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PR NC PLES OF ENV RONMENTAL LAW N ISLAM
Dr. Sayed Sikandar Shah Haneef**/ çev. Dr. Abdullah ÇOLAK***
GR
Çevre, organizmalar n hayat , geli mesi ve etkile im içerisinde bulunduklar harici artlar n bütünü anlam na gelir.1 Biyolojik sistem içerisinde
varl F n sürdüren ve bunlar n çevre ile etkile iminin tamam ekosistem olarak isimlendirilir.2 Canl organizmalar ile bunlar n hayat kaynaF olan maddeler ve büyük ölçüde g da, su ve hava gibi eyler aras ndaki baFlant onlar n
varl klar n n devam n saFlar. ÖrneFin bir insan bünyesi asgari doFal çevreden al nan 30 elementten olu maktad r.3 Bu nedenle insan, hayvan ve bitkiler âlemindeki canl lar için sürekli temiz hava, bozulmam g da, kirletilmemi su ve diFer ya am ko ullar n saFlamak, dengeli ve ahenkli bir harmoni
olu turmak yarat l n usta bir mimar olan insan için temel bir gerekliliktir.
Bununla birlikte insan vizyonunu ve deFer nosyonunu kaybettiFi için,
çevre ile etkile ime geçtiFi zaman, bütün bir ekosistemin geleceFini mahvedecek ve kendi benliFini de imhan n e iFine getirecek derecede çevrenin saFl kl yap s na onar lmaz hasar verdi ve onun muhtevas n yok etti. ÖrneFin
insan n, en üst düzeyde ç kar elde etme ve ekonomik büyümeyi saFlama h r-
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s ; ormans zla t rarak, endüstriyel at klar dökerek, aktif kimyasal at klar
v.s. rasgele yerlere b rakarak kara, hava ve suyu kirletmektedir. nsan n doFal çevreyi tahrip etmesi, denizlerde olduFu kadar kara sular nda da hayvan
nüfusunda azalmaya neden oldu.4 Ormanlar n insanlar taraf ndan kusurlu
ekilde yak larak tahribi, arabalar ndan yay lan egzoz gazlar , sanayi dumanlar v.s.nin korkunç sera etkisine neden olmas ile karbondioksit oran n ,
bitkiler taraf ndan fotosentez için kullan lan orandan daha fazla artt rd .5
Sonuçta bu, günümüz dünyas nda pek çok yerde, a r s art
ve global
s nma, tahrip edici sel felaketleri ve kavurucu s caklarla sonuçlanm t r.
Gücü elinde bulundurma h rs yla, dü üncesiz ulus ç kar ve politik gündemlerle harekete geçirilen sava ve sald r beraberinde tarif edilemez s k nt lara,
tahminlerin ötesinde felaketlere sebep olmu tur. Bu felaket durumu hâlâ
olanca h z yla devam etmektedir. Yeryüzü ve kaynaklar n n dengesizce kullan m bilançosu, teknolojinin devam eden ve edecek olan imkanlar ndan faydalanmak için tahrip edici ekilde sorumsuzca kullan m ndan çevreci gruplar
da dahil pek çok gelecek stratejistleri, sadece insanlar aras nda problemler
hakk nda ortak bilinç olu turmak için deFil ayn zamanda çevrenin daha
fazla zarar görmesini önleyebilecek önlemleri haz rlamak için ciddi çabalar
içine girdiler.6 Bu nedenle endi eler, insan n doFay dengesiz ekilde kullan m n n etkilerinin nas l onar lacaF ve çevreyle ileti iminde insan davran lar n her seviyede deFi tirme yöntemleriyle ilgilidir.
Bu yüzden bu makalede çevrecilerin ta d F endi e ve duyarl l F n geli tirilmesi konusunda slamî kriter ve doktrinlere i aret etmeye çal lacakt r.
DEOLOJ K ÇERÇEVE
slâm dü üncesinde insan ve tabiat Allah' n yarat klar d r. Bu iki varl k
doFrudan bir gayeye yönelik yarat lm t r ve Allah taraf ndan belirlenen yarat l kanunlar yla (f tratla) uyum içerisinde olmalar murad edilmi tir. Sonuçta Allah' n yaratt klar n n temel iki öFesini olu turan insan ve tabiat,
kendileri için belirlenen görev ve icraat düzenli ekilde yerine getirme rolünü, yani kainatta var olan düzen (kânûnü’l-f tra) ile uyumlu içsel davran n
saFlayan f trat kanunu ile yönetilmektedir. Bununla birlikte insanla doFa
aras ndaki ili kilerde; tabiat insana boyun eFecek ekilde yarat lm ken, insan tabiata kar iyi ve kötü davranabilme yeteneFiyle yarat lm t r. Çünkü
fizyolojik aç dan tabiatla ayn maddeden yarat ld F ve benzer karakterle
olu turulduFu dü ünülünce insan, kâinat n ve içindekilerin aheser mimar n n kat nda konumunu yükselten manevi bir özelliFe sahiptir. Yarat c (Hâ4

Hammoud, Environmet, Ecology and Islam, s.20
Hammoud, a.g.e., s.19.
6
Hammoud, a.g.e., s. 20. Ayr{ca bk. Sumaiya Quasim, Tecnological Development and their Environmental Impact,
Insight, New South Wales: Islamic Foundation, V/2 (1990), s.8-9.
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lik) olan Allah taraf ndan insana bah edilen bu itibar, örneFin yeryüzünde
O’nun halifesi olma, O’nun varl F n kabul etme (tevhid) ve sorumlu bir ki i
olarak O’na kulluk etmek (ubûdiyet) için verilmi tir. Amaçlanan bu çizgiden
sapt ran her hangi bir ey ve mümtaz konumunun kötüye kullan lmas , insan n kainatla olan ili kisini kötü ekilde alt üst edebilir ve tarif edilemez ekolojik kriz ve arkas ndan gelen felaketlere neden olabilir.
Buna göre, slâm dünyas n n çevreye ve onun korunmas na bak
yönlendiren temel dü ünceler a aF daki gibidir:

