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Güngör Azim Tuna
Eskişehir Valisi
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı

Önsözler

T

arih boyunca insanların barış ve hoşgörü içinde yaşadığı dönemler olduğu gibi, toplumlar arasında çatışmaların olduğu, bir kesimin diğer bir kesim üzerinde hâkimiyet kurduğu, yöneticilerin halklarını baskı ve tahakküm ile idare ettiği ve barış içinde
bir arada yaşamaya engel olan bir takım hadiselerin vuku bulduğu, karanlık dönemler
de olmuştur.
Ne var ki içinde bulunduğumuz modern dönemlerin başlaması ile bu çatışma ortamı
farklı bir boyut kazanmış, bilimsel, ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik değişim
ve gelişmeler, bu değişim ve gelişmeleri gerçekleştiren, yönlendiren ya da şu veya bu
şekilde sahip olanların elinde bir güce dönüşmüştür. İyi amaçlar uğruna kullanılması
mümkün olan ve bu güç çoğu zaman bir kontrol ve tahakküm aracına dönüşmüş, bu
araç kitlesel ölümler, göçler, sürgünler ve diğer insan hakları ihlallerinin, tarih boyunca
görülmemiş trajedilerin yaşanmasına yol açmıştır.
İslam dünyası da bu olumsuz değişimden nasibini almış ve gerek savaşlar, gerek işgaller, gerekse de iç çatışmalar neticesinde geçmişte barış, hoşgörü, dirlik ve düzenin hakim olduğu topraklar kaos coğrafyalarına dönüşmüştür. İslam dininin vaz ettiği adalet,
hukuk, merhamet, vicdan, hoşgörü, barış gibi evrensel değerler terkedildiği için İslam
dünyasında da gücü elinde bulunduranlar baskıcı yönetimlere dönüşmüş, tahakküm ve
zulüm başat unsur olmuştur. Bu baskıcı yönetimlerin yanı sıra gerek etnik gerekse mezhebi farklılıklardan dolayı yaşanan iç çatışmalar yaşanan kargaşayı, kan ve gözyaşını
katlayarak artırmış söz konusu kaos ortamını içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.
Avrasya Hukuk Kurultayı bu kargaşa ortamına dikkat çekmek, sebepler üzerinde durmak, çözüm üzerinde kafa yormak adına düzenlenmiş bir organizasyon olması bakımında dikkate değerdir. Bu konuda atılmış önemli bir adımdır. Farklı coğrafyalarda yaşayan, benzer sıkıntılara maruz kalan ve çözüm bulmak için çaba sarf eden, hukukçu, STK
temsilcisi ve gazetecilerin bir araya gelmesi, tanışması, fikir alışverişinde bulunması
dahi başlı başına önemli bir hadisedir.
Böylesine önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesine öncülük eden Anayasa Hukukçuları Derneği’ne, Uluslararası Hukukçular Birliği’ne Hukukçular Derneği’ne, Uluslararası Hukuk Merkezine ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesine şükranlarımı sunuyor, Eskişehir Valiliği ve Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı olarak
bu organizasyonun bir parçası olmamızın mutluluğunu yaşıyorum.
Avrasya Hukuk Kurultayı’nda ortaya çıkan birikimin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi
adına yayınlanan bu kitabın da bir kaynak eser niteliğinde olduğunu düşünüyor, gerek
konunun uzmanlarının gerekse ilgililerinin bu birikimden istifade edeceklerine inanıyorum.
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Prof. Dr. İlyas Doğan
Avrasya Hukuk Kurultayı Düzenleme Kurulu Başkanı

Önsözler

H

er toplumun yaşadığı sorunlar, karşı karşıya kaldığı sosyal ve siyasi meseleler, genellikle o topluma ilişkin özellikler taşır. Bununla beraber aynı uygarlığa mensup

toplumların karşılaştıkları temel sorunlar arasında benzer yanların bulunması olağandır. İslam ülkelerinde toplumsal konularda yaşananların birbirine paralellik göstermesi
dikkati çekmektedir. İslam toplumlarının bir başka benzerlikleri de maruz kaldıkları sömürgeci ülkelerden kaynaklı ortak tarihi geçmiştir. Burada kast ettiğimiz şudur: İslam
ülkeleri son 400 yılda sürekli Batı dünyasından kaynaklanan baskılarla mücadele etme
gerçeği ile yüz yüze kalmışlardır.
Hint Okyanusu bölgesinde yaşayan Müslüman halkların Portekiz, İngiltere gibi ülkeler
tarafından sömürgeleştirilmeleri, Afrika’da yine İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerin kurdukları sömürge idareleri, bu ülkelerde devlet yönetimi alanında
Müslümanların bilgi ve becerilerinin sınırlı kalmasına yol açan etkenler arasındadır.
16. yüzyıldan itibaren açıkça isimlendirilerek kurulan sömürge idareleri yirminci yüzyılda doğrudan savunulamaz hale gelmiştir. Osmanlı Devleti’nden Batılı ülkelerin bağımsızlık vaatleri ile ayrılmaya teşvik edilen Suriye, Irak gibi ülkeler hemen sömürgeleştirildiler. İslam ülkeleri –her zaman bağımsızlığını koruyan ve uzun yüzyıllar dünyanın başlıca
güçlü ülkelerinden olan Osmanlı Devleti ve İran istisna edilmek koşulu ile- bu yüzyılda
bağımsızlığını kazanmaya başlamıştır. İslam ülkelerinin birçoğu bağımsızlığını etmelerinin henüz yarım yüzyılını tamamlayabilmişlerdir.
Sonuçta Batılı ülkelerin sömürgecilik karşıtı bir anlayışı gerçekte görünürde de olsa artık
savunamaz hale gelmeleri yeni bağımsızlığını kazanan İslam ülkelerine olan geleneksel
bakış açısını çok fazla değiştirmemiştir. En temel enerji kaynaklarına sahip olan İslam
ülkeleri hiçbir zaman kendi başlarına bırakılmamış, türlü bahanelerle iç karışıklıklarla
yüz yüze kalacakları çeşitli komplolara maruz bırakılmışlardır.
Amerika Birleşik Devletlerinin sürekli olarak Ortadoğu ve diğer İslam ülkelerine çeşitli
bahanelerle müdahale etmesi, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin onun yanında saf tutmaları, aslında sömürgecilik uygulamalarının biçim değiştirerek devam ettiğini göstermektedir.
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Yukarıda yer alan görüşlerin tümü doğru olmakla beraber İslam ülkelerinin yönetici ve
aydınları, hukukçuları, sorumluluktan kurtulmuş sayılabilir mi? Elbette hayır!
İslam ülkelerinin önemli bir kısmının sömürge geçmişinin olması günümüzde yaşadıkları
hukuksuzlukları ve diktatörlük uygulamalarını meşrulaştıramaz. Meşrulaştırmakta bir
araç olarak kullanılmamalı. İslam Dünyası’ndaki son iki asırda yaşanan gelişmeler Müslüman ülkelerin hukukçuları olarak çok çalışmamız gerektiğini göstermektedir.
İslam Dünyası’nda yaşanan hukukun üstünlüğüne ilişkin ciddi sorunlar bu ülkelerde yaşayan insanların da günlük hayatına olumsuz yansımaktadır. Hukuk kurallarının sadece
yöneticilerin keyfi algılarına göre anlaşılması ve uygulanması yabancı ülkelerin bu devletlere karşı içeriden işbirliği yapacak gruplar bulmasını kolaylaştırmaktadır.
Aslında İslam ülkelerinde hukuk kurallarına uygun davranma yükümlülüğü, dinimizin
temel kuralı adaletin gereğidir. Hem devlet-toplum ilişkisinde hem de bireylerin kendi
aralarındaki ilişkilerde adaletli davranmak, mensubu olduğumuz yüce İslam dininin bir
emridir. İslam hukuku keyfi davranışları, yöneticilerin zulmetmesini, adalete aykırı davranmayı hiçbir şekilde meşru görmez. Aksini iddia edenler yapmak istedikleri haksızlıkları örtme peşinde olanlardır.
İslam ülkelerinde yaşanan keyfi yönetimlerin, diktatörce uygulamaların, İslam hukukundan hareketle meşru gösterilmesi mümkün değildir. Bunun yanı sıra batılı ülkelerin
karışmalarını keyfi yönetimleri sürdürmek için bir dayanak olarak göstermek de doğru
değildir. Gerçekte adaletle yönetilen toplumlara yabancı ülkelerin fazlaca etkide bulunmaları da mümkün değildir.
İslam ülkelerinde hukukun üstünlüğünü sağlama konusunda yaşanan olumsuzlukların
sebeplerinden biri de sivil toplumun yeterince gelişmemiş olmasıdır. Sivil toplumun gelişmemesi toplumların kendi sorunlarını kendi içinde çözmelerini zorlaştıran unsurlardan biridir. Gerçekte kendiliğinden örgütlenen toplumlar sorunlarını daha kolay çözerler
ve bu da devlet yönetimini daha kolay hale getirir. Bu nedenle İslam ülkelerinde yöneticilerin toplumun kendi içinde doğrudan karşı karşıya kaldıkları sorunları çözüme kavuşturacak şekilde örgütlenemeye izin vermeleri, aydınların ve kanaat önderlerinin buna
önderlik etmeleri, uzun dönemde İslam ülkelerini daha kolay yönetilir hale getirecek ve
sorunların üstesinden gelmek daha fazla mümkün olabilecektir.
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Önsözler
Bir gerçeklik olsa bile yabancı ülkelerin İslam ülkelerine yaptıkları baskılar ve giriştikleri
işgaller yaşadığımız ülkelerde iyi bir hukuk düzeni kurma ve adaletli bir devlet sistemini
uygulamaktan kaçınmak için haklı bir gerekçe olamaz. Sorumluluğu yabancı ülkelere
yükleyerek sorunların üstesinden gelinemez. Ayrıca hukuk kurallarının adaletli bir şekilde uygulanmaması hep şikâyet edilen dış müdahalelere de mazeret üretmeye hizmet
etmektedir.
Avrasya Hukuk Kurultayı, İslam ülkelerinin hukukçularının yaşanan güncel sorunları
masaya yatırmak için akademisyen hukukçular, avukatlar, insan hakları uzmanları ve
aktivistlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlendi. Mısır, Filistin, Myanmar, Libya,
Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Bosna Hersek dâhil otuzu aşkın ülkeden gelen değerli meslektaşlarımız sorunlara ilişkin tespitlerini, görüş ve önerilerini ortaya koydular. Daha da önemlisi değişik hukuk ve insan hakları alanındaki çok
sayıda sivil toplum kuruluşu mensupları, yöneticileri Kurultayın gerçekleştiği dört gün
boyunca birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldular. Ortak tespitlerde bulunuldu
ve geleceğe dönük yeni işbirliği planları oluşturuldu.
Böylesi önemli hedefleri olan Kurultayın gerçekleşmesini öncelikle Türkiye Devletinin
yöneticilerinin verdiği desteğe borçluyuz. Her ne kadar Anayasa Hukukçuları Derneği ve
Uluslararası Hukukçular Birliği aktif olarak gayret göstermiş olsalar da katkılarını anmamız ve özellikle teşekkür etmek istediğimiz meslektaşlarımız ve yöneticilerimizi anmak
istiyorum. Bu bağlamda özellikle önce Başbakan Yardımcısı, halen Adalet Bakanımız
olan Sayın Bekir Bozdağ bir meslektaş olarak Kurultayımıza ilişkin baştan itibaren en az
bizler kadar heyecan duydu ve desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Kendisinin verdiği
bu desteği her zaman güzel duygularla hatırlayacağımızı belirtmek isterim. 2013 Türk
Dünyası Kültür Başkenti olması münasebetiyle Kurultayımıza desteğini esirgemeyen Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna’ya ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Uluslararası
Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Av. Necati Ceylan ile Hukukçular Derneği Başkanı Av.
Cavit Tatlı’ya teşekkür ederim.
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Prof. Dr. M. Refik Korkusuz
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Önsözler

G

loballeşen dünyada, insanların hukuka ve insan haklarına olan ihtiyaçları, her zamankinden daha fazla arttı ve bu tür bilgilere erişim imkânları da aynı ölçüde ih-

tiyaç olarak ortaya çıkmaya başladı. Artık genelde sosyal bilimler ve özelde ise hukuk
alanında, 20 sene önce yazılmış olan bir eserin ilk çıktığında kazandığı önem azalmaya
başladığı gibi, bu alanda yazılan tüm yapıtların da tekrar gözden geçirilmesi gereği
ortaya çıkmaya başladı. Bu ihtiyaç, hukuk ve insan hakları alanında daha fazla olmaya başladı.
Öte yandan, temel ve klasik hukuk bilgilerine ek ilaveye yapamayan kişi ya da kişilerin
bilgi düzeyi de tartışılıyor. Zira her yeni teknoloji, beraberinde kendi hukukunu da getiriyor. Aynı şekilde, insanların sırf insan olması nedeniyle sahip olduğu en temel evrensel
hakların yansıması sadedinde kabul edilen “insan hakları hukuku” da artan ehemmiyeti,
günümüzde de ve yakın gelecekte de, her türlü münakaşadan vareste bir şekilde kendini
gösteriyor. İnsan hakları ihlallerinin en fazla yaşandığı Ortadoğu ve Avrasya ülkelerinde
böyle konferanslar serisinin yapılması, her zamankinden daha fazla ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Esasen bu bölgeler üzerinde yapılan tüm sosyal hayata ilişkin çalışmalar
(özellikle temel hakların uygulanmasına ilişkin araştırmalar), çok geçmeden eskiyebilmekte ve yenilenmeye ihtiyacı duymaktadır.
Esasen, 21. Asrın temel mevzuları arasında yer alan “insan hakları” mefhumunun ehemmiyeti arttığı gibi, değişik kurum ve kuruluşların da her gün biraz daha artan düzeyde
ilgisinin çoğalmasına neden olmaktadır. Bu anlamda, Avrasya Hukuk Kurultayı iyi bir
vesile olmuş, şimdiye değin bu alandaki çalışmalarda dikkati çekmeyen birçok hususun
gündeme gelmesine neden olmuştur. Zira bu kurultayda, ele alınan en temel konu, tek
tek inceleme konusu yapılan ülkelerin “insan hakları”na ilişkin raporlamalar olmuştur.
Tetkik konusu yapılan ülkelerin karnesinin incelenmesi, tamamen alanında uzman olan
hukukçular vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Bu anlamda, huzurdaki “Avrasya Hukuk Kurultayı” özellikle temel haklara ilişkin evrensel sabitelerin, ilgili ülkelerde nasıl tatbik edildiğini ve bu tatbikatta görülen eksiklikleri belirlemek için iyi bir fırsat olmuştur. Kurultayda,
Avrasya ülkelerinde hukuk ve insan hakları anlayışı ile ve toplumlar arasındaki ilişkiler,
modernleşme ve demokratikleşme süreçleri, yönetim sistemleri ve devlet rejimleri, bürokratik yapı ve kurumlar gibi konular tartışmaya açılmış, son olarak yapılan grup çalışmaları ile ülkeler özel değerlendirmeye alınmıştır.
Şüphesiz tamamen gönüllük esasına dayalı olarak yapılan “Avrasya Hukuk Kurultayı”
çalışmalarının yansımaları kısa vadede değil, ama uzun vadede çok önemli olacaktır.
Zira insanların vatandaşı olduğu ülkelerde “din, dil, renk, cinsiyet, ırk ve başka mensu-
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biyetleri” nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmaması istemi, tarih boyunca var
olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Avrasya kurultayı böyle bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Konu ile ilgili olarak uzman arkadaşlarımızın gruplar halinde konuyu, herhangi bir mensubiyet ilişkisine dayanmadan ve hukuki gözlemle tartışarak, bilimsel rapor
hazırlama imkânlarını elde etmişlerdir.
Yukarıda zikredilen anlamda, 300 hukukçu arkadaşımızın iştirak ettiği ve farklı alternatiflerin tartışıldığı, birbirinden çok farklı anlayıştaki düşüncelerin “müsademe-i efkar”
ile önce mübareze edildiği ve sonra da harmanlandığı; nihayetinde de “Barika-i hakikat”
a ulaşmada, küçük ama çok önemli bir parametre olan huzurdaki çalışmalara artan bir
yoğunlukla devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Belirtilen anlamda olmak üzere, bu büyük organizasyonun gerçekleştirilmesinde öncülük eden, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna Bey’e, Eskişehir Valiliği’ne, Eskişehir 2013
Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı’na en içten teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Avrasya Hukuk Kurultayının gerçekleştirilmesinde ve metinler kitabının hazırlanmasında değerli katkılarını sunan Anayasa Hukukçuları Derneği’ne, Uluslararası Hukukçular Birliği’ne, Hukukçular Derneğine, Uluslararası Hukuk Merkezi’ne teşekkür ederiz. Vakit ve
emek fedakârlığında bulunup bu kurultaya iştirak eden, 17 farklı ülkeden iştirak eden
tüm akademisyenlerimize, avukatlarımıza, hâkimlerimize ve bu kurultaya emeğini ve
birikimini teksif eden Uluslararası Hukukçular Birliği’nin her aşamadaki üye ve yöneticilerine, sundukları katkı nedeniyle çok teşekkür ediyor, kurultayın yeni ufuklara vesile
olmasını diliyoruz.
Ayrıca kurultayın ilk anından, hazırlık evresinden kapanış ve sonuç bildirisine kadarki
süreçte ilgisini her daim üzerimizde hissettiğimiz Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’a
katkılarından dolayı özel şükranlarımızı iletiyoruz.
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Av. Ahmet Akcan
Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreteri

Önsözler

A

vrasya Hukuk Kurultayı’nı ‘Uluslararası Hukukta ve İslam’da Birlikte Yaşama Kültürü’ teması ile Anayasa Hukukçuları Derneği’nin öncülüğünde, sivil toplum kuru-

luşları, üniversiteler, Adalet Bakanlığı ve Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı
destekleriyle 3-7 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde gerçekleştirdik.
İki çalıştay ve bir sempozyumun yer aldığı kurultayın ilk gününde ‘Hak İhlallerinin En
Fazla Yaşandığı Ülkeler’ çalıştayı yapıldı. Çalıştayda, Bangladeş, Doğu Türkistan, Filipinler, Filistin, Libya, Mısır, Orta Afrika, Pakistan, Somali, Sudan ve Suriye’de yapılan hak
ihlalleri ve çözüm yolları ele alındı. “Savaş Mağduru ‘Kadın’ Çalıştayı”nda ise savaşların
en büyük mağdurları olan kadınlar ve çocuklar konuşuldu. Kurultayın ikinci gününde
“Uluslararası Hukukta ve İslam’da Birlikte Yaşama” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyum “İslam Hukukunda Yaşama Hakkına Saygı Yükümlülüğü, İslam Hukukunda İşkence ve Kötü Muamele Yasağı, İslam Hukukunda Düşünce Özgürlüğü, İslam
Hukukunda Din ve Vicdan Özgürlüğü, İslam Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı, Müslümanlara Karşı Gerçekleşen İnsan Hakkı İhlalleri, İslam Hukukunda Yargı Bağımsızlığı,
İslam Dünyasına Yönelik Algı Oluşumunda Etki Eden Faktörler, Nefret Suçları İle Mücadele, Yaşama Hakkının Devlet Dışı Aktörlerce İhlali, Uluslararası Hukukta Birlikte Yaşama Kültürüne İlişkin Temel Metinler, Uluslararası Hukukta Din ve Vicdan Hürriyetinin
Korunması, İhtilafların Çözümü” gibi alt başlıklardan oluştu. Kurultayın son günü olan 6
Eylül’de ise “Sonuç Bildirgesi” sunuldu.
Avrasya Hukuk Kurultayı’nda Türkiye dâhil 35 İslam ülkesinden 300 hukukçu, akademisyen, STK temsilcisi, siyasetçi ve gazeteci, katılımcı veya gözlemci katılımcı olarak,
bir araya geldi. Pek çok farklı ülkede yaşanan ortak sorunlar konuşuldu ve verimli tartışmalar yaşandı. Avrasya Hukuk Kurultayı’nda sunulan tebliğler, yapılan çalıştaylar ve
sunulan raporlar ‘Uluslararası Hukukta ve İslam’da Birlikte Yaşama Kültürü’ konusunda
bütünlüklü bir bakış açısının oluşmasını sağladı.
Bu bütünlüklü bakış açısının sadece kurultaya katılanlar ile sınırlı kalmaması ve daha
geniş bir kitleye ulaşması adına bu kitabı hazırladık. Söz konusu sunum ve raporları bir
araya getirdiğimiz bu kitabı hukukçuların, akademisyenlerin ve konuya ilgi duyan okuyucuların istifadesine sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kurultayın gerçekleşmesinde
23

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı
emekleri bulunan T.C. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı’ya, T.C. Adalet
Bakanımız Sayın Av. Bekir Bozdağ’a, TBMM Anayasa Komisyon Başkanı Sayın Prof. Dr.
Burhan Kuzu’ya, TBMM Milletvekilimiz Sayın Av. Bülent Turan’a Eskişehir Valisi Sayın
Sayın Güngör Azim Tuna’ya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Naci Gündoğan’a, Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Yönetim Kurulu Üyelerine, Ajans
Genel Sekreteri Sayın Hakan Ergün Bey ve Ajans çalışanlarına ve projenin fikir ve uygulama dâhil her aşamasında katkısı ve emeği olan bütün kişi ve kurumlara şükranlarımı
arz ediyorum.
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Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez
Anayasa Hukukçuları Derneği Başkanı

Açılış Konuşmaları
Değerli Katılımcılar,
Hanımefendiler,
Beyefendiler,
Sözlerime başlarken bugün burada bu anlamlı kurultayı gerçekleştirmemize dolaylı olarak çok büyük katkısı olduğunu düşündüğüm, samimiyetiyle, inancıyla, imanıyla, azmiyle, bilgeliğiyle, hemen hepimizi etkilemiş olan Bilge Kral Aliya İzzetbegovic’i saygıyla anıyor ve selamlıyorum. Kendilerine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.
Bizleri burada konuk eden Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörüne ve hazırlık
komitesine teşekkürlerimi iletiyorum.
Ayrıca bu önemli kongreye yurt dışından katılan konuklarımıza, Avrupa’nın ortasında
yer alan kültürel ve tarihi mirasa sahip hüznün ve azmin şehri Saraybosnaya hoş geldiniz
diyor, bizlere onur verdiklerini bilhassa ifade etmek istiyorum.
Akademi dünyasının ve hukuk camiasının seçkin temsilcileri,
Bugün için dünyamızda belki de en önemli mesele birlikte yaşayabilmeyi tesis edebilmemizdir. Birlikte yaşama sorumluluğu ilkelerine riayet edildiği takdirde dünya üzerinde
yer alan hak ihlallerinin önüne geçmenin mümkün olacağı kanaatindeyim.
Birlikte yaşamanın tesisi hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Maalesef son
zamanlarda hak ihlali denildiği zaman ilk akla İslam coğrafyası gelmektedir. Sadece İslam ülkelerinde değil, elbette ki İslam coğrafyası dışındaki ülkelerde dahi bu zulüm uygulanırken, maalesef yine muhatapların çoğunun Müslüman kimlikli kimselerden oluştuğu
üzücü bir gerçektir. Dolayısıyla bu sorun aynı zamanda sadece bir İslam hukuku tartışması olmaktan ziyade uluslararası hukukta da tartışılması ve değerlendirilmesi gereken
bir konudur.
Saygıdeğer konuklar,
İçinde yaşadığımız bu zamanın gerek hukuki, gerek siyasi, gerekse de entelektüel birikimleri ile “birlikte yaşama sorumluluğu” konusunda farkındalık sağlayabileceğini düşünüyorum. Bu farkındalık aynı zamanda insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması
konusunda olumlu yönde ciddi gelişmelere sebep olacaktır.
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Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna, tarihi ve sosyokültürel özellikleri ile belki de bu
konuyu Avrupa kıtasında tartışabileceğimiz en anlamlı şehirdir.
İslam’da ve Uluslararası Hukukta Birlikte Yaşamak Kültürü temasını işleyeceğimiz kurultayımızda değerli akademisyenlerimizin ve hukukçularımızın tebliğlerini dinleyerek bu
konuyu iyice müzakere etme imkanı sağlamış olacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle kurultayın başarılı geçmesini diler, Anayasa Hukukçuları Derneği adına hepinize saygılarımı sunarım.
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Av. Necati Ceylan
Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri (Başkan)

Açılış Konuşmaları
Değerli Misafirler,
Kıymetli Üyelerimiz,
Saraybosna Avrasya Hukuk Kurultayı’na Uluslararası Hukukçular Birliği ve şahsım adına
hepinize hoş geldiniz diyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun
Saraybosna, Avrupa’nın tarih ve kültür merkezlerinden biri olması farklı dil, din ve kültürlerin bir arada yaşamış ve yaşıyor olması Avrasya Hukuk Kurultay’ının Saraybosna
da yapılmasının ana sebebini oluşturmuştur. İslam ülkelerinde yaşanan sıkıntıları, başta
insan hakları ihlallerine dikkat çekmek, İslam dünyasına ilişkin algı üzerinde değerlendirmelerde bulunmak, İslam ülkeleri arasındaki ihtilafların çözümü, birlikte yaşama kültürü, İslam dininin kardeşlik hukukunun çerçeveleri temel konuları ele almak üzere bir
araya geldik. Katılım ve ilginiz için teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum.
Kurultayın bizlere, ülkelerimize, ümmete, İslam âlemine ve insanlığa hayırlar ve bereketler getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
Günümüz dünyasında hak ihlalleri artarak devam etmektedir. Hukuk düzeninin en fazla
önem verdiği ve koruduğu hayat hakkı ihlal edilmekte şu veya bu gerekçelerle toplu katliamlar yapılmaktadır. Uluslararası Hukukçular Birliği olarak dünyanın pek çok yerinde
süregelen hak ihlallerinden hiç olmazsa bir kısmına karşı çalışmalar yapmak suretiyle
uluslararası bir adalet anlayışının sağlanmasına katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Bu
doğrultuda, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 94-Case davasını, Bangladeş Uluslararası Savaş Mahkemesinde yapılan yargılamaları, Mısır’da yaşanan hak ihlalleri ve yargılama
problemleri, Gazze ve Bongsomoro halklarının hürriyet mücadelelerini yerinde inceleme
ve araştırma ziyaretleri gerçekleştirmiş, araştırma ve gözlemlerini rapor haline getirdik.
Kurultayda bu raporlarımızı sizlerle paylaşacağız.
Üzücüdür ki bu ihlaller İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İşkenceye Karşı Uluslararası Sözleşme, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşme si ve
bunlar gibi uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası örgütlere rağmen devam etmektedir. İnsan Hakları ihlallerini engelleyici mekanizmaların yetersizliği bizleri, sivil toplum
kuruluşlarını ve duyarlı şahısları harekete geçirmektedir. Her ne kadar hak ihlallerini
önleme gücümüz yok ise de hak ihlallerini gündeme getirmesiyle bir taraftan insanlık
vicdanını harekete geçirebilmek bir taraftan da yeni uluslararası mekanizmaların oluş33
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masına zemin hazırlamak açısından önemi son derece açıktır. Bu amaçla 32 farklı ülkeden hukukçu ve fikir adamının bir araya gelerek kurduğu Uluslararası Hukukçular Birliği, hukukun egemenliği, adaletin tesisi, dünya barışı ve istikrar ortamının gerçekleşmesi,
hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması, insan hakları bilincinin gelişip yerleşmesi
için çalışmalarına devam etmekte olup Avrasya Hukuk Kurultayında yer almış bulunmaktayız. Bize düşen inancımızı muhafaza ederek Allah(cc) kulluk sorumluluğumuzdan
taviz vermeden farklı ırk, mezhep, aidat, din, dil ve kültürden olan insanlarla birlik ve
beraberlik içinde yaşamaktır.
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Av. Cavit Tatlı
Hukukçular Derneği Genel Başkanı

Açılış Konuşmaları
Kıymetli Hazirun,
Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Mekke, Medine, Kudüs, Kahire, Şam, İstanbul ve de Saraybosna... İslam Tarihi açısından
önemli şehirlerdendir. Bu önemli şehirlerden birisi olan Saraybosna’mızda Bilge Kral Aliya’nın memleketindeyiz. Rabbim O’na ve tüm şehitlerimize Rahmet eylesin, bizleri de
onların mertebelerine eriştirsin inşallah. Bugün burada bu hazirun ile birlikte olmaktan,
bu önemli etkinliğin içinde olmaktan ve katkı sunmaktan dolayı şahsım ve derneğim
adına mutluyum. Sadece İstanbul’dan değil derneğimizin üyesi olan Anadolu’nun değişik
kentlerinden hukukçularla buradayız.
İslam ülkelerinde yaşanan başta insan hakkı ihlalleri olmak üzere, yaşanan sıkıntıları,
İslam dünyasına ilişkin algı yönetmek isteyenlerden değil, kaynağından gelen katılımcılardan dinlemek ve teati edecek olmak bizler için çok önemli. Zira algı yönetimi ile bizim
hakkımızda bizle ilgili ama bizden olmayan kişilerin değerlendirmeleri bu güne kadar
hem bizleri birbirimizden uzaklaştırdı hem de bekleneceği üzere bu bizlerin ortak kayıplarımıza neden oldu. Olmaya da devam ediyor.
Halkı Müslüman olan devletlerin yaşadığı çeşitli siyasal ve diğer sorunlar üzerinden “ümmet bilincine” savaş açıldı. Dünyada hemen hemen her yerde sınırları kaldırmak için
verilen uğraş Müslümanların birbirleri ile bir araya gelmemesi için sınırların daha da
belirginleşmesi ve derinleşmesini sağlama çabasına döndü.
İslam’ın temelini teşkil eden ümmet, kardeşlik hukuku gibi temel düsturlar hakkında
kitaplardaki masallarmış ve gerçekleşme imkânı yokmuş algısı oluşturulmaya çalışıldı/
çalışılıyor. Peygamber uygulaması rehberimizdir. Buradaki herkeste kardeştir. Geldikleri ülkelerdeki insanlarda bizlerin kardeşimizdir. Bizi birbirimizden çoğu Osmanlı’nın
yıkılması ile oluşturan suni sınırlar ayıramaz/ayırmamalı. Ama ne yazık ki bugün Fas’tan
gelen bir katılımcı vize sorunu nedeni ile burada İslam’ın ileri bayraktarı olmuş Bilge Kral
Aliya İzzetbegoviç’in memleketine gelemedi.
İşte bu toplantı bunun için var. Bizlerde bunun için buradayız. Müslümanların yaşadıkları ülkelerin insanlarının kardeş olduğunu vurgulamak, sorunlarının sorunlarımız olduğunu, bilmediğimiz ihtiyaçlarının bizim sorunumuz olduğunu hatırlamak için buradayız.
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Bizden olmayan medyanın, kardeşlerimiz için kullandığı “terörist” yaftası bizi ilgilendirmiyor. Başkalarının çizdiği sınırlarda bizi ilgilendirmiyor. Ama bizi Bangladeş’te hapse
atılan, idam edilerek şehit edilenler ilgilendiriyor, bombalanan Gazze, iğfal edilen Kudüs,
Mısırda hapse atılanlar, şehit edilenler ilgilendiriyor.
Dünyanın çok iyi bildiği ancak göstermek istemediği bir konu daha ilgilendiriyor. Mazlumun dini olmaz. Mazlum olan herkeste bizi ilgilendiriyor.
Tüm bu nedenlerle bu toplantı önemlidir. Hukukçular Derneği olarak bu programda düzenleyici olarak bulunmaktan dolayı duyduğumuz mutluluğu tekrar belirtiyor tüm katılımcıları en kalbi duygularla selamlıyorum.
Saygılarımla.
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Açılış Konuşmaları
Saygıdeğer Büyükelçi, kıymetli misafirler, akademisyenler ve avukatlar, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, sevgili dostlar ...
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde “Avrasya Hukuk Konferansı” başlığı altında düzenlenen bu önemli konferansa katılımınız için Üniversitem adına, organizasyon Komitesi ve kendi adıma teşekkür etmek istiyorum.
İnsan hakları, bütün insanların doğuştan kazandıkları ve birbiriyle bağımlı ve bölünmez
haklar olarak kişilerin milliyet, doğum veya ikamet, cinsiyet, ulusal veya etnik köken,
renk, din, dil, veya herhangi bir diğer statülerine bakılmaksızın sahip oldukları haklardır.
Bütün insanların eşit oldukları ve herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan insanların
bu haklara sahip oldukları gerçeği, hukuk fakültelerinde birinci sınıftan başlayarak ilk
öğretilen ezberlerdendir. Halbuki, bugünün modern dünyasında, temel insan hakları ihlallerine istisnasız her gün tanık oluyoruz.
Bir idare hukuku profesörü olarak, bütün dünyada insanlığın bu denli insan hakları ihlallerine ve bu kadar büyük bir trajediye düşmesinden duyduğum büyük üzüntüyü belirtmek isterim.
Televizyon ekranlarında, ana haberlerde, geçen her dakika boyunca, dünya genelinde
birçok ülkede, insana acı veren ve rahatsız edici görüntüleri izliyoruz. Pekiyi, insanlık
olarak insanlık dramına gerçekten bu derecede kayıtsız mı kalıyoruz veya kalmaya devam mı edeceğiz? Yoksa, `insan hakları` bildirgesi ve beyanatları, bugüne kadarki yüzbinlerce yargı kararı boşuna mı? Yoksa, bu kararlar, Dünyanın sadece belirli bir bölümünde
uygulanmak üzere mi yazılmıştı da kağıtlar üzerinde kalacak temennilerden mi ibaret
olmalıydı.
Gerçekten, aslında hukuk mesleğinin bir mensubu ve insan olarak bizler bile, adaletin
önemini ve hukukun rolünü, hukukun üstünlüğünü ve adaletin tesisinin ilahi bir görev
olduğu gerçeğini günlük hayat meşgalesi içerisinde zaman zaman unutuyoruz. Halbuki,
ilahi bir görev olarak hukuk ve adaletin tesisi, dünyanın üzerine kurulabileceği, en meşru
ve haklı zemindir, ortak bir paydadır.
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Hoşgörüsüzlük, savaşlar, zulüm, terör, mülteciler, farklılıklara karşı nefret, sivil ve çocukların acımasızca öldürülmesi, dünyanın farklı şehirlerinin sokaklarından şiddet içeren yayın görüntüleri bugünün dünyasının sıradan imajlarıdır.
Burada, “Avrasya Hukuk Kongresi” gibi konferanslarda, hukuk sahasının çok önemli konuları ve bilimsel gelişmelerin sunumlarınız aracılığıyla detaylı irdelenmesi ve tahlili
yapılmış olacaktır.
Tekrardan bu konuşma vesilesi ile dünyanın farklı köşelerinden gelen kıymetli misafirlerimize, katılımcılara, Üniversitemize teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kongrenin
başarılı olmasını ve sonuçlarının insanlığa katkı sağlamasını yürekten diliyorum.
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Nihat Altunok
Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı

Açılış Konuşmaları
Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlarım
Yüreklerimize sevgi bağlarını kuran yüce Allah’a sonsuz şükürler, peygamberimiz Hz.
Muhammed (S.A.V.) efendimize salat ve selam olsun.
İslam’ın, selam kelimesinden tüm insanlığı kuşatan bir sevgi dini olduğuna inanan Müslümanları temsilen burada bulunan tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi sunarım.
Saygıdeğer katılımcılar,
Bizlerden sizlere selam götürmemizi isteyen ve bu istediğini bize ileten ve iletme imkânı bulamayan Anadolu’da yaşayan herkesin kalbinde bir parça olan Bosnalı Müslüman
kardeşlerimiz;
Aynı dine mensup diğer ülkelerin kıymetli temsilcileri;
Sözlerimin başında Türkiye Adalet Akademisi adına hepinizi saygı ile selamlar nazik davetinizden dolayı Avrasya Hukuk Kurultayı Yürütme Kuruluna teşekkürlerimizi sunar,
akademi başkanımız Sayın Yılmaz AKÇİL Beyefendinin ayrıca selamlarını iletmek isterim.
Sempozyumun tüm insanlığa ve özellikle de İslam alemine olumlu katkılarda bulunmasını diler, akademimizi temsilen sempozyum ile ilgili kısa bir konuşma yaparak sözlerimi
bitirmek isterim.
Türkiye Adalet Akademisi 23/07/2003 tarih ve 4954 sayılı Kanunla eğitim, danışma ve
yardım, inceleme, araştırma, yayın ve dokümantasyon hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, idari, mali özerkliğe sahip bir kamu kuruluşudur.
Akademimizde, hâkim ve savcı adaylarına meslek öncesi, görevde bulunan hakim ve
savcılara meslek içi eğitimler verilmektedir. Yabancı dillerde ve Türkçe dilinde kitaplar
basılmakta ve dergiler yayınlanmaktadır. Toplam 4 adet dergimiz bulunmakta olup, bunlardan ‘Türkiye Adalet Akademisi Dergisi’ Türkçe olarak 3 ayda bir yayımlanmaktadır.
Dünyadaki hukukla alakalı bilimsel yayınları takip ettiğimiz ‘Küresel Bakış’ adlı bir çeviri
hukuk dergimizin yanında, ‘Law and Justice Review’ ve ‘Human Rights Review’ adlı iki
adet İngilizce olarak yayımlanmakta olan hakemli dergilerimiz mevcuttur.
Akademimizin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla hukuk alanında projeler yürütül mekte, belirli güncel konular ile ilgili olarak bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan ulusal
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ve uluslararası sempozyumlar, konferanslar, yabancı ülke yargı mensuplarına yönelik
işbirliği halinde eğitim programları düzenlenmektedir. Türkiye Adalet Akademisinin
uluslararası düzeyde mesleki ve bilimsel ilişkiler kurma görevi kapsamında bugün itibariyle 60 ülke ile işbirliği mevcuttur. Akademimizin İslam coğrafyasıyla yoğun çalışmaları kapsamında 2014 yılı itibarıyla temasta bulunduğumuz ülkeler arasında Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Makedonya, Fas, Cezayir, Yemen, İran, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Katar, Hindistan, Dubai, Moritanya, Özbekistan, Türkmenistan, Kosova,
Afganistan, Pakistan, Kuveyt, Ürdün, Tunus, Mısır, Suudi Arabistan, Libya, Tacikistan,
Somali, Nijer, Endonezya bulunmaktadır.
Bosna’da düzenlenen bu sempozyum vesilesi ile Bosna halkının olduğu gibi Türk halkının da kalbinde müstesna yere sahip olan Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’i anlatabilmek ve
anlayabilmek adına akademimiz tarafından yayınlanan “Akademi ve Yaşam Dergisi”nin
birinci sayısında bir bölümde kendisinden bahsederek aziz hatırasını yad etmeye çalıştığımızı da belirtmek isterim.
Katılımcısı bulunduğumuz ve Avrasya Hukuk Kurultayı Yürütme Kurulu tarafından düzenlenen “Uluslararası Hukukta ve İslam’da Birlikte Yaşama Sorumluluğu” başlığı altında
düzenlenen sempozyumun, İslam âleminin günümüzdeki çektiği sıkıntılar göz önünde
bulundurulduğunda hem konu itibariyle hem de zamanlaması itibariyle ne kadar uygun
olduğunu belirtmeme bile gerek yoktur diye düşünüyorum.
İslam dini adaletle hükmetmeyi, insan ilişkilerinde adaletli davranmayı övmüş ve emretmiştir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Nahl Suresi 90. Ayette; “Şüphesiz Allah (C.C.)
Adaleti, iyiliği, yakınlardan ihtiyaç sahiplerine vermeyi emreder.” Maide Suresi 8. Ayette;
“Allah için hakkı sağlam ölçülerde ayakta tutun, adaletli şahitler olun ve bir kavme olan
düşmanlığınız sakın sizi adaletsizliğe itmesin.” gibi buyruklarla adaletli olmak emredilmiştir.
Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimiz de Müslüman olsun olmasın, insanlar arasında ayrım
yapmamış; birçok hadisinde adaletli olmanın önemini vurgulamıştır. Ebu Davud’dan nakledilen bir hadiste; “Kıyamet günü ben anlaşma yaptığımız zımmilerden birine zulmeden,
haklarına tecavüz eden, ona gücünden fazla sorumluluk yükleyen veya istemediği halde
ona zorla bir iş yaptıran kimseyi kabul etmeyeceğim.”
“Bir gayrimüslim vatandaşı haksız yere öldüren, kokusu 40 yıllık mesafeden duyulduğu
halde cennetin kokusunu duyamayacaktır” buyurmuştur.
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Aliya, halkına yaptığı ve insanlığa da öğüt niteliğinde olan bir konuşmasında, “Biz muzaffer olacağız, çünkü biz başkalarının dinine, milliyetine ve farklı siyasi kanaatlerine saygı
gösteriyoruz...” demiş sözlerinin devamında, “Benim hoşgörüm Avrupa değil İslam kökenlidir.” sözlerini söyleyerek yüce İslam dininin adaleti elden bırakmamayı, zulmetmemeyi
ve düşene vurmamayı emrettiğini vurgulamıştır.
Hz. Peygamberin getirdiği yüce dinimiz İslam mana itibariyle de, “Sulh, barış ve uzlaşma”
gibi anlamlara gelmesi onun savaş, şiddet ve terör gibi olumsuz kavramlarla bir arada
bulunamayacağının da açık göstergesi değil midir?
Uluslararası hukukun demokratik tüm ülkelerce kabul görmüş ilkelerinin aslında İslam
Hukukuna aykırı olmadığı da bilinmektedir.
Bugün Anadolu’da yerleşik Müslüman Türk Milletinin de geçmişten gelen duygu, düşünüş ve davranışları her zaman İslami olduğu kadar insani mahiyette olmuş, tüm zamanlarda olduğu gibi bundan sonra da ezilen mazlumların yanında, zulmün ve zalimin
karşısında olacağı muhakkaktır. Halen bütün dünyada Müslüman kardeşlerimiz zulüm
altında inlemektedir. Bu nedenle bütün Müslüman ülkelerin halklarıyla birlikte zulme
dur diyebilmek için siyasal ve toplumsal tedbirleri birlikte alması gerektiğine inanmaktayım.
İlim adamlarınca da gerek bilimsel çalışmalar, gerekse tüm sosyal ilişkilerinde fikren zulmün karşısına dikilmek, zalime fikri sahada da karşı koymak, biz hukukçulara da hakkın
ve haklının yanında olarak zalime ve zulme uluslararası hukuk ile cevap vermek görevi
düşmektedir.
Bu güne kadar zulmün üzerini kalınca bir örtü ile örtmeyi başaran batı basını ve deneyimli politikacıları ile zalimlerin yanında saf tutan ülke yöneticileri şunu iyi bilmelidirler
ki; Allah’ın adaleti er veya geç tecelli edecektir. Kâinat, geçmiş ve gelecek uhrevi hayat
muhakkak ki adalet üzerine kurulmuştur. Hiç şüphe yoktur ki masum bebeklerin kanları
yerde kalmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti her zaman zalimin karşısında
mazlumun yanında olacaktır.
Sözlerimin sonunda sempozyumun başarılı geçmesini diler, saygılar sunarım.
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BANGLADEŞ
Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargılamaları ve Hak İhlalleri

Raportör
Av. Yasin Şamlı

Birinci Gün - Çalıştaylar
41 yıl öce işlendiği iddia edilen suçlar nedeniyle 12 kişinin idamla yargılandığı, baskı
gözaltı ve işkenceler olduğu, Cemaati İslami mensubu yaklaşık 5.500 kişinin gözaltına
alınıp ve çok sayıda insanın tutuklandığı haberlerinin alınması üzerine Uluslararası Hukukçular Birliği olarak, dava ile ilgili konuyu, yerinde tüm taraflardan dinlemek ihtiyacı
hâsıl olmuştur. 20 Aralık 2012 tarihinde heyet olarak Bangladeş’in başkenti Dhaka’ya
gidilmiştir.
Yargılama, gözaltı, tutuklama ve işkencelere ilişkin haberler hakkında hükümetin görüşünü almak ve gelişmeleri kendilerinden dinlemek için Adalet Bakanı Kameru’l İslam
Sefik, Başbakan Baş Danışmanı Gowher Rizvi, Başsavcı ve Tahkikat Komisyonu üyesi,
müdahil şahidi Sultana Kamal ile görüşülmüştür.
Ayrıca Yüksek Mahkeme Baro Başkanı, Muhalefet Partisi BNP ile görüşülmüştür.
Savunma Avukatları ile görüşülmüş ardından, duruşma İzlenmiştir.
Özellikle idamla yargılanan sanıklara 1971 yılında batı ve doğu Pakistan’ı bir iç savaş
girmiş sonucunda Doğu Pakistan’ın Bangladeş olarak ayrılması esnasında işlediği iddia
edilen suçlar isnat edildiği anlaşılmıştır.
Bilindiği gibi 1971 Aralık ayında savaş bittiğinde Hindistan, Doğu Pakistan’ın büyük bir
bölümünü işgal etmiş ve burayı iki hafta kadar kontrol altında tutmuştur. Pakistan birliklerinin Hindistan kuvvetlerine teslim olduğu 16 Aralık 1971 günü de Bangladeş Devleti’nin kuruluşu resmen ilan edilmiştir. Yapılan savaşta üç milyon Bengallinin öldürüldüğü, iki yüz bin kadına tecavüz edildiği ve süreçte gazeteci, öğretmen gibi entelektüellerin
öldürüldüğü beyan edilmektedir.
1972 yılında Pakistan askerlerini ve onlara yardım ettikleri iddia edilen sivil bengal vatandaşlarının yargılanması için bir yasa çıkartılmış, pek çok kişi tutuklanmıştır. 1973
Nisan ayında tamamı Pakistan ordusuna mensup 195 savaş suçlusunu yargılamak üzere
“1973 Act” olarak bilinen yasa Bangladeş parlamentosunda kabul edilmiştir.

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi
Bangladeş hükümeti suçladığı kişileri özel olarak yargılamak için “Uluslararası Savaş
Suçları Mahkemesi” ismiyle özel bir mahkeme kurmuştur.
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Mahkeme hiçbir uluslararası nitelik taşımadığı halde böyle bir isim verilerek özel yargılama usulüne tabi kılınmış ve sanıkların birçok hakkı bu yolla kısıtlanmıştır.
Mahkemenin kurulmasında ve yargılama usulünde hukuk adeta ayaklar altına alınmıştır. Daha yargılamalar başlamadan ceza hukukunun en temel ilkeleri olan masumiyet karinesi, tabii hâkim ilkesi ihlal edilmiştir. Mahkeme başkanının atanması ve devam eden
Yargılamada da adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir.
Hâkimlerin Tamamı Hükümet tarafından atanmıştır. Daha ilginç olanı ise iktidarda bulunan Halk Partisi Mensubu Nizamul Hak Mahkeme Başkanı Olarak atanmıştır.
Savunma avukatlarının verdikleri bilgiye göre; mahkeme başkanı olarak atanan Nizamül
Hak iktidar partisi mensubu olmanın dışında bu parti adına daha önceden bu sanıkları
sanal mahkeme başkanı olarak yargılamış idama mahkûm etmiştir. Nizamul Hak Mahkeme başkanı olmadan önce 1994 yılında Avami Leage yakın bir sivil toplum kuruluşu olan
‘Ghatok Dalal Nirmul Commitee’’ adına Cemaati İslami üyeleri aleyhinde soruşturma yapmıştır. Gulam Azam’ın suç işlediğine dair görüş belirtilmiştir. Yargılama öncesi yargıcın
görüş beyan etmesi, yargıcın tarafsızlığını ortadan kaldırır.
Halk Mahkemesi sanık olarak gerçek insanların adlarının belirtildiği sanal duruşmalar düzenlemiş ve Mahkeme tarafından suçlu bulunmalarının ardından sanıklara ölüm
cezasının verildiğinin işareti olarak onların posterlerini yakmışlardır. Halk Mahkemesi
önünde mahkûm edilenlerden bazıları şimdi Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesinde sanık olarak idamla yargılanmaktadır. Üstelik sanal mahkeme başkanı Uluslararası
Savaş Suçları Mahkemesine başkan olarak atanmıştır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bu
komisyonun raporu, mahkemeye delil olarak sunulmuştur. Mahkemede delil olarak kullanılmaktadır. Bütün bu nedenlerle savunma avukatları Mahkeme Başkanının tarafsız ve
bağımsız olmadığı ve olamayacağı gerekçesiyle reddi hâkim talebinde bulunmuşlardır.
Bu talepleri mahkeme tarafından reddedilmiştir.
Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı ve Tutuklamayla Mücadele Çalışma Grubu başta olmak
üzere uluslararası birçok kuruluş Sanıkların haklarının ihlal edildiği konusunda rapor
hazırlamış uyarıda bulunmuştur. Buna rağmen hukuka aykırılıklar devam etmiştir.
Yargılanan Sanıklar daha önce bu hükümet partisi ile iş birliği yapmış iktidarda bulunmuşlar hatta sanıklardan bazıları milletvekilliği ve bakanlık yapmışlardır.
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Mahkeme Başkanının Başkaları Tarafından Yönlendirildiğini Gösteren
Görüşmelerin Basına Yansıması
Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi başkanı yargıç Nizamul Hak ile Belçika’da yaşayan Bangladeşli Avukat Ahmet Ziyauddin arasındaki toplam 17 saati aşkın konuşma ve
12 ayda 230 mail yazışması gerçekleştirildiği haftalık Ekonomist Gazetesinde yer almıştır. Habere göre 28 Ağustos 20 Eylül tarihleri arasında yargıç ve avukat dava hakkında
her gün yaklaşık 20 dakikalık görüşmeler yapmıştır.
Ekonomist 5 Aralık 2012 tarihinde mahkeme başkanını aramış ve Belçikalı biri ile bağlantısı olup olmadığını sormuştur. Mahkeme Başkanı, biz yargıçlar olarak üçüncü kişilerden destek ve görüş almayız demiştir. Gazeteci mail teatisi olup olmadığını da sormuştur, mahkeme yargıcı gerek muhakeme usulü, gerek dava içeriği ile ilgili görüş teatisi
olmadığını ifade etmiştir. Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi Yargıcı “biz bu dava ile
ilgili karımızla bile konuşmayız” sözlerini kullanmıştır.
Yargıcın avukata gönderdiği 26 Kasım 2011 tarihli mailde yer alan “Konu: Henüz tebliğ
edilmemiş Mahkeme kararı. Çok stresli, lütfen Bangladeş saatiyle bu akşam gönderin,
yoksa ben kendiminkiyle yola devam edeceğim.” Cümleler kararın mahkeme tarafından
değil başkaları tarafından verilip mahkeme başkanına bildirildiğini mahkemenin bu şekilde kukla olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır.
Nitekim 12 Mayıs’da Brüksel’den bir avukat Mahkeme Başkanı Nizamul Hak’a “Ghulam
Azam Charges Final Draft” adlı bir dosya göndermiştir ki; bu dosya kendisinin 6 gün önce
göndermiş olduğu iddianamenin hafif revize edilmiş halidir. Ertesi gün, 13 Mayısta mahkeme, Gulam Azam hakkında iddianameyi çıkarmıştır. Bu iddianame Ahmet Ziauddin’in
gönderdiği belgeyle birebir aynıdır.
Yine Mahkeme Başkanının Avukat Ahmed Ziyaüddin ile yaptığı bir görüşme basında
yer almıştır. Buna göre üye hâkim hakkında aralarında şöyle bir görüşme olduğu basına yansımıştır. “Shahinur (mahkeme hâkimi Shahinur İslam) hakkında korkularım var.
Zira kendisi uluslararası standartlara fazlasıyla uyar. Benim kafamda zaten bu yönde bir
düşünce vardı, savcılar da aynı şeyden şikâyet etti. Özellikle her mahkeme kararında
başka bir yabancı mahkeme kararına atıf yapmasından şikâyette bulundular.” Ahmet Ziauddin şöyle cevap verdi : “ (ilgili hakim) böyle yapmaktan alıkoyulmalı veya bulunduğu
yerden alınmalı... Eğer böyle davranmaktan vazgeçmezse onun da gitmesi gerekir, çünkü
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bu yönde bir davranış bize zarar veriyor.” Bu görüşmenin içeriği de ger çek bir yargılama
olmadığını bu yargılamanın siyasi muhalifleri sindirme operasyonu niteliğinde olduğunu
göstermektedir.
Son olarak, Sayeedi’nin davasında, Ahmet Ziyauddinden, Nizamul Hakk’a Google Documents eliyle paylaşılan “Sayeedi Kararı” adlı bir e-posta söz konusudur. Bu dokümanda
“son değişiklik 14 Ekimde yapılmıştır” denmektedir. Bu tarihte Sayeedi’nin avukatları
mahkeme karşısında hala savunmalarını yapmaktadır. İlgili belge “ifadelerin listesi”,
“usulün tarihi”, “zorluklar” gibi birçok başlık içermektedir. Detayların daha ileriki bir tarihte işleneceği öngörülmektedir. Büyük harflerle yazılan son başlık; “MAHKÛMİYET/
GEREKÇELER” ve “CEZA” şeklindedir.
Bütün bunlar kararın mahkeme tarafından verilmediğinin çok açık delilleridir. Ayrıca
Ekonomist gazetesinde yayımlanan skype kayıtları yargıç üzerinde hükümet etkisinin
olduğunu net olarak ortaya koymaktadır. Başkan Nizamul Hak ile Ahmet Ziyauddin arasında 14 Ekim’de yapılan görüşmede Ahmet Ziyauddin, yapılan yargılamanın hükümeti
işaret ettiğini vurgulayarak yargılama için “kesinlikle çılgın, hükümet tamamen delirdi”
“Ben söylüyorum bunlar tamamen deli. 16 Aralık’ta bir karar istiyorlar... bu kadar basit.”
demektedir. Bütün bu görüşmeler yargılamanın, Bangladeş’in Zafer Bayramı Olarak bilinen 16 Aralık bağımsızlık gününde, sanıklara idam kararı verilmesi için hükümet tarafından baskı yapıldığı iddialarını destekler niteliktedir.
Bu görüşme de yapılan yargılamanın gerçek bir yargılama olmadığı sembolik olarak yapılıp siyasi muhalifleri susturmak sindirmek amacıyla yapıldığını ortaya koymaktadır.

Medya Üzerindeki Baskılar
Bangladeş gazetelerinde yargıç ve avukat arasındaki görüşmeleri yayınlayan Waliullah
Noman, Noman Khan, Sacaad Hossain, Abu Bakar Siddique, Yhaya, Ariful Islam, Shahinur Rahman isimli 7 gazeteci tutuklanmıştır. Ayrıca Ekonomist gazetesine baskılar yapılmıştır. Mahkeme, konuşmaların yayınlanmasına ilişkin sınırlama getirdiği gibi youtube’u kapatmıştır. Bu çerçevede açıklama yapılmasına bile izin verilmemektedir. Üstelik
mahkeme ile ilgili olabilecek her türlü eleştiriyi yasaklayan bir kanun çıkartılmaya çalışıldığı ancak bunun yasalaşmadığı belirtilmiştir.
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Görevini kötüye kullanan yargıç ve ilgililer hakkında hiçbir işlem yapılmayıp, bu haberleri veren basın üzerinde baskı kurulması, adil yargılanma hakkının ihlali yönünde ciddi
delil niteliği taşımaktadır.
Bütün bu skandalların ortaya çıkmasından sonra mahkeme başkanı istifa etmek zorunda
kalmıştır. Ancak yaptığı yargılama geçerli kabul edilmiştir. Hatta heyetimiz görüşmesinde Adalet Bakanına “istifa eden ve taraflı olduğu artık çok açık olan mahkeme başkanın
yaptığı yargılama geçerli mi kabul edilecek?” sorumuza Adalet bakanı “tabiî ki geçerli
kabul edilecek. Aslında mahkeme başkanının istifa etmesine gerek yoktu. O hassasiyet
gösterip istifa etti” şeklinde cevap vermiştir.

Savunma Makamının Sunduğu Şahit Sayısının Kısıtlanması
Savunma avukatları; savcılığın 150 şahit ismi verdiğini, savunma olarak kendilerinin 200
isim vermek istediklerini ancak mahkemenin savunma tanığı sayısını 6 ile sınırladığını
beyan etmişlerdir. Sanıklara ciddi suçlamaların yapıldığı, idamla yargılandıkları bir davada savunma hakkını kısıtlayacak şekilde davranılması da adil yargılanma hakkının
ihlali niteliğindedir.
Ana muhalefet partisi BNP’nin iddiasına göre savcılık heyeti, özellikle o tarihteki ayrışmayı talep eden eski gazetelerin haberlerini delil olarak kullanmaktadır. Mahkeme bu
gazete haberlerini delil olarak dosyaya kabul etmiştir.
Hal bu ki aralık ayının ikinci haftasında olaylar esnasında mevcut iktidar partisinin gençlik kollarına bağlı kişilerce, karşıt görüşten bir öğrenci öldürüldüğünde, televizyon kimin
tarafından öldürüldüğünü göstermiş olduğu halde İçişleri Bakanlığı soruşturma için bu
görüntülerin yeterli olamayacağını ifade etmiştir. Bu kabul edilemez bir çifte standarttır.

Tanıkların Güvenliğinin Sağlanamaması Sorunu
Savunma avukatlarının ifade ettiği üzere, Shukho Ranjoun Bali Hindu bir tanıktır. Ailesi
1971 de savaş esnasında Pakistan ordusu tarafından öldürülmüştür. Önce savcılık makamının tanığı olarak ismi mahkemeye bildirilmiştir. Kardeşinin Cemaati İslami Partisi
liderleri tarafından öldürüldüğü yönünde beyanda bulunması istenmiştir. Tanık istenilen şekilde şahitlik yapmasının doğru olmayacağı gerekçesiyle duruşmaya gelmemiştir.
Sonra savunmanın şahidi olmak istemiştir. Bunun üzerine savunma avukatları da şahit
olarak Mahkemeye ismini bildirmiştir. Bu şahit 5 Kasım 2012 tarihinde şahitlik yapmak
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üzere mahkeme önüne gelmiştir. Şahit mahkeme kapısında gözaltına alınmıştır. Savunma avukatları bu kişi gözaltına alındıktan sonra mahkeme heyetinden girişimde bulunmasını istemiştir. Çünkü gözaltına alınma esnasında güvenlik kameraları kayıttadır.
Ancak mahkeme güvenlik kayıtlarını incelememiş ve itirazlarında seslerini yükselttikleri için savunma avukatlarından Muhammed Tacu’l İslam ve diğer iki avukat hakkında
soruşturma açmıştır.

Pakistanlı Subaylar İçin Kabul Edilen ICT’de Sivil Kişilerin Yargılanması
Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesinde yargılanan 12 kişinin hepsi sivildir. Zira bu sanıkların bir kısmı Cemaati İslami Partisi, bir kısmı BNP üyesi veya yöneticisidir. Hâlbuki
1973 yılında askerler için çıkan kanunla yargılanmaktadırlar. Savunma avukatları sanıkların bu yasa uyarınca yargılanmalarının bizatihi yasaya aykırı olduğunu ve bu yargılamanın sanıkların, ara kararlarına karşı temyiz müracaatı yapılamaması gibi haklarının
ihlal edilmesi ile sonuçlandığını iddia etmektedir. Zira Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi yalnız kuruluşu itibariyle sıra dışı ve özel olmakla kalmamakta, aynı zamanda
yargılamada da özel kanun hükümleri tatbik edilmektedir.
Bu davada yargılananlarının hepsi Bangladeş vatandaşı olmasına rağmen, bu yasa nedeniyle minimum haklarından yararlanamamaktadırlar. Bu kanun özel nitelikte olduğundan davada yargılananlar normal vatandaşın sahip olduğu asgari hakları dahi kullanamamaktadır. Çünkü 1973 yılında çıkarılan kanun gereği kurulan bu özel mahkeme ile
Bangladeş vatandaşı olmayanlar özellikle savaş suçu işlediği iddia edilen Pakistan askerlerinin yargılanması amaçlanmıştır. Şimdi ise bu mahkemede Bangladeş vatandaşları
yargılanmaktadır.

ICT’de Kanuna Aykırı Olarak Ara Kararlara Karşı Temyiz Yolunun
Kapatılması
Bangladeş’ de commonlaw hukuku mevcut olup bu hukuk sisteminde ara kararlara karşı
temyiz yolu açıktır. Ara kararlarına karşı temyiz talebiyle üst mahkemelere gidilebilmektedir. Bangladeş Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’nde yargılananların ise üst mahkemeye gitmeleri engellenmiş durumdadır.
Ayrıca tutuklu sanıklardan Cemaati İslami Partisi Genel Başkan Yardımcısı Allama Delvar
Hüseyin Seyidi açık kalp ameliyatı geçirmiştir. Avukatları tutuksuz yargılanması için 7
defa müracaat etmesine rağmen talepleri kabul edilmemiştir. Tutuklu sanık Gulam Azam
56

Birinci Gün - Çalıştaylar
91 yaşındadır. Hastanede tedavi görmekte, tekerlekli sandalye ile mahkemeye getirilip
götürülmektedir. Sağlık nedeni ile tutuksuz yargılanması mümkün olduğu halde buna
yönelik talepler mahkemece geri çevrilmiştir. Kanunen bu ret talebinin üst mahkemede
temyiz edilme imkânı varken, yargılama kanununun ve usulünün özel olması nedeniyle
bu hak ortadan kaldırılmıştır.
Bangladeş Uluslararası Ceza Mahkemesi yukarıda zikredilen uygulaması ve verdiği kararlar ile bir mahkemenin siyasetin baskı aracı olarak nasıl kullanılabileceği hukuku ne
derece ihlal edebileceği noktasında tarihe geçecek kötü bir örnek olmuştur. Bu mahkemenin kararları ile bazı sanıklar idam edilmiştir. Bu açık bir cinayettir. Bu satırların tashihinin yapıldığı anda ise bu mahkemenin tutukladığı 92 yaşında olan tutuklu Gulam
Azam cezaevinde vefat etmiştir.
Bangladeş Uluslararası Ceza Mahkemesi tezlere konu olacak kötü bir örnek olarak hukuk tarihine geçmiştir. Siyasi muhaliflerinden intikam almak için sözde mahkemeleri ve
sözde hukukçuları kukla olarak kullanma konusunda da bu mahkemeyi kullanan siyasi
iktidarın siyaset tarihi açısından değerlendirilmesi gerekir. Bangladeş’te bu yargılamaya
maruz kalanlar, bu dünyada olmasa da, bütün mahkemelerin büyük bir mahkeme önünde yargılandığı gün arzu ettikleri adalete mutlaka kavuşacaklardır.
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ
Doğu Türkistan “Uygur Özerk Bölgesi”nin Hukuki Açıdan Sorunları
ve Öneriler

Raportör
İsmail Cengiz
Yrd. Doç. Abdurrahman Savaş
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Günümüzde bizim tarihi, kültürel adıyla “Doğu Türkistan” olarak tanıdığımız “Uygur
Özerk Bölgesi” olarak adlandırılan bölgenin hukuki durumu hakkında olsun, iddia edilen
insan hakları ihlalleri ile ilgili olsun, genel anlamda net bir bilgi vermemiz, paylaşmamız
mümkün değil. Bu durumun sadece bölgeye has değil, bütün “Kıt’a Çin” için geçerli olduğunu da vurgulamak gerekir.
Türkiye’den toprak genişliği bakımından 10 kat, nüfus açısından ise 20 kat büyük olan
devasa ülkede yazılı, sesli ve görsel bütün basın-yayın araçlarının tamamen “tek parti
kontrolünde” olduğunu bilmemiz lazım... Bu bakımdan Hong Kong, Makao ve Tayvan dışındaki Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde istediğiniz gibi program, gösteri yürüyüşü,
toplantı yapamaz, istediğiniz anda akademik bir etkinlik düzenleyemezsiniz. Parti’nin
istemediği hiç bir haber, yazı veya programın medyada yayınlanması mümkün değildir.
Aksi durumda taraflar oldukça ağır cezalara muhatap olurlar. Gerçi bu durum sadece Çin
için geçerli değildir, birçok ülkede hatta bazı Türk Cumhuriyetleri’nde dahi yazılı, sözlü,
görüntülü ve sanal medyaya yönelik oto-kontrol sisteminin var olduğunu da hatırlamak
lazım.
Cezalardan, cezalandırma gerekçelerinden yüzlerce örnek verebiliriz ki, bunlara yönelik
insan hakları ihlalleri ile gerçekler delilleriyle yıllık insan hakları raporlarında yazılıdır.
Çin’den; Facebook, YouTube, Twitter’a girmek yasak. “Google Türkiye” açılmıyor ancak
Google Hong Kong üzerinden arama yapılabiliyor. Ondan da gelen sonuçlar sansürlü...
Çin’le ilgili olumsuz haberler ya da bilgiler içeren sonuçlar gösterilmiyor. Bu durumun
bir kaç Türk Cumhuriyeti’nde de geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Devletin güvenliği, ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda Türkiye’nin dahi Twit, Face, Youtube’leri
yasaklayabildiğini unutmamak gerekir. Dolayısıyla Çin, dünyada twit’i yasaklayan tek
ülke olma özelliğini Türkiye’nin de yasaklama kararı ile kaybetmiştir.
Ancak Çinli öğrencilerin, gençlerin bu yasaklara çok fazla aldırış etmedikleri görülüyor.
Çünkü, DNS ayarları değiştirilerek ya da yurtdışı proxy’ler üzerinden bu sitelere girilebiliyorlar. Ancak yasaklı sitelere girildiği, rejim karşıtı yazışmaların yapıldığı tesbit edildiğinde ağır cezaların verildiğini söylemek gerekir. Özetle ifade etmek gerekirse bir çok
ülkede görüldüğü üzere, Çin Halk Cumhuriyeti’nde basın-yayın hayatını KAPALI DEVRE
YAŞAM olarak tanımlamak mümkün…
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İktidar aleyhine kitap yazdığı iddiasıyla gazetecinin tutuklandığı “Türkiye örneği” ortada
iken Çin’i bu noktada tek başına suçlamanın haksızlık olacağını düşünüyorum. Nitekim
“en çok gazetecinin tutuklandığı, göz altına alındığı, sansürün ve baskının uygulandığı
ülkeler sıralamasında Türk Cumhuriyetleri ilk sıralarda yer almaktadır”. Ancak bazı ülkelerde gazetecilere yönelik hak-hukuk ihlallerinin var olması da Çin için bahane teşkil
etmemesi gerektiğini düşünüyorum.
Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili genel anlamda ortaya koyduğumuz bu manzaranın, Doğu
Türkistan Uygur Özerk Bölgesi’nin hukuki durumunu daha net bir şekilde görmemize,
meydana gelen insan hakları ihlallerini daha net şekilde analiz etmemize yardımcı olacağını düşünüyorum.
Ayrıca bölgenin hukuki durumunu ve meydana gelen olayları daha iyi anlamamız için,
öncelikle ÇHC’nin azınlık politikasının zihni temellerini ortaya koymakta fayda var. Nitekim asıl sorun da; Konfüçyüzm’ün beslediği geleneksel “dünyanın merkezi Çin’dir” görüşünden kaynaklanmaktadır. Çin, kendisini dünyanın ortasındaki çiçek, medeniyetin
merkezi olarak görmekte; etraftaki komşuları ve toprakları ise “yabani otlar/barbarlar
diyarı” olarak kabul etmektedirler. Dünyanın geri kalan kısmını ise “batı deryası” olarak
kabul eden “Çin merkezci” bu düşünce tarzına göre; Çin’in idaresi altına girmeyi kabul
edenler veya Çin kültürünü benimseyenler ya da Çin menfaatleri doğrultusunda siyaset
güdenler barbarlıktan kurtulma(!) şansını bulabilirlerdi. İşte bu felsefi bakışın tesiri günümüzde farklı şekillerde hissedilmekte veya kendini göstermektedir.. Tıpkı batı diyarında yer alan Doğu Türkistan’ın 1757’den, “yeni bölge” itibaren ele geçirilmesi için çaba
gösterilmesi, bölge adının “yeni sınır” anlamına gelen Sinkiang=Xinjiang olarak değiştirilmesi gibi davranış ve söylemler, Çin’in milliyetler meselesine bakışını net bir şekilde
ortaya koymaktadır
İşte bu düşünce ve yaklaşım tarzı, bölgede eşitsizlik, adaletsizlik, hak ihlalleri, yargısız
infazlar, sorgusuz gözaltına almalar, keyfi tutuklamaların yoğun şekilde yaşanmasına neden olmakta, bunlar da halkın direnişine, direniş de devletin yoğun baskı göstermesine
neden olmaktadır.

Çinlilerin Azınlıklara Bakışı
Çin yönetimi; 12’si merkezde olmak üzere azınlıklar ve milliyetler ile ilgili araştırmalar
yapmak üzere sahip olduğu 40’ın üzerinde enstitü ve araştırma merkezleri vasıtasıyla,
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gerek azınlıklar üzerindeki hâkimiyetini, gerekse Kore, Tayvan ve Dış Moğolistan gibi
ülkeler üzerindeki iddialarını meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Buna göre; Çin toprakları
ya da “anavatanın ayrılmaz parçaları” olarak görülen coğrafya üzerinde, tarihin herhangi
bir devrinde yaşamış, devlet kurmuş olan özgür topluluklar Çin halkına mensup olarak
kabul edilmektedir (Çeşitli Çin yazılı kaynakları)

Halklar Arasında Eşitsizlikler
Doğu Türkistan Komünist Parti Propaganda Bürosu’nun 1985 yılında Honkong’da dağıttığı bir broşürde; 13. Parti Kurultayı’ndan sonra 30-40 bin kadar öğrencinin dış ülkelere
gönderilip öğrenim görmelerinin sağlandığı belirtilmektedir. Ama bu on binlerce öğrenci
içinde Doğu Türkistanlı öğrenci sayısı sadece 15 veya 20 kadardır. Sadece bu rakamlar
bile Çin’in milliyetler siyasetinin ne kadar doğru söylemediğinin ispatı değil midir?
Yine çoğunluğunu Uygur Türklerinin teşkil ettiği Doğu Türkistan’daki “Şincan Üniversitesi”nde mecburi öğrenim dilinin “Çince” olması, “milliyetler siyaseti”nin nasıl uygulandığının acı göstergesidir.
65 yıllık komünist yönetim döneminde yurt dışına gönderilen öğrenci sayısı içinde Türkler’in oranı % 1 dahi değildir. Bu da “milliyetler politikası”nın esasını oluşturan azınlıkları
Çin boyunduruğundan kurtarma vaadi’nin gerçeği yansıtmadığını gösterir. Nitekim Çin
yönetimi Can Kay Şek’ten bu yana, Çin’deki bütün azınlıkları, Çin ırkının birer parçası
olarak gören bir zihniyetle konuya yaklaşmaktadır. “Az Sanlık Milletler” yani “Azınlık
Halklar”ın sadece anavatana yani Pekin’e bağlı özgürce yaşama hakkına sahiptirler. Dolayısıyla kültür ve dil olarak farklılaşan bu halkların “anavatan’dan ayrılma” gibi haklarından söz etmek doğru değildir, bölücülük olarak, terörizm olarak algılanmaktadır.
Buradan anlaşılacağı üzere, ÇKP’ye göre özgürlük anlayışı, Çin’in bütünlüğü içinde değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme, daha sonraki yıllarda da devam etmiş ve hatta
Anayasa’nın değişmezleri arasına girmiştir.

Özerk Bölge Yönetim Tarzı
Özerk bölge Yönetimleri ile ilgili yasalara baktığınızda her şeyin uluslararası normlara
uygun olduğu görülmekle birlikte, uygulamada bunun gerçekleşmediği görülmekte ve
iddia edilmektedir.
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Çin Halk Cumhuriyeti oluşturulurken ilke olarak otonom bölgelerinin azınlık milliyetlerinden oluşması fikri benimsenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Ancak azınlıklara ait
olması gereken özerk bölge yönetimlerinde “ağabey millet” olarak Han Çinlilerinin görev
alması gerektiği de özellikle ifade edilmiş ve uygulamaya konulmuştur.
Özerk yönetimlerde esas yetki ve onay makamı; özerk yönetimin başına getirilen “milli
azınlık mensubu”nda değil, bölge Komünist Partisi - KP genel sekreterindedir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Özerk bölgelerde yaşayan Han Çinlisi’ne “bölgesel
otonomi” hakkı verilmemiş olmasıdır. Bu önemli nokta dahi, ÇKP’nin azınlık meselesine
verdiği değeri göstermektedir.
“...Ayrıca otonom bölgelerin milli kadrolarını yetiştirmek, ekonomilerini geliştirmek, milli kültür, eğitim, sanat, sağlık alanlarında serbest hareket etmek, yerel milis güçleri ve
kamu güvenliği için düzenlemeler yapmak hakkı vardı. Fakat Çinli olmayan bu azınlıklara “anavatan Çin’i sevmeleri ve desteklemeleri zorla isteniyordu. Özerk bölge yöneticilerinin kendi bağımsız hukuk sistemlerini meydana getirme hakları da vardı, ancak Merkezi Hükümet tarafından onaylanmak şartıyla... aynı derecede önemli bir nokta da, bu
özerklik programının değiştirilmesi, yorumu sadece ve sadece Pekin’deki Merkezi Halk
Hükümeti’nin yetkisinde olmasıydı. (*) (Holubnychy, a.g.m. s.98-99)
Bu milliyetler politikası sonucunda Merkezi Hükümet’in azınlıklar üstündeki kontrolü artmıştır. Sınırların ve bölgelerin askeri denetimi, dış ticaretin düzenlenmesi, özerk
bölgelerdeki başlıca yatırımların değer ve miktarlarının tayin edilmesi ve endüstriyel
ve tarımsal fiyatların saptanması hep Merkezi Devlet’in yetki alanları içine girmiştir.(*)
M.Önal, a.g.t. s.93
Merkezi Hükümet’e bağımlı özerk yönetim yetmiyormuş gibi, ÇKP’ye sadık askeri ve
siyasi yönetim kadrosunun otoritesi altında özerk yönetimde yetkilerin Han Çinlisinin
kontrolünde olması; beraberinde komünleşme ve asimile siyasetini gündeme taşımıştır.
Netice olarak şunu söylemek gerekir: Aslında kendisi çok milletli bir devlet olan Çin yönetiminin, Han soyundan olmayan milletlere karşı “fiziki yönden baskıcı” siyaset uyguladığı görülmektedir. “Milliyetlerin Eşitliği İlkesi” adı altında, Çin soyundan olmayan milletlerin Çinlileştirilmesinin veya Çinlilerle birlikte, Çin kültürüyle iç içe yaşamalarının
planlandığı yönünde genel kanaat vardır.
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“Çin Devleti’nin nihai hedefi, azınlıkları Han milletinin emrine amade kılmaktır. Zira,
“göğün altındaki her şey bir”, yani “Hen Çinlisi” olmalıdır. Hen Çinlisi olmayan halklar
ve Mançular veya Moğollar gibi asimile olup “ağabey Hen halkının şefkatli gölgesinde
huzura kavuşacaklar”, ya da Doğu Türkistanlılar veya Tibetliler gibi “tarih öncesinden
kalma, ilkel” kültür ve inanışlarında ısrar ederek, “kendi felaketlerine koşacaklar”. Azınlıkların ulusal kültür ve dini değerlerin yaşatılması taleplerine Çin tarafının sunduğu çözüm, “sosyalist anavatanda uyumlu toplum”, yani Çinlileştirme konseptidir”. (G. Ahmetcan Asena, Çin-Doğu Türkistan (İpek Yolu-I), Pan Yayıncılık Nisan 2009, İstanbul, Sh. 441)

Ekonomik Farklılıklar ve Dengesizlikler
1980-1990 döneminde bütün Çin genelinde gerçekleştirilen “ekonomik reformlar ve teşvikler”den ülkenin kıyı bölgeleri ile Han Milliyetine mensup Komünist Partisi üyeleri yararlanmış, Çin’in iç kesimleri ve özellikle de “azınlık” olarak nitelendirilen Çinli olmayan
halkların ve bunların yaşadıkları Doğu Türkistan, Tibet, İç Moğolistan, Mançurya gibi
bölgelerin de geri kalmasına adeta göz yumulmuştur. Gerçekten de ekonomik verilere,
rakamlara, istatistiklere bakıldığında bölgeler arasında aynı zamanda halklar arasında
ciddi uçurumların olduğu, özerk bölgelerin ekonomik durumlarının kıyı bölgelere nazaran hiç de iç açıcı olmadığı görülecektir.
Nitekim; 1995-96 yılında ÇHC Sosyal Bilimler Akademisi tarafından yayımlanan ülke raporunda, Hanlılar ile milli azınlık olarak telaffuz edilen Uygur, Kazak, Kırgız ve Özbeklerin ilişkilerinde var olan hoşnutsuzlukların kaynağı olarak doğu ile batı bölgeleri arasındaki ekonomik farklılık ve dengesizlikler olduğu özellikle ifade edilmektedir. * “(ÇHC
1995-1996 Yılı Ülke Raporu : Beyaz Kitap”, Çin Sosyal Bilimler Akademisi 1997 Pekin)
Bu tesbit doğru olmakla birlikte, en önemli etkenin kültürel ve inanç farklılıkları olduğu
gerçeği göz ardı edilmemelidir. Aksi takdirde milliyetler sorununa çözüm üretmek mümkün olmayacaktır.
Etnik sorunların sıkıntılı şekilde gündemde yer almasının bir başka sebebi ise, bölgesel
zengin kaynakların sürekli olarak Çin’in iç ve kıyı kesimlerine taşınması, bunun karşılığında ise yeterli mali desteğin ya da reformların olmamasıdır. Zengin kaynakların fütursuzca vagonlarca taşınıyor olması, bölgenin asıl sahiplerince “sömürü” olarak nitelendirilmekte, bölgeye ve bölge insanına mecburi ham madde tedarikçisi gözüyle bakılması
etnik rahatsızlığın esas kaynağını oluşturmaktadır. Pekin’in yapmakta olduğu yanlışın
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benzerini Sovyetler Birliği döneminde Moskova yönetiminin yaptığı, bu hatanın neticesinde birliğin dağılma noktasına taşındığı örneği bence dikkate alınmalıdır.
Pekin yönetimi de bu sorunun farkındadır. Ancak yaklaşımı yanlıştır. Çünkü bölge kaynaklarının kıyı bölgelerine taşınma olayını normal ve rutiin bir nakliye işi gözüyle değerlendirmektedir. Bölge yöneticileri ise, Pekin yönetiminin aksine, bölgeden hammadde
kaynaklarının taşınması hadisesini normal ve tabii bir hakmış gibi karşılamaktadırlar.
Nitekim; Mayıs 1990’da Urumçi Televizyonu’nda, 1990 Kaşgar Olaylarıyla ilgili yapılan bir
programda; “...etnik gerginliğin bir nedeninin de “kaynak sorunu” olduğunu...” vurgunlamıştır. Programda, “...kaynakların devlet ve tüm ülkedeki halkın olduğu, sadece belli bir
bölge veya belli bir milliyete ait olmadığı” ifade edilerek, “1953-1988 yılları arasında Doğu
Türkistan’daki yeni yatırımlar için Pekin’in tam olarak 24,6 milyar yuan mali yardımda
bulunduğu...” söylenmiştir. (*) (Gaye Christoffersen, “Xinjiang and the Great Islamic Circle: Exploit Xinjiang’s Resources to Benefit the People of All Nationalities” sh.138; Urümçi
Xinjiang TV Network, 22 May 1990)
Pekin yönetiminin yaklaşımında, Doğu Türkistan halkının beklentilerinin çok dikkate
alınmadığı, göz ardı edildiği görülmektedir. 1953-1988 yılları arasında Pekin yönetiminin
bölgeye verdiği 24,6 milyar Yuan tutarındaki yardım/ların bir ianeymiş gibi ifade edilmesinin etnik hoşnutsuzluğa neden olduğu bilinmelidir. Çünkü bölge halkı, yapıldığı iddia
edilen mali yardımların kendilerine yansımadığı çok iyi bilmektedirler.
Yapıldığı belirtilen yatırımların, bölge halkının kalkınmasından ziyade Pekin yönetiminin
siyasi ve askeri menfaatleri için harcandığı ve harcanmakta olduğu bilinen bir gerçektir.
Ayrıca bölgeden sevk edilen petrol, doğalgaz, kömür, altın gibi hammadde kaynaklarının
maddi değerini rakamla ifade etmek gerekirse, yapıldığı söylenen 24,6 milyar Yuan’ın
çok fazla değer ifade etmediği açıkca görülecektir.
Nitekim bölge halkı da, Doğu Türkistan’dan kıyı bölgelerine taşınan zengin kaynakların satışından elde edilen gelirin karşılığının yeterli derecede verilmediğinin bilincinde
olarak hoşnutsuzluklarını değişik yöntemlerle ifade etmektedirler. Bölgeden sevk edilen
petrol, kömür ve altın gibi üç dört kalemin toplam bedelini hesapladığımızda herhalde
100 milyar Yuan’ın üzerinde olduğu açıkça görülecektir.
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Dolayısıyla “kaynak sorunu” doğru bir teşhis olmakla birlikte, yanlış olan sömürü düzeninin devam etmesi, kaynakların satışından elde edilen gelirin çok az bir kısmının tekrar
bölgeye yatırım olarak geri dönmesidir.
Bölgenin kalkınmasından ziyade, iç koloni olarak bölgenin sömürülmesi anlayışı belirgin
şekilde kendini göstermektedir ki, bu da etnik hoşnutsuzluğu tahrik etmektedir.
Sosyal Rahatlama Sağlanmalı
Ekonomik ve sosyal dengesizliklerin, farklılıkların düzeltilmesi, soruna ancak geçici çözüm olacaktır. Aynı şekilde “süt veren inek” anlayışından vazgeçilerek, bölgenin kalkınmasına, kendi ayakları üzerinde durabilmesine imkân sağlayacak yatırımlara hız verilmelidir.
Çin’in iç bölgeleri ile Doğu Türkistan bölgesinde, hatta Doğu Türkistan’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki ekonomik ve sosyal yapılardaki eşitsizlik ve dengesizliğin çözüme kavuşturulması, en azından sosyal rahatlamayı beraberinde getirecektir.
Sosyal rahatlamanın olduğu bölgelerde ise kültür ve eğitim kurumlarında gözle görülür
bir ilerleme olacak, bu da bölgeye huzur ve istikrar kazandıracaktır. İstikrarlı büyüme,
adil paylaşım ve huzurlu yaşam ise beraberinde farklılıkların aynı bahçede --en azından
uzun bir süre-- beslenmesini sağlayacaktır.

Çin’in Baskıcı Dayatmaları
Bölgedeki olayların, isyanların, devlet terörünün periyodik hale gelmesinin tek sebebi;
bazı komünist yöneticilerin, az sayıdaki yerel yöneticilerin hemen her alanda keyfi ve
diktatörvari uygulamalarla devlet eliyle talepleri ve ihtiyaçları görmezden gelen “sömürge siyaseti”nin uygulanmasıdır.
Aslında bu noktada dikkatli bir değerlendirme yapmak gerekirse “sorun” ve “çözüm”ü bir
arada görmek mümkündür. Köklü bir geçmişe sahip Çin medeniyetinin ve siyasetinin dışlayıcı değil, -hiç de zor olmayan- daha hoşgörülü bir yaklaşım sergilemesi durumunda kendiliğinden bir çok sorunun da çözüme kavuşacağı veya kavuşturulacağı aşikârdır.
Ne var ki, Çin yönetimi, bölgenin asli unsuru olan Uygurlara ve diğer Müslüman Türklere (Kazaklar’a, Kırgızlar’a, Özbekler’e, Tatarlar’a) katı ve acımasız sert tutumunu ısrarla
sürdürmektedir. Çinli olmayan nüfusu asimile etmeyi hedefleyen Pekin yönetiminin; böl65
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geye planlı Çinli göçünü teşvik etmekte olduğu, dini ve milli kimliklere, inançlara yönelik
yasak ve kısıtlamalar uyguladığı mecburi kürtaj, kısırlaştırma, organ ticareti gibi gayri
insani çabalar sergilendiği iddia edilmekte; adeta Müslüman Türkler’e hayat hakkı tanınmadığı diasporadaki Doğu Türkistan örgütleri tarafından ifade edilmektedir:
• Bölgenin zengin kaynakları bölgeye planlı olarak sevk edilen Çinli göçmenler tarafından paylaşılmakta ve zenginlikler tren vagonlarıyla Çin’in iç kısımlarına taşınmaktadır...
Bu zenginliklerden ülkenin asıl sahipleri mahrum bırakılmakta; hatta özellikle Çin’in iç
kesimlerde ikinci sınıf insan muamelesine tabi tutulmaktadır…
• Bölgede içki, fuhuş ve uyuşturucu özendirilerek Han olmayan gençlerin kötü yola düşmesi adeta teşvik edilmektedir…
• İnançları gereği ibadetlerini yerine getirmelerine, kendi geleneksel kültürlerini yaşamalarına her türlü engeller konulmaktadır…
• Kendi dilleri ile eğitim ve öğrenim görme hakları kısıtlanmaktadır…
• Özellikle kırsal kesimlerde mecburi kürtaj ve zaman zaman da dolaylı ilaçlarla erkek ve
kadınlara kısırlaştırma uygulandığı iddiaları söz konusudur.
• Çocuklar, özellikle kız çocukları kişisel gelişim kursları adı altında ailelerinden alınarak
iyi para kazandırma vaadi ile Çin’in içlerine götürülmektedir.
• İnsani ve demokratik taleplerde bulunan aydınlar, İlham Tohti örneğinde olduğu gibi
yargısız infaza tabi tutulmaktadır…
• Kimsesiz vatandaşların, idam edilenlerin veya kamplarda ya da hapishanelerde ölenlerin bir çoğunun cesetleri ailelerine teslim edilmemekte veya göz, kalp, böbrek gibi organları ailelerinden izinsiz organ mafyasına satılmaktadır…
Hayat hakkını zorlaştıran bu dayatmalar ile eşitsizlik ve adaletsizliklerden oluşan “ayrımcılık politikası” bölgede sürekli gerilimin artmasına neden olmaktadır. Ekonomiden
siyasete, ticaretten bürokrasiye kadar her alanda dışlanmış olmanın yanısıra dini ve milli
kimliklere yönelik yasak ve kısıtlamalar da masum bölge halkını isyana, direnişe teşvik
etmektedir. Baskıcı ve keyfi yönetime karşı dış mihrakların da teşviki ile ortaya çıkan 5
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Temmuz Urumçi, 1990 Barın, 1997 Gulca olaylarında olduğu gibi yüzlerce masum insan,
yüzlerce aile zarar görmekte, eziyet çekmekte, yargısız infaza tabi tutulmaktadır.

Doğu Türkistan’ın Temel Sorunları
Doğu Türkistan’ın temel sorunlarına bakıldığında bir çoğunun aslında “küresel sorun”
oldukları görülecektir
a) Planlı Çinli Göçmen Akımı,
b) Nükleer / Kimyasal Denemeler ve Çevre Kirliliği
c) Doğum Yasağı,
d) Mecburi Kürtaj ve Kısırlaştırma,
e) Yargısız İnfazlar,
f) İzinsiz Organ Alımı ve Ticareti,
g) Uyuşturucu ve İçki Kullanımı ve Teşviki
h) Eşitsizlik ve Adaletsizlikler,
i) Irk Ayrımcılığı
j) Dini baskılar ve İnançlara getirilen kısıtlama ve yasaklar
Çin dışındaki diğer ülkelerde de görülen bu temel sorunların halledilmesi noktasında
Pekin’in özellikle uluslararası dayanışma içinde olması Doğu Türkistanlı yöneticilerin
beklentisidir. BM İlkeleri, İnsan Hakları Beyannamesi, AGİT ve AB ve benzeri uluslararası sözleşmelere gösterilecek saygılı yaklaşımın, sorunların çözümünü kolaylaştıracağı
kanaatindeyiz.

Çözüm Önerileri ve Halkın Talepleri
Kaynaklardan da görüleceği üzere Doğu Türkistan’da “milliyetler sorunu” tamamiyle
sun’i bir sorundur. Her biri ayrı bir millet olarak gösterilen Uygurlar, Kazaklar, Özbekler
vs. bir milletin parçalarıdır. Dolayısıyla bir bütün olan Doğu Türkistan topraklarını “eyalet”, “otonom bölge”, “muhtar bölge” olarak parçalamak haksız bir durumdur ve Çin’in
sömürge ve soykırım amacının eseri olarak yorumlanmaktadır.
Dolayısıyla Doğu Türkistan/Uygur Özerk Bölgesi içinde kurulan tüm “muhtar bölgeler”,
milli azınlık halkının siyasi, ekonomik, kültürel hakları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmeli ve tüm yetkiler de özerk bölge başkanın da toplanmalıdır.
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Çin nüfusu içinde azınlık olarak kabul edilen Doğu Türkistan halkının uluslararası açıdan kabul gören “azınlık ve etnik hakları” verilmeli ve uygulanmalıdır. “Milliyetlerin Eşitliği İlkesi” uygulanmalı, devlet organlarında, kamu işletmelerinde öncelik hakkı Uygurlar’a, Kazaklar’a verilmelidir. Bölgede tüm kamu iş yerlerinde işe girişlerde milli azınlık
mensuplarına öncelik tanınmalıdır.
Seyahat özgürlüğündeki iş yeri izni, pasaport ve vize gibi kısıtlamaların kaldırılarak, milli azınlıklara öncelik tanınmalıdır.
Temel dini ihtiyaçların karşılanması için uygun ortamların oluşmasına izin ve imkan verilmeli; imkanı olanların Hac ve Umre gibi dini görevlerini yerine getirmeleri için kolaylık
sağlanmalıdır.
Uluslararası insan hakları örgütlerinin gözlemci olarak mahkemeleri izlemeleri sağlanmalı, gözaltı süresine kısıtlama getirilmeli, 18 yaşından küçük, 65 yaşından büyük düşünce suçluları serbest bırakılmalı veya evlerinde cezalarını çekmeleri sağlanmalıdır.
Yurt dışına gönderilecek Han (Çinli) olmayan (tüm Çin’e göre) azınlığa mensup Uygur,
Kazak asıllı öğrenci sayısı artırılmalı, öncelik tanınmalıdır. Başarılı öğrencilerin devlet
burslusu olarak yurt dışında üniversite eğitim görmeleri sağlanmalıdır. Ailelerin kendi
imkanlarıyla çocuklarını yurt dışında okutmalarına imkan tanınmalıdır.
Üniversitede temel öğrenim dili Çince’nin yanısıra Uygur Türkçesi ile de olmalıdır. Azınlık dillerinde eğitim yapan bölümler açılmaldırı.İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim dili
Çince’nin yanısıra Uygurca, Kazakça ve Kırgızca olmalıdır.
Uygurların çoğunlukta olduğu Doğu Türkistan’da sonradan yerleşen az sayıdaki Moğollar, Tunganlar (Çinli Müslümanlar) ve Çinliler için ayrı bölgeler, ayrı imtiyazlar verilmesi;
sun’i olarak yaratılan milliyetler sorunu ile bölgenin asıl sahiplerinin tarihi, kültürel, coğrafi haklarının ellerinden alınması, uluslararası hukukun çiğnenmesi demektir. Bölgenin
asıl sahibi olan halkın mağdur edilmesine sebep olan Çinli göçmen akımının durdurulması sağlanmalıdır. Bu arada şunu da belirtelim ki, Doğu Türkistan’ı kendisine vatan
kabul eden 1949 öncesi bu topraklarda ikamet eden Han Çinlilerin aileleriyle birlikte ve
uyum içinde yaşadığımızı itiraf etmeliyiz.

68

Birinci Gün - Çalıştaylar
Çin yönetimi gerçekte Doğu Türkistan’a yardımcı olmak istiyorsa, gerçekten var olduğu
iddia edilen “milliyetler sorunu”na çözüm getirmek istiyorsa, komünist parti kongrelerinde de kabul edildiği üzere bölge halkına “kendi kaderini belirleme” ve “kendi kendini
yönetme” hakkını resmen tanımalıdır. İşte bu hakkın uygulanması, milliyetler sorununu
kökünden çözecektir...
(Linda Benson, “The İli Rebellion”, An East Gate Book, USA 1990 s.)
Aslında Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası ile Özerk Bölge Yasaları’na bakıldığında; tüm
temel hak ve hürriyetlerin yer aldığını, dolayısıyla günümüzde var olan eşitsizlik, adaletsizlik, hak ihlalleri, kendi dilini, kültürünü, geleneksel hayatını koruma ve yaşama
gibi sorunların olmaması gerektiği görülecektir. Konuya bu açıdan bakıldığında mevcut
sorunların çözümünün zor olmayacağını söylemek mümkündür. Burada en önemli olan
nokta, “sorunlara insani açıdan yaklaşmak”tır. Bu insani yaklaşım ve bakış, halklar arasında huzursuzluğa neden olan birçok sorunu kendiliğinden çözecek, en azından problemlere anlayışla yaklaşımı sağlayacaktır.

Doğu Türkistan Çalışma Gurubunda Ulaşılan Diğer Sonuçlar
1- Soykırımın önlenmesi için çalışmalar yapılmalı
2- Çin ticari partner olduğu için ilişkiler tamamen kesilmemeli. Aksi durumda zararı yine
en çok Uygurlar çeker.
3- Uygurların sorunları barışçı bir dil kullanılarak dünyaya duyurulmalı.
4- Çin’deki sadece Uygurlar ile ilgili değil, Çinlilerin de dahil olmak üzere tüm insan hakları ihlalleri ile ilgilenilmeli.
5- Objektif bir tespit ile konuya yaklaşılmalı, Uygurların sorunları ile ayrıca ilgilenilmeli
6- Bir milyar insan açlık sınırında yaşıyor ve fabrikalarda çok kötü şartlarda çalışıyorlar.
Bu sorun incelenmeli.
7- Kerem Abdülveli gibi ayrılıkçı söylemlerde bulunmayan kişiler için ne yapılabilir, düşünülmeli.
8- Kerem Abdülveli 2003’de cezası bitmesine rağmen hala cezaevinde. Bu sorun gündeme
getirilmeli.
9- Çin anayasasına ve azınlıklar konusunda çıkarılan kanunlara uyulması hususu gündemde tutulmalı
10- Uygur ile ilgili çalışmalar yapılırken yerli halk olan Uygurların tercihi göz önünde
tutulmalı
11- Katı bir şekilde uygulanan doğum yasağına dikkat çekilmeli
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12- Özellikle kırsal kesimdeki Uygur kızlarının uzak bölgelerdeki işlere zorla yollanması
uygulaması üzerinde önemle durulmalı.
13- İletişim özgürlüğü yok, bu sorun üzerinde de durulmalı.
14- Çocuk kaçırma vakaları çok. Kayıp çocuk vakaları üzerinde durulmalı, mümkünse
bunların tespiti yapılıp takibi devam ettirilmeli.
15- Çin’deki basın özgürlüğü önündeki engeller üzerinde dikkat çekilmeli.
16- Dünya’daki konu ile ilgilenen diğer sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurularak gerekirse koordineli bir şekilde çalışmalar yapılmalı.

Çözüm İçin Diyalog Ortamı Oluşturulmalı
Çözüm için öncelikle, bölgedeki mevcut tüm insani sorunların tartışılabileceği ve çözüm
üretilebilecek sağlıklı ve iyi niyete dayalı bir diyalog ortamının oluşturulması gerekmektedir. Stratejistlerin de ifadesiyle “bu sorunun bölgesel ve küresel olarak sağlıklı bir şekilde yenibaştan analiz edilmesine” ve uzun vadeli strateji geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
Vakit çok geç olmaksızın tüm argümanların değerlendirildiği yeni bir stratejinin oluşturulması, yeni bir yol haritasının çizilmesi için tarafların; dini ve milli kimliklerin korunması, insani ihtiyaçların, insani taleplerin ve temel hakların karşılanması noktasında bir
masa etrafında buluşmaları bir zorunluluk halini almaktadır.
Netice olarak kalın çizgilerle belirtmek gerekirse;
•

Pekin Yönetimi; insanların doğdukları topraklarda, huzur içinde, özgürce yaşamaları
gibi masumane talepleri “suç” olarak görme zihniyetinden vazgeçmek durumundadırlar. İnsanların kendi milli kimliklerini koruyarak yaşama isteklerine saygı gösterilmelidir. Kendi dini inançlarını yaşama haklarına saygı gösterilmelidir.

•

Pekin Yönetimi; yüzyıllardır bu topraklarda yaşam sürmüş olan atalarından miras
kalan bu vatan üzerinde insanların İNSANCA yaşama taleplerinin “ayrılıkçı unsur”,
“terörist” gibi suçlamalarla yargısız infaza tabi tutulmaları gibi yanlış siyasetten vazgeçmelidir.

•

Pekin Yönetimi; bütün insanların eşit haklara sahip olduğu prensibinden hareket
ederek, kendinden olmayan halklara adil bir yaklaşım sergilemeli, en azından ekonomik, eğitim ve kültürel hakların uygulanmasında Çinli olmayan halklara –çoğunluk
ve toplu olarak yaşadıkları bölgelerde- öncelik tanımalıdır.
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•

İnsanların; birlikte, barış ve huzur içinde, birbirlerinin örf ve adetlerine, değerlerine,
inançlarına, dini tercihlerine saygı göstererek, eşit ve adil şekilde yaşamaları için
birbirlerini öldürmelerine gerek var mı?

Doğu Türkistan Çalıştayı Katılımcıları
• Prof. Dr. İlyas Doğan (YÖK Denetleme Kurulu Bşk.)
• Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez (Anayasa Hukukçuları Derneği Bşk)
• Hakim Nihat Altun Türkiye Adalet Akademisi Bşk.Yrd)
• Yük. Hakim Mehmet Akif Aydın (Adalet Akademisi Bşk. Yrd)
• Av. Necati Ceylan (Uluslararası Hukukçular Birliği Gen. Sek)
• Doç. Dr. Abdurrahman Savaş (İst. Üniv. Hukuk Fak. Öğretim Üyesi)
• Av. Osman Baturhan (Yeşilay Gen. Bşk. Yrd.)
• Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel (İst. Üniv. Sosyoloji Bölümü)
• Süleyman Arslan (Hukukun Üstünlüğü Derneği Bşk)
• Av. Işıl Eren Alioğlu
• Av. Mustafa Yavuz (Nevşehir)
• Av Mücahit Dağdelenoğlu (Kastamonu)
• Av Bedrettin İskender
• Av Suat Uçarlı
• Av. Bülent Döğer
• Mahmut Sait Arslan (Sivil Yaşam Der Gen. Sek)
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FİLİSTİN
Çalıştay Raporu

Raportör
Av. Cahit Özkan

Birinci Gün - Çalıştaylar
Uluslararası hukukun öngördüğü tanım ve düzenlemelere göre İsrail tarafından Filistin
topraklarına karşı gerçekleştirdiği eylemler işgaldir ve savaş suçudur. Filistin toprakları
İsrail tarafından işgal edilmiştir. Sadece toprak işgali açısından savaş suçu işlenmemekte
aynı zamanda kadın ve çocuk istismarı da yapılmaktadır. Mademki bu eylemler uluslararası hukuk açısından savaş suçu ve işgal olarak tanımlanıyor bu durum da öncelikle
sorunun çözümü için öncelikle sorumluların tespiti gerekmektedir. Buna ilaveten saldırıların hukuka aykırılığının tespiti için savaş suçlarının araştırılması ve suçlara ilişkin
delillerin tespit edilerek dökümante edilmesi gerekir. Yani delillerin toplanması ve savaş
suçlarının, uluslararası hukukun öngördüğü ispat yöntemleri ile tespit edilmesi gerekir.
Delillerin tespiti ve dokümantasyonu oldukça zor bir iş çünkü İsrail bir yandan savaş suçları işliyor diğer yandan da hakimiyeti alanındaki tüm savaş suçu delillerini yok ediyor.
Delil ve ispat sorununu çözmek için bir yerden başlamak lazım abluka nedeniyle Gazze
şuanda açık bir hapishaneye dönüştü o sebeple çok hareket imkanı yok her şey sınırlı
biz bu süreçte Filistinlik hukukçularla sürekli irtibat halindeyiz onlarla yardımlaşıyoruz.
Zira ICCde yapılan sürecin sağlıklı yürüyebilmesi için delil toplanması şarttır. Bu arada
Inin bu olaydaki yargılama yetkisi de halen tartışma konusudur. Daha önce 2009 da da
buna dair bir tartışma oldu. Ancak bugün durum daha olumlu şimdi Filistin hükümetinin
yapması gereken yapısal süreci başlatması ancak uluslararası yargı çok yavaştır maalesef. Yine uluslararası yargının tanınması konusunda farklı durumlar vardır. Örneğin
Fransa ve İngiltere uluslararası ceza mahkemesinin yetkisini tanımaktadır. Ürdün de
ICC’yi tanımaktadır. Bu devletler ICC nezdinde soruşturma başlatabilirler. Bu sebepler
İngiliz devleti de bunu yapabilir.
Esasen BM 1948 ve 1967 de iki ülkenin sınırlarını “taksim planı” ile belirledi. Ancak BM
bu kararların arkasında durmadı. Bu yönden İsrail ve BM köşeye sıkışmış durumda. Kararları ile çelişkili tutumlarına ilişkin sorulara yanıt veremiyorlar.
Filistin, uluslararası hukukun kendisine tanıdığı yetkileri kullanarak ICC ye başvurmak
yerine bu başvuru hakkını siyasi pazarlık ve tehdit unsuru olarak kullanmayı tercih ediyor. Bu taktiği ile taviz de almayı başardı. Bu çerçevede İsrail’den, kendi karasularında
3-6-9-12 mile kadar balıkçılık yapma hakkını aldı. İlaveten Refahiye sınır kapısına ek olarak İsrail üzerinden 4 adet sınır girişi hakkı daha elde etti bunlar Filistin için çok çok
önemli kazanımlar bize de bu akıllıca bir yaklaşım. Zira ICC çok iyi bir yargılama kurumu
değil zaten İngiliz avukatlar dahi bu sonucu elde edeceklerine inanmıyorlar. Saraybosna,
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Srebrenitsa, Mostar davaları hakkında da yıllar süren yargılama sonunda adi hırsızlık
cezası kadar maksimum 4-5 yıla kadar cezalar verildi.
Bu arada aslında İngiltere 1915 de İsrail Devleti’nin kuruluşuna hamilik etmiştir. Filistin
halkını silah zoruyla evlerinden çıkaran İngiliz askeridir. Biraz da bu sebeple dostlar alışverişte görsün misali konuyla ilgileniyor gözükmekte.
Şu anda Filistin’in elinde İsrail’in işlediği savaş suçlarını ispata dair 1500 civarında delil,
belge, tanık isimleri var. Ancak kimyasal silah kullanımı ispat edilemiyor şu anda. Çünkü
İsrail 2008 deki saldırılarda önce bu tespitlerin yapıldığı laboratuvarı vurarak imha etti.
Artık Filistin böyle bir tespit yapamıyor. Maalesef. Kimyasal silah kullanıldığında alınan
numuneler tespit için Mısır’a gönderildi.
FKÖ ve HAMAS’ın tek çatı altında toplanmasını barışmasını Erdoğan ve Davutoğlu sağladı. Hatta bu toplanan delilleri alıp dava konusu etmek Türkiye tarafından planlanıyor.
Bunu ise İsrail tabiî ki hiç istemedi ve engellemek istedi. Yine engellemek için Ortadoğu
ve yakın doğuyu karıştırdı. Mursi’nin devrilmesinin nedenlerinden birisi de bizce budur.
Bu son saldırılarda belli sebeplerle yapıldı. Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri de
bu sebepler arasındadır.

Sonuç
İsrail’in işlemiş olduğu iddia olunan savaş suçları, İnsan hakları ihlalleri konusunda, kullandığı silahların Uluslararası camia tarafından yasak silahlar olup-olmadığı noktasında
delil toplanması sorunları bulunmaktadır. İsrail işlemiş olduğu savaş ve insanlık suçlarına ilişkin delilleri yok etmektedir. Filistin Hükümeti, İsrail tarafından imha edildiğinden
İsrail’in kullandığı kimyasal silahları tespit edebilecek laboratuvarı bulunmamaktadır.
Filistin hükümeti ICC ye müracaat etmek yerine yapılan ihlalleri, başarılı şekilde pazarlık
unsuru olarak kullanabilmektedir. Hukuki açıdan başarılı sonuç alabilmek için bugün
itibariyle toplanan çok ciddi miktarda delil bulunmaktadır. Ancak ICC’nin bu suçlara ilişkin etkili yargılama ve yaptırım imkânı bulunmamaktadır. Buna rağmen davalarda etkili
sonuç alabilmek için HAMAS ve FKÖ arasında ittifak da gereklidir.
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SAVAŞIN EN BÜYÜK MAĞDURU KADIN VE ÇOCUKLAR
Çalıştay Raporu

Moderatör
Av. Fatma Benli

Birinci Gün - Çalıştaylar
4 Eylül 2014 tarihinde Bosna Hersek – Saraybosna’da düzenlenen ve ağırlıklı olarak kadın avukatlar ile birlikte kadın akademisyenler ve gözlemciler, Bosna Hersek’teki sivil
toplum kuruluşlarından kadın temsilcilerin katıldığı “Savaşın En Büyük Mağduru Kadın
ve Çocuklar” temalı çalıştayda Uluslararası Hukuk Kurultayı katılımcıları olarak bizler,
aşağıdaki hususları dünya kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Giriş
Savaşın En Büyük Mağduru Kadın ve Çocuklar Kadın çalıştayında, çalıştayın amacı, ilkeleri ve çalışma tekniği hakkında bilgi verildikten sonra, “şiddet kültürünün en fazla
mağduru kadınlar olduğundan bu mağduriyeti asgariye indirmek için nasıl bir strateji
izlemeliyiz”, “kişilere, sivil topluma ve devlete nasıl görevler düşmekte ve bu görevlerini
yerine getirmek için biz ne yapmalıyız” sorularına cevaplar aranmıştır. Toplantıda çoğunlukla “savaşta, toplumsal ilişkilerde ve aile içinde şiddet nesnesi”, “çalışma hayatında
daha çok koşturan aile üyesi anne” ve “kadın” ifadelerinden hareketle fikir alışverişinde
bulunulmuştur.
Çalıştaya katılan Savaşın Kadın Kurbanları Derneği Başkanı Bakira Hasecic ve avukatı
Amra Kadric’in ülkelerinde yaşanan ve halen mağdur kadınların hukuk mücadelelerinin
anlatıldığı sunumlarıyla, 1990 lı yıllarda Bosna Hersek’te yaşanan savaşta, kadınların
sistematik bir şekilde maruz kaldıkları mağduriyetlerin özelinde, günümüzde göçmen
kadınların yaşadığı sorunlara değinilmiştir. Sonuçta Bosnalı kadınların maruz bırakıldığı insanlık dışı muamele, sadece Müslüman olmalarından kaynaklamaktadır. Etnik temizlik aracı olarak, nesebi bozmak ve toplumu sindirmek için kadınlar hedef seçilmiştir.
Zaman konum ve yer değişse de, kadın ve çocuklar her zaman güç ilişkisinin sonucunda
mağdur olmaya devam etmektedir. Filistin’de geçtiğimiz aylarda İsrail’in son saldırıda
ölen 2148 kişiden 578 tanesinin çocuk, 345 tanesinin kadın olması ve İsrail’in saldırıda
bahane olarak kullandığı ölen mücahit sayısının 100 ‘ü bile geçmemesi, bunun bariz örneğidir.
Bu durum bütün dünyanın kadınların mağduriyetlerini sonlandırılması noktasında sorumluluk almasını gerektiren bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Durum Tespiti ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Dünyadaki kaynaklar adaletsiz olarak dağılmış durumdadır. Devam eden savaşlar ve
kaos ortamı da, en çok kadın ve çocukları etkilemektedir. Genel olarak güce sahip olmama nedeniyle, kaynakların kullanımından yoksun kalan kadınlar, otorite yoksunluğunun
var olduğu dönemlerde en kolay hedef seçilen kitledir. Hiçbir ülke de bundan ari değildir.
Dünyanın tamamında genel olarak Müslümanlara yönelik, hatta bizzat müslümanlar kullanılarak gerçekleştirilen sistematik zulüm, başka kişi ve devletlerden medet ummayı
bırakıp, kendimizin harekete geçmemizi gerektirmektedir.
Özellikle şiddet ve tecavüz, karşıdaki bireyi cezalandırmak ve korkutmak için yapılmakta olup, işkencenin ötesinde öldürmekten daha ağır bir husustur. Bu da tecavüz suçunun
dünyanın her yerinde aynı derecede ağır bir yaptırıma tabi tutulması için çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir.
Bosnalı kadınların 20 sene sonra dahi failleri mahkeme önüne çıkarmayı hedefleyen davranışları önemli bir örnektir. Zira yaşanan zulümler, yaptırımsız kaldıkça, toplumu nesiller boyu ifsat etmektedir.
Kimden gelirse gelsin hiç kimsenin yanı başında yaşanan sorunlardan etkilenmediğini
ifade etmek mümkün değildir. Güçlerimizi ve birikimlerini birleştiremediğimizde, İslam
dünyasındaki bireysel olumsuzluklar, bütün dünyada İslam karşıtlığı olarak geri dönmektedir.
Müslüman kadınlar olarak bizlerin sorumluluğu, Dünyanın neresinde olursa olsun savaş
mağdurları için çalışma yapmayı gerektirmektedir. Buna karşın şiddetin bizim dışımızda
gerçekleştiği durumlarda, göz ardı edilmesi bir vakıadır. Bu gerçeklik, özellikle Suriye’den
ve başka ülkelerden gelen kadınlara karşı daha fazla karşımıza çıkmaktadır. Suriye ve
genel olarak diğer ülkelerden buraya gelen kadınlar cinsel saldırıya maruz kaldıklarında,
çaresiz bir durumda ve çok büyük bir korku halinde oldukları ya da bir yandan ülkeden
atılma korkularını taşıdıkları için yaşanılan olumsuzlukları, yetkililere iletememektedir.
Bu durumu önlemek adına adli kolluk personelinin başka ülke vatandaşlarına karşı davranışlarına ilişkin eğitimler verilmedir. Özellikle Iraklı ve Suriyeli kadınlar için gerekli
mercilerin çalışmaları artırılmalı ve etkin hale getirilmelidir.
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Nitekim şiddet ve bağımlılık gibi sorunlar aile boyu kuşaktan kuşağa aktarılabilmektedir. Şiddet sadece aile içinde kalmamakta, tüm toplumunu kuşatmaktadır. Kadınların
sözlü ve davranışsal her türlü şiddete maruz bırakılması, aile içerisinde görev paylaşımının olmaması, toplumsal ve siyasal alanda kadına dönük yeterli temsilin olmamasının
tamamı bir şiddet türüdür. Bu sorunların çoğunun Müslüman ülkelerde de yaşanması,
uygulamaların İslam anlayışına aykırı olarak kadın aleyhine yorumlanması ve uygulama
örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kadına yönelik sorunların dile getirildiği toplantılarda karar mekanizmasında olanlarının ve erklerinin bulunmaması da, sorunların çözümünde iki tarafın beraberce çalışamamasına yol açmaktadır.
Kadınların yaşadığı temel sorunların dile getirilmemesi çözümü geciktirmektedir. Hâlbuki insani değerlere sahip çıkılması hep beraber mücadele edilmesi ile mümkündür.
Kadını değiştirip dönüştürdüğünüzde, tüm toplumu da aynı şekilde olumlu yönde dönüştürmek mümkündür.
Kadını, erkeğin karşıtı, erkeğin karşısında duran, kadın haklarından bahsedildiğinde ya
da kadın haklarını kullandığında, erkekten rol çalan onun haklarını azaltan değil, aksine
biri diğerini tamamlayan bir bütün, biri diğerine karşı öncelik verilemeyecek bir konumda kabul edilmesi gerekmektedir.

Çözüm Önerileri
Dünyanın herhangi bir yerinde bir hak ihlali gerçekleştiği esnada bunu tespit edecek
izleme komiteleri ile ihlalin raporlanmasını ve dünya kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalı, var olanlar da güçlendirilmelidir.
Sadece Müslümanların değil, zamanla tüm dünya vatandaşlarının başvurabileceği, yaptırımı olan bir uluslararası yargı organı kurulmalıdır.
Uluslararası Ceza Mahkemesi benzeri İslam Ceza Mahkemesi ya da daha evrensel bir ad
altında bir mahkeme kurulması ve tüm İslam âleminin bu mercie başvurması için, çalışmalar yapılmalıdır.
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İslam Kalkınma Örgütü, kadın sorunları ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmelidir.
Uluslararası ortamlarda, kadınların sorunları konuşarak birbirlerinin tecrübelerinden
yararlanabileceği imkânlar sağlanmalıdır.
İslami duyarlılıkların kötüye kullanılması engellenmeli, din görevlilerine, dini bilgileri
doğru kaynaktan aktarmaları için din eğitimi, adli psikiyatri desteğiyle güçlendirilmeli,
töre cinayetlerinin dinle birlikte algılanması engellenmelidir.
İhtiyaç duyulan zihniyet dönüşümü, kadınların sosyal ve siyasa hayata katılımı ile mümkündür. Kadınların sosyal, siyasal ve çalışma yaşamında yer alması, karar mekanizmalarında bilgi ve tecrübesini kullanabilmesi için, çalışma hayatında zorlukları giderici çalışmalar yapılmalı, örneğin çalışan kadınların çocuk sahibi olduğunda işe geri dönüşü
kolaylaştırılmalıdır.
TV programları aileyi ve buna bağlı olarak toplumu dejenere ettiğinden aile içi iletişimi
güçlendirici programları desteklenmelidir.
Medya da aile kurumunun önemine atıf yapan programlar arttırılmalıdır.
Kadınlara dönük şiddetle ilgili farkındalık oluşturacak kamu spotları gerçekleştirilmelidir.
Medyanın dilinde aile içi iletişim dikkate alınmalıdır. Özellikle RTÜK direk sorumluluk
almalı ve aile kurumu önceliğini göz önüne alarak caydırıcı yaptırımlar gerçekleştirmelidir.
Olumlu örnekleri yaygınlaştırmalı, farkındalık çalışmaları yapılmalı ve özellikle genç nesil için hak arama bilinci geliştirilmelidir.
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MISIR
Çalıştay Raporu

Raportör
Av. Tarek Chindeb

Birinci Gün - Çalıştaylar
2011 yılında patlak veren Mısır Devrimi’nden bu yana birçok değişiklik meydana geldi.
Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in devrilmesiyle Askerî Konsey ülke yönetimine el
koydu ve bu dönem boyunca, Muhammed Mahmut olayı gibi sivillere karşı asker, bakanlar kurulu ve askerî mahkemeler tarafından birçok kanun ihlâlleri yapıldı. Ayrıca muhaliflere karşı olağanüstü hal kanunları, şiddet, çoğu durumda ölüme yol açan işkence,
birçok insan hakkında mahkemelerce verilmiş gaiplik kararları ve keyfi tutuklamalar
çok sık bir şekilde kullanıldı. Bu durum Mısır tarihinde ilk defa Mısır’ın seçilmiş ilk sivil
cumhurbaşkanın seçimine kadar aynı şekilde devam etti.
Mısır’daki demokratik süreç üzerinden henüz bir yıldan fazla zaman geçmemişti ki, 2012
yılının Temmuz ayından 2013 yılının Temmuz ayına kadar iktidarı devam eden Muhammed Mursi askeri darbeyle görevinden alındı. Bu bir yıllık iktidarı süresi boyunca gerek
olumlu gerekse de olumsuz birçok değişiklikler meydana geldi. Örneğin resmî ekonomik
rakamlarda iyileşme kaydedildi. Geniş bir özgürlük alanı oluşturuldu. Mısır polisinin güvenliği sağlama ve koruma hususundaki rolünü yerine getirirken bariz bir şekilde görünen umursamaz tavrıyla beraber, normal bir vatandaşın hissedemediği nisbî uygulamalar dışında, tutumunu değiştirmeyen Mısır polisinin insan haklarına yönelik işlediği bazı
ihlallerden arındırılmış bir özgürlük ortamıydı bu.
Askeri darbenin akabinde güvenlik ve yargı birimleri, hiçbir denetlemenin olmadığı baskıcı birimler haline geldi. Güvenliği sağlama ve kollama, vatandaşlar için adaleti tecelli
ettirme rolünü yerine getiren birimler bir anda mevcut rejim lehine tüm siyasi muhalefete karşı sistematik bir terör faaliyeti gerçekleştirme rolünü üstlenen birimler haline
dönüştü.
Cumhurbaşkanı Mübarek’in iktidarı dönemi boyunca tam otuz yıl süreyle olağanüstü hâlin kullanılmasının ardından, bir yıl süreyle bu durumun kaldırılmasından sonra yine olağanüstü hâlin dayatılması ve süresinin 12 Eylül 2013 tarihinde iki ay süreyle uzatılması
bahsedilen değişim ve dönüşümün bir neticesidir.
Askerî darbe yöneticileri tarafından tayin edilen cumhurbaşkanının çıkartmış olduğu
anayasal deklarasyon gereğince olağanüstü kanunlar geri getirilip, geniş bir şekilde kul-

83

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı
lanıldı. Böylece siviller, askeri mahkemelere sevk edildi, göstericiler bastırıldı, katledildi, tutuklandı, tam anlamıyla düşünce ve ifade özgürlüğü engellenmiş oldu. Yurdun dört
bir köşesinde sokağa çıkma yasağı dayatılıp özgürlük alanı olabildiğince en dar kalıba
sokulmak suretiyle uzun bir süre vatandaşların seyahat ve hareket etme özgürlükleri
kısıtlandı.
Tayin edilen cumhurbaşkanı kullanılarak askeri konsey tarafından çıkartılan anayasal
deklarasyon, bir felaket olmuştur. Şöyle ki bu deklarasyonla, insan hakları evrensel bildirgesinde yazılı olan tüm genel haklar ve özgürlükler, karmaşık ve kayıtlı hukukî faaliyetlere bağlanmıştır. Askeri konseyin çıkarmış olduğu bu deklarasyonda, işkence suçuna veya güç kullanarak zoraki tutuklama işlemine veya da vatandaşlara karşı güvenlik
güçlerinin gücünü kötüye kullanmasına ilişkin herhangi bir madde olmadığı gibi medeni
hayatlarında kanunî ihlâller işleyen silahlı kuvvetlere bağlı askerlerin cezalandırmasına
imkân tanıyan herhangi bir madde de bulunmamaktadır.
Askeri darbe yöneticilerinin iktidarında geçen yüz günde, insan hakları izleme örgütü,
adam öldürme, işkence, mahkemelerin verdiği birçok gaiplik kararları, keyfi tutuklamalar ve askeri yargılamalar gibi insan haklarına karşı işlenen çok büyük suçlar ve ihlaller
gözlemlemiştir. Ayrıca bu süreç boyunca devlet kurumlarının yanlı ve yavaştan aldıkları
tutumlarının yanı sıra silah kullanımının ve güvenlik birimlerine bağlı baltacı diye tabir
edilen sivil gruplar tarafından işlenen cinayet suçlarının yaygınlaştığı, ordu ve polis teşkilatındaki güvenlikten sorumlu darbe liderlerine yargı önünde tam bir dokunulmazlık
verildiği gözlemlenmiştir. Bu durum kanuni ve hukuki tıkanıklık ve ülkede kaosun artarak yayılmasına sebep olmakla beraber bu kişiler aleyhinde kurbanlar tarafından takdim
edilen bildirileri savcılığın ve mahkemelerin görmezlikten gelmesine yol açmıştır.
Şunu da belirtmek gerekir ki, devlet kurumları, darbeye karşı çıkan tüm siyasi oluşumlara karşı sistematik bir şekilde terör faaliyetleri yürütmüştür. Devleti muhaliflerden
arındırmak, halkın iradesini kırmak ve küçük düşürmek ve yirmi beş Ocak devriminden
sonra halkın eline geçirdiği demokrasi tecrübesinin, düşünce ve ifade özgürlüğünün ilerleyip gelişmesini engellemek amacıyla darbeye karşı çıkan birçok kişinin katledilmesine,
yakılmasına, tutuklanmasına, sürgün edilmesine ve işkence görmesine neden olmuştur.
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Bu rapor, silahlı kuvvetler tarafından ve seçim sandıklarıyla iktidara gelmekte başarısız
olan Mısırlı elit siyasetçilerin desteğiyle Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin görevden alınmasından sonraki 100 günlük süre zarfında insan hakları aleyhinde işlenen suçları gözlemlemeyi ve belgelendirmeyi hedeflemektedir. Özellikle de uluslararası suç kanununun tanımlamasına göre “egemen güçler tarafından insanlık aleyhinde suç işleme”
anlamına gelen, sistematik bir şekilde kanun çerçevesi dışında işlenen cinayet suçuna
odaklanmaktadır.
Bu raporun tamamlanmasında emeği geçen araştırmacıların görevlerini çok kötü şartlar
altında yaptıkları da ayrıca belirtilmesi gereken bir husustur. Mısır hükümetinin bu konuda ağzını bıçak açmıyor ve tüm delilleri karartıyor. Hatta ölü, yaralı, kayıp ve tutuklu
sayılarındaki istatistik bilgileri bile açık ve inandırıcı bir şekilde açıklamıyor. Olayların
gün yüzüne çıkartılması için gerekli bilgi ve delil toplama işlemi yaptığından şüphelenilen herkes anında tutuklanıyor. Hatta raporda bahsi geçen olayların büyük bir kısmında
güvenlik birimleri, araştırmacıları, kameramanları, gazetecileri ve olayları gözetlediğinden veya belgelendirme görevi yaptığından şüphelendiği herkesi kasıtlı olarak hedef almış, bu kişileri keskin nişancılar öldürmeye kast etmiştir.
Ayrıca resmi makamların, bazı kuruluşlara ve kurbanların ailelerine bağlı avukatlar tarafından resmi talepler sunulduktan sonra bile muhtelif olaylarda ölen, yaralanan, kaybolan
ve tutuklananların sayısıyla ilgili resmi istatistik bilgiler çıkarmayı kesinlikle reddettiğini de belirtmek gerekir. Şöyle ki resmi makamlar herhangi bir sebep belirtmeksizin bilgi
vermeyi reddetmekte ve böylece kuruluşlar ve bunlara bağlı araştırmacılar tekit edilmiş
ve belgelerle desteklenmiş bir şekilde işlerini yerine getirememektedirler. Güvenlik ikliminin kötü olması nedeniyle ulaşılan sayılar; ölü sayısında %60, tutuklu sayısında %80
ve yaralı sayısında ise %20’yi geçmemektedir. Ayrıca belirsiz oranda kayıp belirtilmiştir.
Araştırmacıların hedef alınması, raporda geçen ve rapora eklenen isimler ve rakamlar dışında bize kesin bir şekilde bilgi sunulmasını engellemektedir.
Bu raporun yazılması, tarafsız bir bakış açısıyla farklı olayların gelişim süreçlerine, araştırmacıların gördükleri gerçeklere, şahitlerin tanıklıklarına ve 2013 yılı Haziran ayının
ortasından 12 Ekim 2013 tarihinde raporun hazırlanma tarihine kadar, Mısır’daki askeri
darbenin ayak seslerinin çıkmasından bu yana araştırmacı ekiplerin toplayabildiği delillere dayanmaktadır. Bu raporun içinde beyan edildiği şekilde, resmi anlatımlar göz önün-
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de bulundurulmuş, bu anlatımlarla ilgili gerekli çalışmalar ve araştırmalar yapılmış ve
her bir olay bağımsız olarak doğru olup olmadığından emin olunmuştur.
Yukarıda özetlediğimiz Mısır’da yaşananlara dair genel bilgi Human Rights Monitor için
Salma Ashraf tarafından yazılan rapordan alınmış ve özetlenmiştir. Mısır’da başta Rabia
Meydanı olmak üzere birçok meydan ve yerde katliamlar oldu. Sadece Rabia Meydanında 12 saatte en az 1000 kişinin öldürüldüğü tespit edilmiştir. Sisi ve bazı üst yetkili
isimlerin bu katliam ve suçlarda uluslararası raporlarda sorumlu olduğu tespit edilmiştir.
ICC’ye Mursi adına yapılan başvuru biliyorsunuz Usule dair bir gerekçe sebebiyle reddedildi. Avrupa birliğinde evrensel yargı yetkisi olan ülkelerde çok sayıda hazırlık ve çalışma vardır. Hatta hazır olan ülkeler vardır. Afrika birliği mahkemesinin önünde de buna
benzer davalar var.
Bu rapora dış güçler meselesi yansıtılmalı. Raporlara geçen bir veri varsa bu veriler delil
şüphe vb durumlar buraya girmeli. Darbenim Sisi ve dış güçlerce beraber planlandığının
kayıtlara geçmesi meselesi de önemlidir.
Mısır halkında farkındalığın artırılması meselesi önemli.
Bilinçlendirme faaliyetinin bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.
Tutarlı bir şekilde tüm insan hakları ihlallerine karşı bir tutum içerisinde olmak ve refleks göstermek gerekir.

Sebeplere Dair
Arap baharında yaşanan uyanışa karşı Rabia’daki barışçı dilin ve ruhun ezilmesi gerekiyordu ki başka yerlere uyanış sıçramasın. Batının en son istediği şey Ortadoğu’da kendi
kimlik ve referansı ile islami referanslı bir yönetim iktidar olsun. Mısır İslam dünyasında
kritik ve güçlü bir ülke. Önder bir toplum. İhvan dünyada örgütlü bir hareket. Etkilemesi
çok olurdu.
Ayrıca Rabia’daki barışçı dilin şiddete evrilmesini istediler. Barışçı dilin yerine şiddet
dilinin konuşulması Batının işine geliyor ve bunu istiyrolar.
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İhlaller
1.

Darbenin kendisi

2.

Katliamlar

3.

Yaralanmalar

4.

Yargısız infazlar

5.

Hukuksuz yakalama ve gözaltılar

6.

İşkence kötü muamele

7.

Tutulan hukukçular savunma hakkının ihlali

8.

İdam kararları ve bu hukuksuz kararların infazı riski

9.

Kadınlara ve genç kızlara yönelik taciz, tecavüz vakaları

10. Çocuklara yönelik ihlaller
11. İfade özgürlüğünün engellenmesi
12. Örgütlenme özgürlüğüne yönelik ihlaller (siyasi parti ve sivil toplum örgütlenmesi
üzerine)
13. Toplanma ve gösteri hürriyetinin kısıtlanması
14. Medya engellenmesi tekelleşmesi ve sansür
15. Haber alma hakkının ihlali

Öneriler
1.

BM Güvenlik Konseyinin açıkça işlene suçlar hakkında oturum yapmalı ve ICC ve
benzeri mekanizmaları harekete geçirmeli.

2.

Birleşmiş Milletler benzeri bir mekanizma oluşturmalı ve sorunlarımız burada konuşmalı ve çözüm aramalıyız. Bu mekanizma siyasi olmayan insan hakları için çalışan bir mekanizma olmalı.

3.

Birleşmiş Milletler Mısırda yaşanan tüm ihlaller ve suçlar ile ilgili Tetkik ve Araştırma Komisyonu oluşturmalı.

4.

Mısırda işlenen suçlar ile ilgili Abdulfettah Sisi ve diğer generaller tutuklanmalı ve
yargılanmalı.

5.

Polisin gerçek silahları halka karşı öldürmek amacıyla kullanmasının sınırları kuralları gözden geçirilmeli. Gerçek silahlar sadece sınırlarda kullanılabilir.

6.

Protestolarda öldürülenlerden sorumlu olarak Mısır mahkemelerinde halen yargılanan tek bir kişi yok. Mısır ve uluslararası mahkemelerde barışıl protestolarda öldürülenlerde sorumlu olan her kişi yargılanmalı.
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7.

Mısır daki farklı ülke vatandaşları veya yetkisi olan devletler Uluslararası Adalet Divanına (ICJ) başvuru yapılmalı

8.

Mağdurlar için mağdurlar adına Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) bireysel başvuru yapılmalı

9.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine (UNHCR) başvuru yapılmalı özellikle Rabia Meydanında yaşanan katliamlarla alakalı

10. Afrika birliği İH komisyonunun daha etkili rol üstlenmesinin sağlanması için Afrika
ülkeleri devlet başkanlarına mektup gönderilmeli. Burada özellikle idam kararlarına
değinilmeli.
11. Mısırlı kardeşlerimiz diğer ülke topluluklarına veri aktarımı yapması lazım. Bilgilendirme yapıp dışardaki STK ların rapor hazırlayıp çalışma yapmalarını sağlanması
lazım
12. Mısırdaki Yargılama ve davalar iyi takip edilip dış kamuoyu bilgilendirilmeli
13. İslam aleminin kanaat önderleri tarafından özellikle ikna edilmesi gereken islam ülkelerine ziyaret yapılmalı
14. BM nasıl kınama kararı çıkarabiliyorsa aOIC den de bu şekilde kınama kararı çıkartılmalı
15. Suudi Arabistanın darbeyi desteklemesi
16. Medya enformasyon konusunda çok ciddi çalışma yapılmalı.
17. Mısır dışındakilerin de özellikle bilgilendirilmesi gerekiyor.
18. Şu an mevcut durum hakkında da duruma bakmak ve daha fazla bilgi paylaşmak
gerekiyor. Şu an sadece idam cezası haberi alıyoruz.
19. Raporlama daha fazla yapılmalı. Medya ayağından farklı olarak ve teknik olarak
hazırlanmalı. Örnek vakalar raporda yer almalı. Adil olmayan yargılamalar işkence
savunma hakkının kısıtlanması bütün hukuki sorunların teknik olarak incelenmesi
gerekir.
20. Bunların üzerinden de pratik olarak başarı şansı az olsa da buna bakmaksızın ICC ve
BM İnsan Hakları Konseyi gibi olabilecek yerlere başvurmak lazım
21. Hukuk çalışmaları daha çok medyaya servis edilmeli.

88

Birinci Gün - Çalıştaylar

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
Çalıştay Raporu

Raportör
Av. Mehmet Sarı

Birinci Gün - Çalıştaylar
Orta Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasının ortasında bulunan bazı bölgelerinde kabileler
tarafından yönetilen ve yeraltı kaynakları bakımından zengin bir Afrika ülkesidir. Ülkedeki, son dönemde yaşanan insan hakları ihlalleri ve özellikle Müslümanlara karşı uygulanan işkence, katliam ve yerleşim alanlarından sürülmeleri gibi insan hakları ihlalleri
Uluslararası Hukukçular Birliğinin, Orta Afrika Çalışma gurubu tarafından değerlendirilerek, bu rapor hazırlanmıştır.
1- Öncelikli olarak, Orta Afrika Cumhuriyeti, zengin elmas, altın, uranyum ve petrol yataklarına sahip bir ülkedir. Bu yeraltı zenginlikleri Müslümanların yoğunlukta olduğu
bölgelerde bulunmaktadır. Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Müslümanlar, Hristiyanlar ve
Animist’ler yasamaktadır. Nüfusun % 75’i kayıt altına alınmış değil. Günümüzde Orta
Afrika Cumhuriyetinde, siyasi olarak Fransızlar etkinlik göstermektedirler. Yine Fransızların bir şekilde bu durumdan istifade ederek, yeraltı kaynaklarının bulunduğu bölgede
yaşayan Müslümanları göçe zorlamaktadır.
2- Orta Afrika Cumhuriyeti bulunduğu bu topraklarda göçer topluluklar yaşamaktadır.
Evvelinde, bu topraklara has bir kurulu devlet bulunmamaktadır. 1820 yılından 1875 yılına kadar Osmanlı Devletinin Sudan Vilayetinin toprakları Orta Afrika Cumhuriyetinin
topraklarını da kapsamaktadır. Mısır Hidivi Mehmet Ali Paşa ve diğer Mısır Hidivlerinin bölgede nüfuzu ve etkinliği bulunmaktadır. Fransızların orta ve batı Afrika’da sömürgeleştirme girişimleri neticesinde Orta Afrika Cumhuriyeti 1875 yılından sonra bu
topraklar Fransız sömürgesi altına girmiştir. 1917 yılında 400 Aile Fransızlar tarafından
katledilmiştir. Bu hadise “L’annee cut cut” kıp kıp yılı olarak anılmaktadır.
3- Müslümanlar zengin yeraltı madenlerinin bulunduğu bölgelerde yaşamaktadırlar.
Ülke nüfusu 12 milyon olduğu tahmin edilmekte (kimi kaynaklar Orta Afrika Cumhuriyetinin 5 - 12 aralığında nüfusu olduğu söylenmektedir) olup 4 milyon kişi şehirlerde, 8
milyon kişi de kırsalda yaşamaktadır. Ülkede % 30 kadar Müslüman bulunmaktadır. Yine
Müslümanların okuyanlarının çoğu okula başlarken adını değiştirerek eğitimine devam
ediyor. Orta Afrika Cumhuriyetinin kuzey doğu kısmında Müslümanlar yaşamaktadır.
Müslümanların bir kısmı da Nijerya kısmında yaşamaktadır. Orta Afrika Cumhuriyetinde yeraltı zenginlik kaynakları nedeniyle özellikle Fransızların tahriki ile Müslümanlar,
Hristiyan ve Anemist kabileler tarafından soykırım, işkence ve katliamlara maruz kalmaktadırlar. Ayrıca Müslümanlar komşu ülkelere göçe zorlamaktadır. Bir yandan da
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Hristiyan ve Anemist guruplar tarafından; “siz aslen Orta Afrikalı değilsiniz, geldiğiniz
yere gidin, siz vatandaş değilsiniz demektedir.”
4- Müslümanlar bölgedeki Fransız mekteplerine çocuklarını göndermediği için memur
yapılmadığı ve yurt dışına çıkmadıkları için büyük ölçüde resmi bir kimliğe sahip değildir. Resmi kimlik sahipleri ise Fransaya yakın kişiler ve daha çok da Hristiyanlardan
oluşmaktadır.
5- Ülke gelinen noktada bölünme tehlikesi ile karsı karşıya bulunmaktadır. Ülkede etkin
güç olan Fransızlar katliam, işkence ve tecavüz olaylarına seyirci kalmaktadır. Fransızlar
Hristiyanların güvenliğini korumakta ve Hristiyan ve Anemist guruplarca Müslümanlara
yapılan katliam, işkence ve tecavüzlere karşı hiçbir eylemde bulunmamaktadır. Afrika
barış gücünde ise sadece Ruanda ve Burundi’den gelen sınırlı sayıda Müslüman asker
dışında 3000 Fransız ve 6000 Afrika gücü bulunmaktadır. Fransızlar bölgeyi ülke olarak
değil askeri bölge olarak görmektedir.
6- Orta Afrika Cumhuriyetinde 16 coğrafi bölgenin 8’inde Müslümanlar yaşamaktadır.
Müslümanlarının sayısının 3 milyon, kimine göre 5 milyon, kimine göre de 10 milyon
olduğu iddia edilmektedir. Resmi kayıtlara göre ise Müslümanların oranının toplam nüfusun % 10’u olduğu belirtilmektedir. Bölgede Müslümanların sürülmesi için, Sudan ve
Uganda’lı olduğu iddiaları ile Hristiyan ve Anemist guruplarca göçe zorlanmaktadır. Bu
baskı ve şiddet olaylarında 79.000 Müslüman hayatını kaybetmiş ve birçok kişide göç etmek zorunda kalmıştır. Yerlerinden uzaklaştırılan insanlara da insani yardım ulaştırılamamaktadır. Göçe tabi olan Orta Afrika’lı Müslümanların kendilerini savunma imkânları
da yoktur. Silahlı Hristiyan guruplarının saldırılarına maruz kalan hasta ve yaralılara
gıda ve sağlık hizmeti de sunulamamaktadır.
7- Orta Afrika Cumhuriyetinde, Selaka hareketi 5000 kişi civarında olmasına karşın saldırıya uğrayan ve göçe zorlananların katılımı ile 25.000 kişilik bir güce ulaşmıştır. Bu
gücün kontrol sorunu yaşanmaya başlamıştır. Anti-balaka gurupları (baltacı gurupları denen kontrol dışı Hristiyan ve Anemist guruplar) bu kontrol dışı gurupları bahane
ederek tüm Müslümanlara saldırmışlardır. Her yerde yaşayan Müslümanların çocukları
okula gidememektedir. Ticaretle uğraşan Müslümanlar ticaretini yapamamaktadır. Müslümanların yaşadığı bölgeler açık hapishane haline gelmiştir. Müslümanlardan kaç kişi-
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nin tutuklandığı, faili meçhul cinayet kurban gidenler bilinmemektedir. Bölgede bulunan
418 cami yıkılmıştır. Müslüman kadınlara tecavüz olayları yaşanmaktadır. Bazı kişilerin
kimlikleri belirlenmemesi için cesetleri parçalanmakta ve yakılmaktadır. Kadınlar ve çocuklara işkence ve kötü muamele yapılmaktadır. Buna karşın hiçbir Hristiyan öldürülmemiş ve kötü muameleye maruz kalmamıştır. Batı basını çifte standartla hareket ederek
Müslümanların 3.000 kişi civarından öldüğü iddia edilerek olaylar gösterilmemektedir.
8- Gelinen noktada bu nokta itibariyle ülkenin bölünmesi ya da federatif bir yapıya dönüştürülmesi gündemdedir. Bölgedeki komşu ülkeler çatışmanın bitmesini istemektedirler. Çatışma komşu ülkelerde de güvenlik ve göç olaylarına sebep olmaktadır. Ancak
ülkenin bölünmesi, yakın zamanda yaşanan Bosna savaşı, neticesinde Bosna ve Hersek
Cumhuriyetinin yaşadığı sorunları hatırlatmaktadır. Yine, Filistinde içinden çıkılmaz
bir hal alan ve izole edilen ayrı bir toprak parçasında Müslümanların açık hedef haline
getirilen toplu katliam ve soykırıma maruz kalmaları gibi endişeleri barındırmaktadır.
Müslümanlara kalan kısımların, batının açık müdahalesine açık hale gelmesi sorunun
geleceğe taşınması ve içinden çıkılamaz hale getireceğinden endişe edilmektedir.
9- Bölge de Fransa’nın gözetiminde kontrollü bunalım stratejisi uygulanmak suretiyle
bölge çatışmaya itilmektedir. Böylelikle Müslümanların yaşadığı yeraltı zenginliklerinin
fazlaca bulunduğu alanın kontrolü amaçlanmaktadır. Henüz çözüme dönük bir gelişme
de bulunmamaktadır.

