
delelerde ileri karakol vazifesi görmüş
tür. XIX. yüzyıl başlarında meydana ge
len Sırp isyanları sırasında itaatsizlik 
eden kale muhafızı Receb Ağa'nın ida
mından sonra kardeşleri Osmanlı Dev
leti 'ne baş kaldırmışlarsa da, daha son
ra isyanı bastırmaya memur edilen Te
pedelenli Ali Paşa'nın oğlu Veliyyüddin 
Paşa 'dan eman dilemişlerdir. 1830'da 
Sırbistan'a muhtariyet verilmesi ve 
1867'de Osmanlı askerinin diğer Sırp 

kalelerinden çekilmesine rağmen Ada
kale'de Osmanlı hakimiyeti devam et
miştir.1878 Berlin Antiaşması'nda Ada
kale'den hiç bahsedilmemiş olması, bu
ranın Osmahlı idaresine bağlı ka lmasını 
sağlamıştır. Tuna nehrinin Demirkapı 

mevkiindeki ıslah çalışmaları sırasında 

Avusturya - Macaristan İmparatorluğu 
adaya el koymak istemiş, ancak Os
manlı Devleti hükümranlık hakkını ko
rumakta ısrar ederek buraya bir nahiye 
müdürü ve bir hakim göndermiştir. Bu
nunla beraber Avusturya hükümeti za
man zaman adayı işgal teşebbüslerin

den geri durmamıştır. ll. Meşrutiyet'in 

ilanından sonra İstanbul'a temsilciler 
gönderen Adakaleliler böylece Meclis-i 
Meb'üsan'da temsil edilmişlerdir. Tür
kiye, Trianon Antiaşması ile (4 Haziran 
I 920) Adakale'nin Romanya'ya geçmiş 

görünmesini kabul etmemiş , adanın 
Romanya'ya bağlılığı ancak Lozan Ant
Iaşması'yla (ı 923) kesinleşmiştir. 

1960'lı yıllarda Adakale'de 750'ye ya
kın Türk yaşamaktaydı. Bunlar daha 
çok tütün ziraatı , kayıkçılık ve ticaretle 
geçinmekteydiler. Adada, taş ve tuğla 

Adakale 

camii ve 

sular 
altında 

kalmadan 

önce 
Adakale'nin 
görünüşü 

ile inşa edilmiş bir kale, lll. Selim dev
rinde yapılan bir cami ve Türkistanlı 

Derviş Miskin Baba'ya ait bir tekke bu
lunmaktaydı. Tanınmış Macar Türkolo
ğu lgnacz Kunos, Adakale türkülerin
den yüz kadarını Adakalem Nepdalok 
(Adakale halk türküleri) adlı bir kitapta 
toplamıştır (Budapeşte ı 906). 
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Ahlak, fıkıh ve hadis alanlarında 
birbirine yakın anlamlarda 

L 
kullanılan bir terim. 

_j 

D AHLAK. Ferdi ve içtimal yapıda 
dirlik ve düzenliği, hakkaniyet ve eşitlik 
ilkelerine uygun yaşamayı sağlayan ah
laki erdem. 

Adalet, "davranış ve hükümde doğru 
olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit 
olmak, eşit kılmak (Allah hakkında kulla
nıldığında 'ş irk koşmak')" gibi manalara 
gelen bir masdar-isimdir. Yine aynı 

kökten bir masdar-isim olan ve "orta 
yol. istikamet. eş, benzer, misil. bir şe-

ADALET 

yin karşılığı" gibi manalara gelen adi 
kelimesi, sıfat olarak kullanıldığında 

adil ile eş anlamlı olup aynı zamanda 
Allah'ın isimlerinden (esma-i hüsna•) 
biridir (bk. ADL). 

Adalet. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisler
de genellikle "düzen. denge. denklik, 
eşitlik, gerçeğe uygun hükmetme. doğ
ru yolu izleme. takvaya yönelme. dü
rüstlük. tarafsızlık" gibi anlamlarda kul
lanılmıştır. İnfitar süresinin yedinci ve 
sekizinci ayetlerinde insanın fizyolojik 
ve fizyoncmik yapısındaki uyum. ahenk 
ve estetik görünüm. adalet kavramıyla 
ifade edilmektedir. Başka ayetlerde de 
insanın ruhi ve manevi yapısında bulu
nan ve İslam filozoflarınca inayet• ve 
nizam* kavramlarıyla açıklanacak olan 
denge (itidal) ve ahenk. adalet kavra
mının şümulüne giren "ahsen-i takvim" 
(bk. et-Tin 95 / 4) ve "tesviye" (bk eş

