ZULÜM

bileleri savaþýn baþýnda çölün avantajlarýndan, savaþ tekniklerinden ve orduda bulunan kadýnlardan istifade ederek kendilerinden hayli güçlü olan Sâsânî ordusunu
geri püskürttüler ve Sâsânî saflarýndaki
Ýyâd kabilesi mensuplarýyla gizlice anlaþtýlar. Ýyâd mensuplarýnýn savaþ alanýný terketmesiyle de son darbeyi vurdular. Böylece müttefik Arap güçleri Sâsânîler’i maðlûp etti.
Zûkar Savaþý’nýn sebebi olarak kaynaklarda baþka rivayetler de zikredilir. Nu‘mân
b. Münzir’in kisrâ adaylarýndan Behrâm’ý
II. Hüsrev’e tercih etmesinin öldürülmesine kadar varan süreci hazýrlamasý, Nu‘mân
ve yakýnlarýnýn diðer Araplar’la samimi iliþki kurmalarý sebebiyle siyasî otoritenin Sâsânîler’den Araplar’a geçme ihtimalinin
Nu‘mân’ýn öldürülmesine yol açmasý, Nu‘mân liderliðinde kisrânýn huzuruna çýkan
heyetin Sâsânîler’e ödenen vergi hususunda rahatsýzlýklarýný dile getirmesi, hatta
kisrâ ile tartýþmasýnýn taraflarý savaþa kadar 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 zikredilmektedir. 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 Zûkar Savaþý’nýn bu iki tarih arasýndaki bir
zamanda ve muhtemelen risâletin baþlangýcý olan 610 yýlýnda meydana geldiðini kabul ederler.
Araplar’ýn sayý ve güç bakýmýndan kendilerinden çok üstün olan Sâsânîler’i yenmesi hem bölgede hem de Arabistan’ýn
iç kesimlerindeki Arap kabilelerini çok sevindirmiþtir. Resûl-i Ekrem’in de sonucu
öðrendiðinde, “Bu zafer Araplar’ýn Sâsânîler’e galip geldikleri ilk savaþtýr; benim
sayemde onlar kazandýlar” dediði nakledilir (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 zannedildiði gibi yenilmez olmadýðýný öðrendiler. Bu savaþ daha sonraki dönemlerde
Sâsânîler’e yönelik mücadelenin de sembolü haline geldi. Hulefâ-yi Râþidîn devrinde Ýslâm fetihlerinin baþlamasýyla Þeybân
kabilesinden Müsennâ b. Hârise’nin Sâsânîler’e baskýn düzenlemesinin ardýndan
Hz. Ebû Bekir’in Hâlid b. Velîd’i fetih için
bölgeye göndermesini bu þekilde deðerlendirmek mümkündür. Arap-Sâsânî iliþkilerinin seyrini deðiþtiren Zûkar Savaþý’nda
kazanýlan zafer Arap dili ve edebiyatý açý-

sýndan da önem taþýmaktadýr. Þairler bu
zafer dolayýsýyla methiyeler yazmýþ, savaþta gösterilen kahramanlýklarla ilgili þiirler
kaleme almýþlardýr. Taberî bu þiirlere eserinde geniþ yer ayýrmýþtýr. Savaþýn çok sayýda þiire konu olmasý Zûkar Savaþý’na eyyâmü’l-Arab içerisinde önemli bir yer kazandýrmýþtýr.
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Nûrun karþýtý olarak
karanlýk, yokluk anlamýnda
felsefe ve tasavvuf terimi
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Ahlâk, siyaset,
hukuk ve kelâm ilminde kullanýlan
geniþ kapsamlý bir terim.