Sonuç
1- Bölgeye acil insani yardım ulaştırılması gerekmekte olup çatışma ve göçün acilen durdurulması gerekmektedir.
2- Uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi, İslam Konferansı Örgütü, Arap Birliği
ve Afrika Birliğinin harekete geçirilmesi ve bölgede bir islam barış gücü oluşturulmalı ve
uluslararası örgütlerin harekete geçirilmesi gerekmektedir.
3- Bölgede Fransa etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir. Çin petrol araştırma izni almış durumdadır. Müslümanların yaşadığı bölge Afrika’nın tarım ve maden konusunda en
zengin alanlarından biri durumundadır. Yeraltı kaynaklarının adil bir şekilde değerlendirilmesi ve sömürülmesinin önüne geçilmesi ve bölgede yaşayan insanların faydasına
kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.
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4- Bölgede yaşanan olayların ve Müslümanların maruz kaldığı durumların yerinde yapılacak tespitlerle dünya kamuoyuna ve dünya basınına duyurulması gerekmektedir.
Konunun Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlerde bulunulması ve BM’nin gündemine
taşınması için girişimde bulunulması gerekmektedir.
5- En önemli husus bölgede yaşayan Müslümanların bir temsil heyeti teşekkül ettirilerek
girişimler bu heyet tarafından yapılmalıdır. Afrika’dan Türkiye’den ve Avrupa’dan bu heyete isimler eklenmelidir.
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SUDAN
Çalıştay Raporu

Raportör
Doç. Dr. Ahmet Hamdi Topal

Birinci Gün - Çalıştaylar
1 Ocak 1956’da bağımsızlığına kavuşan Sudan, bağımsızlıktan bu yana bir iç mücadele
alanı olmuş, kurulduğu tarihten itibaren kısa bir süre hariç olmak üzere (1972-1983) iç
savaşlara sahne olmuştur.
Bağımsızlıktan sonra zincirleme darbelerle boğuşan ve bir türlü istikrara kavuşamayan
Sudan’da Tuğgeneral El Beşir 1989’da yaptığı darbeyle yönetimi ele geçirmiştir. Darbenin ardından El Beşir Devlet Başkanı olmuş ve ilk amacının güneydeki çatışmaları sona
erdirmek olduğunu ifade etmiştir. Ancak halen Devlet Başkanı olan El-Beşir döneminde
Güney Sudan’ın ülkeden ayrılarak bağımsızlığını kazanmasına engel olunamadığı gibi siyahi Müslümanların yaşadığı Darfur Bölgesinde çok ciddi çatışmalar yaşanmış ve sayısız
insan hakları ihlalleri gerçekleştirilmiştir.
Ülkede yaşanan çatışmalar temelde “Araplık” ve “Afrikalılık” ekseninde sürmüş ve ciddi
anlamda insan hakları ihlallerine neden olmuştur. Yaşanan bu iç çatışmalar neticesinde
Afrika asıllı güneyliler ülkeyi ikiye bölmüş ve bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Ancak
ülke ikiye bölünse de özellikle de sınır bölgelerinde yaşanan sorunlar ve bunların doğurduğu insan hakları ihlalleri hala devam ettiği görülmektedir. Bu anlamda halen Sudan’da
insan hakları ihlalleri bakımından asıl sıkıntılı bölge Darfur olduğu görülmektedir.
Darfur’da olaylar Şubat 2003’te başladıysa da aslında olayların tarihi, kültürel ve etnik
bir temele sahip olduğu görülmektedir. Yaklaşık olarak altı milyon nüfusu olan Batı Sudan’daki Darfur bölgesinde iki büyük etnik grup yaşamaktadır. Arap ve siyahî kökenli
Sudanlılardan oluşan bu iki grubun da sünni müslüman olması, bu iki toplum arasında
evlilikleri kolaylaştırmış ve bu durum her iki etnik grup arasındaki farklılıkları kısmen de
olsa zamanla ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte Darfur’da uzun süredir zaten kıt olan
kaynaklar üzerinde yaşanan rekabet gerilimi artıran önemli bir faktör olmuştur. Ancak
özellikle 1980’li yıllardan itibaren Darfur bölgesinde yaşayan siyahî kabilelere mensup
kişilere uygulanan sistematik ayrımcılık, bölgedeki kabileler arasında merkezi hükümete yönelik tepkileri artmıştır. Bunun sonucu olarak Darfur’daki yıllarca süren baskı ve
düşük yoğunluklu çatışmaların ardından isyancı gruplar merkezi hükümete karşı ayanlanmışlardır. Ayaklanma karşısında merkezi hükümet, gerek ayaklanmayı önleyebilmek
gerekse Sudan’ın güneyinde etkili olan ayrılıkçı grupların Darfur’da etkili olmasını önlemek için sert tedbirler almış ve Cancavid olarak bilinen yerel milisleri silahlandırarak
desteklemiştir. Söz konusu milis kuvvetleri, hükümetin kendilerine destek vermesinin
de verdiği cesaretle toplu katliamlar gerçekleştirmiş, yaygın insan hakları ihlallerinde
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bulunmuşlardır. Özellikle 2003’ten sonra sivillere yönelik artan şiddet sonucu on binlerce insan öldürüldüğü ifade edilmektedir. Yaşanan bu ihlaller karşısında 2004 yılında
Güvenlik Konseyinin isteğiyle Darfur’da gerçekleştirilen uluslararası hukuk ihlallerinin
araştırılması amacıyla bir Soruşturma Komisyonu kurulmuştur. Söz konusu Komisyon
tarafından hazırlanan raporda; Sudan Hükümeti ile yerel milislerin ayrım gözetmeksizin
sivillere yönelik saldırılarda bulunduğu, işkence yaptıkları, köyleri yol ettikleri, ırza tecavüz başta olmak üzere sivillere yönelik cinsel şiddet uyguladıkları, yağma yaptıkları ve
bölgede yaşayan kabileleri zorla yerinden ettikleri ifade edilmiştir.
Öte yandan Darfur’daki sorunun sadece bölgeye has dinamiklerden kaynaklanmadığı,
dış faktörlerin de çatışmaların başlaması ve devamında etkili olduğu görülmektedir. Darfur’daki olayların yerleşik-göçebe mücadelesi olduğu genel kabul görse de petrol bulunan
sahaların kontrolünün ele geçirilmesi de yaşanan olaylarda önemli bir etkendir. Bilindiği
üzere Afrika’daki en büyük devlet olan Sudan’ın temel gelir kaynağını petrol oluşturmaktadır. Güney Sudan örneğinde olduğu gibi yapılacak bir referandum ile Darfur’un
bağımsızlığını elde etmesi veya merkezden ayrılmış bir özerk bölge oluşması halinde
Sudan’ın petrol gelirleri azalacaktır. Hükümetin petrol gelirleri azalacak ve kurulacak
yeni bölgesel hükümet eliyle petrol imtiyazlarının batılı şirketlere verilmesi gündeme
gelebilecektir. Dolayısıyla Darfur’da yaşanan sorunların aynı zamanda petrol kaynakları
üzerinde bir paylaşım kavgası olduğu değerlendirilmektedir. Benzer şekilde her ne kadar
Güney Sudan’daki savaşın temelinde bölgede yaşayanların Hıristiyan ve Anemist yerliler olması gösterilse de, güneyde zengin petrol yataklarının bulunması çatışmaların asıl
sebebi olarak ileri sürülmektedir. Sonuç olarak uluslararası ilişkilerde devletlerden özel
şirketlere kadar değişen aktörler Sudan’ı adeta bir çatışma sahnesi haline getirmişlerdir.
Pek çok devlet Darfur’a barış getirme adı altında petrolden pay kapmaya çalışmaktadır.
Diğer yandan Sudan Hükümeti, görünüm olarak İslami bir kimliği temsil etmektedir.
Şeriat esaslarına göre idare edildiği belirtilen Sudan’da Darfur sorununa çözüm bulunmaması, uluslararası alanda İslamiyetin hedef konumuna getirilmesine açık kapı bırakmaktadır. Darfur’da yaşananlar Sudan Hükümeti tarafından yürütülen bir faaliyet olarak
görünmekte ve batılı devletlerce devamlı gündeme getirilmekte ve batı dünyasında giderek gelişen İslamofobinin de etkisiyle Müslümanlara karşı güçlenen nefret söylemini besleyen bir unsur olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple gerek İslam ülkelerinin gerekse İslam ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının devam eden iç savaşın sonlandırılması için
gereken duyarlılığı göstermeleri ve aktif tavır takınmaları gerekmektedir. Bu kapsamda
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Türkiye, Sudan Hükümeti ile isyancı gruplar arasındaki görüşmelerde arabuluculuk rolü
dâhil etkin bir rol üstlenebilir.
Son olarak başta Darfur olmak üzere Sudan’da yaşanan çatışma ve iç savaşın sonlandırılması amacıyla tüm silahlı grupları ve özellikle Darfur halkını temsil eden temsilcilerin
üzerinde anlaşmaya vardığı kapsamlı bir mutabakat sağlanarak çatışmalara sebep olan
temel sorunları kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturan bir siyasi anlaşmanın yolları araştırılmalıdır. Bu kapsamda;
1- İç savaşa bir son verebilmek için çabalar artırılmalı ve sivillerin korunması için gereken tedbirlerin alınması, çatışma yaşanmakta olan bölgelerde ateşkes ve barış süreçlerinin desteklenmesi,
2- Çatışmalarda mağdur olan sivillerin insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yardım
kuruluşlarının ve sağlık örgütlerinin çalışmalarına izin verilmesi,
3- Yerinden edilenlerin ve mültecilerin evlerine dönebilecekleri güvenli bir ortam sağlanması ve bu kişilerin yerlerine yerleşenler için başka yerleşim alanları tespit edilmesi
gereken adımların atılması,
4- Darfur’da yaşanan insanlık dramının ve hak ihlallerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılabilmesi için bağımsız ve tarafsız gözlemcilerin yerinde araştırma ve inceleme yapması,
5- Gerçekleştirilen insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri soruşturularak sorumluların adil bir şekilde yargılanması yoluna gidilmesi gerekmektedir.
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SURİYE
Çalıştay Raporu

Raportör
Doç. Dr. Naim Demirel

Birinci Gün - Çalıştaylar
Suriye Sorununa ilişkin çalıştayda aşağıdaki sonuçlar üzerinde görüş birliğine varılmıştır:
1- Suriye’deki gelişmeler sadece Suriye’nin ülkesiyle sınırlı değil, aksine bölgesel bir sorundur ve bölgesel sorunla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
2- Bölgede zaman içinde coğrafi değişiklikler olabilir. Bu gelişmelere karşı Türkiye hazırlıklı olmak zorundadır.
3- Suriye’de işlenen insan hakları ihlalleri, savaş suçlarına ilişkin olarak uluslararası yargı yolunun açılmasının hukuksal temellerinin oluşturulması gerekir.
4- İslam ülkeleri mevcut olan ve yeni oluşturulacak bölgesel örgütler ile krizin çözümüne
ilişkin yeni yollar aramalıdır.
5- Bölgede meydana gelebilecek mezhep ve etnik çatışmalara karşı, tarihsel ortak değerlere dayanılması ve birlikte yaşama kültürünü ön plana çıkartılması gerekmektedir.
6- Türkiye’nin Suriye’li mültecileri ilişkin yaptığı çalışmalar takdirle karşılanmaktadır.
Bununla birlikte mültecilere sağlık ve eğitim hakları sağlanmalıdır.
7- Suriye’de serbest seçimlerin yapılması için uluslararası alanda çalışmalar yapılmalıdır.
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BOSNIA AND HERZEGOVINA
How To Replace Our Bloody Past And Shaky Presence With The
European Future

Emir Hadzikadunic
International University of Sarajevo
Secretary General

Birinci Gün - Oturumlar
Since the Congress of Berlin in 1878 many ideas of order in the Balkan region have failed
because of conflicting interests among European great powers. In that context, the war
in B&H from 1992-1995 was not different.
The EU members were divided among themselves and that division was based on their
particular, very national interests. For example, German diplomacy strongly advocated
and supported international recognition of Croatia; Great Britain wanted to give more
time to its mediator Lord Carrington to settle conflict through Conference of Yugoslavia.
In fact, British and French, often divided in the EU external affairs, played calculated
neutrality between parties, governments of Serbia and Montenegro from one side and
Bosnia and Herzegovina from the other. Apart from the role of US, Russia as a third side,
was given more space by the EU, particularly by the Great Britain and France to balance
and control the consequences of the German unification. This was our recent history.
Throughout this time, Bosnia and Herzegovina passed through various phases in relations with the EU: very short pre-war time of international recognition and independence,
period of the war and aggression with failed EU peace initiatives and post Dayton phase
of integration perspectives. In short, past relations have been characterized by initial
political support at the time of recognition in 1992, large humanitarian and controversial
political assistance from 1992-95 and significant post conflict support, both financial and
political after 1995.
In last few years the EU deployed some of its available instruments within framework of
the Common Foreign and Security Policy and the European Security and Defense Policy.
Since September 2011 a reinforced and comprehensive presence in the country combining the assets of the European Commission, the European External Action Service, through an EUSR office has been installed. The EUFOR / Althea mission continues to act
in B&H in accordance with its peace enforcement mandate under Chapter VII of the UN
Charter, as specified in the latest UN Security Council Resolution 2123 (2013).
Regardless of EU presence and engagement, B&H did not move far on its EU integration
road. It is the only country from SAP as defined earlier with the EU perspective without
candidate status. B&H is behind Albania, Montenegro, Macedonia and Serbia. It is comparable only to Kosovo that has no candidate status yet.
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In the phase to come, the EU will or is supposed to be playing the most constructive
part in the institutional building of the post Dayton B&H. Today we have strong German
initiative, as EU member, to bring more stability and prosperity in the region, including
breaking deadlock in Bosnia and Herzegovina, as it was declared in following 4 years.
Declaration about Western Balkan from the Summit between German Chancellor Angela
Merkel and Balkan leaders has been published just few days ago.
As for B&H, it still suffers from dysfunctional political system, asymmetrical constitution, international dependency and weak institutional set up. Therefore, the prime
challenge remains constructing functional legal framework, functional statehood. It is
also necessary to increase local political ownership over our own transition, reform
processes. Finally, for this medium term, it is also important to build administrative and
legal capacity for effective implementation of the European legislation once B&H starts
accession negotiation.
Almost 20 years after the conflict ended, neither international supervision faded from
one side, nor local authorities showed any capability to integrated political ownership
from the other. In this regard, we are at the crossroad, neither there at the beginning of
the post conflict transition, nor here at the beginning of serious EU integration.
At this crossroad, one constituency in B&H is advocating dissolution, separation of RS
from B&H; another constituency is advocating weak federation, third side is asking for international intervention, stronger dependency on IC, some say unitary, centralized state.
So, where is the future of Bosnia and Herzegovina? What is its perspective?
I think neither of those outcomes is possible. Serbs or Croats in B&H will not accept
centralized country; Bosnians will never accept separation, weak federation, one step
ahead of dissolution. Neither separation nor centralization is feasible without mutual agreement, consensus of majority from all three ethnic groups. It was not possible
during three bloody years of the war time when two secessionist groups along neighboring countries were fighting against the third and the international community was
indifferent. Why should it be possible now? If forced, separation will cause new ethnic
conflicts, possibly new war.
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Is status quo future option of Bosnia and Herzegovina? I believe it could be for short to
medium term. However, I do not think it is an option for the long time either. Sooner or
later, parties, stakeholders, citizens, ethnic groups and their elites will realize that it is
not in their interest, in the interest of their constituency to preserve the status quo. It is
rather lose-lose option where everybody is equally unhappy. It will not be acceptable for
majority of Bosnian people to accept to lag behind all others for long time.
Parties from Sarajevo will become less dependent on international community and
false hopes that somebody outside will bring political solutions. Croatian parties will
learn that apart from national rights, so called three legs of Bosnia and Herzegovina,
there are citizens, individuals, minorities with their political rights and aspirations too.
Serb parties from RS will realize that making political deals may cross entity borders
and be of mutual benefit for Banja luka and Sarajevo. Resent flooding in northern B&H
reunited this country. It proved mutual and geographic dependency between ethnic
constituencies. Different ethnic groups helped and assisted each other proving possibility of joint life.
I also believe the IC, EU will not allow the status quo to continue for long. Recent German
initiative showed increased impatience with ongoing status quo.
I believe the future is in the political process of steady reform and continued political
dialog. The future is in the regional and EU integration at the same time.
For example, the Turkish government may help key countries in Western Balkans with
regional integration. Trilateral meetings between Serbian, Croatian and Bosnian leaders
that were initiated by Turkish diplomacy represented right steps in the right direction.
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DOĞU TÜRKİSTAN

İsmail Cengiz
Sürgün Hükümeti Başkanı
Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı

Birinci Gün - Oturumlar
Öncelikle böylesine önemli bir organizasyonda Doğu Türkistan’da yaşanan hukuki sorunları ve insan hakları ihlallerini dile getirme, paylaşma fırsatı verildiğinden dolayı minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum.
Kaşgarlı Mahmut’un, Yusuf Has Hacip’in memleketi, Abdülkerim Saltuk Buğra Han’ın
hüküm sürdüğü Doğu Türkistan’da yaşananları anlamak için evvela büyük fotoğrafa yani
Çin’in geneline bakmakta fayda var.
Tüm dünyada her yıl yaşanan idamların % 50’den fazlasının gerçekleştirildiği ülke olan
Çin’de adeta “kapalı devre bir yaşam” sürdüğünü bilmek lazım. Bizim modern anlamda tanımladığımız hukuk prensiplerinin Çin’de geçerli olmadığını , Komünist Parti’nin
çıkarlarının her şeyin üstünde yer aldığını bilmek lazım. Gerçekten de hukuk prensipleri
Çin Komünist Partisi’nin milli menfaatlerine gore düenlendiğini ya da uygulandığını vurgulamakta fayda var. Dolayısıyla ÇKP kurallarının ve yönetmenliklerinin hukuki prensiplerin üstünde olduğunu, öncelikli olarak ele alındığını kabul etmemiz gerekir.
Tek parti sisteminin kurallarının hakim olduğu Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı olarak,
1949 yılından günümüze özerk bölge statüsünde yönetilen Doğu Türkistan, 1.828.418
km2 genişliğindeki , Türklerin anayurdu olarak bilinen ata topraklarıdır… Yaklaşık 30
milyon müsülüman Türk’ün yaşadığı bu bölge, 1955 yılından bu yana “yeni bölge, yeni
sınır” anlamlarına gelen “Şincang Uygur Özerk Bölgesi” olarak bilinmektedir.
Yeraltı ve yerüstü kaynaklar bakımından oldukça zengin olan bölge, bütün Çin’in yüzde
25’ni beslemektedir. Tugsten, Wolfram, Uranyum gibi stratejik madenlere de sahip olan
Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi’nde, çok ciddi insan hakları sorunlarının olduğu
görülecektir.
Doğu Türkistan Bölgesi’nde yaşanan sorunların başında;
1.

Planlı, sistematik Çinli göçmenlerin bölgeye yerleştirilmesi

2.

Zorunlu kürtaj ve kısırlaştırma

3.

Doğum kısıtlaması

4.

Seyahat kısıtlaması

5.

İletişim kısıtlaması

6.

Yargısız infazlar
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7.

Organ Ticareti

8.

İnançlara getirilen kısıtlamalar ve dini baskılar

9.

Ana dilde eğitim kısıtlaması

10. Nükleer ve Çevre kirliliği
11. Uyuşturucu teşviki
12. Eşitsizlik ve adaletsizlik
13. Irkçılık, aşağılama, hor görme
…gibi sorunlar ve hak ihlalleri söz konusudur.
Görüldüğü üzere aslında her biri küresel dünyanın ortak sorunu olan insan hakkı
ihlallerinden kaynaklanan sebeplerle bölgede, yoğun şekilde şiddet olayları, toplumsal
tepkiler olmaktadır. Doğu Türkistan halkının hoşnutsuzluktan, eşitsizlik ve adaletsizlikten kaynaklanan sebeplerle gösterdikleri demokratik tepkiler, şiddetli şekilde bastırılmaktadır. Halkın gösterdiği direniş, terrorist olay olarak değerlendrilmektedir.
Bölgede adeta, Namaz kılmak, Kur’an öğretmek suç olarak addedilmektedir.

Özellikle

Çin’in iç kesimlerinde, Pekin, Şanghay, gibi şehirlerde her bir Uygur adeta “potansiyel
suçlu” olarak görülmektedir. Gençlerimiz, 12-16 yaş rası genç kızlarımız kırsal kesimlerden toplanarak Çin’in iç kesimlerinde fabrikalarda çalışmaya götürülmekte, aile bağları
zedelenmektedir. Özellikle, Çinli göçmenlerin yerleştirilmesi, dini inançlara saygı gösterilmemesi, istihdamda eşitsizlik ve sosyal hayatta adaletsizlik gibi sebeplerle bölgede
huzur ve istikrarın olmadığı görülmektedir.
Sorunlara çözüm bulunmaması durumunda bölgede şiddet olaylarının artarak devam
edeceği, Çin’in yükselişinden rahatsız olan küresel güçlerin Çin’i rahatsız etmek için
sürekli olarak bölgedeki olayları kaşıyabilecekleri, kendi çıkarları için masum gençlerimizi silahlı direnişe teşvik edebilecekleri görülmektedir.
Halbuki bizler, kendi topraklarımızda örf-adetlerimizle, inançlarımızla, dini ve milli kimliğimizle İNSANCA yaşayabileceğimiz bir ortamın hazırlanmasını arzu ediyoruz.
Doğu Türkistan, Amerika’nın, küresel güçlerin insafına terk edilemeyecek kadar bizim
olan bir toprak parçasıdır.
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Burada yaşanan sorun vicdani sorundur, insani sorundur. Dini açıdan ilgilenmemiz gereken bir bölgedir. Sahiplenmemiz gereken bir vatan parçasıdır…
Sizleri mazlum, mağdur, masum Doğu Türkistan Davası ile yakından ilgilenmeye, dert
ve davamıza insani açıdan sahip çıkmaya , Pekin yönetimi ile sorunların çözümü için
diyalog kapısının açılması noktasında hukuki açıdan yardımcı olmaya davet ediyorum…
Saygılarımla.
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FİLİPİNLER
Morolu Müslümanlar ve Özerklik Anlaşması

Yasin Şamlı
Avukat

Birinci Gün - Oturumlar
Günümüzde Müslümanların yaşamakta olduğu her ülke ve bölgede çeşitli problemlerin
olduğunu biliyoruz. İslam coğrafyasının kahir ekseriyetinde halk yöneticilerini serbest
iradeleriyle belirleme imkânına sahip değil. Bu yöneticilerin birçoğu askeri darbelerle
iş başına getirilmiş; halkının inancına, kültürüne ve geleneklerine karşı tutumlarıyla bilinmektedirler. Filistin, Suriye, Mısır, Bangladeş, Gazze, Irak, Arakan, Doğu Türkistan,
Cezayir, Libya şu anda ümmetin kanayan yarası durumundadır.
Bu tebliğin konusu olan Moro Müslümanları da gerçekten yüzyıllar süren bir inanç ve
kimlik mücadelesi sonunda özerklik anlaşması yapma konumuna gelmişlerdir. Morolu
Müslümanların yaşadıkları hak ihlalleri bulundukları coğrafya itibariyle dünya gündeminde ya hiç yer almamış ya da çok az yer almıştır.
Morolu Müslümanlar Filipinlerin güneyinde Mindeneo adasında yıllardır Filipin Devletine karşı yürütülen direniş/silahlı mücadele sonunda Ekim 2012’de özerklik anlaşması
yapma aşamasına gelmişlerdir. Uluslararası Hukukçular Birliği olarak Morolu Müslümanların uğradıkları hak ihlallerini, yaşantılarını yerinde görmek, özerklik anlaşması
sürecinde yardımcı olmak üzere ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla 20.08.2013
-30.08.2013 tarihleri arasında BANGSA MORO bölgesine 10 günlük bir inceleme araştırma gezisi düzenlenmiştir.
Morolu Müslümanların tarihine kısaca değinmek gerekirse; Mindanao adasında yaşayan
insanlar ülkelerine gelen Müslüman tacirler sayesinde İslam ile miladi 1300’lü yılların
başında tanışmışlardır. Mindanao ve çevresindeki adalarda yaşayan insanların tamamı
kısa sürede İslam’ı benimsemişlerdir. İslam’ı benimseyen ada halkları, Seyyid Ebubekir’in riyasetinde Sulu Sultanlığını, Şerif Muhammed Kabungsuan riyasetinde de Maguindanao sultanlığını kurmuşlardır. 1521’de İspanyollar Filipinler’e girdiklerinde ülkenin
kralı Raja Süleyman’ı şehit etmişlerdir. O tarihte Raja Süleyman bölgede kurduğu İslam
Sultanlığı’nın yöneticisidir.
İspanyolların işgali ve baskısı üzerine hem Müslüman hem de Müslüman olmayan halk,
Manila’nın da bulunduğu Luzon Adası’ndan Mindanao Adası’na kaçmak zorunda kalmışlardır. Fakat kaçanların sadece yüzde 5’inin adaya ulaştığı diğerlerinin yolda öldüğü ifade edilmektedir.
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İspanyollar ülkenin orta kısmında bulunan adaları da işgal etmişler ve çeşitli katliamlar
yapmışlardır. Uzun süre devam eden çatışmalardan sonra Müslümanlar daha güneyde
bulunan Mindanao Adası’na çekilmek zorunda kalmışlardır.
Güneydeki Sulu ve Mindanao adası sultanlıkları ise hiçbir zaman İspanyollara teslim
olmamış, 1898 yılına kadar 377 yıl boyunca İspanyollarla sürekli bir savaş halinde olmuşlardır. Uzun yıllar süren bu mücadele döneminde Müslümanların en etkin ve parlak
olduğu dönem Sultan Kudarat dönemidir. Sultan Kudarat, Lanao Bölgesine çekilerek güç
toplamış, diğer sultanlıklarla birlik oluşturmuş ve İspanyollarla yaptığı büyük savaşlarla
İspanyolların Sulu, Mindanao ve Burnei adalarından tamamen çekilmesini sağlamıştır.
Teknolojik ve askeri bakımdan çok üstün durumda olan İspanyollar, yüzyıllar süren savaşlarda Müslümanların yaşadığı bu bölgenin tamamına hiçbir zaman hâkim olamamışlardır. 1898 yılındaki İspanya-ABD Savaşından sonra İspanya Filipinlerin tamamından
çekilmiştir. ABD 1899 yılında Moro’da bir tür özerk bölge mahiyetinde olan Sulu Sultanlığı ve Mindanao Sultanlığı ile Bates anlaşması yapmıştır. Akabinde, direnen kuzey bölgesini tamamen egemenlikleri altına almış daha sonra 1904 yılında Bates anlaşmasının
geçersiz olduğunu ilan etmiştir. Bundan sonra Morolu Müslümanların Amerikan işgaline
karşı mücadeleleri başlamıştır. Moro halkının direnişi 1946 yılına kadar sürmüştür. ABD
ile olan anlaşmaya göre Mindanao ve Sulu adalarının tam bağımsızlık kazanması gerekmekteydi. Ancak ABD 50 yıllık süreçte güneyde kendi yetiştirdiği insanları bilhassa 1935
yılından itibaren yönetim kadrolarına yerleştirerek Moro’dan kendisi çekilirken bu adaların Kuzeye bağlanmasını sağlamıştır. Bu defa Moro’lu Müslümanların direnişi Manila
hükümetine karşı başlamıştır.
Önemle vurgulamamız gerekir ki Moroluların İspanyollar, Amerikalılar ve Filipinlere karşı mücadelesinin ve direnişinin iki önemli nedeni vardır.
a) Asimilasyon (Hristiyanlaştırma çabaları)
b) Topraklarının ellerinden alınması
Moro’lu Müslümanlar, “Mülk Allah’ındır” İlahi emri gereği toprağa maliklik iddiasında
bulunmadıklarını, bu ilke gereğince tapulama işlemleri yapmadıklarını sadece toprağı
kullandıklarını, düşmanlarının bu durumu kullanarak topraklarını ellerinden almaya çalıştıklarını beyan etmişlerdir.

114

Birinci Gün - Oturumlar
1972 yılında Manila’da eğitim gören Nur Misuari ile Mısır’da eğitim gören Selamet Haşimî’nin müşterek hareketleri ile Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MNLF) kurulmuştur.
MNLF, 1972 yılından 1975 yılına kadar Sulu ve Mindanao adalarının çeşitli şehirlerinde,
Marcos hükümetinin idari ve askeri kurumlarına üst üste yaptıkları saldırılar ve eylemler
sırasında Bangsomoro bölgesinde kendisine halktan geniş katılım sağlamıştır. Böylece
Sulu ve Mindanao adasının büyük çoğunluğunda hâkimiyeti ele geçirmiştir. Manila Hükümeti bu durum karşısında MNLF’ye ateşkes ve özerklik önerisinde bulunmuştur. 1976
yılında Trablusgarp anlaşması yapılmıştır. Ancak Manila Hükümeti sözleşme şartlarına
uymamıştır. Bu süreçte dinamizmini kaybeden MNLF tekrar eski gücünü toparlayamamıştır. Bu süreçte MNLF içinde ideolojik olarak sol-laik eğilim ve İslami eğilim olmak
üzere iki farklı fikir ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine MNLF’den ayrılan Selamet Haşimi
Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF)’ni kurmuştur. Şu anda Bangsomoro’ya daha çok
MILF hâkimdir. Özerklik anlaşması da MILF ile Filipinler devleti arasında yapılmaktadır.
Daha önce de Filipinler devleti ile anlaşma yapılmıştır. Mesela 1974’te Nur Misvari otonomi konusunda Filipinler hükümetiyle anlaşmıştır. Anlaşma 1976’da imzalanmıştır.
Misvari neredeyse hiçbir somut kazanım elde edemediği anlaşmada, hükümetin bütün
şartlarını kabul etmiştir. Misvari’nin imzaladığı otonomi anlaşması sembolik olmanın
ötesine geçmemiştir. Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) bu anlaşmaya karşı çıkmıştır.
MNLF, Filipinler hükümetiyle 1996’da yeni bir özerklik anlaşması daha imzalamış ancak
istediği özerkliği elde edememiştir. MNLF’nin 1996’da Filipinler hükümetiyle anlaşma
imzalamasından sonra MILF silahlı mücadeleye devam etme kararı almış ve Mindanao’da
bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmiştir.
İslami Kurtuluş Cephesi 2003 yılında Filipinler Devleti’yle masaya oturma kararı almış,
Selamet Haşimî hükümetle barış görüşmelerine başlamıştır. Fakat Haşimî o yıl vefat etmiştir. Yerine yardımcısı Hacı Murad İbrahim tayin edilerek barış görüşmelerine devam
edilmiştir.
ABD’de gerçekleşen 11 Eylül saldırılarının Moro İslami Kurtuluş Cephesini daha stratejik düşünmeye zorladığı cephe yetkilileri tarafından ifade edilmiştir. Çünkü bu
saldırılardan sonra giderek yalnızlaştıklarını, özellikle Arap dünyasının kendileriyle
tüm irtibatını kestiğini beyan etmişlerdir. Bütün şartları değerlendirerek Filipinler
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Devleti ile anlaşma yapmanın daha uygun olacağı kanaatiyle anlaşma masasına oturduklarını ifade etmişlerdir.
İslami Kurtuluş Cephesi yetkilileri kendilerini anlaşmaya zorlayan şartları şu şekilde sıralamaktadırlar.
1) Terörist örgüt olarak ilan edilmek istemedik,
2) İslam dünyasıyla aramızdaki yardım kanallarımızın ve bağlantımızın tamamıyla kopmasının önüne geçmek istedik,
3) Otonominin hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda kullanabileceğimiz bir araç olacağını düşündük.

Özerklik Anlaşmanın Mahiyeti
15 Ekim 2012’de başkent Manila’da Filipinler Devlet Başkanı Benigno Aquino ile MILF
Başkanı Hacı Murad İbrahim bir çerçeve anlaşmasına imza atmışlardır. Bu sadece bir ön
anlaşma niteliğindedir.
Daha sonra da nihai anlaşma metni imzalanmıştır. Anlaşma yaklaşık 70 sayfadan oluşmaktadır. Nihai anlaşma süreçteki anlaşma metinlerinin tamamını içermektedir. Bu tebliğin olabildiğince kısa olması gereği dikkate alınarak anlaşmanın tamamı hakkında fikir
verebilecek nitelikte özet hükümler iktibas edilme yoluna gidilmiştir.
1- Çerçeve Anlaşma Hükümleri ve Kısa Değerlendirmesi
İş bu belgede bu Anlaşmanın Tarafları olarak adlandırılan Filipinler Hükümeti (GPH) ve
Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) aşağıdaki maddeleri anlaşıp kabul ettiler:
I. Bangsamoro’nun Kurulması
1. Taraflar, statükonun kabul edilemez olduğunu ve Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi
(ARMM) yerine Bangsomoro’nun kurulması gerektiğini kabul eder.
2. Bangsamoro hükümeti bakanlıklardan oluşacaktır.
3. Sınırları dâhilindeki bölgeler, kentler, belediyeler, köyler ve coğrafi alanlar Bangsamoro’nun seçim birimlerini oluşturacaktır.
4. Taraflar, Bangsamoro kimliğini kabul ederler.
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II. Temel Yasa
1. Bangsamoro bir Temel Yasa’yla yönetilecektir.
2. Bangsamoro Temel Yasası’nın hükümleri Tarafların tüm anlaşmalarıyla uyumlu olacaktır.
3. Temel Yasa, Bangsamoro yaşam biçimini yansıtacak ve uluslararası yönetim standartlarına uygun olacaktır.
4. Bangsamoro halkı tarafından hazırlanacak ve bölgesindeki seçmenler tarafından
onaylanacaktır.
III. Yetkiler
1. Merkezi Hükümet’in kendine özel yetkileri, Bangsamoro Hükümeti’nin kendine özel
yetkileri ve Merkezi Hükümet ve Bangsamoro Hükümeti tarafından paylaşılan ortak yetkiler olacaktır.
2. Merkezi Hükümet aşağıdaki yetkilere sahip olacaktır:
a. Savunma ve dış güvenlik
b. Dış politika
c. Cumhuriyet Yasası Madde 9054’te zaten izin verilmiş olan ekonomik anlaşmalara girme yetkilerinin Bangsamoro’ya devredilmesi koşuluyla ortak pazar ve
küresel ticaret.
d. Para basma ve para politikası
e. Yurttaşlık ve yurttaşlığa kabul etme
f. Posta servisi
Bu liste, Taraflarca kabul edilecek ek yetkilere engel teşkil etmez.
3. Taraflar, Şeriat mahkemelerinin güçlendirilmesi ve davalara karar verme yetkisinin
genişletilmesi gereğini kabul eder. Bangsamoro, Şeriat adalet sistemi üzerinde yetkili
olacaktır. Şeriat egemenliği ve uygulaması sadece Müslümanlar için geçerli olacaktır.
4. Bangsamoro Temel Yasası, Bangsamoro Hükümeti ihtiyaçları doğrultusunda Bangsamoro’daki helal sertifika veren yapıları akredite edebilir.
5. Bangsamoro Temel Yasası, Bangsamoro için adalet kurumlarını oluşturacaktır.
6. Yerli halkların var olan hakları ve gelenekleri Bangsamoro adalet sisteminin kuruluşu
sırasında dikkate alınacaktır. Buna göre yöreye özgü sistemler, alternatif sorun çözme
yöntemleri olarak tanınabilecektir.
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IV. Gelir Dağılımı ve Refah Paylaşımı
V. Bölge
1. Bangsamoro’nun çekirdek bölgesi:
a) ARMM’nin şu andaki sınırları,
b) Baloi, Munai, Nunungan, Pantar, Tagoloan ve Lanao del Norte bölgesindeki
Tangkal Belediyeleri ve 2001 plebisitinde ARMM’ye dahil olmak için oy kullanan
Kabacan, Carmen, Aleosan, Pigkawayan, Pikit ve Midsayap Belediyelerindeki
tüm köyler,
c) Cotabato ve Isabela kentleri,
d) Bangsamoro Temel Yasasının kabul edilmesini takip eden iki ay içerisinde ve
devam eden paragraflarda açıklanan Bangsomoro sınırlarının çizilmesi sürecinde katılma kararı alan yerel hükümet birimlerinin bulunduğu veya oy kullanma ehliyetine sahip
kişilerin en az %10’unun katılmayı talep ettiği tüm diğer komşu bölgelerden oluşur.
2. Üçüncü taraf olarak uluslararası gözlemci ekibi, sürecin özgür, adil, saygın, meşru ve
uluslararası standartlara uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini gözlemleyecektir.
3. Çekirdek bölgenin dışında kalan ve belirgin bir şekilde Bangsamoro halkına sahip
komşu bölgeler ne zaman isterlerse sakinlerinin %10’unun talebi sonucu yapılacak plebisitte bölgenin çoğunluğu da kabul ederse Bangsamoro bölgesine katılabileceklerdir.
VI. Temel Haklar
Bu kısımda Bangsamoro halkının hakları tafsilatıyla sayılıp bu hakların yasama, yürütme
ve yargıyı bağladığı ifade edilmiştir.
VII. Geçiş ve Uygulama
Geçiş Komisyonu, tümü Bangsamoro olmak üzere on beş (15) kişiden oluşacaktır. Yedi (7)
üyesi GPH ve sekiz (8) üyesi başkan da dahil olmak üzere MILF tarafından seçilecektir.
Bu çerçeve anlaşmadan sonra 25 Ocak 2014 tarihinde nihai anlaşma imzalanmıştır. Esasen nihai anlaşma; muhtelif zamanlarda yapılan anlaşmaların bir araya getirilip, çerçeve
anlaşmaya eklenip, çerçeve anlaşmanın maddelerini detaylandıran ek anlaşmaların konulması şeklinde oluşmuştur. Bu anlaşma 1997 yılından itibaren yapılan çeşitli anlaşmaları içermektedir. Sonuç itibariyle “Bangsamoro demokratik yolla seçilen bir meclise ve
kabine hükümeti sistemine bağlı bir hükümete sahip olacaktır” cümlesini içeren özerklik
anlaşmasıdır.
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Uluslar Arası Hukukçular Birliğinin Kamp Ziyaretleri
Birliğimiz ziyaret ekibi Morolu Müslümanların yüzyıllara sâri mücadelelerinin zemini
olan kampları da ziyaret etmiş, yerinde araştırmalar yapmıştır. Bu kampların isimleri,
yapılan ziyarette alınan bilgiler özet olarak aşağıya alıntılanmıştır.
1- Cotabato – Darapanan Kampı
Bu kampı ziyaretimizde Merkezi Komite Genel Başkan Vekili şu bilgileri vermiştir:
“Savaş sırasında kadın ve çocuklar başta olmak üzere insan hakları Filipinler Devleti
tarafından her saat başı ihlal edildi.
MILF, 44 il komitesinden oluşur. Finans, iş, gençlik, işçi, kadın ve diğer bütün sektörler
merkezi komitede temsil edilir. Bu 44 komitenin de alt komiteleri bulunmaktadır. Biz
Bangsamoro halkının büyük çoğunluğunu mobilize ettik. Bunun da üzerinde askeri kanadımızı organize ettik. Biz buna Bangsamoro Silahlı Kuvvetleri diyoruz. (Bangsamoro
Islamic Armed Forces). Bu askeri kanadın başındaki kişi de aynı zamanda Merkezi Komite’nin üyesidir.
Bangsamoro Silahlı Kuvvetleri 6 cepheden oluşuyor. Her bir cephe üst komutanlık olup,
her üst komutanlığın da alt komutanlığı vardır.
MILF isterse bir haftadan daha kısa bir sürede 1 milyon kişiyi toplayabilir ki bunun örnekleri geçmişte yaşanmıştır.
‘İslam bir hayat biçimidir. MILF’nin kuruluş amacı insanımızın Kuran’a dayalı bir hayat
yaşayabilmesidir. Kuran’a ve sünnete dayalı bir toplum yaşamı hedefliyoruz. Elbette Kuran ve Şeriatı esas alıyoruz”
2- Bunavan Bölgesi, Usame Bin Zeyd Kampı
Bunavan bölgesi ve Usame Bin Zeyd kampı ziyaretinde de çeşitli incelemeler yapılmış ve
bilgiler alınmıştır. Bu kampta, Cuma namazında hutbelerin hâlâ Abdülhamit Han adına
okunduğunu öğrendik. Bu bölgede Müslümanların yaşadığı yerlerdeki yaşam standartlarının Hristiyanların yaşadığı bölgelere oranla gözle görülür derecede düşük olduğu müşahede ettik.
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3- Kuzey Davao / Tagubakit Selman-i Farisi Kampı
Bu ziyaret esnasında Bangsamoro Kalkınma Ajansı Bölge Müdürü Alim Lokman şu şekilde bir konuşma yapmıştır;
“Bugün tarihi bir gün Bangsamoro cihadının ilk gününden itibaren kendi hükümetimizi
kurmayı amaçladık. Halkımız için de en iyisi budur. Artık kendi hükümetimizi kurma
şansımız var. Cihad, Allah adına savaşmaktır. Hepimiz Müslümanız. Tevekkül ettiğimizden dolayı artık istediğimize kavuşmak üzereyiz. Şeytan aramıza kıskançlığı sokmak istiyor ama bundan kaçınmalıyız.
Barış süreci, bizler için, Bangsamoro’nun geleceği adına neler yapılabileceğini görebilmemiz için çok önemli bir fırsat anlamına geliyor. Bizler Filipinler hükümetiyle barış
sürecine girmekle, Allah yolunda cihaddan ayrılmış değiliz. Bu süreç, uzun süren mücadelemizin ve Allah’a olan tevekkülümüzün bir sonucudur.”
Kadınlarla yapılan görüşmelerde ise kadınlar; hayatın her alanında ayrımcılığa maruz
kaldıklarını; örneğin, yakın zaman önce hemşirelik okulu öğrencilerinin mezuniyet töreninde öğrencilerin başörtü takması okul yönetimi tarafından yasaklandığını ancak gelen tepkiler sonucunda Müslüman kadının kimliğinin bir parçası olan başörtüye saygı
göstermek zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir. Devamla, Cihad olmasaydı bu duruma
gelemeyeceklerini, Çerçeve Anlaşmanın imzalanmayacağını, Ayrıca Çerçeve Anlaşmanın
imzasından önce ancak başlarını örtebildiklerini ama hicab giyemediklerini, şimdi ise
artık rahatça hicab giyebildiklerini söylemişlerdir.
4- General Santos / Sapumasla - Halid Bin Velid Kampı
Bu kampta da yetkililer Müslümanların ayrımcılığa maruz kaldığını; örneğin, toplantı
yapmakta olduğumuz yerin esasen bir çiftlik olduğunu, buranın bu tarz bir toplantıya uygun olmadığını, buna uygun yerlerin mevcut olduğunu fakat Müslümanların kullanımına
açık olmadığını söylediler.
5- Marawi City - Bushra Kampı
Bu kamp, İslami Kurtuluş Cephesinin Merkezidir. Ziyaret esnasında İslami Kurtuluş Cephesinin üst düzey yetkilileri hazır bulunmuş, heyetimizi askeri törenle karşılamışlardır.
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Yetkililer şu açıklamalarda bulunmuşlardır: “Biz, bütün tarihimizde yalnızca Müslüman
bir devlet olan Osmanlı devletinin ve Abdülhamit Han’ın sultanlığını tanıdık ve tabi olduk. Osmanlı bize karşılıksız yardımda bulundu. Bizi dünyaya tanıttı. Şimdi de Türkiye’nin dünya İslam birliğini tesis edebileceğini umuyoruz.”
Yetkililer İslami Kurtuluş Cephesinin Yapısı hakkında ise şu bilgileri vermişlerdir:
1- Siyasi Kanat
“Siyasi kanat, hâlihazırda fiili olarak Bangsamoro’daki sivil yönetimi oluşturmakla beraber 12 bölgesel siyasi komiteden oluşmaktadır. Her bölgesel komitede kadınlar ve erkeklerden oluşan 28 üye bulunmaktadır. Her bölgesel komitenin altında en az 5 kent
komitesi bulunmaktadır. Her kent komitesi de 28 kadın ve erkek üyeden oluşmaktadır.
Her kent komitesinin altında birden çok Barangay dediğimiz ilçe veya köy komiteleri
bulunmaktadır. Kısacası, bölgesel düzeyden köylere kadar her siyasi birim 28’er üyeden
müteşekkil komitelerden oluşmaktadır.”
2- Askeri Kanat
“Ranaw Bölgesindeki askeri oluşum, 5 askeri üsten oluşan Kuzeybatı Askeri Cephe Kumandanlığı ve 7 askeri üsten oluşan Kuzeydoğu Askeri Cephe Kumandanlığı olmak üzere
iki kısımdan oluşmaktadır. Böylece Ranaw bölgesinde toplam 12 askeri üs mevcut bulunmaktadır.
MILF’in 40 yıldan fazla zamandır bu silahlı mücadeleyi yürütebilmesinin asıl sebebi, onun
halka dayanan ve toplumsal desteğe sahip olan bir bağımsızlık örgütü olmasıdır. MILF hiçbir şekilde suç teşkil eden herhangi bir aktiviteye veya terör olayına karışmamıştır.”
Kamp ziyaretlerimizde hem yetkililer ile hem de çevrede yaşayan halk ile görüşülmüştür.
Halk ile savaşçıların adeta içi içe olduğu görülmüştür. Savaşçılar içinde kadınların da çok
etkin konumda olduğu gözlenmiştir. Savaşçıların ve halkın İslami hassasiyetinin yüksek
olduğu görülmüştür. Yaklaşık 500 yıllık savaşın ekonomik ve teknolojik gelişmeyi engellediği ancak savaşçıların ve halkın moralini bozmadığı görülmüştür. Halkın ve yetkililerin “İslam Halifeliği dışında başka hiçbir dünyevi otoritenin üstünlüğünü kabul etmedik”
cümlesini övgüyle söyledikleri müşahede edilmiştir.
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Mindanao İnsan Hakları Eylem Merkezi (MİNHRAC) Ziyareti
Mindanao İnsan Hakları Eylem Merkezi özet olarak şu bilgileri vermiştir:
“BM İnsan Hakları İzleme Birimi üyesiyiz. 20 alan - araştırma ve uluslararası izleme birimine sahibiz. Mindanao adasında 3812 köy vardır. Buradaki çatışmalar daha çok, Filipin
devletinin Müslümanların topraklarına el koyma operasyonuna olan direnişten kaynaklanmaktadır.”
Amaçlarını ise şu şekilde özetlemişlerdir. “İnsan haklarına olan bilinci artırmak; insan
hakkı ihlaline uğrayan mağdurlara destek vermek; insanların bölgesel, ulusal ve uluslararası, kişisel ve toplu hakları konusunda destek kampanyaları üstünde çalışmak; ayrıca
Hükümet tarafından yapılan katliamlardan dolayı MinHRAC olarak hak ihlallerini izlemek” şeklinde ifade etmişlerdir.
İlaveten şu bilgileri vermişlerdir: “Buradaki toprakların sahibi Moro halkı olduğu halde
Amerika’nın burada uyguladığı toprak politikası sonucunda Moro halkı topraklarından
edildi.
İspanya’nın istilasından sonra gelen Amerika bizi Filipinler’e bağladı ve böylece bizi Filipinlileştirmek istediler. Moro’ya Hristiyan nüfusu getirerek onlar için arazi açmak istediler. Kültürümüze aykırı olan bu toprak politikası ile Moro halkı arazilerini kaybetti.
Bizim halkımız bu topraklar Allah’a aittir diye düşünüyordu. Bu yüzden de topraklarını
hükümet nezdinde kayıt altına almak gerektiğini bilmiyordu. Hükümet Moro halkının bu
düşüncesinden faydalanarak arazilerini Hristiyanlara verdi. Bu yüzden çatışmalar genel
olarak Filipinler ordusu ile Müslüman halk arasında gerçekleşiyor. Esasen Müslüman
ve Hristiyan halk arasında bir çatışma yoktur. Çatışmaların temelindeki mesele, Morolu
Müslümanlara ait olan toprakların ellerinden alınarak kuzeyden getirilen Hristiyanlara
dağıtılması ve Müslüman halkın topraksız bırakılması yönündeki adaletsiz iskân politikasıdır. Toplam 280.000 yerinden edilmiş Morolu bulunmaktadır. Bu kişiler insan onuruna yakışır şekilde yaşamaktan mahrum edilmişlerdir.”
İnsan Hakları Merkezi yetkilileri İnsan Hakları İhlallerine ilişkin olarak; “Filipinler Hükümeti ile MILF arasındaki ateşkes sonrasında dahi, Morolu Müslümanlara karşı hak
ihlali niteliğinde olan birçok olay gözlendiğini, bu olaylardan en önemlileri 2008 yılında
gerçekleşen, birçok sivilin (özellikle çocukların) zarar gördüğü, birçok evin yakıldığı hadiseler olduğunu ifade etmişlerdir.
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Daha sonra İHH tarafından yaptırılan ve idare edilen yetimhane ziyaret edilmiştir. Yetimhanede 40 yetim çocuğun bakım, barınma ve eğitim hizmetinin sağlandığı müşahede
edilmiştir. Yetimhanedeki çocukların vakur duruşlarının ise dikkat çekici olduğu görülmüştür. Ülke genelinde ise 4.000 civarında yetim çocuk olduğunun tahmin edildiği ifade
edilmiştir.

Morolu Müslümanların İhtiyaçları
Siyasi parti kurmak istediklerini ancak bu hususta çok tecrübesiz olduklarını; kuracakları siyasi partinin kuruluşu ve teşkilatlanması konusunda bilgiye ihtiyaçları olduğunu
ifade etmişlerdir. Devletleşme sürecinde yapılacak olan Anayasa çalışmalarında da verilecek hukuki yardıma açık olduklarını ifade etmişlerdir.
Ayrıca hak ihlalleri ile ilgili çalışan kurumlarla sürekli iletişim halinde olmanın devamında hak ihlallerini uluslararası kurum ve kuruluşlara iletmenin yararlı olacağını ifade
etmişlerdir.
Teknolojik imkânların kullanılarak basın, yayın, radyo ve televizyon kurulması ciddi bir
ihtiyaç olarak görülmektedir.
Kotobato Üniversitesindeki öğretimin desteklenmesi talep edilmektedir. Üniversite ve
akademik çevrelerin Moro’daki üniversiteler ile iletişim halinde olması, Arapça ve İngilizce bilen öğretim üyelerinin Moro’da dersler vermesi, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılması, internet üzerinden bir e-fakülte uygulaması başlatılması, Moro’daki
öğrencilere canlı eğitim-öğretim verilmesi ciddi bir ihtiyaç olarak görülmektedir.
Morolu Müslümanlar dünya Müslümanlarının kendilerine yeterli ilgiyi göstermediklerini, uzak bir bölgede yaşamalarının kendilerini unutturduğunu açıkça ve üzülerek ifade
etmişlerdir. Bu anlamda yapılacak bir ziyaretin dahi çok önemli olduğu müşahede edilmiştir.

Öneriler
1-Ülke genelinde bulunan yetim çocuklar da düşünülerek ihtiyaç olan yerlerde yurtlar
kurulması önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.
2-Küçük ölçekli işletmeler kurulması ülkenin gelişmesine ve refah seviyesinin yükselmesine yardımcı olacaktır.
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3-Moro, Moro’lu Müslümanlar ve MİLF’ in Türkiye’ de İslam âleminde ve dünyada daha
bilinir hale gelmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
4-Ziyaretler ve ilişkiler artırılmalıdır.
5-Daha fazla STK’nın ziyaret etmesi teşvik edilmelidir.
6-Meslek kuruluşlarının, iş adamlarının ziyareti teşvik edilmelidir.
7-Ziyaret, seyahat, doğa, turizm amaçlı geziler teşvik edilmelidir.
8-En önemli eksiklik olarak ifade ettikleri radyodan başlayarak, basın yayın alanında
yardım edilmelidir.
9-Öğrenci getirilmesi ve hoca gönderilmesi teşvik edilmelidir.
10-Filipin hükümeti ile sürdürülen görüşmelerde MİLF’e İslam dünyasının desteği daha
fazla hissettirilmelidir.
11-Moro’ da yardım faaliyetleri yapan ve görüşmelerde gözlemci olan Sivil Toplum Kuruluşları ve çalışmaları desteklenmelidir.
12-Önce Manila’ya sonra Mindanao’ya doğrudan uçak seferlerinin başlatılmasıyla ilişkilerin artmasına yardımcı olunmalıdır.
13-Moro’nun tarihi, coğrafyası, toplumsal yapısı ve bunun gibi konularda seminer, tez,
makale, kitap, konferans çalışmaları yapılmalıdır.
14-Karşılıklı ziyaretler, kültürel ortak programlar teşvik edilmelidir.

124

Birinci Gün - Oturumlar

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

)أنموذجا
حقوق اإلنسان وقضايا المسلمين (فلسطين
ً

Human Rights and Muslims’ Issues (Casestudy: Palestine)

Dr. Hani Albasoos
Associate Professor in Political Science, Islamic University – Gaza,
Member of the Palestinian Bar Associatoin
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ملخص:
إن أصول الحقوق اإلنسانية مأخوذة من الدين اإلسالمي ،وهي ليست قاصرة على القضايا االنتقائية
وال تطبق في بالد دون أخرى .فيجب على كل باحث ذي قدرة على العطاء في هذا الميدان ،وفي سبيل
االرتقاء بكرامة اإلنسان المسلم ،أن يضيف إلى البناء الفكري كي يرتقى إلى المستوى المنشود للنهوض
بقضايا المسلمين ,كما أمر اإلسالم بالدفاع عن كرامة وحقوق االنسان.
تعتبر قضية فلسطين من القضايا التي تزايد اإلهتمام بها خالل السنوات الماضية ،ويأتي ذلك من باب
الحفاظ على طابعها العربي واإلسالمي ورداً طبيعياً على االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان والمقدسات
اإلسالمية في فلسطين .فقد صدرت إدانات واسعة من العديد من المنظمات العربية واإلسالمية على
اإلجراءات اإلسرائيلية ،وتحذيرات من خطورة االنتهاكات العدوانية على استقرار المنطقة ،مع التأكيد على
أهمية قيام دولة فلسطينية تحافظ على حقوق ومكتسبات الشعب الفلسطيني .كذلك صدرت مطالبات إلى
األمم المتحدة لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية ،باألخص تهويد القدس المحتلة .وأمام الصمت الدولي تجاه
تدهور أوضاع المسلمين وقضاياهم وازدواجية الكثير من األنظمة والمنظمات الغربية في تطبيق معايير
حقوق اإلنسان بالنسبة للفلسطينيين وانحيازها بشكل كبير لصالح الكيان اإلسرائيلي ،الذي يحمي مصالح
الدول الغربية ،فإن هناك حاجة إلى تبني مبادرات إسالمية لنصرة قضية فلسطين والمقدسات اإلسالمية
في القدس ،وضرورة العناية بنشر ثقافة حقوق اإلنسان في ضوء المفاهيم اإلسالمية.
Abstract:
The origins of human rights are taken from the Islamic faith, which is not limited to
selective issues and not applied only to some countries. Researchers should invest their
skills in this field in order to support and more recognise human dignity. That adds to the
building of intellectual level of advancement of Muslims’ issues, as Islam is the protection
of dignity and human rights.
There has been increasing interests in the situation in Palestine during the past years.
This comes as a matter of maintaining the Arab and Islamic characters and as a natural
response to the Israeli violations of human rights and Islamic holy sites in Palestine.
Arab and Islamic organisations have condemned the Israeli measures and policies in
Palestine, and warned of the danger of aggressive human rights violations on the stability
of the region, with an emphasys on the importance of establishing a Palestinian state
and maintain the rights of the Palestinian people. Claims were submitted to the United
Nations to stop Israeli violations, particularly the Judaisation of Jerusalem. However, the
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international silence towards the deterioration of the situation and the double-standard
policies and regulations of the Western organisations in the application of human rights
standards for the Palestinians led to dramatic bias and favour of Israel at the expense
of the Palestinians. Thus, there is a need to adopt Islamic initiatives to protect the
Palestinians and the Islamic holy sites in Jerusalem, and the need to foster a culture of
human rights in the light of the Islamic concept.

مقدمة:
يقاس تقدم األمم والشعوب بمدى التزامها بالمعايير الدولية للديمقراطية وحقوق اإلنسان .ولما زادت
االنتهاكات لحقوق اإلنسان ،باألخص في العالم اإلسالمي ،في ظل عدم فاعلية المواثيق الدولية وانعدام
العدالة األممية ،أصبح هناك حاجة ملحة لتكوين رأي عام على مستوى العالم اإلسالمي ضد هذه
االنتهاكات .ومن المهم أن تقوم المنظمات الحقوقية بالتوعية والتأهيل العلمي لهذه القضية ،من خالل
محاولة استقطاب جميع الدول والمنظمات اإلسالمية والتنسيق بين جهودها في تعاون إسالمي من أجل
رفع شأن اإلسالم والمسلمين.
تهدف هذه الدراسة إلى تكوين رأي عام على مستوى العالم اإلسالمي ،ضمن السياق الفكري والثقافي
للمجتمع المسلم ،ضد االنتهاكات الفاضحة التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلي تجاه اإلنسان
الفلسطيني ،ال سيما االعتداءات اإلسرائيلية ضد المقدسات اإلسالمية ،تتناول هذه الدراسة اإلنتهاكات
اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين ،والتركيز على مدينة القدس ،لما لها من أهمية عربية إو�سالمية .وتقدم
لمحة عن المواثيق الدولية ومعالجتها لالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني .وفي النهاية
تبحث هذه الدراسة في دور المنظمات الحقوقية في خدمة المسلمين في فلسطين.

حقوق اإلنسان وقضايا المسلمين:
قد تكون مبادئ ميثاق حقوق اإلنسان مقبولة لدى البعض .لكن مفاهيم ومعايير التقويم وضوابط التطبيق
يجب أن تكون نسبية مراعاة لتعدد الثقافات والمواريث االجتماعية في العالم الحاضر ،بحيث يتاح لكل
دولة أن تُشكل نظامها السياسي وتسن تشريعاتها ،معبرة عن مصالح شعبها وقيمه ومواريثه الحضارية
على اختالف الحضارات والثقافات ،والمواريث التاريخية واإلجتماعية .لقد كشف الواقع اقتناع الكثير من
الدول بهذا المنطق السليم ،ال سيما الدول النامية ،ومع ذلك فإن بعض المبادئ والقيم األساسية في حقوق
اإلنسان تتراجع وال تلقى حماية حينما يظهر تعارضها مع مصالح كثير من الدول وأهدافها السياسية.
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ويمكن النظر إلى ازدواجية معايير الحكم والتطبيق في قضايا إسالمية عديدة في الوقت الحاضر ،مثل
فلسطين ،حيث إن المعايير تتعدد بحسب المصالح .ومن المحزن أن انتهاكات حقوق اإلنسان ،التي
أفزعت الضمير اإلنساني العالمي ،لم تواجه بموقف عادل من الدول الكبرى ،للدفاع عن مبادئ حقوق
اإلنسان ورد العدوان عليها .وكان النظر إلى ما جرى من مذابح وقتل وتشريد محكوما بالمصالح السياسية
لهذه الدول .وحتى المنظمات الدولية ،مثل منظمة العفو الدولية ،تكتفي بمجرد اإلدانة الباهتة ،ولم تالحق
المسؤولين عن هذه الجرائم الكبرى بنفس الحماس الذي تظهره في شأن واقعة فردية تحدث في دولة
أفريقية أو آسيوية (التركي.)0102 ،
هناك ازدواجية في المعايير والمواثيق الدولية ،مثل الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان ،الذي احتوى على
بنود إيجابية ولكنه حمل ثغرات كبرى ومشكالت أساسية .إن الميثاق يعبر عن الخلفية الفكرية والثقافية
وتسوق على أنها ثقافة إنسانية مشتركة وتفرض على العالم ،مع وجود أمور ال
والقيمية لدول الغرب،
َّ
يقبلها العقل السليم ،مثل الحرية الجنسية ،وحق اإلجهاض ،وحقوق الشواذ ،وما يتعلق بقضايا المرأة.
باإلضافة إلى أن الميثاق وضع من أجل خدمة مصالح األقوياء في العالم ،الذين يستخدمون المنظمات
الدولية كأداة للهيمنة وفرض أجندتهم على العالم« .باإلضافة إلى عدم المساواة في تطبيق مفهوم
اإلنسان ،فاإلنسان الفلسطيني ،أو العراقي ،أو الصومالي ،أو السوري ،ال يصنف عملياً في موازينهم مثل
اإلنسان الغربي» (إسماعيل.)2102 ،
هناك الكثير من التحديات التي تواجه اإلنسان وهناك الكثير من التساؤالت التي تحتاج إلى إجابات
محددة ومنها أن العالم االسالمي أصبح مسرحاً النتهاكات حقوق االنسان وله النصيب األوفر من أغلب
التقارير التي تصدر دولياً في كل عام عن هذه التجاوزات القانونية ،مع أن هذه االنتهاكات موجودة
بكثرة في العالم الغربي .لذلك فإن قضية حقوق اإلنسان من قضايا المسلمين المعاصرة التي تشغل
أذهان المفكرين لما وقع من جرائم ضد اإلنسان المسلم وحقوقه المكفولة شرعاً وقانوناً في العديد من
تحدث
بالد المسلمين ،خاصة في فلسطين وسوريا والعراق وأفغانستان ومالي وبورما .هذه االنتهاكات ُ
أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي ومؤسساته ،وكافة مؤسسات ومنظمات حقوق اإلنسان ،التي لم تحرك
ساكناً .في هذا السياق يقول الكاتب فضل بشناق (« )3102وما ذلك إال ألن الضحية عربي ومسلم في
أغلب األحيان ،فهو ليس ذا قيمة ،بل إن أصنام أفغانستان الوثنية التي قصفت من قبل طالبان كان لها
قيمة أعظم وأكبر».
إن الشعوب المسلمة هي أكثر الشعوب المنتهكة حقوقا المستهدفة قيما وثوابتا ،المتعدى على أرضها
ودماء أبنائها في أجواء انتهاكات سافرة لحقوق اإلنسان من القوى الغربية والصهيونية .هذا واقع مشاهد
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في فلسطين والعراق وأفغانستان والتي تعيش تحت وطأة االحتالل المنتهك للقوانيين الدولية ولكل ما هو
إنساني  ,بالرغم من كل المعاهدات واإلتفاقيات والمواثيق الدولية إو�إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،إال
أن دعم الكيان اإلسرائيلي من قبل الواليات المتحدة األمريكية يمثل نموذجاً حياً النتهاكات حقوق اإلنسان
وخاصة حقوق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
انتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطين:
منذ قيام الكيان اإلسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية عام  8491واحتالل ما تبقى من فلسطين عام
 7691والشعب الفلسطيني يتعرض ألبشع ألوان االضطهاد والظلم واالنتهاك لحقوقه على أيدى سلطات
االحتالل االسرائيلى ،التي تغتصب أراضيهم وتنتهك مقدساتهم وتحرمهم من التواصل فيما بينهم ،فضالً
عن حمالت االعتقال والتعذيب داخل السجون ،تحت مرأى ومسمع من منظمات حقوق االنسان (موقع
الشروق .)3102 ،قوات االحتالل تحارب الفلسطيني في معيشته ومسكنه وتمارس أشكال قاسية من
التعذيب ضده ،أخذت طابع العقاب الجماعي ،من هدم بيوت ،وتجريف زروع ،ومصادرة أراض...
وتشمل االنتهاكات شريحة األطفال من خالل استهداف الوالدين والمنزل والمدرسة والمستشفى ،مما يؤثر
بشكل مباشر على حياتهم ويشكل مساساً جدياً بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة لألطفال بل ويعتبر استهدافاً
مباش اًر لهم (مركز الميزان.)3102 ،

االنتهاكات اإلسرائيلية:
اتسمت أنشطة القوات اإلسرائيلية باالستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ،وتدمير الممتلكات المدنية
والبنية التحتية ،تدمير المنازل الفلسطينية ،القتل خارج نطاق القانون واالغتياالت السياسية ،االعتقال
والحجز التعسفي ،التعذيب والمعاملة السيئة ،منع التجول ،الترحيل غير القانوني للمدنيين ،المصادرة
غير القانونية لألراض ..والممتلكات ،استخدام الدروع البشرية والهجمات العسكرية واسعة النطاق ضد
المناطق المدنية (الخط األمامي .)5002 ،إن أهم االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني
تتمثل في التالي:
•لقد قامت قوات اإلحتالل اإلسرائيلي بتدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني بهدف اإلمعان في
إذالل الفلسطينيين .ولقد انتهجت مبدأ العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في كثير من الحاالت،
فمثال :إذا قامت مجموعة من المقاومة بمهاجمة قوات اإلحتالل ،فإنها تمنع التجول في القرية
بأكملها لفترة زمنية طويلة .وتقوم قوات اإلحتالل بهدم منازل الفلسطينيين كعقوبة جماعية على
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قيام أحد أفراد العائلة بعملية ضد قوات االحتالل .باإلضافة إلى قيام الكيان اإلسرائيلي ببناء جدار
الفصل العنصري ،كوسيلة لنهب وتدمير األراضي الفلسطينية .فأتمم بناء الجدار العازل من أجل
فصل الفلسطينيين عن اإلسرائيليين للحد من التهديدات واالعتداءات التي يتعرض لها المستوطنين
اإلسرائيليين ،لكن المشكلة تكمن في أن إنشاء الجدار يتداخل عبر صميم األراضي الفلسطينية
فاصالً الفلسطينيين عن حقولهم ،وأشجار زيتونهم ،وبياراتهم ،ووسائلهم الحياتية األساسية والمهمة
(مناع.)0102 ،
•لقد أصبح اعتيادياً قيام قوات اإلحتالل بإغالق الطرق ،من خالل وضع حواجز ،لعرقلة مرور
السيارات وتعطيل الحياة اليومية للسكان بحيث كلما ازداد عدد الحواجز ازداد تقطع رحلة السير
والتضييق على الفلسطينيين .باإلضافة إلى إغالق الطرقات الرئيسية بواسطة أفراد الجيش اإلسرائيلي،
وفيها تقرر قوات االحتالل لمن تشاء السماح بالمرور .غالباً ما يكون اجتياز نقاط التفتيش معقداً،
وهذا يتطلب أيضا تقطيع الرحلة عبر عدة مراحل .وعادة ما تفتح نقاط التفتيش خالل ساعات محددة
من النهار ،وربما تغلق تعسفياً إثر عملية للمقاومة الفلسطينية .مما يعني أحياناَ عدم السماح لمريض
فلسطيني بالمرور من أجل تلقي العالج ،وبالتالي تضاعف أزمته الصحية أو وفاته أوتلد األمهات
نتيجة االنتظار الطويل وهن في حالة المخاض وعدم السماح لهن بالعبور إلى المستشفى ،مع جملة
انعكاسات هذا الوضع المأساوي على الحالة الجسدية والنفسية للعائلة المعنية (مناع.)0102 ،
•لقد تجاوز االحتالل اإلسرائيلي استعماره لألراض الفلسطينية عبر إنشاء مستوطنات متكاملة ومعززة
بالمستوطنين اليهود .وقد قامت دولة اإلحتالل اإلسرائيلي بإنشاء المئات من المستوطنات داخل
األراضي الفلسطينية .وتعتبر المستوطنات قالع حصينة مسلحة ،تم إنشاؤها على قمم التالل لتشرف
على الوديان المنخفضة وتحيط بها حقول ،وهي تقع في قلب فلسطين المحتلة .تشكل المستوطنات
تعدي على األراضي الفلسطينية وتعتبر الطرقات الواصلة بينها حبال تخنق الفلسطينيين ألنه ال يسمح
لهم باستعمال هذه الطرقات .هذا يعني أن الفلسطينيين الذين يتنقلون بين المدن الفلسطينية عليهم
تكبد عناء حواجز الطرق ونقاط التفتيش وااللتفاف عبر طرق جانبية لتجنب طرقات المستوطنين
المتزايدة باستمرار في الضواح ...الفلسطينية (مناع.)0102 ،
• لقد انتهكت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،وبشكل جوهري ،حقوق اإلنسان الفلسطيني في قطاع غزة،
ال سيما األطفال والنساء ،وقد تنوعت تلك االنتهاكات من قتل إو�صابات إلى تدمير المنازل وتهجير
أصحابها واستهداف المستشفيات والمدارس ومنع وصول المساعدات اإلنسانية من خالل حصار
خانق طال مختلف أوجه الحياة في القطاع (مركز الميزان .)3102 ،ويعيش السكان أوضاعاً كارثية
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بسبب أزمة الوقود والكهرباء ،وجراء تردي األوضاع اإلنسانية وتفاقمها .وتتعاظم معاناة الشعب
الفلسطيني في قطاع غزة جراء حرمانهم من التمتع بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وقد أصبح جل اهتمام السكان هو البحث عن وسائل بدائية للحصول على احتياجاتهم اإلنسانية
األساسية ،بما فيها خدمات الصحة ،خدمات صحة البيئة ،خدمات مياه الشرب ،خدمات الصرف
الصحي ،الحصول على غاز الطهي ،الوصول إلى المرافق التعليمية ،وخدمات النقل والمواصالت،
حيث بات الحصول على مثل هذه الخدمات بالنسبة لهم يمثل مهمة صعبة ومعقدة ،ويكبدهم أعباء
مالية مضاعفة .وتستمر األوضاع اإلنسانية في التدهور بما في ذلك حقوق الفلسطينيين في التمتع
بمستوى معيشي مالئم (المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.)2102 ،
•تبنى الكيان اإلسرائيلي سياسة القتل خارج القانون ،ما يعني استهداف أرواح فلسطينيين بشكل
مباشر .وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،فإن قوات االحتالل استهدفت إبادة القادة
السياسيين لمجموعات المعارضة الفلسطينية ،خصوصا حركة حماس .وقد استخدمت وسائل منها
طائرات الهليكوبتر أو قاذفات الصواريخ الستهداف فرد ضمن منطقة مزدحمة .وهذا ما أدى إلى
التسبب بموت كثيرين ودمار يفوق الهدف.
•تقوم قوات اإلحتالل بشكل روتيني باعتقال أعداد من الفلسطينيين بدون محاكمة ،حيث يمكن للحاكم
العسكري اعتقال أي فلسطيني لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لعدد غير محدد من المرات ،وهذا ما
يطلق عليه االعتقال اإلداري .ومن المعتاد القيام بتعذيب المعتقلين بشكل مستمر .وهناك تقارير
متزايدة تتعلق بطرق االستجواب المختلفة والمتبعة ضد المعتقلين الفلسطينيين ،بما فيهم األطفال
القاصرين ،والتي تكرس إساءة المعاملة وتعذيب المعتقلين بانتهاك واضح التفاقية جنيف الرابعة
واتفاقية مناهضة التعذيب ،الذي تمارسه قوات اإلحتالل اإلسرائيلي ،وما له من وقع شديد وآثار
سلبية على األسير حتى بعد الخروج من السجن .ويعتبر التعذيب جرماً حرمته كافة االتفاقيات
والمواثيق والشرائع ألنه يرتكب بحق الكرامة اإلنسانية ،والكيان اإلسرائيلي ما زال يشرع التعذيب
تحت ذرائع الضرورات األمنية وهذا األمر فيه مخالفة صريحة للقانون الدولي (بشناق.)3102 ،
ممارسات السلطة الفلسطينية:
لقد تم تأسيس السلطة الفلسطينية عام  4991عقب توقيع اتفاقية أوسلو بين الكيان اإلسرائيلي ومنظمة
التحرير الفلسطينية .وتم نقل المسؤوليات اإلدارية واألمنية للسلطة الفلسطينية واألجهزة األمنية التابعة
بناء على اتفاقيات السالم مع الكيان اإلسرائيلي .وعلى الرغم من مرور أكثر من
لها ،والتي تم تأسيسها ً
عشرين عاماً على إنشاء السلطة الفلسطينية ،إال أن حالة حقوق اإلنسان الفلسطيني في تراجع وتدهور.
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فانتهاكات سلطات االحتالل واستمرار حالة االنقسام السياسي الفلسطيني من أهم العوامل التي أدت
إلى تراجع وتدهور حالة حقوق اإلنسان في فلسطين .باإلضافة إلى إخفاقات السلطة الفلسطينية في
مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،التي فشلت في ضمان إنشاء جهاز قضائي مستقل ،وهاجمت عمل
الصحفيين والمؤسسات العلمية ،واستمرت بالعمل في محاكم أمن الدولة ،واقترفت عدد من االغتياالت
خارج نطاق القانون .هكذا تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تدهور أوضاع حقوق اإلنسان فيما
يخص مناطق سيطرتها (الخط األمامي.)5002 ،
أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان (الموقع الرسمي) تقارير سنوية عن حقوق اإلنسان
في فلسطين ،مسجلة فيها تراجع للحقوق والحريات العامة بفعل تداعيات االنقسام السياسي ،وفشل
جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس ،وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني عن القيام بدوره
الرقابي على السلطة التنفيذية وأجهزتها األمنية ،وتعثر إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية ،وتغليب
االعتبارات األمنية على االلتزام بالقانون والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان .من المؤسف أن تحدث مثل
هذه االنتهاكات لحقوق اإلنسان في أراضي السلطة الفلسطينية ،وخاصة علي أيدي األجهزة األمنية
الفلسطينية .ويبدو أن الشعب الفلسطيني الذي الزال يعيش تحت اإلحتالل اإلسرائيلي فاقد لثقافة وقيم
حقوق اإلنسان والمعايير الدولية األخرى ذات الصلة ،وهذا دليل على االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان والكرامة اإلنسانية .مع ذلك ،فقد تم إنفاق ماليين الدوالرات على ورش العمل والندوات والمؤتمرات
التي تهدف إلى توعية وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان للمواطنين واألجهزة األمنية الفلسطينية ،إال أن النتيجة
كانت استمرار تلك اإلنتهاكات بفعل استمرار االنقسام السياسي وما يرافقه من تحريض وتخوين بصورة
غريبة عن عادات وقيم الشعب الفلسطيني (أبو سعدة.)3102 ،
الق اررات الدولية وانتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطين:
صدرت عن األمم المتحدة ق اررات ومبادرات عدة تتعلق بالقضية الفلسطينية لإلسهام في الحد من
االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق الفلسطينية .ولم تكتف األمم المتحدة بق ارراتها التي صدرت بل وصل
عملها إلى اللجان والهيئات المنبثقة عنها والتي مازالت تصدر الق اررات والنداءات التي تطالب الكيان
اإلسرائيلي وقف كل تجاوزاته وخروقاته .لقد تم شجب واستنكار ما يقوم به الكيان في الكثير من
المؤتمرات والمناسبات الدولية العتداءاته على المقدسات اإلسالمية وتهويد مدينة القدس والتضييق
على السكان الفلسطينيين بهدف تهجيرهم ،وكثي اًر ما طالبت هذه المؤتمرات باحترام ق اررات منظمة األمم
المتحدة ،والتي تعبر عن إرادة المجتمع الدولي واالعتراف بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني كحقه في
تقرير المصير وعودة الالجئين واعتبار القدس عاصمة لفلسطين (الف ار .)8002 ،
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لقد تراوحت ق اررات مجلس األمن بشأن فلسطين في عام  8491بين دعوة لهدنة لتخفيف االضطرابات،
أو وقف إلطالق النار ،أو المحافظة على األماكن الدينية وتأمين الحماية لها ،أوحرية العبادة في القدس،
أونزع السالح .لكن كل هذه الق اررات ُخرقت في وقتها أو فيما بعد من الكيان اإلسرائيلي .ومع ذلك فإن
الكيان في عام  8491أعلن في رسالة وجهها لألمين العام لألمم المتحدة استعداده للتعاون مع هيئات
األمم المتحدة في تنفيذ قرار التقسيم رقم ( .)181وهذا فيه اعتراف ضمني بسلطة األمم المتحدة على
مدينة القدس .لكن لم يستمر هذا االعتراف لفترة طويلة حيث أصدر الكنيست اإلسرائيلي ق ار اًر عام 0591
بنقل عاصمته من تل أبيب إلى القدس وفرض سياسة األمر الواقع على المدينة (القدومي.)2102 ،
في  22نوفمبر  7691صدر قرار مجلس األمن الشهير رقم ( )242الذي طالب الكيان اإلسرائيلي
باالنسحاب من األراضي التي احتلها في حرب  5يونيو  .7691وفي عام  8691صدر قرار رقم
( )252عن مجلس األمن يؤكد على السالم الدائم والعادل ،وعلى رفض االستيالء على األراضي بالغزو
العسكري واعتبر جميع اإلجراءات اإلدارية والتشريعية التي قام بها الكيان اإلسرائيلي في األراضي
الفلسطينية باطلة ،بما في ذلك مصادرة األراضي واألمالك .وقد تبنت األمم المتحدة ق اررات كثيرة بعد
عام  7691مطالبة الكيان اإلسرائيلي بتطبيق اتفاقيات جنيف األربع ،ووقف انتهاك حقوق الشعب
الفلسطيني ،والتراجع عن إجراءات الكيان ووقف أعماله غير الشرعية (مسلط .)6002 ،ومع هذا الرفض
من المجتمع الدولي لجميع اإلجراءات التي تقوم بها سلطات االحتالل إال أن سياسة األمر الواقع التي
تتبعها تواصلت من أجل خلق أكبر قدر من الحقائق الواقعة ووضع عراقيل أمام تنفيذ أي قرار أو مشروع
دولي ال يتالئم مع مخططاتها (األشعل.)1102 ،
بدأت هذه الق اررات الدولية المتعاقبة بالتراجع منذ عام  5991بعد استعمال الواليات المتحدة األمريكية
حق النقض في مشاريع ق اررات قُدمت لمجلس األمن في  71مايو  5991و  7مارس  7991و 12
مارس  ،7991والتي دعت للتأكيد على عدم شرعية استيالء الكيان اإلسرائيلي كدولة احتالل على
األرض الفلسطينية ،والتوقف عن عملية االستيالء على العقارات المقدسية في الحاضر والمستقبل ،وأن
عملها يعتبر خرقا التفاقية جنيف الرابعة .لقد آثرت الواليات المتحدة األمريكية نقض هذه الق اررات مع
أنها كانت قد قبلت ق اررات مشابهة ،رغم اقترانها بفقرات جديدة تدعو إلى المفاوضات والتسوية السياسية،
واستمرت الواليات المتحدة في تبني هذا النهج الجديد .لقد أصبحت ق اررات مجلس األمن تدعو لوقف
أعمال التحريض واإلرهاب والعنف والتدمير وأخذ الحاجات األمنية اإلسرائيلية بعين االعتبار ،إو�دانة
أعمال العنف التي تجري في كل األماكن بشكل مطلق وبغض النظر عن الفاعل والسبب (شعبان،
.)2102
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لقد قام الكيان اإلسرائيلي ومنذ احتالله مدينة القدس ببناء أحياء استيطانية عديدة مما يعني تكريس عملية
الضم الفعلي للمدينة المقدسة .فالكيان في حالة سباق مع الزمن لفرض الوقائع على األرض من خالل
بناء المستوطنات وحفر األنفاق وجدار الفصل العنصري لتنفيذ مخطط مدينة القدس الكبرى كعاصمة
للكيان اإلسرائيلي (القدومي .)2102 ،هذا أدى إلى إبداء لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن قلقها البالغ إزاء هذه السياسات التي اتخذتها الحكومة
اإلسرائيلية لشرعنة المستوطنات .ووصفت اللجنة أنشطة بناء وتوسيع المستوطنات بغير القانونية في
األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس .وأكدت أن جميع المستوطنات اإلسرائيلية غير قانونية
بموجب المادة  94من اتفاقية جنيف الرابعة وق اررات مجلس األمن والجمعية العامة والرأي االستشاري
لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار لعام ( 4002صحيفة القدس.)2102 ،
المنظمات العربية واإلسالمية ودورها في خدمة القضية الفلسطينية:
إن البيانات والق اررات الصادرة عن الجامعة العربية تعتبر أن فلسطين عربية إسالمية ،وتطالب الكيان
اإلسرائيلي االنسحاب من األراضي المحتلة .وطالبت القوى الدولية ،خاصة منظمة األمم المتحدة ،تحمل
مسؤولياتها إو�لزام الكيان بتنفيذ كافة الق اررات الدولية ذات العالقة بالقضية الفلسطينية .ونصت على
ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع األديان باألماكن المقدسة (عبد السالم.)2102 ،
مع ذلك يعتقد الكاتب مهدي عبد الهادي ( )7002بأن قضية فلسطين أصبحت من أبرز القضايا التي
كشفت عجز وضعف النظام السياسي العربي في التصدي لسياسات وممارسات الكيان اإلسرائيلي في
احتالل وعزل المدن الفلسطينية وتهويد مدينة القدس ،وفي األخطار التي تهدد واقع ومستقبل األماكن
المقدسة .خاصة أنهالم تحقق إنجازات عملية للفلسطينيين ،ولم توقف االعتداءات اإلسرائيلية على
المقدسات اإلسالمية ،ولم تفرض أي حل يعيد للقدس مكانتها اإلسالمية (الفرا.)8002 ،
لقد كانت الق اررات العربية بحاجة إلى أفعال وآليات عمل إلقناع العرب والمسلمين بأن الجامعة العربية

على قدر من المسؤولية لالنتصار للقضية الفلسطينية وأهلها ولمكانتها العربية واإلسالمية .حيث
جاءت مؤتمرات القمة العربية في لحظات عصيبة لم تعد فيها الق اررات كافية لنصرة فلسطين إو�نقاذها
من السياسات اإلسرائيلية .ولم تعد االستنكارات والبيانات والشجب والتنديد مؤثرة على إجراءات قوات
االحتالل اإلسرائيلي .إن الشعوب العربية واإلسالمية ،خاصة الشعب الفلسطيني ،لم تعد تتقبل أصوات
الشجب أو اإلدانة بل تريد أن تسمع وأن ترى إجراءات إو�ستراتيجيات على األرض .ذلك أن المعيار
الرئيسي في نجاح أعمال مؤتمرات القمة العربية يتمثل في االنتقال إلى إعداد إستراتيجية للمشاريع التي
تحتاجها فلسطين ،ووضعها موضع التطبيق ،وترجمة األقوال إلى أفعال مادية وملموسة على األرض،
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خاصة بتوفير الدعم المادي الالزم لتثبيت المؤسسات الفلسطينية ودعمها إو�سنادها ،وتوفير اإلمكانيات
المادية التي تعزز صمود وثبات الفلسطينيين في مواجهة الحمالت اإلسرائيلية الهادفة إلبعادهم عن
أرضهم وعن حقوقهم (بدوان.)2102 ،
لقد أصبحت منظمة المؤتمر اإلسالمي رم اًز مجسِّداً لما يمكن أن يقدمه العالم اإلسالمي لصالح قضية
فلسطن بشكل عام والقدس بشكل خاص .حيث نص ميثاق المنظمة على الحفاظ على سالمة األراضي
المقدسة وتحريرها ،ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ومساعدته على استرجاع حقوقه ،وعلى خصوصية
القدس على المستوى التنظيمي .وتم االتفاق على أن يكون مقر المنظمة في مدينة جدة بالسعودية مؤقتاً،
إلى أن يتم تحرير القدس ،لتصبح مق اًر دائماً لها .وقد لعبت منظمة المؤتمر اإلسالمي دو اًر مهماً في
كشف الممارسات اإلسرائيلية في فلسطين .وأكدت المنظمة رفضها أي حل للقضية الفلسطينية ال يكفل
الحفاظ على حقوق الفلسطينيين.
وفي اجتماع استثنائي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في الدوحة ،في مارس  ،3002تم تدارس األوضاع
الخطيرة في األراضي الفلسطينية ،خاصة األوضاع الصعبة والمأساوية الناتجة عن سياسات الكيان
اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات اإلسالمية .وطالب البيان الختامي للمؤتمر الكيان
اإلسرائيلي باالنسحاب من األراضي الفلسطينية المحتلة وأوصي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها
القدس الشريف وحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين طبقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم .491
كذلك فإن المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي ُعقد في الدوحة ،في فبراير  ،2102جعل قضية
القدس أم القضايا وعصب اهتمام العرب والمسلمين ،بحيث أصبحت تندرج على سلم أولويات منظمة
التعاون اإلسالمي .فقد ذكر األمين العام للمنظمة ،أكمل الدين إحسان أوغلو ،أن التحدي الذي تخلقه
ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في القدس ،ينبغي مواجهته عبر تثبيت أهلها الفلسطينيين من خالل بناء
ومساعدتهم على مجابهة
وتطوير المرافق التعليمية والصحية وتحسين ظروف حياتهم لتعزيز صمودهم ُ
ما ُيراد لمدينتهم من محاوالت تهويد (أوغلو .)2102 ،وكان اسم منظمة المؤتمر اإلسالمي تغير لتصبح
«منظمة التعاون اإلسالمي» وذلك في  82يونيو ( 1102الزهراني.)1102 ،

تأسيس منظمة إسالمية حقوقية عالمية:
استعملت اإلدارة األمريكية في العراق سالح حقوق اإلنسان بالتوازي مع تهمة حيازة أسلحة الدمار
الشامل ،وكان النظام الفردي وقمع الحريات هي من ضمن المرتكزات التي اعتمدت عليها اإلدارة
األمريكية للحصول على المبرر األخالقي إلعالن الحرب على العراق .كما طالبت اإلدارة األمريكية
بضرورة تطبيق حقوق اإلنسان في كل من السعودية والسودان والصومال إو�يران وغيرها من الدول
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اإلسالمية ،إو�نها في عهد رونالد ريغان شنت حرباً على الصومال بحجة الدفاع عن حقوق اإلنسان
من قبل الفصائل المتصارعة هناك .لقد أشهرت اإلدارة األمريكية سالح حقوق اإلنسان في وجه الدول
اإلسالمية ،وجعلت تطبيق حقوق اإلنسان في الدول اإلسالمية على نفس السوية من هدفها في محاربة
ما يسمى باإلرهاب وبنزع أسلحة الدمار الشامل (صابر.)3102 ،
إن أوضاع حقوق اإلنسان في العالم اإلسالمي تؤكد أن هناك حاجة إلى حملة شاملة لنصرة قضايا
المسلمين ،وتدعيم الخطاب الحقوقي ،ذلك أن حقوق االنسان في اإلسالم مبدأ ديني إسالمي .لذا فإن
ضرورة العناية بنشر ثقافة حقوق اإلنسان في ضوء المفاهيم اإلسالمية ،عبر مناهج التعليم ووسائل
اإلعالم ،إو�نشاء مواقع إلكترونية تشرح قضايا المسلمين وتخاطب الرأي العام العالمي بشأن االنتهاكات
التي تمارسها حكومات العالم الغربي بحق الشعوب اإلسالمية يتطلب إنشاء مؤسسة إسالمية عالمية
لحقوق اإلنسان تستطيع الدفاع عن قضايا المسلمين وحفظ حقوقهم على الصعيد الدولي ،والسعي الحثيث
للمطالبة بتقديم مجرمي الحروب ومنتهكي حقوق المسلمين للمحاكمة .وتقدم الرؤى واألفكار اإلسالمية
في مجال حقوق اإلنسان ،ورعاية حقوق اإلنسان المسلم ،وكشف الممارسات الظالمة والجرائم الغربية
على بلدان وشعوب األمة اإلسالمية ،وتقديم وثيقة إسالمية عالمية لحقوق اإلنسان ،تجسد رحمة اإلسالم
بالناس ،وكماله في تحقيق مصالحهم على أكمل وجه .كذلك ،يتوجب على العلماء المسلمين أن يعلنوا
هذه الحقوق على الرأي العام العالمي ،حيث أن هناك خصوصية تميز العالم اإلسالمي عن مختلف
دول العالم في مجال حقوق اإلنسان ،وتنبع هذه الخصوصية من اختالف المجتمعات اإلسالمية عن
غيرها ،في المنطلقات والمفاهيم ،وفي التكوين الفكري والثقافي المميز للشعوب اإلسالمية عامة (التركي،
.)0102
خاتمة:
إن قيام دولة الكيان اإلسرائيلي في فلسطين وضمها مدينة القدس ونقل السيادة عليها وجعلها عاصمة أبدية
لها يعتبر تحدياً للشرعية الدولية ،ويتنافى وأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية .فقد صدرت ق اررات
عن مجلس األمن الدولي تدين ضم الكيان القدس .ودعت بعض الق اررات الدولية إلى إزالة المستوطنات
اإلسرائيلية القائمة على األراضي الفلسطينية ،واعتبرت جميع اإلجراءات اإلدارية والتشريعية التي قام
بها الكيان اإلسرائيلي والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي في فلسطين،
إجراءات باطلة .إن المجتمع الدولي أمام حالة من حاالت انتهاك الحقوق والقواعد القانونية في النظام
الدولي العام ،وهو ما ينبغي أن تتكاتف جميع الجهود لوقفه ،والتحذير من مخاطره ،حيث إن الكيان
اإلسرائيلي يصر على عدم االمتثال للق اررات الشرعية الدولية .يأتي ذلك بتواطؤ من الواليات المتحدة
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األمريكية بصفتها عضواً دائماً في مجلس األمن الدولي .إن سياسات الواليات المتحدة اتسمت باالنسجام
الكامل مع السياسات اإلسرائيلية ،باألخص تجاه مدينة القدس .بينما الخطاب العربي واإلسالمي مشبعاً
بالمناشدات األخالقية والوجدانية لعموم الهيئات الدولية من أجل نصرة فلسطين ومواطنيها ،في وقت لم
تعد فيه دول العالم المتنفذة تسمع المناشدات والنداءات أو تلتزم بالمواقف األخالقية ،بل تريد دوماً أن
تسمع لغة المصالح .كذلك فإن ما يقدمه العالم اإلسالمي لقضية فلسطين متواضع بالنظر إلى ما تحتاجه
لمواجهة مشروع التهويد واالستيطان ومصادرة حقوق الفلسطينيين.
إن األوضاع الميدانية في فلسطين فيها دليل قاطع على استم اررية تمسك الشعب الفلسطيني بقضيته
العادلة وبمكانة فلسطين الدينية والتاريخية .كما أن العرب والمسلمون مطالبون بدعم الموقف الفلسطيني،
والتأكيد على أن فلسطين أرض عربية إسالمية غير قابلة للتنازل ،ومطالبين بحماية المسلمين والمقدسات
اإلسالمية.
المراجع:
1 .1أبو سعدة ،مخيمر (« .)3102حالة حقوق اإلنسان في فلسطين» .مركز إعالم حقوق اإلنسان
والديمقراطية «شمس».
2 .2إسماعيل ،أحمد (“ .)2102في مؤتمر حقوق اإلنسان دعوة لتأسيس منظمة حقوقية إسالمية
عالمية”.شبكة المشكاة 2 .يونيو 2102
3 .3األشعل ،عبداهلل (« .)1102قضية القدس حسب القانون الدولي وموقف «إسرائيل» منه»ا .في
مجموعة (إسرائيل والقانون الدولي) .مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات .بيروت ،لبنان .صفحة
031 – 111
4 .4أوغلو ،أكمل الدين إحسان (« .)2102األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ،المؤتمر الدولي للدفاع
عن القدس» ،اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات ،الدوحة ،قطر www.qatarconferences. ،
.2102/20/72 ،org
5 .5بدوان ،على (« .)2102مؤتمر الدوحة لنصرة القدس على المحك» ،موقع الجزيرة نت ،
.2102/30/31
6 .6بشناق ،فاضل (« .)3102حقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيق :الكيان الصهيوني نموذج سيء»،
مركز المرشد للدراسات واألبحاث.
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7 .7التركي ،عبد اهلل (« .)0102حقوق اإلنسان في اإلسالم» ،و ازرة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد  -المملكة العربية السعودية 41 ،نوفمبر .0102
 8 .8الحارثي ،ساعد العرابي (« .)4991الملك عبدالعزيز رؤية عالمية» ،دار القمم لإلعالم ،الرياض.
9 .9حسين ،غازي (« .)2102الوضع القانوني لمدينة القدس» ،صوت العروبة.2102/30/13 ،
1010حلس ،داود (« .)7002حقوق اإلنسان الثقافية بين الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية :الواقع
والمأمول» .بحث مقدم لمؤتمر»اإلسالم والتحديات المعاصرة» بكلية أصول الدين في الجامعة
اإلسالمية في الفترة.7002/4/3-2 :
1111درويش ،مديحة أحمد (« .)2991تاريخ الدولة السعودية حتى الربع األول من القرن العشرين» ،
الطبعة السادسة ،دار الشروق بجدة .
1212دوغارد ،جون (« .)1102القانون الدولي« :إسرائيل» وفلسطين» .في مجموعة (إسرائيل والقانون
الدولي) .مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات .بيروت ،لبنان .صفحة .53 – 32
1313الزهراني ،عبدالرزاق (« .)1102تغيير مسمى منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى «منظمة التعاون
اإلسالمي» ،صحيفة الرياض1102/60/82 ،
1414شعبان ،إبراهيم (« .)2102جدوى اإلقتراح القطري بالتوجه لمجلس األمن بشأن القدس» .شبكة
اإلنترنت لإلعالم العربي (آمين).2102/30/20 ،
1515شلبي ،صالح عبداهلل (« .)7891التضامن ومنظمة المؤتمر اإلسالمي» ،كلية الشريعة والقانون ،
جمهورية مصر  ،دمنهور.
1616الشوربجي ،محمد البشري (« .)1891حقوق االنسان أمام القضا»ء -مجلة كلية الشريعة والقانون
– جامعة األزهر العدد الثالث 1891ص382
1717صابر ،أسامة (« .)3102حقوق االنسان سالح ذو حدين» .الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان
(راصد)3102-60-50 ،
1818ضاهر ،باوال (« .)3102مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة :الدورة الثانية والعشرين» .مركز
القاهرة لدراسات حقوق انسان18 ،مارس2013
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1919طالب ،خيراهلل (« .)3102حقوق اإلنسان وقضايا المسلمين ..سوريا أنموذجاً» .شبكة المشكاة9 ،
مارس 3102
2020عبد السالم ،جعفر (« .)2102تأثير المقدسات الدينية على المركز القانوني لمدينة القدس»،
المركز الفلسطيني لإلعالم2102/50/40 ،
2121عبد الهادي ،مهدي (مارس « ،)7002القدس :رؤية مستقبلية» ،الجمعية الفلسطينية األكاديمية
للشئون الدولية – القدس.
2222عبداهلل ،خالد« ،تأسيس منظمة حقوقية إسالمية عالمية خاصة بقضايا المسلمين» ،جريدة
الرياض،0102/11/51،العدد 48451
2323فاعور ،أسماء عبد الهادي (« .)5991فلسطين والمزاعم اليهودية» .دار األمة للطباعة والنشر
والتوزيع .بيروت ،لبنان.
2424الفرا ،عبد الناصر (« .)8002الق ــدس في القـ ـ اررات الدولية واألمم المتحـ ــد»ة ،مؤسسة القدس
الدولية.8002/01/02 ،
2525القدومي ،رحاب (« .)2102المواثيق الدولية وتهويد القدس»، www.alqudsforever.com ،
2102/50/71
2626الكاملي ،فيصل بن علي (« .)2102القــدس عاصمة للنظام العالمي الجديد»  ،مجلة البيان،
2102/50/91
2727مسلط ،عصام (« .)6002الواقع يفرض الواقعية (القدس في ق اررات الشرعية الدولية)» ،مؤتمر يوم
القدس الثامن ،جامعة النجاح.،
2828معروف ،محمود (« .)2102العاهل المغربي يدين اإلجراءات اإلسرائيلية الالمشروعة بمدينة
القدس» ،صحيفة القدس العربي.2102/30/03 ،
2929مناع ،هيثم (« .)0102مستقبل حقوق اإلنسان :القانون الدولي وغیاب المحاسبة» ،ط،2 .
المؤسسة العربية األوربية للنشر ،باريس.
3030النجيمي ،محمد ،جريدة الرياض3002/01/31 ،م.
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3131نوفـل ،أحمد سعيد (« .)2102القدس في المنظمات اإلقليمية» ،جامعة اليرموكwww. ،
.2102/50/91 ،alqudsforever.com
صحف ومواقع إلكترونية:
1 .1أخبار البوابة (« .)2102الجامعة العربية تطالب «يونسكو» بالتدخل لمنع االنهيارات في القدس»،
.2102/30/50 ،www.albawaba.com
2 .2أخبار العرب (« .)2102الجامعة العربية تدين تصاعد اإلجراءات اإلسرائيلية لتهويد القدس»Arabic،
.20-02-2012 ، News www.arabic.news.cn
3 .3الخط األمامي (« .)2005المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق اإلنسان» دبلن ،أيرلندا.
4 .4صحيفة القدس“ ،لجنة أممية تعرب عن قلقها من قرار إسرائيل “شرعنة” بؤر استيطانية”،
.2102/40/72
5 .5مركز إعالم القدس“ ،الجامعة العربية تطالب اليونسكو بالتدخل لمنع انهيارات القدس”،
.2102/30/50
6 .6مركز التأصيل للدراسات والبحوث« ،مؤتمر حقوق اإلنسان بين الشعارات والحقائق ،فعاليات
وتوصيات»3341/8/3 ،هـ2102 ،م
7 .7المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان (« .)2102تقرير حول أثر انقطاع الوقود والكهرباء على حياة
السكان المدنيين في قطاع غزة» 02 .مارس .2102
8 .8المركز الفلسطيني لإلعالم« ،القانون الدولي يكرس الحق العربي واإلسالمي في المدينة المقدسة»،
.2102/50/20
9 .9مركز الميزان لحقوق اإلنسان (« .)3102انتهاكات حقوق األطفال في قطاع غزة» 5 .إبريل
.3102
1010مؤسسة األقصى للوقف والتراث“ ،الجامعة العربية تبحث انتهاكات االحتالل بالقدس”،
.2102/30/42
1111مؤسسة القدس الدولية« ،ق اررات المؤتمر العام لليونيسكو حول القدس».7002/01/62 ،
141

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

1212الموقع الرسمي للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان http://www.ichr.ps
1313موقع الشروق (« .)3102السعودية تطالب باالهتمام بحالة حقوق اإلنسان في فلسطين»  1مارس
.3102
1414وكالة بيت مال القدس الشريف« ،األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي يدعو الدول المقترة
والشعوب والمؤسسات التمويلية لتقديم كل ما يمكن لنصرة مدينة القدس».2102/50/51 ،

142

Birinci Gün - Oturumlar

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

LIBYA
Situation of Human rights in Libya

Prof. Dr. Hadi Shalluf

Birinci Gün - Oturumlar
Law no. 65/2012, recently passed by the Libyan General National Congress (GNC), regulates citizens’ right to peaceful protest. Several provisions of Law 65 fail to uphold international human rights standards.1 The law imposes undue restrictions, such as requiring
government approval before demonstrations are held without providing a clear and fair
procedure for obtaining such approval. Most notably, Article 10 of the law provides criminal sanctions for demonstrations which fail to meet all stipulations of the law. Maintaining such sanctions will deter citizens from exercising their basic right to freedom
of assembly. Legislation should always be guided by the recognition that the right to
assembly is one of the most fundamental civil and political rights and that promoting and
protecting this right is a primary responsibility of the government.
After the February 17, 2011 , the Responsibility to Protect (RtoP) played an important role
in shaping the world’s response to actual and threatened atrocities in Libya. Not least,
the adoption of Resolution 1973 by the UN Security Council on May 17, 2011, approving a
no-fly zone over Libya and calling for “all necessary measures” to protect civilians, reflected a change in the Council’s attitude toward the use of force for human protection purposes; and the role played by the UN’s new Joint Office on the Prevention of Genocide and
the Responsibility to Protect points toward the potential for this new capacity to identify
threats of mass atrocities and to focus the UN’s attention on preventing them. Given the
reluctance of both the Security Council and the wider UN membership even to discuss
RtoP in the years immediately following the 2005 World Summit—the High-level Plenary
Meeting of the 60th Session of the General Assembly that gave birth to RtoP—these two
facts suggest that significant progress has been made thanks to the astute stewardship of
UN Secretary-General Ban Ki-moon, who is personally committed to the principle. Where
it was once a term of art employed by a handful of like-minded countries, activists, and
scholars, but regarded with suspicion by much of the rest of the world, RtoP has become a
commonly accepted frame of reference for preventing and responding to mass atrocities.

Libyan Interim Government
Libya’s interim government faced multiple challenges in 2013. Myriad armed groups
controlled security in many parts of the country, thousands of detainees remained in
government and militia-controlled detention facilities without access to justice, and ram-
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pant ill-treatment and deaths in custody persisted. Forced displacement of tens of thousands of people from the town of Tawergha by militias from nearby Misrata had yet to be
resolved.
Authorities failed to conclude any investigations into politically motivated assassinations, attacks on protesters in Benghazi and Tripoli, and attacks on journalists and foreign
diplomatic missions, citing lack of resources and the precarious security situation.

Political Transition
The General National Congress (GNC), Libya’s first elected parliament, has yet to fulfill
its core mandate to organize elections for the Constituent Assembly (CA). On July 16, the
GNC approved a law for electing the 60-member CA, which will draft Libya’s constitution
but at time of writing the law had not been issued, and the elections date had not been
fixed.
The GNC suffered from political discord between its main political parties, in particular
the Muslim Brotherhood-affiliated Justice and Construction Party (JCP) and the more liberal leaning National Forces Alliance (NFA); resignations by some Congress members; and
removal of some congress members due to a sweeping lustration law that banned from
office persons who had held any office in the Gaddafi era.

Security and Militias
The interim government failed to control deteriorating security in the country, especially
in the capital, Tripoli, and in Benghazi, Libya’s second largest city.
Myriad armed groups with varying agendas and allegiances, some affiliated with the government, controlled large swathes of the country and its resources—including Libya’s oil
terminals, its main income source—and operated with impunity. The government failed
to demobilize militias or merge fighters who fought against Muammar Gaddafi’s forces in
the 2011 uprising into government forces with proper vetting procedures.
Authorities “contracted” militias, comprised of former revolutionary fighters, to help impose order, instead of prioritizing establishing a military and police force. These militias,
including the Libya Shield Brigades and the Supreme Security Committee (SSC) that ope146
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rated under the army chief of staff and Interior Ministry respectively, operated parallel to
state security forces.
Attacks by unknown groups increased against foreign diplomatic missions in Tripoli and
Benghazi, including the Tripoli embassies of France and the United Arab Emirates, and
the Egyptian consulate in Benghazi.
Criminal investigation units under the police and Prosecutor’s Office failed to arrest suspects or complete investigations into at least 30 seemingly politically-motivated assassinations. Authorities cited lack of capacity and the security situation as reasons for their
inaction.
Tribal clashes among various armed groups, mostly vying for territorial control, increased in the Nafusa Mountains; Zawiya and Warshafana on the west coast; Sirte in center
of the country; and in Kufra and Sebha in the south. Different militias clashed frequently
in Tripoli.
There was an increase in violence in Tripoli in November when militias mainly from Misrata attacked overwhelmingly peaceful protesters. In ensuing clashes, 51 people died and
more than 500 were injured. This prompted the government to implement law 27/2013
and law 53/2013 which called on all “illegitimate” armed formations to disband.
Violence escalated in the east, particularly in Benghazi and Derna, as armed groups with
a religious agenda and other militias increased attacks on the government. In June, 31
protesters, some armed, were killed during clashes outside the Benghazi headquarters of
the government-aligned Libya Shield Forces militia. The protesters were demonstrating
against the militia’s presence in city and its alleged abuses, such as arbitrary detentions.
The Cyrenaica Transitional Council, headed by Ahmed Zubair al-Senussi, and the Political Bureau of Cyrenaica, headed by Ibrahim Jadhran—two rival political groups with
a military wing calling for an autonomous federalist form of government—competed for
recognition in Libya’s Eastern region. After months of occupying vital oil terminals in the
East, Jadhran announced a parallel rival government on October 24, and created a “National Oil Company” to rival Libya’s central national oil company.
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Libya’s south remained a closed military region throughout 2013. Lack of border control
and tribal infighting destabilized the region and trafficking of humans, drugs, and weapons with neighboring Chad and Algeria surged.

Arbitrary Detention, Torture, and Deaths in Custody
Around 8,000 detainees held in relation to the 2011 armed conflict are still in detention
facilities; around 3,000 of these are held in government custody, the rest by militias. Most
have no access to lawyers or judicial reviews. Militias were responsible for continuing
widespread abuses, and some deaths, in custody.
The judicial police, tasked with running detention facilities, remained weak and ill-equipped. There were at least two prison riots in Tripoli and Benghazi, including one at
al-Roueimy prison in Tripoli in September when authorities wounded at least eight detainees with live fire. Armed groups attacked at least two convoys transferring detainees
between their prison and a Tripoli court. Numerous prison breaks occurred in Sabha. In
Benghazi, 1,20o detainees managed to escape after a riot in August.
Migrant workers from sub-Saharan Africa and South Asia continued to face harassment
by militias, arbitrary arrests by militias and government forces, and forced labor by criminal gangs and militias.
While most of Libya’s prison facilities are controlled by military or other governmental
entities, others are under the control of independent armed militia groups. The lack of
central oversight and accountability of these facilities has allowed for the widespread
use of torture against prisoners, including with whips, metal chains, and electro-shock
weapons, which has led to frequent deaths in detention. Recently, the Interior of Minister announced a new initiative to investigate abuses committed by police. No similar
accountability efforts have been made for military personnel or non-state perpetrators of
torture, such as militias.

Judicial System and Transitional Justice
The judicial system continued to face considerable challenges, including the slow pace of
screening detainees and transferal to state custody. Prosecutors’ inability to bring conflict-related cases to court and gaps in the judiciary’s application of fair trial standards also
plagued the system.
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Militias subjected judges, prosecutors, lawyers, and witnesses to threats and violence,
which authorities failed to challenge. At time of writing, the general prosecutor had not
concluded an investigation into the killing of Muammar Gaddafi and his supporters in
October 2011.
On September 19, Libyan authorities started the pre-trial stage of domestic proceedings
against one of Gaddafi’s sons, Saif al-Islam Gaddafi, his intelligence chief, Abdullah Sanussi, and 36 other senior Gaddafi-era officials. They faced charges of murder, torture,
and indiscriminate killings committed during the 2011 uprising. The trials of these former officials were expected to start in December.
At time of writing, the GNC had yet to pass the draft transitional justice law, which calls
for a commission to investigate abuses, refer perpetrators for prosecution, and compensate victims directly. It would cover abuses committed during the Gaddafi era and during
the transitional phase following the 2011 conflict. A draft law that would provide some
compensation for mainly female victims of physical and sexual violence had yet to pass.

Death Penalty
Military and civil courts imposed at least 28 death sentences, 12 of them passed in absentia, since Gaddafi’s fall in October 2011. The Misrata Military Court sentenced two
members of Gaddafi’s military to death for violations committed during the 2011 conflict,
including indiscriminate attacks against civilians and torture. A civil court in Misrata
sentenced a former Gaddafi official and pro-Gaddafi fighter to death for unlawful killings
during the 2011 uprising. Civil courts in Misrata, Benghazi, Zawiya, and Tripoli sentenced
12 civilians to death on charges related to the 2011 conflict and common crime charges,
including murder. Lawyers and family of the accused alleged serious due process violations, including the inability to call defense witnesses. The Supreme Court had yet to
approve the death sentences at time of writing.

International Justice and the International Criminal Court
Saif al-Islam Gaddafi and Abdullah Sanussi, who are wanted by the International Criminal Court (ICC) for crimes against humanity, remained in Libyan custody, without access
to lawyers.
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Libya filed a legal bid at the ICC to prosecute Gaddafi domestically in May 2012, and was
told it could postpone surrendering him to the court until the ICC made its decision. In
May 2013, the ICC judges rejected Libya’s bid and reminded the Libyan authorities of their obligation to surrender him. Libya has appealed the decision rejecting its bid.
On October 11, the ICC ruled Sanussi’s case inadmissible thereby granting Libya the right
to try him domestically. Sanussi’s lawyers at the ICC appealed that decision. At time of
writing, the ICC had yet to rule on the appeal.

Forced Displacement
Approximately 35,000 people from the town of Tawergha, in Libya’s northeast, remained
forcibly displaced at the end of 2013, with militias from nearby Misrata preventing them
from returning to their homes. The militias accuse Tawerghans of supporting Gaddafi
and committing serious crimes, including rapes and torture, against people in Misrata
in 2011.
Militias mainly from Misrata continued to arbitrarily detain, torture, harass, and kill
Tawerghans in custody. At time of writing, 1,300 people from Tawergha were detained,
mainly in Misrata, or unaccounted for. The same militias also prevented residents of Tomina and Karareem, towns near Tawergha, from returning home.

Freedom of Speech and Expression
Attacks on journalists increased amid instability. In August, unknown assailants killed
a journalist in Benghazi, two other journalists escaped separate assassination attempts.
Throughout the year, militias threatened and beat scores of other media workers, mainly
in Tripoli and Benghazi
Two politicians faced blasphemy charges and possible death sentences if found guilty
for using posters during the GNC elections campaign in June 2012 that militia members
claimed insulted Islam.
An editor of al-Ummah newspaper faced charges of insulting members of the judiciary
after he published a list of allegedly corrupt judges and prosecutors. If found guilty, he
could face up to 15 years in jail.
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Freedom of Religion
Attacks on Sufi religious sites across the country continued in 2013, although fewer in
number than in 2012. Authorities made no effort to protect the religious sites of minorities or arrest those responsible for attacks. In August, unknown persons desecrated
Sufi graves in Tripoli and, in September, desecrated a Sufi gravesite in Mizdah, southern
Libya. In September, a Sufi religious leader was assassinated by unknown gunmen in the
Eastern city of Derna.

Women’s Rights
In February, Libya’s Supreme Court lifted restrictions on polygamy, enabling a man to
marry up to four wives without the prior consent of his first wife. In April, the Ministry
of Social Affairs suspended issuing marriage licenses for Libyan women marrying foreigners after a call by Grand Mufti al-Sadeq al-Ghariani to avoid spreading “other” religions
in Libya. In the absence of a Personal Status Law, the law Concerning the Specific Provisions on Marriage and Divorce and their Consequences, Law No. 10 of 1984 is the only
current legislation dealing with domestic violence, but enforcement remains weak.

Political Isolation
After months of controversy, the GNC in May passed the Political Isolation Law, barring
Gaddafi-era officials from holding public office for 10 years. The law’s sweeping provisions, vague procedures, and lack of judicial review, meant it violated human rights standards. Armed groups surrounded the Foreign Affairs, Justice, and Interior ministries, as
well as the GNC, demanding that the GNC pass the law.

Key International Actors
The United States, European Union countries, and the United Nations played significant
roles throughout the year. In May, the EU signed a border assistance agreement with Libya supporting border security efforts. The US, UK, Germany, France and Italy expanded
cooperation, particularly in the security sector, although promised trainings of security
forces for the most part did not materialize.
In March, the UN Security Council adopted resolution 2095, which extended the mandate
of the United Nations Mission to Libya (UNSMIL) for one more year. The resolution modified the arms embargo to allow Libyan authorities access to non-lethal weapons and
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equipment in certain circumstances. Also in March 2013, the UN Human Rights Council
(HRC) adopted a resolution that urged the government to implement reform, but failed to
condemn ongoing and serious violations. The HRC asked the UN High Commissioner for
Human Rights to report back in March 2014 on the situation on the ground.
On May 8, the US, UK, and France expressed concern for the armed protests and violence during the democratic transition. On September 10, the US, UK and Italy issued a
statement supporting the Libyan government in its efforts to restore security and build
its institutions and cautioning against disruption of Libyan oil exports due to protests by
armed groups at Libya’s main exporting oil terminals.
In response to ongoing insecurity, the US, UK, France, Italy, and Turkey announced plans
to train more than 8,000 militia members for a General Purpose Force to be merged into
Libya’s army and police forces.
.
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EGYPT / MISIR

Salma Ashraf
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Thank you all for being here and I would like to thank the organisers for giving me this
honour to represent Egypt here. I’d like to also thank them for choosing this great place
which holds a special place in my heart and which we share with similar experience.
I would like to brief you all on the situation after the revolution of 2011 and before the
coup of July 2013 and the short-lived democratic transition.
On January 25th, 2011, millions of Egyptians took to the streets to peacefully protest against decades-long of totalitarianism and corruption by the Mubarak regime. They had
hoped to creat a different future for themselves and their children. They wished to create
a society based on respect for human rights and democracy and to end the police state.
The military council ruled for a year and a half until we were finally able to hold the first
democratic presidential elections which resulted in the winning of President Mohamed
Morsi.
Only one year later a military coup took place; thousands of people were killed since the
3rd of July 2014. Tens of thousands were put in jail for their political orientations or for
their political views.
The elected president, 9 of his presidential aides and 240 of elected parliamentarians
were imprisoned.
Women and children were killed, shot with live bullets, imprisoned and tortured inside
prisons. Minors and young children were kept in illegal detention centres with criminals,
adults, and tortured for no reason.
Women and children were sexually harassed and raped in places of detention an unprecedented phenomenon in Egypt.
Students were shot inside their university campuses, killed and arrested from their universities and houses every dawn. Security was completely absent for all.
Lawyers and human rights defenders were put in jail, including members of the National
Council for Human Rights.
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Exceptional laws were introduced, and the right to freedom of assembly was violated and
became a reason to arrest anyone.
All human rights were violated in breach of the Egyptian Constitution and the international laws and treaties to which Egypt was a party and areas of freedom shrunk to a
minimum.
To date, freedoms continue to be violated as those who lead a coup are now governors
of the country and dreams of a future of a democratic state seems to further away every
single new day.
The only hope to bring some democracy back and respect for human rights can become
real only with collective efforts of sincere human rights defenders who stand as one in
the face of tyranny and continue to name and shame oppressive countries.
Finally, I hope that all together we can make difference to the lives of victims of human
rights everywhere in the world.
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NIGERIA / NİJERYA
International Law, The Siyar Tradition and Peaceful Coexistence

Prof. Dr. Tijani El-Miskin
University of Maiduguri, Nigeria
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International law, like many other areas of human intellectual endeavor, is one of those fields of study characterized by an epistemological conflict. On one hand, origin of
scholarship around it could historically be traced to a very distant past and on the other,
the dominant discourse on its origins and development reflects absolute Eurocentricism.
This unidirectional approach to the discipline is not an isolated event but a consistent
depiction of western ascendency in the way knowledge is produced, distributed and appraised all over the world.
While the discipline and substance of International law had origins well before the western dominance of the way fields of study are projected, the appellation itself is widely
reported to be of European origin. The eighteenth century name has turned out to be
more popular than the earlier name of “law of nations”. Gardiner states in his work International Law:
Many have recorded that the term International Law was devised by Jeremy Bentham in
1780. The reason for Bentham’s preference for this term over the established description
of the subject as the law of nations was to avoid linguistic confusion … Law of nations
would more appropriately point a reader to the internal law of states.
Black’s Law Dictionary defines International Law as:
The legal system governing the relationship between nations; more modernly, the law of
international relations embracing not only nations but also such participants as international organizations and individuals (such as those who involve their human rights or
commit war crimes .
International Law stands in contrast with municipal laws or laws within a country. International Law itself is often subdivided into many categories of which two stand out.
These are: public international law (generally just termed international law), private international law (a term used by many scholars with a sense of lament because of the
wrong impression it may convey).
Paraphrasing a 1999 work titled Private International Law by C. Cheshire and P. North),
Malcolm N shaw explains that Private International Law which is sometimes called conflict of laws deals with those cases within particular systems in which foreign elements
obstrude raising questions as to the application of foreign law or the role of foreign courts.
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The above perpectives of international law are certainly more liberal than the early 20th
century views of Oppenheim who saw international law as:
Essentially a product of Christian civilization and began to gradually grow from the second half of the middle age.
He also wrote that:
Law of nations or international law is the name of the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized states in their intercourse
with each other .
Naturally, the very one sided view of international law as “essentially a product of Christian civilization” and the exclusivist implications of the phrase “civilized states” attracted
tremendous criticism. Subsequent editions of his international law deleted the controversial phrases such as characterizations like “civilized states” whose narrowness is especially obvious in the implied exclusion of many civilizations in Oppenheim’s paradigm
of “civilized states”. Because of the wide respect Oppenheim enjoyed especially among
western scholars, it appeared that the deletion constituted some intellectual salvation
for him.
Throughout history, the triad of war, peace and neutrality have constituted core issues
in international law. Whether it is the ancient pre-European archetypes or the dominant
western conception of international law the question of management of wars, how to
achieve and sustain peace and the posture of neutrality are preeminent concerns. The
western evolution of international law came to be embodied in international law’s political colossus: the League of Nations and its successor entity the United Nations. Both the
league and the UN emerged out of circumstances of warfare and the management global
peace, security and peaceful co-existence. There are of course many other issues that the
UN deals with but the above mentioned three top its agenda.
Early Western Writers never acknowledged the important role Islam played in the evolution of international law. This intellectual vacuum was there despite the fact that a
European international law pioneer like Hugo Grotius, the Dutch jurist usually regarded
in the West as the father of international law, was said to have some acquaintance with
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Muslim international law. Grotius who died in 1645 is reported in his 1625 book De jure
bell ac pacis to have mentioned about the existence of the law governing return of things
and persons captured by the enemy (postliminium) in Muslim international law.
Later writers especially form the 20th Century onward should be assumed to be in a position to know even much more about the development of Muslim international law. Yet
they make only passing references to it. Malcolm N. Shaw in his international relations
inadequately acknowledges the role Islam played, though footnoting a few research articles on the subject as references. In the over 1500 pages of the book, he dedicates only
an eleven line paragraph to the role of Islam in the development of international law.
While earlier European writers did not even acknowledge the existence of the elaborate
Islamic system of international law despite Islam’s seven century rule in Spain until 1492,
contemporary writers like Shaw who have broad access to many resources facilitated by
the information revolution of the world wide web and Globalization, make only scanty
references to this important development.
Muslim international law emerged within the Siyar tradition. The word siyar is the plural
of sira. Sira in ordinary parlance had generally been used to refer to conduct or behavior
especially in relation to the conduct of the Prophet Muhammad (S.A.W) and the khulafa
al-rashidun (rightly guided caliphs). The conduct the term connotes covers conduct both
in war and peace. Consequently siyar came to be a technical register embodying the concept of Muslim international law . Its consequent embodiment of Muslim international
law especially in the early second century of Hijra, witnessed sustained exploration of
the discipline’s frontiers and a rigorous codification and systemization of this important
field of study.
Sustained development and codification of Muslim international law (or the siyar tradition) was most notably championed by one the four leading imams of the best known
schools of law, Abu Hanifa and his students. Abu Hanifa, Abu Yusuf and Al-Shaybani
constituted the siyar trio that bequeathed to the world a well-developed framework of
international law. Many other scholars of the second Hijra century made significant contributions to the field of siyar either as critical reactions to Abu Hanifa’s views of international law (for example al-awzai’s work) or as transmissions and commentaries on the
Hanafi siyar corpus. An example of such transmissions and commentaries is the partial
but copious reproduction of Hanafi circle’s siyar and al-awzai’s critique in Kitab al-Umm
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of Shafii (who studied with both Malik and Abu Yusuf). Shafii’s al-Umm is incidentally
a pioneering work on the systemization of the principles of Islamic law (or Usulul-Fiqh).
Both Abu Yusuf and al-Shaybani were students of Abu Hanifa. Abu Yusuf was the senior
fellow disciple of Al-Shaybani’s. Abu Yusuf dictated to Al-Shaybani a great deal of Abu
Hanifa’s siyar lectures. Consequently Al-Shaybani produced the important manuals of
international law: Kitab al-siyar al-saghir and Kitab al-siyar al-kabir.
Muslim international law or the siyar tradition has been part of Islam’s fiqh corpus. Kitab
al-siyar had always been a chapter in the Islamic law compendiums. The extraordinary
contribution of the second Hijra century jurists was in separating it, codifying it and
handling it as an independent and specialized field of study, especially under Abu Hanifa
and his students. The contributions included not only appraisals of the efforts of Abu
Hanifa’s circle. The second century of Hijra siyar contribution also included challenging
critical reactions like those of Al-Awzai as well as rejoinders and counter criticisms of
such challenges like Abu Yusuf’s al-radd ala siyar al-awzai.
Both the municipal and international laws are derived from the same basic sources. The
system of derivation from these sources is well established in the principles of Islamic
law called Usul al-fiqh, so well pioneered especially by Imam shafii and his students. The
usul principles had always been used by jurists but Shafii codified and systemized them
especially in his Kitab Al-Umm. The Qur’an and the Sunnah of the Prophet Muhammad
(S.A.W) are the two primary sources of legislation supplemented by analogical deduction
(Qiyas) consensus of jurists with well-known yardsticks of competence (ijma) and a few
other secondary sources. Both municipal laws of Islam and its international law emanated from the same basic sources, but of course their subject matters are different.
Peaceful coexistence is a human necessity and the alternative is global chaos. International law affects so many areas of human life but the issue of war, peace and neutrality
are paramount. They are so because they determine the question of peaceful coexistence.
What then are some of the contributions of Muslim international law to peaceful coexistence? There are certain constituents in any system that are necessary components of
peaceful coexistence. These components must be well established in the system before
peaceful coexistence can be guaranteed in its international legal vision.
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These components are:
(a) The principle of rule of law and legal guarantees of it say in a constitutional framework
(b) Recognition of the other as entitled to independent identity
(c) Considerate consciousness of the other
The question to be asked is, have these components been embodied in the Islamic legal
tradition? The answer is yes as it will be clear in the following:
(a) The important principle of rule of law which is a key safeguard against arbitrariness
was clearly demonstrated by the Prophet Muhammad (S.A.W) when he arrived in Madina
and established the first Muslim state. He dictated a very famous constitution clearly
indicating that the new state would be based on the rule of law and important constitutional principles. The famous constitution of Madina was a historic development in the
history of Mankind and the document has survived to the present . Peaceful coexistence
can only be promoted where a well articulated legal tradition becomes the arbiter in desputes. There is then rule of law and a basis of mutual understanding.
(b) the principle of recognition of “the other” is established in the Qur’an’s declaration
that “there is no compulsion in religion” and the fact that disbelievers in the message
of Islam had been conceded their separate identity in the proclamation: “unto you your
creed and unto me my religion” . Without recognition of the other and entrenching such
a recognition in a clear legal articulation such as the above mentioned framework, the
basis of mutual confidence and harmonious coexistence may not be possible. The Qur’an
and the corpus of the Prophet’s Sunnah have clearly given a respectable identity to Jews
and Christians who are referred to as the people of the book (ahl al-kitab). The dignity
of the term can be appreciated in the fact that in the perspective of the Qur’an, the book
being referred to has the same origin as the book revealed to Muhammad (S.A.W). So it
is an honourable appellation.
(c) Magnanimity to and considerate consciousness of the other is critical for peace building and peaceful coexistence especially in warfare. Magnanimity is especially effective
when it is shown in a situation where the other side is at the mercy of the one expected to
be magnanimous. In the history of Islam, some of the darkest moments were the persecution of the Muslim community and their leader Muhammad (S.A.W) who was eventually
driven from his birth place of Makkah. He migrated to Madina along with his followers.
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There was a subsequent conquest of Makkah after which the whole of its population was
at mercy of Muhammad (S.A.W) who asked them after gathering them: what do you think
I would do to you? They answered that he would be good to them. He told them that he
would treat them in the way his brother Yusuf treated his brothers and he forgave them
and told them to go free.
The above issues are well documented in Islamic History. They were not belatedly created. They emanate from a credible source of law binding on Muslims who cannot change
them as they are principles of Islamic legal and political system. These principles also
are fundamental in forging peaceful coexistence. They are not afterthoughts but have
been part of Islamic vision of peaceful coexistence, international and inter communal
harmony. The tradition of siyar, whose origins were the sources of Islamic law and the
conduct of Muhammad (S.A.W) in peace and war provides an important instrument for
peaceful coexistence . There is a dire need to explore these instruments in the context
of international law to bring relief to our global community ever thirsty for peace and
harmony.
1
See Richard K. Gardiner, International Law. Harlow: Pearson Education Limited, 2003, P.
18. Gardiner refers to J. Bentham, An Introduction to the principles of morals and legislation. ch 17, 52, XXV
2
See Bryan A. Garner, ed in chief, Black’s Law Dictionary. St. Paul, Minnisota: Thomson
West, 1891; 2004. Eighth edition. P. 835.
3
See Malcolm N. Shaw, International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2008,
P. 1
4
For a critique of L. Oppenheim’s controversial views and their subsequent revisions see
S.K. Kapoor, International Law and Human Rights. Allahabad: Central Law Library, 1974;
2011. Eighteenth Edition. Pp 24 – 28. For further critique of Oppenheim’s perspectives
that do not recognize other sources of International Law and his other contestable views
see Muhammad Hamidullah, The Muslim Conduct of State, Kuala Lampur: Islamic Book
Trust, 1973; 2012.
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See Hamidullah op cit P. 267.
6
For exemplified explanation of the terminology sira/siyar, see Muhammad Hamidullah,
the Muslim Conduct of State op. cit, PP. 10 – 12.
7
Mahmood Ahmad Gazi has translated A-lShaybani’s Kitab al-siyar al-saghir into English
with a valuable introduction. See Muhammad Al-Hassan al-Shaybani, Kitab al-siyar al-saghir. Edited and translated by Mahmood Ahmad Gazi. New Delhi: Adam Publishers, 2007.
Introduction: PP. 1 – 39.
8
Hashimi has a book length study of the constitution of Madina. He has enclosed a copy of
the text as well. See Yusuf Abbas Hashimi, Kitabur-Rasul: The Constitutional Dictation of
Muhammad (S.A.W). New Delhi: Kitab Bhavan, 2001.
9
These articulations in Sura al-Baqara and Sura al-Kafirun respectively recognize the right
of non Muslims to their separate identities.
10
For a recent study of Islam and peace see Ibrahim Kalin, “Islam and peace: a survey of the
sources of peace in the Islamic tradition” in war and peace in Islam. Cambridge: Islamic
texts Society, 2013. PP. 217 – 249.
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CENTRAFRIQUE / ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

Maître Abdou Dangabo Moussa
Avocat au Barreau de Paris

Birinci Gün - Oturumlar
On me demande d’exposer la position de la minorité musulmane de Centrafrique, en rapport avec le thème du…, la sécurité et la réconciliation.
Pour que mes propos ne restent pas abstrait, je propose de présenter très sommairement
la question sous étude en me contentant d’un résumé introductif qui établit le contexte
et présente les points les plus importants en montrant l’intérêt du sujet et en résumant
d’éventuelles controverses doctrinales.
Je me suis efforcée de rédiger dans un style accessible et neutre.
Contrairement à une introduction classique, le résumé introductif que voici ne soulève
pas les problématiques du sujet mais il les résume et y répond brièvement. Il ne contient
pas d’informations qui ne soient pas détaillées et correctement sourcées, si je puis m’exprimer ainsi, dans le développement de mes travaux de recherches rédigé en 2004 et dont
une partie est publiée aux Editions Menaibuc/Paris 2014.
Il contient enfin des références bibliographiques sommaires et annexes.
Pour commencer, la maxime que voici s’impose à moi : « Ceux qui ignorent leur histoire
sont condamnés à la répéter ». Nous devons examiner notre histoire passée, non seulement pour l’amour de cette histoire et celui de ses victimes, mais pour édifier une stratégie, processus de réconciliation, qui garanti un avenir sûr.
Je dirais que la violence (actuelle) en Centrafrique est une perversion qui est dépourvue
d’un processus historique de transformation. Depuis une trentaine d’années, l’Etat en
Centrafrique n’est rien d’autre qu’un groupe d’hommes armés, d’où le drame centrafricain, il convient d’identifier un certain nombre de secteurs sur lesquels la communauté internationale, la CEEAC et l’Union Africaine(UA) doivent en cibler de manière privilégiée
pour les réformes à venir. Il s’agit en premier lieu de :
•

Droits de la minorité ethnico-religieuse

•

Secteur de la Sécurité

•

Lutte contre la pauvreté de la population

•

Réhabilitation des fondamentaux
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Mais avant tout un survol historique et une analyse de la crise centrafricaine s’impose.

1. La République centrafricaine (RCA) s’étend sur 623,000 Km2 et, se trouvant enclavée
entre le Tchad, le Soudan, la République Démocratique du Congo et le Cameroun, reste
très vulnérable aux différentes sources d’instabilité de la sous-région. Une grande partie
de son territoire reste extrêmement difficile d’accès, et l’insécurité qui persiste dans le
nord et le sud semble avoir regagné de l’ampleur dans l’est du pays, notamment suite au
retrait de la Mission des Nations Unies en
République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) de la Vakaga et aux progrès mitigés
en matière de réforme du secteur de la sécurité (RSS) et du processus de Désarmement,
démobilisation et réinsertion (DDR). La République centrafricaine possède un riche capital en ressources naturelles, forestières, minières et hydrologiques. Cependant, une dégradation lente de l’environnement est constatée en raison de l’impact des changements
climatiques, de la déforestation et des déboisements non contrôlés, des pratiques agricoles basées sur les cultures itinérantes et le brûlis, et l’exploitation accélérée des ressources naturelles. La population de la RCA, estimée à 4,6 millions d’habitants en
2010, comporte 50,20% de femmes. Près de 42% de la population à moins de 15 ans, et 82
% de la population vit en milieu rural.

2. Après avoir été fortement négatif (-7,1%) en 2003 principalement en raison des derniers troubles politico-militaires, le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) est
remonté à 2% en 2008 et après une légère baisse en 2009, a atteint 3,3% en 2010, au sortir
de la crise mondiale financière. La RCA a pu atteindre en juin 2009 le point d’achèvement
de l’initiative en faveur des Pays Pauvres très endettés. Malgré ces avancées macro-économiques, la croissance repose principalement sur un tissu économique faiblement
diversifié, à faible productivité, et son taux de croissance de 1% par an et par habitant
ne parvient pas à rencontrer les besoins d’une population qui augmente de 2,5% par an.
L’économie repose sur le secteur primaire de subsistance qui rassemble 82% de la population et contribue pour 42,5% du PIB. La pauvreté reste quasiment généralisée étant
passée de 67% en 2007 à 62% en 2009. En milieu urbain, 49,6% de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté, alors qu’en milieu rural, le taux est de 69,4%. Dans certaines
régions ce taux atteint 78%. La pauvreté touche particulièrement les ménages de taille
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moyenne à faible taux d’alphabétisation, et, ceux qui survivent de la production agricole
(72%). L’insécurité alimentaire touchait 30,2% des ménages en
2009. Selon le « Multiple Indicator Cluster Surveys » (MICS) de 2006 et l’analyse globale
de la vulnérabilité et la sécurité alimentaire, l’insécurité alimentaire reste endémique
dans tout le pays, et est particulièrement prononcée dans les zones rurales de production cotonnière et minières qui sont en même temps des régions de production agricole.
D’après le dernier rapport national des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) de 2010, la plupart des indicateurs sociaux se sont constamment dégradés au
cours de la dernière décennie et plus particulièrement au détriment des femmes, et laisse
augurer que la RCA ne pourra pas atteindre les OMD d’ici 2015 sauf sans doute, dans les
domaines de l’éducation et de l’accès à l’eau potable où une légère tendance à l’amélioration a été constatée. Mais le Nord-est reste toujours marginalisé à tous les niveaux :
absence d’infrastructures routières, sanitaires, scolaires et universitaires, etc. Pendant
la saison des pluies, la région est coupée six mois du reste du pays. Ses populations se
plaignent de discrimination. Les ressortissants de cette région notamment les Goula et
rounga ont fait récemment l’objet d’une répression sans commune mesure de la part du
pouvoir central dirigé par l’ancien Président François Bozizé, en exile en Ouganda. C’est
la raison pour laquelle les élites de cette région ont décidé de créer l’Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR), la Convention des Patriotes pour la Justice
et la Paix (CPJP), la Convention des Patriotes du Salut et du Kodro (CPSK). Ces formations
politico-militaires ont décidé d’unir leurs forces par une alliance baptisée en langue nationale « Seleka ».

3. Après les élections de 2005, les efforts en matière de consolidation de la paix se devaient d’être maintenus et renforcés. En 2006 et 2007, la France intervient dans le nord-est
pour appuyer les troupes de François Bozizé face aux rebelles. L’armée française parvient
à repousser les forces de l’UFDR (Union des forces démocratiques pour le rassemblement)
et reprend l’aéroport de Birao au terme de bombardements meurtriers. En décembre
2013, la pression de Seleka force le président centrafricain, François Bozizé, d’accepter le
principe de gouvernement d’union nationale, tandis que 500 soldats français se tiennent
prêts à « protéger les ressortissants européens ».
En juin 2008, un accord de paix global était signé avec les principaux groupes politico-militaires, et en décembre 2008 un Dialogue Politique Inclusif (DPI) était organisé rassemb169
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lant toutes les forces vives de la nation. Un gouvernement d’ouverture fut mis en place en
janvier 2009, une stratégie nationale de consolidation de la paix portant notamment sur
la réforme du secteur de la sécurité et sur la promotion de la bonne gouvernance et de
l’état de droit, fut finalisée en février 2009. Le programme DDR fut lancé officiellement en
août 2009. Une Commission Electorale Indépendante (CEI) fut mise en place en octobre
2009 pour préparer et organiser les élections présidentielles et législatives du 25 avril
2010. Reportées à deux reprises pour assurer leur caractère inclusif et consensuel, les
élections présidentielles et législatives ont eu lieu le 23 janvier 2011. Les résultats des
élections furent néanmoins contestés par une grande partie de l’opposition qui devait se
rassembler en mars 2011 dans le forum pour l’annulation et la reprise des élections (FARE
2011). Il a également été constaté que beaucoup restait encore à faire pour développer et
pérenniser les capacités des institutions nationales chargées d’appuyer les cycles électoraux en RCA.

