ADALETNAME
ADALETNAME
(o<4\.:....:;JI~)

L

Devlet otoritesini temsil edenlerin
halka karşı bu otoriteyi
kötüye kullanmalarını,
olağan üstü tedbirlerle yasaklayan
umumi mahiyetieki padişah fermanı.

~

Adaletname. kökü eski iran iı:npara
uzanan Ortadoğu devlet ve
hCikümdar anlayışının en belirgin özelliğidir. Burada hükümdarıo mutlak otoritesi, haksızlığın kaldırılmasında en
son tedbir olarak görülür. Zulmü gidermek. kuwetlinin zayıfı ezmesine meydan vermemek. halkın can ve mal emniyetini sağlamak. devlet anlayışı olarak
ön planda tutulur. Öte yandan Türk ve
Moğol devlet geleneğinde de adalet,
değişmez bir töre ve yasanın tarafsızlık
ilkesi ile uygulanması şeklinde anlaşı
lır. Bu görüş, eski iran devlet anlayışı
ile bağdaşarak Ortadoğu'da kuru lmuş
Türk-islam devletlerinde de hakim oltorluklarına

muştur.

Bu devlet

anlayışı aynı

takım kurumların

ortaya

zamanda birse-

çıkmasına

bep olmuştur ki bunların başlıcaları
Darüladl, Divan-ı Mezalim. Divan-ı A'la,
teftiş-i memalik ve adaletname ilanı
şeklinde kendini gösterir. Sasanl impa-
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ratorluğu'nda her ayın il k haftasında
halktan herhangi bir kimse. hükümdarıo maiyetinde toplanan yüksek divana
çıkmak ve şikayetini doğrudan ona iletmek hakkına sahipti. islam devletlerinde hükümdarın bizzat başkanlık ettiği
ve halkın şikayetini dinleyip hüküm verdiği Darüladl. Divan - ı A'la veya Divan-ı
Mezalim de bu geleneğin bir nevi devamı idi. Bu toplantılarda gerek idareye,
gerekse devlet sorumluianna karş ı her
türlü şikayet yapılabilirdi. Bazı islam
hükümdarları. mesela Halife Mehdi ve
Nüreddin Zengl buna çok önem verirdi.
Mısır'da bu olağan üstü toplantıların
yapıldığı özel daireye Darüladl denirdi.
Büyük Selçuklu hükümdarları haftada
iki gün halkın şikayetlerini (mezalim)
dinlerdi. Anadolu Selçukluları'nda ise
hükümdar. eski Sasanf hükümdarları
gibi yılda bir defa mahkemeye gider.
kadı karşısında ayakta durur ve davacı
varsa kadı tarafından verilen hüküm
yerine getirilirdi. O durumda hükümdarlık haşmet ve merasimi bir tarafa
bırakılırdı. ilk Osmanlı padişahlarından
Orhan ve ll. Murad, sabahları saray kapısı önünde yüksek bir yere çıkarak
doğrudan halkın şikayetlerini dinlerlerdi. Osmanlılar'da Divan-ı Hümayun'un
ilk ve asli görevi de şikayetleri dinleyip
halletmekti. Osmanlı padişahları divanda başkanlık vazifesinden çekildikten
sonra. davaları kasr-ı adalet veya adalet köşkü denilen bir yerde divana
açılan pencere arkasından dinlemeyi en
önemli görevleri saymışlardır.

işte adaletname de padişahın ülkesinde adaleti kurmak için başvurdu
ğu tedbirlerden biri idi. Osmanlılar'dan
önce. hükümdarlar birtakım haksızlık
ların ve bilhassa haksız vergilerin kaldırıldığını ilan eden hükümler çıkarır.
bunları eyaJetlerde herkesin görebileceği yerlere, büyük camiierin duvarları
na veya şehirlerin giriş kapısına taş kitabe halinde koyarlardı. Bu geleneğin
devamı olarak Osmanlılar'da da adaletname. yaygın bir hal alan bazı haksızlıkların padişah tarafından yasaklandığını . halka ve görevlilere bildiren
genel bir beyanname idi. Kanunnamelerde belirtilmiş olan hükümlere aykı
rı vergi toplanması . bid'at denilen sonnidan ortaya çıkmış ve halka ağır gelen
yüküm lülükler. neşredilen bu tip fermanlarla yasaklanmaktaydı. Hatta bazı
sancak kanunnamelerinde de tahrir*
memurlarının tesbit ettiği haksız uygulamalar ve bid'atların ortadan kal-

dırıldığına

dair adaletname metinleri

bulunmaktaydı.

