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İSLAMDA İNSAN HAKLARI İslam'da, ''İnsan hakları'' konusunu iyi kavramak i&ccedil;in
&ouml;nce şu iki kavramın tanımlarını yapmakta fayda vardır. İnsan ve Hakk. İnsan: Akıl ve
y&uuml;ksek bir zeka sahibi, ruh cevheri ile m&uuml;cehhez, Allah'a kulluk gibi ulvi bir gaye
i&ccedil;in yaratılmış, İman ile k&uuml;fr&uuml;, Hayır ile şerri, iyi ile k&ouml;t&uuml;y&uuml;,
g&uuml;zel ile &ccedil;irkini, faydalı ile zararlıyı ve adalet ile zul&uuml;m&uuml; bir birinden ayırt
etme kabiliyetine ve idrakine haiz olan sosyal bir varlıktır. Dolayısıyla''Eşrefi
mahlıkat-Yaratılmışların en şereflisi''olmakla şereflendirilmiştir. Allah(cc)ş&ouml;yle buyurmuştur:
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1603;&#1614;&#1585;&#1617;&#1614;&#1605;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1576;&#1614;&#1606;&#1616;&#1609; &#1575;&#1614;&#1583;&#1614;&#1605;&#1614;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ''Muhakkak biz insanı
m&uuml;kerrem(şerefli) kıldık...''(İsra suresi:70). Manen makamı &uuml;st&uuml;n kılındığı gibi,
fiziksel(şekil) olarak da en g&uuml;zel şekilde ve surette yaratılmıştır.Y&uuml;ce Allah(cc)
ş&ouml;yle buyuruyor: &#1604;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1582;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1618;&#1604;&#1575;&#1616;&#1606;&#1618;&#1587;&#1614;&#1575;&#1606;&#16
14; &#1601;&#1616;&#1609; &#1575;&#1614;&#1581;&#1618;&#1587;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1578;&#1614;&#1602;&#1618;&#1608;&#1616;&#1610;&#1605;&#1613;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp; ''Ger&ccedil;ekten, biz insanı en g&uuml;zel bir bi&ccedil;imde(surette)yarattık.''(Tin
suresi:4).
B&ouml;ylece g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi insan, hem makam olarak, hem de suret
olarak Allah tarafından &uuml;st&uuml;n ve m&uuml;şerref kılınmıştır. Dolayısıyla ona ait olan her
şey de m&uuml;şerref ve mukaddes kılınmıştır.
Hakk ise: Kullanıldığı yerlere değişik manalar ifade eder. İslam'i literat&uuml;rde hakk kelimesinin
ifade ettiği manalardan bazılarını aşağıda &ouml;zetleyelim:
1-Allah'ın doksandokuz ismi celilesinden biri de El-Hkk'dır. Allah Teala ş&ouml;yle buyurmuştur:
&#1584;&#1614;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614; &#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1614;&#1602;&#1617;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614; &#1605;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1591;&#1616;&#1604;&#1615;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ''..Allah, Haktır. Allah'tan başka taptıkları batıldır.''(Hac
suresi:62)
2-Hakk, İslamiyet anlamında kullanılmıştır. Ayeti kerimede:
&#1608;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;&#1618; &#1580;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1614;&#1602;&#1617;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1586;&#1614;&#1607;&#1614;&#1602;&#1614;

&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1591;&#1616;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1591;&#1616;&#1604;&#1614;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1586;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1602;&#1611;&#1575;&nbsp;&nbsp; ''De
ki,Hakk(İslamiyet)geldi batıl zail oldu. Muhakkak batıl, hep gidicidir.''(İsra suresi:81)
3-Hakk, batılın zıttı olup, ger&ccedil;ek, doğru anlamında kullanılır.
4-Hakk, bir kimsenin, bir başkasında maddi bir alacağı olduğu zaman, alacağını tahsil edinceye
kadar veyahut da alacağından vazge&ccedil;inceye kadar, alacaklının bor&ccedil;lu
&uuml;zerinde hakkı var demektir.
5-Hakk, sadece maddi olarak sınırlı değildir. Zira hakk, manevi olarak ta mukaddes kılınmıştır.
