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DDEEVVLLEETT YYÖÖNNEETT‹‹MM‹‹NNDDEE AADDAALLEETT‹‹NN YYEERR‹‹ VVEE
KKLLAASS‹‹KK TTÜÜRRKK fifi‹‹‹‹RR‹‹NNEE YYAANNSSIIMMAASSII

AAbbdduullhhaakkiimm KKOOÇÇ‹‹NN**

ÖÖzzeett
Devleti ayakta tutan adalettir. Bu yüzden devlet yönetimi ile ilgili yaz›-

lan kaynaklar›n tamam›nda adalet konusu a¤›rl›kl› olarak yer alm›fl ve adalet
mülkün temeli say›lm›flt›r. Klasik fliirimizde ve onu besleyen kaynaklarda da bu
konuya büyük önem verilmifltir. 15. ve 16. yüzy›llarda yaz›lan fliirlerde genellik-
le hükümdarlar›n uygulamalar› alk›fllanm›fl, adaletin yerine getirildi¤i belirtil-
mifl iken 17- 19. yüzy›llarda Osmanl› devletinde yaflanan sosyal, siyasal ve eko-
nomik bunal›ma paralel olarak adalet sisteminde meydana gelen çürümeler
üzerine klasik fliirimizde 15. ve 16. yüzy›llarda görülen övgü ve alk›fllar yerini
k›smen tenkide ve öfkeye b›rakm›flt›r.Bu makalede klasik dönem flairlerinin fli-
irlerinden örnekler verilerek konuya bu tarz  yaklafl›mlar› incelenmifltir

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Adalet, klasik fliir, devlet, yönetim

GGiirriiflfl
Haks›zl›¤a karfl› tepki duymak, meydana gelen haks›zl›¤› ortadan kald›rmaya

çal›flmak, insanlar aras›nda var olan ortak bir duygudur.  Bu duygunun ad› adalettir
ve bu adalet duygusunun tatmin edilmesi, toplumda kabul edilen kurallar›n uygu-
lanmas›yla mümkün olur. Aristoteles, Politika adl› eserinde adalete vurgu yaparken
flöyle der: “Erdemsiz insan, varl›klar›n en vahflisi, en adalet bilmeyenidir... Adalet
devletin orta dire¤idir; çünkü siyasal toplulu¤un temeli hakt›r ve hak neyin adaletli
oldu¤una karar vermenin ayrac›d›r” (Tuncay, 1990, 10).

Genel anlamda Türk edebiyat›na, özellikle de klasik Türk fliirine bakt›¤›m›zda
devleti yönetmenin bir sanat oldu¤u görüflünün öne ç›kt›¤›n› görürüz. Bilindi¤i üze-
re yeryüzünde devlet yönetme sanat›n› icra edenler hükümdarlard›r ve onlar›n da
âdil olmalar› beklenir. Orhan M. Çolak’›n belirtti¤i gibi (2003, 339), halk›n yüzy›llar
boyunca idarecilerden istedi¤i tek  fley adalet olmufltur. Âdil hükümdarlar zaman›n-
da rahat mutlu bir yaflam sürdüren halk, adaletten uzak zâlim hükümdarlar›n yöne-
timlerinde ise, s›k›nt› yaflam›flt›r. Bu durumu yak›ndan gören düflünürler, flairler ve
yazarlar, ideal bir hükümdar›n ya da en uygun devlet yönetiminin nas›l olmas› ge-
rekti¤ini gösteren siyasetnâme türü eserler kaleme alarak her f›rsatta hükümdarlara,
idarecilere adaletli davranmalar›n›, yürürlükteki kanunlara ve hukûka uymalar›n›
tavsiye etmifller; devleti ayakta tutan›n adalet oldu¤unu anlatmaya çal›flm›fllard›r.
Ancak bu durum siyasetnâmelerle s›n›rl› kalmam›flt›r. Genel anlamda klasik Türk fli-
iri ve bu fliirin beslendi¤i kaynaklar da adalet mekanizmas›na ruh vermifllerdir. Bu
kaynaklar›n bafl›nda Kur’an- › Kerim ve hadis-i flerifler gelir. 

Bilindi¤i üzere devletler belli felsefî ilkelere göre yönetilirler. Klasik fliirimizin
do¤up geliflti¤i Osmanl› devletinin felsefî ilkeleri de genel anlamda ‹slami ilkelere da-
yan›r ki, bu ilkeler ayet ve hadislerle ortaya konmufltur. Adaletle ilgili olarak Kur’an-
› Kerim’de yer alan ayetlerden bir-ikisinin  anlam› flöyledir: 
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“Muhakkak ki, Allah, adaleti, iyili¤i, akrabaya yard›m etmeyi emreder; çirkin
iflleri, fenal›k ve azg›nl›¤› da yasaklar. O, düflünüp tutas›n›z diye size ö¤üt veriyor”
KKuurr’’aann--›› KKeerrîîmm, Nahl sûresi (16):90 (Özek ve ark., 1993, 276).

“Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar aras›nda
hükmetti¤iniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel
ö¤ütler veriyor! fiüphesiz Allah her fleyi iflitici, her fleyi görücüdür” KKuurr’’aann--›› KKeerrîîmm,
Nisa sûresi (4):135 (Özek ve ark., 1993, 173).

“‹flte onun için sen(tevhide) davet et ve emrolundu¤un gibi dosdo¤ru ol. On-
lar›n heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah’›n indirdi¤i kitaba inand›m ve aran›zda
adaleti gerçeklefltirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz-
dir. Bizim ifllediklerimiz bize, sizin iflledikleriniz de sizedir. Aram›zda tart›fl›labilecek
bir konu yoktur. Allah hepimizi bir araya toplar, dönüfl de O’nad›r” KKuurr’’aann--›› KKeerrîîmm,
fiûrâ sûresi (42):15 (Özek ve ark., 1993, 483). 

Yukar›da birinci s›rada mealini verdi¤imiz Nahl sûresinin 90. ayetinde görül-
dü¤ü üzere Allah genel anlamda kullar›n›, özel anlamda ise, hükümdarlar› adalete ve
ihsana ça¤›r›r. Ayn› flekilde di¤er âyetlerin meallerinde de yine görüldü¤ü üzere hak
ve hukûkun korunmas›, insanlar aras›nda adaletle hükmedilmesi hususu, klasik fliiri-
mize kaynakl›k eden Kur’an-› Kerîm’in titizlikle üzerinde durdu¤u prensiplerden bi-
ridir. Bu durum Hz. Peygamber’in hadisleriyle de pekifltirilmifltir. Bu hadislerden bir-
ikisini örnek olarak verebiliriz: 

“Yedi kimseyi Allah Teâlâ kendi gölgesinden baflka gölge bulunmayan k›ya-
met gününde, gölgesinde bar›nd›racakt›r. Bunlar, adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet
ederek yetiflen genç...” (Kandemir ve ark., 2005, 37-38).

