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ÖNSÖZ

nsanlı ın bir bütün olarak son birkaç yüzyılda, ekonomik, tekno
lojik ve sosyal açıdan pek çok de i imler ya adı ı, pek çok siyasi ve
ekonomik devrimler gerçekle tirdi i ve bunları da insanlık adına yap
tı ı inkar edilemez. Ancak bunlardan hiçbiri, insanlı a gerçek refah ve
mutlulu u getiremedi i gibi, insanlı ı daha kötü durumlara sürükle
mi tir. Sonuçta olu turulmaya çalı ılan bu modern toplum, insanlara
huzur ve mutluluk yerine, stres, sıkıntı, depresyon, belirsizlik, yalnız
lık, kaygı, iddet ve tüketim çılgınlı ı gibi pek çok modern hastalıklar
getirmi tir. O halde M. Watt’ın da belirtti i gibi, insanlık için yeni si
yasi, ekonomik, sosyal ve teknik devrimlerden ziyade, “manevi bir
olu uma ve devrime” ihtiyaç vardır. Zira insanlık, büyük manevi bir
açlık içindedir.1 Bunun da en do ru ve mantıklı yolu, insanlı ın tekrar,
dinlerin sundu u ahlaki ilkelere dönü üdür. Zira doktrinel ve bazı
farklılıklara ra men, tüm dünya dinleri, insanlı ın mutlulu u için
birtakım ilke ve prensipler getirmi tir. Tüm dinler günümüz insanının
neredeyse unuttu u, sevgiye, efkate, ho görü ve toleransa, affedicili
e, alçakgönüllülü e, yardımla maya vurgu yaparken; haksızlı a,

hırsızlı a, iddete, bencilli e vs. de yasak getirmektedir. Tüm dinler,
insanlarda bu ahlaki geli imi sa layacak potansiyele sahiptir.

te son zamanlarda insanlı ın kar ıla tı ı küresel nitelikli sorun
ları çözmek için, hem dinler arası diyalog çalı maları yapılmakta, hem

                                                          

1 William M. Watt, Religious Truth for Our Time, Oxford: Oneworld Pub., 1995, s. 94.
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de bir “küresel ahlak” olu turma çabası görülmektedir. Elbette tüm
bunlar, iyi niyetle yapıldı ı takdirde, insanlık adına sevindirici geli
melerdir. Ancak e er gerçek anlamda dinler arasında bir diyalog ça
lı ması yürütecek ya da ortak evrensel ahlaki ilkeler ortaya koymaya
çalı ılacaksa, di er dinler hakkında do ru ve objektif bilgilere sahip
olunması gerekmektedir. Oysa, günümüz modern insanı hala mensu
bu oldu u dinin haricindeki dinler hakkında, ya hiçbir bilgiye sahip
olamamakta ya da birtakım yanlı inanı lara ve kanaatlere sahip ola
bilmektedir.2 Elbette bu kasıtlı ya da kasıtsız yanlı bilgiler ya da bilgi
lendirmeler, farklı inanç mensuplarını bir araya getirece i yerde, bir
birlerine daha dü manca davranmalarına neden olabilmektedir.

u bir gerçektir ki, insanlı ın sahip oldu u ortak sorunların çö
zümü için, dünya dinlerinin birbirlerini rakip ya da dü man olarak
de il, birbirlerinin tamamlayıcısı olarak görmeleri gerekir. Bu nedenle
günümüzde genelde herkesin, özelde ise, insanları dini konuları ay
dınlatma görevi yapan din e itimcilerinin sadece kendi dini gelenek
ve kültürleri hakkında de il, di er dini gelenek ve kültürler hakkında
da yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Zira artık günümüzde din ve
dil gibi kültürel unsurlar, kendi co rafyalarının dı ına ta arak, tüm
insanlı ın ortak de erleri haline gelmi tir. Günümüzde pek çok farklı
grup ve organizasyonlar, evrensel de erler konusunda ciddi anlamda
çalı arak, birlikte nasıl daha barı ve huzur içinde ya amamız gerekti
ine ili kin çe itli projeler hazırlamaktadırlar. Bu ilgi, zaman zaman

