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sine nezaret etmektedir. Bu yerine getirme birçok durumda milli mevzuatta değişikliği gerektirmekte ve devletler mevzuatlarını buna göre değiştirmektedir.
Böylece divan, Avrupa devletleri üzerinde
bir çeşit anayasa mahkemesi denetimini
yerine getirmektedir.
Önceki ismi Avrupa Güvenliği ve işbirli
ği Konferansı (AG iK) olan Avrupa Güvenliği ve işbirliği Teşkilatı'nın (AGiT) Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Kafkasya
ve Orta Asya cumhuriyetleri gibi Avrupa
dışında da üyeleri vardır. 1975 yılında
Helsinki Nihai Senedi ile kurulmuştur. Bu
belge esas itibariyle bir insan hakları belgesi değildir. Fakat Batı'nın baskısıyla güvenlik ve ekonomi konularına ilaveten insan hakları da belgeye konulmuş. daha da
önemlisi insan hakları ile güvenlik arasın
da ciddi bir bağlantı kurulmuştur. Soğuk
savaş döneminde Batı, sosyalist bloku
yıpratmak için Avrupa Güvenliği ve işbir
liği Konferansı yoluyla insan haklarını suistimal derecesinde kullandı; bu ülkelerdeki muhalifleri destekledi, cesaretlendirdi. 1989 tarihli Viyana Belgesi ile kurulan insani Boyut Mekanizması. Batı tarafından çok sık bir şekilde sosyalist ülkeler
aleyhine kullanıldı. Komünizmin yıkilma
sında bunun önemli bir etkisi olduğu kabul edilmektedir. Komünizmin yıkılmasın
dan sonra kabul edilen Paris şartı, Kopenhag bildirisi, Moskova belgesi. Cenevre Milli Azınlıklar Raporu gibi Avrupa Güvenliği ve işbirliği Konferansı belgeleri.
demokrasi ve insan hakları alanında son
derece ayrıntılı ve esaslı hükümler vazettiler. 1992 yılında kabul edilen Prag Belgesi ile kurulan Hür Seçimler Ofisi. 1992
ll. Helsinki Belgesi ile insan Hakları ve Demokratik Kurumlar Ofisi'ne dönüştürül
dü. insani Boyut Mekanizması daha da
genişletildi. Buna paralel olarak 1992'de
Milli Azınlıklar Yüksek Komiserliği kuruldu. Avrupa Güvenliği ve işbirliği Teşkila
tı'nın bütün güvenlik kurum ve mekanizmaları insan haklarına riayeti sağlayacak
şekilde oluşturulmuştur. Güvenliğin sağ

lanması için insan haklarına riayet etmenin gerekli olduğu düşüncesiyle güvenlik
ve insan hakları konuları birbirleriyle bağ
lantılı hale getirilmiştir.
Batı'da bugün insan hakları dış politikanın önemli bir unsuru haline getirilmiş
olup problemli ülkeler bununla ciddi şe
kilde rahatsız edilmektedir. Eski Doğu Avrupa devletleri birer birer Avrupa Konseyi'ne alınmaktadır. Avrupa'nın birçok ülkesi için potansiyel sürtüşmelerin kaynağı
olarak görülen milli azınlıklar konusunda

