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Y&uuml;ksek Kurulu &Uuml;yesi. GİRİŞ Arap&ccedil;a&rsquo;da c&acirc;hiliye kelimesi
&lsquo;cehl&rsquo; fiilinden t&uuml;remiş bir mastar olup; bilgisizlik, &nbsp;hafif meşreplilik, sathi
d&uuml;ş&uuml;nce, idrak yoksunluğu, aklını iyi y&ouml;netememe, duygularına yenik
d&uuml;şme, kabalık,&nbsp; hamiyet, kendini beğenme ve aşırı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k
taslama gibi anlamlara gelir.[1] Bu bağlamda cahiliye,&nbsp; hilm
s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n karşıtıdır. &nbsp;Hilm s&ouml;zl&uuml;kte; &ouml;fke anında
g&uuml;c&uuml; yetmekle birlikte d&uuml;ş&uuml;nerek hareket etme, yumuşak huyluluk,
ahl&acirc;k ve karakter sağlamlığı, aklına mukayyet olma, tedbirli davranma ve nefsi kontrol altına
alarak intikam duygusundan vazge&ccedil;me gibi manaları taşır. Cahillik ise, arzularının esiri,
taşkın i&ccedil;g&uuml;d&uuml;lerine uyan, aceleci bir karakteri olan, olgun davranışlardan yoksun
ve kaba kimsenin niteliğidir. Bunun i&ccedil;in c&acirc;hiliye, ilmin tersi olan cehil kelimesinden
değil de; ahmaklık, dargınlık ve hamiyetsizlik manasına gelen cehilden t&uuml;remiştir.[2] Bu
bağlamda cahiliye zihniyetinin en belirgin &ouml;zelliği; ırk&ccedil;ılık, kabilecilik, şiddet,
saldırganlık ve barbarlıktır. Kur&rsquo;an-ı Kerim&rsquo;de cahiliye kalıbı, d&ouml;rt yerde
ge&ccedil;er ve her biri c&acirc;hiliye toplumuna &ouml;zg&uuml; temel vasıfları anlatır. Bunlar,
cahiliye zihniyetine ait olan fert ve toplumun Allah&rsquo;ın g&uuml;c&uuml;n&uuml; ve kudretini
sınırlamayı kastetme manasında zannu&rsquo;l-c&acirc;hiliyye[3]; insanlar arasında mutlak adaleti
g&ouml;zetmeyen bir hukuk sistemi anlamında h&uuml;km&uuml;&rsquo;l-c&acirc;hiliyye[4];
kadının sosyal hayatta olanca bir tutumla bedenini sergileyerek dişiliğini &ouml;ne
&ccedil;ıkarması teberruc&uuml;&rsquo;l-c&acirc;hiliyye[5] ve aklıyla hareket etmeyip hisleriyle
hareket eden kimsenin tavrı manasına hamiyyet&uuml;&rsquo;l-c&acirc;hiliyye[6] tarzındadır.
