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ÖNSÖZȱ
ȱ
GnsanlıÂınȱbirȱbütünȱolarakȱsonȱbirkaçȱyüzyılda,ȱekonomik,ȱteknoȬ
lojikȱ veȱ sosyalȱ açıdanȱ pekȱ çokȱ deÂióimlerȱ yaóadıÂı,ȱ pekȱ çokȱ siyasiȱ veȱ
ekonomikȱdevrimlerȱgerçekleótirdiÂiȱveȱbunlarıȱdaȱinsanlıkȱadınaȱyapȬ
tıÂıȱinkarȱedilemez.ȱAncakȱbunlardanȱhiçbiri,ȱinsanlıÂaȱgerçekȱrefahȱveȱ
mutluluÂuȱ getiremediÂiȱ gibi,ȱ insanlıÂıȱdahaȱ kötüȱ durumlaraȱ sürükleȬ
miótir.ȱ Sonuçtaȱ oluóturulmayaȱ çalıóılanȱ buȱ modernȱ toplum,ȱ insanlaraȱ
huzurȱveȱmutlulukȱyerine,ȱstres,ȱsıkıntı,ȱdepresyon,ȱbelirsizlik,ȱyalnızȬ
lık,ȱkaygı,ȱóiddetȱveȱtüketimȱçılgınlıÂıȱgibiȱpekȱçokȱmodernȱhastalıklarȱ
getirmiótir.ȱOȱhaldeȱM.ȱWatt’ınȱdaȱbelirttiÂiȱgibi,ȱinsanlıkȱiçinȱyeniȱsiȬ
yasi,ȱ ekonomik,ȱ sosyalȱ veȱ teknikȱ devrimlerdenȱ ziyade,ȱ “maneviȱ birȱ
oluóumaȱ veȱdevrime”ȱ ihtiyaçȱ vardır.ȱ Ziraȱinsanlık,ȱbüyükȱ maneviȱ birȱ
açlıkȱiçindedir.1ȱBununȱdaȱenȱdoÂruȱveȱmantıklıȱyolu,ȱinsanlıÂınȱtekrar,ȱ
dinlerinȱ sunduÂuȱ ahlakiȱ ilkelereȱ dönüóüdür.ȱ Ziraȱ doktrinelȱ veȱ bazıȱ
farklılıklaraȱ raÂmen,ȱ tümȱ dünyaȱ dinleri,ȱ insanlıÂınȱ mutluluÂuȱ içinȱ
birtakımȱilkeȱveȱprensiplerȱgetirmiótir.ȱTümȱdinlerȱgünümüzȱinsanınınȱ
neredeyseȱunuttuÂu,ȱsevgiye,ȱóefkate,ȱhoógörüȱveȱtoleransa,ȱaffediciliȬ
Âe,ȱ alçakgönüllülüÂe,ȱ yardımlaómayaȱ vurguȱ yaparken;ȱ haksızlıÂa,ȱ
hırsızlıÂa,ȱ óiddete,ȱ bencilliÂeȱ vs.ȱ deȱ yasakȱ getirmektedir.ȱ Tümȱ dinler,ȱ
insanlardaȱbuȱahlakiȱgelióimiȱsaÂlayacakȱpotansiyeleȱsahiptir.ȱ
GóteȱsonȱzamanlardaȱinsanlıÂınȱkaróılaótıÂıȱküreselȱnitelikliȱsorunȬ
larıȱçözmekȱiçin,ȱhemȱdinlerȱarasıȱdiyalogȱçalıómalarıȱyapılmakta,ȱhemȱ
1

ȱȱ

WilliamȱM.ȱWatt,ȱReligiousȱTruthȱforȱOurȱTime,ȱOxford:ȱOneworldȱPub.,ȱ1995,ȱs.ȱ94.ȱ
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deȱ birȱ “küreselȱ ahlak”ȱ oluóturmaȱ çabasıȱ görülmektedir.ȱ Elbetteȱ tümȱ
bunlar,ȱ iyiȱ niyetleȱ yapıldıÂıȱ takdirde,ȱ insanlıkȱ adınaȱ sevindiriciȱ gelióȬ
melerdir.ȱ Ancakȱ eÂerȱ gerçekȱ anlamdaȱ dinlerȱ arasındaȱ birȱ diyalogȱ çaȬ
lıómasıȱ yürütecekȱ yaȱ daȱ ortakȱ evrenselȱahlakiȱ ilkelerȱ ortayaȱ koymayaȱ
çalıóılacaksa,ȱ diÂerȱ dinlerȱ hakkındaȱ doÂruȱ veȱ objektifȱ bilgilereȱ sahipȱ