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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 bulunma, zorbalýk”, özellikle de “güç ve otorite
sahiplerinin sergilediði haksýz ve adaletsiz uygulama” gibi anlamlarda kullanýlýr. Ayný kökten mazlime (çoðulu mezâlim) “zalimin elinde bulunan baþkasýna ait nesne” demektir. Zulümden þikâyetçi olmaya
tazallüm, zulme katlanmaya inzýlâm denir (Lisânü’l-£Arab, “zlm” md.; et-Ta£rîfât,
“Zulm” md.; Tehânevî, Keþþâf, II, 938; EI 2
[Fr.], XI, 612-613). Adl / adâlet, kýst ve insaf kavramlarý zulmün karþýtý, cevr, baðy,
tuðyân, fýsk, udvân / taaddî / i‘tidâ kavramlarý da zulmün eþ anlamlýsý veya yakýn anlamlýsý olarak kullanýlýr. Zulmün kök
anlamý bakýmýndan özellikle insan iliþkilerindeki haksýzlýklarý ifade ettiði, bu sebeple cevre göre daha dar anlamlý olduðu belirtilirse de (Ebû Hayyân et-Tevhîdî, s. 8485) 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 “küfür, þirk” veya “Allah’ýn hükümlerini çiðneme, günah iþleme”, yirmiyi aþkýn âyette
“beþerî iliþkilerde haksýzlýða sapma” anlamýnda kullanýlmýþtýr. Yetmiþten fazla âyette Allah’ýn hiç kimseye hiçbir þekilde zulmetmeyeceði, insanlarýn dünyada uðradýklarý zararlarýn ve âhirette uðrayacaklarý
cezalarýn kendi kötülüklerinin karþýlýðý olduðu, inkârcýlarýn ve kötülük iþleyenlerin
sonuçta kendilerine zulmettikleri belirtilir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “zlm” md.).
Kur’an’da cevr kelimesi geçmez; ancak birçok âyette baðy, tuðyân, fýsk ve türevleri
bulunur. Yine Kur’an’da ve Ýslâmî kaynaklarda Ýslâm öncesini Ýslâm döneminden
ayýrmak için kullanýlan “câhiliyye” kavramý
temelde biri putperestlik inancý ve uygulamasýyla müesseseleþen itikadî sapmayý,
diðeri zalimane davranýþlarla insan iliþkilerine yansýyan ahlâkî sapmayý ifade ediyordu. Bu bakýmdan Kur’an’da zulüm öncelikle o dönem kültüründe “azgýnlýk, serkeþlik, saldýrganlýk” gibi anlamlara gelen
(Amr b. Külsûm’un Mu£allaša’sýndaki böyle 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 oluþturur. Hz. Peygamber’in evden çýkarken, “Bismillâh, Allah’a sýðýndým. Allahým! Hata yapmaktan, yanlýþ yollara sapmaktan, zulmetmekten ve zulme uðramaktan, cahillik etmekten ve cahilliðe mâruz kalmaktan sana sýðýnýrýz” þeklinde dua ettiðine dair zev507
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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, meþrû ve âdil olandan sapmayý ifade edecek
þekilde kullanýlmýþtýr; bu kullanýmda Câhiliye döneminin belirtilen inanç ve ahlâk
zihniyetini tamamýyla reddetme maksadýnýn bulunduðu açýktýr. Bundan dolayý
Kur’an’da zulüm öncelikle þirk, inkâr, günahkârlýk, Allah’ýn koyduðu itikadî ve amelî kurallarý, sýnýrlarý çiðneme, aþma gibi kötülükleri anlatýr (meselâ bk. el-Bakara 2/
229; el-A‘râf 7/19; et-Talâk 65/1). Bir âyette inkârcýlar hakkýnda, “Zalimlerin ta kendileridir” ifadesi geçer (el-Bakara 2/254);
Lokmân’ýn, oðluna öðüt verirken, “Þirk kesinlikle büyük bir zulümdür” dediði bildirilir (Lokmân 31/13). Ýmanlarýna zulüm karýþtýrmayanlarýn doðru yolda olduklarýný
anlatan âyetteki (el-En‘am 6/82) zulüm kelimesine ashaptan bazýlarý “kiþiye yapýlan
haksýzlýk” mânasý verince Resûl-i Ekrem
buradaki zulmün “Allah’a ortak koþmak”
anlamýna geldiðini belirtmiþtir (Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, II, 153). Bazý tefsirlerde zulmün bu anlamý dikkate alýnarak þirkin büyük bir zulüm olmasýnýn sebebi Allah’tan
baþkasýna tapan insanýn, Allah’ýn hakký olan
kulluðu Allah’tan baþkasýna yöneltmek suretiyle haktan sapmasý veya deðersiz varlýða kulluk ederek insanlýk onuruna karþý
haksýzlýk etmesi þeklinde izah edilir (Fahreddin er-Râzî, XXV, 146; Âlûsî, XXI, 85; Elmalýlý, VI, 3844).
