* - ,) ; ;

FA, - A

8& &G 5 =G

&

EE3G

DDD>D

KUR’AN VE SÜNNET’E GÖRE
FADE ÖZGÜRLÜ Ü VE KUTSAL DE ERLERE SAYGI
Dr. Ali Aslan TOPÇUO LU
Freedom of Expression and Respect to the Holy Values According to the Qur’an
and Sunna
Freedom of expression is one of the most important rights which was given a person to
imrove himself. The restrictions that will be brought to this freedom effect both the
person’s honor and to improve himself. in a negative way to put restrictions to
expressing the ideas freely in democratic governments is seen as an unacceptable
thought. But, it is a fact that the perception of an unlimited freedom is also an
objectionable state for social comfort and peace.
In this frame, there isn’t any prohibitive judgement concerning freedom of opinion and
expression in Islam. But, to ignore the holy values of any religion and to insult them or
provoke them by claiming the concept of freedom while this freedom is being used
can not be appreciated in the scape of freedom of expression.
Islam has prohibited a muslim to ignore the holy values of any religion and to insult
them. The necessity of respecting to the values that are regarded as holy of Islam for a
person beliving in another religion is also vital in terms of the universal principles

Giri:
Bireysel hayat n n yan nda sosyal hayat da olan insan n, ki iliEinin olu mas nda ve geli tirilmesinde toplumun önemli katk s n n olduEu bir realitedir.
Ayn ekilde toplum da insandan etkilenir. Ki inin haklar n teminat alt na alan
toplum, asl nda bu yolla kendi hayat n , üretkenliEini ve kal c l E n garanti alt na
almaktad r. Bir toplumda insanlar, farkl dü ünme ve bu dü ündüklerini aç klayabilme hakk na sahip deEilse, o toplumun saEl kl bir dü ünce dokusuna malik
olduEu söylenemez. Bu bak mdan toplumun ideal bir dü ünce yap s na kavu mas n saElayan unsurlardan biri de ifade özgürlüEüdür.
nsan haklar n n geli tiEi ve güçlendiEi günümüzde ifade özgürlüEünün s n rlar n n en geni ölçüde tutulmas gerekir. Fikirlerin ifade edilmesine- sak ncal ,
zararl ve tehlikeli olduEu gerekçesiyle- yasaklamalar getirmek, çözülmesi güç
problemlerle kar la maya neden olabilir. Bu aç dan son derece dikkatli davranma zorunluluEu vard r. fade özgürlüEü, ülkemizde son zamanlarda üzerinde
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en çok durulan, aktüalitesini her zaman koruyan ve üzerinde farkl dü üncelerin
belirtildiEi bir konu olagelmi tir. Ayr ca ifade özgürlüEünün s n rl m yoksa s n rs z m olduEu konusundaki görü ler de, bu özgürlüEün pratik ehemmiyetini ortaya koymaktad r.
fade özgürlüEünün detayl bir ekilde tüm kaynaklar , özellikleri ve s n rlar ile birlikte ele al narak i lenmesi, kapsaml bir çal may gerektirir ve bir makalenin boyutlar n a acak düzeydedir. Bu amaçla çal mam z n çerçevesi,
Kur’an’da ve Hz Peygamberin uygulamalar temelinde ifade özgürlüEü kapsam nda kutsal deEerlere sayg hususunda olacakt r.
A)Kavramsal Çerçeve
1) Modern Hukukta "fade ÖzgürlüBü
nsan diEer canl lardan ay ran en önemli özellik, onun ak l sahibi olmas
ve dü ünmesidir. Dü ünebilme ve bir kanaate varma, insan insan yapan özelliklerin ba nda gelir. nsan n kendini geli tirebilmesi ve ki ilik kazanabilmesi için
kanaatlerini özgür bir biçimde çe itli yollarla aç klayabilmesi gerekir.
Modern hukukta dü ünce özgürlüEü konusunda ortak bir tan ma ula lamam t r. Hatta dü ünce özgürlüEü1 ile ilgili tan mlamalar içinde ifade özgürlüEünü de bulmak mümkündür. Bu çerçevede dü ünce özgürlüEü için u ekilde
tan mlamalar yap lmaktad r: Dü ünce özgürlüEü, “insan n serbestçe haber ve
bilgilere, ba kalar n n fikirlerine ula abilmesi, edindiEi dü ünce ve kanaatlerden
dolay k nanamamas ve bunlar tek ba na ya da ba kalar yla birlikte (toplant ,
dernek, sendika vb.) çe itli yollarla (söz, bas n, resim, sinema, tiyatro vb.) serbestçe ifade edebilmesi, anlatabilmesi, savunabilmesi, ba kalar na aktarabilmesi
ve yayabilmesi anlam na gelir.”2
Bir tan ma göre de dü ünce özgürlüEü, “insan n kar la t E bütün sorunlara vermek istediEi yan tlar kendi kendine seçebilmesi, bireysel ve sosyal davran lar n da bu yan tlara uydurabilmesi imkân d r.3 Ba ka bir tan ma göre ise
dü ünce özgürlüEü, “dü ünceleri serbestçe aç klayabilmedir.”4
Farkl hukuk metinlerinde ifade özgürlüEü deEi ik ifade biçimleriyle kullan lm t r. Her bireyin fikir ve ifade özgürlüEüne hakk olduEu ilkesini koyan @nsan
Haklar Evrensel Bildirgesi’ne göre “Bu hak; fikirlerinden ötürü rahats z edilmemek, ülke s n rlar söz konusu olmaks s z n haber ve fikirleri her araçla aramak,
1
Bu özgürlük, !nsan Haklar% Evrensel Beyânnamesi’nin 19. maddesinde, “Her ferdin fikir ve ifade özgürlü€üne hakk~
vard~r...” ˆeklinde düzenlenmiˆtir. Düˆünce özgürlü€ü ilkesinin 9. maddesine koyan Avrupa Sözle.mesi 10. maddede
herkese “ifade özgürlü€ü”nü tan~d~ktan sonra, bunun kapsam~n~ belirtir. 1982 Anayasas%’n%n 25. ve 26. maddelerinde
ise, “Düˆünce ve Kanaat Hürriyeti” ve “Düˆünceyi Aç~klama ve Yayma Hürriyeti” baˆl~klar~yla bu konuya de€inilmiˆtir.
2
Kabo7lu, •brahim Özden, Bilim ve Sanat Özgürlü7ü, •nsan Haklar~, Yap~ ve Kredi Yay~nlar~, •stanbul, 2000,
s.106; ayr~ca bkz. Tanör, Bülent, Türkiye’nin !nsan Haklar% Sorunu, •stanbul, 1994, s.59.
3
Teziç, Erdo€an, “Türkiye’de Siyasal Dü.ünce ve Örgütlenme Özgürlü7ü”, Anayasa Yarg~s~, Ankara, 1990, VII, 33.
4
Aral, Vecdi, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunlar%, •stanbul, 1983, s.213; Mumcu, Ahmet, !nsan Haklar% ve Kamu
Özgürlükleri, Savaˆ Yay~nlar, Ankara, 1992, s.10