olunmasıȱgerekmektedir.ȱOysa,ȱgünümüzȱmodernȱinsanıȱhalaȱmensuȬ
buȱ olduÂuȱ dininȱ haricindekiȱ dinlerȱ hakkında,ȱ yaȱ hiçbirȱ bilgiyeȱ sahipȱ
olamamaktaȱyaȱdaȱbirtakımȱyanlıóȱinanıólaraȱveȱkanaatlereȱsahipȱolaȬ
bilmektedir.2ȱElbetteȱbuȱkasıtlıȱyaȱdaȱkasıtsızȱyanlıóȱbilgilerȱyaȱdaȱbilgiȬ
lendirmeler,ȱ farklıȱ inançȱ mensuplarınıȱ birȱ arayaȱ getireceÂiȱ yerde,ȱ birȬ
birlerineȱdahaȱdüómancaȱdavranmalarınaȱnedenȱolabilmektedir.ȱ
kuȱ birȱ gerçektirȱ ki,ȱ insanlıÂınȱ sahipȱ olduÂuȱ ortakȱ sorunlarınȱ çöȬ
zümüȱ için,ȱ dünyaȱ dinlerininȱ birbirleriniȱ rakipȱ yaȱ daȱ düómanȱ olarakȱ
deÂil,ȱbirbirlerininȱtamamlayıcısıȱolarakȱgörmeleriȱgerekir.ȱBuȱnedenleȱ
günümüzdeȱ geneldeȱ herkesin,ȱ özeldeȱ ise,ȱ insanlarıȱ diniȱ konularıȱ ayȬ
dınlatmaȱ göreviȱ yapanȱ dinȱ eÂitimcilerininȱ sadeceȱ kendiȱ diniȱ gelenekȱ
veȱkültürleriȱhakkındaȱdeÂil,ȱdiÂerȱdiniȱgelenekȱveȱkültürlerȱhakkındaȱ
daȱ yeterliȱ bilgiyeȱ sahipȱ olmasıȱ gerekir.ȱ Ziraȱ artıkȱ günümüzdeȱ dinȱ veȱ
dilȱ gibiȱ kültürelȱ unsurlar,ȱ kendiȱ coÂrafyalarınınȱ dıóınaȱ taóarak,ȱ tümȱ
insanlıÂınȱortakȱdeÂerleriȱhalineȱgelmiótir.ȱGünümüzdeȱpekȱçokȱfarklıȱ
grupȱveȱorganizasyonlar,ȱevrenselȱdeÂerlerȱkonusundaȱciddiȱanlamdaȱ
çalıóarak,ȱbirlikteȱnasılȱdahaȱbarıóȱveȱhuzurȱiçindeȱyaóamamızȱgerektiȬ
Âineȱ iliókinȱ çeóitliȱ projelerȱ hazırlamaktadırlar.ȱ Buȱ ilgi,ȱ zamanȱ zamanȱ
siyaset,ȱekonomiȱveȱsanatȱdünyasındanȱgelseȱde,ȱenȱetkileyiciȱveȱciddiȱ
tepkilerȱ yineȱ diniȱ geleneklerdenȱ gelmektedir.ȱ Ancakȱ ülkemizdeȱ sonȱ
zamanlarda,ȱDinlerȱ Tarihiȱ ileȱilgiliȱ ciddiȱ çalıómalarȱ yapılsaȱ da,ȱ buȱ çaȬ
lıómalarınȱ büyükȱ çoÂunluÂunun,ȱ sözȱ konusuȱ dinlerinȱ tarihiȱ gelióimiȬ
ne,ȱ inançȱ veȱ ibadetȱ sistemlerineȱ aÂırlıkȱ verdikleriniȱ görmekteyiz.ȱ DoȬ
layısıylaȱdinlerinȱahlakiȱilkelerininȱbirazȱgözȱardıȱedildiÂiȱyaȱdaȱçokȱazȱ

2

ȱȱ

Bkz.ȱ Santoshȱ C.ȱ Sengupta,ȱ “Theȱ Misunderstandingȱ ofȱ Hinduism,”ȱ Truthȱ andȱ
Dialogue:ȱTheȱRelationshipȱBetweenȱWorldȱReligions,ȱed.ȱJohnȱHick,ȱLondon:ȱSheldonȱ
Press,ȱ1974,ȱss.ȱ96Ȭ97.ȱȱ
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yerȱ verildiÂiȱ görülmektedir.ȱ Oysa,ȱ ahlakiȱ prensiplerȱ deȱ enȱ azındanȱ
