
ADALET DEĞERİ 

ADALET: 

 ● Hakkın gözetilmesi ve yerine 

getirilmesi. Haklı ile haksızın 

ayırt edilmesidir 

● Yasalarla sahip olunan hakların 

herkes tarafından kullanılmasının 

sağlanması. 

● Hak ve hukuka uygunluk, hakkı 

gözetme: 

● Herkese kendine uygun düşeni, 

kendi hakkı olanı verme, doğruluk 

manalarına gelen bir kavram ve 

bir değerdir. 

 

 
İLKOKULDA ÇOCUKLARDA  

ADALET DUYGUSUNA AİT DAVRANIŞLAR 

⃝ Haklı olduğunu düşündüğü arkadaşının 

yanında yer almak. 

⃝ Kendisi veya çevresinde tespit ettiği 

haksızlıkları dile getirmek. 

⃝ Kendi haklarını savunduğu kadar 

çevresinin de haklarına duyarlı olmak. 

⃝ Yaptığı davranışların sonuçlarını kabul 

ederek karşı koymadan sonuçlarına razı 

olmak. 

⃝ Paylaşım gerektiren durumlarda 

paylaşımı adil bir şekilde yapmak. 

⃝ Sıra ile yapılan aktiviteler de sabırlı bir 

şekilde sırasını bekleyerek, ön sıradakilere 

karşı adil davranmak. 

⃝ Yanlış yaptığında dahi hatasını 

gizlemeden doğruyu söylemek. 

 
 

ORTAOKUL VE LİSELERDE    

ADALET DUYGUSUNA AİT DAVRANIŞLAR 

▬ Ev içi ve ev dışı ortamlarda adil 

olmayan iş bölümleri ve görevlerle 

karşılaştığında buna karşı çıkmak ve 

daha adil ortamlar için önerilerde 

bulunmak. 

▬ Arkadaşları arasında adil davranışın 

aksini savunan bireyler olduğunda, onların 

düşüncesinin aksine haklı olan bireyin 

yanında olmak. 

▬ Kendisi ve çevresinde fark etmiş olduğu 

adil olmayan davranış ve uygulamalara karşı 

haksızlıkları dile getirmek. 
▬ Yakınında bulunan kişilere karşı 

haksızlık yapmayıp adil davranışlarda 

bulunmak. 

▬ Çevresindeki kişilerin farklılıklarını göz önüne 

alarak, gereken durumlarda hoşgörü göstermek. 

▬ Ebeveynin onaylamadığı davranışlarda 

bulunsa bile gerçeği olduğu gibi paylaşma 

cesareti göstermek. 

▬ Kendisi ile aynı imkanlara sahip olmayan 

insanların yaşam koşullarına duyarlı olmak.  
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 Adil hükümdarın bir günü (bir gün adaletle 

hükmetmesi) bir adamın kendi kendine altmış 

sene (nafile) ibadet etmesinden daha 

hayırlıdır. 

 Üç kimsenin duası reddedilmez. 

Bunlardan biri de adil devlet adamıdır. 

 Çocuklarınız arasında adaleti gözetin. 

 Adalet güzeldir, amirlerde olursa daha 

güzeldir 

 En faziletli cihat zalim bir idarecinin 

yanında ona adaleti söylemektir. 
 

 Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız 

ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için 

şahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) 

ister zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü 

Allah onlara daha yakındır. Öyleyse 

adaletten dönüp heva (tutkuları)nıza 

uymayın. Eğer dilinizi eğip büker (sözü 

geveler) ya da yüz çevirirseniz, Şüphesiz 

Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır. 
                                              (Nisa Suresi, 135)  

 Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah 

için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan 

kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet 

yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan 

korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta 

olduklarınızdan haberi olandır." (Maide Suresi, 8) 

 Öyle bir günden sakının ki, o gün hepiniz 

Allah’a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra 

herkese kazandığı amellerin karşılığı 

verilecek ve onlara asla haksızlık 

yapılmayacaktır.  

 Kıyamet günü için adalet terazileri 

kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre 

kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir 

hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip 

ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz 

yeteriz 

 "... Aralarında hükmedersen adaletle 

hükmet. Allah, adaletle hüküm yürütenleri 

sever."                                (Maide Suresi, 42) 

 

  "Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük 
olan artık suçlulardır."                    Anonim 

 

 Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan, 
başkalarına öyle davran.. 
 

