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SiYASETiN ÖZNESi OLARAK
iNSAN ve ONUR

HULUSi ŞENTÜRK

Giriş:

“Siyasetin öznesi insandır.” Çünkü siyaset, insan 
için ve insanlar tarafından gerçekleştirilir. Her ne 
kadar siyaset, toplum yönetimi, toplumsal kararla-
rın verilmesi ile ilgili bir kavram ise de toplumlar, ni-
hayetinde sosyal varlık olan insanın birlikte yaşama 
ihtiyacından kaynaklanan yapılardır. Bu sebeple, 
toplum hayatının mümkün olan en iyi şekilde yö-
netilmesini amaçlayan siyaset, özü itibarı ile insan 
için ve insanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 
İnsan için olan yapıların varlık sebebi insan için en 
iyi olanı sağlayabilmektir. İşte tam burada, insan 
için en iyinin ne olması gerektiği sorusu gündeme 
gelmektedir. En sonda söyleyeceğimizi en başta 
söyleyelim; insan için en iyisi, insan onurunun korun-
duğu hayatın var kılınmasıdır. İnsan, diğer varlıklar 
gibi salt kendi varlığını koruyarak yaşayamaz; çünkü 
o ne cansız varlıklarla ne de bitki, hayvan gibi canlı 
varlıklarla aynı değer ve konumda değildir. 

İnsanı diğer varlıklardan değerli ve üstün kılan 
nedir; bu durum nereden kaynaklanmaktadır?  
Bu soruya dini bakış açısıyla cevaplar verildiği 
gibi, dinlerden bağımsız olarak da cevaplar 
üretilmektedir. Ancak bu cevaplar aslında 
birbirinin alternatifi değil, sadece gerçeklerin farklı 
perspektiflerden gözlenmesidir. Dinler, insanın 
üstün konumunu belirtirken ona bu üstünlüğü 
verenin Yaratıcı olduğunu söyler. Ancak bu kuru 
kuruya bir üstünlük ifadesi değildir. İnsan, üstündür 
konumdadır çünkü Yaratıcı, diğer varlıklara 
vermediği akıl, irade gibi özellikleri insana vermiş ve 
insan bu özelliklerle diğer varlıklara göre üstün bir 
konuma gelmiştir. Dinden bağımsız olarak üretilen 
cevaplar da aslında benzer şeyleri söylemektedir. 
Onlara göre de insan diğer varlıklardan üstündür; 

çünkü akıl sahibidir. Aklıyla çevresini tanımakta, 
tanımlamakta, tasarlayabilmektedir. Burada tek 
fark, bu özelliklerin kaynağıdır. Dinlere göre bu 
özellikler ilahi bir lütuf olarak Yaratıcı tarafından 
verilmiştir ama diğerlerine göre bu üstün özellikleri 
insana doğa bahşetmiştir.   

İnsan-Değer-Onur:

İnsan, her ne kadar organizması itibarıyla 
hayvanlara benzese de o, sadece hayvanlar gibi, 
içgüdüleri ile davranarak, içinde bulunduğu ortama 
uyum sağlayarak varlığını sürdürme çabasında 
olan bir varlık değildir. Nihilistler ve Varoluşçular 
gibi kimi felsefi akımlar insanın diğer varlıklara 
göre üstün konumunun aslında insanın kendisinin 
tahayyülü olduğunu iddia etseler de insanın, akıl, 
irade sahibi bir varlık olarak hayvanlarla asla 
kıyaslanamayacağı açıktır. Varlığı açıkça belli 
olanın, farklı mantıklar yürütülerek var olmaktan 
uzak görülmesi, ilk düğmenin yanlış iliklenmesinin 
bir sonucudur ki, bu, insanı hayvanların bir türü 
olarak görmektir. Oysa canlı olmak nasıl ki hayvanı 
bitki yapmıyor ve ona “gelişmiş bitki” denilmiyorsa, 
insanın da sadece organizmasından hareketle ona 
“gelişmiş hayvan” denilemez.   

