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Dinlerin Gen Teknolojisi, Ötenazi ve
Organ Nakline Karfl› Tutumlar›

Dr. Dr. ‹lhan ‹lk›l›ç

Çok kültürlü bir toplumda biyoetik meseleler ve dinler aras› diyalo¤un
önemi (*)

Ahlâkî norm ve değerlerin cihanşümul bir geçerliliğinin olup olamayacağı
ya da içinden çıktıkları topluma bağlı olup olmadıkları ahlâk felsefesinin
(Moralphilosophie) klasik meselelerindendir. Kısmen metaetik özelliği de
olan bu sorular günümüzde artık sadece filozofların soyut tartışma konu-
ları arasında yer almamaktadır. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde çok sa-
yıda değerler sisteminin varlığı artık günlük bir hadise haline gelmiştir.
Kültürel olarak şekillenmiş değerler biyoetik tartışmaların ana konuların-
dan olan hayatın başlangıcı ve sonu hakkındaki temel kavramların içeriği-
nin belirlenmesine ve bu alanda uygulanan tıbbî teknolojilerin değerlendi-
rilmesine yol açmaktadır. 

Bugün Avrupa Topluluğu sınırları içerisinde 3 milyonu Almanya’da ol-
mak üzere yaklaşık 15 milyon müslüman yaşamaktadır. Bu demografik
gerçekler bu çok kültürlü toplumlarda biyoetik konularda çok sayıda kar-
maşık yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu konular hakkın-
da detaylı, seviyeli bir dinlerarası diyalog bu toplumlardaki barış içindeki
birlikte yaşam için büyük bir öneme haizdir. 

(*) Tashih ve değerli eleştirileri için Süreyya İlkılıç’a teşekkürü bir borç bilirim. 
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Bu metnin merkezinde biyoetik meselelere müslümanların ve Hristiyanla-
rın yaklaşımı yer almamaktadır.1 Burada daha çok bu sorulara İslâm ve
Hristiyan dünyasının verdiği cevaplar arasındaki temel faklılıklar tartışıla-
caktır. Bunun akabinde İslâm dünyasındaki farklı „Batı tekniği“ hakkında-
ki yaklaşımlara yer verilecek ve bu görüşlerin biyoetik meselelerle ilgili
verilen kararlar üzerindeki rolüne değinilecektir. Maalesef bu unsurlar gü-
nümüzdeki önemine rağmen akademik araştırmalarda hak ettiği yeri bu-
lamamıştır. Şüphesiz bu hususlar müslümanların argümanlarının anlaşıl-
masında önemli bir yer teşkil etmektedirler. Bu makalenin üçüncü bölü-
münde ise çok kültürlü bir toplumda biyoetik konular hakkında yapılacak
verimli bir diyaloğun ön şartları Almanya’da yaşayan Müslümanlar ör-
neğiyle tartışılacak ve bu konuda bazı tezler savunulacaktır. 

1. ‹slâm ve Hristiyan-bat› dünyas›nda biyoetik sorunlarla ilgili argü-
manlardaki temel farklar

Tartışmamızın başında tıp alanındaki modern teknolojinin ilk olarak Hris-
tiyan-batı dünyasında üretildiğini ve kullanılmaya başlanıldığını vurgula-
makta yarar var. Bu gerçeğe binâen bu teknolojinin kullanılmasından ne-
şet eden ahlâkî meselelerin önce bu toplumlarda başlaması da tabiî bir du-
rumdur. Organ nakli, beyin ölümü, tüp bebek gibi tıp dünyasında önemli
yankılar uyandıran konular ve bu uygulamalarla ortaya çıkan ahlâkî me-
seleler bu ülkelerin kamuoyunda  geniş yankı bulmuş ve tartışılmıştır.
Akademik dünyada ve kamuoyunda oldukça erken başlayan bu seviyeli
ve ciddî tartışmalar zaman içerisinde gelişerek bugün batı dünyasında
yüzlerce kitabın ve binlerce makalenin yayınlanmasına yol açmıştır.2 Bu
uzun ve yoğun tartışma dönemi öyle net yapılar oluşturmuştur ki, bugün
karşılaştığımız her argümanı açık bir şekilde belli bir batı felsefe ve teoloji
geleneğine oturtmamız mümkündür. 

1 Bu konular hakkında bkz. Dr. Heike Baranzke, Prof. Dr. Saim Yeprem ve Yrd. Doç. Dr. Hadi Adanalı’nın
makaleleri.

2 Daha çok tıbbî literatürü kapsayan PubMed databankında „ethics“le ilgili yapılan bir tarama 20.2.2007 tari-
hinde yaklaşık 120.000 başlığı içine almaktadır.
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Eğer bu gelişmelerin izdüşümü İslâm dünyasında aranır ve aynı yaklaşım-
la müslümanların argümanları anlamaya çalışılırsa – bu durumla maalesef
Avrupa’daki bilimsel sempozyumlarda ve diyalog toplantılarında oldukça
sık karşılaşmaktayız – bu gayretin başarısızlıkla sonuçlanacağı aşikârdır.3

Bu konudaki verimli bir karşılaştırma ancak tarihî gelişmelerin ve sosyal
olayların o ülkelerdeki gelişimini hassas ve ayrıntılı bir şekilde incelemek-
le mümkün olacaktır. Bu konudaki ilk analiz, fakir olan müslüman ülke-
lerde bilimsel altyapının yetersizliğini ve politik gelişmelerin bu konudaki
tartışmaları ne denli etkilediğini göstermektedir. Maalesef bu ülkelerde bu
teknolojileri ithal edilmeden önce ne uzmanlar arasında ne de kamuoyun-
da seviyeli ve kaliteli bir tartışma olmamıştır.4

Yukarıda bahsedilen faktörlere bağlı olarak müslüman ülkelerde aynı bi-
yoetik meseleler hakkında farklı kanunî uygulamalar ve ahlâkî argüman-
lar ön plana çıkmaktadır. Bu arada özellikle fakir olan müslüman ülkeler-
de tüp bebek uygulamalarının ya da yoğun bakım servislerinin yaygın ol-
madığını da vurgulamakta yarar var. Takdir edilir ki bu durum da ka-
muoyunun, tıp mensuplarının ve de bilimadamlarının öncelikler listesini
etkilemektedir. Onun için daha temel tıp hizmetlerini götürmekten yoksun
olan bir ülkede kök hücre veya klonlama hakkında seviyeli ve yoğun bir
tartışma olmasını beklemek elbette yanlış olacaktır. 

