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sýndan da önem taþýmaktadýr. Þairler bu
zafer dolayýsýyla methiyeler yazmýþ, savaþ-
ta gösterilen kahramanlýklarla ilgili þiirler
kaleme almýþlardýr. Taberî bu þiirlere ese-
rinde geniþ yer ayýrmýþtýr. Savaþýn çok sa-
yýda þiire konu olmasý Zûkar Savaþý’na ey-
yâmü’l-Arab içerisinde önemli bir yer ka-
zandýrmýþtýr.
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Ahlâk, siyaset,
hukuk ve kelâm ilminde kullanýlan

geniþ kapsamlý bir terim.˜ ™

Sözlükte “bir þeyi ona ait olmayan yere
koymak” anlamýndaki zulüm (zulm) din,
ahlâk, hukuk gibi alanlarda terim olarak
“belirlenmiþ sýnýrlarý çiðneme, haktan bâ-

týla sapma, kendi hak alanýnýn dýþýna çýkýp
baþkasýný zarara sokma, rýzasýný almadan
birinin mülkü üzerinde tasarrufta bulun-
ma, zorbalýk”, özellikle de “güç ve otorite
sahiplerinin sergilediði haksýz ve adalet-
siz uygulama” gibi anlamlarda kullanýlýr. Ay-
ný kökten mazlime (çoðulu mezâlim) “za-
limin elinde bulunan baþkasýna ait nes-
ne” demektir. Zulümden þikâyetçi olmaya
tazallüm, zulme katlanmaya inzýlâm de-
nir (Lisânü’l-£Arab, “zlm” md.; et-Ta£rîfât,
“Zulm” md.; Tehânevî, Keþþâf, II, 938; EI 2

[Fr.], XI, 612-613). Adl / adâlet, kýst ve in-
saf kavramlarý zulmün karþýtý, cevr, baðy,
tuðyân, fýsk, udvân / taaddî / i‘tidâ kav-
ramlarý da zulmün eþ anlamlýsý veya ya-
kýn anlamlýsý olarak kullanýlýr. Zulmün kök
anlamý bakýmýndan özellikle insan iliþkile-
rindeki haksýzlýklarý ifade ettiði, bu sebep-
le cevre göre daha dar anlamlý olduðu be-
lirtilirse de (Ebû Hayyân et-Tevhîdî, s. 84-
85) literatürde zulmün eþ anlamlýsý olarak
en çok cevr geçer.

Kur’ân-ý Kerîm’de yirmi âyette zulüm
kelimesi, 269 defa da türevleri yer alýr.
200’den fazla yerde zulüm kavramý “kü-
für, þirk” veya “Allah’ýn hükümlerini çiðne-
me, günah iþleme”, yirmiyi aþkýn âyette
“beþerî iliþkilerde haksýzlýða sapma” anla-
mýnda kullanýlmýþtýr. Yetmiþten fazla âyet-
te Allah’ýn hiç kimseye hiçbir þekilde zul-
metmeyeceði, insanlarýn dünyada uðra-
dýklarý zararlarýn ve âhirette uðrayacaklarý
cezalarýn kendi kötülüklerinin karþýlýðý ol-
duðu, inkârcýlarýn ve kötülük iþleyenlerin
sonuçta kendilerine zulmettikleri belirti-
lir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “zlm” md.).
Kur’an’da cevr kelimesi geçmez; ancak bir-
çok âyette baðy, tuðyân, fýsk ve türevleri
bulunur. Yine Kur’an’da ve Ýslâmî kaynak-
larda Ýslâm öncesini Ýslâm döneminden
ayýrmak için kullanýlan “câhiliyye” kavramý
temelde biri putperestlik inancý ve uygu-
lamasýyla müesseseleþen itikadî sapmayý,
diðeri zalimane davranýþlarla insan iliþki-
lerine yansýyan ahlâkî sapmayý ifade edi-
yordu. Bu bakýmdan Kur’an’da zulüm ön-
celikle o dönem kültüründe “azgýnlýk, ser-
keþlik, saldýrganlýk” gibi anlamlara gelen
(Amr b. Külsûm’un Mu£allaša’sýndaki böy-
le bir kullaným için bk. Hüseyin b. Ahmed
ez-Zevzenî, s. 178) “cehl” kavramýyla ve
kültür içinde bu kavramýn yakýndan ilgili
olduðu “þirk” ile bir anlam iliþkisi oluþtu-
rur. Hz. Peygamber’in evden çýkarken, “Bis-
millâh, Allah’a sýðýndým. Allahým! Hata yap-
maktan, yanlýþ yollara sapmaktan, zulmet-
mekten ve zulme uðramaktan, cahillik et-
mekten ve cahilliðe mâruz kalmaktan sa-
na sýðýnýrýz” þeklinde dua ettiðine dair zev-