n

;nsan n Halifeli i Doktrini
Kur'an'da anlatt ld F na göre insanoFlu yeryüzünde Allah' n halifesi
olarak yarat ld :
“Hani Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yarataca' m," demi ti. Onlar: "Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birisini mi yaratacaks n? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve seni takdis ediyoruz?" dediler. Allah da: “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim," dedi.”7
Halîfe teriminin içeriFine gelince, o, h-l-f kelimesinden türetilmi olup
Kur'anî bir kavram olan halîfe terimini de içine al r ve lügat anlam itibariyle
takip etmek/izinden gitmek, bir ki inin yokluFunda ve yetersizliFinde veya
ölümü halinde onu temsil etmek, onurlu bir halefi olarak yerini almak anlamlar na gelir. Fakat Kur'an baFlam nda burada halîfe kelimesi, yeryüzünün
kullan c ve sakinleri olarak orada medeniyet kuracak ve onu imar edecek
olan insan n konumunu gösterir. nsanoFlu bunun için yarat ld F ndan Allah' n halifesidir.8
Sonuçta, insanlara medeniyet in a etmesi için gerekli güç ve yetkiyi veren Allah, bu yetkiden faydalan lmas n istemi tir. Çünkü insan n güvenilir
olma durumu, kendisine bu yetkiyi bah edenin arzu ve beklentileri ile uyum
içinde kullanacaF na i aret eder. Bu yüzden insan n konumu, asla yeryüzünde bozgunculuFa yahut kendisine verilen güç ve yetkiyi, yeryüzü kaynaklar n kötüye kullanmas na neden olmaz. Kur'an' n a aF daki ifadelerinde de bu
durum görülmektedir.
Her eyden önce tabiat ve onun kaynaklar Allah' n insana bir lutfudur.
“Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah' n sizin hizmetinize verdi'ini ve
aç kça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamlad ' n görmediniz mi?

7
8

Bakara 2/30.
±ihabuddin Laming, Knowledge, Khilafah and Amanah in Islam, Selangor, Ans Mega 1995, s. 33-34.
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yine de insanlar aras nda, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve ayd nlat c bir kitab olmadan Allah hakk nda tart p duranlar vard r.”9
kincisi, insandan Allah' n lutfuna kar l k ükretmesi ve bozgunculuk
yapmamas istenmektedir.
“Gökleri ve yeri yaratan, gökten ya'mur indiren ve onunla size r z k
olarak türlü meyveler ç karan Allah’t r. Ve o Allah emri gere'ince denizde
yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunand r. O,
âdetleri üzere hareket eden güne i ve ay sizin hizmetinize sunan, geceyi ve
gündüzü sizin emrinize verendir. O, istedi'i eylerin hepsinden size verdi.
E'er Allah' n nimetlerini saymaya kalk san z sayamazs n z. 8üphesiz insan
çok zalim ve nankördür.”10
Üçüncüsü, Allah, nimetlerini doFru ekilde kullanabilme, tabiat güçlerini kontrol alt na alabilme ve kullanmas için tabiat n kaynaklar n ke fetme
konusunda insana basiret ve tabiat tan mada gerekli akli kapasiteyi vermi tir. “O, Adem’e kainattaki bütün varl klar n isimlerini ö'retti.”11
Sonuncusu, hilafet statüsü asla suiistimal edilmemesi gereken yüce
bir görev/sorumluluktur. Bu anlamda Allah, Davud Peygamber’e hitaben öyle buyurmu tur: “Ey Davud! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yapt k.
9nsanlar aras nda hak ile hüküm ver. Nefsin arzusuna uyma, yoksa seni
Allah' n yolundan sapt r r. Allah' n yolundan sapanlar için hesap gününü
unutmalar sebebiyle iddetli bir azap vard r.”12
Sonuç olarak, yukar daki konumu göz önüne al nd F nda bilinçli sosyal bir varl k olan insan, pek çok ekolojik tahrip ve modern zamanlar n krizlerinden uzak durmal d r. Çünkü Kur'an, insan n ihmalkâr davran n yeryüzündeki her türlü fesad n temel kaynaF olarak görür. “9nsanlar n kendi i ledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde fesat ortaya ç km t r. Belki
dönerler diye, (Allah) onlara, yapt klar n n bir k sm n tatt r yor.”13 Bu baFlamda kötülük ve fesat maddi ve manevî bütün y k c davran lar kapsar.
Tevhid Prensibi
Tevhid, monoteizm, e sizlik ve teklik veya Allah' n birliFi slam dü üncesinin en temel prensibidir. Tevhid, tasdik ve takrir eden ki inin, slâm' n bir
mensubu olmas n saFlayan temel direFidir. Yani yarat c olan ve evreni dü-

