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KUR'AN'DA İNSAN HAKLARI

Prof. Dr. Bayraktar BA YRAKLI
M. Ü. İHlhiyat Fakültesi
Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
"Silm" kökünden gelen "İslam" kavramının manaları şunlardır:
1. Güven
İslam insanlığa "güven" getirmiştir. Devletlerarası ilişkilerden tutunuz, bir toplumun içinde yer alan devlet-halk ilişkilerine, ailede erkekkadın ilişkilerine, komşulararası münasebetlere ve ekonomik hayattaki
oluşurnlara kadar her alana güven getiımiştir. Bu noktadan hareketle diyebiliriz ki İslam, güvenilen insanı, yani müslümanı yetiştirmek istemektedir. Onuiı için müslüman, güvenilen insan olarak tanımlanmaktadır.
"Ben müslümanım" diyen insanın, elinden, dilinden ve herşeyinden insanların güvende olduğunu ifade etmektedir. Aksi halde "Ben namaz kılı
yorıım", "Hacca gidiyoritm" demesi yeterli olmayacaktır. Çünkü
"İslam" kavramının beraberinde getirdiği temel, esas ve ilk mana güvendir. Zaten "İman" kavramı, güvenmeyi ifade etmektedir. Bu manayı
Bakara Suresi'nin 125. ayetinde bulmaktayız. Ayet şöyledir: ~~~ ~G
L:.ol_, ,_,...lU .iıl.i.> "Kabe'yi insanlar için bir sevtip ve güven yeri yaptığımızı
hatırla".

" l:.ol =Emnen" kelimesinden güven yeri, güvenin insanlığa öğre
ve yaşatıldığı bir ortam anlıyoruz. Elinden, dilinden ve herşeyinden
güvende olunmayan insanın müslümanlığının tartışılır hale gelmesi doğal
dır. Bu manadan hareketle diyebiliriz ki, insanlığın ihtiyaç duyduğu en
önemli değer, güven olmaktadır. Bu değer de kendiliğinden insanların
"güven hakkını" gündeme getirmektedir.
tildiği
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2.

Barış

İslam'ın

ikinci manası olan "Barış", güven ortamında var olan bir
sosyal değerdir. Güven olmadan, emniyet ortamı oluşturulmadan "barışı"
tatmamız mümkün değildir. Bunun tersini de düşünmek mümkündür.
"Barış", güven ortamını hazırlamaktadır. "Güven" ile "Barış" hem kendi
ve hem de toplumu yüceltmektedir. Güven ve barış, öncelikle insanın iç
aleminde gerçekleşmelidir. AkıL ile kalp, nefisten güvende değilseler, insanın psikolojik aleminde bir huzur ortarnı oluşamaz. Akıl güveni, kalp de
barışı temsil etmektedir. Bu iki güç, faal halde olduğunda, ferdin kendisi
ile barışık ve güven içinde olması temin edilmiş olacaktır.
Bakara Suresi'nin 125. ayetinde ":i.ı\.;.. =mesabeten" kavramı, doğ
runun, güzelin, gerçeğin ve bilginin öğretildiği yer manasını ifade etmektedir.
Dikkat edilirse önce "Bilgi", sonra "Güven" kavramı gelmektedir.
Bilginin olmadığı yerde "Güven", yani "Emniyet" olamaz. Cahil insanların bulunduğu yerde emniyetten, yani güvenden bahsedilemez. Bilginin
en büyük ürününün güven ve barış olduğunu söylemekte yarar vardır.
İnsanların "Barış içinde yaşamaları", onların haklarıdır. Yüce Allah
bunu Bakara Suresi'nin 208.ayetinde şöyle ifade etmektedir: 1_,.:..1 ı.r-jJ1~14
~ .J~ rSJ .ı.;! .:,~1 ..:.ıl_,!:> 1~ ';/.J A.;lS' ı-LJI ı) 1).>.)1 "Ey insanlar, hepiniz
barışa giriniz. Şeytanın adımiarına uymayınız; çünkü o, sizin apaçık
düşmanınızdır''.