&nbsp;&nbsp;Kur&rsquo;an&rsquo;da ge&ccedil;en bu tabirler dikkate alınırsa, c&acirc;hiliye
gerek vasıf ve gerekse d&ouml;nem olarak sadece İslam &ouml;ncesini değil, sonrasını da ifade
eden bir anlamlar d&uuml;nyasına sahiptir. İslami duruma aykırı olan her şey,&nbsp;
c&acirc;hiliyenin kapsamı alanına girer. Bu a&ccedil;ıdan
d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; zaman cahiliye, salt, İslam&rsquo;ın doğuşundan
&ouml;nceki d&ouml;nemi ifade etmez, b&uuml;t&uuml;n zamanlarda İslam&rsquo;a aykırı
d&uuml;şen her t&uuml;rl&uuml; itikat ve davranışları da ifade eder.[7] &nbsp; İster birey ve isterse
toplum planında olsun, c&acirc;hili vasfını taşımak demek, mecazi anlamda ateş &ccedil;ukurunun
tam kenarında dolaşmak anlamına gelir.[8] &nbsp;İslam doğuşuyla birlikte kişiyi, cahiliye
d&ouml;neminde kabile enaniyetine dayanan dar bir zihniyetten alıp, kabileyi ve ırkı aşan geniş bir
&uuml;mmet anlayışına taşımıştır. Zira b&uuml;t&uuml;n insanlar h&uuml;r ve haklar alanında
birbirlerine eşit olarak Allah tarafından yaratılmışlardır. İslam, ister M&uuml;sl&uuml;man olsun
isterse olmasın insana saygı duyar ve onu Allah&rsquo;ın yarattığı en şerefli bir varlık olarak

g&ouml;r&uuml;r: &ldquo;Biz &Acirc;demoğlunu şerefli bir varlık olarak yarattık&rdquo;[9]
&acirc;yeti, bunun kanıtıdır. Dolayısıyla, her insan, yaşadığı coğrafyadan, &nbsp;ırkından, dilinden,
cinsiyet ve derisinin renginden &ouml;nce, salt bir varlık olarak değerli ve onurlu bir şahsiyettir. Bu
sebeple İslam, &nbsp;insanı, cahiliyenin kabile taassubu i&ccedil;inde şahsiyetinin eriyip
gitmesinden &ccedil;ıkardı ve onu evrensellik planında fikir ve değer &uuml;retme
&ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ne kavuşturdu. Tek kelime ile insanı insana karşı savundu ve
onun onurunu &ouml;tekine karşı koruma m&uuml;cadelesi verdi. A. İNSAN ONURU NE
DEMEKTİR? İnsan onuru, izzeti nefis, haysiyet, &ouml;zsaygı, şeref, erdem, vakar, saygınlık,
kendine saygı duyma ve başkalarını da kendine saygılı kılma gibi anlamlara gelir. İnsanı diğer
canlılardan ayıran en temel vasıf; konuşma, aklını kullanma, se&ccedil;me,
yery&uuml;z&uuml;n&uuml;n maddi ve manevi imarını &uuml;slenme gibi kabiliyetlerle yaratılmış
olmasıdır. Hangi coğrafyada doğarsa doğsun, b&uuml;t&uuml;n insanlar h&uuml;r, onurlu ve
haklar bakımından eşit doğrarlar. İslami bakış a&ccedil;ısında b&ouml;yle olan bir kimseyi
k&ouml;leleştirmek, ayrımcı muameleye tabi tutmak ve hukuki stat&uuml; tanımamak ancak
cahiliye zihniyetinin bir ahlakıdır. Bundan dolayı İslam, ilk g&uuml;nden itibaren cahiliye ile
m&uuml;cadele etmiş,&nbsp; c&acirc;hiliyenin kast sistemine dayalı ayrımcılığına karşı,
&nbsp;hak katında insanların eşitliği prensibini getirmiştir.&nbsp; İnsanlar k&ouml;kte ve gidişte,
hayatta ve &ouml;l&uuml;mde, haklarda ve bor&ccedil;larda, kanun ve Allah huzurunda,
d&uuml;nyada ve &acirc;hirette eşittirler. İslam, insanların birbirlerine karşı herhangi bir
&uuml;st&uuml;nl&uuml;k unsurunu doğuştan beraberlerinde getirdikleri hurafesini kesinlikle kabul
etmez. B&uuml;t&uuml;n insanlar Allah&rsquo;ın birer yaratığıdır ve hepsinin k&ouml;k&uuml;
birdir.[10] İnsanların eşitliği prensibiyle ilgili olarak Ved&acirc; Hutbesi&rdquo;nde Hz. Peygamber
şunları s&ouml;ylemiştir:&ldquo;Siz hepiniz &Acirc;dem&rsquo;in neslindensiniz. &Acirc;dem de
topraktan yaratılmıştır. Arabın, Arap olmayanlar &uuml;zerinde veya Arap olmayanın Arap
karşısında &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; yoktur. Bu &uuml;st&uuml;nl&uuml;k ancak