İnsan aklını, hayvanlardaki beynin evrimsel 
süreçle gelişmesinin bir sonucu olarak gören 
biyolojik yaklaşımlar, aklı sadece beynin bir faaliyeti 
olarak görmekte, insan beyninin, sinirsel sisteminin, 
bu organ ve sistemlere etki eden kimyasalların 
“etkilerinden hareketle, etkileyeni tek neden” olarak 
görme yanlışına düşmektedir. Elbette bu organ ve 
sistemler insanın aklını kullanabilmesini etkilemek-
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tedir ancak etkiden hareketle etkileneni, etkileyenin 
yarattığı bir varlık olarak göremeyiz. Çünkü akıl, sa-
dece bilgisayarlar gibi belirli bir programla çalışan 
organ veya araç değil, mahiyeti açıklanamayan 
ama olayları gözlemleyen, çözümleyen, tasarlaya-
bilen bir kabiliyettir. Bu kabiliyet ise, içgüdüsel değil-
dir. İçgüdü, gayriihtiyari bir faaliyet iken, akletmek, 
bilinçli bir faaliyettir.

İnsanın irade sahibi olduğu yani karar ve 
davranışlarında kendisinin belirleyici olduğu 
gerçeği herkes tarafından kabul edilmektedir. 
Böyle olmakla beraber, elbette ki insanın içinde 
bulunduğu toplumsal, ekonomik, kültürel şartlar, 
onun karar almasında önemli derecede etkilidir. 
Yine insanın hayat tecrübesi, geçmiş deneyimleri, 
onun kimi karakter özellikleri de karar ve davranış-
larını etkilemektedir. İnsan bazen bu etkilere teslim 
olan, bazen bu etkilere rağmen bir tavır ve eylem 
içerisine girebilen irade sahibi bir varlıktır. Oysaki 
hayvanlardaki irade tamamen içgüdüsel ve şart-
lanma sonucu oluşmaktadır. Yani hayvanlar için bi-
linçli bir tercihte bulunma durumu yoktur.

İnsan bilinç sahibi bir varlıktır. Bilinçle ilgili 
farklı disiplinlerde farklı tanımlar yapılmaktadır. 
Disiplinlerin bilinç konusuna bakışları doğal olarak 
farklılık gösterse de sonuçta insan, kendisinin 
varlığının farkında olan tek varlıktır. O, kendisinin 
farkında bir varlık olarak sadece türünün bir üyesi 
değil, aynı zamanda şahsiyet sahibidir. O, sadece 
merhamet gibi duygularla veya sahip olduğu ahla-
ki ilkelerle kendi menfaatine aykırı da olsa kararlar 
alabilmekte, eylemde bulunabilmektedir. Bazen ise 
kendi zararına olduğunu bile bile, yine şahsiyetini 
oluşturan hırs, öfke veya benzer duygularla hareket 
edebilmektedir. 

İnsan, vicdan sahibi olan bir varlıktır. O, yapıp 
ettiklerinden veya şahit olduklarından dolayı kendi 
içinde farklı duygular yaşar. Vicdan; en genel 
anlamda, kişinin kendi ahlâk değerlerini dolaysız 
bir biçimde kendiliğinden yargılamasını sağlayan iç 
yeti ya da kişiyi bunu yapmaya yönelten iç duyudur. 
Kişinin kendi edimlerini, tüm yapıp etmelerini ahlaki 
bakımdan yargılama yetisi ondadır. Bir başka 
ifadeyle vicdan, iç bilinç düzeyidir. Yerleşik felsefe 
dilindeyse ahlaki bakımdan neyin doğru neyin 
yanlış olduğunun, doğru ile yanlışın ilkelerinin ya da 
iyi ile kötünün neliğinin dolaysız kavranışını sağla-
yan, her insanda var olduğu düşünülen bir tür “ah-
lakî bilinç”tir.1 

1  İMAMOĞLU, Abdulvahit, “Vicdan Kavramının Psiko-Sosyal Tahlili”, 
Akademik İncelemeler Dergisi c:5 sayı:1 yıl: 2010: 129-147, s: 131

Her ne kadar özellikle seküler yaklaşım vicdanı 
insanın doğasında var olan bir duygu olarak kabul 
etmiyor, onun ya kalıtım yoluyla ya bireyin hayat 
deneyimleri veya toplumun tarihsel süreçte elde 
etiği deneyimin kişiye yansıması olarak görüyorlar-
sa da bu açıklamaların hiçbiri özellikle de kişi vic-
danında karşılık bulamamaktadır. Zaten “en uygun 
olanın hayatta kalması”2  gibi vicdanları kanatan 
bir sosyolojiyi savunan Spencer’in “vicdan” denilen 
hususiyeti, atalarımızın deneyimlerinin kalıtım yo-
luyla aktarımı olmasını savunması şaşırtıcı değildir. 
“İnsan kötü değildir, aksine iyidir””3 diyen John Lo-
cke’un insanın doğuştan vicdanı olmadığını, bunun 
deneyimlerle elde ettiğini savunması ise kendi için-
de tutarsızdır. Doğuştan iyi olanın, doğuştan vicdan 
sahibi olmadığı birbiri ile ne kadar uyumlu bir yak-
laşımdır. 