Şems 9ı 1 7) tabirleriyle dile getirilmiş
tir. Şüra süresinin on beşinci ayetinde. 
Hz. Peygamber'in adalet sıfatını kaza
nabilmesi, daveti yani risalet görevini 
yerine getirmesi. bu konuda insanların 
keyfi istek ve arzularını hesaba kat
maksızın ilahi emirlerin gösterdiği şe
kilde doğru olması ve Allah'ın daha 
önceki kitaplarda bildirdiği ebedl ger
çekiere inanması şartına bağlanmış

tır. Buna göre adalet. başkalarının geli
şigüzel istek ve telkinlerinden etkilen
meyen istikrarlı bir doğruluk ve ahlak 
kanununa itaatla gerçekleşen ruhi den
ge ve ahlaki kemaldir. İslam ahlakçıları
nın itidal ve adalet kavramlarıyla ifade 
ettikleri (aş bk ) bu denge ve kemalin 
oluşmasıyla insanın davranışları da aşı
nhklardan uzak olarak meydana gele
bilecektir (b k el-isra ı 71 29 ; el-Furkan 
25 1 63 , 67, 68 , el-Feth 48/ 29) Kur'an-ı 
Kerim'de İslam toplumunun bir niteliği 
olarak geçen "vasat ümmet" (bk. ei-Ba
kara 2/ 143) tabirindeki vasat kelimesi 
de bütün müfessirlerce "adalet" mana
sında anlaşılmıştır. Buna göre İslam ah
lakı içtimal bünyede de aşırılıklardan 

uzaklığı, dengeli ve uyumlu bir hayat 
tarzını ön görmüştür. Kur'an-ı Kerim'de 
adalet sıfatından yoksun olan kişi dil
siz. aciz ve hiçbir işe yaramayan bir 
köleye benzetilerek böyle birinin. adalet 
faziletini kazanmış, dolayısıyla doğru 

yolu bulmuş olanla bir tutulamayacağı 
bildirilmiş (b k en-Nahl ı 6/ 76). böylece 
adaletin bir kemal sıfatı olduğuna işa
ret edilmiştir. İnsanın Allah nezdinde 
en üstün değer öiçüsü olan takva (bk. 
el-H ucurat 491 13) erdemine nail olabil
mesi için adil olması (b k. ei-Maide 51 8) 
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ADALET 

ve adaletli söz söylemesi (bk. el-En 'am 
6/ I 52) gerekir. Esasen doğrulukla (sıdk} 
birlikte adalet (adi} de ilahi ketamın bi
rer niteliğidir (bk ei-En'am 6/ ı 15) 

Kur'an-ı Kerfm'e göre adaletin ölçüsü 
yahut dayanağı hakkaniyettir. Hidayete 
hak sayesinde ulaşılabileceği gibi ada
let de hakka uymakla sağlanır (bk. el
Araf 71 ı 59, ı 8 ı) Hak, objektif bir kav
ram ve sabit bir kanun ilkesidir. Bir 
hak konusunda hüküm verilirken, hak
kın kendi lehine hükmedilmesi halinde 
bundan memnun olan. fakat aleyhine 
hükmedilmesi durumunda bu hükmü 
tanımayan insanlar için "işte bunlar za
limlerdir" (en-N ür 24 / 48-5 ı) denilmiştir. 

Binaenaleyh şahsi menfaat temini. ak
rabalık, düşmanlık gibi hissi durumlar. 
taraflardan birinin soylu veya aşağı ta
bakadan olması, bedeni veya ruhi ba
kımdan kusurlu bulunması gibi ahlak 
kanununu ilgilendirmeyen sebepler bir 
hakkın ihlalini. örtbas edilmesini ve so
nuç olarak adalet ilkesinden sapmayı 
mazur gösteremez (b k. el-Ma ide 51 8; 
en-Nisa 4/ 3 : Al-i imran 3/ 75) . Zira. 
" Eğer hak onların keyfi arzularına uy
saydı göklerin, yerin ve bunlarda bulu
nanların düzeni bozulurdu" (ei-Mü'mi
nün 23 / 711. Kur'an-ı Kerim'de hak ve 
adaletin mutlaklığı öylesine vurgulan
mıştır ki bizzat Allah ' ın ahirette hiçbir 
haksızlığa mahal verilmeyecek şekilde 