bileleri savaþýn baþýnda çölün avantajlarýn-
dan, savaþ tekniklerinden ve orduda bu-
lunan kadýnlardan istifade ederek kendile-
rinden hayli güçlü olan Sâsânî ordusunu
geri püskürttüler ve Sâsânî saflarýndaki
Ýyâd kabilesi mensuplarýyla gizlice anlaþtý-
lar. Ýyâd mensuplarýnýn savaþ alanýný ter-
ketmesiyle de son darbeyi vurdular. Böy-
lece müttefik Arap güçleri Sâsânîler’i mað-
lûp etti.

Zûkar Savaþý’nýn sebebi olarak kaynak-
larda baþka rivayetler de zikredilir. Nu‘mân
b. Münzir’in kisrâ adaylarýndan Behrâm’ý
II. Hüsrev’e tercih etmesinin öldürülmesi-
ne kadar varan süreci hazýrlamasý, Nu‘mân
ve yakýnlarýnýn diðer Araplar’la samimi iliþ-
ki kurmalarý sebebiyle siyasî otoritenin Sâ-
sânîler’den Araplar’a geçme ihtimalinin
Nu‘mân’ýn öldürülmesine yol açmasý, Nu‘-
mân liderliðinde kisrânýn huzuruna çýkan
heyetin Sâsânîler’e ödenen vergi hususun-
da rahatsýzlýklarýný dile getirmesi, hatta
kisrâ ile tartýþmasýnýn taraflarý savaþa ka-
dar sürüklediði anlatýlýr. Savaþýn ne zaman
gerçekleþtiði hususunda Hz. Muhammed’in
doðum yýlý, risâletin baþlangýcý, hicretten
hemen sonra ve Bedir Gazvesi’nden birkaç
ay sonra gibi farklý tarihler zikredilmekte-
dir. III. Nu‘mân’ýn 602’de öldürüldüðünü,
Nu‘mân’ýn ardýndan yerine getirilen Ýyâs b.
Kabîsa’nýn Hîre’de 611 yýlýna kadar valilik
yaptýðýný dikkate alan araþtýrmacýlar Zû-
kar Savaþý’nýn bu iki tarih arasýndaki bir
zamanda ve muhtemelen risâletin baþlan-
gýcý olan 610 yýlýnda meydana geldiðini ka-
bul ederler.

Araplar’ýn sayý ve güç bakýmýndan ken-
dilerinden çok üstün olan Sâsânîler’i yen-
mesi hem bölgede hem de Arabistan’ýn
iç kesimlerindeki Arap kabilelerini çok se-
vindirmiþtir. Resûl-i Ekrem’in de sonucu
öðrendiðinde, “Bu zafer Araplar’ýn Sâsâ-
nîler’e galip geldikleri ilk savaþtýr; benim
sayemde onlar kazandýlar” dediði nakledi-
lir (Ma‘mer b. Müsennâ, II, 492; Taberî, II,
193; rivayetin sýhhat derecesi konusunda
bk. Balcý, sy. 26-27 [2008], s. 70). Savaþýn
ardýndan Arap kabileleri Sâsânîler’in zan-
nedildiði gibi yenilmez olmadýðýný öðren-
diler. Bu savaþ daha sonraki dönemlerde
Sâsânîler’e yönelik mücadelenin de sem-
bolü haline geldi. Hulefâ-yi Râþidîn devrin-
de Ýslâm fetihlerinin baþlamasýyla Þeybân
kabilesinden Müsennâ b. Hârise’nin Sâ-
sânîler’e baskýn düzenlemesinin ardýndan
Hz. Ebû Bekir’in Hâlid b. Velîd’i fetih için
bölgeye göndermesini bu þekilde deðer-
lendirmek mümkündür. Arap-Sâsânî iliþki-
lerinin seyrini deðiþtiren Zûkar Savaþý’nda
kazanýlan zafer Arap dili ve edebiyatý açý-
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le helâk edildikleri (meselâ bk. Hûd 11/
67, 94; el-Kehf 18/59; el-Ankebût 29/14,
40), âhirette cezalandýrýlacaklarý (Âl-i Ým-
rân 3/151; el-Mâide 5/29; et-Tûr 52/47),
bunlarýn dünyada yaptýklarý, iyi gibi görü-
nen iþlerinin boþa gideceði (Âl-i Ýmrân 3/
117) bildirilir.