son zamanlarda Avrupa Konseyi'nin spansariuğu ile bir çerçeve anlaşma yapılmış
tır. Bütün bu gelişmelere rağmen Avrupa'nın ortasında Yugoslavya trajedisi yaşanmış ve emsali görülmemiş bir şekilde
insan hakları ihlalleri olmuş. eski ittifaklar, ön yargılar ve stratejik menfaatler
insan haklarına üstün gelmiştir.
Avrupa Birliği, başlangıçta ekonomik
entegrasyon merkezli bir teşkilat olduğu
için kuruluş antlaşmalarında (Paris ve Roma) insan hakları konusu doğrudan doğ
ruya düzenlenmedi. Bu sebeple bugün
Avrupa Birliği'nin kendine ait ve sadece
insan haklarını düzenleyen bağlayıcı bir
hukuki belgesi yoktur (2000 y ılının ortal arı itibari yle böyle bir belge hazırlama çalı şmaları devam etmektedir) . Avrupa Birliği'nde insan haklarının korunması sınırlı
ve yetersiz bir hukuki temele dayanmaktadır. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı,
topluluk hukukunu uygularken ortaya
çıkan arızl insan hakları ihlalleri iddiaları
nı. geliştirmiş olduğu genel hukuk ilkeleri
çerçevesinde ele almaktadır. Ancak 1997
Amsterdam Antlaşması. yapısal temelde
Avrupa Birliği'ni insan hakları merkezli
bir teşkilata dönüştürmenin ilk adımını
atmıştır. Buna göre Avrupa Birliği özgürlük, demokrasi. insan hakları ve hukukun
üstünlüğüne saygı esaslarına dayanır; Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'ne saygı
gösterir. Avrupa Birliği'ne üye olacak devletlerin de bu şartları yerine getirmesi
aranır. Mevcut üyelerden birinin insan
haklarını ciddi ve sistematik bir şekilde
ihlal etmesi durumunda üyelikten doğan
hakları askıya alınabilir.
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İslam Dünyasında. insan hakları kavra-

ferdininsan olarakyaratılmış olmaktan doğan asli haklarını ifade ettiğinden
bildiriminde insanı muhatap alan, ona
yaratılış ve var oluşun metafizik boyutunu açıklayan ve onu sorumluluğuna denk
bir hak ve yetkiyle donatılmış olarak tanıtan vahiy geleneğinde ve bunun son
halkası islam dininde de bu haklara büyük önem atfedilmiştir. Ancak kullanılan
terminolojinin farklılığından dolayı insanlık tarihine kıyaslandığında uzun bir geçmişi bulunmayan insan hakları söyleminin günümüz formatıyla dini metinlerde
aranması yerine içerik ve işlev yönüyle
karşılıklarının araştırılması ve bunların
sosyal ve tarihsel bağlamının da göz ardı
edilmemesi gerekmektedir. Nitekim islam dininin asli kaynağı olan Kur'an'da ve
Hz. Peygamber'in açıklamalarında insan
hakları doktrininin ana unsurlarını içeren.
bu kavramın fikri temelleri sayılabilecek
ilke ve amaçlardan söz edildiği, bu iki kaynak ışığında oluşan islam kültür ve geleneğinde kendine has f orm ve içerikle insan hakları açısından zengin bir birikimin