adaletle hükmedeceği ve onun bu vaa
dinin kesin (hak} olduğu belirtilmiştir 

lbk. Yünus 10/ 54-55: el-Enbiya 21 / 47 ; 
ez-Zümer 391 69). Hatta Kur'an-ı Ke-. . . 
rfm'in bu yaklaşımı Mu'tezile mezhebi-
nin. adalet ve hakkaniyet ilkelerine uy
mayı Allah için bir vazife (vacip) sayma
sına yol açmıştır (bk. ADL, vücOB ). Şu 
var ki Allah'ın adaleti diğer sıfatları gibi 
eksiksiz olduğu halde, sınırlı kabiliyetle
re sahip olan insanın gösterdiği adalet 
her zaman az çok kusurlu olmaktadır. 
Kur'an -ı Kerim'de bu husus, kocanın 

eşierine karşı adil olmasını emreden 
ayette açık ve gerçekçi bir şekilde belir
tilmiştir (b k en-N isa 41 ı 29). 

islam felsefesinde adalet. öncelikle 
antolajik bir kavram olarak ele alınmış 
ve bu kavram feyz veya sudür sırasında 
her varlığın. kendi mertebesine göre 
"İlk Varlık"tan (ei-VücQdü'l-evvel, Allah} 
bir varlık payı alması şeklinde açıklan
mıştır. Buna göre Allah'ın adaleti, var 
olan her şeye varlık hiyerarşisi içindeki 
durumuna göre tamlık ve mükemmel
lik kazandırmasıdır. Mu'tezile kelamcı
ları gibi zat-sıfat ayrımına karşı olan 
Farabi de adalet sıfatının Allah'ın zatı-
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nın dışında değil , cevherinde bulunan 
bir nitelik olduğunu belirtmektedir (bk 
el·Medfnetü 'l.fatı/a, s. lO ; es·Siyasetü'l· 
medeniyye, s. 29, 33). Böylece İslam filo
zofları ilahi inayete bağlı olarak adale
tin, varlık sahnesinde yer alan her varlı
ğın bütün gelişim safhalarında ve hatta 
her cüzünde tecelli ettiğini söylemişler
dir. Nitekim Farabi insanın bio-psişik 

yapısının işleyişinde de adaletin bulun
duğunu belirtmiştir. Buna göre kalbin 
hizmetinde bulunan beyin, onun ısısını 

dengede (itidal} tutar ve bu say_ede 
öğrenme ve hatıriama (hıfz. zikr). ta
hayyül ve düşünme (fikr, reviyye) gibi 
psikolojik aktivitelerin sağlıklı bir şekil
de işlemesi demek olan adalet gerçek
leşir. Bunun sonucunda da insana yakı
şır fiiller. iyi ve dengeli davranışlar do
ğar (bk el·Medfnetü'l.fatıla, s. 54) 

İslam düşünürleri, insanın ahlaki ma
hiyetini de aynı nizarn fikrinden hare~ 

ketle açıklamışlar ve bu alandaki adale
ti öteki temel faziletierin uyumlu bir 
sonucu saymışlardır. Eflatun'dan beri 
devam eden ve İslam ahlakçılarınca ba
zı değişikliklerle benimsenen görüşe 

göre, insan nefsinin düşünme veya bilgi 
gücü (el-kuvvetü'n-natıka, el-alime). öfke 
gücü (el-kuvvetü 'l -gadabiyye) ve şehvet 
gücü (el-kuvvetü'ş-şehevaniyye) olmak 
üzere üç temel gücünden üç fazilet do
ğar. Bunlar sırasıyla hikmet, şecaat ve 
iffettir. Adalet ise bu üç faziletin ger
çekleşmesiyle kazanılan ve hepsini içine 
alan (b k İbn Miskeveyh, s. 128, ı 37. 14 ı ) 

