İslam Dini ve İnsan Onuru
Gönderen Kadir Hatipoglu - Nisan 16 2013 14:48:36
İslam Dini ve İnsan Onuru Selva &Ouml;zelbaş &Uuml;sk&uuml;dar Vaizi Onur kelimesi,
izzetinefis, şeref, saygı, itibar haysiyet;&nbsp; kişinin kendisinde kabul ettiği &ouml;z değerler
dolayısıyla başkalarının duyduğu saygının dayandığı kişisel değer olarak tarif edilmektedir. İnsan
onuru deyince insana ait, diğer canlılardan onu farklı kılan &ouml;zellikler ve durumlar akla gelir.
Onur, insanın kendisi dışındaki diğer varlıklar arasında edindiği yerdir. İlk insanın d&uuml;nyaya
gelişinden itibaren bu değer s&ouml;z konusudur. Din, insan onur ve haysiyetin korunmasına,
saygı duyulmasına y&ouml;nelik prensipler sunmuş;&nbsp; b&uuml;t&uuml;n peygamberler de
insan onurunun zedelenmemesi i&ccedil;in m&uuml;cadele etmişlerdir.&nbsp; Tarih&icirc;
s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;erisinde insanlar, kendilerine g&ouml;sterilen istikametten
&ccedil;ıkarak, bu onurun korunmasında gerekli titizliği g&ouml;sterememiş tam aksine insan
onuru alaşağı edilmiş; insanlar zul&uuml;m derecesinde haksızlıklara, insani olmayan muamele ve
aşağılanmalara maruz kalmışlardır.&nbsp; Hukuk sistemleri de insanı kendi g&ouml;z&uuml;nde
veya başkalarının g&ouml;z&uuml;nde k&uuml;&ccedil;&uuml;k d&uuml;ş&uuml;r&uuml;c&uuml;
muamelelere karşı koyabilmesi i&ccedil;in korumaya &ccedil;alışmışlar; buna rağmen savaşlar,
s&ouml;m&uuml;r&uuml; d&uuml;zenleri, fakirlik, a&ccedil;lık, g&ouml;&ccedil;e zorlamalar, her
t&uuml;rl&uuml; hak ihlalleri insanlık onurunu yok eden saikler olarak canlılığını ve
h&uuml;km&uuml;n&uuml; s&uuml;rd&uuml;rm&uuml;şler hala da s&uuml;rd&uuml;rmektedirler.
H&acirc;lbuki Allah, insanı su&ccedil;suz, g&uuml;nahsız, haklara ve g&ouml;revlere ehil bir varlık
olarak yaratmıştır. İnsanın yaratılışından &ouml;l&uuml;m&uuml;ne kadar ona verdiği değeri en
m&uuml;kemmel şekilde bir de Hz. Muhammed (s.a.s.)&rsquo;in dilinden b&uuml;t&uuml;n
insanlığa sunmuş ve son noktayı koymuştur. Kur&rsquo;an, &ouml;ncelikle insanın konumunu
ortaya koymuş ve&nbsp; "Sizi yery&uuml;z&uuml;nde halifeler yapan O&rsquo;dur." (Fatır, 35/39.)
buyurmuştur. Allah&rsquo;ın meleklere; &ldquo;Ben yery&uuml;z&uuml;nde bir halife
yaratacağım.&rdquo; (Bakara; 2/30.) demesi ve insanın yery&uuml;z&uuml;n&uuml;n halifesi
olması, şereflerin en b&uuml;y&uuml;ğ&uuml;d&uuml;r. Allah&rsquo;ın
&ldquo;yery&uuml;z&uuml;nde bir halife yapacağım, bir halife tayin edeceğim&rdquo; demesi;
Kendi irademden, kudret ve sıfatımdan ona bazı salahiyetler vereceğim, o bana bağlanarak, bana
vekil olarak yarattıklarım &uuml;zerinde birtakım kullanma yetkilerine sahip olacak, benim adıma
h&uuml;k&uuml;mlerimi icra edecek ve y&uuml;r&uuml;tecek. O, bu hususta asıl
olmayacak;&nbsp; kendi zatı ve şahsı adına asıl olarak h&uuml;k&uuml;mleri icra edecek değil.