inançȱ veȱ ibadetȱ sistemleriȱ kadarȱ önemlidir.ȱ Hattaȱ farklıȱ dinlereȱ menȬ
supȱ kióilerȱ arasındaȱ inançȱ veȱ ibadetȱ birlikteliÂindenȱ ziyade,ȱ ahlakiȱ
prensiplerȱçerçevesindeȱortakȱhareketȱedebilmekȱdahaȱkolaydır.ȱDiÂerȱ
taraftanȱ dinlerinȱ nihaiȱ hedeflerineȱ baktıÂımızda,ȱ onlarınȱ temelȱ hedefȬ
lerininȱahlaklıȱveȱerdemliȱkióilerȱyetiótirmekȱolduÂunuȱrahatlıklaȱsöyȬ
leyebiliriz.ȱ
Góteȱ bizȱ deȱ buȱ çalıómamızda,ȱ dünyaȱ dinlerininȱ inanç,ȱ ibadetȱ veȱ
ritüelleriniȱincelemekȱyerine,ȱbazıȱahlakiȱkonularıȱeleȱalıp,ȱahlakȱeÂitiȬ
miȱ açısındanȱ incelemeyiȱ uygunȱ bulduk.ȱ Buradaȱ óuȱ hususuȱ daȱ belirtȬ
mekȱgerekirȱki,ȱ“dünyaȱdinleri”ȱderken,ȱyeryüzündekiȱtümȱdiniȱgeleȬ
nekleriȱ deÂil,ȱ dünyaȱ nüfusununȱ yaklaóıkȱ %ȱ 85’iniȱ temsilȱ eden,ȱ belliȱ
baólıȱ dinleriȱ kastetmekteyiz.ȱ Bunlarȱ daȱ sırasıylaȱ Hinduizm,ȱ Budizm,ȱ
Konfüçyanizm,ȱYahudilik,ȱHıristiyanlıkȱveȱGslamȱdinidir.ȱ
GnceleyeceÂimizȱkonularıȱ eleȱalırken,ȱgenellikleȱ temelȱ dünyaȱ dinȬ
lerininȱ üzerindeȱ durduÂu,ȱaóaÂıȱ yukarıȱtümȱ insanlarıȱ ilgilendirenȱkoȬ
nularıȱseçmeyeȱçalıótık.ȱBunuȱyaparkenȱdeȱherȱbölümde,ȱönceȱoȱdinleȱ
ilgiliȱolarakȱkısaȱtemelȱbilgilerȱvermeye,ȱbuȱtemelȱbilgilerdenȱsonraȱda,ȱ
ortakȱahlakiȱkonularaȱdeÂinmeyeȱçalıótık.ȱBununlaȱberaberȱóuȱhususuȱ
daȱbelirtmemizȱgerekirȱki,ȱincelemeyeȱçalıótıÂımızȱherȱbirȱdiniȱgelenekȬ
teȱfarklıȱgörüólerȱolabileceÂiȱgibi,ȱortayaȱkoymayaȱçalıótıÂımızȱkonularȱ
da,ȱoȱinancaȱsahipȱinsanlarınȱtamamıȱtarafındanȱkabulȱedilenȱgörüólerȱ
olmayabilir.ȱ Ancakȱ bizȱ çoÂunlukla,ȱ kabulȱ edilenȱ konularȱ üzerindeȱ
durmayaȱ veȱ bunuȱ yaparkenȱ deȱ dahaȱ çokȱ klasikȱ eserlerle,ȱ oȱ alandaȱ
uzmanlaómıóȱ veȱ saygınȱ kióilerinȱ yazmıóȱ olduklarıȱ eserlerdenȱ faydaȬ
lanmayaȱçalıótık.ȱ
Temelȱdünyaȱdinlerindeȱortakȱahlakiȱkonularıȱeleȱalırken,ȱeditörȬ
lüÂünüȱ Peggyȱ Morganȱ veȱ Cliveȱ Lawton’unȱ yapmıóȱ olduÂu,ȱ Ethicalȱ
Issuesȱ inȱ Sixȱ Religiousȱ Traditions,ȱ adlıȱ kitapȱ ileȱ R.ȱ Murrayȱ Thomas’ınȱ
MoralȱDevelopmentȱTheories:ȱSecularȱandȱReligious,ȱadlıȱkitaplarınȱilhamȱ
kaynaÂıȱ oluóturduÂunuȱ buradaȱ belirtmekȱ isterim.ȱ Sözȱ konusuȱ temelȱ
kaynaklardanȱ daȱ yararlanarak,ȱ herȱ birȱ diniȱ geleneÂi,ȱ önceȱ oȱ dinȱ hakȬ