Gerek İslam alimlerine ve gerekse birçok düşü-
nüre4 göre insanın vicdanı onun doğasında vardır, 
yani fıtridir. Vicdan, insanın en mümtaz yanı, en ince 
tarafıdır. İnsandaki bu incelik selim fıtratla ilgilidir. 
Denilebilir ki vicdan selim fıtratın şuur hâlindeki bir 
tezahürüdür. İçsel bir ahlaki şuur olarak vicdan her 
zaman hak, adalet ve hakkaniyetten yanadır. Bu 
bakımdan vicdan insanın belki de en güvenilir ahlak 
öğretmenidir. 

Çünkü o gerek bireysel gerek toplumsal 
tutum ve davranışları ahlaki açıdan hiçbir 
kayırmada bulunmadan ve hiçbir çifte standarda 
yaslanmadan değerlendirir. İnsan ahlaki değerleri 
ihlal ettiği zaman, içinde kendi “ben”ine hâkim 
olabilecek güçlü bir “ben”in baskısına maruz kalır. 
İşte bu baskı mercii vicdandır.5 

Bu hasletini kaydeden bir insanın aynı zamanda 
insaniyet dediğimiz üstün değerlerini de kaybede-
ceği açıktır. Vicdan elbette bir bilinç düzeyi olarak 
deneyimlerden, toplumsal değerlerden, alınan eği-
timlerden etkilenir ama bütün bunların dışında da 
insanın doğuştan sahip olduğu iyiye, güzele mey-
letme, yanlıştan, kötüden ikrah etme özelliği vardır 
ki, işte insanı insan yapan en önemli değerlerden 
birisi bu vicdanıdır.  
2  Herbert Spencer’den aktaran: DURSUNOĞLU, İsmail, “Sosyal 
Darwinizm”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c: 
6, sayı: 1,yıl: 2016: 210-221, s: 213
3  John Locke’tan aktaran: EMEKLİER, Bilgehan, “Thomas Hobbes 
ve John Locke’un Güvenlik Anlayışlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi”, 
Güvenlik Stratejileri Dergisi, c: 7, sayı: 13, 2011, s: 115-116
4  Kant, Rousseau, Descartes gibi filozoflar vicdanın insanın 
doğasında olduğunu savunmaktadır. Bkz: ARSLAN, Elif İçöz, “Dini 
Felsefi Psikolojik ve Sosyolojik Boyutuyla Vicdan ve Vicdanın Değer-
ler Eğitimindeki Yeri”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Anabilim Dalı, Değerler Eğitimi Bilim 
Dalı, Sakarya 2018, Y. Lisans Tezi, s: 13
5  ÖZTÜRK, Mustafa, “Vicdan, Vicdanlılık ve Vicdansızlık Üzerine”, 
Diyanet Aylık Dergi, sayı: 227, yıl: 2009: 4-7, s: 4
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İnsan, sahip olduğu üstün özellikleriyle içinde 
bulunduğu çevrenin “öznesi” olan bir varlıktır. Özne 
olduğu için de “belirlenen” değil “belirleyen” bir ko-
numda bulunmaktadır ki, bu da insanı diğer varlık-
lara göre daha üstün bir konuma taşımaktadır. Yani 
insan özne olduğu için kaçınılmaz olarak da “onur” 
sahibidir. 

Ancak, insanın özne olması ile anlatılmak iste-
nen, onun her şeyin mutlak anlamda belirleyicisi 
olduğu değil, kendisini ve kendi dışındakileri düşü-
nebilen, haklarında değerlendirme yapabilen bir 
varlık olmasıdır. Her ne kadar tarihi uygulamalarda 
çoğu zaman toplum ve/veya devlet kendisini özne 
yerine koymakta ve insanı nesneleştirmeye çalış-
maktaysa da aslolan onların “nesne”, insanın ize 
“özne” olmasıdır.