“Verdi¤i hükümlerde, ailesinin ve halk›n yönetiminde adaletli davranan yö-
neticiler, k›yamet gününde Allah Teâlâ’n›n yan›nda nurdan yüksek koltuklar üzerin-
de otururlar” (Kandemir ve ark., 2005, 40).

“Cennetlikler üç gruptur. Bunlar, adil ve baflar›l› devlet baflkan›, yak›nlar›na
ve müslümanlara karfl› merhametli ve yufka yürekli olan kifli, ailesi kalabal›k oldu¤u
halde haram kazançtan sak›n›p kimseden bir fley istemeyen adamd›r” (Kandemir ve
ark., 2005, 43).

Adaletle ilgili olarak verilen bu ayet ve hadislere benzer daha pek örnek veri-
lebilir. Ancak bir makale düzeyinde yap›lan bu çal›flmada bütün bunlar› zikretmemiz
mümkün olmad›¤› gibi, gerekli de de¤ildir. Kur’an-› Kerîm âyetlerinden ve hadisler-
den bu flekilde al›nt› yapmam›zdaki amaç da klasik fliirimize kaynakl›k eden bu iki
güçlü kaynakta adalete nas›l vurgu yap›ld›¤›n›, özellikle yöneticilerin, hükümdarla-
r›n adaletin sa¤lanmas›na nas›l me’mur k›l›nd›klar›n›, hakk›n sahibine verilmesinden
ve hukûkun yerine getirilmesinden ne derecede sorumlu tutulduklar›n› tespit etmek-
tir. 

Klasik fliirimize bakt›¤›m›zda bu hadislerden baz›lar›n›n anlam› kimi zaman
flairlerimiz taraf›ndan manzum alarak da verilmifltir. Bu durum, hadislerin fliirimize
yans›mas› bak›m›ndan dikkat çekicidir. Söz konusu bu örneklerden biri Fuzuli’ye ait-
tir. Fuzûlî, “Bir günlük adalet, k›rk senelik ibadet gibidir” (Karl›¤a/Çetiner, 1994,
1741) hadisinin,  kayna¤›n› tespit edemedi¤imiz farkl› bir rivayetine telmihte buluna-
rak flöyle der: 

“Bir verâ ehli e¤er k›lsa ‘ibâdet yüz y›l 
Saat-i ‘adlce vermez eser-i kurb-i Hüda” (Cunbur, 1969, 7)  
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Defterdar Sar› Mehmet Pafla da  Fuzûlî gibi, yukar›da örnek olarak verdi¤imiz
hadisin yine farkl› bir rivayetine telmihte bulunarak flöyle der: 

“Hakim olan kimesne bir saat
Emr-i Hakk üzerine kim adalet ide
Ola m› bu sevâb-› ‘âdil
Ki o yetmifl sene ibadet ide” (U¤ur, 2001, 72)

Yukar›da verilen bu ayet ve hadisler ile bunlar›n manzum meali niteli¤indeki
beyit ve dörtlüklerin yan› s›ra konu olarak devlet yönetimini ele alan siyasetnâmele-
rin hemen tamam›nda da adalet konusuna vurgu yap›l›r. Bunlardan biri olan Gülflen-
i Mülûk adl› siyasetnâmede Zaifi, hükümdar›n halka adaletle ya da faziletle hükmet-
mesini, onun Allah’›n birli¤ine inanmas›n›n bir flart› olarak görür: 

“Allah celle ve alâ hazretin flöyle yegâne bil ki, an› bî-nazîr bilmede nazîrün ol-
maya ta ki, hak tevhidi yerine getürmifl olas›n ve Allah Te‘âlâ hazretini yegâne bil-
mek oldur ki, bendelerine iki iflün birin idesün: Adl ya fazl.

‘Adl oldur kim sarih-i hakka tabi‘ oluben
Hayra hayr u flerre flerr ile cezas›n idesün

Lîk yavuzlara eylük eyülere her zaman 
Eylük itsen cennet-i firdevs-i adne gidesün” (Zaifi, h.962, 165/b)

‹slâmî dönem Türk edebiyat›n›n elimizde bulunan en önemli eserlerinden bi-
ri olan, konu itibar›yla da ideal devlet, ideal hükümdar, ideal yasa ve ideal yönetim
biçimini ortaya koyan Kutadgu Bilig’ de do¤ru yasay› temsil eden “hükümdar” yeri-
ne “bey”, “hükümdarl›k” yerine “beylik” kelimelerinin kullan›ld›¤›n›, adalet kavra-
m›n›n ise, “do¤ru yasa” ve bu do¤ru yasay› “do¤ru yürütmek” fleklinde alg›land›¤›-
n› görürüz: 

“‹di edgü beglik tak› edgürek
Törü ol an› tüz yor›tgu kerek”

“Bey, beylik iyidir(fakat) daha iyisi yasad›r(törü); onu düz(do¤ru) yürütmek
gerekir” (Dilaçar, 2003, 96).

Hükümdar›n ç›kard›¤› kanunlar›n do¤ru olmas› ve kendisinin de zalim olma-
mas› gerekti¤ini savunan Kutadgu Bilig yazar› Balasagunlu Yûsuf Has Hacip, bir bafl-
ka beytinde de flöyle der: 

“ Törü tüz yor›tg›l budunka köni
Künüñ edgü bolgay könilik küni”

“Yasa düzenle, halk› do¤ru yürüt ki günün iyi olsun do¤ruluk (k›yamet) gü-
nünde” (Dilaçar, 2003, 104).

Karahanl› Türkçesinin temel eserlerinden ve yine ‹slâmî dönem Türk edebiya-
t›n›n ilk nümûnelerinden olan Atâbetü’l-Hakây›k’ta da adalet kavram›na vurgu ya-
p›lm›fl, ve eserin yaz›ld›¤› dönemde hükümdar oldu¤u anlafl›lan Büyük Emir Mu-
hammed Dâd ‹spehsâlâr Bey’in sahip oldu¤u erdemler say›l›rken bunlardan birinin
adalet oldu¤u flu flekilde dile getirilmifltir: 

“Siyaset riyaset kiyaset kerem
Ziyadet ula ‘adl eflit uk mun›” (Arat, 1992, 46)
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“Siyaset, riyaset, kiyâset, kerem (ve bunlara) adaleti ekle; bunlar› iflit ve anla”
(Arat, 1992, 84).

KKllaassiikk TTüürrkk fifiiiiirriinnddee AAddaalleett

Mustafa ‹sen’in de belirtti¤i gibi, çok eski ça¤lardan beri güzel sanatlar, özel-
likle de fliir, yöneticileri övme görevi üstlenmifltir (‹sen ve ark, 2002, 91). Ancak hü-
kümdarlar do¤ruluktan, adaletten ayr›l›p halka zulüm yapmaya bafllad›klar›nda ilk
karfl› ç›k›p onlar› uyaranlar, halk› bu hususta bilinçlendirenler de yine onlar olmufl-
lard›r. 

