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Kutsal Kitabı için “Eski Ahit” ifadesini kabul etmeleri mümkün değildir), 
gerekse Hıristiyanların Yeni Ahdi aslında ahit ekseninde devam eden bir 
süreklilik arzusunu ve idealini yansıtır. Ahit; yani Tanrı tarafından “seçi-
lenler” ile Tanrı’nın gerçekleştirdiği antlaşma.  

Gerek Musevî ahdi, gerekse Hıristiyan ahdi ana hatlarıyla analiz 
edilecek olursa şu hususlar öne çıkar:    

 a.  Ahitlerde sorumluluklar öne çıkar; haklar çoğu zaman geride-
dir; 

 b.  Her ahit bir şekilde “seçilmişlik” narsizmini körükler . Bu da 
“öteleme” ve “ötekileştirmeleri” tahkim eder; dolayısıyla halkların hakları-
nı askıya almakta bazen teolojik meşruiyet kaynaklarını, bazen de teo-
politik devamlılık imkanını bu noktadan devşirmek mümkün hale gelebil-
mektedir. Öyle ki; şu ifade de görülebileceği gibi, hak ve hürriyetler tarih-
sel öznenin aksında şekillenir: 

Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım,  Bereket 
kaynağı olacaksın || Seni kutsayanları kutsayacak,  
Seni lanetleyeni lanetleyeceğim.  Yeryüzündeki bütün 
halklar senin aracılığınla kutsanacak.»4 

 c. Ontolojik olarak ahit haklar ekseninde varlığı dilimler ve inşa 
edilen otoriteyi metafizikleştirir. Bu otorite de meşruiyetini devşirdiği ahit 
manzumesinden ve hâletinden hak ve hürriyetlerin yegane belirleyeni ve 
üleştiricisi olarak tarihsel olarak devreye sokulur.  

 d.  Kozmolojik olarak evren ve içindekiler bu hiyerarşi skalasında 
haklarını, çoğu zaman, ertelemek durumunda kalır; 

 e.  Aksiyolojik olarak; parçalanan  varlık parçalı değer üretir.  

B. Hıristiyanlık’taki Aslî Günah ve İnsan Hakları 

Gerek tarihsel süreklilik ideali ve realitesi olarak, gerek teolojik 
vaatler ve umutlar açısından, gerekse kurtuluş muştusu (incîl) ve varlığı 
(mesîh) kerterizinden Hıristiyanlık, Yahudilik tarihini, teolojisini ve kurtu-
luş paradigmalarının nesep olarak Musevî kökenlerden gelen Hz. Mer-
yem’in Hz. Davut’un şeceresini adeta yeniden üretmek arzusundadır. Bu 
çerçeveden konu analiz edildiğinde aslında Hıristiyanlıktaki Aslî Günah 
“seçilmişlik” “sürgün”e gönderildiği için kırılmıştır. Kırılmış olan bu ahit, 
Hıristiyan teolojisine bu dinin ritüelleri, hiyerarşisi ve sembolik ifadeleri ile 
arınılacak Aslî Günah tasavvuru ile geri döner. Bu tasavvur, varlığı yaratı-

                                                      
4  Yaratiliş, 12: 3.  
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lış olarak da, etik olarak da sürekli modüle eder. Aslî Günah; “göksel cen-
net”te Tanrı ile yapılan ahdin kırılışının neticesidir. Bunun sonucu da 
ölümdür; yani tarihsel sürecin dışına çıkmanın bir başka ifadesidir. Bu 
sürecin sebebi itaatsizliktir. Bunun hermenötiği şudur: Haklar ve hürriyet-
ler itaat ile anlamlı, sonuç alıcı ve kuşatıcıdır. İtaatsizlik günah; ölümün 
sebebidir. Diğer bir ifade ile, itaatsizlik ölüm demektir. Bunun anlamı eko-
politiğe ve teo-politiğe mugayir davrananların sadece haklarının ve hürri-
yetlerinin askıya alınabilmesi, tahdit edilebilmesi, yok sayılabilmesi vb. 
gibi oldukça tehlikeli sonuçların oluşmasına kapı aralayabilecek olmasıdır.  

Belki de bu izahın tarihsel tezahürlerini kolektif şuur ve tarihsel 
fenomenler olarak genelde Batı’nın tarihinde, özelde de hususiyetle son iki 
asırdaki medenîleştirme ve demokratikleştirme serüvenlerinde yakalamak 
mümkündür. Haklar ve hürriyetler “günah” kirleriyle yoğrulan insan için 
takdir edilebileceği gibi askıdadır; çünkü birey, kendi iradesini kendi başı-
na kullanmaktan acizdir. Varlık ve varoluş iksirini hiyerarşilerin “kutsal” 
labirentlerinde aramak durumundadır çoğu zaman.  Bu yüzden “kutsal” 
itaat gereklidir genellikle. İtaat gereklidir; çünkü kurtuluşa ermek için bu 
gereklidir. Ömürlük, yıllık ve sezonluk arınma ritüelleri (günah çıkarma 
olarak da okunabilir) bireyi hak ve hürriyetler kerterizinden kutsal hiyerar-
şiye ve seçilmiş karizmaya raptetmek içindir. Günah çıkarma ritüelleri, 
mekanları ve zamanları hürriyetlerin ve hakların baskılanmasının ritüel 
kalıplar ile ifadesidir adeta.  

