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Divan Edebiyatında “Adl
ve Adalet” Üzerine Klişeler
GÜNAY KUT*
Some Clichés on “Adl [Fairness] and Adalet
[Justice]” in Divan Literature
ÖZET

İkili ilişkilerden toplumsal hayata, siyasetten devletler hukukuna kadar pek çok alanda belirleyici bir kavram
olan “adalet”, divan şairlerinin de öncelikli konularından biridir. Kutadgu Bilig’den bu yana yazılmış çok
sayıda ahlâk ve siyaset kitabı, adaletin yönetim mekanizmalarındaki işlevlerini tüm boyutlarıyla açıklar.
Divan şiirinin, sevgiliyi bir hükümdar nitelikleriyle
donatan klasik aşk anlayışı ise adalet kavramının çok
farklı metinlerde yankı bulmasını sağlar. Özellikle
mesneviler, bireysel ve toplumsal hayat penceresinden
adalet kavramının gelişimini izleyebilmek için çok
önemli ipuçları taşırlar. Lügatlerdeki “adalet” maddelerinden yola çıkarak Işknâme, Süheyl ü Nevbahâr,
Cemşîd ü Hurşîd, Hurşidnâme, Gûy u Çevgân, Vâmık
u Azrâ, Hayrâbâd, Mecnûnnâme vb. metinlerdeki ilgili
bölümlere uzanan bu araştırma, kavramın çağrışım
katmanlarına dair önemli bulgulara ulaşmaktadır.
ANAHTAR KELİMELER

Divan edebiyatı, mesnevi, adl, adalet, adil.

ABSTRACT

The justice, which is a determinative concept in various
fields – from mutual relations to social life, or from politics
to international law – is one of the first priority themes of
the Divan poets. Many books on morality and politics
written since “Kutadgu Bilig” clarify the functions of
justice within the administrative mechanisms in all aspects.
However, the classical notion of love in Divan literature
which depicts the beloved with the characteristics of a ruler
provides the concept of justice to be echoed in diverse texts.
Especially the mesnevis provide many important clues in
order to follow up on the development of the concept of
justice from individual and social perspectives. Starting
with the definitions of “justice” in the dictionaries and
ranging to the related parts of the texts such as Işknâme,
Süheyl ü Nevbahâr, Cemşîd ü Hurşîd, Hurşidnâme, Gûy u
Çevgân, Vâmık u Azrâ, Hayrâbâd, Mecnûnnâme, etc. this
research comes up with important findings on the
connotation layers of the concept.
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Türk edebiyatında “adalet, âdil olma” üzerine pek çok eser yazılmıştır. Adl ve adalet konusu genellikle Ahlâk ve Siyaset türü eserlerde ele
alınır. Bunun edebiyatımızdaki en eski ve çarpıcı örneklerinden biri
Kelîle ve Dimne Tercümesidir. Adl1 kelimesi için lügatlere bakıldığında
genellikle şöyle bir tanımla karşılaşılır:
Ķâmûs Tercümesi’nde adl, “cevr etmeyip nüfûs ve ukûlde istiķâmeti ķâim
ve derkâr olan emr ve hâleti icrâ eylemek ma’nâsınadır. Lisânımızda adâlet ey*
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lemek ta’bîr olunur ki sultân ve vâlîye göre zulm ve sitem etmeyip dâd ve insâf
eylemekten, hâkime göre hak ve hükm eylemekten ibârettir.” (Mütercim Âsım
1250: 281) ibareleriyle;
Ķâmûs-ı Türkî’de “ihķâk-ı hak, bî-tarafâne hüküm, hakķâniyet, adâlet,
dâd” tanımları birinci madde olarak, “müsâvât, tesâvî ve sevî mu’âmele”
(Şemseddin Sâmi 1318: 930) ikinci madde olarak;
Lehçe-i Osmânî’de “zulm zıddı, hakkı teslîm etme, adâlet, dâd, ma‘kûliyet, i‘tidâl” (Ahmed Vefik Paşa 1306: 1231) olarak verilmiş, Türk Lügati’nde ise yine cevr ve zulmün karşıtı olarak ayrıca “ifrat ve tefrit arasında
emr-i mutavassıt, hakkı ve müsâvâtı gözetmek, işleri yerinde ve evķâtında
yapmak” (Kadri 1943: III, 486) şeklinde tanımlanarak Kur’ân’dan,
hadislerden örneklerle şiirdeki kullanımlarına tanıklar getirilmiştir.
Bu makalede “adl, adalet ve âdil olma” konusunun divan edebiyatında, özellikle mesnevilerde ne şekilde anlatıldığı üzerinde durulacaktır. Sultan-kul, âşık-maşûk ilişkilerinde ön plana geçen bu “adalet” fikrinin Türk edebiyatındaki en tipik örneğinden söz etmeden asıl konuya
geçilmeyecektir. O da Yusuf Has Hâcib tarafından hicri 462/milâdî
1069-70 yılında yazılan Kutadgu Bilig adlı eserdir. Herkesin başucu kitabı
olması gereken bu harikulade eser devlet idaresiyle ilgili bir eser olması
bakımından çok önemli olduğu kadar eserdeki kişilerin adlarının alegorik olmasıyla da dikkat çekicidir.2 Türklerin ilk edebî eseri olan ve “Saadet Verici Bilgi” anlamına gelen bu eserde hükümdarın ismi Küntoğdu’dur; Kün-toğdu adaleti, vezir Ay-toldu mutluluğu, kutu; vezirin
oğlu Ögdülmüş aklı ve bilgiyi; vezirin yakını Odgurmuş ise kanaati temsil
eder. Bu dört öge ile devletin adaletle yönetilmesi, ama bu adaletle yönetme sırasında da yönetilenlerin mutluluğunun ön planda tutulması,
aklın ve bilginin (bilgisizlik ve cahillik karşıtı) ışığında hareket edilmesi
ve son olarak da kanaatin (ihtiras ve yetinmezliğin karşıtı) yeri vurgu2