“Ben gelmedim da‘vî içün benim iflüm sevi içün” diyen ve Türk edebiyat›nda
ilk divan sahibi olan Yunus Emre bile adalet terazisinde bir e¤rilik gördü¤ünde kad›
olsun sultan olsun tenkit etmekten kaç›nmam›flt›r: 

“E¤rili¤i yaydan e¤ri to¤r›l›¤› okdan to¤r›
Bu flehir içinde u¤r› hem kad› hem sultan nedir” (Kurnaz, 1993, 262)

Ça¤›n›n tan›¤› olan Yunus Emre’nin bu tenkitlerinden yeri geldi¤inde sadece
kad› ve sultanlar de¤il, haktan, adaletten ve insanî de¤erlerden uzaklaflan hocalar ve
halk da nasibini al›r:

“Peygamber yirine geçen hocalar
Bu halkun bafl›na zahmetlü old›

Tutulmaz old› Peygamber hadisi
Halây›k cümle Hak’dan utlu old›” (Kurnaz, 1993, 263)

Tasavvuftan önemli ölçüde etkilenen klasik Türk fliirine bakt›¤›m›zda yeryü-
zündeki hükümdarl›¤›n mutlak olmad›¤›n›, mutlak hükümdarl›¤›n Allah’a ait odu-
¤unu ve hakiki anlamda hükümdar›n O oldu¤unu görürüz. Klasik fliirde vas›flar› be-
lirtilen hükümdarlar ise, “z›llu’llah”t›r; Allah’›n yeryüzündeki gölgesidir. Bu sebeple
yeryüzünde adaleti sa¤lamada birinci derecede hükümdar sorumludur. Klasik fliirin
kurucular›ndan say›lan Ahmed-i Dai bu hususu flu beyitle ortaya koyar: 

“Çünki z›llu’llâhi fi’l-arz old› zât› ‘adl ile
Hak aña tefvîz idüpdür hükm ile ferman bugün” (Özmen, 2001, 10)

Ahmed-i Daî, bir baflka beytinde de virâneleri adaletle ma‘mûr edenlerin giz-
li hazineyi bulaca¤›n› ve cihan mülküne hükümdar olaca¤›n› söyler:

“fiâh olur mülk-i cihâna bulur ol genc-i nihân
Her ki ma‘mûr ide ol ‘adl ile virâneleri” (Özmen, 2001, 226)

Daî, kazan›lan zaferlerin de adaletle alakal› oldu¤unu düflünür. Ona göre dö-
neminin hükümdar› adaletle hükmetti¤i için ordusu hangi yana azm ederse Allah’›n
yard›m› ona yoldafl olur:

“Kank› yana kim ‘azm ide bu leflker-i mansûr nusret ana yoldafl ola
Çün ‘adl iledür devletinüñ nâm u niflân› te’yid-i Hudâ’dan” (Özmen, 2001, 6)

Cem Sultan ise babas› Fatih Sultan Mehmed için yazd›¤› kasidede, babas›n›n
adalete çok büyük önem verdi¤ini, bu yüzden bütün dünyan›n flen oldu¤unu, hiç
kimsenin kimseye zulüm etmedi¤ini belirtir:
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“Cihân ‘adli-y-ile hurremdür anuñ
Zemân lutfi-y-ile bî-gamdur anuñ

fiu resme ‘adl ider kim hîç merdüm
‹demez kimseye hergiz tazallüm” (Okur Meriç, 1997, 397)

Cem Sultan, yine babas› Fatih Sultan Mehmed için yazd›¤› bir baflka kaside-
sinde onun adalete verdi¤i önemi flu flekilde aç›klar:

“Fikr-i ferâsetünle mülkün sarây› ma‘mûr
Dest-i adaletüñle devlet esâs› muhkem” (Okur Meriç, 1997, 303)

Fatih döneminde yaflayan ve onun dönemindeki adalete flahitlik eden bir bafl-
ka flair klasik Türk fliirinin en önemli isimlerinden biri olan Ahmet Pafla’d›r. O, döne-
min hükümdar› Fatih Sultan Mehmet için yazd›¤› bir kasidede günefl do¤unca y›ld›z-
lar›n kaybolmas› olay›n› onun adaleti devrinde güneflin pefltemalsiz suya girmesi du-
rumunda y›ld›zlar›n gözlerini yumdu¤u fleklinde düflünerek adalete vurgu yapar.
Ahmet Pafla’ya göre Fatih Sultan Mehmet zaman›nda adalet ya da bir baflka ifade ile
asayifl o kadar sa¤lanm›flt›r ki, gözler bile günah ifllemekten kaç›nmaktad›r:  

“Ahd-i ‘adlüñden yumarlar cümle ›lduzlar gözin
Girdü¤ince çeflme-i kâfüra bî-mîzer günefl” (Alpaslan, 1987, 34)

Buna benzer bir ifade biçimi 16. yüzy›l flairlerinden Hayâlî Bey’de de görülür.
Hayâlî Bey de Sultân Süleymân’a yazd›¤› bir kasidede kendisinin adaletli hükümran-
l›¤›nda bir kurdun bir koyunu çobans›z bulmas› durumunda bile zarar vermeyece¤i-
ni, pençelerini ancak onun tüylerini taramak için kullanaca¤›n› belirtir:

“Gûsfendi adlin eyyam›nda bulsa bî-çoban
fiâne eyler mûyuna ser-pençesin gürg-i gurrîn” (Tarlan, 1992, 62)

Klasik fliirimizin dikkate de¤er isimlerinden olan Usulî de kâmil insanlar›n,
adaletle hükmeden yöneticileri meyval› a¤aca benzetti¤ini söyler. Öyle ki, sayesinden
hofl geçindikleri halde kendisini tafllayan insanlara bile lutufta bulunurlar:

“Baz› kâmiller kelâm edip buyurmufllar hemân 
Adil olan beglere benzer d›raht-› mîvedâr

Halk-›  ‘âlem sâyesinde hofl geçip yer ni‘metin 
Kendiye tafl atana lutf u kerem  eyler nisâr” (‹sen, 1990, 68)

Daha çok lirik bir flair olarak flöhret bulan Fuzûlî de adalet kavram›na s›k s›k
vurgu yapar. Kanuni’nin 941(30 Kas›m 1534)’de Ba¤dad’› savafls›z feth etmesi üzeri-
ne 

“Geldi burc-i evliyaya pâdiflâh-› nâmdar” m›sra›yla tarih düflüren Fuzûlî
(Maz›o¤lu, 1997, 242), Ba¤dat’ta sa¤lanan adaleti flu m›sralarla dile getirir:

“Sevâd-› buk‘a-i Ba¤dâd çeflm-i heft kiflverdür
Çerâ¤-› merdümi nûr-i ‘adaletden münevverdür

Kamu etraf›na âb-› hayât-› ‘adldür cârî
Cemî‘-i ehline tevfîk-i cem‘iyyet müyesserdür” (Cunbur, 1969, 6)
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Bu beyitlerle dönemin hükümdar›n› alk›fllayan Fuzûlî’nin  meflhur fiikayetna-
me’si (Karahan, 1948) ise döneminin sosyal olaylar›n› tenkit etmekten ziyade kendi-
sinin yaflad›¤› olumsuz bir hadisenin yank›s› olarak kabul edilmelidir. 