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kındaȱgenelȱbilgiler,ȱsonraȱbireyselȱnitelikliȱahlakiȱkonular,ȱdahaȱsonraȱ
toplumsalȱ nitelikliȱ ahlakiȱ konular,ȱ enȱ sonȱ olarakȱ daȱ küreselȱ nitelikliȱ
ahlakiȱkonularȱóeklindeȱeleȱalmayaȱçalıótım.ȱ
kimdiȱ kısacaȱ buȱ temelȱ baólıklardanȱ neyiȱ kastettiÂimiziȱ açıklayaȬ
lım:ȱ
Dinlerȱ hakkındaȱ temelȱ bilgiler:ȱ Buȱ baólıkȱ altındaȱ genelȱ olarak,ȱ
incelediÂimizȱ dininȱ dayandıÂıȱ temelȱ kaynaklarıȱ eleȱ almayaȱ çalıótık.ȱ
BunlarȱyazılmıóȱveȱzamanımızaȱkadarȱulaómıóȱklasikȱmetinlerȱolabileȬ
ceÂiȱ gibi,ȱ oȱ dinȱ veȱ inançȱ içinȱ çokȱ önemliȱ birȱ yerȱ tutan,ȱ tarihiȱ veȱ diniȱ
óahsiyetlerȱdeȱolabilmektedir.ȱZatenȱbirȱdiniȱgelenekȱdeȱbüyükȱölçüdeȱ
buȱ tarihiȱ óahsiyetlerȱ vasıtasıylaȱ günümüzeȱ ulaómıóȱ bulunmaktadır.ȱ
Dinlerinȱkaynaklarıȱyaȱdaȱinançȱveȱahlakȱesaslarıylaȱilgiliȱherȱhangiȱbirȱ
deÂerlendirmeyeȱ veyaȱ kıyaslamayaȱ gitmedik.ȱ Ziraȱ farklıȱ birȱ inancaȱ
mensupȱ kióiȱ tarafındanȱ zayıfȱ görülenȱ birȱ kaynak,ȱ oȱ inançȱ grubunaȱ
mensupȱkióiȱtarafındanȱdoÂruluÂuȱbileȱtartıóılmayanȱkutsalȱbirȱkaynakȱ
olarakȱ görülebilir.ȱ Yineȱ birȱ dinȱ mensubuȱ içinȱ sonȱ dereceȱ önemliȱ olanȱ
birȱhusus,ȱbaókaȱbirȱdinȱmensubuȱiçinȱönemsizȱolabilir.ȱDolayısıylaȱbizȱ
sadece,ȱ kaynaklardanȱ eldeȱ ettiÂimizȱ bilgileri,ȱ herȱ hangiȱ birȱ deÂerlenȬ
dirmeȱyapmadan,ȱobjektifȱolarakȱortayaȱkoymayaȱçalıótık.ȱ
Bireyselȱ nitelikliȱ ahlakiȱ konular:ȱ Herȱ neȱ kadarȱ bireyselȱ veȱ topȬ
lumsalȱ ahlakiȱ niteliklerȱ konusundaȱ kesinȱ birȱ ayrımȱ yapılamazsaȱ da,ȱ
bizȱbuȱbaólıkȱaltındaȱdahaȱçokȱbireyiȱilgilendirenȱtemelȱahlakiȱkonularaȱ
yerȱverdik.ȱBuȱbaÂlamdaȱóuȱsorularınȱcevabınıȱbulmayaȱçalıótık:ȱAcabaȱ
incelediÂimizȱdiniȱgelenekler,ȱnasılȱbirȱinsanȱyetiótirmeyiȱamaçlamakȬ
tadır?ȱ Onaȱ nasılȱ birȱ yaóamȱ tarzıȱ sunmaktadır?ȱ Gdealȱ birȱ bireydeȱ buȬ
lunmasıȱgerekenȱahlakiȱniteliklerȱnelerdir?ȱBuȱveȱbenzeriȱkonular,ȱbuȱ
baólıÂınȱaltındaȱincelenmeyeȱçalıóılmıótır.ȱ
Toplumsalȱ nitelikliȱ ahlakiȱ konular:ȱ Buȱ baólıkȱ altındaȱ ise,ȱ bireyȬ
denȱdahaȱziyade,ȱtoplumuȱilgilendirenȱyaȱdaȱenȱazındanȱbireylerȱarasıȱ
