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Onarıcı Adalet Hakkında

Jack ve Ryan, onarıcı adalet toplantısı aracılığıyla yaşadıkları sorunun üstesinden 
geldiler. ‘Onarıcı adalet’ terimi, her ne kadar ‘ceza adaleti’ dünyasından tanıdık olsa 
da son on yıldır insanlar, bu terime farklı açılardan yaklaşmış ve farklı bağlamlarda 
incelemiştir. Böylece onarıcı yaklaşımın birçok faydasını keşfetmişlerdir. Suçu 
takiben bir çocuğun evinde, okulunda, bulunduğu herhangi bir konumda ya da 
mahallesinde, çatışmayı adil bir şekilde yönetmek önemlidir. Bazı insanlar, ‘onarıcı 
yaklaşım’ terimini ‘onarıcı adalet’ terimine tercih ederler, her ikisi de ‘onarıcı 
değerleri ve uygulamaları kapsayan’ anlamında kullanılır. İnsanlar bu değerlerin, 
tüm dünyada insani ilişkilerde çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorlar.

Bayan Jones, onarıcı adalet üzerine eğitim almıştır fakat Jack ve Ryan’ın arasındaki 
soruna okuldaki ilk yaklaşımı hem otoriter hem de cezai olmuştur. Okulda işler ters 
gittiğinde, insanlar arasında ara buluculuk yapmak için basit bir adım atmanın 
ötesinde mükemmel bir fırsat bulunmaktadır. Okulun sahip olduğu kültür ve 
değerler sistemi daha onarıcı bir hâle getirilebilir. Onarıcı bir okul; sınıf, oyun alanı 
hatta personel odasındaki ilişkilerin niteliğine dikkat eder. İlişkilerin daha iyi bir hâle 
gelmesi için zaman ayırmanın daha mutlu ve daha üretken bir çevre sağladığını 
kabul eder. Onarıcı adalet; öğretmenlere, öğrencilere ve velilere -gerçekten tüm 

okul üyelerine- saygılı olma becerisi kazandırır. İlişkileri ve küçük anlaşmazlıkları 
çok fazla büyümeden çözebilme yetisi sağlar.
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Aşağıda belirtilen beş temel onarıcı ilke, saygılı ilişkiler oluşturmak için yapı taşları 
ve işler ters gittiğinde onarmak için gereken adımları sunar:

1. Herkesin kendine özgü bir bakış açısı var.

Herkesin, kişisel hikâyesini paylaşabilmesi için zaman ve mekân yaratıyoruz. Saygılı 
ve önyargısız bir şekilde dinliyoruz. Bu davranış şekli karşı tarafı tanımak için iyi bir 
kaynak sağlar.

2. Davranışlarımız; düşüncelerimize ve duygularımıza bağlı.

Duygularımız ve düşüncelerimiz hakkında konuştuğumuzda, karşı tarafa kendi iç 
dünyamız hakkında bilgi vermiş oluruz. Duygusal okuryazarlığa teşvik etmek, zor 
duyguları dizginlemeye yardımcı olur. İnsanlar, birbirlerinin duygusal durumunu 
paylaştıklarında empati de doğal olarak gelişir.

3. Her eylemin bir sonucu var.

Hepimiz birbirimize bağlıyız. Büyümenin önemli bir parçası da her eylemimizin 
başkaları için sonuçları olduğunu kabul etmektir. Birini incittiğimizde, başkalarının 
bundan nasıl etkilendiğini ve bu eylemin ne kadar uzağa yayılabileceğini 
keşfedebiliriz. Onarıcı yaklaşım; çocuğun sorumluluk üstlenmesini ve kendi payı için 
yaptıklarından ders almasını kolaylaştırır.

4. İhtiyaçlar…

Bayan Jones, Jack ve Ryan’a onlara daha iyi hissettirecek şeyin ne olduğunu 
sordu. Bir anlaşmazlık durumunda insanlar, ihtiyaçlarını keşfedebilmeleri 
için desteklenir. Anlaşmazlık ortaya çıktığında ya da ilerlediğinde 
ihtiyaçları karşılamanın tek yolu diğer kişiyle iletişim kurmaktır.

