlatm~~t~ r. Gerçekten de Yeniçeri ordusu art~ k disiplinini büyük ölçüde yitirmi~, devlet kurumlar~ nda ise yolsuzluk ve
rü~vet alabildi~ine ço~alm~~t~. K~sacas~~ Koçi Bey'in ya~ad~~~~17. yüzy~lda,
saray~ n ve devletin durumu hiç te iç aç~c~~ de~ildi ve önlem al~ nmazsa daha da kötüye gidebilirdi. Koçi Bey bu gerçekleri görerek bir ~eyler yapmas~~ gerekti~ini anlam~~~ve bunlar~~ aç~k bir biçimde padi~ah~ n gözleri önüne
sererek düzeltme yollar~ n~~ göstermi~tir.*
* Zuhuri Dan~~man, Koçi Bey Risales:, Kültür ve Turizm Bakanl~~~ . Ankara. 1985, S.
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Koçi Bey'in bu özellikleri, tarihte cesaretiyle ün yapm~~~ bir ba~ka
önemli ki~iyi hat~ rlat~ yor bize: Niccolö Machiavelli. Bu ünlü Italyan yazar
1469'da Floransa'da do~du. Ya~ad~~~~dönem kar~~~ k tarihi olaylarla doludur. Bu ça~da ~talya yar~ madas~~ irili ufakl~~ birçok prensliklere, cumhuriyetlere ayr~ lm~~t~. Bunlar aras~ nda süregelen sava~ larda küçük devletlerden
baz~ lar~~ yok oluyor, baz~ lar~~ da el de~i~tiriyordu. Art~ k büyük devlet niteli~ine bürünmeye ba~lam~~~olan ~spanya ve Fransa da bu iç sava~lara s~ k
s~ k kar~~~yorlard~. Bu çe~itli yönetimler aras~ nda, 16. yüzy~ lda be~~büyük
bölgesel devlet göze çarp~yordu: Milano Dükal~~~ , Roma'da Papal~ k devleti, Venedik Cumhuriyeti, Napoli Krall~~~~ve Medici hanedan~ n~n yönetimindeki Floransa devleti. 1494 y~ l~ nda Fransa Kral~~ VIII. Charles'in Italya'ya giri~iyle Medici hanedan~~ Floransa'dan koyuldu ve kentte Girolamo
Savonarola'n~ n ba~kanl~~~ nda bir Cumhuriyet kuruldu. ~~ 498'de Machiavelli politika ya~am~ na at~ larak Cumhuriyette çe~itli görevler ald~~ ve 1512'de
Cumhuriyetin y~ k~ l~~~ na dek bu görevlerini sürdürdü. 1512'de Frans~zlar
yenilip Italya'dan çekilmek zorunda kal~ nca, Frans~z dostu olan Floransa
Cumhnuriyeti de yenik dü~ tü ve 1513'de Medici'ler kentte yönetimi yeniden ele geçirdiler. Machiavelli, Cumhuriyet döneminde etkin olarak görev
yapm~~~oldu~undan i~inden uzakla~t~ r~ld~~ ve tutuklanarak ceza gördükten
sonra Floransa yak~nlar~ nda, San Casciano'da bir villaya çekildi. ~~te Italyan edebiyat~ n~ n en ünlü yap~ tlar~ ndan biri olan Il Principe (Prens), 15131514 y~ llar~~ aras~nda bu inziva döneminde kaleme al~ nm~~t~ r. Bu yap~ t~n~~
Lorenzo dei Medici'' ye ithaf etmi~~ve ona Prensli~ini nas~l sa~l~ kl~~ olarak
ya~ataca~~ n~ , hangi yollara ba~vurarak sürdürebilece~ini anlatm~~t~ r. Cumhuriyet yanl~ s~~ olmas~ na kar~~ n Machiavelli, devlet için tek bir ba~kan~ n
eylemlerinin gereklili~ine inan~ r. Yazara göre Prenslik yönetimi devletin ilk
gerekli evresidir, daha sonra devlet dengesi, yasalar~ n tarafs~z güçlerince
sa~lan~ r ve tek bir ki~inin iste~ine ba~l~~ kalmaktan kurtulur. Halk ulusal
varl~~~ n~~ korur, fakat yenilik yaratmaktan acizdir. Yeni kurumlar olu~turabilmek için bir hükümdar gereklidir. Çünkü tüm büyük yarat~c~l~klar bir
dehân~ n eseridir. Dehâ ise kollektif de~il bireyseldir. Yap~ t, do~al olarak
Italyan~ n o zamanki siyasi durumu göz önünde tutularak yaz~lm~~t~r.