9

Lokman, 31/20.
dbrahim, 14/32-34.
11
Bakara 2/33 (Dojrusu ayet numaras{ 31 olmal{ [ÇN]).
12
Sa‘d, 38/6 (Dojrusu ayet numaras{ 26 olmal{ [ÇN]).
13
Rum 30/4 (Dojrusu ayet numaras{ 41 olmal{ [ÇN]).
* Günümüzde yayg{n anlay{~a göre bu kuram{n temel ilkesi, evrenin en az 10 milyar y{l önce çok yüksek s{cakl{k ve
yojunluktaki yap{dan büyük bir patlama sonucu olu~tujuna dayan{r. Ana Britannica, dstanbul 1994, VII, 125 [ÇN] .
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zenleyen Allah’dan ba ka gerçek ilah olmad F n benimsemektir.14 Böylece
slâm, bilinmeyen bir mukadderata doFru otomatik olarak sürüklenen makine gibi bir tesadüfün veya Büyük Patlaman n (Big Bang)* sonucu evrenin
olu tuFu eklindeki anlay
reddeder. Ayr ca tevhid Allah’ n e siz ve tek
yarat c olduFunu tasdik etmektir. Bu ilke Allah' n birliFine inanmak olarak
bilinir.
Tevhid, insan n yegâne yarat c , kâdir-i mutlak, tüm hayat n kaynaF ,
s n rs z ve mükemmel s fatlar yla Allah' n birliFine inanmas na delalet eder.
Bu ise üç eyi gerektirir:
1) Tevhid, iyiliFe ula mak ve kötülüklerden kaç nmak için e siz özelliklerinden dolay sevilen, ibadet ve itaate yegâne lay k olan Allah' n birliFine
inanmay gerektirir ki, bu tevhid-i ulûhiyye olarak isimlendirilir.
2) Tevhid yaratt F tüm evreni ayakta tutan, terbiye, kontrol ve idare
edenin Allah olduFuna inanmakt r ki bu da tevhid-i rubûbiyye olarak isimlendirilir.
3) Tevhid Allah' n yüce isimlerine, her eyi bilmesi ve her eye güç yetirmesi gibi fonksiyonel s fatlar na inanmak olup buna da isimlerin ve s fatlar n birli'i denir.15
Kur'an’da Allah’ böyle tan mlayan pek çok ayet vard r. Bu ayetlerden
biri öyledir:
“Allah kendisinden ba ka hiçbir ilah olmayand r. dâimâ diri ve yarat klar n koruyup yöneticidir. Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutmaz.
Göklerde ve yerde olanlar n hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan kendisinin
kat nda kim efâat edebilir? Onlar n önlerinde ve arkalar nda olan bilir.
O'nun ilminden, ancak kendisinin diledi'i kadar ndan ba ka bir ey kavrayamazlar. O'nun Kürsüsü, gökleri ve yeri kaplam t r (O yüce padi ah, göklere, yere, bütün kâinâta hükmetmektedir). Onlar koru(yup gözet)mek, kendisine a' r gelmez. O yücedir, büyüktür.”16
Yarat l taki intizam ve uyumu ifade eden tevhid anlay , bir
müslüman n davran nda olduFu kadar dü üncesinde de büyük bir rol oynar. Tevhid anlay n n çevre üzerindeki genel etkilerinden baz lar unlard r:
1) Tevhid, Müslümanlar dar görü lülükten, önyarg lardan, benmerkezcilikten ve egoizmin pe ine dü mekten korur. Çünkü insan, kendisi de dahil
dünyada var olan her eyin Allah'a ait olduFunu görür. Bu tutum, insan n
tabiat kaynaklar ile ilgilendiFinde maddeyi mana ile bütünle tirmesi, haya-

14

Muhammed Nur Ibrahim, The Islamic Discipline for Fortification of Faith, Malezya, Syarikat Huda, t.s., s.9.
Muhammed Nur Ibrahim, a.g.e., s.13-15.
16
Bakara 2/255.
15
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t n dünyevi ve uhrevi talepleri aras ndaki dengeyi sürdürmesi17 ve doFal çevreye kar duyarl l F konusundaki kararlar n büyük ölçüde etkiler.
2) Tevhîdî dünya görü ü ile dü ünen insan için ekosistem ile uyum
içinde bir hayat sürdürmek zorunlu bir görevdir. Çünkü o ve bütün evren ayn
Allah' ve O’nun birliFini tesbih etmektedir. Kur'an bu ahengi incelikle öyle
tasvir eder: “Yedi gök, yer ve bunlar n içinde bulunanlar, O'nu tesbih ederler.
O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir ey yoktur, ama siz onlar n tesbihlerini
anlamazs n z.”18
Buna göre her yarat k ve ekosistemin öFesi ifa edeceFi bir role sahiptir.
Ekosistemin zarar görmesi ve yok olmas na ayet çözüm getirilmezse kaç n lmaz olarak çevresel krizlerle sonuçlan r.
3) Müslüman n Allah' n gizli aç k her eyi bilmesi hakk ndaki inanc ,
onun sürekli olarak marufu yap p, münkerden sak nmas n saFlar. Böyle bir
bilinç, elbette onu sorumsuzluktan, tabiat kötü amaçl kullanmadan ve onu
tahrip etmekten korur.
Ubûdiyyet Kavram
Lügatte esaret durumu ve kölelik anlamlar na gelen ubûdiyet kelimesi
a-b-d kelimesinden türetilmi tir.19 slamî kullan mda ubûdiyet kelimesi, ki inin kendi isteFiyle Allah'a iman edip madden ve manen onun emirlerini yaparak kendisini sadece O’na teslim ettiFi zaman insan n elde edeceFi zirvede
ve takdire ayan konumunu gösterir.
ÖrneFin bn Teymiyye u görü leri ileri sürmektedir:
Asl nda ubûdiyyet, en üst düzeyde itaat ve tevâzu duygusuyla kar l k
beklemeden Allah'a olan sevgiyi göstermektir. Çünkü sevgiden yoksun itaat
hali kulluk deFildir. Sevgi ve muhabbetten kaynaklanmayan itaat anlay
kulluk olarak kabul edilmeyecektir.20
Buna göre Allah' n birden fazla yerde aç kça ifade ettiFi gibi, ilah olarak sadece Allah'a tahsis edilmi olan kulluk bir ba kas na devredilemez.
De ki:"E'er babalar n z, o'ullar n z, karde leriniz, e leriniz, h s m akrabân z, kazand ' n z mallar, kesada u'ramas ndan korktu'unuz ticaret(iniz), ho land ' n z konutlar, size Allah'tan, Elçisinden ve O'nun yolunda
cihâd etmekten daha sevgili ise o halde Allâh emrini getirinceye kadar (ba -

17

Hammoud, Environment, Ecology and Islam, 20.
dsrâ, 17/44.
19
Ibn Manzûr, Lisan al-Arab, Beyrut, Dâru Sâd{r, 1955, III, 271.
20
Yusuf el-Karadâvî’nin “el-‘Ibadah fi al-Islam, Kahire, Maktabah Wahabah, 1995, s.30.’dan al{nt{lanm{~t{r.
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(fas k) toplulu'u do'ru yola