Bu ayet, İslam kavranunın ikinci manasını "Barış" olarak tespit etmektedir. Yüce Allah barış içinde olmayı, bir emir· olarak vermekte ve
onun farziyyetine dikkat çekmektedir. Ayetin ikinci bölümünde, şeytanın
adırolarına uymamak emredilmektedir. Her iki bölüm arasındaki irtibat şu
olabilir: Barış içinde olmayanlar; şeytanın adımiarına tabi olurlar.
Düşmanları olan şeytanı takip ederler. Barış, bir bütün halinde yaşanabilen
bir değerdir. Onun içindir ki, "Hepiniz barış içinde olunuz" ifadesinde,
"Hepiniz" kelimesi yer almaktadır.
Ana-baba arasında barış, insanın kendi benliği ile arasındaki barış,
devlet ile halk arasındaki barış ve devletlerarasındaki barış ve nihayet kul
ile Allah arasındaki barış, bu dünyanın en tatlı ve mutlu hayatını getirecektir. Demek ki barış, fertten aileye, aileden topluma ve oradan dünya insanlığına doğru yayılacak ve yaşanacaktır. Bir bakıma barış, ağaca benzer.
İnsanın gönlünde kök salar ve oradan bütün dünyayı kucaklar.
İşveren

ile işçi, öğrenci ile öğretmen arasındaki barış, toplumun
ternin edecek en önemli oluşumdur. Bugün, öğretmen ile
arasında bu barışı görerniyoruz. Çü.nkü öğrencilere verilen bilgi-

mutluluğunu
öğrenci
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ler yanlış veya oldukça eksiktir. İnsanın gönlüne inmeyen bilgiler, insanın
şahsiyetine faydalı olamaz ve insanı olgunlaştıramaz. Bu şuna benzer.
Mideye inmeyen yemek, sindirim olayına katılamaz ve vücuda bir gıda
veremez. Bilgi de gönüle inip aklın disiplininden geçince faydalı hale gelebilir.
Demek ki barış, sağlıklı bilgi ile oluşur ve onun sayesinde hayat
bulur ve ömür sürer. Doğru bilginin olmadığı ortamda barış yaşanmaz ve
oradan hicret edilir.
3. Teslimiyet
"İslam" kavramının

üçüncü

manası

"Tesllmiyet"tir. "Güven" ve
getirmektedir. İslam'ın bu manasını
Bakara Suresi'nin 131. ayetinde bulmamız mümkündür. Ayet şöyledir:
J:LWI y) ..:...Ll Jli rL' "".J ..ı Jü ~! "Hani Rabbi ona: Teslim ol demiş, o
da: Alemierin Rabbine teslim oldum, demişti".
"Barış" kendiliğinden "Teslfmiyet"i

Teslimiyetİn bir olumlu, bir de olumsuz manası vardır. Teslimiyet,
öncelikle ve mutlak olarak Allah'a yapılmalıdır. Allah'a teslim olmayan insanın devletine ve ebeveynine teslim olması çok zordur. Bunu, ondan
beklemek de bir o kadar zordur. Teslim olacak olan Peygamber bile olsa,
Allah'a teslimiyeti şarttır. Ayet bu zorunluluğu, olumlu manada dile getirmektedir.

Teslimiyetİn menfi oluşuna ise, Allah'a teslim olur gibi başka bir
teslim olup şirke gitmektir. Düşüncesi, iradesi ve davranışlarıyla
Allah'tan başka bir varlığa, kayıtsız-şartsız teslim olmak insanı şirke sevk
edecektir.
şeye

Teslimiyet meselesi, sadece Kur'an'da yer almamaktadır. İnsan kadar eski bir amel ve davranış biçimi olması nedeniyle bütün dinlerde yer
almıştır.

.