Bahsedilen bu yaşam şartlarına ve diğer yapılara bağlı farklılıklardan baş-
ka Müslüman ve Hristiyanların biyoetik alanında getirmiş olduğu ahlâkî
argümanların içeriğinde de farklılıklara rastlamaktayız. Bu bağlamda
özellikle monoteist bir inançdan kaynaklanan kavramlar hakkında farklı
yorumlanmaların altını çizmekte yarar var. Hristiyan dünyasında sıkça
kullanılan “playin god”5 (tanrıyı oynama/tanrının yerine geçme) terimi
müslüman âlimler tarafından farklı anlaşılıp yorumlanmaktadır. Müslü-
manlar genelde insanın fiillerini gen teknolojisi de dâhil olmak üzere Al-
lah’a karşı olmak ya da onun yerine geçmek anlamında yorumlamaktan

3 İlkılıç, İ.: Genetik modern dünyanın kaderi mi? Yeni Şafak, 22.8.2006, S. 15.
4 Vgl. İlkılıç, İ.: Die aktuelle Biomedizin aus der Sicht des Islam, in: S. Schicktanz et al. (Hrsg.): Kulturelle

Aspekte der Biomedizin. Bioethik, Religionen und Alltagsperspektiven. Frankfurt/M., New York 2003, S. 56-83. 
5 Age.
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kaçınmaktadırlar. Müslüman âlimler klonlama yoluyla bir canlının mey-
dana gelmesinde insanın rolüyle Allah’ın bir canlıyı yaratmasını birbirin-
den kat’î surette ayırmaktadırlar. Müslümanlara göre insan fıtratı icabı
“Tanrı’yı oynamak”tan uzaktır. İnsanın klonlanması da Allah’ın bilgisi ve
izni dâhilinde olmaktadır. Burada sorulması gereken soru bu insanın klon-
lanması sırasında insanın Tanrı’nın yerine geçip geçmediğinden ziyade,
bu fiilin Allah’ın rızasına uygun olup olmadığı sorusudur.6

Hristiyan-batı dünyasındaki argümanlarda insanlık onuru, vücudun bü-
tünlüğü, bireycilik gibi normativ kavramlara oldukça merkezî bir anlam
yüklenmektedir. Bu adı geçen felsefî ve teolojik kavramlara İslâm dünya-
sındaki tartışmalarda aynı yoğunlukta rastlamamaktayız. Her ne kadar
kültürlerarası ve dinlerarası diyalog toplantılarında –Ankara’daki bu top-
lantıda da olduğu gibi - bu kavramlara atıf yapılsa bile ahlâkî yargıların
oluşturulma süreçlerinin bir analizi yapıldığında, bu kavramların İslâm
dünyasında Hristiyan-batı dünyasındaki fonksiyonu icra etmediğini ve
aynı yaptırım gücüne sahip olmadığını görürüz. 

Diğer önemli bir fark da karar verme sürecinde kullanılan metodlarda or-
taya çıkmaktadır. Klasik İslâm fıkhının şekillendirdiği yargıya ulaşma sü-
recinin daha çok kasuistik dediğimiz metodlar normatif metodlara naza-
ran daha önde durmaktadırlar. Bu klasik fetva metodu biyoetik meselele-
rin çözümlerinde bir takım avantaj ve dezavantajları içermektedir. Bu me-
todun pratik hayatla olan güçlü bağlantısı bu tür meseleleri olan insanlara
hızlı ve işe yarayan  tavsiyelerde bulunmasını sağlamaktadır. Diğer taraf-
tan İslâm tarihinde görülmemiş meselelerle karşılaştığında (insanın klon-
lanması gibi) aynı hızda net ve homojen bir şekilde çözüm yolunu göste-
rememesi kasuistik metodun zayıflığına işaret etmektedir. 

Bu meyanda İslâm dünyasındaki farklı hükümlerin oluşumunda klasik fı-
kıhtaki mevcut metodların rolünü de vurgulamakta yarar var.7 Hüküm
verme sırasında hangi ayete ya da hadise verilen ağırlık veya kullanılan

6 A. Sachedina, Islamic Perspectives on Cloning,
in:http://www.people.virginia.edu/~aas/issues/cloning.htm (20.2.2007).

7 Motzki, H.: Die Anfänge der islamischen Jurisprudenz, in: Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes,
Vol. 50/2, 1991, S. 1-292; Ramadan, S.: Das islamische Recht, Theorie und Praxis, Marburg 1996.
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metodun özelliği de farklı neticelere varmaya yol açmakta.8 Dolayısıyla İs-
lâm tarihinde kendisine emsal teşkil edecek örneklerin bulunmadığı mo-
dern meselelerde çok sayıda hükmün ortaya çıkmasına şaşmamak gerekir.
Diğer taraftan bu konuda hüküm veren ya da bir tavsiyede bulunan müf-
tünün de toplumun değerlerinden ya da zamanın ruhundan (Zeitgeist)
arınmış bir ortamda yaşamadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Elbet-
te içinde yaşadığı toplumun değerler sistemi de verilen bu hükümleri ister
istemez etkilemektedir. Bir mesele hakkında bir çok hükmün olması - eğer
belli bir konuda o ülkede kanunî bir düzenleme yoksa – bu meselenin mu-
hatabı olan kişinin alacağı vicdanî kararlar ve bunun uygulaması için ön-
celikle geniş bir imkân sağlamaktadır. Aynı zamanda bu durum bu müslü-
manın vereceği kararlarda sıkıntı yaşamasına sebep olur. Bu müşkil du-
rumda onun bu meseleyle daha yoğun bir ilişkiye girmesine yol açabilir. 