Ş&ouml;yle ki, ana babanın evlatları &uuml;zerindeki hakları, m&uuml;sl&uuml;manın
m&uuml;sl&uuml;man &uuml;zerindeki hakları, komşunun komşusu &uuml;zerindeki hakkı,
&ouml;ğretmenin &ouml;ğrencisi &uuml;zerindeki hakkı ve genel olarak insanın insan
&uuml;zerindeki hakkı ve gayri m&uuml;slimlerin hakları gibi haklar, İslam hukukunda &ccedil;ok
geniş yer alır ve İslam bu haklara &ccedil;ok &ouml;nem vermiştir. Yukarıda sıraladıklarımızın
hepsi tamam da, insanın insan &uuml;zerinde manevi olarak nasıl hakkı olabilir? Alışveriş
yapmamış, ana baba değildir, &ouml;ğretmen veya &ouml;ğrenci değildir, komşu veya yol
arkadaşı da değilse nasıl hak ge&ccedil;er? Elcevap, birlikte yaşadığı &ccedil;evreye zarar verir,
havayı kirletir, rahatsız edici bir takım g&uuml;r&uuml;lt&uuml;ler meydana getirir, kalp kırıcı
s&ouml;zler sarfeder, hepsinden daha da vahim olanı, inancıyla ve değerleriyle alay eder
b&ouml;ylece &uuml;zerine haksızlık ettği insanların hakkı ge&ccedil;miş olur.
Ger&ccedil;ek manasına gelen, Hakikat ile kanunları ve amme hukukunu ifade eden hukuk
kelmeleri de Hakk kelimesinden t&uuml;remiştir.
İnsan hakları denince ise: İnsanların, dini(inan&ccedil;), hayati(yaşam), siyasi(politik),
iktisadi(ekonomik),sosyal ve seyahat haklarını, din, dil, ırk ve renk ayırımı yapmaksızın
g&uuml;vence altına almak, korumak ve kullanılması i&ccedil;in imkanı tanımak anlamına gelir.
S&ouml;z konusu haklar, İslam'da, insan hakları kavramı yerine, ondan daha kapsamlı ve anlamlı
olan''Kul hakkı''kavramı kullanılır. Bu kavramı daha kapsamlı ve anlamlı kılan mana ise şu
&uuml;&ccedil; unsuru ifade etmesidir:
1-Allah(cc). &Ccedil;&uuml;nk&uuml; kulluk ancak Allah tealaya olur ve kul denince
Allah(cc)hatırlanır.
2-İnsan. Yani kul, hem yaratılış, hem de hakları itibariyle m&uuml;şerref kılınmıştır.
3-Hakk. Her t&uuml;rl&uuml; tecav&uuml;zden ve haksızlıktan korunmuştur. İslam inancına
g&ouml;re, Allah Teala kulunun, başka bir kulun hakkıyla huzuruna gelmesini istemez.
Dolayısıyla b&ouml;yle inanan bir insan da, bir başkasının hakkına tecav&uuml;z etmez, haksızlık
yapmaz ve &uuml;zerinde kul hakkı taşımaz.
Ayrıca İslam, insanların yani kulların hakların haklarını belirlemiş, ırkları, dinleri, dilleri ve renkleri
ne olursa olsun herkesin olmazsa olmazları olarak saymıştır. İslam hukukunda
bunlara''Ed-Daruratul-hams/Beş zaruri mesele''denilmektedir ve ş&ouml;yledir:
1-Din g&uuml;venliği, inan&ccedil; h&uuml;rriyeti de bunun i&ccedil;indedir.
2-Can g&uuml;venliği, hert&uuml;rl&uuml; zararlı şeylen korunmalıdır.
3-Akıl g&uuml;venliği, fikir h&uuml;rriyyeti, eğitim ve &ouml;ğretim hakları da bunun
i&ccedil;indedir.
4-Nesil g&uuml;venliği, aile unsurunun, maddi ve manevi hert&uuml;rl&uuml; tehlikeden
korunması.