siyaset, ekonomi ve sanat dünyasından gelse de, en etkileyici ve ciddi
tepkiler yine dini geleneklerden gelmektedir. Ancak ülkemizde son
zamanlarda, Dinler Tarihi ile ilgili ciddi çalı malar yapılsa da, bu ça
lı maların büyük ço unlu unun, söz konusu dinlerin tarihi geli imi
ne, inanç ve ibadet sistemlerine a ırlık verdiklerini görmekteyiz. Do
layısıyla dinlerin ahlaki ilkelerinin biraz göz ardı edildi i ya da çok az

                                                          

2 Bkz. Santosh C. Sengupta, “The Misunderstanding of Hinduism,” Truth and
Dialogue: The Relationship Between World Religions, ed. John Hick, London: Sheldon
Press, 1974, ss. 96 97.
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yer verildi i görülmektedir. Oysa, ahlaki prensipler de en azından
inanç ve ibadet sistemleri kadar önemlidir. Hatta farklı dinlere men
sup ki iler arasında inanç ve ibadet birlikteli inden ziyade, ahlaki
prensipler çerçevesinde ortak hareket edebilmek daha kolaydır. Di er
taraftan dinlerin nihai hedeflerine baktı ımızda, onların temel hedef
lerinin ahlaklı ve erdemli ki iler yeti tirmek oldu unu rahatlıkla söy
leyebiliriz.

te biz de bu çalı mamızda, dünya dinlerinin inanç, ibadet ve
ritüellerini incelemek yerine, bazı ahlaki konuları ele alıp, ahlak e iti
mi açısından incelemeyi uygun bulduk. Burada u hususu da belirt
mek gerekir ki, “dünya dinleri” derken, yeryüzündeki tüm dini gele
nekleri de il, dünya nüfusunun yakla ık % 85’ini temsil eden, belli
ba lı dinleri kastetmekteyiz. Bunlar da sırasıyla Hinduizm, Budizm,
Konfüçyanizm, Yahudilik, Hıristiyanlık ve slam dinidir.

nceleyece imiz konuları ele alırken, genellikle temel dünya din
lerinin üzerinde durdu u, a a ı yukarı tüm insanları ilgilendiren ko
nuları seçmeye çalı tık. Bunu yaparken de her bölümde, önce o dinle
ilgili olarak kısa temel bilgiler vermeye, bu temel bilgilerden sonra da,
ortak ahlaki konulara de inmeye çalı tık. Bununla beraber u hususu
da belirtmemiz gerekir ki, incelemeye çalı tı ımız her bir dini gelenek
te farklı görü ler olabilece i gibi, ortaya koymaya çalı tı ımız konular
da, o inanca sahip insanların tamamı tarafından kabul edilen görü ler
olmayabilir. Ancak biz ço unlukla, kabul edilen konular üzerinde
durmaya ve bunu yaparken de daha çok klasik eserlerle, o alanda
uzmanla mı ve saygın ki ilerin yazmı oldukları eserlerden fayda
lanmaya çalı tık.

Temel dünya dinlerinde ortak ahlaki konuları ele alırken, editör
lü ünü Peggy Morgan ve Clive Lawton’un yapmı oldu u, Ethical
Issues in Six Religious Traditions, adlı kitap ile R. Murray Thomas’ın
Moral Development Theories: Secular and Religious, adlı kitapların ilham
kayna ı olu turdu unu burada belirtmek isterim. Söz konusu temel
kaynaklardan da yararlanarak, her bir dini gelene i, önce o din hak
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kında genel bilgiler, sonra bireysel nitelikli ahlaki konular, daha sonra
toplumsal nitelikli ahlaki konular, en son olarak da küresel nitelikli
ahlaki konular eklinde ele almaya çalı tım.

imdi kısaca bu temel ba lıklardan neyi kastetti imizi açıklaya
lım:

