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Farklı inançlada ilgili yeni bilgi edinme yollan, anlık iletişim ve hızlı ulaşım imkan
lan farklı diniere mensup olanlan, özellikle Müslüman ve Hıristiyanlan iki temel ko
nu üzerinde yeniden düşünmeye sevk etmiştir. Bunlar dinsel öteki ya da dini çogul
culuk ve acı ve ızdırap çeken "öteki" meselesidir. Dinsel öteki meselesini bir yana bı
rakarak, bu yazıda Muslümanlann acı ve ızdırap çeken insanlara nasıl bir mukabde
de bulunabileceği üzerinde durulacakur. Bu açıdan bir model sunmak için, l960'lı 
yıllarda Latin Amerika'da ortaya çıkan ve yoksulluğa, baskıya, dışlamaya ve sömür
geciliğe bir cevap olarak gelişen özgürlük teolojisinin ilkeleri hareket noktası olarak 
ele alınacaktır. Bu modeli ve yazımızın temel argümanını ortaya koymak için ilk bö
lümde Özgürlük Teolojisi'nin metodlan ve temel ilkeleri özetlendi. Ikinci bölümde, 
Kur'an'ın yoksullara, dışlananlara, mazlumlara ve ezilen! ere yönelik ögretileri ince
lendi. Üçüncü bölümde Hz. Musa'nın lsrailogullannı Mısır esaretinden kurtannası 
olayını ele alınacak ve ve bu kıssadan günümüz insanlan için önem arz eden bazı so
nuçlar çıkanlacak tır. Yazının son böl(lmü önceki argümanlann bir değerlendinnesi 
olacak ve yeni bir teoloji modeli inşa etmek isteyen Müslüman teologlara Özgürlük 
Teolojisi'nin ne tür ipuçlan sundugu tartışılacaktır. 
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Ötekine Karşı Tutumu, Özgürlük Teolojisi ve Dayanışma 

Özgürlük Teolojisi Hakkında Birkaç Söz 

1960'lardan sonra Latin Amerika'da fakirlerin, acı ve ızdırap çekenlerin, 
ezilenlerin, zulüm görenlerin inanç algısından yola çıkılarak oluşturulan 
"özgürlük teolojisi"l, akademik tartışmalar için akademik bir söylem değil, 

1 Daha önce yayımlanan bir yazımızda "liberation theology" kavramını Türkçe'ye "kur
tuluş teolojisi" olarak tercüme etıniştik. Ancak bu terim vasıtasıyla Hıristiyan teolojisin
de ifade edilmek istenen anlam üzerine yeniden düşündüğümüzde onu "özgürlük teolo
jisi" olarak tercüme etınenin daha uygun olacağını sonucuna vardık. Zira kurtuluş daha 
çok uhrevi anlam içermektedir. Halbuki "liberation theology" adlı teolojik modeli gefiş-
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Hıristiyan söyleminin pratik yaşama aktanlmasını öngören bir kilise teolo
jisidir. Bu teoloji temelde modern tarihin kurbanlan arasında Tanrı'nın ey
lemini ve kişiyi dönüştürücüldeğiştirici lütfu üzerine bir tefekkürdür. Da
hası o, ortak beşeri tecrübe üzerine ikinci düzeyde bir tefekkürü ifade eden 
bir yorum olarak değil, daha ziyade yoksul ve zavallılar arasında Tanrı'nın 
nasıl aktif olduğu, hayatın nasıl yaşandığı ve Hıristiyanlığın nasıl yaşanma
sı gerektiğini ele alan bir teolojidir. Bu teolojinin ortaya çıkmasını etkileyen 
en önemli etmen, hiç şüphesiz ki tkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Latin 
Amerika ülkelerinde yaşanan yoksulluk, açlık, sefalet, adaletsizlikler ve sö
mürü düzenleridir. Bu pratik sorunlara çözüm bulmak için bizzat kişilerin 
imanından zuhur eden ve bu iman üzerinde tefekkürü öngören özgürlük 
teolojisinin temel amacı, toplumlarında ızdırap çeken, baskı ve zulme ma
ruz bırakılanların tecrübelerine öncelik vererek onları bu hallerinden kur
tarmaktır. Ancak bunu yaparken özgürlük teolojisi ve onun yansımasını 
bulduğu iman, hiçbir zaman fakiri zengin veya zengini fakir yapmayı ya da 
ikisi arasında bir şeyi öngörmez. O, din adamlarının ve tealogların tanım
ladıklan şekliyle değil, kutsal kitaplarda ifade edildiği şekliyle Tanrı ve O'na 
iman üzerine vurgu yapar (Guitierrez, 1974: 22vd; Boff &:Boff, 1987: 2-5; 
Chopp, 1997: 410; Nickoloff, 1996: 23-33; Yel, 1998: 33-55). Özgürlük te
olojisi, amacı ve muhtevası yönünden diğer Hıristiyan teolojilerinden ol
dukça farklıdır. Çünkü geleneksel Hıristiyan teolojilerinin aksine. özgürlük 
teolojisi temelde Hıristiyan inancının doğruluğunu ve manuklılığını gös- . 
termekle veya diğer bir ifadeyle ispatla ilgilenmez. Aksine, mevcut yapı ve 
kurumların bir iç tenkidi mahiyetinde olan özgürlük teolojisi; ezilenlerle 
işbirliği içinde temel Hıristiyan kanaatlerinden yola çıkarak dünyanın ada
letsiz sosyo-ekonomik yapısını değiştirmeyi gaye edinir (Chopp, 1997: 
412), Buna göre, temel problem, modern ve bilimsel dünyamızda Hıristi
yan olarak kalmanın nasıl mümkün olabileceği değil, aksine yoksulluğun, 
adaletsizliğin ve baskının kol gezdiği dünyada Hıristiyan olmanın ne anla
ma geldiğidir. Diğer bir deyişle, önemli olan milyonlarca insanı derinden 
etkileyen kalıredici adaletsizliklerin hakim olduğu dünyada Hıristiyanların 

tiren Latin AmerikalıHıristiyan tealoglar "liberation" terimiyle kişinin uhrevi kurtulu
şunu değil, dünyada her türlü baskı, zulüm, acı, ızdırap ve yoksulluk gibi olumsuzluk
lardan kurtulmasını dolayısıyla da özgürleşmesini hedeflernektedirler. Aynca, başka bir ·· 
yazırnızda (Aydın, 2000) bu teolojinin nasıl ortaya çıktığını, hangi metotları kullandığı
nı ve temel argümanlarının neler olduğunu ana hatlarıyla ifade eO:iğirniz için burada ay
rıntıya girilmeden, çok kısa bir şekilde onun temel argürnanlarını okuyucuya hatırlatı
lacağını belirtrnek istiyorum. 
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·insanları bu durumdan ivedilikle kurtarmak için ne yaptıkları ve ne yapa
caklarıdır? Birinci ve Üçüncü c.....inya ülkeleri arasındaki yaşam koş,ullann
daki ve hayat standartlarındaki adaletsiz uygulamalara karşı Hıristiyanların 
nasıl bir mukabelede bulunmalan veya nasıl bir tavır almaları gerekmekte
dir? Tanrı'ya imanın, dünyamızda gittikçe yayılan baskı ve zulümle alakası 
nedir? (Hill, 1990: 347). Bütün bu soruların cevaplandırılmasım kendisine 
gaye edinen özgürlük teolojisi, yukarıda da ifade edildiği gibi, temelde aka
demik araştırma ve tartışmalar yapmak için bir akademik söylem olmaktan 
ziyade dini kökene sahip bir kilise teolojisidir. 