bn Teymiyye daha da ileri giderek ubudiyeti, bir kimsenin, ibadetin e i
ve benzeri olamayan Allah’a tahsis edileceFine inanc n n temel göstergesi
olduFunu ileri sürmektedir. Bu ayn zamanda bir müslüman için iki eyi gerektirir:
1) Onun her eyde tam olarak sadece Allah'a güvenmesini gerektirir.
ÖrneFin hayat n n, ölümünün, geleceFinin ve ayr ca her eyin sadece Allah
taraf ndan belirlendiFine inanmas gerekir.
2) Kulluk görevleri, yani ritüellerden tasvip edilen diFer fiillere kadar
bütün iyi ameller Allah'a tahsis edilmelidir. Çünkü slâm'da kulluFun pratiFe
aktar l n n ifadesi olarak ibadet kelimesi; bireysel veya toplumsal olarak
faziletli fiiller olup, sadece Allah' n r zas n kazanma amac yla yap ld F nda
ahirette fayda saFlayan maddi manevi her konuyu içermektedir.22
Bu nedenle yap lacak olan her eyin sadece Allah ad na yap lmas n
te vik eden din, ekosistem ve onun kaynaklar n n insanl F n aleyhine deFil,
lehine olacak ekilde doFru ve yerinde kullan lmas da dahil, insanl F n yarar na olacak güzel fiillere öncülük etme ve sorumluluk üstlenmede Müslümanlar harekete geçirir.23 Allah'a kulluk etme arzusu, Müslümanlar n sorumlu
olduklar görevleri yerine getirmelerini saFlamada daha ileri bir fonksiyona
sahiptir. Çünkü bn Kayyim bu etkiyi öyle ifade eder:
Her Müslüman hayat mücadelesinde, temsil ettiFi konumuna baFl
olarak boyutu/ ekli ki iden ki iye deFi ebilen kulluFu sürdürmek zorundad r.
Bir bilim adam n n Allah’a ubudiyeti, slâm’ n öFretilerini yaymak/tebliF etmek ve diFer müsbet ilimlere katk saFlamakt r. Bir yöneticinin Allah’a kulluFu toplumda adaleti tesis etmek iken, zengin birinin Allah’a kulluFu ise
servetiyle ilgili mâlî yükümlülüklerini yerine getirmesidir.24
Bir kimsenin yerine getirmekle sorumlu olduFu eylerin listesi dikkate
al nd F nda, bu sorumluluk insan n Allah'a olan kulluFunun bir parças olarak çevresini korumaya kadar uzanabilecektir.
;nsan n Sorumlulu u veya Emânet Doktrini
nsan n özellikle Allah taraf ndan kendisine teklif edilen hilafet görevini üstlenmeyi kabul etmesinden sonra esas sorumluluFu emanettir/emanete
21

Tevbe, 9/24.
Tak{yyüddin Ahmed b. Abdülhalim ibn Teymiyye, el-‘Ubûdiyyeh, el-Mektebü’l-dslâmî, 1983, s.23.
23
Örnejin, tevhid inanc{ ve kulluk dü~üncesiyle hareket eden bir bilim adam{, ~ayet atomun dojas{nda olan özellikleri
(insanl{j{n yarar{na) olumlu yönde kulland{j{nda ibadet ediyor olacakt{r. Bk. Kas{m, Man in Harmony with Nature,
s.24.
24
±emsüddin Ebû Abdillah ibnü’l-Kayyim el-Cevziyye, $‘lâmü’l- muvakk în an Rabbi’l-âlemîn, Ezher Mektebü’lKülliyyeti’l-Ezheriyye, t.s., II, 176.
22
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riayyettir. Kur'an’dan delili “Biz emâneti, göklere, yere ve da'lara sunduk,
onu yüklenmekten kaç nd lar, ondan çekindiler. Fakat onu insan yüklendi.
Do'rusu o çok zâlimdir, çok câhildir. (Baz lar belki sorumlulu'a/emanete
ihanet edeceklerinden habersizdir.)”25
Böylece yukar daki ayete göre halife olarak ki inin emin olmas , bütün
insanlar n yarar na bir medeniyet kurma ve çevresini Allah' n istediFi gibi
yapmay gerektirir.
Sözlük anlam olarak emânet kelimesi, yapt F eylerde dürüst ve içten
olmak; Allah taraf ndan yasaklanan eyleri yapmaktan sak nmak manalar na gelir. Terim olarak ise, bir kimsenin Allah'a, insanlara ve diFer yarat klara kar fiil, söz veya imana ili kin bütün sorumluluklar d r.26 Uygulama
bak m ndan emanet, pratikte bir kimsenin hayat boyunca sorumluluklar ve
onunla baFlant l olan eyleri eksiksiz olarak yerine getirmenin kar l F d r.
Bu nedenle slâm Peygamberi öyle buyurmaktad r:
“Her biriniz çobans n z (yönetici) ve her biriniz sorumlu oldu'unuz eylerden hesaba çekilecesiniz; yönetici de sorumludur ve tebaas hakk nda hesaba çekilecektir. Aile bireylerini gözetip kollamakla görevli olan kimse onlar
konusunda sorumludur; Bir kad n kocas n n evinin koruyucusu olup sorumlu oldu'u eyden hesaba çekilecektir. Bir köle efendisinin mallar n korumakla yükümlüdür ve onun sorumlulu'u hakk nda sorgulanacakt r.”27
Yukar daki hadis kesinlikle insanlar n hayatlar ndaki emanetin pratize
edili inin pek çok çe it ve ekillerini kapsayacak ekilde sorumluluk konusunu ana hatlar yla vermektedir. Bundan ba ka özellikle müslüman n hayat nda; hem bireysel hem toplumsal anlamda emanetin diFer pratik uygulamalar n anlatan Kur'an ve Sünnetten pek çok delil vard r. Sorumluluk ve emanet
doktrini çevre aç s ndan dikkate al nd F nda bireysel ve toplumsal olarak
insanlar çevrenin korunmas ndan sorumludur. Bunun nedeni insan tabiat ve
onun kaynaklar üzerinde yetkili k l nmas ve onu koruyup kollamakla sorumlu tutulmas d r. Kur'an bunu aç kça ortaya koymaktad r:
“Her s n f varl ' yaratan O'dur. Gemiler ve hayvanlardan binesiniz diye size binekler var etmi tir. Bütün bunlar; üzerlerine oturunca Rabbinizin
nimetini anarak:"Bunlar buyru'umuza veren ne yücedir; zaten bizim takatimiz bunlara yetmezdi; üphesiz Rabbimize dönece'iz" demeniz içindir.”28
Bu âyet, kaç n lmaz dönü ün Allah'a olacaF ve insan n tabiattan elde
ettiFi nimetlerle ilgili eylemlerinden sorumlu tutulacaF dü üncesini aç kça
göstermektedir. 4ayet insan bu emanetin gereFini yerine getirmede ba ar s z

25

Ahzâb, 33/72.
Laming, Knowledge Khilafah and Amanah in Islam, s. 71.
27
Fazlu’l-Kerim, Mi kâtü’l-mesâbih, Yeni Delhi, Islamic Book Service, 1994, 3. bask{, II, 567-268.
28
Zuhruf, 43/12-14.
26

7 = A) C &. 8 6 6

/.

