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bep oldular. Dini hoşgörü konusunda Tat
mudik dönemde en aşırı uçtardan ılımit 
uçlara kadar çeşitli görüşler ortaya çık
mıştır. H adrian zamanında (ı ı 7- ı 38) ya
hudilere yapılan zulüm Talmud 'da hoş
görüsüz bir üs!Qbun hakim olmasına yol 
açmıştı r. Bu döneme ait yazılarda Yahu
dilik dışındaki bütün diniere karşı katı 

bir tutum sergilendiği görülür. Mesela 
Simean b. Yohai'ye göre yahudi olmayan 
en iyi kimse bile öldürülmelidir. Fakat 
genellikle yahudilerin yahudi olmayanla
ra karşı tutumu, onların yahudilere kar
şı takındığı tavra bağlı olmuştur. Tatmu
dik Yahudilik'te, yahudi olmayan herke
sin hiç olmazsa "yedi NUh kanunu"na 
bağlı olması gerektiği belirtilmektedir. 
Ortaçağ'larda daha rahat bir hayat sü
ren yahudiler yahudi olmayanlarla ya
kın ilişkilere girdiler. Bu durumda Tal
mud'daki yasalar yeniden yorumlandı ve 
diğer diniere karşı açık bir hoşgörü fik
ri geliştiriidi (El d., VII, 410-4 ı 3) 

Batı kültür tarihinde din ve vicdan hür
riyeti problemi ilk defa Hıristiyanlık'la 

ortaya çıkmıştır. Bu din dogmatik tekel
ciliği sebebiyle dinde bir hoşgörüsüzlük 
doğurmuştur. Hıristiyanlık ortaya çıkı

şından itibaren üç asır boyunca Roma'
dan beklediği hoşgörüyü, kendisi devlet 
dini olduktan sonra ne kendi içinde or
taya çıkan şizmatik ve heretik gruplara 
ne de başka diniere göstermiştir. incil
ler'e göre Hz. Isa bütün insanlara karşı 
sevgi ve merhamet doludur. Isa, "Düş
manlarınızı sevin ve size eza edenler için 
dua edin" (Matta, 5/ 44) dediği halde da
ha sonraki Hıristiyanlık dünyayı Tanrı'
ya ve şeytana ait olmak üzere ikiye ayır
mış, hıristiyan olmayanları şeytanın hü
kümranlığında kabul ederek onlarla mü
cadeleyi prensip edinmiştir. Kurtuluşun 
ancak Hıristiyanlık'ta olduğu doktrini 
(extra eccelesiam nulla salus), kilisenin öğ
retilerine inanmayanların ebedi cezaya 
mahkUm olacakları ve teoloji hatalarını 
Allah'ın en ağır suçlar gibi cezatandıra
cağı kanaati, hıristiyanları kendileri gi
bi inanmayanlara karşı şiddete sevkedi
yordu. Dini hataları sebebiyle Tanrı düş
manı telakki ettikleri kimseleri -fazilet 
sahibi de olsalar- yeryüzünden silip yok 
etmeyi görev sayıyorlardı. Hıristiyanlık 

başlangıçta kendi hürriyeti için Roma'nın 
hoşgörüsüne muhtaçtı , fakat bu hoşgö
rüye kavuştuktan sonra elde ettiği gü
cü başka din ve mezhepleri, dolayısıyla 
dini hürriyet ilkesini ortadan kaldırmak 
için kullanmıştır. Varlığını henüz kabul 
ettirememiş, kendisini çevreleyen din ve 
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kültürlerin manevi muhalefetine ve dev
letin kovuşturmalarına maruz kalmış 

olan İlkçağ kilisesi, hıristiyan olmayan
lara karşı müsamahakar davranınakla 
birlikte kendi içindekileri dogmatik ve 
pratik bakımdan sıkı bir disiplin altına 
almış, günahkarlara, dinden dönenlere, 
kilise ve inanç birliğini bozanlara karşı 
amansız bir savaş açmıştır. Bu dönem
de sadece manevi bir ceza olan aforoz, 
kilisenin devletle iş birliğinden sonra kor
kunç bir kovuşturma ve baskı silahı ha
line gelmiştir. Milan fermanıyla Hıristi

yanlığı hürriyetine kavuşturan Konstan
tin daha sonra başka din ve farklı inanç
Iara hürriyet tanıma mıştır. 