4. Rahmet
"İslam" kavramının

dördüncü manası, "Rahmet"tir. Rahmet, yani
yağmur; başka bir ifade ile suyun yeryüzüne yaptığını, insanın gönlüne ve
insanlar arası ilişkilere de "İslam" aynı şeyi yapmaktadır. Susuz yeryüzü
çöle döner, tabiatın dengesi bozulur ve canlılar yaşayamaz hale gelir.
Demek ki su, hayat veren bir maddedir. İslam da rahmet olması nedeniyle, gönüllere ve toplum hayatına can vermektedir. İslam, toplumları çiçek bahçesine çevirmektedir. Rabmetin olduğu· yerde, aynı zamanda bereket vardır.
Bir insanla
manası

vardır.

karşılaştığımızda verdiğimiz

O insana,

Allah'ın

"Selam"da da bu rahmet
rahmetini · dilemiş oluyorsunuz.
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İnsanların karşılaştıklarında, kullandıkları

kadar zengin ve derin

manruısı

kelimelerde "Selanı" kavramı

yoktur.

İslam'ın

bu mana.larından hareket ederek, onun insanlığa getirdiği
"insan Haklan" veya genel manada "Hakları" ele almamız mümkündür.
A) ALLAH HAKKI
İnsanı

İsliim'ın getirdiği hakların başında, "Allah Hakkı" gelmektedir.
ve tüm varlıkları yaratması ve onları besleyip büyütmesi bakımından

üzerinde bir hakkı tecelll etmektedir. O da O'na şirk
ki ebeveyn, çocukları tarafından eş koşulmaya tahammül edemez ise, Yüce Allah da bir yaratıcı olarak eş koşulmasını istememektedir. En'am Süresi'nin 151 ve 152. ayetlerinde genel manada
hakları sıralarken Yüce Allah ilk sıraya kendisine eş koşuimamasım koymaktadır. Ayet şöyledir: ~.ı-ı 1__,.)~ ~ı~ ~.J i.?"\.. jJI l)w jJ "De ki;
gelin Rabbinizin bize neleri haram kıldığını okuyayım, O'na hiçbir şeyi
ortak koşmayın ... ".
Yüce

Allah'ın insanın

koşmamaktadır. Nasıl

başka
luğun

Bu ayetlerde yer alan "Haklar öğretisinde" Allah'a şirk koşmama,
bir ifade ile Allah'ı birierne hakkı, insanlar arasına yayılarak mutlutemelini teşkil edecektir.
B) ANNE-BABA HAKKI

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de pekçok ayettekendisine eş koşmama
emrinden soma, ebeveyne iyiliği günde.me getirmektedir. En 'am
Süresi'nin 151. ayetinde yer alan "Anne-babaya iyilik yapmak" gibi
önemli bir emir, bu hakkı oluşturmaktadır. Kur'an, ebeveyne saygı duymayı ve onlara iyi bakmayı bir ibadet olarak kabul etmektedir. Ebeveyn
haklarını başköşeye koymakla Kur' an, insanlık tarihinde önemli bir inkı
labı gerçekleştirmiş oldu. Bakara Süresi'nin 83. ayetine göre, Kur'an ve
Tevrat'ta yer alan bu hakkı daha uzaklara ve kıyamete kadar taşımış oldu.
C) ÇOCUK HAKKI

Ebeveynin çocukları üzerinde hakları olduğu gibi, çocukların da
ebeveyn üzerinde hakları vardır. En 'am Süresi'nin 151. ayetinde, çocuğu
dünyaya getiıme zorunluluğuna şahit oluyoruz. Demek ki Kur' an, anne
karnındaki çocuğun hayat hakkını ele almış ve böylece bu inkılabı gerçekleştirmiş oldu.
Çocuğu dünyaya getirme hakki kadar, onu, iyi bir istikbal kazanabilmesi için yetiştirme hakkı da vardır. Maharet çocuğu dünyaya getirmek değil; maharet onu insanlığa, milletine ve ailesine faydalı olabilecek
bir şekilde yetiştirmektir. Ona güzel bir isim vermek, onu güzel bir eği
timden geçirmek, onun aile ve devleti üzerindeki hakkıdır.
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Çocuklanmızı