5-Mal g&uuml;venliği, başta m&uuml;lk edinme hakkı olmakla beraber, hert&uuml;rl&uuml;

haksızlık ve tecav&uuml;zden de korunmuştur. İslam hukukunda yer alan, insanın temel hak ve
h&uuml;rr&uuml;yetlerini biraz daha genişce başlıklar halinde ş&ouml;yle sıralayabiliriz:
1-İnsanın inancıyla ilgili haklar.(Yeni deyim ile, din ve vicdan h&uuml;rriyeti.)
2-İnsanın fiziki ve &ouml;zel kişiliğiyle ilgili haklar.
3-İnsanın &ouml;zel hayatı, ailesi ve hanesi ile ilgili haklar.
4-Oturma, sığınma, seyahat ve vatandaşlık ile ilgili haklar.
5-D&uuml;ş&uuml;nce, fikir ve ifade h&uuml;rriyeti.
6-Siyasi, yani se&ccedil;me ve se&ccedil;ilme ile ilgili haklar.
7-Hukuk karşısında adil ve eşit yargılanma hakkı.
8-Ekonomik ve sosyal hayat ile ilgili haklar.
9-Eğitim ve &ouml;ğretim ile ilgili haklar.
10-B&uuml;t&uuml;n bunların yanı sıra, insani ve manevi haklar, bunlar, vefa, h&uuml;rmet,
saygı, şefkat ve merhamet gibi &ccedil;ok &ouml;nemli ve &ouml;zel haklar ki, bunları hak eden
kimselere g&ouml;stermek, bir hakkı yerine getirmek demektir.
Bu hususta aşağdaki misalleri verirsek, İslam'daki hak ve hukuk anlayışının farkı anlaşılacaktır.
Rasulullah(s.a.v)tan şu değişmez s&ouml;zler rivayet edilmiştir.''B&uuml;y&uuml;klerine
h&uuml;rmet etmeyen bizden değidir.''
''K&uuml;&ccedil;&uuml;klerine merhamet(şefkat)etmeyen bizden değildir.''
''&Uuml;mmetin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir.''
''Komşusuna eziyet eden bizden değildir.''
''Bir zimmiye eziyet eden bana eziyet etmiştir.''Zimmi, m&uuml;sl&uuml;manlar arasında
anlaşmalı ve barış i&ccedil;erisinde yaşayan ve m&uuml;sl&uuml;manlarla aynı haklara sahip olan
gayri m&uuml;slimdir.
''Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, gıybet de sevapları yer bitirir.''
Bunları birer misal olsun diye zikrettim &ccedil;&uuml;nk&uuml; mevcut sistemlerin kanunlarında
ve hukuk anlayışlarında b&ouml;yle şeylere yer yoktur. B&ouml;yle olunca da insanlar arasında
ciddi bir &uuml;nsiyet ve sosyal dayanışma ger&ccedil;ekleşmiyor, olması da m&uuml;mk&uuml;n
değildir.
Bu t&uuml;rden bazı manevi hakları daha misal vermekte fayda g&ouml;r&uuml;yorum.
Hadis-i Şerifte Peygamberimiz(s.a.v) ş&ouml;yle buyurmuşlardır:''M&uuml;sl&uuml;manın
m&uuml;sl&uuml;man &uuml;zerinde beş hakkı vardır.:
1-Selam verenin selamını alıp karşılık vermek.
2-Hasta olanı ziyaret edip halini sormak.
3-Cenazeyi takip ve teşyi etmek.
4-Davet edenin davetine icabet etmek.
5-Aksırana rahmet ile dua da bulunmak.''(Buhari)
İslam'da, s&ouml;zkonusu bu t&uuml;r fiziki, maddi ve manevi haklar mukaddestir. Makamı,
konumu ve g&uuml;c&uuml; ne olursa olsun hi&ccedil; kimse hi&ccedil; bir şekilde bu haklara
haksız yere dokunma, tecav&uuml;z ve saygısızlık etme hakkına sahip değildir. Hz.
Peygamberimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellem bu hakların herkes i&ccedil;in
oluşunu, &ouml;nemini ve dokunulmazlığını veda hutbesinde ş&ouml;yle haykırmıştı:''Ey insanlar!
Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in &ccedil;ocuklarısınız, Adem ise topraktandır.
Allah katında en kıymetliniz, takvada en &uuml;st&uuml;n olanınızdır. Arabın arap olmayana bir
&uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; yoktur. &Uuml;st&uuml;nl&uuml;k ancak takva iledir. Kaimin
yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız...Kan
davaları tamamen kaldırılmıştır...Ey insanlar! Kadınların haklarını g&ouml;zetmenizi ve bu
hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ediyorum. Sizin kadınlar &uuml;zerinde haklarınız, onlarında
sizin &uuml;zerinizde hakları vardır...Ey insanlar! Allah Teala(Kur'anı Kerim de)her hak sahibine

hakkını vermiştir...Veda hutbesinden bir b&ouml;l&uuml;m olarak zikrettiğimiz bu evrensel haklar
beyannamesinin biraz değişik şeklini birleşmiş milletler ancak yirminci asırda ilan edebildi. Eğer
insanlık inadından vazge&ccedil;sede, Peygamberlerinin &ccedil;ağrısına uysa kesinlikle kurtuluş
gelir. Ancak maalesef insanlar, Peygamberlerini dinlemek yerine başka şeyle peşine
d&uuml;şt&uuml;ler ve bir t&uuml;rl&uuml; y&uuml;zleri g&uuml;lm&uuml;yor.
Birde insan olmaktan tamamen &ccedil;ıkmış, Allah'ın''Bel'h&uuml;m edal-Zira onlar
hayvanlardan daha aşağıdırlar''dediği t&uuml;rden yaratıklar kalkmışlar''Alemlere rahmet'' olarak
g&ouml;nderilen Peygambere hakaret ediyorlar. Bunlar bu yaptıklarıyla:
1-Her şeyden &ouml;nce Allah'ın emirlerine karşı geliyorlar.
2-Allah'ın Peygamberine, Ebu Cehil ve Ebu Lehep tavrı takınıyorlar.
3-Birbu&ccedil;ukmilyar m&uuml;sl&uuml;manı derinden incitiyorlar, lanetlerine maruz kalıyorlar.
B&ouml;ylesine b&uuml;y&uuml;k bir k&uuml;stahlık yaparak da, Hem Allah'ın, hem Rasulullah'ın
ve hem de ibadullah'ın hakkına tecav&uuml;z etmiş oluyorlar. Bu gibilerin sonunun, insanlık tarihi
boyunca Peygamber d&uuml;şmanlarının sonu nasıl olmuşsa aynısının olacağından hi&ccedil;
ş&uuml;phem yoktur. Bu hukuksuzluğu, kanunsuzluğu, vijdansızlığı, insanlık dışı hareketi ve
saygısızlığı kınamakla kalmıyor lanetliyorum. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu gibi hareketler,
birleşmiş milletlerin evrensel insan hakları beyannamesindeki inan&ccedil; h&uuml;rr&uuml;yetine
de, İslamdaki kul hakkı inancına da sığmıyor. Dolayısıyla her iki a&ccedil;ıdan da lanetliktir. Basın
h&uuml;rriyeti adı na sığınanlara da s&ouml;z&uuml;m&uuml;z şudur:''Sizin yumruk atma
h&uuml;rriyetiniz, bizim burnumuzun olduğu yerle sınırlıdır.'' M&uuml;sl&uuml;man kardeşlerime
tavsiyem ise ş&ouml;yle olacaktır: B&ouml;ylesi hareketlere karşı yapacağınız en faydalı tepki,
Hz. Peygamberimiz, Allah'ın sevgilisi ve g&uuml;l Muhammedimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem'in
davasına daha iyi sahip &ccedil;ıkmak, davetine daha iyi uymak, s&uuml;nnetine daha iyi
sarılmak ve O'na daha layık birer &uuml;mmet olmak olacaktır. Allah'ım! Bizleri ve nesillerimizi
d&uuml;nyada iyi birer kul, Rasul&uuml;ne hakiki birer &uuml;mmet, ahirette de rızana nail,
Rasul&uuml;n&uuml;n şefaatine mazhar eyle.
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