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Adalet güzeldir
eygamber efendimizin bir hadis-i erifinde buyurduu üzere cömertlik zenginde, vera âlimde, sabr fakirde, tövbe gençte, hayâ kadnda ve adalet de
idarecide olursa daha güzeldir.
Türkiye’nin idaresine namzet ana muhalefet liderinin elinde “adalet” yazsn görünce açkças üzülmeden edemedim. Acaba adalet mefhumunun ne olduunu tam olarak biliyor mu?
Acaba adaletname diye bir ey duydu mu? Ve
acaba “toplu ine bile üretemiyor” diye kötüledii Osmanl’nn adaletinden haberdar m?
nsanlar genelde kendine dokununca barmaya balarlar. Ülkeyi yönetmeye talip olan birisi böyle mi olmalyd? Ancak kendi partisinden
birisi ceza yiyince Ankara’dan stanbul’a yollara
dütü.
Peki 249 eve ate düüren ve yüzlerce vatandamz sakat veya yaral brakan ülkeyi yok
oluun eiine getiren 15 Temmuz darbe teebbüsünün madurlarn görmezden gelip onlarn hakkn bir kez olsun samimiyetle savunmaynca senin adaletine kim inanr ve kim güvenir!..
Adalet, halkın dirlii ve düzeni idarecilerin
ise süsü ve güzelliidir. Ana muhalefet lideri
muhtemelen bu tarifi hiç duymamtr. Zira duymu olsa halk sokaa dökecek ve anariye yol
açacak ilere adm atmazd.
Bir muhalefet lideri adaletin nerede aranacan bilmez mi? Yolda yürürken binlerce insann
zaman kayboluyor. Perianlk çekiyor. Peki, bu
zulüm deil midir? Bakalarnn hakkna girmek
bir gasp deil midir? Her karar beenmeyen
yollara düse bu ülkede dirlik ve düzenlik kalr
m? Sen yürürken hak olacak, ben yürürken olmayacak m? Yarn neyi nasl savunacaksn?
Mahkemeler ne içindir? Bu iin temyizi üst
mahkemesi yok mudur? Avukatlar yok mudur?
Kald ki belgeleri sabit olarak askerî ve siyasi
casusluktan, devletin gizli kalması gereken
belgelerini ifa etmekten ceza yemi biri için
yürüyorsun! Gariban bir vatandan hakkn bu
kadar içten arayabilseydin, hakl olduun bir
meselede bütün vatandalar da seninle beraber
olurdu. u hareketin dahi davanda hakl olmadn; hatta baka kumpaslar baka senaryolar akla getirmekten baka bir ie yaramyor!
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Adalet ustalarını
tanımak gerek!
lk Osmanl tarihçilerinden Ahmedî, Dastân ve
Tevârih-i Mülûk-i Al-i Osman isimli eserine
Osmanl padiahlarnn âdil idaresini iaret ederek öyle balamt:
Zulüm, kanun ve düzen maskesine sokulunca,
Halk tarafından kolaylıkla adâlet sanılır.
Bu zulmün ustalarının hikâyesi çok nakledildi,
Gelin imdi adâlet ustalarını, Osmanlıları anlatalım.
Hem Müslüman hem de âdil olan,
Bu hükümdarları tanıyalım, kutlayalım.
Tarihini unutursan tarihinden uzaklarsan yollarda adalet aramaya kalkarsn. Adaleti kimse
yollarda bulmad ve yollarda kaybetmedi. Adaletin hem kayb ve hem de kazanlmas ancak
adil kanunlardan ve hüküm datanlardan geçmektedir. Öyleyse asl i gelecein adalet datclarn kim ve ne olursa olsun haktan ve hukuktan ayrlmayacak ekilde yetitirmektir.
Bir zamanlarn adalet bakan Mehmet Moultay 1995 ylnda “Ben CHP’lileri ie almayacaım da MHP’lileri mi alacaım?” derken
hakka, hukuka, ehillie mi önem veriyordu?
Yoksa ideolojiye mi? O gün bu yanllara tek
söz etmeyip hatta alklayanlarn bugün adalet
yazsn yükseltmeleri öyle srtyor ki!..