2. Bat› teknolojisine yaklafl›m ve bunun ‹slâm dünyas›ndaki biyoetik
meselelerle ilgili argümanlara etkisi 

Müslümanların batının ürettiği teknolojilere yaklaşımı ve bunun İslâm
dünyasındaki biyoetik meseleler hakkında verilen hükümlere etkisi şu âna
kadar hemen hemen hiç araştırılmadığı gibi, bilim dünyasında da bu ko-
nuya gereken önem verilmemiştir. Detaylı analizlere 9 dayanılarak burada
şu tez savunulabilir: “İslâm dünyasında modern tabiî bilimlere ve tıbbî
teknolojilere belli bir yaklaşımı olmayan biyoetik meseleler hakkında ve-
rilmiş bir hükme rastlamak mümkün değildir.“ Biyoetikteki meseleler ile
ilgili bu hükümlerin detaylı bir analizi yapıldığında, bu yaklaşımlar aşikâr
olmasa bile herhangi bir bakış açısını içinde bulundurmaktadırlar. Peki ba-
tı teknolojisine olan bu yaklaşımlar biyoetik problemler hakkında verilen
hükümleri nasıl etkilemektedirler? Bu etkileme tarzı bu tür görüşleri anla-
mada bizim için ne gibi bir anahtar görev üstlenebilir? 

8 Özellikle insan hayatının başlangıcı ve buna bağlı kürtaj ile hükümlerin birbirinden bariz bir şekilde
ayrıldığını görmekteyiz. Krş. İlkılıç, İ.: Wann beginnt das menschliche Leben? Philosophisch-theologische
Reflexionen aus der muslimischen Perspektive, in: Körtner, U. H.J. et al. (Hrsg.): Lebensanfang und
Lebensende in den Weltreligionen. Beiträge zu einer interkulturellen Medizinethik, Neukirchen-Vluyn 2006,
S. 145-164.

9 Krş. İlkılıç, İ.: Modernisierung und Verwestlichungs-Diskussionen und bioethische Fragen am Beispiel der
innerislamischen Diskurse, in: T. Eich u. Th. S. Hoffmann (Hrsg.): Kulturübergreifende Bioethik, zwischen
globaler Herausforderung und regionaler Perspektive, Freiburg 2006, S. 142-151.



Bir taraftan İslâm’ın tabiî ve beşerî bilimlere olan tarihî gerçeklerle de doğ-
rulanan olumlu yaklaşımı, diğer taraftan da modern bilimlerin inkâr edi-
lemez seküler karakteri ve İslâm’ın temel normlarıyla çelişen uygulama
tarzları bugün bu tartışmalardaki temel görüşleri belirlemektedirler. Bura-
da bu argümanların biyoetikle ilgili hükümleri nasıl etkilediği gösterilme-
ye çalışılacaktır.10 Bu görüşleri kabaca birbirine zıt iki gruba ayırabiliriz: 

2.1 Bilime pozitif yaklaflan ve teknolojinin sonuçlar›na odaklanan gö-
rüfller

Bu akım daha 19. yy. başlarında11 gelişmiş olup din ve pozitif modern bi-
limler arasında herhangi bir tenâkuzun olmadığı tezini savunur. Bu görü-
şe dâhil edilebilecek yaklaşımların çoğu modern tabiî bilimlerin bir takım
kültürel değerleri içinde barındırmadığını kabul eder. Onlara göre bu bi-
limler tarafsız ve objektifdir. Onun için batılı dünya görüşü ve bilimin so-
nuçlarının uygulandığı bir alan olarak teknoloji arasında doğrudan bir
bağlantıyı reddetmektedirler. Onlara göre belli bir teknolojiyle ulaşılabile-
cek iyi ya da kötü hedefler vardır. Bu bilim ve teknoloji İslâm’ın öngör-
düğü amaçlara hizmet ettiği müddetçe bunlara itiraz edilemez. Bu tekno-
lojinin kullanılmasıyla ortaya çıkmış olan ve çıkacak meseleler ise yine ye-
ni bilimsel çalışmalarla ve bu çalışmalara dayanan teknolojiyle çözülecek-
tir. Şu anda günümüzdeki pozitif bilimler 12. yy’dan itibaren batının İslâm
dünyasından alarak geliştirdiği şeylerden başka bir şey değildir.12 Günü-
müz müslümanların bu alanlarda geri kalmışlığı ise ancak İslâm’ın temel
prensiplerinden uzaklaşmalarıyla izah edilebilir. Bugün Müslüman ülkele-
rin çoğunda modern bilimlere ve batı teknolojisine bu türden bir pozitif
yaklaşım görmek mümkündür ve bu tutum hükümet programlarında da
kendini göstermektedir. Zaten batıdan bilim ve teknoloji transferini ger-
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10 Bu görüşler ilmî yayınlarda farklı şekillerde gruplara ayrılmaktadırlar. Bu makelede kolaylık olması
açısından sadece iki gruba ayrılmışlardır. Krş. Stenberg, L.: The Islamization of Science. Four Muslim
Positions Developing an Islamic Modernity, Lund 1996; Kalın, İ.: Three Views of Science, in: T. Peters et al.
(Hrsg.): God, Life and the Cosmos: Christian and Islamic Perspectives, Aldershot 2002, S. 43-75; Iqbal, M.:
Islam and Science, Aldershot 2002.

