
BİLGİ NOTU
(İNSAN HAYATININ DOKUNULMAZLIĞI)

Yüce dinimiz  İslam’a  göre  her  insanın  hayat  hakkı  kutsaldır.  İnsan,  rengi,  dili,  ırkı

cinsiyeti  fark  etmeksizin  bu  hakka  doğuştan  kavuşur.  Hiç  kimse  hukukun  ve  ahlakın

sınırlarını aşarak asla ona el uzatamaz. İslam’a göre bir insanı öldüren sanki bütün insanları

öldürmüştür.  Bir  insanı  yaşatan  da  sanki  bütün  insanları  yaşatmıştır.   Nitekim  Kur’an-ı

Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:   “…Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya

karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur.

Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur...” (Mâide, 5/32)

Peygamber  Efendimiz  (s.a.s)  ise  bizleri  şöyle  uyarmaktadır:  “Müslüman’ın

Müslüman’a malı, ırzı ve kanı haramdır.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 35.)

Dinimizce kutsal ve saygın kabul edilen can dokunulmazlığını  ihlal  etmek, ona kast

etmek haramdır, ebedi cehennemi gerektiren büyük bir günahtır. Sadece cana kıymak değil,

insanın kalbini  kırıp  incitmek,  ona hakaret  etmek veya onunla alay  etmek,  şahsiyetine  ve

saygınlığına zarar vermek de haramdır. İslam’ın haram kıldığı bu söz ve davranışların tamamı

kul  hakkı  ihlalidir.  Böylesi  davranışlar  toplumsal  yapımıza  zarar  verdiği  gibi  kardeşlik

hukukumuzu da tahrip etmektedir.

Son  günlerde  bazı  kamu  görevlilerimize  yönelik  şiddet  eylemlerine  üzülerek  şahit

oluyoruz. Yaşanan bu acı olaylar yüreğimizi dağlıyor. Bir daha böylesine menfur hadiselerin

yaşanmaması için her birimize ayrı ayrı sorumluluklar düşüyor. 

Müminler olarak her hal ve şartta merhameti kuşanalım. Çevremize rahmet nazarıyla

bakalım; insaflı ve vicdanlı davranalım. Hırsımızı ve öfkemizi yenelim. Şiddeti hiçbir zaman

haklı  görmeyelim,  merhametsizliğe  bahane üretmeyelim.  İnsanların can ve mal  hususunda

güvendiği  bir  mümin,  elimizden  ve  dilimizden  insanların  zarar  görmediği  bir  Müslüman

olmanın  gayretinde  olalım.  İnsan  şahsiyetini  ve  onurunu  hedef  alan,  Yüce  Rabbimizin

gazabını gerektirecek her türlü söz ve davranıştan uzak duralım. 

Bu vesileyle başta, insan hayatını kurtarmak için canla başla çalışan doktor ve sağlık

çalışanlarımız  olmak  üzere,  bütün  kurum  ve  kuruluşlarımızda  aziz  milletimize  hizmet

götürürken  hayattan  koparılan  kardeşlerimize  Cenâb-ı  Hak’tan  rahmet  diliyorum.  Bu  tür

hadiselerin bir daha yaşanmamasını niyaz ediyorum.