Türklerin ilk yazılan bu edebî eseri, devlet idaresi, insan olmanın, doğru ve yararlı
olmanın erdemleri bakımından bir ahlâk ve siyaset kitabı niteliğindedir. Bu
bakımdan da Hintlilerin “gizli kitap” olarak nitelendirilen Beydeba’nın ünlü eseri
Kelîle ve Dimne’nin içerik açısından yani işlediği konu açısından aynıdır. Kelîle ve
Dimne de devlet idaresi ile ilgili bir ahlâk ve siyaset kitabıdır. Baş kahramanları
Kelîle ve Dimne adında iki çakaldır. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Zehra
Toska, Türk Edebiyatında Kelile ve Dimne Çevirileri ve Kul Mesud Çevirisi, Basılmamış
Doktora Tezi, İstanbul, 1989, İstanbul Üniversitesi.
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lanmaktadır. Zira kanaat etmeyenler hiçbir zaman mutluluğa ulaşamazlar. Kün-toğdu adının, hükümdarın adı olması ve adaleti temsili dikkat çekicidir. Eserin kendisinde de buna değinilmiş, bizzat Kün-toğdu,
Ay-toldu’nun adının neden Kün-toğdu olduğu sorusuna, adının anlamının güneş olduğunu, güneşin hiç küçülmediğini hep aynı şekilde kaldığını, güneşin doğmasıyla dünyanın aydınlandığını ve ışınlarının herkese
eşit olarak dağıldığını, güneş burcunun aslan olduğunu, onun da hep
sabit yani yerinde kaldığını söyler. Böylece “sultan-güneş-aslan-adalet”in
birleştiğini ve sultanın halka tavrının ve sözünün kim olursa olsun en
yakını da olsa âdilane olduğunu anlatır (Kutadgu Bilig 1942: 48;
Silahdaroğlu 1996: 78-79). Divan edebiyatında sevgili, sultandır. Dolayısıyla sultana ait vasıflar sevgilide de mevcuttur. Ahmet Hamdi Tanpınar’da da yorum aynen böyledir: “Binaenaleyh aşk da bu cinsten bir istiare
olacak, sevgili hükümdara benzeyecekti. O kalp âleminin hükümdarıdır. Bu
sistemde hükümdara, dolayısıyla sevgiliye asıl hususiyetlerini veren güneştir.
Ortaçağ hayallerinde hükümdar daima güneştir. Onun gibi kendi menzilinde
ağır ağır yürür. Rastladığını aydınlatır. [...] Hayvanlar âleminde aslanın hükümdarlığı da yüzü güneşe benzediği içindir. Böylece hükümdara, dolayısıyla
güneşe benzeyen sevgili, onun ünvan ve sıfatlarını, kudretlerini elbette ki taşıyacaktır” (Tanpınar 1976: 6).
Divan edebiyatında, özellikle gazellerde, aşk-âşık-mâşuk hayallerinde sıkça görülen hükümdar/mâşuk, âşık’a cevreder, ama isterse ihsanda bulunur. Kısacası “kurb-ı sultân âteş-i sûzândır” mısraının ta kendisidir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sözleriyle “Sevgilinin bütün davranışları
hükümdarın davranışlarıdır. Sevmez, bir nevi tabii vergi gibi sevilmeyi kabul
eder, isterse iltifat ve lutfeder. Hatta hükümdar gibi ihsanları vardır. Yine onun
gibi isterse, bu lutfu ve ihsanı esirger. Hatta cevreder, öldürür. Kıskanılır, fakat
kıskanmız. Bir saray, bir yığın mabeyinci gözde veya gözde olmaya namzetlerle
doludur. Sevgilinin etrafında da rakipleri vardır. Âşık tıpkı bir saray adamı gibi
bu rakiplerle mücadele halindedir. Hülâsa saray nasıl mutlak ve keyfi irade,
hatta kapris ise, sevgili de öylece naza giden hür bir iradedir”(Tanpınar 1976:
6): Kimi örnekler:
Ġam gicesinde ķalmışam ol āfitābumuñ
İrgür esenliği ĥaberin ey ŝabāģ eser (Çavuşoğlu ve Tanyeri
1988: G. 1061/4) (âfitâb=sevgili)
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Âh kim baña naŝīb olmış cefā mabūbdan
Geçdi ‘ömrüm görmedüm bir dem vefā maģbūbdan (Çavuşoğlu
1980: G. 62/1) (mahbūb: cefâ edici)
Cefā vü cevr ile mu‘tādem anlarsuz nolur ģālüm
Cefāsına ģad ü cevrine pāyān olmasun yā Rab (Tarlan 1950: G.
XXV/6) (sevgili: cevr ü cefâ edici)
Cefā vü cevr ile ķan oldu baġrum yā Rab ol bed-ĥū
Niçün terk eylemez cevr ü cefāsın bir kerem ķılmaz (Tarlan
1950: G. 119/4)
Gāh olur ol meh-liķā mihr ü vefālar gösterür
Geh döner bir lûšfına biñ biñ cefālar gösterür (Tarlan 1966: G.
40/1) (sultan= sevgili= bazen lutf
bazen de cefa edici )