Machiavelli'nin bu yap~ t~~ birçok dillere çevrilmi~~ve dünya edebiyat~ nda da tan~ narak geni~~yank~ lar uyand~ rm~~t~ r. Koçi Bey'in, risalelerini yazmadan önce bu kitab~~ okuyup okumad~~~~bilinmiyor fakat, bilinen ~udur
' Lorenzo dei Medici (Lorenzo il Magnifico) (1492-1519). 1513'ten itibaren Floransa'da hükümdarl~ k yapm~~t~ r.
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ki iki yazar~ n dü~ünceleri ve ö~ütleri aras~ nda ~a~~ rt~c~~ bir benzerlik vard~ r.
Yap~ tlar~ n yaz~ l~§ amac~~ da ayn~~ oldu~undan, içerikleri ve yazarlar~ n
ö~ütlerini sunu~~tarzlar~~ da birbirine benzer.
En büyük ortak nokta her iki yazar~ n da önemle askeri te~ kilat üzerinde durmalar~~ ve paral~~ askerlerden olu~an ordunun sad~ k olamayaca~~n~~
hükümdarlar~ na aç~ klamalar~d~ r. Koçi Bey yabanc~~ kökenli ki~ilerin orduya
giri~ iyle ordunun disiplininin bozuldu~unu ve bu tür paral~~ askerlere
güvenmemesini söyleyerek padi~ah~~ ~öyle uyar~ r :
"...birçok lay~ k olanlar~~ oturak edip, yerine lây~ k olmayanlar~~ getirip
(...) oca~~~ harap ve yebab ettiler. Her zümreye, ad ~~ geçen tarihten beri
milleti ve mezhebi bilinmeyen ~ehir o~lan~ , Türk, Çingene, Tatar, Kürt,
Ecnebi, Laz, Yörük, kat~ rc~, deveci, hammal, a~dac~ , yolkesen, yankesici
ve di~er çe~itli kimseler kat~ l~ p usul ve kaideler bozuldu. Kanun ve kaide
kalkt~ . (...) E~er bu çe~ it dirinti asker ile din ve devlete lay~ k bir i~~görmek
mümkün olsayd~, geçmi~teki padi~ahlar... memuriyetleri, zeamet ve t~ mar~~
lay~ k olana ihsan etmezlerdi. (...) Bu çe~it asker asker de~ildir. (...). Velhas~ l eski zamanda ~ slam askeri az, öz, temiz ve disiplinli iken her ne tarafa
yönelse, Allah'~ n emriyle fetih ve zafer görünüp, Islam ~ n ~evketi ilerlemekte idi. ~imdi ba~ka asker kalmay~ p, kulluk ulufeli 3 kula kal~ p, aleme fesat
tohumu ekildi.... istedikleri zaman sefere giderler. ~ taat yok. Padi~ahtan
korku yok. ~ slam askeri böyle mi olur? Bunlarla yak~ ndan me~gul olmak
zaman~ m~ zda farz-~~ aynd~ r." "Asker çoklu~u fayda vermez. Az ve öz, itaatli gerek."
Machiavelli de ulusal bir orduya sahip olmak için çok u~ra~mi~~ve
hükümdar~ na, Floransa'n~ n güvenli~ini ayl~ kl~~ ve toplama askerlere emanet etmenin ne büyük bir felaket oldu ~unu anlatmaya çal~~m~~t~ r. Floransa'ya her ~eyden önce, yurt sevgisiyle dolu, güçlü bir ordu gereklidir:
"Para ile tutulmu~~silahl~~ kuvvetler.... yarars~ z ve tehlikelidirler. Biri
devletini parayla tutulmu~~kuvvetlere dayarsa hiçbir zaman güven içinde
olamaz, çünkü bu kuvvetlerde birlik yoktur, bunlar.... sadakatsizdirler,
dostlar aras~ nda kahraman, dü~man kar~~s~ nda korkakt~ rlar. (...) Bunun da
nedeni ald~ klar~~ ücretten ba~ka onlar~~ sava~~alan~ nda tutacak bir heves ve
Yeniçeri oca~~.
ecretli.
° Zuhuri Dan~~man, a.g.y. 66-67.
5 a.g.y. s. 74.