Muallaka þairlerinden Züheyr b. Ebû Sül-
mâ’nýn, “Kabilesini silâhýyla savunmayan
kiþi zillete uðratýlýr / Ve insanlara zulmet-
meyen zulme mâruz kalýr” anlamýndaki
beytinin gösterdiði üzere (Hüseyin b. Ah-
med ez-Zevzenî, s. 115) acýmasýzlýðýn yay-
gýn olduðu Câhiliye döneminde zulüm var
olma mücadelesinin kaçýnýlmaz gereði ola-
rak düþünülüyordu. Yine ayný dönemde in-
san hakkýndaki kötümser anlayýþ da zul-
mün kaçýnýlmazlýðý telakkisini beslemiþtir.
Abbâsî dönemi þairi Mütenebbî’nin, “Yük-
sek þerefler eziyetten kurtulamaz / Uðru-
na kanlar akýtýlmadýkça / Zalimlik insanla-
rýn karakterinde vardýr; þayet görürsen /
Bir aðýr baþlý adamýn bilesin ki bir engel
yüzündendir zulmetmemesi” anlamýndaki
beyitleri (Nâsîf el-Yâzîcî, I, 11) bu anlayý-
þýn Ýslâmî dönemdeki bir kalýntýsý olmalýdýr.
Ýslâm’ýn gerek insanýn ahlâkî mahiyetine
iliþkin öðretisi gerekse ortaya koyduðu ah-
lâk ve hukuk ilkeleri zulmü meþrûlaþtýr-
ma maksadý taþýyan bu zihniyeti ortadan
kaldýrmayý hedefler. Nitekim Kur’an’ýn ge-
nelinde olduðu gibi zulmün beþerî iliþki-
ler baðlamýnda kullanýldýðý yerlerde de bu
tutum haksýz fiil þeklinde görülmüþ ve red-
dedilmiþtir (meselâ bk. Yûsuf 12/23, 79;
Sâd 38/22-24). Saldýrýya uðrama ve ülke-
sinden zorla çýkarýlma gibi haksýz eylem-
ler Kur’an’da zulüm olarak deðerlendiril-
miþ ve savaþ sebebi sayýlmýþ (el-Hac 22/
39-40), haksýzlýkla yetimlerin mallarýný yi-
yenlerin karýnlarýna ateþ doldurduklarý (en-
Nisâ 4/10), meþrû sýnýrlar dýþýna çýkarak
ve zulmederek birbirinin mallarýný yiyen-
lerin cehennem ateþine atýlacaklarý (en-
Nisâ 4/29-30) bildirilmiþtir. Ribâyý yasakla-
yan âyetlerin birinde bu hükme uyanlara,
“Böylece ne zulmetmiþ ne de zulme uðra-
mýþ olursunuz” denilerek (el-Bakara 2/279)
bu konuda temel ahlâkî ve hukukî ölçü or-
taya konulmuþtur.

Hadislerde zulüm ve diðer ilgili kavram-
lar daha çok haksýz fiilleri ifade etmek
üzere sýkça geçer (Wensinck, el-Mu£cem,
“bgy”, “cvr”, “zlm”, “.adv”, “fsk” md.leri).
Bir kutsî hadiste Allah’ýn, “Ey kullarým!
Ben zulmü kendime haram kýldým ve onu
sizin aranýzda da yasakladým; sakýn birbi-
rinize zulmetmeyin!” buyurduðu belirtilir
(Müsned, V, 160; Müslim, “Birr”, 55). Hz.
Peygamber’in, “Allahým! Fakirlikten, kýtlýk-