11 Krş. Brömer, R.: L’Islam et les sciences dans les pays arabes à l’époque du colonialisme européen, in: G.
Meynier u. M. Russo (Hrsg.): L’Europe et la Méditerranée, Paris 1999, S. 319-335.

12 İlkılıç, İ.: Modernisierung und Verwestlichungs-Diskussionen und bioethische Fragen am Beispiel der inner-
islamischen Diskurse, in: T. Eich u. Th. S. Hoffmann (Hrsg.): Kulturübergreifende Bioethik, zwischen globa-
ler Herausforderung und regionaler Perspektive, Freiburg 2006, S. 142-151.



çekleştirmek amacıyla daha Osmanlı devleti zamanında 19. yy. başlarında
Avrupa’ya öğrenciler, bilim adamları ve devlet erkânı gönderilmişitir.13

Bu başlık altındaki görüşlerin gen teknolojisi ve modern tıptaki uygulama
ve araştırmalara bakışları şöyle özetlenebilir. Kuran’a göre tüm tabiî olay-
lar ve tabiattaki denge Allah’ın kainattaki bir işaretidir, yani ayetidir (ves-
tigia Dei, Sure 30:22). Bu bağlamda herhangi bir araştırma faaliyeti, mese-
la; tıpçı Hassan Hathout’a göre Allah’ın ayetlerini anlamaya çalışmaktan
öte bir şey değildir ve onun için dinî bir vecibe olarak algılanmalıdır.14 Bu
araştırmaların sınırlandırılması ise Sünnetullah’ın anlaşılmasını engelle-
mekle eş anlamlı tutulmaktadır.15 Bu oldukça pozitif ve eleştiriden yoksun
yaklaşım kendisini modern tıp ve genetik araştırmalarla ilgili ahlâkî mese-
lelerin tartışılmasında da göstermektedir. Böylesi bir yaklaşım mesela tüp
bebek denemesinden sonra arta kalan embryolarla araştırma yapılmasına
rahatlıkla cevaz verebilmektedir.16

Yukarıda bahsedilen görüşlerin biyoetik meseleler hakkında İslâm dünya-
sında fikir beyan eden değişik enstitülerin çoğunluğu için ve devlet tara-
fından yapılan düzenlemeler ve kanunlar için ve de verilen fetvalar için bir
dayanak teşkil ettiğinin altını çizmekte yarar var. Aşağıda tartışılacak olan
yaklaşım ise daha çok bazı müslüman akademisyen ve entellektüeller ta-
rafından savunulmasına rağmen kanunî düzenlemelerde önemli bir yeri
olduğu iddia edilemez.17

2.2 Modern bilimlere elefltirel yaklaflan epistemolojik-metafizik görüfl

Bu akımın temel tezi modern bilimlerin ve kültürün birbirinden ayrılamaz
olduğudur. Bu bilimlerin metodolojisi, hedefleri ve pratik hayata geçiriliş-
leri, içinde neşvünemâ buldukları toplumun sosyokültürel şartlarından
bağımsız olarak değerlendirilemezler. Bu görüşe göre sosyal ve tabiî bilim-
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13 Age.
14 Hathout, H.: Islamic Basis for Biomedical Ethics, in: Pellegrino, E. et al. (Hrsg.): Transcultural Dimensions in

Medical Ethics, Maryland 1992, S. 57-72.
15 Hathout, H. a. Lustig, B. A.: Bioethical Developments in Islam, in: Theological Developments in Bioethics:

1990-92, Dordrecht 1993, S. 133-147, S. 139.
16 Serour, G. I. u. Omran A. (Hrsg.): Ethical Guidelines for Human Reproduction Research in the Muslim World,

Cairo 1992
17 Takım A.: Bioethik in der Türkei. Verfügbar unter: URL: www.ruhr-uni-bochum.de/orient/ bioethik/doku-

mente/bioethiktuerkei2.pdf (4.1.2007)



lerin 19. ve 20. yüzyılda ortaya çıkışları seküler bir zeminde gerçekleştiği
için Müslümanlar bütün bunları İslâm’ın insan kavramı ve bilim anlayışı
nazariye noktasından hareket ederek tahlil ve tenkit etmeden almamalı-
dırlar. Bu temel tezlere dayanarak Müslümanlar 70’li yıllardan başlayarak
günümüze kadar gelen modern bilimler ve batı tekniğine karşı eleştirel
yaklaşımlar getirmişlerdir.18

International Institute for Islamic Tought’un (IIIT) Amerika’da kurucusu
olan İsmail Raci el-Faruki „bilginin İslâm’laştırılması“ kavramını geliştiren
ve içeriğini etkileyen isimlerin başında gelir. Faruki’ye göre müslümanla-
rın günümüzde yaşamış olduğu kriz İslâm dünyasının entellektüel mese-
leleriyle açıklanabilir. Bilimler ve metodları tarihî ve kültürel gelişmeler-
den bağımsız olarak ortaya çıkmazlar. Dolayısıyla müslümanlar modern
bilimlerin seküler karakterinin farkına vararak eleştirel bir yaklaşımla ken-
di bilgi teorilerini ortaya koymak zorundadırlar.19

„Her kültür kendi bilimini üretir“ tezi Ziauddin Serdar ve onun mensubu
olduğu Ijmali-Okulu için de çıkış noktasını teşkil eder.20 Ijmaliler için mo-
dern bilimler objektif fenomenlerden ziyade batının dünya görüşü tarafın-
dan belirlenmiş hedeflere hizmet eden araçlardır. Belli bir tenkitten geçiril-
meden bu tür bilimleri ve onlardan neşet eden teknolojilerin ithal edilme-
si müslümanca bir yaşam şekliyle çatışacak ve en kötü durumda ise islamî
değerlerin yok olmasına yol açacaktır. İslâm dünyasının geleceği için mo-
dern bilimlerle entellektüel düzeyde bir mücadelenin başlatılması ve mo-
dern teknolojilerle İslâm’ın özüne uygun kullanım biçimleri geliştirilmesi
kaçınılmaz olarak görülmektedir.21

George Washington Üniversitesi’nde İslâmî Bilimler profösörü olan Seyit
Hüseyin Nasr bu tartışmaların içerisinde „kutsal bilim“ (sacred science)
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18 Iqbal, M.: Islam and Science, Aldershot 2002. Bunun dışında Kanada’da yayınlanan “Islam & Science” adlı
dergide bu konudaki tartışmalar için ilginç bir platform teşkil etmekte.