Kaos yüklü bir dünyada, endişe ve belirsizliğin kol gezdiği bir 
zaman diliminde kırılan, bozulan, parçalanan ve örselenen ahdi Aslî Günah 
teolojisi ile yeniden üretmek ve bunu ritüel formlarla harmanlamak bireyin 
devrin eko-politiğine ve teo-stratejisine kutsal bağlarla bağlanmasına karşı-
lık geldiği açıktır. Öyle görünüyor ki; aslî günahı şu şekilde formüle etmek 
mümkündür: Ahit  Ahde vefasızlık = Aslî Günah || İtaatsizlik  
Düşüş  Ölüm.  Öyleyse ölümü hayat tahvil edecek formül de şu şekilde 
belirir: Ölüm  İtaat  Yüceliş  Arınma  Ahit  Ölümsüzlük. 

Bu çerçeveye bağlı olarak, Hıristiyanlıktaki insan haklarını şu şe-
kilde kategorize etmek mümkündür: 

a. Ontolojik Olarak: Mutlak Varlık karşısında insan “sorunlu”dur; 
ama varlık bir bütündür. Ontolojik açıdan hak ötelenebilir; çünkü ontolojik 
kerterizinden tüm varlık eşit değildir. “Seçilmiş” olanlar, metafiziksel ve 
eskatolojik olarak da seçilmiştir; “kaybetmiş” olanlar da tarihsel ve 
eskatalojik olarak da kaybetmiştir.  
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b.  Kozmolojik Olarak: “Düşüş” ten dolayı sadece insan değil, 
maddî olan her şey hak skalasında askıdadır. Kozmik hiyerarşi hem bilgi-
de, hem etikte, hem de politikada aranır.  

c. Aksiyolojik Olarak: “Günah” ile illetli olan insan “değer” üre-
temez ve bunun için de kutsal bir hiyerarşiye ihtiyaç vardır.   

C. İslam’daki Teslimiyet ve İnsan Hakları  

Din; itaate dayanır. Etimolojik olarak konu ele alındığında şu kav-
ramsal panorama ortaya çıkar: Dîn kelimesi, deyn / “borç” teriminden türer 
ve yaratılanın Yaratan’a olan borcunu nasıl ödeyeceğini gösteren güzergâh, 
yol, menhec (dîn) anlamına gelir. Öte yandan, dîn terimi yevmü’d-dîn / 
“din günü; yani yargı günü” anlamında olup, adalet anlam hevenginde 
belirir. Bu adalet de tevhidin tecellisi olarak ortaya çıkar. Buna ilaveten 
dîn, hüküm ve hakikattir. Bu el-Hakk’tan bir tecelli olarak belirir. 
Kur’ân’daki ayetlere göre, insanın yaratılış hikmeti halifeliktedir. Halifelik; 
sorumluluk demektir; bu da emanet edilenlerin (insan, çevre, eko-sistem, 
kozmos, metafizik sıla) sorumluluğunu deruhte etmektir. Bu noktadan 
bakıldığında yaratılış deyn / dîn; yani “borçluluk”, “borçlanma” demektir. 
Din de bu perspektiften borcu (eda etmenin) “yol”u demektir.   

Konunun diğer bir boyutu da şudur: Şayet din itaate dayanıyorsa, 
İslam’ın etimolojik kökenlerinden biri de teslimiyet, itaat ve taattir. Bu  
durum, temel hak ve hürriyetleri merkeze alan Modern paradigma açısın-
dan ele alınacak olursa, tam olarak uyuşma ve uyumluluktan bahsetmek 
zordur. İslam’daki haklar (Allah, kul, Allah ile kul ve toplum hakları gibi) 
bu paradigmanın dayandığı Hümanizma’nın temel parametreler ile çoğu 
zaman uyuşmaz. Öte yandan, tarihsel olarak konuya bakıldığında Müslü-
man tarihinde de Modern insan hakları bir tarafa, İslam’ın ortaya koyduğu 
haklar (Makâsıdu’s-Şeri’a) açısından, her ne kadar genel olmasa da, yer 
yer ve zaman zaman ihlal edildiğini görmek zor olmasa gerektir.  