bulunduğu görülür.
Kur'an'da insanın bazı zaaflarının yanı
sıra önemli imkan ve kabiliyetlerle de donatıldığı, saygı değer (mükerrem) varlık
olarak yaratıldığı. diğer yaratılanların üstlenemediği bir sorumluluk (emanet) yüklendiği anlatılır ve onun yeryüzünde iyilik
ve güzelliğ i hakim kılmak üzere Allah'ın
halifesi olarak görevlendirildiği belirtilir
(bk. iNSAN). Yine Kur'an'ın özel anlatım
üsiObu içerisinde insanın yaşama. bir dini
benimseme ve gereklerine göre hareket
etme, sonuçlarına katlanarak dilediği
davranışta bulunma , mülk edinme. semı,
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ya hat, cinsi haklar ve iffet, beden ve ruh
sağlığını koruma gibi temel haklarına değin ilir ve bunların korunmasına yönelik
olarak farklı seviyelerde yaptırımlardan
söz edilir. islami telakkiye göre din fıtrl
dir ve insanın yaratılıştan taşıyageldiği
güzellikleri korumasına yardımcı olur. aklıselimi takviye eder. insanın sahip olduğu bütün haklar ya ratıcı Tanrı'nın iradesine dayanır ve O'nun insana bağışıdır.
Ferdin Tanrı'nın mutlak güç ve iradesine
boyun eğmesi de onun irade özgürlüğü
nü yitirmesi değil, aksine yaratılış ve var
oluş çizgisinde bilinçlenip alt ve dünyevl
otoriteler karşısında özgürleşmesi anlamını taşır. Bütün bu telakkiler. hakların
dini veya dünyevl temelli beşeri ve hakim güçler tarafından tanınıp lutfedildiği ve yine onlar tarafından serbestçe kı 
sıtlanabileceği anlayışını reddetmesi ve
insana insan olması sebebiyle bir değer
vermesi anlamına geldiğinden insan hakl arına tarih boyunca önemli bir zemin
oluşturmuştur. Ayrıca Kur'an ve Sünnet'te hak kavramının sadece insan ilişkileriy
le sınırlandırılmayıp Allah- insan ilişkileri
çerçevesinde de ele alınması. bu kavramın islami bakış açısından sahip olduğu
kapsam ve genişliği göstermesi bakımın 
dan da dikkat çekicidir (bk HAK)
öte yandan insan haklarının tanınma
sının ve yazılı metinlerle tesbit edilmesinin tek başına yeterli olmadığı , bunun uygun bir sosyal yapılanma çerçevesinde
toplumun bütün fertleri. özellikle de hakim güçleri tarafından özümsenmiş. adeta bir yaşam biçimi haline getirilmiş olmasının hayatı bir önem taşıdığı da açık
tır. Diğer birçok insani ve hukuki değer
gibi insan hakları da ancak insan unsurunun yetkinliğiyle sağ l am bir inanç ve ahlak zemininde, hukukun üstünlüğünün
ve adaletin bulunduğu toplumlarda gerçekleşip gelişebilir. Kur'an'da ve Hz. Peygamber'in sünnetinde adalete ve hakkın
üstünlüğüne devamlı vurgu yapılıp keyfiliğin, kişinin kendi hakkını bizzat kendi
kuwetiyle elde etmesi demek olan ihkak- ı
hakkın. nasların çizdiği sınırların çiğnen