 Adalet nedir? Ağaçları sulamak…Zulüm 
nedir? Dikenlere su vermek…         Mevlana 

 

 Adalet, toplumların nefes borularıdır. 
                                                   Raif Necdet Kestelli 
 
 Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum 
vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. 
                                                               Hz Ali 
 

 Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı 
da dinlemeli                                      Goethe 

 

 Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. 
Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. 
                                                         Daniel Defoe 
 

 Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe 
artar.                                                   Anonim 
 

 Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca 
karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, 
tarafsızca karar vermelidir.           Sokrates 
 
 Hükümdar haksız olarak bir köylüden 
yumurta alırsa, adamları köylünün bütün 
tavuklarını alır.                              Sadi Şirazi 
 
 Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar; 
Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir.      
                                                     Yusuf Has Hacip 
 
 İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken 
tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve 
kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket 
edendir.                                   Abdülmelik B. Mervan 
 
 Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, 
dünyada da o gerçekleri o kadar az görmeye 
başlar.                                              Heywood Braun 
 
 Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer 
verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret 
sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar 
adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut 
olurlar.                                                  Konfüçyüs 
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ÖĞRETMENLERDE  

ADALET DUYGUSUNA AİT DAVRANIŞLAR 

 

 Belli öğrencilere özel ilgi göstermekten 

sakınır : Başarılı öğrenci kadar başarısız 

öğrencinin de öğretmen üzerinde hakkı vardır. 

Bazı öğretmenler çabuk anlayan, saygılı ve 

çalışkan öğrencilere sınıf içinde fazla ilgi 

göstererek onları şımartma eğilimindedir. 

Öğretmenin bu tutumu yavaş anlayan, okul 

başarısı düşük öğrencilerin adalet duygularını 

zedeler. 

 Uygun davranışa ilgi gösterir ve sınıfta iyi 

niyet oluşturur  

 Öğrencilerini yöneticilere, anne ve babalara 

şikayet etmez 

 Öğrencileri not ve ceza ile tehdit etmez  

 Öğrencilerle asla alay etmez  

 Olumsuz eleştiriden kaçınır:  

 Ciddi ve uygunsuz bir davranışı, bire bir 

görüşme yoluyla düzeltmeye çalışır  

 Öğrenciyi cezalandırmaktan kaçınır   

 Öğrencilerin duygularını ve tepkilerini dile 

getirmesine izin verir  

 Ana babalarla, yöneticilerle, rehber 

öğretmenlerle işbirliği yapar  

 Öğrencileri etiketlemez : Öğretmenler 

bazen "aptal", "tembel", “yaramaz”, “geveze” gibi 

adlandırmaların kullanımı öğrencinin benlik 

kavramını olumsuz etkilemektedir. 

 

Devleti adalet, adaleti 

AHLAK ayakta tutar                                                                  
                           SEZAİ KARAKOÇ 

 
 

…………… ANLAYIŞ FARKI ………………… 

--- Bir adam kötü yoldan para kazanıp 

bununla kendisine bir inek alır.  

Neden sonra, yaptıklarından pişman olur ve 

hiç olmazsa iyi bir şey yapmış olmak için 

bunu Hacı Bektaş Veli'nin dergâhına kurban 

olarak bağışlamak ister.  O zamanlar 

dergâhlar aynı zamanda aşevi işlevi 

görüyordu.  

--- Durumu Hacı Bektas Veli'ye anlatır ve 

Hacı Bektas Veli;  

- ' helal değildir ' diye bu kurbanı geri çevirir.  

Bunun üzerine adam Mevlevi dergâhına gider 

ve ayni durumu Mevlana'ya anlatır .  

--- Mevlana ise ; bu hediyeyi kabul eder.  

Adam aynı şeyi Hacı Bektas Veli'ye de 

anlattığını ama onun bunu kabul etmemiş 

olduğunu söyler ve Mevlana'ya bunun 

sebebini sorar.  

Mevlana söyle der:  

--- Biz bir karga isek Hacı Bektas Veli bir 

şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. O 

yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz 

ama o kabul etmeyebilir.  

--- Adam üşenmez kalkar Hacı Bektas 

dergâhı'na gider ve Hacı Bektas Veli'ye, 

Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini söyleyip 

bunun sebebini bir de Hacı Bektas Veli'ye 

sorar. O da söyle der:  

--- Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise 

Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir.  

Bu yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz 

kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez.  

Bu sebepten dolayı o senin hediyeni kabul 

etmiştir."  

Böylesi tevazu ve incelikle, birbirlerini yermek 

yerine yüceltebilmeyi  becerebilen insanlara ne 

mutlu ... 

 

 



"Kim bir cana kıymamış veya 

yeryüzünde fesat çıkarmamış 

birisini öldürürse, bütün 

insanları öldürmüş gibidir. Kim 

de birisini diriltirse, bütün 

insanları diriltmiş gibi 

olur."        (Mâide Sûresi, 5:32.) 
 