19 Al-Faruqi, I. R.: Islamization of Knowledge: Problems, Principles and Prospective, in: The International
Institut of Knowledge (Hrsg.): Islam: Source and Purpose of Knowledge, Herndon 1988, S. 13-63. Buna zıt bir
görüşü ise Pakistanlı fizikçi Pervez Hoodbhoy savunmaktadır Pervez Hoodbhoy: Islam and Science, London
1991.

20 Sardar, Z.: Arguments for Islamic Science, Delhi 1985. Faruki’ye şahsi bir bakış açısını ve Ijmaliler hakkında
bilgi için krş. Sardar, Z.: Desperately Seeking Paradise, London 2004, S. 184-215.

21 Stenberg, L.: The Islamization of Science. Four Muslim Positions Developing an Islamic Modernity, Lund
1996.



kavramını geliştirerek ve İslâm düşüncesinin vahiy eksenli ontolojik ve
metafizik bir zeminden tekrar ihyasını savunmaktadır. Nasr aynı zaman-
da modern dünyadaki sosyal ve ökolojik krizlerden batı bilimlerinin sekü-
ler karakterini sorumlu tutmaktadır.22

Bu başlık altında tartıştığımız eleştirel yaklaşımların modern tıp ve gen
teknolojisinin ortaya çıkardığı ahlâkî meselelere cevap veren bir konsept
oluşturamadığının da altını çizmekte yarar var. Buna rağmen bu konular-
da keskin söylemlere de rastlamak mümkündür. Pakistanlı Munawar Ah-
mad Anees, İslâm’ın ve biyolojinin kullandığı insan kavramlarına dikkat
çekmekte ve şu anda uygulanan ve gelecekte uygulanabilecek gen tekno-
lojisinin uygulamaları hakkında şümullu bir entellektüel tartışmanın ge-
rekliliğini savunmaktadır. Modern biyolojik bilimlerdeki bilimsel indirge-
mecilik, biyolojik determinizm ve objektivizm ona göre enstrümentaliz-
min teslisini oluşturmaktadır ki bu durum insan klonlanmasında zirveye
ulaşacaktır.23 Onun için İslâm dünyasındaki fıkhî kararlarda bu felsefî ve
ideolojik boyutlar göz önüne alınmalıdır. „İslâm and biological futures“
isimli eserinde teknolojik olarak mümkün olan ve islâmî değerler siste-
miyle uyuşmayan uygulamalar hakkında örnekler vermekte ve eleştirel
yaklaşımını ortaya koymaktadır.24

Benzeri bir görüşü de 2001 yılına kadar Malezya Kuala Lumpur’da bilim
felsefesi profösörlüğü yapan Osman Bakar savunmaktadır.25 O, bu bağ-
lamda İslâmî bilimlerin ve islâmî tıp anlayışının bütüncül (holistik) yapısı-
na vurgu yapmaktadır. Onun için insan bedeni – özellikle de tasavvuf ge-
leneğinde - bir mikroalemdir ve onun üzerine yapılan araştırmalar sadece
tıbbî bilimlerle ve tıbbî hedeflerle sınırlı kalmamalıdır. Diğer taraftan İslâm
inancına göre insanın değeri bedeninin ve sağlığının mükemmelliğine in-
dirgenemez. Onun için bu temel prensipleri gözardı eden tıptaki teknik
uygulamalar İslâm’ın insan kavramıyla örtüşmez.26
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22 Nasr, S. H.: The Need for a Sacred Science, New York 1993 und Hahn, L. E. et al. (Hrsg.): The Philosophy of
Seyyed Hossein Nasr, The Library of Living Philosophers, Vol. 28, Chicago 2001.

23 Anees, M. A.: Re-defining the Human: Triumphs and Tribulations of Homo xeroxiens, Paper presented at The
International Conference on Cloning, 4-5.4.1998 Dubai, (abrufbar unter
www.iol.ie/~afifi/Articels/human.htm) (22.2.2007).

24 Anees, M. A.: Islam and Biological Futures. Ethics Gender and Technology, London 1989.
25 www.worldwisdom.com/Public/Authors/Detail.asp?AuthorID=85 (22.2.2007)
26 Bakar, O.: The History and Philosophy of Islamic Science, Cambridge 1999.



3. Çok kültürlü toplumda Müslümanlar

Yukarıda tartışılan islâmî ve Hristiyan-batı dünya görüşlerinin arasındaki
temel farklar şüphesiz bu konular hakkındaki münbit bir diyalog için bü-
yük öneme haizdirler. Diğer taraftan modern tıbbî teknolojilere bakışın ve
bunun İslâm dünyasında bu konudaki verilen hükümlere etkisi de müslü-
manların ahlâkî argümanlarının anlaşılması açısından önemlidir. Bu bağ-
lamda bir adım daha ileri giderek kültürler ve dinlerarası diyaloğun Al-
manya gibi çok kültürlü bir toplum için ifade ettiği anlamı sorgulamak ye-
rinde olacaktır.27

Almanca konuşulan ülkelerde kültür kavramının tıbbî etik ve biyoetik ko-
nularındaki tartışmalarda son zamanlarda giderek önem kazanan bir yere
sahip olduğunu sevinerek müşahede etmekteyiz.28 Bu konuda yayınlanan
eserlerin birçoğu daha ziyade karşılaştırmacı bir metod izlemektedirler. Bu
eserlerde biyoetik alanındaki meseleler hakkında kültürel ve dinî farklılık-
lar değişik ülkelerin kanunî düzenlemeleri ya da dini otoritelerin bu konu-
da sunduğu görüşler çerçevesinde karşılaştırılmaktadır. Bu tip çalışmalar
maalesef çok kültürlü toplumlardaki acil sorunların çözümüne ciddî bir
katkı sunmaktan uzaktırlar. 