4. La crise centrafricaine de 1996 à 2003
Rappelons que la crise centrafricaine de 1996 à 2003 a pour fondement des revendications ethnico- corporatistes ayant fait l’objet d’une récupération politique. En effet, l’élection d’Ange-Félix Patassé à la présidence de la République Centrafricaine en 1993 n’a
fait que reproduire la trajectoire politique habituelle en Afrique, par laquelle des groupes
sociaux définis principalement sur une base ethnique ou régionale se succèdent au pouvoir (Zongola, 2003 : 03).
La première manifestation de cette crise est la mutinerie du 18 au 22 avril 1996 au Camp
Kassaï à Bangui. Même si la raison avouée de cette mutinerie est le retard dans le paiement des arriérés de solde des soldats, il faut y lire la grogne des soldats d’origine
Yokoma, l’ethnie de l’ancien président Kolingba qui jouissaient, du fait de leur appartenance ethnique, d’un traitement de faveur au sein de l’armée et qui sont délaissés par le
président Patassé. Ce dernier leur préfère des soldats de sa propre tribu, les Saras, à qui
il octroie toutes sortes d’avantages. La mutinerie prit fin à la suite d’un accord entre les
mutins et les autorités du pays relatif au règlement du problème des soldes impayés.
Les revendications des soldats n’ayant pas été prises en compte, on assistera, un mois
plus tard, c’est-à-dire le 18 Mai 1996, à une nouvelle mutinerie. Comme la première, cette mutinerie est, en toute vraisemblance, liée à l’irrésolution du problème des soldes et
à celui de la discrimination dont les soldats Yakomas se sentaient victimes. Mais, aux
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revendications d’ordre corporatiste est venue s’ajouter une dimension politique, les mutins et une grande partie de l’opposition réclamant la démission du président Patassé.
Contrairement à la première, cette mutinerie sera plus dévastatrice causant notamment
des centaines de morts même parmi les civils et la destruction de plusieurs entreprises
économiques. La mutinerie prit fin le 5 juin 1996, suite à l’adoption d’un protocole d’accord politique (PAP) prévoyant, entre autres, une loi d’amnistie générale pour les mutins,
la formation d’un gouvernement d’union nationale et un programme minimum commun
(PMC) de gouvernement. Malgré quelques marques de bonne foi de la part du Président
Patassé, perceptibles notamment dans la nomination de Jean Paul Ngoupandé au poste
de Premier Ministre et la tenue des Etats Généraux de la Défense Nationale (EGDN) du 19
août au 9 septembre 1996, la situation ne s’améliore pas à cause des réticences de certains barons du régime Patassé déterminés à sauvegarder leurs privilèges.
Cet atavisme dans la négociation et le processus de sortie de la crise sera à l’origine
d’une troisième mutinerie le 15 novembre 1996. Cette mutinerie sera caractérisée par
une généralisation et une radicalisation de l’ethnicisation marquée par la constitution de
blocs sur une base ethnique tant au sein de l’armée qu’au milieu de la population elle-même. Suivant leurs régions d’origine, les résidents de Bangui se regroupent en deux zones
antagonistes et font recours aux langues ethniques pour communiquer en lieu et place
du Sango, la langue nationale. L’armée elle-même est divisée entre « loyalistes » et « mutins ». Cette scission au sein de la population et de l’armée perdurera jusqu’à la signature
le 25 janvier 1997, des «Accords de Bangui», signature qui marque en outre la fin de la
troisième mutinerie des FACA et constituaient un préalable à la tenue des Conférences de
Réconciliation Nationale (CRN).
Mais, une fois politisée, la grogne des militaires deviendra un conflit ouvert sur le partage
du pouvoir entre le régime Patassé et l’ensemble de l’opposition politique. Car les mutineries ne furent qu’une manifestation, quoique brutale, de la crise de l’Etat en général et
de la résistance des détenteurs du pouvoir à la démocratisation en particulier. (Zongola,
2003 :5). Le président Patassé et son entourage se sont en effet rendus coupables du blocage du processus de réconciliation nationale depuis les mutineries de 1996-1997. Qu’il
s’agisse du partage du pouvoir, du processus électoral, ou de la restructuration des forces
armées, le pouvoir usait de toutes sortes d’astuces pour rendre vains les gains réalisés
par l’opposition dans les négociations sous la médiation internationale. Cet état de chose
a rendu le terrain propice à une nouvelle rébellion, celle du Général François Bozizé qui,
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à la faveur du coup d’Etat du 15 mars 2003 prendra le pouvoir à Bangui. Mais ce changement à la tête de l’Etat a-t-il suffit pour apporter une solution définitive à l’insécurité due
à la mauvaise gouvernance en Centrafrique ? Quel fut l’impact de ce changement dans la
résurgence de groupes rebelles dans ce pays ?
La rébellion centrafricaine de 2003 à 2008
La crise que traverse actuellement la RCA s’entend dans le double sens d’une continuité
et d’une rupture d’avec l’atmosphère politique qui a précédé le gouvernement Bozizé.
Les faits sont simples. Arrivé au pouvoir en 2003 à la suite d’un coup d’Etat, le Général
Bozizé avait pour leitmotiv la lutte contre la pauvreté et la pratique d’une démocratie participative ayant pour fondement les recommandations des Conseils de Réconciliation Nationale (CRN). Cependant, dans la pratique, malgré une volonté affirmée de changement,
on constate la persistance des fléaux décriés depuis l’époque de l’ancien chef d’Etat Ange-Félix Patassé et qui ont causé la décrépitude du tissu socio-économique centrafricain
et le blocage du débat démocratique. En sommes, les changements à la tête de l’Etat n’ont
pas été suivis d’une amélioration de la situation Socio- économique et même politique du
Pays. La pauvreté et le chômage restent perceptibles et continuent à jouer leur rôle de facteur incitateur de crise et d’instabilité nationale. Les revendications socio-économiques
sont à la base de plusieurs revendications actuelles de l’opposition centrafricaine, qu’elle
soit armée ou non.
Cette crise est aussi marquée par un changement de rôle et la résurgence du phénomène
de criminalité transfrontalière (coupeurs de route ou zarguina). En ce qui concerne les
rôles, on observe une alternance entre les groupes au pouvoir et l’opposition, les rebelles
d’hier étant devenus les décideurs d’aujourd’hui et vis versa. Les barons du régime Patassé qui ont fui avec leur patron sont entrés en rébellion et se sont pour la plupart expatriés
dans l’espoir de revenir d’une façon ou d’une autre au pouvoir.
La résurgence du phénomène de la criminalité transfrontalière constitue un des traits caractéristiques de cette crise. La criminalité transfrontalière est ici le fait des zaraguinas,
ces groupes d’individus qui, selon les occasions, se constituent en rebelles, se servant
dans le deux cas de la frontière comme zone de retranchement. Cet état de chose a pour
conséquence immédiate de faire prévaloir un climat d’insécurité permanente fortement
préjudiciable à la reconstruction nationale et au projet de construction de l’identité sécu172
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ritaire de la sous-région, quand on sait que la présence de ces groupes est très souvent un
motif de discorde entre les États de la zone.
Il faut au surplus préciser que la situation d’insécurité dont souffre la Centrafrique actuellement est une répercussion de la mauvaise gouvernance. En effet, cette situation a, par
les différents flux de personnes et d’ALPC (Armes légères et de petit calibre) qu’elle génère, tendance à s’exporter vers le Tchad et la Centrafrique qui sont des pays limitrophes et
qui constituent en fait la ligne de front où s’opposent les différentes ambitions et intérêts
qui s’opposent dans la région, notamment au sujet des minerais et du pétrole.
La conséquence de cette combinaison de faits est qu’à partir de 2005, plusieurs villes du
nord de la RCA à l’instar de Tiringulu, de Birao et de Bria tomberont entre les mains des
rebellions qui, autre fait nouveau, opèrent parfois en coalition. Parmi les groupes rebelles
on peut citer entre autres : l’Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement
(UFDR), Le Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ), le Front Démocratique du Peuple Centrafricain (FDPC), l’Armée Populaire pour la Restauration de la
Démocratie (APRD). Tous ces groupes opéraient dans un dessein avoué, celui de prendre
le pouvoir par les armes à partir de leurs bases du nord.
Après les élections de 2005, les efforts en matière de consolidation de la paix se devaient
d’être maintenus et renforcés. En juin 2008, un accord de paix global était signé avec les
principaux groupes politico-militaires, et en décembre 2008 un Dialogue Politique Inclusif (DPI) était organisé rassemblant toutes les forces vives de la nation. Un gouvernement
d’ouverture fut mis en place en janvier 2009, une stratégie nationale de consolidation de
la paix portant notamment sur la réforme du secteur de la sécurité et sur la promotion
de la bonne gouvernance et de l’état de droit, fut finalisée en février 2009. Le programme DDR fut lancé officiellement en août 2009. Une Commission Électorale Indépendante
(CEI) fut mise en place en octobre 2009 pour préparer et organiser les élections présidentielles et législatives du 25 avril 2010. Reportées à deux reprises pour assurer leur
caractère inclusif et consensuel, les élections présidentielles et législatives ont eu lieu le
23 janvier 2011. Les résultats des élections furent néanmoins contestés par une grande
partie de l’opposition qui devait se rassembler en mars 2011 dans le forum pour l’annulation et la reprise des élections (FARE 2011). Il a également été constaté que beaucoup restait encore à faire pour développer et pérenniser les capacités des institutions nationales
chargées d’appuyer les cycles électoraux en RCA.
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Un accord de cessez-le-feu est signé le 12 juin 2011 pour ramener le calme dans le nord du
pays entre le gouvernement et les rebelles du CPJP. Il prévoit la cessation définitive des
hostilités, et l’intégration des rebelles dans l’armée régulière.
Le 10 décembre 2012, la coalition rebelle de la Séléka (l’alliance de factions dissidentes
de l’UDFR et du CPJP (Convention des patriotes pour la justice et la paix) ainsi que de plusieurs petits groupes rebelles) reprend les armes et dénonce le non-respect des accords
de paix. Ils s’emparent de plusieurs villes stratégiques.
Le 26 décembre 2012, l’ambassade de France et des États Unis à Bangui sont attaquées
par des manifestants proches du pouvoir de François Bozizé, inquiets de l’avancée des
rebelles. La représentation d’Air France n’est pas épargnée et un vol hebdomadaire Paris-Bangui doit faire demi-tour.
Le 11 janvier 2013, un accord de sortie de crise prévoyant un cessez-le-feu, le maintien
du président François Bozizé au pouvoir et la formation d’un gouvernement de transition
d’union nationale est signé à Libreville(Gabon). Des législatives doivent être organisées
au terme d’une période de transition de 12 mois. L’accord prévoit qu’un “nouveau Premier
ministre issu de l’opposition démocratique sera nommé” et le “retrait de toutes les forces
militaires étrangères” de Centrafrique, à l’exception des Forces africaines d’interposition
(FOMAC).
Le 20 mars 2013, La Seleka reprend les armes, fin de l’ultimatum posé par les rebelles
trois jours plus tôt. Les forces politico-militaires demandaient la libération de “tous les
prisonniers politiques”, le départ effectif “des forces étrangères” et la levée des barrages
policiers à Bangui.
24 mars 2013, la coalition rebelle Séléka prend la capitale, Bangui, chassant le président
François Bozizé, au pouvoir depuis dix ans. Le chef de la coalition Michel Djotodia est
proclamé président. La France annonce l’envoi de soldats pour assurer la protection des
ressortissants français et étrangers, portant ses effectifs à 550 hommes.
Le 25 mars 2013,”Une période de transition de trois ans” est ouverte. Michel Djotodia annonce qu’il va diriger le pays en gouvernant pendant “une période de transition consensuelle de trois ans”. Il suspend la Constitution et dissout l’Assemblée nationale. L’Union
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Africaine (UA) suspend la Centrafrique et impose des sanctions à sept responsables du
Séléka, dont le nouveau Président Michel Djotodia.
Le 31 mars 2013, formation d’un nouveau gouvernement d’union nationale composé d’opposants, de membres de la rébellion et de la société civile. Nicolas Tiangaye est reconduit
Premier ministre.
Le 4 avril 2013, Michel Djotodia approuve la mise en place d’un processus de transition
prévoyant la désignation d’un président pour 18 mois, comme l’ont demandé les chefs
d’État d’Afrique centrale réunis à N’Djamena(Tchad).
Le 13 avril 2013, Michel Djotodia est élu par acclamation Président de la Transition, lors
de la première session du Conseil national de transition (CNT).
Le 31 mai 2013, La Centrafrique émet un mandat d’arrêt international contre l’ex-Président François Bozizé, exilé au Cameroun et accusé par le nouveau pouvoir de crimes
contre l’humanité et d’incitation au génocide.
Le 13 juin 2013, Un nouveau gouvernement représentant toutes les sensibilités politiques
et dirigé par Nicolas Tiangaye est nommé. Les postes-clés restent aux mains du Séléka.
Le 1er Août 2013, La force multinationale d’Afrique centrale (Fomac) est transformée en
Mission internationale de soutien (Misca) sous l’égide de l’UA.
Le 14 Août 2013, Le Conseil de sécurité estime que la crise est une “grave menace” pour la
région et se déclare “prêt à envisager toutes les options possibles pour stabiliser” le pays.
Dans un récent rapport, le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon recommandait des
sanctions contre les responsables du Séléka « coupables d’exactions ». Alors que Bozizé
a fait pire !
Le 18 Août 2013, Michel Djotodia prête serment devant la Cour constitutionnelle, marquant
le début officiel de la transition qui doit durer 18 mois jusqu’à l’organisation d’élections.
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Le 28 Août 2013, Le président Djotodia interdit aux combattants du Séléka de participer
au maintien de l’ordre à Bangui là où la Misca a pris position notamment dans les quartiers nord pour neutraliser d’ex-rebelles qui y sèment la terreur.
Le 19 septembre 2013, Le président tchadien Idriss Deby Itno a mis en garde sur la persistance de la menace djihadiste en Afrique, et a plaidé pour une action en Centrafrique, qui
risque, selon lui, de devenir “un sanctuaire de terroristes”.
Depuis le mois de septembre 2013, les milices chrétiennes Anti-Balaka ont déclenché leur
projet génocidaire contre la population civile musulmane dans la partie nord-ouest de la
République Centrafricaine.
Ces hostilités accompagnées d’actes de barbaries se sont poursuivies jusqu’à la date du
05 décembre 2013, vers 05heures du matin, Bangui est pris d’assaut par ces mêmes milices. Leur revendication officielle était le départ du Président Michel Djotodia et son
armée la Séléka du pouvoir.
Le 10 janvier 2014, N’Djamena obtint la démission effective de Michel Djotodia, qui accepte, dans l’espoir que la paix gagne les rangs de la population et le pays dans son ensemble.
Pourtant malgré la démission du président et le cantonnement de la Séleka, c’est plutôt
les populations musulmanes de Bangui et de l’Ouest de la Centrafrique qui continuent
d’être la cible principale des milices Anti-Balaka soutenues et renforcées par une frange
importante de la population chrétienne d’où la tournure des problèmes en conflit inter-religieux (meurtre pour raison de foi musulmane ; profanation de livres saint ; destruction
des lieux de culte, dont 417 mosquées détruites...).
A l’heure actuelle, dans ce vaste pays de l’Afrique Centrale, la souffrance des musulmans
se caractérise par les points suivants : l’insécurité, l’acharnement, la persécution des
hommes en tenue, la stigmatisation du musulman ou l’islamophobie, la propagande néfaste des médias sur ordre, l’empêchement d’accès aux infrastructures d’éducation et de
santé, les tracasseries administratives, des exactions portant atteintes aux corps, aux
vies et aux biens meubles et immeubles. Toutefois, notre doctrine religieuse de l’humanisme et du pardon nous oblige à penser à une solution de sortie de crise qui passe par la
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réconciliation sincère doit absolument être précédée de certaines conditions politiques,
morales et matérielles : l’éradication de l’insécurité, la punition réelle de tous les responsables de massacre humain et ceux de destruction de bien d’autrui et toute réparation y
relative.

L’insécurité
Les musulmans centrafricains vivent aujourd’hui dans une insécurité totale : sur les 08
arrondissements de la capitale, tous les musulmans sont confinés dans le 3ème arrondissement, ils y vivent reclus et cernés. Tout au tour des meutes des Anti-Balaka porte de violentes agressions dans l’enceinte même du périmètre du troisième arrondissement(PK5)
dans le seul but de faire des victimes et pouvoir procéder à des pillages. Il convient de
rappeler que la mosquée centrale qui est le principal lieu de culte musulman de Centrafrique et qui héberge actuellement encore tous les déplacés internes du pays, ceux venus
des provinces tout comme les victimes des pillages et destruction de Bangui.
Le degré d’insécurité visant les musulmans est total à tel point qu’aucun musulman ne
peut se hasarder à circuler en dehors du périmètre de 3ème arrondissement sans que
cela lui soit fatal. Dans les transports publics, particulièrement les taxis, les Anti-balaka
et leurs complices s’autorisent d’arrêter le véhicule en pleine circulation et d’en extraire
tout sujet ayant des traits musulmans, beaucoup de passagers musulmans en étaient
tués.
A Bangui, la liberté d’aller et venir du musulman est restreinte au PK5 : il ne peut se rendre en ville pour ses démarches administratives et quotidiennes, ni dans les hôpitaux pour
s’y faire soigner. Les enfants des musulmans ne vont pas à l’école et les fonctionnaires ne
peuvent se rendre à leur travail...
Ces agressions ciblées sont toujours commises au vu et au su du reste de la population
toute chrétienne qui couvre et qui encourage même les agresseurs Anti-Balaka.
D’autres groupes d’Anti-Balaka opèrent de même en provinces, notamment à l’Ouest où
les musulmans ont perdu : bétails volés au Peuls, maisons incendiés, commerces pillés,
les mosquées détruites ou transformées en dancing-bar...
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Les musulmans sont assiégés car impossible de quitter le pays ; ils y vivent cloîtrés dans
l’enceinte des églises puisque les Anti-balaka ont encerclé ces endroits dans l’attente
de choper le premier qui va s’affranchir du lieu de Christ. Ces otages n’ont pas droit aux
soins de santé et aux aides humanitaires. Telle est la volonté des Anti-balaka, et si un
groupe humanitaire essaie de forcer, il est pris pour cible.
L’un de nos véritables peurs actuellement, c’est la Force Armée Centrafricaine(FACA), la
Gendarmerie Nationale et la Police qui constituent un danger national pour les musulmans. L’armée est politisée et corrompue.
Les hommes en tenue
La haine et le mépris à l’encontre des sujets musulmans est visibles chez les porteurs de
tenue centrafricains (FACA, Gendarmes, Policiers). Eux qui sont censés sécuriser et secourir la population lorsqu’elle est en danger, se montrent encore plus dangereux envers
les civils musulmans.
Il est à signaler que la-quasi totalité des chefs Anti-balaka ne sont personnes d’autres
que des Officiers Centrafricains appartenant à différents corps de l’armée dite nationale.
Au lieu de condamner et de dissuade les Anti-balaka pour qu’il cesse d’agresser les sujets
musulmans, les autorités, les hauts responsables et dignitaires du pays encouragent davantage ces milices en les qualifiant des « patriotes et dignes fils de Centrafrique ».
Exemple : au tout début des hostilités, à M’Baïki une localité qui se trouve à environs 100
km à l’ouest de Bangui, un dignitaire musulman a fuit un lynchage pour chercher refuge
dans les locaux de la gendarmerie. Malheureusement le commandant de compagnie en
personne, toujours en poste dans cette localité, l’a remis aux Anti-balaka en les encourageant de le lyncher ; à Bangui le même scénario se produit au niveau de l’aéroport de
Bangui M’Poko où trois musulmans qui ont demandé une escorte aux FACA sont attaqués
et lyncher à mort par ces hommes en tenue de la Brigade de sûreté aéroportuaire censés
les protéger. Ces FACA ont pris sur les victimes une somme de plus de 30.000.000 de
FCFA (trente millions).
Autre exemple : au quartier Boeing, un match de foot bal de réconciliation fut organisé
par une ONG appelée PARETO. Les jeunes qui ont cru à cette détente s’y sont rendus. A la
fin du match, sur le chemin du retour, trois de ces jeunes musulmans furent sauvagement
assassinés.
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Toutes attaques sont faites par les Anti-balaka avec la complicité des hommes en tenue
qui assiste passivement à la scène sans vouloir secourir les victimes.
Certains hommes en tenus collent l’étiquette de l’ex-Séléka à des sujets musulmans pour
justifier leur enlèvement forcés et ciblés en pleine journée devant tout le pour des destinations inconnues.

La stigmatisation et le rôle néfaste des médias
Tous ces sentiments de haine sont encouragés et entretenus à travers des campagnes
de communication savamment orchestrées par les médias locaux en particulier la radio
Ndéké Luka que les civils musulmans qualifient de radio mille collines qui entretenait le
génocide au Rwanda. Et pourtant la station de la radio Ndéké Luka est financée par la
Suisse à travers la Fondation Hirondelle, le BONUCA, l’Union Européenne et l’Ambassade
de France à Bangui.
C’est elle qui diffuse toujours des propos hostiles, malveillants et discriminatoires à l’égard des musulmans ou tout sujet en rapport avec les musulmans et sans prendre la
peine de vérifier la véracité de ses affirmations.
Cette radio refuse et rejette toujours tous appels ou témoignages émanant des sujets
musulmans. La presse écrite n’est pas en reste. Elle publie en général toujours des mensonges à l’égard des musulmans dans l’intention de nuire et de diaboliser.
C’est ainsi que le journal « Le Démocrate », dans sa parution du vendredi 14 mars 2014
(N° 3129) affirme que 80 corps sont retrouvés au PK5 au restaurant Beau séjour, et
plusieurs attaques à la grenade des musulmans à l’encontre des populations civiles
au niveau du quartier Béa-Rex, un autre point animé du PK5. Au final aucune preuve
n’est fournie.
Quelque semaines avant la chute de l’ancien, dirigé par François Bozizé, un commerçant
musulman du PK5, route de Cattin, avait les frais de telle campagne d’intoxication de la
population qui lui a valu une arrestation en bonne et due forme et le pillage de ses biens
et commerce.
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L’éducation, la santé et l’administration
L’insécurité généralisée fait qu’aujourd’hui aucun enfant musulman ne fréquente l’établissement scolaire et universitaire au risque de se faire agressé par ses propres collègues.
Ceux des musulmans courageux qui ont tenté de reprendre leurs études ont été agressés
sur le campus au point qu’ils décidé de ne plus repartir dans leur Amphithéâtre qui est
pourtant le chemin de leur avenir.
Les hôpitaux également ne sont plus fréquentés par la population musulmane. Non seulement les agents de santé se montrent cruels envers eux, mais les autres patients ou leur
accompagnants ou les personnes qui errent dans le milieu hospitalier, leur veulent tous
du mal ou veulent les voir mourir par tous les moyens au bout de leur souffrance sanitaire. On injecte de l’eau de robinet à la place du sérum, etc.
Dans les administrations, les musulmans sont marginalisés, opprimés et maltraités. Les
agents administratifs nous montrent le dégoût de nous voir et de s’occuper de nous ou de
nos dossier administratifs qui est pourtant leur devoir régalien.
L’exemple le plus connu est celui de l’établissement des passeports où les fonctionnaires
opposent systématiquement un refus de délivrer ces documents de voyage. De même
pour la demande de délivrance d’un certificat de nationalité ou d’une carte d’identité.
Cette maltraitance est faite au plus haut niveau de l’État.
La plus part des fonctionnaires musulmans ne peuvent plus se rendre au bureau, sous
peine de se faire agresser dans leur lieu de travail ou en circulation et dans les transports
publics. L’ambiance cordiale qui régnait autrefois entre collègue ou fonctionnaires musulmans et les autres a disparu pour laisser place à la haine profonde et au mépris.

Dégâts et pertes en vies humaines et matériel
Les dégâts que les musulmans ont subis depuis le déclenchement des hostilités jusqu’à
la date d’aujourd’hui, de la frontière camerounaise jusqu’à Bangui, sont inimaginables.
Ils se chiffrent au bas mot à presque 600 milliards de franc CFA. Selon l’estimation faite
par une ONG AVIREC
Les dégâts matériels concernent les arrondissements de la capitale qui sont les suivants :
4ème, 5ème, 6ème, 8ème, et une partie de 3ème. Ils s’étendent dans les 2/3 des villes de

180

Birinci Gün - Oturumlar
provinces : Mbaïki, Baoro, Boda, Berbérati, Bouar, Carnot, Yaloké, Gazi, Nola, Salo, Guen,
Boali, Baboua, Bozoum, Bossangoa, Damara, Sibut, Bouca, etc.
417 Mosquées et lieux de culte détruits.
Lors de la visite à Bangui en passant par le quartier Miskine (à Bangui), le Secrétaire
Général des Nations Unies avait pu se rendre compte de l’ampleur des dégâts : les maisons, les mosquées, les commerces, les véhiculent et engins de travaux, et autres biens
meubles dont les mobiliers garnissant les propriétés privées sont complément volés ou
détruites.
Plus de 03 millions de cheptel (bovin et zébus) appartenant à des pasteurs, nomades Peuls
sont décimés, volés ou consommés.
Une commission est en place chargée de chiffrer définitivement ces dégâts en termes
financier. Et le résultat de ces expertises sera versé au dossier que nous soumettrons
ultérieurement à qui de droit.
Le pire est que les morts musulmans ne se comptent plus mais continuent toujours. Ces
derniers sont tués, découpés mais les musulmans n’ont aucune possibilité d’aller enterrer leurs morts qui n’ont plus de sépultures dignes d’un être humain.
Garder les morts pendant plusieurs jours ne fait partie de notre coutume ; malheureusement nous sommes contraint de le faire et des corps pourrissent sous nos yeux par
manque de place pour les enterrer. Certaines familles sont obligées de remettre nos
morts à la Croix Rouge pour enterrement au mépris total de nos rites religieux.
L’accord de cessation des hostilités a été violé par les Anti-balaka le lendemain de sa
signature à Brazzaville le 23 juillet 2014.
Les jours suivants ce sont les forces Sangaris accompagnées des Anti-balaka qui vont attaquer la position des ex-Seleka à Bambari puis à Batangafo où le combat a fait des morts
dans les deux camps.
Le 20 août 2014 aux environs de 23h 53 minutes au quartier PK5, au niveau du pont qui
séparait les quartiers Haoussa et Yakité, la force Sangaris s’est chargé de désarmer un
groupe d’auto-défense en tuant 3 civils. En représailles le groupe d’auto-défense a rép-
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liqué par des jets de grenade sur les militaires français. Le bilan fait état d’au moins dix
(10) morts du côté français.
A l’heure actuelle, la population civile musulmane retranchée au PK5 a subit plus 54 assauts ou attaques coordonnées des milices chrétiennes anti-balaka.
De quelle réconciliation parle t- on, alors que la population musulmane se trouve dans
une souffrance physique et psychologique dans l’indifférence de la communauté internationale.
Des recommandations sous la forme d’un mémorandum ont été formulées et sont adressés le 05 avril 2014 au Secrétaire Général des Nations Unies, Ban-Kimoon, lors de sa visite
à la Mosquée centrale de Bangui et au Président Denis Sassou NGuesso, Médiateur dans
la crise centrafricaine le 23 juillet 2014 à Brazzaville.
C’est au vu de ce qui précède que le Front Populaire pour la Renaissance du Centrafrique
(FPRC) et avec lui une écrasante majorité de centrafricains musulmans proposent, au
nom de la paix, la solution suivante :
A défaut, un partage équitable du pouvoir à raison d’un quota de 30% dans la fonction
publique : exécutif, diplomatique, législatif et judiciaire.
Reconnaître l’autodétermination d’un peuple victime de génocide à l’instar des Etats autonomes du Kuridistan irakien, de la Bosnie-Herzégovine

Annexes:
Accord de Libreville et la Feuille de route
Déclaration de Ndjamena et la Feuille de route
Constitution de transition
Liste des associations défendant les civils musulmans
Vidéo sur youtube : « Conflit Centrafrique les soutiens de l’armée française à la rébellion
anti balaka »
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PAKİSTAN
Pakistan’da Birlikte Yaşama Sorumluluğu Bakımından Dini Cemaat
ve Gruplara Eleştirel Bir Bakış

Prof. Dr. Abdulhamit Birışık
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
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ÖZET
İslam dini aslında insanların kendi yapı ve karakterlerine, ilgi alanlarına,
eğilimlerine göre cemaatler oluşturmasına karşı çıkmaz. İslam’ın üzerinde
durduğu en önemli nokta her ne ad ile olursa olsun bir cemaat veya grubun kendi varlığı için diğerlerini tehdit etmemesi veya onların yokluğu
için çalışmamasıdır. İnsan fıtratı tek düze değildir, hatta bir hadis insanlardan ruhları itibariyle birbirine yakın olanlarının bir araya geleceği, ruhları uyuşmayan insanların da birbirinden uzaklaşacağını bildirir. Bu durum
Müslümanların tamamının tek tipleştirilemeyeceğini de gösterir. Ancak bu
İslâm toplumunun cemaatleşme ve gruplaşma adıyla kaos yaşaması, sürekli olarak birbirinin yokluğu ve felaketi için çalışması anlamına gelmez. Bu
hangi isim ile olursa olsun tüm cemaat ve grupların ana ilkelerin gerçekleştirilmesi için birlikte hareket etme zorunluluğu bulunduğunu ortaya koyar.
Zira İslâm’ın üzerine dayandığı en temel ilke tevhid/birlik ilkesidir.
Bu bildiri Türk dünyasının yüzyıllardan beri kendisi ile irtibatlı olduğunu düşündüğümüz ve Hindistan yarımadası ya da sonradan yaygınlaşan
şekliyle Hint alt kıtası diye adlandırılan geniş coğrafyada yaşayan Müslümanları temsilen 1947 yılında kurulan Pakistan devleti içerisinde bulunan
halkların birlikte yaşama becerisini ortaya koymak maksadıyla eleştirel bir
gözle kaleme alınmıştır. Aslında bugün Pakistan içinde olmayan fakat Pakistan nüfusundan daha geniş bir Müslüman kitlenin Hindistan ve Bangladeş devletleri içinde yaşadığı bilinmektedir. Bu bildiri bazı yönleriyle onları
da ilgilendirmekte ve onların problemlerine de temas etmektedir. 1947 öncesi birlikte olan Müslümanların mevcut bölünmüşlüğü de onların bugünkü
problemlerinin bir parçasını oluşturan unsurlardan olduğu için konunun
tarihi yönü de gözden uzak tutulmayacaktır.
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A. GİRİŞ: HİNT ALT KITASININ KISA TARİHİ, TOPLUMSALVE SİYASİ
DURUMU1
Hint alt kıtası tarih boyunca pek çok milletin ve büyük devlet adamının dikkatini çekmiştir. Hindistan yarımadasını ele geçirmek ve buradaki verimli arazilere sahip olmak
ulaşılması gereken bir hedef olarak her zaman liderlerin hayallerini süslemiştir. Bu sebeple Hindistan muhtelif zamanlarda dışarıdan gelen unsurların egemenliğine girmiştir.
Bölgeyi ele geçiren milletler gayeleri ve planları itibariyle şu gruplara ayrılmaktadır.
Bunlardan birincisi bölgeyi bir güç gösterisi olarak ele geçirmek ve geniş hâkimiyet alanına burayı da katmak için bölgeye gelenlerdir. Makedonyalı Büyük İskender ile Cengiz
Han’ın kurduğu Moğol devleti bunlardandır. Ne var ki Moğollar Hindistan içlerine kadar
gidememişlerdir. Britanya Krallığını da bu kategoriye sokmamız mümkündür.
İkinci grup ise tamamen dini bir amaçla yola çıkanlardır. Bunların başında Müslümanlar
gelir. Müslümanların asıl gayesi bölgenin İslamlaşması ve dünyada gittikçe genişleyen
İslam coğrafyasının bir parçası haline gelmesidir. Muhammed bin Kasım es-Sekafî komutasında bölgeye gelen Emevî İslam devleti güçlerinin bölgenin bir kısmını fethetmesi
ve İslâm’ı bir daha ayrılmayacak bir biçimde bölgeye yerleştirmesi buna bir örnek olarak
verilebilir.
Üçüncü grup bölgeyi fethetmek ama aynı zamanda burasını kendi milleti için bir yurt
yapmak gayesiyle bölgeye gelmiştir. Gazneliler ve Babürlüler buna en iyi örnektir. Zira
bunlar bölgenin gücünü ve imkânlarını daha da geliştirerek bölgeye bırakmışlar kendileri de son demlerine kadar burasının yerli halkı gibi yaşamışlardır. Ayrıca bunlar buraya
Büyük İskender ve Batılılar gibi çok uzak bölgelerden değil komşu bir bölgeden gelmişlerdir. İngilizler ise ticaret yapmak maksadıyla buraya gelmiş ve gördükleri büyük zenginlikten azami ölçüde yararlanmak ve kendi hayat görüşlerini, din anlayışlarını ve yönetim
biçimlerini bölgeye yerleştirmek için büyük çaba göstermişlerdir.

1 Bu bildiri şahsımın Hint alt kıtası ile ilgili olarak 1990 yılından bu yana devam eden araştırma, inceleme, gözlem,
görüşme, birlikte yaşama tecrübesi gibi hususlara ve kıstaslara dayalı olarak hazırlandığı için dipnotlarda kasten çok
fazla kaynak gösterilmeyecektir. Bildirimiz bir bakıma yayınlamış olduğumuz kitapların, makalelerin, çevirilerin ve
konuşmaların farklı bir gaye için yeniden gözden geçirilmesi ve yeni bir gözle değerlendirilmesi sonucunda oluşmuştur.
Bu sebeple alana yeni giren birinin sadece bazı kaynaklara dayalı olarak hazırladığı bir çalışma olarak görülmemelidir.
Bildiriyi okuyanların şahsımızın özgeçmişini incelemesi durumunda zihinleri konu ile ilgili olarak daha da berraklaşacaktır.
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1. Hindistan Yarımadasının Milattan Önceki Tarihi
Hint alt kıtasında bugün var olan dini, ırkî, siyasi ve sosyal çeşitliği daha iyi tanıyabilmek
ve anlayabilmek için konuyu biraz daha detaylandırmak uygun olacaktır. Milattan önce
ve sonra birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Hint alt kıtasında bilinen en büyük uygarlıklardan biri İndus Vadisi Medeniyetidir (MÖ 3000–1500, genişlemesi: MÖ 2600–1900).
Bu medeniyetin gelişmiş safhası Harrapan medeniyeti olarak bilinir. MÖ 1800’lerde Asya’nın içlerinden gelen Hint-Avrupa Aryanlar (Indo-European Aryans) tarafından yıkılan
Indus Medeniyeti yerine bundan da yararlanılarak Ganj Medeniyeti (Ganges Civilization)
kuruldu ve 500 yıl kadar yaşadı (MÖ 1500-1000). Ganj Medeniyeti dönemi bölgenin dini
inanışları ve sosyal gelenekleri açısından önemli değişimlerin meydana geldiği bir zaman dilimi oldu. Hinduizm bu dönemde hayat buldu, Hindu kutsal metinleri ile ilgili en
önemli çalışmalar ve yapısal gelişmeler bu zamanda oldu.
Milâttan önce 518’de Pers Kralı I. Dara alt kıtanın bir bölümünde hâkimiyet kurdu ve bu
hâkimiyet Makedonyalı Büyük İskender (MÖ 356-323) tarafından sona erdirilinceye kadar devam etti. Büyük İskender’in bölgeyi ele geçirmesi neticesinde ilk defa Avrupa’dan
kalkan bir ordunun Hindistan’ın içlerine kadar varışına şahit olundu ve bu durum alt kıtadaki sosyo-kültürel ve demografik yapıya yeni bir renk kattı. Böylece bu tarihten sonra
Avrupa kalıntısı bir nüfus bölgede -az veya çok zayıf veya güçlü- her zaman varlık göstermeye devam etti ve ayrıca bu ileride Avrupalıların alt kıtaya olan ilgilerinde önemli bir
cesaret unsuru olarak kayda geçti. Şu anda Pakistan’ın Çin sınırına yakın bölgesinde ve
Afganistan’ın bazı yerlerinde var olan Hazaraların (bunlar Kafirs diye de anılırlar) Büyük İskender’in Avrupa ordusunun bakiyesi olduğu ileri sürülmektedir. Milattan sonra
bölgede çok sayıda küçük krallıklar ve yönetimler vücuda geldi ise de bunlar alt kıtanın
tamamına hâkim olan bir devlet kuramadılar. Sadece Guptas Hanedanlığı bölgede belli
bir başarı sağladı ve MS 350-540 yılları arasında 200 yıl kadar süren bir krallık kurdu. Bu
krallık döneminde de dini ve toplumsal olarak önemli gelişmeler olduğu bilinmektedir.

2. İslâm ve Hint Alt Kıtasının Altın Çağı
İslâm’ın zuhurundan sonra 710-715 yıllarında bölgeyi fethe çıkan Emevi Devleti Ordu Kumandanı Muhammed b. Kasım es-Sekafi’nin fetihleri ile bölge yeni bir dini ve etnik yapı
ile daha tanışmış oldu. Gerçi İslâm ordularının gelmesinden önce Müslüman Arap tüccarlar ve seyyahlar başta kıyı şeridi olmak üzere birçok bölgeye ulaşmışlar ve dini etkileşimi başlatmışlardı. İslâm ordusunun gelmesinden önce de birçok insan kişisel etkileşim
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sebebiyle İslâm’a girmişti. Emevilerle başlayan Arap İslâm hâkimiyeti zamanla zayıfladı
bunun yerine X. yüzyılın sonlarında bölgeye akınlar düzenleyen ve bir süre sonra da alt
kıtanın geniş bir bölümünü hâkimiyeti altına alan Gazneliler geldiler. İslâmî olarak Muhammed b. Kasım es-Sekafi’nin bölgeyi İslamlaştırma hedefini aynen sürdüren bu Türk
hanedanı bölgenin İslamlaşmasında çok önemli bir rol oynadı. Bölgedeki dini eğitimin
temelleri ve toplumsal kaynaşmanın esasları bu dönemde atıldı. Böylece bölgeye İslam’ın
yeni yüzünü ve farklı yorumunu temsil eden Türk unsuru da katılmış oldu. Türkler resmi
ve idari olarak 1857 yılına kadar bölgedeki varlıklarını sürdürdüler ve bu zamana kadar
çok sayıda irili ufaklı devlet kurdular. En son olarak Sultan Bâbür Şah (ö. 1530) Hindistan’a gelerek buradaki çok başlılığı sona erdirdi ve üç yüz otuz iki yıl devam edecek olan
Bâbürlüler (Batı dünyasının ısrarla yanlış olarak söylediği Moğollar) devletinin temellerini attı (1526-1857). Temelleri Gazneliler zamanında atılan ve gün geçtikçe ete kemiğe
bürünen Urdu dili Babürlüler döneminde iyice gün yüzüne çıkmış ve 1600’lerde bir dil
olarak rüştünü ispat etmiştir. Babürlü devletinin ilk yüz yılı içerisinde Urduca toplumda
tüm kesimler arasında bir ortak dil (lingua franca) şeklini almış ve zamanla kültürel ve
edebi ürünler de bu dilde verilmeye başlanmıştır. Babürlüler zamanında Orta Asya’dan
göçler teşvik edilmiş ve çok sayıda üst düzey Türk aile buraya gelip yerleşmiştir. Babürlüler toplumda Hindulara ve diğer din mensuplarına çok iyi davranmış ve toplumda
olabildiğince bir birliktelik ve ahenk vücuda getirilmiştir. Bâbürlü ordusunda çok sayıda
Hindu, üst düzey askeri rütbelerle görev yapmaktaydı. Özellikle Ekber Şah döneminde
başlatılan “sulh-u umûmî” sebebiyle toplumda çok büyük kültürel değişim yaşanmış ve
her kesimin kendisini ifade etmesine imkân tanınmıştır. Hatta bu geniş hak ve hürriyetler özellikle Batılılar tarafından suiistimal edilmiş ve bu yolla devletin bekasına kasteden
çalışmalar başlatmışlardır.

3. İngilizlerin Hint Alt Kıtasındaki Varlığı ve Toplumsal Yapının
Bozulması
XV. ve XVI. yüzyıllarda Hint alt kıtasına ilgi duyan İngilizler, 1600 yılında Ekber Şah’tan
elde ettikleri ticaret ruhsatı ile kurdukları East India Company adlı şirketi Britanya Krallığının dışarıdaki devlet mekanizması gibi kullandılar ve zamanla şirketi çok fazla güçlendirerek idari ve askeri imtiyazlar da elde ettiler. Bu imtiyazlardan yararlanarak 150
yıl içinde Babürlü devletini zayıflata zayıflata kendilerine tabi bir yapı haline getirdiler.
1857 yılında başlatılan büyük isyan ve kurtuluş savaşı Müslümanların ve Babürlü yönetiminin mağlubiyeti ile sonuçlanınca da İngilizler Bâbürlü hâkimiyetine resmen son verip
Britanya Krallığı adına alt kıtaya hâkim olmuşlardır. İngilizlerin buraya hâkim olmasıyla
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bölge Büyük İskender’den takriben 2000 yıl sonra yeniden Batılı bir gücün egemenliğine
girmiştir. İngilizler ise bir yandan misyonerliğe verdikleri destek ile öte yandan da uyguladıkları sinsi (!) politikalar ile alt kıtada toplumsal yapıya muhtelif yeni unsurlar ve
renkler eklemişlerdir. Müslümanların, bölgede daha önce hiçbir zaman görülmeyen bir
biçimde bölünmesi, kendilerini Müslüman olarak tanımlayan fakat genel kitle tarafından
dışlanan bir takım sapkın/heretik yapıların oluşması, Hinduların kendi kimliklerini daha
güçlü bir biçimde sahiplenmesi ve bunu Müslümanlara karşı düşmanca bir tavır ortaya
koyacak tarzda keskinleştirmesi, bu din içinde Arya Samaj2 gibi İslâm düşmanı bir takım
mezheplerin türemesi hep İngiliz yönetimi zamanında olmuştur. İngiliz yöneticiler özellikle Hindu milliyetçiliğini desteklemişler ve ileride -ülkenin asıl sahipleri olarak gördükleri- Hinduların yönetimi üstlenmeleri için eğitilmeleri gerektiğini söylemişlerdir.3 Sihlerin4, de bu dönemde iyice güçlendiği göze çarpmaktadır. Böylece zaten oldukça renkli
ve hareketli olan toplum daha da hareketlenmiş oldu. Bu dönemde her türlü olumsuz
yaklaşıma ve müdahaleye rağmen Müslümanların kendi kimliklerini ve dini yaşantılarını
korumak için büyük çaba sarf ettiği gözlenmektedir. İngiliz yönetiminin ürünü olan bu
son yapı toplumsal olarak çok büyük kırılmalar yaşamış ve daha önce görülmeyen bir
biçimde bölünmüştür. İngilizler 1947 yılında resmen buradan çekilmişlerse de onların dizaynı olarak ortaya çıkan üç devlet sebebiyle bölgedeki sıkıntılar özellikle müslümanlar
açısından devam etmektedir5.

4. Hint Alt Kıtasının Demografik Yapısı ve Dini Durumu
Hint alt kıtasının demografik yapısına bakılacak olursa görülür ki dışarıdan gelip burasını kendisine yurt edinen %10-15 lik bir nüfus hariç tutulacak olursa geriye kalanlar bölgesel olarak büyük bir oranda birbirleri ile akraba kimselerdir. Mesela Pencâb bölgesinin
yerli halkı Pencâbî olduğu halde bunlardan bir kısmı Hindu olarak kalırken geniş bir kitle
de İslâm’ı kabul ederek Müslüman olmuştur. Buradaki diğer bir Pencâbî kitle Sih dinine girmiş, az bir Pencâbî grup da Hristiyan’lığı benimsemiştir. Pencâb bölgesinde başka
dinlerden de az miktarda kimseler vardır. Hindistan’ın okyanusa sınır güney sahili için
2 Hindu Arya Samaj tarikatı Dayanand Saraswati (1824-1883) tarafından 1875 yılında Bombay’da (Mumbai) kuruldu.
Bu kuruluş şekli itibariyle bir vakıf değil devlet tarafından kabul edilen bir dini cemaat idi. Kuruluş gayesi Vedalara
dayanan Hindu dinini yeniden inşa etme, koruma ve yayma idi (bk. Gauri Shankar Bhatt, “Brahmo Samaj, Arya Samaj
and the Church-Sect Typology”, Review of Religious Research, X/1, (Autumn 1968), s. 26-27 [s. 23-32].
3 M. S. Rajan, “The Impact of British Rule in India”, Journal of Contemporary History [Colonialism and Decolonization], IV/1 (January 1969), Sage Publications, Ltd., s. 90-91 [s. 89-102].
4 Sihlik, Guru Nanak Dev Ji (15 April 1469 -22 September 1539) tarafından kurulan karma bir dindir.
5 Geniş bir değerlendirme için bk. Rajan, a.g.m., s. 89-102.
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de durum benzer şekildedir. Yani aynı ırka mensup kişiler kendi aralarında din temelli
olarak bölünmüşlerdir. Bu bize Hindistan’daki ayrışmanın çok farklı bir tarzda olduğunu
göstermektedir6. Buradan bakıldığında Hint toplumunun ırk temelli olarak birbirine düşman olması aslında çok uzak bir ihtimal olmalıdır.7 Ancak Britanya Krallığının körüklediği dine dayalı ayrışma düşüncesi akraba olan insanlar arasındaki ayrımı keskinleştirmiş
ve toplum kendi içerisinde büyük bölünmeler yaşamıştır.

B. HİNT ALT KITASINDA ETNİK MÜSLÜMAN KİMLİKLERİ VE ŞİİLER
Biraz da Müslümanlar halkın kendi arasındaki farklı yapılanmaya bakalım. Hint alt kıtasına İslâm’ın girişinden sonra zamanla bölgedeki Müslüman nüfus artarak çeşitlendi. İlk
dönemde buraya Hicaz bölgesinden azımsanamayacak sayıda kişi gelerek yerleşti. Halen
bölgede bulunan ve bugün bile Eşrefler (Ashrafs), Seyyidler (Sayyids), Şerifler (Sharifs)
gibi isimlerle çağrılan ailelerin büyük bir kısmı Arabistan yarımadasından gelip buraya
yerleşen kimselerin soyundan gelmektedir. Bölgede etkin olan dini liderlerin ve bazı etkin ailelerin şeceresi incelendiğinde Ensârî, Kure(y)şî, Hâşimî, Fârukî, Sıddîkî, Osmânî,
Seyyid gibi nisbe ve unvanların bolca kullanıldığı ve bunların kendilerini Araplar’a ve
sahabe nesline dayandırdıkları görülür.8 Bugün bunların Hint alt kıtasındaki sayılarının
15 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir.
X. asrın sonlarından itibaren bölgeye Orta Asya’dan göçler başlamış ve bu zamanla artarak devam etmiştir. Büyük bir kısmı Türk olan bu gruplar buraya gerleşmek maksadıyla kalıcı olarak gelmişlerdir. Bölgeye Orta Asya türklerinden bazı grupların milattan
önce de geldiği bilinmekle birlikte bunlar büyük oranda yerli unsurlara uyum sağlayarak
asimile olmuşlardır. Böyle olunca X. yüzyılın sonundan itibaren bölgede Orta Asya’dan
gelen dini düşünce ve anlayış etkin olmaya başlamıştır. Özellikle XIII-XVII. yüzyıllarda
bölgede yönetimden askeri hiyerarşiye, dini ilimlerden sanata kadar pek çok alanda
Orta Asya kökenli ailelerin etkisi kendisini göstermiştir. Bunda başta Buhara, Semerkant, Taşkent, Merv, Hive, Belh gibi şehirlerin o dönemde Basra, Bağdat ve Şam ile boy
6 bk. Kenneth W. Jones, “Ham Hindu Nahin: Arya-Sikh Relations 1877-1905”, The Journal of Asian Studies, XXXII/3
(May 1973), s. 457-458 (s. 457-475).
7 Mart 2014 tarihinde Lahor’da Punjab University, Department of Punjabi tarafından tertiplenen “Sufi Conference”
adlı toplantıya Hindistan’ın Pencab bölümünden katılan Sihler ile Lahor’daki Pencâbî’lerin birbirine karşı gösterdiği
yakınlığı görünce çok ciddi anlamda etkilenmiş bunu konuşmamda her iki kesime hitaben dile getirmiştim.
8 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Arthur F. Buehler, “Trends of Ashrafization in India”, Sayyids and Sharifs in
Muslim Societies: The Living Links to the Prophet (edited by Morimoto Kazuo), Routledge, London-New York 2012,
s. 231-246.
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ölçüşecek tarzda İslâmî ilimlerde ilerlemiş olmasının ve buralarda bulunan medreselerde
çok sayıda âlimin yetişmesinin büyük rolü vardır. Ayrıca tasavvufi düşünce Orta Asya’da
daha fazla gelişme imkânı bulmuş, burada yetişen mutasavvıflar dini yayma ve toplumun
İslâmlaştırılması çalışmalarında Hint alt kıtasını faaliyet merkezi kabul ederek buralara gelmişlerdir. Data Genc Bahş Hucvîrî, Hoca Muinüddin Çişti, Bahaeddin Zekeriyya
Mültânî, Nizameddin Evliya, İmam-ı Rabbânî gibi meşhur zevâtın adının anılması zaten
konunun çerçevesini ortaya koymaktadır. Bunlar alt kıtadaki İslâm toplumunun tasavvufi bir karaktere ve anlayışa sahip olmasında çok etkin olmuşlardır. Hatta alt kıtada bir
dönem herhangi bir tasavvufi yapılanma içinde olunmadan Müslüman olunamayacağı
gibi bir düşünce bile ortaya çıkmıştır. Tasavvufi akımların etkisi sadece Müslümanlar
üzerinde olmamıştır, Hindular ve diğer din mensupları da mutasavvıfların kişiliklerinden
ve faaliyetlerinden müspet olarak etkilenmişlerdir9.
Bu arada merkezi Irak olan Şiiliğin önce İran’da ardından da Horasan ve Orta Asya’daki
halklar özellikle de Türkler arasında yayılmaya başlaması ile Şiilik Hint alt kıtasında da
etkisini göstermeye başlamıştır. Zaten Sultan Bâbür’ün Hindistan’a sefer düzenlediği ardından Humâyun’un yönetimi üstlendiği zamanlarda Şah İsmâil (I. İsmail: 1487-1524) ve
takipçilerinin temsil ettiği Şiilik (Kızılbaşlık) İran’dan sonra Belucistan ve Sind bölgesinden başlamak üzere Hint alt kıtasında da etkili olmaya başlamıştır. Bunun dışında İmam
Cafer es-Sadık’ın oğluna nisbetle adlandırılan İsmaililik de bölgede kendine yer edinen
mezheplerden biridir. Özellikle Leknev, Bombay şehirlerinde çok etkili olmuşlar bir süre
devletçikler kurmuşlardır.
Bölgede Orta Asya Türklerinin etkisi ile genellikle Hanefi mezhebinin etkin olduğu görülmektedir. O dönemde az miktarda bulunan Şafii mezhebi mensupları ise daha çok Hint
Okyanusu kıyılarında yaşayan yerlilerdi. Zira bunlar İslâm’ı, bölgeye ticaret maksadıyla gelen Araplar’dan öğrenmişlerdi. Özetle söylemek gerekirse Hint alt kıtasında İslâm,
Ehl-i Sünnet ve Şia olarak iki kısımda kendisini gösteriyordu. Her iki kesim içerisinde de
tasavvufun etkisi bulunmaktaydı. Gulât-ı Şia denilen kesim ise bölgede çok güçlü değildi.
Böyle olunca özellikle 1700’lere kadar bölgede İslâm’ın daha net çizgiler ile birbirinden
ayrılan yapılar tarafından temsil edildiğini söylemek mümkündür.

9 C. N. Venugopal, “Reformist Sects and the Sociology of Religion in India”, Sociological Analysis [Special Presidential
Issue Sociology of Religion: International Perspectives], LI (1990), Oxford University Press, s. 583-584 [s. 577-588].
191

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

C. İNGİLİZ DESTEKLİ HRİSTİYAN MİSYONERLİĞİ VE İSLAM
TOPLUMUNA ETKİSİ
Britanya Krallığı adına ticari faaliyet göstermek için kurulan East India Company adlı
şirketin sürekli olarak hedef yenilediği ve sonuca aşama aşama ulaşmaya çalıştığı sonraki faaliyetlerinden anlaşılmıştır. Önceleri bölgede maddi ve idari olarak güçlenmeye ve
kendisine bir yer edinmeye önem veren şirket, özellikle Bâbürlü Hükümdarı Evrengzîb
Âlemgir’in 1707’deki ölümünden sonra başlayan taht kavgaları ve devletin giderek zayıflamasından yararlanarak daha da güçlenmeye, idari ve askeri bir güç olarak ortaya
çıkmaya başlamıştır. Önceleri kendi menfaatlerini korumak için kurdukları küçük çaplı
orduyu geliştirmiş ve kurdukları ittifaklarla hem Babürlü devleti hem de diğer beyliklerden, racalıklardan ve nevvaplıklardan kendilerine muhalif olanlar zayıflatılmıştır. Ekber
Şah zamanında başlayan misyonerlek faaliyetleri de kısa zamanda güç kazanmıştır. Özellikle Ekber Şâh’ın Cizvit (Jesuit/ The Society of Jesus) misyonerlerine destek vermesi ve
faaliyetlerini yürütmeleri için imtiyazlar tanıması hatta oğlu Cihangir’in eğitimini onların ellerine teslim etmesi ve saraya onlardan bir kısmını danışman olarak alması Batılılar
için ciddi bir lojistik ve istihbari bilgi kaynağı olmuştur. Cihangir Han’ın içkiye ve kadına
düşkünlüğünde ona yakın olan Batılıların büyük rolünün olduğunu tarih kitapları yazmaktadır. Batı’da Protestanlığın güçlenmesi sebebiyle 1620’lerden itibaren Protestanlar
alt kıtaya gelmeye başlamıştır. İngiliz Doğu Hint Şirketi’nin başlangıçta siyaseten misyonerlik cemiyetlerine uzak durduğu ancak 18. yüzyılın son çeyreğinden başlamak üzere
biraz yumuşama gösterdiği, 1813 yılında çıkarılan “İmtiyaz Yenileme Sözleşmesi”nden
(Charter Renewal Act) sonra ise misyonerliği açıktan desteklediği görülmektedir.
Misyonerler genelde Hint özelde de Hint İslâm toplumunu derinden etkilemiştir. Zira ellerindeki mali güçle ülkenin hemen her tarafında okullar, matbaalar, yayınevleri, yetimhaneler, hastaneler, araştırma merkezleri açmışlar ve Müslüman din ve ilim adamları
ile yazılı ve sözlü münazaralara girmişlerdir. Misyonerler tarafından ücretsiz veya cüzi
bir ücretle dağıtılan mahalli dillerde yazılmış kitaplar ve İncil çevirileri okumuş kesimde
mahiyeti itibariyle birden fazla tepkinin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bunun
tabii bir sonucu olarak İslâm toplumu içten içe sarsıntılar yaşamaya başlamıştır. Yapılan
tartışmaların galibinin kim olduğuna bakılmaksızın bu faaliyetler sürdürülmüş böylece
bir bakıma Müslümanlar bölgelere göre tanınmaya ve bilinmeye çalışılmıştır. İngilizler
şirket olarak genellikle ilk ve orta eğitim ile ilgilenmemiş, bu alanlar daha çok misyonerlik cemiyetlerine bırakılmıştır. Batı dünyasının itibarlı üniversitelerinde açılan fakülte-
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lerde ve merkezlerde İslâm ile ilgili eğitim alan ve kendilerine propaganda için yetiştiren
misyonerler bir kısmı Hindulardan bir kısmı da Müslümanlardan olmak üzere az sayıda
yetişmiş insanı da Hıristiyanlığa geçirmişler ve bunlar yardımıyla kaleyi içten fethetme
çabasına girmişlerdir. Ancak 1854 tarihli Agra Münazarası misyonerler ve İngilizler cephesinde büyük bir şok yaşatmıştır. Rahmetullah Hindi (1818-1890) ile arkadaşı Dr. Vezir
Han’ın, Carl (Karl) Gottlieb Pfander (1803-1865) ve arkadaşı Thomas Valpy French (18251891) karşısında münazaradan galip çıkması alt kıtadaki Hrıstiyanlık-İslam ilişkilerinde
belirleyici bir rol oynamıştır. Bu tarihten önce İslâm’a, Kur’an’a ve Hz. Peygamber’e (s.a.)
bakıştaki aşırılık ve kabalık değişmeye başlamış ve bunun yerini daha ılımlı ve ilmi bir
üslup almıştır. Bununla adeta Müslümanların yenilmişliklerinin kitaplarından ve dinlerinden kaynaklanmadığı teyit edilmiş oldu. Müslümanların dini konularda Hristiyan ilim
adamlarına karşı koyacak hatta onları mağlup edecek duruma gelmesi Batılı politika yapıcıları (policy makers) daha ince ve rafine çözümler üretme ve İslâm toplumunu yönetmek için daha etkili adımlar atma noktasına taşımıştır. Bu konuda bulunan en iyi yöntem
daha önce binlerce defa denenmiş olan “böl-parçala-yönet” taktiği olmuştur. Bu taktik
ve strateji bakımından Hindistan özelinde değişen şey sadece bu yöntemi Hindistan’a
uygun bir hale getirmek olmuştur.10

D. İNGİLİZ YÖNETİMİ SONRASINDA HİNT-İSLÂM TOPLUMUNUN
CEMAAT VE FIRKALARA BÖLÜNMESİ
İngilizlerin Hint alt kıtasını fiilen ve resmen ele geçirmesinden sonra Hint İslâm toplumunda çok ciddi çatlaklar meydana gelmiş ve büyük değişimler yaşanmıştır. Müslümanlar 1857 yılı sonrasından başlayıp 1947’ye kadar, kimlik ve kişiliklerini, dini anlayışlarını
ve değerlerini korumak adına ciddi çabalar göstermişler ama maalesef çok sayıda gruba
bölünmekten de kurtulamamışlardır. Belli bir kırılganlığa sahip olan bölgedeki bu bölünmüşlükte İngiliz yönetiminin bazen doğrudan bazen da dolaylı bir etkisinin olduğu çok
açıktır.
Hakimlik görevi yapmakta iken meydana gelen 1857 olaylarında zaman zaman ortada
duran, zaman zaman da İngilizlerin yanında yer alan Seyyid Ahmed Han’ın (ö. 1898)11 bu
tavrı karşılıksız kalmamıştır. S. Ahmed Han’a destek çıkıp Mohammedan Anglo Orien10 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Abdulhamit Birışık, Oryantalist Misyonerler ve Kur’an, İnsan yayınları, İstanbul
2004.
11 Hayatı hakkında çok fazla çalışma ve kitap olmakla birlikte genel bir bilgi elde etmek için TDV İslâm Ansiklopedisi’ne bakılabilir (Mustafa Öz, “Ahmed Han”, DİA, İstanbul 1989, II, 73-75)
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tal College (Aligarh College/Aligarh Muslim University) adıyla Batı tarzında bir eğitim
kurumu açılmasına (1875) ve ona bağlı başka müesseseler oluşturulmasına önayak olan
İngilizler bu sayede geleneksel yapıyı etkilemeyi başarmışlar ve Müslümanların kendi
içlerinde fikren ve fiilen parçalanmalarına zemin hazırlamışlardır. Seyyid Ahmed Han’ın
1858 yılından itibaren kurduğu eğitim ve araştırma kurumlarında yetişip Seyyid Ahmed
Han’ın dini düşüncesini benimseyenler toplumda etkin görevlere getirilmiştir. Onun
yenilikçi (modernist) düşüncelerini benimseyenler sonradan Cemaat-i Ehli’z-Zikr ve’lKur’ân (el-Kur’âniyyûn/Kur’ancılar) adıyla fiili bir yapılanmaya da gitmiş ve Kur’ân dışında hiçbir dini otorite ve kaynak tanımayan bir cemaat oluşturmuşlardır (1902).12
Seyyid Ahmed Han’ın başını çektiği bu yenilikçi ve Batıcı hareket bölgedeki kırılmaların
en belirleyici unsuru olmuştur. Dönemin şartlarına göre çok iyi bir gelişme ve çağa ayak
uydurma olarak gösterilmeye çalışılan bu değişim toplumsal yapıdaki harekete hazır unsurları ve kırılma noktalarını öylesine tetiklemiştir ki aradan 10-15 yıl geçmeden -bize
göre- büyük bir kısmı bu hareketten etkilenen yapılar ortaya çıkmıştır. Maalesef Aligarh
hareketini inceleyen sosyal tarihçiler konuya bu açıdan yaklaşmamak için kendilerini
zorlamaktadırlar. İngiliz yönetiminin bu hareket içinde yer alan İslâmî rengi ve İslâmî unsurları umursamaksızın bu hareketi ve bu harekete omuz veren diğer kişileri sürekli desteklemesi bu sebepledir. Mesela Muhsinü’l-Mülk, Çerâğ Ali, Diptî Nezir Ahmed Dihlevî
ve Seyyid Emir Ali gibi zevat dini alanda yazdıklarına bakılmaksızın İngiliz yönetimince
hep desteklenmiştir. İngilizlerin bölgeye hâkim olmasından sonra oluşan diğer cemaat
ve fırka yapılanmalarına topluca bakacak olursak değişimin boyutlarını daha iyi anlamış
ve ortaya koymuş oluruz.
İngilizlerden sonra oluşan cemaatler arasında hem kuruluş tarihi hem de topluma etkisi
ve katkısı bakımından en önde gelen gelen geleneksel yapı Diyebendî Ekolü hareketidir.
1866 yılında Diyobend kasabasında bir medrese açan bir grup âlim, toplumdan gördüğü
ilgi ve elde ettiği destek sayesinde kısa zamanda faaliyetlerini genişletmişler ve bölgenin
en düzenli ve etkili eğitim ve ilim kurumlarını vücuda getirmişlerdir. Sonradan Dârülulûm-i Diyobend’e nisbetle Diyobendî cemaati adını alan bu yapılanma bölgenin dini ve
ilmi olarak bakıldığında en etkili dini grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyobendîler
Hanefiliğe sıkı sıkıya bağlı olup tasavvufi yapılanmaya ve tarikatlara açıktırlar. Bu özel-

12 Konuyla ilgili olarak bk. Abdulhamit Birışık, Hind Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri, İnsan Yayınları, İstanbul
2012, 2. bs., s. 351-444.
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likleriyle hareket geleneksel İslâmî anlayışın temsilcisi sayılır. Türk Kurtuluş savaşında
Osmanlı’ya ve yeni Türkiye Devleti’ne maddi ve manevi en büyük desteği veren de bu
cemaat mensupları ve teşkilatlarıdır. Birçok gruba bölünen ve bazı kolları Pakistan ile
Afganistan’daki cihâdî faaliyetlerde de etkin olan cemaat günümüzde Pakistan’da, Bangladeş’te, Hindistan’da ve Avrupa ülkelerinde teşkilatlanmıştır. Kontrol ettikleri toplam
medrese sayısı 8000 kadardır.13
Temelleri 1857 öncesine gitmekle birlikte Seyyid Nezir Hüseyin Dihlevî (1805-1902) ve
Sıddık Hasan Han Kannûcî’nin (1832-1890) çabaları ile bir cemaat şeklini alan Hindistan Ehl-i Hadis ekolü bölgenin selefi düşünceyi savunan en etkili hareketlerindendir. Bu
hareketin varlığı hadisleri ve sünneti dışlayan Ehl-i Kur’an ile aralarında tabii bir husumetin olmasına; kendileri fıkhi mezhepleri ve tasavvufi yapılanmaları reddettikleri içen
bunları kabullenen ve savunan dini hareketler ile de çatışmaya girmelerini kaçınılmaz
kılmıştır. Ehl-i Hadis ekolü mensupları kurmuş oldukları çeşitli organizasyonlar ile daha
çok Pakistan’da nispeten ikinci ve üçüncü derecede ise Hindistan ve Bangladeş’te etkindir. Bu cemaatin bazı kolları Suudi Arabistan devleti ile iyi ilişkiler kurmuş ve Vahhâbîlerin Hint alt kıtasında yapmak istedikleri faaliyetlerde onlara yardımcı olmuşlardır.
Suudiler de mali olarak bu grupları desteklemektedir.14
Ahmed Rıza Han Birelvî’nin (1856-1921) etkili şahsiyeti etrafında bir araya gelen kişiler
ise sonradan adına Birelviyye (Cemaat-i Ehl-i Sünnet) denilen cemaati meydana getirmişlerdir (1904). Bazı tali derecedeki dini konularda işi tekfire götürecek derecede aşırılık
gösteren bu grubun ortaya çıkması Hint İslâm toplumun çok ciddi bir yara almasına ve
pek çok alanda dini ve fikri çatışmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Günümüze kadar Ahmed Rıza Han’ın düşünceleri cemaatte belirleyici olmuş ise de cemaat bazı etkin
kişilikler çevresinde yeni gruplara bölünmüştür. Bugün Pakistan siyasetinde etkin olan
ve hükümetleri iş yapamayacak halde bloke eden Prof.Dr. Tâhirü’l-Kâdiri’nin Pakistan
Awamî Tahrîk adlı partisi bu cemaate mensuptur. 1998 yılında vefat eden Pir Kerem Şah
Ezherî de bu cemaatin ılımlı kesimini temsil eden başka bir grup meydana getirmiştir.
Kendilerini Cemaat-i Ehl-i Sünnet olarak sunan Birelvîler, Hanefiliğe ve tasavvufa sıkı
sıkıya bağlıdırlar. Ancak gerek tasavvufi anlayışta gerekse bazı kelâmî konuların yorumunda ve sunumunda aşırılık gösterirler ve kendileri gibi düşünmeyenleri tekfir ederler.

13 Cemaatin oluşumu ve temel düşünceleri için bk. Birışık, Hind Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri, s. 211-222.
14 Cemaatin oluşumu ve temel düşünceleri için bk. Birışık, Hind Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri, s. 136-211.
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En büyük kavgaları Hanefîlik ve tasavvuf gibi ana konularda kendileri ile aynı çizgide
olan Diyobendî cemaati iledir. Tali konuların yorumuna dayanan ve Birelvîler tarafından
başlatılan kavga zaman zaman fikri tartışma boyutunu aşıp arbede ve saldırı boyutuna
taşınır. Halk desteği ve siyasete etkisi bakımından Pakistan’ın en güçlü yapısı olarak
Birelvî cemaatini görmek mümkündür.15
Muhtelif fikirleri birleştirmek için kurulan Nedvetü’l-ulema ise zamanla ayrı bir grup
ve cemaat olmuştur. Seyyid Süleyman Nedvî, Ebü’l-Hasen Ali Nedvî, Muhammed Rabi
Nedvî, Seyyid Selmân Nedvî gibi âlimler yetiştiren hareketin günümüz Pakistan’ı üzerinde fikri tesiri olsa da fiilen herhangi bir tesiri bulunmamaktadır. Bugün hareketin tüm
kurumları Hindistan’dadır. Tebliğ Cemaati fikrî olarak kendisini Diyobedî hareketine ve
Nedvetü’l-Ulemâ’ya dayandırır. Ancak tebliğ cemaati şiddetten uzak durmaya ve siyaset
ile arasına mesafe koymaya özen gösterdiği için hiçbir bölgede fiili tartışmaların faili
ve müsebbibi olmamıştır. Hareketin fikrî ayrışmalara etkisi olsa da fiili ayrışmalarda ve
kırılmalarda rolü bulunmamaktadır.
Pakistan’daki en etkin yapılardan biri de Ebü’l-A’lâ Mevdûdî’nin çok sayıda entelektüel
ile birlikte 1941 yılında kurduğu Cemaat-i İslâmî’dir. Bir dini eğitim ve dayanışma hareketi olarak resmi kuruluşu Pakistan’ın kuruluşu öncesine rastlasa da asıl varlığını 1947’den
sonra Pakistan devleti içerisinde ortaya koymuştur. Cemaat şiddete başvurmayı, başka
cemaat ve gruplarla kavgaya girmeyi ve toplumda ihtilaf konuları ve çatışma zeminleri
açmayı hoş karşılamaz. Cemaatin fikir babası, şekillendiricisi ve lideri Mevdûdî’dir. Mevdûdî’nin düşünceleri İslâm dünyasının bazı bölgelerinde Radikal İslamcıların en temel
dayanakları ve sloganlarının asıl kaynaklarında biri olmuş ise de Pakistan’da durum farklıdır. Cemaati günümüze kadar sergilediği tavır itibariyle gerek fikren gerekse fiilen orta
yerde duran mutedil bir hareket olarak tanımlamak mümkündür. Sadece Afgan cihadı
yıllarında Cemaatin o dönemdeki emiri Kadı Hüseyin Ahmed’in zaman zaman keskin
söylemler ortaya koyduğu görülmüş ise de bu söylem üzerinde ısrarcı olunmamıştır. Bu,
Kadı Hüseyin Ahmed’in Peştu kimliğine dayanan ırkî bir söylem değişimi olduğundan dolayı hem Cemaat mensupları hem de diğer kesimler tarafından Cemaat’in asıl fikri olarak
görülmemiştir. Cemaat-i İslâmî siyasi ve sosyal olarak Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve
Avrupa ülkelerinde etkindir. Ancak seçimlerde bu etkinin büyük yansımaları görülmez.
Bangladeş yönetiminin Cemaat mensupları üzerinde bir baskı kurmaya ve sindirme hareketine giriştiği bilinmektedir.16
15 Cemaatin oluşumu ve temel düşünceleri için bk. Birışık, Hind Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri, s. 223-281.
16 Mevdûdî ve Cemaat-i İslâmî için bk. bk. Abdulhamit Birışık, Mevdûdî: Hayatı, Görüşleri ve Eserleri, İnsan Yayınları,
İstanbul 2007; M. Manazir Ahsan, “Cemaat-i İslâmî”, TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), TDV Yayınları, İstanbul 1993,
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Şiiler ve Kâdiyânîler de günümüz Pakistan’ı, Hindistan’ı ve Bangladeş’inde çeşitli siyasi,
dini ve sosyal yapılanmalara sahip olsalar ve siyasi faaliyetler içerisinde boy gösterseler
de oranları düşük olduğu için belirleyici değildirler. Ancak yine de toplumsal barış ve birlikte yaşama kültürü bakımından göz ardı edilememeleri gerekir. İran ile dirsek teması
içinde bulunan Oniki İmamcı Şiiler (İsnâ Aşeriyye) arasında mutedil gruplar olduğu gibi
silahlı gruplar da bulunmaktadır. Pakistan’da zaman zaman ortaya çıkan Sünnî karşıtı
şiddet olayları bu Şiiler tarafından yapılmaktadır.17 Aga Han grubu olarak bilinen İsmâili Şiiler ise Batılı güçler ile dirsek teması kurarak ülkeyi daha derinden etkilemeye ve
mevcut yapıyı kendi lehlerine kullanmaya çalışmaktadırlar. Bunlar özellikle dışlanmış (!)
gördükleri bazı küçük grupları kendilerine çekmek ve kullanmak için mali imkânlarını
seferber etmektedirler. Günümüz Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’inde yeni yeni grupların oluştuğu ya da mevcut grupların buralarda yeni yapılanmalar oluşturduğu ve eğitim
kurumları açtığı görülür. Bunlar başta Avrupa ülkeleri, Kanada, Avusturalya, Amerika ve
Güney Afrika olmak üzere başka yerlerde de örgütlenmeye çaba göstermektedirler.
Aralarında organik bir bağ olmasa da yerli İngiliz okullarında ve misyonerlik kuruluşlarında eğitim alan daha sonra Birleşik Krallıktaki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve
doktora eğitimi gören Pakistanlı ve Hindistanlı Müslümanlar da ayrı bir grup gibi telakki
edilebilir. Zira bunlardan bir kısmı içten içe Batıcılık düşüncelerini yerleştirmeye ve Batı
toplumunu idealize etmeye koyulmuşlardır. Bir başka önemli değişiklik İngiliz yönetiminin teşvikleri ve yönlendirmesiyle az miktarda Müslümanın yeniden geldikleri kaynak
olan Hinduizm’e dönmesidir. Bunlar bazı bölgelerde sayı itibariyle bir hayli fazla iken
bazı bölgelerde çok çok sınırlı kalmıştır.18
Yukarıda arz ettiğim değişimler ister istemez dini edebiyata da yansımış ve her fırka ve
meşrep İslâm’ı kendi gözlüğü ile görmeye ve yorumlamaya başkalarının gözlüğü ile görülen ve yorumlanan İslâm’ın gerçek İslam olamayacağını iddia etmeye başlamıştır. İngiliz
yönetiminin açık desteği ile varlık sahasına çıktığı anlaşılan Kâdiyanilik gibi mezhepler
(sonradan İslâm dışı ilan edilmiş olsa bile) toplum için tam anlamıyla bir kaos ve çalkantı
sebebi olmuştur. Bunlar tarafından vücuda getirilen literatür ise yine sıkıntı kaynaklarından birisi olarak Müslümanların karşısına çıkmıştır.
VII, 291-293.
17 Pakistan’daki Şii kuruluşlar ve gruplar için bk. Muhammad Amir Rana, A to Z of Jehadi Organizations in Pakistan
(Urduca’dan trc. Saba Ansari), Mashal Books, Lahore 2004. 401-424.
18 Yoginder Sikand - Manjari Katju, “Mass Conversions to Hinduism among Indian Muslims”, Economic and Political
Weekly, XXIX/34 (August, 1994), s. 2215 [s. 2214-2219].
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E. PAKİSTAN’DA DİNİ CEMAATLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI PROBLEMLER
VE BUNLARIN ÇÖZÜMÜNE DAİR ÖNERİLER
Pakistan’daki mevcut problemleri iyi görmek ve doğru reçeteler ile çözebilmek için kesinlikle bu problemleri oluşturan sebepleri doğru tanımaya ve doğru analiz etmeye ihtiyaç
vardır. Aslında tarih boyunca birlikte yaşamanın en iyi örneklerini veren Hint alt kıtası
insanları ne olmuş da bugünkü durumuna düşmüşlerdi. Bizce bunun en temel nedeni
Batı dünyasının bölgede uyguladığı yanlı ve ayrıştırıcı politikalardır. Bu politikalar belli
önemli ayrıştırmalar vücuda getirerek belli kimlikleri iyice sivriltmiş ise de bu durum
her taraftaki geniş halk kitlelerinin huzurunu kaçırmıştır. İngilizlerin bölgede hâkim güç
haline gelmesinden önce orta derecede etkinliği olan Hindular koca alt kıtanın en geniş
topraklarına vâris kılınmış ve dominant bir kimlik haline getirilmiştir. Sihler küçük bir
grup iken iyice sivriltilmiş ve yeni Hindistan’da Hindular karşısında belirleyici bir role
sahip olmuşlardır (Bir Sih siyasetçinin Başbakan olabilmesi daha önce tahayyül edilen
bir şey değilken bugün bu mümkün kılınmıştır). Bin küsur yıl bölgeyi yöneten ve Hint alt
kıtasında neredeyse %40’lık bir nüfusu oluşturan (mevcut Hindistan’da %13-17 oranında)
Müslümanlar sürekli olarak zayıflatılmış ve pasifize edilmiştir. 1947 sonrasında ise Müslümanların Hindistan’daki varlıkları ve yaşamaları bir lütuf olarak sunulmuş etkin pozisyonlardan sürekli uzak tutulmuşlardır. Ayrıca Haydarabad Nizamlığı ve Keşmir İngiliz
yönetimi zamanında bile otonom iken yeni Hindistan’ın 1947 sonrasında buraları ilhak
etmesine göz yumulmuş ve buraların Hinduların midesinde yavaş yavaş sindirilmeleri
uzaktan seyredilmiştir.
Pakistan’a gelince; bugün burada var olan aşırılıklarda Britanya Krallığının 1947 öncesi uyguladığı yanlı ve ayrıştırıcı politikaların çok ciddi tesirleri olduğunu söylemek için
derin bir tarih ve siyaset bilgisine ihtiyaç yoktur. Bu hususu biraz açmak ve Pakistan’ın
mevcut durumuna dair bazı değerlendirmelerde bulunmak yararlı olacaktır. Pakistan,
İslâm adıyla ve sırf İslâm için kurulmuş bir devlet olmalıyken ve baştan itibaren mücadele bu çerçevede verilmişken fiili kurucular devletin bir İslâm devleti olması noktasında
istekli görünmemiş, Pakistan coğrafyasının daha çok içinde Müslümanların yaşadığı bir
devlet olması yönünde çaba sarf etmişlerdir. Kayıtlara devleti kuran kişi olarak geçen
Muhammed Ali Cinnah’ın (ö. 1948) dini bir kimliğinin bulunmaması, dini vecibeleri yerine getirme bakımından bir hayli gevşek olan Şii bir aileden gelmesi19, ilk hükümet için-

19 Cinnah’ın kızı Dina’nın Hindistanlı Mecusi bir şahıs ile evlilik yapması ve Müslüman kimliğini terk etmesini de
hatırlatmak isteriz. He ne kadar Cinnah bu durumdan hoşlanmamış ve kızını bu kararı için affetmemiş ise de bu onun
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de Kâdiyânîlerin ve Batıcı kişilerin etkin pozisyonlarda bulunması gibi durumlar da bu
bakışı destekleyen göstergeler olmuştur. Bu fiili durum bazı dindar kesimlerce yıllardır
kendilerine karşı mücadele verdikleri İngilizlerin yönetimden çekilmesini önemli kılacak
bir gelişme olarak görülmemiş ve düşünülmemiştir. Ayrıca özellikle anayasa çalışmaları
esnasında devletin yapılanmasının dini dışlama temeli üzerine kurulması için bazı çabaların bulunması belli bir zaman sonra kendilerine ait bir etki alanı olan cemaat ve
grupları harekete geçirmiştir. Böylece bu gruplar toplumda din adına bir şeyler söylemek
ve yapmak için kendilerine meşru bir zemin bulmuş ve artık önü alınamaz bir güç ve meşruiyet kazanmışlardır. Adeta bu cemaat ve gruplar durumu “bizim varlığımız Pakistan’da
dinin yaşaması için birer garanti ve sigortadır” gibi görmeye başlamışlar ve durumdan
vazife çıkarmışlardır. Aslında tuzak olan bu bakış tabii şartlar içerisinde bakıldığında
normal bir refleks olarak görülebilir. Hâlbuki devlet kurulurken kurucu ekip tam olarak
din ile iç içe olmasa bile dini cemaat ve yapılara devletin hukuki ve idari yapısını oluşturmak için makul bir söz hakkı ve katkı sağlama hürriyeti verilmiş olsaydı, İslâmî anlayışların yönetime yansıtılması için azami gayret gösterilseydi ayrışma ve ayrışma temeli
üzerine büyüme arzusu bir dereceye kadar engellenmiş olacaktı. Durum böyle olmayınca
hatta bu cemaatlerin dışarıda tutulması için özel bir çaba sarf edilmeye başlanınca bünye
kendisini koruma ve varlık sebebini savunma için güçlenme yolunu tutmuştur. Bundan
sonra cemaatler ve gruplar daha güçlü ve etkin hale gelmek adına diğer grup ve cemaatlere saldırma, onları zayıflatma hatta tekfir ederek saf dışı bırakma gibi bir çabaya da
girmişlerdir. Bu ise ülkedeki kargaşa ve kaosun fitilini ateşlemiştir.
Cemaatlerin önceden olduğu gibi geleneksel eğitim kurumları olan medreseleri bir can
simidi olarak görüp bunları yaygınlaştırma için çaba göstermesi onları saha dışına itmenin ikinci aşaması olmuştur. Bir bakıma bu cemaatler farkında olmayarak kendilerini saha dışına itmişlerdir. İngiliz yönetimi zamanında İngilizce eğitime ve Batı tarzı
okullara karşı olan medreseler kendi dar anlayışlarına göre eğitim faaliyeti içerisinde
bulundukları ve İngiliz bürokrasisini ele geçirecek bir hamle yapmadıkları için devlet
yönetimini ve bürokrasiyi Hindulara, Sihlere ve bazı Batıcı Müslümanlara terk edip saha
dışında kalmışlarsa bu defa kendi ülkelerinde radikalleşerek ve yeniden medrese tuzağına düşerek devleti Batı tarzı eğitim alanların yönetimine bırakmışlardır.20 Bu kısır döngü
aile yapısı ve aile içi değerleri bakımından bizlere bir fikir vermektedir.
20 Bu durumu ilk fark edenlerden biri Diyoben Dârululûm’unun ilk talebesi olan ve uzun yıllar bu kurumda yöneticilik yapan Şeyhü’l-Hind Mahmud Hasan Diyobendî’dir. Onun bu alanda verdiği mücadele ve geleneksel ile moderni
bir araya getirme çabası çok önemli sonuçlar vermiştir (konunun ayrıntısı için bk. Abdulhamit Birışık, “Şeyhu’l-Hind
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öylesine aldatıcı olmuştur ki her bir kesim durumundan memnun gözükmüştür. Hâlbuki
Batı dünyasının tam da istediği bu olmuştur. Yani devleti yönetenler dinden uzak kişiler
olurken dindar kişiler devlet yönetiminden uzakta kalmışlardır. Bunun bazı istisnaları
olmuş, Mevdûdî hareketi içerisinde yer alanlardan bazıları dindarlıklarından taviz vermeden Batı tarzı modern eğitim almış ve devlet yönetiminde söz sahibi olmuşlarsa da
oran çok düşük kalmıştır. Seyyid Ahmed Han’ın başlattığı çizgide devam eden cemaat ve
gruplar ise devlet yapılanmasında daha avantajlı pozisyonlara gelmişlerdir. Bugün toplam nüfus içerisindeki oranları çok çok az olan Kâdiyâni, İsmâilî, Şiî ve Batıcı kimselerin
bürokraside çok yüksek oranda temsil edilmesi klasik anlamda Ehl-sünneti temsil eden
cemaat ve grupların aymazlığın sonucudur.
Günümüz Pakistan’ında cemaat ve gruplardan21 her biri gücü oranında ve eline fırsat
geçtikçe devleti bir tarafa çekmeye çalışmaktadır. Ancak seçimlerde hep birlikte toplam
olarak %10-15 ten fazla bir oy alamayan bu cemaatlerin bürokrasiye ve devlet yönetimine
bütünüyle sirayet etmesi ve devleti doğru hedeflere yönlendirmeleri mümkün görünmemektedir. Siyasete hâkim olan “laik” unsurlar dini kimlik ve kişiliği olan bazı kişileri
“süs” kabilinden bazı görevlere getirerek adeta bu grupların gazını almaktadır. Ancak
bunlara ciddi manada hiçbir yetki ve salahiyet verilmemektedir. Ayrıca genel halk kitleleri siyasette yer alan ve adına “mölvi (mevlevi)” dedikleri bu sözüm ona din bilginlerine
güvenmemekte hatta bunları diğer kimselerden daha tehlikeli görmektedirler. Bunun en
temel nedeni bunlardan bazısının silik ve kaypak kişiliğe sahip olması, diğerlerinin menfaatler karşılığında ülke için problem teşkil eden Taliban gibi unsurları ortaya çıkarması,
bir başkalarının Suudi Vahhabiler ile kolkola hareket etmesi, diğerlerinin tekfirci ve ayrıştırıcı politikaları savunması, bir başka mölvi grubunun toprak ağalarının borazanlığını
yapması gibi sayılamayacak derecede “ayıplı” olmalarıdır.
Pakistan’da cemaatlerin yeniden bir muhasebe yapmaya ve bu ülkeyi hak ettiği yere getirmek için politikalar üretmeye ihtiyacı vardır. Yapılmak istenenin “böl-parçala-yönet
(veya yut)” politikası olduğu görülmeli ve ayrıştırıcı ve kamplara bölücü politikalardan
uzak durulmalıdır. Bu noktada zaman zaman çaba sarf edilmiş ve birliktelikler kurulmuş
ise de halk bu birlikteliklerin seçim dönemlerinde daha fazla mollayı meclise sokmak için

Mahmud Hasan Diyûbendî”, İlim ve Sanat, sy. 41 (Nisan 1996), s. 55-69).
21 Pakistan’daki siyasi parti, cemaat ve gruplar hakkında geniş bilgi için bk. Hafız Takiyyüddin, Pakistan key Siyasi
Cemaatin our Tahrikeyn, Klasik, Lahore 2001, 3. bs.
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yapılan bir düzenleme hatta oyun olduğunu gördüğü için inanmamıştır. Büyük cemaatlerin üst düzey mensupları yazılı literatürlerindeki incitici ve ayrıştırıcı söylemler dâhil,
kardeşliği ve birlikte yaşamı tehdit eden her türlü söylem ve eylemden uzaklaşmaya karar vermelidir. Yapılması gereken diğer bir şey insan onurunu zedeleyen ilkel şartlarda
eğitim veren binlerce medrese sevdasından vaz geçilip daha düzenli eğitim kurumları
oluşturmak ve bunları iş alanlarına göre yapılandırmaktır. Yarışma yapılacaksa daha iyi
eğitim verme daha kaliteli mezun vermede olmalıdır. Bu noktada çaba sarf eden bazı
kurumların ne kadar başarılı olduğu aslında bu cemaat mensuplarınca da görülmektedir.
Devlet birimlerinin bu konularda özendirici ve ufuk açıcı olması da beklenmektedir.
Müslümanın her alanda ahlaklı olması gerekmektedir. Ahlaklı olmayı sadece sınırlı birkaç konuya indirgemek İslâm ahlakını anlamamaktır. Dini alanda hizmet verme iddiasında olan kimselerin etraflarına topladıkları bir kısmı da cahil olan kimseleri kendi
menfaatleri için kullanmaktan ve onları manipüle etmekten vaz geçmesi gerekiyor. Bu
durum Pakistan’da çok yayın olarak görülmektedir. Özellikle Prof.Dr. Tâhirü’l-Kâdirî gibi
samimiyetinden şüphe duyulan bir şahsın halkı aldatmasına fırsat verilmemeli diğer cemaatlerin bu noktada da dürüstçe tavır ortaya koyması gerekir. Bir bakıma bu yapılan
en büyük ahlaksızlıktır. Zira bu insanların halisane dini duygularını güç elde etmek için
istismar etmek ve insanları din adına aldatmaktır.
Devlet yöneticilerine ve siyasi parti temsilcilerine de düşen görevler bulunmaktadır.
Bunlar içinde yaşadıkları ülkeye ve bu ülkenin insanlarına karşı dürüst olmalıdırlar. Bu
ülkede doğru bir şekilde ve alın teriyle kazanmaları beklenen malları ve paraları yine bu
ülke için doğru bir şekilde kullanmalıdırlar. Bugün Pakistan’da rüşvet, adam kayırma,
bazılarına haksız kazanç sağlama çok yüksek seviyelere çıkmış ve Pakistan’ın bir devlet olarak varlığını tehdit eder duruma gelmiştir. Bu insanların aç gözlükten ve gariban
halkın imkânlarına göz dikmekten vaz geçmesi gerekiyor.22 Hükümetlerin bu noktada
kanuni düzenlemeler yapması ve çok sıkı denetlemelerde bulunması gerekiyor.

22 2006 Pakistan depremi döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV adına bölgeye yönelik yardım faaliyetlerinde
bulunmuştum. O dönemde bazı mülki ve askeri yöneticilerin depremzede ailelere dışarıdan gelen paralardan acil ihtiyaç için ayrılan 500’er dolarlık yardımlara nasıl göz diktikleri ve bunların bir kısmını kendi ceplerine indirmek için
çabaladıklarını yerinde gözlemlemiş ve dinlemiştim. Bunun dışında daha büyük problemleri iki ülke arasındaki iyi
ilişkilere zarar vermemesi için burada yazmak istemiyorum.
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Pakistan’da bir düzelme olması için Türkiye gibi tarafsız dost ülkelere de büyük görevler
düşmektedir. Ne var ki Türkiye ve diğer Müslüman devletler buradaki temel problemleri
çözmek ve iyileşmeyi zamana yaymak için bir plan ve programa sahip değillerdir. Yapılan
şey işbaşında olan hükümet ile dostane ilişkiler kurmak, bazı askeri ve siyasi alanlarda
yardımlaşmaya gitmek gibi bazı bürokratların yapacağı işlerdir. Son yıllarda Türkiye,
Pakistan ve Afganistan devletleri arasında Türkiye’nin girişimleri ile Devlet Başkanları düzeyinde başlatılan istişare toplantılarının nasıl bir semere verdiğini bilemiyorum.
Umulur ki bunlar dişe dokunur konuları kapsayacak şekilde geniş çerçeveli tutulur. Bizce
asıl olması gereken eğitim, kültür, sosyal hayat ile ilgili konulara yoğunlaşmak ve tarafsız
bir gözle bunlara çözümler üretmektir.
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SUDAN
Sudan’da İnsan Hakları İhlalleri

Doç. Dr. Enver Arpa
Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık Müşaviri

Birinci Gün - Oturumlar

1. Giriş
İnsan hakları ihlalleri bağlamında Sudan hakkında bir değerlendirmede bulunmak için
önce ülkenin yaşadığı siyasi süreci, sosyo-ekonomik durumu ve uluslararası siyasetteki
konumunu tahlil etmek kaçınılmaz bir durum arz etmektedir.
Sudan bağımsızlığını elde ettiği 1956 yılından itibaren sürekli bir savaş ortamına sahne
olmuştur. Bağımsızlığın ardından başlayan iç çatışmalarda binlerce insan hayatını kaybetmiş, yüzbinlerce insan yerinden edilmiştir. Zaten kıt olan ülke kaynakları neredeyse
tamamen bu iç savaşlara tahsis edilmiş ve sosyal yaşama yönelik yatırımlar tümüyle ihmal edilmiştir.
Yaşanan iç çatışmalar ülkeyi içerde istikrarsız bir ortama mahkûm ettiği gibi uluslararası arenada da büyük sıkıntılara sokmuştur. Sahip olduğu jeopolitik konumuyla Dünya
siyasetinin de önemli bir öğesi olan Sudan’da yaşanmakta olan bu çatışma ortamı sürekli
bir manipülasyona tabi tutulmakta, özellikle de Batı’lı kaynak veya kuruluşlar bu sorunla
ilgili bilgi ve istatistikleri kendi amaçları doğrultusunda servis etmektedirler.
Ülkedeki insan hakları ihlalleri konusu da bu siyasi manipülasyona kurban edilmekte ve
gerçek durumun ortaya çıkarılmasına en önemli engeli teşkil etmektedir. Bu konuda tarafsız ve gerçeği ortaya çıkarmaya yönelik fazla kaynak bulunmadığına da burada işaret
etmemiz yararlı olacaktır. Biz bu incelememizde Sudan’da yaşadığımız 3 yıl boyunca bulunduğumuz saha çalışmalarından, sorunun taraflarından, yandaş ve muhalif basından,
sorunun bizzat mağduru olanlardan, ilgili yerel ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan
ve konuyla alakalı elde edebildiğimiz hemen tüm bilgilerden yararlanarak ve elden geldiğince objektif davranarak durumu tespit etmeye çalıştık. İncelememizde verilen bilgilerin çoğu saha araştırmasından elde edilen verilerdir; ancak başta güvenlikleri olmak
üzere çeşitli nedenlerden dolayı bilgilerine başvurulan ilgili kişi veya kurumlar refere
edilmemiştir.

2. Sudan’ın Kültürel, Sosyo-ekonomik ve Jeopolitik Durumu
Sudan, 2011 yılında gerçekleşen bölünmeden önce 2.505.813 km2 yüz ölçüme sahip idi
ve kapsadığı alan itibariyle Afrika’nın en büyük ülkesiydi.1 Bölünmeden sonra 1886 km2
ye düşen yüzölçümüyle Cezayir’in arkasına düşerek ikinci sıraya gerilemiştir. Bir Doğu

1 Görsel Büyük Genel Kültür Ansiklopedisi, C 13, s. 8035; Ahmet Kavas, Osmanlı Afrika İlişkileri, Kitabevi, İstanbul,
2011, s. 445.
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Afrika ülkesi olan Sudan, Sudan kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, güneyden Güney Sudan, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan ise Libya’yla çevrilidir. Sudan’ın şimdiki sınırları 19. yüzyılda Osmanlı Mısır
idaresi tarafından tespit edilmiştir.2
Sudan halkının büyük çoğunluğu Arapça konuşmaktadır ve ülkenin resmi dili Arapçadır.
Arapçanın yansıra bazı yerel kabile dilleri de konuşulmaktadır. Ülke halkının büyük çoğunluğu Müslümandır ve resmi dini İslam’dır.
Bölünmeden önce 38 milyon civarında nüfusu olan Sudan’ın bölünmeden sonraki nüfusu
33 milyon civarına gerilemiştir. Bu nüfusun % 40’ının şehirlerde, geri kalanının ise kırsal
alanlarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Ortalama yaşam süresi 57 sene olan Sudan nüfusunun % 40’ı 15 yaşın altındaki çocuklardan oluşmaktadır.
Sudan, Afrika asıllı ve Arap kökenli farklı etnik unsurlara ve farklı dil ve lehçelere sahip
bir ülkedir. Ülkede pek çok kabile yaşam sürmektedir. Ancak genel bir taksimat yapılırsa
ülkede Arap kökenli göçebelerin yerlilerle evlenmesi sonucu ortaya çıkan ve Arap olarak
kabul edilen melez ırka mensup insanlarla Afrika asıllı yerli insanlar yaşam sürmektedir.
Sudan’ın 1956 yılında bağımsızlığını elde etmesinden sonra ülke yönetimi sürekli olarak
Arap asıllıların elinde olmuştur. Bu durum ülkede çeşitli sıkıntılara sebep olmuş ve Afrikalılarla Arap asıllılar arasında zaman zaman iç savaşların yaşanmasına ve nihayetinde
2011 yılında ülkenin ikiye bölünmesine sebep olmuştur.
Ülke ikiye bölünmüş olsa da Kuzeylilerle Güneyliler arasındaki sorun tümüyle çözüme
kavuşturulabilmiş değildir. Kuzey ile Güney sınırlarının tam ortasında bulunan zengin
petrol yataklarının bulunduğu bölgede sınır anlaşmazlıkları çözüme kavuşturulamamıştır. Taraflar bu konuda Lahey Adalet Divanına gitmişlerdir, ancak çıkan sonuç barışı temin edememiştir. Lahey Adalet Divanı, Kuzey ile Güney bölgelerinin sınır hattında yer
alan ve ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Abiyei şehrindeki 25 km2 lik alanın 15
km2 sinin Kuzeylilerin hâkimiyetindeki Sudan’a, 10 km2 lik bölümünün ise Sudan’dan
ayrılarak ayrı bir devlet haline gelen Güney Sudan’a ait olduğuna karar vermiştir. Bu
taksime göre bu bölgede çıkarılmakta olan petrolün % 70 i Güney Sudan toprakları için2 Kavas, age, s. 445
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de kalmış bulunmaktadır. Ancak bu kararın tarafları memnun etmediği anlaşılmaktadır.
Bölgede hala zaman zaman çatışmalar yaşanmaktadır.
Sudan’da son derece karmaşık bir siyasi yapılanma söz konusudur. Ülke 18 eyalete bölünerek yönetilmektedir. Tüm eyaletlerde Eyalet valisinin yanısıra bir Eyalet Meclisi ve
Eyalet Bakanlar Kurulu bulunmaktadır. Bu kabinelere daha çok kabilevi dengeler gözetilerek atamalar yapılmaktadır. Hartum’daki Federal hükümette de bu dengeler dikkate
alınmaktadır. Herhangi bir bölgeden güçlü bir direniş gösteren bir hareket zuhur ettiğinde lideri genellikle bu kabinelerde bir görevle taltif edilerek sisteme dâhil edilmekte
ve bu yolla muhalefeti giderilmektedir. Darfur’da zuhur eden grupların pek çoğunun bu
düşünce sonucu ortaya çıktığı kabul görmektedir.
Daha çok yerel etkinlik ve kabilevî yapılanmalara göre şekillendirilen bu eyaletler sistemi merkezi hükümet karşıtı muhalefetin bölünerek zayıflatılmasını sağlıyorsa da her
eyaletin, gelir dağılımında kendisine yeterli ölçüde pay verilmediğini düşünmesi gibi sorunlara da yol açmaktadır. Ayrıca bu eyalet yapılanmalarında kendilerine yeterli ölçüde
temsil hakkı tanınmadığını düşünen kabileler çeşitli isyan hareketleri başlatabilmekte
ve kabine dengelerini sarsabilmektedirler.
Sudan’ın büyük bir bölümü düz araziden oluşmaktadır. Önemli miktarda ekilebilir bir
toprağa sahip olan Sudan’ın, dünyada baş göstermekte olan gıda yetersizliği göz önüne
alındığında önümüzdeki yıllarda son derece önemli bir konuma sahip olacağı anlaşılmaktadır.
Ciddi miktarlarda hidrokarbon rezervi olan Sudan’ın, son yıllarda tespit edilen petrol ve
doğalgaz yataklarıyla da dünya enerji piyasasında önümüzdeki yıllarda önemli bir aktör
olacağı varsayılmaktadır. Ancak keşfedilen bu yeraltı kaynakları bir yandan da ülkenin başını adeta belaya sokan bir özellik arzetmeye başlamıştır. Siyasal rejiminden dolayı uyguladığı ekonomik ambargo sonucu ülkeye girmeyen Amerika ve Batılı ülkeler ortaya çıkan
bu önemli rezervleri Çin ve diğer Asyalı ülkelere kaptırmış bulunmaktadırlar. Uluslararası
siyasette önemli bir aktör ve BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan Çin, Sudan’a verdiği
destekle ülkeyi adeta kendine mahkûm hale getirmiştir. Sudan’ın dış ticaretinde en büyük
hacme sahip ülke Çin’dir. Bu durum Batılı ülkeleri adeta içten içe kızdırmakta ve ülke, devlerin gizli nüfuz mücadeleleri alanına dönüşmüş bulunmaktadır.
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Batılılar Güney Sudan’da yaşayan Hıristiyan ve Animist halkla zaten dinsel bir yakınlık
ve etkileşime sahiptir. Bunun yanısıra Kuzeyli Müslümanların hâkimiyetindeki Sudan’ın
Batı’dan iyice uzaklaştığını ve Çin başta olmak üzere Asyalı ülkelerle geri dönülemez bir
ilişkiye girdiğini bildiğinden tek çare olarak Güney’i ayrı bir devlet olarak ayırarak bu
yolla enerji kaynakları yönünden zengin olan bölgede hâkimiyet kurmak istemektedirler.
Bu istek, aslında pek çok amacı aynı anda gerçekleştirme potansiyeline de sahiptir. Zira
bunun sağlanması halinde hem bölgede önemli bir hale gelmiş bulunan İslamcı hükümet
zayıflatılarak etkisi en aza indirilecek, böylece bölgede kendilerine bağlı kalmaktan başka çaresi olmayan bir Hristiyan devlet kurulmuş olacak, hem de bu yolla büyük bölümü
Güney sınırları içinde bulunan petrol yatakları üzerindeki kontrol sağlanmış olacaktır.
Nitekim Fransız şirketler başta olmak üzere Batılı bazı petrol şirketlerinin Güneylilerle imtiyaz sözleşmeleri imzaladıkları zaman zaman basına yansımaktadır. Almanya’nın
Güneyden Kenya limanına giden bir hat inşasında bulunduğu da bilinen bir husustur.
Dolayısıyla ülkenin bölünmesi ve bu yolla etkisizleştirilmesi Batı’nın ve Amerika’nın çıkarlarıyla birebir örtüşmektedir.
Afrika’nın göbeğinde yer alan Sudan ayrıca son derece önemli jeostratejik bir konuma
sahiptir. Oldukça geniş arazisiyle kuzey Afrika ile güney Afrika arasında bir köprü konumunda olan Sudan, Arap ve Afrika medeniyetlerinin de kavşak noktası konumundadır.
Kızıldeniz’e olan kıyısıyla ise iç kesimlerin deniz ulaşımını elinde bulundurmaktadır. Bunun yanısıra devasa tarım arazisi ve 33 milyon civarındaki nüfusuyla giderek daralmış
olan dünya ticaretinin iştahını kabartmaya yetecek bir dış ticaret potansiyeline sahiptir.
Tüm bu özellikleriyle Sudan global aktörlerin asla vazgeçemeyeceği bir cazibeye sahiptir.
Sudan’daki insan haklarını inceleme bağlamında iyice anlaşılması gereken bir husus da
Darfur Sorunu’dur. Zira insan hakları konusunda en olumsuz zemini oluşturan bu sorun,
Sudan’da yaşanmakta olan insan hakları ihlallerinin şu andaki en temel sebebi sayılabilir.

3. Darfur Sorunu
2005 yılında Kuzey Güney barış anlaşması yapıldığında herkes Sudan’ın rahat bir nefes
alacağını, yeni bulunan ve ihracına başlanan petrolden elde edilecek gelirlerle ülkenin
hızlı bir ekonomik gelişme yakalayacağını ümit etmişti. Zira ülkenin tüm kaynakları 20
yılı aşkın bir süredir sürmekte olan bu iç savaşa harcanıyordu ve yönetim ülkenin diğer
problemlerine zaman ayıramıyordu. Bu anlaşmayla ülkede sürdürülmekte olan seferber208
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lik halinin sona ereceği ve barışın sağlanacağı hayalleri kurulmuştu, ancak bu hayaller
boşa çıktı. Zira bu anlaşma başka sorunların doğmasına yol açtı. Çünkü bu problemin ulusal ve uluslararası özellikte başka boyutları da vardı. Gerek ulusal ve gerekse uluslararası
etkenlerle bu defa ülkenin batısında yer alan Darfur’da olaylar patlak verdi.
Darfur, Arapçada ‘Fur diyarı’ anlamına gelmektedir. Fur kabilesi bölgenin en büyük ve
yerli kabilelerinden biri olup Darfur nüfusunun çoğunluğunu oluşturmaktadır.3 Sudan’ın
batısında yer alan Darfur 508.684 km2 yüzölçüme sahiptir.4 6 milyon civarında nüfusu
olduğu tahmin edilmektedir.5 Darfur’da yaşamakta olan nüfusun tamamına yakını Sünnî
Müslümanlardan oluşmaktadır.6
19. Yüzyılın son döneminde Mısır aracılığıyla Sudan Vilayetine eklenerek Osmanlı İmparatorluğunun bir parçası7 haline gelen Darfur, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın yanında
yer almış ve İngilizlere karşı Osmanlı İmparatorluğuna maddi destekte bulunmuştur.8
Osmanlı İmparatorluğunun bölgeyi terk etmesinden sonra bağımsız kalan Darfur’un son
sultanı Ali Dinar’ın liderliğinde İngilizler ile yaptıkları savaşı kaybeden Darfur Prensliğinin bağımsızlığı İngilizler tarafından kaldırılmış ve 1917 yılında Sudan’a bağlanmıştır.9
Sömürgeci güçlerin yönetimi altında farklı kabilelerin iskânına sahne olan ve demografik
bir dönüşüm sürecine giren bölge, önceki tarihlerdekinden daha yoğun bir kabile savaşları dönemine girmiştir.
Bölge bu kabilevî yapısından kaynaklanan sebeplerle sürekli göç hareketlerinin yaşanmasına sahne olmuştur. Geniş bir alana yayılmış bulunan kabile bireyleri kuraklık vb. sebeplerden dolayı sıkıntıya girdikleri dönemlerde diğer bölgelerde bulunan akrabalarının
yanına göç etmeyi bir çare olarak görmüşlerdir. Komşu ülke olan Çad’ın şu andaki devlet
başkanı Darfur kabilelerinden olan Zagave kabilesine mensuptur. Zagave kabilesi Çad
ve Darfur’da yaşayanlar olmak üzere ikiye ayrılmış bulunmaktadır. Son yıllarda Çad’da
yaşanan sıkıntılar sebebiyle 200.000 civarında göçmenin sınırı aşarak Çad’a geçtikleri

3 Şemsu’l-Hedy İbrahim İdris, Darfur el-Muameretu’l-Kubra, 1. Baskı 2006, s.15.
4 “Darfûr”, İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yayınları, C. 8, İstanbul,1993, s. 490.
5 Emir Ferec Yusuf, El-Mahkemetu’l-Cinaiyye ed-Devliyye, Daru’l-Matbuatu’l-Camiiyye, İskenderiye 2009, s. 71.
6 Şemsu’l-Hedy İbrahim İdris, Darfur el-Muameretu’l-Kubra, s.13; Emir Ferec Yusuf, El-Mehkemetu’l-Cinaiyye
ed-Devliyye, s. 53.
7 Dr. Zeki el-Buhayrî, Muşkiletu Darfur, el-Heyetu’l-Mısriyye el-Amme li’l-Kitab, Kahire, 2010, s. 20.
8 Şemsu’l-Hedy İbrahim İdris, age, s. 20.
9 Kavas, age, s. 448 vd.
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ifade edilmektedir.10 Bunun tersi de söz konusudur. Pek çok kişinin yaşanan olaylardan
kaçarak komşu ülkelere sığındığı bilinmektedir. Bu yaşanan olaylar Sudan’ın komşu ülkelerle ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Bu sınır hareketleri ve sınır anlaşmazlıkları
Çad ve Sudan arasında önemli bir sorun olarak durmaktadır.
Darfur’da kabilevi bağlar ve ilişkiler günlük yaşamın olduğu kadar siyasal yaşamın da en
temel unsurlarıdır. 1956 yılında bağımsızlığını elde etmesinden sonra başa gelen zayıf
Sudan hükümetleri, ülkenin sahip olduğu devasa toprakları ve ülke sınırlarını korumak
için yerel kabileleri kullanmıştır. Hükümetlerle işbirliği yapan kabileler bu işbirliklerinin
sonucunda elde ettikleri imtiyazlarla hükümetlere bağlı kalmıştır. Hükümetlere genellikle bağlı kalan bu kabilelerin en önemlileri; Te’ayişe, Hebbaniye, Beni Hülbe, Ruzeygat,
Mesîriye ve Ma’alya’dır.
Hükümetlerle ilişkilerinde sıkıntı yaşayan ve muhalif kalan Afrika yerlisi kabileler ise;
Fur, Zagave, Messalit, el-Berti, el-Tama, el-Burhag ve Gulate kabileleridir.11 Bu kabileler
sınırların tayininden sonra bölünmüş, mensuplarının bir kısmı komşu ülkeler Çad ve
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşamak durumunda kalmışlardır. Bu durum sınır boylarında oldukça karmaşık ilişkilerin gelişmesine sebep olmuştur.
Ekonomik kaynaklar yönünden fakir, geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalı olan
Darfur bölgesinde toprakların bölüşümü, meraların kullanımı, suların paylaşımı gibi konularda sürekli gerginlikler yaşanmış ve güçlü olan kabilevî bağlar yüzünden daima büyük çatışmaların doğmasına zemin hazırlayabilecek bir potansiyel söz konusu olmuştur.
Bölgede yaşam süren Arap kökenli kabilelerin çoğunluğu göçmendir. Bu kabileler, kurak
mevsimlerin başlamasıyla hayvanlarını otlatıp sulayabilecekleri bölgelere göç etmektedirler. Bu göçler sırasında arazilerin kullanımı konusunda zaman zaman ihtilaflar ve
çatışmalar yaşanmaktadır. Geçmişte yaşanan bu tür ihtilaflar ve çatışmalar daha çok kabile meclislerinin veya şeyhlerinin bulduğu önerilerle çözüme kavuşturulmuş ve kabilevi
bir çatışmaya dönüşmeden engellenmiştir.

10 Emir Ferec Yusuf, El-Mahkemetu’l-Cinaiyye ed-Devliyye, s. 8.
11 Biz burada aktif olarak merkezi hükümetin yanında yer alan veya muhalif kalan kabilelere işaret etmek istedik. Bölgede başka kabileler de bulunmaktadır. Bu konuda bilgi için bkz. Dr. Zeki el-Buhayrî, Muşkiletu Darfur s.29 vd; İslam
Ansiklopedisi, C.8, İstanbul, 1993, s. 490.
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Tüm bu risklerine rağmen Darfur’da hüküm süren bu aşiret geleneği, bu devasa arazilerin
korunması amacıyla devlet tarafından korunmaya çalışılmakta ve kabilelerin hiyerarşik
yapılanmalarına müdahalelerle iktidar yanlısı şahsiyetler başa getirilmeye çalışılmaktadır. Muhalif kabilelerin önemli bir kızgınlık sebebi de bu müdahaleci tavır olmuştur.
İdarenin içinde bulunduğu bu zafiyet ister istemez bölgede silahlı kabile geleneğinin sürmesinde etkili olmaktadır. Düzenli orduyla bu geniş arazi ve sınırları korumakta aciz
kalan iktidar, asayişi sağlamak amacıyla kabileleri kullanmaya devam etmektedir. Hatta
Kuzey Güney barış anlaşması imzalanmadan önce Güney’de isyan başlatan ayrılıkçı lider
John Garang liderliğindeki milislerin Darfur bölgesine sızmalarını önlemek için Arap kabileleri bizzat silahlandırarak araziye sürmüştür. Bu durum bölgede hükümet yandaşı ve
karşıtı kabileler şeklinde bir ayrışmaya zemin hazırlamıştır.
Darfur sorununun görünen sebebi, bu kabileler arasında yaşanan gerilimin12 dışarıdan
yapılan kışkırtmalarla hükümete yöneltilmiş olmasıdır. Afrika asıllı kabileler, kendilerini
bu bölgenin sahibi olarak görmekte ve kendileri de Müslüman oldukları halde Arap asıllı
Kuzeylilerin elinde bulunan merkezi hükümetin, sonradan bölgeye göç eden Arap asıllı
kabileleri kendilerine tercih ettiğini düşünmektedir. Güneylilerin verdikleri silahlı mücadele sonunda elde ettikleri barış anlaşmasıyla kendilerine ait bir hükümet kurmaları,
ülke kaynaklarının paylaşımı hususunda federal hükümete ortak olmaları, Darfur’luların
da aynı taleplerle hükümetin karşısına çıkmalarına ve bu amaçla isyan başlatmalarına
sebep olmuştur.
2003 yılında Kuzey Darfur eyaletinin başkentine saldıran silahlı milisler havaalanını tahrip etmiş milyonlarca dolar zarar vermişlerdir. Bu olayların akabinde hükümet sert tedbirler almış ve her geçen gün şiddet ortamı giderek kızışmaya başlamıştır. Zamanla farklı
bazı grupların da farklı bölgelerde silaha sarılmaları olayları önlenemez bir hale getirmiş
ve sorun uluslararası bir boyuta taşınmıştır. Ülkenin yıpratılmasını hedef edinen güçler
bu olaylarda yaşanan dramı kat kat abartarak Sudan hükümetinin uluslararası arenada

12 Biz bu gerilimin temelde otlak araziler ve su kaynakları konusundaki ihtilaflardan ve Afrikalılık Araplık temelli asabiyetten kaynaklandığını ifade ettik. Temel nokta bu olmakla birlikte bu durumun tali sebepleri de elbette bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar bunu detaylandırarak vermektedirler. Sözgelimi Darfur sorununun sebeplerini incelemeyi
amaçlayan Mısırlı araştırmacı Dr. Zeki El-Buhayrî Muşkiletu Darfur isimli çalışmasında bu sebepleri şöyle sıralamaktadır: 1) İktisadi sebepler. 2) Arazi mülkiyeti sorunu. 3) Yerel yönetimlerin kaldırılması. 4) Tarımla uğraşan kabilelerin
hayvancılık yapan kabilelerle düştüğü ihtilaflar. 5) Sınırların belirsizliği ve bölgede silahların yayılması. 6) Eğitim politikaları ve işsizlik. 7) Bölgenin dışlanması ve ulaşım zorluğu. 8) Federal Hükümetin sorunu görmezden gelmesi. Bkz.
Muşkiletu Darfur, s. 87 vd.
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sıkıştırılmasını hedeflemektedirler. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının el-Beşir’i
ve bazı önemli hükümet üyelerini insanlık suçu işleme töhmetiyle tutuklama talebinde
bulunması bu çerçevede değerlendirilmektedir. Çünkü bu talep, bölgedeki istikrarsızlığı
daha da körükleyen bir etki yaratmış bulunmaktadır.13
Sorunun giderek tüm dünyada yankı bulması üzerine BM Güvenlik Konseyi, 31 Temmuz
2007 tarihinde aldığı 1769 sayılı kararla BM ve Afrika Birliği ortak görev gücünün (UNAMID) Darfur’a gönderilmesini kabul etmiştir. UNAMID yıllık 1,6 milyar dolarlık bir bütçe
ve 19.555 askeri personel, 6.432 polis gücünün yanı sıra sivil personeli de öngörmesine
rağmen, bu konuda yeterli ilerleme sağlanamamıştır. Bizzat bu misyonda görevli yetkililerden aldığımız bilgilere göre bu güç gerek ikili yapılanması ve personel niteliğinden ve
yetersizliğinden kaynaklanan ve gerekse mali ve idari konulardan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı bölgede etkin bir görev ifa edememekte ve şiddet ortamının giderilmesinde
fazla etkin bir rol üstlenememektedir. Misyon içerisinde Afrika ve BM mensubiyeti büyük
bir ayrışmaya sebep olmakta ve bu da bu gücün etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca Sudan hükümetinin bu gücü baştan beri hoş karşılamadığı bilindiği gibi bölge insanının da bu güce son derece soğuk davrandığı müşahede edilmektedir. Tüm bu hususlar bu
gücün şiddeti durdurma, asayişi sağlama umutlarını yok etmektedir.
Bölgede şu anda sürmekte olan olaylar, resmi hükümet güçleri ile isyancı gruplar arasında, hükümet yanlısı Cancevidlerle Afrika asıllı halk arasında ve Cancevidlerle silahlı
gruplar arasında olmak üzere üç ayrı eksende sürmektedir.
Aslında çok verimli arazilere sahip olmakla birlikte bahsedilen sorunlar sebebiyle bölgede huzur ve istikrar bir türlü sağlanamamıştır. Ülke kaynaklarının adil dağıtılmadığını,
Darfur’un kasıtlı olarak ihmal edildiğini, Güney’in yürüttüğü mücadeleyle bu gelirden
pay almaya başladığını düşünen Darfurlular da bu amaçla isyana yönelmiş ve devreye
giren dış müdahale ve kışkırtmalarla sorun giderek büyümüş ve bir drama dönüşmüştür. Daha önce Güneylilerin bölgeye sızmalarını engellemek için Arap asıllı bazı kabile
bireylerini silahlandıran federal hükümet, isyanları bastırmak için bir yandan Cancevid
diye isimlendirilen bu milislerini güçlendirerek harekete geçirmiş bir yandan da silahlı
kuvvetleriyle isyanları sert bir şekilde bastırmaya çalışmıştır.

13 Bu konuda bilgi için bkz. Numan Hazar, Küreselleşme Sürecinde Afrika ve Türkiye – Afrika İlişkileri, USAK
Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2011, s. 103–107.
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Sorunun giderek büyümesinde Cancevidler en büyük sorumluluğa sahiptir. Cancevidler
hükümet yanlısı Arap kabilelerden seçilen savaşçılar demektir. Çoğunlukla göçmen kabilelerden seçilen Cancevidler hâlihazırda güvenliği sağlamaktan ziyade kendi kabilelerinin çıkarları doğrultusunda hareket etmektedirler. Daha çok etnik ayrılıklardan dolayı
diğer kabile mensuplarına saldırdıkları düşünülse de aslında sergiledikleri bu tavrın gerçek sebebi otlak arazilerin ve su kaynaklarının giderek büyük bir sorun haline gelmesidir.
Cancevidler giderek azalan bu kaynakların kullanımı konusunda baş gösteren anlaşmazlıklarda kendi kabilelerinden yana tavır koymakta ve sahip oldukları silahlı güçle diğer
kabile mensuplarını yıldırmaktadırlar. Bu husus büyük bir tepkiyle karşılanmakta ve bu
tepki haliyle hükümete yönlendirilmektedir. Türkiye’nin doğusunda denenmekte olan
‘korucu’ sistemiyle benzerlik arz eden Cancevidler konusu Sudan’ın uluslararası arenada
sıkıştırılmasının da en güçlü argümanı haline gelmiş bulunmaktadır. Zira Cancevidler
elde ettikleri bu konumlarını genellikle istismar etmekte ve yasa dışı yollara tevessül
ederek silahı kendi şahsi çıkarları için kullanmaktadırlar. Federal hükümet aslında Cancevidler konusunda tam bir çıkmaza girmiş bulunmaktadır. Bölgedeki silahlı gruplarla
mücadelede yetersiz kalan güvenlik güçleri, Cancevidler üzerinden hakimiyet sağlamaya çalışmaktadırlar. İşte Cancevidlerin bu şekilde kontrol dışı davranarak istenmeyen
olaylara bulaşması merkezi hükümeti tüm platformlarda zor duruma sokmaktadır. Zira
Cancevidler yasal bir statüye sahip olmadıkları için hükümet onları savunmayı da göze
alamamaktadır. Aksine artan baskılar üzerine Cancevidlerin kendi başlarına inisiyatif
aldıklarını, hükümetle bir ilgilerinin bulunmadığını ifade etmektedir. Ancak bu açıklamalar inandırıcı olmaktan çok uzak bulunmaktadır.
Sorunun her geçen gün büyümesinde önemli bir etken de bölgede sürmekte olan bu istikrarsız ortamın çeşitli çıkar amaçlı eylem ve ilişkilere zemin oluşturmaya başlamasıdır.
Silahlı gruplar bu ortamı fırsat bilerek çeşitli gasp ve soygun hareketlerine girişmekte; sahip oldukları silahlı gücü haksız kazançlar elde etmek için kullanmaktadırlar. 2004 yılında
Sudan Kurtuluş Hareketine katılan ve 20 ay fiilen bu hareket içerisinde görev alan Dr. Zünnun et-Ticanî, bu hareketin çocukları kullanmakta, ticari faaliyetlere el koymakta tereddüt
etmediğini, 500 civarında tır kamyona el koyduğunu söylemektedir.14

14 Zünnun et-Ticanî, kendisi bu konuda Darfur Devrim ve Soykırım Gerçeği adlı bir kitabında önemli bilgiler verdiğini ifade etmektedir. Ancak kitabına ulaşılamamıştır.
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Sudan Kurtuluş Hareketinin bölgede çeşitli gasp ve kaçakçılık olayına karıştığı genel
kabul gören bir husustur. Nitekim 27 Eylül 2008 tarihinde Mısır’da fidye almak amacıyla
Alman turistleri kaçıran grubun lideri Bahit ve yanındakilerin Darfur bölgesinden oldukları ve Bahit’in bu harekette yönetim kadrosunda bulunduğu anlaşılmıştır.
Bölgede baş gösteren bu istikrarsız ve güvensiz ortamdan kaçan halk büyük şehir merkezlerine sığınmış ve kurulan kamplarda son derece zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Hâlihazırda bu kamplarda 500.000 civarında mülteci ve sığınmacının
yaşamakta olduğu yetkililer tarafından ifade edilmektedir.
Darfur’da silahlı çatışmaların başladığı 2003 yılından bu yana 1078 köyün yakıldığı ve
bu yüzden terk edildiği, 12.248 kişinin öldüğü, 1.290.000 kişinin yerlerinden göç etmek
zorunda kaldığı Sudanlı yetkililer tarafından ifade edilmektedir.
Darfur sorunuyla ilgili verilen rakamlar genellikle tahmini hesaplamalara dayanmaktadır. Zira göçebe hayatı, coğrafyası, yaşanan kabilevî bölünmeleriyle bölgede gerçek rakamları tespit edebilecek sağlıklı bir istatistik yapma imkânı bulunmamaktadır. Hükümetin bölgede yapmaya çalıştığı nüfus sayımının bile sağlıklı verilerden ziyade zaman
zaman tahmini verilere dayandığı kabul gören bir husustur. Kamplarda yaşamakta olan
insanların sayısı dışındaki rakamlar genellikle manipülasyon amaçlı verilmekte ve bu
yolla istenen baskılar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Özellikle Batılı kaynakların zikrettiği rakamların oldukça abartılı olduğu ve mevcut iktidarı baskı altına almak için manipüle
edildiği kabul gören bir husustur.15 Bölgeye gerçekleştirdiğimiz bir ziyaret sırasında bizzat bölgede yaşayanlardan, hatta hükümet karşıtlarından edindiğimiz bilgilere göre bu
sayılar çok abartılı olup gerçeği yansıtmamaktadır. Bölgede bir dram yaşanmakta olduğu
herkes tarafından kabul edilmekle birlikte bu sayıların gerçekleri yansıtmadığı konusunda da bir fikir birliği bulunmaktadır.
Güney isyanı daha çok ayrılıkçı ve bölücü bir özelliğe sahipti. Zira Güney ile Kuzey arasında kültürel ve dini ayrılık oldukça bariz bir şekilde mülahaza edilmektedir. Ancak
Darfur olayları tümüyle adil dağıtılmadığına inanılan ülke kaynaklarının eşit şekilde pay
edilmesini önceleyen bir özelliğe sahiptir. Zira Darfur halkının dini veya kültürel olarak
mevcut iktidarla veya Kuzeylilerle bir farklılıkları bulunmamaktadır. Bölgedeki Afrika
15 Bkz. Hazar, age.
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asıllı kabileler bile Arap kültürünü çok eskiden beri benimsemiş ve herhangi bir ayrılıkçı
talebe sahip değildirler. Bölge halkı dini anlayış bakımından Kuzeylilere göre daha radikal sayılabilecek bir eğilime sahiptir. Bu yüzden Darfur’da yaşanmakta olan olayların
temelde dini veya etnik bir sebebe dayanmadığı söylenebilir. Bölgeye düzenlediğimiz seyahat sırasında yaptığımız görüşmelerde de bu izlenimi edindik. Zaten bu husus hemen
herkes tarafından da kabul edilmektedir.16 Bölgede dini söylemi ön plana çıkaran ulusal
partilerin özellikle Sadık el-Mehdî başkanlığındaki Ümmet Partisi ile Hasan et-Turabî’nin
başkanlığındaki Halkçı Kongre Partisi’nin bu bölgede önemli bir desteğe sahip olduğu
bilinmektedir. Bölgede silahlı mücadele vermekte olan grupların bir bölümü İslamcı gelenekten gelmekte ve zamanla farklı söylemlere kaymış bulunmaktadırlar.
Darfur’da federal hükümete karşı çıkan Adalet ve Eşitlik Hareketi17, Sudan Kurtuluş Ordusu18 Federal İttifak Partisi19 ve Minni Arko Minavi20 grubu olmak üzere 4 büyük grup
bulunmaktadır. Bu büyük grupların yanı sıra Etiyopya veya Addis Ababa grubu ile Libya
tarafından desteklendiği için Tripoli Grubu olarak isimlendirilen grup gibi küçük çaplı
pek çok grup bulunmaktadır. Ancak bunların sorunu derinleştirme kapasitesi fazla değildir. Tüm bu grupların farklı ülkeler tarafından desteklendiği ve sorunun bu yüzden
giderek derinleştiği genel kabul gören bir husustur.
Darfur’da isyan hareketlerine kalkışan grupların ve bunlara destek verenlerin önemli bir
kısmı İslami akımlardan ayrılma gruplardır. Bunların kimi etnik, kimi fikri, kimi ise bölgesel gerekçelerle kendilerini farklı çizgilerde görmektedir. Sudan’daki İslami hareketin
terkibinden ve sosyal tabanından kaynaklanan bu sorunlar, başlardaki İslam kardeşliği

16 Söz gelimi Sudanda eğitim faaliyetlerinde bulunan önemli üniversitelerden biri olan ve adını Sudan’dan ayrılan
Güney Sudan’ın başkenti Cuba’dan alan Cuba Üniversitesi’ne bağlı Barış ve Kalkınma Araştırmaları Merkezi’nin 2003
yılında düzenlediği panele sunulan bildirilerin tümünün buluştuğu ortak nokta Darfur çatışmalarının temelde ekonomik sebeplere dayandığı hususudur. Ortaya çıkan bu görüş birliğine binaen panele sunulan bildiriler Darfur’da Barışın
Anahtarı Kalkınmadır ismiyle kitaplaştırılmıştır. Darfur sorununu çeşitli yönleriyle ele alan makalelerden ve istatistiklerden oluşan bu kitap 2003 yılında Hartum’da basılmıştır.
17 Bu hareket hakkında geniş bilgi için bkz. . Dr. Zeki el-Buhayrî, Muşkiletu Darfur s. 128–130.
18 Zeki el-Buhayrî, age, s. 127–128.
19 Zeki el-Buhayrî, age, s. 130–131.
20 Minni Arko Minavi önderliğindeki grupla federal hükümet arasında 2006 yılında bir anlaşma yapılmış ve lideri
Minnavi Cumhurbaşkanlığı Başyardımcılığı’na getirilmiştir. Ancak bu grup da referandum sürecinde Ömer el-Beşir’le
ayrılığa düşerek silaha sarılmış ve hâlihazırda bölgede silahlı mücadele vermekte olan gruplar arasındaki yerini almış
bulunmaktadır. Minnavi de esas olarak bölgenin geri kalmışlığını dile getirmekte ve ihmale isyan etmektedir.
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vurgusunun zaman içinde zayıflayarak yerini etnik, kabilevi ve bölgesel bağlara bırakmasından doğmuştur. Buradan hareketle, Darfur sorununun temelde dini gerekçelere
dayanmadığı, aksine kabilevi ve bölgesel ayrım tabanlı olduğu söylenebilir.

4. Darfur Sorununda Dış Müdahalelerin Etkisi
İç problemlerin yanı sıra başta Sudan’ın komşu ülkeleri olmak üzere Amerika’nın, Batılı
ülkelerin, Çin ve İsrail gibi ülkelerin bölge üzerindeki hesapları da sorunun giderek büyümesinde önemli bir paya sahiptir. Bilindiği gibi Başta Amerika olmak üzere Batılı ülkeler Sudan’a ekonomik ambargo uygulamaktadır. Batılı ülkelerin ambargoyla yarattığı
boşluğu başta Çin olmak üzere Hindistan, Malezya, Kore, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi
ülkeler doldurmaktadır. Özellikle Çin ülkenin hemen her sektöründe önemli bir ağırlığa
sahiptir. Son yıllarda bulunan petrol büyük oranda Çinliler tarafından çıkarılmakta ve
piyasaya sürülmektedir. Ülke, tabiri caizse tümüyle Çin’in güdümüne girmiş bulunmaktadır. Batının uyguladığı ambargodan bunalan Sudan yönetimi, kendisini dünya siyasetinde önemli bir aktör olan Çin’e yakınlaşmak zorunda hissetmiştir. Uluslararası platformlarda Çin’in desteğine ihtiyaç duyan Sudan, tüm yatırım alanlarında Çin’e kapılarını
sonuna kadar açmakta ve Çin her geçen gün Sudan’daki varlığını daha da güçlendirmektedir. Bu durum dünya jandarmalığı iddiasındaki Amerika’nın hoşuna gitmemekte
ve bölge üzerinde çeşitli oyunlar oynayarak bu güç mücadelesinde ibreyi kendinden yana
çekmeye çalışmaktadır.
Çin’in dünya siyasetinde Amerika’ya gizli bir rakip olduğu sık sık ifade edilen bir husustur. Dünyadaki nüfuz mücadelelerinin günümüzde daha çok enerji kaynakları üzerinden
yürütüldüğü de bilinen bir husustur. Çin’i, daha çok kendi hâkimiyeti altında bulunan
petrol kozuyla sıkıştırmayı başaran Amerika, Çin’in bu bölgeden önemli oranda karşıladığı petrol ile kendi elindeki bu kozdan daha az etkilenmeye başladığını görmektedir. Bu
da bu bölgede gizli bir Çin ve Amerika mücadelesi başlatmış bulunmaktadır. Bu mücadelede başarı elde etmek isteyen Amerika, ülkenin iç siyasetine çeşitli yollarla müdahil
olmakta ve bu siyaset üzerinden Sudan yönetimini dize getirme hesapları yapmaktadır.
Ülkedeki Güney Kuzey mücadelesinde sürekli Güneylilerden yana tavır koyan Amerika,
bu sorunun barış anlaşmasıyla askıya alınmasının ardından Darfur sorununu kaşıma yoluna gitmiştir. Tüm uluslararası platformlarda Amerika’nın bu sorun üzerinden sürdürdüğü baskı açıkça görülmektedir.
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İsrail’in bütün dünyada Amerika’yla paralel bir siyaset izlediği ise izahtan varestedir.
Ekonomik çıkarları söz konusu olmasa da genel dünya siyasetinde izlediği tutum İsrail’in
bu bölgeye de kayıtsız kalmamasını gerektirmektedir. Siyasal taleplere sahip İslam’la
küresel ölçekte mücadeleyi bir politika olarak belirleyen İsrail’in bu bölgede yaşananlara
kayıtsız kalması beklenemez. Dünyadaki Siyasal İslamcı taleplere örnek olma potansiyeli bulunan Sudan siyasetinin akamete uğratılması isteği İsrail’i de bölgeye müdahil
kılan bir unsur olmuştur. Özellikle yönetimin yumuşak karnı olan Darfur bölgesindeki
iç çatışmalara müdahil olmakta ve silahlı gruplara destek vermektedir. Sözgelimi Darfur
sorunun önemli bir aktörü olan Sudan Özgürlük Cephesi adlı grubun silahlı kanadı olan
Sudan Kurtuluş Ordusu’nun lideri Abdulvahid Muhammed Nur, İsrail tarafından kollanmakta ve İsrail’de bir bürosu bulunmaktadır. Fur kabilesine mensup olan Abdulvahid
Nur, Arap Birliğinin gösterdiği barış çabalarına karşı çıkmakta ve sorunu Avrupa mahreçli görüşmelerle çözmekten yana tavır koymaktadır. İsrail bu bölgede Eritre ve Kenya
gibi bölgedeki müttefikleri aracılığıyla etkinlik kurmakta ve Sudan’ın yıpratılmasını sağlamaya çalışmaktadır.
2004 yılında Sudan Kurtuluş Hareketine katılan ve 20 ay fiilen bu hareket içerisinde görev alan Dr. Zünnun et-Ticanî, bir toplantıda, bu hareket içinde görev aldığı süre içinde,
harekete Amerika, Çad, Eritre ve Libya’nın açıkça destek verdiğini; Birleşmiş Milletler ve
Norveç temsilcilerinin koordinasyon işini üstlendiğini ifade etmiştir. Amerika’nın da bu
hareket içinde etkili olduğunu ve amacının Kuzey Irak’ta kurulan Kürdistan benzeri bir
özerk bölge kurmak olduğunu açıklamıştır.
Çad’la Sudan arasında yaşanmakta olan sınır sorunları21 öteden beri iki ülke ilişkilerini
germekte ve zaman zaman diplomatik ilişkilerini kesme noktasına kadar götürmektedir.22 İki ülke de kendi içlerinde faaliyet göstermekte olan muhalif güçlerin karşı devlet
tarafından desteklendiğini ileri sürmekte ve bu yolla birbirlerini suçlamaktadır. Gerçekten de her iki ülke karşılıklı olarak diğer ülkede bulunan muhalif hareketleri el altın-

21 İki ülke arasında 1300 km’yi bulan sınır şeridi sömürgeci ülkeler olan Fransa ve İngiltere tarafından 1898 yılında
yapılan bir anlaşmayla belirlenmiş olup Nil hattıyla Kongo Nehri baz alınarak çizilmiş ve kabile yapıları, toplumsal
karakterler, coğrafi yapılanmalar vb. tabii ölçütler dikkate alınmamıştır. Harita üzerinde resmedilse de bu sınırlar 90’lı
yıllara kadar fiziki olarak belirlenememiştir. Sınır işaretlerinin konmaya başlanmasıyla birlikte sınır sorunları baş göstermiş ve iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bkz. et-Tenmiye, “Alakat Çad ve Darfur”, Miftahu’s-Selam
fi’d-Darfur, Camiatu Cuba, Merkez Ebhasi’s- Selam ve’t Tenmiye, Hartum, 2003, s. 155.
22 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Şemsu’l-Hedy İbrahim İdris, Darfur el-Muameretu’l-Kubra, s. 81.
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dan desteklemekte ve iç sorunların giderek büyümesinde önemli roller üstlenmektedir.
Çad’ın, sömürgesi olmaktan kurtulsa da öteden beri Fransa’nın etkisinde bulunduğu bilinmektedir. Fransa ise bölgeye yönelik hesapları için Çad üzerinden bölgede etkinlik
kurmaya çalışmaktadır.23
Aslında Batılı ülkeleri Sudan’a müdahil olmaya heveslendiren diğer sebeplerin yanısıra
en önemli sebep, ülkenin siyasal sistem tercihidir. Numeyri zamanından itibaren uygulanmakta olan kısmi şer’î yönetim tarzı Batı’dan sürekli bir mukavemet görmüştür. Zira
Sudan, Afrika kıtasının göbeğinde yer almakta ve burada uygulanmaya başlayan bu şer’î
sistem, dünyadaki diğer benzer istekleri harekete geçirme potansiyeline sahiptir. Arap
yarımadasından ve Akdeniz kıyısından Afrika’nın içine doğru yönelen İslamlaşma süreci
Sudan’ın kuzey bölgelerini tümüyle etkisi altına almış ve güneye doğru ilerleme potansiyeline sahiptir. Şimdi ise siyasal İslamî bir devletin bulunması ve devletin tebliğ misyonunu önceleyen bir politikaya sahip olması İslami yayılışın güneye doğru ilerleyişini
de hızlandıracaktır. Bunun önüne geçilmesi Batı için oldukça önem arzeden bir husus
olmuştur. Bu yüzden Sudan sürekli uluslararası baskılar altında tutulmuş ve zayıflatılmaya çalışılmıştır. Sudan’ın bu tercihinin dünyanın çeşitli bölgelerindeki İslamcı hareketler
için bir örnek olma potansiyeli taşıması, bu tercihi örnek olmaktan çıkarmayı gerekli
kılmıştır. Amerika, Çin gibi ülkelerin bu bölgede ekonomik çıkar mücadelesi içinde oldukları kabul edilebilirse de İsrail’in son yıllarda bölgeyle ilgili çeşitli hesaplar içinde
olması, silahlı bazı grupların liderlerini İsrail’de barındırması bu amaca yönelik olarak
değerlendirilmelidir. Zira Sudan yönetimi tabii olarak Filistin problemine ilgi duymakta
ve bu ilgi halkta da önemli bir karşılık bulmaktadır. Halkı fakir olmasına karşın Filistinli direnişçilere Sudan’dan önemli oranda yardımlar gönderilmektedir. Halk nezdinde
İsrail’e büyük bir öfke yükselmektedir. Bunun önüne geçilmesi ancak mevcut yönetimin
zayıflatılarak ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacaktır.
Bu hususta ileri sürülen görüşlerden biri de aslında Amerika ve Batının işin nihayetinde
bu potansiyeli dağıtmak için Sudan’ı bölmeye ve etkinliğini bu yolla gidermeye niyetlendiğidir. Yaşanmakta olan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, parça parça oynanan oyunlar yan yana dizildiğinde bu görüşün hiç de yabana atılır bir görüş olmadığı
görülmektedir. Yıllarca süren Güney Kuzey savaşında Güneyli milisleri açıkça destekleyen ve bu hedefini gerçekleştiren bu ülkeler şimdi de Darfur bölgesinde patlak veren ve
23 Şemsu’l-Hedy, age.
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muhtemelen kendi kışkırtmaları sonucu ortaya çıkan bu olayları kullanarak bu bölgeyi
de koparmaya ve ileriki yıllarda ülkeyi parçalamaya niyetlenmiş olabilirler. Zira hemen
tüm araştırmacılar Batılı ülkelerin Darfur’da çözüm bulmaktan yana bir irade sergilemediklerini, sorunun devamını sağlayacak politikalar izlediklerini, bu çerçevede silahlı
grupların liderlerini barındırdıklarını, onlara herhangi bir baskı uygulamaktan ısrarla
kaçındıklarını ifade etmektedirler. Sorunun devamı Batının istediği zaman bölgeye müdahalede bulunmasının önünü açık bırakacaktır. Yaygın kanaat Batı’nın stratejik olarak
uygun gördüğü bir zamanda bölgeye müdahale niyetinde olduğu şeklindedir. Nitekim
BM tarafından sorunun çözümüne yönelik olarak alınan karar bu görüşü destekler argümanlar içermektedir. Alınan kararda olayların bütün sorumluluğu yönetime yüklenmiş,
silahlı grupların bu olaylarda oynadığı role hiç bir atıfta bulunulmamış ve sorunun çözülmemesi durumunda baskıların arttırılacağı ifade edilmiştir. Batılıların, tıpkı Irak’ın
işgal sürecinde olduğu gibi, tek yanlı kararlarla sonunda bölgenin işgalini getirecek bir
politika izledikleri yaygın bir kanaat olarak gündemde bulunmaktadır.

5. Sudan’da İnsan Hakları İhlalleri
Sudan’da yaşanmakta olan insan hakları ihlallerinin zeminini daha iyi anlamak için yukarıda vermeye çalıştığımız bilgiler yol gösterici olacaktır. 1956 yılında Mısır-İngiliz ortak yönetiminden bağımsızlığını kazanan Sudan, bağımsızlıktan bu yana “Araplık” ve
“Afrikalılık” ekseninde sürdürülen bir iç mücadele alanı olmuştur. Bu çatışma ortamı
elbette temel insan haklarını dahi yok etmeye yetmiştir. Afrika asıllı güneyliler uzun süren bu iç çatışmalar sonucunda ülkeyi ikiye bölmüş ve ayrı bir devlet olarak sahnedeki
yerlerini almışlardır. Ancak ülke ikiye bölünse de özellikle de sınır bölgelerinde yaşanan
sorunlar ve bunların doğurduğu insan hakları ihlalleri hala devam etmektedir. Yaşanan
çatışmalardan dolayı hala insanlar yerlerinden edilmekte, seyahat özgürlükleri kısıtlanmakta, eğitim ve tedavi alma imkanları yok edilmektedir.
Ülkede yaygın olan katı kabilecilik ruhu kendilerinden olmayana temel insani hakları
dahi bir hak olarak tanımamaktadır. Kabileler arasında su kaynakları, arazi vb sebeplerden dolayı çıkan çatışmalarda bırakınız modern anlamdaki insan haklarını en basit
temel insani haklar dahi dikkate alınmamaktadır.
Sudan, süreklilik arzeden bu iç çatışmalardan dolayı neredeyse iflas noktasına gelen ekonomisi sebebiyle vatandaşlarına temel insani haklar sunmada dahi yetersiz kalmaktadır.
İnsanların önemli bir bölümü herhangi bir işe sahip olmadığı gibi gelir getirici bir imkana
da sahip değildir. Yoksulluktan dolayı insanların önemli bir bölümü tedavi görememekte,
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eğitim alamamakta, sağlıklı içme suyu bulamamakta ve temel gıda ihtiyacını dahi karşılayamamaktadır.
Sudan’da insan hakları ihlalleri bakımından asıl sıkıntılı bölge Darfur’dur. Bu bölgede
de 2003 yılında fitili ateşlenen isyanlar hala devam etmekte ve milyonlarca insanı etkilemektedir. Bir yandan hükümet kuvvetleriyle ayrılıkçı gruplar arasında çatışmalar
yaşanırken diğer yandan Afrikalı yerli kabilelerle sonradan bölgeye yerleşen Arap asıllı
kabileler arasında çatışmalar sürmektedir. Merkezi hükümet çıkan isyanları bastırmak
için bir yandan silahlı kuvvetlerini kullanırken bir yandan da gönüllü sivil silahlı direniş güçlerini kullanmaktadır. Ayrıca Arap asıllı kabilelerin oluşturduğu “Cancevid” isimli
gayrı resmi silahlı unsurlara da destek sağlamaktadır. Uluslararası insan hakları örgütleri ve uzmanları Darfur bölgesi için iki temel konuyu gündeme getirmektedirler:
Birincisi: Sudan Devletinin Darfur’daki çatışmalarda bir nevi “özel tim” gibi kullandığı Cancevid isimli silahlı militanlar. Sudan yönetimi her ne kadar Cancevidlere destek
vermediğini söylese de bu milislerin bizzat devlet tarafından istihdam edildikleri genel
kabul gören bir durumdur. Cancevidleri yöneten bazı idarecilerin ve bazı Cancevid milislerinin işlediği suçlara Sudan hükümeti sessiz kalarak bu ihlalleri dolaylı olarak desteklemiş sayılmaktadır.
İkincisi: Sudan hükümetinin bölgede yaşanmakta olan çatışmaları gerekçe göstererek
Darfur’u dışa kapalı bir hale getirmesi ve bunun da bölgenin dışarıdan yardım almasını
zorlaştırdığı iddiası.24
Hükümet ülkede asayişi sağlamak üzere hem nizami güçlerle hem de gayrı resmi istihdam ettiği Cancevid isimli silahlı milislerle isyan hareketlerini çok sert bir şekilde
bastırmakta ve çıkan çatışmalarda binlerce insan hayatını kaybetmiş bulunmaktadır.
Bu çatışma ortamından etkilenen kırsal kesimdeki vatandaşlar evlerini, bağ bahçelerini
daha doğrusu neyi varsa terk ederek kamplara veya büyükşehirlerdeki kenar semtlere
yerleşmektedir. Bu kenar semtlerde veya kamplarda insan onuruyla asla bağdaşmayan
bir ortamda sağlık, eğitim, ibadet imkanı, fikir hürriyeti, iktisadi teşebbüs gibi bütün temel insanî haklardan yoksun olarak yaşamını sürdürmekte ve sadece BM’nin veya diğer
yardım kurum ve kuruluşlarının vereceği gıdaya dayalı bir yaşam sürdürmektedir.
Burada şu hususa da işaret etmemiz gereklidir. Bölgeye yardım amacıyla geldiklerini
söyleyen Batılı yardım kuruluşlarının çoğu yardım kılıfı altında istihbarat çalışmaları
24 Mazlumder İstanbul Şubesi, neden sudan neden darfur ? raporu, s. 15, http://istanbul.mazlumder.org/faaliyetler/
detay/basin-aciklamalari/1/neden-sudan-neden-darfur/855
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yapmakta hatta kimi zaman elde ettikleri bilgilerle ülke aleyhine faaliyetler içerisinde
de bulunabilmektedir. Bunu fark eden Sudan yönetimi bazı derneklerin faaliyetlerini yasaklamış bulunmaktadır.
Darfur’daki çatışma ortamından en çok çocuklar etkilenmektedir. Bölgede çatışmacı gruplar tarafından yaklaşık 6 bin civarında çocuğun savaş ortamına sürüklendiği ve eğitim
alma imkanından mahrum bırakıldığı ifade edilmektedir. Bunun yanısıra yaklaşık 2 milyon
çocuk da savaşa katılmasa da çatışma ortamından etkilenmiş bulunmaktadır.
Yaşanmakta olan iç çatışmalardan ve muhtemel güvenlik tehlikesinden dolayı ülkenin
bazı bölgelerine seyahat kısıtlaması söz konusudur. Söz gelimi yabancı basın mensuplarının ülkeye girişi oldukça zorlaştırılmıştır. Darfur bölgesine gidişleri ise neredeyse imkansız hale getirilmiştir. Bölgeye gidilse bile rahat inceleme yapma, resim çekme imkanı
tanınmamaktadır.
Nisbi demokratik bir sistem mevcut olsa da ülke genelinde basın özgürlüğü önünde de
çeşitli engeller bulunmaktadır. Ekonomik olarak iktidar bağımlısı bulunan gerek görsel
ve gerekse basılı medya organlarının çoğu özgürce yayın yapmaktan bir hayli uzaktır.
İktidarın belirlediği kırmızı çizgileri aşmak bir hayli zordur.
İstihbarat birimi lüzumundan fazla yetkiye sahip olup bu yetkilerini bir baskı ve sindirme
aracı olarak kullanabilmektedir.
Komşu ülkelerden gelen mültecilere diğer Afrika ülkelerinden daha fazla hoşgörüyle
yaklaşılsa da ülkedeki mülteciler çeşitli haklardan mahrum yaşamaktadırlar. Çalışma
şartlarında büyük zorluklar bulunan özellikle Eritreli ve Etiyopya’lı mülteciler genellikle
kaçak olarak çalışmakta, sigorta vb sosyal haklardan mahrum oldukları için tedavi vb
haklardan mahrum kalmaktadırlar.
Yargı önünde eşit olma ilkesi Sudan’da da tam olarak işletilememektedir. Özellikle mülteciler ve yabancı uyruklular haklarını savunmada çeşitli zorluklarla karşılaşabilmektedirler. Şahit bulma, tanık gösterme, maddi yetersizlikler nedeniyle avukat tutamama gibi
çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır.
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Polis bazen insanların sosyal statüsüne göre hareket edebilmektedir. Etkili bir aileye
veya kabileye mensup olan birine kanunların öngördüğü muameleyi uygulamada çeşitli
zorluklar ve korkular bulunmaktadır. Bazen de bireysel vakalar boyutunu aşacak şekilde
polisin vatandaşlara muamelede bulunduğu, yabancı yatırımcılara çeşitli zorluklar yaşattığına tanık olunmuştur.
Genel olarak Sudan’da –özel olarak da Darfur’da- yaşanmakta olan sorunlar değerlendirilirken küresel dengeleri göz ardı etmememiz gerekiyor. İnsan hakları konusunda Batılılar tarafından Sudan hakkında oluşturulan yargılar, kullanılan dil büyük ölçüde, bu ülke
hakkında çeşitli emelleri bulunan ülkeler tarafından oluşturulmaktadır. İnsan hakları
konusu eğer ekonomik çıkarlara alet ediliyorsa bu konuda dikkatli olunması gerekmektedir. İnsan hakları konusu çıkarcı emperyalist ülkelerin menfaatlerine alet edilmemelidir. Bizim kanaatimize göre Sudan’da yaşanmakta olan bu insani kriz, sadece Sudan
makamlarının izlediği politikalardan neşet etmemektedir. Bu çatışma ortamının devamı
için çeşitli kışkırtmalarda bulunan ve isyancı gruplara her türlü desteği sağlayan bazı
komşu ülkeler ve diğer emperyalist müdahil devletler de önemli oranda pay sahibidirler.

