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?fade özgürlü?ü ile nefret söylemi aras?ndaki ?slam
Mürtetler (dinden dönen) idam edilmemeli fakat dine kar?? hakaret suç say?lmal?d?r, diyor
?ranl? din adam? Mohsen Kadivar.

Öncellikli olarak Kuran’?n ilkelerine dayal? ve peygamber gelene?ine ba?l? sünnetten olu?an
?slamiyet ile ?slam hukuku yani ?eriat odakl? ?slamiyet aras?nda bir fark olmal?d?r. ?lkinde dinde
ifade özgürlü?ü tan?nm??t?r. ?kincisinde ise bu özgürlükler birçok s?n?rland?rma ile kar??
kar??yad?r.
1. ?eriatta ifade özgürlü?ü ile ilgili s?n?rlamalar
?eriat temelli ?slamiyet’te mürtetler idam edilir. Dini de?erlerin a?a??lanmas? ya da alaya
al?nmas? da ölümle cezaland?r?labilir. Baz? hukukçular neyin dini a?a??lama ya da dinle dalga
geçmek say?laca?? ve bunlar?n nas?l cezaland?r?lmas? gerekti?i karar?n? halka b?rak?r. Bu tip
durumda Ta’zir gibi cezalar ve dini kurallara zorla uyma cezas? ile dini yasaklardan sak?nma
cezas? da uygulanabilir. Di?er din ve görü?lerin, hatta farkl? ?slami mezheplerin ve Müslüman
dü?ünürlerin propagandas?n? yapmak zararl? görülebilir ve bundan ötürü cezaland?r?labilir. Ayn?
?ekilde kitap ya da di?er tür kültürel ürünleri basmak da böyle bir propaganda olarak görülebilir.

1/3

?fade Özgürlü?ü Platformu
Thirteen languages. Ten principles. One conversation.
https://freespeechdebate.com/tr