Filozof ve biyoetikci Hans Martin-Sass bu bağlamda şöyle bir soru yönelt-
mektedir: „Bütün insanları aynı derecede sorumlu tutacak ve yine bütün
insanların güvenebilecekleri ortak bir biyoetik var mıdır?“29 O, kültürler
arasındaki amansız savaş yerine, meseleyi açıklayıcı modellerin ve bu sü-
reçte kendini tanımlama konseptlerinin mümkün olabileceğini vurgula-
makta. Sass, “kültürler savaşı” yerine, mevcut kültürel ve ahlâkî ihtilafla-
rın ve çatışmaların anlaşılmasına yönelik, metot ve konsept bakımından
daha esnek ve ideal bir model olan „kültürler arası iletişim ve işbirliği“ni
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27 İlkılıç, İ.: Avrupa’daki Müslümanların sosyal problemlerinden birisi olarak sağlık problemi ve Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın çözüm için muhtemel katkıları, III. Diyanet İşleri Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, Ankara 2005,
S. 844-854.

28 Bu konu için krş. Gordijn, B. u. ten Have, H. (Hrsg.): Medizinethik und Kultur. Stuttgart 2000; Schicktanz, S.
et al. (Hrsg.): Kulturelle Aspekte der Biomedizin. Bioethik, Religionen und Alltagsperspektiven. Frankfurt a.
M. 2003; Zeitschrift für Medizinische Ethik: Ausgabe: „Medizin interkulturell“, 2003, 3, 49; Bender, W. et al.
u.a. (Hrsg.): Grenzüberschreitungen. Kulturelle, religiöse und politische Differenzen im Kontext der
Stammzellforschung weltweit. Münster 2005; Polylog, Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren, Nr. 13
2005; Körtner, U. H. J. et al. (Hrsg.): Lebensanfang und Lebensende in den Weltreligionen. Beiträge zu einer
interkulturellen Medizinethik, Neukirchen-Vlyun 2006; Roetz, H. (Hrsg.): Cross-Cultural Issues in Bioethics
- The Example of Human Cloning, Amsterdam 2006; v.d.

29 Sass, H.-M.: Menschliche Ethik im Streit der Kulturen, Medizinethische Materialien 132, Bochum 2003.



teklif etmektedir.30 Fakat biyoetik konular hakkında hedefine ulaşabilecek
böylesi bir iletişim ve işbirliği nasıl gerçekleştirilebilir? Biyoetik ihtilaflar
içerdiği değişik meselelerle halkın anlayacağı bir hale nasıl getirilebilir?
Uzman olmayan kişiler fikirlerini oluşturma süreçleri içerisinde kendi kül-
türel kimliklerini de göz önünde bulundurarak nasıl teşvik edilip destek-
lenebilir? Halkın biyoetik meseleler ile ilgili politik karar verme süreçleri-
ne iştirâki nasıl sağlanabilir?

Burada bu konu ile ilgili bazı tezler sunulacaktır. Bu tezleri meselelerin çö-
zümünden ziyade, çok kültürlü toplumda biyoetik konular hakkındaki
münbit bir diyalog için ön şartlar olarak anlamakta yarar var.

Uzman olmayan kiflilerin fikir sahibi olmas› ve bunlar›n politik karar
verme süreçlerine kat›l›m› yo¤un bir bilgilendirme önçal›flmas›n› ge-
rektirmektedir.

Biyoetik konular hakkındaki tartışmalara katılım için bu konudaki gerekli
bilgilere sahip olunmasının gerekliliği âşikardır. Ancak bu imkânlar sağ-
landıktan sonra uzman olmayan kişilerin fikir oluşturabilme, edinebilme
imkânı doğar ve bu yolla meselenin özüne uygun kaliteli kararlar verebi-
lirler. Fakat bilimsel araştırmalar Almanya’daki insanların genetik ve diğer
biyoteknoloji alanındaki uygulamalar hakkında bilgilendirilme imkânları-
nın oldukça kısıtlı olduğunu göstermiştir.31 Belli bir sosyal tabakaya olan
aidiyet, lisandan ve kültürden kaynaklanan – özellikle müslüman Türk-
ler’de rastladığımız – ciddî engeller, mevcut bilgi edinme imkânlarını ay-
rıca zorlaştırmaktadır. Bu nedenle bu şartlar, insanların seviyesine göre ha-
zırlanmış broşür ve bilgi materyalleriyle, bu meselelerin radyo ve televiz-
yon programlarında kaliteli bir şekilde tartışılmasıyla ve kaliteli hazırlan-
mış internet sayfalarıyla iyileştirilmelidir.32
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30 Age.
31 İlkılıç, İ., Düwell, M. u. Graumann, S.: Information und Aufklärung über Chancen und Risiken der

Humangenetik und neuer gen- und biotechnischer Verfahren, Abschlussbericht, gefördert durch BZgA
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), Tübingen 2002.

32 İlkılıç, İ., İrfan İ. ve Pergoulam-Ernst, A.: E-Health, Kultur und Gesundheitsmündigkeit. Recherche, Analyse
und Evaluation der Internetseiten/Websites über Gesundheitsinformationen für muslimische Laien und ihre
Bedeutung für Gesundheitsmündigkeit, Medizinethische Materialien, Bochum 2004 und Schröder, P.: Vom
Sprechzimmer ins Internetcafé: Medizinische Informationen und ärztliche Beratung im 21. Jahrhundert,
Medizinethische Materialien, 2. Aufl., Heft 137, Bochum 2003.