5.1. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Ömer el-Beşir Kararı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, sadece taraf olan ülkelerde veya bu ülke vatandaşları tarafından işlenen suçlarda yargılama yetkisine sahiptir. Bunun dışında bir devletin gönüllü
olarak yargılama talebinde bulunması halinde veya BM Güvenlik Konseyinin karar alması halinde karar almaya yetkilidir.
ABD, İsrail, Libya ve Türkiye gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu pek çok ülke UCM’nin
tarafı değildir. Daimi üyelerden olan ABD UCM’ye taraf olmadığı gibi bazı ikili antlaşmalarla kendi askerlerini soruşturmalardan muaf tutmaktadır.
Sudan Devleti de UCM’nin tarafı olmamıştır. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı bir karara binaen mahkeme savcısı Devlet Başkanı Ömer el-Beşir de dahil olmak üzere bazı Sudanlı yöneticiler hakkında soruşturma başlatmıştır. 14 Temmuz
2008’de UCM başsavcısı Luis Moreno-Ocampa Devlet başkanı Ömer el-Beşir’in Darfur’da
sürmekte olan olaylarda savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini öne sürerek tutuklanmasını istemiş ve 2009 yılı Mart ayında mahkeme bu talebi kabul ederek tutuklama
kararı vermiştir. Mahkeme, savcının toplu soykırım iddialarını reddetmiş, ancak, Ömer
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el-Beşir’i cinayet, tecavüz, işkence, çok sayıda sivili göçe zorlama ve mallarına el koyma
fiillerinin sorumlusu olmakla suçlamıştır. Çıkan tutuklama kararının siyasi bir karar olduğu Ömer el-Beşir’i dize getirmek için alındığı, hukuki değerlendirme ve delillere dayanmadığı, etkili ülkelerin baskısı sonucu alındığı değerlendirilmektedir. Nitekim çıkan
karar vicdanlarda beklenen yeri bulamamış ve pek çok ülke tarafından sıcak karşılanmamıştır. 22 üyeli Arap Ligi, 53 üyeli Afrika birliği, 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatına ilaveten Rusya, Çin, İran ve Türkiye tarafından olumsuz karşılanmıştır. Buna karşın Sudan’ı
köşeye sıkıştırmak ve istenen değişimi sağlamak için Amerika başta olmak üzere Batı’lı
ülkelerin çoğu bu kararı desteklemiş bulunmaktadır.
Özetle söylemek gerekirse;
Sudan’da, hükümete karşı silahlı muhalif örgütler ile hükümet güçleri ve diğer bir kısım silahlı gruplar arasında yaşanan çatışma ve şiddet hareketleri sonucunda ciddi bir
insanlık dramı oluşmuştur. Batılı kaynaklara ve muhalif örgütlere göre 300 bin, Dünya
Sağlık Örgütü verilerine göre yaklaşık 200 bin kişi (çatışma, hastalık beslenememe dahil) çıkan bu çatışmalarda hayatını kaybetmiştir. Sudan hükümet yetkililerine göre ise
isyancı grupların sebep olduğu bu çatışmalar sonucunda yaklaşık 10 bin kişi yaşamını
yitirmiştir. Öte yandan bu çatışmalar sırasında yüzbinlerce insan yerlerinden edilerek
göçe zorlanmıştır. Çatışma ortamından yararlanan bazı başıboş insanlar çeşitli tecavüz
olaylarına karışmıştır. Can kaybı, tecavüz ve göçler hakkında verilen rakamlar farklı olsa
da bölgede yerinden edilmelerin hala devam ettiği, milyonlarca mültecinin insani yaşam
sorununun sürmekte olduğu hususu tartışmasızdır. Sayısal veriler arasında uçurumlar
olsa da Sudanlıların ciddi mağduriyetler yaşadıkları, pek çok insan hakkı ihlalinin yaşandığı gerçeği ortadadır. Bu ihlallerin sorumluluğunun sadece Sudan hükümetine atılamayacağı, yaşanan ihlallerde yerel ve uluslararası nedenlerin ve bölgeye yönelik hesabı bulunan aktörlerin uyguladığı çıkar amaçlı politikaların da etkili olduğu düşünülmektedir.
Batı’lı güçler yaşanan bu dramı sona erdirecek politikalar izleme yerine yaşanan olayları
manipüle ederek bölgeyi bir dizayna tabi tutma derdindedirler. Böylece İnsan hakları gibi
önemli bir konuyu da kendi emellerine kurban etmektedirler.

6. Öneriler
Sudan’da yaşanan insanlık dramının ve hak ihlallerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılabilmesi için UCM dışında bağımsız ve tarafsız gözlemcilerin, insan hakları savunucularının
yerinde araştırma ve inceleme yapabilmesi
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Sudan’da yaşanan mağduriyetlerin ve hak ihlallerinin sorumlularının tespit edilerek adil
bir şekilde yargılanmaları için etkin bir iç soruşturma ve yargılamaya imkan tanınması
Sudan’da çatışma yaşanmakta olan bölgelerde ateşkes ve barış süreçlerinin desteklenmesi, şiddet hareketlerinin yaşanmaması
Yerinden edilenlerin ve Mültecilerin haklarının korunması ve insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yardım kuruluşlarının ve sağlık örgütlerinin çalışmalarının engellenmemesi için Sudan hükümetine çağrıda bulunulmalıdır.
Sudan’daki hak ihlallerini kendi ekonomik çıkarları için gündeme getiren Batılı devletler, bu tutumlarından vazgeçmeleri ve gerçek anlamda Sudanlı insanların haklarını korumaları için akl-ı selime davet edilmelidir.
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Arap Baharı’nın başlamasıyla birlikte Suriye’de de Esed Rejimi aleyhine hürriyet ve demokrasi taleplerini dile getiren barışçıl gösteriler başlamış ve uluslararası toplumun dikkatini
çekmeyi başarmıştır. Ancak 15 Mart 2011’de başlayan ve kısa bir sürede ülke çapına yayılan gösterilerin aşırı şiddet kullanılarak bastırılmak istenmesi karşısında çıkan çatışmalar,
zamanla iç savaşa dönüşmüş, ülkede barış ve istikrar ortadan kalkmıştır.
Yaşanan iç savaş nedeniyle çoğunluğu sivil olmak üzere binlerce Suriyeli hayatını kaybetmiş, on binlercesi yaralanmış veya komşu ülkelere sığınmış, işkenceye ve cinsel saldırılara maruz kalmıştır. Halen devam eden iç savaş, gerek insancıl hukuk gerekse insan
hakları hukuku açısından uluslararası hukuka yönelik sayısız ihlaller içermektedir. Yaşanan ihlallerin çoğundan sorumlu olan hükümet kuvvetlerinin hava taşıtları, top mermisi,
havan topu, yangın ve misket bombaları ile ayrım gözetmeksizin yerleşim alanlarına ve
sivillere saldırdığı, binlerce kişiyi gözaltına aldığı, gözaltına alınan kişilere uygulanan
işkence ve diğer kötü muamelenin yanı sıra çoğunun işkence sebebiyle öldüğü veya yargısız infaza uğradığı bağımsız insan hakları kuruluşlarınca belgelenmiştir.1 Zaten rejim
karşıtı gösterilerin başlaması ile birlikte ortaya çıkan insan hakları ihlallerinin, eş zamanlı olarak ülkedeki yerel insan hakları örgütleri başta olmak üzere, BM ve uluslararası
insan hakları örgütleri tarafından tespit edilmeye ve raporlanmaya başlandığı bilinmektedir. Bağımsız insan hakları kuruluşlarınca hazırlanan raporlarda, Suriye’de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiği, yaygın insan hakları ihlâllerinin gerçekleştirildiği,
milyonlarca Suriyelinin ülke içinde ve dışında mülteci durumuna düştüğü belirtilmektedir. Ayrım gözetmeksizin meskûn alanlara ve sivillere saldırıldığı; sivil nüfusa karşı cinayet, işkence, tecavüz, zorla yerinden etme, zorla kaybetme ve diğer insanlık dışı suçların

1 Suriye’de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiği, yaygın insan hakları ihlallerinin gerçekleştirildiği ifade
edilen bu raporlarda; hükümet güçlerinin ve milis kuvvetlerinin, sivil nüfusa karşı cinayet, işkence, tecavüz, zorla
yerinden etme, zorla kaybetme ve diğer insanlık dışı suçları yaygın ve sistematik olarak işledikleri; insanlığa karşı
işlenen bu suçların yanı sıra, yargısız infaz, keyfi gözaltı ve tutuklama, özel mülke zarar ve yağma gibi savaş suçlarının işlendiği ve uluslararası insan hakları hukukunun geniş ölçüde ihlal edildiği belirtilmektedir. Öte yandan
hükümet karşıtı grupların da işkence, rehin alma, yağma, yargısız infaz, cinayet gibi savaş suçları işlediği, sivillerin
yaşadığı bölgelerde askeri hedeflere saldırılar düzenleyerek sivil halkı tehlikeye attığı; ancak rejim karşıtı silahlı
gruplar tarafından işlenen suçların ve ihlallerin, hükümet güçleri ve milis kuvvetlerinin işlediği suç ve ihlallerin
ölçeğine ulaşmadığının ifade edildiği görülmektedir. Suriye’deki iç savaş süreci ve yaşanan insan hakları ihlâlleri
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian
Arab Republic, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.
aspx; Yavuz Güçtürk, İnsanlığın Kaybı Suriye’deki İç Savaşın İnsan Hakları Boyutu, SETA, 2014, http://file.setav.org/
Files/Pdf/20140206131417_insanligin-kaybi-suriye-pdf.pdf
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yaygın ve sistematik olarak işlendiği, gözaltına alınan binlerce kişiye işkence yapıldığı
ve kötü muamelede bulunulduğu, bu kişilerin çoğunun işkence sebebiyle öldüğü veya
yargısız infaza uğradığı, özel mülke zarar ve yağma gibi savaş suçlarının işlendiği ifade
edilmektedir. Söz konusu raporlarda, hükümet kuvvetleri ve milisler tarafından işlenen
suçlar ve gerçekleştirilen ihlâllerle mukayese edilmesi söz konusu olmamakla birlikte
muhalif gruplar tarafından da işkence, rehin alma, yağma, yargısız infaz, cinayet gibi
savaş suçlarının işlendiği belirtilmektedir. Esasen 20 Ocak 2014 tarihinde kamuoyu ile
paylaşılan 11.000’den fazla Suriyelinin işkenceyle öldürüldüğünü gösterir fotoğraflar yönetim tarafından gerçekleştirilen sistematik katliamları açıkça ispatlamaktadır. Ayrıca
kimyasal silahlar, anti-personel mayınları ve parça tesirli patlayıcılar dâhil olmak üzere
uluslararası hukuk tarafından yasaklanmış silahların kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Öte
taraftan yüz binlerce insanın evlerini terk ettiği veya terk etmek zorunda bırakıldığı ve
iki milyondan fazla Suriyelinin mülteci durumuna düştüğü, halen ülkede kalmaya devam
eden milyonlarca Suriyelinin de çok zor şartlar altında hayat mücadelesi verdiği görülmektedir. Ayrıca en son açıklanan HRW raporunda da evlerini terk eden Suriyelilerin ev
ve işyerlerinin Esed yönetimince yıkılarak ortadan kaldırıldığı da belgelenmiştir. Yine
son olarak BM tarafından hazırlanan bir raporda, Suriye’deki çocukların muhalif güçler
tarafından savaştırıldıklarını, öte taraftan muhaliflere destek verdikleri iddiasıyla rejim
ve rejime bağlı milis kuvvetleri tarafından gözaltına alınan işkenceye tabi tutuldukları
ve çok sayıda çocuğun işkence ile öldürüldüğü delilleriyle ispatlanmıştır. Tüm bu yaşananlar mukabil ülkedeki şiddet sarmalının son bulmasına yönelik çabalar, uluslararası
kamuoyunun bölünmüşlüğü ve Güvenlik Konseyinin sergilemiş olduğu başarısızlık nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Binlerce insanın ölümüne, yaralanmasına, evlerini terk etmesine neden olan iç savaş ise, bütün şiddetiyle sürmekte ve Suriyelilerin yaşamış olduğu
acılar birer istatistikî veri olarak kayda geçmeye devam etmektedir.
Uluslararası hukuk açısından bakıldığında; kasten adam öldürme, işkence ve insanlık
dışı muamele, kasten büyük ıstıraba veya insan bedeni ya da sağlığı üzerinde ciddi yaralanmaya bilerek neden olma, korunan şahısları aşağılayıcı ve küçük düşürücü muamelelere tâbi tutma ve kötü şartlarda alıkoyma, sivil halkı hayatını sürdürebilmesi için
vazgeçilmez nitelik taşıyan temel ihtiyaçlarını giderme imkânından mahrum bırakma,
askeri gereklilik olmaksızın hukuka aykırı ve keyfî bir şekilde mülkiyete zarar verme,
15 yaşından küçük çocukların silahlı çatışmalarda aktif olarak kullanılması gibi fiiller
yasaklanmış olup hiçbir surette meşru kabul edilmemektedir. İlgili şahısların savaş suçu
ve insanlığa karşı işlenen suçlar bağlamında cezai sorumluluklarının doğmasına neden
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olan bu tür ihlaller karşısında, söz konusu fiillerin soruşturulması ve sorumluların yargı
önüne çıkartılarak yargılanması uluslararası hukuk açısından bir zorunluluktur.
Yukarıda özetlenen insan hakları ihlalleri ve yaşanan yıkımın büyüklüğü, uluslararası
kamuoyunda; bu olaylara ilişkin sorumluluğu bulunan sivil ve askeri şahısların yargılanması ve uluslararası adaletin tecelli etmesi yönünde haklı bir beklenti oluşturmuştur.
Savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar başta olmak üzere Suriye’e işlenen uluslararası suçlar karşısında sorumluların adalet önüne çıkartılması, hukukun bir gereği
olarak uluslararası toplumun önünde durmaktadır. Bu bağlamda, sorumlular hakkında
iç hukuk düzeyinde silahlı çatışmanın tarafı olan devletler veya evrensel yargı yetkisi
çerçevesinde herhangi bir devlet tarafından yargılama süreci başlatılabileceği gibi, sorumluların uluslararası düzeyde yargılanmasına yönelik ad hoc bir mahkeme kurulması
veya UCM’nin (Uluslararası Ceza Mahkemesi) yetkilendirilmesi söz konusu olabilir.

A. Sorumluların İç Hukuk Çerçevesinde Yargılanması
Uluslararası hukuka göre; silahlı çatışmaya taraf her bir devlet, yeterli delile ulaştığı takdirde yargılanmayı gerekli kılan suçları işlediği iddia edilen şahıslar hakkında soruşturma yapabilmektedir. Ancak Esed Rejiminin bu yönde bir teşebbüste bulunup bulunmayacağı sorusu bir yana bulunsa dahi uluslararası hukuka uygun tarafsız ve bağımsız bir
soruşturma yapılması hususu neredeyse ihtimal dışıdır. Zira kendisinin de sorumluları
arasında yer aldığı fiillerin yargılanması açısından istekli olması beklenebilir bir durum
değildir. Ayrıca yönetim değişse dahi ülkede yaşananlar ve ülkenin geleceğine dair belirsizlikler bu ihtimali zayıflatmaktadır. Kaldı ki bir yargılama süreci başlatılabilse bile
bunun ne kadar tarafsız ve adil olacağı da tartışma konusu olacaktır.
Savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım suçundan dolayı sorumlu tutulan
şahısların yargılanarak cezalandırılması veya ilgili devletlere geri verilmesi uluslararası
hukuk açısından devletler için bir yükümlülüktür. Bu anlamda, özellikle 1949 Cenevre
Sözleşmeleri ile Ek Protokollerde düzenlenen Ağır İhlaller Sistemi taraf devletler için bu
yükümlülüğü açıkça öngörmüştür. Söz konusu yükümlülük I, II, III ve IV Nolu Cenevre
Sözleşmeleri’nde sırasıyla madde 49, 50, 129 ve 146’da düzenlenmiş, taraf devletler ağır
ihlal şeklinde nitelendirilen ve yasaklanan fiillere ilişkin ilave bazı yükümlülüklere tâbi
tutulmuştur. Kasten adam öldürme; işkence veya biyolojik deneyler dâhil insanlık dışı
muamele; kasten büyük ıstıraba ya da insan bedeni veya sağlığı üzerinde ciddi yaralanmaya bilerek neden olma; korunan şahısların hukuka aykırı bir şekilde tehciri veya nakli
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yahut hapsi, düşman devlet silahlı kuvvetlerine hizmet etmeye zorlanması veya sahip
olduğu adil ve düzgün yargılanma hakkından mahrum bırakılması; rehin alma ve askerî
gereklilik olmaksızın hukuka aykırı ve keyfî bir şekilde mülkiyetin geniş çaplı tahrip
edilmesi ve bunlara el konulması gibi fiiller Ağır İhlaller Sistemi içinde yer almaktadır.
I, II, III ve IV Nolu Cenevre Sözleşmeleri’nde sırasıyla madde 50, 51, 130 ve 147’de düzenlenen ve ağır ihlal şeklinde nitelendirilen bu fiillerin her biri, açıkça savaş suçu niteliği
taşımakta olup savaş suçları arasında geniş kabul görmüş yasakları ifade etmekte ve
ilgili şahısların bireysel cezai sorumluluğuna neden olmaktadır. Bu nedenle Sözleşme
düzeninde, diğer bütün Cenevre Sözleşmeleri ihlallerinden farklı olarak insancıl hukuka
aykırı olduğu kabul edilen ağır ihlallere ilişkin ortak bazı düzenlemelere yer verilmiş ve
ağır ihlaller evrensel yargı yetkisine tâbi tutulmuştur. Söz konusu fiilleri, Sözleşme düzeninde yer alan diğer ihlallerden veya diğer uluslararası hukuk ihlallerinden ayıran temel
özellik, tüm taraf devletlerin evrensel yargı yetkisi çerçevesinde sorumluluğu doğduğu
iddia edilen şahısları görevi, unvan ve rütbesi ne olursa olsun, vatandaşlığına ve suçun
nerede işlendiğine bakmaksızın yargılamak veya yargılanmak üzere ilgili devlete teslim
etmekle yükümlü olmalarıdır.
Evrensel yargı yetkisinin öngörüldüğü bu düzenlemede, doğrudan bireylere yönelik herhangi bir yükümlülük getirilmemiş olmakla birlikte tüm devletler, yasaklanan fiillerden
herhangi birini işleyen veya işlenmesini emreden şahıslara uygulanacak cezai müeyyideleri tespit etmek üzere gereken her tür kanuni tedbiri almak, vatandaş olup olmadığına
bakmaksızın ilgili şahısları mahkemeye sevk ederek yargılamak ya da aleyhinde yeterli
delil mevcut olduğu takdirde yargılanmak üzere ilgili devlete teslim etmekle yükümlü
kılınmıştır. Ağır İhlaller Sistemi için öngörülen bu düzenleme, soykırım suçu ve insanlığa
karşı işlenen suçlar bakımından da geçerlidir ve bu suçlara ilişkin kuralların günümüzde
jus jogens nitelik kazandığı ve erga omnes yükümlülük doğurduğu genel kabul görmektedir. Bu durumda Suriye’de işlenen veya işlendiği iddia edilen suçlar hakkında evrensel
yargı yetkisine dayanarak kendi kanunlarında bu yetkiye yer veren ülkelerin sorumlular
aleyhine bir yargılama süreci başlatması mümkündür.
Türk Hukuku açısından bakıldığında da, TCK’nın 13.maddesinde sıralanan suçların vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi hâlinde, Türk kanunlarının
uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Mezkûr hükmün (a) fıkrasında atıf yapılan suçlar arasında “soykırım” ve “insanlığa karşı suçlar” da yer almaktadır. Bu durumda teorik olarak
ülkemizde de Suriye’de işlenen uluslararası hukuk ihlalleri kapsamında özellikle “insan230
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lığa karşı suçlar” kapsamında bir soruşturma başlatılması mümkündür. Şüphelilerin yargılanması yönünde böyle bir ihtimal olmakla birlikte şüphelilerin yargı önüne çıkarılmasında yaşanması muhtemel güçlükler dikkate alındığında bunun olumlu yönde bir netice
doğurmasının pek de mümkün olmadığı söylenebilir.

B. Sorumluların Uluslararası Yargı Kuruluşu Tarafından Yargılanması
Sorumluların uluslararası düzeyde bireysel cezai sorumluluklarına gidilmesi çerçevesinde, yakın geçmişte pek çok örnekte görüldüğü üzere ad hoc bir mahkeme kurulabileceği
gibi UCM’nin yetkilendirilmesi de mümkündür.
1. Ad Hoc Mahkeme
BM Güvenlik Konseyi, BM Andlaşması uyarınca uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında sorumlu temel organ olarak belirlenmiş ve üstlenmiş olduğu bu görevi yerine
getirebilmesi amacıyla önemli yetkilerle donatılmıştır. Bu anlamda Güvenlik Konseyi, BM
Andlaşması’nın VII. Bölümü çerçevesinde mevcut durumun uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturduğu sonucuna ulaştığı takdirde ad hoc nitelikte uluslararası
bir ceza mahkemesi kurma yetkisine de sahiptir. Nitekim Güvenlik Konseyi; geçmişte
Eski Yugoslavya, Ruanda, Sierra Leone ve Lübnan’da yaşanan ihlaller karşısında ad hoc
nitelikte uluslararası veya yarı uluslararası nitelikte mahkemeler kurmuştur. Söz konusu
örnekler de dikkate alındığında Güvenlik Konseyinin Suriye’de yaşanan insan hakları
ihlalleri çerçevesinde işlenen uluslararası suçlara dair ad hoc nitelikte uluslararası bir
ceza mahkemesi kurulması yönünde bir karar almasının teorik olarak mümkün olduğu
görülür. Kurulacak bu tür bir mahkeme, gerçekleştirildiği belirtilen ihlallerden dolayı
sorumlu tutulan şahıslar üzerinde münhasıran yetki sahibi olacaktır. Ayrıca BM Andlaşması VII. Bölüm çerçevesinde kurulacağı için tüm devletler, mahkemeye dair alınacak
kararları da yerine getirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi, ilgili devletleri
kurulacak mahkeme ile işbirliği yapmaları hususunda zorlama yetkisine sahip olacaktır.
Ancak Güvenlik Konseyinin işleyişi ve üye yapısı dikkate alındığında, daimi üyelerden
herhangi birisinin veto yetkisini kullanarak bu yönde bir karar alınmasına engel olma
ihtimalinin var olduğu görülmektedir.
Bilindiği üzere II. Dünya Savaşı’nın ardından kurulan Birleşmiş Milletlerde, savaşın galibi
beş devletin daimî üye olarak yer aldığı Güvenlik Konseyi oldukça güçlü ve geniş yetkilerle donatılmış, buna mukabil tüm üye devletlerin eşit bir şekilde temsil edildiği Genel
Kurul bir müzakere organı olarak şekillendirilmiştir. Ancak Güvenlik Konseyinin belirle231
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yici ve hükmedici bir konuma sahip kılındığı bu sistemin, temel amaç olan uluslararası
barış ve güvenliğin sağlanması açısından başarısız olduğu hem geçmişte hem de Suriye
dahil günümüzde yaşanan örneklerle birlikte ortaya çıkmıştır. Özellikle daimî üyelerin
Birleşmiş Milletler Andlaşması ile kendilerine tanınan veto yetkilerini sıkça kullanmaları
sebebiyle, Güvenlik Konseyinden karar almak neredeyse imkânsız hâle gelmiştir.
Suriye özelinde bakıldığında, insan hakları ihlâllerinin sistematik bir devlet politikası
hâline geldiği ülkede iç savaşın neden olduğu can ve mal kaybı ile uluslararası barış ve
güvenliğe yöneltmiş olduğu tehdit, doğal olarak Birleşmiş Milletler (BM) önünde de gündeme gelmiş ve tartışılmıştır. Suriye’de yaşananlar, ilk olarak 21 Nisan 2011’de Filistin
ile İsrail arasındaki müzakerelerin ele alındığı Güvenlik Konseyi toplantısında gündeme
gelmiş; ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya protestoculara yönelik şiddeti dile getirerek
soruna bir çözüm bulunması çağrısında bulunmuşlardır. Ancak Rusya ve Çin, Suriye’nin
içişlerine yönelik herhangi bir müdahalenin kabul edilemez olduğunu gerekçe göstererek konunun Güvenlik Konseyinde görüşülmesine karşı çıkmıştır.2 Kısa bir süre sonra,
Suriye’de yaşananlar bu kez özel olarak Güvenlik Konseyinin önüne gelmiş; ABD, Almanya ve Brezilya dâhil bazı devletler uygulanan şiddetin kınanması ve acilen sonlandırılması çağrısında bulunulmasını talep etmişlerdir. Yine Rusya, Suriye’deki durumun uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit teşkil etmediğini ileri sürerek Çin ile birlikte
konunun görüşülmesine mâni olmuştur.3 Güvenlik Konseyindeki diğer bir teşebbüs, 4
Şubat 2012’de gerçekleştirilmiştir. Bu kez Konseye üye on üç ülke, yaygın ve ağır insan
hakları ihlâllerinden dolayı Suriye yönetimini kınayan ve şiddete son verilerek taraflar
arasında ateşkes ilan edilmesini öngören bir karar tasarısını Konseye sunmuşlardır. Ülkede giderek kötüleşen duruma ve binlerce insanın ölümüne dikkat çekilen ve Suriye
halkının endişelerini gidermeyi amaçlayan bir siyasî sürecin başlatılması çağrısında bulunulan tasarı, önceki teşebbüslerde olduğu gibi yine Rusya ve Çin’in veto yetkilerini kullanmaları sebebiyle kabul edilmemiştir.4 Daimi üyelerden Rusya ve Çin’in Esed Rejimine
verdiği destek ve Konsey önüne getirilen karar tasarıları karşısında sergilemiş oldukları
bu ısrarlı muhalefet, benzer bir sürecin bu olayda işletilmesinin neredeyse kaçınılmaz bir
ihtimal olduğuna ilişkin kuvvetli bir karine teşkil etmektedir.

2 UN SCOR 66th Sess. 6520th mtg. UN Doc. S/PV.6520 21 April 2011.
3 UN SCOR 66th Sess. 6524th mtg. UN Doc. S/PV.6524 27 April 2011.
4 UNSC 6711th mtg. S/2012/77 UN Doc. S/PV.6711 4 February 2012. Benzer şekilde Rusya ve Çin; 4 Ekim 2011, 4
Şubat 2012, 24 Temmuz 2012 tarihlerinde de Suriye’ye ilişkin karar tasarılarını veto ederek engellemiştir. BM’de Suriye’ye ilişkin gelişmelerin kronolojik seyri için bkz. Security Council Report, Chronology of Events Syria, http://www.
securitycouncilreport.org/chronology/syria.php?page=all&print=true
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2. Uluslararası Ceza Mahkemesi
İlgili şahısların cezai sorumluluklarına gidilmesi bağlamında üzerinde durulması gereken en güçlü seçenek, konunun Lahey’de kurulu olan ve daimi niteliğe sahip UCM önüne
taşınmasıdır. Ancak bunun yapılabilmesi için ilk olarak Mahkemenin Suriye’de yaşananlara dair yargı yetkisine sahip olması gerekmektedir.
17 Temmuz 1998’de imzalanan Roma Statüsü uyarınca kurulan ve 1 Temmuz 2002’de
faaliyete geçen UCM, uluslararası toplumu derinden etkileyen suçları soruşturacak bir
uluslararası ceza yargılama mekanizması oluşturmak amacıyla millî mahkemelerin tamamlayıcısı olarak kurulmuş, sürekli ve bağımsız bir yargı organıdır. Statü’ye göre millî
mahkemeler, UCM’ye nazaran bir önceliğe sahiptir. Diğer bir ifadeyle, Statü’de düzenlenen bir suç yetkili devlette kovuşturma ya da soruşturmaya konu olduğu takdirde, söz
konusu devletin bu süreci devam ettirme istek ve yeteneği olmaması durumları hariç
UCM’nin yargı yetkisi bulunmamaktadır. UCM ile birlikte, bireylerin işledikleri uluslararası nitelikteki suçlar için sosyal statüsü ve görevi ne olursa olsun cezai sorumluluğun
tesis edilmesi ile uygulanacak yaptırımların işlenmesi muhtemel suçlar açısından engelleyici bir rol oynaması, cezasızlığın sona erdirilmesi ve mağdurlar için adaletin temin
edilmesi hedeflenmiştir. Statü’nün ilk maddesine göre, süreklilik temelinde faaliyet gösteren Mahkeme, uluslararası toplumun huzur ve düzenini bozduğu için bir bütün olarak
uluslararası toplumu mağdur ettiği düşünülen ağır suçlar üzerinde yargı yetkisine sahip
kılınmıştır. Söz konusu suçlar; soykırım suçu, insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları
ve saldırı suçu olmak üzere dört kategori halinde sıralanmıştır.
Statü’nün 12. maddesine göre UCM’nin yargı yetkisi bakımından temel ilke, devletlerin
Statü’ye taraf olması ya da somut bir olayla ilişkili olarak belli suçlar bakımından Mahkemenin yargı yetkisini kabul ettiğini bildirmesidir. Bu iki durumun dışında da Statü’ye
taraf olmayan bir devletin vatandaşlarının UCM önünde yargılanabilmesi mümkündür.
Buna göre; Statü’de sayılan suçlar Roma Statüsü’nü onaylamayan bir devletin topraklarında vuku bulmuş veya böyle bir devlet vatandaşı tarafından işlenmiş olsa bile BM Güvenlik Konseyi olayı savcıya bildirdiği takdirde UCM yargı yetkisine sahip olacaktır. Ancak bunun için BM Güvenlik Konseyinin BM Andlaşması VII. Bölüm çerçevesinde hareket
ederek herhangi bir olayı Mahkemeye havale etmesi ya da Statü’ye taraf bir devletin
ülkesinde Statü’ye taraf olmayan bir devletin vatandaşlarının Mahkemenin yargı yetkisi
içinde bulunan herhangi bir suçu işlediği gerekçesiyle ilgili devlet tarafından Mahkemeye sevk edilmeleri gerekir (madde 13/a-b). Bu sayede Güvenlik Konseyi kararıyla ad hoc
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bir mahkeme kurulmasına gerek kalmaksızın gerçekleştirilen uluslararası hukuk ihlallerinden dolayı sorumlu tutulan şahısların bireysel cezai sorumluluğuna gidilebilecektir.
Ayrıca Savcılık Makamı da Mahkemenin yargı yetkisine giren suçların işlendiğine dair
ulaşmış olduğu bilgi ve belgeler ışığında, kendiliğinden soruşturma başlatabilme imkânına sahip kılınmıştır (madde 13/c ve 15/1). Adı geçen bilgi ve belgelerin kaynağı hakkında
da ciddi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu belge ve bilgiler resmi organlardan gelebileceği gibi sivil toplum örgütlerinin de bu konuda Savcılık Makamına yardımcı olabilmeleri
mümkündür. Ancak bunun için 12. maddede düzenlenen yargı yetkisinin kullanılmasına
ilişkin ön şartların karşılanması gerekmektedir.
Kısaca özetlemek gerekirse UCM, şu durumlarda kişiler hakkında soruşturma açmak için
yetkilidir:
- Suçlar Roma Statüsü’ne taraf bir devletin sınırları içinde işlendiğinde;
- Suçlar Roma Statüsü’ne taraf bir devletin vatandaşı tarafından işlendiğinde;
- İstisnai olarak, Roma Statüsü’nü onaylamayan bir devlet, suç karşısında mahkemenin
yargı yetkisini kabul ettiğine dair bir bildirimde bulunduğunda;
- İstisnai olarak, suçlar uluslararası barış ve güvenliğin tehdit veya ihlal edildiği durumlarda işlendiğinde ve BM Güvenlik Konseyi durumu BM Şartı Bölüm VII’ye uygun bir şekilde mahkemeye gönderdiğinde.
Somut olaya bakıldığında, Suriye Statü’ye taraf değildir. Bu durumda sorumlular hakkında UCM bünyesinde cezai soruşturma başlatılabilmesi, sorunun BM Güvenlik Konseyi
tarafından Mahkemeye sevk edilmesi ile mümkündür. Nitekim yakın geçmişte Güvenlik
Konseyi Sudan ve Libya ile ilgili olarak bu yünde kararlar almış ve Mahkemeyi harekete
geçirmişti.
Görüldüğü üzere burada BM Güvenlik Konseyine önemli rol düşmektedir. Ancak Güvenlik Konseyinin yapısı ve işleyişi dikkate alındığında sorunun UCM Savcılık Makamına havale edilmesini öngören bir kararın alınabilmesinin en azından şimdilik uzak bir ihtimal
olduğu söylenebilir. Suriye’de işlenen suçların faillerinin UCM önünde yargı önüne çıkarılması bir yana, katliamların durdurulmasına yönelik karar tasarılarının hatta Suriye
rejimini kınayan karar tasarılarının dahi, Güvenlik Konseyinde kabul edilmediği hususu
göz önüne alındığında söz konusu zorluk açıkça görülmektedir.
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Bu bağlamda, Esed Rejiminin devamının sahip olduğu uluslararası desteğin özellikle de
Konseyin daimi üyelerinden Rusya ve Çin’in desteğinin devam etmesine bağlı olduğu görülmektedir. Bu durumda söz konusu yönetim işbaşında kaldığı sürece Rusya ve Çin’in
destek verdikleri yönetim tarafından işlenen suçlar için sorumluların UCM’ye sevklerini
öngören bir karar tasarısına olumlu oy vermelerini beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Ancak şartlar değişir ve yönetim el değiştirirse ya da uluslararası kamuoyunun
Suriye özelinde yaşadığı bölünmüşlük ortadan kalktığı takdirde bu ihtimalin gerçekleşme şansının artacağı açıktır.
Gerek Suriye’deki iç savaşın sonlandırılması gerekse işlenen uluslararası suçların sorumlularının yargı önüne çıkarılarak cezalandırılması bakımından Güvenlik Konseyinin
işleyişinde yaşanan bu soruna mukabil bir alternatif olarak Genel Kurulun devreye girmesi gündeme getirilebilir. Daha önceden de ifade edildiği üzere uluslararası barış ve
güvenliği tehdit eden veya ihlâl eden olaylar karşısında Güvenlik Konseyinin etkin bir şekilde harekete geçememesi, Güvenlik Konseyi özelinde Birleşmiş Milletleri haklı eleştirilerin hedefi haline getirmektedir. Birleşmiş Milletler sisteminin yaşanan bu tür sorunlar
ve günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi yönündeki çabaların sonuç vermediği dikkate alındığında, daimî üyelerin sahip oldukları veto yetkilerini kötüye
kullanmaları karşısında, Genel Kurulun 1950 tarihli Barış İçin Birlik Kararı kapsamında
harekete geçmesinin en uygun ve elverişli seçenek olduğu görülmektedir.
Genel Kurula yeni bir yetki vermeyen, sadece barış ve güvenlik konusunda Andlaşma
kapsamında sahip olduğu yetkiyi teyit eden Barış İçin Birlik Kararı, daimî üyeleri harekete geçirmek anlamında stratejik bir araç olduğu gibi uluslararası barış ve güvenliği
koruma adına meşru bir yöntem niteliğine sahiptir. Buna göre Güvenlik Konseyinin barışın bozulması, tehdidi ya da saldırı hâlinde veto yüzünden çalışmaması durumunda
Genel Kurul, üye devletlere silâhlı kuvvet kullanma dâhil uygun tedbirleri tavsiye etmek
üzere harekete geçerek konuyu inceleyebilecek ve kararlar alabilecektir. BM’ye üye tüm
devletlerin eşit bir şekilde temsil edildiği ve eşit oy hakkına sahip olduğu Genel Kurulun
2/3 oyçokluğuyla alacağı kararlar, BM’nin aslî vazifesi olan uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına imkân sağlayacaktır. Andlaşma hükümlerinin, ortak ve öncelikli amaç
olan uluslararası barış ve güvenliğin korunması doğrultusunda yorumlanması sayesinde
Genel Kuruldan alınacak bu tür bir kararın, daha geniş bir mutabakatı yansıtacağı ve
meşruiyete sahip olacağı açıktır.
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Netice olarak insanî, dinî, ahlakî veya diğer bir herhangi bir sebeple insanlığı rahatsız
eden bu katliam ve hukuk ihlallerinin son bulması için uluslararası toplumun BM Genel Kurulu bünyesinde harekete geçmesi ve “Barış İçin Bir Araya Gelmek” ilkesi uyarınca mevcut sorunu acil bir özel oturumda görüşerek netice almaya yönelik daha somut
adımlar atması dikkate değer bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yolun takip
edilmesi, başta Rusya ve Çin olmak üzere Esad Rejiminin hamiliğine soyunan kimi uluslararası güçlerin ortaya koyabilecek olduğu muhtemel bir muhalefeti bertaraf edeceği gibi
iç savaşın sonlandırılmasına yönelik muhtemel bir askerî müdahalenin hukuka aykırı
olduğu yönünde ileri sürülebilecek görüşleri de temelsiz kılacaktır. Ayrıca işlenen suçların sorumluların adalet önüne çıkarılmasını ve hak ettikleri cezanın belli ölçüde de olsa
bağımsız yargı organları tarafından verilmesinin önünü açacağı gibi, benzer katliamların ve suçların gelecekte işlenmesi açısından caydırıcı bir rol oynayacaktır. Fakat bunun
uluslararası kamuoyunun sergileyeceği performansa ve göstereceği işbirliğine bağlı olduğunu da özellikle vurgulamak gerekir.
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I. Introduction:
1. One of the most divisive political issues to be discussed is that of Israel and its occupation of Palestine. It remains a highly volatile and deeply emotive subject that involves consideration of the legality of its occupation, the treatment of civilians that have become
almost completely reliant on humanitarian aid and its apartheid policies. More recently
the discussions have moved to the commission of war crimes and crimes against humanity during the most recent incursion and the unlawful appropriation of land designated
to Palestine in the West Bank and Gaza.
2. The situation has become intolerable and requires a concerted effort to establish a
lasting system of peace and stability whilst ensuring that those persons responsible for
war crimes and crimes against humanity are held accountable.
3. In order to properly address the issues it is necessary to debunk some myths, or challenge the adopted positions at the outset:
It is not an issue of faith or religion (although there are those that attempt to reduce it to
such principles) and therefore it is wholly inappropriate to refer to anyone who criticises
Israeli policy as anti-Semitic. Criticism of Israeli policy towards Gaza, or the West Bank is
just that, it is criticism of the policy of an occupying state, it is not criticism of the Jewish
faith and those that seek to infer that it is are just plainly wrong;
It is accepted that Israel, just as any other State, has the right of self-defence of its territory and its land. However, the steps that we see taken over recent weeks in Gaza are not
those of self-defence, it is a military incursion, the laws of war and international humanitarian law must be obeyed, and they quite plainly are not.
Israel denies that they are an occupying force in Gaza1, making reference to the fact that
their troops were removed some years ago. This may be the case, however, Israel still maintain a blockade2 around Gaza, nothing goes in or out with approval by Israel and the IDF.
This is still an occupation, and just because troops up until recently were not a permanent
fixture in the streets of Gaza, does not mean that the occupation has ended.

1 http://www.thenation.com/article/180783/five-israeli-talking-points-gaza-debunked#
2 http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/10/20111030172356990380.html
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Israel has effectively ‘stolen’ land from the Palestinians. Citizens have been forced to
demolish their own homes or face them being demolished by Israel to make way for Israeli settlements.3 The UN have ruled quite clearly on this point that such actions are
unlawful4 and yet Israel takes no notice, simply referring to the UN as being biased against them.5
It cannot be said that Hamas is blameless as quite clearly it is not. Hamas has a duty to
the people of Gaza, and at present I would argue that it is failing in that duty.
4. The highlighted issue at present is the most recent armed incursion into Gaza, and the
manner in which Israel has conducted itself.
5. We must consider the basis behind the incursion, the reports of war crimes, and finally,
a significant issue at present, whether the ICC should/can commence an investigation
into the conflict, as quite clearly, opinion is divided.

II. Reasons behind the Incursion:
6. This does not seem to be discussed at any length if at all. However, it is important as
we must look at the mind-set of the Israeli Government, and why it was that air strikes in
Gaza were deemed appropriate.
7. It is accepted that tensions had been simmering for some time, and again, this is nothing new.
8. The catalyst however was the appalling kidnapping and then murder of three Israeli
teenagers who were walking in the West Bank.6 It must be clear that this act was wholly
indefensible and those responsible should be prosecuted under the appropriate law.
9. However, for the Head of State to appear on television placing responsibility with Ha-

3 http://mondoweiss.net/2014/04/demolished-palestinian-structures.html
4 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47585#.U_uEYktN1uY
5 http://www.breitbart.com/Big-Peace/2014/08/12/UN-Appoints-Unbiased-Human-Rights-Panel-to-Investigate-Israel-Gaza- Conflict
6 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/kidnapped-israeli-teenagers-bodies-of-three-teens-abducted-by- hamas-found-in-west-bank-9574575.html
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mas and threatening them, before anyone had been arrested or charged was clearly
not the way to proceed.7 To then order the destruction of the homes of those who had
been accused is wholly inappropriate, unlawful, and would evidently inflame those already heightened tensions.8
10. It was this kidnapping that provided the catalyst in the escalation of hostilities, which brought about airstrikes and an armed incursion resulting in the death of more than
2,000 civilians.

III. Were Crimes Committed
11. The easy answer to this question is yes. There cannot really be any doubt that the
certain armaments used,9 and the strikes themselves were outside the limits of international humanitarian law, and therefore constitute war crimes and/or crimes against
humanity.
12. The mantra adopted by the Israeli Government that the IDF is the most moral army
in the world,10 and that warnings were delivered before targets were destroyed11 and thus
this absolves them of all responsibility. This is false.
13. The accusation that Hamas based some of its rocket launchers in civilian areas does
not give Israel carte blanche to target civilian areas.
14. The fact that UN buildings may have discovered rocket stores does not mean that they
are a legitimate military target.
15. Gaza is one of the most populous areas on the planet; it is under blockade with no
escape via the sea, and little chance of escape by land given that Israel controls many of
the border crossings. The people of Gaza are hemmed in.
16. Schools have been targeted and destroyed, multi-story housing has been targeted and
7 http://news.sky.com/story/1282584/israel-blames-hamas-for-kidnapping-teenagers
8 http://rt.com/news/israel-palestinian-destruction-aid-134/
9 http://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israel-using-flechette-shells-in-gaza
10 http://www.frontpagemag.com/2011/david-meir-levi/the-idf-the-moral-army/
11 http://www.thejournal.ie/knock-on-the-roof-israel-gaza-1570125-Jul2014/
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destroyed, and the only power station in Gaza was destroyed. These are not legitimate
military targets.
17. It we are to believe that the IDF is the most moral army in the world, how is it that
it uses munitions that kill indiscriminately, such as flechettes shells? How is that out of
the over 2000 that have been killed, over 70 % have been civilians, and over 400 have
been children.12
18. How is that a beach where children were playing football was deemed to be a legitimate military target.13
19. The fact remains that there is clearly enough evidence at this stage to justify an investigation into whether war crimes were committed, and in making this statement, we
must be clear that the investigation should not be one sided, it must also investigate Hamas, and whether they in turn also committed such crimes. It is clear that indiscriminate
rocket attacks may well be seen as such crimes.
20. It is also appropriate to make a through investigation so as to either confirm or debunk the oft relied upon statement that the reason the civilian casualties are so high, is
because Hamas uses civilians as human shields.14 It should be noted that a previous UN
Report concluded that there was no evidence to suggest that this was correct.
21. We should keep in mind however that the UN has disclosed that they have discovered
weapons hidden in their buildings in Gaza, this in itself may constitute a crime, and again
I reiterate the earlier point, that any such investigation into the conflict must look at both
sides with equal vigour, however, it is clear that such an investigation is warranted.15

V. Should/Can the ICC Investigate
22. There has been significant comment of late that the ICC prosecutor will come under
significant pressure not to commence an investigation with Israel enlisting the help of
the US to lobby. The basis of this pressure (aside from the inferred fear of actions being
12 http://www.dailysabah.com/mideast/2014/08/25/gaza-death-toll-hits-2123
13 http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/children-die-playing-football-taxi-grandma-israel-bombs-gazatenth-day
14 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israelgaza-conflict-the-myth-of-hamass-human-shield-9619810.html
15 http://www.theguardian.com/world/2014/aug/04/un-dragged-conflict-israel-hamas-gaza
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considered) is that there is suggestion from some parties, including the US and the UK
that any attempt to instigate an investigation will derail the peace process.
23. This has also been used as justification as to why Palestine should not become a state
party to the Rome Treaty.
24. It is appalling that the issue of justice for the undoubted victims of the conflict is being
used a political tool.
25. Access to justice is not something to be used a political tool; it should be an absolute
right of every citizen.
26. To suggest that it will derail the peace process makes a mockery of the US and UK’s
position on global justice and accountability.
27. This does however gloss over the fact that in reality there is no peace process and
hasn’t been for a significant number of years. There have been numerous discussions
over the years however they have achieved nothing.
There is still the blockade of Gaza
Unlawful settlements are still being built on Palestinian land
There is no right of return for the Palestinian people
Palestinians are treated as second-class citizens.
28. There has been no movement for decades on these points. One must ask therefore
what has the so-called peace process actually achieved? It has achieved nothing.
29. There appears therefore no good reason (aside from the fear on the part of Israel, the
US, and the UK as to what an investigation may conclude), for Palestine not to become a
state party to the Rome Treaty.
30. This leads us to the question of whether the ICC can commence an investigation, and
it is a question to which there appears to be no definitive answer, only substantial
opinion, albeit opinion by eminent professionals and academics on either side.

243

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı
31. The UK Bar Human Rights Committee in a recent widely published letter to the ICC
argued that there was no issue of jurisdiction and that a previous declaration of Palestine
as an Observer State was enough, given that there had already been a previous ruling
before this on jurisdiction.16
32. The argument seems to be that following the rejection of 2009 the then chief prosecutor suggested that there was no power to investigate at that stage given the status
of Palestine as a state or otherwise, but, by virtue of UNGA Res. 67.19 (which upgraded
Palestine to non-member state status) the ICC now has jurisdiction. However, in order to
be correct, this resolution must have granted retrospective statehood on the basis that
when Palestine did make an application in 2009 they were not a state.
33. Kirsty Brimelow QC of Doughty Street Chambers, London, UK, and other eminent
practitioners and academics differ on this point of view (although it is supported by Mr.
Kevin Jon Heller17). Their recent letter to the ICC urges them to investigate potential crimes committed, and suggests that there is no question of jurisdiction.
34. Ms. Brimelow QC, writing in the Guardian Newspaper, cites the prosecutor decision
of 2009 and notes in particular that the prosecutor “could in the future consider allegations of crimes committed in Palestine, should competence organs of the Untied
Nations or eventually the assembly of states parties resolve the legal issue relevant to
an assessment of article 12”.18
35. It is this statement that has caused the discussion in that the BHRC suggests this
statement recognises that once statehood has been recognised then there is jurisdiction
for the ICC to investigate on the basis of the previous application.
36. As noted earlier, I must respectfully disagree with this premise.
37. I accept an entirely that on the basis that Palestine has been granted non-member state status, there is in theory no bar to Palestine becoming a state party to the Rome Treaty,
however, any investigation into the most recent conflict must follow from a separate
16 http://barhumanrights.org.uk/british-lawyers-and-professors-urge-icc-initiate-investigation-crimes-being-committed-gaza-strip
17 http://opiniojuris.org/2014/08/05/bar-human-rights-committee-england-wales-asks-otp-investigate-gaza/
18 http://www.theguardian.com/law/2014/aug/08/icc-united-nations-alleged-crimes-in-gaza-jurisdiction
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request/referral by Palestine (which will involve acceptance of the Rome Treaty). I cannot see how the 2009 request can now be applied retrospectively.
38. In one sense however it is somewhat of a purely academic argument, in that as there
is now no bar to signing the Rome Treaty, all it would take is for Mahmoud Abbas to communicate with the ICC.
39. It is here however that separate problems have been identified.
40. As noted above, pressure has already been placed on Palestine by both the UK and
particularly the US that joining of the ICC will derail the peace process – of which we note
that there is no such process. So, the question is, why hasn’t the Rome Treaty been
signed and the ICC requested to investigate?
41. Hamas have confirmed publically that they support a referral to the ICC in the knowledge that it would cause their own actions to be subject to investigation.19 So why hasn’t
Abbas signed the treaty and made the relevant request?
42. My own particular theory is that he will seek to use it as a negotiating tool. Numerous press statement have made clear recently that Palestine is set to sign the treaty, so,
the only thing to prevent the signing is the actions of Israel i.e. If Israel were to grant
some of the requests being made of them at the negotiating table, it may be that the Rome
Treaty is not signed on the basis that it may be felt that the end of the blockade, the end
of settlement building etc. may well be more preferable to the people of Palestine than
the prosecution of potential defendants on both sides. As noted, this is only my theory,
however I cannot see any other justification for not signing the treaty.
43. If we assume that the declared intention will be followed, and that the Rome Treaty
will be signed, a further set of problems arise, those alluded too at the outset of this paper. Those problems being the potential for pressure being brought on the prosecutor
not to investigate allegations arising out of the conflict.

19 http://occupiedpalestine.wordpress.com/2014/08/23/icc4israel-hamas-signs-palestinian-application-for-icc-membership/
245

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı
44. It is disappointing that we even have to raise this as being a foreseeable problem as
given that the countries involved hold themselves to be at the very forefront of global
justice, accountability and the recognition of human rights, they deem it appropriate to
use justice as a political tool. Such actions, should they happen, contradict everything
that any democracy stands for.

VI. Conclusion
45. The position appears to be quite clear. Even without this most recent incursion, Israel
have arguably committed international crimes by its continued subjugation of the people
of Gaza, and of the West Bank.
46. It is also quite clear that as much as we cannot say for certain that crimes against
humanity/war crimes have been committed, as this is matter for a judicial body, there is
clear evidence that an investigation is warranted given the clear events of recent weeks.
47. On the subject of the ICC, it is submitted that the ICC does not have authority/jurisdiction as yet, however that is simply resolved by the signing of the Rome Statute.
48. Unfortunately however although the above appears at first glance very straightforward, there are substantial political issues still to be resolved. The UK and the US
need to urgently and drastically re-visit their policy towards Israel and the occupied
territories and not simply rehearse the same rhetoric that has been quoted for decades.
49. Yes, Israel does have the right to defend itself, however what we have seen of late
goes so far and away beyond self-defence it is no longer recognisable as a lawful justified
course of action.
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Iraq facing a huge crisis since 2003, one of the main factors which lead to these problems
it is Iraq’s current constitution. There are a lot of notices on this constitution relating to
the human rights, minority rights, democracy and Iraqi identity. We will discuss all of
these notices in the eight points
First Point

The Non-Iraqi Identity
The Iraqi constitution preamble consider one of the longest among the world countries
constitution as the result of differences in ideas among Iraqi parties which participated
in the drafting of the constitution. So we can say that the preamble it is emphasize to the
non-Iraqi identity for example it is stipulate that the “Shii and Sunni, Arabs and Kurds
and Turkmen and from all the other components of the people and recollecting the darkness of the ravage of the holy cities and the South in the Sha’abaniyya uprising and burnt
by the flames of grief of the mass graves, the marshes, Al-Dujail and others and articulating the sufferings of racial oppression in the massacres of Halabcha, Barzan, Anfal and
the Fayli Kurds and inspired by the ordeals of the Turkmen in Basheer and as is the case
in the remaining areas of Iraq…” . “We the people of Iraq who have just risen from our
stumble, and who are looking with confidence to the future through a republican, federal,
democratic, pluralistic system, have resolved with the determination of our men, women,
the elderly and youth, to respect the rules of law, to establish justice and equality to cast
aside the politics of aggression, and to tend to the concerns of women and their rights,
and to the elderly and their concerns, and to children and their affairs and to spread a
culture of diversity and defusing terrorism.”
Maybe somebody thought that the mention to all religion and national sects it is kind
of recognition to the right of minorities in the country. After 8 years from constitutions
issue observed that it is contributed in boost the depth of split the sects in Iraq and consequence it is negatively affect the democracy process and growing democracy culture
in the Iraqi community. Also this reason led to growth the sects parties in Iraq so until
after elections the inform of new government cabinet take a long time for example in
the last elections it was took more than five months and the reason it was feel each of
parties it is represent its sect not the country and the each sect feel they are deserve
more than others. As a result we see in this point that the constitution became a factor
to enhancing the diversity in Iraqi community and this threat a democracy experience
in Iraq.
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Second Point

Fundamental Rights
There are many articles in the constitution that are mention to the fundamental rights
and observed there isn’t any article regulate the government’s responsibility for its organs violate to this rights. So we can say there isn’t any guarantee for this fundamental
rights in Iraqi constitution.
For example the Article 44 stipulated that “There may not be a restriction or limit on the
practice of any rights or liberties stipulated in this constitution, except by law or on the
basis of it, and insofar as that limitation or restriction does not violate the essence of the
right or freedom.”
Could these articles protect for example the rights of the Christians that were attacked
after the American troops withdrew? (500,000, or 1/3 of all Iraqi Christians fled Iraq since the U.S. withdrawal.) So if Iraq is a democrat state the peoples should not suffer from
human rights violations and when the constitution talked about human rights should be
guarantee and apply penalty for violate it. Also the government should be responsible as
a executive authority to prevent like this violence and handing over the suspects to the
court otherwise the government will be responsible to non-implementation (breach) to
the constitution . Also according to the human rights organization reports the Iraqi government organs participate in violence cases like ministry of interior affairs in the 2006
and accuses the minister by this reports. Although this scandal now a day he is a minister
of finance. So in Iraq beside there is a problems in the constitution there is a problem in
the rule of law also.
Third Point

Non Transparency
The non-transparency is one of the important trait in Iraqi constitution. The non-agreement between the parties solved by leave the suspended issues without resolution and
add articles in like this cases that they will regulate in the future by law. Right now most
of this crucial laws doesn’t issued.
For example article 12 First: “The flag, national anthem, and emblem of Iraq shall be regulated by law in a way that symbolizes the components of the Iraqi people”. A discussion
about Iraqi flag it is one of the matters appears a differences views after 2003. Historical254
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ly Iraq states flag changed more than five times. The last changed in the Iraqi flag made
by the Saddam Hussein in 1990 after Iraqi occupation to Kuwait by adding “Allah u
Akbar” (The God Greater). So after 2003 the Kurdish parties dosen’t accept to rise Iraqi
flag in Kurdistan because Iraqi soldier under Saddam Hussein leadership and under
this flag attacked Kurdish people and killed peoples by chemical weapons in Halabja.
The same concern appeared in the Shii parties side they decided to change Iraqi flag.
The attempt didn’t succeed because the Suni parties and most of Iraqi people didn’t accept the idea of change the flag because written of “Allah u Akbar” (The God Greater).
In this point the parties agreed to make a small change in the flag by erase the 3 stars
and change design and inscription of “Allahu Akbar” and the parties agreed to be this
flag a temporary flag for Republic of Iraq. When the parties started to draft the constitution the same problem talked again but they couldn’t so they decided to delay it by the
article 12 to an non determine time and stipulated in this article it will organize by law.
Another important issue which didn’t solve in the constitution and it is unclear also
led to the clashes among three powers (Legislative, judiciary and executive) it is about
the Independent Commissions. According to the Article 102 The High Commission for
Human Rights, the Independent Electoral Commission, and the Commission on Public
Integrity are considered independent commissions subject to monitoring by the Council of Representatives, and their functions shall be regulated by law. Also Article 103:
“First: The Central Bank of Iraq, the Board of Supreme Audit, the Communication and
Media Commission, and the Endowment Commissions are financially and administratively independent institutions, and the work of each of these institutions shall be
regulated by law”. Second: The Central Bank of Iraq is responsible before the Council
of Representatives. The Board of Supreme Audit and the Communication and Media
Commission shall be attached to the Council of Representatives. Third: The Endowment Commissions shall be attached to the Council of Ministers. This non transparency
and unclearing in this articles led to a huge problems after Federal Supreme Court’s
decision in 1/18/2011 which decided to join the independent commissions to the Prime
Minister Council instead of Representative Council (RC). Al Nujaifi the president of (RC)
consider the decision as a real threaten to the democracy and the constitution. So how
the independent commissions works and control the government in case of it is become
a part or an organ of the government. In the same subject there was a previous decision
for the Federal Supreme Court in 2006 which was considered independent commissions
fellows to the RC.
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Fourth Point

Judiciary Authority
According to the constitution the judicial power is independent. Article 87 “The Judicial
authority is independent. The courts, in their various types and classes, shall assume
this authority and issue decisions in accordance with the law.” Article 88: “Judges are
independent and there is no authority over them except that of the law. No authority shall
have the right to interfere in the Judiciary and the affairs of Justice.” At the same time we
saw that there is intervention in the working and decisions of this authority and what
happened in the decision against vice president of Iraq it was indicate to this reality.
In this aspect we can see Article 98 A judge or public prosecutor is prohibited from the
following: Second: Joining any party or political organization or performing any political
activity. Although there is this article unfortunately most of our judges in Iraq belongs
to the parties or the organizations before joining to this job and they are like formality
resign from the parties and the relation continue between them and this parties because
there is no penalty to this violation to the constitution. I think the prohibition should
cover the stage before appointment as a judge.
One of the issues in Iraqi judiciary system is there are not any regulation and laws prevent or permit to women to be a judge but in the practice the institute for preparing judges doesn’t accept women applies so there is no women judge in Iraq now a day except in
the Kurdistan region because there is a different legal system than Iraq. Therefore I think
the constitution could solve this problem by stipulate that the women have the right to be
judge. Actually existing like this article will be lead to influence participate of the women
in legal and political live.
Fifth Point

Minority Rights
Iraq one of the countries have a diversity in nationalities an religious and the Article 125
mentioned that by sate “This Constitution shall guarantee the administrative, political,
cultural, and educational rights of the various nationalities, such as Turkmen, Chaldeans, Assyrians, and all other constituents, and this shall be regulated by law”. Definitely
indicate to the minorities and recognition to their rights in the constitution it is a huge
progress toward establish the state of citizenship and democracy. But no existing to guarantee to achieve this articles in my opinion it means nothing in other meaning existence
of articles without maintain and fulfill it like nonexistence. So we saw in Iraq the attacks
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to the Christians and their worship places and their properties sometimes by the police
also. Like this behaviors requires legislature intervention to regulate this issue.
Sixth Point

Women Rights
The Iraqi constitution stipulate in the final provisions on the 25% of women quota rate
of representing in the parliament. Although this provision it is not in the articles it is
also just for two elections round that means it is just for eight years. In the countries
like Iraq if there is no law or constitution guarantee the representation women by the
seats in the parliament the rate of representative to the women in the parliament doesn’t reach to this percentage although the women create more than 58% from the population. So this issue it is very important to enhancing women in the Iraqi community
to participate in the political live and consequences progress the democracy process in
the Iraq.
Seventh Point

The Relation Between The Religion And The State
We can see more than one article which indicate to the religion in Iraqi constitution one
of this Article 2 which state that “First: Islam is the official religion of the State and it is a
fundamental source of legislation: A. No law that contradicts the established provisions
of Islam may be established. Second: This Constitution guarantees the Islamic identity of
the majority of the Iraqi people and guarantees the full religious rights of all individuals
to freedom of religious belief and practice, such as Christians, Yazedis, and Mandean,
Sabeans. In terms of religious identity of Iraqi: “First: The followers of all religions and
sects are free to: A. Practice religious rites, including Husseini ceremonies (Shiite religious ceremonies)
Of course most of Iraqi citizens are Muslim and the constitution want to assure on this
point. But maybe it is one of the non-understandable points is about if the constitution
draft makers want to be Iraq Islamist or Secular state because beside this articles there
are articles refer to that Iraq is Secular state. All this articles boost the opportunity to
religious men to interfere in the decision making in Iraq in addition to the government
in Iraq in majority informed by the religious parties. So this articles helped the overcome
the religious state concept to the secular state concept.
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Actually about the Islam as a fundamental sources of the laws. The sources of laws regulate the personal issues like marriage, divorce and custody depends on Islamic Law. But
most of laws in Iraq doesn’t depend on the Islamic law in addition to there are laws such
as Iraqi Criminal Law and Iraqi Criminal Procedure Law which are contradicted with
Islamic law principles and these laws are in force right now and it is unimaginable to
change. Therefore we can say there are articles in the constitution which its implementation in reality impossible.
One of the unneeded articles in the constitution it is the Article 3 :”Iraq is a country of
many nationalities, religions and sects. It is a founding and active member of the Arab
League and is committed to its covenant. Iraq is a part of the Islamic world”. We can ask
what will happen to the constitution without mention to this article?!
Also the constitution played a role in interfere the religious not just in the decision making or law making but to the judiciary system by Article 92 Second: “The Federal Supreme Court shall be made up of a number of judges, experts in Islamic jurisprudence,
and legal scholars, whose number, the method of their selection, and the work of the
Court shall be determined by a law enacted by a two-thirds majority of the members of
the Council of Representatives”. The membership of religious men in the Federal Supreme Court it is unimaginable because those men doesn’t know the law and they doesn’t
graduated from law schools and most of laws sources in Iraq it isn’t Islamic law. In this
matter we can suggest either to modify this article or close law schools in Iraq!
Eighth Point

Non Achievement Government For Its Constitutional Commitments And
The Democracy
The constitution of Iraq put many commitments on government to achieve it as a part
of create new Iraq and establish the democracy. One of the historical problems it is the
problem between the Kurds and the central government in Baghdad. The constitution
draft makers wanted to solve this problem from the root by add the Article 140 to the
constitution which is “: First: The executive authority shall undertake the necessary
steps to complete the implementation of the requirements of all subparagraphs of Article 58 of the Transitional Administrative Law. Second: The responsibility placed upon
the executive branch of the Iraqi Transitional Government stipulated in Article 58 of the
Transitional Administrative Law shall extend and continue to the executive authority
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elected in accordance with this Constitution, provided that it accomplishes completely
(normalization and census and concludes with a referendum in Kirkuk and other disputed territories to determine the will of their citizens), by a date not to exceed the 31st of
December 2007”.
Right now this article didn’t achieve by the government so I think put a very short period
in the constitution to solve the problems it is mistake of draft maker and non-achieve this
article it is government fault which destroyed the trust bridge and effected the democracy process in Iraq negatively.

259

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

Uluslararası Hukukta Birlikte Yaşama(ma):
Azınlıklar ve Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakkı
Bağlamında Yeni Devletlerin Oluşması Fikri

Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

İkinci Gün - Tebliğler - Birinci Oturum
Azınlık probleminin dünya gündemine geniş ölçüde girmesi, milliyetçilik ve ulus-devlet
yapısıyla yaşıttır. Bu nedenle de 19. yüzyılın başlarında, özellikle Birinci Dünya Savaşı’nı
izleyen yıllarda, neredeyse her ulus-devlet için bir azınlık sorunu doğmuştur. Azınlıkların tanınması ve korunması konusunda ilk çalışmalar, Milletler Cemiyeti’nde yapılmıştır.
Birinci Dünya Savası sonrası yapılan her antlaşmada azınlık sorunu ele alınmıştır. İkinci
Dünya Savaşını izleyen yıllarda sorun önce Birleşmiş Milletler’in daha sonra Avrupa Komisyonu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın gündemine girmiştir.
Devletlerin insanın hizmetinde olduğu ve aksinin kabul edilemeyeceği fikri, uluslararası
pozitif hukukta yer etmeye başlamıştır1. Devlet halkının üzerinde ve onları koruyacak bir
konumda değilse, içte ve dışta egemenliğine saygı duyulmasını beklememelidir. Devletin
toprak bütünlüğüne saygı kalkanı, halkının bir bölümüne yönelik insan haklarını ihlal
faaliyetlerine giriştiği takdirde, artık kullanılamayacak hale gelir2.
Halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkı uzun bir süre tüm dikkatleri üzerinde toplamış ve insan hakları sorununu gölgede bırakmıştı. Halkların hakkı olmaksızın insan
haklarının olamayacağına ilişkin düşünce artık yolun sonuna gelmiştir. İnsan hakları ile
halkların hakları arasındaki ilişki, kişilerin hakları ile self determinasyon hakkı arasındaki bağımlılıktan kurtarılarak, birbirini tamamlayıcı hale dönüştürüldü.

AZINLIK KAVRAMI
Azınlık kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Büyük Türkçe Sözlük’te “Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet,
çoğunluk karşıtı” olarak tanımlanmıştır. Sosyolojik olarak azınlık ise “Bir ülkede egemen
ulusa göre ayrı soydan ve sayıca az olan topluluk, ekalliyet” anlamına gelmektedir.
BM İnsan Hakları Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu tarafından 1949 yılında kabul edilen azınlık tanımı hâlen BM’nin resmî azınlık
1 Hâkim Cançado Trindade tarafından Kosova’ya ilişkin Danışma Görüşüne eklenen İhtirazi kayıt’ta bu düşünce savunulmaktadır (§176): “The basic lesson is clear: no State can use territory to destroy the population. Such atrocities
amount to an absurd reversal of the ends of the State, which was created and exists for human beings, and not vice-versa”.
2 Loc.cit, “No State can invoke territorial integrity in order to commit atrocities (such as the practices of torture, and
ethnic cleansing, and massive forced displacement of the population), nor perpetrate them on the assumption of State
sovereignty, nor commit atrocities and then rely on a claim of territorial integrity notwithstanding the sentiments and
ineluctable resentments of the “people” or “population” victimized”.
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tanımıdır. Buna göre; “bir toplum içinde sürekli etnik, dil ve dinî geleneklere yahut diğer
önemli özelliklere sahip olan, bu özellikleri ile toplumun diğer kesimlerinden açık olarak
ayrılan ve bu özellikleri muhafaza etmek isteyen, hâkim pozisyonda bulunmayan gruplar” azınlıktır. Bu tanımda “vatandaş olma” kriteri yer almamaktadır. Bu nedenle, yabancı
isçilerin, göçmenlerin ve sığınmacıların diğer kriterleri karşılamaları durumunda azınlık
olarak kabul edilmeleri mümkündür.
Azınlık kavramının tanımlanması konusunda genel kabul ise, Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Komisyonu’nun Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu özel raportörü Francesco Capotorti’nin 1978’de yaptığı azınlık tanımı olmuştur.
Capatorti’ye göre “Bir devletin nüfusunun geri kalanına göre sayısal olarak az olan, egemen konumda bulunmayan, üyeleri o devletin vatandaşı olan ve nüfusun geri kalanından
farklı etnik, dinsel ya da dilsel özelliklere sahip olan, kültürlerini, geleneklerini, dinlerini
veya dillerini korumaya yönelik üstü örtülü de olsa bir dayanışma duygusu gösteren bir
grup” azınlıktır. Yani BM raportörü Capotorti’nin tanımı, bir azınlığın olduğunu kabul
edebilmek için gerekli nitelikleri şöyle sıralamaktadır:
1. Çeşitli bakımlardan çoğunlukla aynı olmayıp farklı özelliklere sahip olmak. Bu farklar
günümüzde “etnik, dinsel, dilsel” olarak ifade edilmektedir.
2. Sayısal olarak ülke genelinde üstünlük sağlamamak. Ülkenin belli bir bölgesinde bu
azınlığın, çoğunluk olması bir şeyi değiştirmez.
3. Başat (dominant) olmamak. Zira öyle başat azınlıklar vardır ki çoğunluğu ezer. Apartheid döneminde Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki beyazlar bunun bir örneğidir.
4. Ülkenin vatandaşı olmak. Çünkü o ülkenin vatandaşı değilse farklı bir kategori olan
“yabancı” statüsündedir. Yurttaş olmayanları örneğin “yeni azınlıklar” diye anılan göçmenleri ve mültecileri azınlık sayma yolunda yeni bir eğilim varsa da bunları “azınlık
sayılmadıkları halde korumasız kalmamaları için azınlık haklarından yararlandırılmaları
istenen dezavantajlı gruplar”dan saymak daha doğrudur.
5. Yukarıdaki dört unsur azınlık olmanın nesnel koşullarını oluşturur. Bir de öznel koşul
vardır: Azınlık bilincinin varlığı. Nasıl ki sınıf bilinci olmadan sınıf olmaz, farklı olduğunun bilincine varmayan ve bu farklılığı kimliğinin vazgeçilmez koşulu saymayan birey
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veya grup da azınlık oluşturmaz. Bu, azınlık kavramının öznel koşuludur ve çok önemlidir. Örneğin çoğunluğa gönüllü olarak asimile olmak (çoğunluk içinde erimek) isteyen
kişi veya grup azınlık sayılmaz.
Azınlık konusundaki hukuksal tartışmalar kesin bir tanım yapılmasına değil de bu tür
gruplara sağlanması ve garanti altına alınması gereken hakların neler olduğu üzerine
yoğunlaşmaktadır. Farklı nitelikleri olan kişi ya da kişi topluluklarına bir statü kazandırılması konusu tamamen siyasi bir konu iken, bu kişilere tanınması gereken haklar
hukuki bir boyut taşımaktadır. Dolayısıyla, bu haklara sahip olunması için mutlaka bir
azınlık statüsü kazanılmış olması da gerekmemektedir. Azınlık haklarını anlamak için,
önce, farklı ama yakından ilişkili iki hak türünden söz edilebilir:
a) Negatif eşitlik hakları veya kısaca negatif haklar: Bunlar, bir ülkenin tüm vatandaşlarına tanınan bireysel haklardır. Örn. yasa önünde eşitlik, siyasal hak eşitliği, dinini
uygulama özgürlüğü vb. gibi.
b) Pozitif haklar: Bunlar tüm yurttaşlara tanınmaz; yalnızca azınlığa tanınır. Esas azınlık hakları bunlardır. Azınlık bireyi bunları kendi grubuyla birlikte kullanır; yani bunlar
grup haklarıdır.
Azınlık sorunları sadece devletin iç politikasını ilgilendiren ulusal bir sorun değil, aynı
zamanda bölgesel ve uluslararası istikrarı etkilediği ölçüde uluslararası bir sorundur. Bu
açıdan azınlık sorunları kısa sürede uluslararası boyut kazanabilmektedir. Bunun nedenlerinden birincisi, kimi azınlıkların sınır aşan niteliğe sahip olmasıdır. İkinci neden,
normatif olarak azınlıkların korunması ve azınlık haklarının artık evrensel insan haklarının bir parçası olarak görülmesidir. Üçüncü neden, devletlerin rakiplerine veya düşmanlarına karşı stratejik bir takım kazanımlar elde edebilmek maksadıyla bir başka devletin
esasen içişi sayılabilecek azınlık sorunlarına müdahale etmeleri ve azınlık gruplarını
içinde yaşadıkları devletlere karşı kullanmaya çalışmalarıdır. Dördüncü neden, devletlerin kendi ülkeleri dışındaki soydaşlarını koruma arzusudur. Beşinci neden, devletlerin
başka ülkelerde yaşayan etnik yandaşlarından yararlanma çalışmalarıdır.
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HALKLARIN KENDİ KADERİNİ TAYİN ETME HAKKI YA DA AZINLIKLARIN
BİRLİKTE YAŞAMA(MA) ARZUSU
Self determinasyon hakkı, insan hakları ve demokrasinin uluslararası standartlarını yerleştirmek maksatlı kullanılabilecek bir unsur olabilir. Devletler kendi egemenliklerini belirli bir düzen içerisinde sürdürme eğiliminde olmadıkları takdirde ayrılma-parçalanma
ile karşılaşabilirler. Bununla birlikte şimdilik bir uluslararası metin ya da teamül kuralı
tarafından düzenlenmediği takdirde, ayrılmanın sömürü altındaki halklardan başka bir
durum için de geçerli olduğu da söylenemez.
Azınlıklar için gerekli düzenlemelerden mahrum Anayasalardaki boşluğu doldurmak için
öngörülen iyileştirici ayrılma teorisi, ulusal ve uluslararası hukukun yenilenmesi için bir
itici güç olmuştur.
Bir iç hukuk sorunu olan bu mesele, devletlerin Anayasa hukukları bağlamında kabul
görerek ve azınlıklara bir statü verilmesi ile çözümlenebilecekken, devlet yetkililerinin
azınlıklara karşı sistemli bir yok etme kampanyası yürütmelerinden dolayı bir uluslararası hukuk sorunu haline gelmektedir. Bağımsızlık isteyen ve anayasal olarak tanınmamış tek taraflı ayrılma hakkını öne süren halklar, kendilerine son bir ümit olarak
uluslararası hukuka yönelmekteler. Bu kapsamdaki ayrılma tek taraflı ve herhangi bir
müzakere yapılmaksızın (anayasal yahut alt düzeyli) ve ana devletin onayı alınmaksızın
gerçekleşecektir.
Dünyada çok az sayıda anayasada ayrılma hakkının tanındığını görüyoruz (Etiyopya,
Saint Kitts ve Nevis Federasyonu, Özbekistan3). Tam tersine birçok anayasa her türlü
ayrılma girişiminin anayasaya aykırılık teşkil edeceğine ilişkin düzenlemeler içermektedir4. Ve eğer anayasalar bu konuda sessiz kalmışlarsa, devreye Anayasa Mahkemeleri

3 Etiyopya Anayasası, 8 Aralık 1994, 39. madde; Saint Kitts ve Nevis Federasyonu Anayasası, 1983, 113. Madde; Özbekistan Anayasası 74. madde : “The Republic of Karakalpakstan shall have the right to secede from the Republic of
Uzbekistan on the basis of a nation-wide referendum held by the people of Karakalpakstan”. 5 Temmuz 2005’te yapılan
düzenleme ile Geçici Sudan Anayasasının XVI bölümüne Sudan merkezi hükümetine toplumsal barışı sağlama adına
yükümlülük yüklenirken, Güney Sudan’ın kendi kaderini tayin etme hakkı eklenmiştir: “in a manner that makes the
unity of the Sudan an attractive option especially to the people of Southern Sudan, and pave the way for the exercise
of the right of self determination according to Part Sixteen of this Constitution” ( madde 82.c), http://www.sudan-embassy.de/c_sudan.pdf.
4 Yine birçok anayasa devletin veya milletin bölünmez bütünlüğünü ileri süren devlet birliğini barındırmaktadır. Bazıları devletin ya da milletin tek ve bölünmez olduğundan bahsetmekteler. Bir kısmı ise egemenliğin parçalanmaz ve
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girip iç hukukta böylesi bir ayrılma hakkının olmadığını söylemişlerdir5. Azınlıklara tanınacak ayrılma hakkı konusunda anayasal çekinceler, hakim çoğunluktaki devletlerin
örneğinde olduğu gibi, liberal teorisyenlerin yazılarında da böylesi bir hakkın anayasal
güvenceye kavuşturulmasının demokrasiyi çökerteceği ve kaos oluşturacağı fikrinden
hareketle desteklendiğini görüyoruz. Bazı yazarların bu konuda kalem oynatmaya başladıklarında iki temel sorudan hareket ettiklerini ve halklara tanınacak ayrılma hakkının
moral temellerinin varlığı ile eğer ayrılma hakkı anayasalarda yer alacaksa hangi koşullara tabi kılınması gerektiğini tartıştıklarını görüyoruz6. Bu liberal yazarlar, anayasa da
dâhil olmak üzere politik mekanizmaların, vatandaşların en aza indirgenmiş stratejik
pazarlamanın ötesinde, politik ilkelerle, politik bir ortamda karşı karşıya gelmelerini
amaçlaması gerektiği fikrini yüceltirler. Anayasalarda yer alacak bir ayrılma hakkının
ise azınlıklara politik tartışmaları kestirmeden atlama imkânı vereceğini savunurlar. Bu
yazarlara göre azınlıklar bu silahı çoğunluğun kararını beğenmedikleri her seferde ve
çoğunluk kuralını yerle bir edebilecek bir tehdit olarak kullanmaktan çekinmezler. Aksi
görüşteki yazarlar ise anayasalara eklenecek ayrılma hakkının yeterli bir çerçeve çizildikten sonra mümkün olmaması için sebep olmadığı fikrindedirler7.
değiştirilmezliğini içermekteler. Bazı anayasalar ise ayrılmayı yasaklamanın yanında cezalandırmayı da içermekteler:
1991 Gabon Anayasası 7. Maddesi: “Yüksek ihanet suçu”
5 Amerika Anayasa Mahkemesi, Texas v. White, 1868, 7 Wallace 700, 74 US (1868) s.725-726; Th.
Christakis’ten alıntı, Le droit à l’autodétermination, a.g.e., s. 241 ; Québec Yüksek Mahkemesi, 8 eylül 1995 Guy Bertrand c/ Procureur général du Québec et al. Duruşmasında tek taraflı bağımsızlık ilanının “anayasal düzenin ihlali”
olarak değerlendirmiştir; Kanada Yüksek Mahkemesi, 20 ağustos 1998. 1995 yılında Rusya Anayasa Mahkemesi, Çeçenistan’daki durum hakkında Başkanlık Genelgelerinin ve Federal Hükümet Kararlarının Anayasallığı konulu bir davada, iç ve dış boyutları itibariyle devletin bütünlüğünün korunmasının Rusya federasyonu Anayasal düzeninin temellerinden biri olduğunu ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için kuvvet kullanımının da dâhil olduğu zorlayıcı
devlet tedbirlerinin alınması için Başkan ve hükümetin emirler verebileceğini belirtmiştir.
6 Hukuk ve Anayasa felsefecisi C. Sunstein, bu görüştedir. Ona göre anayasal bir hak olarak Ayrılmanın tanınması
demokratik anayasa prensipleriyle uyuşmaz. Bkz. “Constitutionnalism and secession”, The University of Chicago Law
Review, 1991, s. 630-670. Aynı minvalde Bkz. A. Kreptul, “Constitutional right of secession in philosophical theory
and history”, Journal of Libertarian studies, Sonbahar 2003, vol.17, n°4, ss.39-100, s.49 s. Sunstein’in bakış açısı A.
O. Hirschman’ın (Exit, Voice and Loyalty, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1970), kitabında ileri sürdüğü fikirlere
dayanmaktadır.
7 Bkz. D. Weinstock, “Constitutionalizing the right to secede”, Journal of political philosophy, 2001, ss. 181-203. Amerika Anayasasında değişiklik yapma imkânının tanınması örneğinde olduğu gibi. Etiyopya Anayasasının 39. Maddesi
ayrılma imkânını öngörmektedir: “Every nation, nationality or people in Ethiopia shall have the unrestricted right to
selfdetermination up to secession”. Anayasa ile tanınan bu imkân iki gruba yöneliktir: Etiyopya’nın dokuz federe devleti
ve tüm “ulus, kimlik ya da halk”. Her ne kadar Anayasa’da bu grupların kimler olduğu belirtilmemişse de, Etiyopya
Geçici Hükümeti bölgesel otonomiye ilişkin Ocak 1992 tarihli bildirisinde 64 gruptan bahsetmektedir. Bu gruplar
Anayasaca iki boyutlu ayrılma hakkına sahiptirler: Etiyopya sınırları içerisinde kalmak koşuluyla federe bir devlet oluşturmaya ilişkin dâhili ayrılma hakkı ve bağımsız bir devlet oluşturmaya ilişkin harici bir ayrılma hakkı. Bu ayrılmaya
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Devlet dışı aktörlerin davranışları ile doğal olarak ilgilenmeyen uluslararası hukuk, buna
mukabil bir prensip olan efektivite8 ile ilgilidir. Ayrılma hakkına karşı tamamen tarafsız
bir vaziyet alan uluslararası hukuk, bu hakkı ne yasaklar ve ne de cesaretlendirir9. Bu
açıdan bir hukuk meselesi olarak değil de bir basit olay olarak değerlendirdiği ayrılmaya
ilişkin sorulardan kaçınır. Dolayısıyla gerçekleşmiş olayların tasdikiyle uğraşır: gerçekleşmiş bir ayrılma yahut başarılamamış bir girişim. Denge unsuru gayet basittir: eğer
devlet-altı grup devlet oluşturmak için yeterli unsurları biraraya getirebilmişse, yeni bir
devlet doğmuş demektir10.

REMEDIAL SECESSION (İYİLEŞTİRİCİ AYRILMA) TEORİSİ
Bu teori kitlesel insan hakları ihlallerine maruz kalan yahut devletin politik vitrininde
kendilerine yer bulamayan devlet-altı kimlikler için öngörülmüş bir tedavi programıdır.
Bu ayrılma hakkının kullanılmasının koşullarının -doktrinde olduğu gibi- tespitinin yapılması her türlü suiistimali engelleme adına önemlidir.
Uluslararası hukuk bir taraftan devletlerin toprak bütünlüğünü korumak üzere düzenlemeler yaparken, diğer taraftan halkların kendi kaderini tayin hakkını da kabul etmektedir. Bu hakkı kullanacak olan halk topluluğu, devletin toprak bütünlüğü ve sınırların değişmezliği ilkesine de saygı göstermek zorundadır. Bununla birlikte, iyileştirici ayrılma
teorisine göre bazı özel durumlarda halkların kendi kaderini tayin etme hakkı, karşıt durum oluşturan toprak bütünlüğü prensibinden önce gelmek durumundadır. Bu bakımdan
halkların kendi kaderini tayin etme hakkı artık bir uluslararası teamül hukuku unsuru

ilişkin tanınan hak sınırları iyi belirlenmiş bir şekilde tanımlanmıştır. Bu hakkın kullanımı gerek parlamentonun kendi
içerisinde ve gerekse ulusal bazda çoğunluk tarafından kabul edilmesi ve belli bir bekleme süresine uyması şartı aranmıştır. Anayasa’nın ayrılma prosedürüne ilişkin 39. Maddesinin 4. Fıkrasında bu durum şöyle açıklanmıştır: Ayrılma
talebi nitelikli çoğunluk (2/3) tarafından Parlamento’da (« legislature of the Nation ») kabul edildikten sonra Federal
Hükümet ayrılma talebinde bulunan ulus, kimlik yahut halk nezdinde üç yıl içerisinde bir referandum organize eder:
Basit çoğunluk ayrılma talebi hakkında son görüşünü söyler.
8 Uluslararası hukukta efektivite kavramı karşı çıkılamaz bir gerçekliğe sahip olan ve fakat üçüncü kişileri de bağlamayan vakalar için kullanılır. (Ç. N.)
9 Bu anlamda bkz. Th. Christakis, (“The State as a primary fact: some thoughts on the principle of effectiveness”, MG.
Kohen (der.), Secession, International Law in perspective, ss. 138-170, s. 139) Jellinek’ten alıntı yapar : “Devletlerin ortaya çıkması ve silinmesi metajuridik olaylardır ve hukuki kurallarla düzenlenemezler”. Th. Christakis ayrıca uluslararası hukukun ayrılmayı yasaklamamasına nazaran güçlü bir şekilde karşı çıktığından da bahsetmektedir. Bu bağlamda
ayrılmanın önüne ciddi engeller de koymaktadır, bkz. s.148.
10 Aynı görüş için bkz. İbid. s. 139.
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haline gelmiş ve içtihatlarda erga omnes kuralı olarak kutsanmıştır11. Birleşmiş Milletler
Şartı’nın 1. Maddesinin 2. Fıkrasında sistemli bir şekilde tanımlanmış ve 55. Maddesinde
öngörülmüş bu hak, 1966 yılında kabul edilen insan haklarına ilişkin her iki Pakt’ın 1.
Maddelerinde tanımlamaya da konu olmuştur12. Nihayet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Devletlerarasındaki dostane ilişkiler konulu 2625 sayılı kararında da halkların
kendi kaderini tayin hakkı açıkça tanımlanmıştır13. Bu kararın ekini oluşturan Beyanname de şu istisnaya yer verilmektedir: “Yukarıdaki paragraflarda yer alan hiçbir hüküm,
yukarıda tarif edilen eşit haklara ve kendi kaderini tayin etme ilkesine uygun şekilde
hareket eden ve böylece ülkeye ait bütün halkı, ırk, inanç veya renk ayırımı yapmadan,
temsil eden bir hükümete sahip olan egemen ve bağımsız Devletleri parçalayacak veya
ülkesel bütünlüğüne veya siyasi birliğine tamamen veya kısmen zarar verecek olan herhangi bir harekete izin verecek veya teşvik edecek şekilde yorumlanmayacaktır”.
Bu paragrafın mefhumu muhalifinden hareketle, hukuk önünde eşitliğe saygılı, halkların
kendi kaderini tayin etme hakkını tanıyan ve ırk, din ayrımı gözetmeksizin toprakları
üzerindeki tüm halkları temsil eden bir hükümete sahip egemen bir devlet var iken, halkların kendi kaderini tayin hakkı hiçbir şekilde ayrılmaya imkân verir bir şekilde yorumlanamaz. Bu Beyannamede yer alan istisna, 1993 yılında Viyana’da tertip edilen Küresel
İnsan Hakları Konferansı Beyannamesi ve Eylem Programında “herhangi bir ayrımcılık
yapmayan” ve toprakları üzerinde yaşayan “halkı” temsil edebilen bir hükümetin varlığı
halinde, devletin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilir şeklinde değiştirilmiştir (A/CONF.157/23, 12 Temmuz 1993). Bu formülasyon, ırk ve din ile sınırlandırılmış
grup yorumunu daha da genişleten bir avantaja sahiptir.

11 Uluslararası Adalet Divanı, Doğu Timor’a ilişkin Dava, Portekiz v. Avusturalya, 30 Haziran 1995, §29. Davada UAD,
Birleşmiş Milletler Şartı’nı ve eski içtihatlarını hatırlatmaktadır: Güvenlik Konseyi’nin 276 sayılı kararına rağmen Güney Afrika’nın Namibya’daki varlığının hukuki sonuçlarına ilişkin Danışma Görüşü, C.I.J. Recueil 1971, s. 31-32, par.
52- 53; Batı Sahra’ya ilişkin Danışma Görüşü, C.I.J. Recueil 1975, s. 31 -33, par. 54-59. Ayrıca Divan’ın İşgal altındaki
Filistin topraklarında duvar inşasının sonuçlarına ilişkin Danışma Görüşü, 9 Temmuz 2004, §88. Birçok yazar bu hakkın jus cogens niteliğinde olduğunu savunmaktadır, (Örneğin bkz. A. Cassese, Self determination of peoples. A legal
reappraisal, CUP, 1995, s.134 ; Buchheit, Secession, a.g.e., s. 32)
12 “Her halkın kendi kaderini tayin etme hakkı vardır. Bu hak gereğince, her halk kendi politik statüsünü özgürce
belirler, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini özgürce sağlar”.
13 Devletler Arasında Birleşmiş Milletler Şartına Uygun Şekilde Dostane Münasebetler Kurma ve İşbirliği Yapmaya
Dair Milletlerarası Hukuk İlkeleri Hakkında Bildiri (2625(XXV) sayı ve 24 Ekim 1970 tarihli Genel Kurul kararıyla
kabul edilmiştir)
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İyileştirici ayrılma teorisinin taraftarları bu iki istisna metinlerini, uluslararası hukukun
ayrımcılık yapmayan bir hükümete sahip olan devletlerin toprak bütünlüğünü koruma
adına halkların kendi kaderini tayin etme hakkını gözden çıkarmasından dolayı, sıklıkla
alıntıladıklarını görüyoruz14.
Bu durumda halkların zaten kendi iç self determinasyon haklarını hükümette temsil edilmelerinden dolayı kullandıklarını söyleyebiliyoruz. Bununla birlikte, eğer hükümet halkın tümünü temsil etmekten uzaksa yahut devlet sistemli ve bilinçli bir şekilde halkın bir
bölümünün yahut bir azınlığın politik hayata katılımını engelliyor veya ayrım yapıyorsa,
artık iç self determinasyon ilkesine riayet edildiği söylenemez. A fortiori, devlet-altı bir
grup kitlesel bir insan hakları ihlali kampanyasına maruz bırakılıyorsa, iç self determinasyon ilkesine uygulandığını söylemek imkânsızdır. Bu durumda, mutlak bir ilke olarak
saygı gösterilmesi beklenen devletin toprak bütünlüğü ilkesinin uygulanmasını bekleyemeyiz.
Québec (Kebek) bölgesinin ayrılmasına ilişkin 1998 tarihli davanın reddedilmesine ilişkin gerekçesinde Kanada Anayasa Mahkemesi, ana devletin iradesi hilafına bir halkın
tek taraflı ayrılma imkânını tamamen dışlamadığını söylemektedir: “Yerleşik uluslararası
hukuk kuralları, halkların kendi kaderini tayin etme hakkının olağan şekliyle iç self determinasyon, yani politik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerini mevcut devlet çerçevesinde geliştirme hakkı, yoluyla gerçekleştirilebileceğini söyler. Dış self determinasyon
hakkı (ki bu durumda tek taraflı ayrılma hakkının ileri sürülmesini içerir) ise koşulları
özenli bir şekilde tespit edilmiş, ileri vakalar için öngörülebilir”15.
İyileştirici Ayrılma Teorisi’nin taraftarlarına göre, Kanada Anayasa Mahkemesi’nin ileri
vakalar tanımı bu teorinin temellerinin oluşturulmasına yarayabilecek bir tanımlamadır.
Bir halkın tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi hakkı çerçevesi belirlenmiş durumlar için

14 Bu tarz bir yorum için bkz. D. Raič, Statehood and the law of Self-determination, Kluwer Law International, 2002,
s.318; A. Cassese, Self-determination of peoples, a legal reappraisal, CUP, 1995, s.119. Bu tarz bir yorumu reddedenler,
örneğin Çin, Dostane İlişkiler Beyannamesinin hazırlık çalışmalarına atfen, dâhili etnik gruplar yahut azınlıkların
tek taraflı bir ayrılma hakkı tanınması amacıyla yapılmadığından bahisle, eklenen bu istisnanın işgal altındaki yahut
sömürgeleştirilen ülkelerdeki halkların kendi kaderini tayin etmesi amacını güttüğünü, aksine çok uluslu bağımsız devletlerdeki unsurları hedeflenmediğini ve istisnanın mefhumu muhalifinden yapılacak yorumun Beyannamenin amaç
ve hedefleriyle uyuşmayacağını iddia etmektedir: http://www.icjcij.org/docket/files/141/15743.pdf, §24.
15 Renvoi relatif à la sécession du Québec, Cour suprême, [1998], 2.SCR 217, §126, internet erişimi: http://scc.lexum.
org/fr/1998/1998rcs2-217/1998rcs2-217.pdf ; bu davanın yorumu için bkz., J.Woehrling, “L’avis de la Cour suprême du
Canada sur l’éventuelle sécession du Québec”, RFDC, n°37, 1999, ss. 3-27, s.27.
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mümkündür: Sömürge yönetimlerden kurtulmak için kullanılabilecek self determinasyon hakkının yanında Mahkeme, dış self determinasyon hakkının (sömürge durumları
haricinde) harici baskılar, zulümler ve sömürülmeler durumundaki halklara da tanınabileceğini ifade etmektedir16. Mahkeme aynı zamanda, iç self determinasyon hakkının
kullanımının reddedilmesi hali ile tek taraflı ayrılma hakkı arasında bir irtibat kurmuş
ve iç ve dış self determinasyon hakkının bir madalyonun iki yüzü olduğunu ifade etmiştir:
eğer bir halkın iç self determinasyon hakkını kullanması engelleniyorsa bu durumda son
başvurulacak metod olarak ayrılmadan bahsedilebilinir. Mahkemenin bu tespiti, “her halükarda, iç self determinasyon hakkı tümüyle engellenen bir halkın seçme imkânı, artık
birbiriyle iç içe geçmiş olan iki durumdan herhangi birisi olabilir” diye devam etmektedir17. Fakat Mahkeme bu ihtimali daha fazla açıklamaktan, Québec bölgesinde iç self
determinasyon hakkı tanındığı için gereksiz görüp, kaçınmıştır. Öte yandan Mahkeme
bu üçüncü hipotezin pozitif bir uluslararası hukuk normu olup olmadığından duyduğu
şüpheyi de açıkça ifade etmekten kaçınmamıştır. Mahkemenin Québec bölgesi için iyileştirici ayrılma hakkını tanımadan kaçınmış olmasına rağmen verilen karar, iç ve dış
self determinasyon haklarının ve içeriklerinin tespiti itibariyle bir teorinin oluşmasına
imkân vermiştir18. Bu noktadan itibaren halkların kendi kaderini tayin etme hakkı artık
sadece sömürgeleştirilen ülkeler ve işgal altındaki halklar için tanınmış bir hak olmaktan çıkmaktadır19.
Bazılarının adlandırması itibariyle bu “düzeltici” ayrılma teorisi, dolayısıyla iç self determinasyon hakkının (bir halkın kendi politik, ekonomik, sosyal ve kültürel sistemini seçme hakkı20) göz ardı edildiği ve sadece dış self determinasyon (bir halkın ayrılma yoluyla
bağımsızlığına kavuşması ya da kendi kendini yönetmesi) imkânının aktif hale getirildiği

16 Ibid., §133.
17 Ibid., §135.
18 Yine de Mahkeme bu üçüncü ihtimali reddetmek yerine kabul etme yönünde bir eğilim göstermektedir. Bu kapsamda bkz. D. Raič, Statehood…, a.g.e., s. 331.
19 Bu tezi bilhassa Th. Franck savunmaktadır. “internal colonialism” kavramının yaratıcısı olarak Th. Franck, kendi
kültürel kimliğini koruma kapasitesi ve politik ve sosyal eşitliği ısrarlı ve vahim bir şekilde reddedilen devlet içerisindeki azınlıklar hipotezinden hareketle, sömürgeciliğin genişletilmiş bir kavramsallaştırılmasını öngören bir tavır içerisindedir. Th. Franck, “Post modern Tribalism and the right to secession”, in C. Brölmann (der.), Peoples and minorities
in international law, 1993, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, s.13-14. Ayrıca başka referanslar için bkz. D. Raič,
Statehood…, a.g.e., s.326-327.
20 “Internal self-determination can generally be described as a mode of implementation of political selfdetermination
which denotes a right of a people to participate (a right to have a say) in the decision making
processes of the state”, D. Raič, ibid., s.237.
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bir boyut içermektedir. Bu anlamda, “iyileştirme” fikri sadece var olan bir sorunu nihai
çözüme kavuşturmadan ziyade, aynı zamanda baskı altında yok edilmeye çalışılan yahut
marjinalleştirilen devlet-altı bir kimliğin ayrılma reçetesi ile tedavi edilmesini (“corrective”) de içermektedir.
Bu hakkın kullanımının son çare olması gerekliliği 1921 tarihli Iles d’Aaland davasındaki ikinci raportörler komisyonunun raporunda yer almaktadır21: “Bir devletin içerisinde
yer alan azınlığın başka bir devlete iltihakı ancak azınlıklara gerçek ve adil garantilerin
uygulanması ve sağlanması konusunda ne iktidarı ve ne de niyeti olan bir devletin var
olması durumunda, tamamen istisnai bir şekilde son çare olarak başvurulabilecek bir çözüm yoludur”. Bu cümleden hareketle Komisyonun, eğer güvenilir bir şekilde içeride bu
taahhütlerin gerçekleşmesine ilişkin umut kalmamışsa, self determinasyon imkânının
ayrılma şeklinde de kullanılmasına taraf olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu ultimum
remedium olarak ifade edilen nihai çözüm olması, doktrinde de sıklıkla bahsedilen bir
koşul olarak karşımıza çıkmaktadır22.
Uygulama koşullarının net bir şekilde tespiti, devletlerin toprak bütünlüğünün korunabilmesi ve böylece parçalanmalarının önüne geçilebilmesini sağlayacağı gibi, her türlü
suiistimali de engelleyecek bir garanti olacaktır23. Bu bakımdan halkların dış self determinasyon haklarının kullanmaları esasa ve usule ilişkin koşulların yerine getirilmesi ile
mümkün olacaktır.
İyileştirici ayrılma hakkına taraf bazı devletler, bu hakkın kullanılması koşullarını geniş
bir yorumla ortaya koymaktalar: “şu iki duruma ilişkin “vahim ihlal”24 var olmalıdır, a)

21 Milletler Cemiyeti Konseyine Raportörler Komisyonu tarafından sunulan Rapor, Milletler Cemiyeti, doc.
B.7.21/68/106 (1921), s. 28. Yine Québec’in Ayrılma davasına bkz., 1998, 2 SCR, 217, §134 : “Eğer bir halkın iç self
determinasyon hakkını elverişli bir şekilde kullanması engelleniyorsa, son çare olarak ayrılma imkanını kullanması o
halkın hakkı haline gelir”.
22 Bkz. J. Crawford, The creation of states in international law, 2. Baskı, 2006, s. 408. D. Murswiek, “The issue of the
right to secession-Reconsidered”, C.Tomuschat (der.), Modern Law of Self determination, Dordrecht, Boston, London,
M. Nijhoff, 1993, s. 38-39. Benzer şekilde, J. Crawford, s.120 : “External self determination may sometimes be justified
as the only method of preventing systematic oppression of a people within a State”. A. Buchanan, “A principled international legal response to demands for self determination”, Identity, Self determination, and secession, I. Primoratz, ve A.
Pavkovič” (der.), 2006, Ashgate, 9. Bölüm, s.139- 140.
23 1948 yılında, G. Scelle halkların haklarını geniş bir şekilde değerlendirmenin çok riskli olacağı öngörüsünde bulunmuştu: “özgürce seçim yapma gerekçesi ile geçici bir araya gelenlerin ya da sınırlı süreli hareketlerin devlet oluşumunu
sorunsal haline getirmesi kabul edilemez bir yumuşak karındır”, Manuel de droit international public, Domat-Monchrestien, 1948.
24 Uluslararası Hukuk Komisyonu, Devletlerin Sorumluluğuna dair hazırladığı proje metinde bu vahim ihlali şöyle
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halkların iç self determinasyon haklarının geliştirilmesi ve saygı gösterilmesi zorunluluğu ve b) halkların bu haklarını kullanmasının engellenmesi için alınabilecek her türlü
tedbirin yasaklanması zorunluluğu”25. Halkların iç self determinasyon haklarının geliştirilmesi ve saygı gösterilmesi zorunluluğunun ihlali durumu temel insan haklarının inkâr
edilmesi ya da toprakları içerisindeki tüm halkları temsil etmeyen hükümetin varlığı (J.
Crawford’a göre bu “egemenlikteki bir boşluk” durumunu oluşturmaktadır) halinde gerçekleşecektir. Bazı ülkeler ise insan haklarının ve insancıl hukukun, soykırıma teşebbüs,
insanlığa karşı ya da savaş suçları örneğinde olduğu gibi, yoğun şekilde ihlal edilmesi
koşulunu aramaktadırlar26.
İyileştirici ayrılma hakkına taraf olan yazarların görüşleri incelendiğinde, bu teorinin
hızlandırıcı unsurları konusunda net bir konsensüsün oluşmadığı görülecektir. Ayrılmanın uygulanması koşullarındaki bu belirsizlik, teori karşıtlarının sıklıkla suiistimal edilebileceği konusunda öne sürdükleri bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla
birlikte iyileştirici ayrılma teorisi taraftarlarının, kimileri için tek ve ayırt edici koşul
olarak savundukları bir hususta uzlaştıklarını söyleyebiliriz: kitlesel şekilde insan haklarının ihlal edilmesi27. Bu koşulun oybirliği ile devletler tarafından da kabul edildiğini
söyleyebiliriz. Bazı yazarların iyileştirici ayrılma hakkının uygulanabilmesi için üç hipotez ileri sürdükleri de vakidir: insan hakları ve insancıl hukukun yoğun ve kitlesel
ihlalinin yanında, haksız ve hukuksuz ilhak ile devletin devlet-içi yapılan anlaşmaları
ihlalinde ısrar etmesi28. Bazı yazarlar ise iyileştirici ayrılmayı ancak çok uç ve istisnai
durumlar için kabul etmektedirler29. Bir diğer kısmı devlet-altı kimliklerin yok edilmeye
tarif etmiştir: Uluslararası hukukun emredici kurallarına dayanan bir normun yoğun ve sistematik bir şekilde ihlal
edilmesi vahim olarak tanımlanır (madde 40/2). Sistematik ihlali ise Komisyon, “organize ve bilinçli şekilde ihlal” olarak tanımlamaktadır. Gerçekleşen ihlalin “kural tarafından korunması amaçlanan değerlere karşı doğrudan bir saldırı”
içermesi durumunda ise ihlalin yoğun olduğu söylenir. Bkz. Devletlerin hukuksuz işlemlerinden doğan uluslararası
sorumluluğuna dair metnin 40. Maddesinin şerhi:
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf, s.303 s.
25 Hollanda tarafından tercih edilen yöntem yazılı görüş bildirmek olmuştur. UAD, Kosova’nın bağımsızlığına ilişkin
Danışma Görüşü, Yazılı Görüş, § 3.9.
26 Polonya’nın tavrı bu yöndedir, UAD, Kosova üzerine Danışma Görüşü, yazılı sunum, §6.5.
27 Bilhassa D. Raič tarafından savunulan bu görüşe göre, insan haklarının kitlesel ihlali “hızlandırıcı unsur” olarak karşımıza çıkmaktadır, Statehood and the Law of self-determination, Kluwer Law International, 2002, s.372. Yazara göre
bu kitlesel insan hakları ihlali tek bir ihtimali gündeme getirmektedir: “ the state’s behaviour may thus have caused such
an unbridgeable gap for finding realistic and effective alternatives to secession that any further demand for negotiation
is unreasonable and can no longer be required”.
28 Bu tanımlama A. Buchanan tarafından yapılan iyileştirici ayrılma teorisi tanımıdır, Justice, Legitimacy, and self
determination, 2007, a.g.e., s.351-352.
29 Shaw, “Report by MN. Shaw, Order in Council, PC 1996-1997 of 30 september 1996”. Aynı minvalde, J. Dugard ve
D. Raič, “The role of recognition in the law and practice of secession”, Secession, Kohen (der.), a.g.m., s. 106.
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çalışılması ya da hükümette yer almamaları durumları için bu hakkın kullanılabileceğini
bildirmekteler30. Bu iki durum bazen iki ayrı koşul olarak aranırken, bazen de birbirine
alternatif iki koşul olarak kabul edilmektedir31. Fakat kitlesel insan haklarının ihlalinin
yoğunluğunun tespiti bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet-altı kimliklerin ayrılma imkânına sahip olabilmesi etnik temizlik ve soykırıma maruz kalmaları koşuluna
mı tabidir? İleri ve geri dönülemez bir duruma gelene kadar ayrılma hakkının bu halklara tanınması için beklemek zorunda mıyız? Kitlesel bir şekilde insan haklarının ihlali
kampanyası (halkın bir kısmının politika da karar verici noktada olmasının sistematik
şekilde engellenmesine yönelik ayrımcı rejimin varlığı) ultimum remedium koşulunun
yerine gelmesi için yeterli bir durum teşkil etmez mi? Azınlıkların korunmasına yönelik
bir metod olarak iyileştirici ayrılma teorisi tüm manasını etnik temizlik ve soykırım gibi
vahşi sonlara ulaşmadan bu halkların korunmasında bulmaktadır. Bu grupların soykırım
gibi ileri seviyede bir ihlale maruz kalmalarının koşul olarak karşımıza çıkmasındaki tek
yarar, durumun artık istisnai bir hal aldığı ve son çare olarak iyileştirici ayrılma teorisine
başvurma koşulunun gerçekleştiğinin ispatındaki kolaylıktır.
Bazı uluslararası hukuk yazarları ise mekânsal koşulda ısrar etmektedirler32. Devletin
bir bölümünde çoğunluğu teşkil edecek şekilde yoğun olarak yaşıyor olmaları, devlet-altı
30 Bkz. T D. Musgrave, Self determination and National minorities, Oxford, Clarendon Press, 1997, s. 188, 192.
A. Cassese iyileştirici ayrılma teorisini (2625 sayılı kararın dar yorumundan hareketle), ancak çerçevesi dar bir şekilde belirlenmiş haller için mümkün olabileceğini belirtmiştir, Self determination of Peoples: a legal Reappraisal, CUP,
1995, s.119-120 : “it can therefore be suggested that the following conditions might warrant secession: when the central
authorities of a sovereign state persistently refuse to grant participatory rights to a religious or racial group, grossly and
systematically trample upon their fundamental rights, and deny the possibility of reaching peaceful settlement within
the framework of the State structure. There must be gross breaches of fundamental human rights, and, what is more,
the exclusion of any likelihood for a possible peaceful solution within the existing state structure”. A. Cassese tarafından
savunulan görüşe göre devlet-altı bir kimliğe temsil hakkının verilmemesi iyileştrici ayrılma hakkının uygulama imkânı bulmasına yetmeyecektir. RCA. White’a göre ise: “sustained campaign of discrimination making it unreasonable
to expect that people to be able to attain selfdetermination within the existing state”, “Self determination : time for a
re-assessment ?”, NILR, 1981, s.160-161, Raič tarafından yapılan alıntı, Statehood, a.g.m., s.325.
31 Ch. Tomuschat tarafından savunulan bu görüşe göre iyileştiric ayrılma teorisinin uygulama alanı bulacağı tek durum soykırım olması halidir, “Self-determination in a post colonial World”, Ch. Tomuschat (der.), Modern law of self
determination, Martinus Nijhoff, 1993, s. 9 : “Any government that engages in genocide forfeits its right to expect and
require obedience from the citizens it is targeting”.
32 O. Shachter ayrılma hakkının kullanımı için o bölgeden yaşayanların çoğunluğunun bu ayrılmayı desteklemesi gerektiğini savunmaktadır (Sovereignty - then and now, R. St J. MacDonald, Essays in honour of Wayne Tieya, Dordrecht,
Martinus Nijhoff, 1993, ss.671-688, s. 684). Aynı şekilde Th. Franck ayrılma hakkının kullanılabilmesi için bu talepte
bulunan halkın belli bir bölgede yoğun bir şekilde yaşamalarını koşul olarak ileri sürmektedir. Buna ek olarak kendi
kültürel kimliğini muhafaza imkanı bulunmayan, ısrarlı bir şekilde politik ve sosyal eşitlikleri tanınmayan bir halkın
varlığını aramaktadır.“Postmodern tribalism and the right to secede”, Brölmann, Lefeber ve Zieck (der.), Peoples and
Minorities, ss. 3-27, s. 13-14.
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kimliklerin iyileştirici ayrılma talebinin karşılanması için bir koşul olduğu da bazı yazarlar ileri sürülmektedir33.
İyileştirici ayrılma hakkının sahibi kimdir? Sorusunun cevabı ayrılmaya götüren dış self
determinasyon hakkının sahipleridir. “Halklar” burada tanımı net yapılabilen bir kavram
değildir. “Mot caméléon”34 olarak halk kelimesinin belirsizliği bir sorun olarak karşımıza
çıkar35. Geleneksel olarak bazı objektif (etnik, kültürel, dil ve coğrafi unsurlar) ve sübjektif (birlikte yaşama iradesi) unsurların bir araya gelmesi ile oluşturulan tanımlar mevcuttur36. Tüm azınlıklar halk kavramı ile tanımlanamayacağından self determinasyon hakları
olamayacak ve kültürel boyuttaki bireysel haklardan yararlanmayla iktifa edeceklerdir37.
Bununla birlikte bazı yazarlar kitlesel insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ihlaline
maruz kalan azınlıklara da kendi kaderlerini tayin etme hakkının verilmesi gerektiğini
söylemektedirler. Yerliler (Indigenous peoples) ile azınlık arasına bir çizgi çekilebilmesi,
ortak birçok noktanın varlığından dolayı mümkün görünmemektedir38. Bununla birlikte
33 Ayrılma talebi olan halk grubu ülkenin tümüne göre azınlık olması gerekirken, aynı zamanda da belli bir toprak
parçası üzerinde çoğunluğu oluşturmaları şartı aranır. Bu koşulu arayanlardan, bkz. Dugard ve Raič, “The role of recognition…“, Secession, a.g.m., s.109 ; Raic, Statehood, s.366.
34 Bu tanımlama biçimi Edmond Jouve’a aittir.
35 Aynı istikametteki görüşler için bkz. C.Pilloud, Y. Sandoz, Ch. Swinarski, Commentaire du Protocole additionnel
du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève, 1986, CICR, madde 1§4, s. 52, §102 : “Her ne kadar halk kavramı üzerinde
bir ihtilaf olsa da, bu hakkın kullanımının (halkın kendi kaderini tayin etme hakkı) tüm halklara ait olduğunda kuşku
yoktur. Kimileri bu kavramın Birleşmiş Milletler Şartı ile İnsan Haklarını düzenleyen Paktlarda tanımlandığını söylemekteler. Diğer bir kısım görüşe göre ise diğer örneklerde olduğu gibi elastiki bir kavramla karşı karşıyayız” ; §103,
“Uluslararası hukukta halk kavramının ne olduğuna ilişkin tanım bulunmazken, var olan sadece bu halklara tanınacak
haklar noktasındadır. Bir grubun halk olarak tanınması için gerekli güvenilir ve objektif kriterleri bulmak da mümkün
olmamaktadır: belirli bir ülkenin varlığı, dil birliği, kültür birliği ya da etnik birlik şüphesiz ki bu tanımlamayı yaparken
kullanılabilecek önemli deliller iken, ülke coğrafi ve politik olarak tek başına yeterli olmamakta ve halkı oluşturan bir
topluluk içerisinde de farklı etnik, kültürel ve dil merkezli grupların var olması da mümkün olmaktadır. Bu bakımdan
esas olarak dikkate alınması gereken şey, yukarıda sayılan kriterlerin ortak noktası olan ortak tarihten hareketle bir
halkı oluşturan grupların birlikte yaşama isteklerine dair politik irade olarak karşımıza çıkmaktadır: bu ise halk içerisindeki insanları bir arada tutan ve başka toplumlardan ayıran ve toplumu bir arada bulunmasını sağlayan duyguyu
ihtiva eder”.
36 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. D. Raič, Statehood…, a.g.e., s.262-263.
37 Kosova’da bulunan Arnavutların “azınlık” olarak nitelendirilmesine Sırp otoriteler karşı çıkmışlardır, bkz. J. Ringelheim, R.B.D.I., 1999, s. 488. Azınlıkların kimler olduklarının tespiti için, sömürge dışı halkların kendi kaderini tayin
etme hakkı çerçevesinde geniş yorum taraftarı olan R. Higgins’e atıf yapan (166. Dipnot) yorum için bkz. D. Raič,
Statehood, s.265.
38 R. Ben Achour ve M. Kraïem Didri, “Les droits de l’homme et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes”,
s.11-37, Les droits de l’homme, une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Pedone, 2008, s. 25. Yazarlar bir
çok kriterden bahsetmektedirler: devlet içerisinde baskın olmayan bir durumda olmalı, etnik farklılık içermeli, ortak
bir toplum oluşturan kişiliğe sahip olmalı, korunmaya ihtiyaçları olmalı.
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yerlilerin self determinasyon hakkına sahip olduğu 2007 tarihli Birleşmiş Milletler Genel
Kurul Beyannamesi’nde (Res. A/61/L.67, 13 Eylül 2007) açıkça ilan edilmiştir. Yerlilerle
birçok ortak noktaya sahip olan azınlıkların böylesi bir imkândan yararlandırılmaması
bir soru işaretidir39. Bu istifham, bu haktan yararlanabilmeleri için “halk” niteliğine sahip
olması koşulu aranan azınlıklar açısından, herkesi kapsayan bir tutum arz etmemektedir. Bu argüman, Kosova’nın lehine iyileştirici ayrılma teorisini savunan devletler tarafından Uluslararası Adalet Divanı’nın önünde 2010 yılında savunula gelmiştir (bu konu
ileride daha ayrıntılı tartışılacaktır).
Öncelikle sorunun çözümü için etkin olabilecek tüm imkânların kullanılmış olması şartı
aranır. Yine ayrılma isteyen halklar, dış self determinasyon hakkını kullanmadan önce
kendilerine sunulan tüm imkânları (üçüncü kişilerin yardımı, ikili görüşmeler, ulusal
ve uluslararası tahkim ve mahkeme başvuruları), değerlendirmek zorundadırlar. Politik
çözüm arayışlarının ve yargısal çözümlerin tüketilmiş olması, iç başvuru yollarının kullanımı ile çözüm bulunamaması koşulunu arayan iyileştirici ayrılma teorisi taraftarları
tarafından ileri sürülmektedir. D. Raič bu noktada kitlesel insancıl hukukun ve insan
haklarının ihlal ediliyor olmasının tüm sonraki müzakereleri gereksiz ve gerçekleşmeyecek hamle haline getirdiğini savunmaktadır. Dolayısıyla Yazar, organize bir şekilde
yapılan şiddet eylemlerinin diyalog kapısını kapatacağından söz etmektedir. Yönetenler
tarafından yürütülen soykırım kampanyasının varlığı halinde mazlum azınlıklarla müzakerelerin çıkmaza girmesi, yok olan güven duygusu nedeniyle aslında gayet doğaldır.
İyileştirici ayrılma teorisinin karşıtları net bir şekilde ifade edilemeyen bu koşulları sıklıkla ileri sürmekten kaçınmamaktadırlar. Her türlü suiistimalin önüne geçilebilmesi dış
self determinasyon hakkının kullanılmasından önce objektif bir şekilde (egemenliğin
kaybolmuş olması, kitlesel insan hakları ihlallerinin bulunması) durumun tanımlanabilmesinden geçmektedir. Farklı yorumların objektif bir düzleme taşınması her bir doktri-

39 Y. Ben Achour, “Souveraineté…”, RCADI, s. 394 : “Eşitlikçi adalet fikri halk niteliğine sahip olan her azınlığa, daha
önce yerli bir halk olup da tarihsel süreç içerisinde azınlığa düşmüş olarak addedip kendi kaderini tayin etme hakkı
tanınmasını mı gerektirir; ya da değişmez jeopolitik düşünceleri dikkate alarak bu hakkı herkese değil de sadece etnik
azınlığın korunması için sınırlandırma lımıyız”. Self determinasyon imkânını sömürge çerçevenin dışına çıkarmak
önerisi için Bkz. Th. Christakis, “Le droit à l’autodétermination…”, s. 48 vd. J. Charpentier ise “aşılmaz bir zorluktan”
bahsetmektedir: “ayrılma hakkını niçin sadece sömürge halklar için tanıyoruz da diğer baskı altındaki halklara tanımıyoruz”, ibid. s.49.
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nin kendi bakış açısına göre değişmektedir40. Etnik Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Komitesi, İnsan Hakları Komitesi ve İnsan Hakları Konseyi bakımından bu durumlar için
objektif koşulların tespiti en önemli noktayı teşkil etmektedir. Uluslararası Adalet Divanı ve diğer uluslararası ceza mahkemeleri, Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul, Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri objektif koşulların tespiti için gerekli mekanizmalara sahiplerdir41. Bu kurumlar, tamamen gereksiz ve sübjektif yorumdan hareketle gerçekleştirilen
tek taraflı yahut bölgesel kuvvet kullanmanın önüne çekilmiş set görevi görmektedirler.

40 Benzer bir görüş için Th. Christakis’in önerisini yorumlayan (Le droit à l’autodétermination…, a.g.e, s. 314-315),
bkz. O.Corten, “A propos d’un désormais classique…”, a.g.m., s. 346 vd.
41 A. Buchanan, (Justice, Legitimacy, s. 358-359) devlet-içi yapılan otonomi anlaşmanın ısrarlı bir şekilde ihlal edilmesi koşuluna ek olarak ayrılmanın son çare olduğu ve yapılmış otonomi anlaşmasının devlet tarafından ihlal edilmiş
olduğunun uluslararası düzeyde resmi olarak tespit edilip devletin sorumluluğunun ortaya konmasını da aramaktadır.
Bu tespiti yapacak olan uluslararası kurumlardan şimdilik yoksun olduğumuzun da tespitini yapan Yazar, yine de bu
görevi yerine getirebilmek üzere dönüştürülebilecek kurumların varlığını da belirtmektedir. Sömürge halklar ve ülkelerin bağımsızlığın onanması Beyannamesinin uygulanmasını üzerine kurulan araştırma özel Komitesi ve bilhassa Yirmi
dörtler Komitesi’nin bu görevi ifa etmek için uygun olduğundan bahsetmektedir.
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GİRİŞ VE GELİŞMELER
Suriye Krizi olarak adlandırılabilecek bugünkü hadiseler esasen 2011 yılının mart ayında
Dara’a bölgesinde barışçıl gösteriler olarak başladı ve ülkenin diğer yörelerine yayıldı.
Rejim güçleri gösterilere karşı sert tedbirler aldı. Orantısız kuvvet kullanılmaya başlandı.
Kısa zaman içinde orduya ait birliklerin ve ağır silahların kullanılması söz konusu oldu.
Kasım 2012’de Suriye Ulusal Koalisyonu (SUK) kuruldu. Aynı tarihlerde ugünlerde çokça konuşulan Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) ülkenin kuzeyindeki bölgede etkili olmaya
başladı. Ocak 2014’de PYD üç vilayette geçici bir Kürt yönetimi kurdu. IŞİD ve PYD, SUK
içinde yer almadı. Dolayısıyla genellikle “muhalifler” tabiri SUK için kullanılırken rejim
dışındaki tüm güçleri kasd etmek için devlet-dışı aktörler tabiri kullanılmaktadır. Bunlar
kimi zaman aralarında da çatışmaktadır.
Ağustos 2013’de Şam’da kimyasal silah kullanıldı. Ocak 2014’te Cenevre II görüşmeleri
gerçekleşti. Görüşmelerde acil ateşkes ve geçiş hükümeti konuları ön plana çıktı. Ancak
bir anlaşmaya varılamadı.

ÇATIŞMALARIN HUKUKİ MAHİYETİ
Şubat 2012’de çatışmaların şiddeti uluslararası mahiyette olmayan silahlı çatışma
(non-international armed conflict) düzeyine ulaştı. BM İnsan Hakları Konseyi’nin kurduğu Uluslararası Bağımsız Suriye Soruşturma Komisyonu Suriye’deki durumu ‘savaşın
eşiği’ olarak niteledi ve çatışmaların yoğunluk itibarı ile iç savaş olarak nitelenebilecek
seviyeye ulaştığını tesbit etti. Kızılhaç Uluslararası Komitesi 16 Temmuz 2012’de buradaki çatışmaları ‘uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma’, yani bilinen adıyla ‘iç
savaş’ olarak niteledi.
İç savaş esnasında ‘uluslararası insancıl hukuk’ (UİH) kuralları uygulama alanı bulacaktır.
UİH kurallarının uygulanabilmesi için çatışmanın üç şartı yerine getirmesi gerekmektedir: Süre, yoğunluk ve organizasyon. Süre itibarıyla Suriye’deki çatışmanın, bir veya birkaç
defaya mahsus olmayan ve uzun zamandan beri süreklilik arz eden bir nitelikte olduğuna
kuşku yoktur. Çatışmalarda ağır silahlar kullanılmaktadır ve bu yoğunluğu göstermektedir. İç savaş nitelemesi, kendilerini muhalif olarak niteleyen güçlerin organizasyon düzeyi
itibarıyla Esad güçleri ile çatışırken artık onların karşısında bir taraf olarak kabul edilebilecekleri bir organizasyon seviyesine ulaştıklarını göstermektedir.
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UYGULANACAK HUKUK
UİH kuralları içinden üç kategori iç savaşlarda uygulanma alanı kazır. Bunlar:
i. 1949 tarihli Cenevre Konvansiyonlarının ortak 3. maddesi,
ii. 1977 tarihli II. No’lu Protokol ve,
iii. Uluslararası teamül hukuku kurallarıdır.
Her şeyden önce belirtmek gerekir ki Suriye 1977 tarihli II. No’lu Protokol’e taraf değildir
ve bunun burada uygulanması mümkün değildir. Ortak 3. Madde, özetle, teslim olma,
hastalanma, yaralanma ve yakalanma gibi nedenlerle çatışmalarda yer alamayan kişilere
her hâlükârda insani muamele yapılacağını hükme bağlamakta özellikle öldürme, gayri
insani muamele, işkence, rehin alma, insanlık onuruna uygun olmayan fiiller ve idamları
yasaklamaktadır. Benzer düzenlemeler uluslararası teamül hukukunda da mevcuttur. İlaveten teamül hukuku, savaşanlarla savaşmayanlar arasında ayrım yapılması, yani sivillerin hedef alınmaması, ve sadece orantılı güç kullanılması yükümlülükleri içermektedir.
Ayrıca belirtilmelidir ki, uluslararası hukuka göre, Uluslararası Adalet Divanı’nın ifade
ettiği gibi, özel bir düzenleme olan UİH kurallarının yanında insan hakları kuralları da
çatışma halinde uygulamaya devam edecektir. Her ne kadar bazı insan hakları sözleşmeleri kimi hükümlerinin savaş dönemlerinde uygulanamayabileceğini hükme bağlamaktaysa da, birçoğu bazı hükümlerinin askıya alınamayacağını belirtmekte ve askıya alınması mümkün olanlar için bir prosedüre belirlemektedir. Askıya alınamayacak hükümler
arasında yaşama hakkı ve işkence ve kötü muamele yasağı başta gelmektedir.