Bilindi¤i gibi, Allah’›n isimlerinden biri Âdil’dir. Bu sebeple de hükümdarlar-
da  ilk aranan özellik bu olmufltur. Çünkü Âdil olan Allah taraf›ndan kendilerine sal-
tanat tac›n›n verilmesi, dünyaya adaletli bir düzen getirmeleri, yarat›lanlara adaletle
hükmetmeleri sebebiyledir. Fuzûlî bu hususu flu flekilde dile getirir:

“Nazm-› dünya sebebi saltanat-› ‘âdildür
A‘del-i hulk›n› Hak nâz›m-› eflya eyler” (Cunbur, 1969, 6)

Fuzûlî’ye göre ‘adalet makbul bir ibadettir ve bu ibadeti yerine getiren, dün-
yaya  adaletle nizam verenin bu davran›fl› karfl›l›ks›z kalmaz; âdil olan Allah, böyle
bir hükümdar›n kadrini mutlaka artt›r›r: “Adl bir makbul taatdur ki kalmaz ecr-
süz‘Adilün elbetde kadrin arturur Perverdigâr” (Cunbur, 1969, 7)

16. yüzy›ldan sonra yaz›lan özellikle siyasetnâme türü eserlerde s›k s›k adale-
tin sa¤lanamay›fl›ndan flikâyet edilir. Söz konusu bu tarz siyasetnamelerden biri Ko-
çibey Risalesi’dir. Koçibey’in ifadesine göre adalet mekanizmas›n›n bozulmaya bafl-
lamas›, Kunûn-› Kadîm’e ilk muhalefet, Kanûnî’nin son döneminde  bafllar
(Arslantürk, 1989, 100). Ancak bu durum, karfl›laflt›¤› en ufak bir yanl›fl›, en sert üs-
lûpla hicveden Nef’î’nin fliirine pek yans›maz. O, döneminin hükümdar› Sultan
IV.Murad’›n Edirne’ye geliflini alk›fllarken adaletine vurgu yapar: 

“Merhaba ey pâdiflâh-› ‘âdil ü ‘âlî-nejâd
Old› teflrifüñle flehr-i Edrene reflk-i bilâd” (Ocak, 1991, 10)

Nef‘î’nin yaflad›¤› dönemde hükümdarlar›n sa¤lad›¤› adalet sebebiyle kur-
dun, arslan›n, flahin ve akbaba gibi vahfli, y›rt›c› hayvanlar›n huyu da de¤iflmifltir. ‹s-
mail Ünver’in “Övgü ve Yergi fiairi Nef‘î” adl› makalesinde örnek olarak verdi¤i flu
beyitler bu hususu gözler önüne serer: 

“Her memleket ki adli mürebbî ola aña 
Ab u hevâs›  gürge hisâl-i flubân virür
-
Ger olsa flâmil-i ahvâl-i murgân-› hevâ adli
‹derdi kebk-i ra‘nâ çeflm-i flâhîn üzre reftâr›
-
Ol kadar âsûde âlem sâye-i adlinde kim
Hâbgâh eyler gazâle pehlu-yi flîr-i neri
-
Ger olsa intizâm-› hükm-i adli âleme sârî
Olurd› mâde-âhûyile flîr-i ner zen ü flehver
-
Ger olsa feyz-i hükm-i adl ü dâd› âleme flâmil
‹derdi beççe-i kebk-i derî flehbâz ile bâzî” (Ünver, 1991, 48)

Nef‘î’nin bu tarz söyleyifllerine ça¤dafl› fieyhülislâm Bahâyî Efendi’nin fliirle-
rinde de s›kl›kla rastlar›z. Bahâyî’nin ifadesine göre, y›k›k dökük bir saraya benzeyen
bu dünyay› adaletiyle imar eden dönemin hükümdar› Murad Han zaman›nda onun
adalet ferman›n› koluna takan bir kar›ncan›n pençesi,  panter ve kaplan›n pençesini
burard›:
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“Hudâygân-› cihân Hân Murad kim ‘adli
Serây-› köhne-i dünyây› eyledi ma‘mûr

E¤er ki nüsha-i adlin edeydi bâzû-bend
Burard› pençe-i kebr ü pelengi pençe-i mûr” (Tolasa, 1979, 46)

Ne var ki, XVII.yüzy›lda durum bu flekilde de¤ildir. Alt› cilt halinde yaz›lan
Naima tarihinde de belirtildi¤i üzere (Arslantürk, 1989), bu yüzy›l Osmanl› devleti-
nin iç ve d›fl darbelerle  siyasi ve ekonomik aç›dan oldu¤u gibi, adalet sisteminde de
s›k›nt›lar›n yafland›¤› bir dönemdir. Bu yüzden böyle bir dönemde klasik fliirimizde
bu tür beyitlerin yer almas›, Nef‘î, fieyhülislâm Bahâyî gibi flairlerin, dönemin hü-
kümdarlar›n› bu flekilde övmeleri, onlar›n yeryüzünde fitne ve fesad› ortadan tama-
men kald›rd›klar›n› ve adaleti sa¤lad›klar›n› söylemeleri, ‹smail Ünver’in de belirtti-
¤i gibi (Ünver, 1991, 49), ancak bir temenni olarak de¤erlendirilebilir. Nitekim, divan
katipli¤i, ordu-y› hümâyun kad›l›¤› yapm›fl olan Veysi’nin fliirlerinde bu durum göz-
ler önüne serilmektedir. Devletin gidiflat›ndan memnun olmayan Veysi, dönemin hü-
kümdar› I.Ahmet’e sundu¤u kasidede Osmanl› devletinin baflkenti ‹stanbul’da yafla-
yan halka,

“Eyâ ey kavm-i ‹stânbûl bilüñ tahkîk oluñ âgâh
‹riflür nâ-gehân bir gün size kahr-ile h›flmullah” (Kut Alpay, 1989, 171)

biçiminde seslendikten sonra halk›n, kad›lar›n ve mahkemelerin bozuk, içler ac›s› du-
rumunu, yaflanan adaletsizli¤i sert bir biçimde tenkit eder: 

“Yetîme flefkat itmezsiz alursuz göz göre mâl›n
Degül mi hâz›r u nâz›r buna râzî m›dur Allâh

Ne fler‘ullâha tâbi‘siz ne hod kânûna kâ’ilsiz
Cihân› dürlü bid‘atle fenâya virdiñüz vallâh

…
Kuzât ahvâlini dirseñ ne mümkindür beyân itmek
Eger hasmuñ ise kâzî endi yar›cuñ Allâh

Kurup bir dâm-› tezvîri dimifller mahkeme ad›n
Kan› seccâde-i Ahmed kan› ahkâm-› fler‘ullâh” (Kut Alpay, 1989, 171)