Allah&rsquo;tan korkmakla (takva ile) olur.&rdquo;[11] G&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi, bu
hitabede kanun &ouml;n&uuml;nde insanların eşitliği dile getirilmiştir. Ş&uuml;phesiz bu ilkenin
yerleşmesi, &uuml;st&uuml;n&uuml;n hukuku değil, hukukun
&uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n bir zaferidir. İslam tarihinde yasalar &ouml;n&uuml;nde
eşitlikle ilgili bir&ccedil;ok &ouml;rnek uygulamalar mevcuttur.&nbsp; Maalesef İslam 1400 senedir
teorik ve pratik alanda insanın onurunu koruma m&uuml;cadelesi vermesine rağmen, hala
g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde bir&ccedil;ok alanda insan onuru &ccedil;iğnenmeye devam
etmektedir. &nbsp; B. &Ccedil;İĞNENEN İNSAN ONURUNA &Ouml;RNEKLER
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ad&acirc;let Duygusunun Zedelenmesi Ad&acirc;let, her
t&uuml;rl&uuml; sapmanın ve haksızlığın karşıtı olup,&nbsp; bir şeyi ait olduğu yere koymak,
hakkını vermek, eşit ve denk yapmak anlamlarına gelir.[12] Bu anlamda adalet kelimesi; insaf,
haklılık, s&ouml;z ve eylemde doğruluk manalarını kapsayan bir denkleştirme olup; verilen ile hak
edilen arasındaki dengeyi ifade eder. Bu sebeple hakkaniyet &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml; olan
ad&acirc;letin &ndash;ister lokal, isterse k&uuml;resel d&uuml;zeyde olsunger&ccedil;ekleştirilmesi i&ccedil;in m&uuml;cadele vermek, insan onurunu korumanın doğal bir
yoludur. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; toplumda hakların gasbedilmesi &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k bir
faciadır. Bu sebeple, nerede ve ne şekilde olursa olsun bir hak ve hukuk gaspı olan her
t&uuml;rl&uuml; ayrımcılıktan uzak durulmalıdır. &nbsp;Bu konuda Kur&rsquo;an-ı Kerim&rsquo;in
&ccedil;ağrısı ş&ouml;yledir: &ldquo;Ey inananlar! Allah i&ccedil;in ad&acirc;leti ayakta tutup
g&ouml;zeten ş&acirc;hitler olun. Bir topluluğa olan &ouml;fkeniz sizi adaletsizliğe
s&uuml;r&uuml;klemesin; &acirc;dil olun..&rdquo;[13] &nbsp;&nbsp;Nitekim Hz. Peygamber de
kendisine su&ccedil; işleyen soylu bir kimse hakkında imtiyazlı davranılması ricasında bulunan
sahabeye hitaben:&nbsp; &ldquo;Sizden &ouml;nceki &uuml;mmetlerin helak olmasının sebebi,

i&ccedil;lerinden şerefli birisi hırsızlık yaptığında onu cezasız bırakıp zayıf biri aynı su&ccedil;u
işleyince onu cezalandırmalarıdır. Allah&rsquo;a yemin ederim ki, Muhammed&rsquo;in kızı
F&acirc;tıma da hırsızlık etse, cezasız bırakmazdım&rdquo;[14] buyurmakla kalmamış,
&nbsp;ad&acirc;leti toplum hayatının b&uuml;t&uuml;n alanlarına yayma konusunda evrensel
a&ccedil;ıklamalarda bulunmuştur. Hatta Hz. Peygamber, hen&uuml;z ris&acirc;let g&ouml;reviyle
sorumlu tutulmadan &ouml;nce cahiliye d&ouml;nemi Mekke&rsquo;sinde birka&ccedil;
g&ouml;n&uuml;ll&uuml; insanla birlikte insan hakları alanında m&uuml;cadele vermek &uuml;zere
kurulmuş olan &ldquo;Hılfu&rsquo;l-Fud&ucirc;l/Erdemliler Topluluğu&rdquo;da g&ouml;rev ve
sorumluluk &uuml;slenmiştir. O, bu kuruluş kanalıyla Mekke&rsquo;de malı gasbedilen, iffeti
kirletilmek istenen,&nbsp; din &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; engellenen, hayatına kastedilen
nice insanların hakkını ve hukukunu savunmuştur. Toplumda sosyal barış ve g&uuml;venin
kaynağı, ad&acirc;let ve hakkaniyet ilkelerine uygun davranmaktır.[15]&nbsp;
&nbsp;&Ccedil;&uuml;nk&uuml; adalet duygusunun yara aldığı bir d&uuml;zende g&uuml;ven
olamayacağı i&ccedil;in toplumsal barış yara alır ve medenileşme yolunda ilerleme akamete uğrar.