mesinin yasaklanması, meşruiyeti n ve
hukuk düzeninin korunmasının emredilmesi, bu sağlam zemini kurmaya yönelik
tedbirler olarak ayrı bir anlam taşır.
Hz. Peygamber'in hicret esnasında Medine'deki değişik inanç mensuplarıyla ve
etnik gruplarla yaptığı Medine sözleşme
si, hayatı boyunca etrafındaki insanlara
davranışları, çeşitli din mensuplarıyla ve
kölelerle ilişkileri ve bu konudaki tavsiyeleri, insan hakları açısından büyük öneme
sahip belge ve uygulama örnekleridiL
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ResOl-i Ekrem'in uygulamalarının teorik
çerçevesi mahiyetinde olan Veda hutbesi
de insan hakları açısından önemli bir belgedir. Veda hutbesi kişi. aile, toplum (müminlertoplumu) ve bütün insanlığı iç içe
geçmiş daireler biçiminde kuşatır. Hz.
Peygamber. insanlara Allah'a karşı gelmekten sakınınayı tavsiye ve O'na itaati
teşvik ederek sözlerine başlar. Esasen islam inancına göre insanın Allah'ı tanıma
sı ve O'na itaat etmesi yaratılışının amacı. kendine karşı da temel hak ve sorumluluğudur. Hutbede daha sonra aile içi
haklara geçilir ve aile fertlerinin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları hatıria
tılıp kadınların haklarının korunması konusunda erkekler ayrıca uyarılır; kadın 
ların Allah'ın emaneti olduğu ve onlar
hakkında Allah'tan korkulması. onlara iyi
davranılması gerektiği vurgulanır. Veda
hutbesinde can. mal ve namus dokunulmazlığı, cezaların şahslliği prensibi, hakların ihlali ve zulüm yasağı gibi hususlar
üzerinde ayrıca durulduktan sonra müminlerin kardeş oldukları ifade edilmiş
ve. "Ey insanlar! Rabbiniz birdir. babanız
da birdir; hepiniz Adem'densiniz, Adem
de topraktandır" sözüyle insanlar arasın
daki temel eşitliğe dikkat çekilmiş , ardın
dan da hiçbir ırkın diğerine üstünlüğü bulunmadığı belirtilerek bu evrensel prensip teyit edilmiştir.
islam dünyasında tarih boyunca Kur'an ve Sünnet ışığında oluşan dini, hukuki
ve felsefi birikimde işlev ve amaç itibariyle insan haklarına hizmet eden çeşitli
kurum ve kavramın bulunduğu görülür.
Bir kısmı oldukça teorik bulunsa da bunlar İs l am toplumlarında hakları koruma.
hak ihlallerini önleme ve bu yönde kamuoyu oluşturma açısından önemli rol oynamış. dinin genel telkinlerinin de desteğiyle islam toplumları insan hakları tarihi
açısından başarılı bir sınav geçirmiştir.
İslam bilginleri ve düşünürleridinin amacının "zarürat- ı hamse" denilen canın, aklın, namus ve haysiyetin. dinin ve malın
korunması şeklinde beş temel ilkeyi yerleştirmek olduğunu ifade etmişlerdir. insanın yeryüzünde varlığını sürdürebilmesi ve beşeri sorumluluğunu yerine getirebilmesi için korunması gereken ve bugün insan hakları çerçevesinde düşünü
len hemen bütün temel hak ve özgürlükleri kapsayan bu beş ilke, bir yönüyle Allah'ın peygamber göndermedeki maksatlarını teşkil ederken bir yönden de
müslüman olup o lmadığına bakmaksızın
evrensel olarak bütün insanların temel
hak ve yararlarını belirlemeye yöneliktir
(bk. MAKASIDÜ'ş·ŞERIA). Hakların Allah