Evet, adalet kurumu ülkemizde yara almtr.
Bunun mutlaka düzeltilmesi gerekmektedir. Ancak bu i Enis Berberolu’na feda edilirse yara
kangren hâline gelir. Asl üç ay sonraya gün verilip “bugün git, yarın gel” mant ile hareket
edildii, bir davann ilgili mercie varmasnn dahi
aylar ald bir ülkedeyiz. Keke muhalefet partileri bu hakl ikâyetlerle urasayd. Keke vatan uruna ehit düenlerin katillerine idam cezasn gündeme getirip yüreklere su serpebilseydi. Her gün su içer gibi cinayet ilenmeye
devam edilen ülkemizde bunlar önleyici cezalara kafa yorabilselerdi. Yoramazlar! Zira geciken
adaletin zulüm sayld bir tarihten geldiklerinin
idrakinde dahi deiller.
Bugün Türkiye’de sradan vatandalar dahi
hakl olarak ülkede adalet mekanizmasnn ilediine ne yazk ki inanmyor. Peki, bu vaziyet
bugünün meselesi midir? Bunu düzetmek yine
müfredattan geçmeyecek mi? darecilerimiz ve
üniversite hocalarmz kim ve makam ne olursa
olsun kararl, dik durulu savc ve hâkimleri yetitirmedikçe adalet yara almaya devam edecektir. Adaletin yara almas devlet gemisinin harap olmasdr.
Hele de Enis Berberolu konusunda yürümek için önce milletin vicdannda aklanmas
gerekmektedir. Bu iin CHP milletvekili ceza
yiyince balatlmas ayr bir sakillik konusu
olmutur.
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Hayırla yâd edilen dayak!
Buyurunuz tarihimizden adalet zihniyetine ibretlik bir bak örnei!
Peygamber efendimizin “ne güzel
sultan” tanmlamasna nail olan Fatih
Sultan Mehmed’in slamiyet’e ball ve adalet kurumuna saygs pek
yüksekti. Cihat yolundaki gayretinin
yan sra dinin emir ve yasaklarnn
uygulanna da büyük titizlik göste-

rirdi. Vezir ve beyleri er’i kurallara
son derece bal olup onun dairesi
dnda hiçbir ie ruhsat verilmezdi.
Dönemin âlimlerinden Molla Bahaeddin Edirne’de kazasker iken Enderun aalarndan olup çok sevilen ve
gelecei parlak görülen Davut Aa
bir fesada sebep olmutu. Mahkemede naib (kad vekili) onun bu hareketine gazap gösterip menetmeye
teebbüs edince Davut Aa kendisini
dövmeye cüret etti. Fatih, bu olay
haber alnca slam’n emir ve yasaklarn uygulattran ve adaletin temsilcisi olan kiinin böyle tahkir edilmesine çok can skld.
Bu durumu dinin ve adaletin tahkir
edilmesi olarak görüp Davut Aa’nn
derhal öldürülmesi emrini verdi. Divandaki vezirler ne kadar efaat etseler de faydas olmam ve Fatih ka-

rarndan dönmemiti. Nihayet vaziyetin hallini Molla Bahaeddin’den rica
ettiler. Molla Bahaeddin Padiaha
gelerek;
“Naib gazabı hasebiyle yerinden
kalkınca üzerinde kazanın naiplii
kalmaz ve onu naib iken dövmü
olmaz, binaenaleyh dini tahkir etmi deildir” diyerek Fatih’i kararndan vazgeçirmeye muvaffak oldu.
Davut Aa bir müddet sonra stanbul’a gelerek Fatih’in huzuruna girdi
ve affedilmesini diledi. Fatih ise gizlice hazrlatt bir sopa ile onu bir güzelce döverek slamiyet’in kadrine
hürmetini gösterdi. II. Bayezid zamannda veziriazam olan Davut Paa,
kendisini dört ay hasta yatran bu daya intibahna (gafletten uyanmasna) vesile sayp daima Fatih’in ruhunu hayr ile yâd edermi.