tan, zillete düþmekten, zulmetmekten ve
zulme uðramaktan sana sýðýnýrým” þeklin-
de dua etmeyi öðütlediði (Müsned, II, 540),
kendisinin de bu anlamda dualarýnýn ol-
duðu nakledilir (Müsned, II, 305, 325; VI,
306; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 3; Nesâî, “Ýsti.â-
ce”, 14, 15). Resûl-i Ekrem’in bir hadiste,
“Sakýn zulmetmeyin ve kendinize zulmet-
tirmeyin” dediði ve bunu üç defa tekrar-
ladýðý kaydedilir (Müsned, V, 72). Mazlu-
ma yardýmcý olmayý emreden ve onun bed-
duasýný almaktan sakýndýran çok sayýda
hadis vardýr (Wensinck, el-Mu£cem, “zlm”
md.). Hemen bütün hadis mecmualarýnda
yer alan bir rivayete göre Resûlullah, “Ýs-
ter zalim ister mazlum olsun kardeþine
yardým et!” demiþ, Câhiliye dönemi þair-
lerinden Cündeb b. Anber b. Temîm’e is-
nat edilen (Meydânî, II, 334) ve dönemin
asabiyet ruhunu yansýtan bu ifadeyi Pey-
gamber’den duyduklarýna þaþýran sahâ-
bîlerin bu þaþkýnlýðý karþýsýnda Resûl-i Ek-
rem, “Zalime yapýlacak yardým onun zu-
lüm yapmasýný engeller” demiþtir (Müs-
ned, III, 99, 201, 324; Buhârî, “Mezâlim”,
4; Müslim, “Birr”, 62). Bir hadiste haksýz
tecavüze (mazlime) karþý kendini ve malýný
savunurken öldürülenler þehid sayýlmýþ
(Müsned, I, 305; II, 205), baþka bir hadis-
te de bu þekilde öldürülen kimsenin cen-
netlik olduðu bildirilmiþtir (Müsned, II, 221,
224; Nesâî, “Tahrîm”, 22). Bazý hadislerde
günahkârlýk ve haksýz fiiller “kendine zul-
metme” olarak deðerlendirilmiþtir. Fâtýr
sûresinin 32. âyetindeki “kendine zulme-
den” ifadesi bir hadiste, kötülük edenle-
rin kýyamet gününde bunun bedelini öde-
yecekleri için sonuçta kendilerine kötülük
etmiþ olacaklarý þeklinde açýklanmýþtýr
(Müsned, V, 194, 198; VI, 444). Hz. Pey-
gamber’in, “Rabbim! Kendime çok zulmet-
tim” diyerek Allah’tan af dilemeyi öðütle-
diði, kendisinin de uzunca bir duasýnda,
“Allahým! Kendime kötülük ettim, kusur-
larýmý itiraf ediyor, bütün günahlarýmý ba-
ðýþlamaný diliyorum” dediði bildirilir (Bu-
hârî, “Ecân”, 149; Müslim, “Salâtü’l-müsâ-
firîn”, 201). Hadislerde cevr kelimesi daha
çok yöneticilerin haksýz uygulamalarý bað-
lamýnda geçer. Ebû Dâvûd’un Sünen’in-
de “Cihâd” bölümünün 33. babý “Zulüm
(Cevr) Yöneticileriyle Mücadele” baþlýðýný
taþýr. Meþhur bir hadiste, “Cihadýn en fa-
ziletlisi zalim yönetici karþýsýnda adaleti di-
le getirmektir” buyurulur (Müsned, III, 19,
61; IV, 314, 315; Ebû Dâvûd, “Melâhim”,
17; Tirmizî, “Fiten”, 13). Özellikle yönetici-
leri ve hâkimleri zulümden sakýndýran, ada-
letli hüküm vermeye çaðýran birçok hadis
vardýr (Wensinck, el-Mu£cem, “cvr”, “zlm”,
“.adl” md.leri).