2. ?slam’daki ifade özgürlü?ünün temelleri
Öte yandan, ?slam Kur’an de?erlerine ile peygamber ve ailesinin sünnetine dayanan ?slam
a?a??da de?erlere inan?r:
a) ?slam kendisini hakiki ?lahi bir din olarak görse de, di?er dinlerin ve dü?üncelerin çe?itlili?ini ve
çoklu?unu kabul etmi?tir, hatta dine küfretmeyi, çoktanr?l?l??? ve ateistli?i de bu dünyan?n bir
gerçe?i olarak görür. Bu yüzden de “neyin do?ru neyin yanl?? oldu?u ancak k?yamet gününde
anla??lacakt?r” der.
b) ?nsanlar kendi inanç ve dinlerini seçmekte özgürdür. Hiç kimse hiçbir dini kabul etmeye ya da
hiçbir dinden ç?kmaya zorlanamaz.
c) Kimse bu dünyada herhangi bir dine inand??? için cezaland?r?lamaz. Suç bir haraketin
sonucunda olur, bir inanç ya da iman?n de?il.
d) Kimse din de?i?tirdi?i ya da ?slam gibi bir dini terk etti?i için cezalanamaz. Mürtetler için idam
gibi bu tarz? dünyevi bir ceza, ?slam’?n temel de?erlerine kar??d?r.
e) Kimse ?slam’?n ?artlar?n? yerine getirmeye ve günah sayd?klar?ndan uzak durmaya
zorlanamaz.
f) Dini de?erleri ele?tirmek özgür bir ?slam anlay???n?n do?as?nda vard?r. Bundan ötürü kimse bu
dünyada ya da öbür dünyada cezaya tabii olamaz.
g) ?slam dahil bir dini inan??? a?a??lamak, küçük görmek, alay etmek yanl??t?r. Bunu yapmak
ayn? zamanda inanan?n namusuna ve itibar?na sayg?s?zl?kt?r. Kuran göre tanr? ateist inançlar?
a?a??lamak da yasaklanm??t?r.
III. Nefret söylemi olarak dini a?a??lanmas?
Ki?isel ve Siyasal Haklar Uluslararas? Sözle?mesi’nin 20. Maddesi’ne göre ayr?mc?l??a,
dü?manl??a ve ?iddeti te?vik eden milli, ?rksal ve dini nefret savunuculu?u yasayla yasaklanmas?
gerekir. Dini de?erleri a?a??lamak ise inanlar? küçümsedi?i için nefret söylemi olarak
de?erlendirilip suç olarak say?lmas? gerekir. Bu suçu i?leyenler sivil mahkemelerde jüri huzurunda
yarg?lanmal?d?r. Ku?kusuz bu suçlar?n cezas? idam de?ildir.
Nefret söyleminin kanun ile yasaklanmas? gerekti?i konusunda uluslararas? bir mutabakat vard?r.
Ayn? zamanda bu yasaklar her türlü ifade özgürlü?ü hakk?n? geçersiz k?laca?? ya da ifade
özgürlü?ünü devre d??? b?rakaca??n? belirtir. Geli?mi? ülkeler aras?nda yaln?zca ABD’de nefret
söylemi düzenlemesi ifade özgürlü?üyle ba?da?maz. ?ngiltere’de ise birçok yaz?l? kanun bireyleri
nefret söyleminden korur. Bu kanunlar nefret, tehdit, küfür içeren ve birini ya da bir dini a?a??layan
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söylemi yasaklar. Nefret söylemi para cezas?, hapisle ve her ikisiyle birden cezaland?r?labilir.
Sald?rgan ateistler aras?nda, ele?tiri bir yanda ve a?a??lama, dalga geçme ve küçük görme bir
yanda olmak üzere s?n?rlar?n olmay???, tutucu inanç sahiplerinin a??r? ?iddetli ç?k??lar?na
sebep oldu ve olmaya da devam edecek.
Makul bir dünyan?n ?art? insanlar aras?nda kar??l?kl? sayg?da yat?yor. Dünya nüfusunun dörtte
birinin inand??? inançlar? a?a??lamak ve onlarla dalga geçmek, örne?in kutsal kitap ve
peygamber, o dine mensup baz? tutucu inananlar?n ?iddet içeren a??r? tepkileriyle kar??la?ma
sonucunu gö?üslemeden mümkün olmaz.
?nanç ve mürtetlik aras?ndaki çat??may? engellemek için, ele?tiri ve hakaret aras?ndaki s?n?rlar
iyi çizilmelidir. Bu s?n?rlar yerel ve kültürel olgunlu?a göre de?i?ir. Az geli?mi? ülkelerde,
ele?tirilerin ço?u a?a??lama, geli?mi? ülkelerde ise a?a??lamalar ele?tiri gibi alg?lan?r. Bunun için
bu s?n?rlar?n çizilmesi ciddi bir saha ara?t?rmas? ve teorik ara?t?rma gerektirir. Fakat dinamik ve
olgun bir dünyaya ancak dini de?erlere ve ifade özgürlü?üne kar??l?kl? sayg? ile ula??labilir.
Bir inanan?n kendi dini görü?lerini ba?kas?na dayatmas?na hakk? olmad??? gibi bir ateistin de
kendi ki?isel görü?lerini evrensel de?ermi? gibi dayatmaya hakk? yok. Her türlü ?iddet, hakaret ve
nefret söyleminin önlenmesi için ?nsan Haklar? Evrensel Beyannamesi’nin yan?nda Dini
De?erlerin ve Din D??? De?erlerin Sorumlulu?u ve Görevi Evrensel Beyannamesi’ne ihtiyac?m?z
var.
T?pk? mürtetlerin cezalanmas? ve idam edilmesinin yasaklanmas? gerekiyorsa, ateistlerin ve inanç
sahibi olmayanlar?n dini a?a??lamalar?n?n ve dinle alay etmelerinin bir suç olarak kabul edilmesi
gerekir. ?nançl?lar ve ateistlerin her iki tarafa da yarar sa?layacak ele?tiri özgürlü?ünü kabul
etmelidirler. Kar??l?kl? sayg?ya dayal?, sa?l?kl? bir rekabet Müslümanlar ve di?er dinlere ve
dü?üncelere inananlar aras?ndaki en makul ileti?im biçimi olacakt?r.
3. Üç ilke
A?a??da belirtece?im üç ilke, bir yanda “inanc?n kendisine de?il, inanç sahibine” sayg? duyman?n
ve öbür yanda, hem ?slam inanc? ta??man?n hem de ifade özgürlü?ünün ko?ullar?ndand?r:
Dini inançlar? ele?tirebilme özgürlü?ü
Dini ve ateist inançlar? nefret söylemi diyerek a?a??laman?n yasaklanmas?
Mürtetlikle ilgili tüm cezalar?n, özellikle idam?n, kald?r?lmas?

Yay?nland?March 12, 2012
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