iliókileriȱdüzenleyenȱ ahlakiȱkonularıȱincelemeyeȱ çalıótık.ȱ BunuȱyaparȬ
kenȱdeȱgenelȱolarakȱóuȱaltȱbaólıklarıȱeleȱaldık:ȱ
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Evlilikȱveȱaile:ȱEvlilikȱtümȱdiniȱgeleneklerdeȱfarklıȱóekillerdeȱdeȱolȬ
sa,ȱ enȱ çokȱ önemȱ verilenȱ konularınȱ baóındaȱ gelmektedir.ȱ Tümȱ dinler,ȱ
idealȱbirȱaileȱyapısına,ȱkaróılıklıȱsevgiȱveȱsaygıȱesasınaȱdayalıȱbirȱevliliȬ
Âeȱveȱçocukȱyetiótirmeyeȱbüyükȱönemȱvermektedirler.ȱBununlaȱbirlikȬ
te,ȱ bazıȱ diniȱ geleneklerde,ȱ evlilikȱ hayatıȱ genellikleȱ evlenmeyenlereȱ
oranlaȱdahaȱdüóükȱbirȱyolȱolarakȱkabulȱedilirken,ȱbazıȱdiniȱgeleneklerȬ
deȱise,ȱdiniȱhayatınȱbirȱparçasıȱolarakȱgörülmektedir.ȱAncakȱdiniȱgeleȬ
nekler,ȱ evlilikȱ hayatınıȱ isterȱ tavsiyeȱ edilenȱ birȱ kurumȱ olarak,ȱ isterseȱ
bekarȱ olarakȱ yaóayanlaraȱ nispetleȱ dahaȱ düóükȱ birȱ yolȱ olarakȱ kabulȱ
etsinler,ȱevliliÂeȱözelȱbirȱyerȱveȱönemȱverirler.ȱZiraȱaile,ȱtoplumunȱenȱ
küçükȱbirȱbirimiȱolup,ȱçocuklarınȱyetiótirildiÂiȱveȱdiniȱinancınȱdaȱvücutȱ
bulduÂuȱenȱtemelȱortamdır.ȱ
Eóitlikȱ veȱ farklılık:ȱ Bazıȱ insanlar,ȱ dinlerinȱ insanlarȱ arasındaȱ eóitlikȱ
kuracaÂıȱ yerde,ȱ genellikleȱ insanlarȱ arasındaȱ farklılıklarınȱ oluómasınaȱ
veȱbölünmesineȱnedenȱolduÂunuȱileriȱsürmektedirler.ȱAslınaȱbakılırsaȱ
dinlerin,ȱ insanlarȱ arasındakiȱ farklılıklarıȱ kaldırmasıȱ gerekir.ȱ Ancakȱ
bazıȱdinler,ȱsadeceȱmuayyenȱtoplumȱveȱgruplarlaȱkendileriniȱsınırlarȬ
ken,ȱ diÂerȱ bazıları,ȱ evrenselȱ birȱ nitelikȱ arzȱ eder.ȱ Elbetteȱ buȱ anlayıótaȱ
dinlerdenȱziyadeȱdinleriȱyorumlayanȱkióilerinȱgörüóleriȱdeȱönemlidir.ȱ
Buȱ baÂlamda,ȱ farklıȱ kültürlereȱ veȱ dinlereȱ mensupȱ insanlarȱ birȱ tarafa,ȱ
erkeklerleȱ kadınlarȱ arasındakiȱ farklılıkȱ veȱ eóitlikȱ sorunuȱ daȱ sonȱ zaȬ
manlarınȱ enȱ çokȱ tartıóılanȱ konulardanȱ birisidir.ȱ Góteȱ buȱ altȱ baólıkta,ȱ
dinlerinȱeóitlikȱveȱfarklılıkȱkonusundakiȱgörüóüyleȱiçindeȱbulunduklaȬ
rıȱkültürünȱetkileriȱeleȱalınmıótır.ȱ
Küreselȱnitelikliȱahlakiȱkonular:ȱKüreselȱnitelikliȱahlakiȱdeÂerlerȱ
derken,ȱ bireyȱ veȱ toplumdanȱ ziyadeȱ tümȱ insanlıÂı,ȱ hattaȱ üzerindeȱ yaȬ
óadıÂımızȱyerküreyiȱveȱgezegeniȱilgilendirenȱkonularıȱkastetmekteyiz.ȱ
Ziraȱbuȱtürȱkonular,ȱbireyȱveȱtoplumdanȱdaȱöte,ȱtümȱdünyayıȱilgilenȬ