5. Sorun yaşdığın kişi çözüm bulmak için en iyi yerdir.

Onarıcı adaletle ilgili en güzel şeylerden biri, bizi diğerlerini 
düzeltmek zorunda bırakmaktan kurtarmasıdır. İnsanlar kendi 
ihtiyaçlarını doğal yoldan  fark ederek belirleyebilirler.
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Okul İçin Yararları

Onarıcı yaklaşımı benimseyen okullar; yaptırımlarında ve olumsuz durumlarda 
azalma olduğunu belirtir. Bunlar daha az sayıda şiddet olayı, cezai zarar, ırkçılık, 
saldırganlık, daha iyi akademik sonuçlar ve personelin daha az hastalanması gibi 
olumlu sonuçlardan oluşmaktadır. Ofsted (Office for Standards in Education), 
okulların sahip olduğu kültürde, onarıcı adaletin pozitif etkilerini ve kattığı değerleri 
kabul eder. Bu yaklaşım; kendini yönetme, gerektiğinde görevlendirme, içsel ahlaki 
pusulayı güçlendirme ve hesap verebilme gibi yetenekleri geliştirir ve empati 
kurmayı kolaylaştırır.

Daha Fazla Bilgi İçin

Belinda Hopkins, dünya çapındaki onarıcı adalet öncülerinin ve uygulayıcılarının 
çalışmalarına dayanarak, kitapta bahsedilen beş temel onarıcı ilke modelini ortaya 
çıkarmıştır. Web sayfasını (www.transformingconflict.org) ziyaret edebilir ve ufuk 
açıcı kitabı, Just Schools’u okuyabilirsiniz. Onarıcı Adalet Konseyi (Restorative 
Justice Council), onarıcı adalet için ulusal ve koruyucu bir kurumdur. Web sayfası 
(www.restorativejustice.org.uk); eğitim, kaynaklar, kalite standartları, araştırmalar 
ve etkinlikler hakkında bilgi sağlar. Daha çok ceza adaleti baz alınarak yazılmış 
Understanding Restorative Justice, insanları iletişime sokma sürecinde bağlantının 
nasıl kurulduğunu ve empati gelişiminin nasıl başladığını keşfetmek için onarıcı 
adaletin derin çalışmalarına dair açık bir rehber niteliğindedir.
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ONARICI UYGULAMALARI KULLANAN KİŞİLER, HER ZAMAN İÇİN HİKÂYENİN BİR İÇ YÜZÜ OLDUĞUNU BİLİRLER. BU KEYİFLİ ÇİZGİ 
ROMAN, HİKÂYELERİN PARÇALARININ NASIL BİRLEŞTİĞİNE VE DOĞRU BİR YÖNTEM UYGULANDIĞINDA NASIL İYİLEŞME 
GÖSTERDİĞİNE DAİR HARİKA BİR KİTAPTIR. BU KİTABI, OKULLARA VE EBEVEYNLERE GÖSTERMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM.

- MARGARET THORSBORNE, ONARICI UZMAN, UYGULAYICI, EĞİTMEN VE YAZAR

PETE WALLIS, İNGİLTERE “OXFORDSHIRE YOUTH JUSTICE SERVICE”TE ‘ONARICI ADALET’ KIDEMLİ UYGULAYICISIDIR. SAFE YARDIM 
DERNEĞİNİN KURUCU ÜYESİDİR VE SUÇLARDAN ETKİLENEN ÇOCUKLARA DESTEK SAĞLAMAKTADIR. AYRICA ‘ONARICI ADALET’ VE 
İLGİLİ KONULAR ÜZERİNE DE KİTAPLAR YAZMIŞ VE EŞ YAZARLIK YAPMIŞTIR. 

JOSEPH WILKINS, OXFORDLU BİR İLLÜSTRATÖR VE TASARIMCIDIR. 2006 YILINDA FALMOUTH ÜNİVERSİTESİ SANAT BÖLÜMÜ'NDEN 
MEZUN OLMUŞTUR. ONA, WWW.JOSEPHWILKINS.CO.UK WEB SAYFASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

BU ÇİZGİ ROMAN, JAKE VE RYAN’IN ARASINDAKİ KÜÇÜK ANLAŞMAZLIĞIN BÜYÜK BİR KAVGAYA DÖNÜŞMESİNDEN BAHSEDİYOR. 
ÖĞRETMENLERİ İSE, EMPATİ YAPMALARI VE OLUMSUZ DUYGULARINI OLUMLU DUYGULARA ÇEVİRMELERİ İÇİN ‘ONARICI ADALET’ 

VE ‘ONARICI GÖRÜŞME’ YÖNTEMLERİNİ UYGULUYOR.

JACK, RYAN’IN ONA NEDEN GÜLDÜĞÜNÜ BİLMİYORDU.
RYAN, JACK’İN ONA NEDEN VURDUĞUNU BİLMİYORDU.
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