Sonuç olarak divan edebiyatında tasavvufî göndermeler dışında
sevgili (maşûk, nigâr, cânân, cânâne, mahbûb, âfitâb) ve sultan, hâl ve
harekatında, tavır ve edasında emr ü fermanında birleşirler ve aynilik
gösterirler. Sultan, kula/bendesine nasıl davranıyorsa sevgili de âşıkına
öyle davranır.
Lügat anlamları yukarıda verilen “adl”e gelince adl sultanın/hükümdarın başta gelen vasıflarından biridir. Bu vasıf Kutadgu
Bilig’deki Kün-toğdu’nun kendisini tanımlamasından tutun da bütün
ahlâk ve siyaset kitaplarında, pend-nâmelerde, vasiyyet-nâmelerde, atasözlerimizde değinilen ve divanlarda özellikle methettiği padişahın
adaletinden, ihsanından, iyi huyundan, cömertliğinden söz edildiğinde
oldukça abartılı bir biçimde vurgulanan bir kavramdır. Meselâ Ahmed
Paşa3 (ö. 1497) Bayezid için yazdığı bir kasidesinde sultanın adaleti yanında diğer vasıflarını da dile getirir:
Nedür bu ‘adl ü diyānet nedür bu ĥulķ u kerem
Nedür bu cūd u seĥāvet nedür bu fażl u kemāl (Tarlan 1966: 66)

Ahmed-i Dâ‘î (ö. 1421’den sonra) ise padişahı överken “adl” bahsini
oldukça uzun tutarak gulüvv sanatı ile padişahın adaletinin sadece halkı
üzerinde olmadığını, bütün canlılar arasına yayıldığını söyler.
3