Özgürlük teolojisi kullandığı metot bakımından da diğer Hıristiyan te
olojilerinden ayrılır. Bu teoloji de diğer Hıristiyan teolojileri gibi Hıristiyan 
geleneğinin aniaşılmasıyla insan tecrübesinin anlaşılmasının eleştirisel ko
relasyonuyla ilgilenir. Ancak onlardan ayrı olarak özgürlük teolojisi bu ko
relasyonda temel vurguyu, anlama üzerine değil, eylem üzerine yapar. lla
ve olarak, özgürlük teolojisi teori, yani anlama ile uygulama yani eylem 
arasındaki ilişkide farklı bir anlayış ileri sürer. Geleneksel moral teoloji de 
dahil olmak üzere diğer Hıristiyan teolojilerinde teori, yani anlama öncele
nir. Yani bir kimse önce Hıristiyan geleneğinin ne olduğunu ve kişinin için
de bulunduğu özel durumla ilgili ne söylediğini tespit etmeli, ondan sonra 
da mevcut anlayışı kendi durumuna uygulamalıdır. Bunun aksin~ özgürlük 
teolojisi yoksullar ve zulme maruz kalan kişiler adına kurtarıcı bir eylem 
içinde olmadıkça başarılı ve verimli bir teolojik düşüncenin teşekkülünün 
mümkün olamayacağını ileri sürer. Buna göre yaptığımız veya yapmadığı-, 
mız şeyler, düşündüğümüz şeyi etkiler. Sonuç olarak, özgürlük teolojisine 
göre şayet biz bir şekilde bireylerin özgürleştirilme süreciyle alakadar ol
muyorsak, biz hala teolojinin ne anlama geldiğini gerçekten anlamamışız 
demektir (Hill, 1990: 349). Bu açıkça şu anlama gelmektedir:"özgürlük te
olojisinde teoriden pratiğe değil, yaşanan pratikten teoriye geçiş vardır. 
Çünkü özgürlük teolojisini savunan teologlara göre, teolojik yorum bizim 
yaptığımız ve daha sonra da uyguladığımız bir şeyden ziyade bizzat üzerin
de olduğumuz ve onunla sürekli bir biçimde geliştiğimiz yani dönüşüme 
uğradığımız şeydir. Bu da demektir ki teoloji akademik teorilerle değil, ezi
lenlerin, onları dinleyen ve onlar için bir şeyler yapmaya çalışanların ger
çek tecrübeleri il~ başlar. Bundan dolayı özgürlük teolojisi zulme ve eziye
te maruz kalanların tecrübelerinden doğan, tabandan tavana doğru hareket 
eden bir teolojidir. Işte bu nedenledir ki bu teoloji sözden ziyade eyleme 
öncelik vermektedir. pu teolojinin öncülerinden John Sobrino bu noktayı 
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bir Hıristiyan için şu şekilde ifade eder: "Hakikati anlamak hakikati gerçek
leştirmek! gereğini yerine getirmektir. lsa'yı anlamak, onu takip etmek, ya
ni onun hayatını örnek almaktır. Tanrı'yı anlamak ise adalet yolunda Tan
rı'ya yürümektir" (Sobrino, 1978: 14). 

Özgürlük teolojisi teologlarının, teolojinin kaynaklarını yorumlamak 
için kullandıkları yöntemler de geleneksel teolojilerinkilerden oldukça 
farklılık arz eder. Örneğin, temelde felsefeye güvenmek yerine kurtuluş te
olojisi daha çok diğer sosyal bilimlerin verilerine öncelik verir. Bu bağlam~ 
da özgürlük teolojisinin, tarihi, ekonomiyi ve politik bilimleri kullanması 
ilk bakışta teoloji gibi manevi bir disiplin için biraz tuhaf gibi görünebilir 
ancak buradaki temel mantık şudur: Şayet teoloji pratik olarak işe yaraya
rak yoksullara, baskı ve zulme maruz kalanlara somut olarak yardım etmek 
istiyorsa, o zaman yoksullara, baskı ve zulüm altında olanlara ilişkin çeşit
li faktörleri analiz eden ve bunların sorunlarına çözüm getiren teorileri 
mutlaka kullanmalıdır. Bu da açıkça tarihin, ekonomik ve politik teorilerin, 
bu teolojik model için son derece önemli olduğu anlamına gelir. Son olarak 
kurtuluş teolojisi ile ilgili David Tracy'nin şu çarpıcı değerlendirmesini ve
rerek Kur'an'ın verileri ışığında böyle bir teolojik modelin geliştirilip geliş
tirilemeyeceği konusuna geçmek istiyoruz. 

Günümüzün muazzam özgürlük teolojileri tarihle vakanüvislik teorilerini 
veya tarihin saf felsefelerini ya da teolojilerini temsil etmiyor. Onlar, tarihin 
bir teğet noktası, teolojik bir kaza olduğu yer olan tamamıyla dikey bir aş
kınlığı temsil ediyor. Peygamberlerle birlikte kurtuluş tealoglan tarihi tem
sil ediyor. Onlar, zaferin resmi hikayesi tarafından bir kenara itilen tüm 
gruplann, topluıniann ve kişilerin somut mücadelelerini temsil etmektedir. 
Guttierrez ile birlikte özgürlük teolojisi tealoglan günümüzün temel tealo
jik sorununun inançsızlık değil, insan bile kabul edilmeyenler yani çaba ve 
hauralan tarihimiz olaniann unutulmuşluk sorunu olduğun~ ifade etmek
tedir (Tracy, 1990: 119). 

Kur'an ve Ezilen "Öteki" 

Özgürlük teolojisinin temel argüıİıanlarına dair az önce sunduğumuz bilgi
lerin ışığı altında Kur'an ve Hz. Peygamberin sünnetine baktığımızda lsla
mi bir özgürlük teolojisi için gereken zeminin hazır olduğunu görürüz. Zi
ra, özgürlük teolojisinin temel argümanı olan, "kişileri her ~ürlü baskı, zu
lüm, haksızlık ve ekonomik sömürüden kurtarma" düşüncesi hem 
Kur'an'ın hem de bizzat Hz. Peygamberin temel hedefidir. Bu bağlamda ls-
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lam'a baknğımızda, Hıristiyan özgürlük teolojisinde yoksul (poor)2 teri
miyle ifade edilen hususun Kur'an tarafından özellikle mustaz'aj terimiyle 
ifade edildiğini görürüz. Bu nedenle öncelikle bu kavramın ne anlama gel
diğini daha detaylı olarak belirlemeye çalışalım. 

Mustaz'af terimi baskı altında tutulan veya zayıf ve hiçbir hakkı olma
yan, dolayısıyla diğerleri tarafından hor görülen insan anlamına gelmekte
dir. Buna göre mustaz'af savunmasız, güçsüz veya sosyo-ekonomik olarak 
baskı ve sömürü alnna alınmış olan, sosyal statüsü düşük kişileri ifade et ... 
mektedir. Gerçi Kur'an, toplumun fakirleştirilen sınıflan ve alt tabakalan 
için araztl (marjinal) (Kur'an ll: 27; 26: lll), fuhara (fakir/yoksul) 
(Kur'an 2: 271; 9: 60), mesaizin (yoksul) (Kur'an 2:83, 177; 4: 8) ve duafa 
(zayıf ve fakir) (Kur'an 9: 91; 14: 21; 40; 47) terimlerini de kullanmakta
dır. 3 Ancak bu terimlerle mustaz:af terimi arasındaki fark, mustaz'af olarak 
nitelenen kişilerin içine düştüğü durumdan başkasının sorumlu olmasıdır 
(Esack, 1997: 98). Yani bu terimin ifade ettiği insanlar, başkalan tarafın
dan marjinalleştirilmiş, baskı ve sömürü altına alınmış kişilerdir. Dolayısıy
la hem onları bu durum_a itenler hem de onları toplumsal bir görev bilin
ciyle bu durumdan kurtarmaya çalışmayanlar, bundan sorumludur. 