Kur’an’da Allah’ýn emrini çiðneme ve
hükmünü ihlâl etme baðlamýnda ilk zulüm, 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 reddetmeleri sebebiyle “zulmedenler” diye anýlýr
(Hûd 11/27, 37, 44). Ýsrâiloðullarý’nýn Hz.
Mûsâ’ya, “Allah’ý açýkça görmedikçe sana
asla inanmayacaðýz” demeleri, altýn buzaðýya tapmalarý, cumartesi yasaðýyla ilgili
hükmü ihlâl etmeleri gibi tutumlarý da
zulüm diye nitelenmiþtir (el-Bakara 2/5459; el-A‘râf 7/160-165). Yine Kur’an’da belirtildiðine göre daha önce inkârcý bir kavimden olan Sebe melikesi Hz. Süleyman’ýn
kendisiyle baðlantý kurmasýndan sonra, “Ey
rabbim, ben kendime zulmetmiþim” diyerek Allah’a teslim olduðunu ifade etmiþtir (en-Neml 27/38-44). Birçok âyette, gerek inançlarý bakýmýndan gerekse söz ve
davranýþlarýyla Allah’ýn hükümlerini çiðneyip doðru yoldan saptýklarý için zalimler
diye anýlanlarýn dünyada çeþitli felâketler508

le helâk edildikleri (meselâ bk. Hûd 11/
67, 94; el-Kehf 18/59; el-Ankebût 29/14,
40), âhirette cezalandýrýlacaklarý (Âl-i Ýmrân 3/151; el-Mâide 5/29; et-Tûr 52/47),
bunlarýn dünyada yaptýklarý, iyi gibi görünen iþlerinin boþa gideceði (Âl-i Ýmrân 3/
117) bildirilir.
Muallaka þairlerinden Züheyr b. Ebû Sülmâ’nýn, “Kabilesini silâhýyla savunmayan
kiþi zillete uðratýlýr / Ve insanlara zulmetmeyen zulme mâruz kalýr” anlamýndaki
beytinin gösterdiði üzere (Hüseyin b. Ahmed ez-Zevzenî, s. 115) acýmasýzlýðýn yaygýn olduðu Câhiliye döneminde zulüm var
olma mücadelesinin kaçýnýlmaz gereði olarak düþünülüyordu. Yine ayný dönemde insan hakkýndaki kötümser anlayýþ da zulmün kaçýnýlmazlýðý telakkisini beslemiþtir.
Abbâsî dönemi þairi Mütenebbî’nin, “Yüksek þerefler eziyetten kurtulamaz / Uðruna kanlar akýtýlmadýkça / Zalimlik insanlarýn karakterinde vardýr; þayet görürsen /
Bir aðýr baþlý adamýn bilesin ki bir engel
yüzündendir zulmetmemesi” anlamýndaki
beyitleri (Nâsîf el-Yâzîcî, I, 11) bu anlayýþýn Ýslâmî dönemdeki bir kalýntýsý olmalýdýr.
Ýslâm’ýn gerek insanýn ahlâkî mahiyetine
iliþkin öðretisi gerekse ortaya koyduðu ahlâk ve hukuk ilkeleri zulmü meþrûlaþtýrma maksadý taþýyan bu zihniyeti ortadan
kaldýrmayý hedefler. Nitekim Kur’an’ýn genelinde olduðu gibi zulmün beþerî iliþkiler baðlamýnda kullanýldýðý yerlerde de bu
tutum haksýz fiil þeklinde görülmüþ ve reddedilmiþtir (meselâ bk. Yûsuf 12/23, 79;
Sâd 38/22-24). Saldýrýya uðrama ve ülkesinden zorla çýkarýlma gibi haksýz eylemler Kur’an’da zulüm olarak deðerlendirilmiþ ve savaþ sebebi sayýlmýþ (el-Hac 22/
39-40), haksýzlýkla yetimlerin mallarýný yiyenlerin karýnlarýna ateþ doldurduklarý (enNisâ 4/10), meþrû sýnýrlar dýþýna çýkarak
ve zulmederek birbirinin mallarýný yiyenlerin cehennem ateþine atýlacaklarý (enNisâ 4/29-30) bildirilmiþtir. Ribâyý yasaklayan âyetlerin birinde bu hükme uyanlara,
“Böylece ne zulmetmiþ ne de zulme uðramýþ olursunuz” denilerek (el-Bakara 2/279)
bu konuda temel ahlâkî ve hukukî ölçü ortaya konulmuþtur.