Şairlerin ölüm tarihleri sadece miladi olarak verilmiştir.
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Dâ‘î kasidesinde padişahın ülkesindeki adaleti nasıl sağladığını
şöyle anlatır:
Çü rā‘īdür ra‘iyyet üzre ‘adlüñ
Ra‘iyyet emn ü rāģat birle rāti‘
Senüñ ķorķuñ bile çūbān olur ķurd
Çü dārü’l-emn olupdur hep merāti‘
Šoġan keklik bile oldı muvāfıķ
Geyik aŝlan bile oldı mużāci‘
Güneşsin ‘āleme hergün doġarsın
Ķamu źerrāt olur şu‘leñde lāmi‘ (Özmen 2001: 31)

Mesnevilerde ülkeyi yöneten sultanın adlinin anlatılması, genellikle masal unsurları bulunan iki kahramanlı aşk hikâyelerinde yer alır.
Mesnevinin kurgusu gereği tevhit, münacât, naat ve devrin padişahına
övgüden ve sebeb-i te’liften sonra Âgaz-ı dâsitân veya Matla’-ı dâsitân
başlığıyla konuya girilir. Ülkesini yöneten hükümdar çok âdil, halkı
memnun ve müreffeh, aynı zamanda doğadaki hayvanların bile birbirine davranışlarını dostça ve sevgiyle dolu hâle getiren ideal birisi olarak
tanıtılır. Böyle bir hükümdarın, hükmü altında yaşamak sadece insanlar
için değil hayvanlar için bile bir egemenlik ve mutluluk kaynağıdır.
Ama ne yazık ki böylesine mükemmel bir hükümdarın çocuğu yoktur.
Bir çocuğunun olması ile mesnevi kendi kurgusu içinde devam eder.
Şimdi bu âdil hükümdarların dönemindeki adaletin nasıl bir
klişe içinde anlatıldığını görelim. Bu anlatı geleneği besbelli çok eskilere
dayanmaktadır. 11. yüzyılın ilk edebî devlet idaresi ile ilgili çok önemli
bir eserimiz olan Kutadgu Bilig’de de geçen ve daha sonra kullanılan
klişeler hemen hemen aynıdır. Kimi şairler bu klişelere yenilerini eklemişlerdir. Özellikle doğa gereği birbirini öldürerek hayatlarını sürdüren,
birbirine düşman olan hayvanlar sultanın adaleti karşısında birbirleriyle
dost olmuşlardır. Kurt-kuzu v.b. gibi. Kün-toğdu ile veziri Ay-toldu birlikte ülkedeki huzuru öylesine teminat altına almışlardır ki Hakanın adı
dünyaya yayılmış, kurt ile kuzu yan yana yaşar olmuştur:
Keçürdi kovançın sevincin küni
Ajunka yadıldı çavı at üni
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Tirildi bir anca yüridi bu neng
Böri toklı birle kozı boldı teng (Kutadgu Bilig 1942: 61;
Silahdaroğlu 1996: 95)

Bu adalet kavramının mesnevilerde nasıl anlatıldığına gelince,
Kutadgu Bilig’de anlatıldığından pek farklı değildir. Klişeler devam eder.
Abartılı bir biçimde anlatılmasına rağmen önemli olan padişahın adaletini vurgulayarak okuyuculara bu konuda verilen mesajdır. Mehmed’in
(ö. 1398’den sonra) Işknâmesi’ nde (Yüksel 1965):
Zamāne ‘adl güninde münevver
Cihān inŝāfı ayına musaĥĥar ...
Ķısılurlardı ķaplanlar geyikden
Ķaçarlardı şāhinler ügeyikden
Eger bir dem baķaydı egri šurġay
Yidügin atmaca ķılurıdı ķay
Zamānı olalı ol şehriyāruñ
Ĥazān eskitmedi bir gün bahāruñ
Hevāya ķılayıdı serçe pervāz
Yuvada gizlenürdi niçe şehbāz
Ser-āġāz eylese ŝaģrāda ķoyun
Šaġ üzre döndürürdi ķurt boynın
Geyik gösterse boynuz hemçü tīşe
Olurdı aŝlana zindān mīşe
Şu resme olmış idi ili ma‘mūr
Yuvasın yañılup bulmazdı zenbūr (754-766)