hakkı- kul hakkı şeklindeki klasik ayırımın
da birinci grup genelde toplum ve kamu
düzenini. ikinci grup ise ferdi hakları korumayı amaçlar. İslam hukukunda naslardaki emir ve tavsiyeler doğrultusun
da ayrıca , "Kanlarda (hayat) asıl olan dokunulmaz oluştur", "insanda asıl olan
hürriyettir" şeklinde genel kurallar vazedilmiş. insanın sahip olduğu can ve mal
dokunulmazlığının dayanağının insan olma vasfı olduğu. ırk. cins ve inanç farklı
lığının buna engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Buna ceza hukuku alanında
suç ve cezada kanunilik ilkesinin konması, kesinleşmiş bir suç olmadıkça kimsenin suçlu işlemi görmemesi, sanık haklarının korunması , işkence yasağı. cezalandırmada denklik gibi ilkeler, hayvan l arın
haklarını korumaya matuf tedbir ve uygulamalar. sosyal amaçlı vakıflar. zekat,
nafaka ve yardımlaşma anlayışı. sosyal
dayanışmayı ve bütünlüğü amaçlayan ahlaki değerler de eklenmelidir.
Dini. hukuki ve ahlaki temele dayanan
bu teorik çerçeveye rağmen beşeri zaaflar, sosyal ve siyasi birtakım şartlar sebebiyle otorite ve nüfuz sahiplerinin zaman
zaman hukuk ihlalleri yaptıkları. her dönemde arzulanan seviyede olumlu bir uygulama çizgisinin gerçekleşmediği ifade
edilebilirse de Kur'an ve Sünnet terbiyesi
almış müslüman toplumlarda hukukun
hakim olduğu, insanların temel hak ve
hürriyetlerinin korunması konusunda
önemli bir problemin ya ş anmadığı , bugün için bile gıpta ile söz edilen bir adalet ve hoşgörü ortamının b u lunduğu, ihlal ve haksızlıkların da oldukça mevzi! kaldığı söylenebilir.
Aynı dönemlerde Batı böyle bir dini. hukuki ve ahlaki öğreti temeline sahip bulunmadığı, güç! ünün hakim olduğu ve diğerlerinin hakkını belirlediği bir toplumsal yapı içinde köleler ve kadınlar akıl almaz bir aşağılanmaya muhatap olduğu
için insan hakları alanında mücadelenin
ilk olarak Batı toplumlarında başlaması
da tabiidir. insan hakları söylemi Batı'da
da başlangıçta dini öğretiden destek almaya çalışmış . devlet ve kilisenin baskı
sına karşı direnen özgürlükçü dindar hı
ristiyan düşünürlerin bu konuda önemli
çabası o l muşsa da geleneksel dini öğre 
tinin ve kilisenin buna yeterince imkan
verdiği söylenemez. Bu durum insan hakları kavramının niçin Batı kökenli sayıldı
ğını da açıklar. Aslında insan haklarının
Batı'daki kötü geçmişi ve bugün için t oplumda ferdi hak ve özgürlükler adına birçok aşırılık ve aykırılıkların önlenemez bir
hal almış olması da bir etki -tepki veya
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toplumsal med cezir hali görünüm ündedir. Böyle olunca islam toplumlarında son
yüzyıla gelinceye kadar insan haklarına
ilişkin bildirgelere ve kayda değer top lumsal hareketlere rastlanmamasının
islam dünyasında insan haklarının ihla;
ve ihmal edildiği şeklinde değil bugünkü
manada olmasa bile genel an lamda insan haklarının gözetildiği, Batı'da görüldüğü şekliyle sınıf ayrışmalarının. gerilim
ve çatışmaların yaşanmadığı şeklinde
yorumlanması daha isabetli olur.
islam toplumlarında insan haklarının
ayrı bir söylem halinde ortaya çıkması son
bir- iki yüzyılı aşmayan modern döneme
rastlar. Bu konuda üç önemli unsur rol
oynamıştır : Modern ulus devletin ortaya
çıkışı . kanuniaştırma çabaları ve Batı insan hakları söyleminin cihanşümul bir
mahiyet ve önem kazanmas ı. Modern
devlet yapısal olarak otoriteyi tekelinde
topladığı için güçsüz duruma düşen ferdin haklarının garanti altına alınması ihtiyacı doğmuş ve insan hakları bu süreçte daha da önem kazanmıştır. Bu durum
Batı 'da ve islam dünyasında benzerlik arzeder. Aynı şekilde günümüz islam dünyasında uluslararası platformlara da taşınan insan hakları ihlallerinin modern
ulus devlet yapısının dinle ilişkisinden ya
da ilişkisizliğinden ziyade yapısal olarak
güç ilişkilerinin dengesizliğ i nden kaynaklandığı söylenebilir. Burada ayrıca islam
toplum l arında devletle fert arası güç dengesinin sağlanmasında önemli rol oynayan sivil inisiyatifin, vatandaşlık bilincini
canlı tutan sivil toplum gruplarının buIunmayışı. hukukun üstün l üğü. demokrasi, bağımsız yargı gibi insan hakları doktrinini besleyen ana konularda yeterince
mesafe alınmamış olması gibi etkenlerden de söz edilebilir.
Osmanlı toplumunda XIX. yüzyılda ortaya çıkan kanuniaştırma çabaları . gerek
doktrin gerekse ulusla ra r ası ilişkiler aç ı 
s ın da n Batı'yla yakın te m as ın da ür ünü
olarak ister istemez insan hakları meselesini gündeme getirmiştir. Osmanlılar'
da Tanzimat ve Isiahat fermanları ve anayasa hareketleriyle birlikte daha önce fı
kıh kültür ve literatüründe dağınık halde
bulunan haklar. Batı kaynaklı kanun ve
bildirgelere uygun tarzda kanunlaştırıla
rak ilan edilmeye başlanmıştır. 1839 Tanzimat, 1856 Isiahat fermanları ve 1876
tarihli KanOn-ı Esasi burada hatırlanabilir.