iyi yetiştiremez, onlara hakikat bilgisini veremez ve
manevi bakımdan techiz edemezsek, onları yaşayan ölüler haline getirmiş oluruz. O zaman da Fatır Suresi'nin 22. ayetinde yer
alan insanlar haline dönüşürler. Ayet şöyledir: J~l ~ ı:ro ~ ~1 Lo_,
"Sen kabirdefcilere işittiremezsin". Yanlış bir yetiştirme ile çocuğun zihnini ve gönlünü kabre çevirirsek, onun üzerimizdeki hakkını çiğnemiş
oluruz.
onların ruhlarını

Gerçek bilgiye ulaşamayanlar, mezardaki ölüleri andırırlar. Çocuğa
bilgiyi, Allah'ını, Peygamber'ini, insan sevgisini, barışı, güveni öğ
retmeliyiz.
doğru

D) TOPLUMUN HAKKI
Toplumun değerlerine, ahlakına saygı göstermek, oradaki fertlerin
azerindeki hakkıdır. Toplumun yücelttiği değerleri, fert çiğneyemez ve
çiğnememelidir. En'am Suresi'ndeki 151. ayette yer alan ~1~1 I...Hfi ':1_,
~Lo_, 4.:..o R Lo ''Fulışun, yani kötülilklerin açığuıa da, gizlisine de
yaklaşmayuıız!" ifadesi, bu hakkı gündeme getirmektedir. İyiliğin geliş
mesi, yayılması ve kök salması için, kötülüklerden uzak durulması gerekir.
Doğduğumuz ve yaşadığımız toplumun bizim üzerimizdeki hakkı, onun
iyiliğine çalışmak, ona can verecek değerleri yaşatmak, onu hastalandıra
cak kötülüklerden uzak durmaktır. Namus, hürriyet, adalet, doğruluk, saadet ve ahde vefa gibi değerleri hayata geçirmek, topluma can verecektir.
Onlara sırtını dönmek, toplumun haklarını çiğnemek olacaktır.
Yukarıdaki

ayette yer alan, "Yaklaşmayuıız!" ibaresi, toplumun ahayakta tutan değerleri, bırakınız çiğnemeyi, onlara kötü manada yanaşmayı bile doğru bulmadığına işaret etmektedir. Cinsel ahiakın yanısıra,
ilmi ahlak, ekonomik ve siyasi ahlakı da ilave ettiğimiz zaman, toplumun
dengelerinin ·nelere bağlı olduğunu ve bu toplum hakkının ne derece
önemli olduğunu anlamış olacağız.
lakını

E) HAYAT HAKKI
En'am Suresi 151. ve Furkan Suresi'nin 68. ayetlerinde yer alan
"Allah'ın yasakladığı cana haksız yere
kıymayın" ifadesi, Kur' an'ın, canlıların hayatına verdiği değeri ortaya
koymaktadır. Ayette yer alan "Nefs" kelimesinin kapsamına hayvanlar ve
bitkiler de girmektedir. Yüce Allah insan dememiş, ama can taşıyan her
şeyi kastetmiştir. Böylece Kur'an, hayat hakkını çok geniş tutmuş, hayvan
ve bitkilere kadar uzatmıştır. Can taşıyan her varlığa saygı duyulmasını ve
onun hayatının kutsal olduğunu gündeme getirmiştir.
J;L~

':1! illi r.?" ~ı ~ı I.P" ':1_,

Hayat hakkı konusunda Tevrat'ta yer alan, Kur'an'da Maide
Suresi'nin 32. ayetinde bize nakledilen ayette şöyle buyurulmaktadır:
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J.ti

L.Cl>:..i ~.)'il..;

