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hususi bir nitelik var mıdır?  

Eğer varsa, bunun bilgisini nasıl 

elde ederiz?
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ÖN SÖZ

Felsefenin objelerinden biri bilgi; bilginin objesi ise var l�k veya var 

oland�r. Nihai tahlilde bilgi, insan� varl�ktan haberdar eden ey; 

var olan hakk�ndaki bir hükümdür. Duyularla alg�lanan nesneler 

hakk�ndaki bilgimiz ya n�nda, hayat�m�z� düzenlerken kendileri-

ne tabi ol du umuz de erlere ait bilgimiz de vard�r. te bu de er-

ler aras�ndan “ahlaki” olanlar� kendine konu edinen felsefe disip-

lini, ahlak felsefesidir.

Bilme ve kavrama yetisiyle di er varl�klardan ayr�lan insan, il-

kin eylemde bulunan bir varl�kt�r. Eylemde bu lunan bir varl�k ola-

rak onu hayvanlardan ay�ran özellik, insan�n eylemlerini belirli il-

kelere göre icra edebilme ye tisine sahip olmas�d�r. nsan�n belirli 

ilkelere göre eylemde bulunabilmesi ise, ak�l sahibi olmas�n�n bir 

gere idir. çgüdüleriyle hareket eden hayvan�n aksine insan, akl�n� 

kullanarak farkl� eylemleri seçme kabiliyetine sahiptir.

Alternatif eylemler aras�nda seçim yapabilme gücüne sahip ol-

du u içindir ki, insan�n eylemleri iyi, kötü, do ru ve yanl�  diye 

nitelendirilebilmektedir. te “Be erî ey lemlerde ortaya ç�kan bu 

iyilik, kötülük ve do rulu un, kendisinden hareket edilerek ta-

n�mlanabilece i belirli öl çütler var m�d�r?” “ yi ve kötünün ölçüsü 

nedir?” “Bir eylemi ‘ahlaki’ k�lan hususi bir nitelik var m�d�r; e er 

varsa, bunun bilgisini nas�l elde ederiz?” gibi say�s�n� ço altabile-

ce imiz sualler, ahlak felsefesinin kendine has su allerinden baz�-

lar�d�r.
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“Ahlak�n Dinî Temeli” ad�n� verdi imiz çal� mam�z�, “giri ” ve 

“sonuç” k�s�mlar� hariç, üç bölüme ay�rd�k. Önce, “ahlak” ve ah-

lak “felsefesi”nden ne anla �ld� �n� aç�kl� a kavu turmaya çal� t� �-

m�z giri  k�sm�nda, ilim, din ve felsefenin ahlaka yakla �m tarzla-

r�na dikkat çektik. Felsefe tarihinde geli tirilmi  olan muhtelif ah-

lak te orilerine i aret edip, ahlak�n temellendirilmesi ifadesinden 

ne anlad� �m�z� belirttik.

Birinci bölümde, din d� �nda ahlaka temel olarak dü ünülen 

“ak�l”, “sezgi” ve “duygu” üzerine temellendirilen ahlak felsefele-

rinden, s�ras�yla;  Aristo,  Kant, G.E.  Moore,  Epikür,   D. Hume ve. S. 

Mill’in ahlak teorilerini inceledik.

kinci bölüme, dü ünce tarihinde niçin birden fazla din ile te-

mellendirilmi  ahlak teorisi oldu unun felsefi tah lili ile ba lad�k. 

Din ile temellendirilen ahlak teorilerine örnek olarak  Mu’tezile, 

 E ’arî ve  Mâturîdî’nin teorilerini in celeyip, bunlar�n sebep oldu u 

felsefi problemlere i aret ettik.

Farkl� temellere dayanan ahlak teorilerini incelerken, onla-

r� mümkün oldu unca objektif bir ekilde, olduklar� gibi ortaya 

koymaya çal� t�k, ama lüzum gördü ümüz noktalarda tenkit et-

mekten çekinmedik. Bu teorilerin in celenmesi esnas�nda gerek 

Bat�l�, gerekse slam âleminden seçti imiz dü ünürlerin birinci el 

kaynaklar�n� kendimize esas ald� �m�zdan, mecbur kalmad�kça 

ikinci el eserleri kullanmad�k.

Üçüncü bölümde, dinî ve din d� � temellere dayanan teorile-

ri, bir kere ahlaki de erler aç�s�ndan, bir kere de ahlak ilkeleri-

nin do rulanmas� aç�s�ndan mukayese et tikten sonra, din ile te-

mellendirilen ahlak teorilerine ya p�lan itirazlar�n genel bir de er-

lendirmesini yaparak, dinî temelin ahlaki sahadaki önemini be-

lirtmeye çal� t�k.

Sonuç k�sm�nda, dinin d� �nda “din d� �” hiçbir te melin ahla-

ki sahaya kazand�ramad� � hususlara ve yeni boyutlara i aret ettik. 

Din ile temellendirilmeyen teorilerin hemen hepsinde eksik olan 

unsur veya unsurlara dikkat çektik. Ayn� zamanda çal� mam�z�n 

genel bir de erlendirmesini yapt�k.

Bu çal� ma Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nde Din Fel-

sefesi alan�nda Prof. Dr.  Necati Öner’in da n� manl� �nda bir dok-
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tora tezi olarak haz�rland�. Prof. Dr.  Necati Öner, Prof. Dr.  Süley-

man Hayri Bolay ve Prof. Dr.  Kenan Gürsoy’dan olu an jüri önün-

de savunuldu ve kabul gördü. Dolay�s�yla, çal� man�n isminin tes-

hilinden tez hâline gelmesine ve nihayet kitap olarak gün yüzüne 

ç�kmas�na kadar geçen her a amada pek çok de erli in san�n felsefi 

birikiminden istifade edildi ve manevi deste i görüldü. Destekle-

riyle bu çal� man�n önce tez, sonra da kitap hâline gelmesinde kat-

k�da bulunanlara burada te ekkürlerimi sunar�m.

Recep KILIÇ