Hıristiyanlık'ta hoşgörüsüzlüğü ilke 
haline getiren St. Augustin'dir (ö . 430) 
St. Augustin incil'deki, "Ve efendi hiz
metçiye dedi: Yollara ve çitterin boyuna 
çık, bulduklarını içeri girmeye zorla da 
evim dolsun" (Luka, 14/ 23) sözünü, zo
ra başvurmanın lüzum ve doğruluğunu 
kanıtlamada mesnet olarak kullanmış
tır (Batuhan, s. 153). Bundan dolayı Hı
ristiyanlık devlet dini olduktan sonra ilk 
iş olarak pagan dinleri ortadan kaldır
mıştır. Diğer taraftan sapık (heterodoks) 
kabul edilen görüş ve inançtarla da mü
cadele edilmiştir. Luther'in başlattığı re
form hareketi Katalik kilisesinin · diğer 

hıristiyanlara karşı daha da katı bir tu
tum sergilemesine sebep olmuş, kilise 
devletten aldığı gücü kaybettiği oranda 
bu katı tutum zorunlu olarak yumuşa
mış ve azalmıştır. 
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Iii ÖMER FARUK HARMAN 

B) İslam'da. 1. Müslümanlar. Din Seçme 
Hürriyeti. İslam alimleri tarafından dinle 
ilgili olarak yapılan tariflerde dinin be
nimsenmesi konusunda insanın irade 
ve tercihine büyük önem verildiği görül
mektedir (yk. bk.). Bu bakış açısına gö
re dini benimseyip yaşamaları için ferdi 
vicdaniara baskı yapılamaz. Esasen di
nin temel unsurunu inanç teşkil ettiği
ne ve inanç da nüfuz edilip müeyyide 
uygulanması imkansız bir gönül işi ol
duğuna göre herhangi bir inancı zor kul-

lanarak kişinin gönlüne yerleştirmek fi
ilen de mümkün değildir. Sıhhati konu
sunda muhaddislerin ittifak ettiği bir 
hadiste (zengin kaynak listesi için bk. Mif

tahu künazi's·sünne, "niyyet" md.). kişi
nin bütün davranış ve fiilierinin niyetle
re yani onlarla amaçladığı hedeflere göre 
değer kazanacağı belirtilmiştir. Şu hal
de iyi niyete, iradenin tercihine dayan
mayan ve gönülden benimsenmemiş bir 
dindarlık, din açısından inkarla eşit tutu
lan nifak anlamına gelir ve kişiye manevi 
hayat bakımından hiçbir şey kazandır
maz (bk. en-Nisa 4/ 140; el-Maide 5/ 41). 
Samirniyetsiz ibadet ise hedefine yöne
lik olmayan gereksiz bir iş ve bir göste
riş niteliğinde olup dini açıdan herhangi 
bir değer taşımaz (bk. RİYA). Kur'an-ı 
Kerim iman ile inkarın, hak ile batılın 

peygamberler tarihi boyunca süregelen 
mücadelesine dair birçok örnek vermek
tedir. Gerek hak gerekse batı! taraftar
ları kendi tercihlerini kullanarak müca
dele etmişlerdir. "Eğer rabbin dileseydi 
yeryüzündeki insanların hepsi hakkı be
nimseyip iman ederdi. Yoksa sen inan
maları için insanlara zor mu kullanacak
sm?" (Yünus 10/ 99). Bu ayetten anlaşıl
dığına göre Allah şuurlu ve hür olarak 
yarattığı insanın irade hürriyetine mü
dahale etmeyi dilememiş, "isteyen iman 
etsin, isteyen küfrü tercih etsin" (ei-Kehf 
18/ 29) demiştir. 

İslam'da din ve vicdan hürriyetini be
lirleyen en sarih ifade Bakara süresinin 
256. ayetinde yer alır. "Dinde zorlama 
yoktur; artık hak ile batı! tamamen bir
birinden ayrılmış ve hak bütün açıklığıy

la meydana çıkmıştır" mealindeki ayet 
üzerinde alimler çeşitli görüşler ileri sür
müşlerdir. Buna göre öncelikle zor kul
lanmak suretiyle dini benimsetmeye ça
lışmanın İslami bir davranış olmadığı 
açıktır. Dinin bir bilgi, şuur ve hür karar
la tasdik alanı olması yanında islam dü
şüncesine göre dünya da bir imtihan ve 
seçenekler alanıdır. Yaratan veya yara
tılmışlar tarafından baskı kullanıldığı 

takdirde seçme hürriyetinin yöneleceği 
alternatifler de ortadan kalkacak ve bu 
durumda dünya imtihan alanı olma özel
liğini kaybedecektir. Bu ayetin nüzül se
bebiyle ilgili olarak Taberi'nin verdiği bil
gi ilgi çekicidir. Onun kaydettiğine göre 
Medineli Araplar İslamiyet'ten önce ço
cuklarını çeşitli maksattarla yahudi aile
lerine verirlerdi ; daha sonra bunların bir 
kısmını geri alırlar, bir kısmı da yahudi
lerle beraber kalır ve onların dinini be
nimserdi. Medineli Araplar İslamiyet'i 



kabul ettikten sonra Yahudiliği benim
semiş bulunan çocuklarını zor kullana
rak müslüman yapmak istemişler, fa
kat SÖZ konusu ayet bunu yasaklamış