.

2

olursa; emanetin gereFine vefas zl k etmi ve ikiyüzlü davranm olacakt r.
Hem Allah'a hem de diFer yarat klara kar görevlerinde sorumluluk duygusundan yoksun, dikkatsiz ve ihmalkâr bir kimse güvenilmez/dönek olarak
isimlendirilir. Çevreye kar i lenen h yanet suçu o kadar büyük bir suçtur ki,
sadece tabii çevrenin deFil ayn zamanda bizzat insan rk n n da yok olmas na neden olur. Nitekim bu boyuttaki bir tahribat slâm’da kesin olarak yasaklanm t r. Çünkü biz Kur'an’da “…kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye
atmay n. 9yilik edin. Do'rusu Allah iyilik edenleri sever.” 29 âyetini okuyoruz.
SLÂM HUKUKUNUN ÇEVREY KORUMAK Ç N ALDIMI ÖNLEMLER
Kapsaml bir yasa olarak slâm sadece normlar, idealler ve deFerler sistemi kurmaz ayn zamanda idealizmini gerçekle tirmek için temel pratik
kurallar uygulamaya koyar ki bu, et-te rî’ul-9slâmî yahut teknik ifade ile
erî‘at olarak isimlendirilir. Buna göre çevrenin korunmas na ili kin slâm
hukukunun baz evrensel temel prensipleri unlard r.
;nsan Hayat n n Dokunulmazl
nsan, yarat l aç s ndan evrenin mükemmel bir mimar olsa da ya ayan organizma olduFu için ekosistemin en önemli parças d r ve korunmay
en çok hak edendir. Bu yüzden insan hayat n n korunmas hakk ndaki slami
söylem ayn zamanda olabilecek en yüksek ifadedir. Zira Kur’ân u ifadelere
yer vermektedir: “Bundan dolay 9srâilo'ullar ’na öyle yazd k: Cinayetin ve
yeryüzünde fesad yayma(n n cezas ) olarak i lenmesi d nda e'er bir kimse
bir insan öldürürse bütün insanl ' öldürmü gibidir; ve kim de bir hayat
kurtar rsa bütün insanl ' diriltmi gibi olur…”30
Kur’ân’ n yukar daki beyan ile insanlar aras nda din, rk ve etnik köken v.s. aç s ndan her hangi bir ay r m yapmaks z n insan hayat n n kutsall F n anlatan peygamberin sünnetinden bunu destekleyici pek çok delil vard r. nsan bu masumiyeti (hayat n n korunmu luFunu) sadece cinayet gibi
idam gerektiren bir suç i lediFinde kaybeder.31
Sonuç olarak bir kimsenin hayat n yok etmek Kur’ân taraf ndan ho
kar lanmad F na göre; günümüzde hem ulusal hem de global askeri çat malarla çok büyük oranda insan hayat n n yok edilmesi, insan hayat n koruma konusunda slâm’ n çok önemli öFretilerinin ve onun en temel kural n n aç kça ihlali anlam na gelir. slâm dü üncesinde insan ili kilerini düzenlemenin en temel hukuk kural , sava ç karma ve tahrip deFil, bar içerisinde bir arada ya amakt r. Çünkü Kur’ân'da birden fazla yerde “O (Allah) haddi

29

Bakara, 2/195.
Mâide, 5/35 (Dojrusu âyet numaras{ 32 olmal{ [ÇN]).
31
dnsan hayat{n{n kutsall{j{ konusunda dslâm’{n dijer görü~ ve (bu konudaki) tart{~malar için bk. Sayed Sikandar Shah
Haneef, Homicide in Islam, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen 2000. s.1-13.
30
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a anlar sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmay n…”32 ifadesini okuyoruz.
Bununla birlikte dü manl k ve iddetin kullan lmas na izin verildiFi tek
istisnai durum (her hangi bir haks z sald r kar s nda) kendini savunma
hakk d r. Fakat dü manl F n yürütüldüFü böyle bir durumda bile sava n
çevreye y k c etkilerini en aza indirmek için s k düzenlemeler getirilmi tir.
ÖrneFin Kur’ân öyle hükmetmektedir: “Sizinle sava anlara kar siz de sava n. Ancak a r gitmeyin. Çünkü Allah a r gidenleri sevmez.”33
Sava süresince ne tür davran lar n s n r a ma olarak nitelendirildiFine gelince, slâm’ n ilk halifesi Hz. Ebû Bekir onlar n çerçevesini öyle çizmi tir:
“Ey insanlar! Bu kurallar /talimatlar size kalpten muhafaza etmeniz
için veriyorum. hanet etmeyin… i kence (müsle) ederek çocuk, ya l ve kad nlar öldürmeniz yasakt r. Hurma aFaçlar n tahrip etmeyin, ate le yakmay n ve her hangi meyve veren bir aFac kesmeyin. Kendi geçiminiz/nafakan z
için gerekli olandan ba ka sebepsiz yere her hangi bir koyun sürüsünü veya
develeri öldürmeyin. Kendilerini manast r n hizmetine adam kimselere dokunmay p onlar kendilerini adam olduklar hususla ba ba a b rak n z….”34
Yukar da Hz. Peygamberin önde gelen sahabisi ve siyasi liderlikte onu
takip edenlerce ilan edilen çevreyi korumaya ili kin ilke, sava a kat lmayan
sivillerin öldürülmesine, sivil nüfusun bulunduFu yerlere kar kitle imha
silahlar n n kullan larak, onlar n hava, su ve toprak gibi hayatlar için gerekli unsurlar olan doFal ortamlar n n tahrip edilmesinin me rula t r lmas na
f rsat vermemektedir. Bu nedenle günümüzde dünyadaki madenlerin s rf
kendilerini koruma ad na ay r m yapmaks z n milyonlarca insan n ölümüne
sebep olacak ekilde kullan lmas n n; yoFun füze bombard man n n; maFaralardaki dü manlar korkutup kaç rmak için sivil yerle im alanlar n n bombalanmas ve sivillere kar hain terörist sald r lar n; siyasi olarak tan nma
ve toprak elde etme amac yla askeri müdahale ve sava n slâm dü üncesinde yeri yoktur. Daha da kötüsü, sava ta etkisi sadece sava anlarla s n rl
kalmayan kimyasal ve biyolojik silahlar n kullan lmas d r ki slâm’da bunun
da yeri yoktur.35