.)w _,ı ~ ~ L......i.i J.ti ~ .ı.il ~ı_,...[~ J.s;. ~ ı!lH ~ı ı:ı-o

~ ı.J"'\.:.Jil...:>-1 üıs;.; L.ı.L..:>-1 ~-' ~ ı.J"'\.:.JI "İşte bu yüzdendir ki, İsrailoğul
lan 'na şöyle yazmıştık: Kim yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık
olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insanlan öldürmüş gibi
olur. Her kim bir canı kurtanrsa, bütün insanlan kurtarmış gibi olur... ".
Görüldüğü

gibi Tevrat ve Kur' an bir ferdi, bütün insanlık kadar
Onun hayat hakkının önemini vurgulamak için, bir
kişiyi öldürmeyi tüm insanlığı öldürmek, ona hayat vermeyi de tüm insanlığa hayat vermek seviyesinde ve değerinde tutmuştur. Haksız yere bir
ferdi öldürmek, bütün insanların katili olarak Yüce Allah tarafından gösterilmesi, 1400 sene önce ne denli bir inkılap olauğunu ispat etmeye yeter. Hayat hakkı bugün anayasalarda yer almaktadır. Eğitim sistemleri, insanın değerini öğretmeli, ona saygının önemini iyi aşılamalı ve hayatın ne
denli paha biçilmez bir kıyınet olduğunu ruhlarına nakşetmelidir.
değerli görmüştür.

F) SOSYAL HAKLAR
Kur' an
haklara sahip
liriz:

insanların

toplum halinde yaşamalarından kaynaklanan bazı
dikkat çekmektedir. Bu hakları şöyle sıralayabi

olduklarına

1) Örgütlenme Hakkı
Kur'an-ı Kerim aynı inançları, meslekleri ve idealleri, toplum hayazarar vermemek kaydıyla paylaşan insanlar örgüt kurup, insanlığa
yardım edebileceklerine ve hatta bunun gerekli olduğuna işaret etmektedir. Milide Suresi'nin 2. ayetinde, bu hak şöyle yer almaktadır. !_,.;_,Lı..;_,
.:,ı_,.wı_, ~;il J.s;. I_,;_,Lıı.; 'i_, -spl_, _r.ll J.s;. " ••. Takvii ve iyilik üzerine yardım
laşınız; günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız... ".
tına

Ayette yer alan "Te'fivenu= Yardımlaşınız!" kavramı, modem anlayışla "Örgütleşiniz!" demektir. ·Yardımlaşmak, örgüt kurmak demektir;