Bu genel değerlendirmeden sonra İslam’daki teslimiyet bağlamın-
da insan haklarını değerlendirmek gerekirse, şunları ifade etmek yerinde 
olacaktır: Şayet İslam akidesinin, medeniyetinin ve kültürünün künhü, özü, 
zübdesi, çekirdeği tevhid ise, bu öz şu temel parametreleri insanlık önünü 
koyar:  
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(i) Dualité: Yaratan ile yaratılanı ayrı ve farklı olarak temel-
lendiren tevhid prensibinin açılımı insan hakları bağla-
mında şu şekilde belirir.  

Her ne kadar 3-G insan hakları ile tam bir mutabakat içinde olmasa da 
İslam’da insan hakları var; ama bu haklardan dolayı ilk ve nihai olarak 
Yaratan’a sorumludur. Bu sorumluluk fizikî otoritelere sorumluluktan önce 
ve onlardan kapsamlıdır; 

(ii) Fikrîlik-Şuursallık: Allah ile “kul” arasındaki durum ve 
haklar düşünce ve bilinç hali ile anlaşılabilir. Bu fikrîlik 
ve şuur hali haklar ve  

hürriyetleri sorumluluklar ve mükellefiyetler düzeneğiyle irtibatlandırır. Bu 
şuursallık hem bireysel bilinci, hem kolektif bilinci, hem de kozmik bilinci 
birbiriyle ilintili ve rabıtalı görür. Örneklendirmek gerekirse: Kaos ve terö-
rü ekerek insan haklarına tecavüz edenlerin “biz yeryüzünün ıslah edicile-
riyiz” demelerinin şuursallık açısından bir karşılığı yoktur: 

Onlara “Yeryüzünde fesat yaymayın!” denildiğinde 
“Biz sadece ıslah edicileriz!” diye cevap verirler.   
|| Gerçekte onlar fesat saçan kimselerdir, ama bunu 
(kendileri de) idrak etmezler.5 

Bu ayetlerin tefsiri bağlamında Muhammed Esed şunları 
dillendirir: “Bu, dinî mülahazaların pratik hayata “müdahale”sine 
karşı olan ve böylece, -çoğu zaman farkında olmadan, “sadece işleri 
düzelttiği”ne (ıslah) inanarak- daha sonraki ayette işaret edilen 
sosyal ve ahlakî şaşkınlığa katkıda bulunan insanlara bir atıftır.” 
Diğer bir ifade ile şuursallık gerçekleşmediğinden hakları ihlal 
eden, hukuka tecavüz eden eylemler / pratikler / ifadeler hakların 
ihlali ve hukukun tecavüzü olarak algılanamamakta, eylem ile de-
ğer arasındaki şuursallık tesis edilememektedir.    

(iii) Hedeflilik  ve gayelilik: İslam’da yaratılış ve varoluş bir 
hedefe bağlıdır. Bu hedef hakların  

teleolojik olarak zaman öteliğini ve beşer üstülüğünü vurgular. Bu gayeli-
lik materyal olanın nihâiliğinde sınırlı değil, manevî ve uhrevî olanın kap-
sayıcılığında ifadesini bulur.  

(iv) Yaratıcılış: Yaratılış bir başlangıç ve sebeptir. İnsan hali-
fe olarak yaratılır ve bu misyonun  

en bariz yönü sorumluluktur. Bu açıdan yaratılış ile “borç”lanan insan hem 
cinslerine, hayvan ve bitkilere, dünyaya, evrene ve metafizik değer ve 

                                                      
5  El-Bakara, 2: 11-12.  
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ilkelere karşı sorumlu ve mükelleftir. Haklar ve sorumluluklar bu ilkeye 
göre tahterevallinin iki potasında yer alan değerler olarak belirir. Yaratılan 
Yaradan’a yaratılmışlık sırrı ve hakkı için bu dengeyi korumak ve sürdür-
mekle sorumludur.    

(v) Ceza-Mükafat: Öteki Dünya’da sorumluluk olduğundan 
haklar ve hürriyetler bu eksende  

değer görür. Yani dünyevî otoritenin hukuk tarassutundan kurtulan insan 
vicdan ve şuur dünyasının verilerinden ve Kozmik Ceza ve Eskatolojik 
Yargı’dan kurtulamayacaktır. Bu da hakkın ve hukukun evrenselliğini, 
bütüncüllüğünü, insan ve tarih-üstülüğünü ve şimdide-ama-âhiretteki so-
rumluluğu sürgit şuurlarda ve vicdanlar üretir.   

 Bunlardan hareketle İslam’daki hak ve hürriyetleri teslimiyet bağ-
lamında tekrar ele alacak olursak, şöyle özetlemek yerinde olacaktır:   

 1. Ontolojik Olarak: Tevhid ekseninde varlık, zaman-mekan, se-
beplilik şekillenir. Bu açıdan bakıldığında hak ve hürriyetler kaynak olarak 
ve sınır olarak ilahîdir. Haklar bileşken, içteş, geçişken ve deontolojiktir.   