XX. yüzyılda Batı'da insan hakları doktrininin giderek önem kazanması ve uluslararası bir kabul görmesi müslüman
devletleri ve düşünürleri konu üzerinde

düşünmeye sevketmiş. önceden dini öğ
reti ve literatür içerisinde dağınık bir şe
kilde ele alınan hususlar müstakil bir söyı_em halinde incelenmeye başlanmıştır.
üzeilikle 1948 Birleşmiş Milletler insan
Hakları Beyannamesi'nin ilanıyla meselenin uluslararası bir boyut kazanması bu
çabaları hızlandırmıştır. Söz konusu Birleşmiş Milletler beyannamesinin hazırlan
masıyla görevli komitede hiçbir müslüman üyenin bulunmaması. islam blokunu temsil için görevlendirilen hıristiyan
üye Charles Malik'in islami katkıyı sınırlı
seviyede bile olsa yansıtacak görüşlerinin
dikkate alınmaması, veto hakkı sahibi
üyelerin çıkarları göz önüne alındığı halde dünya nüfusunun beşte birini temsil
eden islam devletlerinin veto hakkının
bulunmaması ve tezlerini yeteri kadar
savunamama l arı. Birleşmiş Milletler beyannamesinin müslüman kesimde tam
olarak sahiplenilmesini önlemiş. islam
dünyasında Birleşmiş Milletler beyannamesine karşı bazı tepkiler dile getirilmiş
ve bir kısım islam devletleri belgeyi imzalamayı reddetmiştir. insan hakları doktrininin Avrupa merkezci düşünen bazı Batılı aydınlar tarafından modern Batı'ya
has bir gelişme gibi takdim edilmesi ya
da uluslararası bir denetim aracı olarak
kullanılmasının da etkisiyle islam ülkelerince milli hakimiyete müdahale niteliği
taşıyan bir baskı şeklinde algılanması resml ve sivil düzlemdeki tepkileri beslemiş.
müslüman aydınlar, insan haklarının islam'da asırlardan beri zaten var olduğu 
nu göstermek gayreti içine girmişler, islam devletleri tarafından örgütlenen
uluslararası kurum ve kuruluşlar da alternatif insan hakları beyannamesi hazırlamaya çalışmışlardır. Bu gelişmelerin
ürünü olarak daha önce bir anayasa örneği hazırlamak suretiyle insan hakları ko~usuna katkıda bulunmak isteyen Dünya
Islam Konseyi tar afından 1981 tarihinde
h az ır lana n yirmi üç m addelik Evr ensel
islam insan H akl a rı Bildirisi bir UNESCO
eelsesinde ilan edildi. 1979'da insan hakIarını gündemine alarak bu konuda çalış
ma başlatan islam Konferansı Teşkilatı da
1980 yılında yirmi beş maddelik islam'da
insan Hakları Projesi'ni ortaya koydu . Bu
çalışma. islam'da insan haklarının kanunlaştı rı lması alanında modern anlamda
yapılan ilk çalışma olarak görülmektedir
(Muhammedez-Zühayll, s. 114). Bu rapor
üzerinde sürdürülen çalışmalar 1990 yı
lında tamamlandı ve aynı yıl XIX. islam
Konferansı'na katılan dışişleri bakanları

nın imzasıyla islam Konferansı Teşkilatı
tarafından

bir beyanname halinde yayım-

!andı. Dünya Müslüman Gençlik Teşkilatı
da (World Assembly of Muslim Yonth) 1972
yılında Riyad'da kurulmuş olup gündeminde insan haklarına önemle yer veren
ve bu konuda yayın yapan uluslararası
bir gençlik kuruluşudur.

Günümüz İslam ülkelerinde insan haksavunan düşünürlerin, fikir hareketleri ve örgütlerin sayısının hayli arttı
ğı , bu konuda azımsanmayacak sayı ve
ciddiyette neşriyatın yapıldığı görülmektedir (bu konudaki literatür örneği için b k.
bi bl.) Bunda insan hakları söylemine karşı başlangıçta duyulan güvensizliğin. mütereddit ve çekimser tavrın giderek azalmış olması etkili olduğu gibi bu ülkelerdeki antidemokratik yönetim tarzlarının
ve uygulamaların, devlet-fert ilişkilerin
deki dengesizliğin ve gerilimlerin de
önemli ölçüde payı vardır. insan hakları
doktrini ve uluslararası platform bu süreçte. özellikle hakları ihlal edilen ya da
kendini böyle gören kesimlerce bir uzlaş
ma alanı ve çıkış yolu olarak algılanmaya
başlanmış. bunun için demokrasi. hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. insan haklarını savunan örgüt ve fikir hareketlerinin tabi
olduğu serbestlik ve kısıtlama da ülkelerin bu konudaki duyarlılıkları ve siyasal
rejimleriyle tam bir paralellik taşımakta 
dır (Stark. sy. 2 [ 19991. s. 8).
larını
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RECEP

ŞENTÜRK

İNSAN-ı KAMiL
( j<ıi.Qf ..:,ıWf'!)