tır. Konuyla ilgili rivayetlerin dile getir
diği önemli bir ayrıntı da şöyledir: Me
dine civarında oturan Beni Nadir yahu
dileri sürgün edildiği sırada içlerinde on
ların dinine girmiş ensar çocukları da 
bulunuyordu. Bazı müslümanlar, evlat
larını zorla geri alıp islamlaştırmak ve 
yahudilerle gitmelerine engel olmak is
temiş, fakat ayetin getirdiği din ve vic
dan hürriyeti buna engel olmuştur. Bu 
ayetin sebeb-i nüzOiüyle ilgili olarak nak
ledilen olaylar içinde, Hıristiyanlığı ka
bul eden ensar çocuklarının az da olsa 
bulunduğu, ebeveynlerinin baskı yoluy
la bunları islamlaştırmak istediği. an
cak ayetin içerdiği prensibin buna engel 
olduğu hususu da yer almaktadır (Ca

m(u'l -beyan, lll, 9-11). Zor kullanarak 
insanları islam dinine sokmanın meşru 
olmadığını kabul eden alimierin bir kıs
mı, bu hürriyeti sadece semavT diniere 
mensup bulunan yahudi ve hıristiyanla 

ra tanımaktadır. Ehl-i kitap denilen bu 
zümre islam'ın varlığını ve müslüman
ların hükümranlığını kabul ettiği sürece 
kendi din ve inançlarında serbest kalır
lar. islam tarihi boyunca görülen uygu
lamalar da bu mahiyettedir. Söz konu
su alimiere göre · semavT bir temele da
yanmayan diğer inançlar insanın şere

fiyle bağdaşmadığı için din ve vicdan 
hürriyeti kapsamına girmez (a.g .e., lll. 
11-12) 

İslamiyet'in benimsediği din seçme 
hürriyetiyle yine islam'da önemli telak
ki edilen cihad ilkesi arasında çelişki bu
lunduğunu ileri sürenler olmuştur. Ci
had gerek Kur'an'da gerekse hadisler
de emredilmekte (bk. M. Faris Berekat. 
"cihdd" md.; Mi{tahu künQzi's-sünne, 

"cihad" md.). dini bakımdan fazilet ve 
önemi üzerine çeşitli değerlendirmeler 

yapılmaktadır. Ayrıca başta Hz. Peygam
ber olmak üzere ashap, tabiTn ve daha 
sonraki din büyükleriyle müslüman mü
cahidlerinin sayısız menkıbeleri özenile
rek anlatılmaktadır. Buna rağmen ciha
dı din ve vicdan hürriyetini kısıtlayan bir 
prensip olarak değerlendirmek kesinlik
le yanlıştır. Zira cihad, daha çok bazı Ba
tılı yazarlarca iddia edilenin aksine "sa
vaş" (kıta!) anlamına gelmez; "Tanrı'nın 
birliğini ifade eden kelime-i tevhidi yay
mak (i' la-yi kelimetullah) amacıyla çaba 
sarfetmek" anlamını taşır ve normal 
şartlar içinde bu tür faaliyetler savaş 

dışındaki metotlarla yürütülür. Ancak 
dilediği dine girme ve dini hayatı güç
lendirme açısından insanla Allah arasın

da hiçbir vasıta bırakmamak suretiyle 
tam bir vicdan hürriyeti için gerekli şart

ları hazırlayan İslamiyet bu hürriyeti sağ
lamak amacıyla cihadı meşru kılmıştır. 

Buna göre cihad, islamiyet'i zor kulla
narak benimsetme yolu olmayıp din ola
rak varlığının kabul edilmesini ve yayıl

masını engelleyen şartların ortadan kal
dırılması için gayret sarfetmekten iba
rettir. Kur 'an-ı Kerim, müslümanlara 
daima mutedil bir inanç ve din hayatının 
temsilcisi olma görevini yüklemiştir (el
Bakara 2/ 143). Din hürriyeti ve cihad 
prensiplerine bu açıdan bakıtdığı takdir
de Kur'an'da yer yer savaşmayı emre
den ayetlerin hedefini tesbit etmek de 
kolaylıkla mümkün olur. Mesela bir aye
tin meali şöyledir : "Fitne kalmayıncaya 
ve din tamamıyla Allah'a ait oluncaya 
kadar onlarla savaşın" (el-Enfal 8/ 39). 
Bu ayette savaş için iki hedef çizilmiş
tir: Fitnenin ortadan kalkması ve dinin 
tamamıyla Allah'a ait olması. Bu hedef
leri savaşın meşruiyeti için iki sebep ola
rak düşünmek de mümkündür. Fitne, 
büyük sosyal sarsıntılar doğuran olay
lar manasma alınabileceği gibi insanın 
selim yaratılışı , hürriyeti, haysiyet ve şe
refiyle bağdaşmayan putatapıcılık anla
mında da kabul edilebilir (Fahreddin er
Razi, V. 141- 144 ; XV, 168-169). "Dinin ta
mamen Allah'a ait olması" veya "dinin 
tamamının Allah'a ait olması" hedefini 
islam alimleri dinin ilahi olması tarzın
da anlamış olmalıdırlar ki semavT dinle
re mensup olanlara zor kullanılmayaca
ğını kabul etmişlerdir. Şunu da belirtmek 
gerekir ki islam'ın ilk dönemlerinde ce
reyan eden savaşların bir kısmı -özellik
le Hz. Peygamber döneminde olanlar 
karşı tarafın fiilen taarruzuna veya taar
ruz teşebbüslerine mukabil savunma ni
teliğindeydi. Diğerleri ise hakkı temsil 
edecek bir zümrenin yani bir islam dev
letinin mevcudiyetini ve devamını sağ