Hadislerde zulüm ve diðer ilgili kavramlar 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 birbirinize zulmetmeyin!” buyurduðu belirtilir
(Müsned, V, 160; Müslim, “Birr”, 55). Hz.
Peygamber’in, “Allahým! Fakirlikten, kýtlýk-

tan, zillete düþmekten, zulmetmekten ve
zulme uðramaktan sana sýðýnýrým” þeklinde dua etmeyi öðütlediði (Müsned, II, 540),
kendisinin de bu anlamda dualarýnýn olduðu nakledilir (Müsned, II, 305, 325; VI,
306; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 3; Nesâî, “Ýsti.âce”, 14, 15). Resûl-i Ekrem’in bir hadiste,
“Sakýn zulmetmeyin ve kendinize zulmettirmeyin” dediði ve bunu üç defa tekrarladýðý kaydedilir (Müsned, V, 72). Mazluma yardýmcý olmayý emreden ve onun bedduasýný almaktan sakýndýran çok sayýda
hadis vardýr (Wensinck, el-Mu£cem, “zlm”
md.). Hemen bütün hadis mecmualarýnda
yer alan bir rivayete göre Resûlullah, “Ýster zalim ister mazlum olsun kardeþine
yardým et!” demiþ, Câhiliye dönemi þairlerinden Cündeb b. Anber b. Temîm’e isnat edilen (Meydânî, II, 334) ve dönemin
asabiyet ruhunu yansýtan bu ifadeyi Peygamber’den duyduklarýna þaþýran sahâbîlerin bu þaþkýnlýðý karþýsýnda Resûl-i Ekrem, “Zalime yapýlacak yardým onun zulüm yapmasýný engeller” demiþtir (Müsned, 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 hadiste de bu þekilde öldürülen kimsenin cennetlik olduðu bildirilmiþtir (Müsned, II, 221,
224; Nesâî, “Tahrîm”, 22). Bazý hadislerde
günahkârlýk ve haksýz fiiller “kendine zulmetme” olarak deðerlendirilmiþtir. Fâtýr
sûresinin 32. âyetindeki “kendine zulmeden” ifadesi bir hadiste, kötülük edenlerin kýyamet gününde bunun bedelini ödeyecekleri için sonuçta kendilerine kötülük
etmiþ olacaklarý þeklinde açýklanmýþtýr
(Müsned, V, 194, 198; VI, 444). Hz. Peygamber’in, “Rabbim! Kendime çok zulmettim” diyerek Allah’tan af dilemeyi öðütlediði, kendisinin de uzunca bir duasýnda,
“Allahým! Kendime kötülük ettim, kusurlarýmý itiraf ediyor, bütün günahlarýmý baðýþlamaný diliyorum” dediði bildirilir (Buhârî, “Ecân”, 149; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 201). Hadislerde cevr kelimesi daha
çok yöneticilerin haksýz uygulamalarý baðlamýnda geçer. Ebû Dâvûd’un Sünen’inde “Cihâd” bölümünün 33. babý “Zulüm
(Cevr) Yöneticileriyle Mücadele” baþlýðýný
taþýr. Meþhur bir hadiste, “Cihadýn en faziletlisi zalim yönetici karþýsýnda adaleti dile getirmektir” buyurulur (Müsned, III, 19,
61; IV, 314, 315; Ebû Dâvûd, “Melâhim”,
17; Tirmizî, “Fiten”, 13). Özellikle yöneticileri ve hâkimleri zulümden sakýndýran, adaletli hüküm vermeye çaðýran birçok hadis
vardýr (Wensinck, el-Mu£cem, “cvr”, “zlm”,
“.adl” md.leri).