ama Yüce Allah bu örgütün hangi temeller üzerine kurulacağını da belirlemektedir. Bu temeller, "iyilik" ve "takva"dır. Demek ki örgüt, iyi niyetle kurulacak, iyiyi yayacak, besieyecek ve kuvvetlendirecektir.
"Düşmanlık" ve "Günah" üzerine örgüt kurulamaz ve kurulmamaDemek ki örgütlenme denen sosyal hak, kötüye kullanılamaz.
Düşmanlık duygusunu yayıp, insanlar arasında tefrika çıkarmak ve insanlara günah işleterek faaliyet göstermek, hakkın kötüye kullanılmasıdır.
Hakkın kötüye kullanılması kadar büyük zulüm olamaz. Hakkın kötüye
kullanıldığı bir toplumda adalet de yaşamaz. "Hak", hürriyete, hürriyet de
hakka feda edilemez. Hürriyet vardır diye, başkasının hakkına tecavüz
edilemez. Hak ile hürriyetin dengesini bulmak kadar toplumların mutluluğuna yardım eden bir faaliyet düşünm~k hemen hemen imkansızdır.
lı dır.
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Örgütler arasındaki ilişkiler, vücudun organları arasındaki ilişkiler
gibi olmalıdır. Örgütün "Takva" üzerine kurulması demek, sosyal bağışık
lık sisteminin canlı tutulması demektir. Bir biyolojik bağışıklık sistemi
vardır, bir de manevi bağışıklık sistemi vardır; bunların dışında bir de sosyal bağışıklık. sistemi vardır. Kur'an'ın ifadesiyle, bu manevi ve sosyal bağışıklık sistemine "Takva" denmiştir. "Takva" korunmak demektir.
Vücudu koruyan sisteme bağışıklık sistemi dendiği gibi, manevi yapıyı ve
toplumu kötü etkilerden koruyan kültüre de takva adıyla, bagışıklık sistemi denmektedir. Başka bir ifade ile örgüt, toplumu kötü etkilerden koruma niyetiyle kurulmalıdır. Kendisi düşmanlık ve günah batağında olan
bir örgüt, toplumu koruyucu olamaz. Toplumun manevi bağışıklık sistemini zayıflatır ve neticede toplum hastalanır. Örgütlenme hakkı konusunda demokrasi İslam'a yaklaşmaktadır.
2) Mülkiyet Hakkı
Sadece İslam Dini'nde değil, dünyanın her kesiminde ve geçmişteki
her dinde bu hak yer almaktadır. Fertlerin ve toplumların mülkiyet hakları
vardır. Perdin mülkiyet hakkı çiğnenince, hukuk, çiğneyenle mücadeleye
girer. Toplumun mülkiyet hakkı olan vatana· saldınlınca da savaş çikar .
. İslam'da ferdin ve toplumun mülkiyet hakkı kutsaldır. "Kul hakkı" kavramı ve kul hakkının helili edilmeyince affedilmeyeceği ilkesi, mülkiyet
hakkının önemini, ağırlığını ve vazgeçilmezliğini ifade etmektedir.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bu hakka şu ayetlerde dikkat çekmektedir. Bakara Suresi'nin 188. ayeti şöyledir: Jb~lı ~~ı_,.. ı l_,.lS'lJ ll_,
.:ı# ri-' ~'?'lı W"'L:.JI Jl_,..ll)-" Li._) l_,.lS'W rı.s::J.I ı)! l+. l)..u_, "Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken insanların
mallanndan bir kısmını haram yollardan yemeniz için o mallan hakimlere vermeyin". Ayetin işlediği ana tema, mülkiyet hakkına tecavüzün
Allah indinde büyük bir günah olduğu meselesidir. Aynı ayetin bir benzeri Nisa Suresi'nin 29. ayetidir. Ayet şöyledir: ~ı.,...ıı_,.ıs-lJ ll 1_~1 ~JJI l+-llı
~J ~,:,lS' ...UI .:ı!~~ l_,.l.:z.i; ll_,~ ~1.; ,r öJ~ .:ı~ ,:,1 ll! Jb~lı ~ u Ey
fman edenler! Karşılıklı rıza hariç, mallarınızı haksız yere aranızda yemeyiniz. Kendinizi öldürmeyin, şüphesiz Allah esirgeyicidir".
Bu ayette de, kişinin nzası olmaması halinde, mülkiyet hakkının çiğ
ele alınmaktadır. "Kendinizi öldürmeyiniz!" ifadesiyle de,
mülkiyetİn müdafaası için savaş çıkacağını ve insanların öldürülebileceğine işaret edilmektedir. Mülkiyete tecavüz, savaşa neden olabilir.
nenemeyeceği

3) Yetim

Hakkı

Kur'an-ı Kerim, yetlmin hakkını baş köşeye koymaktadır. Pek çok
ayetinde bunu ele almaktadır. En'am Suresi'nin 152. ayetinin bir bölümü
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şöyledir: ~.>,.;,ı&- ı.? ı)->ı ı/'~~ 'ıl! ~ı Jl.o ı_,.,p 'ıl_, "Rüşt çağına erişin
ceye kadar, yetfmin malına sadece en iyi tutumla yaklaşın ... " Nisa Sıl
resi'nin 1O. ayetinde ise, yet1min malına dokunmanın nelere mal olacağı
anlatılmaktadır. Ayet şöyledir: ~_,kı~ .:ı)5~11!LJ.lıı LS""L:;_)ı Jı.J""ı ,:,_,.15~ lftJJı .:ı!
ı....,....... ,:,~_, ıJli "Haksızlıkla yetfmlerin mallarını yiyenler, karıniarına
ateş yemiş olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir". Her iki
ayet, yetlmin mülkiyet hakkına tecavüz etmenin büyük bir zulüm olacağını dile getirmekte ve yet1m hakkının önemini vurgulamaktadır.