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elde etmek ve yaymak hakk n gerektirir”(md.19). Birle*mi* Milletler Ki*i Özgürlükleri ve Siyasal Haklar Pakt ’n n hükmü daha somut ve ayr nt l d r. Herkese
fikir ve kanaat özgürlüEü tan yan 19. maddesine göre ifade özgürlüEü, “sözlü,
yaz l , bas l veya sanatsal biçimde ya da tercih edilen ba ka bir amaçla, ülke
s n rlar göz önüne al nmaks z n, her türlü enformasyon ve fikirlerin ara t r lmas ,
al nmas ve yay lmas n içerir.”
@nsan Haklar Avrupa Sözle*mesi’nin 10. maddesinde de herkese “ifade
özgürlüEü”nü tan d ktan sonra bunun kapsam öyle belirtilir: “Herkes görü lerini aç klama ve anlat m özgürlüEüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüEü ile kamu
otoritelerinin müdahalesi ve ülke s n rlar söz konusu olmaks z n haber veya fikir
almak ve vermek özgürlüEünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon
ve sinema i letmelerini bir izin rejimine baEl tutmalar na engel deEildir.” Bu
sözle menin 9. maddesinde de dü ünce özgürlüEü tan nm t r.
Böylece Avrupa Hukukunda dü ünce özgürlüEü, kanaat özgürlüEünden
ifade özgürlüEüne uzanan geni bir uygulama alan n kapsam na al r. T.C. 1982
Anayasas ’nda ise “ Herkes dü ünce ve kanaat özgürlüEüne sahiptir. Her ne
sebep ve amaçla olursa olsun kimse dü ünce ve kanaatlerini aç klamaya zorlanamaz; dü ünce ve kanaatleri sebebiyle k nanamaz ve suçlanamaz”(md.25).
Yukar da yap lan tan mlamalar doErultusunda dü ünce özgürlüEü için kimileri “dü*ünce özgürlü ü” baz lar “ifade özgürlü ü” ve özellikle Amerikan
sistemi ve Bat daki baz ülkelerdeki durumdan söz ederken “konu*ma özgürlüü” ya da “söz özgürlü ü” ifadelerini kullanmaktad rlar. Ancak dü ünce özgürlüEü olarak kullan ld E nda bu kavram, dü üncenin aç klanmas özgürlüEünü de
kapsamaktad r.5Çünkü ifade özgürlüEü; dü ünce, fikir, bilgi ve kanaatlerin d avurum serbestliEidir.6
2) "slâm Hukukunda "fade ÖzgürlüBü
fade özgürlüEü, asl nda 18. asr n sonlar na doEru ortaya ç kan bir kavramd r. Bu nedenle modern hukuktaki terminolojik karma a, slâm hukukunda
da görülmektedir. Baz lar görü özgürlüEü” anlam na gelen “hürriyyet’r-re’y”
ve “hürriyyet’ül-kavl”(konu*ma özgürlü ü) gibi bir terimi kullan rken, baz lar
da “hürriyyetü’t-tefkîr”(dü*ünce özgürlü ü), “hürriyyetü’t-ta‘bîr” (ifade ve
yorum özgürlü ü) ve “hürriyyetü’l-beyân”(ifade özgürlü ü) gibi kavramlar
kullanm lard r. Ancak görü ve dü ünceyi ifade etme ve yayma özgürlüEü,
“hürriyyetü’t-ta‘bîr” ile ifade edilmi tir.7
Aç klanmam bir dü üncenin bir anlam ifade etmemesi nedeniyle dü ünce özgürlüEü tek ba na kullan lmas durumunda ifade özgürlüEünü de kapsa5
Arasl~, Oya, Anayasa Hukuku Aç%s%ndan Dü.ünce Özgürlü7ü, Edebiyatç~lar Derne€i Yay., Ankara, 1994, s. 19;
Küçük, Adnan, !fade Özgürlü7ünün Unsurlar%, Liberal Düˆünce Toplulu€u, Ankara, 2003, s.5-10;
6
Kabo7lu, •brahim Özden, Dü.ünce Özgürlü7ü,, •nsan Haklar~, Yap~ ve Kredi Yay~nlar~, •stanbul 2000, s.107.
7
Kemâlî, Muhammed Hâˆim, !slâm’da !fade Hüreriyeti, çev.Muhammed ‹eviker, •nsan Yay~nlar~, •stanbul, 2000,
s.16.
8
Kemâlî, s.17
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maktad r. Ancak biz bu çal mam zda sadece ifade özgürlüEü terimini kullanacaE z.
fade özgürlüEü; fertlerin veya gruplar n, fikirlerini ba kalar na iletebilme
yetenekleri üzerinde s n rlamalar n bulunmas , bunun kar l E nda da onlar n
ba kalar n kendilerini dinlemeye zorlamama ve insan haysiyet ve vakar için
gerekli olan diEer artlara tabi olmalar anlam na gelir.8
Bu özgürlük, bas n özgürlüEünü ve fikirleri- kitaplar, resimler, i aretler ve
diEer ileti im vas talar dahil her biçimde- iletebilme özgürlüEünü içini al r. Zira
bu özgürlüEün amac ba kalar na bilgi verme, onlar ikna etme, gerçeEi ortaya
ç karmak ya da üpheli bir eyi netle tirmek veya üpheyi bertaraf etmek olabilir.9
Öte yandan kanaat özgürlüEünün din alan nda d a vurumu ise ibadet özgürlüEünün kullan lmas d r.10 Nitekim M. Tahir b. Â*ûr bu özgürlüEü: “hukukun
izin verdiEi ölçüde, ki inin görü ve inançlar n aç Ea vurmas ”11 eklinde bir
tan mlamaya giderek bunun dinî boyutuna vurgu yapm t r. Ayr ca bu görü
Nevin Abdulhâl k Mustafa taraf ndan da savunulmaktad r. 12
B) Kur’an ve Sünnet’e Göre Kutsal DeBerlere Sayg
fade özgürlüEü, ferdin kendini geli tirmesinin vazgeçilmez bir parças d r.
Bu amaçla ki inin söylemek veya yazmak istediEi eylerin ifadesine s n rlamalar
getirmek, hem onun vakar ve haysiyetini hem de bireysel anlamda kendini geli tirme isteEini tehlikeye sokmaktad r.13
Bu arada unu da ifade edelim ki, hiçbir zaman hiçbir toplumda s n rs z
özgürlük diye bir ey olamayacaE ; s n rs z özgürlüEün anar i doEuracaE ve böylece özgürlükleri ortadan kald racaE da bir gerçektir. Bu aç dan özgürlüklerin var
olabilmesi ve ki i yönünden pratik bir deEer ifade edebilmesi için; özgürlük s n rlar n n belirtilmesi, bir tak m kriterlerle çerçevelenmesi gerekmektedir.14 Bu ekilde s n r koyman n, insanlar aras nda sevgi, sayg ve karde liEin geli mesine hizmet ettiEi kabul edilmektedir.
Konu ile ilgili temel kriter Kur’an’da öyle belirtilmektedir: “ (Onlar n) Allah’tan ba*ka yalvard klar tanr lar na hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini a* p Allah’a hakaret etmesinler.” slâm hukuk metodolojisindeki
“sedd-i zerai” prensibinde referans al nan bu ayet15 ile ilgili olarak çaE m z müfessirlerinden Elmal l Hamdi Yaz r u deEerlendirmeyi yapmaktad r: “…onlara
tapt klar , kendilerince hürmet ettikleri eyleri kar t rarak mesela “kahrolsun
9*