Ancak benim bir vekilim, temsilcim olacak. İradesiyle benim iradelerimi, benim emirlerimi, benim
kanunlarımı tatbik etmekle emredilmiş olacak, sonra onun arkasından gelenler ve ona halef olarak
aynı g&ouml;revi icra edecek olanlar bulunacak. (Hak Dini, Kur&rsquo;an Dili) İnsanın halife oluşu
Allah&rsquo;ın insana şeref bahşederek l&uuml;tufta bulunması olarak izah edilir.&nbsp; Allah,
&ldquo;And olsun ki, biz insanoğlunu şerefli kıldık, onların karada ve denizde gezmesini sağladık,
temiz şeylerle onları rızıklandırdık, yaratıklarımızın pek &ccedil;oğundan &uuml;st&uuml;n
kıldık.&rdquo; (İsra, 17/70.) buyurarak insana verdiği farklı &ouml;zellik ve ikramlarla l&uuml;tfettiği
değeri, şerefi a&ccedil;ık a&ccedil;ık zikretmiştir. İnsanın halife olabilmesi ve g&uuml;nahsız
yaratılışı yanında ona en &ouml;nemli destek ve bahşedilen bir diğer onur,&nbsp; Allah&rsquo;ın
insana -Hz. &Acirc;dem&rsquo;e isimleri &ouml;ğretmesi- ilmi vermesi olmuştur.
Kur&rsquo;an&rsquo;da bu konu anlatılırken;&nbsp; Allah&rsquo;ın,&nbsp; Hz.
&Acirc;dem&rsquo;e d&uuml;nyada olmuş ve olacak b&uuml;t&uuml;n eşyanın isimlerini
&ouml;ğrettiği, sonra onları &ouml;nce meleklere arz edip; &ldquo;Eğer ey doğru diyenler!
&lsquo;İnsanoğlunun yaratılmasında şerden başka bir şey &ccedil;ıkmaz.&rsquo;
d&uuml;ş&uuml;ncesinde iseniz, şunların isimlerini bana sayın.&rdquo; dediği bildirilmektedir.

(Bakara, 2/31.) Yery&uuml;z&uuml;n&uuml;n halifesi olmak, onu idare etmek, imar etmek
y&uuml;ksek kabiliyet ve ilimle, ilmi kavrayacak akıl nimeti ile donatılmayı gerektirir. İlim en
y&uuml;ksek payedir. İşte bu paye de insana verilen en b&uuml;y&uuml;k onurdur ve Hz.
&Acirc;dem&rsquo;den itibaren insanda mevcuttur. Allah isimleri &ouml;ğrettikten sonra
meleklerden, insana secde etmesini istemiş; "&Acirc;dem'e secde edin!" (Bakara, 2/34.) buyurmuş
ve İblis hari&ccedil; b&uuml;t&uuml;n melekler ona hemen secde etmişlerdir. Esasında insan
meleklerden farklı bir yaratılışa sahip hatta onlardan daha &uuml;st&uuml;n makamlara
y&uuml;kselebilecek kabiliyette yaratılmıştır. Allah&rsquo;ın emirlerine itaat ettiği takdirde
melekleri bile ge&ccedil;ebilecek hasletlere sahiptir ki,&nbsp; bu da insana en fazla yakışan
onurdur. Peygamberler de bizim gibi bir insandırlar.&nbsp; Ş&ouml;yle buyurulur;&nbsp;
&ldquo;De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım.&rdquo; (Kehf, 18/110.) Bir melek değil de kendi
cinsinden peygamberler g&ouml;nderilmesi, Allah&rsquo;ın insana bahşettiği bir diğer onurdur.
B&uuml;t&uuml;n peygamberlerde insanlara &ouml;rnek olacak hayat hik&acirc;yeleri mevcuttur.
Allah&rsquo;ın Kur&rsquo;an-ı Kerim&rsquo;de, doğrudan insana hitap etmesi de insan onurunun
Allah katında hangi değerde olduğunu g&ouml;stermektedir. Allah&rsquo;ın bu şekilde doğrudan
hitabı &acirc;deta onunla konuşmasıdır ve bu, insanı değerli kılar. Allah&rsquo;ın insanı yaratıp
onunla kitap ve peygamberler vasıtası ile iletişim kurması; hitabını ve rasul&uuml;n&uuml; buna
vasıta kılması da insana verilen değeri ortaya koymaktadır. Kur&rsquo;an-ı Kerim hemen hemen
b&uuml;t&uuml;n ayetleri ile insanı pek &ccedil;ok y&ouml;n&uuml; ile ele almış ve onun değerli
olduğunu ortaya koymuştur. Bu &ouml;rneklerden bir tanesi de M&uuml;cadele suresindedir.