Daha sonraki beyitlerde lay›k olmayanlar›n devletin kritik makamlar›na geti-
rildi¤ini, dürüst olanlara flüphe ile bak›ld›¤›n›, bu yüzden I.Ahmed’e vezirlere itimat
etmemesi gerekti¤ini önerir ve adaletle hükmetmesi durumunda Allah’›n onu hata-
lardan koruyaca¤›n› söyler:

“Nedendür böyle hâ’inler emânet sâhibi olmak
‘Aceb hîç ehl-i ‹slâm’da bulunmaz m› emînu’llâh
Hudâ saklar hatâlardan ‘adalet eyleyen flâh›
Ve hem dünyâ ve ‘ukbâda olurlar fî-emânillâh
Vezîre i‘timâd itme benüm devletlü hünkârum
Olardur düflmeni dînüñ olardur devlete bed-hˇâh” (Kut Alpay, 1989, 172)

Onun tenkit oklar›ndan, adalet sisteminin bozulmas›nda pay› olan paflalar,
a¤alar, subafl›lar, kazaskerler gibi hemen bütün meslek mensuplar› nasibini al›r:

“Bozulmas›na dünyânuñ sebeb paflalar a¤alar
Fesâd u fitneye bâ‘is bulardur flübhesüz vallah
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Cihânda h›rs›z u hem yankesici kim durur dirseñ
‘Ases bafl› ile tahkîk subafl›dur inan billah

Bulardan dahi azlemdür efendüm kâzi‘askerler
Cihân› irtiflâ birle harâba virdiler vallah” (Kut Alpay, 1989, 173)
Ancak bütün bunlardan birinci derecede sorumlu olan hükümdard›r ve bal›k

bafltan kokar. Fesad›n bafl› malum oldu¤una göre hükümdar bunu temizlemek ve
adaleti sa¤lamak zorundad›r. Onun ceddi olan Süleymanlar bu mülkü ona emanet et-
mifllerdir. Bugün adalet ederse yar›n makam› “z›ll-› arflullâh” olur: 

“Bal›k bafldan kokar dirler fesâduñ bafl› ma‘lûmdur
Ne kâdir kimse bir nutka diye hâzâ Kitâbullâh …

Süleymânlar gelüp gitdi nice bu fânî dünyâya
Kan› cedd-i ‘izâmuñ pes kime kald› bu mülküllâh

Bugün ‘adl eyleyüp halka iderseñ lutf u ihsân›
Yüzüñ a¤ ol›sar yar›n makâmuñ z›ll-› arflullah” (Kut Alpay, 1989, 173)

Nef’î’nin I.Ahmet’e sundu¤u kasideden onun adaletini övmekle birlikte onun
yerine geçen Sultan Osman’›n cülusu sebebiyle yazd›¤› kasidede ondan söz etmeyip,
“Süleyman”› anmas›, yukar›da belirtti¤imiz “Kanun-i Kadim”e dönülmesini tavsiye
eden siyasetnamelerle paralellik arz etti¤i gibi, Veysî’nin bu görüfllerine de uygun
düflmektedir: 

“Süleymân gibi ç›hsun tahta her gün adl ü dâd etsün
Pür olsun arsa-› mahfler gibi meydân-› dîvân›” (Bilgegil, 1989, 227)

Bu yüzy›la tan›kl›k eden  Nâbî’nin fliirlerinde de dönemin bozuk sosyal ve si-
yasal durmunu, adalet ve hukûk anlay›fl›n› rahatl›kla görebilmekteyiz. ‹çinde yaflad›-
¤› toplumun iç yüzünü bütün detaylar›yla göz önüne serer ve sabah-akflam fakirlerin
göz yafl›n›n g›da oldu¤u bir devlete lanetler ya¤d›r›r; bu göz yafl› selinin er-geç dev-
letini y›kaca¤›n› belirtir:

“La‘net ol devlete kim ola g›dâ
Eflk-i çeflm-i fukarâ subh u mesâ

…
Seyl olur eflk-i ter-i mazlûmân 
Devlet ü ömrünü eyler virân” (Diriöz, 1994, 416-417)

Devlet ve saltanat›n Allah’›n emaneti oldu¤unu, devleti yönetmenin ilim ve
ak›lla mümkün olabilece¤ini belirten Nabi, afla¤›daki beyitlerde adaletin sa¤lanma-
s›ndan ikinci derecede sorumlu olan vezirlerle birlikte onlar› bu makama getiren hü-
kümdarlar› da tenkit eder: 

“Kiflver ü saltanat Allâh’›n emânetleridür
Kâbil-i emr gerek ola diyânetde ‘alem

‘‹lm ile ‘akl iledür maslahat-i devlet ü dîn
Gör ne buyurdu hadisinde Rasûl-i Ekrem
….
Devleti eylediler böyle perîflân cühelâ
Nice teklîf olunur gürge mürâ‘at-i ganem
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Vüzerâ olmay›cak ‘âlim ü ‘âkil olamaz
Mülk ma‘mûr mebânî-i hilâfet muhkem” (Diriöz,1994, 400-401)

Senelerce padiflahlar›n, sadrazam ve vezirlerin sohbetlerinde bulunan Nâ-
bî’nin bu samimi tenkitlerinden, yukar›da belirtildi¤i gibi adalet sisteminin bozulma-
s›na neden olan, yard›m eden hatta sessiz kalanlar bile nasibini al›r. Ancak onun as›l
hedefi, hükümdarlar, sadrazam, vezir, fleyhülislâm, vâli, hâkim ve kâd›lard›r. Çünkü
bunlar, alemin düzenini sa¤lamadan sorumlu “nizam-› âlem”dirler: 

“Nâm› fermanda nizâm-› ‘âlem
‘Alemüñ nazm›n eder kendi ‘adem” (Diriöz, 1994, 406)

Ne var ki, bu beyitte de belirtildi¤i gibi, düzenin bozulmas›na sebep olanlar
as›l bunlard›r. Meselâ bu zümreden olan hakimlerin arad›klar› tek fley akçedir. ‹lmi,
irfan›, merhameti, iman› kimse dikkate almaz; al›c› kufl gibi rüflvet peflindedirler, sa-
dece almak isterler: 

“Akçadur matlab› hep hükkâmun
Neylesün merhametin îmânun

Yarayan anlara rüflvetle yarar
‘‹lm ü ‘irfân u salâh› kim arar

Al›c› kufl gibi hükkâm-i zamân
Almak ister ne iyidür ne yamân” (Diriöz, 1994, 411)

Hukûkun yerine getirilmesi ile görevli olan kad›lar›n halka ettiklerini haflere
bile yapamaz. Bunlar, adaleti sa¤lamalar› gerekirken adaleti ortadan kald›r›p,  “rüfl-
vet”in ad›n› “mahsul” olarak de¤ifltirmifllerdir. Ne yaz›k ki, yüce hukukun ipi zalim-
lerin elindedir ve bunlar, hakk› rüflvet, dini mal karfl›l›¤›nda satmaktad›rlar: 