&nbsp; 2. Cinsiyet Ayrımcılığı Cahiliye Arap toplumunda varlıklı ve h&uuml;r kadınlar nispeten
kendi konumlarını korumada bir ayrıcalığa sahip olmakla birlikte,&nbsp; yoksul h&uuml;r kadınlar
ve cariyeler,&nbsp; gerek aile i&ccedil;inde ve gerekse &ccedil;evrelerinde h&uuml;kmetme ve
saygınlık g&ouml;rme bakımından varlıklı h&uuml;r kadınların derecesine yaklaşamamışlardır.
Cahiliye Arap telakkisinde kadın, işi g&uuml;c&uuml; erkekleri kandıran, baştan &ccedil;ıkartan,
ayartan, haklar bakımından erkeğin dununda bir varlık olarak g&ouml;r&uuml;l&uuml;r, efendisi
tarafından her t&uuml;rl&uuml; şiddete maruz bırakılırdı. &nbsp;Kadının ebedi olarak herhangi bir
konuda g&ouml;r&uuml;ş ileri s&uuml;rme ya da g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ne başvurulma gibi bir
yetkisi ve sal&acirc;hiyeti yoktu. B&ouml;yle bir zihniyette kadının değersizliğini anlatan;
&ldquo;kadınlarla istişare ediniz, fakat onlara muhalefet ediniz&rdquo; s&ouml;z&uuml;, cahiliye
toplumunda yaygın bir kullanım alanına sahip olmuştur. [16] Cahiliye Arap toplumunda h&uuml;r
kadınlar erkek &ccedil;ocuk doğurduğu zaman toplum nezdinde sosyal itibar kazanmalarına
rağmen, cariyelerin veya gazvelerde esir alınan kadınların hi&ccedil;bir değeri ve itibarı yoktu.
Arap,&nbsp; cariyesiyle dişi devesini bir tutar ve hatta aralarında hi&ccedil;bir fark da
g&ouml;zetmezdi. Bazıları gen&ccedil; ve g&uuml;zel cariyelerini toplayarak bunları ticaret
sermayesi yapar ve seks iş&ccedil;isi olarak &ccedil;alıştırırdı.[17] Cahiliye Arap toplumunda bir
baba kızını, alacağı bedele g&ouml;re istediği erkeğe verebilirdi. Kızın rızasını almaya l&uuml;zum
g&ouml;r&uuml;lmezdi. Cahiliye insanının zihniyetinde kız &ccedil;ocuğunun eş se&ccedil;me
hakkı ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; yoktu. Hele hele evlilikte bir kızın bakire olmadığı ortaya
&ccedil;ıkarsa, bu bir musibet ve kızın ailesi i&ccedil;in bir leke, bir ar, onurun zedelenmesi ya da
namusun ihl&acirc;li anlamına gelirdi. O lekeden kurtulmanın tek yolu, &nbsp;aile meclisinin
verdiği kararla, kızın &ouml;ld&uuml;rmesiydi. Bu bir t&ouml;re cinayetiydi. Ayrıca, kız
&ccedil;ocukları horlanırdı. Arap, doğan &ccedil;ocuk erkek olduğu takdirde sevinir, velime yemeği
verir, şenlik yapar ve hatta iftihar ederdi. Kız &ccedil;ocuğu doğduğu zaman utanır, sıkılır, kızarır
ve aile i&ccedil;in bir uğursuzluk ve fel&acirc;ket habercisi olarak g&ouml;r&uuml;rd&uuml;.[18]
&nbsp;&nbsp; Kadının aleyhine olan bu psikolojik tutumdan daha da ileri gidilerek fiziksel anlamda
kız &ccedil;ocukları diri diri toprağa g&ouml;m&uuml;l&uuml;rd&uuml;. [19] Kur&rsquo;an-ı
Kerim&rsquo;de kız &ccedil;ocuklarını diri diri&nbsp; &ouml;ld&uuml;renlerden ne sebeple