Kur'an, mustaz'af terimiyle ifade edilen kesimlere, Müslümanlar, kafir
ler ve her iki kesimi ihtiva edenleroJmak üzere üç sınıfa ayırarak işaret et
mektedir. Örneğin, Nisa suresinin 75. ayetinde Müslümanlar bağlamında 
tüm insanlar, "Ey Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu topraklardan kur
tar[ıp özgürlüğe kavuştur]"diye haykıran zayıf ve çaresiz erkek, kadın ve 
çocuklar uğrunda savaşmaya çağrılmaktadırlar (Kur'an 4: 75) . .A:raf suresi
nin 150. ayetinde de fiil formunda kullanılan mııstaz'af terimi, lsrailoğulla
nnın, kendisini zayıf, güçsüz ve aciz bırakarak marjinalleştirdiğinden şika
yet eden Hz. Musa'nın kardeşi Hz. Harun'a işaret etmektedir. Sebe' sure
si'nin 31-33. ayetlerinde, ilgili kavram reddeden ve nankörlük eden "öteki
ne" işaret eder ve baskı altında tutulan günahkarlarla, kibirli ve güçlü in
sanlar arasında bir karşılaşnrmaya yer verir. 4 

2 Özgürlük teolojisinde kullanılan "poor" terimi, sadece ekonomik olarak fakir ve yoksul 
insanlan değil aynı zamanda baskı ve zulme maruz kalan veya en alt tabakayı oluşturan 
insanlan da içine alan genel bir terim olarak kullanılmaktadır. 

3 Bu yazıda geçen ayet mealieri (Esed, 2000) den alınrnışur. 
4 " ... güçsüz olanlar (marjinalleştirilenler) küstahça böbürlenenlere: 'Siz olmasaydınız ke

sinlikle inanmışlardan olurduk!' diyeceklerdir. 
Küstahça böbürlenenler ise güçsüzlere: Nasıl olur? Doğru yol size açıkça gösterHclikten 
sonra biz mi sizi [zorla] ondan alıkoyduk. Hayır suçlu olan sizdinizi diyeceklerdir. 
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Bu bağlamda Hz. Musa'nın Mısır kralı Firavun'la olan mücadelesini ve 
Mısır'da baskı ve zulüm altında tutulan Yahudilerin bu baskıdan Hz. Musa 
vasıtasıyla kurtuluşunu anlatan Kasas suresine göz attığımızda ınustaz:'af'a 
her durumda öncelik verilmesi gerektiği hususunun gayet açık olarak ifade 
edildiğini görürüz. Baskı ve .zulüm altındaki kişilere öncelik verilmesi Al
lah'ın bizzat kendisini bu tarz insanlarla özdeşleştirmesinde, lbrahimi pey
gamberlerin metodolojilerinde ve hayat tarzlarında, Kur'an'ın güçlü ve mal.: 
larına mal katan zenginleri açıkça suçlamasında, J<adın ve köleleri esaret ve 
baskıdan kurtararak insanca, onurlu bir yaşama kavuşturmayı hedefleyen 
mesajında büsbütün yansımasım bulmaktadır (Esack, 1997: 99). Yine, 
Kur'an'ın pek çok ayeti, imam ve dini, insancıllık ve bir anlamda da sosyo
ekonomik adaletle ilişkilendirmektedir (Kur'an 107: 1-3; 104: 1-9). 

Bu çerçevede Hz. Peygamberin geldiği bölgenin yapısına baktığımızda 
bu yörenin, bir taraftan zengin tacirlerin, diğer taraftan da ticaret kervanla
rında çalışan fakir işçilerin ve zenginlerin işlerini gören kölelerin yaşadığı 
ve müthiş bir ekonomik dengesizliğin hüküm sürdüğü yer olduğunu görü
rüz. Insanlar cahildi ve putlara tapma gibi batıl irıançlara sahiptiler. Kadın
lar devamlı surette baskı altında tutultıp ezilmekte, hatta kız çocukları diri 
diri toprağa gömülmekteydi (Kur'an 81: 8-9). Yine toplumdaki dul. ve ye
timler devamlı surette ihmal edilmekteydiler. Ayrıca kabileler arasındaki 
bölünmeler ve ayrılıklar çok defa çatışma ve savaşlara sebebiyet veriyordu. 
lşte bu sosyal şartlar altında Hz. Peygamber de, fakir ancak soyluiköklü bir 
ailede dünya gelir. Ve Allah tarafından, insanları bu saydığımız baskı ve zu
lümlerden kurtarmak ve tek-Tanrı inancına yani monoteizme götürmek 
için peygamber olarak gönderilir. Bunun içindir ki hayatına baktığımızda 
onun sadece bir öğretici değil, aynı zamanda bir eylem ve mücadele adamı . 
olduğunu görürüz. Nitekim, Hz. Peygamberin yaşamını anlatan siyer kitap
larına baktığımızda Hz. Peygamberin peygamber olarak görevlendirilme
den önce dahi fakir, zayıf ve baskı altında tutulan insanların haklarını ko
rumak ve onları bu durumdan kurtarmak için mücadeleler verdiğini görü
rüz. Örneğin, ilk dönem tarihçilerden lbn Sa'd'ın naklettiğine göre Hz. Pey
gamber yaklaşık 20 yaşlarındayken temel kuruluş amacı, fakirlerin, güç
süzlerin, zulüm ve adaletsizliklere maruz kalanların haklarını korumak 

Ama güçsüzler, küstahça büyüklük taslayanlara: 'Hayır' diyecekler. ':Ş izi ondan alıkoyan 
sizin gece gündüz [Allah'ın mesajianna karşı] yanlış ve yanılucı itirazlar geliştinneniz
di; [ upkı] Allah'ı tanımamaya ve O'na rakip güçler bulunduğuna bizi ikna ettiğiniz (gi
bi) diyeceklerdir (Kur'an 34: 31-33). 
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olan Hilfu'l-Fudul ( erdemlilik paktı) adlı cemiyete faal olarak katılmış ve bu 
temel amaç uğruna mücadele edeceğine dair diğer üyelerle birlikt~ Allah 
önünde şu yemini etmiştir: 

Allah'a yemin ederiz ki, zulme uğrayanın yanında ve zalim ona gasbet
tiği hakkını iade edene kadar hepimiz bir tek el gibi olacağız; bu birlik, 
denizin bir kıl (yün) parçasını öğütüp yok edebileceği zamana kadar ve 
Hira ve Sebir dağlan yeryüzünde dikili durduğu müddetçe devam edip 
gidecek ve zulme uğrayanın mali durumunun tam bir eşitliği ile birlik
te devam edip gidecektir (Ibn Sa'd, ty, 128-129; Hamidullah, 1990: 52). 

Hz. Peygamberin fakirleri, güçsüzleri ve baskı altında olanları, bu du
rumlanndan kurtarma mücadelesinin peygamber olmasından sonra zirve 
noktaya ulaştığına tanık olmaktayız. Nitekim, Hz. Peygamberin insanları 
ivedilikle kurtarınayı ve durumlarını iyileştirmeyi hedefleyen mesajı, Mek
keliler tarafından reddedildiğinde ve bu mesajdan dolayı Mekke'den göç et
meye zorlandığında pes etınediğini, mücadelesine devam edip adaleti tesis 
etınek için bir gün ordusuyla Mekke'yi fethedip, burayı başta putlar aracı
lığı ile olmak üzere her türlü baskının uygulandığı ve adaletsizliğin işlendi
ği bir yer olmaktan kurtardığını görüyoruz. Hatta, Hz. Peygamberin mesa
jıyla, Araplan ~urtardıktan sonra Roma ve Sasani imparatorluklannın bas
kısı altında kalan insanlan da kurtarmaya çalıştığına tanık olmaktayız. Işte 
onun bütün bu uygulamalan Islami özgürlük teolojisinin temel yapı taşla
rını oluşturmaktadır. Kısaca, Islami bir özgürlük teolojisi ilhamını öncelik
le Kur'an'dan ve Hz. Peygamber başta olmak üzere Kur'an'da hikayeleri an
latılan tüm peygamberlerin çaba ve mücadelelerinden almaktadır. Örneğin, 
Hz. Musa, Hz. lsa ve Hz. Muhammed'in yaşanılarına baktığımızda her üçü
nün de narmaVorta halli insanlar arasından geldiğini ve toplumlanndaki 
zengin ve güçlü kesimin uygulamalanna açıkça karşı çıktıklarını görürüz. 
Bu bağlamda Kur'an'da hikayeleri anlatılan peygamberlerin yaşamlanna 
göz attığımızda, ilgili pasajlarda güçlü ile güçsüz arasındaki gerginliği ifade 
eden pek çok atıfbulmak mümkündür: Hz. Musa, Allah'tan vahyi aldıktan 
sonra çoban kıyafetiyle Firavun'un huzuruna çıkmış, Hz. lsa, döneminin 
katı kuralcı ve mütecaviz Yahudi din adamlarına karşı çıkmış ve Romalı 
idarecilerle işbirliği içinde olan tacir sınıfla yoğun bir şekilde mücadele et
miştir. Hz. Hud sırfkendilerini eğlendirmek maksadıyla gelip geçeni yanılt
mak için yollar üzerinde işaretler koyan ve ebedi yaşama arzusundan dola
yı güzel ve ihtişamlı binalar yapanlan protesto etmiştir (Kur'an 26: 128-
129). Hz. Salih de kendi değer sistemleriyle işbirliği içinde olmayı reddet-
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rnek suretiyle kavminin zengin ve baskıcı kişilerinin ümitlerini parampar
ça etmiştir (Kur'an ll: 62-63). Hz. Yusuf güçlü ve zengin Züleyha'nın cin
sel tacizlerine mukavemet göstermiş ve bunun neticesinde de acı ve ızdırap 
çekmiştir (Kur'an 12: 23-30). Hz. Şuayb da ekonomik adaleti tesis etmek 
için kavminin tacirleriyle mücadele etmiştir (Kur'an ll: 89). Belli sosyal 
kökenierden seçtiğimiz bu peygamberler ve onların fakirlere, zavallılara, 
baskı ve zulüm alunda olanlara yönelik mücadeleleri, onların mesajlarının, 
sömürü üzerine kurulan her türlü sosyo-ekonomik düzeni; şirk ve batıl 
inançlar üzerine kurulan her türlü inanç sistemini kökünden söküp atma
yı öngören inkılapçı karakterlerini göstermektedir (Esack, 1997: 100). Ni
tekim, 20. yüzyılın önde gelen Müslüman sosyologlarından Ali Şeriati'nin 