Kemâlî, s.17
Kabo€lu, Özgürlükler Hukuku, Afa Yay~nlar~, 5. Bask~, •stanbul, 1999, s.214.
11
Muhammed Tâhir b. Âˆûr, !slâm Hukuk Felsefesi (Gaye problemi), •z Yay~nc~l~k, •stanbul, 1996, s.112.
12
Nevin, Abdulhâl~k Mustafa, !slâm Siyasi Dü.üncesinde Muhâlefet, çev. Vecdi Akyüz, •z Yay~nc~l~k, 1. Bask~,
•stanbul, 1990, s.57.
13
Kemâlî, s.19.
14
Kapani, Münci, Kamu Hürriyetleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay~n~, 2. Bask~, Ankara, 1968. s. 162.
15
Ebû Zehra, Muhammed, !slâm Hukuku Metodolojisi, çev. Abdulkadir ‹ener, Ankara, 1981, s.247.
10
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tapt E n z” veya “dini öyle böyle” gibi bir sövme ve küfretmekle hitap ederek
söverseniz, vicdanlar na, hissiyatlar na basm olursunuz. Onlar da k zarak ve
bilgisizliklerinden dolay ayniyle kar l k verdikleri zann nda bulunarak, “biz de
sizinkine” diye sizin söylediklerinizi iade eder ve bunun ona denk olmad E n
bilmezler ve bu ekilde hak s n r n a arak Allah’a sövmü olurlar.”16
slâm’da daha önceki peygamberlere ve kitaplara iman, inanç esaslar
kapsam nda deEerlendirilmektedir.17Ayr ca Kur’ân, önceki kitaplar olan Tevrat’
ve ncil’i, “içerisinde hidayet ve nur olan kitaplar olarak tan mlamaktad r.18
Kutsal deEerlerden mabedlerle ilgili olarak da “Allah, insanlar n bir k sm n
diEerleriyle savmasayd manast rlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’ n ad
çokça an lan camiler y k l p giderdi”19 âyeti, Allah’ zikretmek için in a edilip
içlerinde Allah’ n isminin an ld E bütün mekânlar n varl E n onaylamakla yetinmemekte, ayn zamanda onlar n, sald r ve tecavüzlere kar korunmas n n da
hukukî bir vecibe olduEunu aç kça beyan etmektedir. Bu aç dan Kur’ân, hem
bütün ilahi kitaplar n hem de Allah’ n isminin an ld E bütün ibâdet yerlerinin
kutsall k ve dokunulmazl E n ifade etmektedir.20 Yahudi ve H ristiyan dinine ait
mâbetleri bu kadar sayg yla anan ve onlar slam’ n mâbedleriyle birlikte zikreden Kur’an- Kerim, bu konuda müslümanlar n nas l bir tutum içinde olmas
gerektiEini de aç kça ortaya koymaktad r.
Ayr ca Kur’an’da en çok tekrar edilen k ssalar içerisinde Hz. Musa ile ilgili
olanlar yer tutmaktad r. Ayr ca Hz. Meryem, Kur’an’da en çok bahsedilen ve
ismi geçen tek kad nd r.21Kur’an, Hz. Meryem’in iffeti ve asaletini hep vurgulamaktad r. Meryem oElu sa ise çocukken; “Ben Allah’ n kuluyum, bana kitap
verdi ve beni peygamber yapt ” diyen bir resûldür.22
DiEer taraftan Kur’an’da: “Allah Tealâ kötü konu*man n halk içinde söylenmesini -zulme u rayanlar d * nda- sevmez” 23buyurulmaktad r. Bu âyet, ifade
özgürlüEüne önemli bir s n rlama getirmektedir. Bunun sebebi, konu ma kötü,
müstehcen, gayr-i ahlâkî ve ba kalar n incitici olduEundad r.24 Ayr ca gayrimüslimler ile ilgili olarak da Kur’an- Kerim, Hz. Muhammed’in (s.a.) bir bask kurmak25 ve ehl-i kitab sindirmek için gönderilmediEinin, insanlar aras nda sevgi ve
sayg n n olu mas için gönderildiEini26 ifade etmektedir.