Mes‘ûd bin Ahmed’in (14. yüzyılın ikinci yarısı) Süheyl ü Nev-bahâr
(Dilçin 1991) adlı mesnevisinde:
Bizüm bir ulu şāhumuz var idi
Ki eylük ile añılurdı adı
Bahādur u ehl ü kerīm u saĥī
Cihānda nažīri yoġ idi daĥı

Divan Edebiyatında “Adl” ve “Adalet” Üzerine Klişeler ●

Uyımışdı ‘adlinden ili içi
Mušī‘ idi ģükmine ulu kiçi
Anuñ ķorķusından ķamu ķurd u ķuş
Ki dirler ‘Arabca šuyūr u vuĥūş
Eger šaġda ola vü ger ovada
Ger aġaçda yata vü ger yuvada
Barışmışlar idi şunuñ bigi kim
Ŝunar idi aŝlan ŝıġıra dikim
Dutardı šoġan yöresin ügeyik
Ögür ķaplan ile olurdı geyik
Şāhin görse virmezdi ördek boyın
Ķarar idi ķuzıyile ķurd oyın
Gelür idi šavşan elinden bayıķ
Ki šavşancıla egmeyeydi bıyıķ (3625-3633)
Ki ol ilde bir key ulu şāh idi
Çalap ķorĥusından key āgāh idi
Düzüp idi ķamu ilin ‘adl ile
Üzüp idi žulmin bilin ‘adl ile
Anuñ ķorĥusından ulu vü kiçi
Aradan götürmişler idi güci
Maģabbet düzeni düzilmiş idi
‘Adāvet šılısmı bozulmış idi
Degürmezdi mažlūma žālim güci
Kelebek kovalardı ķarlaġucı
Yaz u ķış yabānlarda ķoyun u ķurt
Šutarlar idi bir aracuĥda yurt
Görürdi anı Hind iline giden
Ki barışdıdı pīl ile kergeden
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Virürlerdi itler çetüge selām
Bir arada yirlerdi bile ša‘ām
Balıķcır balıĥlar il’içmişdi and
Örümcek şeşüpdi sinekden kemend
Ilan leglegüñ öper idi gözin
İşidür idi şāhin ördek sözin
Šalaşmazdı biri biriyle ĥorus
Yol azdurmaz idi ĥılabandorus
Neheng ādeme açmaz idi eñek
Üşendürmez olmışdı pīli siñek
Ķarınca ayaġına batsa diken
Çıķarurdı aŝlan anı ir iken
Uruşmazdı ķoç nice olsa çevük
Aña boynuz olmış idi ķuru yük
Yüzi suyılaydı ķınında ķılıç
Ķayurmaz idi deglügeçden biliç (4529-4545)

Cemşîd ü Hurşîd’de (Meriç 1997):
Ulu sulšān idi ol adı faġfūr
Seĥā-y-ıla cihānd’olmışdı meşhūr
Cihān cümle anuñ ģükminde-y-idi
Şehinşehler anuñ emrinde-y-idi
Şu resme ‘adl iderdi ol şehinşāh
Kimesne žulm elinden itmez id’āh
Ki ‘adlinden anuñ kebk ile şehbāz
Biri biriyle olmış-ıdı dem-sāz
Ķoyun ķurd ile olmış idi hem-dem
Geyik şīri idinmiş idi maģrem
O şeh ‘adlinde her-dem böyle-y-idi
‘Ašā itse daĥı hem böyle-y-idi (1149-1154)
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Hurşîd-nâme’de (Ayan 1979):
Anuñ in’āmı vü ‘adli vü dādı
İle eylük getürür şehre şādī
İli firdevs uçmaġına beñzer
Šaşı šaġı irem bāġına beñzer (481-482)

Lâmi’î’nin (ö. 1532) Gûy u Çevgân (Tezcan 1994) adlı mesnevisinde:
Devrinde cihān şu resme ĥoş yeng
Yoġ idi fiġān ider meger çeng
Āşüfte dil ü şikeste-ĥāšır
Ĥūbān ŝaçı idi evvel āĥir
Bir baĥt-ı nigūn-ser ü siyeh-ģāl
Bulunmaz idi meger ĥaš u ĥāl
Ma‘mūr idi ‘adli ile ‘āle
Mesrūr idi ĥulķı ile ādem
Şādī vü šarabda idi herkes
Sevdā-zede zülf ü ĥāl idi bes
Yār aġzı gibi ġam idi nā-yāb
Baĥtum gibi fitne idi der-ĥˇāb (870-75)