_altını çizdiği gibi, Kur'an'ın mesajı üzerine bina edilen "Islam kültürü ne 
Hindistan kültürü gibi tamamıyla ruhilmanevi ne Çin kültürü gibi mistik, 
ne Yunan kültürü gibi tamamıyla felsefi, ne de Bau kültürü gibi materyalist 
ve teknolojiktir. Aksine o, iman, idealizm, maneviyat, felsefe ile yoğrulmuş 
bir kültürdür. O, eşitlik ve adalet ruhunun dominant olduğU: yaşam ve 
enerjiyle doludur ... " ... (Çünkü) Islam'ın unsurlan daimi bir :mücadele ve 
adalet üzerine bina edilmiştir. Islam emeğe saygı duyar; onun eskatolojisi 
[öte dünya inancı], bizzat kişinin dünyadaki aktif yaşamı üzerine bina edil
miştir" (Şeriati, 1986: 22-23). 

Islam'a göre insanoğlu kainatta Allah'ın halifesi, yani temsilcisi ve ema
netçisi olduğu için sadece kendi kaderinden değil, aynı zamanda Allah'ın 

. dünyaya yönelik ilahi hedef ve gayesinin de yerine getirilmesinde önemli 
bir misyona sahiptir. Insanoğlu yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olduğu için 
her insan birbiriyle sadece eşit değil, aynı zamanda kardeş de olmak zorun
dadır. Zira Islam kişinin hem maddi hem manevi tabiatını ciddi şekilde dik
kate alan bir dinsel gelenektir. Çünkü o mistik veya tamamen diğer dünya
ya yönelik bir dinsel gelenek değil, aksine hem öte dünyaya hem de bu 
dünyaya yönelik öğretisi olan bir dindir. Ancak onun öte dünyaya yönelik 

_ öğretisi de bu dünya yaşamıyla alakah olduğundan Islam'ın daha çok bu 
dünya yaşamıyla alakadar olduğunu söyleyebiliriz. Islam dininin bu özelli
ğiyle ilgili olarak da Şeriati şu noktanın alum çizmektedir. 

islam realist bir dindir. O, tabiatı, gücü, güzelliği, zenginliği, bolluğu, 
ilerlemeyi kısaca tüm insan ihtiyaçlannı karşılamayı öngörür. Onun 
Kutsal Kitabı metafizik ve ölümle alakadar olmaktan ziyade, tabiattan, 
yaşamdan, dünyadan, toplumdan ve tarihten bahseder. O, dua ve iba
detten söz etmek yerine mücadeleden bahseder. insanlan Allah'a teslim 
olmaya, baskı, zulüm, adaletsizlik, cahillik ve eşitsizliğe karşı başkaldır
ınaya teşvik eder (Şeriati, 1986: 43-44). 
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Tüm yaratıklar arasında manevi bir şahsiyet olarak insana özgü olan şey, 
onun kendi seçimini bizzat kendisinin yapabilmesi ve yaptığı seçim doğrul-

' 
tusunda da davranışlar sergileyebilme ~zelliğine sahip olmasıdır. İşte bu 
özellik insanoğlunu Allah'ın emanetçisi yapmaktadır. 

Kur'an'da, zengin ve güçlü olana karşı mustaz.'afın tercih edilmesi, Hz. 
Peygamberin ve onun ashabının yaşamlannda açık seçik bir şekilde yansı
masını bulmaktadır. Nitekim, Kur' an, Abese suresinin başında Hz. Peygam
beri, zengin ve güçlü insanlara karşı her durumda zayıf ve güçsüz insanla
n tercih etmeye davet etmektedir. Hatta zengin ve güçlü insanların İslam'ı 
kabul etmeleri durumunda İslam'ın bundan ekonomik ve maddi bir fayda 
temin edecek olması ihtimaline rağmen bile yine de yoksul, zayıf ve güçsüz 
insanların güçlülere karşı tercih edilmesi Hz. Pt;ygamberden istenmekte
dir.s Hz. Peygamberin kendisini toplumun dışlanmış kesimiyle özdeşleştir
mesi onun ·şu duasında görüleceği üzere bireysel bir tercihi idi. "Ey Al
lah'ım fakir ve yoksullar arasında yaşamayı sürdünnemi, onlar arasında öl
memi ve onlar arasında dirilmeyi bana nasip eyle" (el-Mekki, V243). 

Hz. Muhammad'in yaşam tarzı, kendi kişisel tercihi üzerine dayanan 
şahsi bir asketizm değil, eşitlik üzerine daya:lı bir sosyal düzen kurmayı he
defleyen Kur'ani mesajın bir parçasıydı. Nitekim, Hz. Aişe, Hz. Peygambe
rin karakterini "Kur'an'ın yaşayan yansıması" olarak tasvir eder (Müslim, 
l39(V5l3)). Bu çerçevede Kur'an'a baktığımızda mevcut sosyo-ekonomik 
düzeni yetersizliklerinden dolayı suçladığını ve mustaz.'af'ı güçlendirmek 
için arazi kirası (yer kirası), faizi, spekülasyona ve sömürüye yol açacak her 
türlü uygulamayı yasakladığını görürüz.6 Yine Kur'an fakirierin mevcut du
rumlarından kurtanlarak güçlenınesini kolaylaştırmak için zenginlerin ına
lında onlar için bir pay olduğunu ifade ederek zenginleri bu payı onlara 
verıneye çağırmaktadır (Kur'an 70: 25; 51: 19). 

Dahası, Kur'an tüm insanların birliğini onaylamaktadır. "Ey insanlar! 
Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi 

5 "0, suratını astı ve uzaklaştı, çünkü kör bir adam ona yaklaşmıştı. Nereden bilirsin [Ey 
Muhammed] belki de o annacaktı, yahut [hakikat] hatırlatılacak ve bu hatırlatma ken
disine fayda verecekti. Ama kendini her şeye yeterli görene gelince sen bütün ilgiyi ona 
gösterdin, halbuki onun annmaktan geri kalmasının sorumlusu sen değilsin, ama sana 
büyük bir istekle geleni ve [Allah] korkusu ile [yaklaşanı] sen görmezden geldin" 
(Kur'an 80: 1-10). 