16

Yaz~r, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Feza Yay~nc~l~k, •stanbul, 1992, III, 493-494.
el- Bakara, I2/285.
18
el-Mâide, 5/44,46.
19
el-Hacc, 22/40.
20
Fazlur Rahman, Müslüman Toplumunda Gayr-i Müslim Az%nl%klar, •slâmî Yenilenme, çev. Adil Çiftçi, Ankara
Okulu Yay~nlar~, Ankara, 1999, s. 102
21
Bkz et-Tahrîm, 66/12.
22
Bkz. Meryem,19/28-30.
23
en-Nisâ, IV/148.
24
Kemâlî, s.19.
25
“Ö€üt ver, sen ancak ö€üt verensin, zorla yapt~r~c~ de€ilsin” (el- Gâˆiye 88/21-22)” onlar~ zorla yola getirecek
de€ilsin”. (Kâf, 50/45).
26
“Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik” (el-Enbiyâ, 21/107).
17

DD3

-&

-

.

Kur’an, ehl-i kitapla en güzel
ekilde mücadele edilmesini
istemektedir.27Yine bu âyette de onlara kar yap lacak mücadelenin bask ya
dayanmamas gerektiEi üzerinde durulmaktad r. Bu âyette geçen “zulmedenler
hariç” ifadesini Mücahid’in, “sizinle sava* p cizye vermeyenler” eklinde yorumlad E Ebû Ubeyd taraf ndan aktar lmaktad r.28 Bu âyetlerden hareketle
Kur’an’ n, dü ünce ve ifade özgürlüEünden yana tav r koyduEunu söylemek
mümkündür.
Ayn ekilde Hz. Peygamber, bütün peygamberleri hep sayg yla anmaktad r. Nitekim Hz. Peygamber’in e i Safiyye, Yahudi as ll olmas nedeniyle Hz.
Peygamber’in diEer e leri taraf ndan tarizli ifadelere muhatap olduEunu ikayet
ettiEinde, Peygamberimizin cevab öyle olmu tur: “Siz benden nas l hay rl
olursunuz?! Kocam Muhammed, babam Harun, amcam da Musa demedin
mi?”29 eklinde olmu tur. Ebû Hureyre’nin rivâyetine göre de Hz. Peygamber
zaman nda Yahudiler Tevrat ibrânice okurlar ve onu müslümanlar anlas nlar
diye de Arapça olarak tefsîr ederlerdi. Durumdan haberdar olan Hz. Peygamber:
“Ehl-i kitâb tasdik de tekzîb de etmeyiniz; ancak sizler: “Biz Allah’a ve O’nun
taraf ndan indirilene inand k deyiniz” 30 buyurmu tur.31
slâm’da hiçbir zaman Tevrat ve ncil’in öErenilmesi, öEretilmesi ve çoEalt lmas yönünde herhangi bir k s tlama getirilmemi tir.32 Hz. Peygamber,
Hayber’in fethinden sonra ganimetlerin taksimi esnas nda Tevrat nüshalar n
isteyen Yahudilere onlar geri vermi tir.33 Bu durum, Hz. Peygamber’in onlar n
kitaplar na müdahale etmediEini göstermektedir. Necrân H ristiyanlar yla yap lan anla mada,34 nciller konusuna deEinilmemi tir. Ancak anla mada onlar n
dinleri garanti alt na al nd E ndan ayn garantinin kapsam na kutsal kitaplar n n
da gireceEi rahatl kla söylenebilir.
Hz. Peygamber döneminde dü ünce ve inanc ndan dolay hiçbir kimse
veya hiçbir toplum suçlanmam , bu yönde kendilerine bask yap lmam ve
dü ünce ve inançlar ndan dolay da cezaland r lmam t r. Dü ünce boyutunda
kalmak ko uluyla Hz. Peygamber, kendisi ile tart an herkesi iknaya çal m ,
kendisi ile tart an kimselere sert davranmak isteyen arkada lar na da engel olmu tur.35
Müslümanlar n gayrimüslimlerin ibadetlerine sayg duymalar genel bir ilkedir. Hz. Peygamber’in Necran H r stiyanlar n Medine’ye daveti üzerine Ebû
Hârise b.Alkâme ba kanl E nda altm ki ilik H ristiyan Necran heyeti, öEleden
27