Yine aynı yazarın Vâmık u Azrâ’sında (Ayan 1998):
Baĥtiyār u lāyıķ-ı taĥt u külāh
Dirler idi adına Šaymas şāh
‘Adli devrānında il ü şehr ü kend
Şöyle dād u ĥurrem idi bī-gezend
İtmez idi birbirinden ayru iş
Şīr ü āhū bāz u tīhū gurk u mīş
Yoġ idi gencine vü māline ģadd
Kim ķılurdı leşker ü ĥayline ‘add
Gerçi her maķŝūd aña virmişdi dest
Līk bī-ferzend idi göñli şikest (473-77)
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Nâbî (ö. 1712)’nin Hayr-âbâd (İz 1995: II, 853-54) mesnevisinde yine
Âgâz-ı dâsitân’dan 15 beyit sonra hükümdarın adli anlatılır:
Vāreste ra’iyyeti sitemden
Āsūde bilādı derd ü ġamdan
(....)
‘Adliyle bir idi āb u āteş
Mānend-i ruĥ-ı bütān-ı mehveş
Etmişdi nesīm-i ‘adl ü dādı
Hem-çihre behişt ile bilādı
(....)
Mülkinde o deñlü žulm nā-yāb
Gūyā ramażānda bāde-i nāb
‘Aŝrında yoġ-ıdı zār u giryān
Dersin unuda meger ki ŝıbyān
(...)
‘Ahdinde yoġ idi ‘uķde-i dil
Olmasa mu‘ammeyāt-ı müşkil
(....)
Metrūk idi ālet-i şikence
Ķullanmaz idi tüfeng šabanca
Şehrinde bulunmaz idi düzdān
Dil-dūzlik etmeseydi ĥūbān
Ŝoymaġa ider yoġ idi iķdām
Olmasa vilāyetinde ģammām
(...)
Etmezdi cihānda kimse bī-dād
Ķan dökmez idi meger ki faŝŝād
Girmezdi vebāle hīç merdüm
Geh gāh meger ki ba‘ż-ı encüm
Yoġ idi cihānda çeşm-i nemnāk
Tāze budana meger ser-i tāk
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Zār olmaz idi meger ķumārī
Āh etmez idi meger buĥārī

İnsanların, kötü yani kem-mâye olanları bir kenara bırakılırsa, rüyası ve hayali budur. Aslında yazarların bu denli idealize ederek verdikleri bu mesaj dünyada hiç gerçekleşmemiş de olsa aslında istenen
huzurlu, adaletli bir dünyadır.
Yine bu şekilde uzun uzun hükümdarın adaletini anlatan bir diğer
mesneviyi de aynı geleneği sürdürmüş olması bakımından dikkatlerden
kaçırmamalıdır.
İşte bu en yeni mesnevi Prof. Dr. Cem Dilçin tarafından hazırlanmıştır. Dilçin’in Mecnûn-nâme adıyla bin beyit olarak kaleme aldığı bu
mesnevi tehzîl türünde yazılmıştır. Diğer bir adı da Tehzīl-i Leylā vü Mecnūn olan bu mesnevide hükümdarın adaleti önce de belirttiğimiz gibi
geleneğe uyarak divan edebiyatı estetiği içinde ve örnekleri çoğaltılarak
aynı klişelerle anlatılır:
Eyle itdi ol kerīm çün ‘adl ü dād
Geldi me’mūr işçinüñ aġzına dad
Šaġ u šaşı šutdı anuñ ‘adli hep
Vaģş u šayrı utdı anuñ ‘adli hep
Vaģş u šayruñ ģāli gör kim nic’olur
Kim Kelīle Dimne oķıyan bilür
‘Ādet idi meśnevī yolında bu
Men de eytdüm bir kezin sen de oķu
Barışıķ idi ŝıġır arslan ile
Hem ögür idi geyik ķaplan ile
Ne öküz süser ne ķoç ururdı šos
Anlara olmışdı boynuz ķurı süs
Birbiriyle eş olup ķurd u ayı
Šolanup gezerler idi her köyi
Dilküye ķonuķ olurdı bedinus
Yemlenürdi kerkes elinden šavūs