İnsan, kendisine üstün değer veren, onu 
onur sahibi varlık yapan özelliklerini kendisi elde 
etmemiştir. Her ne kadar evrimci yaklaşım, insanın 
doğada tesadüfen oluştuğunu, milyonlarca yıl sü-
ren zaman içerisinde akıllı, iradeli, vicdan sahibi 
varlık olan insana dönüştüğünü söylüyorsa da do-
ğada insandan başka akledebilen, irade sahibi ve 
vicdanı olan başka bir varlık olmayışının nedenini 
açıklayamamaktadır. 

Hayvanlarda var olan içgüdülerin evrimsel sü-
reçle gelişmesi olarak açıklamaya çabalayan biyo-
lojik yaklaşımlar, akledemeyen varlıkların nasıl olup 
da bilinç sahibi olduğuna cevap olarak sebebi bi-
linmeyen bir “sıçrama” teorimi üreterek, sadece dini 
söylemlerin yerine farklı bir söylem geliştirme gibi 
beyhude çabalardan öteye gidememektedir. Evre-
nin maddeden oluştuğunu, evrende kendiliğinden 
(!) ortaya çıkan bir canlı organizmanın milyonlarca 
yıl içinde gelişerek insan olduğunu söyleyen ama ilk 
“canlı” varlığın nasıl ortaya çıktığını açıklayamayan 
seküler yaklaşım, maddeden canlı üretmek için 
yaptığı sayısız laboratuvar çalışmaları sonucunda 
yine ancak cansız madde üretebilmiştir. 

İnsanın doğasında bu özelliklerin bulunmadığını, 
ancak tarihi süreç içerisinde yaşanan deneyimlerin 
ve insanın içinde bulunduğu toplumun insanı inşa 
ettiğini savunan düşünceler, insanı “boş6 bir kâğıt” 
olarak gören ve zaman içerisinde çevresinin bu kâ-
ğıdı doldurarak insanı oluşturduğunu savunanlardır. 
Oysa burada çok bariz bir hata yapılmaktadır. Şöy-
le ki, eğer insan boş bir kâğıt ise ve içinde bulundu-
ğu toplumsal değerlerle şekilleniyor ise, toplumdaki 
bu değerleri oluşturanlar kimlerdir? 
6  John Locke’a göre insanın doğuştan iyi-kötü değer yargıları 
yoktur, o bir “tabula rasa” yani “boş levha” gibidir. 

Eğer bu değerlerin, insanlığın yaşam boyu elde 
ettiği deneyimler olduğu iddia edilecek ise, bu de-
ğerleri oluşturmaya başlayan insanlar, neye göre 
değer oluşturdular? En basitinden düşünme me-
lekesine sahip olmaları gerekirdi ki, bu meleke fıtri 
değilse yani doğalarında yoksa, zaten iyi-kötü de-
ğerlendirmesi yapamayacakları için değer oluştu-
ramazlar. Eğer değerleri, fayda/zarar ekseninde, 
doğanın kendilerine verdiği akıl ile oluşturduğu id-
dia edilecekse, o zaman insanların irade sahibi ol-
duğu da kabul edilecek demektir. İnsanın iradesinin 
de aklının da doğasında var olduğunu kabul etti-
ğimizde geriye insan doğasında iyi-kötü ayrımının 
bilinip bilinemeyeceği kalmaktadır ki, zaten ilk iki 
özelliğin bile insanın kendi çabalarını sonucu olma-
dığını kabul ettiğimize göre, insanın üstün özellikle-
rinden en azından bu ikisinin onun emeğinin sonucu 
olmadığını kabul etmiş oluruz. 

İnsan, doğası gereği akleden, iradesi olan, vic-
dan sahibi ve “ben” bilincinde bir varlık olarak, ev-
rendeki bilinen diğer canlılardan çok ayrı bir ko-
numdadır. En basit mantık bile, var olanın kendisini 
var edemeyeceğini bilir. Öyle ise insanın “var” ol-
ması yani varlık sahnesine çıkması kendi iradesi ile 
olmadığı gibi, sayılan bu özellikler de onun kendi 
gayretlerinin ve iradesinin sonucu değildir. Elbette 
bu özelliklerini geliştirmek, işlerliğini artırmak insa-
nın çabalarına bağlıdır. Aklı olduğu halde akletme-
yen, kendi aklına başvurmak yerine birilerinin kendi-
sine yön vermesini, emir vermesini bekleyen insanlar 
vardır ama bunlar akıl sahibi olmayan değil, aklını 
kullanmayan insanlardır. Çünkü bu özellikler insan 
fıtratına kullanıma hazır olarak verilmiş ve kullanımı 
insanın kendisine bırakılmıştır.  

