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Niccolò Machiavelli’den  
Muhteşem Lorenzo de’ Medici’ye

[1] Çoğu kez, bir prensin gözüne girmeyi arzu eden ler, ona en 
değer verdikleri ya da onun en çok hoşuna gideceğini düşün-
dükleri şeyleri sunmayı âdet edinmişlerdir; bu yüzden, prenslere 
sık sık atlar, silahlar, altın işlemeli kumaşlar, değerli taşlar ve yü-
celiklerine yaraşır buna benzer süsler sunulduğunu görürüz. Do-
layısıyla, Zât-ı Şâhâneleri’ne, size bağlılığımın bir kanıtını sun-
mayı arzu ettiğimde, elimdeki şeyler arasında, büyük adamların 
eylemlerine ilişkin bilgiden daha değer verdiğim ya da o denli 
değerli bulduğum bir şey bulamadım; çağımızda olup bitenler 
konusunda uzun bir deneyim ve eskiden olanları sürekli okuma 
yoluyla edindiğim bir bilgi bu: O eylemleri yoğun bir çalışmayla 
uzun uzun düşünüp inceledikten sonra, şimdi küçük bir kitapta 
derleyerek Zât-ı Şâhâneleri’ne yolluyorum.

[2] Gerçi bu eserin konumunuza layık olmadığının farkında-
yım, ama gene de insancıllığınız sayesinde onu kabule şayan 
bulacağınızdan eminim; çünkü etraflıca düşündükten sonra şu 
kanıya vardım: Size, yıllarca, pek çok sıkıntı ve tehlikeye göğüs 
gererek öğrenip anladıklarımı, çok kısa sürede anlayabilme 
olanağını sunmaktan daha büyük bir armağan verebilmem ola-
naksız. Bu eseri, çoğu kimsenin, konularını betimlemek ve süs-
lemek için kullanmayı âdet edindiği dolambaçlı ifadeler, göste-
rişli ve görkemli sözcüklerle ya da başka herhangi bir söz sana-63



tıyla ve konu dışı süsle bezeyip doldurmadım; çünkü bu eser ya 
hiç itibar görmesin ya da yalnızca içeriğinin farklılığı ve konusu-
nun ciddiliğiyle beğenilsin istedim. Aşağı ve mütevazı konum-
daki birisinin, prenslerin yönetimlerini tartışmaya ve kurallarını 
belirlemeye cüret etmesinin kendini beğenmişlik olarak adde-
dilmesini istemem; çünkü nasıl manzara resmi yapanlar, dağla-
rın ve yüksek yerlerin yapısını gözlemlemek için ovada alçak bir 
konumda duruyor ve alçak yerlerin yapısını gözlemlemek için 
dağların tepesine çıkıyorlarsa, aynı şekilde, halkların yapısını iyi 
tanımak için prens olmak ve prenslerin yapısını iyi tanımak için 
de halktan birisi olmak gerekir.

[3] O yüzden, Zât-ı Şâhâneleri, bu küçük armağanı, benim 
onu size gönderdiğim bu duygularla kabul edin; dikkatle oku-
yup değerlendirecek olursanız, onda talihin ve öteki nitelikleri-
nizin size vaat ettiği yüceliğe erişeceğinize dair en içten dileği-
mi göreceksiniz. Ve Zât-ı Şâhâ neleri, yüceliğinizin doruğundan 
zaman zaman gözlerinizi bu aşağıdaki yerlere çevirecek olursa-
nız, benim nasıl haksız yere büyük ve sürekli bir talihsizliğe kat-
landığımı göreceksiniz.



I
Kaç tür prenslik vardır ve hangi 

yollarla ele geçirilirler?

[1] İnsanlar üzerinde [siyasal] egemenliği olmuş ve olan bü-
tün devletler, bütün yönetimler, geçmişte olduğu gibi bugün 
de, ya cumhuriyettir ya prenslik. Prenslikler ya mirasa dayalıdır 
ya yenidir. Mirasa dayalı prensliklerde, senyörün soyu uzun sü-
redir iktidardadır. Ve yeni prenslikler ya bütünüyle yenidir –Mi-
lano, Francesco Sforza için böyleydi– ya da onları ele geçiren 
prensin mirasa dayalı devletine eklediği uzuvlar gibidirler – Na-
poli Krallığı, İspanya Kralı [II. Fernando] için böyledir. Bu yolla 
ele geçirilen devletler, ya bir prensin yönetimi altında yaşamaya 
ya özgür olmaya alışkındırlar ve kişi bunları ya başkalarının si-
lahlarıyla ya kendi silahlarıyla ya talihin sayesinde ya yeteneğiy-
le ele geçirir.



