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ADALET  
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 َأْهِ�َ�� ْ�َ �ِإن  ا�ّ�َ

َوِإَذا َ.َ'ْ&ُ-� َ$ْ,َ+ ا�* �ِس َأن َ�ْ)ُ'ُ&%ْا ِ$�ْ�َ#ْ"ِل ِإن  

� ِإن  ا�ّ�َ� َآ�َن 2َِ&,ً#� َ$1ِ,ً�اِ$ِ �'ُ3ُ#ِ�َ � &#ِ�ِ � ا�ّ�َ

Muhterem Müslümanlar, 

Adalet, düzenli ve dengeli davranma, 
her şeyin ve herkesin hakkını verme, 
haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutma, 
bir şeyi yerli yerine koyma, insaf ve eşitlik 
anlamında bir terimdir. Geniş kapsamlı bir 
kavram olan adaletin zıddı, zulüm ve 
insafsızlıktır. 

Đslam’da adalet, hukuk önünde herkese 
eşit davranmak, kültür, bilgi ve mevki 
farklılıklarından dolayı insanlara başka başka 
davranmamak demektir.  

Sosyal adalet ise; herkesin çalışması, 
bilgi ve kabiliyeti, gördüğü iş nispetinde ve 
derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin 
ezilip sömürülmemesi anlamına gelmektedir. 

Muhterem Mü’minler, 

Bu anlamda Đslam, her ferdin ve her 
toplumun karşılıklı olarak işlerinde değişmez 
bir ölçü şeklinde yerini alan, istek ve 
heveslere yer vermeyen, sevgi ve nefretlere 
tabi olmayan, akrabalık ve yakınlık bağlarına 
göre ayarlanmayan, zengin-fakir, güçlü-zayıf 
ayrımı gözetmeyen bir adalet anlayışı 
getirmiştir. 

Bunun için Đslam, toplum içinde 
yaşayan bütün kesimlerin bir arada yaşaması 
için gerekli olan temel prensipleri ortaya 
koymuş, böylece insanlığın güvenliğini 
garanti altına almayı hedeflemiştir. 

Bu hususta Allah Teala, Kur’an-ı 
Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır:  

“Ey iman edenler, adaleti ayakta 
tutarak Allah için şahitlik edenler olun. 
Kendinizin, ana ve babanızın aleyhinde 
bile olsa (şahitlik etti ğiniz kimseler) zengin 
veya fakir de olsalar (adaletten 
ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha 
yakındır. Adaleti yerine getirebilmek için 

heva ve hevesinize uymayın. Eğer eğri 
davranır veya yüz çevirirseniz, Allah 
yaptıklarınızdan haberdardır.” 1 

Değerli Müslümanlar, 

Adaletin gereğini bizlere anlatan 
ayetlerde Allah Teala şöyle buyurmaktadır: 

“... Allah insanlar arasında hüküm 
verdiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi 
emreder.”2 

“Ey iman edenler, Allah için şahitlik 
eden kimseler olunuz. Bir topluluğa karşı 
duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. 
Adil davranın, takvaya yakışan budur. 
Allah’tan korkun, Allah yaptıklarınızdan 
haberdardır.” 3 

Hz. Peygamber (s.a.v.) de adalet ve 
adaletle hükmedenler hakkında şöyle 
buyurmuştur: 

“Hükmünde, yönetimi ve velayeti 
altındakiler hakkında adil davrananlar, 
Allah katında nurdan minberler üzerinde 
olacaklardır.” 4 

Değerli Mü’minler, 

Đslam Dini, başka dine mensup olan 
insanların da hak ve hukukuna riayet 
edilmesini, onlara da adaletle davranılmasını 
emreder. Sulh halinde, onların hakları da 
Müslümanların hakları gibi saklıdır, koruma 
altındadır. 

Tarih bize göstermiştir ki, zulüm ve 
haksızlık üzere devam eden hiç bir saltanat 
ebedi olamamış ve arkasından gelen kuşaklar 
zalimlerden iyi bir şekilde bahsetmemişlerdir. 

Adaleti gözetmeyenlerin akıbetleri ile 
ilgili Ziya Paşa ise şöyle der: 

Zulm ile âbâd olanın ahiri berbad olur” 

Hutbemi bir ayet mealiyle bitiriyorum: 

“And olsun ki, biz elçilerimizi açık 
delillerle gönderdik ve insanların adaleti 
ayakta tutmaları için beraberlerinde de 
kitabı ve mizanı indirdik.” 5 

                                                 
1 Nisa, 4/135 
2 Nisa, 4/58 
3 Maide, 5/8 
4 Müslim, Đmare, 8 
5 Hadid, 57/25 