el-Ankebût, 29/46; en-Nahl, 16/125; el-Bakara, 2/111; el-Ahkâf, 46/4.
Ebû Ubeyd, Kitâbu’l-Emvâl, Thk. Halil Herrâs Muhammed, Dâru’l-Fikr, 2.Bask~, Beyrut, 1395/1975, s.28.
29
•bn Hacer, el-!sâbe fi Temyîzi’s-sâhâbe, M~s~r, 1328, IV, 347.
30
el-Bakara, 2/136.
31
Buhârî, “•‘tisâm”, 25; Ebû Dâvûd, “•lim”, 2; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV,136.
32
•bn Kayyim el-Cevziyye, Ahkâmu ehli’z-zimme, Thk. Subhî es-Sâlîh, Matbaatu Câmiatu D~meˆk,1. Bask~, D~maˆk,
1831/1961, I, 208-244.
33
Vâk~dî, Kitâbu’l-Megâzî, Thk. Morsden Jones, Oxsford University Press, London, 1966,
II, 680-681.
34
Ebû Yûsuf, Kitâbu’l-Harâc, Matbaatu Selefiyye ve Mektebetuha, 4. Bask~, Kahire, 1392, s.77-78; •bn Sa‘d, etTabakâtü’l-kübrâ, Dâru’s-Sâd~r, Beyrut, 1380/1960, I, 358.
35
Aktan, Hamza, Kur’an ve Sünnet I.%7%nda Dü.ünce ve !nanç Özgürlü7ü, Uluslararas~ Avrupa Birli€i ‹uras~ Tebli€
ve Müzakereleri, Diyanet •ˆleri Baˆkanl~€~ Yay~nlar~, Ankara, 3-7 May~s 2000, II, 84.
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sonra geç vakitte ancak Medine’ye ula p Hz. Peygamber’in huzuruna ç km lard . bâdet vakitleri girince Mescid-i Nebevi’de ibâdet etmek istemi ler, Sahâbe
buna itiraz etmesine raEmen Allah Resûlü Mescid-i Nebevî’yi onlara b rakm t r.
Onlar da doEuya dönerek ibâdetlerini yapm lard r.36
Gayrimüslimlerin de ifade özgürlüEüne sahip olduEuna dair Yahudîlerin
Medine’de Hz. Peygamber’le zaman zaman dinî içerikli tart malar yapt klar
bilinmektedir. Ayr ca Necran heyeti Medine’de bulunduEu s rada Hz. Peygamber ile aralar nda bir tak m dinî içerikli tart malar da olmu , H ristiyanlar n Hz.
sa hakk ndaki görü lerinden dolay , bu hadiseye atfen, Âl-i @mrân sûresinin ilk
seksen ayeti nâzil olmu tur.37 Yap lan bu tart malar, yine Hz. Peygamber’in
dü ünce ve ifade özgürlüEüne verdiEi önemi aç kça ortaya koymaktad r.
Hz. Peygamber döneminde yap lan anla malara ve uygulamalara bakt E m zda; slâm idaresi, gayrimüslimlerin din görevlileri atamalar na herhangi bir
müdahalede bulunmam ve müdahale edilemeyeceEi yönünde ise garantiler
vermi tir.38 Ayr ca Hz. Peygamber’in Necrân H ristiyanlar yla yapt E anla mada
onlar n haçlar n n garanti alt nda olduEunu ve hiçbir ekilde engellenemeyeceEini ifade etmi tir.39 Necranl larla yap lan bu anla mada Allah’ n himâyesi ve Hz.
Peygamber’in zimmetinin Necranl lar n mâbetleri üzerine olduEu belirtilerek
mâbetler garanti alt na al nm t r.40 Ayr ca Hz. Peygamber, Benî Haris b. Ka‘b
Psikopos’u ile Necran Piskoposlar na gönderdiEi güven mektubunda da ayn
garantiyi tekrarlam t r.41
Bu anlay sonraki dönemlerde uygulama alan bulduEu içindir ki, bütün
slâm dünyas nda camilerin yan nda Yahudilerin havralar ile H r stiyanlar n
kiliseleri de var olagelmi tir. Ancak Mabed, zararl faaliyetlerin yürütüldüEü ve
yönetildiEi bir merkez olarak çal yorsa buraya da müdahale edilmi tir. ÖrneEin,
Hz. Peygamber döneminde Medine’de Hazrec kabilesinden “Rahip Ebû Amir”
ad ndaki bir ki inin, slâm’a ve Hz. Peygamber’e kar plânlar ve tuzaklar haz rlayarak müslüman topluluEu bölmek amac yla Medine’de “Mescid-i D râr”’ in a
ettirmesi neticesinde Hz. Peygamber, Tebük seferi dönü ünde zararl faaliyetlerin yürütüldüEü bir irtibat bürosu eklinde çal an bu mabedi y kt rm t r.42
slâm’da heykeller yasak olmas na raEmen sâ’n n, Meryem’in ve diEer
azizlerin heykellerini kilise ve manast rlar na rahatl kla koyabilmi lerdir. Ayr ca
özel günlerini anlatan tablo ve mozaiklerini mabetlerinin duvarlar nda sergileye36