32

A’râf, 7/55-56.
Bakara, 2/190.
34
Macid Hadduri taraf{ndan Tarihu’t-Taberî’den seçilmi~ (cümlelerdir). War and Peace in The Law of Islam, USA:
Michigon 1983, s. 102.
35
Geçmi~te sava~ hukukunu ayr{nt{lar{yla ele alan Hanefî mezhebinden es-Serahsî ve Mâlikî mezhebinden Halil gibi
hukukçular sava~{n tam olarak çevre üzerine etkileri üzerinde durmu~lard{. Çünkü onlar (sava~ta) askeri çat{~ma
süresince zehir ve zehirli oklar{n (bugünkü anlamda kimyasal ve biyolojik silahlar{n) kullan{m{n{n haraml{j{ üzerinde
durmu~lard{r. Bk. Muhammed Hamidullah, Muslim Conduct of State, Lahore: Sh. Muhammed E~ref 1977, s. 107.
33
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Yukar dakine ek olarak slâm aç ktan ve gizli olarak insan n kendisini
öldürmesine te ebbüs etmesini kesin olarak yasaklar. Kur’ân bunu öyle
belirtir: “(Mallar n z ) Allah yolunda harcay n. Kendi kendinizi tehlikeye atmay n. 9yilik edin. 8üphesiz Allah iyilik edenleri sever.”36
te slâm’ n sonunda A DS ve akciFer kanseri gibi insan hayat n tehdit etmeye neden olan bütün yasad
davran lar kat hukuk kurallar na
baFlamas n n nedeni budur.
Hayvan ve Bitkilerin Korunmas
Çevrenin en önemli parçalar ndan birini te kil eden diFer canl organizmalar da bitkiler ve hayvanlard r. Bütün diFer mahlûkat gibi Allah’ n yaratt klar n n bir k sm n olu turan bitki ve hayvanlar özellikle çevre artlar na uygun olarak insanlara hizmet etme aç s ndan kendileri için belirlenen bir
role sahiptirler. ÖrneFin hayvanlar insan saFl F için uygun protein kaynaF ;
derisi, kürkü, yünü ve elyaf ile insanlar n giysisini saFlar. DiFer taraftan
günlük tüketimin kaç n lmaz bir kaynaF olan bitkiler ayn zamanda temiz
hava saFlamada, ani sel felaketlerine kar çevreyi korumada ve dinlendirici
ye illiFi saFlamada önemli bir role sahiptir. Daha da önemlisi biyolojik aç dan söz edecek olursak, insanl F n yarar na çal mada hayvanlar ve bitkiler
aras nda olabildiFince uyumlu bir dayan ma vard r. Hava, hayvanlar n kullanmas için bitkiler taraf ndan filtrelenir (temzilenir) ve buna kar hayvanlar da (solurken), bitkiler taraf ndan fotosentezde kullan labilecek karbondioksit ç kar rlar.37 (Onlar n hayat buna baFl d r).
Konuya bu aç dan bak ld F nda Kur’ân ba ndan beri evrendeki her eyin bir rolü/görevi olduFunu ve kâinatta görevi olmayan hiçbir yarat F n olmad F n Müslümanlara hat rlatmaktad r.
“Yedi gök, yer ve bunlar n içinde bulunanlar, Allah’ tesbih ederler. O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiç bir ey yoktur, fakat siz onlar n tesbihlerini
anlamazs n z. O, halimdir (hemen cezaland rmaz mühlet verir), çok ba' layand r.”38
Göklerde ve yerde olan her yarat F n harikal F n dü ünen insanlar, “…
‘Rabbimiz! Sen bunu bo una yaratmad n, Sen münezzehsin. Bizi ate in azab ndan koru’, derler.”39
Ve özellikle hayvanlar n yeri hakk nda Allah öyle buyuruyor: “Yeryüzünde gezen her türlü canl ve (gökte) iki kanad yla uçan her tür ku , sizin
gibi birer topluluktan ba ka bir ey de'ildir…”40

36

Bakara, 2/195.
Kas{m, Man in Harmony with Nature, s.24.
38
dsrâ, 17/44.
39
Âl-i dmrân, 3/191.
37
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Yukar daki Kur’ân âyetleri hayvan türlerinin korunmas na i aret etmektedir ve Peygamber (s.a.v.) de, evrensel misyonunun bir parças olarak bu
konudaki ilâhî hukukun emirlerini a aF da belirtmi tir:
(1) ster evcil ister yabani olsun hayvanlara efkat göstermek âhirette
kurtulu a, zulmetmek ise lanete sebep olacakt r. Çünkü Hz. Peygamber ölmek üzere olan bir köpeFin hayat n ona su vererek kurtaran mü rik bir fahieye Cennetin garanti edildiFinden söz etmi tir.41 Buna kar l k bir kediyi aç
ve susuz b rakarak ona zulmeden Müslüman bir kad n n da Cehenneme gireceFini haber vermi tir.42
(2) Yemek amac d nda hayvanlar n öldürülmesi ve avlanmas me ru
deFildir. Bu kural a aF daki hadisten ç kar lm t r: “Bir serçe veya daha büyük baz canl lar öldüren kimseye, hesap gününde Allah ona, bunun hesab n soracakt r. “Ey Allah’ n Resûlü doFrusu nedir? denildi. O, “doFrusu onu
boFazlay p yemenizdir, ba n kesip atman z deFildir” buyurdu.43
(3) Sald rgan olanlar hariç yabani hayvanlar öldürülmez. Bunu Hz.
Peygamber öyle ifade etmi tir: “Evde ya ayan y lanlar öldürmeyiniz…”44 Ve
o ayn zamanda “Sald rgan olanlar hariç bütün köpek türlerinin öldürülmesini kesinlikle emredecek de'ilim”45 buyurmu tur. Hz. Peygamber’in bu ifadelerindeki amac , Allah' n yarat klar ndan her hangi bir bölümünün imhas n n tabiattaki dengeyi bozacaF ndan dolay , bu türlerin bir parças olarak
köpeklerin imhas n onaylamad F n ortaya koymakt .46
Bitkilerin korunmas na gelince Hz. Peygamber’in bu konudaki emirleri
unlard r:
(1) Ormanlar tahrip etmeme. Çünkü Hz. Peygamber’in u hadisini
okumaktay z: “Herhangi bir canl bitkiye zarar vermeyiniz. Çünkü siz Allah' n halifelerisiniz.”47
(2) Sulak arazilerin tekrar ye illendirilmesi ve ölü arazilerin ihyas . Hz.
Peygamber öyle buyurarak Müslümanlar buna te vik etmi tir: “Bir meyve
fidan diken bir müslümana, o fidan n meyvesinden birileri yedikçe veya on-