2
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neden olmay~~~d~ r ki, bu ücret de senin u~runa ölmek istemeleri için yeterli de~ildir." 6
Yine Siracusa hükümdar~~ II. Gerone'den örnek vererek, onun ücretli
olmayan sad~ k askerleri sayesinde hükümdarl~~~ n~~ koruyabildi~ini söyler:
"Bu ki~i eski orduyu ortadan kald~ rd~ , yenisini düzenledi.... ve kendisine ait askerleri oldu~u için böyle bir temel üzerine her türlü binay~~ kurabildi."
"Ak~ ll~~ bir hükümdar her zaman bu gibi kuvvetlerden kaç~ nm~~~ ve
kendi kuvvetlerine ba~vurmu~tur."
"Sonuç olarak derim ki, kendi öz ordusu bulunmad~ kça hiçbir
hükümdarl~ k güvenlikte de~ildir."'
Machiavelli çe~itli devletlerdeki ordu te~kilat~ n~~ incelerken Türk ordusundan da söz etmeyi unutmam~~~ve Türk hükümdarlar~ n~ n ordular~ na
büyük önem vermeleri gerekti~ine de~inmi~tir :
"Devletinin kudretinin ve güvenli~inin ba~l~~ bulundu~u oniki bin piyade ve onbe~~bin atl~y~~ sürekli yan~ nda bulunduran Türk hükümdar~ n~ n
bunlar~~ kendine dost olarak korumas~~ gereklidir." 1°
Machiavelli, tarih boyunca genellikle olumsuz ele~tiriler alm~~~ve belki
de ço~u zaman yanl~~~anla~~lm~~~bir yazard~ r. Oysa o, zorbal~~~~ve zulümü
savunur gibi göründü~ünde bile yaln~ zca ülkesinin ç~ karlar~n~~
dü~ünmü~tür. Gerekti~inde sert ve ~iddetli bir yönetim istiyorsa bu, ülkesinde bar~~~, düzeni, disiplini sa~lamak içindir :
"~ nsanlar ya ok~anmal~~ ya da yok edilmelidir. (...) bir insana yap~lan
kötülük öyle olmal~d~ r ki intikam~ ndan korkmaya yer kalmas~ n." " diyebilmi~~ama bunu derken devletin birli~ine zarar verecek ki~ileri kastetmi~tir.
Çünkü 'tüm insanlar iyi olsayd~~ kuvvete ve hileye gerek kalmazd~' diye
dü~ünür. Bu dü~ üncenin benzerini Koçi Bey'de de görüyoruz:
"Velhas~ l insano~lu kahr ile zaptolunur. Yumu~akl~ kla olmaz."'
Niccolö Machiavelli, //pnnc~pe, Einaudi, Torino, 1961, s. 58-59.
a.g.y. s. 30.
8 a.g.y. s. 68.
g a.g.y. s. 70.
'" a.g.y. s. ~ oo.
" PrinaPe, a.g.y. s. ~~ 1.
12 Ifoçi Bey Risalesi, a.g.y. s. 73.
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~u da gözard~~ edilmemelidir ki, yazarlar, hükümdar~ n yerine göre sert
olmas~~ gerekti~ini savunurken, asla yolsuzluk yapmamas~ , do~ruluktan ayr~ lmamas~~ ve geni~~yetkisini kötüye kullanmamas~~ gerekti~ini özellikle vurgularlar. Machiavelli hükümdardan korkulmas~~ gere~inin üzerinde dururken, onun bundan yararlanarak halk~ n~ n mal~ na ve namusuna göz dikmemesini de söyler:
"...korkulmu~~olmak ve nefret edilmemek yanyana olabilir; bunu da
yurtta~lar~ n~n ve halk~ n~ n mallar~ na ve kad~ nlar~ na göz dikmemekle her zaman sa~layabilir..., her ~eyden önce ba~kas~ n~ n mal~ ndan elini çekmelidir." 13
Ayr~ ca hükümdar ülkedeki disiplini sa~larken, bunu a~~ r~ya kaç~ r~ p
halka zulüm yapmamal~d~ r :
"Kendi yurtta~lar~n~~ öldürmeye, dostlar~ na ihanet etmeye, imans~z,
ac~ mas~ z ve dinsiz olmaya erdem ad~~ verilemez; bu durumlar egemenlik
kazand~ rabilir ama ~eref kazand~ rmaz." "
"Birçoklar~~ de~il ku~kulu sava~~zamanlar~ nda, bar~~~zaman~ nda bile,
zulüm ile devleti ellerinde tutamam~~ lard~r. (...) Kötü amaç için kullan~ lan
zulüme ba~vuranlar~ n ba~ta kalabilmeleri olanaks~zd~ r." 1 '
Ayn~~ do~ruluk kavram~~ Koçi Bey Risalelerinde de s~ k s~ k göze çarpar.