İHLALLER
Ülkede 200 bin kadar insan iç savaşta hayatını yitirmiştir. Ülke dışına kaçan insan sayısı
3 milyon civarındadır. Yaklaşık 6,5 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş kişi durumundadır.
İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulmuş bulunan dört üyeli Suriye Arap Cumhuriyetinde Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’nun 12 Şubat 2014 tarihli raporu gerek insancıl hukuk gerekse insan hakları hukuku ihlallerini ayrıntılarıyla belgelemektedir. Nitekim Komisyonun daha önceki raporları da benzer ihlalleri tespit etmiştir.
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250 bin kişi kuşatma altında bulunmaktadır. Bunlara karşı bombardıman da yürütülmektedir. Kuşatma altındaki kişilere en temel insani yardımlar ulaşamamaktadır. Bunlar
açlıkla ve salgın hastalıklarla karşı karşıyadır. Kuşatma insan hakları ve insancıl hukuk
ihlalidir.
Rejim güçleri ve rejim yanlısı milisler, sivillere karşı yaygın saldırılarda bulunmaktadırlar. Öldürme, işkence, tecavüz ve zorla yok etme insanlığa karşı suçlar olarak sistematik
bir biçimde uygulanmaktadır. Ağır insan hakları ihlalleri ve savaş suçları da rejim tarafından işlenmektedir.
Hastaneler, insani yardım personeli ve kültürel objeler için tanınmış bulunan özel koruma dikkate alınmamaktadır. Özellikle Halep’te varil bombaları kullanılmakta ve siviller
arasında korku (terör) yayılmaktadır. UİH ihlal edilerek lüzumsuz yaralanma ve gereksiz
acıya sebep olan yakıcı silahlar kullanılmaktadır.
Ayrım yapmayan ve orantısız bombardıman hükümet kuvvetlerince gerçekleştirilmektedir. Katliamlar yapılmaktadır.
Devlet-dışı aktörlerin de UİH ihlallerinde bulunduğu belgelenmiştir. Bu durumda tüm tarafların ortak 3. maddeyi ihlal ettikleri değerlendirilebilir.
Bu bulgular ışığında Suriye devletinin şu uluslararası insan hakları sözleşmelerini ihlal
ettiği öne sürülebilir:
Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi
İşkenceye Karşı Sözleşme
Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Silahlı Çatışmalarda Çocukların Yer Alması Ek Protokolü

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kesin olarak ortaya çıkmıştır ki, Suriye krizinde uluslararası insancıl hukuk ve insan
hakları hükümleri ciddi olarak ihlal edilmektedir. Bu ihlaller tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmekte ve hem tanık ve mağdur ifadeleri ile hem de uluslararası medyaya
yansıyan görüntü ve haberlerle belgelenmektedir.
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İhlallere bir an önce son verilmesi ve insani yardıma müsaade edilmesi en önemli önceliktir. Özellikle insani yardım ulaştırılması açısından BM Güvenlik Konseyi’ne büyük
görev düşmektedir. VII. Bölüm uyarınca alacağı bir kararla Suriye hükümetinin rızası
alınmasına ihtiyaç duyulmadan insani yardımlar ulaştırılmalıdır.
Diğer önemli bir konu yerinden edilmiş Suriyelilerdir. Bunların önemli bir bölümü ülke
dışına kaçmışlarsa da, ülke içinde yerinden edilmiş çok ciddi bir nüfus da bulunmaktadır.
BM’nin ilan edeceği güvenli bölgelerde ülke içinde bu nüfusun insani yardıma kavuşturulması mümkün olabilir. Bu tür güvenli bölgelerin ilanı ülke dışına kaçmak zorunda
kalan ve komşu ülkelerde ciddi sorunlara yol açan mültecilerin dönüşüne de yardımcı
olacaktır.
Çok önemli bir konu da, uluslararası hukuku ihlal etmiş bulunan kişilerle ilgilidir. Bunlar
kişisel cezai sorumluluklarından dolayı yargılanmalıdır. Bu çok ağır suçların cezasız kalması çok büyük bir adaletsizliğe yol açabileceği gibi gelecekte benzer suçların işlenmesi
bakımından özendirici de olacaktır.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Suriye krizi esnasında işlenen suçları yargılamada önemli
bir merci olarak görülse de Suriye’nin Roma Statüsü’ne taraf olmaması mahkemenin otomatik yargı yetkisini engellemektedir. BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla ihlalleri gerçekleştirenlerin mahkemeye sevki gereklidir.
Netice itibarıyla BM sistemi Suriye’de bir kez daha başarısız olmuş ve ona kalan güven
yitirilmiştir. Yeni bir sisteme olan ihtiyaç çok daha belirgin hale gelmiştir.
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“There is no crueler tyranny than that which is perpetuated
under the shield of law and in the name of justice.”
Baron Charles de Montestquieu (1689-1755)

There has been so much criticism for the International Crimes Tribunal in Bangladesh
that one can be forgiven for reaching the point where an eyebrow isn’t even raised at each
disturbing development. However, the most recent announcement following a change in
legislation is absurd even by the Government of Bangladesh’s autocratic standard.
The Awami League Government, elected following flawed, one-sided elections in January
2014, has adopted a dictatorial campaign quelling any dissent. It has given Parliament,
which it controls in the entirety, the power to remove judges. It has pushed through
draconian laws to control the media and criminalise any criticism of the army and law
enforcement, agencies used to quell any anti-government protests. Finally, it has now
proposed an amendment to the International Crimes (Tribunals) Act 1973 that allows the
prosecution of organisations and political groups as a form of collective guilt.
It should therefore be no surprise that the Awami League Government now seeks to try
and justify the change on the basis of past historical examples in previous international
cases, in this case the International Military Tribunal in Nuremberg, as they have sought
to attempt to justify the Tribunal’s numerous other shortcomings by reference to other
international tribunals across the world. The justification is baseless, and it is quite clear
that from the very outset, that the Bangladeshi Judiciary and the prosecutorial authority
were ill placed and without the necessary experience to deal with crimes of this enormity.
That is not to say that they could not have developed the skills, and structure required.
However, to do so would have meant the taking of the international advice being offered,
and unfortunately, the arrogance of the ruling Awami League has meant that the numerous offers were declined, resulting in a process that has no respect of any international
standards, has no respect for justice, and importantly, has no respect for the undoubted
victims of the 1971 War of Liberation. Those victims seek justice, however, they do not
obtain it, all they see in reality is an increasingly authoritarian government seeking to
punish and destroy its political opposition.
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The important word in the above paragraph is ‘destroy’; and the most recent change to
legislation seeks to do exactly that.
On 17 February 2013 the International Crimes (tribunals) Act 1972 was amended by parliament to allow the Prosecution to prosecute ‘organisations’ as well as individuals. This
amendment violates established principles of customary international law, principles
that were established at the Nuremberg Trials following the Second World War and which remain in force today.
As a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights, Bangladesh is
bound by the principle of non-retroactivity contained under Article 15 and by the principle as set out in the Constitution. The principle of non-retroactivity specifies that the laws
and principles in force at the time of alleged commission must be applied and subsequent
amendments to the national laws can only be applied to the extent they are compatible
with customary and/or international treaty law.
Under Articles 9 and 10 of the Nuremberg Charter the Military Tribunal was vested with
the authority to declare an organization as being criminal in nature. However, individual
criminal liability of its members must still be established. Criminal liability for a member
of a declared criminal organization will not attach simply on the basis of membership
alone.
Articles 9 and 10 were drafted with the intention to target not the legal entity of the Nazi
party itself or its associated groups or organizations, but those members thereof who
clearly had knowledge of its criminal activities and purpose and who were either in a
position of authority to be able to stop it and failed to do so or willingly participated in the
criminal activities furthered by that organization. The Nuremberg Charter reflected this,
as did Control Council Law No. 10 which expanded jurisdiction to allied states so that
they may prosecute individual war criminals within their national territories.
This was made clear in the judgment of 1 October 1946 of the International Military Tribunal at Nuremberg. It stated:
“The Tribunal declares to be criminal within the meaning of the Charter the group composed of those members of the Leadership Corps holding the positions enumerated in the
preceding paragraph who became or remained members of the organization with know284
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ledge that it was being used for the commission of acts declared criminal by Article 6 of
the Charter, who were personally implicated as members of the organization in the commission of such crimes. The basis of this finding is the participation of the organization
in War Crimes and Crimes Against Humanity connected with the war; the group declared
criminal cannot include, therefore, persons who had ceased to hold the positions enumerated in the preceding paragraph prior to 1st September, 1939.”
Accordingly, only those individual members with personal knowledge or involvement in
crimes were found to be part of a “criminal organization”. Those members, who were not,
were excluded.
The International Military Tribunal at Nuremberg was established to try twenty-four
major Nazi war criminals and six groups. These groups were the Nazi Leadership Corps,
Reich Cabinet, German General Staff and High Command, SA (Sturmabteilung), SS (Schutzstaffel-including the Sicherheitsdienst, or SD), and the Gestapo (Secret Police). These
groups or organizations had an aggregate membership exceeding two million and it was
estimated that approximately half of them would be made liable for trial if the groups
were convicted. The trials began in November 1945 and on 1 October 1946 the International Military Tribunal rendered its judgment on twenty-one top officials of the Third Reich. It sentenced most of the accused to death or to extensive prison terms and acquitted
three. It also declared as criminal three of the groups, the Nazi Leadership Corps, the SS
(including the SD), and the Gestapo. Three groups were acquitted of collective war crimes charges. Members of the three convicted groups were subject to apprehension and
trial as war criminals by the national, military, and occupation courts of the four allied
powers. And, even though individual members of the convicted groups might be acquitted of war crimes, they still remained subject to trial under the De-nazification program.
It is clear therefore, that despite the political rhetoric the reality of the position is that
there is no basis in international law for the prosecution and putting on trial of a political
party or as the Awami League has termed Jamaat-e-Islami, a ‘criminal organisation’.
The absurdity doesn’t stop there however. The legislative change seeks to impose ‘collective responsibility’ i.e. section 20(2) of the Act reads thus:
“(2)…The Tribunal shall award sentence declaring it as banned and prohibiting its future
activities in any name or form or in disguise; and the persons in the organization respon285
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sible for such conviction of the organization, shall also be punished under the provision
of clause (a)…[i.e. death]… or such other punishment proportionate to the gravity of the
crime as appears to the Tribunal to be just and proper. [Italics added].
(3) Where an offence under this Act is committed by an organization, the President or
Secretary of that organization including persons holding such equivalent post, or any
activist or representative of the said organization who had direct involvement in the
commission of the offence shall be deemed to have committed the offence.”
As mentioned above, it is unprecedented that a group or organization (howsoever defined) should attract collective criminal liability under international criminal and humanitarian law as a single entity. There is no scope for this under customary international
law and certainly no provision for it in the current Statutes of the various international
ad hoc tribunals or in the Statute of the International Criminal Court.
It has been suggested, primarily by certain members of the Prosecution Team acting on
behalf of the Government, that the International Military Tribunal in Nuremberg put on
trial individuals and organizations. Any clear reading of the Nuremberg judgment demonstrates that it did not. It declared as criminal a number of organizations including
the Nazi Party. There is a fine distinction between the two concepts that those advocating
to put Jamaat on trial have conveniently overlooked.
Those advocating for the trial of an organization have based their argument on the view
that certain government groups and organizations that formed the structural and organizational apparatus of Nazi Germany were put on trial at Nuremberg following the end
of the Second World War. Certainly, many of the top leaders of the Nazi party were tried
and many were convicted for their individual involvement in contributing to war crimes.
And rightly so. The party itself was however never indicted, only its individual members.
The case against each one of these individuals had to be proven on the evidence beyond
reasonable doubt.
The Awami League therefore seeks to prosecute on the basis of ‘guilt by association’
and ‘collective responsibility’. Neither of which have any place in any judicial system,
much less one which purports to be of a democratic state that adheres to international
standards, along with those international treaties to which Bangladesh is a state party,
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although the latter appears to have been conveniently forgotten by all those involved in
Government, and in the prosecution of the individuals before the Tribunal.
The use of collective responsibility in this manner is clearly nothing more than an attempt to destroy political opposition. Rightly or wrongly Jamaat opposed independence,
and members of Jamaat (as members of other groups including the Awami League may
have) may have committed crimes during the conflict that followed, however, to suggest
that simply by being a member of a political party you are guilty of the crimes of others,
or, because that party has been deemed criminal you are also criminal, is simply ludicrous, with no legal or moral basis whatsoever.
The stark reality of the legislation is that a citizen who is a member of Jamaat can potentially be prosecuted. It does not matter that the citizen in question may not have even
been born in 1971. It simply cannot be correct that someone who was born years later is
criminally guilty. It makes no sense, and as noted previously, is simply absurd.
It is staggering that the Awami League thinks that this legislative change can be passed
off as a further weapon of justice, as a further development to assist victims in seeking
justice.
This development actually shows the opposite. It shows that the Awami League has no
real interest in justice or in righting the wrongs of the past. It just shows that the Awami
League wants to try and cement its position in power, and ensure that it cannot be challenged in an election. A very clear example of an authoritarian regime trying to impose
its position on the citizens of the country rather than governing my electoral mandate
and therefore the consent of the people.
It is clear that the main opposition party, the BNP are unlikely to be able to secure a
majority on their own, just as the Awami League are unlikely to secure a majority on
their own, therefore, to consolidate their power base, and to ensure that there can be no
real challenge come the next election, they seek to ensure that any potential coalition
opposition is undermined.
The Awami League, like all governments, should remember that they govern by consent,
they only govern because the citizens voted and gave them that mandate. This is the very
center-pin of a democracy. Any attempt to undermine that principle means democracy is
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in very real danger. It is therefore contradictory, if not oxymoronic, that the Awami League, perhaps the main protagonist in the fight for independence, a fight to give the people
of Bangladesh a voice, to allow them to decide their own future, is the very party that is
now seeking to prevent those same people from having that voice heard by limiting those
that can speak.
The ideals upon which a country was born appear to have been or at the very least, are in
danger of being forgotten and the fact that it is the Awami League that is bringing about
the destruction of a countries ideals does not make it acceptable.
The Awami League would do well to consider the words of Malcolm X “You’re not to be
so blind with patriotism that you cant face reality. Wrong is wrong, no matter who
does or says it”
In this matter, as in the vast majority of matters concerning the International Crimes
Tribunal and erosion of democratic rights, the Awami League is quite wrong, however, it
does not appear that they can face that reality.
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11 Eylül Sonrasında Güvenlik Konseyi Ekseninde
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Esas itibariyle uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etmek maksadıyla İkinci Dünya
Savaşı’nın bitiminde, 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler (BM) örgütü, kısa bir süre içinde
sömürgeciliğin inişe geçtiği bir dönemde İslam dünyasını adeta yeniden kıskaca almanın
bir aracı haline gelmiştir. Filistin topraklarının büyük çoğunluğunun 1947 yılında BM
Genel Kurulunca kabul edilen (bağlayıcılığı çok kuşkulu) 181 sayılı karar çerçevesinde
bu topraklarda işgalci olarak bulunan Yahudilere peşkeş çekilmesi, Müslüman ülkeler
ve toplumlar açısından, aslında bu tarihten sonra yaşanacak olan acıların ve ihanetlerin habercisi gibiydi. Soğuk Savaş döneminde BM ne İsrail’in Arap komşularını hedef
alan saldırganlıklarına ‘dur’ diyebilmiş, ne ABD’nin ve İngiltere’nin Ürdün ve Lübnan gibi
Ortadoğu ülkelerine yönelik askeri müdahalelerini engelleyebilmiş, ne halkının büyük
çoğunluğu Müslüman olan ve fakat Hindistan tarafından gasp edilen Keşmir’in özgürlüğüne giden adımları atabilmiş ve ne de, küresel mütehakkim güçlerin de kışkırtması ve
desteğiyle, 1979’da gerçekleşen İslam devrimiyle birlikte sömürgen ve adaletsiz dünya
sistemine baş kaldırmış olan İran’a 1980 yılında saldıran Irak’a karşı herhangi bir pozisyon belirleyebilmiştir.
ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın ‘sürekli üyeler’ olarak aynı zamanda ‘veto yetkisi’ne sahip olduğu BM Güvenlik Konseyi, 1990’ların başlarında tarihe karışan Soğuk
Savaş sonrasında da, almış olduğu ‘önemli’ kararlarda hemen her zaman ‘ideolojik’ ve
‘politik çıkar’ eksenli yaklaşımlar sergileyerek, hem genel olarak ‘gelişmekte olan ülkeler grubu’ da denen Üçüncü Dünya ülkelerini, hem de özel olarak İslam dünyasını almış
olduğu birçok haksız karar yoluyla Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi mağdur etmeye
devam etmiştir.
Soğuk Savaş sonrasında sosyalist ve kapitalist bloklar arasındaki kutuplaşma sona erdiğinden, BM Güvenlik Konseyi’nin ‘güvenlik’ boyutu olan uluslararası politik meselelere
daha fazla müdahil olmasının önü açılmıştır. Bu dönemde artık kararlar sürekli üyelerce kendi siyasi bloklarını koruma kaygısıyla eskisi kadar veto edilmemiş, güvenlik krizi
oluşturan uluslararası sorunlar karşısında Konsey üyelerinin (veto kullanılmaması kaydıyla, toplam 15 üyeden 9’unun olumlu oyu bir kararın çıkması için yeterlidir) ortak tavır
almaları kolaylaşmıştır. Kuşkusuz etkinliği ve hareket kabiliyeti yükselmiş küresel bir
güvenlik kurumunun mevcudiyeti, en azından kuramsal olarak, olumlu bir gelişme sayılmalıdır. Ne var ki, durum, özellikle İslam dünyası açısından göründüğünden çok daha
çetrefillidir. Neden? Birincisi, 1990’ların başlarından itibaren Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik yeni tehdit unsurları ihdas etmiş, böylece savaş ve sal-
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dırganlık gibi ‘klasik’ unsurların yanı sıra, vahim düzeydeki insan hakları ihlallerinin,
terörizmin ve ‘istenmeyen’ ülkelerin elindeki kitle imha silahlarının da dünya barışı için
tehlike arz ettiğini ileri sürmüştür. Bu ‘yeni’ anlayışın teorik olarak olumlu adım sayılması için, Konsey’in bu hususlardaki yaklaşımının tutarlı ve ilkeli olması gerekirken, bunun
böyle olmadığı kısa sürede anlaşılmıştır. Konsey’in Soğuk Savaş döneminde etkin bir rol
oynamasına engel teşkil eden ve vetodan kaynaklanan tıkanma, Soğuk Savaş sonrasında
ortadan kalkarken, bu organın giderek ABD’nin ve onunla iş tutan ülkelerin güdümüne
girdiği gözlenmiştir. Daha da ötesi, ABD’den önemi düzeyde maddi ve ticari, teknolojik
ve siyasi beklentisi olan Çin ve Rusya gibi ülkeler da dâhil olmak üzere, Konsey üyeleri
çoğu zaman bu organın ABD’nin dış politika stratejisinin bir unsuru olarak devreye sokulmasına seyirci kalmışlardır. Nitekim Soğuk Savaş’ın bitiminin Güvenlik Konseyi üyeleri arasında oluşturduğu uyum ve işbirliğinin ilk ‘mağduru’, Ağustos 1990’da Kuveyt’i
işgal eden ve böylece Ortadoğu’daki enerji denklemini ve jeopolitik dengeleri ABD’nin
öncülüğündeki emperyalist güçlerin güdümünden çıkarma emareleri gösteren Irak olmuştur. (1990-91 Körfez Savaşı) Böylece 1992-1995 savaşı sırasında Sırpların ve Hırvatların Bosnalı Müslüman katliamına uzun süre kayıtsız kalan BM Güvenlik Konseyi, ‘fail’
Müslüman bir ülke olunca (Irak), bu ülkenin ‘üzerine çullanarak’ aldığı ‘etkin’ yaptırım
kararlarıyla Irak’ı dizlerinin üzerine çökertmiştir. Nitekim 1990-2003 arasında bu ülkeye
yönelik olarak uygulanan kapsamlı yaptırımlar nedeniyle başta yeni doğmuş bebekler
ve çocuklar olmak üzere yaklaşık 1 milyon Iraklının ölümüne yol açmıştır. Konsey, 19881993 arasında patlak veren Azeri-Ermeni savaşı sonrasında da, topraklarının yüzde yirmisi Ermeni güçlerce işgal edilen Azerbaycan’a karşı da tahmin edileceği üzere, ‘etkin’
bir karar almayarak, soruna kayıtsız kalmıştır.
ABD’nin ve bu ülkenin İngiltere gibi sadık bağlaşıklarının, İslam dünyasının bütünleşme sürecine ve halkın iradesini yansıtan açık ve katılımcı siyasal yapıların oluşumuna
her ne pahasına olursa olsun engel olma politikası nedeniyle, Konsey, son çeyrek asırdır
İslam dünyasının maruz kaldığı savaş, çatışma ve siyasi krizlerin en önemli müsebbiplerinden birisi haline gelmiştir. Bu çerçevede İran’ın barışçıl amaçlı nükleer programı,
askeri amaçlı olduğu iddiasıyla, ABD ve onunla işbirliği halindeki ülkelerce bir ‘tehdit’
unsuru olarak Konsey bünyesine getirilmiş ve bu gerekçeyle 2006’dan bu yana Güvenlik
Konseyi İran’a karşı kapsamı giderek genişleyen iktisadi, mali ve askeri yaptırım kararlarını hayata geçirmiştir. Oysa aynı Konsey, ne sürekli üyelerin ne de İsrail gibi savaşı ve
saldırganlığı devlet politikası olarak benimsemiş bir ülkenin elindeki nükleer silahları
kendisine dert etmiştir! Öte yandan, 11 Eylül terör saldırıları sonrasında, El Kaide ya
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da İŞİD gibi şiddete ve tedhişe meyyal silahlı grupları ‘terör örgütü’ ilan ederek onlara
karşı etkin mücadele öngörmekten kaçınmayan Güvenlik Konseyi, Müslüman toplumları küresel düzeyde ‘mahkûm etmeyi’ hedefleyen ABD’nin ‘teröre karşı savaş’ stratejisi
içinde Filistin’de Hamas ve Lübnan’da Hizbullah gibi yabancı işgale karşı topraklarını
savunan direnişçi grupları da ‘dışlayıcı’ ve/veya ‘cezalandırıcı’ nitelikte bazı kararlara
imza atarak, ‘meşruiyet’ sahasının dışına itmeye çalışmıştır. İslam dünyasındaki tüm direniş odaklarını kırmayı hedefleyen ABD ve ortakları, Güvenlik Konseyi bünyesinde, söz
gelimi, İsrail’in Filistin halkını ve liderliğini hedef alan devlet terörü karşısında bunca
zamandır üç maymunları oynamaya devam etmiş ve etmektedir.
BM Güvenlik Konseyi’nin İslam dünyasına yönelik sorunlu ve sorumsuz tutumu özellikle
11 Eylül sonrasında Müslüman ülkeleri hedef alan silahlı işgallere yönelik kayıtsızlığında
da kendisini göstermiştir. Bilindiği gibi, 11 Eylül terör saldırıları sonrasında, bu saldırıdan ABD ve bağlaşıklarınca sorumlu tutulan El Kaide terör örgütünü topraklarında barındırdığı gerekçesiyle, Ekim 2001’de Taliban rejimi tarafından hükümet edilen Afganistan,
ABD ve bazı NATO müttefiklerince işgal edilmiştir. Güvenlik Konseyi bu askeri operasyondan önce işgali yasallaştıracak herhangi bir karar almamıştır. ABD ve onunla işbirliği
içinde olan ülkeler, bu işgali, NATO Andlaşması’nın 5. Maddesinde yer alan, bir NATO
üyesine yapılan bir saldırının müşterek ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde tüm üyelere
karşı yapılmış sayılacağı kuralına dayandırmıştır. Ne var ki, bir ‘terör’ saldırısı, kapsamı
çok daha geniş olan ve mağdur ülkenin toprak bütünlüğü ya da bağımsızlığı açısından
tehdit oluşturmaya devam eden ‘silahlı bir saldırı’dan niteliksel olarak farklı olduğundan,
ilke olarak, meşru müdafaa hakkına yol açamaz. Üstelik 11 Eylül terör eylemlerinin faili
olan tüm şahıslar bu eylemler sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir. Ne var ki, bütün bu
ayrımlar ABD ve onunla işbirliği halindeki ülkelerce göz ardı edilmiş ve hatta Güvenlik
Konseyi Afganistan’ın işgalinden kısa bir süre sonra, tüm ülkeleri işgalci güçlerin güdümü altında oluşturulan ‘otorite’ ile işbirliği yapmaya çağırmıştır. Sözüm ona ‘terörle savaşma’ya giden işgal güçleri, işgalin bu 13. yılında da (Ekim 2014) Afganistan’daki silahlı
varlıklarını devam ettirmektedir. Bu işgal sürecinde büyük çoğunluğu sivil olan on binlerce Afganlı katledilmiş, bu ülkede işgal güçlerince işkence ve tecavüz dâhil her türden
savaş suçları işlenmiş ve burası yoksulluğun, yoksunluğun ve kaosun hüküm sürdüğü bir
toprak parçasına dönüştürülmüştür.
Aynı ABD ve yakın bağlaşığı İngiltere, Mart 2003’te bu kez de kitle imha silahları geliştirdiği ve uluslararası teröre destek verdiği gerekçesiyle Saddam Hüseyin liderliğindeki Irak’ı işgal etmiştir. Güvenlik Konseyi’nin Rusya ve Fransa gibi bazı üyelerinin karşı
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çıktığı bu işgal, Afganistan örneğinde olduğu gibi, ‘barışa karşı suç’ niteliğinde haksız
ve hukuksuz bir askeri operasyon olmuştur. Lakin ne hazindir ki, bu süreçte de Konsey,
Afganistan’ın işgali sürecindeki tutumunu yineleyerek, uluslararası toplumun, Irak’ın
işgali sonrasında ülkeyi yönetme yetkisiyle donatılan siyasi oluşumu ‘otorite’ olarak tanımasını ve onunla işbirliği yapmasını talep etmiştir. Böylece Güvenlik Konsey’i bir kez
daha ‘minareyi çalan’ barbarların, talancıların ve hırsızların ‘kılıfını hazırlamıştır’. 2011’e
dek devam eden bu vahşi işgalin doğrudan ya da dolaylı sonucu olarak, yaklaşık 1 milyon insan hayatını kaybetmiş, binlerce insan işkence ve tecavüz mağduru olmuş ve 4,5
milyon Iraklı yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte, BM Güvenlik
Konseyi, uluslararası hukuku adeta paçavraya çeviren bu ahlaksız işgalin faillerinin sırtını sıvazlamaktan geri durmamıştır.
ABD’nin ve diğer Batılı mütehakkim güçlerin yakın bağlaşığı olan İsrail’in hem Filistin
halkına (Aralık 2008-Ocak 2009; Temmuz-Ağustos 2014) hem de Lübnan’a (2006) yönelik son yıllarda gerçekleştirdiği acımasız saldırılar karşısında da, uluslararası barış ve
güvenliği ‘koruması’ gereken BM Güvenlik Konseyi sessiz kalmıştır. İsrail’in bu zalimane
saldırıları barbarlıkları itibariyle benzer özellikler göstermiştir: çok sayıda masum insanın katledilmesi, binlerce insanın yaralanması, bu topraklardaki altyapının çökertilmesi, yasak silahların kullanımı dâhil her türden savaş suçlarının işlenmesi. İsrail hem
Lübnan’da hem de Gazze’de ‘uluslararası suç’ niteliğindeki şu eylemlere imza atmıştır:
gerekçesiz olarak komşu halkların topraklarına saldırması itibariyle ‘barışa karşı suç’;
insanlığa aykırı suç; savaş suçları. İsrail tarafından işlenen bu vahim fiillere rağmen, BM
Güvenlik Konseyi, ne hazindir ki, ancak bu saldırgan devlet Lübnan ve Gazze’de ‘işini
bitirdikten sonra’, İsrail’i açıkça suçlamaksızın, tarafları ‘ateşkese’ çağırmıştır.
Son olarak, (halkının hemen hemen tümü Müslüman olan) Somali’nin 2006’da ABD’nin
açık teşvik ve desteğiyle Etiyopya ordularınca işgali karşısında da BM Güvenlik Konseyi
süt dökmüş kedi gibi sus pus olmuştur.
Bu utanç tablosu 1990’ların başlarında Güvenlik Konseyi’nce geliştirilen insani müdahale doktrininin hayata geçirilmesi sürecinde de sergilenmiştir. Bu ‘yeni’ doktrine
göre, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler sadece savaşlardan ve saldırganlıklardan kaynaklanmaz ve fakat bir ülkenin içinde cereyan eden kapsamlı insan hakları ihlalleri, askeri darbeler, iç savaşlar, tabii afetler ve kitlesel açlık gibi unsurlardan
da kaynaklanabilir. Ne var ki, Konsey, bugüne dek insani müdahale konusunda tutarlı
davranmaktan oldukça uzak kalmıştır. Bu çerçevede Konsey (halkının büyük çoğunluğu
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Müslüman olan) Endonezya’nın yönetimi altındaki Doğu Timor’un bağımsızlığına giden
adımları 1990’ların ikinci yarısından itibaren bir dizi kararlar yoluyla hayata geçirmiş,
1999’da yapılan referandum sonucunda bu toprakların Endonezya’dan ayrılması kararına yol açacak sürecin önünü açmış ve neticede 2002 yılında Doğu Timor bağımsız bir
ülke olmuştur. Endonezya’daki hâkim çoğunluktan farklı kimliksel özellikleri olan bir
nüfusu barındıran Doğu Timor’da Endonezya güvenlik güçlerince işlenen kapsamlı insan hakları ihlalleri ‘insani müdahale hakkı’ kapsamında Güvenlik Konseyi’nin dikkatine
sunulmuştur. Benzer bir durum, 2011’de bağımsızlığına kavuşan Güney Sudan için de
geçerlidir. Orada da, Sudan’daki çoğunluktan farklı etnik, dilsel ve dinsel özellikleri olan
bir nüfusu barındıran Güney Sudan’daki ayrılıkçı güçlere yönelik olarak güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, pek çok masum insanın katledilmesi ve işkencelere maruz bırakılması, kendisine insani müdahale hakkını referans alan BM Güvenlik
Konseyi’nin bu krize el koymasına yol açmıştır. 2000’li yıllarda kabul etmiş olduğu bir
dizi karar yoluyla Güvenlik Konseyi, Sudan’ın yaptırımlar ve uluslararası askeri güçlerin
güneye yerleştirilmesiyle kıskaca alındığı bir uluslararası ortam içinde, Güney Sudan’ın
devletleşme sürecini kolaylaştıran hukuksal ve kurumsal altyapıyı oluşturmuştur.
Bu iki krizde iki Müslüman ülkenin topraklarının parçalanmasına yol açan bir sürecin
kapısını sonuna dek açan Güvenlik Konseyi, benzer bir cevvaliyeti, azınlık olarak yaşadıkları topraklarda hem kimlik gaspına hem de devlet terörüne maruz bırakılan Müslüman topluluklar için de acaba göstermiş midir?
Ne yazık ki, bu soruya ‘Hayır!’ yanıtını vermek durumundayız. Fazla uzağa gitmeye gerek
yok: Filistin halkına karşı İsrail devletinin işgal topraklarında uyguladığı sonu gelmez
etnik temizlik ve devlet terörü karşısında BM Güvenlik Konseyi’nin bugüne dek kılını
bile kıpırdatmadığı biliniyor. Başka bir deyişle, hem bölgesel hem de uluslararası barış
ve güvenliğe onlarca yıldır onulmaz zararlar veren İsrail patentli ‘Filistin trajedisi’ karşısında, BM Güvenlik Konseyi, Endonezya ve Sudan krizlerindeki tutumlarından farklı
olarak, İsrail’e yönelik olarak insani müdahale kararı almaktan hep uzak durmuştur. Öte
yandan, Rusya topraklarında yaşayan, Rus çoğunluktan ayrı etnik, dini ve dilsel kimliği
olan ve Çeçenistan topraklarında çoğunluğu oluşturan Müslüman Çeçenler’in 1994’teki
bağımsızlık talebiyle başlayan silahlı kalkışma sürecinde (1994-1996 ve 1999-2009), on
binlerce masum insan Rus güvenlik güçlerince katledilmiş, birçok insan işkenceden geçirilmiş, 300 bin Çeçen ise topraklarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu büyük insanlık krizi karşısında da Güvenlik Konsey’i ‘sessiz ve sitemsiz’ kalmıştır. Benzer şekilde,
Burma’nın Arakan bölgesinde yaşayan Rohingya Müslümanları da çeşitli insan hakları
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örgütlerinin de ortaya koyduğu üzere, onlarca yıldır etnik kırım, zorunlu göç, kapsamlı
işkence ve kültürel dayatmacılık gibi baskı ve sindirme politikalarının mağduru konumundadır. Bu azınlık grubu aynen Filistinliler ve Çeçenler gibi ‘halk’ olması itibariyle
kendi geleceğini belirleme hakkına (self determinasyon) sahiptir. Ne acıdır ki, Güvenlik
Konseyi, bu mağdur ve mazlum halkın onlarca yıldır yaşadığı acıları, insani müdahale
hakkını gerekli kılan bir ‘insani kriz’ olarak değerlendirmekten ısrarla kaçınmıştır. Benzer şekilde, onlarca yıldır Çin’in ‘demir yumruğu’ ile yönetilen ve 1949’da Çin tarafından
işgal edildiğinde halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan Doğu Türkistan da, Güvenlik
Konseyi’nin ilgisini çekmemiştir. Oysa Çin hükümeti hemen her dönem bölge halkının
dinsel ve kültürel kimliğini baskı altına almış, Han Çinlerini bölgeye yerleştirerek Müslüman nüfusu sayısal azınlık durumuna indirgemiş ve de bu inkâr ve sömürgeleştirme
politikasına direnen birçok Uygur’u ve başka Müslüman muhalif unsurları katletmekten
ya da mahkûm etmekten çekinmemiştir. Örnekler çoğaltılabilir, ama görünen o ki, BM
Güvenlik Konseyi Müslüman azınlıklar konusunda sessizliğe bürünmeyi bir alışkanlık
haline getirmiştir. Sırbistan sınırları içinde olup, halkının büyük çoğunluğu Müslüman
olan Arnavutlar’ın yaşadığı Kosova’ya yönelik olarak 1999’da gerçekleşen uluslararası
askeri müdahale burada ‘karşı örnek’ olarak verilebilir. Ne var ki, unutulmamalıdır ki,
bu müdahale BM Güvenlik Konseyi’nin verdiği yetkiyle değil ve fakat NATO’nun kendi
başına aldığı bir kararla hayata geçirilmiştir. O nedenle bu müdahale ‘yasal’ değildir,
ama ‘ahlaken ‘doğru’dur. Müdahalenin öncülüğünü yapan ABD, Kosova’ya askeri olarak
yerleşerek kendisine tüm Balkanlar üzerinde stratejik bir üstünlük ve denetim alanı oluşturmayı hedeflemiştir.
Kuşkusuz BM Güvenlik Konseyi hemen her açıdan sorunlu bir organdır. Bir kez, burada
görev yapan 15 üye devletten 5’inin ‘sürekli üyelik’ statüsü vardır ve üstelik bunların veto
yetkileri vardır. 14 üye devletin destekleyip de bir tek sürekli üyenin karşı çıktığı karar
tasarıları çöpe gitmektedir. Başka bir ifade ile, tüm devletler eşittir ama Güvenlik Konseyi’nde, Orwell’ın deyişiyle, bazıları ‘daha eşittir’. İkincisi, Güvenlik Konseyi üyelerinin
hangi durumların ya da krizlerin ‘uluslararası barış ve güvenliğe zarar verdiği’ni belirleme konusunda takdir yetkisi vardır. O nedenle, uluslararası ya da bölgesel güvenliğe zarar veren krizler patlak verdiğinde, bu krizlerin nasıl tanımlanacağı ve nasıl bir hareket
planı geliştirileceği konularında özellikle sürekli üyeler kendi ‘ulusal çıkarları’ ekseninde
tutum alma eğilimindedir. O nedenle, en başta önemli krizlerde ya da sorun alanlarında
gözlendiği üzere, hukuk ve adalet eksenli bir pozisyon belirlemek yerine, üye devletler
rahatlıkla siyasi ve ideolojik kaygılarını esas alan bir tutum içine sürüklenebilmektedir.
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BM Kurucu Andlaşması ne yazık ki Konsey üyelerinin nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda açık seçik kriterler getirmekten uzaktır. Üçüncüsü, Güvenlik Konseyi’ni hukuksal ve siyasi olarak denetleyecek herhangi bir organ ya da mekanizma BM Kurucu Andlaşmasında öngörülmüş değildir. O nedenle, kendisine mütemadiyen yeni yetki alanları
ihdas eden Konsey, cüssesi sürekli büyüyen ‘bencil’ bir dev’e benzemektedir.
Neticede sürekli güç devşiren Güvenlik Konseyi’nin ilkesizliği ve tutarsızlığı karşısında,
uluslararası toplumun zayıf üyeleri adeta çaresiz bir konuma itilmiştir. Bu keyfilik son
dönemde Arap Devrimleri sürecinde açıkça gözlenmiştir. 2010 sonlarında baskıcı Arap
rejimlerine karşı başlayan halk hareketleri, Tunus, Mısır, Libya, Bahreyn, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde kanlı bir şekilde bastırılmaya çalışılmıştır. Bu süreçte pek çok gösterici
rejim güçlerince katledilmiş ya da yaralanmış, pek çok insan işkenceye maruz bırakılmış,
keyfi olarak toplu tutuklamalar yapılmış, muhaliflerin birçoğu da ortadan kaybolmuştur.
Bütün bu insan hakları ihlalleri kitlesellikleri itibariyle rahatlıkla ‘insanlığa aykırı suç’
kategorisine girebilmektedir. Ne var ki, BM Güvenlik Konseyi yalnızca Libya’ya yönelik
olarak 2011’de iki adet ‘etkili’ karar alabilmiştir. Şubat 2011’de kabul edilen 1970 sayılı
karar, Libya’da o ana dek binlerce insanın hayatına mal olan şiddetin son bulmasını ve
halkın sesine kulak verilmesini talep etmiş, Kaddafi rejiminin önde gelen bazı isimlerini
Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sevk etmiş ve son olarak da Libya’ya karşı ambargo
uygulanmasını öngörmüştür. Bundan üç hafta kadar sonra Libya’ya ilişkin 1973 sayılı
karar kabul edilmiş, bu karar muvacehesinde tüm Libya uçuşa yasak bölge ilan edilmiş
ve masum sivillerin rejim güçlerinin saldırısından korunması için “gerekli tüm tedbirlerin alınacağı’ ifade edilmiştir. (Kararda olmadığı halde Kaddafi rejimini devirmeyi hedef
alan) Libya’ya yönelik bu müdahale ve muhalif silahlı grupların dış güçlerle eşgüdüm
içindeki mücadelesi sonucunda Kaddafi rejimi Ekim 2011’de alaşağı edilmiştir. Ne var ki,
Libya konusundaki bu cevvaliyetine karşılık, Konsey, devrim sürecindeki diğer Ortadoğu
ülkelerine gözlerini kapamayı tercih etmiştir. Suriye’ye yönelik ilgisizlik bunun başta gelen örneğidir. Suriye’de 2011’den bu yana rejim güçlerince işlenen insanlık suçları sonucu, (her iki taraftan) 200 bine yakın insan hayatını kaybetmiş, on binlerce insan işkence
tezgâhlarından geçirilmiş, bilinmeyen sayıda insan ortadan kaybolmuş ve milyonlarca
insan yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalmıştır. Üstelik rejime ait güçler, ‘yasak
silah’ niteliğinde olan kimyasal silahlarla binlerce insanı katletmiştir. Bu büyük insanlık trajedisi karşısında Suriye’ye yönelik olarak, Konsey, herhangi bir insani müdahale
kararı çıkarmaktan ısrarla uzak durmuştur. Bunun en önemli nedeni, Güvenlik Konseyi’nin sürekli üyelerinin Esed rejiminin gitmesini kendi menfaatleri açısından sakıncalı
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görmeleri ve Suriye muhalefetinin ‘İslami’ yöneliminden rahatsızlık duymalarıdır. Buna
karşılık, Libya’nın başta petrol olmak üzere zengin enerji kaynaklarına sahip olması,
ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin, deyim yerindeyse, ‘iştahlarını kabartmıştır’. Bahreyn, Yemen ve Mısır gibi ülkelerde halkın özgürlük taleplerine silahla karşılık veren ve
pek çok insanlık suçuna imza atan yönetimlere karşı insani müdahale hakkının devreye
sokulması konusunda özellikle Güvenlik Konseyi’nin Batılı üyeleri isteksiz davranmıştır, çünkü bu ülkelerin başına tebelleş olmuş rejimler ABD’nin bölge bünyesinde kurmuş
olduğu yağma düzenine hizmet etmekten geri durmamıştır. Üstelik, bunlar, sözüm ona
‘teröre karşı savaş’ında da ‘radikal unsurlar’a karşı ABD’nin ve ortaklarının yanında saf
tutmaktaydılar. Güvenlik Konseyi bu süreçte bu üç ülkeden sadece Yemen’e ilişkin olarak Ekim 2011’de 2014 sayılı bir kararı kabul etmiştir. Bu kararda, Ali Abdullah Salih
rejimini en azından yaptırımlar yoluyla cezalandırmak bir yana, Yemen’de yumuşak bir
geçiş sağlamak amacıyla muhalefet ile Salih rejimi arasında müzakerelere başlanması
çağrısı yapılmıştır. Üstelik bu ülkede asıl ihlaller rejim güçlerinden kaynaklandığı halde,
kararda muhalif unsurlar da en az rejim güçleri kadar bu krizden sorumlu tutulmuştur.
BM Güvenlik Konseyi’nin İslam dünyasının barış ve huzuruna katkı sağlamaktan oldukça
uzak olduğunun bir başka karinesi ise, Konsey’in Haiti ile Mısır’daki askeri darbelere vermiş olduğu birbirine tamamen zıt tepkidir. Eylül 1991’de, Haiti’nin seçilmiş devlet
başkanı olan Jean-Bertrand Aristide’i darbe ile deviren cuntaya karşı Güvenlik Konseyi
önce yaptırım kararı almış, ardından da 1994 yılında cunta rejimine son vermek amacıyla
insani müdahale hakkı kapsamında çok uluslu güçlere askeri müdahale yetkisi veren
940 sayılı karar kabul etmiştir. Bu süreç sonunda Haiti’deki cunta rejimi çökmüştür.
Bilindiği üzere, Temmuz 2013’te, Mısır’da, seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Mursi yönetimini alaşağı eden bir darbe gerçekleşmiştir. Darbe sonrasında binlerce insan keyfi olarak
tutuklanmış, muhalefeti susturmak için kapsamlı sansür uygulanmış, binlerce insan güvenlik güçlerinin kurşunlarının hedefi olarak hayatını kaybetmiş ya da yaralanmış, pek
çok insan ise işkenceye maruz bırakılmıştır. Sisi liderliğindeki Mısır cuntasının ‘insanlığa aykırı suçlar’ işlediği açıkça gözlenmiştir. Ne var ki, BM Güvenlik Konseyi, bu hususta
da, İslam dünyasını ilgilendiren pek çok başka konuda olduğu gibi üç maymunları oynamayı tercih etmiştir.
Bu acı gerçeklerin ışığı altında, İslam dünyasının BM Güvenlik Konseyi’ni uluslararası
barış ve güvenliğin garantörü olarak görmesi sağduyulu bir tutum olmaktan çıkmıştır.
Kuşkusuz Konsey’in yetkilerinin, yapısının ve karar alma mekanizmasının vakit geçi-
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rilmeden elden geçirilmesi gerekmektedir. Bazı ülkelere ayrıcalık sağlayan veto yetkisi
mutlaka kaldırılmalıdır. Konsey daha temsili ve şeffaf bir hale getirilmelidir. Bütün bunların yanı sıra, Konsey kararları hem Genel Kurul’un siyasi denetimine, hem de Uluslararası Adalet Divanı’nın hukuksal ve yargısal denetimine açılmalıdır. Son olarak, tüm BM
üyesi devletlerin temsil edildiği BM Genel Kurulu’nun uluslararası barış ve güvenliğin
muhafazası konusundaki yetkileri arttırılmalıdır.
İslam dünyasına mensup devletlerin ve devlet-dışı aktörlerin neden hemen her zaman Güvenlik Konseyi’nin gadrine uğradığı hususu, açıklığa kavuşturulması gereken bir mesele
olarak karşımızda durmaktadır. İslam dünyasına yönelik bu haksız ve ikiyüzlü tutumun
en başta gelen nedenlerinden birisi, Güvenlik Konseyi’ndeki sürekli üyelerin hiçbirisinin
Müslüman ülkelerin ve toplumların hassasiyetini ve önceliklerini paylaşmamalarıdır.
Üstelik sürekli üyelerin tümünün ya kendi ülkelerindeki Müslüman azınlıklarla ve/veya
genel olarak İslam’ı referans alan siyasi oluşumlarla sorunları vardır. Aslında küresel
hegemonlar, İslam’ın uluslararası ilişkiler düzeni içinde ‘devrimci’ bir işlev yüklenerek
bugünkü ahlaksız ve adaletsiz dünya düzeni yerine, ahlakın, adaletin, maneviyatın ve
hakiki manada barışın hüküm süreceği ‘dayanışmacı’ bir küresel düzenin inşasına giden
adımların kapısını aralayacağından endişe etmektedirler. Biraz da bu yüzden, sürekli
üyelerin her birisi İslam dünyasının birleşmesini/bütünleşmesini kendi menfaati açısından büyük bir ‘tehdit’ olarak görmektedir. İslam dünyasının yeni bir güç bloğu olarak
temayüz etmesi, aynı zamanda dünyadaki jeopolitik, jeoekonomik, jeokültürel ve askeri
dengeleri alt üst edecektir. Yerküre üzerindeki enerji kaynaklarının ve maksimum jeopolitik öneme sahip stratejik suyollarının çok önemli bir kısmı İslam coğrafyasındadır.
Bu coğrafya, aynı zamanda, dinamik nüfusu, esas itibariyle İslam’dan neşet eden sağlam
aidiyet duygusu, güçlü aile yapısı ve köklü gelenekleri itibariyle potansiyel bir ‘dev’i barındırmaktadır. Hâsılı, sözün özü şudur: birincisi, İslam dünyası birlik ve bütünlük içinde
davranmadığı müddetçe BM’nin de içinde yer aldığı küresel hegemonların oyuncağı olmaktan kurtulamayacaktır; ikincisi, İslam dünyasının en büyük güvencesi ve dayanağı
yine Müslüman ülkelerin ve toplumların kendileridir; son olarak, tüm insanlığın özlemi
olan küresel hak ve adalet için İslam dünyası güçlü olmaya mahkûm ve mecburdur.
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) نبذة عن واقع حقوق االنسان في العراق(
اعداد الباحثة
د.أفين خالد عبد الرحمن
مدرس –سكول القانون – فاكولتي القانون والعلوم السياسية – جامعة دهوك
اقليم كوردستان العراق
المقدمة
بداية أرتأيت ان أبدأ بقوله تعالى “ ولقد كرمنا بني ادم “  ،الكرامة مصطلح واسع جدا فكرامة االنسان تكون
عندما يتمتع بحقوقه وحرياته على اكمل وجه دون تقصير  ،هذا المخلوق الذي كرم من الخالق عز وجل ،
كيف يسمح له ان يهان من قبل أخيه االنسان  ،ان الحقوق والحريات االساسية المنظمة في القوانين الداخلية
والدولية تستمد جذورها من فكرة حقوق االنسان تلك الحقوق التي كرم اهلل سبحانه وتعالى االنسان بها منذ بدء
الخليقة على وجه االرض والى االزل  ،وجاء بعد ذلك المجتمع الدولي ونظمها في قوانينه الداخلية او من
خالل المواثيق الدولية ومن اهمها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي جاءت المادة االولى منه ونصت
) .على (يولد جميع الناس أح ار ار متساوين في الكرامة والحقوق
وتمخض عن تلك المواثيق ان تنص دساتير اغلب الدول ان لم تكن جميعها على حقوق االنسان وحرياته ، ،
ولبيان واقع حقوق االنسان في العراق ال بد من بيان خصائص هذه الحقوق في الشريعة االسالمية والقوانين
الوضعية أوال،وقوفا على تنظيم دستور العراق لهذه الحقوق من أجل معرفة حجم هذه االنتهاكات  ،متناولين
 :الموضوع من خالل المحاور االتية
المحور االول  -خصائص حقوق االنسان
تمتاز حقوق االنسان ببعض الخصائص التي تجد مصدرها في الشريعة االسالمية أوال ثم في العديد من
 1:المواثيق الداخلية والدولية المنظمة لهذه الحقوق ،وتبعا سوف نورد هذه الخصائص
أوال – في الشريعة االسالمية  :القرأن الكريم والسنة النبوية الشريفة جاءتا بالعديد من المبادئ التي تنظم حقوق
 :االنسان منها
منح هذه الحقوق القدسية
أعطائها قوة الزام يتحمل مسؤولية حمايتها كل فرد
.اهلل تعالى هو الذي صاغ هذه الحقوق
:أمام هذه المبادئ هناك قواعد اساسية تنتظم داخلها حقوق االنسان وواجباته واسلوب ممارسته لحرياته منها
.كل شيئ في االصل مباح وال يقف اال عندما يحرم بنص من الكتاب والسنة
 .حدود حرية الفرد وحقوقه تقف عند حدود حرية وحق فرد أخر
 .االلتزام بالمصلحة العامة عند التقاطع مع مصلحة الفرد
.االلتزام بأخالقيات االسالم عند ممارسة الحرية والحقوق
.د.رياض عزيز هادي – حقوق االنسان – شركة العاتك – القاهرة – – 2011ص 1 12
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 .ان يستخدم االنسان عقله في محاكمة النقل
 .الشورى منهج للسلوك وفلسفة للحكم
ثانيا  :في القانون الوضعي  -يذهب الفقيه رافيير الى ان الحريات العامة هي حقوق اعترفت بها الدولة
ونظمتها دستوريا وضمنت حمايتها  ،فالحرية هي مجموعة الحقوق المعترف بها والتي اعتبرت اساسية في
مستوى حضاري معين ،ووجب بالتالي ان تتمتع بحماية قانونية خاصة تكفلها الدولة وتضمنها بعدم التعرض
 2 :لها وحمايتها من الخروقات  ،وتمتاز الحقوق والحريات الدستورية ببعض الخصائص اهمها
 .الحقوق والحريات مضمونة داخليا
الحقوق والحريات محمية دستوريا
تركز على كرامة االنسان
تحمي االفراد والمجموعات
ملزمة للدولة والسلطات العامة
متساوية ومترابطة مع بعضها البعض
غير قابلة للتنازل عنها حيث انها ثابتة ال تشترى وال تكتسب
ودستور العراق نص على العديد من الحقوق والحريات من اهمها الحق في الحياة والمساواة وحرية المعتقد
والرأي والعمل والسفر والضمان الصحي واالجتماعي والمحاكمة العادلة وغيرها من الحقوق الكثيرة  ،أن حقوق
اإلنسان والديمقراطية وجهان لعملة واحدة ،إذ ال يمكن بناء نظام ديمقراطي ما لم تكن حقوق اإلنسان مضمونة
فيه وبدون أي تجاوز على هذه الحقوق .فعندما نتحدث عن حقوق اإلنسان ،ال يعني هذا فقط تحرير اإلنسان
من إضطهاد السلطة المستبدة ،إو�نما تحريره أيضاً من الخوف من جميع مصادر العسف واإلضطهاد السياسي
واإلجتماعي والديني والعرقي وغيره ،بمعنى منحه حقه في حرية التفكير والتعبير واإلنتماء السياسي ،والفكري
واآليديولوجي ،والديني والمذهبي ،وتحريره من الفقر والفاقة والجهل والمرض .فمصطلح (حقوق اإلنسان)
..3مصطلح واسع وله مدلوالته السياسية واإلنسانية وعلى نطاق واسع
المحور الثاني  :انتهاكات حقوق االنسان في العراق
بالنسبة لواقع حقوق االنسان في العراق فأن العديد من الحقوق التي نظمها الدستور تنتهك بشكل مستمر
بدءا من حق االنسان في الحياة الى حقه في التنقل والسفر وحقه في حرية الرأي والتعبير وحقه في حرية
االعتقاد وممارسة شعائره الدينيه  ،وحقه في العمل والتملك وممارسة حقوقه الساسية من ترشيح وانتخاب الى
غير ذلك من الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،مع العلم ان العراق من الدول
التي وقعت على العديد من االتفاقيات الدولية المعنية بحقوق االنسان  ،وهذا ما تؤكده العديد من المنظمات
الدولية الحكومية وغير الحكومية من خالل التقارير الدورية التي تقدمها للرأي العام العالمي والداخلي ،ومن هذه
 4:االنتهاكات نعرض االتي
ذهبت منظمة العفو الدولية الى إن العراق يشهد انتهاكات تتعلق بحقوق اإلنسان بشكل مستمر  ،أوضحت 1-
المنظمة في تقرير أصدرته إن البالد ال تزال “عالقة في حلقة رهيبة من انتهاكات حقوق اإلنسان” ،ومنها
.د.فاال سعيد –الحقوق والحريات الدستورية – ط 1-مطبعة شهاب – اربيل – -2009ص2 30
 : -http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2430فؤاد العطار 3
4 Read more: http://www.alhurra.com/content/iraq-human-rights-amnesty/219865.html#ixzz3AjPwsmgD
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.الهجمات ضد المدنيين وتعذيب المعتقلين والمحاكمات الجائرة
واتهم التقرير السلطات العراقية بعجزها “المستمر عن مراعاة التزاماتها باحترام حقوق اإلنسان وحكم القانون في
”.مواجهة الهجمات المميتة المستمرة من قبل الجماعات المسلحة ،التي تُظهر ازدراء جلفا لحياة المدنيين
واشارت إن أحكام اإلعدام تستخدم على نطاق “مرعب” في العراق ،وأشارت إلى أنه حكم على العديد من
السجناء باإلعدام إثر محاكمات جائرة وعلى أساس اعترافات قالوا إنهم أرغموا على اإلدالء بها تحت وطأة
.التعذيب
ال تقع الهجرة إال بتوفر شروطها القاهرة ،فلوال التهديد خارج نطاق القانون ،ولوال الظلم الواقع في التعامل 2-
مع معارضي الحكومات سواء باالعتقال الكيفي وعلى الشبهة ودون إذن قضائي ،أو باالستهداف من قبل
مليشيات متعددة الوالء ولوال ما يواجهه المعتقلون المخالفون لوجهات نظر الحكومات التي يعارضونها في
سجونها الرسمية والسرية من ظلم وتعذيب وانتهاك إلنسانيتهم بما في ذلك االنتهاكات الجنسية ،النتفت الحاجة
إلى الهجرة ولواجه المعارض السلطة في بالده باألساليب المتعارف عليها ،وللهجرة في العراق إلى الداخل حيث
تتوفر عوامل الطمأنينة والمالذ اآلمن وفرص العمل ،إو�لى الخارج حيث المالذ القلق الرتباط ملفاته باألوضاع
السياسية والعالقات الثنائية بين بغداد وعواصم المهجر ،لهذه الهجرة صورها المحزنة نتيجة ما القاه المهجرون
في بلدهم قبل مغادرته ،ومالحقتهم بأسباب رزقهم بعد تركه مضطرين ،تعطي الفقرة (أ) من المادة  14من
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الحق ألي شخص في أن يلجأ إلى بلد آخر هربا من االضطهاد أيا كانت
صورته ،ولكن هذا الحق تحول إلى كارثة إنسانية على حوالي أربعة ماليين عراقي اضطروا لترك بلدهم لدوافع
متقاربة أو متطابقة ،فالعراق أوشك أن يدخل في دوامة حرب أهلية حصد فيها القتل األعمى أرواح أكثر من
مليون ونصف مليون عراقي ،وتركت ندوبا في المجتمع العراقي يمكن أن تفتح ملف العنف في أي ظرف طارئ
لعدم توفر الجدية لدى الحكومة أو امتالكها البرامج الواقعية لتجاوز أسباب األزمة ،والقتل على الهوية أو بسبب
الماضي الوظيفي أو السياسي ،يضاف إلى ذلك انعدام خدمات التعليم اآلمن والخدمات الطبية اآلمنة خاصة
بعدما تحولت مؤسسات التعليم بمختلف مراحله والمراكز الطبية إلى مصائد القتناص المعارضين ،فجاءت هذه
األعداد الكبيرة من المهجرين وهي تحمل مدخراتها لتبدأ حياتها من نقطة الصفر ،ولتكتشف أن الزمن المفترض
النتهاء المحنة لم يأت وأن المدخرات بدأت بالنفاد مع إصرار حكومي على معاقبة المهجرين بقطع مستحقاتهم
التقاعدية إذا ما فضلوا العيش في الخارج ،أو قطع صلتهم بالحياة إذا ما قرروا العودة بيوتهم ،فكانت معاناتهم
تكبر مع الوقت ،وحقا فقد ترك وجود الثقل العراقي الكبير والذي حل فجأة في بلدان محدودة الموارد ،آثا ار سلبية
 5.كبرى على البلدان التي استضافتهم وخاصة سوريا واألردن
فقد الكثير من النساء العراقيات أزواجهن نتيجة للنزاع المسلح والعنف بشكل عام والنزوح والتهجير3- .
جعلت المصاعب المالية نتيجة لذلك الكثير من النساء عرضة لخطر اإلتجار بغرض االستغالل الجنسي
والدعارة،.أصدر البرلمان قانوناً لمكافحة اإلتجار بالبشر في يحدد التزامات الحكومة بشأن هذه القضية وينص
على مقاضاة المسؤولين عن أعمال اإلتجار بالبشر .يستمر ضحايا اإلتجار في اإلبالغ عن مصادرة جوازات
سفرهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات وأوراق ثبوتية جديدة ،مما يتركهم عرضة لالعتقال وعدم القدرة على
.الحصول على الرعاية الصحية
 – http://www.albasrah.net/ar_articles_2010/0710/nazar_100710.htmنزار السامرائي – انتهاكات حقوق االنسان في العراق 5
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في حزيران  2011أصدر برلمان إقليم كردستان قانون مناهضة العنف األسري ،يتضمن مواد تجرم زواج
األطفال والزواج القسري ،واإلساءة للفتيات والنساء ،وحظ ار شامال على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية .ولهذا
 .القانون دور مهم في حماية المرأة من كل اشكال العنف التي قد تتعرض له من اشخاص مقربين لها
-قُتل آالف المدنيين  ،ومن بينهم أطفال ،مع استمرار العنف الطائفي وغيره من أشكال العنف .وارتكبت4-
جميع األطراف الضالعة في القتال انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،وبعضها ُيعد بمثابة جرائم حرب وجرائم
ضد اإلنسانية .ولقي كثير من المدنيين مصرعهم نتيجة هجمات بالقنابل نفذتها جماعات تعارض الحكومة
العراقية “والقوة المتعددة الجنسيات” بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ،بينما سقط آخرون ضحايا ألعمال قتل
وسنِّية .واختُطف مئات األشخاص وتعرضوا للتعذيب والقتل ،وتُركت
طائفية على أيدي جماعات مسلحة شيعية ُ
جثثهم في الشوارع أو عثر عليها أهالي الضحايا في المشرحة .وأدى تصاعد الطابع الطائفي للعنف فرار مئات
اآلالف من األشخاص من ديارهم .،ووقع كثير من هذه االنتهاكات في سياق العنف الطائفي بين الجماعات
السنية ،التي سعى كل منها إلى إخالء المناطق المختلطة من أبناء الطائفة األخرى ،وأقدمت
المسلحة الشيعية و ُ
هذه الجماعات على اختطاف أشخاص من منازلهم أو من الشوارع ثم قتلهم .وكثي اًر ما كانت جثث الضحايا
التي ُيلقى بها تحمل آثار التشويه أو التعذيب .كما كان أفراد أقليات أخرى عرقية ودينية هدفاً لمثل هذه
االنتهاكات ،بما في ذلك اليزيديون والمسيحيون والصابئة  ،باإلضافة إلى النساء والمدافعين عن حقوق اإلنسان
 6والقضاة واألطباء وغيرهم من المهنيين
وبينت بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق أن عدداً من العائالت السنية والشيعية في األحياء 5 -
المختلطة أجبروا على ترك منازلهم أو غادروها طوعاً بسبب التهديد القائم المتمثل في عنف المليشيات
والمتمردين والجماعات المسلحة المختلفة  ،وتكررت الهجمات العشوائية بقذائف الهاون التي استهدفت األحياء
المدنية  ،مشكلة مصدر قلق بالغ على سالمتهم ودفعت بالمقيمين للمغادرة بسرعة إلى مناطق يمكن أن يشكلوا
فيها أغلبية  ،وتهدد مثل هذه األفعال وما يتبعها من تحركات وتنقالت سكانية بتقسيم وفصل مكونات المجتمع
عن بعضها البعض بشكل أكبر وتزيد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها السكان النازحون
وتجعل من الصعوبة بمكان توطيد العالقات بين الطوائف المختلفة  ،ويجب اعتبار عودة هؤالء النازحين قسرياً
 ،بسبب العنف القائم إلى منازلهم  ،مسألة ذات أولوية سعياً للحد من التوتر الطائفي  ،إن دعوة قادة المجتمع
والقادة السياسيين للسلم واحترام حقوق اإلنسان يجب أن ترافقها جهود متكررة لضمان التزام أتباعهم بهذه
الدعوات  ،وبأن األولوية الملحة هي إرساء نظام وطني قوي لحماية حقوق اإلنسان  ،يشمل تأسيس مفوضية
 7.وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان وفقاً لما ينص عليه الدستور
االعتداءات على المدنيين  ، 8يشكل المستوى الحالي للنزاع مصد اًر رئيسياً النتهاكات حقوق اإلنسان6 -
 - http://fcdrs.com/mag/issue-6-8.htmlحقوق اإلنسان في العراق في ضوء تقارير منظمات حقوق اإلنسان الدولية 6
 - http://www.alrashead.net/index.php?partd=8&deتقرير حقوق اإلنسان في العراق -بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق 7rid=356
 .المصدر نفسه 8
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لسكان العراق  ،حيث ينتشر الشعور العام بانعدام األمن في الشوارع نتيجة ألعمال القتال الدائرة فيها  ،األمر
الذي يعيق سعي المدنيين للحصول على الخدمات العامة كالوصول إلى المدارس والمراكز الطبية  ،وتُعد النساء
.واألطفال هم األكثر تضر اًر نتيجة الوضع األمني الراهن في العراق
المحور الثالث  :اسباب انتهاكات حقوق االنسان
تعددت االسباب التي كانت وال تزال مصد ار رئيسيا النتهاكات حقوق االنسان يوميا في دولة مثل العراق الذي
عاش مرحلة طويلة من الصراعات السياسية بدأ من تأسيسه عام  1921والى االن ونحن في القرن الحادي
 :والعشرون ومن أهم هذه االسباب
االنظمة السياسية الحاكمة التي انشغلت بالصراعات الداخلية والدولية وتناست المواطن العراقي على ارض
الواقع  ،فكانت النتيجة االعتداء على حقوق االنسان وحرياته المختلفة والتي جميعا أثرت بشكل مباشر وغير
.مباشر على حقه في الحياة بكرامة في مجتمع أمن يضمن التعايش و المساواة فيما بين ابنائه
أزدياد االنتهاكات بحق المواطن العراقي بسبب الوضع االمني غير المستقر في العراق منذ عام  2003والى
االن هذا ما تؤكده التقارير الدولية  ،بسبب ضعف القوى االمنية والعسكرية فضال عن وجود ميلشيات مسلحة
 .عده تابعة لجهات طائفية او عشائرية  ،مما سمح بنمو االعمال االرهابية في داخل الدولة وعدم السيطرة عليه
اعالن حالة الطوارئ في العراق بأستثناء اقليم كوردستان العراق ،الكثر من مرة بسبب االعمال االرهابية وما
نتج عن ذلك من تقييد العديد من الحقوق والحريات  ،حيث ان قانون الطوارئ في العراق يعطي صالحيات
واسعة للسلطة التنفيذية من تشريعية وتنفيذية وقضائية  ،وهذا ما كان السبب في استغالل الصالحيات باسم
 .حالة الطوارئ وما نتج عنه من اعتقاالت عشوائية ومحاكمات تفتقر للمعايير الدولية
التمييز الطائفي والعرقي والمذهبي و االعتداء على حقوق االقليات الدينية والمذهبية المختلفة بالعراق وما نتج
عنه من هروب العديد من العراقيين أصحاب المعتقدات الدينية المختلفة من سني ،مسيحي  ،يزيدي وغير ذلك
الى الخارج او النزوح الى المناطق االمنه في العراق والمتمثلة بأقليم كوردستان العراق الذي يعد اقليم فدرالي
منذ عام  1991والى االن والذي يتمتع بحالة من االمن واالستقرار مما يجعله ملجئ للعديد من العراقيين اما
 .للعمل او االقامة او السفر والسياحة
تعطيل الدستور بشكل جزئي خاصة بالنسبة للمواد المتعلقة بالحقوق والحريات  ،حيث ان دستور العراق النافذ
من الدساتير التي نظم موضوع الحقوق والحريات بشكل مناسب بما يضمن حياة حرة امنة للمواطن  ،ولكن
العديد من هذه الحقوق اصبحت حب ار على ورق ومن هذه الحقوق الحق في الحياة والتنقل وحرية المعتقد
وممارسة الشعائر الدينية الى الحق في المساواة في ممارسة الحقوق المدنية السياسية وغيرها من الحقوق الكثيرة
.
الخاتمة
تناولنا من خالل البحث العلمي المتواضع هذا بشكل مختصر واقع حقوق االنسان في العراق  ،واستنتجنا من
:خالله االتي
 .حقوق االنسان حقوق عالمية ثابتة اكدت عليها الشرائع السماوية ومنها االسالم ،قبل المواثيق الدولية
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تنظم حقوق االنسان من خالل العديد من القوانين من اهمها دستور الدولة الذي يسمو على غيره من القوانين ،
.والذي يحدد االطار التشريعي الذي على اساسه تسن القوانين وتنفذ داخل الدولة
اكدت العديد من تقارير المنظمات الدولية على انتهاكات حقوق االنسان بشكل يومي في العراق من قبل
الجماعات االرهابية او الميلشيات او حتى السلطات الحكومية  ،وما نتج عن ذلك من انتهاك للحقوق
والحريات التي نص عليها كل من دستور العراق لعام  2005والمواثيق الدولية لحقوق االنسان التي صادق
 .عليها العراق ،ومن اكثر هذه الحقوق انتهاكا الحق في الحياة
من اهم االسباب التي كانت وراء انتهاكات حقوق االنسان هو عدم االستقرار االمني داخل العراق بأستثناء اقليم
كوردستان العراق  ،و اعالن حالة الطوارئ  ،فضال عن تعطيل العديد من المواد الدستورية المتعلقة بالحقوق
 .والحريات
قائمة المصادر
 .د.رياض عزيز هادي – حقوق االنسان – شركة العاتك – القاهرة – 1-2011
تقرير حقوق اإلنسان في العراق -بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق2-
http://www.alrashead.net/index.php?partd=8&derid=356
حقوق اإلنسان في العراق في ضوء تقارير منظمات حقوق اإلنسان الدولية3-
http://fcdrs.com/mag/issue-6-8.html
 – http://www.albasrah.net/ar_articنزار السامرائي – انتهاكات حقوق االنسان في العراق 4--les_2010/0710/nazar_100710.htm
5-http://www.albasrah.net/ar_articles_2010/0710/nazar_100710.h
6- http://www.albasrah.net/ar_articles_2010/0710/nazar_100710.h
7-: http://www.alhurra.com/content/iraq-human-rights-amnesty/219865.html#ixzz3AjPwsmgD
.د.فاال سعيد –الحقوق والحريات الدستورية – ط 1-مطبعة شهاب – اربيل – -2009ص8- 30
 :فؤاد العطار 9-
-http://www.ahewar.org/debat/show.art.
asp?aid=2430
دستور العراق لعام 10-2005
.االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام 11-1948
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İslam Hukuku Perspektifinden Terör Eylemleri

Yrd. Doç. Dr. Muhamed Ali
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Öğretim Üyesi
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Giriş
Terörizm post-modern dünyanın en çok tartışılan olgularından biri sayılmaktadır. Mezkur olgunun doğasının karmaşıklığı ve uluslararası arenanın stratejik koşulları terörizm
hakkında değişik tanımların meydana çıkmasına olanak sağlamaktadır. Soğuk Savaş’ın
sona ermesiyle Batı’nın, özellikle ABD’nin çıkarlarının konumunu güçlendirecek “yeni
bir düşmanın” yaratılması ihtiyacı duyulmuştur. Bunun neticesi olarak, 11 eylül 2001 saldırıları sonrasında İslam dini terör eylemleriyle sıkça özdeşleşmiştir. Makalemizde terör
eylemlerinin tarihçesi ve islam hukukunun bu eylemlere bakışını incelemeye çalışacağız.

Terör Eylemlerinin Tarihçesi
Son zamanlarınn en çok tartışılan olgusu olarak terörizmin uluslararası alanda önemli
etkileri bulunmaktadır. Aşağıda:
A) terörizm hakkında yapılan tanımların arka planını,
B) İslamın terörizm ile özdeşleşmesinin (tanımlanmasının) stratejik arka planını
C) islam hukukçuları arasında terörizm hakkında varolan ihtilafı inceleyeceğiz
Terörizm hakkında değişik tanımlar bulunmaktadır. Sadece 1936-1981 yılları arasında bu
olgu hakkında 109 değişik tanım yapılmıştır. Terörist eylemlerin çeşitliliği, mezkur olgu
hakkında genel bir tanımın bulunmaması ve bazı tanımların politik ve ideolojik arka planı gibi faktörler, terörizm hakkında yapılan tanım sayısının artmasına neden olmaktadır.
Terör kelimesinin kökü latinceye dayanmaktadır. Etimolojik olarak korkutma, yoketme ve korkutmak için öldürme anlamına gelmektedir. Tarihte ilk terörist eylemlere
Bizans İmparatorluğu zamanında rastlamaktayız. Bu dönemde yahudiler rejime karşı
terörist eylemler düzenliyordu. Aynı zamanda meşhur Hasan Sabbah (1035 – 1124) yönetimindeki grupların da kullanmış olduğu saldırı metodları tarihte terörist eylemler
olarak anılmaktadır. 1793-1794 yılları arasında Fransa’daki hakim rejim de terörist rejim olarak tanımlanmıştı. Bu rejimin temel özelliklerinin biri de muhalif gruplara karşı
şiddet kullanmasıydı. Tarihte ilk kez bu dönemde terörist rejim veya terörist devlet
kavramları kullanılmaya başlandı. Geçen yüzyılın ilk yarısında, Filistindeki İngiliz sömürgeciler ve sivil arap halka karşı şiddet eylemlerinde bulunan yahudiler de terörist
olarak adlandırılmaktaydı.
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1934 yılında Milletler Cemiyeti terörü önleme ve terörle mücadele sözleşmesini onayladı.
Ancak bu sözleşmeye karşı artan tepkiler neticesinde pratikte uygulunabilirliği zorlaştı.
1970 – yılında da Birleşmiş Milletler terörizmin tanımı hakkında attığı adımlar başarısızlıkla sonuçlandı. Söz ettiğimiz çabaların başarısızlıkla sonuçlanması, 11 Eylül sonrası tartışmaların da temelini oluşturdu. Terrörizmin en önemli öğeleri arasında şiddet ve kuvvet
kullanınmı, siyasal içerik, korku, tehdit ve psikolojik baskı oluşturmaktadır. Terörizmin
en önemli hedefleri arasında: toplumda korkunun ve panigin yaygınlaştırılması, hükümetler ve kurumların karar alma mekanizmalarının etki altına alınması, siyasal sistemin
zayıflatılması, belirli bir devletin veya toplumun teröristlerin taleplerine cevap vermesi,
kaosun ve anarşinin yaygınlaştırılması gibi hedefler bulunmaktadır.
Soğuk Savaşın sona ermesi ve iki kutuplu dünyanın bir kutuplu dünyaya dönüşmesiyle,
uluslarararası alanda yeni bir dengenin meydana çıkması ihtiyacı doğdu. Buna binaen,
11 Eylül saldırıları sonrası dönemde Soğuk Savaş döneminin rakipleri yakın müttefiklere,
yakın dostlar ise azılı düşmanlara dönüştü. Bunun en tipik örneği, Sovyetlere karşı sürdürülen Afganistan savaşında yakın müttefik olanların 11 Eylül sonrası dönemde sözde
İslami terörün simgesi haline dönüştürülmesiydi.

İslam Hukuku Perspektifinden Terör Eylemleri
Peki, İslamın terörizmle anılması etiketlenmesi veya özdeşleşmesı doğru mu? bunun cevabını bulmamız için nasları, yani ayet ve hadisleri incelememiz gerekmektedir.
Bir ayette: “Ne zaman savaş ateşi yaksalar, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışırlar, Allah da bozguncuları sevmez..” El Maide 64 . Diger
ayetlerde: “Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı, saygıya lâyık
bulduğu cana kıymayın. Bir kimse haksız yere öldürülürse, onun velisine hakkını alması
için yetki verdik.....” El İsra 33“Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder...” En – Nisa; 58.
Diger bir ayette şöyle buyurmaktadir: “Ey inananlar, Allah için daima doğru hükmedin,
adâlete tam uygun tanıklıkta bulunun ve bir kavme olan kininiz, sizi adâletten alıkoymasın. Adâlette bulunun ki bu, takvaya daha yakındır ve çekinin Allah’tan...
“El Maide; 8.
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Allah Resulu de düşmanlarına karşı şefkatli davranmıştır. Onun bu özelliği ayeti kerimede şöyle tasvir edilmektedir : “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın!
Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi.... Âl-i
İmrân; 159. İslamda asıl olan barıştır savaş ise muayyen durumlarda ve şartlarda başvurulması gereken zaruri bir araçtır. Barışın esas olma prensibini Kur’an şu ayetlerinden
anlayabiliriz: “Eğer onlar (düşmanlar) barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş.” (8/Enfâl,
60-61), “... Sulh (dâima) hayırlıdır...” (4/Nisâ, 128). Mezkur ayetlerde barışa öncelik verildiği ve sulhun hem normal şartlar altında hem de olağanüstü durumlarda savaştan daha
hayırlı ve elzem olduğu belirtilmektedir.
İslam âlimlerine göre savaşa şu durumlarda izin verilmektedir;
Müslümanlardan zayıf bırakılmış ve eziyet gören insanları muhafaza etmek için yapılan
savaş,

“ Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: “Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden

çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahip) gönder, bize katından bir yardım eden yolla” diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?”
(4 Nisa Suresi, 75)
Savaşanlara karşı yapılan koruma amaçlı gerçekleşen savaş. Bu savaşın en önemli yönlerinden biri de savaş esnasında müslümanların aşırıya gitmelerinin yasaklanmasıdır.
Allah cc. şöyle buyurmaktadır. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, (ancak)
aşırı gitmeyin. Elbette Allah, aşırı gidenleri sevmez. ...(2 Bakara Suresi , 190-193) “
Peki, Müslümanların meşru savaşı nasıl olmalı? mezkur savaşın prensipleri ve kuralları
nelerdir, gibi soruların cevabini Hadisler ışığında vermeye çalışacağız.
Anlaşmaların bozulmaması prensibi; Savaş gibi olağanüstü durumlarda bile Peygamber
Efendimiz SAV. verdiği sözleri tutmak için özel itina göstermiş ve varılan anlaşma koşullarına sonuna kadar sadık kalmıştır.
Elçilerin diplomatik dokunulmazlığı prensibi; gerek barışta gerek savaşta Peygamberimiz
SAV. tarafından dikkatli bir şekilde saygı duyulan prensipler arasında yer almaktaydı.
Ekosisteme zarar vermeme prensibi
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Rivayet edilen hadise göre Ashabına şöyle buyuruyordu: İnkarcı saldırganlarla çarpışın.
Ahde vefasızlık etmeyin. Meyve veren ağaçları kesmeyin, sürüleri tahrip etmeyin. Mezkur hadisten İslamın çevre ve ekosisteme verdiği önem anlaşılmaktadır.
Kadınlara tecavüzün kesinlikle yasaklanması prensibi
İslamda savaş ahlakının en önemli özelliklerinin biri de barış döneminde olduğu gibi savaş esnasında da tecavüz filinin kesin bir dille yasaklanmasıdır.
Esirlere iyi muamele prensibi.
İslam hukukçuları terörizmi ya el hirabe (bozgunculuk, yol kesicilik) ya da siyasî suç
“el-Bağy” “el-Buğat” terimleri çerçevesinde ele almaktadırlar. Ancak terörizm ile bu iki
kavram arasında temel farklılıklar bulunmaktadır. El harabe-de hedef olan sivillerdir.
Terörizmin esas hedefi ise sistemin kurumlarıdır. El harabeye karşın terörizmin uluslararası boyutları barizdir. Terörizmin el bagy-dan da farklı yönleri bulunmaktadır. El
bagy-dan maksat legal sisteme karşı gelmek iken terörizmin toplumsal yansımaları daha
yaygındır.
Sonuç olarak İslamın terörizm ile özdeşleşme çabalarının engellenmesi için şu tavsiyelerde bulunabiliriz
- Terörizm tanımının islam bilginleri tarafından yapılma çabaların artması
- Son zamanlarda İslam adını kullanarak sivil katliamı yapan cemaatleri kınanmasi
- Müslüman gençlerin mezkur organizasyonların etkilerinden muhafaza edilmesi
- İslamın barışçıl yönlerini arz etmek için medyanın etkili bir şekilde kullanılması
- İslamın terörizmle özdeşleşme çabalarının engellenmesi.
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İnsanlar arası ilişkilerde fiziki şartların ve mekânın birer engel olmaktan çıktığı günümüzde, birlikte yaşamanın gerekliliği açıkça ortada olduğu halde dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar arası farklılıklar çatışma gerekçesi olmaya devam etmektedir. Ortadoğu
coğrafyası ise en sorunlu en kanlı çatışmaların yaşandığı bölge olarak karşımıza çıkıyor.
Geçmişten günümüze kadar dinsel inanç ve farklılıkların en fazla çatışma konusu yapıldığı, insanlar arasındaki çekişme, kavga ve nefrete malzeme olarak kullanıldığı da
bilinen bir gerçektir. Aslında bütün dinler, insanlığın kurtuluş ve mutluluğunu amaç
edinirler. Bu bağlamda özellikle evrensel dinlerin temel mesajlarında barış, esenlik ve
insanların birbirlerine saygılı olmaları gibi ahlaki hususlar önemli bir yer tutar. Özellikle
Kuran’da, insanların birbirlerini tanıyıp anlamaları amacıyla Allah’ın onları farklı toplumlara ayırdığı ifade edilmektedir. Toplumlar arasında tarihten gelen ayrılık ve çatışma
noktalarını bir kenara bırakıp birlikte yaşama ve hoşgörü kültürünü, önce dini alanda
daha sonra birçok alanda yaşama geçirmek herkesin görevidir. İslam, kendi içindeki
farklı yorumlara bir zenginlik olarak bakmaktadır. Nitekim Hz. Peygamber Medine’ye
göç eder etmez, 622 yılında İslam tarihinde ilk yazılı anayasa olarak kabul edilen “Medine Site Devleti Anayasası”nı hazırlamıştır. Amaç, Müslüman ve tüm Müslüman olmayan
unsurların haklarını gözetmek, farklı din ve düşüncedeki insanların bir arada kardeşçe
ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Yine Kur’an ayetlerinden diyalog ve hoşgörü bağlamında değerlendirilen Hucûrat Suresi 13. ayette tüm insanlığı ilk
anne- baba’da kardeş ilan etmesi, gerekse de üstünlüğü ırkta, nesepte ve fiziksel becerilerden daha ziyade takvada görmesi dikkat çekmektedir.
Peki İslam dini niyet ve düşüncede incitmeme ve incinmeme anlayışına dayanan, pratikte ise yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi prensip hâline getirirken özellikle İslam
dininin hüküm sürdüğü Ortadoğu coğrafyasındaki çatışmaların sebepleri nedir?
Orta Doğu, yeryüzünde yaşayan herkesin ilgi odağı olan ender bölgelerden biridir. Osmanlı İmparatorluğu’nun hakim olduğu dönemlerde daha istikrarlı günler yaşayan ve
sükunete kavuşan bu coğrafya, I. Dünya Savaşı sonrasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun
dağılmasıyla beraber maddi-manevi yıkıma uğramıştır. Sykes-Picot planları doğrultusunda suni bir şekilde yeniden şekillendirilmiştir. Meydana gelen yeni yapı, birçok problemin de ortaya çıkmasına sebep olan en önemli faktör olmuştur.
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İlk olarak Orta Doğu üzerinden ekonomik çıkar elde etmek isteyen devletlerin yaptıkları
çalışmalarla, dinsel, mezhepsel ve etnik unsurlar ön plana çıkartılarak çatışma konusu
yapılmıştır. Bu durum, Orta Doğu’nun birincil sorunu olan istikrarsız sosyo-politik yapı,
ekonomik ve kültürel geri kalmışlık sorunlarının temelini atmıştır.
İkinci olarak, yapay bir şekilde oluşturulan bölgede ki devletlerin demokratik rejimlerden mahrum olmasıdır. Bu nedenle rejimler muhalefeti barışçı bir şekilde sisteme entegre edememektedir. Bu yüzden bölgede ayaklanmalar, çatışmalar sıklıkla gün yüzüne çıkmaktadır. Rejimler genelde kendilerini halklarından izole etmektedirler ve kendi
halklarını hâlihazırdaki rejimler için tehdit olarak algılamaktadırlar. Nitekim günümüzde Tunus’ta başlayan, Suriye dahil diğer ülkelere yayılan, Arap Baharı olarak adlandırılan bir dizi ayaklanma ve yönetim değişiklikleri ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde Irak’ta
Saddam Hüseyin’in devrilmesi ile birlikte Bağdat’ta Kürtleri, Arap Sünnileri ve Şiileri
temsil edecek kapsayıcı bir hükümet kurulamadı. Irak’ta, hükümetin tavırlarından ötürü,
Sünni ve Şii çatışması dışarıdan kaynaklı terörist örgütlerin yarattığı şiddetten çok daha
fazla şiddet yaratmaktadır. Libya’da, Mısır’da ve Suriye’de yaşanan karışıkların da temelinde bu sorunlar yatmaktadır.
Diğer bir neden ise, dünya petrol rezervinin yarısından fazlası (%54,4) ve doğalgaz rezervlerinin üçte birinden fazlası (%40,50) Orta Doğu topraklarındadır. Gelişmiş ülkelerin sürekli artan enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Orta Doğu’ya hakim olmaları gerekmektedir. Rusya, Çin, ABD gibi devletler bölgede söz sahibi olabilmek için Orta Doğu’da
ki devletlerin iç işlerine müdahale ederek durumu daha karmaşık hale getirebiliyorlar.
Örneğin, ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgal etmesi, işgal sonrası istikrarın tam tesis edilememesi, takip eden çatışmalar, ortaya çıkan güç boşlukları bölgedeki istikrarsızlığa
katkıda bulunmuştur.
Bununla beraber Tunus’ta başlayan, sonrasında farklı ülkelere sıçrayan çeşitli ayaklanmalar ortaya çıkmış ve uzun süreler boyunca yönetimde olan liderler ve yapılar değişmeye başlamıştır. Arap Baharı olarak adlandırılan bu ayaklanmalar, Orta Doğu’nun yapısal
sorunlarının günümüzdeki bir sonucudur. Bölgedeki ayaklanmaları sadece güçlü devletlerin bir senaryosu olarak değerlendirmek yerine, bölgenin kendi iç dinamikleriyle ortaya çıkan hareketler olarak açıklamak daha mantıklı ve gerçekçidir. Bölgede ki sorunların çözülmesi için öncelikli olarak iç dinamiklerden kaynaklanan problemlerin çözümü
için uğraşmak daha doğru olacaktır.
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Bugün, her zamankinden daha çok tehdit altında bulunan Orta Doğu’yu, insanın yaşamasına uygun kılmak ve evrensel barışın egemen olmasını sağlamak için insanların, toplum
ve kültürlerin farklılıklarını birer zenginlik olarak gören anlayışa ve birlikte yaşama sanatını öğrenmeye büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak bunu hangi yollarla gerçekleştirebiliriz sorusu son zamanlarda belki de en çok cevap aranan sorulardan bir tanesidir.
Toplumdaki ırk, cinsiyet, etnik köken, coğrafi bölge, inanç, kültür, düşünce, sosyo-ekonomik düzey, zekâ ve yetenek gibi farklılıklar; insanın doğasından gelen kıskançlık, bencillik, yanlılık gibi negatif eğilimler; doğal ve ekonomik kaynakların bölüşümü ve kullanımına ilişkin büyük ihtilalar; kimi bireylerin ve ulusların geçmişten devraldıkları çatışmacı
kültürel miras gibi nedenlerle oluşan çatışmalara nasıl bir son verilebilir?
Birlikte yaşama kültürünü oluşturmak için öncelikle yapılması gereken toplumdaki farklı
kesimlerin düşünce, inanç ve kültürlerini birbirlerine empoze etmelerini önlemek, farklılıklara saygının bir ahlaki ilke ve yasal zorunluluk olarak benimsenmesini sağlamak;
farklı kültürler ve bunların mensupları arasında sosyal yönden üstün veya aşağı olma/
görme durumu veya hiyerarşik ilişki yaratma anlayışını sorgulamaktır. Çünkü bu anlayış
birlikte yaşama istek ve iradesini zayıflatacak hatta onu imkânsızlaştıracak derecede
ayrıştırıcı riskler içererek toplumdaki farklı kültürlerin kaynaşması önünde psikolojik
bir direnç oluşturacak niteliktedir.
İnsanlık tarihinin karanlık sayfalarına gerekçe oluşturan bu soru ve sorunların bundan
sonra da benzer sonuçlar doğurmasını önlemenin yolu, toplumda eşitlik ve farklıklara
saygı bilincinin geliştirilmesidir. “Herkes farklı, herkes eşit ve herkes saygı değer” anlayışını esas alacak, bunun gerekliliğini kabul edecek bir zihniyet bireyler, gruplar, inançlar,
düşünceler, kültürler ve medeniyetler arasında toleransı ve bunun gerektirdiği eğitim
anlayışını gerektirmektedir. Toplumsal bütünleşme ve birlikte yaşama kültürünü üretme
açısından Orta Doğu devletleri her türlü ayrıştırıcı/farklılaştırıcı unsura rağmen toplumsal çeşitliliği korumayarak; farklılıkların ortak zeminine dayalı bir payda yaratarak çeşitli ihtilafları ve insan doğasından gelen olumsuz eğilimleri dayanılabilir seviyede tutarak
bireylerdeki birlikte yaşama isteğini sürekli kılmak zorundadır. Artık özellikle bu ülkede
ki eğitim politikalarının değişmesi gerekmektedir. Geleneksel eğitim politikaları yeterli
olmamaktadır.
Demokrasi kültürüne dayalı bir toplumsal örgütlenme olmadan ve bireylerde demokratik
bilinç oluşturulmadan farklılıkları bir arada tutmak zor olacaktır. Bu potansiyel sorunun
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rasyonel ve insancıl çözümlerinin üretilmemesi hâlinde toplum, hızlı bir çözülme yoluna
girmek ile despotik bir yönetimin baskısı altında ezilmenin dışında üçüncü bir seçeneğe
sahip olamayabilir. Sonucu, ülke ve millet açısından felaket olan bu ihtimallere karşı insana, topluma, millete, devlete dair duyarlı olan herkes ve her kesim modern bir toplumda birlikte yaşamanın en makul biçimi olan demokrasi kültürünün Orta Doğu ülkelerinde
inşa edilmesi gerekmektedir. Zira hızlı mobilite ve iletişim sayesinde günümüzde artık
bireyler dünyanın bir yerinden başka bir yerine fiili veya sanal olarak kolaylıkla erişebilmekte ve farklı kültürlerle etkileşebilmektedir. Orta Doğu’ başlayan Arap baharında
şüphesiz bilgi ve iletişim teknolojisinde ki gelişmeler önemli bir rol oynamıştır. Orta Doğu’daki halklar, dünyanın başka yerlerindeki halkların hayat standartları ile kendi hayat
standartlarını, oralardaki yönetimler ile kendi yönetimlerini karşılaştırma fırsatı yakalamışlar ve kendi aleyhlerine çıkan sonuçları görmeye başlamışlardır. Böylece kendi yönetimlerinin demokratik olmadığını, kendilerine yeterli hizmet sunmadığını görüp eleştirilere ve sorgulamalara başlamışlardır. Devletin birliği, bütünlüğü, devamlılığı; toplumun
millî birlik ve beraberliği için bireyin onurunu, hakkını ve özgürlüğünü sağlayacak olan
demokratik yönetimlerin kurulması gerekmektedir.
Sonuç olarak, Orta Doğu’da ki kanlı çatışmaların nedeni din değildir. Orta Doğu; istikrar
ve güvenlik sorunları olan, terör gruplarının barınma imkanı bulduğu, halkların yeterli
özgürlüğe sahip olmadığı, baskıcı yönetimlerce yönetilen bir bölgedir. Bunun nedenlerinin başında geçmişten günümüze devam eden, bölge üzerinden ekonomik çıkar elde
etmek isteyen ülkelerin oynamış oldukları oyunlardır. Ancak bu oyunların oynanmasına
zemin hazırlayan ise bölgede ki eğitim yoksunluğu ve demokratik olmayan rejimlerdir.
Bölgede bulunan yönetimler Orta Doğu gibi farklı dinlere ve milletlere ev sahipliği yapan
bir coğrafyanın ihtiyaçlarına cevap vermekten yoksunlar. Orta Doğu’da tüm halkı kapsamayan demokratik olmayan rejimler uluslararası hukuk çerçevesinde tüm devletlerin
baskısı ile yönetim dışı kalmaları gerekmektedir. Fakat özellikle bölgede bulunan devletlerin baskısı ile yönetim dışı kalmalıdırlar. Çünkü deneyimlerimiz gösteriyor ki herhangi bir ülkede çıkan ateş tüm bölgeye yayılıyor. Hem dini bakımdan hem de kültürel
bakımdan bu kadar zengin bir coğrafyada bulunan devletler halklar arasında tekrar barışın sağlanması için eğitim politikalarını değiştirerek daha hoşgörülü nesiller yaratmak
zorundadırlar.

322

İkinci Gün - Tebliğler - İkinci Oturum

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

İKİNCİ GÜN
TEBLİĞLER
ÜÇÜNCÜ OTURUM

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı

Hakimlik ve Savcılık Mesleğinin Osmanlı Hukukunda ve
Türk Hukukunda Gelişimi

Ertan Aydın
Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı

İkinci Gün - Tebliğler - Üçüncü Oturum

MUKADDİME
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Yüce Rabbimiz Kuranı kerimde buyuruyor ki:
Nisa-58. Şu bir gerçek ki Allah, size emanet (ve iş)leri mutlaka ehline (İslâm’a göre ahlâkı sağlam, yeteneklilere)(1) vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle
hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz
Allah, (her şeyi) işiten ve görendir.
Ve yine buyuruyor ki:
Nahl-90. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlığı olana (özellikle akrabaya muhtaç
oldukları şeyleri) vermeyi emreder; ahlâksızlığı/hayasızlığı, fenâlığı, zulmü/azgınlığı yasaklar. İyice anlayıp tutasınız diye size (böylece) öğüt verir.
Peygamberimiz (a.s.), Hz. Ali’ye (kv) hüküm vermenin usulünü şöyle bildiriyor:
“Yâ Ali! Taraflar senin önünde oturdukları zaman birini dinlediğin gibi diğerini de dinleyinceye kadar sakın onlar arasında hüküm verme!”
Adalet, insanlar arasında adaletle hüküm vermek Allah ve Rasulu tarafından çok ama
çok önem verilen bir konudur. Hatta öyle ki Hz. Ömer “adalet mülkün temelidir” diyerek
devletin kaim olmasının birinci şartını adalet olarak belirlemiş ve kendiside Ömer ül Faruk yani “ hak ile batılı ayıran Ömer” olarak tarihte iz bırakmıştır.
İşte bu nedenle İslam coğrafyasında adaletin tesisi ve adaletin belirleyicisi olan Hakim
(kadı) yetiştirilmesi işi ciddiyet arz etmiştir.
KISIM I

TARİHTE HAKİMLİK VE KADILIK
Kadılık İslâm ortaçağında ortaya çıkan bir idari ve adli görevdir. Kadılık İslâm hukuk
tarihinin merkezinde yer alan bir memuriyettir. Osmanlı devletinde ise kadı, genişleyen
görevleriyle son Osmanlı dönemine kadar en önemli mülkî amir ve yargıçtır.
Tarihte ilk olarak Hz. Adem’in oğulları arasında hüküm vermesiyle başlayan hakimlik görevini İslam devletinde ilk olarak yürüten bizzat Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kendisi olmuş-
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tur. İlk dört halife devrinde de hâkimlik halifenin görevlerinden birini teşkil etmekteydi. Az zamanda devletin sınırlarının genişlemesi ve bürokratik işlemlerin artması, yargı
alanında da bir görev bölüşümünü gerektirmiştir ki bu yargı görevinin halife tarafından
niyabet usulüyle tevcihi demektir. Halife Ömer ilk olarak Medine’ye Ebu’IDerda’yı, Basra’ya da ashapdan Şarihr\, Küfe kadısı olarak da Ebu Musa el Aşar’ı tayin etti. Mısır’ın
fethinden sonra ise ilk olarak bu ülkede kadıların diyarın valisi tarafından tayini prensibi
uygulandı.
Kadılar, zamanın akışı içinde önceleri halife ve sonra valiler ve daha sonra da merkezdeki Kaadıy’ul kudat tarafından tayin edilmekteydi. Adı geçen bu yüksek rütbeli memura
hakim’ul hükkam da deniyor ve azli için bazı nitelikler aranıyordu. Doktrine göre bir
kadıda ilk islâmi devirde aranan niteliklerin başında mükemmel bir şer’i hukuk bilgisi
gelmekteydi. Ne varki bu niteliklere sahip kimselere bol miktarda rastlamak mümkün
olmadığından, zamanla makul ölçüde bir hukuk bilgi ve melekesine sahip olması yeterli
görüldü. Esasen bu bilginin derecesi ve umumi noktaları üzerinde dört Sünnî hukuk mektebi (mezheb)’nin arasında da farklılık gösteren görüşler vardır. Kısacası hukuk bilgisi
kadıda aranan şartlar arasında ikincil bir önem gösterir duruma geldi.
Bir kadı’nın atanması için aşağıdaki niteliklerin bulunması gereklidir
•

reşid olmalı

•

temyiz kudretine sahip olmalı

•

iman sahibi ve adil olmalı

•

hukuki ehliyet ve muamele kabiliyetine sahip olmalı

•

bîtaraf olmalı,

•

nesebi sahih olmalı

•

yeterli derecede hukuki bilgi sahibi olmalı

Kadı’nın tayininde olduğu gibi azlinde de şu sebepler rol oynar
•

aklını ve temyiz kabiliyetini kaybetmesi,

•

görevinde irtikâb yoluna sapması veya kanunu ihlâl etmesi

•

imanını kaybetmesi

•

yolsuzluğunun anlaşılması

•

bilgisizliği anlaşılır veya bizzat kendi açıklarsa dünyevi otorite onu azledebilir.

328

İkinci Gün - Tebliğler - Üçüncü Oturum
İmam veya onun adına yetkili amirlerce atanmayan kadının görevine başlaması imkânsızdır.
Abbasi devrindeki merkeziyetçi eğilim, kadı’ların Emevi devrinin tersine mutlak surette merkezden tayini geleneğini getirdi. Bu nedenle de merkezde kaadı’yul kudat denen
makam sahibi ortaya çıktı. Gerçekte bu başkent kadısına verilen bir ünvan ve görevdi.
Kaadı’yul kudat sonraları giderek halifenin en önemli görevlilerinden biri haline geldi.
Halifenin otoritesini temsilen kadıların tayini ve azli kaadı’yul kudat’ın dairesinin işiydi.
Harun el Reşid devrine kadar başkent ve eyalet kadıları hiyerarşik bakımdan eşit durumdaydılar.
Memlûkler devrinde kadılar fukahadan çok, diğer görevliler arasından tayin edilmekteydiler. Her dört mezhep kendi kadıy’ul kudat’ına sahipti ki, bunların her biri kendi
mezheplerinin hukuki mevzuatı dâhilinde kadıların görevlerini kontrol ve atama, azil
işleriyle görevliydiler.
Osmanlı İmparatorluğunda kadı tayin edilmek bir takım niteliklere sahip olmak kadar,
belirli bir tahsil düzeni ve hiyerarşik geçiş işlemine dayanmaktaydı. Bu nedenle Osmanlı
ülkesinde, adliye silki; klasik İslam devletlerine göre daha gelişmiş esaslara dayanan bir
sistem, başlı başına bir meslek olarak görünmektedir. Osmanlı İmparatorluğunda İlmiyye sınıfı üç kategoride görevlendirilmekteydi. Bu kategoriye giren her grup belirli bir
fonksiyon yüklenmiştir. Müderrisler öğretimle, müftüler ifta yani fetva göreviyle, kadı’lar
ise kaza (yargı) göreviyle yükümlüydüler. Osmanlı kadı’ları bu hiyerarşi içinde mutlaka
gerekli medrese tahsilini ve hukuk bilgisini kazanmış olmak zorundaydılar. Ancak bu ön
şarta sahip olan medrese mezunu hiyerarşiye girebilirdi. Tabii bu kategoriler arasında
yatay bir hareketlilik her zaman için söz konusu idi.
İlmiyye sınıfının bu hiyerarşisi de dereceli olarak kurulmuştur. I. Murad devrinde Bursa
kadısına kazı-asker ünvanı verildi. İstanbul’un fethinden sonra II. Mehmed İstanbul kadısı ile kazaskerin büro ve görevlerini ayırdı. 875 H. (M. 1470) de İstanbul müfti ve kadısı
da iki ayrı ofis oluşturdu. Müfti sonraları Şeyhülislâm ünvanını aldı: 1470’de ikinci bir,
kazaskerlik makamı ihdas edildi. Kanuni devrinde başkent müftisi ilmiyye ricalinin reisi
olarak kabul edildi. Bu arada mesleki eğitim bakımından en önemli olay, Fatih’in kurduğu
Sahn-ı seman medreseleri olsa gerektir.
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Bu okulun öğrencileri danişmend diye adlandırılır, mezunları kadılık görevi için müracaat edebilirlerdi. Önce bir kadı mahkemesinde staj görmeleri gerekmekteydi ki bu önemli
bir merkezin mahkemesi olacaktır. Adaylar bir seçimle, büyük kadılıklara en az beşer
kişi olmak üzere stajyer olarak gönderilirlerdi. Mevleviyet payesine haiz bu kadıların
yanında üç beş yıl çalışarak İstanbul’a gelir, bir sene de mülâzemet (adaylık, asistanlık)
ile vakit geçirirler, ancak bundan sonra alt kademedeki kazalardan birinin kadılığına
tayin edilirlerdi.
Kadılar padişah berat’ı ile tayin edilirlerdi. İlmiyye mensuplarının tayin, azil ve nakil işlemlerini Anadolu ve Rumeli kazaskerlikleri dairesi yapardı. Yani kadının mesleğe intisabında bu dairelerden birine dahil olması gerekiyor. Bu dairelerde ruzname denen deftere kayıt edilir ve mesleki terfi ve özlük işleri bu büroda yürütülürdü. Şayet bir kadı’nın
tayini bu deftere kaydedilmemişse elindeki berat hükümsüzdür ve iptali gerekirdi. Bunun yanında berat, tayin işleminin kanunî ispat belgesidir. Bunsuz görev «beratsız fuzuli
mahkeme kurmak» diye vasıflandırılırdı.
Müddet-i örfiyye bir kadı’nın genelde iki yıllık görev müddetidir. Görevin verilmesi için
kullanılan tabir (sadaka etmek, edilmek)di. Kadı kaza dairesine bu müddet zarfında mutasarruf olur. Tabii sürenin kesilmesi veya zammedilmesi mümkündür.
Mahalli halk ile yakınlaşmamaları için olsa gerekir, kadı’ların; tayin süreleri ve görevleri
kısa tutulmuştur. Bu hiyerarşide meydana gelmesi muhtemel olan tıkanıkları da önlemekteydi. Esasta süre için rütbe de esas tutulmuştur. Mevleviyet payesini haiz büyük
kadılar genellikle bir sene, kaza kadıları ise 20 ay süreyle tayin edilirdi. Ancak bu kanunnameler kadar uygulamada da kesinlik kazanmış bir husus değildir.
Tanzimat dönemiyle birlikte Padişahların yetkilerinin kısıtlanması neticesinde yeni kurumların ihdas edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Divan-ı Hümayun
yerine kurulan 24 Mart 1838 tarihinde II. Mahmud tarafından Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı
Adliyedir. Bu meclis hem Tanzimat dönemi reformlarını hayata geçirecek bir meclis olmanın yanında aynı zamanda bir yüksek yargı makamıydı. Daha sonra ikiye ayrılarak,
26 Eylül 1854 tarihinde Meclis-i Âlî-i Tanzimat ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye adıyla
iki organ teşkil edildi. Meclis-i Âlî-i Tanzimat, yasama ile görevlendirildi. Meclis-i Vala-i
Adliye ise yargı makamı olarak görevine devam etti. Bünyesinde bulunan Deâvî Dairesi
yoluyla ceza ve idarî davalara bakmıştır.
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Meclis-i Vâlâ’nın 10 Mayıs 1868’de Şûra-yı Devlet ve Divân-ı Ahkâm-ı Adliye iki kısma
ayrılmıştır. Şûra-yı Devlet ve Divân-ı Ahkâm-ı Adliye işlevlerini 23 Aralık 1876’da I. Meşrutiyet’in ilanı ile yürürlüğe giren Anayasamız Kanûn-i Esâsî gereğince 19 Mart 1877 tarihinde toplanan ilk Osmanlı Parlamentosunun açılışına kadar sürdürdü. Bu tarihte yasama yetkilerini Meclis-i Meb’ûsân’a devretti. Yüksek yargı alanına giren fonksiyonlarını
ise Cumhuriyet Dönemi’ne kadar sürdürmüş ve bu bakımdan “Danıştay” ve “Yargıtay”ın
tarihsel temellerini teşkil etmiştir.
Osmanlı döneminde 54 yıl görev yapan Şura-yı Devlet, 4 Kasım 1922 tarihinde İstanbul’daki bütün merkez kuruluşlarının TBMM Hükümetinin yönetimine geçmesiyle sona
erdi. 669 sayılı Kanunla Şura-yı Devlet’in yerine Danıştay kurulup, 6 Temmuz 1927 tarihinde çalışmaya başladı.
1879 yılında mahkemelerde son bir düzenleme yapılmış, Fransız orjinli Teşkilatı Mehakim Kanunu kabul edilmiştir. Bununla ilk defa savcılık kurumu getirilmiş, modern anlamda avukatlık ve noterlik kurulmuştur. İkinci Meşrutiyet’ten sonra toplu hâkim usulünden
vazgeçilmek zorunda kalınmış ve 1913’te sulh hâkimlikleri kurulmuştur. Adliye teşkilatı
bu haliyle cumhuriyete kadar gelmiş, cumhuriyetten sonra 1924 yılında şer’ye mahkemeleri kaldırılarak nizamiye mahkemeleri ülkenin yegâne genel mahkemeleri olmuştur. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’nin dönüştüğü Mahkeme-i Temyizde cumhuriyetten sonra Yargıtay
adını almıştır.
23 Aralık 1876 günü bir ferman ile ilan edilen Kanun-i Esasî’de yargı konusunda getirdiği güvenceler günümüz Anayasalarının güvencelerden hiç de az değildir. Yargılama faaliyeti önemli güvencelere bağlanmıştır. Bir kere hakimler azlolunamazlar (m.81). Diğer
yandan hakimlerin özlük işlerinin (yükselme, yer değiştirme, emeklilik) özel bir kanun
(kanun-ı mahsusa) ile düzenleneceği öngörülmektedir(m.81). Mahkemelerin bağımsızlığı
ilkesi, 87’nci maddede “mahkemeler her türlü müdahalattan azâdedir” denilerek açıkça
tanınmaktadır. Keza mahkemelerin sınıf, görev ve yetki paylaşımının kanunla yapılacağı
öngörülmektedir (m.88). Aynı şekilde hakimlerin atanması da yürütmenin takdirinden
çıkarılıp kanuna tâbi kılınmaktadır (m.89). Yine hakimlerin bağımsızlığını sağlamak için
hakimlerin devletin maaşlı bir başka memuriyetini kabul edemeyecekleri hükmü de getirilmiştir (m.90). Kanun-i Esasî savcılık kurumunu da anayasallaştırmış ve savcıların
görev ve derecelerinin kanunla belirleneceği hükmünü getirmiştir (m.91). Kanun-i Esasî
ayrıca vekilleri ve temyiz mahkemesi başkan ve üyelerini ve Padişah aleyhine cürüm
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işleyenleri yargılamak üzere bir de Divan-ı Ali (yüce divan) kurmuştur (m.92-95). Kanun-i
Esasî yargılamanın “alenîliği” ilkesini kabul etmiştir (m.82). Kanun-i Esasî yine “hak arama özgürlüğü”nü tanımıştır (m.83). Kanun-i Esasînin 84’üncü maddesi, “bir mahkeme vazifesi dahilinde olan davanın her ne vesile ile olursa olsun rüyetinden imtina edemez” diyerek mahkemelerin ihkak-ı haktan imtina edemeyecekleri ilkesini benimsemiştir. Yine
85’inci madde her davanın ait olduğu mahkemede görüleceği hükmünü getirmektedir.
Kişiler ile Hükûmet arasındaki davaların dahi genel mahkemelere tâbi olduğu belirtilmiştir (m.85). Nihayet Kanun-i Esasî “kanunî hâkim (tabiî hâkim, olağan hâkim) ilkesini”
çok açık bir şekilde kabul etmiştir: “Her ne nam ile olursa olsun, bazı mevadd-ı mahsusayı rüyet ve hükmetmek için mehakim-i muayyene haricinde fevkalâde bir mahkeme ve
yahut hüküm vermek salâhiyetini haiz komisyon teşkili katiyen caiz değildir”.
Kanun-i Esasî döneminde yazılan Mecelle’de ise hâkimlerin sahip olması gereken nitelikler, hâkimin davanın taraflarına karşı tutumu, gerek duruşma sırasında gerekse duruşma
dışındaki davranışları, davayı incelerken ve hüküm verirken nasıl davranacağı, hâkimin
tarafsızlığından şüpheye düşülecek durumlar inceden inceye tespit edilmiştir.
Mecelle’de hâkimin özelliklerinden hâkim; (hikmet sahibi, yüksek ahlaklı), fehim (yüksek anlayışlı, zeki, akıllı, gene eski ifade ile seri-ül intikal), müstakim (iffetli, namuslu,
hilesi olmayan) ve emin (kendisine güvenilen), mekîn (nüfus, iktidar, vakar sahibi), metîn
(vücutça ve akılca sağlıklı, sağlam) olmalıdır, diye bahsedilmiştir.
Hâkim bir konuda karar verirken de, “hâkim, gam ve gussa (keder, tasa) ve açlık ve galebe-i nevm (uyku uyuma) gibi sıhhat-ı tefekküre (doğru düşünme) mani olabilecek bir
arıza (sakatlık) ile zihni müşevveş (karışık) olduğu halde hükme tasaddi (teşebbüs etme,
başlama) etmemelidir” denilmektedir. Bu hükme göre, hâkimin hüzünlü (ölüm, hastalık
gibi) olması, uyku, yorgunluk, bitkin halde bulunması durumunda doğru düşünebilmesi
mümkün olmadığından, hükme başlamamalıdır denilmektedir. Hatta maddede “hüküm
vermemeli değil hükme esas olabilecek işlere teşebbüs bile etmemelidir” denilmektedir.
KISIM II
1. BÖLÜM:

GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİNDE HAKİM VE SAVCILIK
Cumhuriyetten sonra 1921, 1924, 1961 ve 1982 tarihlerinde anayasa düzenlenmiştir. Bu
anayasalarda yargı bağımsızlığına ve hakim güvencesine yer verilmiştir. Halen yürürlükte olan 1982 anayasasında yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır diyerek mahkemelerin bağımsızlığı açık bir şekilde vurgulanmıştır. Yine
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anayasanın Yargı bölümünde düzenlenen madde 138 de “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm
verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere
ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile
ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar
ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Denilerek mahkemelerin bağımsızlığı; madde 139 da “Hâkimler ve
savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye
ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek
ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler
hakkında kanundaki istisnalar saklıdır” hakimlik ve savcılık teminatı hakkında hüküm
verilmiştir. Madde 140 ise “Hâkimler ve savcılar adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hâkim ve savcılar eliyle yürütülür. Hâkimler,
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler.
Hâkim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle
ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik
halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
Hâkimler ve savcılar altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler; Askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir.
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Hâkimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmî ve özel hiçbir görev alamazlar.
Hâkimler ve savcılar idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar.
Hâkim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idarî görevlerde çalışanlar, hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tâbidirler. Bunlar, hâkimler ve savcılara ait esaslar dairesinde
sınıflandırılır ve derecelendirilirler, hâkimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan
yararlanırlar.” Hakimlik ve savcılık mesleği hakkında bilgi verilerek hakimlik ve savcılık
mesleği anayasal statüye kavuşturulmuştur.
Türkiye’de hakim ve savcı olabilmenin koşulları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanunun 7. maddesinde de belirtildiği üzere, hakimlik ve savcılık
mesleğine hak kazanabilmek için belirli niteliklere sahip olmak gerekir. Bu niteliklere
sahip olunmasından sonra başlayan adaylık süreci de başarı ile tamamlanmalıdır.
İlgili kanunun 8.maddesinde bu şartlar şöyle sıralanmıştır.
“Adaylığa atanabilmek için:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
c) Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk
fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk
fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış
bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından,
her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında,
hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara
denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
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f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
g) Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel
olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan
veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren
bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.
ı) Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
j) Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
k) Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış, giriş sınavının
yapıldığı tarih itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan
yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.
Şartları sağlayanlar ilan edilen yazılı sınava girerler. 100 puan üzerinden 70 ve üstü alarak ilan edilen kadronun üç katı kadar sıralamaya girenler mülakata alınırlar. Mülakat
sonucunda kazananlar hakim ve savcı adayı olurlar. Hakim ve savcı adayları geçirecekleri bir yıllık Danıştay, Yargıtay, Muhtelif Mahkemeler ve Adalet Akademisi’nde geçirecekleri staj süresi sonunda yapılan sınavda başarılı oldukları taktirde hakim ve savcı olarak
atanmaya hak kazanırlar.
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2. BÖLÜM:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞININ YURTDIŞI VE AKADEMİK
ÇALIŞMALARI
“Yeriniz hep yüreğimizde vardı, umarız bugünün sevgisi, dünün sevgisini geçmekte,
Bunca zamandır kaderimizle baş başa kaldık, dertlerimiz ortak, halimiz ortada, görülmekte,
Krallar gibi şanlı olmak için, sizlere gözlerimiz bakmakta,
Tarihten kalan o yüksek kaleler, şehitlerin kanı ve Allah’ın vahyle korunmakta,
Şiirlerimizi Anadolu’ya gönderiyorum, elimizden tutun da yalnız kalmayalım, tek bir vücut gibi birimiz, her birimize yükselmek için gerekli olmakta,
Yükselişiniz için dua ediyoruz, çünkü bu bizim de yükselişimiz sayılmakta”…
İşte böyle sesleniyordu Yemenli Hakim Şükrü ALAHDAL Beyefendi ülkemizi Akademimizi ziyaretinin ardından ülkesine döndüğünde ve öyle güzel ve doğru sözler söylüyordu
ki Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e hamdü senalarla bitirdiği şiirinde. Evet, bunca yıl kaderimizle kendimizle baş başa kalmış, yalnız ve güçsüz düşmüş boynumuz bükülmüş ve
Dünyanın her yerinde zulüm görenler olmuştuk biz Müslümanlar. Halbuki biz Müslümanlar bırakın zulmetmeyi Hud süresinde geçen “Zalimlere en ufak bir meyil göstermeyiniz,
yoksa size de Cehennem ateşi dokunur” ayeti kerimesi hasebince zulmedene göz yummadık onunla hiçbir şekilde beraber olmadık. Ama günahımızın fazla ama tövbe istiğfarımızın ise günahımıza nazaran az oluşundan mı yoksa Müslümanlar olarak üzerimize düşen
görevlerimizi savsaklayışımızdan mıdır bilinmez Dünyanın her köşesinde Müslümanlar
zulüm görmektedirler. İşte şiirlerini Anadolu’ya gönderen Hakim Şükrü Bey’in de bahsettiği yüksek kaleler tarihte kalmanın çok ötesine geçerek bugün İslam’ın kutsal sancağını
taşımaya layık muhkem kaleleri İslam coğrafyasının üzerinde dalgalandırmaya gönüllü
ve yeminli erler olarak biz kardeşlerimizle daha çok beraber olup daha iyisi daha güzeli
için beraber sırt sırta omuz omuza çalışmak için, evet işte bunu yapsa yapsa bir Müslüman yapmıştır dedirterek Endülüs’e kadar giden ve Granada’da, Kurtuba’da hayranlık
ve takdir toplayan o Müslümanları bile kıskandıracak kadar azametli, yetenekli ve güçlü
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olmak zorundayız. İşte Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Adalet Akademisi kollarını ve
sinesini sonuna dek Müslümanlara açmaktadır. Birlik ve beraberliğin sağladığı itici ve
önlenemez gücü arkasına alarak aşağıda adı geçen tam 31 Müslüman ülkeyle çalıştık,
çalışıyoruz ve gücümüz tükenene kadar çalışmaya da devam edeceğiz.
Bu ülkeler; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Cezayir, Endonezya, Fas,
Filipinler, Filistin, KKTC, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Kosova, Libya, Makedonya, Malezya, Mısır, Moğolistan, Moritanya, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Senegal, Somali, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ürdün, Yemen Cumhuriyetidir.
Türkiye Adalet Akademisi tarafından, hukuk ve adalet alanında uluslararası ilişkiler kurma görev ve yetkisi bağlamında, Türk Hukuku ve Yargı Sistemini tanıtmaya ve karşılıklı
eğitim programları düzenlemeye yönelik birçok ülke ile çeşitli seviyelerde irtibatlar kurulmuş ve Türk dünyasında, Balkanlarda ve Ortadoğu’da ilişki kurulmadık ülke kalmaması hedeflenmektedir.
Bir yandan da tüm dünya ülkeleriyle sıkı diyaloglarımız devam etmektedir.
Bu kapsamda Başkanımız Sayın Yılmaz AKÇİL’in göreve geldiği 2014 yılı Mart ayından
itibaren;
•

60 kişilik Yemen Yüksek Mahkeme Hâkimleri,

•

37 kişilik Kosova Hâkim ve Savcıları,

•

30 kişilik Moğolistan Savcıları,

•

32 kişilik Tacikistan Savcıları,

•

36 kişilik Kırgızistan Savcıları,

•

Moritanya Adalet Bakanlığı Heyeti,

•

Pakistan Yargı Heyeti,

•

Afganistan Adalet Bakanlığı Çalışma Heyeti ve Savcılarına

Terörle Mücadele, Adli Tıp, Kriminal ve Olay Yeri İnceleme, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele gibi birçok konuda eğitimler verilmiştir
Bu eğitimlerin tamamı Ankara’da yapılmamakta, programın son iki ya da üç günü İstanbul’da düzenlenmekte, katılımcılara özellikle tarihi ve kültürel yerler gösterilmekte, gelişen ve büyüyen Ülkemizin imkanları adı geçen tüm ülkelerle sonuna kadar paylaşılma ve
karşılıklı gelişim sağlanmaktadır.
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Öte yandan Ülkemizde ve Dünyadaki hukuki gelişmeler hem yakından takip edilmekte
hem de Türkçe ve İngilizce makaleler ile hukuk dünyasına katkı sunulmaktadır. Akademimiz, Türkçe yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, İngilizceden Türkçeye
çevrilen makalelerden oluşan Küresel Bakış Dergisi ve yine İngilizce yayımlanan “Human
Rights” ve “Law and Justice” Dergileri olmak üzere toplam 4 adet süreli yayın çıkartmaktayız. Dergilerimizden “Küresel Bakış” hariç diğerleri hakemli olup Türkiye’de ve dünyada saygın indekslerde de taranmaktadır. Yine hukukla alakalı olmak üzere çok saygın ve
alanında uzman kişilerce hazırlanan eserler kitap olarak Akademimizde çıkartılmakta ve
bu yönüyle Akademimiz adeta bir yayınevi olarak çalışmaktadır.
Türkiye Adalet Akademisi Türk hakim ve savcılarının yanında talep eden ülke hakim
ve savcılarına da ders vermekte ulusal ve uluslararası sempozyumlarla hukuk alanında binlerce kişiye ulaşmakta hem yurtiçi hem yurtdışından gelen katılımcı, uzman ve
akademisyenleri buluşturarak yapılan tebliğleri de kitap haline getirmektedir. Böylelikle
sempozyumlar ve sonucunda ortaya çıkan eserlerle Akademimiz hukuk bilimine katkı
sunmaktadır.
Son olarak Moritanya Adalet Bakanlığının bizi şereflendirdikleri ziyaret ardından yazdıkları teşekkür mektubundan bir kesit sunarak sunumumu bitirmek istiyorum.
“Sayın; T.C Adalet Akademisi Başkanı’na:
Şahsım ve bana eşlik eden beraberimdeki heyet adına sizlere sıcak selamımızı ve güzel
ülkenizdeki bize göstermiş olduğunuz asil Osmanlı misafirperverliğinden ve aynı şekilde
en iyi biçimde Moritanya Adalet Bakanlığı heyeti için önemli olan çabalarınızdan dolayı
teşekkür etmek benim için bir zevk olup, yine bu bağlamda Türkiye’de ziyaret edilen;
Türkiye Adalet Akademisi, TBMM, Anayasa Mahkemesi ve Sincan Adliyesi gibi kurumların güzellik, mimari ve teknik işlerin yürütülmesinin düzeni, hakimlerin yetiştirilme ve
gelişimi başta olmak üzere Türkiye’nin tecrübelerine olan hayranlığımızı da ifade etmek
istiyorum.” Hepinizi sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.
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Uluslararası Hukukta Başarısız Devlet

Doç. Dr. Naim Demirel
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

İkinci Gün - Tebliğler - Üçüncü Oturum
Bu makale çerçevesinde öncelikle “Başarısız Devlet” kavramı üzerinde durulacak, onun
uluslararası hukuk kişiliği problemi ele alınacaktır.
21.yy başından bu yana uluslararası hukuku “Başarısız Devlet” (failed staat) kavramı
meşgul etmektedir. Son yıllarda bazı devletler geçici bir zaman da olsa “Başarısız Devlet” statüsüne düştüler. 90’lı yıllardan bu yana Avrupa’nın ve Asya’nın bir kısmında da
devlet yapısının ve kurumlarının geçici olarak çözülmesi gözlemlenmektedir1.

“Başarısız Devlet” Kavramı
“Başarısız Devlet” kavramıyla, ülke içinde tek ve etkin otorite olma özelliğini kaybeden
ve kamu düzeni bozulan, idari yapısı dağılan, temel devlet fonksiyonlarını yerine getiremeyen devlet ifade edilmektedir. “Başarısız Devlet” in en belirgin özelliği etkin devlet
otoritesinin yokluğudur.
“Başarısız Devlet”, sadece siyasal otoritesini kaybetmekle kalmamakta, bunun yanında
başka diğer devlet fonksiyonlarını da kaybetmektedir2. Etkin iktidar gücünü kaybeden
devlette, devlet organları kural olarak, yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarını yerine
getiremez. Artık bu devletin hukuk ve kamu düzenini koruma yeteneği yoktur. Emniyet
güçleri, yargı ve diğer düzeni sağlayıcı organlar fonksiyonunu kaybetmiştir ya da çoğu
zaman maksadından uzaklaşmıştır. Devlet barışı ve düzeni sağlama görevini mevcut
şekliyle yerine getirememektedir.
Devlet düzeninin ve kurumlarının yıkılması, “Başarısız Devlet” in önemli göstergesidir.
Çökmenin derecesi devletten devlete, bölgeden bölgeye farklı olabilir. Bunun sebebi, her
birisinin farklı tarih, sosyo-kültürel, ekonomik ve politik yapısının oluşudur.
Başarısız Devlet ülkesel bütünlüğünü güven altına alamamaktadır ve ülke sınırlarını koruyamamaktadır. Devlet uluslararası ilişkileri yürütecek durumda değildir. Yeni sözleşmeler imzalayamayacağı gibi, mevcut sözleşmeleri de uygulamaktan acizdir.
Şiddet ve silahlı çatışmalar “Başarısız Devlet” lerin en önemli özelliğidir. Bu çatışmalar,
taraflarının nitelik ve sayısının yanında, kullanılan araç ve metot, kurbanlara uygulanan

1 Zartman, Introduction: Posing the Problem of State Collapse, in: ders. (Hrsg.), Collapsed States, 1995, s. 1
2 Mutua, MichJIL 16 (1994-95), s. 1113 (1144)
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şiddet ve bununla ulaşılmak istenen hedefler noktasında klasik savaşlardan farklılık göstermektedir3. Çatışan silahlı gruplar, milisler, savaş lortları, yağmacı gruplar, özel askerler,
partizan gruplar ve bağımsız operasyon yapan keskin nişancılardan oluşmaktadır4. Artık
devletin tekelinde olan otorite özelleşmiştir. Siyasal otoritenin yerini, devlet benzeri aktörler almıştır. Devletin otoritesini kaybetmesi sonucunda oluşan kargaşa ortamında, herkes kendi yaşama hakkını kendisi korumak ve bunun için savaşmak zorundadır.
Bu çatışmalarda cepheler ve taraflar net olarak belli değildir. Birbirinden ayırt edilemeyen birçok grup birbirine karşı savaşmaktadırlar5. Bilhassa dini ve etnik ayrılıklara dayanan çatışmalar, vahşet ve yoğunluk bakımından kendisine mahsus dinamiklere sahiptir.
Bu gruplar daha çok halkın kendi kendini organize etmesiyle oluşmaktadır6. Bu yeni savaş türlerinde savaşçılar ile sivil halk arasındaki fark ortadan kalkmıştır. Düşman tarafın
sadece savaşçıları değil, bütünü meşru hedef olarak görülmektedir. Bunun neticesi olarak halkın büyük bir kesimi şiddet kurbanı olmaktadır.
Çatışmaların hedefi belirli bir ideoloji ya da politik hedeflere uluşmak için devleti ele
geçirmenin yanında, kişisel, yerel ya da bölgesel mahiyette güç elde etmek ve maddi
kaynakları ele geçirmekte olabilir. Bazen de toplumdaki sosyokültürel ya da etnik yapıyı
bozmak ya da diğerini devre dışı bırakmak, hatta fiziki olarak bütünüyle ortadan kaldırma hedefi vardır7.
Bir ülke içindeki çatışmalarda devlet yapısının bozulması ve dağılmasının doğal sonucu, ağır insan hakları ihlalleri ve ağır insani krizlerin meydana gelmesidir. Çatışmalar
birçok sivil halkın hayatlarını kaybetmelerine yüzbinlerce hatta milyonlarca insanın
yurtlarından çıkartılmalarına, yurt dışına kaçmalarına sebep olmaktadır. İnsanlar,
özellikle çocuklar açlık sebebiyle hayatlarını kaybetmektedirler. Soygun, tehdit, yağmalama ve tecavüz günlük olay haline dönüşmüştür. Yurt dışına sürgün, işkence ve

3 Kannyo, AYIL 4 (1996), 51 (58)
4 Zartman, Zerfall und Wiederherstellung legitimer staat¬licher Strukturen, in: von Arnim/Deile/Hutter/Kurtenbach/
Tessmer (Hrsg.), Jahrbuch Menschenrechte 2002, 2001, S. 17 (19).
5 Somali, Liberya ve Afganistan bu politik askeri bölünmenin açık örnekleridir. Bosna-Hersek’de zaman zaman durum
çok karışıktır. 1992 yılında en az 17 silahlı gruplar birbirlerine karşı savaşmaktaydı; genellikle de lokal milislerdir.
6 Özellikle Afrika kıtasında (Somali, Ruanda ve Liberya) ve Bosna-Hersek’te bu durum gözlemlenmiştir.
7 Ruanda’daki Tutsi halk grubuna karşı işlenen soykırım suçu ve Bosna-Hersek’deki „etnik temizlik“ buna örnek teşkil
etmektedir.
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idamlar sıkça vuku bulmaktadır. Dini ya da etnik bağları sebebiyle sivil halka karşı
takip ve öldürme olayları meydana gelmektedir. En temel hak olan insanın yaşama
hakkı ihlal edilmektedir8.
“Başarısız Devlet” te iç politikaya ilişkin artık ya hiç karar alınamamakta ya da idari
organlar alınan kararları uygulayamamaktadır, vergileri toplanamamaktadır. Devlet alt
yapı hizmetlerini verememektedir. Ulusal üretim, ticaret için gerekli kamu mallarının
temini mümkün olamamaktadır. İç ve dış ticaret için gerekli hukuksal düzenlemeler
yapılamamakta ve gerekli uzmanlar bulunamamaktadır. Ticaret illegal yollara kaymış,
uyuşturucu ve silah ticareti artmıştır.
Toplumdaki sağlık ve eğitim hizmetleri durmuş, toplumun sosyal kurumları işlemez hale
gelmiştir. Devlet farklı dil, din, etnik kökenlere ait grupların sosyal ve politik uyumunu
ulusal boyutta sağlama görevini artık yerine getirememektedir.
Her ne kadar bütün bu olaylar ülke içinde meydana gelmekte ise de, olaylar sebebiyle
komşu ülkelere göçlerle birlikte olayın sınır aşan etkisi de ortaya çıkmaktadır9.

“Başarısız Devlet” ’in Hukuksal Kişiliğinin Varlığının Devamı
Bu durumdaki bir devletin, uluslararası hukuk kişiliği devam etmekte midir?
Jellinek’in tanımına göre devlet, belirli bir coğrafi alana yerleşmiş, bir siyasal otorite altında yaşayan insan topluluğunun oluşturduğu varlıktır. Bu tanım çerçevesinde “Başarısız Devlet” değerlendirildiğinde, devlet olmanın üç unsurundan ülke unsuruna ilişkin
sorun bulunmamakla birlikte, diğer iki unsurun halk ve siyasal otorite unsurunun varlığının sorgulanması gerekmektedir.
Halk Unsuru
“Başarısız Devlet” te, insanların kimlikleri daha çok ait oldukları etnik ve sosyo-kültürel
gruplara göre oluşmaktadır. Artık bu süreçte bir millet olma hissi olmadığı gibi, ortak bir
siyasal organizma oluşturma iradesi de bulunmamaktadır. Sosyolojik olarak halk unsurunun mevcudiyeti tartışmalıdır. Doehring halk olmak için sübjektif elementin gereğini

8 Helman/Ratner, Foreign Policy 1992-1993, s. 3.
9 Bartl, Die humanitare Intervention durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im „Failed State“, 1999, s. 75.
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vurgulamıştır10. Kamu hukukunda bir devletin halk unsurunu, devletin otoritesi altında
yaşayan bütün vatandaşlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla kamu hukuku anlamında halk
kavramı, sosyolojik anlamda halk kavramıyla aynı anlamda değildir11. Siyasi birlik olma
iradesinin olmaması bir devletin halk unsurunun oluşması için mutlaka gerekli değildir12. “Başarısız Devlet” te bir süre etkin otorite gücü ortadan kalksa da, mevcut hukuk
düzeni altında bulunan bütün insanlar “Başarısız Devlet” in halk unsurunu oluşturmaya
devam edecektir.

Etkin Devlet Otoritesinin Ortadan Kalkması
Devletin otoritesini kaybetmesi neticesinde, artık devlet hukuk ve düzen hâkimiyetini ve
vatandaşların güvenliğini sağlayabilecek durumda değildir. Devletin düzeninin ve kurumlarının dağılması sonucunda, artık devlet ana fonksiyonlarını icra edemez duruma
gelmiştir.
Devlet yasama yürütme ve yargı faaliyetlerini sürdürememektedir. “Başarısız Devlet” te
ana unsur, devlet organlarının hem içeriye ve hem de dışarıya yönelik olarak artık karar verebilecek ve uygulayabilecek durumda olmadığıdır. Dış ilişkilerde de ülkeyi temsil
eden organların icra kabiliyetleri kırıldığı için, devlet artık uluslararası hukuk sorumluluklarını yerine getirememektedir. Bu sebeple “Başarısız Devlet ”ten ülke içinde hukuksal düzeni sağlaması ve uluslararası ilişkilerde uluslararası hukuk sorumluluğunu yerine
getirmesi beklenemeyecektir13.
Özetle artık etkin devlet gücü ortadan kalkmıştır.

“Başarısız Devlet” in Hukuki Şahsiyetinin Devamı Problemi
Devletin üç ana unsurundan birisi olan etkin otorite unsuru yoksa devletin hukuki varlığı
devam etmekte midir?
“Başarısız Devlet”lerin hukuki varlıklarının devam ettiğine dair, uluslararası hukukta
öteden beri görüş birliği vardır. “Başarısız Devlet” in hukuksal varlığı, diğer devletler ya
da uluslararası örgütler tarafından sorgulanmamaktadır. Her ne kadar “Başarısız Devlet”
, ülkesi üzerinde etkin devlet kontrolünü kaybetmişse de, onun ülkesel bütünlüğüne say10 Doehring, Allgemeine Staatslehre, 2000, Rn 49 vd.
11 Zippelius, Allgemeine Staatslehre, 1999, s. 73.
12 Bartl, s. 195.
13 Yannis, AYIL, 5 (1997), 23 (27).
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gı gösterilmektedir. Uluslararası toplum onun kriz öncesindeki formuyla siyasi bütünlüğüne riayet etme gayretindedir. Lübnan, Liberya, Afganistan ve hatta uzun zamandır
etkin bir devlet gücü olmayan Somali bunun örneklerindendir. Hatta ülkenin kuzeyinde
kurulan Somaliland, Jellineck’in tanımına göre devlet olmanın üç unsuruna da sahip
olmasına rağmen hiç bir devlet tarafından tanınmamıştır. Uluslararası toplum hala bölünmemiş Somali’yi devlet olarak tanımaya devam etmektedir14.
BM Sözleşmesinde, devlet olmanın unsurlarının kaybolması halinde, hangi hukuki
sonuçların doğacağına ilişkin açık hüküm bulunmamaktadır.

BM organlarının uygu-

lamasında “Başarısız Devlet” in devam ettiğinden hareket edilmektedir. Bu devletlerin
hukuksal varlıklarının devam ettiği, bağımsızlıkları, egemenlikleri ve ülke bütünlükleri
ya açıkça ya da dolaylı olarak tasdiklenmiştir15. Uygulamada “Başarısız Devlet” , etkin
devlet gücünün ortadan kalkması süresince de BM üyesi olarak devam etmektedir.
Uygulamadaki bu netliğe rağmen öğretide bu konuda tam bir sonuca ulaşılamamıştır.
“Başarısız Devlet ”in, uluslararası hukuk süjesi olarak varlığını sürdürmesi konusunda
üç ayrı görüş vardır.
Bir grup yazara göre, bu durumdaki devletin artık varlığını sürdürdüğü söylenemez. Bu
devletlerin uluslararası hukuk sujeliği düşmüştür. Bu yazarlara göre, her ne kadar uluslararası hukuk uygulaması “Başarısız Devlet” in devam ettiği yönündeyse de, bir devlette
hükümet olmaması, devletin kendi ülkesi ve halkı üzerinde egemen otoritesini, gücünü
kullanamaması sonucunu doğuracağından, artık ortada uluslararası hukuk anlamında
bir devlet yoktur16.
14 Liebach, s. 48
15 Örneğin Güvenlik Konseyinin S/RES 794 (1992) sayılı kararında Somali’nin ulusal birlik içinde yeniden kurulması
sorumluluğunun Somali halkına ait olduğu vurgulanmıştır. Konsey bu kararla sadece dolaylı olarak Somali Devletinin
halkının varlığını sürdürdüğü ifade edilmekle kalmamakta, aynı zamanda Somali Devletinin de varlığını sürdürdüğünü dolaylı olarak ifade etmektedir. Çünkü ortada olmayan bir şeyin yeniden inşasından bahsedilemez. Yine Liberya
hakkındaki kararlarında Konsey Liberya’nın bir uluslararası hukuk sujesi olarak varlığını sürdürdüğünde kararlarını
dayanak yapmaktadır. 918 (1994) sayılı kararda Konsey Ruanda’nın bütünlüğünden ve birliğinden bahsetmektedir.
1101 (1997) sayılı kararda Arnavutluk’un egemenlik ve bağımsızlığının altı çizilmektedir. 1389 (2002) sayılı kararda
Güvenlik Konseyi bütün üye devletlerin siyasal bağımsızlığı ve egemenliğini ülkesel bütünlüğünü aşırı kargaşa içinde
olan Sierra Leona’nın saygı duyulma sorumluluğunu hatırlatmaktadır.
16 Baldus, Extrateerritoriale Interventionen der Bundeswehr zur Rettung von fremden und deutschen Saatsangehörigen, in: Erberich/Horster/Hoffmann/Kingreen/Fundter/Stormer (Hrsg.), Frieden und Recht, 1998, s. 259 vd: Cooper,
EA 1993, 507; van Eijk, AJICL 9 (1997) s. 573 vd.
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Bazı yazarlara göre ise “Başarısız Devlet” te artık etkin bir egemen devlet otoritesi yoktur. Üstelik bu durum, geçici bir süre için olmadığı gibi, harici bir güç tarafından hukuka
aykırı olarak da oluşturulmamıştır. Bir devletin varlığı için gereken üç unsurdan birisi
ortadan kalkmıştır. Ancak “Başarısız Devlet” in hukuken varlığının sürdüğü varsayılmalıdır. Bu varsayımın sebebi ise, halkın kendi geleceğini belirleme hakkıdır. Burada devlet
ortadan kalkmışsa bu ülke bir başka devlet tarafından işgal edilecektir. Bu ise halkın
kendi geleceğini belirleme hakkını ihlal eder. Dolayısıyla halkın bu hakkını kullanacağı
zamana kadar bu ülke üzerinde “Başarısız Devlet” in hukuksal varlığının sürdüğü kabul
edilmelidir17.
Ağır basan görüşe göre ise, “Başarısız Devlet” in içeride varlığını kaybetmesine rağmen
uluslararası hukuk açısından varlığı sona ermiş sayılmaz. “Başarısız Devlet” sadece uluslararası hukukta hareket etme kabiliyetini yitirmektedir. Ancak devlet ve uluslararası
hukukun süjesi olarak varlığını sürdürmektedir18.

17 Murswiek, Der Staat, 35 (1996) s. 31 vd, Wellhausen, Humanitare Intervention 2002, s. 224, Delbrück, in: FS Rauschning, s. 427 (435); Krieger, Das Effektivitatsprinzip im Völkerrecht, s. 2000, s. 173 vd.
18 Bartl, Die humanitare Intervention durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im „Failed State“, 1999, s. 81;
Epping, in Ipsen, Knut, Völkerrecht, 1999, s. Paragraf 5 Kenar Nr. 9. Herdegen, s. BDGV 34 (1996), 49 vd.; Kimminich/
Hobe, Einführung in das Völkerrecht, 2000, s. 102 vd.
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İnsan Haklarının Korunmasında
Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Av. Necati Ceylan
Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri
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Kur’an-ı Kerim “insanın şerefli ve üstün olduğunu” ifade ederek, onun Allah nazarındaki
yerine ve bu âlemdeki konumuna işaret etmiştir. Kur’an-ı Kerim’in insanı muhatap alması da ona verilen değerin bir başka ifadesidir. İnsan, insan olarak yaratılmış olması
sebebiyle birtakım haklar ve yükümlülüklere sahiptir. İnsan hakları insandan ayrılamaz.
Hakların temelinde ‘insan olarak yaratılma’ vardır. İnsanın bu haklardan vazgeçmeye,
bunları devretmeye hakkı yoktur. İlahi kaynaklı olması itibariyle hiçbir devlet, hiçbir hükümet, hiçbir meclis, hiçbir kurum ve hiçbir kişi, hiçbir gerekçeyle bu hakları ortadan
kaldıramaz.
Müslüman Hukukçular olarak, insan haklarının ve haysiyetinin korunması, adaletin ve
hakkaniyet ilkesinin tesisi ile yükümlüyüz. Adalet ve insan haklarına saygı İslam’ın ilkelerindendir. Allah (C.C)
ِ ِ
ُّ بِاْل َع ْد ِل َوأَ ْق ِسطُوا ِإ َّن اللَّهَ ُي ِح
ين
َ ب اْل ُم ْقسط
“Adaletli davranın. Şüphesiz Allah, adil davrananları sever.”(Hucurat Suresi, ayet:9)
buyurmaktadır. Hz. Muhammed (SA.V.) 632 yılında yüz yirmi dört bin Müslüman’a hitap
ettiği veda hutbesinde; bütün insanların eşit olduğunu, can, mal ve namuslarının kutsal
olup her türlü tecavüzden korunduğunu bütün aleme ilan etmiştir. Bunlar, insanların
dokunulmaz haklarıdır.
Müslüman, başkalarının hakkına saygı göstermek ve insanlara zarar verecek davranışlardan sakınmak mecburiyetindedir. Ayrıca kendisi için sevdiği şeyleri başkaları için de
istemesi gerekir. Hz. Muhammed (S.A.S.) “Sizden hiçbir kimse kendisi için sevdiği bir
şeyi, kardeşi için de sevmedikçe gerçek mümin sayılmaz.” buyurmaktadır.
Dini, ırkı, rengi, dili, cinsiyeti, siyasi görüşü, felsefi kanaati, toplumsal aidiyeti, uyruğu ne
olursa olsun, insanlık ailesinin şerefli bir üyesi olarak her insanın, dilediği gibi inanma,
düşünme ve ifade hakkı, yaşama hakkı, aklın ve neslin korunması hakkı, mülkiyet hakkı,
hürriyet hakkı, eşitlik hakkı, kişi güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı olmak üzere
bütün hak ve hürriyetlerinin, insanlık şeref ve haysiyetine uygun bir şekilde hukukun
güvencesine alınması gerekir.
Dünyadaki bütün varlıkların insanlığa emanet olarak verildiği bilincinden hareketle,
uyum içinde yaşamak ve onları korumak temel ilkelerimizden biridir.
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Temel ilkemiz, hakkı ayakta tutmak, şahsımız, anne babamız veya yakınlarımız aleyhine
bile olsa, haktan ve haklıdan yana olmak, adaleti savunmaktır.
Dünyadaki bütün haksızlıklara ve keyfi uygulamalara son vererek adaleti ve ahlaki değerleri hâkim kılmak için mücadele etmek varlık sebebimizdir.
İnsan hakları, Allah (C.C.) un insana doğuştan hatta doğmadan önce vermiş olduğu haklardır. İnsan hakları kavramı, Hz. Adem’ le başlar. Allah (C.C) u Hz. Adem’e insanla ilgili
bütün hak ve vazifeleri öğretmiştir. İlk insan hakları ihlali de hayat hakkı ile ilgili olarak
Kabil’in Habil’i öldürmesiyle vuku bulmuştur.
İnsan hakları mücadelesi insanlık tarihiyle başlar. İlk insandan bu güne kadar da insan
hakları ihlalleri ile mücadele edilmiş ve bir çok bedeller ödenmiştir. Bu konuda en çok da
peygamberler bedel ödemiş ve saldırılara uğramışlardır. Hatta Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya
aleyhisselâm gibi öldürülen peygamberler vardır.
Günümüz modern dünyasında insan hakları mücadelesi Sivil Toplum Kuruluşları nezdinde vücut bulmaktadır. Toplumun insan hakları problemlerinin çözümü için insanların
ilk önce hak ve hürriyetlerinin neler olduğunu öğrenerek, haklarına sahip çıkmaları ve
onları korumak için örgütlenmeleri gerekir. İnsanların tek tek yapamadıklarını gönüllü
olarak beraber yapmaları Gönüllü Kuruluşları (Sivil Toplumu) oluşturur. Gönüllü kuruluşlar, gönüllülüğü ve dayanışmayı temsil eder. Bizim gönüllü kuruluşlar olarak kullandığımız kavramı 21.yüzyılda Sivil toplum kuruluşları olarak kullanmaktayız. Meslek odaları,
sendikalar, vakıflar, dernekler ve birlikler sivil toplum kuruluşlarıdır.
Bugün artık insan hakları kavramları ile gönüllü kuruluşlar (Sivil Toplum Kuruluşları)
birbirinden ayrı değerlendirilemez. Sivil Toplum Kuruluşları devletin gücünün yetmediği
alanlarda tamamlayıcı olarak çeşitli toplumsal hizmetleri yerine getiren örgütlenmelerdir. Sivil toplum kuruluş (STK)’ları resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki, çevresel alanlarda ve amaçlarda örgütlenen
üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kar amacı gütmeyen ve gelirlerini
bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Temel hedefleri toplumun
problemlerine çözüm bulmak ve toplumun gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Toplumların bilinçlenmesi ile birlikte STK’ların milli ve milletlerarası alandaki
etkinlikleri de her geçen gün artmaktadır .
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Fert olarak yapılanlarla birlikte yapılanlar arasında büyük farklar vardır. Kur’an sık sık
birlikteliğe vurgu yapar. İnsanlar şerde dahi bir birliktelik içerisinde olduklarında başarıya ulaşırlar. Birliktelik başarının ön şartıdır. Uhud savaşı buna örnektir. Müslümanların
birlikte hareket etmemesi ve emre itaatsizlik başarısızlığı getirmiştir. Oysa müşrik ordusu sistemli ve birlikte hareket etmeleri sayesinde başarıyı ulaşmıştır. Bu birlikte şahısların hatası bazen birliklerin tamamına mal olacak zarar ve ziyanlara neden olur. Cenabı
Allah’ın farklı yarattığı diller, kültürler, kendi varlığının delili ve insanların bu farklılıklar
karşısında kaynaşmalarını sağlayacak ibretler olduğunu vurgularken insanlık âlemi hala
bu durumu kabullenebilmiş ve aşmış değildir. Oysa teklik Allah’a mahsustur.
İnsan hakları bakımından İslam coğrafyası ve dünya açısından pek parlak değil. Umulur ki gelecek insan hakları ve sivil toplum açısından aydınlık olsun. Geçmişte, binlerce
savaş, milyonlarca ölüm, milyonlarca insan hakları ihlali yaşamış ve halen yaşamaya devam etmektedir.
Biz bu ihlalleri önlemekle yükümlüyüz. Sivil Toplum kuruluşları, devlete bağlı olmadan,
milli veya milletlerarası sahada insan haklarının Kur’an ve sünnet doğrultusunda tanımını yapmalı, kapsamını tespit etmelidirler. İnsan hak ihlallerinin tespit edilmeli ve raporlanmalıdır. İnsan hakları ihlallerine karşı çıkmalı, hak ihlaline sebep olan sorumluların
yargılanmaları sağlanmalıdır. Bu hakların önemi ve korunması konusunda halk bilinçlendirilmelidir.
Hak temelli Sivil Toplum kuruluşların, insan hakları ihlallerini denetlemek, tespit etmek,
milli ve milletlerarası düzeyde kamuoyunu bilgilendirmek, insan hakları ihlal edilen kişilerin milli ve milletlerarası organlara başvurusunda yardımcı olmak konularında etkili
olacak şekilde üzerlerine düşen görevi yerine getirmektedirler. Ayrıca, insan haklarıyla
ilgili gerekli inceleme, yayın, duyuru yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal ve
bilimsel toplantılar düzenlemek suretiyle kamunun, insan hakları konusunda duyarlılığını ve milli bilincin gelişimini sağlamaktadırlar. İnsan haklarıyla ilgili çalışmalar yapan
Sivil Toplum kuruluşları uluslararası kuruluşlarla iletişime geçerek ve işbirliği yaparak
bu duyarlılığı, bilinci hem uluslar arası alana yaymakta hem de insan haklarının korunması ve geliştirilmesini etkili bir şekilde sağlamaktadırlar. Bu açıdan her iki kavram da
küreselleşen kavramlardır.

351

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı
Sivil toplum ve sivil toplum örgütlerine verilen önemin uluslararası düzeyde politik söylem ve uygulamalarla birlikte ciddi bir artış göstermesi, gönüllülük kavramını yeniden,
ancak farklı biçimde göz önüne getirdi. Siyasal ve ekonomik girişimlerin başaramadığı barış içinde birlikte yaşama idealini, özgün faaliyetler icra eden gönüllü kuruluşların
dayanışması ve yönetimlere etkin katılımı yöntemiyle başarabilmek, denenmeye değer,
başarı şansı yüksek bir seçenek olarak insanlığın önünde durmaktadır.
Avrupa ve Amerika’nın yanında tüm dünyada artan etkinliği açıkça görülen Sivil Toplum
Kuruluşlarının (STK’ların), bir araya gelerek şemsiye kuruluşlar oluşturma yoluyla etkinliklerini artırma girişimlerini hız kazandığı da gözlenmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları
Avrupa ve Amerika’dan sonra İslam coğrafyasında da müşahhas bir güç odağı haline gelerek yasama, yürütme, yargı ve medyadan sonra beşinci güç olarak toplum yapısındaki
yerini almıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sivil Toplum Kuruluşları insan kaynakları başta olmak üzere inanç, değer, ümit, güven,
ilişki, hayal, motivasyon, bilgi, proje, para, zaman, kurum, alt yapı, teknoloji gibi girdileri ve diğer tüm kaynakları yerinde, usulünce ve gereğince kullanmak suretiyle verimli
çalışmayı öğrenmeli; tutarlı, doğru, açık, ulaşılabilir ve ölçülebilir hedefler koyup yetkin
ve sürekli gelişim içerisinde olan bir sistem kurabilmelidir. Bir kurum içerisindeki bütün
oluşların, davranışların, kararların, ilişki ve iletişimlerin, tutumların, tepkilerin esasını
ve biçimini oluşturan paradigma; üretim, özgürlük, özgünlük, adalet, merhamet, sorumluluk, aşk, hikmet, sadakat, emanet, liyakat, güven, barış, birlik gibi bize ait parametreleri kullanmalıdır (Sayımlar, 2006).
Sivil Toplum Kuruluşları her şeyi yapan değil, bir sorunu çözmeyi amaç edinmiş ve o
konuda uzmanlaşmış kuruluşlar olmalıdır. Esas olarak faaliyetleri vakıflar, dernekler ve
diğer Sivil Toplum Örgütleri yapacaktır. Şemsiye kuruluşlar ise koordinasyonla yetinmelidir. Gönüllü faaliyet aşamasından Sivil Toplum Örgütleri aşamasına geçmeliyiz. Bu ise,
“Ben haklı davam için sonuna kadar mücadele edeceğim” bilinç ve azmini profesyonelce
ortaya koymaktır (Şişman, 1996).
Siyaset kurumuyla dikkatli mesafeli bir ilişki içerisinde olunmalı, asla bir siyasi kuruluşun yan örgütü konumuna düşülmemelidir. Sivil Toplum Kuruluşları hükümetlere projeler sunarak onları yönlendirmelidirler. Değişik platformlarda hükümet üyeleriyle bir ara352
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ya gelerek çözümler üretmeye çalışmalıdırlar. Ancak, Sivil Toplum Kuruluşları devletin
emrine girmemelidir. Bu durumda sivil toplum örgütleri yara alır sebep olmuş; hem bu
kuruluşların, hem de onların erklerce kullanılmasına itiraz edemeyen diğer Sivil Toplum
Kuruluşları itibarını zedelemiştir (Kuralay, 2006).
Sivil Toplum Kuruluşları bilgi, iletişim ve işbirliği ihtiyacını karşılamada dünya ülkelerinin %98’ini birbirine bağlayan interneti etkin bir şekilde kullanabilmelidir. Üye sistemi,
Sivil Toplum Kuruluşları iletişim, gönüllü ve sponsor veri tabanları ile sohbet odalarını
ihtiva eden sistemler kurulup sürekli güncellenebilir. Her Sivil Toplum Kuruluşunun donanımlı bir iletişim merkezi ve arşivi olmalıdır.
Müslüman ülkelerde, çok önemli, hayati bir mesele olarak karşımıza çıkan diğer bir olgu
da; Sivil Toplum Kuruluşlarının fonksiyonel birlik ve etkin temsil ihtiyacıdır. İzole müstakil kuruluşlar, gerek ülke sathında, gerekse uluslararası arenada, insan hakkı ihlalleri,
savaşlar, küresel kirlenme gibi yerel, bölgesel ve küresel sorunlarla ilgili bir kanaat ortaya koyamamakta, bu gibi sorunlarla ilgili bir görüş belirtse bile, ne ulusal nede küresel
bir etki doğurabilmektedir.
Müslüman toplumların eğilim, kanaat ve görüşlerini yerel, bölgesel ve küresel platformlarda gür bir seda ile duyurabilmesi ve bu sedanın yankı bulabilmesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının, ulusal ve küresel federasyonlar ve konfederasyonlar şeklinde birlik, şemsiye
veya çatı kuruluşlar oluşturmasına bağlıdır. Bu üst kuruluşların misyon ve vizyonlarının
açıklığı oranında üye kuruluşlarda mensubiyet şuurunun gelişmesi ve üst kuruluşa etkin
katılım sağlamaları söz konusu olacaktır.
Benzer amaçlı Sivil Toplum Kuruluşlarının federasyon ve konfederasyon şeklinde yapılanmaları, gerek üye kuruluşlar, gerek üst kuruluşlar, gerekse uluslararası kuruluşlar
arasında daha fonksiyonel ve daha etkin ilişkiler kurma imkanı sağlayacaktır. Böyle bir
yapılanma modeli, kuruluşlara sadece kendi aralarında ve ülkelerinde değil, sair milletlerarasında da saygınlık ve etkinlik kazandıracaktır.
Son söz olarak, bir baskı ve çıkar grubu olan hak temelli Sivil Toplum Kuruluşlarının,
insan haklarının korunmasında önemli işlevlere sahip olması, insan hakları konusunda
toplumu bilinçlendirmesi ve bireylere uygulamalı olarak hak arama yollarını göstermesi
nedeniyle dava açmak ve davaya katılmak suretiyle hukuk sistemine toplumsal ve örgütsel katılımları sağlanmalıdır.
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Bugün insanlık bilgide ilim ve teknolojide ilerlemiş yeni boyutlara ulaşmıştır. Ancak hukukta, adalette hakkaniyette ve ahlak da bir ilerleme yoktur. İslam coğrafyasında işlenen zulümler ve yeryüzündeki hukuk ihlalleri, bunun açık delilidir. Bu sebeple kurulacak
yenidünya düzeninde bütün insanlığa en çok ışık sunacak olan kaynak, Kuran-ı Kerim
olacaktır.
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Savaş esnasında uyulması gereken kuralların bir uluslararası sözleşme vasıtası ile ilk kez
ortaya konuluşu, 22 Ağustos 1864 tarihinde 16 Avrupalı devlet arasında imzalanan “Kara
Savaşlarında Yaralı ve Hasta Askerlerin Durumunun İyileştirilmesine Dair Sözleşme” ile
olmuş, daha kapsamlı sözleşmeler 1899 ve 1907 yıllarında La Hey de yapılmıştır. Savaş
hukukuna ilişkin en kapsamlı sözleşmeler 1949 yılında Cenevre’de imzalanmış ve günümüzde hemen bütün ülkeler sözleşmelere taraf olmuşlardır.
Ancak, savaş ya da silahlı çatışmalar esnasında uyulması gereken bu nitelikteki kuralların ortaya çıkışını 1864 yılına ve yalnızca Avrupa’daki kimi gelişmelere dayandırmak
yanlış olur. Özellikle ilahi dinlerde zikredilen savaşmaya ilişkin uyulması gereken kurallar, bu alanda ortaya çıkan hukuki kuralların öncülerindendir. Binlerce yıl geriye gidildiğinde, Çin, Yunan, Hint, Roma medeniyetlerindeki kimi öncü düşüncelerin ve kuralların1
yanı sıra teolojik olarak bakıldığında da, Hıristiyanlık ve İslam’ın ön plana çıktığını görmek mümkün.
Örneğin İslam’da, öncelikle Kuran’ı Kerim’de bazı temel prensiplerin bulunduğu görülmekte. Muhammed Suresi’nin 47. Ayeti’nde, savaşırken sadece askerlere yönelik savaşılması
gerektiği ve esir alınanların da serbest bırakılması gerektiği emredilmekte.2 İslam’da savaş
esnasında uyulması gereken kurallar detaylı bir şekilde Hz. Muhammed’in (SAV) söz ve
uygulamalarında (sünnet) yer bulmakta. Sadece savaşan statüsündekilerle savaşılması gerektiği, yaşlılara, kadınlara, çocuklara, kendisini ibadet ü tâate vermiş ruhbanlara ve mabetlere ilişilmemesi, ağaçların yakılmaması, hayvanlara dokunulmaması, servetlerin heder
edilmemesi, savaşta sivil halkın öldürülmemesi, savaşmayan sivil kimselerin canlarının ve
mallarının korunması, yapılan bütün anlaşmalara ve akitlere titizlikle saygı gösterilmesi,
kadınlara tecavüz edilmemesi, elçilerin bulundukları yabancı ülkede öldürülmemesi, hattâ ne şekilde olursa olsun tutuklanmaması ve alıkonulmaması, her hâl ve şartta düşmanı
bedenen ezmeyi ve öldürmeyi esas gaye edinilmemesi, savaşta arazinin ve mamur yerlerin
harap edilmemesi, esirlere iyi muamele gösterilmesi3 prensiplerinin ön plana çıktığını görmekteyiz.