6 Kur'an faizden doğan tüm. kazançlan reddederek bu tarz kazanç elde edenlerin aslında 
"Allah'a ve Hz. Muhammed'e savaş açmış olduğunu" bize bildinnektedir (Kur'an, 2: 
278-279). 
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milletiere ve kabildere ayırdık. Allah yanında en üstün olanınız, günahla
nndan en çok korkanınızdır ... " (Kur'an 49: 13). Kur'an'ın ifade ettiği bu 
sosyal birlik, tevhid yani Allah'ın birliği ilkesine dayanmaktadır. Birliğin bu 
temel prensibi sadece ırki ve etnik bölünmelerle sınırlandınlmamakta, ay
nı zamanda ekonomik eşitsizlikleri de ihtiva etmektedir (Engineer, 1990: 
88). Zira, Kur'an şu iki ilke üzerinde önemle durmaktadır. (l) Özelde Mek
ke toplumunun, genelde ise bütün toplumların sosyal olaylardan dolayı acı 
ve ızdırap çekmesinin temel nedeni, onların Allah'ın birliğinden haberdar 
olmamalarıdır. (2) Bu nedenle Allah'a inanıp O'na tam manasıyla teslim 
olunroadıkça ve Allah inancı toplumlar üzerinde yaptırım gücü olarak işlev 
görmedikçe toplumlar çökmeye ve mahvolmaya mahkumdur. Kur'an'1 öğ
retinin bu özelliğiyle ilgili Fazlur Ralıman şu noktanın altını çizmektedir: 
Toplumdaki acı ve ızdırapları hafifletmek ve yoksullara yardım etmek açı
sından toplumsal görevleri yerine getirme bilinci Islam'ın dinsel öğretileri
nin ayrılmaz bir parçasıdır (Fazlur Rahman, 2002: 23). Bu ilkelerden de 
anlaşılacağı üzere Kur'an'i öğretiye göre doğru inanç mutlaka doğru uygu
lamayla taçlandırılmalıdır. 7 Bu temel ilkeleri kendine hedef edinen Hz. 
Muhammed de şu temel felsefeyi savunuyordu: Allah'ın birliğini reddetmek 
ve O'na kayıtsız kalmak, toplumu ekonomik ve sosyal olarak çöküntüye 
götüren davranış ve hareketleri doğurur. Kur'an'ın Mekkl ayetlerine baktı
ğımızda, bu iki temel konuda müşrikleri ikna etmek için pek çok rasyonel, 
duygusal ve edebi stratejiler geliştirildiğini görmekteyiz: 

Vay haline ölçüyü eksik tutanlann. Onlar, [öteki] insanlardan haklannı 
eksiksiz isterler; ama borçlannı ölçüp tartmaya gelince, onu azaltmaya 
çalışırlar. Onlar bilmez mi ki tekrar diriltilecekler [ve] korkunç bir 
Gün'de [hesaba çekilecekler]; bütün insaniann alemierin Rabbi huzuru
na varacaklan Gün'de? Gerçek şu ki, kötü ruhiann kaydı, kayıpsız ka
çaksız bir şekilde [tutulmuş]tur. Bilir misin nedir o kayıpsız-kaçaksız 
olan? O silinmez tutulan bir kayıttır. Vay haline o Gün hakikati yalan
layanlann. Hesap Günü'nü[n geleceğini] yalanlayanlann. Oysa, hak ve 
adalet sınırlannı ihlal edenler ve günaha batınış olanlann dışında kim
se onu yalanlamaz (Kı:ir'an 83: 1-12). 
Benzer şekilde Tekasür suresinde de zenginliğin ve mal-mülk biriktir
menin insanlan Allah'a ve Ahiret Gününe inanmaktan alıkoyduğu ifade 
edilmektedir. 

7 Bkz., Kur'an, 35: 10; lslam teolojik sisteminde akli ve liberal ekolü temsil eden Mutezi
li düşüneeye amel ve taat, imanın hakikati ve mahiyetinin bir koşuludur. Bunlan terke
den mü'min olarak nitelendirilmez. Buna göre amel imanın bir parçasıdır. Bkz., (Taftii
zani, 1980: 281; Akbulut, 1992: 265; Hanefi, 1978: 518-519). 
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Bir aç-gözlülük saplantısı içindesiniz, mezarlanmza girineeye dek [sü
ren]. Ama zamanı geldiğinde anlayacaksınız. Evet, evet. Zamanı geldi- · 
ğinde anlayacaksınız. Hayır, onu tartışmasız bir kesinlikle anlasaydınİz, 
cehennemin yakıcı ateşini mutlaka görürdünüz. Sonunda onu keskin 
bir gözle mutlaka göreceksiniz. Ve o Gün hayatın nimetlerine karşı yap
tıklanniZ için mutlaka sorguya çekileceksiniz (Kur'an 102: 1-8). 
Hümeze süresi ise yığılmıŞ malın yanıltıcı gücünü Mekke'deki ilk Müs
lümanlan karalama ve kötüleme girişimleriyle alakalandınr. 
Vay haline iftira atanın ve ayıp-kusur arayanın. Vay haline o kişinin ki 
serveti biriktiTir ve onu bir kalkan sayar, zanneder ki serveti onu sonsu
za tek yaşatacak Hayır tersine (öteki dünyada) çökerten bir azaba terk 
edilecektir o ... (Kur'an 104: 1-5). · 

Beled suresinde Kadir-i Mutlak Allah'ın varlığını inkar etmenin insania
nn mal-mülklerini heba etmelerine yol açtığına işaret edilmektedir. "Insan, 
kimsenin kendi üzerinde güç sahibi olmadığını mı zannediyor? Övünüp 
duruyor. 'Ben yığınla servet tükettim'" (Kur'an 90: 5-6). Muhammed Esed, 
kişinin kendi imkanlarını ve kaynaklannı bitip-tükenmez görerek onlarla 
övünmesinin dinsel gerilemenin ve zayıflamanın yoğun olarak yaşandığı 
dönemlerin belirgin özelliği olduğuna dikkat çekmektedir (Esed, 2000: 
1270). Aynca bu sure 'bir köleyi hürriyetine kavuşturmak', 'açlan doyur
mak', ve 'inananlann birbirlerine ~abn ve merhameti tavsiye etmesi' gibi 
hususiyetlerle imanı aktif bir sosyal bilinçle birleştitir (Kur'an 90: 13-15). 
Görüldüğü gibi burada Kur' an, küfrü ötekilere merhamet göstermekten yüz 
çevirmeyle de irtibatlandırmaktadır. Dolayısıyla Kur'an'a göre, "Allah'ın 

ayetlerini reddedenler aynı zamanda insanlara merhamet ve şefkatle dav
ranınayı da reddedenlerdir. Allah'ın ve dinin reddinin merhamet ve şefka
tİn reddi ile bağlantısı Mil'ün suresinde daha çarpıcı olarak karşımıza çık
maktadır: 

Hiç bütün bir ahlaki değerler sistemini yalanlayan [birini] tasavvur ede
bilir misin? İşte böyle biridir, yetimi i tip kakan, yoksulu dayurma gay
reti duymayan. Yazıklar olsun şu namaz kılıp duranlara, onlar ki niyet
leri yalnızca görulüp takdir edilmektir, ve üstelik onlar [insanlara] en 
ufak bir yardımı bile reddederler (Kur'an 107: 1-7). 

Kur'an'da adalet için adl ve lzıst terimleri kullanılmaktadır. Bunlardan 
adl sadece adalet anlamına değil, aynı zamanda eşitlemek ve aynı düzeye 
indirgemek anlamianna da gelmeKtedir. Bu terimler zulüm ve baskı terim
lerine muhalif olarak alınmaktadır. Kıst terimi ise Kur'an da adalet, insaflı
lık ve eşitlik yanında maddi kaynaklann da eşit dağıtımı anlamına gelmek-

·~. ~: . 
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tedir (Engineer, 1990: 51; Abu Zayd, 2001). Buna göre "adalet, bir toplu
mun birey ve gruplan arasındaki bireysel ve grupsal tanınmışlığı bulunan 
hukuk temelinde sosyal ilişkilerin yasal biçiminden ibarettir. Kıst ise, her
kesin veya her grubun, toplumda üstlendiği rol karşılığında maddi-manevi 
ürünler ve sosyal imkanlar toplamından aldığı gerçek pa ydır" (Cesur, 2002: 
84). 