O da padi~ah~~ sürekli do~ru yola te~vik etmi~, halk~~ ezmeden, zulüm yapmadan yönetmeyi ö~ütlemi~ tir :
"Yaln~z padi~ah yak~ n~~ olmakla nice yüzy~l fetholunmu~~memleketten
birçok köy ve tarlalar~~ birer yolunu bulup kendine ve evlatlarina mülk ettirse,... baz~lar~ n~~ dahi vak~f ad~yla evlatlarma gelir sa~layan mal ve yap~~
yaparsa, o çe~it vak~ f nas~ l sahih olur? Ve onu bismillâh diye yemek nas~ l
caiz olur?" 16
"~ slam ülkelerinde bir memlekette zerre kadar bir kimseye zulüm olsa
ceza gününde padi~ahlardan sorulur. (...) Küfür ile dünya durur zulüm
ile durmaz. Adalet ömrün uzunlu~una sebeptir." 17
Il Princ~pe, a.g.y. s. 87.
'4 a.g.y. s. 42.
~ bidem, S. 45.
~ " Kop Bey Rtsalen, a.g.y. s. 79.
~ bidem, S. 69.
13
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Her iki yazar da hükümdar~ n disiplinli olmas~ n~ n yan~~ s~ ra halk~ n sevgisini kazanmas~~ gerekti~ini de savunurlar, çünkü Koçi Bey'in dedi~i gibi
devletin ayakta durabilmesi halka ba~l~d~ r:
"Osmanl~~ saltanat~n~ n ~evket ve kudreti asker ile, askerin ayakta durmas~~ hazine iledir. Hazinenin geliri reaya 18 iledir. Reayan~ n ayakta durmas~~ adalet iledir. ~imdi alem harap, reaya peri~an, hazine noksan üzere.
(...) Din ve devlet dü~manlar~ n~ n bunca memleketler almas~~ ve reaye fukaras~ n~ n zulüm ve sistem ile ayaklar alt~ nda kalmas~~ asla lay~k de~ildir."'
Bu konuda Machiavelli de ayn~~ görü~tedir :
"Halk~ n yard~ m~~ ile hükümdar olan bir ki~i halk~~ kendine dost olarak
muhafaza etmelidir; bunu yapmak kolayd~r, çünkü halk~ n zulüm görmemekten ba~ka bir dile~i yoktur. (...) Bir hükümdar için halk~ n sevgisini kazanmak ~artt~ r: Aksi halde kötü günlerinde çaresiz kal~r."'
Halk~~ kazanabilmek için ise ilk ko~ul iyi davranmak ve halka iyi
örnek olmakt~ r:
"Alemin düzeni padi~ahlar~ n mübarek kalplarine ba~l~d~r. Padi~ahlar
alemin kalbidir... Hükümdarlar iyili~e yönelirse alem ba~tan ba~a düzen
bulur. Kötülü~e yönelirse hal kederli olup a~açlar meyva vermez ve yerlerde ot bitmez." 21
"Büyük giri~ imlerde bulunmak ve az görülen iyilik örnekleri vermek
kadar bir hükümdar~~ itibarl~~ k~lan hiçbir ~ey yoktur."'
Yazarlara göre devlete zarar veren bir ba~ka tutku da lüks ve e~lence
dü~künlü~üdür. Bu tutku hükümdarlar~~ as~ l amaçlar~ ndan ay~r~ r. Koçi
Bey Kanuni Sultan Süleyman ça~~nda ç~ kan isyanlar~~ sefahat
dü~künlü~üne ba~lam~~~ve IV. Murat'~~ ayn~~ hataya dü~memesi için uyarma cesaretini göstermi~tir :
"Sultan Süleyman Han, askerin kuvvetini, hazinenin zenginli~ini
görüp süs ve ~öhreti art~ rd~. Vezirler dahi ona uyup.... bütün halk süs ve
~öhrete dü~tü. Zamanla o dereceye vard~~ ki, makam sahibinin geliri ve asHükümete itaat eden ve vergi veren halk anlamindadir.
~" Koçi Bey Risalesi, a.g.y. s. 72.
2" Il Princ0e, a.g.y. S. 48.
21

Koçi Bey Risalesi, a.g.y. s. 83.

22

Il Principe, a.g.y. s. 108.
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ker taifesinin ücreti, yaln~z ekmek akçesine yeti~meyip, mecburen zulüm
ve tecavüze ba~lad~ lar... Bu devlet-i aliyyedeki ~öhret ve süs gibi zarar~~ bula~~c~~ bir bid'at yoktur."'