 

GAZNELİ MAHMUD’UN ADALETİ 
 

Bir gün divan (meclis)te iken karşısına gelip 

evinden ve yatağından kendisini kovan bir Türk 

askerini şikâyet ederek ayaklarına kapanan bir 

adama,  

Sultan Mahmud; 

— Sızlanmayı bırak! Suçlu evine geldiği 

zaman haber ver; bizzat kendim gelip 

cezalandıracağım, dedi. 

                   Bir müddet sonra, haber gelince 

Sultan, dediği gibi kalkıp geceleyin adamın 

evine gitti. Muhafızlarına evin etrafını sardırdı. 

Meşaleleri söndürterek zina ve hırsızlık suçu 

işlemekte olan şahsın, idamını emretti. Kararın 

hemen uygulanmasından sonra, meşaleleri 

tekrar yaktıran Sultan, daha sonra diz çökerek 

duaya başladı. 

              Sultan duası bittikten sonra yemek 

getirterek çok acıktığını belli eden bir iştiha 

ile yedi. Şikâyetine ânında ve adaletle cevap 

alan zavallı adam, hayret ve merakını 

yenemeyerek Sultan'a hareketlerinin sebebini 

sorundu,   

Sultan şunları söyledi: 

— Böyle bir cinayete, ancak kendi 

çocuklarımın cesaret edebileceğini 

sanıyordum. Adaletimin amansız olması ve 

görmemem için, meşaleleri söndürttüm.  

---Suçlu keşfedildiği ve oğlum çıkmadığı için 

de Allah'a şükrettim.  

---Yemeğe gelince; şikâyetiniz beni o kadar 

müteessir etti ki, üç gündür ağzıma bir lokma 

yiyecek koymadım. 

 

 
 

FATİH’İN ADALETİ 

"İlk İstanbul Kadısı (hakimi) olan Hızır Bey 

Çelebi’nin huzurunda, Haşmetli Padişah Fatih ile bir 

Rum mimarı arasında şöyle bir muhakeme olur: 

         "Büyük bir abidenin inşasında kullanılacak iki 

mermer sütunu Fatih bir Rum mimarına teslim 

eder.  

              Mimar da, Fatih’in arzusunun hilafına 

olarak, bu sütunları üçer arşın kestirip kısaltır.                          

Fatih, ceza olarak, Rum mimarının elini kestirir.                     

Rum mimarı da, Fatih aleyhine dava açar.  

                  Bunun üzerine mahkemeye çıkarılan 

Büyük Padişah, başköşeye geçmek istemiş.                  

Birden bire, hâkimin şu ihtarı ile karşılaşmış:           

             Oturma Beyim! Hasmınla mahkeme 

olacaksın; ayakta beraber dur.  

              Hızır Bey Çelebi; bu koca Şanlı Padişah-ı 

maznuna haksız el kestirdiği için, kendisinin de 

kısasa tabi olduğu ve elinin kesileceğini bildirir.     

                   Fakat mimar kısası istemediği için, 

Büyük Fatih, günde on altın tazminata mahkûm olur 

ve hatta kısastan kurtulduğu için, bu tazminatı 

kendiliğinden yirmi altına çıkarır.” 

 

 

 

 

 

 



 

 
İnsansız adalet olmaz  

Adaletsiz insan olur mu?  

Olur, olmaz olur mu!  

Ama, olmaz olsun 
                   Özdemir Asaf 

 
 

Beni Hor Görme Kardeşim  

Beni hor görme kardeşim  

Sen altınsın ben tunç muyum  

Aynı vardan var olmuşuz  

Sen gümüşsün ben sac mıyım  

 

Ne var ise sende bende  

Aynı varlık her bedende  

Yarın mezara girende  

Sen toksun da ben aç mıyım  

 

Kimi molla kimi derviş  

Allah bize neler vermiş  

Kimi arı çiçek dermiş  

Sen balsın da ben cec miyim  

 

Topraktandır cümle beden  

Nefsini öldür ölmeden  

Böyle emretmiş yaradan  

Sen kalemsin ben uç muyum  

 

Tabiata Veysel aşık  

Topraktan olduk kardaşık  

Aynı yolcuyuz yoldaşık  

Sen yolcusun ben bac mıyım 

  

                        Aşık Veysel Şatıroğlu 
 

 

 

 
Bir yaratmış Allah tüm insanları. 
Ayrılık insanın sözünden olur. 
Ayrı görme gel şu insanoğlunu. 
Her niyet kişinin özünden olur. 
 
Güneşi bir kuvvet karartır mı hiç. 
Allah sevmediğini yaratır mı hiç. 
İnsan olan insan darıltır mı hiç. 
Haksızlık haksızın yüzünden olur. 
 
İnsana aşığın hak özündedir. 
Garibin hem özünde hem sözündedir. 
Ruhunun aynası bak yüzündedir. 
Hakikat insanın gözünden olur. 
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