L

Allah'ın her mertebedeki
tecellilerine mazhar olan insan
anlamında tasavvuf terimi.

_j

Tasawuf tarihinin en önemli konuların 
dan olan insan-ı kamil anlayışı. varlık ve
bilgi problemleriyle ilgisi yanında dini ve
ahlaKi boyutları da bulunan derin fikri çaba ve ruhi tecrübenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. İnsan-ı kamil kavramı tasavvuf literatürüne Muhyiddin İbnü'I-Arabl
tarafından yerleştirilmiştir. Ancak felsefe
tarihinde kökleri çok gerilere giden "küçük alem" (mikrokozm) ve "büyük alem"
(makrokozm) düşüncesiyle bağlantılı olarak eski kültürlerde insanla alem arasın
da bir münasebet görülmüş, birinde bulunan özelliklerin en azından bir kısmının
diğerinde de bulunduğuna inanılmıştır.
Sakrat öncesinden Rönesans'a kadar uzanan düşünce çizgisinde insanın küçük
alem olduğu inancı az çok farklı üsluplarla ifade edilmiştir. Daha da geriye giderek kozmolojik özelliklere sahip insan fikri
ve inancının eski Mezopotamya ve Mısır
kültürlerinde de var olduğu görülmekte-
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dir (Encyclopedia of Ethics, s. 804-806).
Mani mezhebinde ve Maniheizm'deinsan-ı kadim, Mazdeizm'de gayomart,
yahudi Kabala'sında adam kadmônun
bazı özellikleri uzaktan da olsa tasawuftaki insan - ı kamil anlayışını çağrıştırmak
tadır. Benzer düşüncelere Uzakdoğu kültüründe de rastlanır. Hint düşüncesinde
ki purusa. Çin düşüncesindeki ch en -jen
kavramları , mikrokozm-makrokozm inanışının ne kadar eski ve evrensel olduğ u
nu göstermektedir (Nasr, An Introduction
to lslamic Cosmological Doctrines, s. 66).

Bütün bunlara rağmen İslam fikir geleneğinde anlaşıldığı şekliyle insan-ı karnilin tasawufun geliştirdiği bir düşünce olduğunda şüphe yoktur.
İbnü'I-Arabl çizgisinde gelişen tasawufi
gelenekteki muhtevasıyla insan-ı kamil
düşüncesini doğrudan Kur'an'dan çıkar
mak mümkün olmasa da bazı ayetlerin
insan-ı kamil düşüncesi istikametinde yorum lanabileceği ve yorumlanageldiği görülmektedir. Mesela Kur'an'da Adem'in
"halifelik" mevkiine sahip olduğu (el-Sakara 2/30). beni Adem'in mükerrem kılın
dığı (el-isra 17/70). insanın "ahsen-i takvim" üzere yaratıldığı (et-Tin 95/4). göklerde ve yerde olan her şeyin onun emrine verildiği (ei-Casiye 45/ı 3), kendisine
esmanın öğretildiği (ei-Bakara 2/3 ı) ve
onun em an eti yüklendiği (ei-Ahzab 33/72)
ifade edilmektedir. Ayrıca ilk insana ilahi
ruhtan nefhedildiğini, bu mevkiin kıyme
tini bilenleri Allah'ın kendisine dost kıldı
ğını. Allah'ın bazılarına kendi tarafından
ilim verdiğini (ei-Kehf ı8/65). Hz. Muhammed'in güzel örnek (ei-Ahzab 33/2 ı) ve
alemiere rahmet (el-Enbiya 21/ı07) olduğunu bildiren ayetler de tasawufun insa n - ı kamil konusundaki dayanağının
Kur'an olduğuna delil olarak gösterilmektedir.
İnsan-ı kamil düşüncesinin gelişmesin
de hadis literatürü de önemli rol oynamış
tır. Mesela bazıları sahih olmasa da Allah'ın Adem'i kendi suretinde yarattığını
(Buhar!, "İsti'z;an", ı; Müslim. "Birr", ı 55).
aslında ilk olarak Hz. Muhammed'in yaratıldığını (Aclı1nl, ll. ı
Adem bedenle ruh arasında iken onun peygamber olduğunu (a.g.e., ll, 187), Hz. Muhammed
olmasaydı evrenin yaratılmamış olacağı
nı (a.g.e., ll, 232) ifade eden rivayetlerin
insan-ı kamil telakkisinin benimsenip yaygınlaşmasında etkili olduğu kesindir.