Dinler hakkında temel bilgiler: Bu ba lık altında genel olarak,
inceledi imiz dinin dayandı ı temel kaynakları ele almaya çalı tık.
Bunlar yazılmı ve zamanımıza kadar ula mı klasik metinler olabile
ce i gibi, o din ve inanç için çok önemli bir yer tutan, tarihi ve dini
ahsiyetler de olabilmektedir. Zaten bir dini gelenek de büyük ölçüde
bu tarihi ahsiyetler vasıtasıyla günümüze ula mı bulunmaktadır.
Dinlerin kaynakları ya da inanç ve ahlak esaslarıyla ilgili her hangi bir
de erlendirmeye veya kıyaslamaya gitmedik. Zira farklı bir inanca
mensup ki i tarafından zayıf görülen bir kaynak, o inanç grubuna
mensup ki i tarafından do rulu u bile tartı ılmayan kutsal bir kaynak
olarak görülebilir. Yine bir din mensubu için son derece önemli olan
bir husus, ba ka bir din mensubu için önemsiz olabilir. Dolayısıyla biz
sadece, kaynaklardan elde etti imiz bilgileri, her hangi bir de erlen
dirme yapmadan, objektif olarak ortaya koymaya çalı tık.

Bireysel nitelikli ahlaki konular: Her ne kadar bireysel ve top
lumsal ahlaki nitelikler konusunda kesin bir ayrım yapılamazsa da,
biz bu ba lık altında daha çok bireyi ilgilendiren temel ahlaki konulara
yer verdik. Bu ba lamda u soruların cevabını bulmaya çalı tık: Acaba
inceledi imiz dini gelenekler, nasıl bir insan yeti tirmeyi amaçlamak
tadır? Ona nasıl bir ya am tarzı sunmaktadır? deal bir bireyde bu
lunması gereken ahlaki nitelikler nelerdir? Bu ve benzeri konular, bu
ba lı ın altında incelenmeye çalı ılmı tır.

Toplumsal nitelikli ahlaki konular: Bu ba lık altında ise, birey
den daha ziyade, toplumu ilgilendiren ya da en azından bireyler arası
ili kileri düzenleyen ahlaki konuları incelemeye çalı tık. Bunu yapar
ken de genel olarak u alt ba lıkları ele aldık:



ÖNSÖZ 13

Evlilik ve aile: Evlilik tüm dini geleneklerde farklı ekillerde de ol
sa, en çok önem verilen konuların ba ında gelmektedir. Tüm dinler,
ideal bir aile yapısına, kar ılıklı sevgi ve saygı esasına dayalı bir evlili
e ve çocuk yeti tirmeye büyük önem vermektedirler. Bununla birlik

te, bazı dini geleneklerde, evlilik hayatı genellikle evlenmeyenlere
oranla daha dü ük bir yol olarak kabul edilirken, bazı dini gelenekler
de ise, dini hayatın bir parçası olarak görülmektedir. Ancak dini gele
nekler, evlilik hayatını ister tavsiye edilen bir kurum olarak, isterse
bekar olarak ya ayanlara nispetle daha dü ük bir yol olarak kabul
etsinler, evlili e özel bir yer ve önem verirler. Zira aile, toplumun en
küçük bir birimi olup, çocukların yeti tirildi i ve dini inancın da vücut
buldu u en temel ortamdır.

E itlik ve farklılık: Bazı insanlar, dinlerin insanlar arasında e itlik
kuraca ı yerde, genellikle insanlar arasında farklılıkların olu masına
ve bölünmesine neden oldu unu ileri sürmektedirler. Aslına bakılırsa
dinlerin, insanlar arasındaki farklılıkları kaldırması gerekir. Ancak
bazı dinler, sadece muayyen toplum ve gruplarla kendilerini sınırlar
ken, di er bazıları, evrensel bir nitelik arz eder. Elbette bu anlayı ta
dinlerden ziyade dinleri yorumlayan ki ilerin görü leri de önemlidir.
Bu ba lamda, farklı kültürlere ve dinlere mensup insanlar bir tarafa,
erkeklerle kadınlar arasındaki farklılık ve e itlik sorunu da son za
manların en çok tartı ılan konulardan birisidir. te bu alt ba lıkta,
dinlerin e itlik ve farklılık konusundaki görü üyle içinde bulundukla
rı kültürün etkileri ele alınmı tır.