dördüncü temel fazilettir. İslam ahlak
çıları. "Hikmet müminin yitiğidir" (Tirmi
zi, "'ilim" ı 9; İbn Mace. "Zühd", ı 5) anla
mındaki Peygamber irşadından hare
ketle. İslam'ın temel prensipleri ile bağ
daşabilen diğer görüşler gibi yukarıda 
belirtilen fazilet görüşünü de benimse
mişlerdir. Gazzalfye göre. esasen Hucu
rat süresinin on beşinci ayeti bu temel 
faziletleri ihtiva etmektedir (bk. İhya', 
lll . 55) İslam ahlak literatüründe, ilk uç 
faziletten her biri zaman zaman farklı 
terimlerle ifade edildiği halde, dördüncü 
fazilet daima adalet olarak isimlendiril
miştir. Mesela İbn Sina (eş·Şifa ' "el-İla
hiyyat I", s. 455). İbn Miskeveyh (Teh?i
bü'l-al)lak, s. 18) ve Gazzall ( İhya', lll. 53-
55) dört temel fazileti yukarıdaki baş
lıklar altında incelerken. İbn Hazm (Risa
letü'l·al)la/(:, s. 53) bunları adalet, fehm 
(a nlay ış, kavray ı ş), cüd (cömertlik) ve nec
de (cesaret. yiğit l ik) şeklinde ifade et
miştir. Yine Eflatun'a ait olan ve Aristo 
tarafından ısrarla üzerinde durulan. "Her 
fazilet, ifrat ve tefritten ibaret iki rezi-

!etin ortasıdır" şeklindeki vasat ve itidal 
görüşü, İbn Sfna ve İbn Miskeveyh gibi 
bir kısım İslam düşünürü tarafından ilk 
üç fazilet (hikmet. şecaat. iffet ) ile bir
likte adalet faziletine de uygulanmış, 
adaletin zulüm ve inzılam (zulme boyun 
eğme) diye adlandırılan iki reziletin or
tası olduğu belirtilmiştir. Buna karşılık, 

adalet faziletinin sadece zıddının bulu
nabileceği, bunun da zulüm (veya cevr) 
olduğu görüşü de yaygındır. Nitekim 
Gazzalf şöyle der: "Adalet sıfatı kaybo
lursa bundan fazlalık veya eksiklik (ifrat
tefrit) şeklinde iki taraf doğmaz; sade
ce zıddı ve karşıtı doğar ki o da cevrdir" 
(İhya', lll , 54; Mfzanü'l-'amel, s. 91). 

Bütün ahlaki faziletleri yukarıda işa

ret edilen dört esasa dayandıran ve 
böylece dört ana başlık altında incele
yen İslam ahlakçıları , adaletten doğan 
diğer faziletleri çeşitli isimler altında 

ele almış ve değişik sayılarla sınırlan

dırmışlardır. Mesela klasik ahlak kitap
larının en son örneklerinden olan Ah
lak-ı Alô.i'de "Adaletin Nevileri" başlİğı 
altında ( ı . 61-63) verilen ve büyük ölçü
de İbn Miskeveyh'in Teh?fbü 'l-al]la~·ı
na (s. 32-33) dayandığı anlaşılan liste 
şöyledir : sadakat ülfet ; vefa. şefkat, 

sıla-i rahim, mükafat (iyiliğin karşılığı

nı verme). hüsn-i şerlke (ortak işlerde 

dürüst hareket etme), Hüsn-i kaza (hak
ları güzellikle ödeme). teveddüd (yakınla 

rı n ve erdemli kişilerin dostluğunu kazan
ma). teslim, tevekkül, ibadet. 

İslam düşünürleri kainatın her ala
nında var olduğunu kabul ettikleri ni
zamı. tabiatı gereği medeni varlıklar 

sayılan insanların birbirleri arasındaki 

münasebetlerde de aramışlardır. Buna 
göre sosyal hayat. zorunlu olarak. fert
ler arasında ortak münasebetler kurul
masıyla gerçekleşir. Cemiyet yapısının 
oluşması ve sağlıklı bir şekilde işleyebil
mesi bu münasebetlerin, İpn sına'nın 
tabirleriyle. kanun (sünnet, şer iat) ve 
adalet ilkelerine uygun düzenlenmesine 
bağlıdır; bu son durum da kanun koyu
cu ve adalet icracısına ihtiyaç gösterir. 
İbn Sina'ya göre evrenin düzenini sağla 
yan "ilk inayet", toplum düzeninin ger
çekleştirilebilmesi için adaleti icra ede
cek "salih bir insan"ın varlığını. böylece 
hayırlı bir sosyal düzenin kurulmasını 