lama amacına yöneliktir. Çünkü din ve 
vicdan hürriyeti prensibini ihtiva eden 
ayette (el-Bakara 2/ 256) bu hürriyet, hak 
ile batılın artık tamamen birbirinden 
ayırt edildiği ve benimsernek isteyenler 
için hakkın belirgin ve güçlü bir durum
da ortada mevcut olduğu realitesine bağ
lı kılınmıştır. Hz. Peygamber'in putpe
restiere din hürriyeti tanımayışının se
bebi de bu olmalıdır (ayrıca bk. CİHAD). 

Din İçinde Hürriyet. Din serbest irade 
ile benimsenen ve hayatı topyekün sa-

DiN 

ran bir doktrin, bir yaşayış tarzı. adeta 
insan için ikinci bir tabiattır. Din, iman 
ve islam terimlerinin üçü de "itaat ve 
boyun eğme" manası taşır. islam inancı
na göre bu itaat sadece Allah'a ve O'nun 
talimatını söz ve fiil ile bize tebliğ et
mesi açısından Hz. Peygamber'edir. Di
nT hayat ilk bakışta bir hürriyetsizlik gi
bi görünüyorsa da içine girildikten ve 
samirniyetle benimsendikten sonra onun 
insanı yücelttiği, ebedTieştirdiği ve ruh 
dünyasındaki bütün hürriyetsizliklerini 
bertaraf ettiği görülür. Genellikle insan, 
içinde bulunduğu çevreyi ve atışageldiği 
hayat tarzını değiştirmeye karşı direniş 
gösterir ve bunu bir hürriyetsizlik zan
neder. Halbuki bu tutum onun fizyolo
jik ve psikolojik gelişmesine engel teşkil 
eder. Mesela döl yatağındaki çocuğun 
dünyaya gelişi, dünyadaki insanın kabir 
ve berzah hayatına intikali ve nihayet 
ölümsüz ahiret hayatına geçiş, insanın 
direnmek istediği fakat onun için mu
kadder olan değişim ve gelişimlerden
dir. Din ise insanın manevi güçlerini ge
liştirerek dünyada sadece yüce yaratı

cıya bağımlı olmasını ister, ahirette de 
onu ebediyete hazırlamayı amaçlar. Bu 
bakımdan din basit, sathi ve aceleci ba
kışlara göre hürriyete engel oluşturmak
ta, uzak planda ise olabildiğince sınırsız 
hürriyet sağlamaktadır. 

Bütün dinlerde vazgeçilmez prensip
ler bulunur. Dinler mukaddes prensip
lerinin çiğnenmesine yahut pazarlık ko
nusu haline getirilmesine müsaade et
mez. "Zarurat-ı diniyye" olarak adlandı

rılan bu prensipler İslamiyet'te kesinlik
le ilahi menşelidir ve tahrife uğrama
dan vahyin başlangıcından günümüze 
kadar intikal edebilmiştir. Bu noktada 
islam dininde bir kesinliğin ve bir bakı
ma sertliğin mevcut olduğunu, diğer din
lerde ise esnekliğin bulunduğunu söyle
mek mümkündür. Çünkü İslamiyet te
mel prensiplerini belgelemek için birçok 
ilmi ve tarihi imkana sahip olduğu hal
de diğer dinlerde bu imkanlar yoktur; 
dolayısıyla onların prensipleri kesinlik ve 
sertlik özelliği taşımaz. Ancak bu nok
tada önemli olan, zihnin ve gönlün iş bir
liğiyle saygının oluşmasıdır. Çevre, ira
denin eğitimi, kişisel problemler gibi çe
şitli faktörlerden etkilenen davranışlar 
kusurlu olabilir. inanç açısından bakıldı
ğında davranışlar ikinci derecede kalır. 