İnsanların sahip oldukları akıl, irade, bilinç, vic-
dan gibi üstün değerlerin yaratıcısının kendisi 
olmaması ama buna mukabil, bunları kullanacak 
olanın kendisi olması, insan ile bu özellikler 
arasındaki ilişkinin “mülkiyet” değil “kullanım hakkı”7 
olduğunu göstermektedir. Bu sebepledir ki ne insa-
nın kendisi bu onurdan feragat edebilir ve ne de bir 
otorite bu onuru insandan alma hakkına sahiptir. 
Çünkü onurun taşıyıcısı insan ise de ona bu onuru 
veren onurun malikidir. 

Peki, insanın onurlu konumuyla ilgili problem ya-
şanmakta mıdır? Ne yazık ki “evet.” İyi de bu olum-
suzluğun kaynağı nedir? Cansız varlıklar veya bit-
kiler-hayvanlar âlemi insanın bu onurlu konumuna 
yönelik sorun mu oluşturmaktadırlar? “Hayır!” İnsa-
nın onurlu konumu ile ilgili sorun, yine insanlardan 
kaynaklanmaktadır. 
7  İsmet Uçma’nın ifadesidir.



52

Onurlu konumu tüm insanların en doğal konu-
mu olarak kabul etmeyen, bu onurlu konumu sade-
ce bir gruba ait olarak gören bazı insanların, diğer 
insanlara yönelik tutumları sorunun asıl kaynağıdır. 
İnsanların onurlu konumuna yönelik gasp edici gi-
rişimler felsefi, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik 
alanlarda kendilerini haklı çıkarabilmek için argü-
manlar geliştirirken, hakların gaspına karşı çıkanlar 
da karşı argümanlar oluşturmaktadır ve bu müca-
dele de insanlığın tarihi sürecine damgasını vur-
maktadır. 

İnsan onuru son dönemlerde sık kullanılan bir 
kavram haline gelmiştir. Başta Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Beyannamesi olmak üzere uluslararası 
çok sayıda doküman bu kavramı kullanmaktadır ve 
çok sayıda ülke anayasası da insan onurunu temel 
ilkeleri arasında saymaktadır. Tarihi süreçte insan 
onurunun kavramsal içeriğine yönelik yaklaşımlar 
çok farklı olmuştur. Uzun yıllar insan, felsefe 
dünyasında kendisine çok az yer bulmuş, buna 
mukabil başta İslam olmak üzere, özellikle vahyi 
dinler insanın onurlu, değerli bir varlık olduğunu 
açıkça ilan etmiştir. İlan etmesine etmişlerdir ama 
ne yazık ki tarihsel süreçte, bu dinlere mensup 
olduğunu iddia edenlerin hâkimiyetindeki toplum 
ve devletler insanın bu onurlu konumunu çok za-
man görememiş ve hatta tam zıt yönde uygula-
malarda bulunmuştur. 

Felsefe dünyasında insan onurunun dillendiril-
mesi çok uzun geçmişe sahip değildir. Her ne kadar 
bazen kimi düşünürlerce bu veya buna benzer kav-
ram ve düşünceler savunulmuş ise de ağırlıklı olarak 
toplum, devlet ve özellikle de son yüzyıllarda ideo-
lojiler insandan daha üstün konumda görülmüştür. 
Buna mukabil günümüzde ise herkesin diline pele-
senk olmuş bir kavram halini almış ve “insan onu-
ru” kavramı, “insanlık onuru” olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Tek bir insanın onurunun çiğnenmesi, 
tüm insanların onurunun çiğnenmiş olacağı anla-
mına gelen bu kullanım aslında işin özü olarak çok 
önemlidir. Çünkü insan denilen varlık, “insanlık” de-
nilen bir ailenin üyesidir. İnsanlık, tüm insanları içine 
alan kavram olduğu gibi aynı zamanda insanı de-
ğerli kılan asil özelliklerini ifade etmektedir. “İnsanlık 
öldü mü?” diye soran biri, bu sorusu ile yardımlaş-
ma, dayanışma, merhamet, iyilik ve benzeri güzel 
hasletler artık yok mu oldu diye sormaktadır. Dola-
yısıyla insan onuru ile insanları değerli kılan hasletler 
birbirinin ayrılmaz cüzleridir. Bu sebepledir ki, insan 
onurunu korumanın ilk şartı, insanı merkeze alan 
yaklaşım iken, olmazsa olmazı da insanlık değerle-
rinin muhafaza edilmesidir. İnsan onuruna yönelik 
her türlü saldırı nasıl ki insanlık onuruna yapılmış de-