40

En‘âm, 6/38.
Mi~kâtü’l-mesâbih, I, 329.
42
a.g.e., I, 328.
43
Abdurrahman ibn ±uayb en-Nesâî, Sünenü’n-Nesâî, Beyrut, el-Mektebetü’l-dslâmî, 1988, VII, 102.
44
Mi~kâtü’l-mesâbih, II, 177.
45
Muhammed b. dsa et-Tirmizî, Sünenü’t-Tirmizî, Karaçi: Saîd Company 1985, I, 284.
46
Ayn{ eserin ha~iyesine bak{n{z.
47
Mi~kâtü’l-mesâbih, II, 387.
41
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dan biri habersiz alsa ya da en ufak bir eklide istifade etse k yamet gününe
kadar o fidan dikene sevap verilmesi umulur.”48
slâm’ n ilk halifesi Ebû Bekir’in askeri bir mücadele süresince dahi
bitkilerin gereksiz yere tahrip edilmesini kesin olarak yasaklamas yukar dakilerle uyum içerisinde idi.49
nsanlar m z bugün Hz. Ebû Bekir gibi dengeli bir politika ve ekonomi
siyaseti izlemi olsalard , pek çok ekolojik facia önlenmi olacakt .
Kara, Su ve Havan n Korunmas
nsan n modern hayat tarz onu tabiat n kaynaklar n kullanmada duyars zl Fa sürükledi ve çok büyük çevre kirliliFi problemine neden oldu. Tankerlerden dökülen petrol, denizi zehirlemesi ve kirletmesinin ötesinde denizdeki canl lar n yok olmas na sebep oldu. Tar mda a r derecede gübre, böcek
ilaçlar ve kimyasal maddelerin kullan lmas , at lan endüstriyel at klar karay , rmaklar , deniz ve atmosferi etkiledi. Günümüzde kullan lan buzdolaplar , klimalar v.s. den yay lan kloroflorokarbon gibi baz kimyasal maddeler,
doFal görevi güne ten yeryüzüne ula an zararl radyasyonu filtrelemek/engellemek olan ozon tabakas n tahrip etti. Ormanlar n tahrip edilmesiyle atmosferimizdeki karbondioksit oran ndaki art ve otomobillerden yay lan gazlar, dünyan n s s n n artmas na ve global s nma hakk nda alarm
veren endi elerin ortaya ç kmas na sebep olmu tur.50 Nükleer bombalar n,
güdümlü nükleer füzelerin, patlay c lar n ve bombalar n sadece bir kaç n n
bile neden olduFu nükleerin zararl etkileri endi e verecek düzeyde kara, su
ve havam z kirletti ve insanlar da dahil mevcut bütün canl organizmalar
zehirlemekle tehdit etti.
slâmî yasal önlemlerin kara, hava ve su kirliliFini önlemesi, slâm
inanc n n ayr lmaz bir parças olan, doFal veya kimyasal kirletici maddelerden kurtulmay saFlayan slami öFretinin merkezinde yer alan temizlik (tahâret) prensibi ile saFlanmaktad r. Çünkü Kur’ân'da “… Ve Allah da çok temizlenenleri sever”51 ifadesini okuyoruz.
Hz. Peygamber de “Temizlik iman n bir ubesidir”52 ve “Allah oldukça
temizdir ve temizli'i savunanlar sever”53 buyurmaktad r.

48

Sünenü’t-Tirmizî, I, 256. (Ayr{ca Hz. Peygamber ye~il saha temini için Müslümanlar{ te~vik etmi~ ve bu konuda
“Her kim a aç dikiminde bulunursa onun için a açtan has l olan ürün miktar nca Allah ona sevap verir” buyurmu~tur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 415 [ÇN]).
49
a.g.e., s. 283.
50
Kas{m, Man in Harmony with Nature, s.24.
51
Tevbe, 9/108.
52
Sünenü’t-Tirmizî, II, 107. [Temizlijin sürekli tavsiye edilmesi, imanla bajlant{l{ oldujunun belirtilmesi ve eziyet
verecek ~eylerin yoldan kald{r{lmas{n{n sadaka olarak kabul edilmesi (bk. Buhârî, “Mezâlim”, 24; Müslim, Libas, 114;
Ebû Dâvûd, Edeb, 163) insanlar{n hayat{n{ dojrudan ilgilendiren cadde ve sokaklar{n temizlijine dinin verdiji nemi
gösterir [ÇN]).

,,

1.

)

6

) .

8

Q C & 1.