Akaid Konularında Hürriyet. islam di
ninin temel prensiplerini teşkil eden aka
id konuları Kur'an ayetleri gibi kesin de
lillerle belgelenmiş olduğundan bir müs-
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lüman için bunlar arasından seçim yap
ma hürriyeti mevcut değildir. Buna gö
re Kur'an'ın başından sonuna kadar ih
tiva ettiği konuların vahiy ürünü oldu
ğuna inanmak her müslümanın mürnin 
olma şartıdır. Kur'an dışında kesinlik ar
zeden ve inanç konularını belgeleyen de
liller (mütevatirler), namaz kılmanın şek
li ·gibi daha çok fiili sünnetler mahiye
tindedir. Bu çerçeveye göre Kur'an'da 
yer alan bütün konular ister akaid ve 
ibadetler, ister insanlar arası münase
betler, ister tarihi olaylar olsun inanç ala
nı içinde mütalaa edilir ve müslümanın 
iman muhtevasında yer alır; mesela me
leklerin varlığı, haccın farziyeti, mülkiyet 
hakkı, gıybetin günah oluşu, Hz. Musa
Firavun mücadelesi gibi. Ancak kesin bel
gelerle sabit olmuş inanç konularının yo
rumu etrafında İslam tarihi boyunca 
farklı görüşler ve bunların oluşturduğu 
itikadi mezhepler ortaya çıkmıştır. Hz. 
Peygamber döneminde akaid meseleleri
nin müslümanlar arasında tartışma ko
nusu yapılmadığı bilinmektedir. Bu açı
dan bakıldığında ResOl-i Ekrem'in inanç 
konularını nasıl telakki ettiğinin bilinme
diğini söylemek mümkündür. Bu sebep
ledir ki sonradan ortaya çıkan bütün sa
mimi inanç akımları kendi görüşlerini 

sünnete uygun kabul etmişlerdir. İslam 
mezhepleri tarihinde Ehl-i sünnet ve 
Ehl-i bid'at olmak üzere iki ana gruba 
ayrılan bu akımların hepsine "ehl-i kıb
Ie" denilmiştir; Selefiyye, Matüridiyye, 
Eş' ariyye, Mu'tezile, Havaric, mutedil 
Şia gibi. "Ehl-i kıbleden olan bir müslü
man küfürle itharn edilemez" şeklinde 
ifadesini bulan ve imam -ı Azam Ebu Ha
nife'ye nisbet edilen prensip (bk. Ali ei
Kari, S. 58) hemen bütün İslam alimle
rince benimsendiğine göre inanç alanın
daki düşünce hürriyetinin oldukça geniş 
olduğu söylenebilir. Aslında İslam tarihi 
boyunca ehl-i kıbleye mensup alimler is
lam' a ait inanç konularını ana sınırlar 

içinde ve olabilecek alternatiflerle yo
rumlamaya çalışmışlardır. Ne var ki gü
nümüz de dahil olmak üzere hemen her 
asırda müslüman nüfusun yüzde dok
sanları aşan bir çoğunluğunu kendisine 
bağlayan Sünni inanç daha çok işlenmiş, 

ilmi ve tarihi açıdan daha tatminkar ka
bul edilmiştir. İslam'ın genel çerçevesi 
içinde sayılan ehl -i kıblenin dışında kal
dığından "İslam iddiasında bulunduğu 
halde müslüman sayılmayan" (Bağdadi, 
s. 230) akımlar ise hiçbir zaman müslü
man nüfusun yüzde bir ile iki sınırını 

aşamamıştır. Şunu da belirtmek gerekir 
ki özellikle Sünni isıarn devletlerinde ya-
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rı resmi akfdeler olabilmişse de bu ko
nuda genellikle katı bir tutum benim
seomemiş ve sırf inanç farklılığı sebe
biyle müslüman gruplar üzerinde baskı 
yapılmamıştır. 

Hangi mezhebe bağlı olursa olsun ki
şinin İslam inancının ana sınırları içinde 
kalabilmesi, yani İslami olan bütün mez
heplerin en hoşgörülü dolaşım alanının da 
dışına çıkmaması için şu noktaları göz 
önünde bulundurması gerekir: a) Allah'ın 
yaratılmışlık özelliklerinden tenzihi; b) 
Son peygamber Hz. Muhammed'in tas
diki; c) Kur'an'ın tamamının vahiy mah
sulü olup günümüze kadar orüinalitesini 
koruduğunun kabulü; d) Ahiret hayatı
nın benimsenmesi; e) İslam'ın şiarı sayı
lan beş vakit namaz, oruç, zekat ve hac
cın kabul edilmesi (Bağdadi, s. 230-232). 