Çok kültürlü toplumda baflar›l› bir bilgilendirme politikas› kültürel un-
surlar› dikkate almal›d›r. 

Azınlıkların ana dilinde kaliteli hazırlanmış biyoetik konularla ilgili bilgi-
lendirme broşürleri etkin bir bilgilendirme politikası için vazgeçilmez un-
surlardır. Maalesef Almanya’da bu konudaki broşürler (mesela Türkçe ha-
zırlanmış materyaller) yok denecek kadar azdır. Türkçe olarak mevcut
olanlar ise ciddî bir kaliteden yoksundur.33 Bu tip yayınlar sıradan bir in-
sanın anlayacağı bir dili kullanmalı, kültürel ve dinî unsurları göz önünde
bulundurmalıdırlar. Onun için mevcut Almanca materyali sadece bir diğer
dile tercüme etmek yeterli değildir. Bunu yaparken mevcut ahlâkî görüş-
ler mümkün olduğu kadar geniş ve tarafsız izah edilmelidir. Çünkü bu tip
materyaller sadece bir fikir oluşturmak için gerekli bilgileri içermeli ve
okuyucunun hangi kararı vereceğini belirlememelidir.34

Uzmanlar ve uzman olmayanlar aras›nda kültürel farka duyarl› bir köp-
rü kurulmal›d›r. 

Bilgi içeren broşürler sadece belli bir yere kadar mevcut bilgi eksikliğini gi-
derebilirler ve karşılıklı konuşma ve ferdî danışmanın yerini alamazlar. Ye-
rinde yapılacak bilgilendirme seminerleriyle uzmanlarla uzman olmayan-
lar arasında bir köprü kurulabilir ve aktüel sorular cevaplandırılabilir. Ku-
rulacak bir telefon hattı ve özellikle gençler için bir internet sitesi bu konu-
lar için gerekli iletişimi güçlendirebilir. Bu arada yabancı konumundaki in-
sanların dile vâkıf olması ve bu bilgilendirmeyi yapan uzmanların da kül-
türlerarası diyalog konusunda yeterli bir birikime sahip olup olmadığına
dikkat edilmelidir.35
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33 Artık Almanya’da belli hastalıklar için Türkçe’ye çevrilmiş bilgilendirme broşürleri mevcuttur. Fakat bu ter-
cüme edilen broşürler dikkatli bir şekilde incelendiğinde bu sevindirici çalışmaların pratikte o kadar da fay-
dalı olmadığını görüyoruz. Bunların bazılarında bir çok tercüme hatası bulunmakta ve de kullanılan bir çok
kavram “uydurukça“ denilen kelimelerle ifade edildiği için sıradan bir Türk bunlardan hiç birşey anlama-
maktadır.

34 BZgA (Federal Alman sağlıkla ilgili konularda bilgilendirme merkezi) Organ nakli konusunda Almanca
yayınlamış olduğu broşürü Türkçe’ye de tercüme etti. Bu broşürde bir çok anlaşılmayan ve kötü tercüme
edilmiş cümleleri içinde barındırmakta. Mesela 25. soruda önemli olan „İslâm bilim adamları organ naklini
nasıl görmektedirler?“ sorusu yer almakta. Müslümanlar için önemli olan bu soru maalesef tek taraflı ve
oldukça yüzeysel olarak cevaplandırılmıştır. Böylece bu broşür bilgilendirilmiş bir karar için gerekli tarafsız
ve yeterli bilgileri içermemektedir.

35 Sağlık alanında çalışan uzmanların kültürlerarası ehliyetini arttırmak için bir internet sayfası hazırlanmıştır
( www.gesundheit-kultur.de). Bu sayfa müslümanların kültür, inanç sistemi ve dini vecibeleri hakkında ve
bunların bir hastalık sırasında ifade ettiği anlamları konusunda Alman doktor, hastabakıcı ve diğer sağlık
hizmetlilerine bilgiler sunmak amacıyla oluşturulmuştur. „Müslümanların Alman sağlık sisteminde
bakımlarının iyileştirilmesi için bilgi ve danışmanlık imkanlari“ adlı proje çerçevesinde hazırlanan bu inter-
net sayfasının finansmanı Alman Robert Bosch Vakfı tarafından sağlanmıştır.



Geçtiğimiz yıllarda İngiltere, İsviçre, Danimarka ve Almanya’da biyoetik
konularında kamuoyunun bu konulara ilgisini arttırmak ve bu konularda-
ki tartışmaları yoğunlaştırmak için halk konferansları düzenlendi. 2001 yı-
lında Dresden’de gen testi konusunda, 2004 yılında ise Berlin’de kök hüc-
re araştırmaları hakkında belli sayıda Alman vatandaşı belli bir konseptle
seçildi. Bu katılımcılar davet edilen uzmanlar tarafından bilgilendirildiler
ve uzmanlarla kendi aralarında bu meseleleri tartıştıktan sonra bir sonuç
bildirgesi yayınladılar. Genelde olumlu olarak karşılanan bu konferanslar-
da maalesef kültürel boyutlar ele alınmadı. Buna rağmen bu tür konfe-
ranslar ileride bu konuda oluşturulacak dinlerarası ve kültürlerarası top-
lantılar için örnek teşkil etmektedirler.36

Biyoetik konular›nda karfl›laflt›rmal› diyalogdan elefltirel diyalo¤a ge-
çilmelidir

Almanya’da özellikle teolojik konuları içeren diyaloglar konusunda ol-
dukça geniş bir tecrübe mevcut.37 Bu tür organizasyonlar diğer inanç hak-
kındaki bilgiyi arttırma ve belli bir anlayış geliştirme noktasında gerçekten
önemli katkılar sağladılar. Fakat Almanya gibi çok kültürlü bir toplumda
toplu halde barış içinde bir yaşamın oluşması için bu tür diyalogların ar-
tık teolojik konuların ötesine giderek diğer toplumsal meseleleri de içine
alması gerekmektedir. Tıbbî etik ve biyoetikle ilgili konular ise şüphesiz bu
genişletilmesi gereken diyalog alanın içinde yer almalıdırlar. Fakat önce-
likle böylesi bir diyaloğun genel çerçevesi ve hedefleri belirlenmelidir.

