Hak: Gerçek, geçerli olan, adalet, hakkı olana hakkını verme, layık,
layıkıyla, hukukun gerektirdiği, birine tanıdığı yetkiler, kazanç,
Kur’an’da görev ve sorumluluk anlamında da kullanılmıştır.

BAZI HAKLAR

Yaşama ve Sağlık Hakkı
“Herkes yaşama, maddi ve manevi
varlığını koruma ve geliştirme
hakkına sahiptir. A.Y./1. Md.
Eğitim Hakkı
A.Y./ Md 42: “Kimse, eğitim ve
öğrenim hakkından yoksun
bırakılamaz…”

Düşünce ve İfade Özgürlüğü.
“Herkes, düşünce ve kanaat
hürriyetine sahiptir. ..düşünce ve
kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve
suçlanamaz.” A.Y/25.Md.
İnanç Hürriyeti
"Herkes, vicdan,dinî inanç ve
kanaat hürriyetine sahiptir.A.Y/24
Özel Yaşamın Gizliliği.
“Herkes özel yaşamına ve aile
hayatına saygı gösterilmesini isteme
hakkına sahiptir. Özel yaşamın ve aile
hayatının gizliliğine dokunulamaz."
A.Y./20.Md
Ekonomik Haklar
Mülkiyet ,nafaka, işyeri açma hakkı
“Devlet çalışanların hayat seviyesini
yükseltmek, çalışma hayatını
geliştirmek......ekonomik bir ortam
yaratmak ve çalışma barışını
sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”.
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HAK VE
ÖZGÜRLÜKLER
Hak ve
Özgürlüklerin
Kullanımı.

Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz,
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve
hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve
hürriyetler, kişinin topluma, ailesineve diğer
kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da
ihtiva eder.” A.Y. /12.Md
“… Hak ve özgürlüklerin hiçbiri ...
temel hak ve hürriyetleri yok etmek
amacıyla kullanılamaz.” A.Y. /14
“… Kim bir cana … kıyarsa … bütün insanları
öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün
insanları kurtarmış gibi olur…” Maide /32
“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla
eğrilik birbirinden ayrılmıştır...” Bakara/256
“… Birbirinizin kusurlarını
ve mahremiyetlerini aştırmayın.
Birbirinizin gıybetini yapmayın…”
Hucurat/12
Peygamber efendimizin mescitte Necran
Hristiyanlarına ibadet için izin vermesi

Özgürlük: İnsanın herhangi bir baskı ve etki altında kalmaksızın
düşüncelerini, görüşlerini ifade edebilmesi, inancının gereğini ve
davranışlarını serbestçe ortaya koyabilmesidir.

Hak ve Özgürlüklerin
Kullanımını Engelleyen
Alışkanlıklar

Kul Hakkı

içki içmek

Rüşvet almak

uyuşturucu
kullanmak

Hile yapmak

kumar oynamak,

Hırsızlık
yapmak

Sigara içmek

Kamu Malına
Zarar vermek

“Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve
imkân eşitliği sağlanır.” A.Y/8.md.

“Beş şey gelmeden, beş şeyin
kıymetini biliniz: Hastalık gelmeden
önce sağlığın, Yaşlılık gelmeden
önce gençliğin, Fakirlik gelmeden
önce zenginliğin, Meşguliyet
gelmeden önce boş vaktin, ölüm
gelmeden önce hayatın.”.Buhari

Hukukun Üstünlüğü: Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep vb. sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye,
zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. A.Y/10

İftira, dedikodu,
kötü zan

Bir gün Hz. Muhammed (s.a.v.)
arkadaşlarıyla sohbet ederken onlara
“Müflis kimdir?” diye sordu. Sahabiler, bize
göre “Müflis, parası ve malı olmayan
kimsedir.” dediler. Bunun üzerine
Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Müflis o kimsedir ki kıyamet günü namaz,
oruç ve zekâtla gelir fakat şuna sövmüş,
şuna iftira atmış, şunun malını yemiş,
bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür.
Bundan dolayı o kişinin sevaplarından,
hakkını yediği kimselere verilir. Eğer
yediği haklar bitmeden sevapları tükenirse
hakkını yediği kişilerin günahları ….