ibadet ve Davranışlarda Hürriyet. İslam 
dinine göre hayra matuf olan bütün fiil 
ve hareketler ibadetin genel çerçevesi 
içinde kabul ediliyorsa da şekilleri ve ye
rine getiriliş zamanları kesin dini delil
lerle sabit olmuş ve Hz. Peygamber'den 
itibaren günümüze kadar bütün müslü
manlarca aynı mahiyette benimsenmiş 
bulunan dört ibadetin (namaz, oruç, hac, 
zekat) İslami rengiyle benimsenmesi müs
lüman olmanın vazgeçilmez şartı olarak 
kabul edilmiştir. Bu ibadetlerin fiilen ye
rine getirilmeyişi ise dini hayat açısın
dan problemler dağurmakla birlikte is
lam bilginlerinin büyük çoğunluğuna gö
re inanç açısından doğrudan bir sakın
ca teşkil etmez. Buna göre ibadet gö
revlerini yerine getirmeyen bir müslü
man hakkında -bu ibadetlerin gereklili
ğini benimsediği sürece- İslam sınırları
nın dışına çıkmış olmakla hüküm verile
mez. İslam tarihi boyunca söz konusu 
ibadetlerin yerine getirilmesi amacıyla 
eğitim öğretim ve irşad çerçevesinde bir
çok faaliyet gösterilmiş; cami, çeşme, 
yol inşaatı, hacla ilgili çeşitli düzenleme
ler ve hizmetler, kolaylaştınCı ve özen
dirici tedbirler alınmışsa da bu konular
da genel, sürekli ve resmi müeyyideler 
kullanılmamıştır. ibadetlerden başka ka
dın ve erkek için belirlenmiş örtünme 
sınırlarına riayet etmek, domuz eti ye
memek, içki kullanmamak vb. bazı dav
ranışlar da İslam tarihi boyunca müslü
man tipini diğerlerinden ayıran görü
nümler olarak kabul edilmiştir. 

iradeye bağlı bütün fiil ve davranışla
rın iyi veya kötü olması açısından dini 
bir değer taşıdığı muhakkaktır. İnsan
lar arasındaki münasebetlerden sonuç
ları dünyaya ait olanlar hukuk (fıkıh) çer-

çevesine girmektedir. Bir müslümanın 
bu tür hükümlere ait temel prensipleri 
benimsernesi gerekir. Çünkü bunlar ke
sin delillerle belgelenmiş olup İslam'ı 
simgelemektedir; mesela cinsi müna
sebet için yegane meşru yolun evlen
mekten ibaret oluşu, boşanmanın imkan 
dahilinde bulunuşu, mirasın hak telakki 
edilişi gibi. Hemcinslerin karşılıklı dav
ranışlarından müeyyidesi ahiretle ilgili 
olanlar ise ahlak alanına girer. Genellik
le evrensel olan ahlak prensiplerinin özü 
"yaratana saygı, yaratılmışa şefkat" ola
rak tesbit edilmiş ve bu manevi değer 
her müslümanın tabii kabulü olarak te
Iakki edilmiştir. ibadet, hukuk ve ahlak
la ilgili dini hükümlerde iman -küfür al
ternatifleri açısından bağlayıcı olan, bu 
hükümlerin benimsenmesi yani İslam'ın 
kesin hükümlerinden olduklarına inanıl
masıdır. Söz konusu hükümlerin fiilen 
yerine getirilmesi dindar olmanın yega
ne yolu ve amacı ise de terkedilmesi ki
şiyi müslüman olma özelliğinden uzak
Iaştırmaz. Aslında müslüman toplum
larda din açısından yürütülecek eğitim 
öğretim, irşad ve uygulama faaliyetleri, 
esasen dini hükümleri benimsemiş bu
lunan toplumun bu hükümleri fiilen ye
rine getirmesine yönelik olacaktır. 

Kısıtlayıcı Durumlar. İman bir gönül ve 
vicdan işi olduğuna göre insan varlığı

nın bu nüfuz edilmez bölgesine kısıtla
ma getirmek, baskı uygulamak veya bu
na dayanarak kişiyi karalamak müm
kün değildir. Ne var ki gönlün, yazılı ve
ya sözlü ifadeler ve davranışlarla içinde
kileri dışarıya yansıttığı da bilinen bir 
gerçektir. Bu görünüm ve ifadeler, be
nimsenen dinin ana prensiplerini apa
çık bir şekilde tekzip eden bir nitelik ta
şıyorsa sahibi o dini terketmiş kabul edi
lir. Bu durum kelam literatüründe "zın
dıklık", fıkıhta ise "irtidad" adını alır ve 
genellikle kişinin din ve vicdan hürriye
tini yok edici bir suç olarak kabul edilir. 