Biyoetik konular hakkında organizeli ve ayrıntıları mütaala edilmiş bir di-
yalog, bu diyaloğa katılan insanların mensubu olduğu dinlerin insan kav-
ramını ve dünya görüşlerini bu konular çerçevesinde müşahhaslaştırabilir.
Böylece dinlerin insana bakışı belli bir soyutluktan kurtularak normatif
içerikleri gün yüzüne çıkartılabilir. Eğer bu diyalog çabaları belli prensip-
ler altında ve belli bir standardı gözeterek gerçekleştirilirse çok daha ve-
rimli olabilirler. Bu meyanda diyaloğa katılacak her kesim diyaloğa açık ve
aynı zamanda karşıdakinin görüşüne gerçekten ilgi duymalı ve ortaya ko-
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36 Schicktanz, S. and Naumann, J. (Hrsg.): Bürgerkonferenz: Streitfall Gendiagnostik. Ein Modellprojekt der
Bürgerbeteiligung am bioethischen Diskurs. Herausgegeben im Auftrag des Deutschen Hygiene-Museums,
Dresden. Opladen 2003. Aynı şekilde krş. www.buergerkonferenz.de/pages/start2.htm (22.2.2007) und
www.bioethik-diskurs.de/Buergerkonferenz (22.2.2007)

37 Bu konuda oldukça geniş bir literatüre aşağıdaki internet adresinden ulaşmak mümkündür. www.theologie-
systematisch.de/religion/6interrelioses.htm (22.2.2007)



nan görüşlere de belli bir saygıyla yaklaşmalıdır. Burada amaç kesinlikle
kendi görüşünü diğerine dayatmak değil, tam tersine diğer görüşlerden
kendisi için bir şeyler çıkarmak ve bu yolla kendi pozisyonunu eleştirel bir
şekilde mütalâa ederek netleştirmek olmalıdır. Başka inançta ve düşünce-
de olan kişiyi anlamaya çalışmak aynı zamanda kendi savunmuş olduğu
tezlere karşı tenkidî bir bakış açısını da mümkün kılmalıdır. Ancak bu kri-
terler yerine getirilirse eleştirel bir diyalog mümkün olur ve böylece geniş
bir hoşgörü ortamında diğerine karşı çok kültürlü toplumlarda anlayışla
yaklaşmak mümkün olur.38

Seküler bir devlet din özgürlü¤ünü garantilemeli ve bireyin dinî kim-
li¤ini ortaya koyabilece¤i serbest alanlar oluflturmal›d›r. 

Yukarıda savunulan tezler çok kültürlü bir toplumda biyoetik meseleler
hakkında bireyin fikrini uygun bir şekilde oluşturması için gerekli şartları
kapsamaktadır. Bu tür şartların yerine getirilmesi ancak dinî kimliğin top-
lumsal hayatta ortaya çıkmasına fırsat verilmesiyle anlam kazanır. Bu or-
tamlar ise belli bir merci yani devlet tarafından oluşturulmalıdır. Bu konu-
da sosyolog Heiner Bielefeldt’in şu satırlarına katılmamak mümkün değil-
dir: “Seküler devlet, gerçek anlamını bir insan hakkı olan din özgürlüğü-
nü gerçekleştirmesiyle kazanır. (...) Seküler hukuk devletinin en iyi savun-
ması din özgürlüğünü bir görev olarak addedip bunu büyük bir kararlılık-
la gerçekleştirmesiyle mümkün olur. Bütün insan hakları gibi din özgürlü-
ğü de insanların eşitliği ilkesine dayanmaktadır.”39 Bu eşitlik ilkesi de
Müslümanlara, içinde azınlık olarak yaşadığı Almanya gibi çok kültürlü
bir toplumu şekillendirme hakkını vermektedir. Biyoetik konulardaki bil-
gilendirici tartışmalara ve eleştirel diyaloglara katılmak ve karar verme sü-
reçlerine katkıda bulunmak bu şekillendirme hakkının vazgeçilmez şartla-
rı arasındadır. 
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38 H. Kreß (Hrsg.): Religionsfreiheit als Leitbild, Münster 2004. 
39 Bielefeldt, H.: Muslime im säkularen Rechtsstaat. Integrationschancen durch Religionsfreiheit, Berlin 2003.



Sonuç: 

“Çok kültürlü toplum” kavramı daha farklı kültürlere mensup insanların
daha çok yan yana yaşadığı toplumları ifade etmektedir. “Çoğulcu Top-
lum” kavramı ise bir adım ileri giderek kültürlerin sadece mevcudiyetini
değil, aynı zamanda toplumsal hayatı ve karar verme süreçlerini etkileyen
varlığını da içine alır. Farklı kültürlerin sahip olduğu değerlerin kendini
göstermesi ve belli bir konsept içerisinde entegre edilmesi çoğulcu toplu-
mun temel özelliklerinden biri olmakla birlikte özellikle biyoetik sorular
ile ilgili akademik, içtimai ve ferdi alanda bir çok problemi de beraberinde
getirmektedir. Onun için çok kültürlü toplumlarda yerinde ve verimli bir
toplumsal tartışma ancak yoğun bir iletişim ve eleştirel bir diyalogla müm-
kün olacaktır. Böylesi bir diyaloğun gerçekleştirilmesi ise çoğulcu modern
bir toplumda her zamankinden daha fazla aciliyet arzetmektedir.

Dr. Dr. ‹lhan ‹lk›l›ç
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