mekse, insani değerlere yapılan her türlü saldırı da 
insan onuruna yapılmış demektir. Ne yazık ki günü-
müzde “insan onuru” kavramının arkasına sığınarak 
insani hasletlere savaş açmış kişiler ve yapılanmalar 
artmaya başlamıştır. 

Hızla sekülerleşen bir dünyada yaşıyoruz; ar-
tık değerler denilen şeyler nitelik değil nicelik ifade 
eder oldu. Maddi olanın hâkim olduğu dünyada 
manevi değerler “hobi” olarak görülen uğraşlara; 
belki biraz da edebiyatın romantik sahasına bı-
rakıldı. Günümüz insanını bir kelime ile anlatmam 
istense, tercihim “vurdumduymaz” olurdu. Kendisi 
dışındaki dünyayı ancak kendi menfaati kadar ilgi 
alanına alan, bir yanda milyonlarca insan aç iken 
kendisi en şaşaalı hayatı yaşayabilen, milyonlarca 
mülteciye “caretta caretta”lara gösterdiği kadar 
bile ilgi göstermeyen insanlarla dolu bir dünyamız 
var; modern, medeni bir dünya (!)

İnsanlık hasletlerinden sıyrılmış bir onur 
kavramının insanlara verebileceği hiçbir şey yoktur. 
İnsani değerlere sahip olduğu için onur sahibi 
olan insanın bu değerlere bigâne kalması ama 
buna mukabil “insan onuru” kavramının arkasına 
sığınarak kendi şımarık ve doyumsuz taleplerini 
dilendirmesi ne kadar da acıdır. 

Yukarıda bahsettiğimiz olumsuzluklar elbette 
madalyonun bir yüzüdür; diğer yüzünde ise, güya 
“insan için” diyen ama insanı ezen, aşağılayan, onu 
araç haline dönüştüren düşünce ve uygulamalar 
bulunmaktadır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” yak-
laşımı yerine devlet için insanın en temel haklarının 
ihlalini meşru gören sapkınlıktan tutun da “birey 
özgürlüğü” adı altında insan şahsiyetini yok eden 
maddeci, çıkarcı, sömürgeci pazar hâkimiyetine 
kadar uzanan bir yelpaze var. 

İnsan; akıl, irade, vicdan, bilinç sahibi, ahlaki 
değerler üretebilen bir varlıktır ve bu yönüyle de 
varlıklar âleminde müstesna bir yere sahiptir. O, 
bu özellikleri ile kendi sağlıklı gelişimini temin için 
toplumlar oluşturur, değerler belirler ve bütün 
bunları korumak için de kurumlar inşa eder. Varlık 
sebepleri insanın ihtiyaçlarını karşılamak olan bu 
toplumların, değerlerin, kurumların her biri zaman 
içinde araçtan amaca dönüşmekte ve kendi 
varlıkları için, kendisini var edeni feda edebilmekte, 
bunun doğal sonucu olarak insanlara huzur ve 
saadet sunamamaktadır. 