diren,ȱtehditȱedenȱveȱetkileyenȱbirȱkonumaȱsahiptir.ȱGóteȱbuȱbaÂlamdaȱ
aóaÂıdakiȱkonularıȱincelemeyiȱuygunȱbulduk:ȱ
SosyoȬekonomikȱadalet:ȱGünümüzünȱenȱönemliȱsorunlarındanȱbirisiȱ
hiçȱ óüphesiz,ȱ ülkelerȱ arasıȱ hattaȱ ülkelerȱ içindeȱ mevcutȱ olanȱ sosyoȬ
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ekonomikȱ adaletsizliktir.ȱ Sözȱ konusuȱ sosyoȬekonomikȱ adaletsizliÂi,ȱ
mevcutȱ eÂitimȱ veȱ siyasiȱ sistemlerȱ engelleyeceÂiȱ yerdeȱ maalesef,ȱ dahaȱ
ileriȱ boyutlaraȱ taóımaktadırlar.ȱ Ziraȱ çaÂımızdaȱ eÂitimȱ denince,ȱ dahaȱ
çokȱ bireylerinȱ ilgiȱ veȱ yetenekleriȱ doÂrultusundaȱ onlarıȱ yetiótirerek,ȱ
toplumdaȱ ekonomikȱ olarakȱ üreticiȱ konumaȱ getirip,ȱ sosyalȱ statüȱ veȱ
seviyesiniȱyükseltmekȱaklaȱgelmektedir.ȱOysaȱgünümüzdeȱartıkȱbireyȬ
lerinȱsadeceȱçokȱparaȱkazanmasıȱveȱbirȱüstȱstatüȱeldeȱetmesiȱdeÂil,ȱaynıȱ
zamandaȱiyiȱbirȱinsanȱolarak,ȱdahaȱdoÂruȱveȱerdemliȱdavranıólarȱsergiȬ
lemesiȱ deȱ beklenmektedir.ȱ Buȱ idealȱ durum,ȱ dindarȱ kióilerȱ tarafındanȱ
olduÂuȱkadar,ȱsekülerȱkióilerȱtarafındanȱdaȱkabulȱgörmektedir.ȱAncakȱ
paraȱ kazanmaȱ veȱ kazanılanȱ paranınȱ harcanmasıȱ konusunda,ȱ herȱ topȬ
lumȱ veȱ kültürȱ aynıȱ düóünceyeȱ sahipȱ deÂildir.ȱ Ziraȱ Batıȱ toplumundaȱ
bireyselȱçalıómaȱveȱparaȱkazanmaȱönȱplandaȱiken,ȱbazıȱdoÂuȱtoplumȬ
larında,ȱdünyadanȱelȱetekȱçekmeȱveȱuzaklaómaȱartıȱbirȱdurumȱolarakȱ
görülmektedir.ȱDolayısıylaȱmutluȱbirȱtoplumȱiçin,ȱkazanmaȱveȱharcaȬ
maȱkonusundaȱbirȱdengeȱkurmakȱgerekir.ȱNeȱçalıómadanȱbirȱbaókasıȬ
nınȱsırtındanȱgeçinmekȱhoóȱveȱkabulȱedilebilirȱbirȱdavranıó,ȱneȱdeȱhiçȱ
insaniȱ deÂerlereȱ yerȱ vermeden,ȱ bireyselliÂinȱ önȱ plandaȱ olduÂuȱ birȱ
çalıóma,ȱparaȱkazanmaȱveȱkazandıÂıȱparayıȱistediÂiȱgibiȱharcamaȱhoóȱ
veȱidealȱbirȱdurumdur.ȱBuradakiȱtemelȱahlakiȱsorun,ȱbireylerinȱkazanȬ
dıklarıȱparayıȱistedikleriȱgibiȱmeóruȱyaȱdaȱgayriȱmeóruȱolarakȱharcamaȱ
özgürlüÂüneȱsahipȱolupȱolmadıÂıdır.ȱElbetteȱbuȱsoruyaȱbazıȱtoplumlarȱ
“evet”ȱderken,ȱbazıȱtoplumlarȱdaȱ“hayır”ȱdiyebilmektedir.ȱAcabaȱdinȬ
lerinȱbuȱkonudakiȱgörüóüȱnedir?ȱBuȱsorununȱcevabıȱdaȱbuȱaltȱbölümdeȱ
incelenecektir.ȱ
SavaóȱveȱBarıó:ȱGünümüzünȱenȱçokȱtartıóılanȱahlakiȱsorunlarındanȱ