4) Fakirin

Hakkı

Kur'an-ı

Kerim 1400 sene önce, faklrin zenginlerin malında hakkı
söylemekle, insanlıkta bir devrim yapmıştır. Zariyat Suresi'nin
19. ayeti ile Mearic Suresi'nin 24 ve 25. ayetleri bu hakkı ilan etmektedir.
Ayetler şöyledir: "Mallaruıda, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır".
"Mallarında, dileneııe ve malırum kalmışa belli bir hak tanıyanlar".

olduğunu

Bu ayetler

çağdaş

bir

bakış açısıyla

analiz edilebilseydi,

işsizlik

si-

gortasını ilk önce müslümanlar kurmuş olacaklardı. İşte zenginlerin fazi-

letlisi, malındaki faklrin hakkını bilip verendir. Bu hak, o kadar önemlidir
ki, ihmal edilmesi toplumların yıkılmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan bu hakkın yerine getirilmesi de, toplumları cennete çevirmekte ve
uzun süreli yaşamalarını sağlamaktadır. Duha Suresi'nin 8-11. ayetleri
şöyledir:

..::.ıw ı.!L.J ~ Loi_,~)UJ.iWILol_, .#)U ~ı LoU ~u )U\.ı:. <.!!~_,_,

"Allah seni fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse yetfmi sakın ezme,
dilenciyi de sakın azarlama ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla
an". Yüce Allah Beled Suresi'nde faklrin hakkını gözetmeyi "yokuşa"
benzetmektedir. Ayetler şöyledir: 4.:JJ .:U* .y..JI Lo <!!IJ.)ı Lo_, *.y..JI ~1 )U
iı..? ı~ ~_,ı* i..).o ı~ ~ * Y......., ..ş~ i.Y- ~ rl...h! _,ı "Fakat insan, yokuşu
aşamadı. O dik yokuş nedir biliyor musun? Köle /iz/id etmek veya açlık
günlerinde yakını olan bir yetfmi ·veya aç bir yoksulu doyurmaktır".
Burada Yüce Allah, fakiriere ve kölelere yardım etmeyi niçin yaBirincisi, zor olduğu için. Çünkü insan ekonomik fedakarlıkta bulunmayı çok zor yapar. İkincisi, yokuşu tırmanmak, yücelere
ermektir. Yüce ruhlu insanlar, düşkünterin elinden tutup kaldıranlardır.
kuşa benzetmiştir?

5)

Kadın Hakları

İnsanlığın başlangıcından İslam'ın doğuşuna kadar, çoğu zaman
dınlar ezilmiş, borlanmış ve aşağılanmıştır. İnsanlık, erkek egemen

kabir

kültür getirmiştir. İslam bu konuda da önemli ve ciddi bir inkılap yapmış
tır. Kadına gerekli olan değeri vermiştir.
a.Kadına

düşünce

özgürlüğünü

Suresi'nin 1. ayeti bunu ifade etmektedir.

getirmiştir.

Mücadele
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b.Bağımsız

ibadet yapma hakkını tanımıştır.
c.Beyine karşı bazı haklarını tespit etmiştir.
d.Anne olarak çocuklarının üzerindeki haklarını tayin

etmiş-

tir.
Erkeğe hayatını, canını, kanını veren kadın, İslam'ın gelişiyle layık
olduğu

yere çıkarılmıştır. Anne olduğunda, çocuklarıyla ilişkilerinde beyinden üç derece daha ileride olduğunu belirlemiştir. Feminizmin İslam
dünyasından çıkmamasının en önemli sebebi, kadın haklarını savünan
Kur' an gibi bir kitaba sahip olmasıdır. Kur' an, kadını bir insan olarak ele
almakta, hak ve görevlerini belirlemektedir.