&ouml;ld&uuml;rd&uuml;klerinden sorguya &ccedil;ekileceklerinden bahsedilir: &ldquo;Diri diri
toprağa g&ouml;m&uuml;len kıza, hangi g&uuml;nah sebebiyle
&ouml;ld&uuml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; sorulduğunda..&rdquo;[20] &nbsp;&nbsp;İsl&acirc;m
gelişiyle birlikte her t&uuml;rl&uuml; cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmış, &nbsp;kadın ve
erkeğin bir b&uuml;t&uuml;n olduğunu ortaya koymak suretiyle her iki cinsin de Allah&rsquo;ın
teklifleri karşısında eşit d&uuml;zeyde sorumlu olduğunu bildirmiştir. Nitekim Hz. Peygamber de bir

insan hakları bildirgesi olan veda hutbesinde bizzat kadına karşı yapılan olumsuz ayrımcılığa son
verilmesini istemiş ve bu konuda pozitif ayrımcılıktan yana evrensel ilkeler vazetmiştir: &ldquo;
Kadınların haklarını g&ouml;zetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz
kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına s&ouml;z
vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar &uuml;zerinde hakkınız, onların da sizin &uuml;zerinizde
hakları vardır..&rdquo;[21] B&uuml;t&uuml;n bu uyarılara rağmen yaşadığımız &ccedil;ağdaş
d&uuml;nyada hala kadınlara karşı her t&uuml;rl&uuml; şiddet uygulanıyor ve bunun &ccedil;oğu
da &ouml;l&uuml;mc&uuml;l sonu&ccedil;lar doğuruyorsa, &nbsp;bunun sorumlusu sadece İslam
değil, cahiliye zihniyetinin g&ouml;n&uuml;l ve kafalardan hala silinip atılamaması
ger&ccedil;eğidir. 3. Irk Ayrımcılığı Hz. Peygamber&rsquo;in getirdiği değerler sisteminde renklerin
ve dillerin farklılığı, &nbsp;Allah&rsquo;ın bir &acirc;yeti olarak nitelendirilmiştir.[22]
Kur&rsquo;an&rsquo;a g&ouml;re insanlar, aynı k&ouml;kten gelmişlerdir.[23] &nbsp;Ontolojik
anlamda bir farklılık s&ouml;z konusu değildir. Bu konuda nebev&icirc; mesajın evrenselliğine ışık
tutacak şu ilke &ccedil;ok &ouml;nemlidir: &ldquo;Allah sizin zenginliğinize ve fiziki şeklinize
bakmaz; O, sizin g&ouml;nl&uuml;n&uuml;ze ve davranışlarınıza değer verir.&rdquo;[24]
Dolayısıyla, etnik k&ouml;ken ayrımcılığı, insan hakları bakımından bir zul&uuml;md&uuml;r. Bu
konuda Hz. Peygamber&rsquo;in uyarısı &ccedil;ok &ouml;zl&uuml; ve anlamlıdır:
&ldquo;Irk&ccedil;ılık davasına kalkışan bizden değildir.&rdquo;[25];&ldquo;Sizin hepiniz
&Acirc;dem&rsquo;in neslindensiniz. &Acirc;dem de topraktan yaratılmıştır. Arabın, Arap
olmayanlar &uuml;zerinde veya Arap olmayanın Arap karşısında &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;
yoktur. Bu &uuml;st&uuml;nl&uuml;k ancak Allah&rsquo;tan korkmakla (takva ile) olur&rdquo;.[26]
&nbsp;G&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi nebev&icirc; mesajın s&ouml;ylemlerinde
b&uuml;t&uuml;n insanlığı kucaklayacak d&uuml;zeyde evrensel bir dil kullanılmıştır.&nbsp;
Yaşadığımız &ccedil;ağdaş d&uuml;nyada hala etnik &ccedil;atışmalar yaşanıyorsa bu