birȱ tanesiȱ deȱ savaóȱ veȱ çatıómalardır.ȱ Elbetteȱ insanlarȱ tarihȱ boyuncaȱ
çeóitliȱnedenlerleȱbirbirleriyleȱsavaómıólardır.ȱHerȱneȱkadarȱçoÂuȱsavaȬ
óınȱ gerçekȱ nedeni,ȱ siyasiȱ veȱ ekonomikȱ gerçeklereȱ dayansaȱ da,ȱ çoÂuȱ
zamanȱ dinler,ȱ savaóȱ içinȱ birerȱ araçȱ olarakȱ kullanılmıóȱ veȱ suistimalȱ
edilmiótir.ȱ Bazıȱ diniȱ gelenekler,ȱ müntesiplerineȱ herȱ halȬüȱ kardaȱ diÂerȱ
insanlaraȱ karóıȱ savaómayıȱ yasaklarken,ȱ bazıȱ dinlerȱ deȱ savaóınȱ bazıȱ
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durumlarda,ȱ özellikleȱ deȱ savunmaȱ yaȱ daȱ baskıȱ veȱ zulümleriȱ engelleȬ
mekȱ amacıylaȱ meóruȱ olabileceÂiniȱ ileriȱ sürmektedirler.ȱ Acabaȱ dünyaȱ
dinlerininȱ savaóȱ veȱ barıóȱ konusundakiȱ görüóleriȱ nedir?ȱ Nükleerȱ birȱ
savaóȱkaróısındaȱdinlerinȱbakıóȱaçısıȱneȱolacaktır?ȱDiniȱöÂretilerȱçerçeȬ
vesindeȱ savaóȱ veȱ çatıómalardanȱ uzak,ȱ dahaȱ barıóçılȱ birȱ dünyaȱ yaratȬ
makȱ mümkünȱ deÂilȱ midir?ȱ Gibiȱ sorularȱ da,ȱ buȱ altȱ baólıkȱ altındaȱ eleȱ
alınacaktır.ȱ
Sonȱolarakȱbirazȱdaȱçalıómaȱmetodundanȱbahsetmekȱistiyoruz.ȱBiȬ
lindiÂiȱgibiȱahlakȱçalıómalarıylaȱilgiliȱtemeldeȱikiȱyaklaóımȱvardır:ȱBunȬ
lardanȱ birincisiȱ bilimselȱ veyaȱ betimsel,ȱ ikincisiȱ ise,ȱ felsefiȱ yaklaóımdır.ȱ
Birinciȱ yaklaóımdakiȱ vurguȱ tecrübidir,ȱ yaniȱ birȱ sosyalȱ bilimci,ȱ insanȱ
tutumȱ veȱ davranıólarıylaȱ ilgiliȱ tümȱ bilgileriȱ gözlemler,ȱ toplarȱ veȱ bazıȱ
sonuçlaraȱ ulaómayaȱ çalıóır.ȱ Ancakȱ sosyalȱ bilimci,ȱ insanlarınȱ yapmıóȱ
olduklarıȱ davranıólaraȱ iliókinȱ herȱ hangiȱ birȱ deÂerlendirmedeȱ
bulunmaz.ȱ Onlarınȱ davranıólarınıȱdoÂruȱ veyaȱ yanlıóȱ olarakȱ deÂerlenȬ
dirmediÂiȱ gibi,ȱ onlarınȱ nasılȱ davranmasıȱ gerektiÂiȱ konusundaȱ daȱ herȱ
hangiȱbirȱemirȱveȱtavsiyedeȱbulunmaz.ȱ
Gkinciȱyaklaóımȱise,ȱfelsefiȱyaklaóımȱolup,ȱbuȱdaȱikiȱkısımdanȱoluȬ
óur:ȱNormatifȱveyaȱemrediciȱahlakȱanlayıóı,ȱdiÂeriȱdeȱmetaetikȱveyaȱanaliȬ
tikȱetiktir.ȱNormatifȱetik,ȱahlakiȱnormlar,ȱstandartlarȱveȱemirlerleȱilgiȬ
lenir.ȱBuȱtarzȱyaklaóım,ȱsadeceȱinsanlarınȱdavranıólarınıȱgözlemlemekȬ
leȱ kalmaz,ȱ aynıȱ zamandaȱ onlarınȱ nasılȱ davranmalarıȱ gerektiÂiȱ konuȬ