 2.  Kozmolojik Olarak:  Kainat bir bütündür; her parçanın diğerine 
karşı sorumlulukları, diğerinden hakları vardır. 

 3.  Aksiyolojik Olarak: Amel-i salih hem varlığın, hem oluşun, 
hem de evrenin haklarını ön görür. “Barıştıran ve bağdaştıran eylemler” 
(amel-i sâlih) hakkı ve hukuku, Hakk için kurmayı, inşa etmeyi ve sürdür-
meyi (kâim) öncelediği gibi, hakkın ve hukukun her şeyden önce tarihteki 
varlıklar için geçerli ve esas olduğunu bir başka açıdan vurgular. Diğer bir 
ifade ile, bu tür  eylemler; haklar ve hürriyetler evrensel değerler skalasın-
dadır ve sürekli olarak eylem ve pratiklerle sağlamasının yapılmasına gön-
derme yapar.     

IV. KRİTİKLER VE İBAREYE SIĞMAYANLAR… 

Verilerin metafiziksellik döngüsünü göz önünde tutarak İbrahimî 
geleneğin dayandığı vahiy kodlarının tarihsel olarak çoğu zaman bu şekil-
de gerçekleşmediği de açıktır. Her ne kadar Modern bir paradigma olan 
“insan hakları”, tarihsel ve insanî gelişme ve ilerleme düzeneğinde öncüller 
olarak her şeyden önce Greko-Roman ve bununla paralel olarak Yahudi ve 
Hıristiyan mirasına hasredilmeye çalışılsa da bu düzeneğin aslında Modern 
bir anakronizm olduğu ortadadır. “Tarihin sonu”nu kendi ilerlemeci tarih 
çizgisinin kaderine bağlayan bir yaklaşımın Avrosantrik ideoloji ile illetli 
olduğu gerçeğinden hareketle “insan hakları” paradigmasını bir üst şemsi-
ye olarak tayin edip, diğer tüm din, gelenek, medeniyet ve kültürleri de 
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buna göre “günah çıkarma” skalasında hizaya sokmak bir başka “merkez” 
dayatması olarak karşımıza çıkıyor sanki. Her şeyden önce şunu ifade 
etmek yerinde olacaktır: Haklar ve hürriyetler; insanların asırlardır hem 
kendi tarihsel tecrübelerine yaslanan, hem de özellikle vahiy eksenli dinle-
rin hakkı yaratılışın zorunlu bir sonucu olarak gören kök paradigmasına 
dayanan evrensel insanlık değerleri ve hazinesidir.  

Diğerini tenkitten “beriki”ni aklamaya gelince şunları söylemek 
yerinde olsa gerektir: İster vahiy esaslı olsun, ister insanlığın inşa ettiği 
miras olsun temel hak ve hürriyetlerde neden Müslüman toplumlar hâlâ 
oldukça geri? Neden hâlâ teori ve söylemde âdil; ama davranış ve düşün-
cede gayri adillik hâkim? Veya neden haklar ve hürriyetler konusu Müs-
lüman toplumlarda ya tarihin politik ve askerî maceraları içinde dipnotlar-
da yer alır, ya da tekili olmayan tümellerin anaforunda ötelenir? Bu ve 
bunun gibi sorular daha geniş çalışmaları ve gayretleri zorunlu kılar.    

V. SONSÖZ YERİNE 

Modern süreçlerin ürünü olan “insan hakları” konsepti ile İbrahimî 
gelenekteki haklar ve hürriyetler kavramı bazı noktalarda birbiriyle bağ-
daşmasa da “ortak bir halet”in inşasına kapı aralamak mümkündür; 

Ahit ve Aslî Günah tasavvurları açık veya kapalı “seçilmişlik algı-
sını” ve “hiyerarşi skalasını” tahkim ettiğinden hakları ötelemeye açıktır; 

Teslimiyet tasavvuru; Yaratılan ile yaratan arasında kaldığı sürece 
hakkı bütünler; ama yaratılanlar arasındaki ilişki halini alınca “kutsal / güç 
eksenli alt-üst varlık algısı” oluşur. Bu da hakların ve hürriyetlerin askıda 
tutulmasına yol açar.  

İnsanlığın geçirdiği bunca tahavvül ve ilerlemelere rağmen neden 
hâlâ Müslüman toplumların hakları ve hürriyetleri askıda tuttukları da 
ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Acaba bu durumu sadece 
“merkez” ülkelerin “çevre” ülkelere yaptığı “despotik idare” ithalatına 
bağlamak ne derece doğrudur?  

Veya Müslüman tasavvuru hakkı ve hürriyeti metafiziksellikten 
tarihselliğe ne zaman tahvil edecek? 
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