•bn Hiˆam, es-Sîretu’n-Nebeviyye, Matbatu Mustafa el-Bâbî el-Halebî, Kahire, 1355/1936, II, 223-224; Câh~z, elBeyân ve’t-tebyîn, Mektebetü’l-Hancî, 4. Bask~, M~s~r, 1395/1975,III, 131.
37
•bn Hiˆâm, II, 224-225.
38
Ebû Yûsuf, el-Harâc, s. 72; •bn Sa‘d, I, 266, 288; Hamidullah, Muhammed, Mecmûatu’l-Vesâiki’s-siyâsiyye li’lahdi’n-Nebevî ve’l-h%lâfeti’r-râ.ide, Dâru’n-Nefâis, 3. Bask~, Beyrut, 1389/1969, s.140-141, no:94; s. 173-176,
no:105; s. 178, no: 106; s. 179, no: 106; s. 179, no: 107.
39
Ebû Yûsuf, el-Harâc, s.78; Ebû Ubeyd, s. 244-245; Hamidullah, el-Vesâiku’s-siyâsiyye, s. 141, no: 94.
40
Ebû Yûsuf, el-Harâc, s. 78; Ebû Ubeyd, s. 244; •bn Sa‘d, I, 288, 357-358; Hamidullah, el-Vesâiku’s-siyâsiyye, s.
141, no: 94; Anlaˆmas~n~n Ebû Davud’daki rivâyetinde ise kiliselerin y~k~lmayaca€~ ifadesi yer almaktad~r. Bkz. Ebû
Dâvûd, “Harâc”, 30.
41
Ebû Yûsuf, el-Harâc, s. 78; •bn Sa‘d, I, 266; Hamidullah, el-Vesâikus-siyâsiyye, s. 145, no: 95.
42
Vâkîdî, III, 1045-1048.
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bilmi lerdir.43 H r stiyanlar n mabetlerinde kendi inançlar n temsil ettikleri resim
ve heykellerine herhangi bir ekilde müdahalede bulunulmam t r.
Bu bilgiye ilaveten, Hz. Peygamber, Necrânl larla yapt E anla mada, H ristiyanlar n kutsal sayd E mekânlarda sûretlerine dokunulmayacaE n aç kça
ifade etmi ve onlara bu yönde teminat vermi tir.44 Burada slâm’ n sûretler
konusunda bilinen olumsuz yakla m na raEmen45 H ristiyan sûretlerine himaye
getirilmi olmas oldukça dikkat çekicidir.
Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde, Avf b. Mâlik kanal yla rivayet edilen bir
hadise göre, Hz. Peygamber’in Avf b. Malik ve beraberindekilerle birlikte bir
bayram gününde Yahudilerin ibâdet hânelerine girdikleri ve Hz. Peygamber’in
Yahudileri kendisine iman etmeye çaE rd E na dair bir rivâyet yer almaktad r.46
Bu malumattan hareketle gayrimüslimlerin bayram kutlamalar na müdahale
edilmediEi anla lmaktad r.
lk Dört Halife döneminde ise gayrimüslim vatanda lar n dü üncelerini
aç klarken onlara kar olumsuz bir tavr n meydana geldiEini söylemek oldukça
zordur.47 Bu uygulamalar n temelinde dinde zorlamaya gidilemeyece i48 temel
ilkesinin yatt E söylenebilir. Nitekim Hz. Ömer, Medain H ristiyanlar na verdiEi
garantinin bir yerinde bu hususu aç k bir ekilde bildirmi tir: “H ristiyanl k dinine
mensup hiç kimse @slâm’a geçmesi için zorlanamaz.”49
GörüldüEü üzere slâm’da gayrimüslim vatanda lar n dü ünmesini, düündüEü ve inand E eyi ifade etmesini engelleyen herhangi bir nass yoktur.50
slâm’a ve topluma zarar vermemek, kamu düzenine ve toplum ahlâk na ayk r
olmamak kayd yla bu özgürlükten, gayrimüslimler de- müslüman vatanda lar
gibi- faydalanabilirler.51 Bu hususta u ilke benimsenmi tir: “Onlar dinleri ile
ba*ba*a b rak r z. @nançlar na ve ibâdetlerine kar *may z.”52
Bir kimse keyfi olsun ve olmas n, herhangi bir görü ü dile getirebilir ve
mukaddesata küfür, fitne ve benzeri hususlara dair olan hukuku ihlâl etmediEi
sürece bir görü ileri sürmede özgürdür.53 Bu hususta @bnü’l-Kayyim, (et-Tevbe,
9/12,54 el-Ahzâb, 33/57,55 el-Mücâdele, 58/5)56 âyetlerinden hareketle dinî de43