mümkün kılmıştır (bk. eş-Şifa', "el
İlahiyyat I", s. 44 l-442 ; en-Necat, s. 303-
304). Esasen İslam felsefesinde, pey
gamberlik müessesesi kanun ve adalet 
ilkelerine dayalı olarak bu sosyal niza
mın, ilahi inayetin zaruri sonucu olduğu 
şeklindeki temel düşünceden doğmuş-



tur. Bu suretle siyaseti bir peygamber 
mesleği olarak gören İslam düşünür
leri, bu görevi üstlenenleri toplumun 
hem maddi hem de manevi gelişmesini 
sağlamakla yükümlü saymışlardır. Yö
neticiler, toplumu ahlak kurallarına ve 
sosyal düzene (adet) uygun yaşamaya 
sevketmek maksadıyla kanunlar koyar
ken, aşırılıklarçlan uzaklık demek olan 
adaleti daima gözetmelidirler. Bunun 
için kanunlar ne çok sert ne de çok yu
muşak olmayacak şekilde bir denge (iti
dal ) taşımalıdır (bk İbn Sina, eş -Şi{ti', "el

İlahiyyat I" , s. 454-455) Böylece adalet 
ve itidal, etimotojik bakımdan olduğu 
gibi kavram olarak da aynileşmiş ol
maktadır. 

İslam düşünürlerine göre adaletin ya
kından ilgili olduğu diğer bir kavram da 
eşitliktir (müsavat• ). Hatta İbn Miske
veyh, adaletle eşitliği eş anlamlı sayar 
(bk Teh?fbü 'l·a l)la~ s. 141 -142) Farabi'
nin de belirttiği gibi (bk. el·Medfnetü 'l· 
faz.ıla, s. 22) adalet. kemal ve fazilet sa
yılan. bir kısmı kişinin kendisinden baş
kasını ilgilendirmeyen. bir kısmı da di
ğer insanlarla münasebetlere yansıyan 
niteliklerin ikinci grubuna girer. Bu se
beple adalet, servet ve imkanların pay
laştırılması , alışveriş gibi iradi muame
leler ile zulüm ve haksızlığa konu olabi
lecek diğer uygulamalarda söz konusu
dur (bk. İbn Miskeveyh, s. 120) . Farabi 
bu bakımdan adaleti ortak menfaatle
rin paylaştırıtmasına ve bu payların ko
runmasına ilişkin olmak üzere iki ka
tegoriye ayırmıştır (bk. Fuşalün münte
ze 'a, s. 77-78) . Bu alanlarda eşitliği gö
zetmek adaletin gereğiyse de bu mut
lak ve ütopik bir eşitlik değildir. Zira 
İbn Miskeveyh'in örneğiyle, "Bir mühen
dis az düşünüp az iş yapsa da onun bu 
durumu. yönetiminde çalışan ve onun 
çizdiği projeyi uygulayan işçilerin çok 
çalışmasına denktir" ( Teh;;fbü 'l-al) lak, s. 
128) İslam filozofları arasında adalet 
kavramını oldukça geniş ve sistematik 
şekilde ele alan düşünür olarak bilinen 
İbn Miskeveyh'e göre, toplumsal mü
nasebetlerdeki dengenin (itidal ) yahut 
adalet ve eşitliğin temininde temel kay
nak din (şeriat) . temel vasıtalarsa , Aris
to'nun tabirleriyle "konuşan kanun" de
mek olan hakim ve "sessiz kanun" de
mek olan paradır. Paranın bu özelliği, 

ti_caret gibi hakka konu olan muamele
lerde eşitlik ve adaleti sağlama fonksi
yonundan ileri gelir. En büyük kanun 
( en-namusü'l-ekber). bütün kanunların 

öncüsü (kudve) Allah ' ın kanunu. ikincisi 
hakim, üçüncüsü paradır. Toplumun bü-

tün fertleri ve zümreleri arasındaki iliş

kilerde denge, dolayısıyla sosyal adalet 
(el-adlü'l -medenf) bu kanunlar sayesin
de gerçekleşir (bk İbn Miskeveyh, a.g.e., 
s. 126-1 27). İbn Miskeveyh'in Aristo'ya 
nisbet ettiği hakim ve para ile ilgili fi
kirler Nikomahos Ahldkı'nın "V. Ki
tab"ında yaklaşık ifadelerle yer almak
taysa da (b k. Aristotal es, V, 4. 7, 5 .8- 13 ), 

burada Allah'ın kanunu ile ilgili herhangi 
bir ifade geçmemektedir. Ayrıca Aristo, 
eşitlik ve sosyal adaletin uygulanması 
bakımından köle-efendi ayırırnma gi
derek köleleri sosyal adaletin dışında 

tutarken (bk a.g.e., V, 6.6, ı ı 9). İslam 
ahlakçıları böyle bir ayınma yanaşma
mışlardır. 
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IJll!l MusTAFA ÇA6Rıc ı 