İslam tarihinde irtidadın eylem halin
deki belirtileri yok denecek kadar azdır. 
Hz. Peygamber, Mekke'nin fetih hazır
Iıklarını düşmana haber veren bir saha
biyi -Hz. ömer'in ısrarlarına rağmen- din 
dışı (mürted, zınd ı k) kabul etmemiş, mü
nafıkları da cezalandırmamıştır. Aynı şe
kilde fertleri yani belli şahısları değil tip
Ieri küfre nisbet etmiştir (tekfir). Bu tu
tum, İslamiyet'in olaya bakışının hareket 
noktasını oluşturur. Çünkü kişiyi din dı
şı saymanın önünde çeşitli engeller mev
cuttur. Mesela dinin o konudaki hükmü 
(nas) kendisine ulaşmamış olabilir veya 



ulaşmakla birlikte ona göre bu hükmün 
kesinliği belgelenmemiş sayılabilir; nas
sı anlayamamış olabilir ve nihayet mazur 
sayılabilecek fikri tereddütleri bulunabi
lir (İbn Hazm, s. 128-130). 

İmam Şafii ile Davüd ez -Zahiri gibi ba
zı alimterin din ve vicdan hürriyetine 
genişlik getiren kanaatlerine göre üm
metin ittifakı olmadan ne bir fiil ne de 
farklı bir inanç sebebiyle bir müslüma
nın din dışı ilan edilmesi mümkün de
ğildir. İman- küfür ilişkisi üzerine mos
takil eseri ve ayrıntılı görüşleri bulunan 
Gazzali, kişiyi din dışı ilan etmek sure
tiyle hayatını tehlikeye sokmanın sakın
casını şu sözlerle dile getirmiştir: "Ölü
mü hakettiği halde 1000 kafiri hayatta 
bırakmak suretiyle işlenecek hata, ge
reksiz yere bir müslümanın bir ünite ka
nını akıtmakla yapılacak hatadan hafif
tir" (e l· İ~tişad, s. 25 ı; ayrıca bk. RİDDE; 
TEKFİR) . 

Din ve vicdan hürriyetiyle ilgili naslar
la Hz. Peygamber döneminden itibaren 
İslam dünyasında mevcut uygulamalar, 
ayrıca muhtelif müslüman toplulukla
rında oluşan genel telakki ve anlayış top
luca değerlendirildiği takdirde şu sonu
ca varmak mümkündür: İslam dini sa
mimi inanca ve Allah'a testirniyete bü
yük önem vermiş, kalp ile Allah arasın
daki münasebetlerde çok defa özendi
rici, bazan da caydırıcı nitelikte manevi 
müeyyidelerle insanı eğitmeyi amaçla
mıştır. Ferdin dışa yönelik davranışla
rında ise onun Allah'ın yeryüzündeki ha
lifesi olma özelliğini (ei-Bakara 2/30) ön 
planda tutarak şahsi bazı hürriyetlerini 
kamuya ve mukaddesata feda etmesini 
istemiş, gelişmesinin ve ebedileşmesinin 
ancak bu yolla mümkün olduğunu kabul 
etmiştir. İslam ' ın teoride önerdiği, pra
tikte eğitip yetiştirdiği insan, beşeri ar
zularını ilahi buyruklarta sınırlandıran, 

geçici hayatın hürriyetlerini ebedi haya
tının oluşmasına bağlayan insan tipidir. 
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2. Gayri Müslimler. Kur'an-ı Kerim'de 
dinde zor kullanılmasını yasaklayan ayet
ler (bk. ei-Bakara 2/ 256; Yunus 10/ 99), 

başka diniere mensup olanlara müsama
ha gösterilmesini gerektirmektedir (yk. 
bk.). Bu dini - hukuki mecburiyet, Medi
ne İslam devletinin kuruluşundan sonra 
benimsenen ilk siyasi- hukuki belge ni
teliğindeki Medine anayasasında da yer 
almış ve devleti oluşturan gruplardan 
yahudilerin din ve vicdan hürriyeti, "Ya
hudilerin dini kendilerine, müslümanla
rın dini de kendilerinedir" (md . 25) şek

linde ifade edilmiştir. Gayri müslimlerin 
İslam devletinde sahip oldukları din ve 
vicdan hürriyeti, özellikle İslam devleti 
vatandaşı olan zimmileri yakından ilgi
lendirmektedir. Geçici bir süre için İs
lam ülkesinde bulunan gayri müslimle
rin (müste'men) buradaki İkarnetleri sü
resince dini ve vicdani kanaatlerini koru
maları ve bu haklarının devletin garan
tisi altında olması tabiidir. Bu bakımdan 
İslam hukukunda gayri müslimlerin din 
ve vicdan hürriyetinin gerçek boyutları 
zimmilere yapılan muamelelerde görü
lür. Bu grubun hukuki durumlarını ise 
kendileriyle İslam devleti arasında ya
pılan antlaşmalar ve İslam hukukunun 
hükümleri belirler. 