İslam&rsquo;ın ayıbı değil, cahiliye zihniyetinin yeniden hortlatılmasıdır. Nitekim Hz. Peygamber,
annesinin renginin siyah olmasından dolayı, bir başka M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;ı ayıplayan bir
sahabeye: &ldquo;Sende hala cahiliyeden bir şeyler kalmış&rdquo;[27] buyurmak suretiyle,
&nbsp;renk ayrımcılığını cahiliye ahlakı olarak nitelendirmiştir. 4. Sınıf Ayrımcılığı Kur&rsquo;an-ı
Kerim&rsquo;e g&ouml;re insanoğlunu &rsquo;b&uuml;y&uuml;kl&uuml;k taslamaya
s&uuml;r&uuml;kleyen sebepler arasında, kendisini &lsquo;se&ccedil;kinci&rsquo; g&ouml;rmeye
dayalı sınıf ayrımcılığı gelmektedir.[28] &Ouml;zellikle cahiliye zihniyetinde varlıklı olmak,
&nbsp;se&ccedil;kinci olmanın ve kendisini Allah&rsquo;tan m&uuml;stağni g&ouml;rmenin bir
g&ouml;stergesi sayılırdı. Bu duygu onlarda d&uuml;nyev&icirc;leşmeyi artırmış, Allah&rsquo;a
rağmen yaşamanın kapılarını a&ccedil;mıştır. Kehf Suresi&rsquo;nin 32&rsquo;den 36.
&acirc;yete kadar ge&ccedil;en &acirc;yetler grubunda bu durum &ccedil;ok g&uuml;zel tasvir
edilir. Allah&rsquo;ın yerine serveti koyan, sahip olduğu servetin kendilerinde ebedilik
d&uuml;ş&uuml;ncesi meydana getireceği d&uuml;ş&uuml;ncesine kapılan[29] bu kesim, hem
yaşam bi&ccedil;imleriyle ve hem de s&ouml;zleriyle; kıyameti, &ouml;l&uuml;m &ouml;tesi hayatı
ve n&uuml;b&uuml;vveti ink&acirc;r etmişlerdir.[30] Kur&rsquo;an-ı Kerim&rsquo;de aynı
zihniyetin dini alanda da se&ccedil;kinciliğe soyunduklarına bir&ccedil;ok &ouml;rnek vardır.
Medyen toplumunun se&ccedil;kinleri, Şuayb (a.s)&rsquo;ı ve ona inananları; inan&ccedil;larından
irtidat etmeye, eğer etmezlerse, doğup-b&uuml;y&uuml;d&uuml;kleri &uuml;lkelerini terk etmeye
&ccedil;ağrılmışlardır: &ldquo;Ey Şuayb! Andolsun, ya kesinlikle bizim dinimize d&ouml;nersiniz ya
da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden &ccedil;ıkarırız.&rdquo;[31] Bir
başka &ouml;rnek de Hz. Peygambere karşı, cahiliye zihniyeti tarafından reva
g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.&nbsp; Nitekim İslam&rsquo;ın Mekke d&ouml;neminde bir
avu&ccedil; iktidar se&ccedil;kini,&nbsp; yeni daveti sevimsiz g&ouml;stermek i&ccedil;in başta
Hz. Peygamber olmak &uuml;zere ona inananlar hakkında olmadık yalanlar uydurarak karşı

koymuşlar, b&uuml;t&uuml;n toplum kesimlerini direnişe &ccedil;ağırmışlardır.[32] Kaldı ki bu yeni
davet, &nbsp;toplumu, siyasi n&uuml;fuz ve h&acirc;kimiyetin baskısından kurtararak sosyal
adaletin y&uuml;ksekliği, birinin diğerine renk, servet ve makam a&ccedil;ısından farklılığının
olmadığı, ancak kişinin topluma faydalı ve hayırlı işiyle &uuml;st&uuml;n olabileceği ve insanlık
itibarını kazandıran yeni duruma toplumu d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmeyi ama&ccedil;lamakta idi.