)

C*

L

Yukar da bahsedilen emirleri uygun ekilde uygulamaya koymak için
Hz. Peygamber u ifadeleri buyurmu tur:
(1) Suyun kirletilmemesi, “Sizden hiç kimse daha sonra içinde y kanaca' durgun suya bevletmesin.”54
(2) DoFal at klar n yeryüzüne at lmamas . Çünkü o, “Lanete sebep olan
iki fiilden sak n n z: 9nsanlar n gelip geçti'i yol ve a'aç gölgesine büyük
abdestinizi bozmay n.”55 Ayr ca Hz. Peygamber’in “Bir mezar bir insan boyu
kadar derin kaz n ve onu geni yap n”56 buyruFu ile, ölüyü bozulmas ndan
sonra çevreden yeryüzüne pis kokunun yay lmas n önlemek için derine gömülmesi gerektiFini anlatmaktad r.
Hz. Peygamber’in yukar daki tabii çevreyi doFal kirletici maddelerden
korumaya yönelik yasamaya ili kin önlemleri k yas yoluyla günümüzde,
(k yas- evlâ prensibi üzerinden) bu maddelerden daha zararl ve iFrenç olan
bütün zehirli ve kirletici kimyasal maddeleri kapsayacak ekilde geni letilebilir.57
Gürültü Kirlili ine Kar

Koruma

nsanlar n yüksek ses/gürültü ve rahats z edici zararl sese maruz kalmalar onlara fiziksel ve psikolojik olarak zarar verir. slâm’da bu çevresel
problemi önlemeye yönelik rehberlik edecek prensipler unlard r:
(1) Gürültü yapmak ahlaks zl k, kabal k ve terbiyesizliktir. Çünkü
Kur’ân, “…. Ve sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini e eklerin sesidir”58
buyurmaktad r.
Hz. Peygamber de gürültü kirliliFi konusunda ümmetine u kural öFretmek için, her ne zaman aks rsa, ayn zamanda sesini azaltmak için eliyle
veya elbisesi ile yüzünü kapat rd .59
(2) DiFer insanlar n huzurunu kaç rarak onlara zarar vermek haramd r.
slâm’daki bu ilke u hadise dayanmaktad r: “Ne zulmedin ne de zulme u'ray n.”60

53

A.g.e. (ve ayn{ yer)
A.g.e., I, 20.
55
Süleyman b. E~’as, Sünen-i Ebî Dâvûd, Karaçi, Kitaphane merkezi ilim ve edep, t.s, I, 5.
56
Mi~kâtü’l-mesâbih, III, 52.
57
Evlâ k yas, fer’in illetinin Kur’ân veya Sünnette hükmü belirlenen illete göre daha güçlü ve a~ikar olmas{ndan
dolay{ dijer durumlar için öncelikle geçerli k{l{nmas{d{r. [Evlâ k{yas ile ilgili detayl{ bilgi için bk. ±ener, Abdülkadir,
K yas, $stihsan ve $st slah, t.s. Ankara, s. 108; Atar Fahrettin, F k h Usûlü, dstanbul 1988, s.70. [ÇN]].
58
Lokman, 31/19.
59
Sünenü’t-Tirmizî, II, 103.
60
dbn Mâce, II, 39.
54
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SONUÇ
Bu makalede sunulan dü üncelerden, bugün iç karart c durumda olan
çevre probleminin insanl F n acil olarak üzerinde durmas gereken bir konu
olduFu ortaya ç km t r. Çevresel krizlere büyük ölçüde geli mi ülkeler sebep
olsa da onu düzeltme sorumluluFu kollektif bir zorunluluk olarak bütün insanl F n sorumluluFundad r. Müslümanlara gelince onlar da a aF daki yöntemlerle bu konuya katk saFlamak zorundad rlar:
(1) Allah' n yeryüzündeki halifeleri olarak genel anlamda insanlar çevreyi korumak için sorumluluk üstlenmeyi gerektiren her projeye destek olmak
zorunda olduklar n bilmeliler. Çünkü onlar yeryüzünde Allah' n halifeleri
olarak çevrelerini koruma hususunda Allah’a kar sorumludurlar.
(2) Özellikle Müslüman bilim adamlar için, sabun gibi baz temel kimyasal ürünlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini nötrle tirmek için, çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilmesine etki eden (biodegradable) eylerin olu turulmas konusunda ara t rmalar yapma sorumluluFunu üstlenmeleri kesin bir görevdir. Çünkü, bilim adamlar olarak onlar n konumlar göz
önüne al nd F nda, teknolojinin kullan m ve onun olumsuz etkilerini kontrol
etme yönündeki ara t rmalar onlar için bir ibadettir.
(3) Her müslüman yönetimin kendi ülkelerinin bütün birim ve sektörleri taraf ndan benimsenecek ekilde yapt r m gücü olan çevreyi koruma kanununu ilan etmeleri gerekir. Çünkü bu kanun toplumun korunmas için yönetimin yapmak zorunda olduFu eylerin önemli bir parças d r.
(4) Müslüman yönetimler, sadece tehlikede olan hayvan türlerini, su ve
bitkileri korumak için deFil, ayn zamanda bütün bunlar n en önemlisi insan
rk n ve çe itli etnikleri korumak için de tüm çevreci gruplar desteklemelidirler. Çünkü ortak ç karlar gerçekle tirmede i birliFi yapmak Müslümanlar
üzerinde evrensel bir zorunluluktur.61
(5) Müslüman akademik çevreler, çevre hukuku konusunda dü ünce ve
duygular n slami perspektifle kapsaml bir ekilde aç kça otaya koymal d rlar. Zira el-Makdisî gibi geçmi teki hukukçular kapsaml hayvan haklar yasas 62 haz rlayabilmi olsalard bugünün bilgini elbette çevreyi koruma hakk nda kendisine rehberlik edecek bir birikime sahip olacakt .
Sonuç olarak, bugünün ürkütücü çevresel erozyon problemi ve onun
muhtemel ekolojik tahribat , ayet önlem al nmaz ve özen gösterilmezse insanl k da dahil mevcut bütün canl organizmalar tehdit edecektir. Böyle bir
felaket kaç n lmaz olarak dinin koruma ve sürdürmeyi amaçlad F
61
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(makâsidü’ - erî’a) din, hayat, ak l, nesil ve mal n korunmas ndan ibaret
olan be temel esas (külliyyetü’l-hamse) yok edecektir. Buna göre çevreyi
korumak asl nda dinin be temel amac n korumak anlam na gelir ve böylece
bu, Allah' n Müslümanlar bir siyaset olarak sürdürmeleri ve benimsemelerini
kuvvetle te vik ettiFi, Müslümanlar taraf ndan yerine getirilmesi zorunlu bir
görevdir. “Ve Allah, yeri canl lar için yaratm t r. Orada meyveler ve salk ml
hurma a'açlar ve güzel kokulu bitkiler vard r. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?”63
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