Hz. Peygamber ve Hulefa-yi Raşidin 
,döneminde gayri müslim tebaa ile yapı
lan zimmet antlaşmalarında din ve vic
dan hürriyetinin tanındığı hemen dai
ma açık bir şekilde ifade edilmiştir. Me
sela Hz. Peygamber'le Necran hıristiyan

ları arasında yapılan antlaşmada onla
rın can ve mallarının yanı sıra dinlerinin 
ve kiliselerinin de Allah'ın ve Peygam
ber'inin himayesinde olduğu belirtilmiş
tir (Hamidullah, s. ı 76) . Hulefa-yi Raşi

din döneminde yapılan zimmet antlaş

malarının birçoğunda da gayri müslim
lere tanınan bu tür hak ve hürriyetler 
görülmektedir (mesela bk. a.g.e., s. I 96, 

440, 441 , 444, 446) . Bu müsamahanın da
ha sonraki İslam devletleri için de ör
nek teşkil ettiği ve genel olarak İslam 
ülkelerinde yaşayan zimmilerin din ve 
vicdan hürriyetine saygı gösterildiği bi
linmektedir. Bu sayededir ki tarih boyun
ca çeşitli İslam ülkelerinde gayri müs
lim azınlıklar varlıklarını daima koruya
bilmişlerdir. Gayri müslimlere tanınan 
din ve vicdan hürriyeti şu alanlarda ken
dini göstermektedir: 

İnanç Hürriyeti. Gayri müslimlere ken
di inançlarını koruma izni verilmiştir . Hz. 
Peygamber Yemen'deki arnillerine gön
derdiği mektupta İslam· dan başka bir 
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dine mensup olanların bu yüzden bas
kıya maruz kalmayacaklarını belirtmek
tedir (a.g.e., s. 201). Bu kural gayri müs
limlerin çocukları için de geçerli olup 
bunlar ana babalarının dinini benimse
rnekten alıkonulmazlar. Hz. Peygamber'in 
Hecer Meclisileri'ne (Esbezller) evlatları

nı MecGsi yapmamalarını şart koşması 
(a.g.e., s. I 55), Halife Ömer'in Beni Tağ
libliler'le yaptığı zimmet antiaşmasında 
çocuklarının vaftiz edilmemesini isteme
si (TaberL I. 2482; Hamidullah, s. 523-525). 

gayri müslimlerin dini inanışiarına ka
rışmama ilkesinin iki istisnası gibi gö
rünmektedir. Hz. Peygamber'in Esbezi
ler'e gönderilen, çocukların MecGsi yapıl
maması kaydını taşıyan mektubunu İbn 
Zenceveyh ve SahnGn zikretmektedir. 
Mektuptaki "evlatlarınızı" ibaresi İbn 
Zenceveyh'in naklettiği asıl metinde mev
cut olmayıp muhtemelen cümle düşük
lüğünü gidermek amacıyla diğer kay
naklardan istifade eden Muhammed Ha
midullah tarafından eklenmiştir. İbn Zen
ceveyh'in çağdaşı olan Sahnün ise Hz. 
Peygamber'in mektubunu kaydederken 
çocukların Mecüsi yapılmaması şartını 

açıkça belirtmektedir (el-Müdevvene, ll, 
47) . İbn Zenceveyh'in Kitôbü'l-Emval'i
ni tenkitli bir şekilde neşreden Şakir Zib 
Feyyaz'a göre söz konusu mektubun is
nadı zayıftır (b k. s. I I 9. naşirin notu) . Hz. 
Peygamber'in Hecer Mecüsileri'ne yaz
dığı muhtelif mektuplarda çocuklarının 
Mecüsi yapılmaması tarzında bir kayıt 
yoktur (Hamidullah, s. 144-154) İbn Zen
ceveyh'in rivayet ettiği ve el -Müdevve
ne'de de yer alan mektubun gerçek ol
duğu kabul edilse bile İslam'ın genel hü
kümlerine uymayan bu şartın Hecer Me
cüsileri için zikredilmesinin özel bir se
bebi bulunmalıdır. 

Beni Tağlib hıristiyanlarına gelince, 
bunların çocuklarının vaftiz edilmeme
sinin ilk defa kimin tarafından istendiği 
meselesi açıklık kazanmamıştır. Kaynak
larda genellikle bu şartı Hz. Ömer'in ile
ri sürdüğü söylenmekteyse de (Fayda, 
s. 150 vd.) İbn Sa'd ve Taberitarafından 
kaydedilen bir rivayette bunun ilk defa 
Hz. Peygamber tarafından konulduğu 

belirtilmektedir (et · Taba~at, ı. 316; Ta
rf!], I, 2509) . Taberi, Hz. Peygamber'in bu 
şartı sadece kendisine gelen heyet üye
lerinin ve onları gönderenterin çocukları 
için ileri sürdüğünü, şartın diğerlerini 

kapsamadığını kaydeder. Bu rivayete da
yanarak Hz. Ömer'in de Tağlibliler'le yap
tığı antlaşmaya aynı şartı koyduğunu 

söylemek mümkündür. Caetani ve Kin-
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