Bilindiği gibi İslam&rsquo;ın ilk yıllarında Hz. Muhammed (a.s)&rsquo;ın &ccedil;evresinde
toplanan inananlar arasında az sayıda varlıklı kimseler olmasına rağmen &ccedil;oğu,
k&ouml;lelikten gelme yoksul kimseler vardı. &nbsp;&nbsp;Kureyş&rsquo;in ileri gelenleri,
stat&uuml; ve değerler a&ccedil;ısından bu kişileri k&uuml;&ccedil;&uuml;ms&uuml;yor,&nbsp;
yoksul M&uuml;sl&uuml;manlarla birlikte aynı stat&uuml;de değerlendirilmeyi uygun
g&ouml;rm&uuml;yor, kendileri geldiğinde onları &ccedil;evresinden uzaklaştırmayı teklif
ediyorlardı. Bunun &uuml;zerine Y&uuml;ce Allah El&ccedil;isini ş&ouml;yle uyarmıştı: &nbsp;
&ldquo;Rab&rsquo;lerinin rızasını isteyerek sabah akşam O&rsquo;na dua edenleri (fakirleri,
yoksulları), yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da onlara bir
şey yok ki onları kavasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun."[33] Hz. Peygamberin şahsında bu
uyarı, b&uuml;t&uuml;n M&uuml;sl&uuml;manlar i&ccedil;in ge&ccedil;erli takip edilmesi gereken
temel bir ilke olmuş,&nbsp; insanlara stat&uuml; ve ekonomik farklılıklarından dolayı ne imtiyaz
tanınmış ve ne de farklı muamele uygulanmıştır. İslam&rsquo;da değer
&ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;, Allah&rsquo;a karşı sorumluluk bilinci taşımak olarak
g&ouml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. SONU&Ccedil; Cahiliye bilgisizliğin, bilgisizce hareket
etmenin, yaptığı şeyin sonucunu d&uuml;ş&uuml;nmemenin, Allah&rsquo;ı ve O&rsquo;nun
ayetlerini anlamamanın, Allah&rsquo;a isyan etmenin ne kadar k&ouml;t&uuml; olduğunu idrak
edememenin sembol kavramıdır. Birey ve toplumlar, şahsi kaprislerini ilahlaştırdığı, Allah&rsquo;a
rağmen bir hayatı yaşadıkları takdirde, d&uuml;n olduğu gibi bug&uuml;n de her t&uuml;rl&uuml;
s&ouml;m&uuml;r&uuml;, kavmiyet&ccedil;ilik, tarafgirlik, g&uuml;&ccedil;l&uuml;lerin zayıfları
ezmesi, cinsiyet ayrımı, dışlanma, &ouml;tekileştirme, zorbalık, zul&uuml;m ve insan hakları
ihlalleri yaşanmaya devam edecektir.&nbsp; İnsan onurunu koruma, ancak ilahi &ouml;ğretiye
inanma ve yaşama ile sağlanabilir.&nbsp; Zira tevhide dayalı bir d&uuml;nya
g&ouml;r&uuml;ş&uuml; ve yaşam tarzını benimsemeyenler ger&ccedil;ek anlamda ne
mahall&icirc; ve ne de k&uuml;resel &ouml;l&ccedil;ekte adaletin ve merhametin
s&ouml;zc&uuml;s&uuml; olamazlar. &Ccedil;iğnenen insan onurunu yeniden sağlamanın yolu,
izzeti, &nbsp;Allah ve resul&uuml;n&uuml;n getirdiklerinde aramaktan ge&ccedil;er. &nbsp;
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