"Hükümdarlar sava~tan çok süs ve e~lenceyi dü~ündükleri zaman
devletlerini yitirmi~lerdir."'
Yazarlar~ n üzerinde durduktan bir ba~ka önemli nokta ise yetenekli
ki~ileri görevlerinde te~vik etmektir. Koçi Bey bu konuda özellikle bilginler
üzerinde durmu~tur :
"Bilginin devam~~ bilginlerledir. O yüzden yüce atalar~~ zaman~ nda bilgiye ve bilginlere olan hürmet ve ikram hiçbir devlette olmam~~t~ r. Bilginlerin hallerinin düzenli olmas~ , din ve devletin en mühim hususlar~ ndand~ r. (...) Fetva makam~ , aziz, ~erelli ve ilmiye mensuplar~n~~ seçmelid;r...
Her bilgin o makama lay~ k olmaz. (...) ~yilerin kadri bilinmek gerektir." 23
Machiavelli ise tüm sanat dallar~ ndaki yetenekli ki~ilerin de~erlendirilmeleri konusuna de~inmi~tir :
"Bir hükümdar, herhangi bir sanata yetene~i olan ki~ilere olanaklar
sa~layarak de~erbilir oldu~unu göstermelidir... insanlara özgü tüm u~ra~~larda, sanatlar~ n~~ huzur içinde yapabilmeleri için onlara cesaret vermeli ve
güvenliklerini sa~lamal~d~ r... Hatta bu gibi i~leri yapmak isteyecek ki~ileri,
ülkesini ve devletini herhangi bir biçimde zenginle~tirmeyi dü~ünenleri
ödüllendirmelidir." 26
~unu da belirtmeliyiz ki Machiavelli ö~ütlerinde Koçi Bey'den çok
daha sert ve ac~ mas~zd~ r. Bunda en önemli etken ya~ad~ klar~~ toplum ve
kültür farkland~ r. Bu sert tutumu nedeniyle Machiavelli büyük ele~tiriler
alm~~~ve görü~leri `Makyavelizm' denilen ve ço~u kez olumsuz anlamda
kullan~lan bir deyimle an~ lm~~t~ r. Oysa, yukar~da yapt~~~ m~z incelemeden
de anla~~ ld~~~~gibi bu deyim hiç de yerinde kullan~ lmamaktad~r. Çünkü,
san~ ld~~~~gibi Machiavelli prenslere ve tüm insanlara hilenin ve yalan~n zaferini vaadetmemi~tir. Binlerce insan~~ idare eden hükümdar~ n görevi her
~eyden önce devletin birli~ini, uyumunu, bar~~~ n~~ sa~lamakt~ r. Bu yolda
baz~~ ~iddetli ya da hileli önlemlere ba~vuruyorsa bu, arada birkaç ki~inin
a.g.y. s. go
a.g.y. s. 71.
25 Koçi Bey Risalesi, a.g.y. s. 50-51.
26 J Principe, a.g.y. S. I 13.
23

Koçi Bey Risalesi,

24 IlPrsncipe,
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can~~ yansa da, ço~unlu~un kurtulu~unu sa~lamak içindir. Yazar Il Principe
adl~~ yap~ t~ n~~ ünlü ozan Petrarca'n~n ~u sözünün en k~sa zamanda gerçekle~mesini dileyerek bitirir : "Erdem zulüme kar~~~silaha sar~lacakt~r." 27 Bu
cümle Machiavelli'nin y~ llard~ r duydu~u özlemin, gerçek duygular~ n~n en
güzel anlat~ m~d~ r. O, hileye ba~vurmadan önce yasa yolundan, dürüstlük
yolundan ayr~lmamay~, bunun yetmedi~i ve çok gerekli görülen yerlerde
~iddete ba~vurmay~~ ö~ütlemi~tir.
~ ki ülke aras~ ndaki kültür fark~na kar~~n iki yazar~n fikirleri aras~ ndaki paralellik, cümleler aras~ ndaki benzerlik ~a~~ rt~c~d~r. Koçi Bey ve Machiavelli gerçekçi dü~ünceleriyle bugün bile süregelen sorunlara parmak basm~~~olmalar~ ndan dolay~~ güncelliklerini hala yitirmemi~~iki ünlü fikir adam~d~ r ve görü~leri henüz taptazedir.

27

Francesco Petrarca, Canzone, '~talia mia', 93-94.