“Hâdim-i fler‘ iken amma ki kuzât
Etmez etdikleri zulmü haflerât

…
Rüflvetün ad›n› koymufl mahsûl
Kim ola etmeye mahsûlü kabûl

…
Zaleme destine düfldü hayfâ
fiimdi ser-riflte-i fler‘-i garâ

Hakk’› ibtâl edesin rüflvet içün
Dîni mâle veresin devlet içün” (Diriöz, 1994, 421)

Bu tür uygulamalar› halka reva gören kad›lar›n yan› s›ra bunlar›n “buyruld›”
ferman›yla ülkenin farkl› bölgelerine da¤›lan a¤a ve paflalar›n yapt›klar› da bu uygu-
lamalardan farkl› de¤ildir:

“A¤alar zâlim ü âc ü ‘uryân
Vermede her biri mâl almada cân

Kanda bbuuyyrruulldd›› ile etse flitâb
Vard›¤› karyenün ahvâli harâb
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…
Karye halk›n› komaz takrîre
Bend eder buldu¤unu zencîre” (Diriöz, 1994, 406)

Bütün bu s›k›nt›lar, devlet idaresinin fler‘a(hukûka), kanuna uygun olmama-
s›ndan kaynaklanmaktad›r. Çünkü hukûk oldu¤u zaman herkes mal›ndan, yerinden
emin olur, kimse kimseyi soymaz. Zulüm olmad›¤› için de re‘aya isyan etmez:

“Mâl ü câh›ndan olur herkes emîn
Hasm yok fler‘de k’ola gam-gîn

fier‘de kimseyi soymaz ‘uryân
Zulm yok k’ede re‘ayâ ‘isyân” (Diriöz, 1994, 409)

Ancak adaletin sa¤lanmad›¤› bir yerde halk durmaz ve adaletsiz bir saltana-
t›n sa¤lam olmas› da mümkün de¤ildir:

“Olmasa ‘adl re‘âyâ durmaz
‘Adlsiz çetr-i ikâmet kurmaz

‘Adldür asl-i nizâm-i ‘âlem
‘Adlsiz saltanat olmaz muhkem” (Diriöz, 1994, 410)

Dönemini bu flekilde resm eden Nâbî, adaletin sa¤lanaca¤›ndan da umutsuz-
dur. Çünkü halk buna lay›k de¤ildir: 

“Pâyende kalur niyet eden bî-dâd›
Tez zâ’il olur dâda uran bünyâd›

Halkun harekât› cezb-i zulm etmededür
Yok hâkim-i ‘adle ‘asrun isti‘dâd›” (Diriöz, 1994, 422)

Nâbî’den çok sonra gelen Ziya Pafla da afla¤›daki beyitte buna yak›n bir ifade
kullanmaktad›r.  Allah’›n bir millete mutlulu¤u takdir etmesi, onu lay›k görmesi  du-
rumunda yönetimi âdil birine verece¤ini belirtir:

“Bir milletin olunca mukadder sa‘âdeti
Bir ‘âdile müfevviz eder Hak hükûmeti” (Bilgegil, 1989, 280)

XVIII ve XIX. Yüzy›llarda yaz›lan siyasetnâme vb. eserlerde de buna paralel
tenkitler yap›lm›fl ve Osmanl› devletinde Kanunî Sultân Süleymân’›n saltanat›n›n son
dönemlerinde bafl gösteren siyasî ve ekonomik bunal›m, merkez ve taflra teflkilatla-
r›ndaki çözülmeler, adalet sisteminin bozulmas› bu yüzy›llarda artarak devam etmifl-
tir. Bu yüzden XV. ve XVI. yüzy›llardaki, düzenin yeniden sa¤lanmas› ve adaletin ye-
niden tesisi için “Kanun-› Kadîm”e dönülmesini tavsiye eden eserlerin yan› s›ra yeni
bir bak›fl aç›s›yla  1730 y›l›nda kaleme al›n›p, I. Mahmud’a sunulan ve a¤›rl›kl› olarak
kanunlar›n tatbik edilmemesi, bilgiye ve bilim adamlar›na önem verilmemesi, yolsuz-
luk ve bilgisizli¤in artmas› gibi konulara dikkat çekilen ‹brahim Müteferrika’n›n Usu-
lü’l-Hikem fi-Nizâmi’l-Ümem (fien, 1995) gibi eserlere, bu amaçla yaz›lan lay›halara
bu yüzy›llarda daha s›k rastlanmaktad›r. 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren sad-
razamlar›n padiflahlara zaman zaman verdikleri lay›halarda adalete vurgu yap›lm›fl,
adalet sisteminin kuvvetlendirilmesi gerekti¤i belirtilmifltir. Nitekim Sadrazam Sait
Pafla 1879’da II.Abdulhamid’e verdi¤i lay›hada flöyle der:
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“Devletin gerilemesi, adaletin uygulanmas›ndaki gevfleklikten ileri gelmifltir.
H›ristiyan teba‘a aras›ndaki hoflnutsuzluk da ayn› sebeptendir… Haricin müdahale-
leri de yine adaletsizliktir. Teba‘an›n hoflnutsuzlu¤unu ortadan kald›rmak adalet ile
mümkündür” (Taneri, 1981, 229).

Ancak yaz›lan bütün bu fliirlere,  siyasetnâme ve lay›halara ra¤men yine de ge-
rekli tedbirler al›nmam›fl, geliflen dünyaya ayak uydurulamam›fl ve malum son kaç›-
n›lmaz hale gelmifltir. Bunun do¤al sonucu olarak da klasik Türk fliirinde tenkitler bu
geliflmelere paralel olarak artm›fl, üslûp de¤iflmifltir. 

BBaazz›› HHüükküümmddaarr fifiaaiirrlleerriinn fifiiiiirrlleerriinnddee AAddaalleett

Yukar›da adalet kavram›yla ilgili olarak verilen örnekler ve de¤erlendirmele-
re bak›lacak olursa bunlar›n tamam›n›n adaletin tesisinden birinci derecede sorumlu
olan hükümdarlar ve uygulamalar› hakk›nda oldu¤u görülür. Ancak bilindi¤i üzere
klasik fliirimizin usta isimleri aras›nda pek çok hükümdar ismi de bulunmaktad›r.
Bunlar da yazd›klar› fliirlerde zaman zaman adalet kavram›na vurgu yapm›fllard›r.
Bunlardan biri olan Orhan Gazi daha sonra yerine geçecek olan I. Murad’a adaletle il-
gili olarak flu tavsiyelerde bulunur: 

“Zuhûr-› dîni dâim nasb-› ‘ayn et
Vücûd›n hil’atin ‘adl ile zeyn et

Re‘âyâ h›fz›na sa‘y et hemîfle 
fierî‘at etba‘›na eyle pîfle

Resûlullâh fler‘in pîflvâ k›l 
Mu‘în-i dîn olup nasb-› livâ k›l

Çü istiklâl buldun saltanatda
‘Adalet eyle dâim memleketde” (‹sen/Bilkan, 1997,  37-38)

Osmanl› devletinin en kudretli hükümdar› olan Kanunî Sultân Süleyman’›n
adalet konusundaki uyar›s› ise kendisinedir. O afla¤›daki beyitte kendi flahs›na hitap
ederek, “Bugün adaletle hükmetmeye çal›fl ki, cihan halk› yar›n seni hay›rla ans›n”
der: 