Bu yorumun bizzat şu ayetlerle Kur'an tarafından da desteklendiğini gö
rürüz:" ... mallar (zenginlik) içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir 
şey olmasın" (Kur'an 59: 7). " ... Sana Allah yolunda ne vereceklerini soru
yorlar. De ki: 'Af (yani ihtiyaçlannızdan fazlasını veya helal ve güzel olan 
şeyleri verin)"' (Kur'an 2: 219). Müslümanları bu şekilde ihtiyaçlarının dı.c 
şındakileri ihtiyaç sahibi diğer kişilere vermeyi teşvik eden Kur'an, göste
rişli bir yaşama sahip olmayı, insanı mahveden bir unsur olarak görerek 
Müslümanları ondan sakınmaya çağınnaktadır. "Biz bir kenti helak etmek 
istediğimiz zaman onun varlıklıianna emrederiz, orada kötü işler yaparlar. 
Böylece o ülkeye azap kararı gerekli olur, biz de orayı dannaclağın ederiz" 
(Kur'an, 17-16). 

Yoksulların, baskı ve zulüm altında olanların ve toplumlannda yalnız 
bırakılarak dışlananların ihtiyaçlarını karşılamak, onların istek ve arzulan
na öncelik vermek ve onları bu durumlanndan kurtarmak için mücadele 
etmek Allah ile bir olmak, O'nun safında olmak anlamına gelmektedir. Bu 
bağlamda dikkatleri Hz. Peygamberden rivayet edilen şu hadise çekmek is
tiyoruz: 

Yüce Allah kıyamet günü kullanna şöyle der: 
Ey Ademoğlu, Ben hasta oldum da halimi sormadın. 
Aman Ya Rabbi, Sen Alemierin Rabbi'sin. Seni nasıl ziyaret edebilirim? 
Bilmiyor musun? Falanca kulum hastalandı da onu ziyaret etmedin. 
Eğer onu ziyaret etseydin Beni orada bulacaktın. 
Ey Ademoğlu, senden yemek istedim de, Bana bir şey vermedin. 
Ya Rabbi, Seni nasıl doyururu m. Sen Alemierin Rabbisin. 
Falanca kulum yiyecek istediydi, eğer onu yedirmiş olsaydın, onun 
mükafatını yanında bulurdun. 
Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin. 
Aman Ya Rabbi. Sana nasıl su verebilirim. Sen Alemierin Rabbi'sin. 
Falanca kulum susamıştı da ona su vermedin. Eğer ona su verseydin 
onun mükafaunı yanında bulurdun (Müslim, 1990,43 (IV/1990). (Krş., 
Matta 25: 34-45) 

Buraya kadar ifade ettiğimiz bütün bu hususları dikkate alarak herkesin 
öncelikli ahlaki görevinin tüm insanlar başta olmak üzere tüm yarauklan 
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sevmek ve onların hak ve hukukiarına saygı duymada ifadesini bulan iç ya
ni dahili kurtuluşu gerçekleştirrnek olması gerektiğini rahatlıkla ~öyleyebi
liriz. Bu bağlamda tüm ömrünü Hindistan'ın bağımsızlığı ve fakir Hint hal
kının kurtuluşu için harcayan Malıatma Gandi'ye niçin tüm yaşamını Hint
li fakir ve yoksullar uğruna harcadığı sorulduğuna onun verdiği şu cevaba 
dikkat çekmek istiyoruz: 

Burada başkasına değil, sadece kendime hizmet için vanm. Çünkü fakir 
ve yoksul köylülere hizmet etmek suretiyle kendi varlığıının farkında 
oluyorunt. İnsanın nihai hedefi Tann'nın farkına varmasıdır. İnsanın 
sosyal, politi~ ve dini tüm eylemleri onun bu nihai hedefiyle şekillen
melidir ... Tannyı bulmanın tek yolu O'nu yaratıklannda bulmak ve on
larla [yani O'nun yaratıklanyla] birlikte olmaktan geçer. Bu da ancak 
tüm insanlığ~ hizmet etmekle mümkün olur (Hick, 1999: 192). 

Özgürlük Teolojisi ve Dayanışma 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Hz. Musa'nın İsrailoğullarım Mısır esaretinden 
kurtarmasını konu alan Kasas suresinde yer alan kıssa bize özgürlük teolo
jisi bağlamında insanlar arasında kurulacak bir dayanışmanın temel ilkele
rini sunmaktadır (Esack, 1997: J-95-203). Bu çerçevede İsrailoğullarının 
Hz. Musa vasıtasıyla Mısır kralı Firavunun baskı ve zulmünden kurtarılma
sı olayım anlatan ilgili Kur'an ayetlerine baktığımızda bizzat Allah'ın ve Hz. 
Musa'nın hem dindar hem de inkarcı İsrailoğullarıyla aktif olarak dayanış
ma içinde olduğunu görürüz. Yani, Allah Hz. Musa vasıtasıyla İsrailoğulla
rım Mısır esaretinden kurtanrken sadece kendisine inananlan değil, ina
nan-inanmayan tüm lsrailoğullanm baskı ve zulümden kurtarınayı hedef
lemiştir. "Firavun ve onun seçkinler çevresi kendilerine zulmeder korku
suyla [başkaları geri dururken] kavminden ancak birkaç kişi Musa'ya olari 
inançlarını açıkladılar: çünkü Firavun ülkede gerçekten de nüfüz ve iktidar 
sahibiydi, ve üstelik ölçüsüz, acımasız biriydi" (Kur'an 10: 83). Bu ayette 
de görüldüğü üzere, Mısır esaretinden kurtarılmadan önce İsraloğullarının 
çoğu Hz. Musa'ya açıkça iman etmemişlerdi. Nitekim, bu kurtuluş olayının 
genişçe anlatıldığı Eski-Abit'in ikinci kitabı olan Çıhış'a ve bu olayı anlatan 
Yahudi tarihiyle ilgili eseriere baktığımızda Mısır'dan çıktıktan sonra çölde 
yaşadıklan yaklaşık 40 yıl zarfında da İsrailoğullarının zaman zaman put
lara ve Yahve dışındaki başka tannlara taptıklarını görmekteyiz. Bu bağlam
da İsrailoğullarının Mısır esaretinden kurtuluşunu anlatan Kur'an ayetle
rinden şu temel noktalan rahatlıkla çıkarabiliriz: 
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a) Israrla ve inatla küfürde kalmaya devam. etmelerine rağmen, ne Allah 
ne de Hz. Musa kendilerine vaad edilen topraklara varmadan önce İsrailo
ğullarını terk etmiştir. Aksine, "kelamullah" CAllah'la konuşma ayncalığına 
mazhar olan) Hz. Musa, Allah tarafından zalim Firavun'a karşı aktif bir şe
kilde mücadele ederek kendisine inanan ve inanmayanlar arasında hiçbir 
ayırım yapmaksızın tüm İsrailoğullarını Mısır esaretinden kurtai-maya çağ
nlmaktadır. Hatta, bu nankör ve inkarcı İsrailoğullan zaman zaman maruz 
kaldıklan baskı ve zulümlerden dolayı (Kur'an 2: 49; 7: 137) Tanrı tarafın
dan diğer milletiere karşı tercih edilmişlerdir (Kur'an 2: 47; 5: 20). Putpe
restliğe olan eğilimlerini bildiği halde Allah, Mısır esaretinde Firavun tara
fından sömürülen bu topluma ilahi rahmetini vaat etmiş, onları yeryüzüne 
varis kılarak dinde öncüler yapmayı onlara söz vermiştir (Kur' an 28: 5). ls
railoğulları aralarında hiçbir ayırım yapılmaksızın büyük bir kölelik felake
tinden kurtarılmıştır. Ve sonunda da muzaffer olsunlar diye kendilerine 
Tanrı tarafından yardım edilmiştir (Kur'an 37: 115-116). Bütün bu olayla
rın ardından da onlar (lsrailoğullan) "son derece güzel ve emin bir yurda" 
yerleŞtirilmişlerdir (Kur'an 10: 93). 