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Ýslâm ahlâk literatüründe zulüm konusu genellikle adaletle birlikte biri ahlâkî
erdemler ve erdemsizlikler, diðeri siyaset
ve hukuk baðlamýnda olmak üzere iki yönden ele alýnýr. Zulüm kavramýný Ýslâm ahlâk felsefesi içinde ele alan ilk düþünür
Kindî’dir. Aristo’nun ahlâk anlayýþýna uygun biçimde dört temel faziletten bahseden Kindî bunlardan hikmet, necdet (þecaat) ve iffeti ifrat ve tefrit þeklindeki iki
aþýrýlýðýn ortasý, ahlâk kitaplarýnda dördüncü fazilet olarak geçen adaleti ise zulmün
karþýtý saymýþtýr. Kindî’nin fazilet-rezilet
tasnifi sonraki düþünürlerce de ele alýnmýþ; Mâverdî, Gazzâlî, Râgýb el-Ýsfahânî
gibi felsefeciler dýþýndaki âlimler de âyetler, hadisler ve Ýslâmî mirastan yaptýklarý
diðer nakillerle destekleyerek bu sistemi
benimsemiþtir. Ancak ahlâk kitaplarýnda
zulüm bazan -Kindî’de görüldüðü gibi- adaletin karþýtý, bazan da ifrat yönünde adaletten sapma sayýlmýþtýr. Meselâ ahlâk felsefesiyle tanýnan Ýbn Miskeveyh Teh×îbü’l-aÅlâš’ta önce diðer faziletlerle birlikte adaleti zulmün karþýtý (s. 39), ardýndan zulüm ve inzýlâm þeklindeki iki aþýrýlýðýn ortasý (s. 45-48) gösterirken Gazzâlî
hikmet, þecaat ve iffet konusunda düþünülen ifrat ve tefrit yönündeki sapmalarýn adalet için söz konusu olamayacaðýný,
adaletin sadece cevr denilen karþýtýnýn bulunduðunu 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 (zulme katlanma) þeklinde de sapma olabileceðini düþünür. Ýnzýlâm mala, þerefe ve saðlýða 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 davranmasý erdemli bir tutumdur. Ýsfahânî’ye göre zulme katlanma mal konusunda
olursa müsamaha, can konusunda olursa
af, þeref ve itibar konusunda olursa tevazu sayýlýr. Ancak haksýzlýða katlanma bu tür
erdemlerden kaynaklanmayýp kiþiyi aldatýlmýþlýk, ahmaklýk ve alçaklýk konumuna
düþürüyorsa bu kötü bir tutumdur. Zulme razý olma sadece þahsî haklarda olup
baþkalarýnýn hukukuyla ilgili konularda adaletten sapmaya hiçbir þekilde meþruiyet
tanýnmaz (e×-¬erî£a, s. 355).
Ýslâm ahlâk literatüründe zulmü siyaset ve hukuk baðlamýnda ele alanlarýn baþýnda Fârâbî gelir. Fârâbî ilki ülkedeki güvenlik, maddî varlýk, itibar, mevki gibi im-

kân ve fýrsatlarýn bireyler arasýnda ehliyet
ölçülerine göre paylaþtýrýlmasýna, diðeri
bunlarýn korunmasýna yönelik iki türlü
adaletten bahsedip bu imkânlarýn gerekenden eksik verilmesinin bireye zulüm,
fazla verilmesinin topluma zulüm olduðunu, hatta -zararý sonuçta topluma yansýyacaðýndan- bireye yapýlan zulmün de topluma zulüm sayýlabileceðini belirtir. Bir
kimseye ait hakkýn, rýzasý hilâfýna veya
eþit deðerde karþýlýðý verilmeden elinden
alýnmasý, yine birinin kendine veya baþkalarýna ait bir hakký toplumun aleyhine kullanmasý zulümdür, dolayýsýyla devlet tarafýndan engellenmelidir. Fârâbî devletin uygulayacaðý cezalarýn suçlara denk olarak
belirlenmesi gerektiðini, cezanýn suça göre aðýr olmasýnýn bireye, hafif olmasýnýn
topluma zulüm sayýlacaðýný ileri sürer; ayrýca devletin suçlularý affedip edemeyeceðini ve bu meselenin zulme uðrayan tarafla iliþkisini deðerlendirir (Fu½ûlü’l-medenî, s. 141-144). Fârâbî’nin bu düþünceleri Nasîrüddîn-i Tûsî, Celâleddin ed-Devvânî, Kýnalýzâde Ali Efendi gibi felsefî mahiyette ahlâk kitabý yazan sonraki âlimlerce de benzer ifadelerle tekrarlanmýþtýr.