1 Çinli filozof Sun Tsu (The Art of War, 6th Century AD) ve Hintli Sanskrit Manu Sriti (muhtemelen M.Ö. 200-M.S: 200
arası bi tarihte yaşamış) örneklerdir.
2 Mealen şöyledir: “Artık kâfirlerle karşılaştığınız zaman onları güçsüz (zayıf) bırakıncaya kadar boyunlarını vurun.
Bağlarını kuvvetlendirin (esirleri sıkıca bağlayın). Nihayet savaşı, onun ağırlıklarını (silâhlarını ve savaş levazımatını)
bırakınca da onları, ister lütuf olarak (bedelsiz) veya fidye alarak (bedel karşılığı) (bırakın). İşte böyle. Ve eğer Allah
dileseydi, elbette onlardan intikam alırdı. Ve lâkin (bu) sizin bir kısmınızı, diğer bir kısımla imtihan etmek içindir. Ve
onlar ki Allah yolunda öldürülenlerdir, o taktirde onların amelleri boşa çıkarılmaz.”
3 Bakınız, Davut Akyüz “İslam’da Savaş Hukuku Prensipleri” Yeni Ümit, http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/
islam-da-savas-hukuku-prensipleri-temmuz-2012.
357

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı
Binlerce yıl öncesinden beri oluşmaya başlayan ve özellikle 19. Yüzyıl’da Uluslararası
Hukuk kuralları haline gelmeye başlayan bu prensipleri ihlal edenlerin, yine Uluslararası Hukuk çerçevesinde yargılanması için bir uluslararası mahkeme kurulması fikri
ilk defa, 1864 yılındaki sözleşmenin yapılışına öncülük etmiş İsviçreli hümanist Gustav
Moynier tarafından 1870’li yılların başında ortaya atılmıştır. Savaş hukuku kurallarını ihlal edenlerin kendi ulusal mahkemelerince yargılanması hukuken mümkün ve yukarıda
bahsedilen sözleşmeler gereği zorunlu iken, bir uluslararası mahkemeye olan ihtiyacın
her dönemde hissedilmesinin temel bir gerekçesi bulunmaktaydı. Devletler savaş kurallarını ihlal eden kendi askerlerini veya üst düzey liderlerini ya hiç yargılamamakta, ya
da göstermelik bir şekilde yargılamaktaydılar. Bu temel gerekçe ile, 1919 yılında Birinci
Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Versailles Antlaşması, Alman imparatoru Kaiser II.
Wilhelm ve diğer Alman savaş suçlularının yargılanmasını öngörmüşse de, bu hükümler
uygulamaya konulamamıştır.
İkinci Dünya Savaşı’nı takiben önemli Alman ve Japon savaş suçlularını yargılamak için
geçici nitelikli de olsalar Nüremberg ve Tokyo mahkemeleri kurulmuş ve her iki ülkenin önde gelen savaş liderleri yargılanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda,
9 Aralık 1948 tarihinde imzalanan Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına
Dair Sözleşme ile birlikte BM Genel Kurulu, Uluslararası Hukuk Komisyonu’ndan (UHK)
bu türden suçları işleyenlerin yargılanması için bir uluslararası mahkeme kurulması
imkânını araştırmasını istemiştir. Her ne kadar UHK bu tür bir mahkeme kurulmasını
mümkün görüp 1951 ve 1953 yıllarında kurucu antlaşma taslakları hazırlamışsa da, özellikle soğuk savaş döneminin yarattığı gergin ortamda mahkemenin kurulması yeterli
destek bulamayıp ertelenmiştir. Gerekçe olarak ise, “saldırı suçu” nun tanımının henüz
yapılamamış olması gösterilmiştir.
Soğuk Savaş sonrası dönemde, 1990’lı yılların başlarında hem eski Yugoslavya’da hem de
Ruanda’da işlenen savaş suçlarının faillerini yargılamak için BM Güvenlik Konseyi tarafından ayrı ayrı geçici iki uluslararası ceza mahkemesi kurulmuş, hem yeni dönemin hem
de bu mahkemelerin yarattığı etki ile sürekli bir uluslararası ceza mahkemesi kurulması
çalışmaları 1994 yılında yeniden başlatılmıştır. Çalışmalar sonucunda, Uluslararası Ceza
Mahkemesi’ni kuran antlaşma 15 Haziran-17 Temmuz 1998 tarihleri arasında, 160 devletin katıldığı ve Roma’da yapılan devletlerarası bir konferans sonucunda 17 Temmuz 1998
tarihinde Roma da 120 devlet tarafından imzalanmıştır. Aralarında ABD, İsrail, Çin, Irak
ve Katar’ın da bulunduğu 7 devlet Konferans’ta karşı oy kullanırken 21 devlet çekimser oy
kullanmıştır. Mahkemenin kurucu antlaşması 1 Temmuz 2002’de yürürlüğe girmiş, yar-
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gıçları 3-7 Şubat 2003 arasında ve başsavcısı 21 Nisan 2003 tarihinde seçildikten sonra
Mahkeme çalışmaya başlamıştır.
Mahkemenin yargı yetkisi ulusal mahkemelerin yargı yetkisini tamamlayıcı niteliktedir.
Bir başka deyişle, savaş suçu işlediğinden şüphelenilenlerin kendi ulusal mahkemelerince ya hiç yargılanmaması ya da göstermelik (eksik) yargılanmaları durumunda, bu
kişilerin üzerinde mahkemenin yargı yetkisi kullanılabilmektedir.
Kısaca özetlemek gerekirse, mahkeme, soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve
saldırı suçu (121 ve 123. maddelerdeki şartlar oluştuktan 7 yıl sonra) işlediği iddia edilenleri yargılama yetkisine sahiptir. Mahkeme yürürlüğe girdikten sonraki tarihleri kapsamak üzere, taraf devletlerin vatandaşlarının dışında veya taraf devletlerin ülkesinde
veya Mahkeme ile antlaşma yapmış ülke topraklarında bu suçları işleyenleri de kapsamaktadır. 18 yargıçtan oluşan Mahkeme’nin yargıçları Mahkeme’ye taraf olan devletler
tarafından seçilmektedir.
Ortadoğu, neredeyse I. Dünya Savaşı’ndan beri, bölgede yaşanan silahlı çatışmalar dolayısı ile gündemde olmuştur. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra Filistin’de yaşanan
çatışmalar ve İsrail’in uygulamaları hemen her dönem gündemde olmuştur. Filistin’de
yaygın bir şekilde sivillerin öldürüldüğü, sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı, sivillerin
temel ihtiyaç maddelerinden mahrum bırakıldığı ve sürgün edildiği, esirlere işkence ve
benzeri muamelelerde bulunulduğu, kullanılması yasak silah ve savaş yöntemlerinin kullanıldığı, savaşta dokunulmazlığı bulunan sağlık personeli ve hastanelerin hedef alındığı
ve daha birçok suç teşkil eden eylemlerin gerçekleştirildiği görülmüş ve görülmektedir.
1990’lı yıllardan itibaren silahlı çatışmalar açısından ön plana çıkan bir başka örnek Irak
olmuştur. Burada da sivillerin öldürülmesi, işkence uygulanması, yerleşim yerlerinin
harap edilmesi ve daha birçok temel hakkın ihlal edilmesi yaygın bir hal almıştır. Son
zamanlarda Irak’ta hüküm süremeye başlayan iç savaşta da benzeri uygulamalar devam
etmektedir.
Son 3 yıldır bir iç savaşla ön plana çıkan örnek Suriye olmuştur. Bu savaşta özellikle mevcut yönetimin, savaşan ve savaş dışı kişiler arasında yarım gözetmemesi, işkence, temel
ihtiyaç maddelerinden mahrum bırakma ve sürgün etme yaygın uygulamalar olmuştur.
Uzun yılardır Ortadoğu’da hüküm süren silahlı çatışmalar ve işlenen suçlara, son yıllarda
özellikle UCM’in kuruluşundan beri farklı bir gözle bakılmaya başlandığını görmekteyiz.
Zira, Irak’ta ya da Filistin’de silahlı çatışmalar esnasında işlenen suçlardan dolayı, faille-
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rin yargılanmaması ve cezalandırılmaması olağan bir hal almışken, UCM’nin kuruluşundan beri, faillerin bu Mahkeme’ce yargılanması ihtimali ya da seçeneği üzerinden ciddi
tartışmalar yaşanmaya başlanmıştır.
Uzun bir süreç ve mücadelenin sonucunda ve bu suçları işleyenlerin cezasız kalmasını
engelleme umuduyla kurulmuş Mahkeme, gerçekten de son 10 yılda beklentilere ne derece cevap verebilmiştir? Su ana kadar Mahkeme neredeyse tamamen Afrika’nın bazı
ülkelerindeki çatışmalarda suç islediği iddia edilenlerle ilgili soruşturmalar başlatmıştır
ve davalar görülmeye başlanmıştır. Yalnızca son dönemde 26 Şubat 2011’de BM Güvenlik Konseyi’nin oybirliği ile meseleyi Mahkeme’ye havale etmesi üzerine Libya”daki iç
çatışmalar Mahkeme’nin gündemine girmiştir. Mahkeme 1 Haziran 2012’de, Muammer
Gaddafi, oğlu Saif Gaddafi ve Abdullah Al-Senussi hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştır. Muammer Kaddafi’nin ölümü üzerine onunla ilgili tutuklama kararı düşmüş, diğer iki
kişi ise halen yakalanamamıştır. Yine son dönemde Mahkeme Savcılığı, Afganistan, Gürcistan, Gine, Kolombiya, Honduras, Kore ve Nijerya’daki durumları incelemeye almıştır.
Şüphesiz ki Mahkeme’nin bu güne kadarki yargılamaları ve etkinliği değerlendirilerek,
özellikle Ortadoğu’da beklentileri karşılayıp karşılamayacağı ya da hangi şartlarda karşılayabileceği, üzerinde durulması gereken önemli bir mesele hakline gelmiştir. Bu bağlamda, Suriye ve Filistin’de işlenen suçların faillerinin, kendi ulusal mahkemelerince
yargılanmayacağı ya da yargılansa bile etkili yargılanamayacağı gerçeğinden hareketle
hangi şartlara UCM’nin etkin rol alacağı ortaya konulacak husustur.
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İslam’da Birlikte Yaşamaya Dair
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Gazeteci-Yazar
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Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Yeryüzünden hesaba
çekileceğiz. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana,
zalime karşı duracağız.. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa..
Allah bizim ellerimizle mazlumlara yardım etmek ve zalimleri cezalandırmak ister. Bütün
insanlaırn malları, canları, namusları, akılları, inançları, nesillerini sürdürmeleri mukaddes bir teminata sahiptir ve korunmuştur.
Farklılıklarımıza ragmen barış içinde bir arada yaşayabiliriz. Herkesin dini kendine olacaktır.. İttifak ettiğimiz zaman birlikte hareket edecek, ihtilaf ettiğimizde birbirimizi mazur göreceğiz. Ancak kimse kimseye İlahlık ve Rablik taslamayacaktır. İşi ehline vereceğiz, aramızda işlerimiz istişare ve şura ile olacak.
İnsanları doğdukları ana, baba, zaman, toprak ya da cinsiyetleri, derilerinin renklerinden
dolayı aşağı ve üstün görmeyeceğiz.
İnanan insanlar kardeştir, ittihat ve vahdet üzdere olacaklar. Bilgi, ahlak, erdem ve hikmet sahibi insanlarla ve mazlumlarla müttefik olacağız ve değeren üreten herkesle, nimet ve külfet dengesine dayalı olaral İtilaflar kuracağız. Bu konuda rehberimiz Medine
sözleşmesi ve Hilful Fudul olacaktır.
Sonuçta, Adaletten, barıştan, özgürlükten yana, katılımcı, çoğulcu, şeffaf, hakka ve hukuka sadık yeni bir dünya düzeni istiyoruz.. İnsanın insanın kurdu olduğu değil, sadakati ile
hak ve hukukunun teminatı olan bir iİslam insanının, yaşayan bir Kur’an olan resulullahın örnekliğinde veresetül enbiya karekterinin yeniden ihya ve inşası gerekiyor.
Yaşadığı zamana ve mekana şahidlik edecek ve sorumluyluk yüklenecek bu Müslüman
karekteri, karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek, ilayı kelimetullah için malı, canı ve sevdikleri ile seferber olacaktır.
İslam, “barış” kökünden gelen bir kelimedir. Ve Allahın bir diger adı da, Selam/Barıştır..
Müslüman, Hakkın ve halkın yeryüzünde gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran
sesi olacaktır. “Bismillah” derken Müüslüman, sadece “Allah’ın adı”nı anmaz, O’nun adına tasarufta bulunduğunun farkında olduğunu düşünür, bilir ve ona gore hareket eder.
Onun rızasını gerçekleştirmek için her zaman sorumluluklarının farkında olduğunu ikrar
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eder. Esasen namaz bunun misak ve miracıdır. Bu zikirin kendisidir. Dua da, bu konudaki
sorumluluklarının farkındalığı yanında, Allahtan yardım dileme ve onun sonsuz güç ve
kudretinin fakında olarak hareket etmek için bu manevi sorumluluğun yanında, manevi
donanımın arkasında durduğunun şuuruna varmaktır. Müslümanlar her namazda “Allahu ekber” derken, sadece Allahı yüceltmezler, Kendilerinin o yüceler yücesinin rızasını gerçekleştirmek adına, onun huzurunda bulunduklarını bilirler. O kadiri mutlaktır /
Mutlak iktidar sahibidir. İşitir, görürü, duyar, bilir ve hüküm sahibidir.. O din gününün
sahibidir. Yalnız ondan yardım diler, yalnız ona sığınır, ona ibadet ederiz. “İyya kenağbüdü, iyya kenestaiyn” derken bunu deriz. “Hasbunallahu ve niğmel vekil” derken de bunu
söyleriz. Bunu günde 40 kez tekrarlarız.
Biz Ona doğru giderken o bize koşarak gelecektir. Bildiklerimizle amel edersek, o bize
bilmediğimizi öğretecektir.. Onun rızası için harcadıklarımızın karşılığını, o bize on katı,
yüz katı, hatta yediyüz katı ile geri verecektir.. Kader, rızık, ecel onun elindedir.. Bu anlamda tuzlu su kuyusundaki , çocuk Yusufu Mısıra sultan eden Allah bizi yeryüzünün
varisi kılmak istemektedir. Yeryüzünü bize mescid kılmak istemektedir.
Biz çaresizlik makamında değiliz.. Çözüm makamındayız.. Bizler Allahın açıklanmış rızasını beytan eden Kur’anın hükümlerinin yeryüzünde yaşanır kılınması için vesile olmaya
andiçtik. Galubeladaki ahdimize sadakattır görevimiz.. Yaratılış gayesinin tecellisi olsun
diyedir bütün bu çabalar.
Bu gün her ne kadar bu sorumluluklarımızdan uzaklaşmış da olsak, karanlığın en koyu
anı, aydınlığa en yakın olduğu zamandır.
Allah servet ve iktidarı, halklar ve ülkeler arasında evirir – çevirir, Sanırım biz gündönümü çocuklarıyız.
Dilerim, aklımız ve imanımız servetimizin ve gücümüzün önünde koşar. Yoksa o güç ve
servet, nefsimizin elinde bizi cehennemeye sürükleyen çılgın bir ata dönüşür.
Allah, cahil ve zalim bir topluluğüua hidayet vermeyeceğine göre, aklımızı başımıza toplamamız gerek.. Şimdi öncelikle, ilk haram olan ırkçılık fitnesinden, fahşa ve katilden
kurtulmamız gerek. Ve mezheplerimizi din edinmekten, din büyüklerimizi ilah ve rab
edinmekten , Allahın ayetlerini savaştırmaktan , mjuhkemleri bırakıpğ müteşabihlerin
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peşine düşmekten vazgeçmemiz gerekmektedir. Bugünki Sufi, Selefi, Şii tartışmaları bu
şekli ile devam ederken, bizim başka bir düşmana ihtiyacımız yoktur.
Bugün bölgemizde yaşananların bazı dünya gerçeklerinin farkına varmak, ihtilaflarımızın nasıl bir fitnenin girdabına bizi sürüklediğini görmek için bu olaylar gan,imet hükmünde bir fırsat olarak önümüzde durmaktadır.
Bizler Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz.. Adaletten, abrıştan, ögürlükten yana yeni bir dünyanın , yeni bir medeniyetin ihyası ve inşası için once
yeni iislam insanının, münevverinin ve havasının tarih sahnesine çıkması için , yaşadığı
zamana ve mekana şahitlik eden, sorumluluk üslenen Müslüman kimliğinin “ben buradayım” demesi gerekiyor.
Şimdi sıra bizde!
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İslam Hukuku ve Mukayeseli Hukukta
Birlikte Yaşama Kültürünün Hukuki Temelleri

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Savaş
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
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GİRİŞ
İnsanoğlu yaradılışı gereği başkaları ile birlikte yaşamak zorunda olan bir varlıktır. Ne
biyolojik, ne sosyolojik, ne psikolojik, ne ekonomik açıdan ve burada sayamayacağımız
pek çok başka açıdan yalnız yaşayamaz. Bu yalnızlığının giderilmesi için İlahi kudret
tarafından kendisine getirilen ilk çıkış yolu, kendisi için kendi cinsinden yaratılmış eşlerdir. Bu sebeple birlikte yaşama ilk olarak aile içerisinde ortaya çıkar. Hem İslam Hukuku
hem de diğer bütün hukuklar aile hayatını kuruluşundan hatta kuruluş öncesi hazırlıklarından başlayarak sona ermesine kadar düzenlemişlerdir. Bu düzenlemelerin başında eş
olarak tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülükleri ile varsa çocuklarına karşı
olan hak ve yükümlülükleri gelir. Dolayısıyla, birlikte yaşama kavramı ilk önce aile içerisinde kimlik kazanır. Aileden sonra kişinin birlikte yaşadığı diğer ortam komşularıdır.
Komşuluk ilişkileri de zaman içerisinde gelişerek önemli bir seviyeye ulaşmış ve hukuk
sistemleri bu ilişkileri de düzenleme ihtiyacı hissetmiştir. Dikkat edildiğinde komşuluk
ilişkilerindeki düzenlemelerin daha çok komşular açısından sınırlayıcı nitelikte olduğu
görülecektir. Birlikte yaşama olgusunun kendini gösterdiği diğer bir alan ise içinde yaşanılan toplumdur. Gerek sosyolojik olarak içinde yaşanılan toplum ve gerekse hukuki
olarak içinde yaşanılan devlet hep birlikte yaşama olgusu üzerine bina edilmiştir. Zaten
hukukun temel fonksiyonu da kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemektir.
Bu çalışmada birlikte yaşama olgusunun hukuk içerisindeki temelleri ve farklı hukuk
dalları içerisindeki görünümleri üzerinde duracağız. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk
olarak aile içerisinde birlikte yaşamaya ilişkin kurallar incelenecek, daha sonra komşular arası ilişkiler ve en sonda da genel olarak içerisinde yaşanılan toplumdaki alt yapısı
üzerinde durulacaktır.

I- BİRLİKTE YAŞAMANIN AİLE HUKUKUNDAKİ TEMELLERİ
Dünyadaki ülkelerde çok farklı hukuklar olmakla birlikte incelendiğinde bunların hakim
olan üç büyük hukuk sistemi içerisinde yer aldıkları görülmektedir. Bunlar Roma Hukuku kökenli Kıta Avrupası hukuk sistemi, Anglosakson Hukuk sistemi ve İslam Hukuk sistemidir. Türk ve Kıta Avrupası hukuk sisteminin temeli olması sebebiyle öncelikle kısaca
Roma Hukukundaki aile yapısı üzerinde durulacak, sonra da sırasıyla Türk Hukuku ve
İslam Hukukundaki düzenlemelere değinilecektir.
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A- Roma Hukukunda
Roma Hukukunda familia adı verilen aile topluluğu, en büyük erkek etrafında ona bağlı
olarak toplanmış eş ve çocuklardan oluşan bir topluluktur. Devletin ortaya çıkmasından
önce aileler küçük birer devletçik gibi kendilerine ait topraklarda yaşamaktaydılar. Devlet olmadığı için aile içerisindeki düzen aile babası olarak isimlendirilen pater familias
tarafından sağlanmaktaydı. Pater familiasın aile içerisindeki yetkisi ilk başlarda sınırsız
olup, aile evlatlarını satma ve hatta öldürmeye varacak şekilde genişti1. Aynı kökten ve
kültürden gelen akraba aileler birleşerek gens adı verilen toplulukları oluşturdular. Onlar da en sonunda devlet “Civitas” adı verilen birliği oluşturdular.
Devletin kurulmasından ve mutlak yetkilere sahip bir kral etrafında toplanılmasından
sonra bile ne kral ne de diğer dönemlerdeki kanun yapmaya yetkili makamlar (bugünkü
anlamda devlet) aile içerisindeki ilişkilere doğrudan müdahale etmek istememiştir2. Bu
düzenlemeleri zaten din ve örf adet kuralları ile oluşan aile hukukuna ve ailenin başkanına bırakmıştır. Dolayısıyla aile içerisindeki düzen çok önemli olup bunun idaresi yine
ailenin bir iç meselesi olarak kabul edilmiştir.
Burada dikkat çekici bir husus bekarlıkla mücadele ve evliliği teşvik amacıyla yapılan
düzenlemelerdir. Birinci yüzyılda henüz Roma Hristiyanlaşmadan İmparator Augustus
zamanında çıkarılmış ve bekarlıkla mücadele eden bir kanun olan Lex Iulia Maritandis
Ordinibus, evli ve çocukluları himaye ederek, özellikle miras hukukunda bekarları bazı
haklardan mahrum etmekteydi. Bu kanun, kız, erkek aile evlatlarının ve azatlıların evlenmesini teşvik etmekteydi3. Roma Devletinin uzun zaman yaşamasının ve güçlü bir devlet
olmasının temellerini güçlü bir aile yapısına sahip olmasına bağlayabiliriz.

B- Türk Hukukunda
Anayasanın 41. maddesi “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

1 Tahiroğlu, 157.
2 Gönenç, 646 ve dn. 6.
3 Umur, Lugat, 120.
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(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek
yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve
sürdürme hakkına sahiptir.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları
koruyucu tedbirleri alır.” şeklindedir.
Burada da açıkça birlikte yaşama olgusunun en büyük tezahür alanı olan toplumun temelinin aile olduğu hususuna vurgu yapılmıştır. Eski Medeni Kanunumuzda yer alan ve
köklerini Roma Hukukunda bulan “evlilik birliğinin reisi kocadır” ibaresi yeni Medeni
Kanuna alınmamış ve bu düzenlemeye uygun olarak anayasanın 41. maddesine eşler arasından eşitlik esasının hakim olduğu hükmü getirilmiştir.
Aile, kendisini oluşturan bireylerin birlikte yaşamasını gerektiren çekirdek bir topluluktur. Nitekim Medeni Kanun eşlerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 185. maddesinde
“Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu
elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar” denmektedir. Devamındaki maddelerde de aile konutunu birlikte seçecekleri, birliği beraberce yönetecekleri hükme bağlanmıştır. Buradaki düzenlemelerin
genelinden çıkan sonuç eşlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı anlayışlı olmaları, hep
birlikte yaşamalarıdır. Nitekim eşlerden birinin evlilik birliğini sebepsiz yere terk etmesi
de bir boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir.
Aile içerisindeki birlikte yaşamayı düzenleyen hükümlerin bir diğeri de çocukların anne
ve babaları ile birlikte yaşamak zorunda oldukları, velayet hakkının anne ve babaya ait
olduğu, kanuni bir sebep olmadıkça bu hakkın kısıtlanamayacağı ve kaldırılamayacağına ilişkin düzenlemelerdir. Hatta velayetin kaldırılmasından sonra bile velayet hakkına
sahip olmayan taraf çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkına sahiptir4. Bunlar hem anayasada hem Medeni Kanunumuzda hem de diğer özel kanunlarda düzenlenmiştir. Bu hak
kaynağını tabii hukuktan alan bir kişilik hakkıdır5. Türk toplumuna özgü birlikte yaşama
olgusu kapsamında sadece anne ve babaya tanınmış olan bu hak, Yargıtay tarafından

4 MK. m. 323
5 Feyzioğlu, 434; Serdar, 740.
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büyükanne ve büyükbabaya da tanınmıştı. Daha sonra kanunda yapılan bir değişiklikle
üçüncü kişilere ve özellikle hısımlara da tanınabileceği kabul edildi6. Bu düzenlemenin
yapılmasındaki temel etken Türk aile yapısının arz ettiği birlikte yaşama kültürünün özel
bir görünümüdür.

C- İslam Hukukunda
Allah (C.C.) insanın yaratıldıktan sonra kendi haline bırakılmayacağını ifade etmiş7, iman
ettikten sonra çeşitli kategorilerde sınanmak üzere kendisine bazı ödevler ve sorumluluklar yüklemiştir8. Bu ödevlerin önemli bir kısmı birlikte yaşama ile ilgilidir. Gerek ailede, gerek toplumda başkaları ile birlikte yaşamaya ilişkin kurallar önemli bir yer tutmaktadır. Kul hakkının, sahibi ile helalleşilmedikçe affedilmeyeceği, başkalarının haklarını
yiyen ve onlara zulmeden kişilerin ibadetlerinin kendilerini kurtarmaya yetmeyeceği ve
bu kişilerin ahirette iflas etmiş kişiler olarak isimlendirildiği hadisi şeriflerde belirtilmiştir9. Bu hadisi şerifler birlikte yaşamanın sınırını çizmektedir.
İslam toplumunda da toplumun temel taşı olması sebebi ile aileye özel bir önem verilmiştir. Aile içerisindeki ilişkileri sıkı ve sıcak tutacak düzenlemeler getirilmiş, bu birliği ve
düzeni bozan davranışlar yasaklanmıştır.
Aile içerisinde birlikte yaşama kurallarının ilk muhatapları eşlerdir. Eşlerin birbirine
olan ihtiyacı ve birbirleri karşısındaki statüleri “Onlar (kadınlar) sizin için örtü, sizler de
onlar için örtüsünüz”10 mealindeki ayeti kerime ile çok net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu ayeti kerime ile eşlerin birbirine olan ihtiyacı çok açık bir şekilde dile getirilmiş,
birinin diğerinin eksiklerini tamamladığı, ayıp ve kusurlarını örttüğü ifade edilmiştir. Bu,

6 Bkz. Serdar, 754 vd.
7 Bkz. Kıyamet suresi, 36. ayet.
8 Bkz.
9 “Müflis şu adama derler ki, dünyada yaptığı bütün ibadet ve taatın sevabı ile Kıyamet gününde Allah’ın huzuruna
gelir. Bu adam dünyada birçok hayır, ibadet yapmış olmakla birlikte başkalarına zulmetmiş, kimini dövmüş, kiminin
gönlünü kırmış, şuna buna eliyle ve diliyle eziyet etmiş. İşte bu hak sahiplerinin hepsi o adamın çevresine toplanacaklar,
haklarını isteyecekler: “Bana dünyada iken şöyle yaptı, hakkımı al ya Rab!” diye davacı olacaklar. Allah bunun hayır ve
iyiliklerinden hâsıl olan sevapları bunlara taksim edecek, fakat borcu yine kapanmayacak. Nihayet onların günahlarını
bunun üzerine yükleyecek, Cehennem’e gönderecek. İşte asıl müflis böyle bir adamdır.” (Müslim, Birr, 60; Tirmizi,
Kıyame, 2).
10 Bakara Suresi, 187. ayet.
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maddi ihtiyaçlar için olduğu kadar manevi ihtiyaçlar için de böyledir. Eşin kusurlarını
görmemek, onu ayıplamamak, hatalarını örtmek, ona destek olmak hep bu ayetin içerdiği manalardır11.
Eşler arasında birlikte yaşamanın çerçevesini çizen diğer bir düzenleme de veda hutbesinde yer almaktadır. Yaklaşık 130 bin kişinin huzurunda irat ettiği hutbede, eşlerin
Allah’ın emaneti oldukları ve onlara iyi davranılması gerektiği ifade edilmekte, eşler arasındaki hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olduğu belirtilmektedir.
Bu kapsamda olmak üzere anne ve babaya itaat12 ve saygı emredilmiş13, onlara iyilik gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir14. Bu ayeti kerimelerde dikkat çekici hususlardan biri
de anne ve babaya gösterilmesi gereken saygının, Allah’a iman ve itaatten hemen sonra
zikredilmiş olmasıdır. Aile içerisindeki birlikte yaşama olgusunu madden veya manen
devam ettirmek için anne ve babaya saygı göstermek gerektiği ifade edilmiş, Allah’a
iman ve itaat etmekten hemen sonra toplum düzeninin sağlanması için gereken kurallardan birinin de aile içindeki barış ve saygı ortamı olduğuna işaret edilmiştir.

II- BİRLİKTE YAŞAMANIN KOMŞULUK HUKUKUNDAKİ TEMELLERİ
Birlikte yaşamaya ilişkin kuralların ortaya çıktığı ikinci çevre komşuluk ilişkileridir. Tarihi süreç içerisinde aile hayatı şeklinde yaşama ile başlayan ilişkiler, nüfusun artması,
ilişkilerin karmaşıklaşması ve çatışan menfaatler sebebi ile farklı bir boyut kazanmıştır.
Bunun sonucunda da komşuluk ilişkileri adı verilen yeni kurallar ortaya çıkmıştır. Roma
Hukuku, Türk Hukuku ve İslam Hukuku komşuluk ilişkilerine yönelik düzenlemelere sahiptir. Komşuluk ilişkilerini düzenleyen kuralların toplumu düzenleyen ve birlikte yaşamaya yönelik kuralar olduğu şüphesizdir.

11 Akgündüz, 25.
12 Lokman suresi, 14. ayet.
13 Nisa Suresi, 36. ayet “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah,
kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.”
14 İsra Suresi, 23. ayet “Rabbin, yalnız Kendisine tapmanızı ve ana babaya iyilik etmeyi buyurmuştur. Eğer ikisinden
biri veya her ikisi, senin yanında iken ihtiyarlayacak olursa, onlara karşı “Öf ” bile demeyesin, onları azarlamayasın.
İkisine de hep tatlı söz söyleyesin.”
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A- Roma Hukukunda
Yukarıda da belirtildiği gibi Roma Hukuku aile hukukuna ilişkin açık ve doğrudan düzenlemeler yapmaktan kaçınmıştır. Bununla beraber komşuluk hukukuna yönelik düzenlemeler, Roma Hukukunun ilk kodifikasyonu olan XII levha kanunlarında ayrıntılı
hükümler şeklinde görülmektedir15. Roma Hukukundaki ilk düzenlemeler kişinin kendi
mülkünde dilediği gibi tasarruf edebileceği şeklindedir. Roma hukukundaki komşuluk
hukukuna ilişkin düzenlemeler, genelde mülkiyet hakkının kısıtlanması şeklinde getirilmiş düzenlemelerdir. Kimin komşu olduğuna ilişkin yapılan tespitlerde ise kişinin yaptığı faaliyetlerden etkilenen çevredeki kişiler komşu olarak değerlendirilmiştir.
Roma Hukukunda komşuluk ilişkileri daha çok eşya hukuku alanında ve taşınmazlarla
ilgili olarak ortaya çıkmıştır. İstisnai olarak taşınırlara ilişkin düzenlemelere de rastlanmaktadır16. Roma Hukukunda komşuluk ilişkilerinin görünümü komşuları rahatsız edici
faaliyetlerden kaçınmak ve onların kendi mülklerinden makul ölçülerde yararlanmasına
katlanmak şeklinde ortaya çıkar17.
Roma Hukuku kazuistik bir sisteme sahiptir. Olaylar üzerinden hareket ederek sorunları
çözmeye çalışır. Roma Hukuku kaynaklarında karşılaşılan komşuluk hukuku ile ilgili düzenlemeler genellikle şu konulara ilişkindir:
Komşu tarafından kendi arazisinde yapılan kazı ve inşaat faaliyetleri sebebi ile zarara
uğrayan komşunun bunu engellemesi ve zararını tazmin ettirmesi18.
Komşusunun arazisindeki bir ağaç sebebi ile onun dallarından, meyvelerinden gölgesinden vs zarar gören kişinin belli ölçüler içerisinde bu ağaçları ya da dalları kesmesi veya
meyveleri kendisi için toplaması19.
Kendi arazisinde duman veya koku çıkaracak faaliyetler yapmak suretiyle komşuları rahatsız etmemek. (Ancak makul ölçülerdeki bu faaliyetlere komşuların katlanmak zorunda oldukları da ifade edilmiştir20).

15 Schwarz, 104.
16 Tahiroğlu, Mülkiyet, 80.
17 Koschaker/Ayiter, 114.
18 Erdoğmuş, 56.
19 Tahiroğlu, Mülkiyet, 90, 93.
20 Erdoğmuş, 55.
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Roma Hukukunda salt dini sebeplerle de getirilmiş komşuluk hukukuna ilişkin düzenlemelere rastlanmaktadır. Şehir merkezlerine ölü gömmenin yasak olması sebebi ile şehir
dışında başkasının arazisine ölü gömmüş olan kişiye, arazi sahibinin geçme ve orada dini
görevlerini yerine getirme izni vermesi gerektiği ifade edilmektedir21.

B- Türk Hukukunda
Türk Hukukundaki düzenlemeler içerik ve hukuk sistematiği açısından Roma Hukukundakilere benzemektedir. Roma Hukukunun etkisi ile oluşmuş Kıta Avrupa’sı hukuk
sisteminin bir parçası olan Türk Hukukundaki bu benzerlik şaşırtıcı değildir. Hukukun
seküler bir anlayışla oluşmasının bir sonucu olarak komşuluk ilişkileri Roma Hukukundaki gibi maddi ilişkiler çerçevesinde ve daha çok mülkiyet hakkının sınırlanması başlığı
altında incelenmiştir. Komşu arazideki ağaç ve bitkilere ilişkin, yapı ve kazılara ilişkin,
koku ve duman çıkarmaya ilişkin düzenlemeler neredeyse aynıdır.
Eşya hukukunda mülkiyet hakkının sınırları ve irtifak hakları gibi başlıklar altındaki
geçit hakkı, kaynak hakkı, mecra hakkı gibi düzenlemeler komşular arasındaki katlanma
yükümlülüğü temeline dayalı ilişkileri düzenlemektedir.

C- İslam Hukukunda
İslam Hukukunda ilk dönemlerde yüksek dini ve ahlaki algı sebebi ile komşuluk ilişkileri günah kavramı ile düzenlenmeye çalışılmış, daha sonraki dönemlerde ise bununla
yetinilmeyip dünyevi müeyyideler ile de desteklenmiştir. Bu da yukarıda belirtildiği gibi
mülkiyet hakkının sınırlandırılması başlığı altında incelenmiştir22. Aslında İslam Hukukunun hem dünyevi hem de uhrevi yönünün olmasının bir sonucu olarak komşuya zarar verici davranışlar aynı zamanda dini anlamda da yasak davranışlardır. Ancak İslam
hukukunda komşulukla ilgili olarak ihdas edilen hükümlerin bir kısmının sadece dini
sebeplerle getirilmiş düzenlemeler olduğu da ilgili düzenlemeden anlaşılmaktadır.
İslam Hukukunda kişinin mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunması bunun başkasına
fahiş zarar vermemesi şartı ile kabul edilmişti (Mecelle m. 1197). Hangi tür zararların fahiş zarar sayılacağı genel bir kurala tabi kılınmamış, Mecellenin de sistematiğine uygun

21 Umur, Ders Notları, 422.
22 Karaman, 87-88.
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olarak bazı örnekler verilmek suretiyle açıklanmıştı23. Bu kapsamda olmak üzere komşu
taşınmaza doğru açılan pencereden bakıldığında komşuya ait alanda kadınlar için ayrılmış bir alan varsa (makarrı nisvan), mahremiyeti ihlal eden bu durum da fahiş zarar sayılmış24 ve giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir25. Bu konuda Mecelle’de
de 1202. maddeden başlayarak ayrıntılı düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin
ortak noktası zararın giderilmesi için perde veya duvar gibi önleyici tedbirlerin alınmasının emredilmesi ve mümkün olduğunca açılan pencere gibi deliklerin kapatılması yoluna gidilmesi, eğer bu mümkün değilse pencerenin kapatılmasının istenmesidir26. Dikkat
edilirse bu düzenlemelerde özel hayatın gizliği prensibi ile birlikte mahremiyete ilişkin
prensiplerin de ön planda olduğu görülmektedir.
Türk Hukuku ve mehaz İsviçre Hukuku laik bir temele dayandığı için bu tür sosyal ilişkilere yönelik bir kural içermemektedirler27. İsviçre Hukukunda bu konu hiç gündeme
gelmezken Medeni Kanunun 1926 yılında kabulünden sonra bilhassa ilk yıllarda eski
mevzuat zamanından kalma geleneklerin ve dini telakkilerin etkisi ile verilen, Medeni
Kanununun sistemine aykırı kararlara rastlanmaktadır28. Daha sonra ise Yargıtay görüş
değiştirmiş29 ve bir Hukuk Genel Kurul kararı ile “Anayasanın teminat altına aldığı mülkiyet hakkının …kanun hükümleri dışındaki geleneklerle ve dini tesirlerle takyid edilmesi tecviz edilemez”30 kuralını benimsemiştir. Bugün komşuya açılan pencere hususu tamamen farklı bir amaçla imar mevzuatı çerçevesinde ele alınmakta ve imar mevzuatına
uygun olan pencereler dini sebeplerle kapatılmamaktadır.
Roma ve Türk Hukuklarında olduğu gibi İslam Hukukunda da mülkiyet hakkının sınırlandırılması başlığı altında geçit hakkı, su alma hakkı, fazla suyu uzaklaştırma hakkı,
(komşunun duvarına) kiriş dayama hakkı, gibi pek çok hak düzenlenmiştir.

23 Feyzioğlu, Komşuluk, 565.
24 Feyzioğlu, Komşuluk, 567.
25 İbni Fayi, 118.
26 Feyzioğlu, Komşuluk, 567. Bununla beraber bu durum zarar gören komşunun sonradan duvarı yıkması veya perdeyi
kaldırması ya da zaten açık olan bir pencerenin gördüğü alana sonradan ev yapması gibi bir sebeple meydana gelmişse
pencerenin kapatılması yoluna gidilmez ve zarar görenin kendisinin tedbir alması istenirdi. Pencereler için getirilen bu
kural komşuluk ilişkisine zarar veren diğer tüm davranışlar için uygulanırdı.
27 Feyzioğlu, Komşuluk, 586.
28 Feyzioğlu, Komşuluk, 586-587.
29 Feyzioğlu, Komşuluk, 589-590.
30 YHGK. 13.1.1954 5/1 -1, Olgaç- Türk Kanunu Medenisi, Cilt II, s. 372, No: 1015, İst.1957, (Feyzioğlu, Komşuluk,
587, dn. 21’den naklen).
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Roma ve Türk Hukuklarında olmayan ve İslam Hukukuna özgü olduğu söylenebilecek
olan bir düzenleme birlikte yaşama düzeninin bozulmasına engel olacak bir içerikte şuf’a
hakkında ortaya çıkmaktadır. Hanefi mezhebi dışındaki ekoller şuf’a hakkı tanınmış
olan kişileri, sadece müşterek maliklerle sınırlı tutmuşlardır. Hanefi mezhebi ise buna
bir grup olarak sulama hakkına birlikte sahip olanları, birlikte özel yola sahip olanlar ve
en son grup olarak da bitişik komşuları eklemiştir31. Hatta Mecelle, 1011. maddesinde iki
katlı bir binanın her katının malikini bitişik komşu olarak kabul etmiş ve önalım hakkı
sahibi olarak tanımıştır.
Buradaki amaç, belli bir düzen içerisinde yaşayan insanların bu düzenini ve yaşam ahengini bozma ihtimali olan yabancı kişilerin gelmesini önlemek ve işleyen düzeni devam
ettirmektir.
Bununla beraber İslam Hukukunda, komşuluk hukuku içerisinde yer alan ve birlikte
yaşama kültürünün belki de en önemli temellerini oluşturan başka düzenlemeler de bulunmaktadır. Bunların bir kısmı ahlaki/hukuki bir kısmı ise sadece ahlaki/dini düzenlemelerdir. İslam Hukukunun ahiret anlayışı bazı eylemlerin karşılığının uhrevi olmasını
gerektirmektedir.
Nisa Suresinin 36. “Ayetinde Allah’a ibadet edin ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın.
Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez” buyrulmaktadır.
Ayette akraba için yakın uzak ayrımı yapılmamış, komşular için ise ayrı ayrı yakın komşu ve uzak komşu denmiştir. Bu ise komşu hukukunun önemine yapılan bir vurgu olsa
gerektir.
Hz. Muhammed de konu ile ilgili birçok hadisi şerifte komşu hukukunu vurgulamıştır.
“Komşu üç kısımdır: Birincisinin üç hakkı vardır: Komşuluk hakkı, yakınlık hakkı, İslamiyet hakkı. (Bu akraba olan Müslüman komşudur.) İkincisinin iki hakkı vardır: Komşuluk
31 Mecelle m. 1008.
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hakkı, İslamiyet hakkı. (Bu Müslüman olan komşudur.) Üçüncüsünün de bir hakkı vardır
ki, Müslüman olmayan komşudur.”32
Yine Hz. Aişe’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte33 Peygamberimiz (SAV) “Cebrail (AS)
bana komşu hakkında o kadar tavsiyelerde bulundu ki, ben, komşuyu komşuya varis kılacak sandım” buyurmuşlardır.
Ebu Zerr (RA) diyor ki: Dostum Peygamberimiz (SAV), bana şöyle vasiyet etti: “Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy, sonra da komşu ailelerine bak, onlardan muhtaç olanlara
münasip bir pay ayır.” buyurdu
Ebû Şureyh el-Huzâî (r.a.) Peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. “Allah’a
ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın, Allah’a ve ahiret gününe iman eden
misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden hayır söylesin veya sussun.”34
Ebu Şureyh ve bazı lafız farkıyla Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte de Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: “Vallahi inanmamıştır, vallahi inanmamıştır, vallahi inanmamıştır.” Kim inanmamıştır ey Allah’ın Rasulü? diye sordular. Peygamberimiz
(SAV): “Komşusu (kendisinin ona) kötülüğünden (kötülük yapmayacağından) emin olmayan kimse inanmamıştır.”35.
Komşunun evinden yapılan hırsızlığın daha büyük günahı gerektirdiği, çünkü komşu, komşunun evine daha rahat girip özel hayatını daha yakından bilebileceği ifade edilmiştir36.

III- BİRLİKTE YAŞAMANIN GENEL HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ TEMELLERİ
Bu başlık altında genel olarak toplumda birlikte yaşama konusunda göz önünde bulundurulması gereken genel prensiplerden bahsetmeye çalışacağız.

32 Hadisin sıhhati tartışmalı olmakla birlikte ilk dönem hadis alimleri zayıf olduğunu ifade etmektedir. Ancak içerdiği anlam diğer hadislerle uygundur. Bkz. İnb-i Fayi, 46.
33 Buhârî, Edep, 28; Müslim, Birr, 41.
34 Müslim, İman, 19; Buhârî, Edep, 21
35 Buhârî, Edep, 29; Müslim, İman, 18.
36 İbn-i Fayi, 52.
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A- Roma Hukukunda Birlikte Yaşamanın Temelleri
Roma Hukuku birlikte yaşama kavramından ilk dönemlerde sadece Romalıların birlikte yaşamasını anlamaktaydı. Diğer pek çok site devleti gibi kendi etnik kökenlerinden
olmayan kişileri tam olarak kabullenmemişler hatta yabancıları uzun bir süre düşman
anlamına gelen “hostis” kelimesi ile ifade etmişlerdir. Yabancı olarak Roma topraklarına
giren kişilerin herhangi bir can ve mal güvenliği bulunmamakta, onu öldürmek ve mallarını almak caiz görülmekteydi. Toplumun da kendi içerisinde patricii-pleb olarak iki
sınıfa bölünmüş olması, pleb’lerin ikinci sınıf olarak çok fazla hakka sahip olmadıkları
dikkat çekici bir özelliktir. Yabancıların Roma’da ikamet etmeleri, ticaret yapmaları ve
evlenmeleri özel izne bağlanmıştır. Ancak zaman içerisinde çeşitli sebeplerle toplumdaki
yabancı sayısı artmış ve yabancıların karıştığı olaylar giderek çoğalmıştır. Sonuçta Roma
Hukukçuları bu yabancı unsurlu olaylara da bir çözüm bulmak ihtiyacı hissetmişler ve
yine Roma kaynaklı olmak üzere ama sadece yabancılara uygulanan bir hukuk geliştirmişlerdir. Ius Gentium (Yabancılar hukuku- ya da Kavimler Hukuku) olarak isimlendirilen bu hukuk özellikle MÖ. 250 lerden itibaren Roma Hukukunun yapısını değiştirmeye
başlamış ve pek çok hukuki düzenlemenin Roma Hukukuna girmesini sağlamıştır. Bir
dönem kendilerine hiç de iyi gözle bakılmayan yabancılar artık toplumda hak sahibi olmuşlardır. I. yüzyıldan itibaren önce Roma şehri sonra İtalya yarımadası ve daha sonra
MS. 212 de İmparator Caracalla zamanında Roma İmparatorluğu üzerinde yaşayan herkese Roma vatandaşlığı verilmiştir. Bunun sebebi yabancıların Romanın kendi milli karakterine uygun olan ve kökenini kendi örf ve adetleri ile dinlerinde bulan düzenlemeleri
uygulamak istememeleridir. Roma İmparatorluğu ise yabancılara ayrı bir Ius Gentium’u
(Yabancılar Hukuku) uygulamak yerine Roma Hukukunu yeknesak olarak ülkede yaşayan herkese uygulamak istemiştir. Ancak bunda çok başarılı olduğu söylenemez. Ülke
içerisinde vatandaşlık hakkı elde eden yabancılar kendi hukuklarını uygulamaya devam
etmişlerdir. Yaklaşık 300 yıl sonra İmparator Iustinianus ülkedeki hukuk alanındaki karışıklığa son vermek amacı ile bir kodifikasyon çalışması yapmış ve bu çalışma amacına
ulaşamasa da Roma Hukukunu günümüze taşımıştır. “Corpus Iuris Civilis” adlı bu çalışma, Osmanlı Devletinin özellikle zayıfladığı ve zimmi ya da yabancılara daha fazla hak
vermek zorunda kaldığı son dönemlerdeki karmaşanın sonucunda Mecelle’yi yapmasına
benzemektedir.
Roma Hukukunun ilk dönemlerde milliyetçi ve kapalı bir hukuk sistemine sahip olması
ve bunun uzun bir süre devam etmesi Roma toplumunun kaynaşmasını engellemiştir. Kö-
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lelikle ilgili düzenlemeler ve özellikle Cumhuriyet döneminin sonlarından itibaren köle
sayısının artması kölelere karşı bakışı değiştirmiştir. Kölelere eziyet etmek olağan hale
gelmiş bunu önlemeye yönelik getirilen düzenlemeler de başarılı olamamıştır. Özellikle
azat edilmiş kölelere olan bakış da birlikte yaşamanın önünde bir engel olmuştur.

B- İslam Hukukunda Birlikte Yaşamanın Temelleri
Birlikte yaşama denilince akla gelen ilk kavram “hoşgörü” dür. Hoşgörü, Farsça’daki
hoş kelimesi ile Türkçedeki “görü” kelimesinden oluşmaktadır. Bu kelimenin Fransızca
karşılığı “tolérance”, İngilizce karşılığı “tolerance” ve Almanca karşılığı da “toleranz”dır.
Arapçada ise “tesamuh” olarak ifade edilmektedir. Aslında tolerans tam olarak hoşgörü
kavramını karşılamamaktadır. Çünkü hoşgörü ontolojik yönden her şeyi temeline oturtan, fıtrattan kaynaklanan her türlü farklılığı doğal kabul eden, bu sebeple kınamaya
yer vermeyen ahlaki bir bakış açısıdır. Tolerans ise pek hoşlanmadığı halde mecburen
katlanmak zorunda olmayı ifade etmektedir37. Bu anlamda tolerans 17. yy.’da Avrupa’da
otuz yıl savaşlarının sonunda zorunlu olarak ortaya çıkmış bir kavramdır. Katolikler ile
Protestanların artık birbirlerini keserek bir yere varamayacakları sonucuna ulaşmaları
ile birlikte dini anlamda bir tolerans ortaya çıkmıştır. Bu dini kavram 18. yüzyılda siyasi
ve hukuki bir içeriğe de kavuşmuştur38.
Bu sebeple İslam kültüründe tolerans hiç olmamıştır. Bu kavram daha çok güçlü olanın
zayıf olan karşısında, onun durumunu istemeyerek de olsa kabul etmesi anlamına gelir.
İçerisinde az da olsa ikrah –hukuki anlamda değil, dini anlamda kerih görme içine sindirememe- vardır39.
İslam’da hoşgörünün kaynağı Kuran-ı Kerim’dir. Hoşgörü anlamına gelen ya da içerisinde hoşgörü kavramını barındıran ve çerçevesini çizen kelimeler afv, liyn, silm, sulh ihsan
ve sabırdır40. Bu kavramlara, yakınlığı bakımından safh41, birr ve hubb kavramları da
ilave edilebilir. Hubb kavramından türetilmiş olan muhabbet “mahabbe” kavramı da tolerans kelimesine göre daha zengin bir içeriğe sahiptir42.

37 Gökbel, 99.
38 Küçük, 113.
39 Küçük, 113.
40 Gökbel, 100; Küçük, 113.
41 Gökbel, 100.
42 Sintang ve diğerleri, 671.
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Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünneti temel alındığında hoşgörü ve birlikte yaşama
ortamını sağlayan değişik faktörler bulunmaktadır. Bunlardan ilki şüphesiz yaşam hakkına saygıdır.

1- Yaşam Hakkına Saygı
Yaşam hakkı kişinin sahip olduğu en temel insan hakkıdır. Herkesin yaşam hakkı vardır
ve ne kişiler ne de devlet, kişinin yaşam hakkına ve özgürlüğüne dokunamaz43. Kuran-ı
Kerim’de (hukuka uygunluk sebebi ya da hafifletici sebep olmadan) başkasını öldüren
kişinin cezası kısas (yani kendisinin de öldürülmesi) olarak düzenlenmiştir44. Bu düzenleme Tevrat’ta da aynen yer almaktadır. Birisinin haksız yere öldürülmesi tüm insanları
öldürmek kadar büyük bir suç kabul edilmiş45 ve burada bir kişi bütün topluma denk
kabul edilmiştir.
Yaşam hakkı o kadar mutlaktır ki kişinin kendisine karşı da korunmuştur. Bir kişi kendi
canı ya da vücut bütünlüğü üzerinde tasarruf etme hakkına sahip değildir.46

2- Düşünceye Saygı
İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği aklıdır. İnsan bu sayede düşünür. Düşünmek sonucunda düşüncenin açıklanmasından daha tabii bir şey olamaz. Zaten aklın
korunması konusunda İslam’ın prensipleri de bunu gerekli kılar. Elde edilen düşüncenin
açıklanmasına da saygı göstermek gerekir. Eğer açıklanan düşünce başkalarını rencide
etmiyorsa, suç değilse, saygı gösterilmeli ve engel olunmamalıdır.
Bu bağlamda açıklanan düşüncelerden dolayı insan ya da guruplarla alay edilmemeli, onlara hakaret edilmemelidir. Kuran-ı Kerimde Hucurat Suresi 11 ve 12. ayetlerde “Ey iman
edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar, kendilerinden daha
iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler.
Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tövbe etmezse işte bu kimseler zalimlerdir.
Ey iman edenler! Zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş
43 Armağan, 83.
44 Bakara suresi, Ayet 178; İsra, 33.
45 Maide, 32.
46 Al-Sheha, 26.
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kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” buyrulmaktadır.
Bu ayetlerde, gerek karşılıklı görüşmelerde ve gerekse başkalarının arkasından, onlara
karşı iyi düşüncelerle hareket etme, iyilik ve takva duygusu yüksek bir içtenlikle karşılıklı saygı telkin edilmektedir. Ayetin içerisindeki “kavim” kelimesinin nekre gelmesi bu
ifadenin genel olarak tüm toplulukları içine aldığını göstermektedir.

3- İnanca Saygı
İnanca saygının en temel görüntüsü insanları İslam’a girme konusunda zorlamama şeklinde ortaya çıkar. Nitekim Bakara Suresinde47 “Dinde zorlama yoktur” buyrulmaktadır.
Yine Hac Suresinde

48

“O mazlumlar ki, “Rabbimiz Allah’tır” demelerinden başka bir se-

bep olmaksızın haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah insanların bir kısmını
bir kısmı ile def etmeseydi; azgın zalimleri, bozguncuları, kâfirleri âdillerle, salihlerle,
müminlerle defetmiş olmasaydı manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’ın adı çok
anılan mescidler yıkılırdı.”
İnanca saygısızlık ve saldırı karşısında insanların savunma haklarının olduğu ve başka
bir açıdan bakıldığında insanların inançlarına saldırıda bulunulunca huzurun bozulacağı
ve mücadelenin başlayacağı da bu ayetten anlaşılmaktadır. Dünyaya bakıldığında çıkan
savaş ve mücadelelerin pek çoğunun din ve inanç kaynaklı olduğu görülmektedir.
İnanca saygının diğer bir örneği de En’am Suresinde49 serdedilmektedir. “Onların Allah’tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da bilmeyerek sınırı aşıp Allah’a sövmesinler. Biz, her ümmete yaptıkları işi böyle süslü gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. O, onlara ne yaptıklarını haber verir.” Burada başkalarının inançlarına saygı
göstermek, ibadet ettikleri tanrılara ve ibadet şekillerine sövmemek, hakaret etmemek,
onları küçük görmemek gerektiği ifade edilmektedir. Kendi inançlarına saldırıyla karşılaşan insanlar savunma psikolojisi ile hareket ederler ve kendilerine hakaret eden (Müslüman) kişinin taptığı ilaha (Allah’a) söverler. Bu durumda da buna sebep olan ve inanca
saygı göstermeyen (Müslüman) kişi sorumlu olur.

47 Bakara Suresi, 256. ayet.
48 Hacc, 40.
49 En’am, 108.
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4- Mülkiyet Hakkına Saygı
Temel hak ve özgürlüklerin ekonomik haklar başlığı altındaki en önemli başlıklarından
birisi de mülkiyet hakkına saygıdır. Başkalarının ve özellikle de başka din ve inançtan
olanların çalışma, mülk edinme haklarına saygı göstermek gerekmektedir. İnsanın hayatını devam ettirebilmesi için çalışması ve mal edinmesi zorunludur. Bu sebeple devlet ve
kişiler, hukuk çerçevesinde mal edinmeye engel olmamalı, edinilmiş malların da haksız
sebeplerle elden alınmasına müsaade etmemelidir. “Mallarınızı aranızda batıl yollarla
yemeyin”50 ayeti kerimesi ile hem mal edinmeye işaret edilmiş hem de bu mallara haksız
olarak sahip olunması engellenmiştir.

5- Adalet ve Eşitlik
İslam Hukukunun ve genel olarak hukukun en önemli başlıklarından birisi ve birlikte
yaşamanın en önemli anahtarı “adalettir”. Adalet, “ADL” şeklindeki masdar-isim formuyla da Allah’ın 99 isminden biridir. Allahın isimlerinin pek çoğu ismi fail sıygası ile gelmişken, adalet isminin mutlak adaletin kendisi olduğunu ifade edecek şekilde masdar
sıygası ile gelmesi de dikkat çekicidir.
Adalet her alanda gerçekleştirilmesi ve ayakta tutulması gereken bir olgudur. Mahşerde
yakıcı güneşin altında serin ve selim bir ortamda bulunacakların anlatıldığı hadisi şerifte
yer alan yedi gurup insanın ilk gurubu adil olan yöneticidir51. Bu devlet başkanı olabileceği gibi, belediye başkanı, müdür, rektör ve her türlü yönetici olabilir. Aile içerisindeki
baba veya anne de bu kapsamdadır.
İbn-i Teymiye’nin bu konuda söylediği şu söz dikkat çekicidir. “Allah, kafir olmasına rağmen adil bir yönetime müsaade edebilir, ancak adil olmayan bir yönetime Müslüman olsa
bile devam imkanı vermez. Çünkü dünya kafir olan adil bir yönetimle devam eder ancak
zalim bir İslam yönetimi devam ile etmez”52.
Adalet, yargılamaya başlamakla kendini gösterir. Hakimin, taraflar karşısındaki durumundan konumuna taraflara bakışı ve söz hakkı verişine kadar her aşamada adil ve objektif olması gerekmektedir.

50 Bakara Suresi, 188. ayet.
51 Buhari, Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudüd 19; Müslim, Zekat 91.
52 Al- Marzouqi, 155-156.
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İmam Ebu Yusuf, halifeyi dava eden bir gayrimüslim vatandaş ile halife arasındaki yargılamada, halifeye kalkmasını söyleyemediğini ve onu kayırmış olduğunu, Hıristiyan
vatandaşa ise halının üzerine oturması gerektiğini söylediğini, tarafları mahkeme huzurunda eşitlemediğini ve bu günahından dolayı tövbe ve istiğfar ettiğini son nefesinde
anlatmıştır53.
Adalet konusunda dikkat çekici diğer bir örnek de Osmanlı tarihinden verilebilir. Endülüs Müslümanlarının İspanyadan kovulmalarının ve din değiştirmeye zorlanmalarının
karşısında bazı Osmanlı yöneticileri padişaha müracaatla Osmanlı topraklarındaki gayrimüslimlere de benzer bir uygulama yapmayı teklif etmişler, padişahın da aklına yatan
bu uygulamaya Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi şiddetle karşı çıkmış ve bir topluluğa
kızarak günahsız başka bir topluluğa ceza vermenin adalet ilkesi ile bağdaşmayacağını
belirtmiştir54.
Hukukun en önemli kurallarından birisi olan ve Mecelle’de de yer alan “Zarar ve mukabele biz-zarar yoktur” şeklindeki prensip de doğrudan bu konu ile alakalıdır.
Osmanlı tarihinde, Osmanlı mahkemelerinin adaletine güvenen pek çok gayrimüslim,
sorunlarını çözmek için şer’iye mahkemelerini tercih etmekteydi55. Bu tercihin içerisinde
mahkemelerin adaletlerinin yanında, kendi mahkemelerinin kendilerine tanıdıkları hakların daha az olması da yer almaktadır. Örneğin Yahudi kadınlar kendilerine mirastan
pay vermeyen Tevrat hükümlerinin yerine İslam Hukukunun feraiz hükümlerini uygulatmak için şer’iye mahkemelerine müracaat ediyordu. Hatta pek çok miras davasında
gayrimüslimlere bile feraiz hükümlerinin uygulandığı görülmektedir.

6- Güven ve Haklara Saygı
Milletlerarası ilişkilerin huzur ve barış içerisinde devam edebilmesi için en önemli unsurlardan birisi de Güven ve Haklara saygıdır. Bu anlamda verilen sözlerin tutulması,
karşılıklı güveni sarsacak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir.
Maide Suresi’nin ilk ayetinde “Ey İman edenler! Akitlerinizi -verdiğiniz sözleri- yerine
getirin buyrulmaktadır.
53 Es- Serahsi, C. 16, 61.
54 Karlığa, 33.
55 Küçük, 117.
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Hazreti Muhammed (SAV) in, kendisine iman etmeyen müşrikler tarafından bile kabul
edilmiş olan en önemli özelliği emin olması idi. Ona inanmayanlar bile mallarını ona
emanet ediyorlardı. Hicretinde bile nezdinde bulunan emanetleri sahiplerine vermesi
için Hz. Aliyi tembih etmişti.

7- İnsanca Yaşama Hakkı ve İşkence Yasağı
İslam toplumunda yaşayan ve azınlık durumunda olan kişiler ödedikleri cizye karşılığında kamu hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanma hakkına sahiptirler. Hz. Ömer yaşlı,
fakir ve gözleri görmeyen bir zimmiyi dilenirken görmüş, hangi dinden olduğunu sormuş,
yaşlı kişi de Yahudi olduğunu söylemiş, bunun yasak bir davranış olduğunu söyleyerek
neden böyle dilendiğini sormuştu. Yaşlı zimmi de kendisinden istenen cizyeyi ödeyebilmek, geçimini temin edebilmek için dilendiğini söyleyince elinden tutarak kendisini evine kadar götürmüş ve ona az da olsa bir şeyler vermiştir. Daha sonra kendisini beytül mal
görevlisine yollamış ve işte bu ve bunun gibiler var ya, gençliklerini yedik, yaşlılıklarında
da onları rezil ve sefil bir halde mi bırakalım demiş ve kendisini bu vergiden muaf tutmuş,
hazineden de kendisi için bir maaş bağlanmasını emretmiştir56.
Hz. Peygamberimiz Abdullah İbni Erkam’ı zımmilerden cizye alınması hususunda görevlendirdiği sırada, görevlilere şöyle demiştir: “ Kim ki zımmilere zulmederse, onu gücünün
yettiğinin üzerinde bir vergi ile yükümlü kılarsa, ya da onları aşağılarsa, ya da onlardan gönül hoşnutluğu dışında zorla bir şey alırsa kıyamet gününde kendisinden davacı olurum”57.
Hz. Ömer Şam seferinden dönerken güneş altında sıraya dizilmiş ve üzerlerine yağ dökülen bir gurup insana rastlar. (Başka bir rivayette bu kişinin İyaz bin Ğanem olduğu ifade
edilmektedir.) Bunların durumu nedir neden böyle davranıyorsunuz dediğinde, bunlar
cizye borçlarını ödemeyen zimmilerdir, bu sebeple ödeyinceye kadar kendilerine böyle
işkence edeceğiz cevabını alır. Peki onlar ne diyorlar, nasıl bir savunma getiriyorlar dediğinde bulamadık diyorlar denir. Bunun üzerine bırakın oları, güçlerinin yettiğinden daha
fazlasını istemeyin, Çünkü ben Resulullah’ın “dünyada insanlara eziyet edenlere Allah
(C.C.) de kıyamet günü azap eder” dediğini işittim demiştir. Onlara emretmiş ve serbest
bıraktırmıştır.

56 Ebu Yusuf, 126.
57 Ebu Yusuf, 125.
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8- Toplumlar Bireylerin Büyütülmüş Halidir
Buraya kadar sayılan özelliklerin teker teker insanlar için söz konusu olduğu söylenebilir. Ama şu unutulmamalıdır ki bir toplumda bireyler nasılsa toplum da öyle olur. Toplum,
bireylerin büyütülmüş bir halidir58. Bu sebeple huzurlu, barış ortamında, insan haklarına
saygılı bir toplum isteniyorsa bu toplumu oluşturan insanlar önce sayılan hususlara riayet etmelidir. Mikro bazda huzurlu ve düzenli olmayan bir toplumun makro bazda düzgün bir işleyişe sahip olması mümkün olmaz.

IV- SONUÇ
Bir toplumun huzur ve mutluluğu, birlikte yaşama kültürünün gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Birlikte yaşama kültürünün oluşmaya başladığı ilk aşama ise bireylerin birbirleriyle etkileşimde bulunduğu en küçük birim olan aile hayatıdır. Hukuk düzenleri bu sebeple aile içi ilişkilere az veya çok müdahale etmişlerdir. Roma hukukunda bu müdahale
doğrudan gerçekleşmemiş ve aile babasının kontrolünde bir aile kültürü oluşturulmaya
çalışılmıştır. Türk hukuku ise kendine özgü aile yapısının da bir getirisi olarak aile içi
ilişkileri tanımlayan ve gerektiğinde müdahale eder nitelikte kurallar ihdas etmiş ve bu
şekilde aile içi bağların güçlenmesini amaç edinmiştir. İslam hukuku ise maddi ve manevi yaptırımlarla aile içi ilişkileri düzenlemeyi ve bu amaçla eşlerin birbirleriyle olan
münasebetlerinden başlamak suretiyle ana, baba, kardeş ve diğer hısımların birbirleriyle
olan ilişkilerini düzenlemeyi tercih etmiştir. Özellikle sürekli ilişki içerisinde olan aile
bireylerinin birbirleri üzerindeki haklarından hareketle helalleşme ve vefa kültürünün
oluşması ve bu kültürün tüm topluma yansıtılması amaçlanmıştır. Aile içi kültürünün
toplumun tümüne yansıtılabilmesi ikincil sosyal çevre olan komşuların bu düzeni sürdürebilmesine bağlıdır. Bu noktada da hukuk düzenleri komşuluk hukuku bağlamında
düzenlemeler yapmışlardır. XII Levha kanunundan günümüz hukuk kaidelerine kadar bu
amaçla yapılmış tüm düzenlemelerde komşuların birbirleri üzerindeki haklarına ve bu
hakların sınırlarına vurgu yapılmıştır. Nitekim Türk Hukukunda özellikle Medeni Kanun
hükümleri çerçevesinde komşuluk ilişkileri düzenlenirken, İslam Hukukunda komşulara
iyilik etmenin hem bu dünyada hem ahirette ödüllendirileceği vurgulanarak komşuluk
kültürünün gelişmesi amaçlanmıştır. Toplumun bu ilk katmanlarından başlayarak gelişen ve güçlenen ilişkiler hem tüm toplumun kültürünü hem de hukukunu etkilemiş ve
şekillendirmiştir.

58 Yücesoy, 47-48.
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Çıkar ilişkilerinden, haklara gerçek anlamda riayete dayalı bir sisteme geçmek ve bu
suretle toplumsal barışın ve mutluluğun sağlanması, Roma devletinin ilk zamanlarındaki
patricii-pleb ayrımı gibi toplumsal ayrışmaların oluşmaması veya ortadan kalkması için
birlikte yaşama kültürünün doğru şekillendirilmesi bir zorunluluktur. Buradaki amaç,
birbirine tahammül eden bireyler oluşturmaktan çok, birbirinin hakkına kendi hakkını savunduğu samimiyetle saygı duyan ve gerektiğinde kendi hakkı olmasına rağmen
başkasını kendisine tercih edebilecek erdemde bireylerin bulunduğu bir toplum düzeni
sağlamak olmalıdır.
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The Council of Europe is the continent’s leading human rights organisation. It includes
47 member states, 28 of which are members of the European Union. All Council of Europe
member states have signed up to the European Convention on Human Rights, a treaty
designed to protect human rights, democracy and the rule of law

Executive summary
The report assesses the seriousness of the risks, identifies their sources and makes a
series of proposals for “living together” in open European societies.
The Group is headed by the former German Foreign Minister Joschka Fischer. It is composed of nine members from a different member state of the Council of Europe.
The report is divided into two parts: “The threat” and “The response”.
In the first part, the Group identifies eight specific risks to Council of Europe values: rising
intolerance; rising support for xenophobic and populist parties; discrimination; the presence of a population virtually without rights; parallel societies; Islamic extremism; loss
of democratic freedoms; and a possible clash between “religious freedom” and freedom of
expression. Behind these risks, it suggests, lie insecurity (stemming from Europe’s economic difficulties and sense of relative decline); the phenomenon of large- scale immigration
(both as actually experienced and as perceived); distorted images and harmful stereotypes
of minorities in the media and public opinion; and a shortage of leaders who can inspire
confidence by articulating a clear vision of Europe’s destiny.
In the second part, the Group begins by setting out 17 principles which it believes should
guide Europe’s response to these threats, starting with the statement that “at a minimum,
there needs to be agreement that the law must be obeyed, plus a shared understanding
of what the law is and how it can be changed”. It then goes on to identify the main actors
able to bring about the necessary changes in public attitudes: educators, mass media, employers and trade unions, civil society, churches and religious groups, celebrities and “role
models”, member states, and European and international institutions. In most of these categories, the report includes short pen portraits of particular groups or individuals whose
work the Group finds “commendable and worthy of emulation”. The report then concludes
with 59 “proposals for action”, the first 17 of which are labelled “strategic recommendations”, while the remainder, “specific recommendations”.
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Introduction
The Europeans are not confident that their prosperity can withstand the rise of new
powers, whose economies appear more dynamic and competitive than theirs. They fear
that longer lives and falling birth- rates may leave them with too few people of working
age to support and care for the growing number of pensioners. But they also fear the
arrival of large numbers of people from other continents – people moving in search of a
better life, as so many Europeans did in the past; people whose hard work and enterprise
might help Europe solve that problem. Why do Europeans fear this instead of welcoming
it? Because they fear that the newcomers will simply be too numerous; and because they
are reluctant to share their lives with people they perceive, rightly or wrongly, as different from themselves.
Diversity is Europe’s destiny, for two reasons:
First, most of those who have come to Europe in recent decades, and their descendants,
are here to stay. Many remain attached to the cultural heritage of their countries of origin. What is wrong with that? So long as they obey the law, people who come to live in a
new country should not be expected to leave their faith, culture or identity behind. Indeed, this diversity can contribute to the creativity that Europe needs, now more than ever.
But it also means that living together in Europe requires looking beyond Europe. What
happens in parts of the world where these new Europeans come from, and especially
among Europe’s neighbours, is likely to affect all of us, for better and worse. We cannot
decide our neighbours’ fate, but we must be ready to help them, and also to learn from
them, as much as we can.
Second, the very fact that Europe is ageing means that more immigrants are needed.
Without them, the European Commission calculates that in the EU, over the next 50 years, the workforce would decrease by nearly 100 million, even while the population as a
whole continues to rise. That is a recipe for decline.
So diversity is here to stay. It is shaping Europe’s future in a fast-changing world, and will
continue to do so. It is therefore vital that Europeans respond to its challenges in a more
effective and wholehearted way – and, to be blunt, much better than they are currently
doing.
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Popular attitudes to migrants
The following views about immigrants have been noted as widespread, on the basis of a
series of inquiries, meetings and field research in several European countries carried out
for the Council of Europe publication Migrants and their descendants –
i. “Immigrants cause an increase in crime.” This is widely repeated by the media, officials and certain “security experts”, and accepted unquestioningly by a large proportion
of the population, in terms such as: “migrants, especially illegal migrants, are criminals”;
“migrants are less law-abiding than nationals”; “migrants are responsible for much of the
crime that takes place”; “they come to our country to commit crimes” and “now that they
are here, our towns and streets are less safe”.
ii. “Immigrants bring diseases into the country”, or “migrants are to blame for the
return of certain diseases that were eradicated in Europe decades ago”.
iii. “Immigrant workers take our jobs.” This view is extremely common in European
societies, especially among workers in sectors where there are large numbers of immigrants. It is applied not only to immigrants but also to their children, the so-called second
generation, who are still seen as being “not part of the nation” on account of their physical appearance, culture or family ties.
iv. “Immigrant workers drive down our wages.” Many people who accept that there
is no proof that migrants and nationals are in direct competition for jobs nevertheless
subscribe to the idea that through their presence, immigrants drive down wages. This
view is especially widely held in the workplace and even in trade unions, at least among
the rank-and-file members.
v. “Immigrants abuse the welfare state.” Migrants and their families are accused of
abusing the services provided by the welfare state in three ways.
vi. “Immigrants behave as if the place belonged to them.” This attitude is especially
common among older people.
vii. “Immigrants build parallel societies.” Migrants are often described as a social
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and political group alien to the members of their host society. “they have no desire to
integrate”, “they cannot speak our language” and “all they want is rights without duties”.
viii. “Immigrants’ children are lowering standards in our schools.” Immigrants’
children are said to “perform poorly at school because their parents lack the skills and
education to bring them up properly”, “they do not speak their host country’s language”;
“and “they don’t know which culture they really belong to”.
ix. “Immigrant women live as a minority.” Non-European immigrants are often regarded as “backward” in terms of civilisation in general and gender equality in particular.
This prejudice is now directed mainly against Muslims and Arabs.
There may be some truth in some of these statements, in some specific contexts, but all
are sweeping generalisations.

Muslims
The increase of negative attitudes to Muslims in Europe is confirmed by opinion polls
carried out by the Pew Global Attitudes Project. In some European countries, the percentage of those interviewed who have either a “somewhat unfavourable” or a “very unfavourable” opinion of Muslims has substantially increased between 2004-05 and 2010 or, in
specific cases, has remained at a high level, sometimes close to 50%.
Other surveys in Europe confirm the prevalence of negative opinions about Muslim minorities. Islam is even perceived as a major threat to Europe by many Europeans because
they feel that the minority is growing and that Islam is incompatible with “modern European life”.
The 2009 report of the EU’s Fundamental Rights Agency confirms that this persistent
anti-Muslim feeling across Europe is by no means confined to the expression of opinion.
One in three Muslim respondents polled for this report said they had been discriminated against, and 11% said they had been victims of racially motivated “in-person” crime
(assault, threat or serious harassment) at least once in the previous 12 months. Other
surveys also show increasing numbers of attacks and instances of discrimination against
Muslims, as well as rallies and public gatherings with anti-Muslim messages.
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Many observers and organisations, including the Parliamentary Assembly of the Council
of Europe, agree that there is a drastic growth of hostility to Muslims throughout Europe.
Often they use the term “Islamophobia” to describe this phenomenon.
Extreme right-wing parties have exploited fears of terrorism (especially after 9/11 in the
USA, as well as demographic changes (increase in the Muslim population in many European countries, mainly through immigration), with great success. Even in many mainstream parties, vilification of Islam is becoming frequent if not standard. Because increased immigration of Muslims to Europe in recent decades has resulted in more “visible”
Muslim communities and coincided with the growth of political Islam, many Europeans
have acquired the conviction that Islam per se is radical, militant and incompatible with
European values, and that Muslim immigrants and their descendants therefore cannot be
integrated into European societies in the way that earlier waves of migrants have been.
In October 2010, the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe declared
that these prejudices “are combined with racist attitudes – directed not least against people originating from Turkey, Arab countries and South Asia. Muslims with this background
are discriminated in the labour market and the education system in a number of European
countries. There are reports showing that they tend to be targeted by police in repeated
identity controls and intrusive searches. This is a serious human rights problem”.

Rising support for xenophobic (racist) and populist parties
The rise of extreme political parties in different parts of Europe, and their impact on “mainstream” politics, is probably the phenomenon that has caused greatest anxiety among
European liberals, prompting the fear that Europe’s “democratic acquis” might be at risk.
From northern Europe to the Mediterranean, we are witnessing a wave of radical populism. The parties concerned are generally assigned to the right or far right of the political
spectrum. They can appeal to almost anyone who feels that his or her livelihood and way
of life is threatened by the economic crisis, and by immigration. In Western Europe, hostility to immigration is their common theme.
In recent months, anti-immigration parties have notched up impressive gains, including
in countries with a reputation for liberal politics and tolerant electorates. Over the last
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two years, election results and polling data in a wide range of European countries have
shown an increase in voter support for movements which claim to be defending the interests and culture of the “indigenous” majority against immigration and the spread
of Islam. While not yet in the majority, these parties are a growing force in European
politics.

Discrimination
Prejudice against immigrants, whereby the people concerned are denied services or advantages to which they are entitled, and which are accorded to members of other groups.
It is contrary to the fundamental principles to which all member states of the Council of
Europe are committed, and is in itself one of the most serious obstacles to the establishment or maintenance of open and harmonious societies in Europe. Discrimination appears to be especially widespread, and to have very harmful effects, in the following areas:
employment; housing; education; healthcare and social services; and the actions of the
police and law courts.
Employment. In almost every European country the unemployment rate among immigrants and people perceived to be of foreign origin is significantly higher than that of the
population as a whole.
Housing. Reports from the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)
of the Council of Europe note with concern that, direct and indirect racial discrimination towards immigrants, persons of immigrant origin and other visible minority groups
remains a problem in both the private and the public housing sectors in a number of
European countries.
Education. This is considered to be an important tool for combating racism and intolerance, but it is also seen as an area in which racism and racial as well as religious
discrimination can exist, with harmful consequences for children and society as a whole.
Benefits and social services. Policy makers often seek to respond to complaints that
immigrants are abusing, or placing undue burdens on, the welfare state by imposing restrictions on migrants’ access to benefits and services – for instance tying it to an extensive set
of criteria such as length of stay (normally not less than five years); legal status (including
work permit and hence availability of income), nationality, absence of criminal record;
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Police and law courts. Immigrants or members of minorities are reported to be disproportionately subject to police checks in some European countries (STOP AND SEARCH)
and are sometimes verbally abused in a racist way, harassed or even physically abused
by law-enforcement officials.

The presence of a population virtually without rights
Virtually all European states, under pressure from public opinion, have done their best
to control immigration and limit it to certain categories of people. Some indication may
be gleaned from the EU Commission’s estimate that, between 2005-07, around 1.4 million
people were apprehended for being illegally present in EU countries, and almost 760 000
were deported. If we assume that those apprehended are likely to be only a fraction of the
total, it is clear that we are talking about a population of many millions.
Equally clearly, this is a population deprived not only of civil and political rights, but in
practice even of the most basic human ones. They have little choice but to accept whatever work they can get, no matter how low the pay or how unsafe, unhealthy or degrading the conditions. In short, they are vulnerable to every kind of exploitation. Therefore,
irregular migrants can be found in some of the most dangerous, difficult, and dirty jobs.
They usually work on farms, in small and medium-sized firms, in the service sector (restaurants, hotels, domestic service) and, for many undocumented women migrants, in the
sex industry.
Births of children to undocumented migrants often go unregistered, with the result that the
children themselves are undocumented from birth. They may then find themselves barred
from health services and education. They remain especially vulnerable to abuse by crime
syndicates engaged in smuggling, human trafficking and modern forms of slavery.
Women migrant workers face additional threats of marginalisation, job losses and deprivation of economic and social rights. Many cases of violence against them, and they are
the victims of human trafficking.
Many asylum seekers are subject to detention while their claims are being investigated,
and many even when “free” are not allowed to work and are given minimal, if any, social
security. All this puts them in a situation very similar to that of undocumented migrants.
Virtually barred from earning their living legally, they are almost bound to try and do so
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illegally; Even those whose claim to asylum has been granted, or who are given “temporary leave to remain”, often find themselves required to leave, under threat of deportation
if they do not do so “voluntarily”, if or when the host country deems the conditions that
led them to flee their home country to have ended.

Parallel societies
The word “ghetto”, which historically referred to the Jewish quarter of various European
cities, is used today to denote a compact urban district where members of ethnic, religious, national or other communities, which are minorities on the national level, form a
large majority of the local population.
Alternatively, it may denote an area whose inhabitants keep themselves to themselves,
hardly speaking the main language of the country; where members of the “indigenous”
population, feel unwelcome and insecure, while local schools there often find their classrooms filled only with children from minorities, and lack the resources to ensure that
these children become fully fluent and literate in the national language.
The emergence of parallel societies has several dangerous consequences. First, social
and economic deprivation can lead to unrest, which is not necessarily related to cultural
or religious grievances. Second, members of the closed society may suffer from a kind of
“cultural schizophrenia”. Members of this group are prone to radicalisation. Third, due
to their closed nature, parallel societies often provide cover for criminal activities, and in
some cases for terrorist networks.

Islamic extremism
Although Islam has existed in Europe for many years, the 9/11 terrorist attacks in the
United States, London, July 2005; have given rise to the perception that terrorism is a
feature of Islam as such. It is sometimes even claimed that “not all Muslims are terrorists,
but nearly all terrorists are Muslims”.
Official statistics tell a different story. A 2009 Europol report concluded that “Islamist
terrorism is still perceived as being the biggest threat worldwide, despite the fact that
the EU only faced one Islamist terrorist attack in 2008. Separatism, rather than religion,
remains the ostensible motive for the largest number of attacks in the EU”;
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Loss of democratic freedoms
States are thus under constant pressure to tighten controls on immigration and to keep
potential or suspected terrorists under very close observation. Too often, it is assumed
that there is a direct trade-off between security and civil liberties, and governments feel
obliged to restrict the latter in the hope of guaranteeing the former. Yet the trade-off is
highly questionable: civil liberties are the essential prerequisite of democracy, and the
citizen’s freedom to live as he or she chooses is the essence of what security is there to
protect. We believe that the overreaction of the state and the imposition of excessive
controls do indeed represent a serious risk to the health and strength of our European
democracies.
In struggling to restrict immigration many European states have resorted to detaining
asylum seekers and “illegal” immigrants for increasingly long periods, often without
charging them with any offence, and sometimes in very unhealthy and overcrowded conditions. Moreover, many European countries have been unduly complaisant about the
operations of foreign security services. Citizens have been kidnapped, arbitrarily detained in secret prisons and transferred to other jurisdictions where they could be tortured,
on the mere suspicion of terrorism and in defiance of international law.

A possible clash between “religious freedom” and freedom of expression
This religious freedom arose as a major issue in Europe at the time of the “Rushdie affair”
in 1989, when many Muslims, demanded the suppression or censorship of Salman Rushdie’s novel The Satanic verses (Their position was strengthened in some countries by
the fact that laws prohibiting blasphemy against the Christian religion were still on the
statute book).
The same issue arose again in 2005-06, in an even more acute form, over the publication
by a Danish newspaper of disrespectful cartoons representing the Prophet himself. The
publication was deliberately provocative. Indeed, it was widely felt even among media
professionals that the newspaper had behaved irresponsibly. On the Muslim side, it was
pointed out that Article 9 and 10 of the European Convention on Human Rights, on freedom of expression, which protects “freedom of thought, conscience and religion”;
The alleged conflict between freedom of expression and freedom of religion, and the lack
of consensus about how and exactly where the frontiers of freedom of expression should
be drawn, do therefore pose a threat to some of Europe’s most cherished values.
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B. What is behind these risks?
Crime rates
Official statistics do show higher-than-average crime rates among certain minorities (notably Roma) and immigrants or people of recent migrant background. But these statistics
should be treated with care. There is abundant evidence of prejudice and discrimination
within the criminal justice systems of many (probably most) European countries. Someone identifiable as an immigrant or member of a minority is more likely to be stopped
and searched by police, more likely to be arrested, and more likely to be charged with
a criminal offence than a comparable member of the “native” population. In the case of
undocumented migrants and some asylum seekers they may have little choice, since the
system has effectively predetermined that they are “illegal” and left them with no legitimate means of supporting themselves and their families.

Distorted image of minorities in the media and harmful stereotypes
No doubt the combination of economic and physical insecurity with large-scale immigration would be enough by itself to produce a certain amount of prejudice and hostility
against migrants and people of recent migrant origin. Many of these, in different parts
of Europe, have taken it upon themselves to demonise immigrants and other minorities,
not only reporting the anxieties and myths about such groups circulating in the general
population, but actively building them up by highlighting real or alleged “scandals” about
crime and welfare abuse, while accusing the authorities of covering these up as well as
allowing too many foreigners into the country.
The written and broadcast media have done much to reinforce the feeling that migrants
are “milking” the system, by consistently reporting instances of benefit fraud committed
by immigrants. In most cases, the people at the centre of these stories are asylum seekers.
In many cases the media seem to be formally or informally allied with xenophobic or
conservative parties that use these fears to win electoral support, warning that their
opponents are “soft on crime” or willing to “open the floodgates” to new waves of immigration. Various studies show that: crimes committed by immigrants or members of
minorities against “natives” get much more media attention than those within the same
ethnic group;
The media thus bear considerable responsibility for helping to form the image that the
majority society has of others, including migrants and their descendants.
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Part two – The response
We believe that, in a free society, peaceful coexistence between people of different race,
religion and culture can be achieved, if all agree to accept certain fundamental principles
discussed below.
1- An agreement that the law must be obeyed, plus a shared understanding of what the
law is and how it can be changed. That is why it is so important that all member states
of the Council of Europe have agreed to abide by the European Convention on Human
Rights;
3- The fundamental principle of democracy is that those affected by decisions should
have a say in them.
4- Eligibility for citizenship should be determined by civic criteria, applied equally to all,
and not by virtue of a candidate’s culture, ethnicity, religion or country of origin.
5- Once citizenship is granted, the rights and responsibilities it confers should belong
equally to all.
6- The equal rights of men and women, proclaimed in the preamble to the United Nations
Charter, cannot and must not be denied or ignored, least of all in a democratic society.
7- All people, are subject to the law of the state in which they find themselves, and states
should apply the law equally to all.
8- But they are not expected to renounce their faith, culture or identity. Neither Islam
nor any other religion should be considered a priori incompatible with European values.
9- The citizens of each state must decide among themselves, through their national constitutional processes, the precise extent of the rules and values that they need to share in
order to live together in a democracy.
10- Compulsion should be minimised. We should distinguish between what is required by
law and what is merely desirable for good citizenship and for “living together” .
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11- Persuasion should be maximised. We already have many good laws in Europe, starting
with the European Convention on Human Rights. There may be cases where national or
sub-national legislation needs to be improved to bring it in line with European standards.
12- All human beings are entitled to the protection of the law, and the most vulnerable,
are entitled to expect the authorities to make a special effort on their behalf.
13- All residents, are entitled to equal treatment under the law and equal access to educational and employment opportunities, as well as goods and services, in both the public
and the private sector.
14- Legal equality will not be enough to enable immigrants or members of minorities
to enjoy full equality of opportunity and become full participants in the common life of
European societies, because they suffer from socio-economic disadvantages which have
the effect of excluding them or confining them to the margins of society.
16- Freedom of expression lies at the heart of a free society, and is a fundamental human
right. Under Article 10 of the European Convention on Human Rights, the exercise of
this right “carries with it duties and responsibilities”. Devout believers in a religion can
be deeply hurt, or feel that their identity or their community is being victimised, if the
religion in question, its founder or its sacred symbols are subjected to public ridicule or
vilification. Freedom of expression should therefore be exercised responsibly and with
due consideration for such feelings, particularly in the mass media.

I. Strategic recommendations
1- People who come to live in a new country, and their descendants, should not be expected to leave their faith, culture or identity behind. But, like everyone else, they must obey
the law, should learn the language used by the majority of their new neighbours, and
should strive to make themselves useful to the society in which they live.
2- All states should therefore strive to extend the full rights and obligations of citizenship,
including the right to vote, to as many of their resident population as possible.
3- We encourage all member states to move in the direction of a modern citizenship law,
under which eligibility for citizenship is judged by civic rather than ethnic criteria.
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4- Once citizenship is granted, the rights and privileges it confers should belong equally to all.
5- As a step towards this, non-citizens of whatever origin should be allowed to vote in
local elections in any city or region where they have established residence.
6- We urge European leaders, at all levels and in all professions (politics, culture, media,
education, civil society), to show true leadership by condemning extremist, racist, xenophobic and anti- migrant statements whenever and wherever they encounter them.
7- All citizens, in particular those in position of authority should be ready to condemn
verbal abuse and correct distorted images of any group, wherever they encounter them.
8- We urge Council of Europe member states to give European citizens a more realistic
picture of the situation of migrants and of Europe’s current and future needs in the field
of migration, and to promote a better informed political discourse on migration and diversity.
9- The authorities, the police and the courts at all levels, in all member states of the Council of Europe, must do everything in their power to ensure that immigrants and members
of minorities are protected, and that those who subject them to violence or illegal abuse
or exploitation are punished according to the law.
10- Competent authorities at all levels should identify groups suffering from particular
socio-economic disadvantages and make special efforts, with allocation of appropriate
resources, to enable members of such groups, especially children and the young, to overcome these disadvantages and enjoy genuine equality of opportunity with the rest of the
population.
11- We encourage all member states that have not yet done so to improve and implement
their laws against all forms of discrimination in all areas of public life, including the media.
13- States have the right and the duty to guide and control immigration, but people who
are denied the right to enter or remain do not thereby forfeit their fundamental human
rights. We call on all Europeans to treat asylum seekers and migrants arriving in Europe
fairly and humanely.
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17- We call on all the peoples of Europe to reach out in solidarity to those in other parts
of the world, particularly their neighbours in the Middle East and North Africa who are
now so courageously demonstrating their attachment to universal values of freedom and
democracy. We salute especially the courage and wisdom of those who have striven or
are striving to achieve freedom without violence, even when threatened with extreme
violence by those who would deny it to them.

Citizenship and voting rights
24- We urge all member states to encourage and facilitate the acquisition of citizenship
by all permanent residents on their territory; and not to treat citizenship of another state
as an obstacle, disqualification or sign of disloyalty.
25- To encourage active participation in public life at local level by all those legally resident in their jurisdiction, and to allow non-citizens who have established residence in a
given city or region to vote in local and municipal elections .

C. Asylum and humanitarian issues
27- We call on the Council of Europe and the European Union, to:
a. ensure that all migration and asylum policies of member states are fully compatible
with Council of Europe standards, in particular with its human rights instruments, notably the European Convention on Human Rights and other documents drawn on by the
European Court of Human Rights,
d. consider drawing up common guidelines on the treatment of irregular migrants, asylum seekers and stateless persons;
28- We strongly urge all member states to avoid detaining asylum seekers and irregular
migrants unless absolutely necessary, and to provide and make use of alternatives to
detention, which could include: probation with social service; home detention (house
arrest); work permits; release on bail.
29- We encourage the Council of Europe to offer its experience and training tools to actors
on the front line such as border guards, notably by giving expert advice to member states
on how to design the powers, competencies and procedures of these “frontline authorities” in an efficient and human- rights-compatible way.
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30- Given that parliamentarians have the right to visit detention centres, Parliamentary
Assembly members could follow the lead taken by members of the European Parliament
and highlight the often appalling conditions facing migrants and asylum seekers.

E. Media
36- We encourage journalists and media professionals to exercise special care not to disseminate myths and stereotypes about members of particular ethnic or religious groups,
and to ensure that members of such groups are given the chance to express their own
views and give their own version of the story;.
37- We call on all member states to ensure that media literacy programmes are included
as a core element in school curricula, and that children and young people are alerted to
expressions motivated by racist, xenophobic and anti-Semitic or other related bias which
they may encounter on the Internet.
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Giriş
21. yüzyılın ilk çeyreğinde, merkezi coğrafyası Orta Doğu bölgesi olan derin bir insanlık
trajedisine tanıklık etmekteyiz. Bu trajedi modern tarihin sosyal, kültürel ve ekonomik
gelişmişlik iddialarına eşlik eden bir ‘medeniyet’ vasatında gerçekleşmektedir. Tüm boyutları ile moderniteyi inşa eden kurumsal aklın iddialarını ve özüne dair tüm argümantatif araçlarını boşa çıkarırcasına ve berhevâ edercesine paradoksal bir insanlık durumuna tanıklığımız söz konusudur. Onto-sosyolojisinden sosyo-kültürüne kadar iptidailikten
gelişmişliğe doğru lineer bir gelişimsellik iddiasını öngören düzçizgisel modern tarih
tasavvurunun anlamsızlığını kanıtlayan bir tarihsel duruma tanık olmaktayız. Tarihin
her döneminde felsefi ilginin merkezinde yer alan siyasete/devlete dair kuramların tipik
kavramsal şemasını alt üst eden bir devlet/ler siyasetine ve uluslararası camia kültürüne
tanığız.
Üretilen bu mankurt devlet aklının düşünsel evreni, kuşkusuz belirli bir felsefi paradigmaya dayanmaktadır. Söz konusu modern kök-paradigma, ontolojik anlamda evren tasavvurundan insan, birey, toplum, devlet vd. tasavvuruna kadar belirli bir düşünsel çerçeve öngörmekte ve pratikler üretmektedir. Modern devlet algısının kurucu ismi olarak
kabul edilen Thomas Hobbes’un devlet tanımlamasının niteleyici kavramlarını ‘şiddet,
güç, iktidar, korku ve ihlal’ oluşturmaktadır. Hobbes, korku, şiddet ve çatışmanın egemen olduğu doğal durumdan kurtuluşun yegane aracı olarak devlete, metaforik anlatımla Leviathan’ı ile işaret etmektedir. Söz konusu ‘modern devlet’, şiddet kullanma tekelini
uhdesinde bulundurmaktadır.
Burada söz konusu paradigmanın üretmiş olduğu ‘modern devlet’ kuramı ve pratiği, bütün hegemonik talepkarlığı ile varlığını meşrulaştıracak, tahkim edecek ‘kavramsal enstrümanlar’ yaratmaktadır. Küreselleşme ile birlikte sözü edilen ‘modern enstrümanların’
devletin kavramsal ve kurumsal yapısında bir çözülmeye ve yapı bozumuna yol açtığı
ifade edilebilir.
Devletlerarası dostane ilişkiler bir yana, ‘hasmane ilişkilerin’ belirli bir hukuka ve etiko-jüridik ilkeler manzumesine dayalı biçimde yürütüldüğü ifade edilebilir. Kimi savaş hukuku
literatüründe görüldüğü üzere, ‘çocukların, kadınların, yaşlıların, din adamlarının’ asla
öldürülmemesine ilişkin etik-hukuksal prensiplerin düzenlendiği görülmektedir. Burada
himaye edilen sınıf konusunda temel varsayım şudur: ‘Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve din
adamları’ asla herhangi bir savaşın ya da husumet ilişkisinin tarafı olamazlar.
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Hatta savaşın tahripkar doğası karşısında etik-hukuksal koruma ya da himaye, yalnızca
muharip olmayan insanlara değil, aynı zamanda doğaya dönük bir duyarlılığı da (ağaç
kesmemek) öngörmektedir. Savaş durumunun savaşçılarda yaratacağı yıkım psikolojisini dizginleyici biçimde doğanın tahrip edilmesi de yasaklanmıştır.
Tarihsel olarak 15. yüzyıla kadar götürülen sömürgecilik dönemine özgü1, ‘sömürülen
devlet’ ile ‘sömüren devlet’ arasındaki tek taraflı yararlanma ilişkisinin kaba enstrümanları yerini, daha rafine sömürü ve işgal yöntemlerine bırakmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci
yarısından itibaren bu yeni sömürü durumu, ‘yeni sömürgecilik’ olarak isimlendirilmektedir. Burada söz konusu enstrümanların dayandığı temel paradigmatik kavram ‘hegemonyadır’. Sosyal-ekonomik-kültürel-hukuksal vd. her bir alanda ‘emperyal devletler’ ile
diğerleri arasında bir ‘bağımlılık ve bağlılık’ yaratan bir hegemonik ilişki söz konusudur.
Çatışan hegemonik çıkarlar arasında üstünlüğü temin edebilmenin bir takım ‘temel
kavramsal araçları’ bulunmaktadır. Bir anlamda söz konusu çatışmanın ‘kavramsal enstrümanları’ söz konusudur. Bunlar, kavramsal bir karşıtlık (dikotomi) olarak şöyle tasarlanmıştır: ‘Evrensel insan hakları ve demokrasi’ bu karşıtlığın pozitif boyutunu teşkil
ederken, ‘terör, terörizm’ negatif boyutu oluşturmaktadır. Negatif anlam içerimi ile ‘terör’
kavramı kapsamına, ötekileştirilerek nesneleştirilen güç öbeklenmeleri (devlet vs.) dahil
edilmektedir. Hegemonyanın meşruiyet zeminini kuran ve tahakküm alanını derinleştirmesine olanak sağlayan bu ‘kavramsal dikotomi’, amaca hizmet edici nitelikte ve oldukça
elverişli/kullanışlı bir alan açmaktadır.
Deyim yerinde ise, kavramsal çatışkılar üzerinden iktidar mücadelesi sürdürülmektedir.
Kavramsal yapının üretiminde söz sahibi olan kendi hegemonik alanını, uluslarüstü düzlemde kurumsallaştırma imkanına kavuşur. Bu meyanda bu küresel devlet aklı, ötekileştirme, yaftalama (terör yaftalaması), korku/fobia (İslamafobia gibi), korku hegemonyası,
üstün ırk, ben-merkezcilik (batı-merkezcilik), sistematik şiddet uygulamaları, sekteryanizm, soykırım ve diğer bir çok kavramsal aracı devreye sokmaktadır. Söz konusu kavramsal aygıtlar, fiziki sınırlarını kıtalararası biçimde aşan ‘küresel hegemonik güçlerin’
bir nevi koruma kalkanı olarak ortaya çıkmaktadır. Ulusal ve uluslarüstü düzlemde yürürlüğü söz konusu olan düzenlemelerin, anlaşmaların ve kurumsal örgütlenmelerin şekli varlığı, ahlaki ve vicdani kaygısı olmayan hegemonyanın insanlık dışı pratiğine engel
teşkil etmemektedir.
1 15. Yüzyılda Afrika’nın sömürgeleştirilmesi köle ticareti ile başlamıştır.
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Westphalia’dan Philadelphia’ya Uluslararası Sahnenin Dönüşümü
Vestfalya Barışı (Münster ve Osnabrück Antlaşması) 1648 yılında Roma İmparatorluğu,
Alman prensleri, Fransa, İspanya, İsveç ve Hollanda Cumhuriyeti arasında gerçekleşmiştir. Otuz yıl savaşları sonrasında gerçekleşen bu barış, tarihçiler tarafından ‘modern
çağın’ başlangıcı olarak nitelendirilmektedir. Uluslararası İlişkiler Kuramı açısından geleneksel realist görüş (siyasi realizm) doğrultusunda devletlerin egemenliği ve self-determinasyon, devletler arası eşitlik ilkesi ve bir devletin iç işlerine başka bir devletin
karışmaması ilkeleri benimsenmiştir.
Ancak bunun öncesine dair bir saptamada bulunacak olursak şunları ifade edebiliriz.
Egemenliğin çok sayıda iktidar sahibi tarafından görece mutlak olmayan bir hiyerarşi
çerçevesinde paylaşıldığı ‘feodal düzen’ ile ‘modern devlet’ arasındaki temel farklılık,
ülke içinde etkin olarak şiddet kullanımının tek elde toplanmasıdır. Feodal dönemde askeri güçleri oranında ülke içinde ve dışında etkin olabilen çok sayıda iktidar sahibinin
yerini ‘merkezi devlet gücü’ almıştır. Bu çerçevede, feodal döneme göre toplumun daha
edilgen kılınma süreci başlamıştır.2
Ancak bu durum, toplumun şiddetten tamamen arındırıldığı anlamına gelmemektedir.
Modern dönemde de yoğunluğunu yitirmeyen şiddeti engellemek ancak daha büyük ve
yoğun bir şiddetin uygulanacağı tehdidi ile mümkün olmaktadır. Modern öncesi dönemlerde devletler ülke sathında bütünüyle egemenlik kuracak ve nüfusun tamamını kontrol
altına alacak araçlardan yoksunlardı. Ülke içerisinde şiddet uygulama kabiliyetine sahip
feodal beyler, milisler, paralı askerler, yağmacılar, korsanlar ve düellocular gibi kişi ve
gruplar imparatorun veya kralın şiddet alanındaki mutlak hâkimiyetini engellemekteydiler. Tüm bu rakiplerin şiddet kabiliyetini kıran ve yetkilerini ortadan kaldıran ‘merkeziyetçi modern devlet’, tekniğin de yardımıyla ülkede tek egemen olmuştur. On dokuzuncu
ve yirminci yüzyıllarda devletin, bu büyük ve yoğun şiddetin uygulayıcısı olarak silahlarını kendi uyruklarına çevirebildiği görülmüştür. Şu halde modern devlet, toplum içerisinde ‘gündelik şiddeti’ ortadan kaldırma iddiasında olmakla birlikte, kendi şiddet olanakları bakımından modern öncesi siyasal sistemlerin hepsinden daha korkutucudur.3

2 Pierson, Christopher, Modern Devlet, (çev. N. Kutluğ ve B. Erdoğan), 1. Basım, Çiviyazıları Yayınevi, İstanbul 2011,
s. 26.
3 Keane, John, Şiddet ve Demokrasi, (çev. Meral Üst), 1. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara 2010, s. 89.
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Bu olanakların ne tür sonuçlar doğurabileceğini görmek için çok uzak geçmişe gitmek
gerekmez. Holocaust modernliğin ve modern devletin varabileceği noktayı görmek bakımından iyi bir örnektir. Yine sistematik tecavüz, uzuv kesme, aile fertlerini birbirlerini
öldürmeye zorlama vd. modern dönemde modern devletlerin kendi uyruklarına yönelik
kullanılmış rasyonel hesaplamalara dayanan yönetme biçimleridir.4
Modern anlayış, devletin kendi uyruğuna zulmetmeye başladığı noktada ne yapılacağı
ile ilgili çok şey söyleyememektedir. Modern çağın uluslararası egemenlik sistemi olarak
kabul gören Vestfalya Sistemi’nin ortaklaşılmış yorumunda devletler birbirlerinin içişlerine karışmaktan men edilmiştir. Vestfalya Barışı’nda ortaya konan ilkelere dayanan
bu sisteme göre uluslararası arenanın aktörleri kendilerinden üstün bir otorite kabul
etmeyen devletlerdir.5 Bu düzen içerisinde herhangi bir devletin uyruğuna yönelik şiddet
uygulaması karşısında halk çaresizce kendi devletiyle baş başa kalmaktadır. Devlet halkını dilediğince yönetmekte, biçimlendirmekte ve hatta yaratmaktadır.6
Modern devletin felsefi temellerinden birini oluşturan ‘toplum sözleşmesi’ metaforu kullanılarak bu sorunun aşılabileceği savunulmaktadır. Toplum sözleşmecileri, sözleşme ile
devlete verilen yetkilere karşılık olarak halkın da ‘yurttaşlık haklarına’ sahip olduğunu,
bu hakların ihlali durumunda da yurttaşların ‘direnme hakkının’ ortaya çıkacağını savunurlar. Yurttaşlık, devlet ve uyruk arasındaki ilişkiyi açıklamak bakımından her ne kadar
elverişli bir kavram olsa da ‘yurttaş hakları’ kavramı kendi başına hiçbir anlam ifade
etmemektedir. Ayrıca ‘insan hakları’ veya ‘doğal haklar’ öğretileri gibi bir evrensellik
iddiası da içermemektedir.7
Vestfalya Sistemi’nin egemenliğine itiraz noktasında, birçok siyaset bilimcisine göre bu
sistem hiçbir zaman egemen uluslararası ilişkiler sistemi olmamıştır. Bu siyaset bilimcileri görüşlerini, kökleri ortaçağa kadar dayanan ve 1789’da dağılan İsviçre Federasyonu;
Birleşik Eyaletler (Eski Hollanda); 1815-1866 Alman Birliği gibi örneklerle desteklemişlerdir. Söz konusu örneklerde, feodal hiyerarşiye veya devletler arasında egemenliğe ilişkin
bir anlaşmaya dayanan, yönetimin iki tarafı bakımından belirli imkân ve avantajlar sağlayan rejimler söz konusudur. Egemen devletler arasında sürekli savaş veya savaş teh4 ibid, s. 93.
5 Pierson, Modern Devlet, s. 70.
6 ibid, s. 81.
7 Pierson, Modern Devlet, s. 46.
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didi içeren Vestfalya Sistemi’nin aksine bu örneklerde devletlerin üzerinde bir hükümet
biçimi oluşturmak amaçlanmıştır.8
Bu amaçla gerçekleştirilen girişimlerden en büyüğü ve günümüz uluslararası siyasal sistemi bakımından en etkilisi elbette Philadelphia girişimi olmuştur. Kolonilerin, Britanya’ya karşı mücadele amacıyla kurdukları –sonradan Amerika Birleşik Devletleri olarak
adlandırılacak- birliğin hedeflerinden biri de Kuzey Amerika’da devletler arası anarşi ve
savaşı engellemek ve şiddet kullanımını anayasal ilkelerle sınırlandırmak olmuştur. Bu
girişimin, Milletler Cemiyeti ve ardından Birleşmiş Milletler ve de Avrupa Birliği girişimlerine ilham verdiği kabul edilmektedir.9
Belirtilen birliklerde yer alan devletler bakımından -Vestfalya Sisteminin aksine- yasama
ve yargı yetkileri, münhasıran egemen ulus devlete ait değildir. Uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden durumlarda BM’nin ulusüstü yasama yetkisi sözleşme ve protokollerde kendini gösterir.10 BM’nin Nürnberg ve Tokyo askeri ceza mahkemeleri, ulusüstü yargı
yetkisi ile ilgili tartışmaları siyaset sahnesine sokmuştur. Yugoslavya, Ruanda, Sierra Leone mahkemeleri gibi örnekler, uluslararası yargılamanın devletin uyruğuna zulmetmesini engellemede veya cezalandırmada bir yöntem olarak kabul gördüğünü göstermekle
birlikte, bugün bu mahkemelerin adaleti ve tarafsızlığı hala tartışma konusudur. Bu tür
girişimler, ülke içerisindeki iktidar sahiplerinin vicdansız katillere dönüşebileceği riskinin uluslararası toplum tarafından gerçek ve kabul edilebilir bir risk olarak görüldüğüne
işaret etmektedir.11 Bu risk, ‘müdahalenin’ uluslararası siyaset literatürüne girmesine neden olmuştur. Devletin uyruğuna şiddet uygulaması, artık bir iç mesele olmaktan çıkmış
ve dış ‘müdahale’ sebebi haline gelmiştir.
Bu bağlamda müdahale kararlarının verildiği veya verilmediği uluslararası sahnenin
güncel karakteri ve bu sahnedeki aktörleri değerlendirmek yararlı olacaktır. Birleşmiş
Milletler, Avrupa Birliği ve benzeri uluslararası örgütler her ne kadar ulusüstü egemenlik
girişimleri olsalar da temelinde ulus-devletlere ve bunlar arasındaki ilişkilere dayanmaktadırlar. Ancak bu örgütlerin siyasi faaliyetler bakımından sağladığı ulusötesi imkânlar
8 Keane, Şiddet ve Demokrasi, s. 107.
9 ibid, s. 108.
10 BM’nin barış ve güvenlik konusundaki performansı konusunda değerlendirme için bkz., Aral, Berdal, “Birleşmiş
Milletler ve Uluslararası Eşitsizlik”, SETA Analiz, Eylül 2013, sy. 72, s. 11-14.
11 ibid, s. 109-110.
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yirminci yüzyılın son çeyreğinde küreselleşme eğilimlerinin güçlenmesiyle birlikte uluslararası topluluk, ulus devletin egemenliğine meydana okuyan bağımsız bir ağ haline
dönüşmüştür.12
Bu dönüşümde bu birliklerin yanı sıra, ‘ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki’ gelişmeleri
de en önemli etkenler arasında saymak gerekmektedir. Ancak teknolojik ilerlemenin,
sistemin taleplerine bağlı olduğu da göz ardı edilemez. O zamana dek devletlerden ibaret
olan ‘uluslararası topluluğa’ ulusal sınırları aşan yapılara sahip örgütler (Dünya Sağlık
Örgütü, Oxfam GB vs.) ve küresel şirketler (Unilever, IBM vs.) de dahil olmuştur. Sınırlar,
dışarıdan gelen ürünlere, fikirlere, bilgilere, sermayeye, hizmetlere, kültürel etkilere, değerlere, modalara ve bunların yanında suça, sosyal sorunlara ve ulus-devletin egemenlik
yetkisi ile rekabet eden ulusötesi güçlere açılmıştır.13
Kuşkusuz modern devletin oluşumunda ve modern dönemde, ekonomik ilişki ve gereksinimlerin etkisi yadsınamaz. Ancak küreselleşme ile birlikte ekonomik ilişkiler, uluslararası sistemin temel belirleyicisi haline gelmiştir. Çağımızda dünya çapındaki mali piyasaların devletlerin kontrolünden çıktığı görülmektedir. Modern çağın baş aktörü olan
devlet, artık sahneyi en az kendisi kadar etkili başka aktörlerle paylaşmak durumunda
kalmıştır.14
Bu konudaki radikal görüş, devletlerin artık küresel finans piyasalarının baskısına karşı
koyamayacağı yönündedir. Buna göre maddi temeli zayıflayan, egemenlik gücünü ve politik niteliğini yitiren devlet, mega şirketlerin basit güvenlik birimlerine dönüşmüştür.15
Bu ulusötesi siyasal yapı genel olarak bir piramide benzetilmektedir.16 Piramidin tepesinde ABD ile birlikte G8 ülkeleri ve bu ülkelerin ekonomik, askeri ve kültürel örgütleri
yer alırken, ikinci sırada ulusötesi şirket kapitalizmi ağları ve ardından ulus-devletler ve
uluslararası Sivil Toplum Örgütleri yer almaktadır. ‘Müdahale kararları’ bu hiyerarşik
yapı içerisinde belirli konumlarda yer alan söz sahiplerinin tutumlarına göre verilebilmektedir.
12 Steger, Manfred B., Küreselleşme, (çev. Abdullah Ersoy), 1. Baskı, Dost Kitabevi, Ankara 2006, s. 88.
13 Pierson, Modern Devlet, s. 223.
14 ibid, s. 234.
15 Bauman, Zygmunt, Küreselleşme –Toplumsal Sonuçları, (çev. Abdullah Yılmaz), 4. Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
2012, s. 70-74.
16 Pierson, Modern Devlet, s. 275-276.
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Müdahale ve Haklı Savaş
Uluslararası müdahale ve ‘haklı savaş’17 tartışmaları yirminci yüzyılın son çeyreğinde
siyasetçilerin ve siyaset bilimcilerinin gündeminde en üst sırada yer almıştır. 11 Eylül
olayının ardından bu yerini pekiştirdiğini ve Arap Baharı ile birlikte uluslararası siyaset tartışmalarına tümüyle egemen olduğunu söylemek mümkündür. Haklı savaş tartışmalarının kökleri antikiteye kadar dayanmaktadır. Kavram, bugün rönesansını yaşıyor
olmakla birlikte, o dönem bu konu ile ilgili Thucydides’in (m.ö. 460-395) söyledikleri de
hala geçerliliğini koruyor gibi görünmektedir: “Güçlüler yapabildiklerini yapar, zayıflar
da çekmeleri gereken acıyı çeker.”18
Batıda haklı savaş veya ‘bir savaşın haklılığı’ Roma’dan bu yana kuramsal olarak iki boyutta incelenmektedir. Birinci boyut bir savaş çıkarmanın haklılığı (ius ad bellum), ikinci
boyut ise savaşların adil bir biçimde yürütülmesi (ius in bello) boyutudur. Bu bakımdan
haklı olarak başlatılmış bir savaş adil olmayan yöntemlerle yürütülebildiği, haksız yere
başlatılmış bir savaşta adil yöntemler uygulanabilir.19 Ancak savaşı önleme hukuku (ius
contra bellum) anlayışı ile BM sisteminde BM Şartının 2/4. maddesi gereğince kuvvet
kullanmama genel ilke olarak kabul edilmiştir.
Bir savaşı başlatmanın haklı olabilmesi için gerekli şartlar, ‘nedenin haklılığı, ülkeyi
savaşa sokan otoritenin meşruiyeti, savaşın amacının meşruluğu, bu amacı gerçekleştirmek bakımından savaşın uygun bir araç olması, bu amacı gerçekleştirmek bakımından savaşın son çare olması ve savaşın başarılı olma ihtimali’ olarak kabul edilmektedir.
Savaşın adil bir biçimde yürütüldüğünün söylenebilmesi için ise savaşan-sivil ayrımına
dikkat edilmesi ve gücün orantılı kullanımı şartları sayılmaktadır.20
Günümüzde uluslararası alanda bu konu ile ilgili temel yasal düzenleme “Harp zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre sözleşmesi” ve sözleşmenin ek protokolleridir.
Sözleşmeye ek 1. protokolün 85’inci maddesinde savaş suçu olarak sayılacak ağır ihlaller;
“kişilerin sağlıklarını tehlikeye sokan hareketler, isteyerek sivil halkı ve savunmasız yerleri saldırı hedefi haline getirme, büyük sayılarda ölüm getireceğini bilerek sivil halka,
17 Bkz., Walzer, Michael, Haklı Savaş Haksız Savaş, Tarihten Örneklerle Desteklenmiş Ahlaki Bir Tez, (çev. Mehmet
Doğan), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2010.
18 Chomsky, Noam, Müdahaleler, (çev. T. Doğan, N. Ersoy), 1. Basım, BGST Yayınları, İstanbul 2008, s. 206-208.
19 Hoş, H. Serdar, Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk, 1. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013, s. 15.
20 ibid, s. 72-81.
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eşyalara ve araçlara saldırıda bulunma ve Sözleşmeler ile Protokol’ün tanıdığı sembollerin, karşı tarafı şaşırtmak ve yanlış amaçlarla kullanılması, savaş esirlerine ve sivillere
insanlık dışı uygulamalar yapılması” şeklinde sayılmıştır.21
‘İnsancıl müdahaleler’ de haklı savaş başlığı altında değerlendirilir. Kabul gören tanıma
göre insancıl müdahale; ‘herhangi bir devlet tarafından insan haklarının veya uluslararası insancıl hukuk kurallarının ağır ve yaygın biçimde ihlal edilmesini veya devlet otoritesinin çökmesi sonucunda ortaya çıkan insancıl nitelikli krizleri önlemek veya engellemek amacıyla, ihlal veya krizden sorumlu devletin izni olmaksızın ona karşı, bir başka
devlet veya devletler topluluğu yahut uluslararası örgüt tarafından gerçekleştirilen askeri kuvvet kullanımıdır.’22
Tanımdan açıkça anlaşıldığı üzere insancıl müdahale her şeyden önce askeri bir müdahaledir. Bu askeri müdahale fiilen gerçekleştirilebilir veya silahlı kuvvetlerin sınıra konuşlandırılmasıyla bir tehdit şeklinde de varlık bulabilir. Her ne kadar insancıl müdahalenin ambargo gibi ekonomik yollarla da yapılabileceği iddia edilse de günümüze kadar
bunun örneği ne yazık ki görülmemiştir. Bu durumda insancıl müdahalenin bir devletin
egemenlik hakkına müdahale olmadığını düşünmek dahi olanaksızdır. Buna karşın insancıl müdahaleyi zorunlu kılan devletin kendi uyruklarına karşı giriştiği insanlık onurunu hiçe sayan fiilleri durdurmak amacıyla, o devletin egemenlik hakkına müdahaledir.
Başka bir ifadeyle insancıl müdahale, insan hakları düşüncesinin ülkelerin egemenlik
haklarından daha önemli olduğunun kabulüdür.
İnsancıl müdahale kavramının en temel unsuru, ‘bu eylemin insan hakları ihlallerini önlemek amacıyla gerçekleştirilmiş olma’ durumudur.23 Bu nedenle öncelikle insan hakları
ihlallerinin vuku bulmuş olması ve bu ihlallerin somut delillerle kanıtlanması gereklidir.
Bu noktada 21. yüzyılda insan hakları kataloğunun içinde yer alan hakların herhangi
birinin ihlali doğal olarak insancıl müdahale için yeterli görülemez. Silahlı kuvvet kullanımı veya kullanma tehdidi, ağır sonuçları olan ve bu yüzden özenle değerlendirilmesi

21 ibid, s. 136.
22 Türkmen, Füsun, İnsan Haklarının Yeni Boyutu: İnsancıl Müdahale, Okumuş Adam Yayınları, İstanbul 2006.
23 Telli, Azime, “İnsani Müdahaleden Koruma Sorumluluğuna Geçiş: Eski Sorun, Yeni Kavram”, Nevşehir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2012), ss. 206-220, s. 210.
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gereken eylemler olduğundan bu müdahalelerin uygulanabilmesi için öldürme, işkence
veya cinsel saldırı gibi en ağır insan hakkı ihlallerinin sistematik olarak gerçekleştiriliyor olması gerekmektedir.
‘İnsancıl müdahale’ halen uluslararası hukukta yasal bir zeminden yoksun bulunmaktadır. Öncelikle Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın kuvvet kullanımını düzenleyen 2. maddesinin dördüncü fıkrası ve 51. maddesi gereğince insancıl müdahale nedeniyle dahi
olsa, meşru müdafaa hali dışında güç kullanımı yasaklanmıştır. BM Anlaşması ülkelerin
birbirine karşı güç kullanmasını yasaklamanın yanı sıra Birleşmiş Milletlerin herhangi
bir üyenin içişlerine müdahale etmesini de 2. maddesinin 7. paragrafı ile imkânsız kılmaktadır. Bu durumda açık kalan tek yol, BM Anlaşması’nın 39. maddesinde yer alan;
barışın tehdit edildiğinin tespiti halinde Güvenlik Konseyi’nce alınabilecek olan ‘kuvvet
kullanma’ kararıdır. Bu yol Kuzey Irak, Yugoslavya, Somali ve Ruanda için işletilmiştir.24
Öte yandan insancıl müdahalelerin yasal dayanağı olarak Birleşmiş Milletler antlaşmasının 39. uncu maddesi gösterilmektedir. Bu maddeye göre uluslararası barış ve güvenliğin
tehdit altında olması durumunda veya bir devlet ya da devletler grubunun saldırgan davranışlarının gerekli kılması halinde BM Güvenlik Konseyi kararıyla müdahalede bulunmak mümkündür.25
Haklı Savaş ve İnsancıl Müdahale Kavramları Işığında ‘Koruyucu Hat
Operasyonu’
Gazze’deki Hamas varlığını gerekçe gösteren İsrail, Gazze’ye yönelik olarak 8 Temmuz
2014’te başlattığı saldırılara ‘Koruyucu Hat Operasyonu’ adını vermiştir. Ancak gerek
Gazze’de Hamas’ın gerekse Lübnan’da Hizbullah’ın etkinliğinin büyümesine 1948’den
bu yana süren İsrail yayılmacılığının katkıda bulunduğu yadsınamaz. Yirminci yüzyılın
son çeyreğinde küresel güçlerin İslam coğrafyasında uyguladığı hegemonik şiddet, nasıl
radikalizmi ya da ‘köktenciliği’ veya dini saiklere dayandırılan terör eylemlerinin artmasına neden olduysa ‘İsrail reddiyeciliği’ ve ‘yayılmacılığı’ da bölgedeki Müslüman halkı
radikalleştirerek bölgeyi bir şiddet sarmalının içine sokmuştur.26

24 Demirel, Naim, “Uluslararası Hukukta İnsani Müdahale ve Hukuki Meşruiyet Sorunu”, FSM İlmi Araştırmalar ve
Toplum Bilimleri Dergisi, 1 (2013) Bahar, ss. 152-172, s. 160.
25 Hoş, Haklı Savaş ve İnsancıl Hukuk, s. 111-113.
26 Chomsky, Müdahaleler, s. 222.
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‘Koruyucu Hat Operasyonu’nu haklı savaş doktrini bakımından değerlendirmek, bu doktrinin, kriz bölgelerinde insan haklarını korumak bakımından elverişli olup olmadığını
daha net bir biçimde ortaya koyacaktır. 8 Temmuz’dan bu yana süren operasyon, esirlerin soyularak güneşte bekletildiği,27 okulların hedef alındığı,28 sivil-savaşan ayrımı yapılmadan hatta çocuklar dahi gözetilmeden hava saldırılarının yapıldığı,29 elektrik santrallerinin vurulduğu,30 hastanelerin bombalandığı31 bir operasyondur. 4 Ağustos itibariyle
yüzde sekseninin sivil olduğu belirtilen 1.820 kişi İsrail askerlerince öldürülmüştür.32
Bugün Filistinliler, darmadağın, kendi başına ayakta kalması imkânsız, birbirleriyle
ve Kudüs’le bağları koparılmış tecrit bölgelerinde yaşamaya mahkûm edilmiştir. İsrail,
büyük alt yapı ve yerleşim projeleri inşa ederek yerleşim yerlerini ve değerli toprakları
hukuksuz bir biçimde ele geçirmiş, bu inşaatlar nedeniyle Filistin’de ambulanslar dahi
hareket edemez hale gelmiştir. Böylesine tasarlanmış bir yok etme savaşının ne ius ad
bellum ne de ius in bello bakımından adil veya haklı bir savaş olduğu düşünülebilir.
Kaldı ki Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ne ek 1. protokolün 85. maddesinde ‘savaş suçu’ olarak sayılan ağır ihlallerin neredeyse tamamı (kişilerin sağlıklarını tehlikeye sokan hareketler, isteyerek sivil halkı ve savunmasız yerleri
saldırı hedefi haline getirme, büyük sayılarda ölüm getireceğini bilerek sivil halka, savaş
esirlerine ve sivillere insanlık dışı uygulamalar yapılması) bu operasyon dâhilinde gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte ne Birleşmiş Milletlerden ne de söz konusu Afganistan,
Libya veya Sudan olduğunda insancıllaşan Batı Dünyasından İsrail’e yönelik bir yaptırım
talebi gelmemiştir. İnsancıl müdahale söz konusu dahi edilmemiştir.

27 http://aktuel.mynet.com/galeri/yasam/israil-gazzeye-bomba-yagdiriyor-cok-sayida-filistinli-esir/14513/2918068/
(erişim: 28.08.14)
28
http://aktuel.mynet.com/galeri/yasam/israil-gazzeye-bomba-yagdiriyor-israil-gazzede-bmye-ait-okulu-vurdu/14513/2918061/ (erişim: 28.08.14)
29 http://www.aa.com.tr/tr/dunya/361755--sucaiyyede-olanlari-anlatacak-kelime-yok http://www.bbc.co.uk/turkce/
haberler/2014/07/140728_gazze_saldiri.shtml http://aktuel.mynet.com/galeri/yasam/israil-gazzeye-bomba-yagdiriyor-dunya-bu-cigligi-isitmiyor/14513/2897067/ (erişim: 28.08.14)
30 http://www.cihan.com.tr/news/Israil-Gazze-nin-tek-elektrik-santralini-vurdu_2710-CHMTUxMjcxMC80 (erişim:
28.08.14)
31
http://www.haber7.com/ortadogu/haber/1185389-israil-hastane-bombaladi-en-az-10-cocuk-sehit
(erişim:
28.08.14)
32 http://www.albawaba.com/news/gaza-death-toll-594249 (erişim: 28.08.14)
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Koşulların tam tersi şekilde gerçekleştiğini düşünmek faydalı bir öneri gibi görünmektedir.33 Hamas’ın, İsrail’de Yahudi yerleşim yerlerini işgal etmesi, bu yerleri bölüp dağıtarak
tecrit bölgeleri haline getirmesi, büyük projelerle işgalini genişletmesi, İsrail’i duvarlarla
hapsetmesi, İsrail bölgesinde Birleşmiş Milletlere ait okulları, elektrik santrallerini ve
hastaneleri bombalaması, onlarca çocuğu, binlerce sivili katletmesi, esirleri çıplak bir
biçimde güneş altında bekletmesi durumunda uluslararası toplumun Hamas’ın bu katliamlarına göstereceği tepki ile bugün İsrail’e gösterilen tepki arasında önemli bir fark
olacağını düşünmek mümkün görünmektedir.

Sonuç ve Öneriler
Ne yazık ki, batılı devletlerin kendi çıkarlarına uymadığı sürece insancıl müdahale uygulamalarının gerçekleştirilmediği tespitini yapmak mümkündür. Özellikle 2001 sonrasında ABD’nin yarattığı ‘önleyici müdahale’ kavramı ve uluslararası müdahalelerin seçici
biçimde uygulanması bu eleştirileri haklı kılacak durumlardır. Bu açıdan devletler tarafından zulme uğrayan, hakları gasp edilen sivillerin korunmasında bu uygulamaların
koruyuculuğuna sığınmak yeterli görülemez.
Bu meyanda uzun vadede, halkı devleti ile baş başa bırakan ve egemen devletler arasında
sürekli savaş veya savaş tehdidini egemen kılan Vestfalya egemenlik anlayışının terk
edilmesi önerilebilir.
Devletlerarasında egemenliğe ilişkin bir anlaşmaya dayanan hem yönetenler hem de yönetilenler bakımından belirli imkânlar sağlayan ve katılan devletlerin üzerinde bir egemenlik biçimi öneren Philadelphia modelinin geliştirilmesi ve bölgemizde egemen kılınması devletlerarasındaki mevcut anarşiyi ve savaşları engelleyecek ve şiddet kullanımını
anayasal ilkelerle sınırlandırarak Pax Ottoman döneminde bölgede egemen olmuş huzur
ve barış ortamının yeniden tesisine imkân verecektir.
20. yüzyılda insanlığın tanık olduğu dünya savaşları, ağır bir insanlık trajedisi yaratmıştır. Bu trajedilerin tekerrürünü önlemek adına kolektif aklın neticesi olarak ortaya çıkan
kavramların içeriksizleştirimine ve kurumların (BM) itibarsızlaşmasına tanık olmakta-

33 Chomsky, Müdahaleler, s. 190.
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yız. Emperyal hegemonyanın çıkar ilişkilerini gözetme ve himaye etme güdüsü, sistematik devlet şiddetinden, insan hakları ihlallerine ve devlet terörüne kadar trajedileri
mazur görmektedir.
Son olarak, ‘duygu ve duyarlılık kaybının’ global ölçekte tüm insanlığı sardığı müşahede edilmektedir. Şiddeti sıradanlaştırmaya ve kanıksatmaya dönük medyatik araçlar ile
global bir duyarsızlığın yaratıldığı görülmektedir. Ne yazık ki, paradoksal biçimde bu duyarsızlığı meşrulaştıran kurumsal aklı, bizatihi bunları önleme misyonu ile oluşturulan
‘Birleşmiş Milletler Örgütü’ gerçekleştirmektedir. Sorun bölgelerinin var olduğu coğrafyaya özgü uluslarüstü örgütlerin de (İslam Teşkilatı Örgütü) benzer bir pozisyona sahip
olması manidardır.
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I.Introduction
1. This memorandum reviews the international legal principles in respect of the prosecution of groups and organizations under international law. It submits that the Bangladesh
Government’s proposed amendments to the International Crimes (Tribunals) Act 1973
have no proper legal basis or precedent in international law and therefore conflict with
established principles of customary international law.

II.Background
2. On 17 February 2013 the International Crimes (Tribunals) Act 1973 was amended by
Parliament to allow the Prosecution to appeal against sentence and to prosecute ‘organizations’ as well as individuals. Both amendments breached the principle of retroactivity and violated established principles of customary international law, principles which
were established at the Nuremberg Trials following the Second World War and which
remain in force today.
3. As a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights Bangladesh is
bound by the principle of non-retroactivity contained under Article 15 and by the principle as set out in the Constitution. The principle of non-retroactivity specifies that the laws
and principles in force at the time of alleged commission must be applied and subsequent
amendments to the national laws can only be applied to the extent they are compatible
with customary and/or treaty international law.

III.The Nuremberg Principles
4. Under Articles 9 and 10 of the Nuremberg Charter the Military Tribunal was vested
with the authority to declare an organization as being criminal in nature. However, individual criminal liability of its members must still be established. Criminal liability for a
member of a declared criminal organization will not attach simply on the basis of membership alone.
5. Articles 9 and 10 were drafted with the intention to target not the legal entity of the
Nazi party itself or its associated groups or organizations, but those members thereof
who clearly had knowledge of its criminal activities and purpose and who were either in
a position of authority to be able to stop it and failed to do so or willingly participated in
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the criminal activities furthered by that organization. The Nuremberg Charter reflected
this as did Control Council Law No. 10 which expanded jurisdiction to allied states so that
they may prosecute individual war criminals within their national territories.
6. This was made clear in the judgment of 1 October 1946 of the International Military
Tribunal at Nuremberg. It stated:
“The Tribunal declares to be criminal within the meaning of the Charter the group
composed of those members of the Leadership Corps holding the positions
enumerated in the preceding paragraph who became or remained members of
the organization with knowledge that it was being used for the commission of acts
declared criminal by Article 6 of the Charter, who were personally implicated as
members of the organization in the commission of such crimes. The basis of this
finding is the participation of the organization in War Crimes and Crimes Against
Humanity connected with the war; the group declared criminal cannot include,
therefore, persons who had ceased to hold the positions enumerated in the
preceding paragraph prior to 1st September, 1939.”
7. Accordingly, only those individual members with personal knowledge or involvement
in crimes were found to be part of a “criminal organization”. Those members who
were not, were excluded.
8. The International Military Tribunal at Nuremberg was established to try twenty-four
major Nazi war criminals and six groups. These groups were the Nazi Leadership Corps,
Reich Cabinet, German General Staff and High Command, SA (Sturmabteilung), SS (Schutzstaffel-including the Sicherheitsdienst, or SD), and the Gestapo (Secret Police). These groups or organizations had an aggregate membership exceeding two million and it
was estimated that approximately half of them would be made liable for trial if the groups
were convicted. The trials began in November 1945 and on 1 October 1946 the International Military Tribunal rendered its judgment on twenty-one top officials of the
Third Reich. It sentenced most of the accused to death or to extensive prison terms and
acquitted three. It also declared as criminal three of the groups, the Nazi Leadership
Corps, the SS (including the SD), and the Gestapo.

Three groups were acquitted of

collective war crimes charges. Members of the three convicted groups were subject to
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apprehension and trial as war criminals by the national, military, and occupation courts
of the four allied powers. And, even though individual members of the convicted groups
might be acquitted of war crimes, they still remained subject to trial under the De-nazification programme.
9. It is not incongruous to suggest that the fact that some of the Nazi organizations were
declared as being criminal in nature had little bearing on the trials and had little effect
on the development of customary international law on this issue.
10. Accordingly, it remains the position that there is no basis in international law for
putting on trial a political party or, as the Government has termed Jamaat, a ‘criminal
organization’ with a view to imposing an automatic ‘blanket’ conviction and punishment
of all its members.

IV. Proposed amendments to the International Crimes
(Tribunals) Act 1973
11. The Bangladesh Government recently proposed yet another change to the International Crimes (Tribunals) Act 1973. It proposes, first, that “if” an accused is convicted
(notwithstanding that it is a practical certainty that all of them will be) then, under the
proposed Section 20(2)(a), the only sentence the court may now impose is one of death.
12. The rights of the accused to a fair trial under Article 14 of the International Convention on Civil and Political Rights (to which Bangladesh is bound) have been consistently and willfully ignored. Moreover, pursuant to the enhanced safeguards for potentially
capital cases under Article 6, the death sentence cannot be imposed under customary
international law where the fair trial rights of the accused have not been observed. It
is also established, both in national and customary international law, that courts and
tribunals must develop a range of sentences which properly reflect the relative positions
of different accused and their role in the offence in which they were allegedly involved.
To impose a blanket death sentence on all those convicted regardless of their level or
degree of involvement is in contravention of the fair trial provisions set out in the International Convention on Civil and Political Rights and the jurisprudence of the ad hoc
international tribunals.
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13. An even more dramatic development is a proposed addition to the Tribunal’s powers
under section 20(2) of the Act which aims to bestow upon it the power to “convict” an organization (this includes any organization or association, consisting of persons, and also
includes political parties). If such organization is convicted, the proposed amendment
provides as follows:
…
“(2)…The Tribunal shall award sentence declaring it as banned and prohibiting its future activities in any name or form or in disguise; and the persons in the
organization responsible for such conviction of the organization, shall also be punished under the provision of clause (a)…[i.e. death]… or such other punishment
proportionate to the gravity of the crime as appears to the Tribunal to be just and
proper. [Italics added].
(3) Where an offence under this Act is committed by an organization, the President
or Secretary of that organization including persons holding such equivalent post,
or any activist or representative of the said organization who had direct involvement in the commission of the offence shall be deemed to have committed the
offence.

V. Proposed amendments are in violation of customary international law
14. As mentioned above, it is unprecedented that a group or organization (howsoever defined) should attract collective criminal liability under international criminal and
humanitarian law as a single entity.

There is no scope for this under customary in-

ternational law and certainly no provision for it in the current Statutes of the various
international ad hoc tribunals or in the Statute of the International Criminal Court. For
example, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia has declared that
it “has jurisdiction over individual

persons and not organisations, political parties,

army units, administrative entities or other legal subjects.”1

The ICTY, as with the ot-

her international tribunals, adopted a principle of individual criminal responsibility and
not collective guilt through membership.

1 http://www.icty.org/sid/320
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15. The wording of the proposed amendments is predictably vague which will allow the
Government to suggest, on one interpretation, that it conforms with international law
while it permits, in effect, the Tribunal to impose the death penalty on “[those] persons in the organization responsible for such conviction of the organization”. How it
assesses who is responsible may be gleaned from paragraph 20(3) which suggests that
such persons need to have “direct involvement” in the commission of the offence
that gives rise to the conviction of the organization. While precisely “direct involvement” means is yet to be clarified.
16. While the wording of the proposed amendments to Section 20 of the Act is important,
what is more important is the purpose for which such text is being introduced. It is, some
might suggest, not to give the judges a wider discretion to impose harsher punishments or even to ban organizations or political parties. Rather, its underlying purpose,
it seems, is to put in place legislative measures to allow for the collective prosecution of
members of a political party or organization.
17. It has been suggested, primarily by certain members of the Prosecution Team acting
on behalf of the Government, that the International Military Tribunal in Nuremberg put
on trial individuals and organizations. It did not.

It declared as criminal a number of

organizations including the Nazi Party. There is a fine distinction between the two concepts that those advocating to put Jamaat on trial have conveniently overlooked.

VI. Conclusion
18. Those advocating for the trial of an organization have based their argument on the view
that certain government groups and organizations that formed the structural and organizational apparatus of Nazi Germany were put on trial at Nuremberg following the end
of the Second World War. Certainly, many of the top leaders of the Nazi party were tried
and many were convicted for their individual involvement in contributing to war crimes.
And rightly so. The party itself was however never indicted, only its individual members.
The case against each one of these individuals had to be proven on the evidence beyond
reasonable doubt.
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19. In March 2014, the criminal court in Minya, Egypt, sentenced 529 people to death, possibly the largest mass death sentence in recent years anywhere, in a trial lacking basic
due process protections. The statement by Human Rights Watch was unequivocal:
“[I]t’s shocking even amid Egypt’s deep political repression that a court has sentenced 529 people to death without giving them any meaningful opportunity to
defend themselves …The Minya court failed to carry out its most fundamental
duty to assess the individual guilt of each defendant, violating the most basic fair
trial right [under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),
to which Egypt is a state party].”2 [Human Rights Watch]
20. It is submitted that the Bangladesh Government’s proposals to amend the International Crimes (Tribunals) Act 1973 to pave the way for the Tribunal to collectively prosecute its main political opponents under the guise of international law conflicts with its
international obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights,
to which it is bound.
Respectfully submitted,

2 http://www.hrw.org/news/2014/03/24/egypt-shocking-death-sentences-follow-sham-trial
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Osmanlı Devletinde Birlikte Yaşama Kültürü

Prof. Dr. Fethi Gedikli
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi
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“Birlikte yaşama kültürü” kavramı yeni bir kavramdır, bunu geçmişe taşımak biraz
anakronizm gibi değerlendirilebilir. Böyle adlandırma modern zamanlarda duyulan bir
ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Orta çağda Avrupa ayrı dinlere yaşama hakkı tanımamıştı. Endülüs Müslümanları ve İspanyol Yahudilerinin başına getirilenler bunun tipik örnekleridir. Rusya’da da başka dinlere müsamaha başlangıçta olmamıştı. Tatarların zorla Hıristiyanlaştırılması örneği ortadadır. İslam dünyasında ise baştan beri başka din mensuplarının inançlarını ve varlıklarını koruma imkânı kendilerine tanınmıştı.
Birlikte yaşama kültürü, Fransız İhtilali sonrası bir virüs gibi geri kalan dünyaya bulaşan
“milliyetçilikler” veya bugün yaygın olarak kullanılan tabiriyle “kimlik siyaset”lerinin doğurduğu kanlı katliamlar sonucu geliştirilmiştir. Başka bir deyişle, “kimlik siyaseti” diye
bir şey icat edildi ve insanlar birbirine düşman edildi. Oysa (İslam)-Osmanlı’da iki millet
vardı. Müslümanlar bir milletti, Müslüman olmayanlar da bir milletti. Dolayısıyla hangi
kavimden gelirse gelsin bütün Müslümanlar eşitti, aralarında birbirlerine karşı bir üstünlük veya nakıslığı yoktu. Yanlarında da gayrimüslimler vardı. Bu ikinciler de semavi
dinlere mensup Ehl-i kitaptılar, kitap ehli idiler ve hürmete layık idiler. Yeryüzünde ve
gökyüzünde ne varsa hepsi Allah’ındı ve Allah’ın olan hürmete layıktı. Yunus Emre’nin
dilinde bu “Yaradılan’ı severim Yaradan’dan ötürü” ile formülleştirilmişti.
Müslümanlıkta böyle olduğu gibi Türk geleneğinde de hangi inanca mensup olursa olsun
insanların dinine dokunmamak esastı. Hem Türk hem İslam geleneği kimsenin dinine
müdahale etmemeyi temel almıştı. Evet, Allahın mesajı, İslam dini, bütün insanlığa yönelik idi, evrenseldi, ama buna isteyen inanır isteyen inanmazdı. Müslümanın vazifesi ilahi
mesajı ilgiliye ulaştırmaktı; sonrası muhatabın kendi bileceği bir şeydi.
Osmanlılar İslam devletlerinin bir mirasçısı olarak İslam hukukunun bu konudaki prensipleri tatbik etmişlerdi. Kur’an dinde zorlama olmadığını belirtmişti; tebliğ edilir, inanan
inanır, inanmayan inanmazdı! İslam hukukunun bu konudaki hükümleri çok erken bir
dönemde, Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç ettiklerinde gelişmeye başlamıştı.
“Medine Anayasası” herkesin inancını tanımıştı. Hz. Peygamber bu prensipleri sonraki
dönemlerde de uyguladı. Yemendeki valisine yazdığı mektubunda salt bu sebeple tazyike
maruz kalmamasını istemişti. Hz. Ömer’in verdiği ahidnamelerle bu uygulamayı geliştirip sürdürdüğü bilinmektedir.
Osmanlılar İstanbul’un fethine kadar birçok gayrimüslim ahaliyi idare etmişti; İstanbul’un alınmasıyla bu daha da arttı. Fatih Galata zimmilerine can, mal ve inanç güvenli-
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ğini teminat altına alan bir ahidname verdi. Bu ahidnameler gerek ülke içinde yaşayan
gerekse Osmanlı himayesi arayan komşu ülke haklarına tanınmıştır. Bosna-Hersek’teki,
Fransisken papazlarına verilen ahidname de bunun bir örneğidir. Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden kalkmasına kadar da hep önemli bir gayrimüslim nüfus hayatını sürdürmüştür. Osmanlıların kısaca “millet sistemi” olarak adlandırılan gayrimüslimler düzenlemeleri bugün de hayranlık uyandırmaktadır. Altı asra yakın süren “Osmanlı barışı”nın
değeri, son yüzyıl boyunca her gün daha iyi kavranmaktadır.
Osmanlı devletinde gayrimüslimler “zimmî” statüsünde görülmüşlerdir ve İslam Hukukunun zimmiler için öngördüğü kurallara muhatap olmuşlardır. İlginç bir şekilde Hz.
Ömer’in Suriye Hristiyanlarına olan ‘sözde’ ahdini (fasl fi şeraiti’l-islam ale’l-küffar”) Manisa 1 numaralı şer‘iyye sicilinin başında görüyoruz. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde geçen Rum mimarbaşı ile Fatih’in yargılanması hikâyesi, –gerçekliğinden bağımsız olarakOsmanlı muhayyilesinin Padişahın gadrine (adaletsizliğine) uğrayan bir gayrimüslim
vatandaşın hakkını Padişahtan aldığını gösterir çok enteresan bir meseldir.
Şeriyye sicillerinde yapılan araştırmalar diğer dinlere de semavi dinler olarak bakmanın
veya başka din mensuplarının ehl-i kitap olarak görülmesinin bir sonucu olarak gayrimüslim kadınlarla evlenme nadir değildir. Daha çok ayrı mahallelerde yaşamış olmalarına rağmen komşuluk ilişkileri ve iş teşebbüsleri yaygındır. Dinî veya etnik bir farklıktan
dolayı ‘modern zamanlara” kadar Osmanlı toplumunda kayda değer bir çatışmanın not
edildiği söylenemez. Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler Müslümanlarla bir arada karşılıklı
hürmet içinde hayatlarını sürdürmüşlerdir.
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Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı:
İslam Hukukunun Katkıları

Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoglu
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi,
RTÜK Başkan Vekili

İkinci Gün - Tebliğler - Beşinci Oturum

BİLDİRİNİN KONUSU
Bildirinin konusu yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusuna İslam Hukukunun getirdiği yeniliklerdir. Günümüzdeki demokrasi tartışmalarında yargının bağımsızlığı ve
tarafsızlığı en önemli konulardan birini teşkil etmektedir. Anayasa hukukunda çoğunluğun önemi kadar uzmanlığın değeri üzerinde durulmakta ve dengenin nasıl sağlanacağı
sorgulanmaktadır. Kuşkusuz ki, çoğunluğun hakkı, çoğunluğun haklılığı demek değildir.
Tarih boyunca yasama ve yürümenin yargı ile ilişkileri hep sorunlu bir alan olmuştur.
Yargı, yürütmeden şikâyetçi olmuş, yürütme de yargının yürütmeye müdahale ettiğini
belirtmiştir. Günümüzü etkileyen kişilerden olup, liberal demokrasiyi de kuran düşünürler, Madison, Jefferson, Tocqueville ve Mill gibileri, azınlığın değil de çoğunluğun gücü ile
ilgilenmişlerdir. Çağdaş demokrasilerin dayanaklarından biri de sınırlanmış çoğunluk
yönetiminin egemenliğidir.1 Biz bu bildiride sadece yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı
ile sınırlıyız.