İsrailoğullarının Mısır'daki baskı ve zulümden kurtarılıp kendilerine va
at edilen yurda yerleştirilmelerini anlatan tüm bu ayetlerde Allah'ın top
lumlarında köleleştirilen, marjinalleştirilen ve baskı altından tutulan kişile
re karşı sınırsız ve hiçbir şarta bağlı olmayan dayanışmasının en güzel ör
neğini buluruz. Buna göre ister inanan ister inanmayan olsun baskı ve zu
lüm altında inleyen ve toplumlan tarafından marjinalleştirilen tüm insan
larla dayanışma içinde olmak ve onları bu durumlarından kurtarmaya ça
lışmak her Müslüman'ın en başta gelen görevlerinden biridir. 

b) Özgürlük tabii olarak Tanrı'ya ibadete yol açınasa da onun bir şartı
dır. Bilindiği üzere, Medyen'de Hz. Şuayb'ın koyunlarını beklerken "yanan 
bir çalıda" ilahi vahye muhatap kılınan Hz. Musa, Tanrı tarafından İsrailo
ğullarını Mısır esaretinden kurtarmak için görevlendirilir. Bunun üzerine 
-uzunca bir zaman ayrı kaldığı Mısır'a dönen Musa'nın Firavuna söylediği 
ilk söz şu olmuştur: "Biz alemierin Rabbinden bir mesaj getiriyoruz: İsra
iloğullarını bırak, bizimle gelsinler" (Kur' an 26: 16-1 7). Görüldüğü üzere, 
Hz. Musa'nın ilk yaptığı şey, Yahudileri kendine iman etmeye çağırmak de
ğil, bilakis onları Firavunun baskı ve zulmünden kurtarmanın yollarını ara
maktır. Zira, Hz. Musa önce İsrailoğullarını Firavunun baskı ve zulmünden 
kurtarmış ve daha sonra da onlara Tanrı'dan aldığı vahiyleı:i tebliğ ederek 
onları kendine imana ve vahyin gereklerini yerine getirmeye çağırmıştır. 
Buna göre kişilerin her türlü baskı ve zulümden kurtanlarak özgürlüğe ka-
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vuşturulmasıyla Allah'a iman arasında bir paralellik vardır. Çünkü özgür
lüğün olmadığı yerde ne Allah'a imandau ne de bu imanın gerekle,rini yeri
ne getirmekten bahsedilebilir. Nitekim, Hz. Musa da İsrailoğullarının Fira
vun'un baskı ve zulmü altında köleleştirildiği dönemde onlara Tanrı'dan al
dığı vahyi tebliğ etme yerine önce dayanışma içine girerek onları esaretten 
kurtarmış daha sonra da onları kendine inanınakla sorumlu tutmuştu. ls
railoğullan Mısır esaretinden kurlarıldıktan ve yeryüzüne varis kıldıktan 
sonra Tanrı tarafından denenmişler (J{ur'an 7: 129) ve Tanrı ile yaptıkları 
ahdi yerine getirmeye çağnlmışlardır. "Ey İsrailoğullanı [Böylece] sizi düş
manınızın elinden kurtardık ve sonra Sina Dağının yamacında sizinle bir 
antlaşma yaptık. .. " (Kur'an 20: 80). 

c) Baskı ve zulüm yapanların tarafında değil, baskı ve zulme maruz ka
lanların tarafında yer alarak ve onlarla dayanışma tesis ederek bu hallerin
den onları kurtarmak gerekir. Yukanda da ifade ettiğimiz gibi Hz. Musa va
sıtasıyla İsrailoğullarının Mısır esaretinden nasıl kurtarıldığını anlatan 
Kur'an ifadelerine göre Hz. Musa Allah'ın vahyine muhatap olmadan önce 
de haksız ve ezilenlerin yanında yer alarak güçlülere ve baskıcılara karşı 
mücadele ettiğini görürüz .. Vahye muhatap olduktan sonra da Firavun ve 
yandaşlarına karşı baskı ve zulüm gören İsrailoğullarıyla dayanışma içine 
girerek onların esaretten kurtarmak için amansız mücadeleye girişmiştir. 
Zayıf ve ezilenin yanında yer alıp onun güçlü ve baskıcılara tercih edilme
si, baskıcılar için ciddi bir siyasi tehdittir. Kur'an'a göre baskı ve zulme ma
ruz kalanların arzu ve isteklerinin yerine getirilmesi baskı ve zulmü yapan
ların korkularını ortaya çıkarır: "Fakat Biz istiyorduk ki, yeryüzünde hor ve 
güçsüz görülen kimselerden yana çıkalım, onların dinde öncüler olmasını 
sağlayalım, onları [Firavun'un şeref ve itibarınal varis kılalım. Ve onları gü
venlik içinde yeryüzünde yerleştirelim; Firavun'u, Haman'ı ve onların or
dularını da [lsrailoğullannın] eliyle korktukları şeye uğratalım" (Kur'an 
28: 5-6). 

d) Baskı ve zulüm altında olan ve toplumlannda marjinalleştirilenlerle 
beraber olup onlarla Kur'an'ın mutraf (şımanklmaddi zenginlik sebebiyle 
şımarmış) veya mustekbir (kibirlilgururlu) diye adlandırdığı kişilere karşı 
dayanışma içinde olmak Allah'ın her şeyi kuşatan rahmetine ve O'nun pey
gamberlerinin misyonunun evrenselliğine engel değildir. lnsani davranış 
tercihen sömürülen, baskı ve zulüm altında olan kişiler üzerine yönlendi
rilirken, kurtuluş için harcanan bu çaba zalim ve gaddar kişinin de bu du
rumdan kurtulmasına da vesile olur. Baskı altında olanla birlikte olmak, 
baskı yapana karşı olmak demektir. Yoksa ona karşı bir baskıcı olarak orta-
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ya çıkmak değil (Esack, 1997: 202). Buna göre baskıcıyakarşı mücadele et
mek baskı altında olanı kurtuluşa ulaştırırken, baskıcıya da kendini baskı 
ve zulüm yapıcı hareketlerden kurtararak daha iyi insan olma fırsatını da 
verir. Işte bu yüzdendir ki Musa'nın Firavun'a mesajı sadece İsrailoğulla
rıyla sınırlı olmamışikalmamış aynı zamanda bizzat Firavun'u ve yandaşla
rını köleleştiren güç ve ölümsüzlüğün aldatıcı görünümüne de işaret etmiş
tir. Allah'ın bu evrensel ilgisinden dolayı bazı insanların diğerlerine karşı 
kendilerini korumaları için onlara yerine getirmeleri gereken tercihler ve
rilmiştir. " ... eğer Allah, insanlara kendilerini başkalanna karşı savunma gü
cü venneseydi yeryüzü çürüme ve yozlaşmaya maruz kalırdı; ama Allah bü
tün alemiere karşı sınırsız lütuf sahibidir" (Kur'an 2: 251). 

Bu noktada "fakir/yoksul ve baskı altında olan kişilerin" insan olmanın 
yeni yolları için yeni projeler ortaya koyınada tüm insanlığın evrensel ola
rak birbirleriyle dayanışma içinde olmasını temsil etmekte olduğunu iddia 
eden Hıristiyan özgürlük teologu Gustavo Gutierrez'e tamamıyla katılıyo
ruz. Çünkü Allah'ın tüm alemierin Rabbi olmasıyla O'nun baskı ve zulüm 
görenlerin yanında yer alması arasında herhangi bir çelişki söz konusu de
ğildir. Zira, Allah'ın baskı ve zulüm altında olanların yanında yer alarak on
ları tercih etınesi O'nun tüm alemierin Rabbi olmasının bir göstergesidir. 
Toplumda bir avuç insan, çoğunluğun kendi insaniliklerini yaşamalarını 
engelleyen ideolojik seçenekler ve sömürgeci ekonomik uygulamalann pe
şine düştüğünde o zaman onlar bu süreçte kendi insaniliklerini de örseler
ler. 