D FIKIR. Fıkıh kitaplarının şahitlik 

bahsinde ahlaki mefhum ve muhtevası 
ile ele alınan adalet kaza, imaret, ve
layet, miras gibi bahislerde daha geniş 
bir manada kullanılmıştır . Bir ayette 
geçen " ... iki adalet sahibi kimseyi şahit 
tutun" (et-Talak 65 /2 ) ifadesinde ve Bu
hari'nin Enes'ten naklettiği , "Adil olun
ca kölenin şahittiği caizdir" (Buhari. "Şe
hadat" , 13) ictihadında zikredilen adalet. 
ahlaki adalettir. "Allah size adaleti. ih
sanı ... emrediyor" (en-Nahl 16/90) aye
tinde söz konusu edilen adalet, geniş 
anlamlı adalettir. Adaleti teşvik eden ve 
adil kişileri öven. "Hükmünde, ailesine 

ADALET 

karşı ve velayeti altında olanlar hakkın
da adil davrananlar. kıyamet gününde 
nurdan minberler üzerindedirler" (Müs
lim, "imare", 18i mealindeki hadiste yer 
alan adalet, yine geniş manalı olup ah
laki. hukuki ve içtimai adaleti ihtiva et
mektedir. 

Adalet teriminin Kur'an ve hadisler
deki kullanılışından hareketle bazı ta
rifleri yapılmıştır. Mesela Ragıb ei-İsfa
hani'nin, ihsan mefhumu ile mukayese
yi de ihtiva eden tarifi bunların en ge
niş kapsamlı alanıdır : "Adalet. borcunu 
vermek. alacağını istemektir : görevini 
yerine getirmek ve hakkını almaktır. İh
san ise borcundan daha fazlasını ver
mek, alacağından daha azına razı ol
maktır" (el-Mü{redat, "~üsn" md.) 

Kazada. idarede ve beşeri münase
betlerde adalet insanlığın ve İslam'ın 
hedefi olmakla beraber. belli bir uygu
lama ve davranışın her zaman ve her 
yerde adaleti temin edip etmediği hu
susu önemli bir problem teşkil etmek
tedir. İslam düşünürlerine göre bura
da iki kategori vardır . Birincisi akla da
yanır ve devamlıdır: bu kategoriye gi
ren davranışlar daima adil ve güzeldir. 
Söz gelişi iyiliğe iyilikle karşılık vermek, 
zarar vermeyene zarar vermemek gi
bi. İkincisi kanun ve kaideye dayanır. 
dolayısıyla izafidir ve zaman içinde de
ğişebilir. Bu tür adalet, bazan muka
bele yoluyla ve mecazen "kötülük, te
cavüz" gibi kelimelerle de ifade edi
lir. Mesela kötülüğe kötülükle muka
bele etmek. tecavüzü aynı ölçüde te
cavüz ile karşılamak gibi. Ayrıca kısas, 
diyet, tazminat. misilierne de bu kate
goriye giren örneklerdir (bk el-Mü{re

dat, "'adl" md.). 

Adalet genellikle, verilen ile hak edi
len arasındaki dengeyi ifade eder. Bu 
denge bazı hallerde eşitlikle gerçekle
şir : ancak adalet eşitlik değil, dengedir. 
Diyet ve tazminat yoluyla adaletin sağ
lanmasında denge esastır. "Çocuklarını
za verdiklerinizde adil davranın ... " hadi
sinde (Buhari, "Hibe", 12) kastedilen 
adalet, eşit tutmakla gerçekleşmekte
dir. Malın Allah'a ait olması. insanların 
ve özellikle müminlerin kardeş olmaları , 

şahsi. servetlerde fakir ve mahrumların 
haklarının bulunması. Allah'ın ihsanı em
retmesi gibi prensipiere dayanan ve in
sanın toplum içindeki iktisadi ve sosyal 
durumuna bakılmaksızın herkese insan
ca yaşama , temel ihtiyaçların ı temin et
me imkanı veren sosyal adalet anlayı
şında ise ölçü eşitlik değil, dengedir. 
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