Adaletname veya adalet hükmü, paemir olup diğer fermanlarla aynı özelliği gösterir; ancak berat
gibi üçüncü şahıslara değil. doğrudan
doğruya bütün idarecilere veya belli bir
bölgenin yöneticilerine hitap eder. Bu
da idaredeki suistimalierin genel olarak
önlenmesi gayesini ön plana çıkarır.
Adaletnarnelerin yayımlanmasında yaygın hale gelen suistimaller. padişah katına yapılan toplu şikayetler. teftişler
sonunda tesbit edilmiş haksız uygulamalar esas teşkil eder. Ayrıca tahta yeni çıkan padişah da adil bir saltanat
devri açmak istediğini göstermek için
genel mahiyette bir adaletname çıkara
bilir. Adalet fermanı hüküm sahibi
yüksek idarecilere. yani şeriat ve kanuna göre hüküm verme yetkisini taşıyan
kadılara. bedeni cezaları uygulama yetkisi bulunan beylerbeyi ve sancakbeylerine veya bunların adamlarına yazılırdı.
Hükmün konusu. genellikle bu otorite
sahiplerinin kendilerinin veya başkaları
nın yaptıkları zulüm ve haksızlıkların
onlardan sorulmasıdır. Çünkü onların
görevi zulmü önlemektir. Bu sebeple
adaletnamelerde. "almayasız ve aldır
mayasız ", "etmeyesiz ve ettirmeyesiz "
gibi ibarelere sık sık rastlanır. Bu fermanların halka duyurulması şarttır;
hatta isteyen. kadı siciline kaydedilmiş
olan adaletnamenin bir süretini de alabilir. Tipik adaletname hükmü. bu gibi
ilan emri taşıyan vesikalardır. Bunlarda
emrin mutlaka yerine getirilmesi istenir ve bu yapılmadığı takdirde. ilgili
yöneticilere sert cezalar verileceği bildirilir. Hatta bazılarında padişahın . emirlerinin yerine getirilip getirilmediğini
gizlice teftiş ettireceği de yazılıdır.
dişahın verdiği

Adaletnameler muhteva bakımından
teyidi niteliğini taşımakla
beraber bazan yeni kanunları da ihtiva
edebilir. Genel mahiyette emirler olmaları onları kanunlara çok yaklaştırır. Fakat bu umumi emirler idare ve idareciler hakkındadır ve kamu hukukunu ilgilendirir. Osmanlı kanunlarının genel
prensiplerini bazı özel durumlarda uygular ve yorumlar. Vergi yolsuzlukları.
salmalar. kadıların yaptıkları suistimaller. angarya hizmetler halk ve askeri
zümre arasında sürekli olarak çatışma
konusu olmuş, özellikle XVI. yüzyılda
devlet için genel bir huzursuzluk. hatta
felaket halini almıştır. Bunların önlenmesi umumi adalet fermanlarının ana
kanunların

ADAMAVA
konusunu teşkil etmiş, ayrıca yeniçeri
ve diğer askeri zümrelerin. halkı kaçmış köylerde çiftlik kurma l arı gibi bazı
hususi şartlar neticesi ortaya çıkmış
meselelerio halli için de adalet ferman ları neşredilmiştir. Neşredilen adaletnamelerde yasaklanan haksızlıklar. suistimaller ve bid 'atlar halka ağır gelen
angaryalar. halka " salınan" olağan üstü
nakdi ve ayni vergiler yani salgunlar,
idarecilerin kendi adiarına zorla para ve
mal toplamaları . kadıların görevlerini
kötüye kullanmaları . hububat vb. mahsullerden öşür alınması sırasında yapı
lan yolsuzluklar. kadı ve nilibierin kanunlara aykırı hükümler vermeleri, devre çıkıp (bk. DEVRE ÇlKMA) halka zulüm
yapmaları . fazladan para toplamaları.
zuhurata bağlı " bad-ı heva " vergilerinden ve suçlulardan alınan cerime vergilerimieki haksız uygulamaları içine almaktadır . Ayrıca ehl-i örf adı verilen
beylerbeyiler. sancakbeyleri, timarlı sipahiler. şehir ve kasabalarda yerleşmiş
kapıkulu mensuplarının zor kullanarak
halka zulmetmeleri karşısında bunların
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hatta bizzat
kendi aralarında bir yi ğ itb aş ı
seçip onlara mukavemet etmeleri gibi
hükümleri de ihtiva eder. Bundan baş
ka adalet hükümlerinin konuları arasın
da, zorla nikah resmi (vergisi) alınması
nın ve tefeciliğin önlenmesi de bulunşiddetle cezalandırılması.

halkın

maktadır.