Cevâd, Ali, el-Musfassal fi Tarîhi’l-Arab Kable’l-!slâm, 2. Bask~, Ba€dad, 1413/1993, VI, 650.
Ebû Yûsuf, el-Harâc, s.77-78; Ebû Ubeyd, s. 244-245; •bn Sa‘d, I, 358; Belâzûrî, Fütuhû’l-buldân, Müessesetü’lMeârif, Beyrut, 1407/1987, s.87; Hamidullah, el-Vesâiku’s-siyâsiyye, s.141, no.94.
45
Daha geniˆ bilgi için bkz. Yakutcan, Ahmet- Ömür, Cuma, !slâm’da Resim, Heykel ve Mûsikî, Nil Yay~nlar~, •zmir,
1991, s.2 vd.
46
Ahmed b. Hanbel, VI, 25.
47
Zeydân, Abdülkerim, Ahkâmu’z-zimmiyyîn ve’l Müste’menîn fi dâri’l-!slâm, Ba€dad 1382/1963, s. 101.
48
el-Bakara, 2/256.
49
Hamidullah, el-Vesâiku’s-siyâsiyye, s.162, no:102.
50
Zeydân, s.101.
51
Zeydân, s.101.
52
Zeydân, s. 95 vd.
53
Kemâlî, s.70.
54
“E€er andlaˆmal~lardan sonra, andlar~n~ bozarlar, dininize dil uzat~rlarsa, inkârda önde gidenlerle savaˆ~n, çünkü
onlar~n andlar~ yoktur, belki vazgeçerler.”
55
“Allah’~ ve Peygamber’ini incitenlere, Allan dünyada da ahirette de lanet eder; onlara alçalt~c~ bir azap haz~rlar.”
44
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Eerlere küfür vb. hakaretlerin, zimmet anla mas n bozacaE n söylemektedir.57
Ebû Ubeyd ise “dinî de erlere sald r ” örneklerinde geçen davran lar zimmîlerin anla ma artlar na ayk r davran larda bulunmalar olarak yorumlamaktad r.58
Kaynaklarda Hz. Peygamber döneminde müslümanalara ve dini deEerlere
sözlü sald r da bulunan pek çok kimsenin varl E na dair rivayetler mevcuttur.
ÖrneEin, siyer müdevvenat nda sürekli olarak Hz. Peygamber’e söven ve O’nun
hakk nda uygunsuz sözler sarfeden bir Câriye’nin,59 yine benzer eylemlerde
bulunan bir Yahudi kad n n bulunduEu kaydedilmi tir.60
Bunlar n d nda Hz. Peygamber’e ve sahabeye iir diliyle hakaret eden,
Medine kamuoyunu slâm ve müslümanlar aleyhine k k rtan Esma bint
Mervân61 Ebû Âfek62 ve Mekke’ye kadar gidip Kurey mü riklerini ve müttefiklerini müslümanlar aleyhine k k rtan Ka‘b b. E*ref63 gibi baz Yahudi airlerinin
eylemleri de dü ünce ve ifade özgürlüEü kapsam nda deEerlendirilemez. Ayr ca
Hz. Peygamber, yine bir Yahudi olan ve kendisine eziyet edip aleyhindeki faaliyetleri mallar yla destekleyen Ebû Rafî Abdullah b. Ebî Hukeyk’in Hayber’de
Medine üzerine yürüyecek bir ordu te kili için ortaya koyduEu çabalar, dü ünce
ve ifade özgürlüEü olarak görülemez.64
Bu çerçevede herhangi bir dine hakaret etmek, dü ünce özgürlüEü olarak
deEerlendirilemez. Zira bir müslüman n ba ka bir dinin kutsal deEerlerini tahkir
ederek yermesini ve o dinin kutsal sayd E deEerlerle alay etmesini slâm nas l
yasaklam sa65 ba ka dine mensup olan ki ilerin de slâm’ n kutsal deEerlerine
sayg l olmas , evrensel ilkeler bak m ndan da önem arzetmektedir.
O aç dan bir gayrimüslim vatanda da içinde ya ad E slâm toplumunda
dinî deEerlerini savunma ve mensubu olduEu dinin ilkelerini kendi cemaatine
yaz l ve sözlü olarak anlatma hakk na sahiptir. Nitekim Medine’de Yahudilerin
sinagog ve eEitim müessesesinin her ikisini de ihtiva eden “Beytü’l-Midrâs” diye
an lan bir kurumlar n n olduEundan bahsedilmektedir.66 Öte yandan Hz.
Ebubekir ve Hz. Ömer’in de zaman zaman Beytü’l-Midrâs’a giderek buradaki
56
Allah’a ve Peygamber’ine karˆ~ gelenler, kendilerinden öncekiler nas~l alçalt~ld~ ise öyle alçalt~lacaklard~r. Biz,
apaç~k âyetler indirmiˆizdir, bunlar~ inkâr edene alçalt~c~ azap vard~r.
57
•bn Kayyim, Ahkâm, II, 831 vd.
58
Ebû Ubeyd, s. 234.
59
Ebû Ubeyd, s. 233; Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 2 ; Nesâî, “Tahrimu’d-Dem”,16 ; •bnü’l- Kayyim, Ahkâm, II, 832.
60
Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 2; •bnü’l- Kayyim, Zâdu’l-me‘âd fi hedyi hayri’ l ibâd, Matbaatu’l-M~sriyye ve Mektebetuha,
by., 1924, III, 214.
61
Vâkîdî, I, 172-174.
62
•bn Sa‘d, II, 28; Vâkîdî, I, 174-175.
63
Vâkîdî I, 184-193; •bn Hiˆam, III, 54-61; •bn Sa‘d, II, 31-34; Buhârî, “Megâzî,” 15; Ebû Dâvûd, “Harâc”, 21,22;
Ya‘kûbî, Târîh, Dâru Sâd~r, Beyrut, 1329/1960,II,78; Taberî, Tarihu’l-Ümen ve’l-Mülûk, Thk. Muhammed Ebu’l-Faz~l