II
Mirasa dayalı prenslikler üzerine

[1] Cumhuriyetleri değerlendirmeyi bir yana bırakıyorum, 
çünkü başka bir yerde1 onlardan uzun uzadıya söz ettim. Yal-
nızca prensliği ele alacağım ve yukarıda belirlediğim konuları 
açımlayarak bu prensliklerin nasıl yönetilebileceğini ve nasıl 
elde tutulabileceğini tartışacağım.

Öyleyse, diyebilirim ki, prensin soyuna alışkın, mirasa da-
yalı devletlerde yönetimi elde tutmanın zorlukları, yeni dev-
letlerdekinden çok daha azdır; çünkü ataların kurduğu düze-
ni bozmamak, sonra da sıra dışı olaylara uygun bir yönetimi 
benimsemek yeterli olur; bu yolla, böyle bir prens olağan bir 
beceriye sahipse, olağanüstü ve aşırı bir güç elinden almadık-
ça, her zaman devletini koruyacaktır; devleti elinden alınsa 
bile, işgalcinin en küçük bir hatasında devleti yeniden ele ge-
çirir.

[2] İtalya’da böyle bir örneğimiz var bizim: Ferrara dükü.2 
Ferrara dükünün, 1484’te Venediklilerin, 1510’da Papa Julius’un 
saldırılarına karşı koyabilmesinin tek nedeni, ailesinin uzun sü-
redir iktidarda olmasıydı. Soyu gereği iktidarda olan bir pren-
sin, uyruklarına şiddet uygulamak için daha az gerekçesi ve 
daha az zorunluluğu vardır, bu yüzden daha çok sevilmesi ola-
ğandır; aşırı kusurları ondan nefret edilmesine yol açmadıkça, 
uyruklarının doğal olarak onu sevmeleri beklenir. İktidarın es-69



kiliği ve sürekliliği içinde, yeniliklerin anıları ve gerekçeleri sili-
nip gider; çünkü bir değişim, daima başka bir değişimin oluşu-
muna zemin hazırlar.



III
Karma prenslikler üzerine

[1] Ama yeni prenslikte zorluklar söz konusudur. İlk olarak, 
prenslik bütünüyle yeni değil de, eski bir devlete eklenen bir 
parça ise (bu ikisinin oluşturduğu bütüne karma adı verilebilir), 
değişiklikler öncelikle doğal bir zorluktan kaynaklanır. Bütün 
yeni prensliklerde var olan bir zorluktur bu: İnsanlar, durumla-
rının daha iyiye gideceğine inanarak seve seve efendi değiştirir-
ler ve bu inanç, efendilerine karşı silaha sarılmalarına yol açar; 
ama bu konuda kendilerini aldatmış olurlar, çünkü daha sonra 
deneyim yoluyla durumlarının daha kötüye gittiğini görürler. 
Bu, doğal ve olağan başka bir zorunluktan kaynaklanır, o da 
şudur: Yeni prens olan kişi, gerek askerlerle, gerek yeni bir fet-
hin yol açtığı başka pek çok haksızlıkla yeni uyruklarının huzu-
runu bozmak zorundadır; öyle ki, prensliği işgal etmekle huzu-
runu bozduğun herkesin düşmanlığını kazanır ve seni iktidara 
getirenlerin dostluğunu koruyamazsın, çünkü onları önceden 
umdukları şekilde hoşnut edemezsin ve onlara borçlu olduğun 
için, onlara karşı katı önlemlere de başvuramazsın; çünkü kişi-
nin, ordusu ne denli güçlü olursa olsun, bir bölgeye girebilmek 
için her zaman o bölge halkının desteğine gereksinmesi vardır. 
Bu nedenlerden ötürü, Fransa Kralı XII. Louis, Milano’yu çok 
çabuk işgal edip çok çabuk yitirmiş ve ilk işgalde Ludovico’nun3 
kendi kuvvetleri şehri ondan geri alması için yeterli olmuştu; 73