“Cehd eyle vü dürifl eyle bugün ‘adl ile sen dâd
Ferda seni hayr ile k›la halk-› cihân yâd” (Ak, 1987, 814)

Kanûnî Sultân Süleymân bir di¤er beytinde de yine kendine hitap ederek,
“Dünyay› fleriat (hukûk) nuruyla ayd›nlatmasan bu cihan› bafltan bafla zulüm ve da-
lâlet kaplard›” der:

“‹tmesen nûr-› flerî‘atle münevver ‘âlemi
Tutar idi bu cihân› ser-te-ser zulm ü dalâl” (Ak, 1987, 44)

Afla¤›daki beyitte ise, gönlüne yönelerek “E¤er adaletle hükmetmezsen iki ci-
handa da mahrum olursun” der:

“fiâh olup ey dil eger k›lmayas›n adl ile dâd
‹ki âlemde mukarrer olusars›n nâ-murâd” (‹sen/Bilkan, 1997, 132)

“Adnî” mahlas›yla fliirler yazan III. Mehmed de kendi yönetim anlay›fl›n› flu
flekilde dile getirir:
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“Yokdurur zulme r›zam›z ‘adle biz mailleriz
Gözleriz Hakk›n r›zas›n emrine kailleriz” (‹sen/Bilkan, 1997, 49)

KKllaassiikk fifiiiiirrddee AAddaalleett KKoonnuussuunnddaakkii MMooddeell ‹‹ssiimmlleerr:: 

‹deal insan veya ideal toplum oluflturma gayretinde olan  flairler, kimi zaman
adaletiyle meflhur olmufl tarihi isimleri örnek göstererek hükümdarlar›n bu isimleri
model seçmelerini tavsiye etmifllerdir. Bu model isimlerden öne ç›kanlardan biri Hz.
Ömer, bir di¤eri ise Nûflinrevân (ya da Nûflirvân)’d›r. 

1)Hz. Ömer: 
Ahmed-i Daî’nin afla¤›daki beytinde görüldü¤ü gibi, adalette model al›nan

isimlerin bafl›nda ilk dört halifeden biri olan Hz. Ömer yer almaktad›r:

“S›dk ile S›ddîk olupdur ‘adl ü dâd içre ‘Ömer
Ol ‘Ali heybetlü sultan ibni ‘Osmân devridür” (Özmen, 2001, 45)

Kardefli II.Bayezid’le girdi¤i mücadeleden ma¤lup ç›k›nca Rumeli’ye geçmek
ümidiyle flövalyelerin deste¤inde Rodos’a, oradan da vatan topra¤›na bir daha dön-
memek üzere ayr›lan ve 13 y›l süren s›k›nt› dolu bir esaretten sonra Fransa’da vefat
eden Cem Sultan da kültür ve edebiyat tarihimizde adaletin temsilcisi olarak an›lan
Hz. Ömer’i flu flekilde tan›mlar:

“Adalet burc›nuñ hurflîd ü mâh› 
Hilâfet mülketinüñ pâdiflâh›

Sirâc-› dîn ü millet zeyn-i mihrâb
fieh-i dîn ya‘ni ‘Ömer ibn-i Hattâb

...
Aña ‘adl ü diyânet olm›fl-›d› ifl
Hemîfle eyle k›lurd› o cünbifl” (Okur Meriç, 1997, 286)

Ahmed-i Daî ve Cem Sultan gibi, Nazim de  adaleti sa¤lamada Hz. Ömer’i dö-
neminin hükümdar›na bir model olarak sunar ve flöyle der: 

“Kasr-› fler‘inde Ebûbekr u Ömer ol flâh›n
Dah› Osman u Ali oldular erkân-› binâ

Biri s›dk ile biri adl ile bî-hemtâd›r
Biri hilm ile biri ilm ile ferd u yektâ” (Levend, 1984, 79)

Dönemin hükümdar› ile Hz. Ömer aras›nda bir benzerlik kuran klasik dönem
flairlerimizden bir di¤eri ise Nefî’dir. Nefî, döneminin hükümdar› I. Ahmed’e yazd›-
¤› bir kasidede onu adalette Hz. Ömer’e benzetir:

“Ol hudâvend-i Ömer-adl ü Alî-sîret kim 
Buld› zât›yla fleref silsile-i Osmânî” (Ünver, 1991, 47)

Nefî, döneminin hükümdar› IV.Murad’a yazd›¤› bir kasidenin flu beytinde de
yine döneminin hükümdar›n›n adaleti sa¤lamadaki titizli¤ine iflarette bulunur ve
onu adâlette Hz. Ömer’e benzetir:

“Dâd-güster dâverâ flahenflehâ dîn-perverâ
Ey hudâvend-i ömer-adl ü ebû Bekr-i‘tikâd” (Ünver, 1991, 48)
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2)Nûflînrevân: 

Klasik fliirimizde adalette model olarak gösterilen bir di¤er tarihî isim ise, Nû-
flînrevân’d›r. Kaynaklarda kimi zaman Nûflirvân ya da Nûflîrevân olarak da geçen bu
hükümdar, ‹ran’›n Sasanî sülâlesinden olup, M.S. 531 ilâ 579 y›llar›nda hükümdarl›k
yapm›flt›r. Hz. Peygamber’in do¤umundan sekiz y›l sonra ölen Nûflinrevân  adaleti,
yapt›rd›¤› saraylar ve bu saraylar›n tâklar›yla ün kazanm›flt›r (Tökel, 2000, 242-247).
Klasik fliirimizde de  bu özellikleriyle konu edinilmifltir. Adaletin önemine vurgu
yapmak amac›yla kendisinden söz eden flairlerimizden biri Ahmet Pafla’d›r. O, Nû-
flînrevân’›n, adalet istemeye gelen birinin kap›c›ya bile ihtiyaç duymadan kendisini
haberdar etmesi için pek çok zil ba¤layarak afla¤›ya sark›tt›¤› zincire telmihen flöyle
der:

“Gûyiya Nûflînrevân-› subhdur kim ‘adl içün
Lâciverdî kubbeye zencîr-i zer asar günefl” (Karabey, 1999, 40)

Yukar›daki beyitte Ahmet Pafla günefli Nûflînrevân’a, ›fl›nlar›n› da onun adale-
ti yerine getirmek için ast›rd›¤› zincire benzetirken afla¤›daki beyitte ise, döneminin
hükümdar›n› adaleti bak›m›ndan Nûflînrevân ile karfl›laflt›r›p onu Nûflînrevân’dan
üstün görür:

“Adli hikâyetin nice tahrir idem k’anuñ
Kim izi tozu efser-i Nûflirevân imifl” (Tarlan, 1992, 85)