Adaletnameler. özellikle devletin buhkorumak. idarecilerin yolsuzluklarını . halka zulmetmelerini, kanunların usulsüz uygulanışını önlemek için çıkarılmış genel mahiyetteki
fermanlar olarak Osmanlı hukuk anlayışını göstermeleri bakımından önemlidir.
ranlı yıllarında halkı
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Mustafa

oğlu

Mustafa

oynadığını göstermektedir. Haşiyeleri
nin en tanınmış olanları. Muhammed b.
Salih'in Peva ,idü 'l - e?kôr (istanbu l ı 3261.
Mustafa b. Dede'nin Ga ye tü 'l-enzar !istanbul ı 263) ve Mustafa b. Muhammed'in M enafi ' u'l-al]yar (istanbu l ı 279,
ı 325 ı adlı eserleridir. Şemseddin Sami.
birtakım teferruatı ihtiva ettiğini söyleyerek Ne ta ,i c ü 'l- efkôr'ı okuyup okutmanın vakit kaybından başka bir şey
olmadığını kaydeder. Eski Edirne Müftüsü Muhammed Fevzi, eserin nahivle
doğrudan ilgili olmayan kısımlarını çı
kararak ibaresini basitleştirmiş ve buna
Miftôhu'l-meram if ta ' rffi ahvali'l-kelim e ve'l -k el am adını vermiştir. Eser
bu yeni şekliyle 130S'te istanbul'da basılmıştır. Ayrıca Ne tô ,ic ü 'l- efkôr'ın istanbul kütüphanelerinde pek çok yazması bulunmaktadır. z. Haşi ye tü A dalı 'ale'l-İmtihôn. Arap grameri ile ilgili
olan bu eser de Birgivi'nin İmtihônü 'l
e?ki ya , adlı kitabının haşiyesidir 1istanbu l ı 260, ı 270) İmti}ı anü 'l e?ki ya ,
ise İbn Hacib'in meşhur gramer kitabı
el-Kati ye 'nin . Kadi Beyzavi tarafından
Lübbü'l- elbôb adıyla yapılan muhtasarının şerhidir. Türk Ansiklopedisi'nde
Adalı ' nın Lübbü 'l- elbôb'a da bir şerh
yazdığı kaydedilmekte ise de doğru değildir . 3. el-Ha ya t if şerhi Ş ürı1tfs-sala t.
Kemalpaşazade ' nin

eserine

yazdığı

Osm anlı

devri Arap dil bilgisi alimi.

Şürı1tü 's -salat adlı

şerhten

ibarettir.
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ilinin Kuşadası kasabasından
için Ku ş adalı ve Ad avi nisbeleriyle de tanınır. Hayatı hakkında fazla
bilgi yoktur. Meşhur eseri Neta ,icü 'l efkôr'ı yazıp bitirdiği tarih olan 27 Ramazan 1085 (25 Aralık 1674). İsmail
Paşa ile Kehhale tarafından onun ölüm
tarihi olarak gösterilmektedir. Mezarı
olduğu

Kuşadası ' ndadır.

Eserleri. 1. Netô ,icü 'l - etkar. Birgivi'nin nahve dair meşhur eseri İzharü 'l- es
rôr'ın şerhidir. Bu şerhin istanbul ve Ka-.
hire'de birçok defa basılması (bk. GAL
Suppl., ll , 656), ayrıca birçok müellif tarafından üzerine haşiyeler yazılması. onun
özellikle Osmanlı Türkleri ara sında Arap
dili öğretiminde ne derece önemli rol

ADAMAVA
Tropikal Afrika'da batı kısmı Nijerya'da,
doğu kısmı Kamerun'da bulunan
bir bölge.
L
-~
körfezinin kuzeydoğusunda.
6' -12' kuzey eniemiyle 11 ' -1 4'
doğu boylamında yer alan Adamava.
XIX. yüzyılda bağımsız Sakoto Devleti 'nin toprakları içinde iken bugün Nijerya ve Kamerun arasında paylaşılmış
tır . Sınırları kesin olmamakla birlikte
kuzeyde Maroua. güneyde Ngaoundere.
doğuda Rey Bouba. batıda Yola ile çevrilmiştir. Yüzölçümü 200.000 km 2 'den
daha fazladır. Nüer nehrinin doğudan
aldığı en büyük kolu olan Benoue ırma
ğı bölgenin içinden geçerek Nüerya ile
Gine

yaklaşık
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