202 ●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Anasuz ķuzıları ķurd emzürür
Ŝıçġan aġzına pisik süt šamzurur
Bir çetük geçse öñinden añsuzın
Her itüñ işi aportdı geñsüzin
Cırlayuķ ķarıncaya olur ķonuķ
Ķış güni andan alurdı hem azuķ
Uçmaz ise yollu yolınca eyi
Ķarġalar ġaġalaya atmacayı
Kim šoġan birle uçardı ceddelek
Karlaġuçla gezer idi kebelek
Devlügeç ķapmaz idi hīç serçeyi
Leglek itmişdi yuva her bāceyi
Cümle örümcek şeşüpdiler kemend
Ne siñek ne aru görmezdi gezend
Ķurtarup bülbül de gülden yaķasın
Şād oluban sildi göñlinden pasın
Bülbüle bıraķdı gül nāz itmegi
Ĥārdan ol daĥı āvāz itmegi
(.....)
Sāde eşyā ķurd u ķuş mı beyledür
Bil kim ebnā-yı beşer de eyledür
Ķoñşı ivin ķoñşı bekler ŝubģa dek
Ĥırlı ĥırsuz girmeye ol ive tek
Yā kötek ata mı ķarıya ķoca
Ŝaç ŝaça gele mi hīç elti ķuma
Analar hīç dögmedi ķızlarını
Āĥirü’l-emr dögdiler dizlerini
Ĥˇāce şāgirde daĥı öf diye mi
Baba oġlan ģaķķını hiç yiye mi
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Uzun, abartılı bir biçimde adaleti idealize eden anlatılar yanında diğer mesnevilerde de “adl ü dâd”dan muhakkak bir beyitle de olsa söz
edilir. Atabetü’l-Hakâyık’ta “adl”den iki kez söz eden (mısra 40 ve 62)
Edib Ahmed b. Mahmûd Yüknekî (ö. XII. yy.), Emir Muhammed Dâd
İspehsâlâr Bey’in methinde şahın erdemlerini sayarken şu beyti söyler:
Siyāset riyāset kiyāset kerem
Ziyādet ula ‘adl eşit uk munı (Arat 1951)

Meselâ Ûdî’(ö. ?) nin Mâcerâ-yı Mâh (Kutlar 2005) adlı mesnevisinde:
Zamān ‘adli ile Nūşīrevānı
Odur meydān-ı adlüñ ķahramānı (309)

Şeyhî (ö. 1431) ve Fahrî (ö. 1367’den sonra)nin Husrev ü Şîrîn’inde,
Zâtî’nin (ö.1546) Şem’ ü Pervânesi’nde de hükümdarın adaletinden birer
beyitle söz edilmiştir.
Bunun dışında divan edebiyatında insan hayatı için çok önemli olan
bu adalet kavramını iki kişi sembolize eder. Biri üçüncü halife Hazret-i
Ömer, diğeri Nûşîrevân’dır. Pek çok kaside ve gazelde bu iki kişiye
adalet örneği olarak gönderme yapılır. Hazret-i Ömer, adaletli olması,
haklıyı haksızdan ayırması sebebiyle Fârûk lakabıyla anılır. Nûşîrevân
ise, Medâyin’de yaptırdığı sarayının Tâk-ı Kisrâ adı verilen tarafındaki
mekânda zulme uğramış insanları dinlemesiyle, hatta bu tâka asılan bir
çan ve ona bağlanan zincir vasıtasıyla da onun adaletine sığınanların bu
zinciri çekerek haksızlığa uğradıklarını Nûşîrevân’a anlatmalarıyla ünlüdür (Pala 1989: II, 247). Dolayısıyla adalet ile birlikte Nûşîrevân ismi
de geçer.
Sonuç olarak “adl, adalet” hemen her zaman Divan edebiyatında
dile getirilmiş; kasidelerde, mesnevilerde üzerinde durulmuş bir kavramdır. Adaletli bir hükümdarın adaletini, ülkesindeki insanlar, hayvanlar kısacası bütün canlılar arasında yaygınlaştırmasının işlenmesi
geleneği aynı zamanda “adalet” kavramının insan hayatında ve ruhunda ne denli önemli olduğunu da ortaya koyar.
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