İslam inancına göre Allah, insanı üstün özelliklerle 
yaratmış, tüm kâinatı onun yararlanabileceği 
şekilde dizayn etmiş (ya da insanı tüm kâinattan 
yararlanabilecek özellikte yaratmış), ona verdiği 
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bu özelliklerle yeryüzünde adaletin hâkim olduğu 
bir medeniyet inşa etme görevi vermiştir. Bu 
görevi yerine getirebilmesi için insan bir yandan 
doğayı, işleyebilmeli ve diğer yandan da sosyal 
yapı inşa edebilmelidir. İslam’da özelikle insanın 
bu özelliklerine ve misyonuna vurgu yapılırken 
“halife” ve “emanet” kavramlarının kullanılması çok 
önemlidir.  Halife kavramı8, yeryüzünün yöneticisi 
olma anlamında ise de aynı zamanda bu kavramın 
diğer anlamları da göz önüne alındığında (halefi 
olduğu adına yönetme, O’nu temsil etme gibi) in-
sanın halifeliği, onun bu görevi ifa ederken, görevi 
kendisine verene layık olmayı gerektirir. Allah adildir 
ve halife de adil olmalıdır; Allah merhamet sahibi 
(Rahman, Rahim)’dir ve halife de merhamet sahibi 
olmalıdır. Allah Hakim’dir yani hikmetle iş yapandır, 
abes iş yapmaz ve halife de hikmet üzere olmalıdır. 
Bu Allah’ın isim ve sıfatları sayısınca çoğaltılabilir. 

İnsana verilen adalet ve merhamet temelleri 
üzerinde medeniyet inşa etme görevinin ve bu 
görev için gerekli kabiliyetlerin ona verilmesinin 
emanet9 olarak tanımlanması, bu özelliklerin ve 
konumun sınırsızca kullanılamayacağının açık ifa-
desidir. Bunlar emanettir ve emanetin muhafazası 
şart olduğu gibi, emanetin, emanet edilme ama-
cına uygun kullanılması da şarttır. Yani insan onu-
runu korumak insan için şart olduğu gibi, bu onuru 
oluşturan kabiliyetlerin de emaneti verenin isteği-
ne göre kullanılması gerekir.  İslam inancına göre, 
insanın onurlu konumuna yönelik en önemli tehdit 
yine insan ve onun bitmek tükenmek bilmez arzu-
larıdır. İnsan, yeryüzünde görevlendirilmesinden 
önce bu tehlike konusunda uyarılmış ve hatta bir 
de tatbikatlı eğitimden geçirilmiştir. Şeytanın (İster 
insan dışındaki saptırıcı güçler anlamında ele alın-
sın isterse insanın doğasında da bulunan saptırıcı 
özellikler anlamında kullanılsın, isterse de her ikisi de 
beraber söz konusu olsun) onu nasıl aldatabileceği, 
doğru yoldan saptırabileceği ve bunun sonucunda 
insanın düşeceği kötü durum ona öğretilmiştir.10 

8  Bu kavramla ilgili Bkz: PAZARBAŞI, Erdoğan, “Kur’an’a Göre Hali-
felik ve Toplumsal Süreklilik”, Bilimname Dergisi, yıl: 2003, sayı: 1, s:16-
17; MEVDUDİ, Ebu’l Al’a, “İslam’da Hükümet”, Tercüme: GENCELİ, Ali, 
Hilal Yayınları, Ankara, 3. Baskı, s: 258; El-İSFEHANİ; Ragıp, “Müfredat 
(Kur’an Kavramları Sözlüğü)”, Tercüme: TÜRKER, Yusuf, Pınar Yayın-
ları, 3. Basım, İstanbul 2012, s: 507; ŞİMŞEK, Said, “Günümüz Tefsir 
Problemleri”, Kitap Dünyası Yayınları, Konya 2011, s: 431; ELİK, Ha-
san, “İnsan Eksenli Din”, İfav Yayınları, İstanbul 2012, s: 87; BOLAY, H. 
Süleyman, “Adem”, TDV İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yayınları, 
İstanbul 1998, c.1, s: 359
9  Bu kavramla ilgili Bkz: DEMİRCİ, Muhsin, “Kur’an’a Göre İnsan ve 
Sorumlulukları”, Ensar Neşriyat, İstanbul 2010, s: 141; MALİK, Fazlur 
Rahman, “Ana Konularıyla Kur’an”, Ankara Okulu Yayınları, 11. Baskı, 
Ankara 2011, s: 53; İSLAMOĞLU, Mustafa, “Hayat Kitabı Kur’an”, 
Düşün Yayıncılık, İstanbul 2010, c.2, s: 843; El-BUTİ, Ramazan; 
“Kur’an’da İnsan ve Medeniyet”, Risale Yayınları, İstanbul 2007, s: 16
10  Kur’an’da insanın cennete iken şeytanın aldatması sonucu günah 
işlemesi ve cennetten çıkarılması konusuna atıf yapılmaktadır. 

