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  Değerli Müminler! 

  Yüce Allah’ın önem verdiği esaslardan birisi 

de adalettir. Öyle ki, Rabbimizin kendisi âdildir. 

Mevlamız, bizlere adaletli olmayı ve adaleti 

gerçekleştirmeyi emretmiştir,  

Rabbimiz, âhirette hiçbir haksızlığa meydan 

vermeden kullarını yargılayacağını ve her hak 

sahibine hakkını vereceğini ayeti kerimede beyan 

etmektedir: “Biz, kıyamet günü için adalet 

terazileri kurarız; artık kimseye hiçbir şekilde 

haksızlık edilmez. Yapılan, bir hardal tanesi 

kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap 

görücü olarak biz yeteriz.”1 

   Aziz Kardeşlerim ! 

Adaleti gerçekleştirmede en mühim alanlardan 

biri de yöneticiliktir. Efendimiz; yönetici ve aile reisi 

olup da âdil davrananların, âhirette Allah katında 

nurdan minberler üzerinde duracaklarını 

müjdelemektedir.2 

 
1 Enbiya Suresi 47 
2 Müslim imare 18 

  Peygamberimizin sadık dostu Hz Ebu Bekir 

(r.a) halife seçildikten sonra, okuduğu hutbesinde dile 

getirdiği şu sözleri dinimizin adalet anlayışının en 

çarpıcı örneklerindendir:  

  

  “Doğruluk emanettir, yalancılık da 

hıyanettir!  

    İnşaallah, içinizdeki en zayıfınız, 

kendisinin hakkını alıncaya kadar, benim 

yanımda en güçlünüz olacaktır!  

    İnşaallah, içinizdeki en güçlünüz de, 

üzerine geçirdiği hakkı kendisinden alıncaya 

kadar, benim yanımda en zayıfınız olacaktır!”3 

Kardeşlerim!       

         Yine bu anlayış sebebiyledir ki, Hz. Ömer, 

adaletin timsali olmuştur. Onun, “Dicle'nin kenarında 

bir kurt kuzuyu yese Allah hesabını Ömer'den sorar.” 

sözü, Müslüman bir yöneticinin adalet anlayışının en 

güzel ifadelerindendir. 

 Aziz Kardeşlerim! 

          Adaletli olmak, sadece yöneticilere mahsus bir 

erdem değildir şüphesiz. Bir hâkim baktığı davada, 

bir şahit şahitlik yaptığı konuda, bir aile reisi aile içi 

münasebetlerde, bir tâcir ticari hayatında ve bir 

mümin insanlarla ilişkilerinde her daim hakkı ve 

adaleti gözetmelidir.  

        Yüce Mevlâmız’ın, şu uyarısına hep birlikte 

kulak verelim:  

        “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve 

en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için 

şahitlik yaparak, adaleti titizlikle ayakta tutan 

kimseler olun. (...) Adaleti yerine getirmede 

nefsinize uymayın.”4 

          Hutbemizi bitirirken toplum liderimiz Dr Fazıl 

Küçük ve kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Raif 

Denktaş’ı vefat yıldönümlerinde rahmet ve minnetle 

anıyoruz. Ruhları şad olsun. 

 

 
 

3 İbn ishak c.4 s.311, Taberi c.3,s.203 
4 Nisa Suresi 135 