cesi Ümmü Seleme’den nakledilen hadis
(Müsned, VI, 306; Tirmizî, “Da.avât”, 34)
zulüm ile cehl arasýndaki anlam iliþkisini
gösterir. Kur’an’da zulüm hem itikadda
hem ahlâk ve hukukta doðru, gerçek, meþ-
rû ve âdil olandan sapmayý ifade edecek
þekilde kullanýlmýþtýr; bu kullanýmda Câ-
hiliye döneminin belirtilen inanç ve ahlâk
zihniyetini tamamýyla reddetme maksa-
dýnýn bulunduðu açýktýr. Bundan dolayý
Kur’an’da zulüm öncelikle þirk, inkâr, gü-
nahkârlýk, Allah’ýn koyduðu itikadî ve ame-
lî kurallarý, sýnýrlarý çiðneme, aþma gibi kö-
tülükleri anlatýr (meselâ bk. el-Bakara 2/
229; el-A‘râf 7/19; et-Talâk 65/1). Bir âyet-
te inkârcýlar hakkýnda, “Zalimlerin ta ken-
dileridir” ifadesi geçer (el-Bakara 2/254);
Lokmân’ýn, oðluna öðüt verirken, “Þirk ke-
sinlikle büyük bir zulümdür” dediði bildiri-
lir (Lokmân 31/13). Ýmanlarýna zulüm ka-
rýþtýrmayanlarýn doðru yolda olduklarýný
anlatan âyetteki (el-En‘am 6/82) zulüm ke-
limesine ashaptan bazýlarý “kiþiye yapýlan
haksýzlýk” mânasý verince Resûl-i Ekrem
buradaki zulmün “Allah’a ortak koþmak”
anlamýna geldiðini belirtmiþtir (Ebü’l-Fi-
dâ Ýbn Kesîr, II, 153). Bazý tefsirlerde zul-
mün bu anlamý dikkate alýnarak þirkin bü-
yük bir zulüm olmasýnýn sebebi Allah’tan
baþkasýna tapan insanýn, Allah’ýn hakký olan
kulluðu Allah’tan baþkasýna yöneltmek su-
retiyle haktan sapmasý veya deðersiz var-
lýða kulluk ederek insanlýk onuruna karþý
haksýzlýk etmesi þeklinde izah edilir (Fah-
reddin er-Râzî, XXV, 146; Âlûsî, XXI, 85; El-
malýlý, VI, 3844).

Kur’an’da Allah’ýn emrini çiðneme ve
hükmünü ihlâl etme baðlamýnda ilk zu-
lüm, yasaklanan meyveyi yiyen Âdem ile
Havvâ tarafýndan iþlenmiþtir (el-Bakara 2/
35; el-A‘râf 7/19, 23). Nûh’un kavmi Nûh’u
ve inananlarý aþaðýlayýp davetini reddet-
meleri sebebiyle “zulmedenler” diye anýlýr
(Hûd 11/27, 37, 44). Ýsrâiloðullarý’nýn Hz.
Mûsâ’ya, “Allah’ý açýkça görmedikçe sana
asla inanmayacaðýz” demeleri, altýn buza-
ðýya tapmalarý, cumartesi yasaðýyla ilgili
hükmü ihlâl etmeleri gibi tutumlarý da
zulüm diye nitelenmiþtir (el-Bakara 2/54-
59; el-A‘râf 7/160-165). Yine Kur’an’da be-
lirtildiðine göre daha önce inkârcý bir ka-
vimden olan Sebe melikesi Hz. Süleyman’ýn
kendisiyle baðlantý kurmasýndan sonra, “Ey
rabbim, ben kendime zulmetmiþim” diye-
rek Allah’a teslim olduðunu ifade etmiþ-
tir (en-Neml 27/38-44). Birçok âyette, ge-
rek inançlarý bakýmýndan gerekse söz ve
davranýþlarýyla Allah’ýn hükümlerini çiðne-
yip doðru yoldan saptýklarý için zalimler
diye anýlanlarýn dünyada çeþitli felâketler-
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kân ve fýrsatlarýn bireyler arasýnda ehliyet
ölçülerine göre paylaþtýrýlmasýna, diðeri
bunlarýn korunmasýna yönelik iki türlü
adaletten bahsedip bu imkânlarýn gere-
kenden eksik verilmesinin bireye zulüm,
fazla verilmesinin topluma zulüm olduðu-
nu, hatta -zararý sonuçta topluma yansý-
yacaðýndan- bireye yapýlan zulmün de top-
luma zulüm sayýlabileceðini belirtir. Bir
kimseye ait hakkýn, rýzasý hilâfýna veya
eþit deðerde karþýlýðý verilmeden elinden
alýnmasý, yine birinin kendine veya baþka-
larýna ait bir hakký toplumun aleyhine kul-
lanmasý zulümdür, dolayýsýyla devlet tara-
fýndan engellenmelidir. Fârâbî devletin uy-
gulayacaðý cezalarýn suçlara denk olarak
belirlenmesi gerektiðini, cezanýn suça gö-
re aðýr olmasýnýn bireye, hafif olmasýnýn
topluma zulüm sayýlacaðýný ileri sürer; ay-
rýca devletin suçlularý affedip edemeyece-
ðini ve bu meselenin zulme uðrayan ta-
rafla iliþkisini deðerlendirir (Fu½ûlü’l-me-
denî, s. 141-144). Fârâbî’nin bu düþünce-
leri Nasîrüddîn-i Tûsî, Celâleddin ed-Dev-
vânî, Kýnalýzâde Ali Efendi gibi felsefî ma-
hiyette ahlâk kitabý yazan sonraki âlimler-
ce de benzer ifadelerle tekrarlanmýþtýr.