Orada ş&ouml;yle buyurulur: &ldquo;Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a
şik&acirc;yet eden kadının s&ouml;z&uuml;n&uuml; işitmiştir.&rdquo; (M&uuml;cadele, 58/1.) Allah
&ccedil;aresiz bir insanın hem de toplumda en fazla istismar edilen kesim olan kadının
şik&acirc;yeti &uuml;zere, onun şahsında zulme maruz kalan b&uuml;t&uuml;n kadınların zarar
g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; bir duruma son vermiş, hak ettiği yere gelmesi i&ccedil;in vahiy meleği
ile ayetler indirmiş b&ouml;ylece; insanı ne ezen ne de ezilen konumunda bırakmak istemiştir.
Yine bu konuya ışık tutacak şekilde; "Kadınlarınızla iyi ge&ccedil;inin; eğer onlardan hoşlanmadı
iseniz bile!... Olabilir ki bir şey, sizin hoşunuza gitmez de, Allah onda bir&ccedil;ok hayır takdir
etmiş bulunur." (Nisa, 4/19.) buyurmuştur. Yery&uuml;z&uuml;n&uuml;n halifesi olma liyakatine
sahip olan insan Allah&rsquo;a kulluk etmek i&ccedil;in yaratılmıştır. (Zariyat, 51/56.) İbadet,
&ouml;zel anlamda kulun Allah&rsquo;a en yakın ve baş başa olduğu h&acirc;ldir. Genel anlamda
ise; Allah&rsquo;ın insanı sadece kendisine ibadet etmekle g&ouml;revlendirmesi ve bu
ama&ccedil;la yaratması, insana kulum demesidir ki, şereflerin en
b&uuml;y&uuml;ğ&uuml;d&uuml;r. Ayrıca insan, sadece Allah&rsquo;a kul olmakla O&rsquo;ndan
başka s&uuml;fli, nefsi ve hevai her şeyden de kurtulmuş olmakta; hilafetini ve kulluğunu en
&ouml;zg&uuml;r bir h&acirc;l i&ccedil;inde yapma fırsatı bulabilmektedir. Buradan anlaşılıyor
ki;&nbsp; insan,&nbsp; Allah&rsquo;a kul olmakla kişilik ve onurunu en layıkı ile elde etmiş ve
korumuş olmaktadır. Hz. Peygamber&rsquo;e ilk inanan insanların kadın, &ccedil;ocuk ve
k&ouml;le olması toplumda ezilen, istismar edilen kişilikleri temsil a&ccedil;ısından &ouml;nemlidir.
Bu, İslam&rsquo;ın insanlar arasında zayıf-kuvvetli, zengin- fakir, kadın-erkek diye ayırımlara tabi
tutmadığının ve tam aksine insanları y&uuml;celtmek i&ccedil;in nasıl tavır takındığının
&ouml;nemli bir g&ouml;stergesidir. Hz. Peygamber de yaşayan Kur&rsquo;an olarak onur ve
kişilik sahibi insanda bulunması gereken b&uuml;t&uuml;n vasıf ve davranışların misallerini ortaya
koymuş &ouml;rnek şahsiyettir. Veda Hutbesi&rsquo;nde s&ouml;yledikleri, aile i&ccedil;inde
&ccedil;ocuklara ve kadınlara davranışları, garip, zayıf, muhta&ccedil; ve d&uuml;şk&uuml;nlerin
elinden tutması, sevgi, merhamet gibi toplumu birbirine kenetleyen, insanlar arasında ayırım
yapmayan davranışlar ortaya koyarak bunları teşvik etmesi insan onuruna verdiği değerin yaşayan
g&ouml;stergesidir. Bizim inancımıza g&ouml;re Allah, insanı maddi varlık ve manevi değerler ile

donatmış, haklar vererek onu korumuş, g&ouml;revler vererek işlevsel h&acirc;le getirmiş diğer
taraftan da onu &ouml;zg&uuml;r bırakarak sahip olduğu iradesini nasıl kullanacağı konusunda
imtihana tabi tutmuştur. Ve y&uuml;r&uuml;yeceği bu yolda onu desteklemek i&ccedil;in kendisi
gibi insanlardan rehberler g&ouml;ndermiştir. Sahip olduğu bu imk&acirc;nları en iyi şekilde
değerlendirmek, Allah&rsquo;ın bahşettiği onurunu korumak b&ouml;ylece hem ahiretini hem de
d&uuml;nyasını mamur etmek insanın m&uuml;cadelesi ve Allah&rsquo;ın inayeti iledir.&nbsp;
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