Küresel nitelikli ahlaki konular: Küresel nitelikli ahlaki de erler
derken, birey ve toplumdan ziyade tüm insanlı ı, hatta üzerinde ya
adı ımız yerküreyi ve gezegeni ilgilendiren konuları kastetmekteyiz.
Zira bu tür konular, birey ve toplumdan da öte, tüm dünyayı ilgilen
diren, tehdit eden ve etkileyen bir konuma sahiptir. te bu ba lamda
a a ıdaki konuları incelemeyi uygun bulduk:

Sosyo ekonomik adalet: Günümüzün en önemli sorunlarından birisi
hiç üphesiz, ülkeler arası hatta ülkeler içinde mevcut olan sosyo
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ekonomik adaletsizliktir. Söz konusu sosyo ekonomik adaletsizli i,
mevcut e itim ve siyasi sistemler engelleyece i yerde maalesef, daha
ileri boyutlara ta ımaktadırlar. Zira ça ımızda e itim denince, daha
çok bireylerin ilgi ve yetenekleri do rultusunda onları yeti tirerek,
toplumda ekonomik olarak üretici konuma getirip, sosyal statü ve
seviyesini yükseltmek akla gelmektedir. Oysa günümüzde artık birey
lerin sadece çok para kazanması ve bir üst statü elde etmesi de il, aynı
zamanda iyi bir insan olarak, daha do ru ve erdemli davranı lar sergi
lemesi de beklenmektedir. Bu ideal durum, dindar ki iler tarafından
oldu u kadar, seküler ki iler tarafından da kabul görmektedir. Ancak
para kazanma ve kazanılan paranın harcanması konusunda, her top
lum ve kültür aynı dü ünceye sahip de ildir. Zira Batı toplumunda
bireysel çalı ma ve para kazanma ön planda iken, bazı do u toplum
larında, dünyadan el etek çekme ve uzakla ma artı bir durum olarak
görülmektedir. Dolayısıyla mutlu bir toplum için, kazanma ve harca
ma konusunda bir denge kurmak gerekir. Ne çalı madan bir ba kası
nın sırtından geçinmek ho ve kabul edilebilir bir davranı , ne de hiç
insani de erlere yer vermeden, bireyselli in ön planda oldu u bir
çalı ma, para kazanma ve kazandı ı parayı istedi i gibi harcama ho
ve ideal bir durumdur. Buradaki temel ahlaki sorun, bireylerin kazan
dıkları parayı istedikleri gibi me ru ya da gayri me ru olarak harcama
özgürlü üne sahip olup olmadı ıdır. Elbette bu soruya bazı toplumlar
“evet” derken, bazı toplumlar da “hayır” diyebilmektedir. Acaba din
lerin bu konudaki görü ü nedir? Bu sorunun cevabı da bu alt bölümde
incelenecektir.

Sava ve Barı : Günümüzün en çok tartı ılan ahlaki sorunlarından
bir tanesi de sava ve çatı malardır. Elbette insanlar tarih boyunca
çe itli nedenlerle birbirleriyle sava mı lardır. Her ne kadar ço u sava
ın gerçek nedeni, siyasi ve ekonomik gerçeklere dayansa da, ço u
zaman dinler, sava için birer araç olarak kullanılmı ve suistimal
edilmi tir. Bazı dini gelenekler, müntesiplerine her hal ü karda di er
insanlara kar ı sava mayı yasaklarken, bazı dinler de sava ın bazı
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durumlarda, özellikle de savunma ya da baskı ve zulümleri engelle
mek amacıyla me ru olabilece ini ileri sürmektedirler. Acaba dünya
dinlerinin sava ve barı konusundaki görü leri nedir? Nükleer bir
sava kar ısında dinlerin bakı açısı ne olacaktır? Dini ö retiler çerçe
vesinde sava ve çatı malardan uzak, daha barı çıl bir dünya yarat
mak mümkün de il midir? Gibi sorular da, bu alt ba lık altında ele
alınacaktır.