Klasik fliirimizde hükümdar ne kadar adil olursa olsun Hz. Ömer ile karfl›lafl-
t›r›ld›¤›nda hiçbir flekilde Hz. Ömer’den üstün tutulmaz; olsa olsa onun gibi olur. Bu
husus klasik flairlerimizin hassasiyetlerini göstermesi bak›m›ndan önemlidir.Ahmet
Pafla’n›n ça¤dafl› fieyhi de ayn› flekilde Nûflînrevân’›n adaletine at›fta bulunup, döne-
minin Osmanl› hükümdar›n› ondan üstün görür:

“Cûd u kerem mahalline Hâtem ne yerdedir
Adl u hikem serây›na Nûflirevân kan›” (‹sen/Kurnaz, 1990, 92)

Klasik fliirimizde  Kisra lakab›yla da an›lan Nûflînrevân’›n adaletine vurgu ya-
pan 16. yüzy›l flairlerinden Baki ise, afla¤›daki beyitte bahar› Kisra, ›rma¤› da Kis-
ra’n›n adalet zinciri olarak tasavvur eder: 

“‹rdi nesîm-i ma‘delet-i kisrî-i bahar
Zencîr-i adl çekdi çemen-zâra cûybâr” (Küçük, 1994, 182)

Baki ile ayn› ça¤da yaflayan ve döneminin hükümdar› ile Nûflînrevân aras›n-
da bir ba¤ kuran bir di¤er flair Zati’dir. Ancak Zati, adaleti, Nûflînrevân’›n bir türlü
zincire ba¤layamad›¤›, zaptedemedi¤i bir köle olarak tasavvur eder ki, o asl›nda ba¤-
l› olmad›¤› halde memduhu olan hükümdar›n kap›s›ndan ayr›lmaz:

“Serverâ bir bende-i lâ-kaydd›r kap›nda adl
Tutamazd› an› zincîre çekip Nûflînrevân” (Pala, 1989, II/248) 

Baflar›l› bir padiflah›n adaletten ayr›lmamas› gerekti¤ine inanan 17. yüzy›l fla-
irlerinden Nef‘î de adalet söz konusu oldu¤unda Nûflinrevân’›n ad›n› anar ve döne-
minin hükümdar› ile adalet sembolü olarak flöhret bulan bu tarihî ismi bir arada dü-
flünür:
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“Alem-ârâ flehriyâr-› dâd-güster kim cihân
Devr-i adlinde nizâm-› ahd-i Nûflirvân bulur” (Ünver, 1991, 48)

MMüünnââccââttllaarrddaa AAddaalleett 

Buraya kadar verilen örneklerde genelde ya adaletin yerine getirilmesinden
duyulan mutluluk ya da adaletin sa¤lanmamas›ndan duyulan rahats›zl›k dile getiril-
di. Ancak klasik fliirimizde adalete göre muamele görecek olmaktan duyulan korku-
nun ifade edildi¤i örnekler de bir hayli fazlad›r. Bunlardan biri ‘Adlî mahlas›yla fliir-
ler yazan Sultan II.Bayezid’dir:

“Eger ‘adl ile soras›n ‘Adlî’yi
‘Ukûbetdür aña sezâ yaraflur

Ben itdüm an› kim bana yaraflur
Sen eyle an› kim saña yaraflur” (Adlî, h.1308, 19)

15.yüzy›l›n sonu ile 16. yüzy›l›n bafllar›nda yaflayan Firdevsî-i Rûmî de Sultâ
II. Bâyezid gibi  adaletle mu‘amele görmek istemeyenlerdendir:

“Fi‘lüme baksam yiridür baña nâr
Lutfuñ añsam ola gülle lâlezâr

Fi‘le göre ‘adl iderseñ vâ meni
Lutfa göre eyle rahmet yâ Ganî” (Koçin, 1998, 276)

Klasik fliirimizde bu tarz fliirler bir hayli fazlad›r. Bunlar›n tamam›n› burada
göstermek mümkün olmad›¤›na göre  Fuzûlî’nin münâcât›nda yer alan flu iki beyitle
konuyu tamamlayal›m: 

“Yok mende bir ‘amel saña flâyetse âh eger
A‘mâlüme göre vire ‘adlüñ cezâ maña

Havf-i hatâda muzdarîbem var ümîd kim
Lutfuñ vire beflâret-i ‘afv-i hatâ maña” (Fuzûlî, h.1286, 32)

SSoonnuuçç::

Devleti ayakta tutan adalettir. Bu yüzden devlet yönetimi ile ilgili yaz›lan kay-
naklar›n tamam›nda adalet konusu a¤›rl›kl› olarak yer alm›fl ve adalet mülkün teme-
li say›lm›flt›r. Mülkü y›kan ise zulüm ve haks›zl›kt›r.

Klasik fliirimizde ve onu besleyen kaynaklarda da bu konuya büyük önem ve-
rilmifltir. 15. ve 16. yüzy›llarda yaz›lan fliirlerde genellikle hükümdarlar›n uygulama-
lar› alk›fllanm›fl, adaletin yerine getirildi¤i belirtilmifl iken 17-19. yüzy›llarda Osman-
l› devletinde yaflanan sosyal, siyasal ve ekonomik bunal›ma paralel olarak adalet sis-
teminde meydana gelen çürümeler üzerine klasik fliirimizde 15. ve 16. yüzy›llarda gö-
rülen övgü ve alk›fllar yerini genel anlamda tenkide ve öfkeye b›rakm›flt›r.

Ancak münâcâtlarda durum farkl›d›r ve bütün dönemlerdeki flairlerin üslubu
ve iste¤i ayn›d›r. Normalde yazd›klar› fliirlerde sürekli adaletin sa¤lanmas›n›n gerek-
lili¤inden bahsedip, adaletten en ufak bir sapma oldu¤unu gördüklerinde ilgilileri
uyar›p, adalet isteyen  flairler, münâcâtlarda adalet istememekte, kendilerine adaletle
de¤il, lutuf ile muamele edilmesi için Allah’a yalvarmaktad›rlar.
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JJUUSSTTIICCEE IINN TTHHEE SSTTAATTEE MMAANNAAGGEEMMEENNTT AANNDD 
IITTSS EEFFFFEECCTTSS TTOO TTHHEE CCLLAASSSSIICCAALL TTUURRKKIISSHH PPOOEETTRRYY

AAbbdduullhhaakkiimm KKOOÇÇ‹‹NN**

AAbbssttrraacctt
Justice is the main element that ensures the permanence of a state. The-

refore, in all the works written about state management, justice was usually in-
volved and it was considered the basis of dominion.In classical Turkish poetry
and the sources contributing to it, justice was assigned great importance as well.
In the poems written in the 15th and 16th centuries, the practices of the mo-
narchs were usually approved of and the state was said to be just. But in the 17-
19th centuries due to the corruption in the justice system, that happened as a re-
sult of the social, politicial and economic crisis experienced in Otoman Empire,
the praises and compliments seen in the 15th and 16th century classical Turkish
poetry were replaced by criticism and anger.‹n this article, the views of the po-
ets in the classical Turkish poetry period were partially studied by giving
examples from their poems.

KKeeyy WWoorrddss:: Justice, Classical Turkish Poem, state, administration
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