Adalet ve zulüm konusunu aðýrlýklý bi-
çimde sosyolojik ve siyasal boyutuyla in-
celeyen klasik dönem âlimlerinin baþýnda
Mâverdî gelir. Mâverdî’nin toplumsal ya-
pý bakýmýndan en çok deðer verdiði ilke-
nin kamu düzeni, devlet idaresi bakýmýn-
dan ise yönetimde adalet olduðu, hatta
neticede adaletsizliði kamu düzenini bo-
zan en büyük tehlike saydýðý söylenebilir.
Çünkü ona göre gerek dýþ dünyada gerek-
se insanlarýn vicdanlarýnda adaletsizliðin
meydana getireceði tahribatýn yýkýcýlýðý
baþka hiçbir olumsuzlukla kýyaslanama-
yacak kadar büyüktür. Nerede bir kötü-
lük varsa onun ortaya çýkmasýnda adalet-
ten sapmanýn mutlaka bir payý bulunur.
Özellikle yöneticilerin halka zulmetmesi
ülkenin varlýðýný tehlikeye sokacak bir kö-
tülüktür. Sosyal huzursuzluklarý zulüm ve
baskýyla önlemeye kalkýþmanýn aldatýcý bir
çözüm yolu olduðunu söyleyen Mâverdî’-
ye göre halkýna zulmeden devlet onun gü-
venini, dolayýsýyla kendi meþruiyet zemi-
nini kaybedeceðinden artýk bir baský yö-
netimi ve yýkýcý güç haline gelir (Edebü’d-
dünyâ ve’d-dîn, s. 138, 141-144; Teshîlü’n-
na¾ar, s. 209, 281). “Devlet dinsiz bile ya-
þayabilir, fakat zulümle ayakta kalamaz”
þeklindeki meþhur fikri diðer birçok siya-
set düþünürü gibi (meselâ bk. Gazzâlî, et-
Tibrü’l-mesbûk, s. 173; Takýyyüddin Ýbn
Teymiyye, II, 247) Mâverdî de tekrarlar.

Bununla birlikte kamu düzeninin korun-
masý, toplumsal kargaþa ve fitnenin ön-
lenmesi için baþka bir çare bulunamadýðý
takdirde toplumun siyasî baský ve zulüm-
lere katlanmak zorunda olduðu yönünde-
ki geleneksel Sünnî telakkiyi Mâverdî de
benimsemiþtir. Mâverdî’nin adalet, güven-
lik ve iktisat arasýnda kurduðu iliþki ve zul-
mün ekonomik, sosyal, siyasal alanlarda
meydana getireceði tahribatla ilgili görüþ
ve tesbitleriyle Ýbn Haldûn’a öncülük et-
tiði görülmektedir (meselâ bk. Edebü’d-
dünyâ ve’d-dîn, s. 136-146; krþ. Mušad-
dime, s. 286-290). Ýslâm hukuk ve siyaset
kültüründe þahsa ve mala yönelik haksýz-
lýklara, bunlarla ilgili davalara ve bu dava-
larý çözmek üzere geliþtirilen idarî ve hu-
kukî kuruma “mezâlim” denilmiþtir. Daha
çok, güçlü ve etkili kiþi ve kurumlarca iþ-
lendiði için sýradan hâkimlerin adaletle hü-
küm vermekte zorlanacaðý mezâlim dava-
larýna Ýslâm’ýn ilk yýllarýndan itibaren dev-
letin üst düzey yetkililerinin bakmasý esasý
benimsenmiþtir (ayrýca bk. ADALET; HAK-
SIZ FÝÝL; MEZÂLÝM).
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ÿMustafa Çaðrýcý