BİLDİRİNİN SINIRLARI
Bu kısa bildiri başlıkta yazılı konunun tamamını anlatmaktan uzaktır. Burada konunun
sadece ilk dönemine girilmiş, daha sonraki dönemi incelenmemiştir. Konunun tamamı
için daha önce daha önce yayınladığımız, Anayasal Derinlik (Yetkin Yayınları, Ankara
2012, s. 485-730) ve Yargının Bağımsızlığı, Anayasa Hukuku Tarihi Açısından Mukayeseli
Bir İnceleme (Beyan Yayınları, İstanbul 1996, s. 1+336) isimli çalışmalarımıza başvurulabilir.

DEVLET KAVRAMI VE YARGI KUDRETİ
İslam hukukunda devlet kavramından bahseden, kamu hukukçularımızdan İbn Haldun2
ve Maverdi,3 devletin bulunmasının mutlaka gerekli ve zaruri olduğunu belirtir. Devlet
kavramı4 konusunda Kur’an-ı Kerime bakıldığında, kronolojik açıdan, ilk insan ve ilk
Peygamber olan Hz. Adem ile Hz. Nuh arasında kurulan bir devletten bahsedilmediğini;
Babil kralı Nemrut’a muhalefet eden Hz. İbrahim’in ateşe atıldığını (Enbiya/ 21, 69; Ankebut/29, 16; Zuhruf/43, 26), vezirlik yapan Hz. Yusuf’dan söz edildiğini görürüz (Yusuf/12,
21 ve 56; Yusuf/12, 76 ve 84).
1 Sartori, The Theory of Democracy Revisited s. 32.
2 İBN HALDUN, Abdurrahman b. Muhammed: Mukaddime, Darü’l-Cil, (26. Fasıl, İmamet ve Hilafette Ümmetin
İhtilafı), Beyrut, ty. s. 211.
3 MAVERDİ, Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Habib (364-450/974-1058): el-Ahkamü’s-Sultaniye ve’l Velayatü’d-Diniye, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, ty., s. 5.
4 “Devlet” kavramı için bk. DAVUDOĞLU, Ahmed: ”Devlet” maddesi, DİA, C. IX, İst. 1994, s. 234-240
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Yahudi cemaatinin başkanı olan Hz. Musa (Gafir/40, 26; ve 53, Zuhruf/43, 46 gibi.) ve veziri olan kardeşi Harun’dan (Şuara/26, 48; Saffat/37, 114 ve 120 gibi.), cismani ve ruhani
lider Hz. Davud (Maide/5, 78) ve oğlu Süleyman’dan (En’am/6, 84; Enbiya/21, 78; Neml/27,
15 ve 16 gibi)5; Hz. Süleyman zamanında yaşayan ve Müslüman olan Sebe Melikesi Belkis
(Neml/27, 42-44) ‘den de bahsedilir. Kur’an-ı Kerim, bütün bu anlattığı devletlerin monarşik yapıda olduğunu, ama tüm Peygamberlerin halkına bağımsız ve adil bir yargı güvencesi verdiklerini belirtir (Bk. Hadid/57, 25). Bilindiği gibi, sahabe, Hz. Peygamber’in
vefatından sonra kendisine monark değil, bir Cumhurbaşkanı (Hz. Ebu Bekir) seçmiştir.6
Hükümdar, görevlerini, devlet tüzel kişiliğini temsilen yürütür. Devletin görevleri, o dönemde de, yasama-yürütme ve yargı şeklinde üçe ayrılabilir.7
Hz. Peygamber zamanında, yasama-yürütme ve yargı birlikte gelişmiş, O, Medine Site
devletinde, yasama-yürütme ve yargıyı birlikte temsil etmiştir. Hz. Peygamber tarafından
kurulan bu Site Devletinde, kuvvetler ayrılığı yoktur8 ama Hz. Peygamber’in son zamanlarında kuvvetler ayrılığına doğru bir gelişme söz konusudur. Bu ilk dönemde devletin
fonksiyonları iç içedir. Bunları ve aralarındaki ilişkiyi görmekte fayda vardır.
Bu dönemde Hz. Peygamber, yasama yetkisini tek başına, ilahi vahiy ile kullanıyordu.
O’nun dışında Müslümanlardan kimsenin, yasama yetkisi yoktu.9 Bu dönemde yasamanın kaynağı, vahiy ve Hz. Peygamber’in içtihadıydı; şayet yasamaya ilişkin içtihadında
hata varsa, Allah, vahiy yoluyla bunu düzeltiyordu.10

5 Detay için bk Abdulbaki, M. Fuad: el-Mu’cemu’l-Müfehres li Elfazi’l-Kur’an, Darü’l-Kütübi’l-Misriyye, tıpkı basım,
ty, Çağrı Yayını, s. 264 ve 357-358.
6 Hamidullah, M.: İslâm Müesseselerine Giriş, İst. 1984, s. 104.
7 İslam hukukuyla ilgili bazı çalışmalarda devletin fonksiyonları olan yasama-yürütme ve yargı arasına, bir de, “tebliğ
fonksiyonu” eklenmişse de (Bk. ve krş. ATAR: İslâm Adliye Teşkilatı, s. 9) bizce, bu fonksiyon, diğer üç fonksiyonun
(özellikle yürütme ve yasamanın) içinde erimiştir. Bu nedenle biz, yasama-yürütme-yargı fonksiyonu dışındaki bir
fonksiyonun bulunmadığını düşünüyoruz. Bu durum, her tür devlet için söz konusudur. Şüphe yok ki, hemen her devletin az veya çok tebliğ edeceği bir şeyleri vardır. Bu, sadece Önceki hukuka özgü bir olay da değildir.
8 Kasımi: es-Sultatü’l-Kadaiyye, s. 69; MEVDUDİ: İslâmda Hükümet, Çev. Ali Genceli, İst., ty., Hilal Yayınları, s.437441.
9 HALLAF, Abdulvahhab: es-Sultatü’s-Selas fi’l-İslâm: et Teşri’ v’el-Kada ve’t-Tenfiz, 2. B., Küveyt, 1405/1985, Darü’l-Kalem, s. 6.
10 Bedir savaşında alınan esirler konusunda gelen “Peygambere, yeryüzünde hâkim oluncaya kadar, esir alması yaraşmaz. Siz, dünyanın geçici şeylerini istiyorsunuz; Allah ise ahireti ister” (Enfal/67, 8) ayeti gibi.
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İslam hukukunun temeli, hukukla ilgili ahkâm ayetleri ve hukukla ilgili ahkâm hadislerinden oluşmaktadır. Ahkâm hadisleri11 de vahye dayandığı için, neticede, yasamanın
kaynağı, Allah’tır. Yasamanın bu kaynakları, Muaz b. Cebel hadisi12nde açıkça belirtilmiştir. Ahkâm ayetlerinin sayısı İslam hukuk bilginleri arasında tartışmalıdır. Bu ayetlerin
çoğu, hicretten sonra Medine’de, ya bir olay üzerine veya Hz. Peygamber’e sorulan bir
soruya cevap olarak veya fetva istenmesi üzerine inmiştir.13 Ahkâm ayetlerinin bir kısmının gerekçesi de Kur’an-ı Kerimde gösterilmiştir.14 Kur’an-ı Kerim Hz. Peygamber’e, yasama yetkisi tanımıştır: “Peygamber’in verdiklerini alınız, yasakladıklarından da uzaklaşınız”.15 Hazreti Peygamber’in kanun koyma gücü vardır ve bu gücünü doğrudan Kur’an-ı
Kerimden almaktadır.
Sünnet, Kur’an-ı Kerimden sonra İslâm hukukunun ikinci kaynağıdır. Ahkâm hadisleri,
Hz. Peygamber’in, bir olayın hükmünü açıklamak için söylediği sözü, işi veya sorulan bir
soruya karşı cevabıdır.16 Hz. Peygamber zamanında, birinci hicri asırda, hadis-i şerifler,
11 Ahkâm hadisleri için bk. eş-ŞEVKANİ, Muhammed b. Ali: Neylü’l-Evtar Şerhu Münteka’l-Ehbar, Darü’l-Fikr, C.
I-IX.
12 Bkz. Ebu Davud, Akdiye, 11, h. nu. 3592; el-MAVERDİ: el-Ahkamü’s-Sultaniye, s. 86; Ebu Ya’la: el-Ahkamü’s-Sultaniye, s. 66. Hz. Peygamber, Muaz b. Cebel’i Yemen’e gönderdiğinde, Muaz, ancak 24 yaşındaydı. H. 18.yılında, tam
33 yaşında olduğu halde vefat etti; HAMİDULLAH: İslâm Peygamberi, C.II, s. 184. Muaz’ın, Yemen’e gönderilmesi
esnasında, Hz. Peygamber’in yaptığı nasihat için bk. İBN HİŞAM: es-Siretü’n-Nebeviyye, C.III-IV, s. 590.
13 Bu ayetler de, değişik şekillerde gelmiştir: (i) Ahkâm ayetleri, ya, emretmek veya yasaklamak için talep kipi (siğa)
ile gelmiştir:”İnanıncaya kadar müşrike olan kadınlarla evlenmeyiniz” (Bakara, 2/ 221) ayetinde olduğu gibi. (ii) Bazen
ahkâm ayetleri, haber sığası ile inzal edilir; ”Anneler, çocuklarını tam iki sene emzirirler” (Bakara, 2/ 223) ayeti gibi. (iii)
Bazen, bir soruya cevap olarak veya soruya karşı verilen bir fetva şeklinde inzal olur; “Sana, haram aydan soruyorlar;
de ki, onda savaşmak büyük (günah) tır” (Bakara, 2/ 217) ayeti gibi. (iv) Bazen da bir şeyin helal veya haram olduğunu
açıklamak için gelir;. “Allah, alışverişi helal, faizi haram kıldı” (Bakara/2, 275) ayeti gibi.
14 Mesela, içki ve kumardan bahseden ayet, bunun gerekçesini şöyle açıklıyor: “Şeytan, içki ve kumarla, aranıza düşmanlık ve kin bırakır; sizi namaz ve Allah’ın zikrinden meneder; vazgeçtiniz mi?” (Maide/5, 91). Ahkâm ayetlerinin bir
kısmının gerekçesi ve detayı Kur’an-ı Kerimde gösterilmemiştir; msl. “Ey inananlar, akitlerinizi yerine getiriniz” (Maide/5, 1) ayetinde, akit çeşitleri, ifa şartları vs gösterilmemiştir. “Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır” (Bakara/2,
275) ayetinde, faizin ve alış verişin ne olduğu açıklanmamıştır.
15 Haşr/59, 7.
16 Bunların bir çoğunda “nedensellik bağı” (illet) açıkça belirtilmiştir; “Kadınla teyzesi, halası bir arada olmaz; şayet
bunu yaparsanız, (sıla-i) rahmi kesersiniz” (Buhari, Nikâh, 37; Müslim, Nikah, 33) Hadisi gibi. Bu konudaki ayet, iki
kız kardeşin nikâh altında tutulmasını yasaklamıştı. Hz. Peygamber, bunun kapsamını genişletmiştir. Benzer bir hadis “Anne ile kızı bir arada tutmanın haram oluşu” hadisidir; (Nesai: Nikâh, 45-48). Bazı ahkâm hadislerinde ise illet
açıklanmamıştır: “Hz. Peygamber, aldatıcı alış verişi yasakladı” (Buhari, Büyu, 71, 48) hadisinde aldanmanın şartlarını açıklamamıştır. “Müslümanlar şartlarına uyarlar” (Buhari, İcare, 14; Ebu Davud, Akdiye, 12); “zarar ve mukabele
bizzarar yoktur” (İbn Mace, Ahkâm, 17) hadisleri de böyledir. Ahkam hadisleri, ya (i) Tafsili olarak bildirilen Kur’an
ayetlerıni açıklar veya, (ii) Kur’an-ı Kerimde geçmemiş konular için hükümler koyar. Kur’an-ı Kerimin, hadislerle açık437
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Kur’an-ı Kerimle karışmasın diye, henüz derlenmemişti. Ahkâm hadislerinin bir kısmı,
hafızalarda lafızlarıyla birlikte saklanmıştı ama Veda Hutbesi gibi bazı hadis-i şerifler,
sözüyle değil de manasıyla rivayet edilmiştir.
Kitap ve Sünnetten sonra bu hukukun üçüncü kaynağı olan icma, Hz. Peygamberin vefatından sonra ortaya çıktı.17 Bu dönemde Dört Halife, Abdullah b. Mes’ud, Abdurrahman
b. Avf gibi sahabe, fetvalarıyla ünlendi. Bu devrin en önemli özelliği, bu hukukçuların
arasında Hz. Peygamber’in mevcut olması, sorunları bizzat O’nun çözmesidir. Bu devrin
özellikleri olarak şunlar söylenebilir; (i) Yasamanın kaynağı, ilahi vahiydir. (ii) Ahkâm
ayetleri, -genellikle- ihtiyaca, ortak yarara ve sorulan sorulara göre iniyordu. Bu gayelere
ulaşmak için takip edilen iki metot vardır: Zorluğu gidermek ve yasamada tedrici yolu
izlemek.18
Hz. Peygamber’in kurduğu Medine Site Devleti, ilk kurulduğunda federal yapıda iken,
Bahreyn, Umman gibi eyaletler Peygamber’in devletine bağlanınca, konfederal yapıya
dönüşmüştür. Her eyalet içişlerinde serbest olup, yönetim şekli âdem-i merkeziyettir.19
Hz. Peygamber, vali, eyalet valisi, hâkim, öğretmen, vergi memuru, komutan gibi gereken
memurları tayin ediyordu. İleride görüleceği gibi, Hz. Ömer zamanında, kamu hizmetlerinin yürütülmesi bir plan ve programa bağlandı, divanlar ve bakanlıklar (vezaretler)20
kuruldu.
Bu devir, Hz. Peygamber’in varlığı ve vahyin devamı ile diğer dönemlerden ayrılır. Bu
devre, Peygamberliğin geldiği 610 yılında başlar, Hz. Peygamber’in vefat ettiği 632 yılına
kadar devam eder. Aslında, bu dönemi Hicretle (MS. 622) başlatmak daha doğru olur.

lanması, bizzat Kur’an-ı Kerimin istediği bir husustur (“Biz, bu Kur’an-ı insanlara ne indirildiğini açıklaman için inzal
ettik” (Nahl/16, 44)). Kur’an-ı Kerimde emredilen namaz, oruç, zekât, faiz gibi hükümleri Hz. Peygamber açıklamıştır.
Hadislerin delil değeri Kur’an ile belirlenmiştir: “Peygamber’ın verdiğini alınız, O’nun yasakladıklarından çekininiz”
(Haşr/59, 7; Hz. Peygamber’ın, Kur’an’daki yeri için bk. Abdulbaki: el-Mu’cem’ul Müfehres li Elfazi’l-Kur’an, s. 312-320:
R-s-l kelimesi). Hz. Peygamber, “ayetin inmediği konularda, halkın yararını nazara alarak, ilahi vahyin ruhuna uygun
olarak hüküm istinbat ediyordu” (HALLAF: es Sultatü’s-Selas fi’l İslam, s. 17).
17 İcma kaynağının temeli, “Ümmetim delalet üzere asla birleşmez” (İbn Mace, Fiten, 8) ve “Allah, ümmetimi delalet
üzere asla birleştirmez” (Tırmizi, Fiten, 7) hadisleridir.
18 Detay için bk. Abdullah Muhammed eş Şeyh: Neş’etü’l-Fikhi’l-İslami ve Tetavvuruhu hatta’l-Karne’r-Rabi’l-Hicri,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahire, 1399/ 1979, Şeria, R. 299, s. 50-56.
19 TUĞ, Salih: İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri, İstanbul,1969, s. 44.
20 Vezir kelimesi Pehlevice değil, Arapçadır; Kur’an (Taha/20, 29) ve Sünnette vezir kelimesi geçmektedir; vezirlik
müessesesi de İranlılardan geçtiği konusunda geçerli delil bulunmamaktadır; DİA, C. III, İst. 1991, (ss. 153-164), s. 158.
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Çünkü Mekke dönemi, Allah’a davet ve bu yolda yapılan eziyetlere karşı durma zamanıdır. Yargı, ancak devlet haline gelmiş bir organizmada söz konusu olabilir. Bu durumda
Hz. Peygamber döneminde yargı -genellikle- Medine döneminde gerçekleşmiştir.
Mekke döneminde, giderek büyüyen dini Cemaati’n başkanı Hz. Peygamber idi. Hz. Peygamber, bu dönemde kendisine önerilen Peygamberlikten vazgeçmesi koşuluyla “devlet
başkanı olmak” fikrini reddetti.21 Hedefi devlet kurmak değil, cemaatini teşkilatlandırmak, Medine’de kuracağı devlete, bilgin ve idareci yetiştirmekti. Müslümanlar, paganizmin egemen olduğu kabilelerin mensubu olarak Mekke’de kalmaları halinde, ayrı bir
devlet kuramayacakları için, Mekke’den Medine kentine göç ettiler.
İslâm’dan önce, Kâbe’nin yeniden inşasında ve Hacerü’l-Esved’in yerine konulmasında
Hz Peygamber’in hakemliğine başvurulmuştur.
Yargı ile ilgili ilk ayet, Mekke’de inmiştir.22 Akabe biatlarıyla, Medine site devletinin temelleri atıldı; Hz. Peygamberin dini vasfına, “siyasi liderlik” de eklendi. “Yasama, yürütme
ve yargı faaliyeti, ancak, Medine’ye hicretten sonra başladı.”23 Bu dönem, zaman olarak
kısa sürmekle birlikte, İslâm hukukunun sonuç ve etki itibariyle en bereketli zamanıdır.
Hz. Peygamber önce Müslüman olanlar arasında “kardeşlik anlaşması”24 sonra da, nüfusun 1/7 sini oluşturan Müslümanlar (1500 kişi) ile Yahudiler ve Müşrik Araplar arasında
bir Anayasa yaptı.
Medine Anayasası.- Hicretten sonra Hz. Peygamber, kurduğu bu federal şehir devletinin sınırlarını belirli taşlarla işaretledi.25 Hz. Peygamber’in devlet kurması ve bu devletin
bütün diğer fonksiyonları yanında, yargıyı da giderek teşkilatlandırması karşısında, yazarlar, bu konularda din ve dünyaya eşit ilgi gösterildiği fikrinde birleşirler.26 Burada, O,
tarihte ilk olarak, elli iki maddeli Dünyanın ilk yazılı Anayasasını27 yaptı.
21 İBN HİŞAM: es-Siretü’n-Nebeviyye, C. I-II, s. 266.
22 Sad/38, 26: “Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık; insanlar arasında hak ile hükmet, hevaya uyma”.
23 HALLAF: es-Sultatü’s-Selas fi’l İslam, s. 5.
24 Kardeşlik (muahat) sözleşmesinden sonra, Muhacirlerle Ensar arasındaki sorunlarda, Kur’an, Hz. Peygamber’in
hakem olmasını, yargı yetkisini kullanmasını istemiştir; Bk. Nisa/4, 65; Maide/5, 48.
25 TUĞ, Salih: İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri, s. 44.
26 HAMİDULLAH: İslam Peygamberi, C.II, s. 156-157.
27 Bkz. TUĞ: İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri, s. 31 vd. Anayasa yerine kanun-i esasi, teşkilat-ı esasiye kanunu,
düstur (Farsça), kavramları da kullanılmaktadır; bu metin (sahife), şekli açıdan olmasa da, maddi açıdan Anayasadır.
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Bu Anayasanın konumuz açısından belli başlı özellikleri şunlardır28: (i) Bu devletin esas
kanunu Kitap’tır; (ii) Birey veya kabile, hakkını kendi eliyle alamaz, ihkak-ı hakta bulunamaz. Son yargı mercii, Hz. Peygamberdir (m. 23, 42); ihtilaf halinde Allah’ın Resulü
Hz. Muhammed hakemdir.29 (iii) Verilen yargı kararları, merkezi otorite tarafından infaz
edilir; (iv) Verilen bir yargı kararı Müslümanları bağlar; (v) Azınlıkların yargı hakkı vardır.30 Medine’nin çoğunluğunu teşkil eden Yahudilerin ve diğer gayrı Müslimlerin yargı
alanında tam bir özerkliği vardır. Bu tür durumlarda Hz. Peygamber, tarafları Yahudi olan
davalarda veya sanığın (veya davalının) Yahudi olduğu davalarda Yahudi hukukunu uyguluyordu.31 Taraflar, ayrı dinden ise veya aynı dinden olup da, istemeleri halinde Hz.
Peygamber’in mahkemesini seçme hakları da vardı.
İki Yahudi arasındaki bir zina davası Hz. Peygamber’e geldiğinde, O, Tevrat’a göre, taraflar arasında karar vermiştir.32 Şayet, dava kamu hukuku kapsamında ise, İslâm mahkemeleri yetkiliydi. İslâm hukukunda, esasen, gayrimüslimler, hâkime dava getirmişlerse,
hâkim karar vermek durumundadır.33 Gayrı Müslim halkın o dönemdeki adaletten şikâyetçi olmadıkları anlaşılmaktadır.34
Yemendeki Necran Hristiyanları, dini, hukuki ve adli alanda bağımsızlık şartıyla, Hz. Peygamber’in devletine bağlanmışlar, ama “bizim para ve nakit ile ilgili ihtilaflarımızı çözmek
üzere senin arkadaşların (sahaben) arasından seçeceğin herhangi bir kimse bizim aramızda hâkim olarak hizmet görecektir. Zira biz bu hususta size itimat etmekteyiz” demişler,

28 Metnin tenkitli neşri için bk. HAMİDULLAH: el-Vesaik, s. 57-64; Türkçeye tercümesi için bk. a. yzr.: İslam Peygamberi, C.II, s. 181.
29 HAMİDULLAH, Muhammed: “Administration of Justice in Early Islam”, İslamic Culture, The Hyderabad Quarterly
Review, Edited by M. Asad Weiss, Vol. XI, Hyderabad-Deccan, 1937, (pp.163-171), p. 165.
30 Azınlıklara (Evs ve Hazrec kabilesinin gayrimüslimleri ile Beni Kaynuka, Beni Nadır ve Beni Kureyza’ya) adli ve
yargısal özerklik tanıyan Medine Anayasası madde, 42: “Bu sahifede gösterilen kimseler arasında zuhurundan korkulan
bütün öldürme veya münazaa vak’alarında Allah’a ve Resulullah Muhammed’e götürülmesi gerekir. Allah, bu sahifeye
en kuvvetli ve en iyi riayet edenlerle beraberdir”. Gerek bu 42.madde, gerekse Maide/5, 42-43. ayet, azınlıkların kendi
aralarında halledemedikleri davaları Hz. Peygamber’e götürmelerini belirtmektedir.
31 HAMİDULLAH: Administration of Justice, p. 165.
32 İBN FERHUN:Tabsiratü’l-Hükkam, C. I, s. 85.
33 İBN FERHUN:Tabsiretü’l-Hükkam, C. I, s. 85. Osmanlı’ya bağlı Mısır’da da aynı usul uygulanmıştır; Mısır’ın sorması üzerine, Hakaniye Vezareti, 50 numara, 21 Ocak 1914 tarihli bır menşurla, gayrimüslimlerin ahval-i şahsiye davalarına şer’i mahkemeler bakamaz.; ancak tarafların ittifakı olursa şer’i mahkemelerde yargılama yapılır ki gayrimüslimlere verilen hürriyete bir örnektir; Abbas Taha: “Nizamu’l-Kada fi’l-islam ve Tetavvuruhu bi’l-Kiyas ila Tetavvuri
Hacati’l-Beşer”, Mecelletü’l-Ezher, C. VIII, S. 9, Kahire, 1934, s. 585
34 HAMİDULLAH: ibid, C.II, s. 182.
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Hz. Peygamber de onlara Ubeyde b. Cerrah’ı göndermiştir.35 Bu Anayasada devletin yürütme ve yargı fonksiyonlarına ait hükümler getirildiği halde yasamaya ait herhangi bir hüküm mevcut değildir; çünkü yasama fonksiyonu Allah ve Elçisi’ne aitti.
Hz. Peygamber’in vefatına yakın yıllarda, Arap yarımadasının tamamı, kurduğu devletin
sınırları içerisine girmişti. Devletin alanı genişledikçe, yargı alanı da genişledi, adli güç,
adli görevlilere delege edildi.36 Bu dönemde yargı iki şekilde, gerçekleştiriliyordu: (i) Sırf
yargı ile görevli ve hâkim olarak atanan görevliler, (ii) Vali olarak atanan ama ek görev
olarak hâkimlik görevi de verilenler.
Yargının meşruiyeti, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir.37 Kur’an, adli işlerin adalete uygun olarak yürütülmesinden tüm Peygamberleri sorumlu tutmuş, adalet fonksiyonu, Hz.
Davud’a (Sad/38, 26), Hz. Süleyman’a (Neml/27, 16) ve Hz. Peygamber’e (Maide/ 5, 48)
emanet edilmiştir. Yargı, bir anlamda bilim, anlayış ve Allah’tan sakınmaktır.38

YARGI VE HÜKÜM
İslam hukukunda yargı iki terim ile ifade edilir: Kaza ve hüküm. Bu iki kelimenin sözlük
anlamları farklı olsa da, terim olarak aynı manayı ifade ederler.39 Sözlükte yargı (kaza) kelimesi (çoğulu akdiye), kesip atmak (=kat’), işi bitirmek (=fasl),40 karar vermek (=hüküm)
gibi anlamlara gelir.41 Terim olarak yargı, “hüküm ve Hâkimlik”42 veya “kamu otoritesinden çıkan bağlayıcı söz”43 demektir. Ünlü bilgin İbn Rüşd’e göre yargı (kaza), “bağlayıcı

35 İbid. Müslümanların Hristiyan dıni ile hiç savaşmadıkları, kilise ve manastırlara bağışta bulundukları konusunda,
bir Nasturi Papazı’nın mektubu için bk. Esmani, Bibl., ORIENT, III, 2, s. XCVI dan nakleden ibid. Yargı konusunda
Yahudilere verilen bu özerklik dışında, bu cemaatın ruhani başkanlarına imtiyazlar ve muhtar bir teşkilat verilmiştir.
Arapların ihdas etiği bu durumu Türkler sürdürmüştür; bk. Dictionnaire d’hist. et de geographie Eccle’s., “Antioche”
maddesinden nakleden ibid. Hz. Peygamber’in, Necran Hristiyanlarına ibadetlerini Medine’deki Peygamber Camiinde
yapmalarına izin verdiği, Hz. Ömer’in de bir Hristiyanı Mescid-i Haram’da kabul ettiği konusunda bk. İBN HİŞAM:
es-Siretü’n-Nebeviyye, C. I-II, s. 574-575.
36 Anwar A. Qadri: Islamic Jurisprudence in The Modern World, New Delhi,1986, p. 484.
37 Ali Haydar Efendi: Dürerü’l-Hükkam, C. XVI (K. ul Kaza), s. 4; tafsilat için bk. EBU FARİS, el-Kada, s. 18-19.
38 el-Kasımi: es-Sultatü’l-Kadaiyye, s. 67.
39 Kasımi, Zafir: Nizamu’l-Hükm, el-Kitabu’s-Sani: es-Sultatü’l-Kadaiyye, Beyrut, 1407/1987, III, B., Darü’n-Nefais,
s. 35.
40 Ali Haydar Efendi: Dürerü’l-Hükkam, C. XVI (K. ul Kaza), s. 9.
41 Geniş bilgi için bk. İbn Manzur: Lisanu’l-Arab, C. V, Darü’l-Mearif, Kahire, ty., s. 3665-3667.
42 Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (MAA), md. 1784.
43 MAHMASANİ, Subhi: ed-Deaimu’l-Hulkiyye l’il-Kavanini’ş-Şer’iyye, Beyrut, 1979, Darü’l-İlm Li’l-Melayin, s. 408.
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(ilzam edecek) şekilde hukuki hükümden haber vermektir”44. Yargı kelimesi ile yasama
ve yürütme dışında kalan “adli düzen”45 ifade edilmek istenir.46
Kaza kelimesinin yerine kullandığımız yargı kelimesi, aslında kaza kelimesini tamamen
karşılamaz. Kaza kelimesi, “eda”nın zıddı olarak, “evvelce ihmal edilmiş bir görevin yerine getirilmesi” anlamına gelmektedir. Yani hak yerine gelmemiş olduğu için hakkı tutup
yerli yerine koymak ve adaleti gerçekleştirmeye kaza (yargı) denilmiştir. Kaza kelimesi,
kaderle bağlantılı, “bütün varlığa göre, onların birbirini takip etmesinde Allah’ın ebedi ve
külli takdiri” manasına da gelmektedir.47 Belirtilen nedenle doğruyu eğriden ayırmak gibi
anlamlara gelen yargı kelimesi, kaza kelimesine göre, daha dardır.
“Hükm” kelimesi, Arapça’da, yasaklamak (men’ etmek) anlamına gelir; “sefihe hüküm verildi” demek, tasarruftan yasaklanması demektir; zalimi, zulümden men’ ettiği için, bunu
yapana hâkim denilmiştir.48 Hükm kelimesi, “problemleri çözmek” anlamına gelmektedir.
Hekim, hâkim demektir. Hekim, hikmet sahibi anlamına da gelir. Hüküm kelimesinde,
bilim, hukuk ve adaletle hükmetmek manaları da vardır.49 Kur’an’da yargı (kaza) kelimesi
dört ayrı anlamda kullanılır: Birincisi, yaratmak manasında kullanılmıştır (Fussilet/41,
12: “O, yedi göğü yarattı”). İkincisi bildirmek manasındadır (İsra/17, 4: “O, Kitapta Ben-i İsrail’e bildirdi”). Üçüncüsü hüküm anlamında kullanılmıştır (Gafir/40, 20: “Allah, hakk ile
hüküm verir”). Ve sonuncusu emretmek anlamındadır (İsra/17, 23: “Rabbin, sadece kendisine ibadet etmeyi emretti”). Emir ve hüküm söze yöneliktir; Allah’ın sözü ise ezelidir.50

YARGI FONKSİYONU
İslam hukukunda yargı fonksiyonu kavramını, devletin, yargı alanındaki görev ve yetkisi
anlamında kullanıyoruz. Yargı fonksiyonu, İslam hukukunda, kurucu (ihdasi) değil de,
gerçeği ortaya çıkarıcı (izhari) bir kavram sayılır.51
Hz. Ebu Bekir’in (dönemi: 11-13/ 632-634) kısa ama isyanlarla dolu devrinde, Arabistan
44 İBN FERHUN: Tabsiratü’l-Hükkam, C. I, s. 12; tafsilat için buraya ve EBU FARİS, Muhammed Abdulkadir:el-Kada
fi’l-İslâm, III. B., Amman, 1412/1991, Darü’l-Furkan, s. 16’ ya bk.
45 İslâm hukukunda “Adli Nizam” için bk. HAMİDULLAH, Muhammed: İslâm Peygamberi, C.II, (Hayatı ve Eseri),
Ter. M. Sait Mutlu-Salih Tuğ, İrfan Yayınevi, İst. 1388/1969, s. 180-198.
46 Kaza (yargı) kelimesinin terim anlamında detaylı bilgi için bk. İBN FERHUN: Tabsira’t-ül-Hükkam, s. 12; ZEYDAN, Abdülkerim; Nizamu’l-Kada, 2. B., Müessesetü’r-Risale, 1409/1989, s. 11-13.
47 B. D. MACDONALD: “Kaza” md., MEB. İA, C. VI, İst. 1977, s. 493.
48 İBN FERHUN: Tabsiratü’l-Hükkam, C.II, s. 12.
49 İBN MANZUR: Lisanu’l-Arab, C. II, h-k-m maddesi, s. 951-954.
50 EBU’L-HASEN el-EŞ’ARİ: Mücerredü Makalati’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen el-Eş’ari, tahkik: Danyal Cimariye, Beyrut, 1986,
s. 48-49.
51 Bk. İbn Abidin: Reddü’l-Muhtar, C. XII, s. 307.
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Yarımadası, yönetimde kolaylık olması için idari bölgelere ayrıldı.52 Hz. Ebubekir, halife
olduğunda insanları topladı ve onlara şöyle hitap etti, göreve şu cümlelerle başladı: “Ey
Müslümanlar, ben size Devlet Başkanı olarak seçilmiş bulunuyorum. Hâlbuki sizin en
hayırlınız değilim. Şayet size hizmet edebilirsem, bana yardımcı olunuz. Hizmette kusur
edersem, beni uyarınız.”53
Hz. Ebu Bekir, Medine’ye hâkim olarak, Hz. Ömer’i tayin etti54 ama O’na kadı ismi verilmedi çünkü henüz bu isim bilinmiyordu.55 Hz. Ebu Bekir de bizzat, hâkimlik yapıyordu.56
Hz. Peygamber’den sonra57, İslâm’da ilk kadı, Hz. Ebu Bekir tarafından tayin edilen Hz.
Ömer’dir ki görevde bulunduğu bir sene içinde mahkemesine kimse gelmemiştir58. Hz.
Ömer, halifeye, “Ben yargı konusunda size –Devlete- yeterli olurum” demişti.59 Bu cümle,
yargının ayrı bir fonksiyon haline gelmesinin başlangıcı olarak kabul edilebilir.
Hz. Ebu Bekr ve Hz. Ömer, kendilerine gelen davalarda, kitap ve sünnetten çözüm bulamayınca, seçkin bilginleri özellikle Şura Ehli denilen Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Osman, Abdurahman
b. Avf, Muaz b. Cebel, Übey b. Ka’b, Zeyd b. Sabit isimli kişileri topluyorlardı.60 Bu dönemde
bağımsız hâkim tayini yapıldığı gibi, valilere ek görev olarak hâkimlik verildiği de olmuştur.
Hz. Ebu Bekir, yargılama esnasında Hazret-i Ömer’i, Hazret-i Osman ile Hazret-i Ali’yi yanında bulundururdu.61
İlk halife zamanında bir görüşe göre, güçler ayrılığı gerçekleşmemiş, valiler idari ve yargısal
yetkileri birlikte kullanmışlar, Hz. Ömer bu yöntemi, hilafetinin ilk yıllarında devam ettirmiştir.62 Bu görüş sahipleri, Hz. Ebu Bekir’in bağımsız hâkim tayin ettiğini ve valilikle birlikte ka-

52 Macid Ali Khan: The Truthful Calips (Al-Khulafa Al-Rashidin), Delhi-India, ty., pp. 60-61, Idarah-i Adabiyat-i Delli,
p. 61; Hz. Ebu Bekir dönemi konusunda detay için bk. et-Taberi: Tarih, C. II, s. 241-352. Hz. Ebu Bekir hakkında detay
ve literatür için bk. Mustafa Fayda, “Ebu Bekir” maddesi, DİA, C.X, s. 101-108.
53 İBN HİŞAM: es-Siretü’n-Nebeviyye, C.III-IV, s. 661.
54 ZUHAYLİ:et-Tanzimü’l-Kada, s. 107.
55 Nebhan: Anayasa, s. 559; YILDIZ, Hakkı Dursun: “Hulefa-i Raşidin ve Emeviler Devri”, C. II, İst. 1992, s. 271.
56 Buhari, Hudud, 22.
57 Matlup: el-Kadaü ve Ahkamühü, s. 340.
58 KALKAŞANDİ, Ahmed b. Ali (821/1418): Subhu’l-A’şa fi Sınaati’l-İnşa, Tahkik: Muhammed Hüseyn Şemsüddin,
Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, ty., C. I, ty., 475; Taberi: Tarih, C. II, s. 351.
59 “Ene ekfike’l-kadae” (Yargı konusunda ben size –Devlete- yeterli olurum), Taberi: Tarih, C. II, s. 351. Bu söz, yargının bir fonksiyon haline gelmesinin başlangıcı olarak kabul edilebilir.
60 İbn Kayyim: İlamu’l-Muvakkiin, C.I, s. 62; Macid Ali Khan:The Truthful Calips (Al-Khulafa Al-Rashidin), p.
61 BİLMEN: Hukuk-i İslamiye, C. VIII, s. 219.
62 S. Athar Husain: The Glorious Caliphate, Lucknow-İndia, ty, “Judicial System” bölümü, (pp. 221-224), Academy of
İslamic Research and Publications, p. 222.
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dılık yapanların, her bir görevde ayrı usul ve statü içerisinde bulunduklarını göz ardı etmişlerdir. İkinci anlayışa göre, Hz. Ebu Bekir, kendisi hâkim sıfatıyla karar verdiği gibi, Hz. Ömer
ve Hz. Ali’yi Medine’ye kadı olarak tayin etmiş olduğundan yargı yürütmeden ayrılmıştır.63
İkinci görüşün daha doğru olduğu görüşündeyiz.
Hz. Ömer (dönemi:13–23/ 634–644), İslâm’ın, Hz. Ebu Bekir’den sonraki ikinci kurucusu, devletin teori ve pratiğinin ilk teşkilatçısı olup, devrinde fethedilen Şam, Kudüs, Mısır ve Irak
gibi64 önemli ülkelerin toplam yüzölçümü, 2.251.030. km2 dir.65 Hz. Ömer de, başkent olan
Medine ve taşrada yargı kuvvetini yürütmeden tamamen ayırmıştır.66
Basra ve Küfe şehirlerini ilk olarak kuran ve kadı tayin eden O’dur. Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir
devrinde ve Halifelik yaptığı zamanda kadı sıfatıyla davalar çözmüştür.67 Divan veya divanü’l-cünd (silahlı kuvvetler, ordu) teşkilatını ilk te’sis eden,68 ilk para basan, hapishane yapan
ve Mescid-i Haramı genişletmek için kamulaştırmaya başvuran Hz. Ömer’dir.69 Ömer b. Hattab zamanına kadar yargılama hukukunu uygulayanlara, “kadı” ismi verilmezdi.70 Hz. Ömer,
halife olur olmaz, Hz. Ali’yi kadı tayin etti. Bir seferinde, Halife Hz. Ömer’in verdiği bir karara
itiraz eden Hz. Ali, Halife’nin huzurunda farklı bir karar vermişti.71 Hz. Ömer’in görüşüne karşı olarak, olaya farklı yaklaşan Hz. Ali’nin bu kararı ile Hz. Ömer ikna olmuştur.
63 Macid Ali Khan: The Truthful Calips (Al-Khulafa Al-Rashidin, p. 61.
64 MACDONALD, Duncan B.:Development of Muslim Theology, Iurisprudence and Constitutional Theory, New York,
1965, . 14.
65 ŞİBLİ: Hz. Ömer, C. II, s. 11.
66 Şebaru: el-Kadaü ve’l-Kudat, s. 10; ŞİBLİ: Hz. Ömer, C. II, s. 85.
67 Hz. Ömer’ın kadılık yaptığı zaman, vermiş olduğu kararlardaki feraseti için bk. İBN KAYYİM el-CEVZİYYE (691751/1293-1350): et-Turuku’l-Hükmiyye fi’s-Siyaseti’ş-Şer’iyye, tahkik: Dr. Muhammed Cemil Gazi, Kahire, ty.(önsöz
tarihi: 1397/1977), Matbaatü’l- Medeni, s. 40-42.
68 Taberi: Tarih, C. II, s. 570; Abdulaziz ed-Duri: “Divan” maddesi, DİA, C. IX, (ss. 377-380), s. 378.
69 İBN FERHUN: Tabsiratü’l-Hükkam, C. II, s. 150; Taberi: Tarih, C. II, s. 570.
70 Nebhan: Anayasa, s. 559; YILDIZ, Hakkı Dursun: “Hulefa-i Raşidin ve Emeviler Devri”, C. II, İst. 1992, s.271.
71 Halife Hz. Ömer’in huzuruna bir kadın geldi; zina ettiğini söyledi. Hz. Ömer, kadına durumu sorunca, kadın suçlu
olduğunu ikrar edince, Hz. Ömer, kadının recmedilmesini emretti. Hz. Ali de huzurdaydı. Hemen söz aldı, “Belki
kadının bir özrü olabilir” dedi, sonra kadına sordu: ”Seni zinaya sürükleyen şey nedir?” Kadın “(Yolculukta) Benim
bir arkadaşım vardı; O’nun devesin(in üzerinde) su ve süt vardı. Benim devemde ise su da süt de yoktu. Ben susadım
ve O’ndan su istedim vermedi ve benden nefsimi istedi. O’na böylece üç kez dayandım. Ne zamanki çok susadım ve
ruhum çıkacak zannettim; o zaman bana su vermesi karşılığında, nefsimi ona verdim”. Hz. Ali, “Allahu Ekber (Allah
en büyüktür); ‘Kim ki zaruri bir durumda bulunursa, saldırmamak ve haddi aşmamak şartıyla ona günah yoktur;
şüphesiz ki Allah, çok yarlıgayıcıdır, hakkıyla esirgeyicidir”. (Bakara suresi, 173. ayeti) okudu; İBN KAYYİM: et-Turuk,
s. 79. Bir başka olayda Hz. Ömer’in huzuruna zina yapmış bir kadın çıkarıldı. Kadın soru üzerine ikrarda bulundu.
Huzurda bulunan Hz. Ali, “Kadın bunun haram olduğunu bilmeyecek kadar kolay bilmiş” dedi, kadın’ ın üzerinden
şüphe sebebiyle haddi (cezayı) kaldırdı. Bu, Hz. Ali’nin ferasetinin inceliklerinden biridir; İbid, s. 82. Fuhşa zorlanmak
konusunda bk. ibid, s. 79-91.
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Bu kadıların en önemli nitelikleri onurlu bir yapıya sahip bulunmaları ve yargı görevlerini yaparken tamamen bağımsız ve tarafsız olmaları idi. Bu dönemde yaşayan hakimlerin
herhangi birinin dünya nimetlerine meylettiği, onlara aldanarak hakkı söyleyip, onunla
hükmetmekten saptığı görülmemiştir. Zengin-fakir, halife veya halk onların görüşünde
aynıydı. Yerel yöneticilerin hâkimler üzerinde hiç bir otoritesi yoktu. Kadıların tayinini
doğrudan doğruya hükümdar yapardı. Bazı hallerde halife, valilere herhangi bir kimseyi
kadı yapması için emir gönderiyor idiyse de, her iki halde de kadı hükümdar tarafından
tayin edilmiş oluyordu. Hâkimler yargı dışında başka bir işle meşgul olmazlar, bu sebeple
kendilerine, yeterli miktarda maaş bağlanırdı.72
Hz. Ömer’in kadılara gönderdiği ve daha iyi yargıya hizmeti hedef alan yazıları, yargı tarihinde büyük önem taşımaktadır. Bu mektuplar, yargı bağımsızlığını zedelemez, çünkü
yargının bağımsızlığı, hâkimlerin Hükümdar tarafından adalet adına uyarılmasına engel değildir.73 Osmanlı’da hâkimlere yönelik bu uyarılar sistematik hale gelecek ve adına
“adaletname” denilecektir.
(i) Hz. Ömer’in kadı Abdullah b. Kays’a gönderdiği mektup. Bu yazı, hâkimlerin meslek
rehberi olarak tarihe geçmiştir.
(ii) Hz. Ömer’in Kufe Kadısı Şureyh’e Mektubu. Bir gün, Hz. Ömer’in huzurunda bulunan Şureyh, huzura gelen karışık bir davayı çözünce, Hz. Ömer, O’nun zekâsını anladı ve
Kufe’ye kadı olarak tayin etti.74 Şureyh burada takriben 75 sene hâkimlik yaptı, bu süre
içindeki hükümdarlar O’ndan şüphelenmediler.75 Hz. Ömer, Şureyh’e gönderdiği yazıda,
hüküm verirken önce Kitab’a bakmasını, orada bulamazsa Sünnet’e başvurmasını, yine
bulamazsa, doğru insanların kararlarına uymasını istemiştir.76
(iii) Hz. Ömer’in Ebu Musa Abdullah b. el Eş’ari’ye “Yargı Siyaseti ve Hükmün Tedbiri”
isimli Meşhur Mektubu. İslâm yargı tarihi açısından çok önemli bir vesika sayılır; çoğu

72 YILDIZ: “Hulefa-i Raşidin ve Emeviler Devri”, C. II, s. 271; krş. ibid, s. 567.
73 ZEYDAN: Nizamu’l-Kada, s. 75.
74 Kasımi: es-Sultatü’l-Kadaiyye, s. 133.
75 HAMİDULLAH: “Administration of Justice”, s. 168.
76 HAMİDULLAH: el-Vesaik, s. 439; a. mlf. Administration of Justice, s. 168; es-Serahsi: el Mebsut, C. XVI, s. 66; S.
Athar Husain: The Glorious Caliphate, p. 223.
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önemli dillere tercümesi yapılmıştır.77 Bu mektubun en önemli özelliğinin, yargının, devletin diğer unsurlarından ayrı bir fonksiyon olduğunu benimsediği söylenebilir.78 Bu vesikada yer alan özellikler şöyle sıralanabilir:
(i) “Yargılama işi güçlü bir gerek (farz) ve uyulan bir yoldur (sünnettir)” (m. 3).
(ii) “Sana bir iş getirildiğinde iyi anla. Yerine getirilmediği sürece bir hakkı sadece konuşmanın bir faydası yoktur” (m. 3).
(iii) İnsanlar arasında durumunla, adaletinle, mahkemedeki oturuşunla ümitsizlik ver ki,
üstün (rütbeli, şerif) olan, senden bir şey beklemesin, zayıf olan da adaletinden ümitsizliğe düşmesin (m. 4)”.
(iv) Delil, iddia edene; yemin inkâr edene düşer (m. 5)”.
(v) Hak kadimdir, hiç bir zaman çiğnenemez. Dönmeni gerektiren bir şey varsa, içtihadından dönebilirsin (m. 7).
(vi) “Hak, isbat edenindir (m. 9)”.
Hz. Ömer’in bu mektubunda belirttiği prensipler şöyle özetlenebilir:
a. Hâkim, herkese eşit davranmak zorundadır.
b. İspat yükü davacıya (iddia edene) aittir.
c. Taraflar uzlaşabilir ama bu, yasaya aykırı olamaz.
d. Hâkim verdiği hükmü değiştirebilir.
77 Hz. Ömer’in, Ebu Musa el Eş’ari’ye gönderdiği mektubunun yer aldığı kaynaklar, mektubun 12 maddelik metni,
bu metnin maddeleri konusundaki değişik rivayetler, diğer dillere çevrilmiş olan nüshalari için bk. HAMİDULLAH:
el-Vesaik, s. 425-436. Hz. Ömer’in aynı kişiye yazdığı diğer iki mektup için bk. ibid, s. 436- 437. Ebu Musa’ya yazılan bu
mektup ve bir değerlendirilmesi için bk. a. yzr. “Administration of Justice”, s. 168-169. İbn Kayyim’e göre de, bu mektup, bütün ulema tarafından, yargı alanında bir esas olarak kabul edilmiş, çok değerli bir metindir; Bk. İBN KAYYİM:
İlamu’l-Muvakkiin, C. I, s. 71-72. Hamidullah, bu konuyu müstakil bir makalede yeniden incelemiştir; bk. “Halife Hz.
Ömer Devrinde Adli Teşkilat -Ebu Musa el-Eş’ari’ye Gönderilen Kazai Talimatnameler-”, Tercüme: Fahrettin Atar, “İslam Anayasa Hukuku” içinde, Editör: Vecdi Akyüz, Beyan Yayını, İst. 1995, s. 284-320. Hz. Ömer’ın Ebu Musa el-Eş’ari’ye gönderdiği bu mektub ve değerlendirmesi için bk. el-MAVERDİ: el-Ahkamu’s-Sultaniye, s. 91; İBN KUTEYBE
ed-DİNEVERİ: Kitabu ‘Uyuni’l-Ehbar, C.I, Beyrut, ty., s. 66; ŞİBLİ: Hz. Ömer, C. II, s. 86-89; S. Athar Husain:The
Glorious Caliphate, p. 222-223.
78 Qadri: Islamic Jurisprudence in The Modern World, p. 485.
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(iv) Hz. Ömer’in Şam Valisi Ebu Ubeyde’ye ve Muaviye b. Ebu Süfyan’a Mektubu.79 Hz.
Ömer, kendilerine gelen bir davada, her iki tarafı dinlemelerini, delilleri adalet uygun
şekilde araştırmalarını ve yemin vermelerini istemiştir. Hz. Ömer zamanında, ülkenin
sınırları genişleyince, yargı, yürütmeden ayrılmış, kuvvetler ayrılığı daha da istikrar kazanmış, mahkemeler teşkil edilerek bağımsız kadılar atanmıştır.80 Şura Meclisi kurulmuş, yasama, Şura Meclisi ve içtihada terkedilmiş, bizzat Halife, şikâyet üzerine yargılanmıştır.81 Kadıları Hz. Ömer veya yetki verdiği vali, tayin ediyordu.82
Jüri sistemi.- Hz. Osman (23-35/ 644-656), Hz. Ömer’in yöntemini aynen sürdürdü.
Ancak kendisi kadı sıfatıyla görev yaparken, görünüşte jüri83 usulüne benzer bir
usul uyguluyordu. Hz. Ali, Talha, Zübeyr ve Abdurrahman bu yargı komisyonunun
üyeleri idi. 84
Hz. Ali’nin, Vali Malik Eşter el-Nehai’ye yazdığı aşağıdaki yazı, O’nun yargılama usulü
hukukundaki tutumunu, hâkimlerin bağımsızlığına verdiği önemi göstermektedir:
“Atanacak hâkimi şu kişilerin içerisinden seç;
1. Halkın işinde tıkanıp kalmayan,
2. Hasımlarının kendisini sert ve katı davranışlara itemediği, kin ve nefrete kapılmayan,
3. Sürekli hatalar işlemeyen,
4. Kendisine doğru yol gösterildiğinde kabul etmekten çekinmeyen,
5. Kendini hırsa kaptırmayan,
6. Az bir kanıtla yetinip, daha fazlası için araştırma yapmama durumunda aceleci olmayan,
7. Şüpheli bir noktada tereddüt geçiren,
8. Kanıtlara en çok bağlı kalan,
9. Taraflara müracaat etmekten usanmayan,
10. Sorunların açıklığa kavuşması konusunda en çok sabır gösterebilen,
11. Mahkemenin hükmü ortaya çıktığı zaman en kesin tavırlı olan,

79 Metin için bk. es-SERAHSİ: el Mebsut, C. XVI, s. 65-66; HAMİDULLAH: el-Vesaik, s. 437.
80 S. Athar Husain:The Glorious Caliphate, p. 222; AZAD: Judicial System, p.48.
81 HAMİDULLAH: “Administration of Justice”, s. 169-170.
82 ez-ZUHAYLİ:et-Tanzimü’l-Kada, s. 97. Hz. Ömer, Osman, Ali, Muaviye, Yezid, Abdulmelik b. Mervan zamanında
tayin olunan kadıların isimleri ve atandıkları yerler için bk. AZAD: Judicial System, p. 62-63.
83 Bu usul ile toplu hâkim usulü farklıdır; bu ikincisi için bk. MAA, 1802.
84 AZAD: Judicial System, p. 48. Krş. ATAR: İslam Adliye Teşkilatı, s. 72.
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12. Övme ve pohpohlamaya karşı zaaf göstermeyen, en faziletli kimselerden seç. Bunların
sayısı azdır. Onların verdiği hükmün kesinlik ve bağlayıcılığını artır. İhtiyaçlarını karşılayabilecek ve başkalarına muhtaç etmeyecek kadar maaş tahsis et. Maiyetinde bulunan
diğer kimselerin kendilerine kötülük düşünmemeleri için başkalarının huzurunda onları
kıskanmayacakları bir yerde tut.”85
Dört Halife döneminde sonuç olarak, daha önce verilmiş görüşler ve mahkeme kararları, daha sonra gelecek olanların müracaat edeceği özel bir kitapta toplanmamıştır. Bu,
fetva ve mahkeme hükümlerinde görülen problemlerin en önemli nedenlerinden biri86
sayılabilir. Dört Halife döneminde, mahkemelerden çıkan hükümlerin kaydedildiği, kütük defterleri87nin bulunduğuna, mahkeme suretlerinin davalıya verildiğine dair elimizde
herhangi bir delil yoktur. İnfaz yetkisi hâkimin elinde olduğu sürece buna ihtiyaç da yoktu. Çünkü mahkemede hüküm veren de kadı, onu infaz eden de kadı idi. Aleyhine hüküm
verilen kişi kendisi için verilen hükmün infazında herhangi bir zorluk çıkarmazdı.88
Dört Halife döneminde, hükümdar müctehit olduğundan, kadı sıfatıyla adalet kürsüsüne
oturur, daha sonra, “yönetici” sıfatıyla idare makamına geçerdi. Burada aynı kişinin değişik iki statüde bulunduğu görülmektedir. Yönetici, kadı sıfatıyla davrandığında, yürütmeye; emir sıfatını taşıdığında yargıya müdahale edemezdi.89 Hulefa-i Raşidin devrinde yürütme ve yargı organları birbirlerinden ayrı idiler. Bu anlamda İslâm hukukunda kuvvetler
ayrılığının bulunduğu, özellikle, yargının diğer iki kuvvetten ayrıldığı söylenebilir.90

85 GHULAM MURTAZA AZAD: “Conduct and Qualities of a Kadi”, Islamic Studies, C. XXIV, İslamabad 1985, s. 5152; a. mlf.: Judicial System, p.29-30; YILDIZ: “Hulefa-i Raşidın ve Emeviler Devri”, C. II, s. 271-272; Hz. Ali hakkında
detay için bk. FIĞLALI, Ethem Ruhi ve KANDEMİR, M. Yaşar: “Ali” maddesi, DİA, C. II,
s. 371-374.
86 YILDIZ: “Hulefa-i Raşidin ve Emeviler Devri”, C. II, s. 272.
87 Osmanlıda, kadıların verdikleri kararlarla, görevleri gereği tuttukları defterlere, “şer’iye sicilleri”, “kadı defterleri”,
“mahkeme defterleri”, “zabt-i vekayi sicilleri” denilir; bk. MAA, m. 1814: “Hakim mahkemeye sicillat defterleri vaz’edip
ilamat ve senedati hile ve fesattan salim olabilecek muntazam bır surette ol deftere kayd ve tahrir ve anın hıfzına dikkat ve itina eder”. Şer’iye Sicilleri Arşivi, bugün İstanbul Müftülüğü bünyesinde bulunmaktadır. Detay için bk. Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü-Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Ank. 1992; Heyet:
Şer’iye Sicilleri, C.I-II, İst. 1988-1989.
88 YILDIZ: “Hulefa-i Raşidin ve Emeviler Devri”, s. 273. Ahkamın Mısır’da tescili için bk. et-TAHTAVİ: Tarihü’l-Kada,
s. 237. Ancak yukarıda belirtildiği gibi, had ve idam cezalarının infazı için Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanında Hükümdar’dan izin alındığı bilinmektedir.
89 MEVDUDİ: Hükümet, s. 439; bk. MUMCU, Ahmet: Siyaseten Katl, AÜHFY, Ank. s. 30.
90 Aksi fikir için bk. COULSON, Noel J. :”The State And The Individual in Islamic Law”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 6, Jan. 1957, (pp. 49-60), p. 57. Coulson’a göre, İslam siyasal kuramında kadı, otoritenin parçası
ve onun emrinde bir memurdur; bağımsız değildir; bkZ ibid. Bu görüşlerin bir kanıtı yoktur.
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İ. AĞIR CEZALARIN İNFAZI
İslam hukukunda ağır suçların cezalarının yerine getirilmesi (infazı), hükümdarın iznine
bağlıdır.91 Hükümdar izin vermeyince, hâkimin verdiği bu tür kararlar uygulanamaz.

K. ŞAHİTLERİN ARASININ AYIRLMASI
Hz. Ali (dönemi: 35-40/ 656-661), tanıkların arasını ilk ayıran, mahkemede bir tanığı dinlerken, diğer tanıkların onu dinlememesi için yargı meclisine almayan ilk hâkimdir.92 Hz.
Ali de, Hz. Ömer gibi, valilere hâkim tayini için yetki vermiş ve hâkimlere bol maaş tahsis
etmiştir.93

TARAF TEŞKİLİ:
Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından taraf teşkili önem taşır. Taraf teşkili hukuk davalarındaki duruşmada davacı ve davalının veya vekillerinin; ceza davalarında ise
şikâyetçi ve sanığın veya vekillerinin bulunması demektir. Kural olarak bunlardan biri
olmazsa yargılama yapılamaz. Hz. Peygamber Hz. Ali’yi Yemen’e kadı olarak gönderirken
şöyle buyurmuştur; “Taraflar önüne oturdukları zaman, birinciyi dinlediğin gibi, ikinciyi
de dinlemedikçe aralarında sakın hükmetme. Çünkü onların ikisini de dinlemen, hükmün (..) ortaya çıkmasına daha uygundur”.94

HÂKİM OLARAK HZ. PEYGAMBER:
Hz. Peygamber’in yüz otuzdan fazla sahabesi müftülük yapacak düzeyde idi95ve bunların
çoğu hâkimlik yapıyordu. İslâm toplumunun ilk hâkimi olan Hz. Peygamber’in96 kadıları97
şunlardır: “Hz. Ali, Muaz b. Cebel, Ma’kal b. Yesar”98, Hz. Ömer, İbn Mes’ud, Übey b. Ka’b,

91 Bk. Atar: İslam Adliye Teşkilatı, s. 73. Hz. Osman döneminde detay için bk. Taberi: Tarih, C.II, s. 589-701.
92 İBN KAYYİM: et-Turuk, s. 89. Hamidullah’a göre, şahitleri tek tek dinleyen ilk hâkim, Şureyh’dir; HAMİDULLAH:
Administration of Justice, p. 168. Hz. Ali Dönemi’nin detayı için bkz. Taberi: Tarih, C.II, s. 696 vd.
93 HAMİDULLAH: “Administration of Justice”, p. 170.
94 Ebu Davud, Akdiye, 6, h.nu.3582; Tirmizi: Ahkâm, 5. Ayrıca bk. “Hz. Ali döneminde yargı fonksiyon ve bağımsızlığı”.
95 İBN KAYYİM: İ’lamü’l-Muvakkiin an Rabbi’l-Alemin, Tahkik: Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, Beyrut,
1407/1987, el-Mektebetü’l-Asriyye, s. 12.
96 el-Kasımi: es-Sultatü’l-Kadaiyye, s. 7.
97 Kudat-u Resulillah.
98 İBN FERHUN: Tabsiratü’l-Hükkam, C. I, s. 14; bk. el-KASANİ: Bedai, C. VII, s. 4; el-MAVERDİ: el-Ahkamu’s-Sultaniye, s. 86.
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Zeyd b. Sabit, Ebu Musa’l-Eş’ari99, Muaz b. Cebel, Attab b. Esid.100 Hz. Peygamber’in sırf
yargı ile görevlendirdiği ilk kadı, Hz. Ali’dir. Hz. Peygamber’in hâkim sıfatıyla verdiği
kararlar, hadis kitaplarında epeycedir.101
Hadis koleksiyonlarında, konu ile ilgili çok direktif ve örnekler vardır: “Ben de bir insanım. Siz benim huzurumda yargılanıyorsunuz. Sizden biri, belki, hasmından daha güzel
konuşur da, kendini daha iyi savunur. Ben de dinlediklerime dayanarak onun lehine hükmederim. Böyle bir durumda, kimin lehine, kardeşine ait bir hakkı vermişsem, sakın onu
almasın. Ben bu hükümle, ona (hak vermiş değil) ateşten bir parça ayırmışımdır (vermişimdir. Sakın verdiğim kararı hak kabul etmesin)”.102
Hz. Peygamber, bir davayı, kendi huzurunda çözmek için Amr b. As’i hâkim olarak görevlendirdi. Adaleti gerçekleştirirse on sevap, bütün çabasına rağmen yanılırsa bir sevap
alacağını söyledi.103 Hz. Peygamber, kendi huzurunda hâkim adaylarını sınava tabi tutuyor, başarılı olanları hâkim olarak tayin ediyordu. Hz. Peygamber’in, eyaletlerde hâkim
olarak gönderdiği kişilere, yargısal görevler yanında yönetsel, askeri görevler verdiği de
olurdu. Bunların kararlarına karşı Hz. Peygamber’e itirazen veya temyizen başvuru yapılırdı.104 Hicretten önce Hz. Peygamber’in atamış olduğu onbaşılar (‘arif), yüzbaşılar (kabilesinden sorumlu olan nakibler) vardı.105
Bir rivayete göre, Hz. Peygamber, her sene hâkimlerini değiştiriyordu.

99 Yemen’in bir kısmına kadılık yapmak üzere, Muaz b. Cebel ile birlikte kadı olarak atanmıştır; el-Kasımi: es-Sultatü’l-Kadaiyye, s. 96.
100 Mekke’ye vali ve kadı olarak atanmıştır; el-KASANİ:Bedai, C. VII, s. 2. Attab b. Esid kadı olduğunda 18 yaşındaydı; es-SERAHSİ: el-Mebsut, C. XVI, s. 67.
101 Hamidullah, Mekke döneminde, Hz. Peygamber’in verdiği bir yargı kararının olup olmadığı bilinmemektedir,
(İslam Peygamberi, C. II, s. 180) demekte ise de, Hz. Peygamber’in kadı sıfatıyla verdiği kararlar epeycedir. Bu konuda
için hadis külliyatlarına bkz. Ayrıca bkz NEBHAN: Anayasa, s. 556-558. Muhammed b. Ferec Mevla b. Tall’ el-Kurtubi,
Resulullah’ın kararlarının çoğunu, toplamıştır: Akdiyetü Resulillah, Yay. Abdulmu’ti Kal’aci, Haleb, 1982; Ayrıca bkz.
İbn AŞUR: Hukuk Felsefesi, s. 52.
102 İmam Malik: Muvatta, Akdiye, 1; Ebu Davud, Akdiye, 7, h. nu. 3583; es-Serahsi: el-Mebsut, C. XVI, s. 85; Kasani:
Bedai, C. VII, s. 3.
103 SERAHSİ: el-Mebsut, C. XVI, s. 76.
104 HAMİDULLAH: İslam Peygamberi, C.II, s. 184. Kesinleşen bir mahkeme kararı derhal uygulanırdı. Kesinleşen bır
mahkeme kararının, hiç bir etki altında kalmaksızın uygulanması konusunda ayetler vardır: “Ahzab/33, 36; Nisa/4,65;
Nur/24,51; Maide/5, 48; Nisa/4, 105; Maide/5, 49-50; Nisa/4, 59. Bu konuda Medine Vesikasının 23 ve 42. maddeleri
de aynı anlamdadır.
105 HAMİDULLAH: “Administration of Justice”, p. 166.
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İlk zamanlar yasama -yürütme ve yargı ayrılmamıştır (yargı birliği sistemi). Ama zamanla, Hz. Peygamber’in yargı faaliyetini tek başına yürütmesi imkânsız olacak kadar, İslâm
coğrafyası genişlemiştir. Medine döneminde adım adım yargının ayrıldığını söylemek
mümkündür ama bu kuvvetler ayrılığı anlamına alınmamalıdır; çünkü Hz. Peygamber,
bizzat, yasamanın da yürütmenin de yargının da kaynağıdır. Yargının O’ndan tam anlamda ayrılması düşünülemez. Ama bağımsız kadı tayin etmek, tayin ettiği hâkimlere
kişilik tanımak, onlara olumsuz anlamda müdahale etmemek anlamında yargının ayrılığı gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda, yargı kuvveti, yürütme kuvvetinden, Hz. Peygamber
zamanında ayrılmıştır. Hz. Peygamber zamanında, işler çoğalıp görevler artınca, yargı,
yürütmeden bağımsız hale gelmiştir.106
O dönemde, hâkimin tarafsızlığı, onun Scharfsinnigkeit (=Feraset ve keskin akıllılık)’ından daha önemliydi. Hz. Peygamber zamanında herhangi bir hukuki formasyona sahip
kadrolar bulma meselesi muhakkak ki bilinmiyordu, hatta muhtemelen hâkimin okuma-yazma bilmesi de gerekli değildi. Esas olarak avukatlar da yoktu, verilen kararlar kısa
olup çoğunlukla derhal uygulanırlardı. Daha sonraki devirlerde idam ve cinayetle ilgili
cezaların hükümdarın izni olmaksızın infaz olunamadığını kanıtlayan delillere sahip bulunmaktayız. Taraflardan birinin bizzat Hz. Peygambere müracaat edeceğini açıklaması
durumu dışında, Hz. Peygamber’den bu konuda resen bir iznin alınması başlangıçta muhtemelen zaruri sayılmamıştı.107 Hz. Peygamber, hayatı boyunca, halkına yüksek temyiz
mahkemesi (supreme court of appeal) olarak görev yapmıştır.108
Hz. Peygamber kişisel bir takım olaylar nedeniyle, “kendi şahsına karşı misilleme yapılmasına müsade” etmiştir. Tespitlere göre, on ayrı olayda, Hz. Peygamber kendisi hatalı
ise, kendisine karşı kısas yapılmasını veya üçüncü bir kişinin hakem olmasını istemiştir.109 Vefatına yakın günlerde Hz. Peygamber mescide gelmiş ve “şayet ben herhangi
birinizin sırtına vurmuş isem, işte kısas için sırtım; şayet herhangi birinize hakarette
bulunmuş isem öç almak için işte benim şeref ve haysiyetim; şayet ben herhangi birinizin malını almış isem, işte benim mallarım” demiştir.110 Oysa bu dönemde İngiliz hukuku
“Kral asla yanılmaz” demekte; devlet başkanlarını dokunulmaz kabul etmekte idi.111

106 NEBHAN: s. 558.
107 HAMİDULLAH: İslam Peygamberi, C.II, s. 191-192. Hz. Ömer de, kadıları katl’den yasaklamış, mutlaka kendisinin iznini almalarını istemişti; İBN FERHUN: Tabsiratü’l-Hükkam, C. I, s. 17.
108 HAMİDULLAH: “Administration of Justice in Early Islam”, p. 164.
109 HAMİDULLAH, Muhammed: İslâmda Devlet İdaresi, Çev. Kemal Kuçcu, Ist. 1963, s. 107-109.
110 HAMİDULLAH: İslâm Peygamberi, C.II, s. 188.
111 HAMİDULLAH: İslâm Peygamberi, C.II, s. 188.
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YÜRÜTME-YARGI İLİŞKİLERİ
İslam hukukunda, hükümdarların hâkimler karşısında yargılandığı görülmektedir. Aynı
şekilde hâkimlerin hükümdarların emrini red ettiği ve hükümdarın tanıklığını kabul etmeyebildiği, hükümdarın referansını, tezkiyesini benimsemeyebildiği112 çok açık ve net
olarak görülmektedir.
Hâkimlerin bağımsızlığı kavramı altında, her hâkimin görüşünde (içtihadında) özgür olduğu, içtihatın Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin tarafından övülmüş bir kaynak olduğu
belirtilir.113 Osmanlı devletinde de, kadı hükmü olmaksızın ceza verilemiyordu. Osmanlı
hâkiminin hükmü olmadan kimsenin ceza tertip ve infaz edememesi, Osmanlı yönetiminin temel ilkelerinden biridir.114 “1326 yılından başlayarak kadi’lerin şeriat adına hüküm
verdikleri görüşü iyice yerleşti ve işlerine müdahele edilemiyeceği kuralı kondu. Bu dönemde büyük devlet adamlarının da kadilik mesleğinden çıktığını biliyoruz. İşte, İslâmlıkta zaten çok saygın bir yere sahip olan kadi’lerin, Osmanlı devletindeki önemlerinin
artmasında ilk dönem ulemasının büyük rolü olmuştur”.115
İslam hukukunun ilk kaynağı olan, Hz. Peygamber’e vahiy suretiyle indirilen Kur’an-ı
Kerimde, yargı bağımsızlığı geniş olarak yer tutar. Kur’an-ı Kerim ayetleri, bu konuda
buyruklar verir: “Ey Davud, biz, seni yeryüzünde halife kıldık, (öyle ise) insanlar arasında hak ile hükmet; nefsine uyma; bu, seni Allah yolundan sapıtır (Sad/38, 26)”. “Allah,
adalet ve iyiliği emreder” (Nahl/16, 90.). Bu ayetle, formel bir adalet değil, hakkaniyet ve
nisfete dayanan bir adalet istenir. “Ey inananlar, Allah’ın size olan nimetini hatırlayın;
hani bir topluluk, size el uzatmaya (tecavüze) yeltenmişti de (Allah) onların ellerini sizden çekmişti. Allah’tan korkun. Müminler Allah’a dayansınlar” (Maide/5,11.). “Kötülüğün
cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Kim affeder, barışırsa onun mükâfatı Allah’a aittir.
Doğrusu O, zalimleri sevmez” (Şura/42, 40.). “Eğer (bir topluluğa) azab edecekseniz, size
yapılan azabın eşiyle azab edin. Ama sabrederseniz, andolsun ki o, sabredenler için daha
iyidir” (Nahl/16,126). “Hiçbir nefis, bir diğerinin yükünü çekemez” (En’am/6, 164; İsra/17,
16; Fatır/35, 19; Zümer/39, 9; Necm/53, 39).

112Bk. Kasımi: es-Sultatü’l-Kadaiyye, s. 190-195.
113 Bir örnek olarak bk. es-Serahsi: el-Mebsut, C. XVİ, s. 67-68; Hz. Ömer, bu örnekte, kendisinden azledilmesi istenen
yargıcın, hukuk ve ictihada uyduğunu görmüş, görevinde kalmasını istemiştir.
114 ÖZTUNA, Yılmaz: Büyük Osmanlı Tarihi, C. VIII, İst. 1994, Ötüken Neşriyat, C. VIII, s. 76 (Robert Anhegger ve
Halil İnalcık, Kanunname-i Sultani, TTK, s. XVII’den naklen).
115 ÜÇOK-MUMCU-BOZKURT:Türk Hukuk Tarihi, Ank., VI. B., Savaş Yayını, s. 229.
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İslâm yargı tarihi, yargı yetkisinin daima bağımsız kaldığını, hiçbir kişi veya kurumun
bağımlısı durumuna gelmediğini göstermektedir.116 Yargı, yürütmeden farklı olarak, özel
bir yönteme uyarak otorite kullanımıdır. Osmanlı dönemi hukukçuları, hâkimlik şartlarını taşıyan bir hükümdar ile kadıyı, bir açıdan, eşit kabul etmektedir. Bu açıdan İslam hukukunda yargı, vezirliğin üzerindedir.117 Çoğunluğun da buna yakın düşündüğü ve
bunu uyguladığı görülmektedir. Özellikle bu anlayış, İslam hukukunda yargının, özellikle
kuramsal açıdan bir fonksiyon olarak benimsendiğini göstermektedir.

SONUÇ
Bu bildiride özet olarak belirtildiği gibi yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına İslam hukukunun getirdiği yenilikler şunlardır;
Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı kesin olarak kabul edilmiştir.
Suçların şahsiliği esastır.
Yargı ve yargılama faaliyeti dini bir faaliyettir ve yargılama ibadet hükmündedir.
Ağır cezaların (kısas, recim, el kesme gibi) infazı için mutlaka hükümdarın (yetkili makamın) yazılı izni şarttır. Aksi halde ağır ceza ile ilgili kararlar infaz edilemez.
Yargı, ihdasi değil, izhari bir kavramdır.
Hâkimlere yeterli maaş bağlanmıştır.
Taraf teşkili yapılmadan yargılamaya başlanmamıştır.
Şura Meclisi kurulmuştur.
Jüri sistemine benzer bir uygulama vardır.
Hükümdarlar dahi açıkça yargılanmıştır.
Şahitlerin arası ayrılmış yani bir tanık ifade verirken diğerleri dışarıda bekletilmiştir.

116 KARAMAN, Hayrettin: Mukayeseli İslâm Hukuku, C. I, İst. 1986, s. 106. Osmanlı Devletinde “kadilerin yargılama
işlerine müdahele edilmemiştir”; ÜÇOK-MUMCU-BOZKURT: Türk Hukuk Tarihi, s. 215.
117 el-Kasımi: es-Sultatü’l-Kadaiyye, s. 58-62.
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Doç. Dr. Sami Erdem
İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi
* Bu tebliğ, İslam yargı hukukunda hâkimin bilgi kaynaklarının özellikle hicri ilk beş asır yargı hukuku eserlerindeki görünümünü
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GİRİŞ
Devlet başkanının temel görevleri arasında yer alan “adaletin tevzii” açısından merkezi
unsurlardan biri olan ve yine devlet başkanının yetki devri ve görevlendirmesiyle sorumluluk üstlenen kadıların işgal ettiği makam, Hz. Peygamber döneminden itibaren, İslam
toplumlarının en önemli kurumlarından birisi olmuştur. İlk örneği Hz. Peygamber’in şahsında temsil edilen bu önemli makama hangi şart ve yeterlilikteki kimselerin getirileceği
meselesinin de, diğer birçok konuda olduğu gibi yine Hz. Peygamber tarafından sonraki
uygulamalara örnek teşkil edecek biçimde esasları belirlenmiştir.
Hz. Peygamber’in ilahi vahyi insanlara ulaştırma fonksiyonunun insanlar tarafından anlaşılabilir ve uygulanabilir hale gelmesinin onun tebliğ görevinin devamı olduğu söylenebilir. Esasen genel anlamıyla teşrî kavramı içinde ifade edilebilecek bu görevin, Hz. Peygamber’in sağlığında bizzat onun korunmuş kişiliği ile icra edilerek, İslam toplumunun
insanlar arası ilişkiler düzeninin esasları itibariyle tesis edildiği, kabul edilen bir tarihi
hakikattir. Hz. Peygamber’in şahsında temsil edilen bu görevin, ondan sonraki dönemlerdeki uygulaması da kazâ müessesesi olarak tezahür etmiştir.
Kadıların, şer’î hükümleri esas alarak insanlar arasında adaleti temin etmek gibi ciddi
bir sorumluluğunun bulunması, Hz. Peygamber döneminden itibaren insanların kadılık
makamına mesafeli durmasına yol açmıştır. Bir yandan bu önemli makama ehil kimselerin seçilmesi için kişide bulunması zor ve kapsamlı şartlar ileri sürülerek ehil olmayan
insanların önüne geçilmek istenmiş, öte yandan, İslam toplumunun önemli bir ihtiyacı
olan bu kurumun ihmal edilmemesi için bu alanda yürütülecek doğru faaliyetlerin büyük
manevi karşılıklarının olacağı vaad edilmiştir. Kaynaklar Kur’an’dan, emanet ve sorumlulukların ehil kimselere tevdi edilmesi yönündeki genel öğütler yanında adaletle hükmetmeyi özellikle belirten ayetlere işaret ederler. Aynı şekilde Hz. Peygamber’in, hem
kendi dönemindeki görevlendirmelerinde takip ettiği yöntemlere hem de bu konudaki
öğüt verici sözlü tanımlamalarını içeren hadislere önemle işaret edilir. Bu aynı zamanda, kadı olması beklenen kişilerle ilgili geliştirilen ölçütlerin de kapsam ve derinliğini
belirleyen bir denge arayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadılık göreviyle ilgili ortaya
konan zorlu vasıflar ve bu görevin önemine ve dolayısıyla muhataralı yönlerine yapılan
vurgular sebebiyle, ilk dönemlerde ilim sahibi kimselerin bu görevi üstlenmeyi kabul etmekten sakındıkları bilinmektedir.
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Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği dinin öngördüğü kurallar manzumesinin ne olduğu sorusuna verilen en kapsamlı cevap başta Kur’an ayetleri olmak üzere Hz. Peygamber aracılığıyla ortaya konan bilgi ve uygulama örnekleridir. Bir insan olarak belli bir süre içinde onun
tebliğ ettiği hükümlerin, evrensel bir devamlılığa sahip olması, yine onun örnekliğinde
esasları belirlenmiş olan bir anlama ve yorumlama ameliyesine bağlanmış, ilahi hitabın
içeriğinin bilinmesi için başvurulacak kaynak ve metotlar, “ictihad” kavramı etrafında
şekillenmiştir.
Hakimin yargılamada esas alacağı hükmü tespit için hangi delillere hangi sıra ve usulde
başvuracağına ilişkin temel referanslardan birisi, “Muaz hadisi” olarak bilinen rivayettir. Bu rivayette Hz. Peygamber Muaz b. Cebel’i Yemen’e hicretin 9. yılında elçi, zekat
memuru ve kadı olarak gönderirken aralarında geçen konuşmada bir delil sıralaması
ortaya konulmuştur. Kendisine bir uyuşmazlık geldiğinde neyle hüküm vereceğini soran
Hz. Peygamber’e Muaz, “Allah’ın kitabında olanla” diye cevap vermiş, “Allah’ın kitabında
yoksa” sorusu üzerine “Allah Rasülü’nün sünnetine göre” diye cevaplamış, “Allah Rasülünün sünnetinde de bulamazsan” sorusu üzerine “Re’yimle ictihad ederim ve vazgeçmem”
cevabını vermiştir. Bu konuşmanın ardından Hz. Peygamber elini Muaz’ın göğsüne vurarak “Allah Rasülünün elçisini, Allah Rasülünün hoşnut olduğu (cevaba) muvaffak kılan
Allah’a hamdolsun” demiştir.1
Bu konuda yine sıkça atıf yapılan kaynaklardan birisi, Hz. Ömer’in Kufe kadılığına tayin
ettiği Şüreyh’e gönderdiği mektuptur. Hz. Ömer mektupta Kitab, sünnet ve icma içinde
çözüme ulaşamaması durumunda re’y ictihadına başvurmasını Şüreyh’e tavsiye etmektedir. Hz. Ömer, icmada da aradığı hükmü bulamaması durumunda, hüküm verme durumundaki muhatabına iki şeyden birini tercih etmesini önermiştir: Ya beklemeyip kendi
reyiyle ictihad etmeli veya hükmü sonraya bırakmalıdır. Hz. Ömer kendisinin acele etmeyip beklemeyi tercih ettiğini ve bunu daha hayırlı bulduğunu belirtmiştir.2
Delillerin hangi sıraya göre dikkate alınması gerektiği konusunda başvurulan rivayetlerden birisi de Abdullah b. Mes’ud’dan gelen rivayettir. İbn Mes’ud bu rivayette, kadılığa
getirilen kimselerin önce Allah’ın kitabıyla, onda yoksa Rasüllullah’ın verdiği hüküm ile,
1 Bk. Ebu Davud, “Akziye”, 11; Tirmizi, “Ahkâm”, 3. Muaz b. Cebel, o dönemde fetva veren altı sahabiden birisi idi. Bk.
M. Yaşar Kandemir, “Muaz b. Cebel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2005, c. XXX, s. 338.
2 Mektubun metni için bk. Darimi, “Mukaddime”, 20. Darimi’nin metninde Allah’ın kitabında bulunanla hüküm verme
tavsiyesinden sonra “insanlar seni bundan alıkoymasınlar” ilavesi vardır.
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bunlarda yoksa salihlerin hükmettiği ile hüküm vermeleri gerektiğini, bu konuda salihlerden bir görüş yoksa kendi re’yleriyle ictihad etmelerini söyler. Bu kişilerin “hüküm
vermekten çekinirim” (innî ehâfu) ve “benim görüşüme göre” (innî erâ) dememeleri gerektiğini, çünkü helalin de haramın da belli olduğunu, bunlar arasında şüpheli şeylerin
bulunduğunu belirterek “şüphelendiğin şeyi bırak, şüphelenmediğin şeyi al” tavsiyesinde
bulunur.3
Kadı, yargılama sürecinde vereceği hükmü belirlerken, önünde iki aşamalı bir çalışma
bulunmaktadır. İlk aşamada, olaya uygulayacağı hükmün ne olduğunu tespite dönük bir
çalışma yapacak, ikinci aşamada tespit ettiği hukuki dayanaktan hareketle önündeki somut olaya uygulanacak maddi hükmü belirlemeye çalışacaktır. Birincide yürürlük kaynağının tespiti, ikincide ise bu kaynaklardan elde edilen hükümlerin somut vakaya uygulanması söz konusudur. Bu sebeple kadı, şer’î açıdan insan davranışları için tanımlanan
hükümleri tespit etmek zorunluluğu bakımından bir müfti müctehid kimliğine sahip
olmakta, hükmün tespitinden sonra ise devlet başkanının kendisine verdiği yargılama
velayeti sebebiyle, bu hükmü somut olaylara bağlayıcı bir biçimde uygulama göreviyle
yükümlü bulunmaktadır. İlk aşama, yani herhangi bir konudaki şer’î hükmün ne olduğu
sorusuna cevap arama çabası bir ictihad sürecidir.
İctihadın kaynakları, usulü ve müctehidin çalışma biçimi, ictihad ve ifta kavramları etrafında şekillenmiştir. Edebü’l-kaza literatüründe de prensip olarak hakimin müctehid olması gerektiği varsayıldığından, hakimin uygulamaya esas alacağı hükmü tespit ederken
takip ettiği süreç, müfti müctehidin takip ettiği süreçten farklı değildir. Bu konu, esasları
ve uygulama biçimleri açısından usul-i fıkıhta etraflıca işlenen bir alandır. Hakimin öncelikle yargı kararına esas alacağı şer’î hükmü belirleme ihtiyacı sebebiyle edebü’l-kaza
kitaplarında, hakim ile müftinin faaliyet tarzları iç içe geçmiş bir tanımlamayla incelenir.
Usul-i fıkıh literatürünün gelişmiş örneklerinin henüz görülmediği dönemde, edebü’l-kaza literatüründe mesele en genel hatlarıyla, hakimin hüküm kaynaklarının tespiti biçi-

3 İbn Ebi Şeybe, Musannef (thk. Said Muhammed Lahhâm), Dâru’l-Fikr, Beyrut 1989/1409, V, 359; Beyhaki, es-Sünenü’l-kübrâ, Haydarabad: Dâiretü’l-Maârifi’l-Osmaniyye, 1355, X, 115. Darimi’de “re’yiyle ictihad etme” ibaresi yoktur,
bk. Darimi, “Mukaddime”, 20. İbn Maze, benzer bir rivayetin sonunda şu ifadenin ilave edilmiş olduğunu aktarır:
“Bilmediği bir mesele gelirse bilmediğini ikrar etsin, bilmiyorum demekten utanmasın, rastgele hüküm vermekten
sakınarak ateşten kaçınsın.” Bk. İbn Maze es-Sadrü’ş-Şehîd Ömer b. Abdülaziz el-Buhari, Şerhu Edebi’l-kâdî li’l-Hassâf
(nşr. Muhyi Hilâl Serhan), Bağdat: Vizaretü’l-Evkaf, 1978/1398, I, 238.
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minde tezahür etmektedir. Bu literatürde usul-i fıkıhta olduğu gibi teknik ayrımlar, kavramlaştırmalar tutarlı metodolojik çıkarımlardan ziyade, ilk dönemin fıkıh anlayışına
daha yakın, konuyla ilgili selef uygulamasını öne çıkaran bir yaklaşım söz konusudur.
Bunda, ilk dönemde kadı ile müfti arasında nitelik bakımından belirgin bir farklılık bulunmadığı yaklaşımının payı büyüktür. Nitekim edebü’l-kaza kitaplarında yapılan teorik
tanımlama ve açıklamaların pratik karşılıklarına dair verilen örnekler genellikle selef
dönemine aittir. Güncel ve tarihsel uygulamaya atıflar çok somut değildir. Bir anlamda
ideal bir kadı tipine uygun düşecek ana hareket tarzları belirlenmek istenmiştir. Zaten
sayılan özelliklere sahip müctehid vasfı taşıyan bir kimse, kanunun yorumu bakımından
takip edeceği yöntemi kendisi belirleyecektir.
Şayet kadı, müctehid ve müfti vasıflarını taşımayıp idari göreviyle öne çıkan bir kimse
ise ondan kendi başına şer’î kaynaklardan somut olaya uygulanacak hükmü çıkarması
beklenmemekte, bu konuda müctehid müftilerden yardım alması istenmektedir. Böylece,
hüküm belirleme ile ilgili süreçler yine ictihad işiyle bizzat ilgilenecek olan ve bu yetkiye
sahip kimselere kalmaktadır.
Hakimin ne ile hükmedeceği konusu, müctehid olan ve olmayan kadı arasında ayırım
yapılıp iki farklı açıdan ele alınması gereken bir konu gibi görünse de gerçekte, yukarıda
söylediğimiz gibi, hakimin müctehid ve alim olduğu varsayımı üzerinden işlenmektedir.
Dolayısıyla bu bağlamdaki tanımlamalar mukallid ya da âmmî kadı için doğrudan bir karşılığa sahip değildir. Bu durumda kadı için müşâvere ve taklid ya da sonraki dönemlerin
ifadesiyle bir mezhebe ya da resmi mezhebe bağlı yargılama konuları gündeme gelmektedir.

YARGI VE DANIŞMA
Hakimin, kendisine getirilen davada uygulayacağı somut hukuk kuralını tespitte yardım
alacağı en önemli kaynaklardan birisi olarak danışma (istişare, müşâvere, meşveret) uygulaması İslam yargı hukukunu konu edinen “edebü’l-kaza” literatüründe önemli bir mesele olarak ele alınmaktadır.
İslam hukukunda genel nitelikli fıkhi hüküm bilgisi veya diğer ifadeyle müctehidin naslardan ve onların yorumundan hareketle ortaya koyduğu hukuk kurallarının tespitinde,
icma kavramının içerdiği ittifak noktası arayışının sonucu olarak, farklı düşünce ve bilgilerin, yorumlama ve anlama biçimlerinin ortak noktalarda buluşması, ulaşılan hukuki
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yorumun isabeti için önemli görülmüştür. Bu konuda Kur’an’dan ve Hz. Peygamber ile
sonrasındaki uygulamalardan delil ve örneklere edebü’l-kaza literatüründe geniş biçimde yer verilmiş, bir anlamda somut olaylara uygulanacak hukuk kurallarının belirlenmesinde hakimlerin şahsi anlayış ve yorumlarının ötesinde daha genel ve ortak anlayışları
tespite imkan verecek istişare usulü ısrarla teşvik edilmiştir.
İslam yargı usulünü konu alan ilk beş asırda yazılmış farklı mezhep mensubu müelliflere
ait eserlerde yargıda danışma konusunda ortaya konan düşünceler, hem müctehid müfti
ve kadıyı hem de mukallid müfti ve kadıyı içine alacak şekilde geniş tutulmuştur. Bunlara
bir de mahkeme esnasında hakimin bilgi ve tecrübe sahibi kimselere danışması prensibi
ilave edilerek, yargıda muhtemel hata ve suistimallerin önüne geçilmek istenmiş, hukuki
kararların davanın tarafları ve toplumsal algılama bakımından meşru kabul edilmesinde
önemli bir kontrol mekanizması olarak istişareye zamanla kurumsal bir mahiyet de kazandırılmıştır.4 İstişare için fikirlerine başvurulacak kimselerde aranan vasıflar dikkate
alındığında, güvenilirlik ve hukuki bilgi yeterliliğine dayalı tanımlamalar, hakimin kararının meşruiyetinde danışmanın önemini göstermektedir.
Yargıda danışma meselesi genel olarak şu üç düzlemde ele alınabilir:
1. Davada uygulanacak hukuk kuralının belirlenmesi için yardımcı bir unsur olarak danışma. Bu, esasen mahkeme süreci ile bağlantılı olmakla beraber, hakimin mahkemenin cereyanı dışında yaptığı bir faaliyeti ifade eder. Mecelle’de “Hakimin lede’l-hâce âhardan istifta
etmesi caizdir”5 ifadesiyle işaret edilen bu tür danışma ile, somut bir olayda özellikle yeni
ortaya çıkan ve mevcut naslarda ve icmada hükmü ya da benzeri bulunmayan meselelerin
hangi hukuki çerçeveye bağlanabileceği belirlenmek istenmiştir.
2. Mahkeme esnasında, hakimin doğru, adil ve hızlı karar verebilmesi için bir yardım
ve denetleme vasıtası olarak danışma. Edebü’l-kaza literatüründe danışma kavramının
belki de ortaya çıkmasına sebep olan pratik bir ihtiyacı işaret eden bu tür danışmada
müctehid ve mukallid kadı ayrımı yapılmamıştır. Mahkemede ve tarafların huzurunda

4 Danışmanın bir boyutu da yargılama sürecinde yargılamanın doğruluk ve adalet ilkelerine uygunluğunun denetlenmesi için bir araç olarak başvurulan şühûdül-hal müessesesinde görülür. Bu kavramı hem İslam hukuku bağlamında
hem de Osmanlı uygulaması örnekliğinde ele alan bir çalışma için bk. Aslan, Nasi, İslam Yargılama Hukukunda “Şühudü’l-Hal” Jüri: Osmanlı Devri Uygulaması, İstanbul: Beyan Yayınları, 1999, özellikle danışma ile ilgili değerlendirmeler
için bk. s. 80-101.
5 Mecelle, md. 1811.
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gerçekleşen bu danışmanın önemli bir yönü de erken dönemlerden itibaren ayrı bir mekanizma olarak tezahür eden şühudü’l-hal kavramıyla iç içe olmasıdır. Bu manada hakimin yanında bulunan bilgili ve güvenilir kimseler, cereyan eden olaya şahit olarak ileride
hakimin kararı konusunda çıkacak anlaşmazlıklarda hakimi destekleyici bir unsur olarak görülmüştür. Hakimin bilirkişilerin görüşlerinden yararlanması konusu da kısmen
bu meseleyle ilintilidir.6
3. İctihad yeterliliğine sahip bulunmayan hakimin, yargılamada esas alacağı hukuki dayanağı hazır olarak almak maksadıyla başka bir fakihten fetva sorması anlamında danışma. Bu tür istişare, İslam hukukunda taklid ve belli bir mezhebe bağlanma konularıyla
da yakından ilgilidir.
Hakimlerin yargılama yapacakları konuda yargı kararına esas alacakları fıkhi hükmü belirlemede karşılaşabilecekleri tabii zorluğun yanında, ilk asırlardan farklı olarak sonraki
dönemlerde ve farklı bölgelerdeki şartlara göre kadılık makamına gelenlerin yeterli fıkhi
bilgi ve tecrübe birikimine sahip olamama ihtimalleri de danışma müessesesinin bir tür
güven sağlayıcı tedbir olarak görülmesine yol açmıştır. Özellikle Hanefilerin, kadıların
müctehid olma şartı konusunda gösterdikleri esneklik, yeterli donanıma sahip olmadan
kadı olmuş kimselerin vereceği kararların hukuki geçerlilik bakımından emniyet altına alınması ihtiyacını hissettirmiş görünmektedir. Özellikle beşinci asır ve sonrasındaki
metinlerde, dönemin kadılarının bilgi seviyeleri ve nitelikleriyle ilgili olumsuz ve oldukça
sert eleştiri ve tespitlerin mevcudiyeti bu görüşü teyid etmektedir.7
Usul-i fıkıh literatüründe yine aynı dönemde ictihad ve taklid kavramları etrafında yaşanan tartışmalar, ictihad ehliyetine sahip kimseler bir yana, mevcut fıkhi görüşleri bile
anlamakta sorun yaşayan fakihlerin var olduğuna ilişkin kötümser tespitler, yargılama
pratiğinde somut bir karşılık bulmuş gibidir. Bunda, tarihsel gelişmeler, siyasi yapılar ve
özellikle belli bir mezhebe bağlı yargı yönetimlerinin etkisinin olması da tabiidir.
Yargı sürecinde danışmanın önemi ve çerçevesi hakkında ilk dönemlerde farklı mezhep
mensubu alimlerce ortaya konan yaklaşımları genel hatlarıyla gözden geçirmek, konunun İslam yargı hukuku içindeki yerini tespitte önem taşımaktadır. İmam Muhammed’e
(ö. 189/805) ait el-Asl isimli kitabın “Hudud” bölümünde, hükmü kendisine karmaşık ge-

6 Aslan, İslam Yargılama Hukukunda “Şühudü’l-Hal” Jüri: Osmanlı Devri Uygulaması, s. 102-113.
7 Örnek olarak bk. İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî, el-Gıyâsî, Gıyâsü’l-ümem fi’ltiyâsi’z-zulem (nşr. Abdülazim edDib), 2. bs., [y.y.] Mektebâtü’l-kübra, 1981, s. 301-302.
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len meselede hakimin kendisinden daha bilgili bir fakihe danışmasının gerekli olduğu
ve kendisi için bundan başka bir yolun olmadığı açıkça ifade edilmektedir.8 Tahâvî (ö.
321/933) de hakimin, hükümle ilgili karmaşıklık durumunda, fıkıh ehli bir grupla müşâvere ederek, onların görüşlerinin en güzel ve doğruya en yakınını araştırıp ona göre hükmetmesi gerektiğini ifade eder.9 İstişarenin gerekliliği genellikle “İş konusunda onlarla
müşâvere et”,10 “İşleri, aralarında şûrâ (danışma) iledir”11 ve “Sözü dinleyip de onun en
güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir”12 ayetlerine
dayandırılmıştır.13
Hz. Peygamber’in, çevresindekilerle en fazla müşâvere eden kimse olduğu yolundaki Ebu
Hüreyre rivayeti14 ve Hasan-ı Basri’nin “Ve emruhum şura beynehüm” ayetiyle ilgili yorumu, ilk dönem yargı usulü literatüründe danışmanın gerekliliğini gösteren başlıca deliller
arasında görülmektedir.15 Hasan-ı Basri, söz konusu ayetle ilgili olarak Allah’ın, istişare
eden bir kavmi kendi bilgilerinden (ictihada dayalı hükümlerinden) daha fazlasına muvaffak kılacağı yönünde yorum yapar. Yine onun, önlerine gelen bir meselede toplanarak
müşâvere edip bu meşveret üzerine dağılan bir topluluğu Allah’ın daha doğru olana muvaffak kılacağı şeklindeki tanımlaması da, sonraki nesiller tarafından tevkîfi bir yorum olarak
algılanmıştır. Çünkü, böyle bir ifadenin şahsi görüşe dayalı olarak ictihaden söylenmesi
uygun görülmemiş, bir nevi gaybe dair görülen bu haberi Hasan-ı Basri’nin ancak bildiği
bir rivayete dayalı olarak söylemiş olacağı kabul edilmiştir.16

8 Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybanî, el-Asl (nşr. Mehmet Boynukalın), Beyrut: Daru İbn Hazm, 2012/1433, VII,
190.
9 Ebû Bekr Ahmed b. Ali er-Râzî el-Cessâs, Şerhu Muhtasari’t-Tahâvî (nşr. Zeyneb Muhammed Fellate-Said Bektaş), 2
bs., Beyrut: Darü’l-Beşairi’l-İslamiyye, 2010/1431, VIII, 24.
10 Ali İmran, 3/159.
11 eş-Şura, 42/38.
12 ez-Zümer,39 /18.
13 Cessâs, Şerhu Muhtasari’t-Tahâvî, VIII, 24; Ebû Bekr Ahmed b. Ali er-Râzî el-Cessâs, [Şerhu] Kitâbi Edebi’l-kâdî
li’l-Hassâf (nşr. Ferhat Ziyâde), Kahire: The American University in Cairo Press, 1978, s. 105; İbn Maze, Şerhu Edebi’l-kâdî, I, 193.
14 Tirmizi, “Cihad”, 35.
15 Bk. İbn Maze, Şerhu Edebi’l-kâdî, I, 193; Ebü’l-Kâsım Ali b. Muhammed b. Ahmed er-Rahbi Simnanî, Ravzatü’l-kudât ve tarîku’n-necât (nşr. Selahaddin Abdüllatif en-Nahi), (2. bs.), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1984, I, 107.
16 Cessâs, Edebü’l-kâdî, s. 105. Hasan-ı Basri’den aktarılan benzer rivayet için bk. İbn Maze, Şerhu Edebi’l-kâdî, I,
368-370. Simnânî, Ravzatü’l-kudât, I, 108. Müşâverenin önemi ve bu konudaki ilk dönem örneklerine dair bilgiler
için ayrıca bk. Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr el-Kurtubî, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, (nşr. Ahmed
Abdülalim Berduni), Kahire: el-Hey’etü’l-Mısriyye el-Âmme li’l-kitâb 1987, XVI, 36-37.
461

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı
Yargılamada, verilecek hükmün tarafları bağlayıcı niteliği nedeniyle, hakimin hatadan
mümkün olduğunca uzak ve benzerleriyle denk bir hükme varabilmesi için istişareye
büyük önem verilmiştir. Bunun, özellikle müctehid kadıya tanınan nispeten geniş yorum yetkisinin yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetlemeye yarayan bir mekanizma
arayışı olarak değerlendirilmesi de mümkündür. Bu çerçevede, hakimin vasıflarından
birisi olarak istişareye vurgu yapan bir rivayet Süfyan es-Sevrî’nin Ziyad’dan aktardığı
üç insan tiplemesidir. Buna göre insanlar üç türlüdür: 1. Adam (racül), 2. Yarım adam
(nısf racül) ve 3. Hiçbir kıymeti olmayan (la şey’). Adam, kendisine has görüşü (re’y) olup,
başkasına danışma ihtiyacı olmayan donanımlı kimsedir. Yarım adam, önüne gelen bir
meselede o konuda görüşü olmamakla birlikte başka görüş sahipleriyle istişare edebilen
kimsedir. Üçüncü sırada ifade edilen insan tipi de, mesele hakkında kendisine ait bir
görüşü bulunmadığı halde istişare yoluna da gitmeyen kimsedir.17
Cessâs (ö. 370/981), başkasının görüşüne ihtiyaç duymayacak donanımdaki kişiyi “kâmil insan” olarak tanımlar, ancak yine de başkasıyla istişare etmesini Hz. Peygamber’in
örnekliğinden hareketle daha iyi bulur. Zira Hz. Peygamber, bu konuda en kâmil ve müstağni olması gereken kimse olmasına rağmen her konuda ashabıyla istişareyi terk etmemiştir. Hz. Peygamber’den sonra bu birinci insan tipine uyanlar onun ashabıdır. Yarım
adam ise, istişareye ihtiyaç duyması hasebiyle birincinin altında bir seviyededir. Bilmediği halde istişareye de yanaşmayan üçüncü tip ise bilmediği gibi sormaya da yeltenmediği
için “ahmak ve cahil” bir kimsedir. Adam yerine konulmayacak bu kişi, birincinin aksine
“cahil-i kâmil” olarak tanımlanmıştır.18
Yargı usulü literatürünün önemli isimlerinden Hassâf (ö. 261/875), hakimin, önüne gelen
mesele hakkında Kur’an veya sünnette hüküm bulamaması halinde, ilim ehli kimselerin
müşâveresine ihtiyaç duyuyorsa, hüküm verme konusunda acele etmeyerek, dindarlığına, ilmine ve görüşüne (re’y) güvendiği birisine sormadan hüküm vermemesini gerekli
görür.19 Cessâs, bu görüşü yorumlarken, hakimin, mesele hakkında görüş sahibi olması
durumunda istişare etmeden hüküm vermesinin de caiz olduğunu ama istişarenin her
durumda daha iyi olduğunu vurgular. Ona göre hakim, gerekli asgari niteliklere sahip
değilse hüküm verme işine hiç girmemesi, şayet girmişse ilim ehline danışmadan bir
17 Cessâs, Edebü’l-kâdî, s. 105; İbn Maze, Şerhu Edebi’l-kâdî, I, 368-370; Simnânî, Ravzatü’l-kudât I, 108; Ebü’l-Abbâs
et-Taberî İbnü’l-Kâs, Edebü’l-kâdî, (nşr. Hüseyin Halef el-Cebburî), Taif: Mektebetü’s-Sıddik, 1989/1409, I, 100.
18 Cessâs, Edebü’l-kâdî, s. 105-106.
19 Cessâs, Edebü’l-kâdî, s. 106, 42.
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hükme varıp uygulamaması gerekir.20 Hz. Ömer’in Şüreyh’e yazdığı mektupta hüküm
elde edilirken delillere hangi sırayla başvurulması gerektiği Kitab, sünnet, salihlerin
verdiği hükümler biçiminde sıralandıktan sonra, hakkında öncekilere ait hiçbir bilginin
bulunmadığı konularda acele etmeyip beklemek ve ilim ehliyle istişare etmek tavsiye
edilmiştir.21
Edebü’l-kaza literatürünün önemli müelliflerinden İbn Maze (ö. 536/1141) de Hz. Peygamber’in ailesinin günlük ihtiyaçları dahil her konuda ashabıyla istişare ettiğini ve bunu
yaparken danışmanın bereketinden istifadeyi hedeflediğini belirterek Ebu Hüreyre’den
şu rivayete yer veri: Ebu Hüreyre, Hz. Ömer hakkında: “Rasülullah’tan sonra, ashabıyla
ondan daha fazla istişare eden kimse görmedim” demiştir.22
Ünlü Hanefi fakihi Serahsi (ö. 483/1090), istişarenin, çözümü aranan mesele üzerinde
düşünme ve sonuçta hak ile hükmetmeyi sağladığını belirtir. Hz. Peygamber’in “Teenni
Allah’tan acele ise şeytandandır”23 hadisiyle bağlantı kurar. Ayrıca Şa’bi’den naklettiği
sözü bu meselede dayanak olarak gösterir: “Hz. Ömer’e bir dava geldiğinde onun davayı
bir ay düşündüğü ve arkadaşlarına danıştığı olurdu. Bugün ise dava hemen hüküm meclisinde çözülmektedir.”24 Böylece, müşâverenin sadece başkalarının görüşünü öğrenme
vesilesi değil, aynı zamanda hüküm konusunda görüşü netleşmemiş olan hakime bu süre
zarfında mesele üzerinde fikir yürütme ve başkalarından edindiği fikirlerle kendi görüşünü olgunlaştırma imkanı sağladığı söylenebilir.
Serahsi, danışmanın gerekliliğini, vereceği hükmün içinden çıkamayan hakimin acziyetine bağlayarak, bir anlamda zaruret çerçevesine de yerleştirmiş olmaktadır.25 Serahsi
aynı durumdaki hakimin, müctehid olmaması durumunda da fıkıh bilginleriyle danışma20 Cessâs, Edebü’l-kâdî, s. 107.
21 Cessâs, Edebü’l-kâdî, s. 39. Mektubun metni için bk. Muhammed Hamidullah, Mecmûatü’l-vesaiki’s-siyasiyye
li’l-ahdi’n-Nebevî ve’l-Hilafeti’r-Raşide, Beyrut: Dârü’n-Nefâis, 1987/1407, s. 439-440. Hamidullah’ın aktardığı metinlerde istişare emri bulunmamaktadır. Cessâs istişarenin önemi bağlamında, Hz. Ömer’in Şam kadılığına tayin ettiği
ama göreve başlatmadığı Habis b. Sa’d et-Ta’i’yi sınaması ile ilgili bilgiyi de istişarenin önemi için aktarır. Habis, ne ile
hükmedeceği sorusuna Kitab ve sünnette bulunmayan konularda ictihad ve çevresinde bulunanlarla istişare edeceğini
de ifade etmiş ve Hz. Ömer onu tasvib etmiştir. Bk. Cessâs, Edebü’l-kâdî, s. 39.
22 Tirmizî, “Cihad”, 35; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 109.
23 Tirmizi, “Birr ve sıla” 66; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 104.
24 Bu ifadeye hadis kaynaklarında rastlayamadık.
25 Ebû Bekr Şemsüleimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl es-Serahsî, el-Mebsût, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye,
1993/1414, XVI, 110.
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da bulunması gerektiğini belirtir. Çünkü kişi, hüküm vermekten aciz olması durumunda
bilenlere başvurmak zorundadır. Burada Serahsi, müctehid olmayan hakimin hüküm konusundaki danışmasını, hakimin bir mala kıymet takdir ederken o konudaki bilgi sahibi
kişilere başvurmasına benzetir.26
Serahsi, Ömer b. Abdülaziz’den (ö. 101/720) hakimlerin vasıflarıyla ilgili naklettiği beş
maddenin sonuncusu olan istişareyi diğerlerinden daha geniş olarak açıklamakta ve
kişinin bilgili bile olsa istişareden müstağni kalmaması gerektiğini söylemektedir. Hz.
Peygamber’in ailesinin geçimi gibi konularda bile ashabına danıştığına27 işaret eden Serahsi, Hz. Peygamber’in meşveretin akılları aşılayacağı yönündeki görüşüne yer verir. Hz.
Ömer’in de fakih olmasına rağmen sahabilere danıştığını, kendisine bir olay geldiğinde
“Bana Ali’yi çağırın”, “Bana Zeyd b. Sabit’i, Übey b. Ka’b’ı çağırın” dediğini aktarır.28
İmam Şâfii (ö. 204/820) de, daha önce aktardığımız delilleri zikrederek müşaverenin
önemine dikkat çeker. “İş konusunda onlarla müşâvere et”29 ve “İşleri, aralarında şûrâ
(danışma) iledir”30 ayetlerine ilave olarak, Ebu Hüreyre’nin Hz. Peygamber’in istişaresini medheden ifadesi ve Hasan-ı Basri’nin, Hz. Peygamber’e ayette yüklenen istişare vazifesinin kendi şahsının ihtiyacından değil, kendisinden sonra gelen yönetici ve
hkimlere örneklik teşkil etmesi için olduğu yorumunu nakleder.31
Şâfii, yargıda meşveretin gerekçesini şöyle açıklar: “İstişare edilen kimse, istişare edenin bilmediği hususları ona hatırlatır, bilmeme ihtimali olan birtakım haberlere kılavuzluk eder.”32 Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere, istişarede maksat, hakimin bilmediği
ya da farkına varamadığı, dikkatinden kaçan birtakım delillere ulaşmasına yardımcı
olmaktır. Bu sebeple istişareye bağlanan sonuç bakımından danışma süreci, tamamen

26 Serahsî, el-Mebsût, XVI, 84.
27 Tirmizi, “Cihad” 35; Ebû Bekr Abdürrezzak b. Hemmam es-San’ânî Abdürrezzâk, el-Musannef (nşr. Habiburrahman
A’zami), Beyrut: el-Meclisü’l-İlmi, 1972/1392, V, 330; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, IX, 218.
28 Serahsî, el-Mebsût, XVI, 71-72.
29 Ali İmran, 3/159.
30 eş-Şura, 42/38.
31 Ebû Abdullah Muhammed b. İdris b. Abbas eş-Şâfiî, el-Ümm (nşr. Rifat Fevzi Abdülmuttalib), el-Mansûra: Dârü’l-Vefâ, 2001/1422, VIII, 212. Krş. Ebü’l-Hasen Ali b. Muhammed el-Mâverdî, el-Hâvi’l-kebîr (nşr. Ali Muhammed
Muavvaz, Adil Ahmed Abdülmevcûd), Beyrut: Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1999/1419, XVI, 48.
32 Şâfii, el-Ümm, VII, 504-505.
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fikir açıcı istişari bir süreç olup, verilen cevaplar veya ortaya konan görüşler danışan
kimseyi bağlamamaktadır. İmam Şâfii, danışmanın pratik faydası olarak, davalı tarafın
hükme razı olmasının sağlanmasına ve aleyhine verilen hükmün tahkim edilmesine
işaret eder.33
Hicri beşinci asrın önemli fakihlerinden Mâverdî (ö. 450/1058), hakimin istişare etmesindeki maksadı üç sebeple açıklar:
1. Sahabe uygulamasını örnek alma. Çünkü sahabe, hükmü kesin olarak belirlenmemiş
konularda hüküm vermekte acele etmeyip, insanların Rasûlullah’tan bu konuda farklı bir
bilgilerinin olup olmadığını araştırarak gerekli danışmalardan sonra hükümlerini uygularlardı. Hz. Ebu Bekir’in ninenin mirası ve Mecusiler hakkındaki istişaresi, Hz. Ömer’in
ceninin diyeti konusundaki bilgi arayışı bunun örneklerindendir.
2. Yeni ortaya çıkan meselelerde hakimin bilmediği bir delili başka birisinin bilme ihtimali olduğuna göre, böyle bir durumda kişinin başkalarına hiç sormadan kendi hükmünü
verip uygulaması caiz değildir.
3. Hüküm veren kimse müctehid olduğuna göre bu sıfatının gereği olarak ictihadında son
noktaya kadar gayret etmesi gerekir. Müctehide yüklenen derinlemesine araştırma sorumluluğunu uygulamanın bir yolu da o konuda başkalarına sormak ve doğruyu bulmak
için fikir alışverişinde bulunmaktır.34
Gazzâlî (ö. 505/1111), istişarenin gerekliliği konusundaki ayetlere ve Hasan-ı Basri’nin
yorumuna ilave olarak, konunun güncel bir yönüne özellikle işaret eder. Ona göre farklı mezhep alimleriyle istişare, hakimlerin çeşitli sebeplerle kendilerine yöneltilebilecek
olan taraflılık, mezhep taassubu vb. gibi töhmetlerden kurtulmaları için gereklidir.
İlk dönem Hanbeli fakihlerinden Hıraki (ö. 334/946), hakimin önüne içinden çıkamadığı
yeni bir mesele (nâzile) gelmesi durumunda konu hakkında ehl-i ilim ve emanet olan kimselere danışacağını belirtir.35 Yine aynı mezhebe mensup İbn Kudâme (ö. 620/1223) de,

33 Şâfii, el-Ümm, VIII, 213.
34 Mâverdî, el-Havî’l-Kebîr, XVI, 152-153.
35 Ebü’l-Kâsım Ömer b. el-Hüseyn el-Hırakî, Muhtasaru’l-Hırakî alâ mezhebi’l-İmâm el-Mübeccel Ahmed b. Hanbel
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müşâverenin müstehab olduğu konusunda muhalif kimsenin bulunmadığını, hakimlerin
meseleyi doğru çözüme kavuşturmak için acele etmeyip istişare yoluna gitmelerinin çok
güzel bir şey olduğunu belirtir. Çözümü aranan mesele için Kitab, sünnet, icma ve açık
kıyasta çözüm bulunursa ayrıca başkasının görüşünü almaya ihtiyaç yoktur. Kişi ictihad
etmek durumunda kalmışsa, “İş konusunda onlarla müşâvere et”36 ayeti sebebiyle istişare
etmesi müstehab bulunmuştur. İbn Kudâme, ilk dönem kaynaklarında tekrar edilen delillere ilave olarak Hz. Ömer’in ashabdan bir grupla oluşturduğu şura meclisine dair rivayete işaret eder. Hz. Ömer, yeni bir mesele ortaya çıktığında bu heyette bulunan Osman,
Ali, Talha, Zübeyr ve Abdurrahman b. Avf’la istişare ederdi.
Maliki mezhebinin yargı hukuku alanındaki en tanınmış isimlerinden İbn Ferhun (ö.
799/1397), hakimin, ehl-i ilim huzurunda ve onlarla danışmada bulunmaksızın hüküm
vermemesi gerektiği yönünde mezhep ulemasının kanaatini naklederek, “İş konusunda
onlarla müşâvere et” ayeti ve Hasan-ı Basri’nin yorumunu aktarır.37
Yargı zemininde başvurulan kaynak ve yönteme bağlı ictihad farklılıklarının somut sonuçlarının izlenebildiği önemli tartışma alanlarından birisi, hakimin başkalarına ait fıkhi
görüşleri yargı kararına esas alıp alamayacağı meselesidir. Taklid ve mezhep bağlılığı
olarak da ifade edilebilecek bu husus, edebü’l-kaza literatüründe istişare kavramı etrafında tartışılmıştır. Kendileri için öngörülen sıkı bilgi şartlarına rağmen, bazen bu şartlara tam olarak sahip kimselerin bulunmaması bazen de insan olmanın tabii bir sonucu
olarak hataya açık olma gerekçesiyle, hakimlerin verdiği kararların sıhhatini sağlayıcı
bir denetleme unsuru olarak yargıda istişareye büyük önem atfedilmiştir. Bu konuda yapılan tanımlamalardaki detaylar, zamanla danışmanın kurumsal bir mahiyet kazanmasına kadar gitmiştir.
Danışmanın farklı seviyelerde kurumlaşması, İslam kurumlar tarihine ilişkin çalışmalarda belli ölçüde ele alınmış, İslam yargı tarihi ile ilgili kimi çalışmalara da konu edilmiştir.
Ancak, İslam hukuk tarihinin genel seyri içinde, bu konuları teori ile tarihi gerçekliği
mukayeseli ve disiplinlerarası bir metodla ele alan geniş perspektifli çalışmalara hala
ihtiyaç bulunduğu söylenebilir.
(nşr. Muhammed Züheyr eş-Şâviş), Dımaşk: Müessesetü Dâri’s-Selâm, 1378, s. 226.
36 Ali İmran, 3/159.
37 Ebü’l-Vefa Burhaneddin İbrâhim b. Ali b. Muhammed İbn Ferhûn, Tabsıratü’l-hükkâm fî usûli’l-akziyeti ve menâhici’l-ahkâm (nşr. Cemal Mar‘aşli), Beyrut: Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2001/1422, I, 33-34.
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Yukarıda ifade ettiğimiz ortak noktalarda buluşma anlamında icma arayışının da, bir
tür istişare düşüncesini içerdiğini söyleyebiliriz. Hakimin ictihad bakımından sahip
olduğu bilgi ve değerlendirme kapasitesi, onun başkalarından yararlanma ya da başka görüşlere başvurma derecesini de belirleyen en önemli unsurdur. Bu sebeple, hakimin ictihad kabiliyeti ve yeterliliği azaldıkça, istişareye verilen yer ve önem de artmakta, mukallid kadı örneğinde artık istişare, hukuk güvenliği ve adalet bakımından
farz seviyesine yükselmektedir. Böylece istişare mekanizması, hakimin müctehid olup
olmaması ile ilgili olarak taklid ve belli mezhep görüşleri çerçevesinde hüküm verme
konularını da tartışmaya dahil etmiştir. Tarihi ve siyasi gerekçelerin de etkisiyle bu meselede devlet başkanı ve onun atadığı yöneticilerin yargıda hükme esas alınacak hukuk
normunun tespit sürecine müdahil olup olamayacakları, başka bir ifadeyle hakimlerin
belli bir mezhep ya da görüşle sorumlu tutulup tutulamayacakları da aynı çerçevede
gündeme gelmiştir.
Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, incelediğimiz ilk dönem kaynaklarından hareket
ederek, modern anlamda kanunlaştırılmış bir hukuk sisteminin bulunmadığı ilk dönemlerde farklı görüş ve yorumların hukuki uygulama ve süreçlere yansımasının daha
doğrudan olabildiğini söylemek mümkün görünmektedir. Dolayısıyla hakimlerin karar
verirken dayandığı hukuk esaslarının tutarlılık ve geçerliliği kadar, somut olaylara uygulanan hükümlerin adaletin teminine yönelik olmasını sağlama bakımından da hukukta
danışma önemli bir yere sahip olagelmiştir. Keyfi uygulamaların önün geçilmesi, verilen
kararların hukuk tekniği bakımından tutarlı ve istikrarlı olması, bölgesel ve zamansal
farklılıkların ortak bir hukuki meşruiyet anlayışını koruyacak biçimde yönetilmesi ve en
önemlisi verilen kararların taraflar ve genel toplum tarafından kabullenilebilir olmasını
temin açısından hukukta danışma düşüncesinin günümüz hukuk düşünce ve uygulamalarında da geniş imkanlar sunacağı gözönünde bulundurulmalıdır.
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GİRİŞ
İslam Hukuku’nda “ortak yaşam” kavramından bahsedilecekse, mevzubahis edilmeden
geçilemeyecek müstesna konulardan biridir Medine Vesikası.
Müslümanların ilk devlet teşebbüsü olan Medine Site Devleti’nin kurucu sözleşmesi sayılabilecek bu vesikayı bir “anayasa” olarak nitelendirenlerin yanılmadığını düşünüyorum.
Zira bir anayasada olması gereken, birlikte yaşamanın ortak paydaları bu metinde de öz
bir şekilde yer almıştır.
Anayasa, devletin temel yapısını, örgütlenişini, işleyiş kurallarını gösteren ve kişilerin
haklarını güvence altına alan üstün hukuk kurallarından oluşur. Anayasa, ileride çıkarılacak yasaların uymak zorunda olduğu temel ilkeleri gösterir… Hiçbir yasa ya da başka
bir kural anayasaya aykırı olamaz. Bu yönüyle, anayasa bir ülkenin üstün ya da temel
yasasıdır.
Bu belirlemeler ışığında baktığımızda, içeriğinde, birazdan izah edeceğim üzere, hukukun üstünlüğü, adalet, güvenlik, savunma gibi devletin temel görevlerine işaret eden hükümlerin olması bu metne “anayasa” dememizi mümkün kılacak niteliktedir.
Özellikle batılı kaynaklar tarafından ilk yazılı anayasa olarak kabul edilen 1215 tarihli
Magna Carta Büyük Özgürlükler Sözleşmesi ile mukayese ettiğimizde, Medine Vesikası’nın bu metinden çok daha adalet ve özgürlük barındırdığını bariz bir şekilde görmekteyiz. Hele hele sadece kralın yetkilerinin sınırlanmasından öte, suçların kanuniliği ve adil
yargılamaya ilişkin bir iki hüküm dışında kapsamlı bir değerlendirmeye rastlanılmamaktadır. Esasen bu belge Medine Vesikası ile karşılaştırılmaktan çok, daha önce bazı ilim
adamlarının yaptığı gibi Osmanlı Devleti’nde ayanlarla yapılan Sened-I İttifak ile karşılaştırılmayı hak ediyor. Her ikisinde de devleti yöneten kral veya padişahın yetkilerinin
belli bir zümre veya halk lehine sınırlanması söz konusudur.
Hal böyle iken Medine Vesikası’nın nazarımızdaki değeri daha da artıyor. Sonda söylemem gereken birşeyi şimdiden söylemek sanırım daha doğru olacaktır. Burada Medine
Vesikası’nı hukuksal bir değerlendirmeye tabi tutmaya çalışacağım. Hukuksal değerini
ortaya koymaya çalışacağım. Sosyolojik ve teolojik değerlendirmeleri daha çok sosyolog ve ilahıyatçılara bırakmayı yeğliyorum. Ancak konunun yapısı gereği sıkı bir şekilde
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sosyoloji ve ilahiyat ile ilişkili olması bu alanlara zorunlu tecavüzlere mahal verebilir.
Bu durumlarda da bu ilim erbablarının değerlendirmelerimi hoşgörüyle karşılamalarını
diliyorum.
“Medine Vesikası”, Hz. Peygamber (sav)’in, Mekke’den Medine’ye hicretinden
sonra, yeni kurulan İslam devletinin anayasası mesabesinde olmak üzere yazdırdığı rivayet edilen meşhur sözleşmedir..
Malumunuz, Medine, Müslümanlardan ibaret değildi. Onun kadim sakinleri Yahudiler
ve Müslümanlığı kabul etmemiş Araplar da vardı. Hz. Muhammed (s.)’in önünde bütün
bu sosyal blokları anlaştırıp birleştirmek ve bir arada yaşamanın formülünü bulmak gibi
önemli bir sorun vardı... Peki, bunu nasıl yapacaktı?... Hz Muhammed, Medine’nin sosyal,
dinî ve demografik yapısını ortaya çıkarmakla işe başlamış Ve bu amaçla, o günkü gelenekler için hayli yabancı olan bir teşebbüse girişerek nüfus sayımının ya-pılması ve şehir
sakinlerinin tek tek (erkek, kadın, çocuk, yaşlı) bir deftere yazılmasını istemiştir. Huzeyfe (r.)’den gelen rivayette “Allah’ın elçisi bize: Din olarak İslam’ı seçen ve Müslüman olan
kimselerin isimlerini (tek tek) yazıp getiriniz dedi. Biz de ona 1500 kişinin ismini yazıp
verdik.” diye belirtilmektedir.
Nüfus sayımı sonucunda Medine’de 10000 kişinin yaşadığı bunlardan 1500 kişinin Müslüman, 4000 kişinin Yahudi ve 4500 kişinin de müşrik Arap olduğu anlaşılmıştır.
Hz. Muhammed’in ikinci adımı Medine’nin doğal şehir sınırlarını tayin etmek olmuştur.
Hz. Muhammed Medine’nin dört bir köşesine birer işaret koyarak şehir sınırlarını tayin
etmiş bu sınırlar içinde kalan bölge vesikanın 39. Maddesinde Yesrib (Medine) vadisinin
içindeki alan (cevf), korunmuş (haram) olarak yer almıştır.
Hz. Muhammed bu adımlarla, mevcut grupları ideal bir hukuk ekseninde toplamayı hedeflemiştir. Bunlar bu büyük projenin ilk adımlarıdır ve öncelikle bulunduğu yerin şartlarını en iyi şekilde tahlil etmeye gayret göstermiştir. Yahudi, müşrik Arap veya Müslüman
gibi farklı unsurları bir şehir devleti teşkilatı içerisinde kaynaştırmayı amaçlamıştır. Hamidullah’ın ifadesiyle de Hz. Muhammed ideal bir hukukçu gibi hareket ederek hicret
ettiği bu yerde yazılı ilk devlet anayasasını vazetmiştir
Bu tarihi belgeyi bir bütün halinde bize aktaran en eski kaynak İbn Hişam’ın “el-Siretü’nnebeviyye ”isimli eseridir. O bunu, hocası İbn İshak’tan aktarmıştır. Vesika, klasik
kaynaklarda düz bir metin halinde yer almakta olup, ilk defa müsteşrik Wellhausen onu
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47 maddelik bir kanun formunda tanzim etmiş ve bu form yaygınlaşmıştır. Muhammed
Hamidullah ise bazı maddeleri iki bent haline getirmiştir. Ki bu metnin daha doğru anaşılmasına katkıda bulunmuştur. Esasen madde sayısının 60’a ulaşması mümkündür.
Ancak, gerek bu maddeleştirme şeklinde, metnin bazı unsurlarının doğru anlaşılmasını
engelleyen bir takım tutarsızlıklar bulunduğuna işaret etmek gerekir. Ayrıca, Vesikaya
atıf yapan Türkçe çalışmaların çoğunda, M. Hamidullah’ın Fransızca olarak kaleme aldığı İslam Peygamberi adlı eserinin Salih Tuğ tarafından yapılmış olan tercümesi esas
alınmıştır… Mehmet erdem’in bu noktada yaptığı eleştirel bir çalışma dikkate şayandır.
Erdem, mezkûr tercümede de bir takım problemler bulunduğuna işaret etmektedir. Ancak Vecdi Akyüz Hoca’nın yaptığı tercüme şu anda en doğru tercüme gibi gözükmektedir.
Yine de bu konuda kararı ilahıyatçılara bırakmak daha isabetli olacaktır.
Medine vesikası iki bölümden müteşekkildir. Onun ilk bölümü, din birliği
şemsiyesi altında, değişik kabilelere mensup Medineli Müslümanlar(Ensar)la Mekke‘den
hicret eden Müslümanlar (Muhacirler) arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. İkinci bölümü ise, vatan birliği ortak noktasından hareketle, bütün Müslümanlarla Medine civarında ikamet eden Yahudi toplulukları arasındaki ilişkileri düzenlemektedir.

VESİKANIN İÇERİĞİ
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
Vesikanın içeriğine baktığımızda, öncelikle bir anayasada olmazsa olmaz denilebilecek
hususun varlığını görüyoruz. Hukukun üstünlüğü ilkesi… Özellikle belgenin 42. , 46. Ve 47
maddelerinde hukukun herşeyin üstünde olduğu vurgulanmış ve bu hukuka bağlı kalmaya
önem atfedilmiştir. Örneğin madde 46.’da “Allah bu vesikada gösterilen maddelere en doğru
ve mükemmel şekilde riayet edenlerle beraberdir.” Denilmek suretiyle bu hukuka bağlılığa
ilahi bir güç takviyesi yapmıştır.
Vesika bireyin toplumla bağını tanımlamakta ve insanın yaşadığı toplumdaki sınırlarını belirlemektedir. Kişinin, toplumun ve devletin hukuku arasındaki sınırları belirlemektedir.
ADALET İLKESi Yasalar Önünde Adil Yargılanma Hakkı Veriyor
Sözleşmede yaşama özgürlüğü ve kişi güvenliği hakkı vardır. Herkesin yasalar önünde
eşit olması ve kimseye imtiyazlı davranılmaması vurgulanmıştır. Bu noktada 13. Madde önemlidir. Suç işleyen Birinin evladı bile olsa bu kişiye karşı elin aleyhe kalkacağı
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vurgulanmıştır. Birçok sahabenin Yahudilerle eşit ve aynı anda sorgulandığını gösteren
rivayetler vardır.
Yine vesikada suçun şahsiliği, kast/taksir ayrımı ve kanun önünde eşitlik gibi adaletin
tesisine yönelik maddeler olduğunu görüyoruz.
Yine müminler arasındaki meselelerin de adalet ilkesi ışığında çözülmesi gereğine işaret eden, 3,4,5,6,7,8,9,10,11. Maddeler vesikada yer almış; 22. Maddede de vesikayı kabul
edenlerin bir katile hiçbir şekilde yardım etmemesi gereği vurgulanmıştır.
Din ve İnanç Özgürlüğü Açısından bakıldığında,
Medine Sözleşmesi, Yahudi gibi diğer dini gelenekte olanları da vatandaş olarak kabul etmekte ve inanç özgürlüğü getirmektedir. Vesikanın 25. Maddesinde, “Yahudiler, mü’minlerle birlikte bir ümmet teşkil ederler. Yahudilerin dinleri kendilerine, müminlerin dinleri
kendilerinedir. Buna gerek mevlaları gerekse bizzat kendileri dahildirler.” Denmek suretiyle din ve inanç özgürlüğüne vurgu yapılmaktadır. Ortaçağ’da İspanya’da engizisyon
mahkemeleri zorla Katolikleştirirken, kendi dininden olmayanları yok ederken, Medine
Sözleşmesinde başka dinden olanları da İslam devletinin vatandaşı olarak kabul edildiğinin gösteren maddeler çağının çok ilerisindedir. O tarihte başka dinlerden olanlara
özgürlük tanıması konusunda yazılı teminat verilmesi ve hatta bunu güçlüyken yapabilmesi sözleşmenin çok öngörülü olduğunu göstermektedir.
Yahudilere kendi içerisinde dini hukuklarını ve kendi kurallarına göre medeni hukuk kurallarını düzenleme hakkı tanımaktadır. Müslümanlar da kendi kurallarına göre medeni
haklarını belirleyeceklerdir.
Sözleşmede yine önemli bir nokta olarak ortak vatan vurgusu da dikkate şayandır.
39. maddede Medine müslümanların, Arapların ve Yahudilerin ortak vatanı olarak kabul
ediliyor ve bu ortak vatanın ortaklaşa savunulmasına, korunmasına ilişkin hükümler konuluyor…. Burda tabir önemli, müsaadenizle zikredeyim: “Bu sahifenin gösterdiği kimse
lehine Yesrib vadisi dahili(cevf), haram (mukaddes) bir yerdir. “
43, ve 44. maddelerde Dış güçlere karşı ortak hareket etmenin esasları belirlenmiştir. 36,
37 ve 38. Maddelerde savaş zamanında ortak savunmaya ilişkin esaslar zikredilmektedir.
Yine bu mealde uluslararası ilişkilerin esaslarına yer verildiğini görüyoruz. 45. Maddede
474

İkinci Gün - Tebliğler - Altıncı Oturum
bir uluslarası sözleşmenin tarafları bağlayacağı belirtilmektedir. Sadece din konusundaki savaş hali istisna kılınmıştır.
Bir de çok hukukluluğu çağrıştıran bir husus göze çarpmaktadır.
Medine Sözleşmesi, fidye ve diyet konusunda Müslümanları ve Yahudileri kendi kuralları içersinde serbest bırakmıştır. Yahudilere Müslümanların fidye sistemine uyma gibi bir
zorunluluk getirmemiştir. Benu ‘Afv Yahudileri kendi aralarında adet olduğu üzere önceki
şekilde kan diyetlerini ödemelerine iştirak edeceklerdi. Onların geleneksel hukuklarına ve
geleneksel birikimlerine saygı gösterilmiştir. Vesika Her kavmi olduğu gibi kabul etmekte
ama bir kamu düzenini oluşturmayı hedeflemektedir. Burada özellikle vurgulanması gereken madde 23. Maddedir. Bu maddede, “Üzerinde ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey, Allah’a ve Muhammede götürülecektir.” Denmektedir. Bu hüküm aslında devlet başkanının
Hz. Muhammed olduğunu ve son sözün kendisine ait olacağını belirtmektedir.
Neden sayısı az olmasına ragmen müslümanlar?
Köleliğe Karşı Çıkıyor
İslam Hukuku’nun genel temayülü, asıl murad köleliğin olamamsıdır. Bunu Kuran’dan
ve peygamberin uygulamalarından açıkça okuyabiliyoruz. Medine Sözleşmesi ‘nde de“Himaye altındaki kimse, bizzat himaye eden kimse gibidir. Ne zulmedilir ne de kendisi
zulmedebilir” maddesi yine bu murada matuftur.
GÜVENLİK
Vesika bütün katılımcılara yekdiğerinin emniyetini korumada sorumluluk yüklüyor.
Haksız fiil veya cürmü def etmede vesikaya bağlı herkesi sorumlu kılmaktadır. Esasen
burada “emr-I bi’l ma’ruf ve nehy-I an’il münker ilkesine de bir atıf görüyoruz.
Zulme Karşı Çıkıyor, Yardımlaşma Teşvik Ediliyor
Medine Sözleşmesi’nin, “Hiç kimse müttefiklerine karşı bir cürüm işleyemez. Zulmedilene mutlaka yardım edilecektir” hükmünü içeren 37.maddesi toplumsal empati anlayışını öne çıkarmaktadır. Zulme uğrayanın dili, dini, ırkı dikkate alınmaksızın, zulmedilene
karşı birlikte yardım edileceği ve zulme karşı ortak tavır alınacağı belirtilmektedir.
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SONUÇ
Medine Vesikası bir anayasa niteliğini haiz, çağının çok ilerisinde hükümler içeren, kısa
bir süre uygulansa bile değerinden bir eksilme olmaması gereken önemli bir hukuki belgedir.
Deklare edildiği çağın sosyal şartları gözönüne alındığında hukuk devleti niteliği taşıyan
bir organizasyonun varlığını görüyoruz.
Bizzat uygulayıcısı tarafından bir sosyal uzlaşı espirisiyle kaleme alınmış ve bütün olumsuz şartlara ragmen titizlikle ve samimi bir şekilde uygulanmıştır.
Deklare edilen hükümlere uymayan kişi ve gruplara karşı amansız bir uğraşı verilmiş, vesikanın fiili durumu aynen korunmuştur. Bu itibarla vesika, kurulu düzenin hukuki metni
olarak yaşatılmıştır. Çünkü Hz. Peygamber ‘in önderliğindeki Medine toplumu, siyasi güç
örgütlenmesinin bütün fonksiyonlarına sahip bir yapılanma ortaya koymuştur.,
Medine vesikasının, kendisine özgü anayasal bir nitelik içinde vücut bulduğu, Platon
ve Aristoteles’in düşündüğü monarşik, oligarşik, aristokratik ve demokratik ütopyalardan farklı,
sınıf, kişi ve kabile rejimlerinin bütün izlerini kökünden silen,
halk kesimlerinin bütününe yönetimde yer veren,
tek başkan ve tek anayasalı,
hukukun üstünlüğüne inanmış ve bu inancını kollayan ve koruyan
bir yapılanmayı, büyük modellere ışık tutacak sadelikte sunduğu söylenebilir.
Kısa vadeli ve geçici ilkelere değil, evrensel nitelikli kurallara sahip olması, hakim otoriteyi bizzat özgürlük ve güvenlik prensiplerinin korunmasına karşı kefil sayması ve sorumlu tutması yönüyle, özellikle kendi çağında eşsiz bir anayasa metni olarak değerlendirilebilir.
Bu vesika, ne Batı düşünce paradigmasındaki insan merkezli ontolojik yapının temeli
sayılan antropomorfik (insanı tanrılaştırıcı) Yunan, ne de Hint ve Mısır Uygarlıklarının
insanı hiçe sayan kast sistemlerinden etkilenmeksizin, tevhidi ontolojik alan içinde kalan, insana değer veren ve kamu haklarını düzenleyen bir anayasa metnidir.
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Özet
Kur’an’a ve İslam’ın tarihsel birikimine bakıldığında, Müslümanlara, yaşadıkları
toplumda Müslüman kimlikleriyle yaşamada çeşitli stratejilerin gösterildiği anlaşılabilir. Kelimenin tam anlamıyla insan haklarına insanî temelde bir yaklaşımı
esas alan İslam, toplumun, verili toplumsal gerçekliği dikkate alarak dönüştürülmesini ister. Örneğin Kur’an’da Mü’mine, hangi kimlik sahibi insan olursa olsun
bir insanla veya insanlarla karşılaştığında, “selam” demesi salık verilir. Bu sosyal
ilişkilerde temel bir stratejidir. Ayrıca cezalandırmaların hukuk çerçevesinde yapılması son derece önemli ve hayati bir ilkedir. Her birey veya grup kendi kararıyla hüküm verip infazda bulunamaz. Bir başka önemli nokta, toplumda Müslümanların farklı din mensuplarının durumunu dikkate alma zorunluluklarıdır. Müslümanlar, hâkim oldukları toplumlarda farklı inanç mensuplarıyla insan haklarını
esas alarak bir arada yaşamak ve dolayısıyla bunun için de düzenlemeler yapmak
zorundadırlar. Bu konuşmada İslam’ın insan haklarına insanî temelde nasıl baktığı anlaşılmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: İnsan hakları, insanî temel, İslam, strateji.

Abstract
Considering the historical accumulation of the Qur’an and Islam, it can be understood that some strategies regarding living in the society with their Islamic
identities have been shown to Muslims. Islam, which literally approaches human
rights with a humanitarian approach, wants the society to be converted based on
the ascribed social reality. For instance, in Qur’an, it is commended to a believer
to salute people regardless of their identity. This is a basic strategy in social relationships. In addition, punishment within the framework of the law is extremely
important and it is a vital principle. Individuals and groups cannot adjudge based
on their decisions and execute. Another important point is that the Muslims are
required to take the status of people from other religions into account. Muslims
have to live together with the members of other faiths in the lands they dominate
on the basis of human rights, therefore have to make necessary arrangements. In
this talk, we will try to understand how Islam looks at human rights on the humanitarian grounds.
Key Words: Human rights, humanitarian grounds, Islam, strategy
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Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklarda, çirkinlik ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz (Nahl 16/90).
O Rahman’ kulları, yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller
kendileriyle muhatap oldukları zaman “Selam” derler (Furkan 25/63).
Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir (Nahl 16/125).
Mü’minler, ancak/sırf kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin
ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz (Hucurat 49/10).
Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim
de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi
olur. Andolsun ki elçilerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır (Maide 5/32).

Giriş
İnsan hakları olgusu, günümüzde toplumların sivil toplum kuruluşlarının, devletlerin,
uluslararası sözleşmelerin, uluslararası organizasyonların, dinlerin, dinî grup ve organizasyonların belki de en önemli ilgi alanı ve de sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Küreselleşme süreci ve postmodernizmle yeni boyutlar kazanan insan hakları, küresel
şirket, güç, aktör ve iktidarların en büyük imtihanı olarak da değerlendirilebilir. İnsan
hakları konusu, ayrıca medeniyetlerle ve medeniyetler çerçevesinde ele alınan, tartışılan
veya gündeme gelen birçok hususla da yakından ilintili bir olgudur. Gerek toplumsal hayatta, gerekse uluslararası ilişkilerde etkili olma özelliğiyle öne çıkan dinlerin, dinsel hareketlerin, dinî grup veya cemaatlerin de karşılaştığı, sorunlar yaşadığı, meşruiyet problemleriyle yüz yüze kaldığı bir konudur. Bu bağlamda insan hakları, Hinduizm, Budizm,
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi dinlerin en ciddi konularından biridir. Bu çalışmada
İslam’ın kaynaklarından bugün insan haklarına ilişkin ne tür stratejiler çıkarılabileceği
üzerinde durulmaktadır.
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Kur’an’a ve İslam’ın tarihsel birikimine bakıldığında, Müslümanlara, yaşadıkları toplumda Müslüman kimlikleriyle yaşamada çeşitli stratejilerin gösterildiği anlaşılabilir.
Kelimenin tam anlamıyla insan haklarına insanî temelde bir yaklaşımı esas alan İslam,
toplumun, verili toplumsal gerçekliği dikkate alarak dönüştürülmesini ister. Örneğin
Kur’an’da Mü’mine, hangi kimlik sahibi insan olursa olsun bir insanla veya insanlarla
karşılaştığında, “selam” demesi salık verilir. Bu sosyal ilişkilerde temel bir stratejidir.
Ayrıca cezalandırmaların hukuk çerçevesinde yapılması son derece önemli ve hayati bir
ilkedir. Her birey veya grup kendi kararıyla hüküm verip infazda bulunamaz. Bir başka önemli nokta, toplumda Müslümanların farklı din mensuplarının durumunu dikkate
alma zorunluluklarıdır. Müslümanlar, hâkim oldukları toplumlarda farklı inanç mensuplarıyla insan haklarını esas alarak bir arada yaşamak ve dolayısıyla bunun için de düzenlemeler yapmak zorundadırlar. Bu konuşmada İslam’ın insan haklarına insanî temelde
nasıl baktığı anlaşılmaya çalışılmaktadır.