•brahim, Beyrut, ty., II, 487-492;
64
Buharî, “Megâzî”, 16; Taberî, Târîh, II, 493-494.
65
el-En‘âm, 6/108. Gayrimüslimler, hayattayken kendilerine hakaret edilmedi€i gibi mezarl~klar~ndaki kemiklerine de
hakaret edilemez. Bkz. Hamidullah, Muhammed, Hz.Peygamber ve Hülâfâ-i Râ.idîn Döneminde !slâm Devlet Ba.kan%, !slâm Anayasa Hukuku, çev. Abdülaziz Hatip, Beyân Yay~nlar, •stanbul, 1995, s.174.
66
Buharî, •‘tisâm”, 18; Ahmed b. Hanbel, VI, 25.
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Yahudileri slâm’a davet etmi olduklar olgusundan hareketle bu müessesenin
varl E n n bu dönemlerde de devam ettiEini anlamaktay z. Yahudilerin din eEitimlerine herhangi bir müdahale olmam ve önceki ekliyle buna devam etmi lerdir.67
Ancak gayrimüslimler, dü ünce ve ifade özgürlüEünü kullan rken kutsal
dinî metinlerin d na ç karak slâm’a ve onun temel kaynaE olan Kur’an- Kerim
ve Hz. Muhammed (s.a.)’e sald r rsa onlar n bu davran , dü ünce özgürlüEü
olarak deEerlendirilemez. Bu tav r, toplumlar n bar içinde ya amas n engellediEi gibi toplumlar n birbirinden uzakla mas na da sebebiyet verebilir.
Sonuç
fade özgürlüEü, insanlara ve kutsal deEerlere sayg s zl E me ru göstermez
Zaten demokrasi ile inançlara sayg s zl E n baEda amayacaE da aç kt r. Bu aç dan özgürlüklerin var olabilmesi ve ki i yönünden pratik bir deEer ifade edebilmesi için, onlar n s n rlar n n belirtilmesi gerekmektedir. Bu ekilde s n r koymak, insanlar aras nda sevgi, sayg ve karde liEin geli mesine hizmet edecektir.
Zira hiçbir zaman hiçbir toplumda s n rs z özgürlük diye bir ey olamayacaE ;
s n rs z özgürlüEün, insanlara zarar vereceEi ise bir gerçektir.
slâm’da daha önceki peygamberlere ve kitaplara iman, inanç esaslar
kapsam nda deEerlendirilmektedir. Hz. Peygamber döneminde dü ünce ve
inanc ndan dolay hiçbir kimse veya hiçbir toplum suçlanmam , bu yönde kendilerine bask yap lmam ve dü ünce ve inançlar ndan dolay da cezaland r lmam t r. Dü ünce boyutunda kalmak ko uluyla Hz. Peygamber, kendisi ile
tart an herkesi iknaya çal m t r.
Öte yandan slâm’da gayrimüslim vatanda lar n dü ünmesini, dü ündüEü
ve inand E eyi ifade etmesini engelleyen herhangi bir nass yoktur. slâm’a ve
topluma zarar vermemek, kamu düzenine ve toplum ahlâk na ayk r olmamak
kayd yla ifade özgürlüEünden, gayrimüslimler de- müslüman vatanda lar gibifaydalanabilirler. Nitekim gayrimüslimlerin de ifade özgürlüEüne sahip olduEuna
dair Yahudîlerin Medine’de Hz. Peygamber’le zaman zaman dinî içerikli tart malar yapt klar bilinmektedir. Ayr ca Necran heyeti Medine’de bulunduEu s rada Hz. Peygamber ile aralar nda bir tak m dinî içerikli tart malar olduEu bilgisinden hareketle, Hz. Peygamber’in dü ünce ve ifade özgürlüEünden yana tav r
ald E söylenebilir.
Günümüzde ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel ili kiler nedeniyle insanlar n birbirleriyle daha çok ili ki kurmaktad rlar. Bu aç dan dinler hakk nda geçmi ten gelen ön kabullerin ve ön yarg lar n bir tarafa b rak l p dinlerin gerçek
yönünün ele al n p insanlara anlat lmas gereEi vard r. Bu konuda bütün din
mensuplar na önemli görevler dü mektedir.
67

Aydemir, Abdullah, Tefsirde !srâiliyyât, Diyanet •ˆleri Baˆkanl~€~ Yay~nlar~, Ayy~ld~z Matbaas~, Ankara, 1979, s.38.
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O halde herhangi bir dinin kutsal deEerleri ile alay etmek veya onlara hakaret etmek; bir dü ünceyi yaymak için k k rt c l k yapmak veya iddete ba vurmak ifade özgürlüEü kapsam nda deEerlendirilemez. Zira slâm, bir
müslüman n ba ka bir dinin kutsal deEerlerini tahkir düzeyinde yermesini ve o
dinin söz konusu deEerlerini hafife almas n yasaklam t r.Ba ka dine mensup
olan bir ki inin de ayn hassasiyeti göstererek slâm’ n kutsal deEerlerine sayg l
olmas , hem ifade özgürlüEünün kapsam bak m ndan hem de dünyan n kabul
ettiEi evrensel ilkeler bak m ndan önemli say lmaktad r.