İnsan onuru, onun menfaat, meşakkat, ihtiyaç 
ve benzeri sebeplerle hiçbir güç, otorite, karşısında 
eğilip bükülmemesini gerekli kılar. Bunun yolu da 
kendisini yaratandan başka hiçbir gücün mutlak 
otorite, alan-veren, kaderi belirleyen olmadığına 
inanmayı yani tevhid inancına sahip olmayı ge-
rektirir. Tevhid inancı, insanı onurlu konumunu 
korumasını ve aynı zamanda içinde bulundu-
ğu şartlar karşısında hayatı anlamsız, absürd 
görmesini önleyeceği gibi insanın kendisini mutlak 
güç olarak görmesini ve bunun sonucu olarak da 
kendi menfaatleri için doğal ve sosyal çevresini 
fütursuzca yağmalamasını engeller.  

İnsan, kendi eli ile inşa ettiği ortamlarda, 
kendi onurunu yitirmiştir. İnsan, yitirdiği onurunu, 
uluslararası sözleşmelerle, yargı kararları ile değil 
ancak öncelikle insani değerlerini yeniden var 
kılmakla kazanabilir. Uluslararası sözleşmeler 
ve yargı kararları ancak var olanı korumak 
için gereklidir. Öyle ise insan onuru için insanlık 
değerlerinin yeniden ihyası, günümüzün en önemli 
davası olmalıdır. İçinde bulunduğumuz ortamlarda 
önceliğin insan olabilmesi için önce bizlerin insan 
olma bilincinde olmamız gerekmektedir. 

Değerlendirme: Siyaset ve İnsan Onuru:

Siyasetin öznesi insandır ancak ne yazık ki uy-
gulamada -çoğu zaman- insanın nesne olarak 
algılandığı görülmektedir. Siyasetin çok değerli bir 
uğraş olması, bizatihi bu uğraşın insan için olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Bu sebepledir ki siyasetle 
uğraşanların öncelikli hassasiyetleri, insani değer-
lerin muhafazası ve sahip olduğu değerleri en iyiye 
doğru geliştirebilme ihtiyaçlarına uygun şartların 
tesis edilmesi olmalıdır.

Siyaset insan için olmakla birlikte insanlar ta-
rafından gerçekleştirilebilen bir uğraş olduğuna 
göre, siyasetçilerin öncelikle “insani değerlere sahip 
bireyler” olmayı önemsemeleri ve bizzat kendilerini 
nesne değil özne konumunda bulundurmaları 
gereklidir. Amaç insan, araç ise siyaset olduğuna 
göre aracı amaca dönüştüren her türlü girişim in-
sanın kendi onurlu varlığını inkâr etmesidir. 

İnsan olarak geldiğimiz bu dünyada 
insanca yaşayabilmek için toplumsal hayata, 
toplumsal hayatımızın ise doğru siyasete ihtiyacı 
bulunmaktadır. Doğru siyaset yapabilmenin tek 
yolu ise siyaseti, insan olarak, insanlar için ve 
insanlığa uygun olarak gerçekleştirmemizdir. Ma-
kamlar, menfaatler elde edilebildiği kaybedilebilir 
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ve birileri kaybederken aslında başka birileri de ka-
zanır. Ve yine kaybedilen bir gün geri alınabilir. Ama 
insanlık kaybettiğinde kaybeden tüm insanlardır ve 
bir kez kaybedilince en azından kısa ve orta vadede 
tekrar kazanılamaz. 

Siyasetle uğraşırken insani değerlere aykırı dav-
ranışlarda bulunabilenlerin genellikle bu davranış-
larını “siyasetin gereği” gibi anlamsız bir mazeretin 
arkasına sığınarak meşrulaştırmaya çabaladıklarını 
görürüz. Elbette her uğraşının, her çalışmanın ken-
di ekolojik ortamları vardır ve bu ortamlar da ken-
dilerine uyulmasını gerektirir fakat hiçbir uğraşının 
ekolojik ortamı, tüm bu uğraşların dahil olduğu asıl 
ekolojik ortama aykırı olmamalıdır. Asıl olan ekolojik 
ortam ise “insaniyet”tir. Öyle ise olması gereken in-
san için, insanca siyasettir. 
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