Son olarak biraz da çalı ma metodundan bahsetmek istiyoruz. Bi
lindi i gibi ahlak çalı malarıyla ilgili temelde iki yakla ım vardır: Bun
lardan birincisi bilimsel veya betimsel, ikincisi ise, felsefi yakla ımdır.
Birinci yakla ımdaki vurgu tecrübidir, yani bir sosyal bilimci, insan
tutum ve davranı larıyla ilgili tüm bilgileri gözlemler, toplar ve bazı
sonuçlara ula maya çalı ır. Ancak sosyal bilimci, insanların yapmı
oldukları davranı lara ili kin her hangi bir de erlendirmede
bulunmaz. Onların davranı larını do ru veya yanlı olarak de erlen
dirmedi i gibi, onların nasıl davranması gerekti i konusunda da her
hangi bir emir ve tavsiyede bulunmaz.

kinci yakla ım ise, felsefi yakla ım olup, bu da iki kısımdan olu
ur: Normatif veya emredici ahlak anlayı ı, di eri de metaetik veya anali
tik etiktir. Normatif etik, ahlaki normlar, standartlar ve emirlerle ilgi
lenir. Bu tarz yakla ım, sadece insanların davranı larını gözlemlemek
le kalmaz, aynı zamanda onların nasıl davranmaları gerekti i konu
sunda da görü bildirir. Metaetik ya da analitik ahlak yakla ımı ise,
betimsel ya da normatif karakterden ziyade, analitik bir özellik göste
rir ve iki kısımdan olu ur. lk olarak metaetik, ahlaki dili analiz eder,
(örne in, biz iyi kelimesini kullandı ımızda ne kastediyoruz); ikinci
olarak da, o ahlak sistemleri veya farklı ahlakçıların görü lerinin ne
denlerine ili kin rasyonel temelleri analiz eder. Metaetik, her hangi bir
eyi emretmedi i gibi, normatif sistemlerle de do rudan ilgilenmez.
Bunun yerine metaetik, içerikten ziyade, rasyonellik, mantıki yapılar
ve dil üzerine vurgu yapar.3

                                                          

3 Jacques P. Thiroux, Ethics: Theory and Practice, fifth ed. Englewood Cliff, New
Jersey: Prentice Hall, 1995, ss. 6 7.
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Biz çalı mamızda, ba ta da kısmen belirtti imiz gibi, birinci yak
la ım olan bilimsel veya betimsel ahlaki yakla ımı benimsedik. Dola
yısıyla biz, dinlerin ortaya koydu u ahlaki ilkeler konusunda her han
gi bir de erlendirme yapmadı ımız gibi, her hangi bir kıyaslama da
yapmadık. Sadece kaynaklar ı ı ında, söz konusu dinin ahlaki ilkele
rini ortaya koymaya çalı tık.

Sonuç olarak böyle bir çalı mayı yapmamızdaki temel amaç,
mevcut bireysel, toplumsal ve küresel sorunlara biraz da dünya dinle
ri penceresinden bakabilmektir. Ancak bunu yaparken gayemiz, dün
ya dinlerinin tüm ahlaki konulara ili kin görü lerini detaylı olarak
ortaya koymak ya da dünya dinlerini birbirleriyle kıyaslayarak, hangi
sinin daha iyi ya da üstün bir din oldu unu ispatlamaya çalı mak
de il, sadece insanlı ın ortak kültür mirası olan dinlerin, bu konular
daki görü lerini ortaya koyarak, entelektüel bir zenginlik sa lamaya
çalı mak olmu tur.

Bu arada hem kaynak açısından, hem de çalı mamı ba tan sona
kadar okuyarak gerekli düzeltme ve önerilerde bulundan de erli mes
lekta larımdan Yrd. Doç. Dr. Cengiz Batuk, Ar . Gör. Süleyman Turan
ve Ar . Gör. brahim Turan’a te ekkür ediyorum. Ayrıca tüm akade
mik hayatım boyunca, bana çalı malarımda destek olan e ime ve sev
gili çocuklarım Ay e, Furkan ve Emre’ye de sonsuz sevgilerimi sunu
yorum.
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