Ýslâm ahlâk literatüründe zulüm konu-
su genellikle adaletle birlikte biri ahlâkî
erdemler ve erdemsizlikler, diðeri siyaset
ve hukuk baðlamýnda olmak üzere iki yön-
den ele alýnýr. Zulüm kavramýný Ýslâm ah-
lâk felsefesi içinde ele alan ilk düþünür
Kindî’dir. Aristo’nun ahlâk anlayýþýna uy-
gun biçimde dört temel faziletten bahse-
den Kindî bunlardan hikmet, necdet (þe-
caat) ve iffeti ifrat ve tefrit þeklindeki iki
aþýrýlýðýn ortasý, ahlâk kitaplarýnda dördün-
cü fazilet olarak geçen adaleti ise zulmün
karþýtý saymýþtýr. Kindî’nin fazilet-rezilet
tasnifi sonraki düþünürlerce de ele alýn-
mýþ; Mâverdî, Gazzâlî, Râgýb el-Ýsfahânî
gibi felsefeciler dýþýndaki âlimler de âyet-
ler, hadisler ve Ýslâmî mirastan yaptýklarý
diðer nakillerle destekleyerek bu sistemi
benimsemiþtir. Ancak ahlâk kitaplarýnda
zulüm bazan -Kindî’de görüldüðü gibi- ada-
letin karþýtý, bazan da ifrat yönünde ada-
letten sapma sayýlmýþtýr. Meselâ ahlâk fel-
sefesiyle tanýnan Ýbn Miskeveyh Teh×î-
bü’l-aÅlâš’ta önce diðer faziletlerle bir-
likte adaleti zulmün karþýtý (s. 39), ardýn-
dan zulüm ve inzýlâm þeklindeki iki aþýrý-
lýðýn ortasý (s. 45-48) gösterirken Gazzâlî
hikmet, þecaat ve iffet konusunda düþü-
nülen ifrat ve tefrit yönündeki sapmala-
rýn adalet için söz konusu olamayacaðýný,
adaletin sadece cevr denilen karþýtýnýn bu-
lunduðunu belirtir (Ý¼yâß, III, 54). Râgýb
el-Ýsfahânî zulmü “adaletten sapma” ve
“adaletin zýddý” diye tanýmlar. Ona göre
adalet merkezî bir erdem, bu merkezden
her türlü sapma ise zulüm, dalâlet ve
tuðyandýr. Ýsfahânî adaletten inzýlâm (zul-
me katlanma) þeklinde de sapma olabilece-
ðini düþünür. Ýnzýlâm mala, þerefe ve sað-
lýða yönelik haksýzlýða katlanma tarzýnda
olur. Bir kimsenin kendi aleyhine olan bir
davranýþa karþý tepki göstermeyip sabýr
ve fedakârlýk duygusuyla kandýrýlýyor gibi
görünmesi ve farkýnda deðilmiþ gibi dav-
ranmasý erdemli bir tutumdur. Ýsfahânî’-
ye göre zulme katlanma mal konusunda
olursa müsamaha, can konusunda olursa
af, þeref ve itibar konusunda olursa teva-
zu sayýlýr. Ancak haksýzlýða katlanma bu tür
erdemlerden kaynaklanmayýp kiþiyi alda-
týlmýþlýk, ahmaklýk ve alçaklýk konumuna
düþürüyorsa bu kötü bir tutumdur. Zul-
me razý olma sadece þahsî haklarda olup
baþkalarýnýn hukukuyla ilgili konularda ada-
letten sapmaya hiçbir þekilde meþruiyet
tanýnmaz (e×-¬erî£a, s. 355).

Ýslâm ahlâk literatüründe zulmü siya-
set ve hukuk baðlamýnda ele alanlarýn ba-
þýnda Fârâbî gelir. Fârâbî ilki ülkedeki gü-
venlik, maddî varlýk, itibar, mevki gibi im-
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