Değerlendirme 

Görüldüğü üzere zalim ve baskıcıya karşı zulme ve baskıya uğrayanın; ta
hakküm eden karşı tahakküme maruz kalanın, zengine karşı yoksulun, ırk
çılığa karşı ayırırncılığa uğrayanın yanında yer almayı öngören ve bireyle-

- rin kişiliklerini, kimliklerini, benliklerini yok ederek onları kendisine ve 
toplumuna yabancılaştıran her türlü girişime karşı çıkan Latin Amerika kö
kenli özgürlük teolojisi, amaç itibariyle genelde tüm peygamberlerin özel
de ise Hz. Muhammed'in getirdikleri öğretiler ışığı altında yapmak istedik
leriyle büyük oranda örtüşmektedir. Çünkü yukanda da gördüğümüz üze-

;: , re hem özgürlük teolojisini geliştiren ve savunan tealoglar hem de tüm pey
gamberler, yaşadıklan dönemin statükocu anlayışına karşı:çıkarak bireyle
ri her türlü baskı, zulüm, haksızlık ve her sömürüden (ekonomik, din
sel...) kurtannayı hedeflemektedir. 
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Ortaya çıkış sebeplerini, temel argümanlannı, kullandığı yöntemleri ana 
hatlarıyla ifade ettikten sonra lslamt kökenieri hakkında bilgi verdiğimiz 
özgürlük teolojisi, lslam dünyasındaki mevcut ciddi sanınların Çözümü 
için yeni teolojik modeller ya da öğretiler geliştinnek isteyen Müslüman te
ologlara birtakım ipuçları sunmaktadır. Bunların başında da metinden yola 
çıkarak gerçekliğe gitmek değil, gerçeklikten yola çıkarak metne gitme an
layışı gelmektedir. Buna göre, hem içinde bulunulan koŞullan iyi okuma 
hem de vahyi yeniden yorumlama, yani vahyi içinde bulunulan şartlan ida
re edip, sosyo-ekonomik ihtiyaçlan cevaplayıp toplumlan geliştirerek daha 
müreffeh bir düzeye çıkaracak, ekonomik dengesizlikleri ve sosyal adalet
sizlikleri giderecek şekilde yorumlama arneliyesi büyük önem arz etmekte
dir. Zaten yorum, metinden anlam çıkarmak değil, realiteden türnevarım 
yoluyla metne anlam verme çabasıdır. Buna göre yorumcu, realite karşısın
da acı çeken ve zihni devamlı sosyal değişme ve gelişmelerle meşgul olan 
kişidir. Zira o, adeta kendisini yoksullar ve mazlumlarla özdeşleştirir. Me
ünden fiili durumlara değil de, fiili durumlardan yola çıkılarak metne gidil
mesi gerektiğini savunan günümüzün önde gelen müslüman te.ologların
dan Mısırlı Hasan Hanefi, kendisiyle yapılan bir röportajda şu noktanın al
tını çizmektedir: "Fiili bir sorunu çözmek için mutlaka konsensüse başvur
mak gerekmez. Elbette metni ve önceki tecrübeleri (kültürel mirası) dikka
te almak gerekir. Ama içtihadı geliştirebilmek, içtihadın alanını genişlet
mek ve etkinliğini, verimliliğini artırabilmek için akılla, kendi aklımla işe 
başlarnam gerekir; metinle değil." Bu çerçeve dahilinde Kur'an'i öğretinin 
güncelleştirilmesinden bahseden Hanefi, Kur'an'ın zaman ve mekanla ka
yıtlı olarak ortaya çıkan sorulara ve sorunlara cevap olarak Hz. Muham
med'e gönderilmiş bir kitap olduğuna ve ayetlerin her birinin kendine öz
gü ayrı ayrı indiriliş nedenleri olduğu ve bu nedenleri bilmeden onun te
mel amacının anlaşılamayacağına dikkati çekerek Müslüman aydınları 

Kur'an'ın geldiği dönemde mevcut olan sorunlara Kur'an'ın verdiği yanıt
lardan yola çıkarak günümüzün problemlerini çözmek yerine sömürgeci
lik, dünyevileşme (sekülarizm), geri kalmışlık, ekonomik ve sosyal denge
sizlikler, toplumsal eşitsizlikler, yoksulluk, açlık, medeniyetler Çatışması gi
bi günümüzün temel sorunlarından yola çıkarak metne, yani Kur'an'a git-
mek gerektiğinin altını çizmektedir. Çünkü gerçeklik ya da müşahede edi- . .,. · 
len somut hayat, Kur'an nassının temeli ve kaynağıdır. Aslında va\9,ayij,t:~~*f.; _ 

- ··; ""' .,.:.•· .. , 
başlamak, kaynağa ve temele dönmek anlamına gelir. Zaten bilindiği üzer~(;~~:~~;:~· 
Kur'an, iniş ortamında cereyan eden hadiselerle örtüşen, ortamın şartlarına 
göre ve vakıanın muktezasına, ihtiyaçlarına bağlı olarak insanoğlunun mas-
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lahatı ve durumunun iyileştirilmesi için gönderilmiştir (Hanefi, 1996: 158-
162; Hanefi, 1998: 227-229; Güler, 1994: 164; Kaplan, 2002: 26-27). 

Özgürlük teolojisinin sunduğu bir diğer önemli ipucu da, inanç ve ey
lem arasındaki ayrılmaz ilişkidir. Çünkü bu teolojik modele göre, önemli 
olan sadece doğru inanç değil, aynı zamanda onu taçlandıran ve kemale er
diren doğru davranıştır. Buna göre inanç mutlaka doğru eylemle desteklen
melidir. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Kur'an'ın genel öğretisinde inanç
salih (doğru) amel birlikteliği ve ayrılmazlığı açık bir şekilde ifadesini bul
maktadır. Eğer doğru inanca sahip olduklarını iddia edenler, inançlarının 
gereği olan doğru eylemleri·yerine getirmezlerse, onların inancının bir an
lamı yoktur. Zaten lslam teoloji düşünce geleneğinde Hariciler, Şia, Mute
zile ve Muhaddisler, arnellerinidoğru uygulamaların imanın parçası olduğu 
tezini savunarak inancın mutlaka doğru uygulamayla taçlandırılması ge
rektiğini dillendirmiş ve böylece toplumsal hayatta ahlaki ve toplumsal gö
rev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamaya çalışmışlardır. Şüp
hesiz ki böyle bir anlayış, teslimiyet, pasifizm ve katı kaderci dünya görü
şüne ve hayat felsefesine yol açan Eş'ari düşüncesine karşı inanç ve eylem 
arasında ayrılmaz bir bağıntı olduğunu savunan ve insanın toplumsal ey
lemlerinde radikal etki yapan Mu'tezili düşüneeye daha yakın durmaktadır. 
Mutezili düşünce inançların eyleme geçirilmesini adalet, va'd, vaid, iyiliği 
emretme ve kötülüğü nehyetme ilkeleriyle sağlam bir zemine oturtmaya ça
ba gösterir (Hanefi, 2000: 89-90).81şte bundan dolayıdır ki, baskının, zul
mün, sömürünün, yoksulluğun, açlığın, fakirliğin, sosyal ve ekonomik 
dengesizliklerin, geri kalmışlığın ve katı yazgıcılığın (fatalizmin) yoğun 
olarak yaşandığı halkı Müslüman üçüncü dünya ülkelerinde Mu'tezili öğ
reti, Eş'ari düşünce sisteminden daha kalkındırıcı, kurtarıcı ve iyileştirici 
bir model olarak görülmektedir. 

8 Bu noktada İslam düşün~e geleneğinde Ahmet b. Hanbel'in Abbasi hilafetine karşı tavır 
alışı Ehli Sünnet düşüncesinin teslimiyet ve pasifizme yol açmadığına örnek olarak gös
teriise de onun bu itaatsizliği ve teslimiyetsizliğinin bütün Ehli Sünnet anlayışını temsil 
ettiğinin iddia edilerneyeceği hususunun alum çizmek istiyoruz. Çünkü bu tür bir an
layışın izlerine daha ziyade ilk dönem Ehli Sünnet çizgisinde rastlanmaktadır. Daha ge
niş bilgi için bkz. Güler, 1999: 48-49. 
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