İslam’da İnsan Haklarının Önemi
İslam insan haklarına nasıl baktığı konusu, Müslümanlar ve insanlık açısından oldukça
hayati bir konudur. Hukuk sosyolojisi perspektifiyle Kur’an’ın, Sünnet’in, fıkıh ilminin
veya İslam hukukunun konuya yaklaşımına bakılırsa, İslam’da insan haklarına çok önem
verildiği anlaşılır.
İslam’da Hukûk’ul-âdemiyyin, hukûk’un-nâs, ismet, hurmet, men’, el-ûsulu’l-hamse, külliyyât, zarûriyyat, kerâmet gibi kavramlarla doğrudan bağlantılı olan insan hakları, insanın varoluşsal boyutunu ifade eder.
Belirtmek gerekir ki, İslam, bir insan hakları medeniyetidir. İslam medeniyetinde insan
hakları birincil konudur.
İslam’da insan haklarının önemini kavramak ve genel olarak insanî temelde insan haklarına yaklaşımını ortaya koyabilmek ve anlayabilmek için küresel durum problemini ve
İslam’ın barış yaklaşımını irdelemek gerekmektedir:

Küresel Durum Problemi, Evrensel Barış ve İslam
Son çözümlemede dünyada pek çok toplumun, hatta küresel güçlerin dahi bir “küresel
durum sorun”uyla karşı karşıya olduklarından bahsedilebilir. Belki de “uygun görülmeyen” yerellikleri tanımayışıyla doğrudan ilgili bir problem olarak bu küresel durum
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sorununun, en önemli boyutu veya sonucu, eşitsizlik, şiddet ve terördür. Küreselleşmeyi
şiddet ve terörden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Ayrıca ve en önemlisi, dinlerin,
kendi mensupları kanalıyla şu veya bu şekilde böyle bir sorunun içine dahil edildiği ve
de küreselleşme, şiddet ve terörün içindeki aktörlerin evrensel dinlerle ilişkili oldukları
gerçeği, küreselleşmeyi din boyutuyla da gündeme getirmektedir. Esasen tam da bundan
dolayı evrensel dinlerin etkili bir biçimde ve küresel durumdan da etkilenerek dünyada
varlık sahnesinde canlı bir biçimde yerlerini almakta olduklarını söyleyebiliriz. Modern
zamanlarda moderniteyle ilişkili olarak sekülerleşme olgusu toplum üzerinde etkin bir
varlık göstermişse de, özellikle bu yüzyılın ortalarından itibaren bütün dünyada dinin
canlandığı, dindarlık eğilimlerinde büyük artışlar olduğu gözlenmeye başlamıştır (Luckmann, 1971: 62; Barbier, 1999: 11 vd.). Dinin yeniden dönüşü, kutsalın dönüşü, Tanrı’nın
intikamı, dinin denetim gücünün artması gibi adlandırmalara konu olacak bir ihya sürecinde din, kendini yeni bir biçimde ortaya koymaktadır. Gerçekte küresel durumda dinlerin şiddet ve teröre bulaştırılmasında da bu canlanmanın getirdiği karmaşık süreçler rol
oynamaktadır. Bu çerçevede “küresel durum problemi”nin en ciddi sorunu olan şiddet ve
terör karşısında evrensel bir barış dini olarak İslam’ın durumu ve barışçı yaklaşımı, hem
de belirli merkezlerce İslam’ın terörle yan yana zikredildiği bir dönemde, önemli bir konu
olarak karşımıza çıkmaktadır (Okumuş 2008).
Müslümanların Ortadoğu’da ve dünyanın bazı yerlerinde şiddetle iç içe görüntülerini
“fotoğraflayanlar”, onların objektiflerin karşısına geçmelerini sağlayanlardır. Burada
iki husus önemlidir: Birincisi, Müslümanların bugün belli yerlerde icra ettikleri eylemleri terör olarak kabul etsek dahi -tabii ki terör terördür, şiddet şiddettir, azı da çoğu da
reddedilmelidir-, bunun, medya ve internet gücüyle dünyaya abartılarak ve sanki bütün
Müslümanlar terör yapabilecek potansiyel ve de amaca sahiplermiş gibi kötü propaganda edilmesiyle yakın ilişkisi vardır. İkinci husus, söz konusu eylemlerin ne gibi ölçütlerle
terör olarak adlandırıldığına da dikkat etmek gerekir. Ölçütlerin oldukça göreceli olduğu
aşikardır. Batı kendini esas alarak kendi çıkarları temelinde terör tanımı yaparak, en
azından uygulamada böyle yaparak Müslümanların yaptığı her türlü savunma eylemini
dahi şiddet ve terörle damgalarsa, evrensel ahlakî temelde bir terör karşıtlığına ulaşmak mümkün olabilir mi? Her halükarda Müslümanların bugün var olan fotoğraftan ders
almaları gerektiği de bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Müslümanlar, İslam’ın
ve kendilerinin öyle olmadığını tüm dünyaya göstermek durumundadırlar. Bu fotoğrafın neresinden bakılırsa bakılsın yanlış bir fotoğraf olduğunu, tarihsel misyonları gereği
tüm dünyaya pratikleriyle, gönüllere hitap ederek göstermeleri mümkündür. Batı’nın da,
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-günümüzün en büyük sorununu kendi dünyasıyla İslam ülkeleri arasındaki gerginliğin
oluşturduğunu1 ve maddi olarak kendisinin güçlü taraf olduğunu hiç unutmaksızın- barışın gerçekleşmesi ve Müslümanların barışçı olduklarını göstermesine engel çıkarmaması, kendi insanlarına layık gördükleri muameleye Müslümanların da layık olduğunu
kabul etmesi, dahası empati yaparak Müslümanları anlamaya çalışması büyük önem arz
etmektedir (Okumuş 2008).
Dünya çapında çok büyük bir değişimi ifade eden küreselleşme, çağımızın başat karakteristiği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda küreselleşme, istikrardan ziyade karmaşıklığı, hareketliliği, düzensizliği, istikrarsızlığı besleyen bir süreçtir. Bauman’a göre
(Bauman, 1999: 81) adına küreselleşme denen süreç veya fenomen, ayrıcalıkların ve mahrumiyetlerin, servetin ve yoksulluğun, kaynakların ve acizliğin, gücün ve zaafın, özgürlük
ve kısıtlamanın yeniden dağıtımında yankılanır. Bugün tanık olunan şey, dünya çapında
bir yeniden tabakalaşma ve yeniden bir hiyerarşik yapılanmadır. Bu görüş, bugün bir on
veya onbeş yıl öncesine göre daha da doğrudur (Okumuş 2008).
Piyasaların ve enformasyonun küreselleşmesinin hız verdiği ve bir zorunluluk olarak getirdiği “sözde” egemenlikler, toprak bölünmeleri ve kimlikler arası ayrımlar, eşit partnerler arasındaki çeşitliliği yansıtmamaktadır. Bazılarının özgür seçimi ötekilerin kaderi
olmaktadır. Bu ötekiler, sayısal yönden sürekli olarak arttığı ve umutsuzluk içinde boğulduğu için, bir tür küyerelleşmeden (glocalization) bahsetmek yerinde olacaktır. O halde globalleşme denilen süreç, lokalleşme denilen süreci de beraberinde getirmektedir.
Küyerelleşme (glokalleşme), Ronald Robertson’un küreselleşme ve yerelleşme yönündeki
baskılar arasında var olan kopmaz birliği açığa vuran bir ifadelendirmesidir (Bauman,
1999: 81-82). Robertson, küreselleşmenin yerelleşme ile birlikte bulunması durumunu küreselin yerelleşmesi ve yerelin küreselleşmesi süreçlerinin sonucunda ortaya çıkan küyerel bir durum (glocal) olarak nitelemektedir (Robertson, 1996: 118-121). Küresel-yerel etkileşiminin, modernite içinde ayrıcalıklı bir epistemik ve normatif konumda olan ulusal
düzeyi ve bununla ilişkili olarak ulusal toplum, ulus devlet, yerel egemenlik, yerel kimlik,
yerel ekonomi gibi kavramları belli bir meşrûiyet kriziyle karşı karşıya getirmesi önemlidir. Bu bağlamda küreselleşme, küyerellikle birlikte toplumsal ilişkilerin milli zaman
ve mekan içinde kurulmuşluğunun, yani modernlik projesinin krizi ve aynı zamanda bu

1 Gunter Verheugen’e göre ‘’21. yüzyılın en büyük sorununu Batı dünyasıyla İslam ülkeleri arasındaki gerginlik
oluşturmaktadır.” (http://www.tercumangazete. com/hoku. aspx?id = 10661, 07 Ekim 2004 Perşembe).
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krizi aşacak mekanizmaların ne olacağı üzerinde hem yerel hem de küresel ilişkilerde bir
uzlaşmanın olmaması gibi bir muğlaklık durumunu simgelemektedir (Keyman-Sarıbay,
1998: 9-10). Esasen küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak dünya, bir yandan homojenizasyon ve hegemonizasyona girer, (Mazrui, 1998); homojenleşir ve hegemonyalaşırken,
bir yandan da heterojenizasyona maruz kalmaktadır; küreselleşme, heterojenleşmeye yol
açarak sosyal, kültürel vs. farklılıklar meydana getirebilmek için yeni bir takım şartlar
oluşturmaktadır (Peyer, 2002). Bu noktada aslında dikkat çekilmesi gereken önemli bir
husus da, yerel olanın, yerelliğin bazen küreselleşmesi ve küresel çapta etkili olmasıdır.
Burada herhangi bir ülkenin bir yerinde meydana gelen bir gelişme veya olayın bütün bir
dünyayı etkileyebildiği söylenebilir. Nitekim terörün küreselleşmesi denilen hadise de bu
olsa gerektir. Bu terörü bir devletin yapmasıyla bir grubun veya bireyin yapması arasında
bu noktada fark yoktur (Okumuş 2008).
Küresellerin kültürel melezleşmesi yaratıcı, özgürleştirici bir deneyim olabilir; ama küreselleşmeye ayak uyduramayan yahut küreselleşmenin ayak uyduramadığı yereller için
bunun anlamı kültürel güçsüzleşme, dünyadan kopma, medeniyetlerden uzaklaşma olabilmektedir. Zaman-mekan kenetlenmesi getiren, insanların zaman ve mekan algılarını
değiştiren küreselleşme sürecinde, küresellik ve yerellik, karşıt değerler, aynı şekilde
en önemli değerler, en sıcak kucaklanan ya da itilen ve hayat düşlerinin, kâbuslarının
ve mücadelelerinin tam ortasına yerleştirilen değerler olma özelliği kazanabilmektedir
(Bauman, 1999: 114, 136). Küreselleşme olgusuyla birlikte bazıları eksiksiz ve gerçek anlamda küresel hale gelirken, bazıları yerelliklerine saplanıp kalabilmektedir. Bauman’ın
dediği gibi sahneyi düzenleyenin de hayat oyununun kurallarını koyanın da küreseller
olduğu bir dünyada problemi küreselleşmeyi isteyip istememek olarak formüle etmek de
pek mümkün görünmemektedir. Küreselleşmiş bir dünyada yerel sınırlara hapsolmak,
küreselleşmeye rağmen yerel kalacağım demek, küreselleşmenin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmamakta, tersine ona hizmet edebilmekte, onun olumsuzluklarını besleyebilmektedir. Bu anlamda küreselleşmiş bir dünyada yerel kalmak toplumsal sefaletin ve
geriliğin bir göstergesi olmaktadır. Yerel varoluşun getirdiği sıkıntılar yetmezmiş gibi,
kamusal mekanlar yerelleşmiş hayatın menzili dışına çıkabilmekte, yerel birimler anlam
yaratma ya da anlam müzakere etme kapasitelerini yitirebilmekte ve giderek daha fazla
bir biçimde kendi denetimleri dışındaki anlamlandırma ve yorumlama eylemlerine bağımlı hale gelebilmektedir. Önemli bir endişe kaynağı, giderek daha çok küresel ve yurtsuz bir hale gelen elit kesimle geride kalan yerelleşmiş kesim arasındaki tedrici iletişim
kopukluğudur (Bauman, 1999: 8-9; Okumuş 2008).
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Kapitalist dünya ekonomisi, ulus-devlet sistemi, askeri dünya düzeni ve uluslararası işbölümü (Giddens, 1994: 67-73; Malcolm, 1996) gibi boyutlarda etkin bir varlık gösteren
küreselleşme, sonuçları zikredildiğinde belki daha iyi anlaşılabilir: (1) Dünya çapında
ekonomik eşitsizliklerin trajik artışı (Bauman, 1999: 82); (2) Ulusal devletlerin güçsüzleşmesi ve yerelleşmenin mahkum edilişine giden yolun açılması (Bkz. ve krş. Ahmad,
2001). (3) Zamansal ve mekansal mesafelerin teknolojik iptali, başka bir ifadeyle bütün
bir dünyanın tek mekân haline gelişi (Robertson, 1987: 38; Altun, 2000-2001: 89), insanlık
durumunu kutuplaştırma eğilimi. (4) Küreselleşme birleştirdiği oranda veya birleştirirken bölebilmektedir de. (5) Küreselleşme ile, bazıları gerçekten küresel hale gelirken, bazıları da yerelliklerine hapsolup kalmaktadır (Bauman, 1999: 8-9). (6) Dünyanın büyük bir
hapishaneye çevrilmesi. (7) Küreselleşmenin dünya toplumlarını etkileyen, yönlendiren,
yerellikleri dönüşüme uğratan sonuçlarının gerçekleşmesinde dominant güç Batı’dır.
Batı, küreselleşmeyle değerlerini, anlayış ve zihniyetini, medeniyet unsurlarını, kültür
unsurlarını diğer toplumlara veya medeniyet mensuplarına tahmil edercesine taşımakta,
bütün dünyaya adeta Batı damgası vurmaktadır. (8) John Tomlinson’un iddia ettiği gibi
küreselleşmeyi tamamen emperyalizmin yerine geçen (Tomlinson, 1999: 253 vd.) bir fenomen olarak kabul etmek mümkün görünmese de küreselleşmede emperyalist boyutların
varlığından bahsedilebilir. (9) Küreselleşmenin en ciddi sonuç veya boyutlarından birini
de şiddet ve terör meydana getirmektedir (Okumuş 2008).
Gerçekten de şiddet ve terör, günümüzde küreselleşmenin en önemli ve tehlikeli sonucu
haline gelmiştir. 9/11 olayları da küreselleşmeden bağımsız değerlendirilemez. Amerika’nın kendi içinden gelen bir eylem biçimi olarak bu olaylar, Amerika’nın küreselleşme
sürecinden etkilenmesinin ve bu etkilenime bağlı olarak onun rotasında ayarlama yapma
arzusunun bir sonucudur. Bu olaylarla birlikte globalleşme, şiddet yönünü “uluslararası
terör” nitelemesiyle daha güçlü ve büyük güçler kanalıyla göstermeye başladı. Acaba bu
olayların akabinde Bush’un “Teröristler Dünya Ticaret Merkezi”ne saldırdılar; biz onları
dünya ticaretini genişleterek ve teşvik ederek yeneceğiz.” (Lang, 2006) sözüyle kastettiği
bu muydu? (Okumuş 2008).
Küreselleşmenin bu ve benzeri sonuçları, bize küresel durumu vermektedir. Bu küresel
durumu, söz konusu boyut ve sonuçları açısından problemler taşıdığı için küresel durum-“problemi” olarak adlandırmak uygun gözükmektedir. Böyle bir durumdan, “küresel”
bir siyasal “düzen”den, küresel bir egemen kültürel sistemden, yukarıda bahsedilen küresel durum-problemini ortaya çıkaran bir küreselleşmeden, kürselleşme sendromun485
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dan ve dolayısıyla şiddetin, baskının ve terörün küreselleşmesinden söz edilen yerde
evrensel barıştan söz edilebilir mi? Evrensel barıştan söz edilebilmesi “küresel düzen
fikri”nden vazgeçilmesine bağlı görünmektedir. Evrensel barışın önündeki en büyük engel, bugün küreselleşmenin tek biçimli dünya düzenine kilitlenmesi olsa gerektir. Fakat
küreselleşme, doğurduğu ve de sürekli dönüştürmeye çalışarak yeniden ürettiği küresel
durum içinde barışa hizmet edecek boyutlara da sahiptir. Bilindiği gibi küreselleşmenin
en önemli boyutu, dünya çapında etkili olan çok geniş bir etkileşim ağıdır. Bu etkileşim
ağı, dinler için çok büyük bir alan açıyor, başka bir ifadeyle evrensel dinlerin yayılmacı
özelliğine katkıda bulunuyor. Dinlerin evrenselliğine bağlı özelliklerine destek oluyor
(Okumuş 2008).
Dünya dinlerinin evrenselliği, küreselleşme çerçevesinde en çok gündeme alınan ve
tartışılan hususlardandır. Bilindiği gibi evrensel dinler, zaten bütün insanlığı, bütün bir
dünyayı, dünya toplumlarının tamamını muhatap alan, tüm dünyaya hitap eden, bütün
insanlığa mutluluk çağrısı yapan dinlerdir. Dolayısıyla küreselleşme, kelimenin evrensellik anlamında yeni bir şey değildir. Ancak tabii ki küreselleşme, evrensellik anlamının
ötesinde başka anlamlar ve imalar da taşımaktadır. Başka bir ifadeyle dinlerin evrenselliğiyle modern küreselliğin evrensellik anlayışı aynı değildir; dünya dinlerinin tabir
caizse evrensellik anlamında globallik iddiaları ile globalizmin globallik iddiası aynı anlam
içeriklerine ve aynı fiilî duruma sahip değildir (Turner, 2002: 26, 129-130). Tarihsel olarak
ikisinin benzeştiği, hatta örtüştüğü durumlar olsa bile, globalizmin insanlar için büyük
olumsuz imalar taşıdığı bilinmektedir (Okumuş 2008).
Her hâlükârda küreselleşme, dünya dinlerinin evrensellik özelliklerinin daha bir güçlenmesinde etken olabilmektedir. Küreselleşmenin sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik vb.
hemen hemen bütün boyutlarında dinler, var olabilmekte, varlık gösterebilmektedirler.
Küreselleşmenin, sosyal hayatın çeşitli yönlerini içine alması ölçüsünde -uzmanlaşma
ve kurumsallaşmayı ortadan kaldırmaksızın- dinlerin de hayatın çeşitli yönleri üzerinde
etkili olacağı veya olabildiği söylenebilir. Küreselleşmenin etkileşim ağı, bizzat fiziksel
karşılaşmaları ve dolayısıyla kültürel karşılaşmaları getiren göçmenlik olgusuna da yol
açmaktadır. Göçmenlik olgusu, küreselleşme sürecinde dünyanın en çok ve en hızlı yaşadığı olaylardandır. Uluslararası göçlerle (Bkz. Mittelman, 2000: 58-73) insanlar çok farklı
kültürlerin olduğu yerlere gidip yaşayabilmektedir, hem de gruplar halinde, büyük kitleler halinde. Bu da dinlerin evrenselliğine, ulusları aşan, ırkları aşan yaklaşımına hizmet
eden bir durumdur. Ayrıca küreselleşmeye paralel veya tepkisel olarak yerelleşmenin
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kendini daha güçlü bir biçimde gösterdiği durum veya yerlerde dinî canlanmanın varlığından da söz edilebilir. Dinin, insanların sosyal kimliklerinin oluşumunda, hatta yerel
ve millî kimliklerin oluşumunda etkili bir işleve sahip olduğu hesaba katıldığında, küreselleşmeye tepkisel durumlarda dahi dinin sahneye çıkabildiğinden bahsedilebilir. Bu
bağlamda denilebilir ki bugün dünyada global bir dinsel canlanma vardır. Dinin dünya
çapında canlanışı, sosyal ve siyasal hayatı önemli ölçülerde etkilemiş ve etkilemektedir. Bu etkileri, dünyanın hemen her tarafında, örneğin Güney Afrika’da, Müslümanların
siyasetle ilişkilerinde, Hıristiyanların dünyanın çeşitli yerlerine yönelik dinsel faaliyetlerinde, Yahudilerin dünyayla ilişkilerinde vs. gözlemek mümkündür (Esposito-Watson,
2000: 17-37; Okumuş 2008).
Esasen küreselleşme bir değişimi ifade eder. Dinin değişimle ilişkileri karşılıklılık esasına
dayalıdır. Din değişimi, değişim de dini etkiler ve değişim karşısında din çeşitli tavırlar
geliştirir (Bkz. Okumuş, 2003). Bu gerçeklik, İslam için de aynen geçerlidir. İslam’ın bir
değişim süreci olarak küreselleşme karşısında bir strateji geliştirdiği, küreselleşmeyle
yüzleştiği, küresel durum içinde onu sorgulayarak “yer alma”ya çalıştığı söylenebilir.
Müslüman grupların küreselleşme süreciyle ilişkilerine tümüyle olumsuz yaklaşmak,
yani İslam’ın bu sürece karşı büsbütün reddedici bir tutum içinde olduğunu söylemek,
Müslümanların küreselleşmeyle ilişkilerini doğru ifade etmemektedir. Kuşkusuz İslam,
modern dünyanın politik, kültürel, sosyal vs. boyutlarına bir tür meydan okuma içindedir. Ancak bu meydan okuma, küreselliğe düşmanca bir yaklaşım, tümüyle reddedici ve
tehdit edici bir hareket değildir (Esposito-Watson, 2000: 18). İslam’ın küreselleşmeye bu
yaklaşımını farklı bir kavramsallaştırmayla ev-küyerellik olarak adlandırabiliriz. İslam’ın
evrenselliği bağlamında böyle bir kavramsallaştırmada bulunarak İslam-küreselleşme
ilişkisi ve İslam’ın küreselleşmeye bakışı daha iyi anlaşılabilir. Bu kavramlaştırmada,
Robertson’un küyerellik (glocality=glokallik) olarak ifade ettiği süreç, “ev-küyerellik”
(uni-glocality=ev-glokallik), küyerelleşme (glocalization=glokalleşme) dediği süreç de
“ev-küyerelleşme” (uni-glocalization=ev-glokalleşme) olarak tespit edilmektedir. Evrensel
(universal), küresel (küresel) ve yerel (local) sözcüklerinden türetilen ev-küyerellik ve
ev-küyerelleşme, tam da yukarıda söylenildiği gibi sosyolojik anlamda, İslâm’ın evrensel
(cihanşumül), yerel ve küresel bağlamlarını ifade edebilmektedir. Bu kavramla, küresellik ve küreselleşmenin olumsuzluklarına karşı yerellikle evrensellik öne çıkarılırken küreselliğin yadsınmamasına, küreselliğin olumlu boyutlarının kabul edilmesine ve küresel
duruma katılmaya da göndermede bulunulmaktadır. İslam’ın ve Müslümanların durumu
da, bu kavramın gerçekliği tasvir etmek için doğru bir kullanım olduğunu doğrulamaktadır (Okumuş 2008).
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İslam’ın evrensellik özelliği, daha doğrusu ev-küyerel yaklaşımı, küreselleşmeyle karşılaşmasını, küresel duruma katılımını kolaylaştıran bir özelliktir. İslam, geçmişten gelen
birikimiyle tüm dünyaya açılma, tüm dünyada yer alma kapasitesi olan bir dindir. Bu
İslam’a küreselleşmeyle ilişkilerde avantajlar getirmektedir. Elbette İslamî anlamda evrensellik, küreselleşmeyle aynı anlam içeriğine sahip değildir. Örtüşen yönleri vardır,
ama ikisi aynı şeyi ifade etmezler. İslam’ın küreselleşme bağlamında ele alınmasında
etkili olan bir husus da, yukarıda işaret edilen, İslam’ın tüm dünyada canlanması (Aydın,
1997: 135-147; Okumuş, 2005) olgusudur. İslam’ın canlanması, küresel düzlemde onu hızlı
ve etkin bir biçimde gündeme sokmuştur (Roy, 1994; Esposito-Watson, 2000: 20; Esposito,
2000: 119-130). Denilebilir ki İslam’ın global düzlemde canlanışı, aynı zamanda globalleşmeyle ortaya çıkan problemlere, globalleşmenin dayatmalarına bir cevap olarak anlaşılabilir (Okumuş 2008).
Küresel durum sorununun en önemli boyutlarından biri de, paradoksal olarak, farklı görüş ve yaklaşımların, özellikle de öteki görülenlerin mahkum edilmesidir, hem de demokrasi, eşitlik, insan hakları gibi sloganların kullanılması suretiyle. İslam’ın yaklaşımı, öteden beri farklı olanı mahkum etmeme yönünde olmuştur. İslam, gerek düşünce ve inanç,
gerekse sosyal planda çoğulculuğu gerçekleştirebilecek donanımdadır (Aslan, 2002: 26).
İslam, farklı yaklaşım ve farklı inanç ve dinleri benimsemede oldukça başarılı örnekler
sergilemiştir. İslam’ın tarihsel pratiğine bakıldığında, gerçekten de çoğulcu yönünün
açıkça kendini gösterdiği görülür. İslam’ın Hz. Muhammed zamanlarının Medine’sinde
ve bir çok Müslüman devlette dinî özgürlüğün, dinî çoğulculuğun başarılı örneklerini bulabilmek mümkündür. Bu, en son Osmanlı millet sistemi örneğinde de görülebilir. Bilindiği üzere Osmanlı’da devlet, millet sistemiyle çeşitli din, ırk, kültür birlikleri üzerinde bir
şemsiye teşkil etmiştir (İnalcık, 1998: 74-75). Elbette bu örneklerde çoğulculuk, globalleşmenin etkisiyle kendini gösteren “yeni dinî çoğulculuk”tan farklıdır, ama bu örnekler,
İslam’ın tarihsel tecrübesinde dinî çoğulculuğun bir şekilde var olduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu çoğulculuk mantalitesi içinde Müslüman topraklarlarda Müslüman olmayanlara zulmedilmemiştir. En azından Hıristiyan Batı’daki kadar zulmedilmemiştir.
Üstelik Müslüman devletlerle Hıristiyan devletler arasında gelişen gerilimlere rağmen bu
böyle olmuştur (Davidson, 2003: 70-71). O halde denilebilir ki İslam’ın çoğulcu yönü, küreselleşmenin aşılmasında, küreselleşmenin olumsuz etkilerinin önlenmesinde önemli rol
oynayacak anlam ve pratik içeriklerine sahiptir (Okumuş 2008).
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Siyasal küreselleşmenin (Waters, 1996: 96-123) dünya siyasetini genişlettiği, siyasetin
ulusal bağlamlarını zorladığı ve açtığı bir küresel durumda İslam, insanların bir yerde
buluşmalarında, siyasal küresel durum tarafından kuşatılmamalarında çok önemli roller
ifa eder. Zira İslam, insanlar arasındaki ilişkileri kolaylaştırır, insanların birbirleriyle diyalog kurmalarına vesile olur. Küresellikle ilgili tartışmaların önemli boyutlarından biri
de yukarıda da işaret edildiği gibi, küresel ile yerel arasındaki kutupluluk meselesidir.
Acaba küreselleşme ile, yerel olanlar, yerellikler ölmekte veya olumsuz mu etkilenmektedir yoksa küreselleşme, yerellikle, yerel olanla karşılıklı olumlu bir ilişkiye mi sahiptir?
Robertson’a göre (2001) küreselleşme, yerelleşme ile iç içe bir süreçtir. Robertson bu durumu ifade etmek için yukarıda bahsedildiği gibi glokalleşme, yani küyerelleşme kavramsallaştırması yapmaktadır. Robertson’un belirttiği durumu, her toplumun, her kültürün
başarılı bir biçimde yaşayabilmesi mümkün görünmemektedir. Nitekim bir çok toplumun
küreselleşmeden olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Gerekli tedbirler alınmadığında, küreselleşme, Batı ve Amerikan kültürünün etkinliği temelinde toplumların yerel, kendine
özgü kültürlerini tehdit etmektedir. Toplum aktörleri, küreselleşme sürecinde kendilerini bir belirsizlik içinde bulmakta, tutunacak bağlantılardan yoksun hale gelmektedirler. İşte bu durumda İslamiyet’in önemli bir boyutu kendini göstermektedir. İslamiyet,
küreselleşmenin yıkıcı, yereli tehdit edici veya olumsuz yönde etkileyici yönlerini ortadan kaldıracak donanım ve kabiliyete sahip olduğunu, dünya çapında ortaya koyduğu
performansla göstermektedir. İslam, küreselleşme karşısında evrensel olan ile yerel olanın uzlaşmasında, diyalog temelinde buluşmasında rol oynayabilmektedir. Evrensellik
özelliğiyle İslam, tabiatı gereği küresel olan ile yerel olanı, genel olan ile özel olanı kendi
içlerinde barındırmaktadır. İslam’da lokal ile global, evrensel ile tekil, aralarında dinsel
formların tereddüt ettikleri, gidip geldikleri zıt kutuplar değildirler. Lokal dinî biçimler,
global konteksle bağlantılı olarak varlığını sürdürebilirken, global dinî formlar da lokal
tezahürlerin ifadesi olabilmektedirler (Beyer, 2002). İslam bunu başarabilecek bir dindir
(Okumuş 2008).
Tarihe bakıldığında İslam’ın lokali eritmediğini, yok etmediğini, hatta beslediğini görmek mümkündür. Müslümanlar, fethettikleri yerlerde yaşayan farklı din ve kültürden
halkların diline, inancına, kültürüne dokunmamıştır. Bunun örnekleri, bütün bir İslam
tarihinde görülebilir. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Zamanımıza da yakın olması bakımından anlamlı örnekler Osmanlı’dan getirilebilir. Bir barış devleti olarak Osmanlı Devleti, yönetimine kattığı toplumların inancını millet sistemiyle kendi toplumsal yapısının
bir parçası haline getirmiştir. Onların dillerine de dokunmamıştır. “19. asırda bile Balkan
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Slavları Rumca, Bulgarca ve Sırbca dilekçe verirlerdi ve tabii Arabça ve şiirsel Fars dili
de hiç bir zaman ihmal edilmemiştir. Türkçe’yi Arap harfleri kadar, Yunan harfleriyle, Ermeni harfleri ve Raşi dediğimiz İbranî harfleriyle yazan gruplar vardı. Gene bazı cemaatlerin Yunanca’yı ve Sırbça’yı Arab harfleriyle yazdığını biliyoruz. Devletin adı hanedanın
adını (Osmanlı) taşırdı. 19. yüzyılda ise Osmanlılık sadece devlet adı değil aynı zamanda
bir emperyal kimlikti. Londra elçisi Hellen asıllı Fenerli bey Kostaki Muz-surus Paşa bir
Osmanlıydı. Maliye nazırı, Ermeni (Amira) sınıfından Artin Dadyan Paşa Osmanlıydı. Selanik mensubu Musevi Emanuel Karasso Efendi de Osmanlı idi. Arnavut, Arab, Kürt ve
Türk asıllı Müslümanlar da öyleydi. Sultan II. Abdülhamid’e 1909 yılında (Nisan başı) tahtından indirildiğini tebliğ eden heyette bu unsurların hemen hepsi temsil ediliyordu. Bu
kozmopolit heyetin hal’i tebliğ ettiği hükümdar aynı zamanda Müslümanların halifesiydi;
ama heyetin yapısıyla ilgili keyfiyet işlemi değiştirmedi.” (Ortaylı, 2007). Bilimsel ve entellektüel alanda da Müslümanlar, Müslüman olmayanlarla çok iyi ilişkiler geliştirmişlerdir. Bilimsel ilişkilerde asla din ayrımı yapmamışlardır. Bunun en çarpıcı örneklerinden
ikisini Harran Okulu ve Beytü’l-Hikme’de görebilmekteyiz. Örneğin Harran Okulu’nda
Müslümanların putperest ve Hıristiyan bilginlerle birlikte bilimsel çalışmaların ve eğitim faaliyetlerinin içinde olduğunu müşahade edebilmekteyiz (Okumuş, 2006; Okumuş
2008).
Müslümanların güçsüz oldukları günümüze bakıldığında da hala aynı ruhu görebilmek
mümkündür. Müslümanlar, ev-küyerelleşme süreci içinde dünyanın pek çok yerinde, Avrupa’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamaktadırlar. Dindar Müslümanlar, bu nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olmayan bu ülkelerde bir yandan kendi İslamî kimliklerini muhafaza edip yaşarken bir yandan da o ülkelerin bir parçası olabilmektedirler.
Müslümanlar, yaşadıkları ülkelerde bazı kültürel sorunlar yaşasalar bile kısa zamanda
bunu aşabilmekte, kendi değerlerini koruyarak o ülke toplumlarıyla bütünleşmeye çalışmaktadırlar. Bu, Müslümanların her toplumsal ve kültürel durumda o durumun şartları
çerçevesinde kendi dinlerinin gereğini yerine getirme konusunda başarılı olduklarını
göstermektedir. Bu, Müslümanların Müslüman kalarak da küreselleşebildiklerini göstermesi bakımından önemlidir (Okumuş 2008).
Globalleşme ve din bağlamında tartışılan konulardan biri, global din olarak karşımıza
çıkmaktadır. Globalleşme sürecinde acaba bir global dinden bahsetmek mümkün müdür? Globalizmi bir din olarak alırsanız -bazıları için- bahsedebilirsiniz. Ama bunun dışında tüm toplumlarda kelimenin din anlamında uygulanacak ve etkili olacak bir global
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dinden veya global sivil dinden bahsetmek mümkün görünmemektedir. Genel olarak, İslam’ın tarihsel tecrübesinde de görülebildiği gibi kültürel çeşitliliği ortadan kaldıracak
ve başka din sahiplerine İslam’ı dayatacak bir İslamî globalizmden söz etmek mümkün
değildir. Bugün pratik olarak bu zaten imkansızdır; çünkü Müslümanlar global güçler
arasında şu an itibariyle zayıf bir durumdadır. Tarihsel olarak güçlü olduğu zamanlarda
da, yukarıda da değinildiği ve örneğin Osmanlı millet sistemi tecrübesinde ve nizam-ı alem
siyasetinde görüldüğü gibi İslam, dinî ve kültürel farklılıklara dokunmamıştır. Müslümanlar, tarihsel olarak genellikle toplumların yerel özelliklerini korumalarına yardımcı
olmuşlardır (Okumuş 2008).
İslam dini, insanların küreselleşme sürecine, kendi değerlerini, kültürel özelliklerini koruyarak katılımı sağlayabilir. Robertson’un dediği gibi küreselleşmede yerellik boyutunun güçlenmesi de söz konusudur; ama şu da bir gerçek: Küreselleşme yerelliklere karşı
önemli bir tehdit de oluşturmaktadır (Habermas, 2002). Yukarıda işaret edildiği gibi herkes bu tehditle baş edemeyebilir veya edemeyebilmektedir. İslam, sahip olduğu dirençle
küreselleşmenin bu özelliğine karşı kendini koruyabilecek teçhizata sahip olduğu gibi
başka yerelliklerin korunmasında da rol oynayabilir. İslam farklı yaklaşım, kültür, inanç
ve dinlere geniş bir pencereden bakar. Gerçekten de İslam, bir denge ve hoşgörü dini olup
küresel düşüncelere, geniş bakış açılarına sahip olmayı ve yereli kabul etmeyi teşvik eder
(Ahmed, 1995: 123). İslam, insanlararası, gruplararası, toplumlararası, devletlerarası, dinlerarası, kültürlerarası ve medeniyetlerarası diyalog yaklaşımıyla tüm insanlığa açıktır
ve hoşgörülüdür. İslam’ın hoşgörü ve diyalog boyutu, onun tarihsel tecrübesinde ey iyi
şekilde görülüp anlaşılabilir. Bugün itibarıyla İslam adına ortaya çıkan hareketlerin bir
kısmı, bu boyuttan uzak görünse ve tarihte de zaman zaman bu boyutun dışında fotoğraflar olsa da, genel olarak ve de potansiyel olarak İslam’ın diyalog sağlayıcı, bütünleştirici,
uzlaştırıcı özelliğinin dominant olduğu söylenebilir. Dolayısıyla günümüzde Müslüman
toplumların ve bu toplumlarda siyaset yapanların, öncelikle kendilerinin, dinlerinin bu
mühim yönlerini görmeleri ve bu boyuttan evrenseli yakalamaları ve küreselleşmeye katılmaları, sadece katılmakla da kalmayıp küresel durum içinde söz sahibi olmaları için
önlerinde hiçbir engelin olmadığını anlamaları gerekir (Okumuş 2008).
İslam, ekonomik yaklaşımıyla da küreselleşmenin adaletsiz düzen boyutuna karşı güçsüz
toplumları koruyabilecek bir dindir. Öncelikle İslam’ın küreselleşmeyle baş etmesi, küreselleşme sürecine katılımı bir sorun olmaktan çıkarması ve aynı zamanda küreselleşmenin kötü boyut ve sonuçlarıyla baş etmesi konusu, İslam’ın dünyaya bakışı etrafında
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analiz edilebilir. İslam’ın dünya algısında, dünya yaşanacak, sahiplenilecek bir yerdir.
Tam da bundan dolayı, İslam, hayatı, ekonomisi, kültürü, siyaseti, ahlâkı, eğitimi, bilimi,
bireyi ve toplumuyla bir bütün olarak görür. Bu perspektifiyle İslamiyet, bütün bir İslam
dünyasının hayata sarılıp dünyayla buluşması ve kendinden emin bir vaziyette küresel
duruma katılmasında önemli roller icra edebilecek donanımdadır.
Bu özelliğiyle İslam, Müslümanların hem çalışmalarını hem de sosyal adaleti temin etmelerini ister. İslam’ın, hayatın çeşitli meselelerine ilişkin çözüm tarzlarını, dünyaya ve
olaylara bakış açısını, sosyal, ekonomik vs. olgulara karşı bir takım tutum ve davranış
kalıplarını içerdiği kabul edilirse, onun, ekonomik küreselleşmede önemli işlevlere sahip olabileceği anlaşılır. İslam, bir din olarak mensuplarına bir zihniyet kazandırmakta
ve Müslümanlar, bu zihniyet temelinde olaylara ve bu arada ekonomik konulara yaklaşmaktadır. Şu halde İslam dini, müntesiplerine kazandırdığı ekonomik zihniyet, tutum ve
davranış biçimiyle ekonomik küreselleşmede işlevsel olabilecek donanıma sahip bulunmaktadır. İslam’ın, ekonomi anlayışında işbirliği, dayanışma, yardımlaşma gibi parametrelerin önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. İslam dini, çalışmayı, üretmeyi teşvik eder,
ama kazancın yerinde harcanmasını, israf edilmemesini, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ister. İslam, her türlü istismarın karşısında olduğu gibi ekonomik istismarın, ekonomik tekelleşmenin de karşısında yer almaktadır. İslam dini, dünya ve ahiret dengesine
dayalı bir din olup dünyayı asla ihmal etmemekte, dünyanın imar edilmesini istemektedir (Okumuş 2008).
Görüldüğü gibi İslam, bir yandan küresel düzeyde ekonomik faaliyetleri teşvik ederken,
bir yandan da küreselleşmenin ekonomi alanında getirebileceği olumsuzlukları, haksızlıkları, dengesizlikleri, gelir dağılımındaki eşitsizlikleri, istismarı vb. önleyebilecek
potansiyele sahip bulunmaktadır. İslam’ın küreselleşme sürecinde bugün zirve noktada kendini gösteren şiddet ve terörün önlenmesinde devreye girecek önemli bir özelliği, aşırı derecede tüketimi teşvik eden ve böylece zenginlerin gücünü daha da arttıran,
dolayısıyla fakir kesimleri şiddete yönelten kötü ahlakî küresel duruma evrensel güzel
ahlâkıyla meydan okuyacak güçte olmasıdır (Mittelmann, 2000: 136). Bu meydan okuma, sadece İslam’dan gelebilmektedir. Canlanan İslam, evrensel güzel ahlak kriterleriyle
sosyal adalete dayalı paylaşımcılığı getirmeyi hedefleyerek küreselleşmenin en olumsuz
yönlerinden birine karşı durmaktadır. Bu da evrensel barışa hizmet demektir. Bu noktada küreselleşmenin en ciddi ve kaygı verici boyutu olan şiddet ve terörle ilgili olarak İslam
üzerinde durmak faydalı olacaktır. Denilebilir ki, İslam, kitabî anlamda, şiddet ve terörü
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değil, barışı esas almış ve insanlığa zulüm anlamına gelebilecek bütün davranış biçimlerine karşı çıkmıştır. Bunu tarihsel pratiğinde de bazı istisnalarıyla birlikte genellikle
görmek mümkündür. Bugün de Müslümanların büyük çoğunluğu, zayıf taraftır ve çok az
sayıda “Müslüman”ın “şiddet” ve “terör” diye nitelendirilen eylemleri de, sıkışmışlığın ve
küreselleşmenin öldürücü etkisinin bir sonucu olarak İslam’a uygun olmayan dikey ve
yatay düzlemde görece az görülen eylemlerdir. Bugün terörün en çok Müslümanların
arasından çıktığı da, bilimsel olarak bakıldığında doğru değildir. Ortada bir yanılsama
vardır. Bir medya gücü ve onun büyük, yıkıcı propogandasının etkisiyle şiddete ve teröre dayalı bir İslam imajı oluşturulmuştur. İslam’la ilgili popüler Batı imajında, maalesef
İslam bir şiddet ve barbarlık dinidir. Eskiden beri gazete, dergi, televizyon ve Hollywood
merkezli sinema, Müslümanları hep vuran, öldüren, işkence eden kimseler olarak tanıtılmaktadır. Amerikan ve Avrupalı siyasetçi ve medyasının ürettiği bir mit olarak İslamî
tehdit (Esposito, 1999), sürekli gündemde tutulmaktadır. Buna bağlı olarak da Müslümanlar Batılılar tarafından şiddete başvuran ve düşman olarak görülmektedir (Davidson,
2003: 73, 76). Bu tanıtım özellikle küresel güçlerin başarısızlıklarının telafisi yolunda
önemli bir meşrulaştırıcı adım olarak gerçekleşen 9/11’den sonra İslam’ın şiddet ve terör
boyutu, ısrarla vurgulanmakta, bu imaj üzerinden dünya halkları İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtılmaktadır. Esasen uzun süreden beri zaten kötü olan Müslüman imajı,
9/11’de Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon’a saldırılarla ile birlikte doğrulanmış oldu.
Bunları söylemekle amaç, terör eylemlerini meşrulaştırmak veya haklılaştırmak değildir. Burada amaç, İslam’ın küreselleşmenin yıkıcı boyutlarını engelleyecek veya düzeltecek barışçı özelliğini ortaya koymasına müsade etmemek için İslam’la ilgili kötü imajın
planlı bir biçimde oluşturulduğunun vurgulanmasıdır. İslam’ın şiddet ve terör yüzüyle
sunulması ve “İslami şiddet” ve “İslami terörizm” gibi ifadelerle İslam’la şiddet ve terörün buluşturulması, bilimsel çalışmalarla da desteklenmektedir. Diğerlerine ek olarak
ünlü “İslam ve Ortadoğu uzmanı” Bernard Lewis’in çalışmaları buna en iyi örneklerdendir. Lewis, 2001’de The New Yorker’da yayınladığı bir makalesine dayanarak yazdığı ve
2003’de yayınlanan The Crisis of Islam, Holy War and Unholy Terror adlı kitabında (137-138
vd.) İslam’la ilgili Amerika’nın resmi ve sivil ilgililerini tahrik edici bir biçimde bilimsellik
kisvesi altında, ama hiç de bilimsellik arz etmeyen şu cümleleri sarf etmektedir:
Müslümanların çoğu fundamentalist değildir, çoğu fundamentalist de
terörist değildir; fakat bugünkü teröristlerin çoğu Müslümandır ve bunlar, kendilerini övünerek böyle tanımlamaktadır. Müslümanların medya
terörist hareket ve eylemlerden “İslamî” diye bahsettiğinde şikayet et493
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meleri ve medyanın neden benzer biçimde İrlanda ve Bask terörist ve
terörizmlerini “Hıristiyan” olarak nitelendirmediğini sormaları, anlaşılır
birşeydir. Cevap basit ve açıktır –Onlar kendilerini böyle tanımlamıyorlar.
Müslümanın şikayeti anlaşılır, fakat haberi rapor edenlere değil, yapanlara
yöneltilmelidir.
Görüldüğü gibi B. Lewis, kurduğu cümle ve kullandığı ifadelerle bir tür dil oyunu yaparak
İslam’ı terörizmle ilişkilendirmeye çalışmakta, zihinleri karıştırmaktadır. Oysa İslam’ın
tarihsel pratiğine ve günümüze bakıldığında, Müslümanların diğer bazı din mensubu
toplumlara göre çok az terör olaylarına karıştığı tespit edilebilir. Eğer terör eylemleri
kimden gelirse gelsin terör olarak addedilecekse bu böyledir. Burada amaç, terör diye nitelenebilecek eylemleri aklamak veya meşrulaştırmak değildir. Elbette terör, kimden gelirse gelsin terördür. Ama terör, onu gerçekleştiren insana aittir, dine değil, İslam’a değil.
İslam’ın küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği “küresel durum-problemi” içinde
insanlığı en fazla tedirgin eden şiddet ve terör sorununa karşı söz konusu özelliklerine ve
ortaya koyduğu uygulamalara bakıldığında, küreselleşmenin şiddet, terör ve savaşının
ideolojik teorisyenliğini yaparak bir bakıma şiddeti meşrulaştıran Samuel Hungtinton’un
çatışmacı yaklaşımının yanlışlığı da anlaşılmaktadır. Müslümanlar açısından bakıldığında bugün zaten savaş mümkün değildir, olsa olsa görüldüğü üzere tek taraflı bir savaş
olabilir (Okumuş 2008).
Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen şiddet ve terör olaylarına salt tanımlama
amaçlı terör diyerek işin içinden sıyrılmak mümkün değildir. Filistinlilerin tepkisel
davranışları, Irak’taki olaylar vs., İsrail’in, ABD’nin ve Batı’nın bu bölgede ve dünyada
izlediği ve uygulamaya koyduğu politikaların sonucu olarak gelişen karmaşık bir tablo ortaya koymaktadır. Bunlar eylem değil, bir tepkidir. Nitekim bu tür olaylar Batı’da
Müslümanların dışından gelebilmekte ve örneğin Amerika’ya yönelebilmektedir. Mesela
“Oklahama bombacısı Timoty McVeigh bir Amerikalı’ydı. 9/11 olayları da karmaşıktır.
Onun da Amerika’nın kendi içinden geldiği açık; ancak kim yaptı, nasıl yaptı, şu an belli
değil. Burada önemli olan da aslında 9/11’in, küreselleşmenin şiddet ve terör üretiminin
çok büyük bir örneği olarak karşımıza getirilmesidir. O halde konuya yaklaşırken bütün
boyutlarını hesaba katmak ve ondan sonra terörün kimlerden geldiğine karar vermek
gerekir. Burada kasıtlı bir tutum içinde olunduğunu hissettirecek şekilde bir takım olayların zemininin hazırlatıldığını ve ondan sonra meydana gelen şiddet olaylarının “İslamî
terörizm” olarak tanımlandığını göz ardı etmemek gerekir (Okumuş 2008).
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Özetle İslam’ın genellikle pratiğine ilişkin sözü edilen hususlar, onun şiddet dini değil,
barış dini olduğunu ortaya koymaktadır. Kur’an’da savaşla ilgili ayetler, kendine özgü
sosyal, kültürel, siyasal, tarihsel bağlamlarda gelmektedir. Kaldı ki bunlar, İslam’ın şiddet boyutuna delil getirilmek istenirse, o takdirde Bible’daki şiddet ve savaş ayetlerine
ne demeli? Kur’an’daki “şiddet” içerikli pasajlar, Bible’daki şiddet içerikli pasajlardan
daha şiddetli değildir (Smith, 2001: viii). Genel olarak ve bir bütünlük içinde bakıldığında
görülür ki, Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamber’in hadisleri, şiddet ve terörü yasakladığını
ifade etmektedir. Kur’an (5/Maide, 32), haksız yere bir insan öldürmeyi, bütün insanlığı
öldürmek, bir hayat kurtarmayı da bütün insanlığı kurtarmak olarak tarif etmektedir.
Kur’an’a göre (2/Bakara, 208) barış içinde yaşamak farzdır ve barışa aykırı davranmak
şeytan işidir, şeytanın peşinden gitmektir. Kur’an’da aslolan barıştır (2/Bakara, 192, 194;
4/Nisa: 90; 8/Enfal, 61 vd.). “Alemlere rahmet olarak gönderilen” Hz. Muhammed, Müslüman’ı, dilinden ve elinden kimsenin rahatsız olmadığı insan olarak tarif etmektedir
(Buharî, Kitâbu’l-İmân, Bâb: 5). İslam Peygamberi’nin “Hiç kimse, kendisi için istediğini başkası için de istemedikçe iman etmiş olmaz” (Buharî, Kitâbu’l-İmân, Bâb: 7) hadisi,
Müslüman’ın nasıl bir ahlakî, kültürel ve sosyal ilişkiyi tesis etmesi gerektiğini belirtmektedir (Okumuş 2008).
Bunların dışında Kitap Ehli ve diğer insanlarla ilişkilerin hukuksal yönleriyle ilgili ayetlerde ve Sünnette de savaş şartlarının ve birlikte yaşamanın yollarının insani temelde
belirtildiğini görebilmekteyiz. İslam Peygamberi’nin savaşlarında hep savunmanın esas
alındığı görülür. Müslümanlara, zayıf insanlara gelecek zararların önlenmesi amacıyla
veya yapılan saldırılara karşılık savaşlar yapılmıştır (2/Bakara, 190-195; 4/Nisa, 75; 22/
Hacc, 60 vd.). Ayrıca bu şartlarda savaşırken dahi yaşlılara, kadınlara, çocuklara, tabiat
eserlerine, kültürel ve dinî mirasa, savaşmayanlara dokunulmaması esası getirilmiştir.
Müslümanlara dokunmadıkları sürece insanlara saygıyla yaklaşmak İslam’da en önemli ilkelerdendir. Kitap Ehli’nin yiyecekleri Müslümanlara, Müslümanların yiyeceğinin
de Kitap Ehli’ne helal kılınarak (5/Maide, 5) sosyal hayatta birlikte yaşamanın önemli
bir boyutu tesis edilmiştir. Bunun dışında Ehl-i Kitap ile ilişkilerde sıklıkla ortak noktaların vurgulanmasının istenmesi (örneğin bkz. 3/Al-i İmran, 64; 29/Ankebut, 46; 5/Maide, 48 vd.) de birlikte yaşamayı tesis yolunda en önemli emirlerdendir (Okumuş 2008).
Bunlardan başka ve çok önemli bir husus, insanlığın tabii haliyle olduğu gibi kabulünün
esas alındığını ifade eden ve çoğulculuğu esas alan ayetlerin varlığıdır. Bu bağlamda İslam’da 5/Maide, 48’de zikredildiği gibi insanların farklı yollarda olmasının normal ve kaçınılmaz olduğunun vurgulanması ve iyilikte insanların yarışmasının istenmesi; 49/Hu495
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curat, 13’de insanların cinsiyet, kabile ve kavim yönünden farklı olmasının yaratılışın bir
gereği olduğunun belirtilmesi ve bu anlamda insanların birbirlerine asla üstünlüklerinin
olmadığının ve Allah katında üstünlüğün takva sahibi olmakla elde edilebileceğinin ifade
edilmesi gibi hususlar zikredilebilir. Bu ve benzeri ayetler ve Hz. Peygamber’in Sünneti’nde çoğulculuk en geniş anlamında sadece ele alınmamış, aynı zamanda Müslümanlarca
yaşanmıştır (Okumuş 2008).
Buna benzer ayet ve hadisleri çoğaltmak mümkündür. Ancak konumuzun sınırları içinde
bunlar, söylenmek isteneni ifade etmek için yeterlidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki son zamanlarda artış gösteren “İslamî terör”ün kaynağını “kutsal savaş” olarak tanımladıkları
“cihad”la izah etme çabaları da, ideolojik yaklaşımlardır veya İslam’ı bilmemekten kaynaklanmaktadır. Cihadın tek anlamı olmadığı gibi Kur’an’da savaşmakla ilgili ayetlere
bakıldığında da, onların her birinin bir bağlamının olduğunu, o bağlamdan kopartılarak
Müslümanların yaptığı her şiddet içerikli olayı cihadla izah etmenin yanlış olduğu anlaşılır. Bu çerçevede Ortadoğu ve başka yerlerde Müslümanlar tarafından yapılan şiddet
eylemleri ve savaşlarının, siyasal amaçlı olduğunu ve cihadla, kutsal savaşla karıştırılmaması gerektiğini unutmamak lazım. Ayrıca bu şiddet içerikli olayların bir kısmının da iki
taraf arasında savaş olduğunu göz ardı etmemek gerek. Bu olaylarda dinin meşrulaştırımına başvurulsa dahi durum değişmez (Okumuş 2008).
Bu kitabî hususları çeşitli biçimlerde tarihsel olarak Müslümanlarda görmek mümkündür. Tarihe bakıldığında -yukarıda söylenenlere ilave olarak-, Norman Daniel ve Huston
Smith’in yerinde söyledikleri (Smith, 2001: viii-ix vd.) gibi İslam, şiddete Hıristiyanlık’tan
daha fazla başvurmamış, savaşmamıştır. Savaşları da kendi bağlamlarında değerlendirmek gerekir. İslam, başka dinden olanlara, farklı medeniyet ve toplum insanlarına bir
tür sığınak olmuştur. Müslümanlar, Anadolu’yu İslamlaştırırken insanlara zor ve şiddet
uygulamaz, onları dinlerinde serbest bırakırken –ki örneğin Anadolu topraklarındaki Hıristiyanlar bugün dahi varlıklarını sürdürüyorlar-, Batılılar, Hıristiyanlık adına girdikleri
topraklarda yaşayan toplumları, örneğin İspanya’da Müslüman ve Yahudileri, öldürmüş,
sürmüş veya zorla Hıristiyanlığa döndürmüşlerdir. Müslümanların yayıldıkları alanda,
Müslüman olmayanların bugün ulus devlet çatısı altında kendi dinleriyle birlikte yaşamaları, İslam’ın Müslüman olmayanlara yaklaşımını anlamak bakımından son derece
önemlidir. Bugün de Müslümanlar kendi hallerine bırakılmaları durumunda görece kısa
zamanda dünyaya barışı yayabilirler (Okumuş 2008).
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İslam ve Müslümanlarla ilgili durum bu iken, neden İslam şiddet ve terörle birlikte anılmakta ve tüm dünyada Müslüman olmayanların zihninde Müslüman denildiği zaman
terörün çağrışım yapması amaçlanmaktadır? Bu makalenin yazarına göre bu, küreselleşmenin olumsuz boyut ve sonuçlarıyla kendini gösteren “küresel durum-sorunu”na karşı
tek alternatifin İslam olmasıyla açıklanabilir. Yani İslam’ın dünyada barışın kurulmasında öncü rolünü oynamasına izin vermemek için Avrupa ve Amerika başta olmak üzere
tüm gayri- Müslim toplumların İslam imajı terör-İslam ilişkisiyle oluşturulmakta, bir tür
terörize edilmektedir. Bununla bağlantılı olarak global düzeyde bazı dinî, siyasal ve askeri bir takım aktörler, İslam ülkelerinin Müslüman olarak demokrat olamayacaklarını göstermek ve böylece Müslümanları baskıcı, özgürlük karşıtı, şiddet yanlısı vs. göstermek
için çalışmaktadırlar. Örneğin Amerika dindar bir ülke, hatta bir tür din devleti olduğu
halde kendine özgü bir demokrasiyi kendi ülkesi için en iyi şekilde uygulamaya çalışırken
Müslümanların kendilerine özgü demokratikleşmeleri engellenmektedir. Dolayısıyla şiddet ve teröre bulaşmış bir İslam imajı oluşturularak İslam’ın kendi asli varlığıyla kendini
ortaya koymasına müsaade edilmemek istenmektedir. Müslümanlar, yeniden kendilerine gelerek globalleşmeyi barışçıl çizgide dönüştürebilecek güç ve dinamizme sahiptirler.
Fakat Hıristiyan dünyası bunu yapabilecek durumda değildir. Zaten globalleşmenin veya
glokalleşmenin sorunlar üretmesinde Hıristiyanlığın sosyolojik anlamda başarısızlığı
yatmaktadır. Hıristiyanlar üzerine düşeni yapsalardı, dünya bugün böyle olmayacaktı belki de. Globalleşme, Hıristiyanlığın etkileri ve meşrulaştırımlarıyla gerçeklik bulsa
ve bugün globalleşmeyi Hıristiyanlıktan ayrı ele alamasak da (Bkz. Garrett-Robertson,
1991: ix-xiii), son tahlilde Hıristiyanlık, globalleşmenin dünyanın belli kesimleri üzerinde
şiddete sebebiyet verecek şekilde büyük bir yük teşkil eden boyut ve sonuçlarını engelleyemedi. Fakat İslam, Hıristiyanlığın yapamadığını yapabilecek özellikleri taşımaktadır. İslam, yukarıda belirtilen globalleşme veya glokalleşme yerine uni-glokalleşme veya
ev-küyerelleşmeyi koyarak evrensel barışa giden yolu açabilir. İşte şiddetin ve terörün
İslam’la bağlantılı olarak sıklıkla ele alınmasının ve medya ve internet üzerinden İslami
terörün üretilmesinin altında yatan belki de en önemli sebep, İslam’ın barışçıl yönüyle
kendini ifade etmesine engel olunmak istenmesidir (Okumuş 2008).

İnsan Haklarına İslamî Yaklaşımın İnsanî Temeli
İslam, insan haklarına tamamen insanî temelde yaklaşır. İslam hukuk ve insan hakları
anlayışında tabir caizse insanlar arası ilişkilerde “insanî olanın önüne hiçbir şey geçmez.” ilkesi başat ilkedir. İslam’a göre her şeyden önce insan, haklarıyla birlikte dünyaya
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gelir. İslam’ın insan haklarına yaklaşımının bu yönünü anlamak için zaruriyyat olarak
başlıklandırılan beş temel hakkı hatırlamak faydalı olacaktır:
1.Hayatın dokunulmazlığı (ismetü’n-nefs veya ismetü’d-dem).
2. Malın dokunulmazlığı (ismetü’l-mâl).
3.Dinin dokunulmazlığı (ismetü’d-dîn).
4.Aklın dokunulmazlığı (ismetü’l-akl).
5.Neslin ve namusun dokunulmazlığı (ismetü’n-nesl ve ismetü’l-ırz).
Bu maddelere yakından bakılırsa, hepsinin birden insan haklarının temelini oluşturduğu görülür. Bu beş temel hak, İslam’a göre insanları din ve inançlarına göre ayırmaksızın geçerlidir.
Denilebilir ki İslam’da insan hakları evrenseldir. İnsan haklarının evrenselliği, insan haklarının bütün insanlık için geçerli olduğunu ifade eder.
İslam’ın insan haklarına yaklaşımını başta Hz. Peygamber’in (s) uygulamaları olmak üzere tarihte görmek mümkündür. Medine’de İslam’ın toplumsal düzeninde Mü’min olsun
olmasın toplumun bütün kesimlerine karşı insan hakları temelinde bir yaklaşım sergilendiği ve bu yaklaşım temelinde toplumsal, siyasal, hukuki, ahlaki, ekonomik vd. bir düzen
kurulduğu söylenebilir. Bunun aynısı olmasa da benzerlerini İslam tarihinin değişik dönemlerinde gözlemlemek de mümkündür. Halifeler döneminde, Halife-sultanlar döneminin bazı periyotlarında, örneğin Endülüs Emevilerinde, Osmanlılarda bu söz konusudur.

İnsan Haklarına İnsanî Temelde İslamî Yaklaşım Stratejileri
Günümüzde Müslümanların insan haklarına saygı ve riayeti sağlayabilmeleri ve sürdürebilmeleri için bazı stratejiler geliştirmeleri zorunluluk olarak gözükmektedir. Elbette bu
stratejilerin kaynağı Kur’an’dır ve başta Hz. Muhammed (s) olmak üzere Müslümanların
Kur’an’dan hareketle ortaya koymaya çalıştıkları tutum ve davranışlardır. Bu çerçevede
şu stratejiler önerilebilir.
1. Adalet Stratejisi:
Adil olma, adaleti toplumsal hayatta ve uluslararası ilişkilerde, hakim kılmak, İslam’ın
insan haklarına yaklaşımında en önemli ilke ve stratejidir. Dolayısıyla bu stratejiyi izlemek oldukça hayatidir. Adaletin olmadığı yerde insan haklarından söz etmek mümkün
değildir. İnsan haklarının bütün boyutları son tahlilde varıp adalet konusuna dayanmak498
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tadır. “Adalet mülkün temelidir.” güzel sözünü “adalet insan haklarının temelidir.” diye
düşünmek de mümkündür.
İslam’da insanlar arasında Allah katında üstünlüğün takvada olduğuna (Hucurat 49/13)
göre, insanlar arasında ayrım yapmak, eşitsizlik yaklaşımı benimsemek kabul edilmemez. İslam’ın ana kaynaklarına ve tarihsel tecrübesi, Müslümanların, hem birbirleriyle,
hem de zalim olmayan ve insan haklarına saygıda özenli davranan gayr-i Müslimlerle
ilişkilerde adaleti esas aldığını veya alması gerektiğini gösterir. İnsan haklarına riayet
eden bir insanı inancına bakmaksızın toplumun bir parçası görmek, ‘öteki’ görmemek ve
ötekileştirmemek, İslam’da önemlidir.
İslam, insanlara mutlak anlamda adaleti emreder:
Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklarda, çirkinlik ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz (Nahl 16/90).
2.Güzel Söz Söyleme Stratejisi:
İslam, Firavun gibi zulümde en ekstrem boyutlara varmış bir tip olarak tanımladığı bir
kişiye dahi yumuşak bir söz ve üslupla (kavl-i leyyin) gidilip konuşulmasını, İslam’ın anlatılmasını emretmektedir (Tâhâ 20/44).
Ayrıca genel bir ilke olarak insanlara anlatılacak şeyin hikmetle ve güzel sözle anlatılmasını ve yanlışlarla, yanlış yolda olanlarla en iyi şekilde mücadele edilmesini
istemektedir:
Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir (Nahl 16/125).
3. İyilik Yapma Stratejisi:
Bu stratejik yaklaşım da diğerleri kadar önemlidir ve tabii ki diğerlerini tamamlamaktadır. Kur’an ve hadislere bakıldığında, Müslümanların hayatlarında, insanlarla ilişkilerinde hep iyilik yapmayı esas almalarının istendiği görülür. Aile içi ilişkilerden tutun siyasal
ilişkilere kadar bütün toplumsal münasebetlerde Müslümanlar iyilik felsefesiyle hareket
etmelidirler.
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Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklarda, çirkinlik ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz (Nahl 16/90).
4. Kardeşlik Stratejisi:
Müslümanlar arasındaki en önemli kriter kardeşlik kriteridir. Müslümanlar arasındaki
ilişkilerde kardeşliğin önüne hiçbir şey konulamaz. İslam, Müslümanlar arasındaki ilişkide hem sosyolojik olarak hem de hukukî olarak kardeşliği esas alır. Normal şartlarda
da aynı toplumda birlikte yaşadıkları Müslüman olmayan topluluklarla da belli hukuki
esaslara dayalı insanî-sorunsuz, haklara dayalı ilişki biçimini esas alır:
Eğer Mü’minlerden iki grup birbirleriyle çekişirlerse aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla mücadele edin. Eğer dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (her
işte) adaletli davranın. Kuşkusuz Allah adil davrananları sever.
Mü’minler, ancak/sırf kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin
ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.
Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de
onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasın.
Belki onlar kendilerinden daha iyidir. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir!
Kim de tevbe etmezse işte böylesi kimseler zalimlerdir.
Ey iman edenler! Zandan çokça kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.
Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizin arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan
tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul
edendir, çok esirgeyicidir.
Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizle
tanışmanız için de sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah
yanında en değerli olanınız, O’na karşı sorumluluğunu en iyi yerine getireninizdir (Hucurat 49/9-13).
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Kur’an, Müslümanların ayrılığa yol açacak tutum ve davranışlardan kaçınmalarınıi birlik olmalarını emreder (Al-i İmran 3/105; Enfal 8/46; Saff 61/5).
Günümüzde her cemaatin, her dinsel grup ve hareketin kendini merkeze alarak diğerlerini ötekileştirme eğilimi öne çıkmakta, hatta bu eğilim, Müslümanların birbirlerine terör
ve şiddet uygulamalarına kadar varmaktadır.
Tarihsel olarak da İslam Peygamberi bu kardeşlik kurumunun önemini uygulamasıyla
bize göstermiştir:
Muâhât: Kardeşleşme
Hicret’ten yaklaşık beş ay sonra Peygamberimizin isteğiyle yaklaşık 200 aile Ensar, 200
kadar Muhacir aileyle kardeşlik ahdi yapmıştır. Hz. Muhammed, Muhacirlerin, yeni şehre uyum problemlerini bu yolla aşmak istemiş ve aşmıştır da. Muâhâta göre her iki aile
ortak çalışacak, kazançlarını paylaşacak ve birbirlerine mirasçı olacaklardır. Muhacirler,
yeterince sosyalleşip uyum sağlar noktaya gelince, mirasçı olma şartı kaldırılmıştır.
Muâhât ile Müslümanlar, eşsiz bir birliktelik sağlamış, inanç ve gönül bağı ile birbirlerine
kenetlenmiş ve kardeşlik temelinde yeni İslam toplumunu oluşturmuşlardır. Bu toplumda Muhacirlerin her şeyini Mekke’de bırakarak Medine’ye hicret etmesi ile ortaya çıkan
ciddi ekonomik kriz kısa vadede kolaylıkla çözülmüştür. Yine kardeşleşme sayesinde
asabiyet duygusu ile yıllardır birbirlerine kılıç çeken insanların kavmiyetçi anlayışları
ortadan kaldırılmıştır.
Bu noktada Kur’an’da Ensar’ın muhacirleri bağırlarına basmasıyla ilgili ayetleri zikretmek faydalı olabilir:
Daha önceden Medîne’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş
olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenler karşısında içlerinde bir kaygı duymazlar. Kendileri zarurt içinde bulunanlar bile
onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden (şuha nefsihî)
korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir (Haşr 59/9).
5. Selamlaşma (Selamı Yayma) Stratejisi:
Kur’an, toplumsal hayatta Mü’min’in sosyal hayatın bütün boyut ve aşamalarında karşılaştığı insanlara güven, barış, esenlik ve huzur telkin etmesi anlamında selam demesini,
selam vermesini ister. Şu ayeti bu çerçevede görmek mümkündür:
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O Rahman’ kulları, yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller
kendileriyle muhatap oldukları zaman “Selam” derler (Furkan 25/63).
Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi farkettirip ev
halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde
(bunu) düşünüp anlarsınız (Nur 24/27).
Siz bir selam ile selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah, her şeyin
hesabını gereği gibi yapandır (Nisa 4/86).
Ey İman edenler! Allah yolunda cihada çıktığınız zaman, mümini kâfirden
ayırmak için iyice araştırın. Size selam veren kimseye, dünya hayatının
menfaatini gözeterek, “Sen mümin değilsin” demeyin. Allah katında çok
ganimetler var. İslâm’a ilk önce girdiğiniz zaman siz de öyle idiniz. Sonra
Allah size lutufta bulundu. Onun için iyice araştırın. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır (Nisa 4/94).
A’maya güçlük yoktur; topala güçlük yoktur; hastaya da güçlük yoktur.
Sizin için de gerek kendi evlerinizden, gerekse babalarınızın evlerinden,
annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden veya anahtarlarına malik
olduğunuz yerlerden, yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir sakınca
yoktur. Toplu halde veya ayrı ayrı yemenizde de bir güçlük ve günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir yaşama
dileği olarak kendinize (birbirinize) selam verin. İşte Allah düşünüp anlayasınız diye size âyetlerini böyle açıklar (Nur 24/61).
Onlar, boş söz işittikleri zaman, ondan yüz çevirirler ve “Bizim işlerimiz
bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri istemeyiz”
derler (Kasas 28/55).
Ey Muhammed! Şimdilik sen onlara aldırma ve: “Size selâm olsun.” de. Onlar yakında bilecekler (Zuhruf 43/89).
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Hz. Muhammed (s) de, hadislerinde Müslümanlardan toplumda selamı yaygınlaştırmalarını istemektedir (Ebû Davud, Müslim).
6. Şiddet ve Terörden Uzak Durma Stratejisi:
Bu günümüzde Müslümanlar için hayati derecede önemli bir strateji olmalıdır. Şiddetten
uzak durma, başkalarına zulmetme, teröre bulaşma, terörizme yönelme, İslam’ın reddettiği bir şeydir. Hukuksuzca, haksızca, hukuki bir hüküm olmadan bir insanı öldürme,
onu yaralama, ona işkence etme, kan dökme, kan davasına girişme vs. hepsi İslam’da
yasaklanmış olan şeylerdir.
İslam’a göre bir insanı haksızca öldürmek, bütün insanlığı öldürmek demektir:
Bu nedenle, İsrailoğullarına şunu yazdık: Kim bir nefsi, bir başka nefse ya
da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel
olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun ki elçilerimiz
onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır (Maide 5/32).

Sonuç
Evrensel dinlerin küresel durum içinde ve karşısında “şiddet ve terör”e bulaştırılmış olmaları, onların küresel durumun olumsuzluklarına alternatif olmalarıyla açıklanabilir.
Bu bağlamda dindarlar tarafından gelen yanlışların şiddet ve terör kısımlarının geçici
olduğu söylenebilir.
Dinler ve dünya açısından bir geçiş dönemi, bir sancılı dönem yaşanmaktadır. Dinler,
insanların bu dönemi atlatmalarında temel rolü oynayacaklardır. En önemli rolü ise evküyerel boyutuyla İslam dini oynayacaktır. İslam dininin bu özelliğinin işaretlerini aldıklarından dolayı küresel güçler, Müslümanlara karşı sonucu şiddetle noktalanacak çeşitli
politikalar uygulamaktadırlar.
Müslüman toplumların içinden çıkan bazı birey veya grupların, din adına veya başka bir
şey adına bir tepkide bulunmaları, hatta eylemde bulunmaları, İslami terörizmden bahsetmeyi veya Müslümanlar arasında terörün yaygın olduğundan söz etmeyi ya da dünyada en çok Müslümanların şiddet ve terörle içiçe olduklarını söylemeyi haklılaştırmaz.
Şiddet ve terör diye nitelendirilen olayları bağlamlarından kopararak ele almak ve ardın-
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dan onları İslam ve Müslümanlara bağlı terör eylemleri olarak tanımlamak bilimsellikle
bağdaşmaz. Elbette terör terördür, şiddet şiddettir. Kimden çıkarsa çıksın yanlıştır, kötüdür ve karşı çıkılmalıdır. Fakat son derece karmaşık olayların, oyunların oynandığı bir
arenada, bir takım zayıf insanların ortaya koyduğu “şiddeti”, salt şiddet veya terör olarak
tanımlamak ve bunun üzerinden tüm dünyada, hassaten Avrupa ve Amerika toplumları
nezdinde Müslümanları mahkûm etmeye çalışmak, olayların anlaşılmasını ve dolayısıyla
bitirilmesini engeller. Bu ise küreselleşmenin yıkıcı yönlerinin, yenidünya düzeninin şiddet ve terör uzanımlarının daha da derinleşmesine ve katmerleşmesine yarar.
Amerika’nın ve Batı’nın diğer etkili siyasal aktör devletlerinin, terörizmi kendilerini merkeze alarak tanımlamaktan da vazgeçmeleri gerekmektedir. Onlar, terörizme, kendilerini,
kendi siyaset, ideoloji, güç ve iktidarlarını esas alarak tanım getirmekte, istediklerine terörist demekte, istediklerini de kahraman yapmaktadırlar. Bu çifte standart doğurmakta
ve Batı’nın güvenilmezliğine yol açmaktadır. Terör konusunda evrensel yaklaşımlar geliştirme konusunda gerekli çabaların ilgili devlet ve aktörlerce gösterilmesi kaçınılmazdır.
Ayrıca Amerika’nın halkına İslam’ı ve Müslümanları doğru bir şekilde öğretmesi şarttır. Bugün, Amerikalıların üzülerek söylemek gerekirse İslam’ı bilmedikleri halde Müslümanlarla ilgili olumsuz önyargıları bulunmaktadır. Bu noktada 31 Ocak-19 Nisan 2007
tarihleri arasında bulunduğum ve bir kaç eyaletine gitme imkanı elde ettiğim Amerika’da
dikkatimi çeken bir hususu zikretmek istiyorum. Bu husus, Amerika’da İslam’ın şiddet
dini olduğu yönünde, Müslümanların terörist oldukları yolunda ciddi bir propagandanın
olduğu gerçeğidir. Gerçekten de Amerika’da bazı siyasal güçler, bazı akademisyenler,
bazı kiliseler ve medya önyargılar ve ideolojik, siyasal amaçlarla İslam’ı hep terör ve şiddetle anmakta (Davidson, 2003: 71) ve bu da İslam hakkında maalesef son derece bilgisiz
olan Amerikan halkının İslam ve Müslümanlarla ilgili olarak olumsuz düşünmesine, Müslümanları Amerika için çok tehlikeli görmesine ve dolayısıyla Müslümanlardan nefret
etmesine yol açmaktadır. Bu gerçeği Amerika’da yaşayan Müslümanlar görmekte ve bundan olumsuz etkilenmektedirler. Kiliselerde gerek din adamlarıyla gerek dindar insanlarla yaptığım görüşmelerde ve ayrıca üniversitelerde akademisyenlerle görüşmelerde
İslami terör gibi ifadelerin sıklıkla kullanıldığını ve Müslümanlık denildiği zaman terör
ve şiddetin hatırlandığını tespit edebildik. Ayrıca yazılan bazı kitaplarda Müslümanlar
hakkında ciddi dezenformasyonlar yapılmaktadır. Bazı Medya grupları aynı şekilde Müslümanlığı terörle ilişkilendirmeyi meslek edinmişlerdir. Avrupa’da da durumun farklı olduğunu söylemek güçtür. Bu durumu düşününce şu sorular, anlamlı hale gelmektedir: 1.
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Sürekli şiddet ve terörden bahsediliyor. Acaba terör, önce sanal olarak üretiliyor, sonra
da gerçekleştiriliyor mu? Teröre belli uluslararası veya küresel merkezler mi kumanda
ediyor? 2. Dünyanın en çok terörden bahsedilen yerlerinde, karmaşık ilişkileri çözümlemeden terörü çözebilmek, hatta bizzat terörü yürütenlerin terör yaptıklarını söyleyebilmek mümkün müdür?
İslami bağlamda; terörizm, fundamentalizm, radikalizm, extremizm, dindarlık, Müslümanlık ve İslam bilerek ve bilmeyerek birbirine karıştırılmak suretiyle, İslam’ın ve Müslümanların şiddet ve terörle ilişkilendirilmesi, Müslümanların barışçı yönlerini ortaya
koymalarına engel teşkil etmektedir. Batı’nın bundan vaz geçmesi ve Müslümanların da
kendilerini doğru ifade etmeleri gerekmektedir. Gerçekte İslam’ın ve kendilerinin öyle
olmadığını iyi anlatmaları gerekmektedir.
Sonuç olarak İslam, ev-küyerel yaklaşımıyla dünyada var olan şiddet ve terörü durdurmada çok büyük bir potansiyele ve tecrübeye sahiptir. İslam, küresel durumu ev-küresel
duruma dönüştürerek hem evrensellik özelliğiyle dünyaya değerlerini yayabilecek, hem
yerellikleri koruyacak, çoğulculuk temelinde farklı inançların kendi durumlarını devam
ettirmelerini temin edecek birikimle küresel dünya düzeninin özellikle şiddet ve terör boyutuna set çekebilir. Küresel güçlerin, İslam ülkelerini kendi haline bırakması, İslam’ın
bu potansiyel ve tecrübesini zamanında ortaya koyması ve dolayısıyla tüm dünyada barışa giden yolu açması için önemlidir. Müslümanların kendi haline bırakılması, Müslüman
toplumların kendi ülkelerinde demokratik yapılanmayı da beraberinde getirecektir. Tabii ki Müslümanların da ne tür olayların içinde olurlarsa olsunlar, İslam’ın temel prensiplerinin belirlediği şekilde şiddet ve teröre bulaşmamaya dikkat etmeleri şarttır.
İslam dinini kaynaklarından ve tarihsel birikimlerinden hareketle insan hakları konusuna
insanî temelde yaklaşım stratejilerinin ele alınmaya çalışıldığı bu makalede, İslam’ın insan
haklarına yaklaşımının doğru anlaşılması, küreselleşme sürecinde Müslümanlar üzerinde oynanan oyunları anlama çabasını zemine yerleştirmek gerektiği sonucuna varılmıştır.
Bu zeminin üzerine öncelikle adalet, güzel söz söyleme, iyilik yapma, kardeşleşme, selamı
yayma ve şiddet ve terörden uzak durma stratejileri tespit edilip üzerinde durulmuştur. Bu
stratejilerin ivedilikle hayata geçirilmesi, izlenmesi ve Müslümanların Kutsal Kitap’ta yazdığı şekilde evrensel barış ve insan haklarına riayet etmelerini intaç edecektir.
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İkinci Gün - Tebliğler - Altıncı Oturum
İslam âleminde mezhepler ve dinî cemaatlerin sebep olduğu ihtilaf ve tefrikalar, tarihte
olduğu gibi bugün de sosyal barış ve istikrarı bozan, hatta kanlı çatışmalara yol açan
nedenler arasında ilk sıralardaki yerini korumayı sürdürmektedir. Hâlen Irak, Suriye,
Bahreyn, Yemen, Pakistan ve Afganistan’da mezhepsel ayrılıklardan dolayı büyük can
kayıpları yaşanmaktadır. Suudi Arabistan’da ve bazı Afrika ülkelerinde aynı sebeplerle
tefrika ve çatışma riski ciddi boyutlardadır. Yaşanmış acı hadiseler, edinilmiş tecrübeler
ışığında, sözkonusu potansiyel riski küçültmek, en azından sabitlemek için değişik teoriler, projeler geliştirilmiş, yasalaştırma faaliyetleri, çeşitli uygulamalar, kurumsallaşmalar ve diyalog çabaları ile belli sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.
Konumuzla alakalı tartışılması gerekenlerin başında, meseleye teorik yaklaşımın hangi
temel üzerine oturacağı hususu gelmektedir. Ana kaynaklara dönüşçü bir iddiası bulunan mezhepler üstü bir din anlayışı temelinde farklılıkların minimize edileceği bir teorik
zeminden hareketle mezhepsel barışın temini girişimi, sözü edilen yaklaşımlardan birisidir. Bu yaklaşımda modernizmin tanımlayıcı, dizayn edici, merkezci ve tek tipçi karakteri hemen kendi belli etmektedir. Diğer yaklaşımda ise “farklılıklara açık - çok kültürlü”
post-modern karakter egemendir. Tüm mezhepsel-cemaatsel oluşumlar doğruluklarına,
yanlışlıklarına bakılmaksızın bir gerçeklik olarak kabul edilir ve teolojik veya teorik tespit ve yönlendirmelerden uzak bir şekilde çoklu ve eşit bir atmosfer içerisinde ilişkiler
düzenlenerek belli bir uzlaşmaya varılmaya çalışılır.

1. Modern Yaklaşım
a. Modern Yaklaşımın Niteliği
İlahi vahyin ve nebevi öğretilerin yani dinin insanlar tarafından anlaşılması ve yaşanmasındaki yorumsal farklılıkların kurumsallaşmış biçimleri olan mezhepler, bu karakterleri
nedeniyle beşerî nitelikli oluşumlardır. Mezhepler genel olarak kendilerini din ile özdeşleştirme eğiliminde olsalar da bu durum yanıltıcıdır. Bir mezhebin kendisini hak dinin
yegâne temsilcisi olarak görmesi demek, diğer mezhepleri dışlaması, dalaletle suçlaması
anlamına gelir. Belki din içerisinde bir zenginlik sayılabilecek olan mezhepler, böyle bir
iddiada bulunmak suretiyle fitne ve çatışma odaklarına dönüşebilirler.
Modern dinî söylem, bugünden geçmişe doğru mezhepsel ve cemaatsel gelenekleri atlamak suretiyle ilk kaynaklara müracaat ederek söz konusu ayrışmanın temelsizliğini
ya da gereksizliğini ortaya koymaya çalışır. Müslümanların ortak kutsal kitabı olan ve
sıhhati üzerinde büyük ittifak bulunan Kur’an, doğal olarak bu işlemde temel referans
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kaynaktır. Kur’an’ın ana ilkeleri olan tevhit, adalet, eşitlik, hürriyet, sulh gibi kavramların
altı çizilir ve tüm Müslümanlar bu ilkelerin zemininde buluşmaya davet edilir.
Mezheplerin tarihte tefrika unsuru olması gerçeğinden hareketle, Kur’an’ın bölünmeyi,
parçalanmayı nehyeden ayetleri bu söylemde pek tabii ki ön plana çıkar. Şu ayetler gerçekten önemlidir: “Dinlerini parçalayan ve grup grup olanlardan olmayın. Bunlardan her
fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir” (er-Rûm, 30/32). “(Ey Muhammed!) Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlarla senin bir ilgin yoktur. Onların işi Allah’a
kalmıştır” (el-En‘âm, 6/159). “Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin” (eş-Şûrâ,
42/13). “Topluca Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve parçalanmayın” (Âl-i İmrân, 3/103). Bu
ayetlerde Allah açık şekilde inançta ve toplumsal hayatta bölünmeyi, parçalanmayı haram kılmaktadır.
b. Ümmetçi Bir Söylem Olarak Modern Yaklaşım
Söz konusu referanslar ve birlik dili, 19. yüzyıldan itibaren İslamcı âlimler, düşünürler ve
siyasetçiler tarafından çokça kullanılan bir söylemin kaynağını oluşturmuştur. Cemaleddin Efgânî (ö. 1897), Mehmet Akif (ö. 1936), Muhammed İkbal (ö. 1938) gibi şahsiyetlerin
eserlerinde bu vurguların güçlü izlerini görmekteyiz. Bu aynı zamanda ümmetçi bir şuurlanmayı hedeflemektedir. “Müminler ancak kardeştirler” (el-Hucurât, 49/10) ayeti bu
bağlamda önemlidir. “Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider” (el-Enfâl, 8/46) ayeti ise bir diğer önemli argümandır.
Toprakları emperyalist işgale uğramış yahut Batılı güçlere bağımlı ve despot yöneticilerin idare ettiği görünüşte bağımsız ülkelerdeki İslamcı direniş, hürriyet ve demokrasi hareketleri, birlik ve beraberliğe mani, bölücü nitelikli mezhepsel ve etnik faktörlerin zayıflatılması amacıyla bu türden argümanları yerinde ve başarıyla kullanmıştır. Bu ümmetçi
söylemi 20. yüzyılda geliştiren hareketler olarak Arap dünyasından İhvânü’l-Müslimîn
cemaatine, Hint coğrafyasından Cemaat-i İslâmî teşkilatına işaret edebiliriz. Bu söylemin
hem yakın tarihte hem de günümüzde mezhepçiliği ve yol açtığı çatışmaları frenleyen bir
işlev gördüğü muhakkaktır.
c. Milliyetçi Bir Söylem Olarak Modern Yaklaşım
Milliyetçi hareketlerin de aynı şekilde mezhepler üstü söylemi tercih eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Çok dinli ve çok mezhepli bir coğrafya olan Orta Doğu’da modern ulus
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devletlerin 20. yüzyılda kurulmaya başlaması ile birlikte, ulus fikrini zaafa uğratan mezhepçiliği kırmak için bu modern söyleme sıklıkla müracaat edilmişti. Türk, Arap ve İran
ulusları yaratma peşindeki siyasiler ve ideologlar mezhepler üstü bir din tasavvurunu daima savundular. Örneğin Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı mezhepler üstü bir kurum
olarak planlandı. Tevhid-i tedrisat uygulamasının amaçlarından birisi de yeni Türkiye’de
tek bir dinî yorumun öğretimine imkân vermekti.
Çok mezhepli Lübnan ve Suriye’nin, önce Osmanlı’dan sonra da Fransa’dan bağımsızlığını kazanması ve birleşik bir ulus devletin inşası için mücadele vermiş olan Arap milliyetçisi figürlerin söylemlerinde de benzer motiflere rastlanmaktadır.1 Her ne kadar Fars
milliyetçiliğinde din olgusu genel olarak Şia mezhebiyle özdeşleşmiş olsa da, Ali Şeriati’nin Ali Şiası kavramlaştırması, geleneğin tahrifine uğramamış bir dinsel duruş olarak
mezhepçi Safevî Şiası karşısında birleştirici bir milliyetçi pozisyona işaret etmektedir.2
Seyyid Muhammed Hatemi’ye göre ise İran etnik, dilsel ve dinsel farklılıklardan oluşan
bir ülke olsa da İranlılık bütün bu farklılıkların üstünde olan bir olgudur. İranlılık kimliği
Sünnî-Şiî, Fars-Türk unsurlarını kendi içinde barındırmaktadır. Başka bir deyişle “İran
bütün İranlılarındır”.3
Hem Şeriati’nin hem de Hatemi’nin değerlendirmelerinin, Efgânî’nin “ümmeti önceleyen” milliyetçi fikirlerine daha yakın durduğu görülmektedir.4 Bu fikirler Batıcı ve laik
modern Fars ulusçuluğunun epey uzağındadır. Aslında milliyetçi modern söylem mezhep
olgusunu mezhepler üstü bir mantıkla ve Kur’an’a dönüş ekseninde değerlendirirken,
ümmetçi modern söylemin aksine kendisini genellikle laik bir retorik ile ifade etmiştir.
Örneğin Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik ilkesi uyarınca devrim kanunları kapsamında
tekke ve zaviyeleri kapatması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla medrese öğretimini sonlandırıp eğitim-öğretimi tekeline alması, hukukun sekülerleştirilmesi hem dinimiz hem de
ülkemiz açısından olumlu ve hayırlı gelişmeler olarak değerlendirilir.
1 Bkz. Itamar Rabinovich, “The Compact Minorities and the Syrian State, 1918-45”, Journal of Contemporary History
14/4, (1979): 699-700.
2 Bkz. Ali Şeriati, Ali Şiası Safevi Şiası (çev. F. Artinli, İstanbul: Yöneliş Yayınları, 1990) s. 7-37.
3 Emre Bayır, “İran’da Fars Milliyetçiliğinin Üç Dalgası: ‘İranlılık’ Düşüncesine Giden Yol”, Stratejik Analiz 9/1, (Ocak
2001).
4 Efgânî’nin ümmeti destekleyen bir unsur olarak gördüğü milliyetçi düşünceleri hakkında bkz. Hayrettin Karaman,
“Efgânî, Cemaleddin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), (Ankara; Türkiye Diyanet Vakfı, 1994), c. X, s.
462-4.
513

Avrasya Hukuk Kurultayı - Tebliğler Kitabı
Konuya mezhepler açısından baktığımızda bu değerlendirmenin şöyle bir karşılığı bulunmaktadır: Asr-ı saâdetin özgün din anlayışını tahrip eden, siyaset ve çıkar odaklı çalışan,
ilahî mesajın yerine mezhep ulemasını referans alarak bir nevi insanı kutsallaştıran, dinin Kur’an kaynaklı engin kapsam alanını mezhepsel hükümler çerçevesine alıp daraltan, bu hâlleriyle tarihte fitne, kavga ve kargaşayı körükleyen mezhepler ya da onlara
benzer bir fonksiyon icra eden cemaatler, laiklik uygulamaları sayesinde devre dışı bırakılmıştır ve din özgürleştirilmiştir. Bu iddialara eşlik eden “atalar dinine uyma”, “arzu ve
hevaya tapınma” suçlamaları mezhepçilik eleştirilerini daha ciddi bir boyuta taşır.
d. Modern Yaklaşımın Problemeleri
Bu söylem, velev ki iyi niyetli olsun, sanıldığının aksine birleştirici bir işlev görmekten
uzaktır. Zira çoğu defa tenkitler mezhepçilik ya da cemaatçilik kapsamını aşarak mezhep
ve cemaat eleştirisi boyutuna varır. Bu ise mezhep ve cemaat mensupları için rahatsız edici
ve çoğu kez onur kırıcıdır. Laiklik övgüsü ve taraftarlığı bilhassa geleneksel dindar çevrelerde karşılık bulmayan bir durumdur ve önerilen çözümlerin lâdinî olarak algılanmasına
yol açar, “yüce” devletin buyurganlığını anımsatır, toplum mühendisliğini çağrıştırır.
Söylemdeki milliyetçi refleksler nedeniyle bazen ulus unsuru mezheplerin doğruluğunu/
yanlışlığını, faydasını/zararını vs. ölçmek için bir kriter haline gelir. Örneğin bir ülkenin
Sünnîlerinin, Şiîlerinin ya da Alevilerinin diğer ülkelerdeki mezhepdaşlarına kıyasla daha
doğru yolda olduğu söylenir veya daha makul, sevimli, uyumlu vs. oldukları belirtilir. Diğerlerine benzemedikleri iddia edilir. Ne de olsa aynı ülkenin toprağında büyüdükleri, aynı
suyu içip aynı havayı soludukları, aynı tarihi paylaştıkları ifade edilir. Buradan mezhepleri
aşan bir ulus bilincine varılmaya çalışılır.
Ancak mezheplerin ülke sınırlarını aşan bir kimlik taşıdıkları, ulus denen modern kimlikten daha köklü bir tarihe yaslandıkları, üstelik kesin inançlara dayandıkları gerçeği görmezlikten gelinir. Iğdır Şiîleri ile Tebriz ya da Kum Şiîlerini ayırdetme girişimleri ters teper,
tepki görür. Samandağı Nusayrîleri ile Lazkiye’deki mezhepdaşlarını farklılaştırma çabası
yapay kalır, yanlış anlaşılır. Bir Şiî Müslümanı sırf kendi vatandaşınız diye Kum ve Necef’le
bağını koparmaya; veya bir Nusayrî Türkiye vatandaşını Hatay’la sınırlayıp Suriye’yle irtibatını kesmeye çalışırsanız bu, mezhebî ilişkilerin tabii seyrine müdahale anlamına gelir.
Bu tutum, kişiyi daha iyi ve sadık vatandaş yapmaz; bilakis devletine yabancılaştırır. Ortak
yaşama kültürünü yıpratır, sosyal sözleşmeyi tahrip eder.

514

İkinci Gün - Tebliğler - Altıncı Oturum
Aynı ulusalcı tavır, “millî-mezhebî” oluşumların ortaya çıkmasını tetikler ya da bizzat
dizayn eder. Bunlar tabii ki yapay oluşumlardır. Dinsel, mezhepsel, cemaatsel ilişkilerini
doğal bir seyirle ulusal sınırlara takılmadan, ulusalcı buyruk ve tavsiyelere aldırmadan
sürdüren yapıların yanısıra, çoğu kez devletin himayesi ve desteğiyle kurulan “millî” ve
milliyetçi oluşumlar, devletin güvenilmez bulduğu ana akımların alternatifleri olarak zuhur ederler. Ulus devlet bu yapılar üzerinden bir mezhebî veya cemaatsel oluşumu kontrol etmek ister.
Söz konusu durumun enteresan örneklerinden birisi Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin
1922 yılında Ankara Yönetimi tarafından Papaz Eftim’e kurdurulmasıdır. Buradaki amaç
Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul ve Anadolu’daki etkisini kırmaktı. Mübadele dışında bırakılan ve Fener Patrikhanesi’ne ait bazı kilise, bina ve vakıfların haksız şekilde
kendisine devredildiği bu imtiyazlı fakat yapay cemaat, hiçbir zaman dünya Ortodoksları
tarafından meşru bir kilise olarak tanınmamıştır. Son olarak bu cemaatin liderlerinin
Ergenekon adlı yasadışı ulusalcı yapılanmada yer aldıkları iddia edilmektedir ve yargılanmaları hâlen sürmektedir.
Modern yaklaşımın mezhepler üstü din tasavvuru, meselelerin çözümünün “akıl ve vahiy
ekseninde” olması gerektiğini savunur. İslamiyet’in her şeyden önce bir din olmasının
tabii neticesi olan dogmatik yüzü ile pek yüzleşilmek istenmez. İslam söz konusu olduğunda rasyonel olmayan herhangi bir şeyin bulunmayacağı savı bir hayli iddialıdır. Böyle
bir hükmün dinsel dogmaları “sündürmek” için bir temel teşkil etmesi, geleneksel köklü
mezheplerin bu yaklaşıma her zaman şüpheyle bakmasının ve genellikle itibar etmemesinin başlıca nedenidir.
Şüphesiz ki İslam itikadı ve şeriat esaslarının Kur’an’dan ibaret olduğunu söylemek
mümkün değildir. Modern söylemin “İslam Kur’an’dan ibarettir” önermesi, mutaassıp
Selefiyye’nin “Din sünnettir, sünnet de dindir” önermesinden5 çok farklı bir mantığa sahip değildir. Modern İslami yaklaşımın ilk temsilcileri, çağdaş Müslümanın ilerleme ve
gelişme yolunu açmak gayesiyle mezhepsel geleneği mahkûm ederek “esas kaynaklara
dönüş” çağrısı yaptılar. Ancak bu esas kaynaklardan birisi olan hadislerin aynı zamanda

5 Ehl-i Hadis’in meşhur âlimi İmam Berbehârî’nin Şerhu’s-Sünne’sindeki ilk kaide “İslam Sünnet’tir; Sünnet de
İslamdır” şeklindedir. Bkz. Hasan b. Ali el-Berbehârî (ö. 329/941), Explanation of the Creed (İng. çev. Daawood
Burbank, (Birmingham: Al Hidaayah Publishers, 1995), s. 23.
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çözmek istedikleri çağdaş problemlerin nedenlerinden birisi olduğu kanaati oluşunca,
“esas kaynaklara dönüş” çağrısı sadece Kur’an’a endekslendi.
Oysa bu yöntem bir tefrit durumuydu. Mezhepsel-cemaatsel taassubu izale ederek ümmeti rahatlatmak isteyen bu iyi niyetli âlim ve düşünürler, bu tutumlarıyla geleneksel
ilim ve siyaset çevrelerinin güvenini kazanamadılar. Meramlarını halka da anlatamadılar. Islah hep küçük çaplı çabalarla sınırlı kaldı. “Okursanız Kur’an size kendisini açar”
naifliğinin ve pozitivizmin yoğun etkisindeki bir akılcılığın, tıpkı diğer dinlerdeki gibi
mezhepler ve cemaatler üzerinden temsil edilen İslamiyet adına tutarlı bir karşılığı maalesef yoktu. Çok değerli entellektüel gayretlerin büyük bölümü böylece harcanıp kaybedildi. Tefrikayı gidermek gayesiyle ortaya konan fakat mevcut psiko-sosyal yapıyı doğru
okuyamayarak ölçüyü kaçıran bu çaba, örneğin Hint dünyasında, aralarındaki kavgayı
hâlâ aynı şevkle sürdüren Ehl-i Kur’an – Ehl-i Hadis ihtilafı benzeri birçok asırlık dinsel
ve sosyal sorunu geriye miras bıraktı.
Modern yaklaşımın “tevhitte buluşma” daveti parlak ve çekici görünmesine rağmen mezhepsel yakınlaşma ve barış açısından tek başına yeterli işlevselliğe sahip değildir. Üç ana
İslami esas olarak tevhit, nübüvvet ve ahiret inancının farklı mezheplerin ortak zeminini
oluşturduğu tezi, önemli bir beklentiyi taşımakla birlikte tek başına yine gayeye matuf
görünmemektedir. Zira özellikle senkretik/bağdaştırmacı karakterli mezhep ve cemaatlerde hem tevhidin, hem nübüvvetin hem de ahiretin ne kadar muğlâk ve bulanık inançlarla bütünleşik olduğu ve ne kadar uzlaşmaz ölçülerde birbirlerinden ve ana akımlardan
farklılaştığı, erbabının malumudur.
“Ortak zemin” davetinin ana akımlara özellikle bağdaştırmacı küçük grupların inançlarını -çoğu kez kendilerini tanımlamalarından farklı şekilde- “tanımlama/betimleme” hakkı
verdiğini ve bu riskin bu grupları rahatsız edebileceğini de burada belirtelim. Aşağıda
üzerinde konuşacağımız ortak ülkü ve tasavvura dayalı toplumsal uzlaşma ve sözleşme
olmadan, anılan dinsel teorik zeminlerin pratik yakınlaşmayı ve barışı tek başına sağlaması bir hayli güç olup, bu öneriler ancak bir temenni değeri taşımaktadır.

2. Bir Alternatif Olarak Postmodern Yaklaşım
a. Postmodern Yaklaşımın Niteliği
Dinlerin temel kaynaklarının ihtilafa müsait olan yapısı, dindarların siyasal ve kültürel tecrübeleri, bugüne kadar dinî tefrika ve gruplaşmaların sebeplerini oluşturmuştur.
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Bundan sonra da aynı ayrılıklar değişik biçimlerle de olsa benzer sebeplerle sürecek ve
kendisini tekrar edecektir. Varoluşsal sorunlar karşısında sadece rasyonel çözümlerle
yetinmeyen insanoğlu, çeşitli dinî çözümlerin peşinde gruplaşmaya devam edecektir. Hayattan dini çekip almaya çalışan modern ve seküler ideolojilerin bıraktığı büyük boşluk,
postmodernizmin sunduğu imkânlarla mezhepler ve cemaatler tarafından belki de eskisinden daha hızlı şekilde doldurulacaktır. Otoriter ya da buyurgan resmî din kurumları
ve otoriteleri karşısında sivil dinî oluşumların doğması kaçınılmazdır. Şunu da söylemek
gerekir ki, dinî gruplaşma mevzubahis olunca istismar ve çatışma hep muhtemel olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. İstismarcı ve çatışmacı yapılarla mücadele de eskiden
olduğu gibi yine cemaatsel yapılar vasıtasıyla yapılacaktır.
Öyleyse bilhassa Türkiye’deki “ilahiyatçı” çevrede hâkim olan ve “gerçek ve tek” din tasavvuruna sahip olduğunu savunan modern dinî söylemin dile getirdiği “dinin, grup ve
cemaatlerin elinden kurtarılması” fikrinin gerçekçi ve pratik bir yanının bulunmadığını
söyleyebiliriz.6 Söz konusu realite mezhepsel ve cemaatsel yapılara karşı modern olanın
alternatifi olarak postmodern yaklaşımı haliyle gündeme getirmektedir.
Bu açıdan postmodernizm, cemaat duygusunu teşvik eder. Her dinî grup kendi doğrularını, inançlarını ve hayat tarzını yarattığından, postmodernistler, grup ihtilaflarını ve
çatışma olgusunu doğal bir gerçeklik kabul ederler. Bu nedenle “Allah’a, peygamberliğe, ahirete inanan herkes İslam dairesindedir, kurtuluşa ermiştir” türünden genellemeci
hükümleri ortaya koyma ihtiyacı duymazlar. Zira postmodern yaklaşıma göre, insanları
bağlayan, birleştiren ortak/genel kavramların artık fazla bir fonksiyonu kalmamıştır. Her
bireysel ve grupsal varlığın kendisini tanımlaması ve tasviri esas alınmalı, başkalarının
değer izafe etme, norm koyma ve biçim verme gayretlerine müsaade edilmemelidir.
Modern yaklaşımın bir taraftan “dinin bireysel olduğunu” öne sürerek mezhep ve cemaatlerin işlevini boşa çıkarmaya kalkışması, fakat diğer taraftan “vahiy-akıl ekseni” adıyla
dogmatik ve subjektif bir ideolojiyi mezhepsel/cemaatsel öğretilerin alternatifi olarak
dayatmak istemesi ve buradan aslında kollektif bir bilinç üreterek bireyselliği yok etmeyi
hedeflemesi, olaya postmodern pencereden bakıldığında ciddi bir çelişki olarak görünmektedir. Postmodern yaklaşım, modernizmin rasyonelliğine, norm koyucu karakterine,
bütünselciliğine ve merkeziyetçiliğine her zaman güvensizlik duymuştur.

6 Bu söylemin aslında bir özeleştiri niteliğinde olan eleştirisi için bkz. Ali Bardakoğlu, “İlahiyatçıların Din Söylemi”,
İslâmiyât 4/4, (2001): 63-76.
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b. Postmodern Yaklaşımın Avantajları
Dolayısıyla postmodern yaklaşımlar, mezhepler ve dinî cemaatler açısından modern yaklaşımlar kadar ürkütücü ve korkutucu bir nitelik arzetmezler. Aklın alanının kısıtlanması, hukuktan çok haklara vurgu yapılması, kültürel özerklik, devletin küçültülmesi, çoklu
dinî eğitim ve küçük hukuk uygulamalarına imkân verilmesi gibi özellikleriyle postmodern yaklaşımlar, laiklik uygulamaları karşısında Sünnîlik, Şiîlik gibi büyük dinî yapıların kimlik, kurum ve kazanımlarını koruyan bir alan açmaktadır.
Diğer taraftan bu yaklaşım adı geçen büyük mezhepler karşısında, görece daha küçük
mezhepsel/cemaatsel yapıların varlıklarının devamı, ayırımcılığa ve baskıya uğramamaları açısından önemli bir güvence de sağlamaktadır. Ayrıca postmodernitenin vazgeçilmez bir aygıtı olan sivil toplum, mezhep ve cemaatlerin kendilerini ve taleplerini kamuoyuna özgürce sunabilecekleri bir imkânı ortaya çıkartmakta, temsil olanaklarını siyaset
de dâhil tüm toplumsal alanlara taşımaktadır.
Postmodernizmin “herkes kendince veya aynı anda doğrudur/haklıdır” göreceliği, çoklu
dinî eğitimin felsefi temelini oluşturur. Modernizmin “bir olma” yönündeki çağrısı, bu
görecelik nedeniyle ister istemez “bir araya gelme” çağrısına dönüşür. Diyalog ortamı
bu çağrı etrafında daha makul ve verimli bir şekil alır. Kanada, Avustralya, Hindistan
gibi asimilasyoncu olmayan çok dinli, çok mezhepli, çok milletli, çok dilli ve çok kültürlü devlet modelleri, toplumsal sözleşmeye dayanan sistemlerini iyi işlettikleri takdirde
dinsel ve mezhepsel uzlaşma ve barış bakımından diğer modellere kıyasla en az sorunlu
modeller olarak gözükmektedirler. Ancak zaman zaman kaotik problemlerle yüzleşme
durumunda kalan Hindistan örneği, çok kültürlü devlet ve adalet sisteminin, ayrıca kollektif özgürlüklerin, toplumsal barış için tek başına yeterli olmadığını, beraber yaşama ve
hoşgörü kültürünün yaygınlaşması, sosyal ahengin sağlanması için ciddi sivil çabalara
ve diyalog süreçlerine de ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Pek tabii ki adil ekonomik
paylaşım ve fırsat eşitliği de bu barışın olmazsa olmazlarıdır.
c. Postmodern Yaklaşımın Problemleri
Tüm bu avantajlarına rağmen postmodern yaklaşım ve politikalar, mezhepler ve cemaatler için bir dizi sorunun da kaynağını oluşturmaktadır. Modern yaklaşımın küstahça bir
tavırla yok saymak istediği dindarların geçmişle kurdukları geleneksel bağ, postmodern
yaklaşımda saygıyla karşılanmıştır. Bu bağın kimlik kazandıran bir unsur oluşu ve postmodernler tarafından korumaya alınışı belki olumlu bir tutum olarak görülebilir. Fakat
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aynı yaklaşım, bir taraftan geçmişe ve geleneğe saygı duyarken, diğer taraftan otorite anlayışını reddederek veya otoriteye saygısızlık göstererek, mezhepsel/cemaatsel disiplin
ve hiyerarşinin yıkımına neden olmaktadır. Söz konusu dini gruplar bu gelişmeden tabii
ki hoşnut değildir; zira alt kimlikler bu defa özgürlük arayışına yönelmekte ve mezhepsel/cemaatsel müesses yapıyı içten içe tahrip etmektedirler. Yani geçmişe ve geleneğe
saygı gösteren postmodern yaklaşım, protesto ve ilhad hareketlerine kapı açarak sanki
geçmişe ve geleneğe ihanet etmektedir.
Postmodernizmin, dinlerin ve mezheplerin kesinlerini ve değişmezlerini kabullenmesi
mümkün görünmemektedir. “Hakikatin tek ve kendi indinde olduğunu” iddia eden modern söylemin katılığının tam aksine postmodernizmin getirdiği rölatif durum, muğlâk
ve kaypak zemin, geleneksel dinî yapılar ve özellikle ana akımlar açısından aynı derecede rahatsız edicidir. Değerlerin parçalanması, yönsüzlük, çözülme ve yozlaşma gerçekten zarar vericidir. Grup yapılarının kesin inançlarına sadakat göstermekteki ısrarları,
postmodern ortamlarda yer yer radikal, fundamentalist gibi yaftalamaları gündeme taşır.
Bu ise toplum içinde gereksiz ön yargılar oluşturur. Grupları ikiyüzlü tavır ve politikalara
mecbur eder.
Postmodernizmin yüzleşmek zorunda olduğu diğer bir sorunsal da şudur: Yaratmış olduğu kültürel çoğulculuk vasıtasıyla “kollektif” kimliklerin ya da diğer bir deyişle “toplu
varlık” biçimlerinin korunmaya alınması ve grupsal hakların muhafazası, “bireysel” kimliklerin haklarını ve farklılaşmanın imkânını uzun vadede de olsa aşındırıp kısıtlamakta
mıdır? Bu meseleye liberalizmin postmodern durumdaki bir açmazı olarak da bakabiliriz.
Dinsel ve mezhepsel hoşgörüye dayanan ve postmodern çok kültürlü siyasal modeli fazlasıyla andıran Osmanlı millet sistemi, gayrimüslim azınlıklara tanıdığı özyönetimle onlara inançlarını serbestçe yaşama özgürlüğü vermişti. Azınlıklar, çıkardıkları yasaları
ve mahkemeleriyle kendi hukuklarını uygulayabiliyorlardı. Toplu ibadet özgürlükleri,
vakıf ve mülkiyet hakları garanti altına alınmıştı. Bir millete mensup olan kimse, modern toplumdaki azınlığın aksine bazı davranış ve tutumlar sergilemiştir. Millet aidiyeti,
fertlere cemaat içinde bir güvenlik ve kimlik vermiştir. Bir millet mensubu için, modern
toplumdaki azınlık ferdinin yaptığı gibi çevre ile yarışma, kimlik ispatı, asimile olma veya
asimilasyona karşı direnme, dolayısıyla çatışmacı davranışlara girme gibi durumlar söz
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konusu olmamıştır. Kendi milletinin kompartmanında herkesin genellikle huzurlu olduğu belirtilmektedir.7
Fakat millet idareleri, Sabetay Sevi örneğinde olduğu gibi, içlerinden çıkan sapkın saydıkları itiraz ve yorumları yasaklama, bastırma hakkını, sistemin kendilerine tanımış
olduğu ayrıcalıktan yararlanarak kullanıyorlardı. Yani millet bünyesindeki bireylerin
kişisel inanç özgürlükleri, o milletin tüzel kişiliğine resmen tanınan geniş hoşgörünün
dışında kalmaktaydı. Bu milletlerin çoğunluk olan Müslümanlarla ilişkileri de, belirlenmiş kurallara göre yürüyordu. Mesela cizye vergisi karşılığında askerlikten muaf tutulmaktaydılar.8 Milletler arası evliliklere müsaade edilmemekteydi. Yeni ibadethanelerin
inşası izne tabiydi.
Tarihsel dönemindeki şartlar altında ileri bir sistem olan ve farklı dinî/mezhebî toplulukları yüzyıllarca barış içinde birarada tutan Osmanlı millet sisteminin, mezhepsel uzlaşma noktasında günümüz için ideal bir örnek teşkil etmesi mümkün görünmemektedir.
Ülkedeki farklı İslam mezheplerinin eğitim, fetva gibi hakları mahfuz kalmasına rağmen
devletin “Sünnî-Hanefî” nitelikli resmî bir mezhebe sahip olması, sistemin diğer bir handikapıydı.9 Sistem toplumsal sözleşme ve eşit yurttaşlık bakımından yeterli donanımlara
sahip değildi.
Osmanlı millet sisteminden mülhem olduğu genellikle söylenen Lübnan mezhep sisteminin tıkanmış olması, bu bağlamda dikkatle incelenmeye değerdir. Diğer bir ilginç örnek
olan İran İslam Cumhuriyeti ise, anayasasındaki çoğulcu hükümlere rağmen ne yazık ki
Ortadoğulu modern ulus devlet modelinin tipik karakterini taşıyan baskıcı ve hürriyetleri kısıtlayıcı bir mezhep devleti şeklinde işlemektedir.

7 Bkz. İlber Ortaylı, “Millet (Osmanlılar’da Millet Sistemi)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), (Ankara;
Türkiye Diyanet Vakfı, 2005), c. XXX, s. 67.
8 Hz. Muhammed’in (a.s.) Medineli Yahudiler ile yaptığı Medine Sözleşmesi’nin, günümüze bakan yönüyle vatan
savunmasına katılım noktasında Osmanlı millet sistemine kıyasla daha kullanışlı bir çözüm ürettiğini söyleyebiliriz.
Medineli Yahudilerin saldırıya uğrayan şehirlerini savunmak için bizzat Müslümanlarla yardımlaşacakları kuralı,
askerî muafiyet söz konusu olduğunda “ortak tasavvur ve eşit yurttaşlık” bakımından daha ileride gözükmektedir.
9 Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve Osmanlı’da resmî mezhep uygulamasının sebep olduğu sıkıntılar hakkında bkz.
Hayrettin Karaman, “Osmanlı Hukukunda Mezhep Tercihi”, Osmanlı içinde, ed. K. Çiçek, C. Oğuz, (Ankara: Yeni
Türkiye Yayınları, 1999), c. VIII, s. 189 vd.
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Sonuç
Bu çalışmamızda değerlendirdiğimiz meselelerin, aslında modern aydınlanmacı-evrenselci paradigmanın artık işlevselliğini yitirdiğinin bir göstergesi olduğunu öncelikle
belirtmeliyiz. Geleneğin üzerine koyduğu unsurlardan arındırılmış mezhepler üstü bir
“resmî” din inşası çabasının karşılığı alınamamıştır.
Söz konusu modern yaklaşımın İslamcı bir retorik ile sunumu, hakkı teslim etmek gerekir ki, özellikle 20. yüzyılda mezhepsel bariyerler aşılarak ortak ümmet tasavvurunun
oluşmasına ve bu yolla karşılıklı nefret ve önyargıların azaltılmasına önemli ölçüde katkı
sağlamıştır. Ancak tatminkâr bir başarıdan söz etmenin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Nihayetinde İran’ın İslamcı devrimcileri, bir mezhep devleti üretmenin ötesine maalesef geçememişlerdir. Bu durum 20. yüzyıl İslamcılığı için tam bir hayal kırıklığıdır.
Öte yandan İslamcılık, Selefîliğin mezhepçi dışlamacılığını engellemede başarısız kalmış,
hatta yer yer Selefîliğin dar girdabına kapılmış ve kendi içinden özellikle 1990’lı yıllarla
beraber mezhepsel şiddet üreten irili ufaklı yapılanmaları çıkartmış, birleştirici İslamcı
gayelerin tahakkukunda epeyce geri kalmış, ideallerine ulaşamamıştır.
Söz konusu modern yaklaşımın milliyetçi sunumu ise daha çok laikçi ulus devletlerin
bir aleti olarak iş görmüş, dinî özgürlükleri -güya “sahih İslam” adına- kısıtlayarak mezhepleri ve cemaatleri küstürmüş, dindarları devletlerinden soğutmuş, resmî veya millî
mezhepsel yapılar yaratarak mezheplerin iç dinamiklerini bozmuş, “Kur’an ve akıl merkezli” din tasavvuruyla gelenekçi geniş kesimleri bir nevi “din mühendisliği”nin nesnesi
yapmak istemiştir.
Diğer taraftan, norm koymaktan kaçınması, aklın alanını kısıtlaması, hukuk yerine haklara vurgu yapması, kültürel özerklik, çoklu din eğitimi ve mezhebî hukuk uygulamalarına
kapı açması gibi özellikleriyle postmodern yaklaşım, mezhepleri de içine alan dinî gruplar
açısından genellikle daha güvenli ve sevecen bulunmuştur. Ancak postmodernist yorum ve
açıklamaların muğlâk ve kaypak zemini, geleneksel dinî yapılar açısından kuşkusuz aynı
derecede rahatsız edicidir. Grup yapılarının kesin inançlarına ısrarla sadakat göstermeleri
postmodernlerce radikal ya da fundamentalist olmanın bir sebebi sayılmaktadır.
Diğer bir olumsuzluk ise postmodernizmin, otorite anlayışını reddederek veya otoriteye saygısızlık göstererek mezhepsel/cemaatsel disiplin ve hiyerarşinin yıkımına neden
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olmasıdır. Postmodernizm ile yeşeren kültürel çoğulculuğun üretmiş olduğu dinsel “kollektif” kimliklerin, “bireysel” kimliklerin haklarını aşındırıp kısıtlaması başka bir sorundur ve uygulandığı tarihsel şartlar altında ileri bir sistem olan ve farklı dinî/mezhebî
toplulukları yüzyıllarca barış içinde birarada tutan Osmanlı millet sisteminin günümüz
açısından zayıf yanını oluşturmaktadır.
Millet sistemi ayrıca toplumsal sözleşme ve eşit yurttaşlık bakımından da bugünün dünyası için yeterli donanımlara sahip değildir. Osmanlı millet sisteminden mülhem olduğu
genellikle söylenen Lübnan mezhep sisteminin tıkanmış olması, bu bağlamda dikkatle
incelenmeye değerdir. Diğer bir ilginç örnek olan İran İslam Cumhuriyeti ise, anayasasındaki çoğulcu hükümlere rağmen ne yazık ki Ortadoğulu modern ulus devlet modelinin
tipik karakterini taşıyan baskıcı ve hürriyetleri kısıtlayıcı bir mezhep devleti şeklinde
işlemektedir. Fakat postmodern bir aygıt olan sivil toplum, mezhep ve cemaatlerin kendilerini ve taleplerini kamuoyuna özgürce sunabilecekleri bir imkânı ortaya çıkartmış,
temsillerini siyaset de dâhil tüm toplumsal alanlara yaymıştır.
Lübnan ve İran örnekleri göstermektedir ki anayasa ve yasaların mezhep esasına göre
şekil alması, mezhepsel uzlaşmayı ve yurttaşların eşitliğini sağlayan bir unsur değildir.
Çoğunluk ya da azınlık olsun, mezhep ve tarikat gibi dinî inanç gruplarının laiklik ilkesine takılmadan tanınarak din ve vicdan hürriyetlerinin garanti altına alındığı, fakat anayasanın bütünüyle doğal haklar ve eşit yurttaşlık temelindeki bir toplumsal sözleşmeye
dayandığı yönetim yaklaşımları mezhepsel barış açısından en elverişli idare biçimleri
olarak öne çıkmaktadır.
Farklı inanç ve kanaatlerden olan toplulukları birleştiren fakat eritmeyen bir yurttaşlığı,
veya diğer bir ifadeyle aynılaştırıcı politikalardan salim bir şekilde kimliğini bırakmadan
tam yurttaş olma hakkını kolaylaştıran bir yönetim tarzı olarak müzakereci demokrasi,
uygulamadaki tüm zorluklarına rağmen konumuz açısından değerlendirmeye alınmalı
ve üzerinde çalışılmalıdır.10 Klasik liberal demokrasinin tüm yurttaşları eşit şekilde kapsama konusunda eksik kaldığı, demokrasiyi bir nevi seçim rekabetine indirgediği eleştirisinden hareketle bir alternatif olarak sunulan “müzakereci demokrasi” tezinde, tüm
yurttaşların eşit ve özgür şartlar altında ortak sorunları hakkında müzakere edebilecek-

10 Müzakereci demokrasi hakkında bkz. Hasan Tunç, “Demokrasi Türleri ve Müzakereci Demokrasi Kavramı”, Gazi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12/1-2, (2008): 1125-1127.
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leri bir modelin oluşturulması ve bunun kurumsal anlamda geliştirilmesi savunulmaktadır.
Böylelikle bireyler ile devlet arasında güçlü bir iletişim ağı oluşmasının yanında, çoğunluğu sağlayamamış farklı inanç ve kanaatteki yurttaşların ferdî ve kollektif haklarının emniyet altına alındığı ve sürece dâhil edildiği meşru bir zeminin de oluşması sağlanacaktır.
Mezhepsel ibadet, örgütlenme, eğitim-öğretim, ifade ve yayın haklarını da içeren din
ve vicdan özgürlüğü, anayasal tanınma gibi hususlar yanında; mezhepler, cemaatler ve
mensupları açısından sosyal adalet ve eşitlik, insanca yaşama koşullarının iyileştirilmesi, demokratik aygıtların ve sivil toplumun güçlendirilerek siyasal katılımın gerçekleşmesi, genel güvenliğin sağlanması gibi hususlar aynı derecede önemlidir. Önyargıların
ve karşılıklı nefretin izalesi için eğitim-öğretim müfradatının ıslahı, medya gücünün aynı
amaçlar için kullanılması, diyalog ve takrîb faaliyetlerinin geliştirilmesi, nefret ve ayrımcılık suçunun tanımının açık şekilde yapılması, bu suç ile etkin mücadele ve suçluluların
takibi için lazım olan birimlerin kurulması yine bu bağlamda yapılacaklar listesinde üst
sıralarda yer almaktadır.
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Abstract:
This presentation is in a question form and it requires to be presented in an answering form. A detailed analysis is going to be given to the above question; however,
it should be clearly pointed out that there are two issues of focus here, one is
the Shari‘ah and the other good governance. The former began to be highlighted
particularly at the end of the 19th century onwards and the latter in the past few
decades. The present study is little tricky as one of areas of the focus is in Arabic/
Quranic language and the other one is in English. If both were in English or Arabic then the problem would have been eased and would not mislead the reader
and audience. As to why both issues have been studied in the recent history, the
answer is simple “because there are crisis around the issue of Shari‘ah and ultimately the lack of good governance”. This problem does not occur only in the Muslim
countries but the whole world, as both issues have been greatly debated in the
circles of scholars and academics as well as politicians, activists and NGOs.
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Shari‘ah vis-à-vis Good Governance:
Is Compatibility Possible in the 21st Century?
This presentation is in a question form and it requires to be presented in an answering
form. A detailed analysis is going to be given to the above question; however, it should
be clearly pointed out that there are two issues of focus here, one is the Shari‘ah and the
other good governance. The former began to be highlighted particularly at the end of the
19th century onwards and the latter in the past few decades. The present study is little
tricky as one of areas of the focus is in Arabic/Quranic language and the other one is in
English. If both were in English or Arabic then the problem would have been eased and
would not mislead the reader and audience. As to why both issues have been studied
in the recent history, the answer is simple “because there are crisis around the issue of
Shari‘ah and ultimately the lack of good governance”. This problem does not occur only
in the Muslim countries but the whole world, as both issues have been greatly debated in
the circles of scholars and academics as well as politicians, activists and NGOs.
Muslims of the past had crystal clear understanding of the Shari‘ah, in both individual
and/or communal levels. Of course, the absolute understanding was during the life time
of the Prophet Muhammad. In fact, its complete practice was carried on only during His
life time, and after His death it was never absolutely understood and completely practiced. The reason for this is well-known as He was a Prophet and was receiving the Revelation (wahy) from God the Almighty. Then later on, particularly by the end of the 1st
century of hijrah, the commentaries and interpretations of the Qur’an and the Sunnah
of the Prophet began to appear as the religion of Islam was quickly expanding to the
world and various non-Arab communities accepted Islam. Therefore, understanding the
religion became tougher and tougher, but there was no confusion and crisis as it is today.
Before giving a vivid picture on the subject matter, the following questions can be raised:
Can the Shari‘ah be a misguide for good governance? Does good governance need the
Shari‘ah? Does good governance mean the Shari‘ah/the Shari‘ah mean good governance?
Can the good governance be above the Shari‘ah? Can the good governance be without the
Shari‘ah?, etc.
Of course, I am not going to answer all these questions, but in one sentence I will answer
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all the questions in a nutshell: “the Shari‘ah is good governance as well as good governance is the Shari‘ah”. In order to understand the conceptual philosophy behind both, the
Shari‘ah and good governance, we have to look into the study of how they were defined
as both have definitions defined from different angles, such as philosophical, political,
legal (including economics, finance and banking), and mystical. Now I will elaborate further on these two matters.
Firstly our focus will be on the definition of the former (i.e. the Shari‘ah) and its aims and
objectives. There are large number of definitions on the Shari‘ah, where some are correct
but short, some partly correct, some confusing and some reduced to a particular subject
to extend that it became incorrect. Literally shari‘ah (from the root sha-ra-‘a), among others, means ‘the path that leads to the spring’ [as water was holy for the Arabs of desert
before the advert of Islam], the clear, right, or straight path to be followed.
The problem rises with the technical meaning of the notion of the Shari‘ah as different
disciplines defines it with certain restrictions. We will not give the definition of each discipline, except the modern legalists/jurists (fiqh, including socio-economists and political
scientists) and the traditionalists view.
Modernists, partly with the help of the Orientalists, when defining the Shari‘ah often referred to as law based on the Qur’an, the Sunnah (sayings and actions of the Prophet Muhammad), and laws enacted through the consensus of classical Muslim scholars (ijma’)
and analogy (qiyas).
This definition lumps together scholarly interpretations (ijma’ and qiyas) with what
some Muslims believe are revealed injunctions (Qur’an and Sunnah). This has created
an assumption that scholarly interpretations are unchangeable as are the Qur’an and
the Sunnah. Another major problem has arisen because most of the Muslim movements
all around the world, from peaceful democratic “Islamic” political parties to “terrorist”
groups, have put the implementation of Shari‘ah as their key objectives. Worse, the focus
of these movements is the implementation of the least important aspect of Shari‘ah - the
hudud (criminal laws).
Traditionalists hold the opinion that the Shari‘ah is meant everything legislated by God
for ordering man’s life; it includes the principles of belief, principles of administration
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and justice, principles of morality and human relationships, and principles of knowledge,
where the Shari‘ah also includes the beliefs and concepts of the religion of Islam and
their implications concerning the attributes of God, the nature of life, what is apparent
and what is hidden in it, the nature of man, and the interrelationships among these. Similarly, it includes political, social and economic affairs and their principles, with the intent
that they reflect complete submission to God alone. It also includes legal matters and
deals with the morals, manners, values and standards of the society, according to which
persons, actions and events are measured. It also deals with all aspects of knowledge
and principles of art and science. It is the most perfect guidance for every single aspect
of human being, be it individual and/or communal level in this world and the Hereafter.
Finally, its source is the Qur’an with its complete form and its interpretation by the Prophet Muhammad.
The scope of Shari‘ah in the traditionalists view is much broader and generic than in the
sense used by the modernists. It is true that the modern scholars of law and jurisprudence have almost naturally restricted the meaning to their own field of study, and that
the ideal of the Shari‘ah has been most betrayed by Muslims themselves, but this should
not prevent us from studying this central notion in the Islamic universe of reference and
trying to understand in what ways it has remained fundamental and active in the Muslim
consciousness through the ages.
After giving a brief description about the Shari‘ah and its scope, we shall now give the
generally accepted definition of good governance. There is so far no definition internationally agreed on good governance. According to the European Commission (EC), good
governance is defined “as the concepts of human rights, democratization and democracy,
the rule of law, civil society, decentralized power sharing, and sound public administration gain importance and relevance as a society develops into a more sophisticated political system, governance evolves into good governance.”
There are numerous examples that can be found in the literature of Muslim history on
good governance mainly based and guided by the Shari‘ah. After giving some highlights
on the meaning of the Shari‘ah and good governance, now again let us ask: Can the Sha-
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ri‘ah be compatible or a guide for good governance? Proper understanding of Shari‘ah is
important not merely for theological reasons, but also to restore and reclaim the dynamism that enabled Muslims under the leadership and guidance of the Prophet Muhammad to lay the foundation of a great community, leading to a vibrant society and civilization, worshipping God and serving the humanity in His path. From the above discourse,
it is clear that the Shari‘ah is not only compatible and a guide for good governance but
in fact it means good governance, as long as we do not reduce the meaning of Shari‘ah to
the least important aspect, i.e. the hudud (criminal laws).
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Avrasya Hukuk Kurultayı
SONUÇ BİLDİRGESİ

Sonuç Bildirgesi
4 ve 5 Eylül 2014 tarihlerinde, Anayasa Hukukçuları Derneği, Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ve Uluslararası Hukuk Merkezi tarafından, Eskişehir
2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansının desteği ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde 17 ülkeden gelen 300 hukukçu ve akademisyenin katılımıyla Avrasya Hukuk
Kurultayı gerçekleştirilmiştir. İki gün boyunca alanında uzman akademisyenler ve hukukçular tarafından yoğun bir şekilde sunumlar gerçekleştirilmiştir. Kurultayın teması olan
“Uluslararası Hukukta ve İslam’da Birlikte Yaşamak” konusuna uygun olarak hak ihlallerinin yoğun yaşandığı ülkeler çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Tüm bu tebliğ sunumlarının,
müzakerelerin ve çalıştayların ardından aşağıda belirtilen sonuç metni hazırlanmıştır.
Günümüz dünyasında kitle imha silahları üretilmiş ve maalesef insanlara karşı kullanılmıştır. Son yüzyılda savaşlarda ölen insanların sayısı milyonlarla ifade edilmektedir.
Bunların büyük bir çoğunluğu siviller, yaşlılar, kadınlar ve çocuklardır. İnsanlık, tarihinin hiçbir döneminde kendi neslini bu kadar imhaya kalkışmamıştır. İnsanla beraber,
yaşadığımız çevre de acımasızca tahrip edilmektedir. Bu vahim gidişe son verecek adımların atılması zarureti ortadadır. Kitle imha silahlarının yok edilmesi konusunda çifte
standart terk edilmelidir.
İnsanlığın yaşadığı bunca acı tecrübeden sonra 21. yüzyılda, savaş ve şiddetin ortadan
kaldırılması, insan hakları ihlallerinin önlenmesi, barış ve esenlik içinde yaşamanın temin edilmesi, adil, güçlü, müeyyideler uygulayabilen, uluslararası mekanizmaların kurulması ve işletilmesi gerekirdi.
Oysa bu amaçla kurulmuş olan BM ve benzeri kurumlar, birkaç devletin çıkarlarına hizmet eder niteliktedir. İnsanlığın kendisinden beklediği barış ve huzur fonksiyonunu icra
edememiştir. Zira BM, Gazze’de kendi okul binalarının bombalanmasını ve çocukların
öldürülmesini önlemekten dahi aciz kalmıştır. İnsanlığın geleceği bu kurumlara emanet
edilemez. İnsanlığın istikbali için artık yeni kavramlar ve yeni kurumlara acil ihtiyaç
vardır. 20. yüzyıl kavram ve kurumlarıyla günümüz sorunlarının çözülemeyeceği bir vakıadır. Yaşanan sorunların çözümü için her türlü ayrımcılığa karşı, adalet ve hakkaniyet
üzerine kurulu bir sistem ihtiyacı vardır.
İslam dünyası da bu çatışma ve kargaşadan uzak kalamamıştır. Filistin’de yaşanan katliamlar her zaman dünyanın birinci gündemidir. Suriye’de yaklaşık 200.000 kişi ölmüştür. Devam eden bu çatışmalarda Irak ve Suriye’de günde 200-300 kişi öldürülmektedir.
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Mısır’da halkın seçtiği cumhurbaşkanı darbe ile görevinden alınmış ve ibadet eden vatandaşların dahi üzerine ateş açılarak katliam yapılmıştır. Bangladeş’te ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nde yargı, muhalefet partilerini ve muhalifleri yok etmek için kullanılmaktadır. Doğu Türkistan ve Çeçenistan’da zulüm sürmektedir. Orta Afrika’da çatışmalar ve
ölümler devam etmektedir.
Afganistan, Sudan, Yemen ve Libya’da iç çatışmalar körüklenmekte, bu kışkırtmalar neticesinde halklar birbirlerini öldürmektedir. Moro’lu Müslümanlar ise göreceli bir barış
zeminine, ancak beş yüz yıllık bir mücadele sonunda ulaşabilmiştir. Gazze ise insanlık
vicdanının kanayan yarası olmaya devam etmektedir. Bütün dünyanın gözü önünde devlet terörünün onlarca yıldır devam etmesine rağmen ülkeler ve uluslararası mekanizmalar sessiz, etkisiz ve hatta yok mesabesindedir.
Önemle vurgulamak isteriz ki İslam adına yapıldığı iddia olunan şiddet, ilk zararı İslam’a
ve Müslümanlara vermektedir. Mezhebi ve etnik ayrılıklar ise asla çatışma gerekçesi
olamaz. İslam açık hükümleri ile şiddetin her türünü temelden reddetmektedir. İslam,
sorunların çözümünde tebliğ ve ikna yolunu önerir. Dinde zorlama yoktur.
Yine önemle ifade ederiz ki en tehlikeli şiddet, devletin hukuka aykırı olarak kullandığı
şiddettir. İslam dünyasında sıklıkla yaşanan askeri darbeler ise dış desteklidir ve kendi
halkına ihanet niteliğindedir. Halklar yöneticilerini hür iradeleriyle seçebilmeli, serbest
seçimler önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır.
İslam dünyasında yaşanan sorunların çözümü için Müslümanlar, uluslararası nitelik ve
müeyyide gücüne sahip ve bütün dünyaya örnek nitelikte adalet dağıtabilen hukuk ve
yargı mekanizmaları kurmak zorundadırlar...
AVRASYA HUKUK KURULTAYI
DÜZENLEME HEYETİ ADINA
www.hukuketkinlik.org
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Eurasia Law Congress
FINAL DECLARATION

Sonuç Bildirgesi
The Eurasia Law Congress was held on 4 - 5 September 2014 by the Constitutional Jurists
Foundation, Jurists Foundation, International Jurists Union (UHUB) and International
Law Center in the International Sarajevo University with the attendance of 300 jurists
and academicians coming from 17 countries, and with the support of Eskisehir 2013 Turkic World Cultural Capital Agency. For two days, expert academicians and jurists made
intensive presentations. A workshop has been carried out for the countries where violation of rights occurs intensely in line with the “Living Together in International Law
and in Islam” issue which is the main agenda of the congress. The following conclusive
text has been prepared following all these declaration presentations, negotiations and
workshops.
In today’s world, mass destruction weapons have been produced and have unfortunately been used against people. The number of people who were killed in wars in the last
century is expressed in millions. The majority of these people are civilians, old people,
women and children. Mankind had never attempted to destroy its own lineage this much
in any period in history. Along with people, the environment in which we live is also being cruelly destroyed. It is obviously necessary to take the steps to end this unfortunate
course. Double standards with regard to getting rid of mass destruction weapons must
be relinquished.
War and violence should have been abolished, violations of human rights should have been
prevented, life in peace and welfare should have been provided, and just, empowered international mechanisms which are able to enforce sanctions should have been established
and operated in the 21st century after all the painful experience that mankind saw.
Yet, the UN and similar institutions which were established for this purpose rather serve
the benefits of certain states. They failed to execute the conciliation and peace function which was expected of them. As a matter of fact the UN could not even prevent the
bombing of their own school buildings in Gazza and the killing of children. The future of
mankind cannot be trusted in these institutions. From now on, new concepts and new
institutions are immediately necessary. It is obvious that it is not possible to solve today’s
issues with the concepts and institutions of the 20th Century. A system which is based
on justice and equity and which is against any discrimination is required for resolving
the present issues.
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The Islamic world failed to keep away from this conflict and chaos as well. The massacres
in Palestine are the main agenda in the world all the time. However, about 200,000 people
got killed in Syria. About 200-300 persons are killed every day in Iraq and Syria during
these ongoing conflicts. The publicly elected president in Egypt was removed from duty
with a coup, and a massacre was made by way of firing on citizens even while they were
performing their prayer. In Bangladesh and United Arab Emirates, judgment is used for
destroying the opposing parties and oppositions. Oppression continues in the Eastern Turkistan and Chechen Republic. Conflicts and killings continue in Central Africa.
Internal conflicts are stirred up in Afghanistan, Sudan, Yemen and Libya, and societies
kill each other as a result of these provocations. Moro Muslims have only managed to
achieve a relative grounds of peace after five centuries of struggle. Gazza, however, continues to be a bleeding wound on the conscience of mankind. Despite the ongoing state
terror for decades before the eyes of the entire world, nations and international mechanisms remain silent, ineffective and even non-existent.
We cannot sufficiently emphasize the fact that the violence claimed to be committed in
the name of Islam brings damage firstly to Islam and the Muslims. Sectarian and ethnical
differences can never be a reason for conflict. Islam fundamentally renounces any kind
of violence with its express provisions. Islam advises communication and persuasion in
resolving issues. Religion is against compulsion.
We also cannot sufficiently emphasize the fact that most dangerous violence is one that
is committed by the state contrary to the law. Military coups that are frequently observed
in the Islamic world are externally supported and are in the nature of betrayal against
one’s own society. People must be able to elect their governors in their free will, and all
the obstacles in front of free elections must be abolished.
Muslims have to establish international law and judgment mechanisms which are empowered to sanction, and which are able to spread justice that is exemplary for the entire
world, in order to resolve the issues observed in the Islamic world.
EURASIA LAW CONGRESS
ORGANIZATION COMMITTEE
www.hukuketkinlik.org
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البيان الختامي
لمؤتمر الحقوقيين األورو -أسيوي

Sonuç Bildirgesi

عقد يومي  4و  5من شهر أيلول عام  2014مؤتمر الحقوقيين األورو -آسيوي في جامعة سراي
) (UHUBبوسنه الدولية بمشاركة رابطة الحقوق الدستورية ورابطة الحقوقيين إو�تحاد الحقوقيين الدولي
ومركز الحقوق الدولي وبدعن وكالة أسكي شهيرعاصمة الثقافة التركية لعام  2013وبمشاركة 300
حقوقي وأكاديمي من  17بلدا  .وقد عقد األكاديميين المتخصصين والخبراء الحقوقيين جلسات عمل
مكثفة طيلة يومي المؤتمر  .وقد تناول المؤتمر موضوع العيش المشترك في
الحقوق الدولية واإلسالم والدول التي تحدث فيها إنتهاكات كثيرة للحقوق  .وقد أعد في ختام جلسات
 :العمل واإلجتماعات المكثفة نص البيان الختامي التالي
حيث أنه في عالمنا الحالي قد تم إنتاج أسلحة الدمار الشامل وبكل أسف قد تم إستخدامها ضد البشر.
وقد تجاوز عدد ضحايا الحروب وعدد األشخاص الذين ماتوا نتيجة تلك الحروب عدة ماليين من
البشر يشكل المدنيين والمسنين والنساء واألطفال القسم األكبر منهم  .ولم تحاول اإلنسانية على مر
العصور أن تدمر نفسها بهذا القدر كما هي اليوم حيث يتم وبالرحمة تخريب وتدمير البيئة التي نعيش
فيها كل ذلك يستدعي وضع حد للسير نحو الهاوية ويستوجب التخلي عن اإلزدواجية في المعايير فيما
 .يتعلق بأسلحة الدمار الشامل
فبعد كل التجارب المريرة التي عاشتها اإلنسانية في القرن الواحد والعشرين يتوجب القضاء على
الحرب والعنف كما يستوجب منع إنتهاكات حقوق اإلنسان وتأمين العيش المرفه واآلمن ولتحقيق ذلك
 .كله وضع وتفعيل آليات دولية رادعة وملزمة وعادلة وقوية
فبينما تم تأسيس منظمات لتطبيق ذلك كاألمم المتحدة إال أنها تقوم بخدمة مصالح بعض الدول في
هذا العالم ولم تتمكن من تنفيذ الدور المرجو منها في تحقيق السلم واإلستقرار الذي تنتظره اإلنسانية
منها وقد عجزت األمم المتحدة حتى عن درء تفجير المدارس التابعة لها في غزة ولم تتمكن من منع
قتل األطفال هناك  .مما يثبت لنا أنه اليمكن تأمين مستقبل اإلنسانية لدى هذه المؤسسات  .وهناك
حاجة ماسة وعاجلة لمفاهيم جديدة ومؤسسات جديدة تعمل لمستقبل اإلنسانية  .فالواضح أن مفاهيم
ومؤسسات القرن العشرين لم تتمكن من حل المشاكل المعاصرة لذلك هناك حاجة ماسة لوضع نظام
 .لحل المشاكل التي نعيشها يكون قائما على أسس العدالة والحق وضد التمييز
والعالم اإلسالمي أيضا لم يبق بعيدا عن هذه الصراعات واإلضطرابات فالمجازر التي ترتكب ف
فلسطين تحتل مكان الصدارة دوما بين أخبار العالم  .وفي سورية مات حوالي  200.000إنسان
ومازال يموت نتيجة الصراعات القائمة في العراق وسورية  200-300إنسان يوميا.وفي مصر تم
اإلطاحة بالرئيس الذي إنتخبه الشعب وفتحت النار حتى على الناس الذين يتعبدون ربهم  .وفي
بنغالدش وفي اإلمارات العربية المتحدة يتم إستخدام القضاء للقضاء على المعارضين واألحزاب
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المعارضة كذلك يستمر الظلم في تركستان الشرقية والشيشان وتستمر الصراعات واإلشتباكات في
 .صناعة الموت في وسط أفريقيا أيضا
كما تتواصل الصراعات الداخلية في أفغانستان والسودان واليمن وليبيا ويقوم الناس هناك بقتل بعضهم
البعض  .أما المسلمين في مورو فقد تمكنوا بعد صراع دام خمسمائة عام من وضع أساس للسلم
الظاهري  .أما غزة فمازال جرح الضمير اإلنساني ينزف بإستمرار ومازال إرهاب الدولة يتواصل منذ
عشرات السنين وأمام أنظار جميع دول العالم ومازالت الدول والوسائل الدولية تقف عاجزة بصمت وبال
 .فاعلية وكأنها غير موجودة
ونود أن نؤكد أن العنف الذي يرتكب بإسم اإلسالم يضر أول مايضر باإلسالم والمسلمين  .والتمييز
العرقي والمذهبي ال يمكن أن يكون أبدا مبر ار للصراعات التي تحدث فاألحكام الصريحة في اإلسالم
ترفض العنف بكل أشكاله أساسا واإلسالم يوصي باإلقناع والحكمة لحل المشاكل والخالفات واليوجد
 .إكراه في الدين
كما نود اإلشارة إلى أن أخطر أنواع العنف هو العنف الذي تقوم الدولة بإستخدامه بشكل مخالف
للحقوق والقوانين  .وفي العالم اإلسالمي تحدث العديد من اإلنقالبات العسكرية ذات الدعم الخارجي
تشكل خيانة لشعوب تلك الدول  .يجب أن يتمكن الناس بإرادتهم الحرة من إختيار من يحكمهم ويجب
 .أن ترفع جميع العوائق من أمام اإلنتخابات الحرة
ويتوجب على المسلمين لحل المشاكل والصراعات القائمة في العالم اإلسالمي أن يقوموا بوضع
األسس التي تمكنهم من صنع آليات لتوزيع العدالة بين الناس تتمتع بالصفة واإللزام الدولي وتكون
 ...مثاال لكل دول العالم في القضاء وحماية الحقوق
الحقوقيين األورو -أسيوي
www.hukuketkinlik.org
www.anayasa.org.tr
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