sn

Mikrokozm- makrokozm fikrine yabancı olmayan İslam felsefesinin de insan-ı

kamil düşüncesine tesir ettiğine kesin gözüyle bakıla bilir. Mesela Farabi alemin tek

bir

şahıs

gibi

düşünülebileceğini

söyler

(Kit.abü'L-Mille, s. 65). Farabi -İbn Sina geleneğine çok şey borçlu olan İbn Meymun

da insanın bir alem-i saglr, alemin de bir
bütün olarak tek bir şahıs gibi tasawur
edilebileceğine işaret eder (Delaletü '1-/:ıfı'i
rin, s. ı 97-198). İhvan-ı Saffı'nın faziletli
ve ruhani sitedeki insan-ı fazılı ile İbnü'I
Arabl'nin insan-ı kamili arasında benzerlik vardır.
Bayezld-i Bistaml'nin "el-kamilü't-tam"
insan (Kuşeyrl. ll, 523). insan-ı kamil fikrinin gelişim çizgisinde önemli bir
basamak oluşturmaktadır. Hallac-ı Mansur. Hz. Peygamber'den bahsederken bütün nübüwet nurlarının onun nurundan
çıktığını. onun vücudunun yokluktan. adı
nın ise "kalem"den önce var olduğunu
söyler (Kitabü't-Tauasin, s. 65-75) . Böylece insan-ı kamil düşüncesinin. başta eski
İran dini telakkileri ve Yeni Eflatunculuk
olmak üzere çeşitli dış kültürlerle İslam
işrak felsefesi, tasawuf kültürü ve ilgili
ayetlerle hadislerin uzlaştırılmasıyla ortaya çıktığı görülmektedir.
dediği

İnsan-ı kamil konusu, ontolojik açıdan
İbnü'I-Arabl'nin teme.llendirdiği varlık

mertebeleri

bağlamında

ele

alındığında

anlaşılabilir. İbnü 'I-Arabl'ye göre mutlak

vücud, ilk mertebede (taayyün-i ewel) ahadiyyetini vahidiyyete dönüştürerek taayyünata başlamıştır. Ası l yaratma fiili, İb
nü'I-Arabl'nin "hakikat-i Muhammediyye" adını da verdiği mertebeden sonra
gerçekleşmekte, bütün mahlukat ondan
yaratılmaktadır. La taayyün (ahadiyyet)
haKikat-i Muhammediyye'nin batını, o da
la taayyünün zahiridir. Bu mertebeye verilen isimlerden biri de insan -ı kamildir.
Allah insan-ı kamili yarattığı zaman ona
akl-ı ewel mertebesini vermiş ve kendisine bilmediği şeyleri öğretmiştir. Onun
mertebesini meleklere tarif etmiş ve onlara insanın alemde kendisinin halifesi olduğunu bildirmiş, göklerde ve yerde bulunan l arın hepsini onun emrine arnade
kılmış, böylece Allah'ın alemdeki hükmü
insan-ı kamil ile zahir olmuştur. İbnü'I
Arabl'ye göre alemin varlığının sebebi ve
koruyucusu bu i nsan-ı kamildir. Allah'ı
ancak insan-ı kamil bilebilir. Çünkü o Allah isminin mazharıdır. Öte yandan varlık mertebelerinin sonuncusu da mertebe-i in san-ı kamildir. Bu mertebe la taayyün dışındaki bütün mertebelerin hakikatlerini kapsar. Bu sebeple ona "kevn-i
cami"' ve "alem-i ekber" denilmiştir (DiA,
xx. 502-503). Bu mertebede insan-ı kamil. bir kavramın yahut mecazi ve izafi
anlamda var olan bir şeyin değil hakiki