Adalet ve zulüm konusunu aðýrlýklý biçimde sosyolojik ve siyasal boyutuyla inceleyen klasik dönem âlimlerinin baþýnda
Mâverdî gelir. Mâverdî’nin toplumsal yapý bakýmýndan en çok deðer verdiði ilkenin kamu düzeni, devlet idaresi bakýmýndan ise yönetimde adalet olduðu, hatta
neticede adaletsizliði kamu düzenini bozan en büyük tehlike saydýðý söylenebilir.
Çünkü ona göre gerek dýþ dünyada gerekse insanlarýn vicdanlarýnda adaletsizliðin
meydana getireceði tahribatýn yýkýcýlýðý
baþka hiçbir olumsuzlukla kýyaslanamayacak kadar büyüktür. Nerede bir kötülük varsa onun ortaya çýkmasýnda adaletten sapmanýn mutlaka bir payý bulunur.
Özellikle yöneticilerin halka zulmetmesi
ülkenin varlýðýný tehlikeye sokacak bir kötülüktür. Sosyal huzursuzluklarý zulüm ve
baskýyla önlemeye kalkýþmanýn aldatýcý bir
çözüm yolu olduðunu söyleyen Mâverdî’ye göre halkýna zulmeden devlet onun güvenini, dolayýsýyla kendi meþruiyet zeminini kaybedeceðinden artýk bir baský yönetimi ve yýkýcý güç haline gelir (Edebü’ddünyâ ve’d-dîn, s. 138, 141-144; Teshîlü’nna¾ar, s. 209, 281). “Devlet dinsiz bile yaþayabilir, fakat zulümle ayakta kalamaz”
þeklindeki meþhur fikri diðer birçok siyaset düþünürü gibi (meselâ bk. Gazzâlî, etTibrü’l-mesbûk, s. 173; Takýyyüddin Ýbn
Teymiyye, II, 247) Mâverdî de tekrarlar.

Bununla birlikte kamu düzeninin korunmasý, toplumsal kargaþa ve fitnenin önlenmesi için baþka bir çare bulunamadýðý
takdirde toplumun siyasî baský ve zulümlere katlanmak zorunda olduðu yönündeki geleneksel Sünnî telakkiyi Mâverdî de
benimsemiþtir. Mâverdî’nin adalet, güvenlik ve iktisat arasýnda kurduðu iliþki ve zulmün ekonomik, sosyal, siyasal alanlarda
meydana getireceði tahribatla ilgili görüþ
ve tesbitleriyle Ýbn Haldûn’a öncülük ettiði görülmektedir (meselâ bk. Edebü’ddünyâ ve’d-dîn, s. 136-146; krþ. Mušaddime, s. 286-290). Ýslâm hukuk ve siyaset
kültüründe þahsa ve mala yönelik haksýzlýklara, bunlarla ilgili davalara ve bu davalarý çözmek üzere geliþtirilen idarî ve hukukî kuruma “mezâlim” denilmiþtir. Daha
çok, güçlü ve etkili kiþi ve kurumlarca iþlendiði için sýradan hâkimlerin adaletle hüküm vermekte zorlanacaðý mezâlim davalarýna Ýslâm’ýn ilk yýllarýndan itibaren devletin üst düzey yetkililerinin bakmasý esasý
benimsenmiþtir (ayrýca bk. ADALET; HAKSIZ FÝÝL; MEZÂLÝM).
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