sundaȱ daȱ görüóȱ bildirir.ȱ Metaetikȱ yaȱ daȱ analitikȱ ahlakȱ yaklaóımıȱ ise,ȱ
betimselȱyaȱdaȱnormatifȱkarakterdenȱziyade,ȱanalitikȱbirȱözellikȱgösteȬ
rirȱveȱikiȱkısımdanȱoluóur.ȱGlkȱolarakȱmetaetik,ȱahlakiȱdiliȱanalizȱeder,ȱ
(örneÂin,ȱ bizȱ iyiȱ kelimesiniȱ kullandıÂımızdaȱ neȱ kastediyoruz);ȱ ikinciȱ
olarakȱ da,ȱ oȱ ahlakȱ sistemleriȱ veyaȱ farklıȱ ahlakçılarınȱ görüólerininȱ neȬ
denlerineȱiliókinȱrasyonelȱtemelleriȱanalizȱeder.ȱMetaetik,ȱherȱhangiȱbirȱ
óeyiȱ emretmediÂiȱ gibi,ȱ normatifȱ sistemlerleȱ deȱ doÂrudanȱ ilgilenmez.ȱ
Bununȱ yerineȱ metaetik,ȱ içeriktenȱ ziyade,ȱ rasyonellik,ȱ mantıkiȱ yapılarȱ
veȱdilȱüzerineȱvurguȱyapar.3ȱ
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Bizȱçalıómamızda,ȱbaótaȱdaȱkısmenȱbelirttiÂimizȱgibi,ȱbirinciȱyakȬ
laóımȱ olanȱ bilimselȱ veyaȱ betimselȱahlakiȱ yaklaóımıȱ benimsedik.ȱ DolaȬ
yısıylaȱbiz,ȱdinlerinȱortayaȱkoyduÂuȱahlakiȱilkelerȱkonusundaȱherȱhanȬ
giȱ birȱ deÂerlendirmeȱ yapmadıÂımızȱ gibi,ȱ herȱ hangiȱ birȱ kıyaslamaȱ daȱ
yapmadık.ȱSadeceȱkaynaklarȱıóıÂında,ȱsözȱkonusuȱdininȱahlakiȱilkeleȬ
riniȱortayaȱkoymayaȱçalıótık.ȱ
Sonuçȱ olarakȱ böyleȱ birȱ çalıómayıȱ yapmamızdakiȱ temelȱ amaç,ȱ
mevcutȱbireysel,ȱtoplumsalȱveȱküreselȱsorunlaraȱbirazȱdaȱdünyaȱdinleȬ
riȱpenceresindenȱbakabilmektir.ȱAncakȱbunuȱyaparkenȱgayemiz,ȱdünȬ
yaȱ dinlerininȱ tümȱ ahlakiȱ konularaȱ iliókinȱ görüóleriniȱ detaylıȱ olarakȱ
ortayaȱkoymakȱyaȱdaȱdünyaȱdinleriniȱbirbirleriyleȱkıyaslayarak,ȱhangiȬ
sininȱ dahaȱ iyiȱ yaȱ daȱ üstünȱ birȱ dinȱ olduÂunuȱ ispatlamayaȱ çalıómakȱ
deÂil,ȱsadeceȱinsanlıÂınȱortakȱkültürȱmirasıȱolanȱdinlerin,ȱbuȱkonularȬ
dakiȱ görüóleriniȱ ortayaȱ koyarak,ȱ entelektüelȱ birȱ zenginlikȱ saÂlamayaȱ
çalıómakȱolmuótur.ȱ
Buȱ aradaȱ hemȱ kaynakȱ açısından,ȱ hemȱ deȱ çalıómamıȱ baótanȱ sonaȱ
kadarȱokuyarakȱgerekliȱdüzeltmeȱveȱönerilerdeȱbulundanȱdeÂerliȱmesȬ
lektaólarımdanȱYrd.ȱDoç.ȱDr.ȱCengizȱBatuk,ȱAró.ȱGör.ȱSüleymanȱTuranȱ
veȱ Aró.ȱ Gör.ȱ Gbrahimȱ Turan’aȱ teóekkürȱ ediyorum.ȱ Ayrıcaȱ tümȱ akadeȬ
mikȱhayatımȱboyunca,ȱbanaȱçalıómalarımdaȱdestekȱolanȱeóimeȱveȱsevȬ
giliȱçocuklarımȱAyóe,ȱFurkanȱveȱEmre’yeȱdeȱsonsuzȱsevgilerimiȱsunuȬ
yorum.ȱ
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