6)

Haksızlığa Uğrayanın Hakkını

Arama

Hakkı

Yüce Allah, toplumda işlenen kötülüklerin açığa çıkarılmasını iste:..
memektedir. Zira insanlar, toplumun gidişatı ile ilgili olarak kötümser bir
tavır takınabilirler. Kötülük işlendiği yerde kalmalıdır; o çevre ile ilgili
olmayan kesimlere medya vasıtasıyla getirilmesi, psikolojik olarak sakın
calıdır. Nisa Süresi'nin 148. ayeti buna işaret etmektedir. Ayet şöyledir:
~ ~ .J.ll .;LS'_,~ ır' :1! J~l ır' • _,.....Jl; #.1 .J.ll ~ :1 "Allah kötü sözün
açığa vuru/masım sevmez; ancak haksızlığa uğrayan müstesnadır. Alla/ı,
herşeyi işitici ve bilicidir". İşte zulme uğrayan, yani kendisine haksızlık
yapılan kişinin hakkını arama hakkı olduğunu bu ayet ilan etmektedir.
Diğer

taraftan Hac Suresi'nin 39. ayeti de bu hakka dikkat çekmektedir. Ayet şöyledir: .,.ı<.W r_rıj ı); .J.ll.:ı!..ı I_,.J.l; ~L: .;_,.!;~~.w ,:,SI "Kendileriyle savaşı/anlara, zulme uğramış olmaları sebebiyle, savaşa girme
izni verildi. Şüphe yok ki, Allah onlara yardıma kadirdir".
Haksızlığa uğrayan,

arama

yani mazlum insana çeşitli yollarla hakkını
Kur'an tarafından 1400 sene önce verildiği düşünülürse, bu
önemi ve derinliği ortaya çıkmış olacaktır.

hakkı,

inkılabın

Diğer taraftan iftira edilerek haksızlığa uğrayan kadına hakkını
arama hakkı tanınmıştır. Nur Süresi'nin 4. ayeti buna işaret etmektedir.
Ayet şöyledir: c~ ü;:.iW r..ı~U ·'~ :U.._,l; 1_,;~ ~ ~ ..:.ıl:....=JI.:ı.J-"...ı< ~.uı_,
.;_,A...Wl ..:.W_,l_, l.J.ıl ö~~ rtl'#:/_, "Namuslu kadınlara zina isnadında
bulunup, sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şa
lıitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar faszktırlar".

r

büyük bir haksızlığa uğradığı ıçın,
hakkını hukı1ken mahkemeye başvurarak arayabilmektedir. Kur' an bu
hakkın üzerinde öylesine durmaktadır ki, her şeyde iki şahit ararken burada dört §abit aramaktadır. Yalan iftirada bulunana ağır bir ceza vermektedir.
Zina

iftirasına uğrayan kadın
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G) ÖGRENİM HAKKI
İnsanın,

insan olma nedeniyle kendisini yüceltme, geliştirme ve oliçin öğrenmesi gerekiyor. Bu onun doğal bir özelliğ_idir.
Bilgisiz gelişme ve olgunlaşma olmayacağına göre ve insan da hayatının
ilk yıllarında kendiliğinden bu bilgileri elde etme imkanına sahip olmadı
ğına göre, birinden öğrenmesi gerekiyor. Onun bu durumu, öğrenme
hakkını ortaya çıkarmaktadır.
gunlaştırması

İşte insanın

sahip olduğu bu haktan dolayı, Yüce Allah ona pek çok
şeyi öğretmek için vahiy, yani kutsal kitap göndermiştir. Bir bakıma kulun Rabbi tarafından öğretime tabi tutulma hakkı yerine getirilmiş olmaktadır.

Bu İlahi uygulama bize, insanların daha mutlu ve manevi bakımdan
daha zengin bir hayat yaşamaları için öğretim müesseseleri kurma zorunluluğunu ilham etmektedir. Böylece, insanın "öğrenme hakkı", insanlık
tarihindeki yerini almış bulunuyor. Kur'an'da insana ödenen ilk hakkın
bu olduğu görülmektedir. Ayet şöyledir: "Allah Adem'e bütün kanunları öğretti".

