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GiRi$ 

Dünya ac1 i<;inde, ädeta can <;eki~iyor. Bu can <;eki~me öyle 
bunalt1c1 ve i<;ler ac1s1 ki, kendimizi, onun belirtilerini dile getir
mek zorunda hissediyoruz. Belki böylelikle kayg1lanm1Z1n de
rinligi yeterince a<;1kllk kazanabilir. 

Ban~ elimizden ka<;1yor, gezegenimiz mahvoluyor, kom~u.J 

lar birbirinin korkusu ile ya~1yor, kad1nlar ve erkekler birbirine 

yabanc1 la~rri1~, <;ocuklar ölüyor! 

Bu nefret edilecek bir durumdur! 

Dünyam1z1n insan-<;evre ili~kisinin (ekosisteminin) kötüye 
kullamlmas1n1 yarg11iyoruz. 

' 
Ya~ama ~ans1n1 tehdit eden fakirligi, insan bünyesini gü<;-

tt Ir 

süzle~tiren a<;llg1, ai leleri iflasa götüren ekonomik dengesizlik-

leri yarg11iyoruz. 

Ülkelerin sosyal düzensizliklerini, adaletin gözard1 edilmesi 
ile halkrn kÖ~eye s1kl~tmlmasm1, toplumlanm1zda yer ediner 
anar~iyi ve <;ocuklann ~iddet sebebiyle ölümlerini yarg1llyoruz. 
Özellikle dinler adrna yap1lan sald1rganllklan ve kini yarglllyo

ruz. 

Bu can ~ekltme ahn yaz1m1z olmamah! 

Olmamall, <;ünkü bir ahläk i<;in yeterli alt yap1m1z mevcut
tur. Daha iyi bir ferdi ve genel düzen i<;in imkänlan ihtiva et
mekte olan bu alt"yapl, insanlan ümitsizlikten, toplumlan karga
~adan uzak durmaya te~vik etmektedir. 

Bizle~. dünya dinlerinin emirl~rine ve ibadetlerine inanan 

kad1nlar ve erkekler olarak: 
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Oinlerin ögretilerinde, bir dünya ahläk1 i~in alt yap1y1 olu~tu 
racak, ortak özdegerlerin mevcut oldugunu vurguluyoruz. Bu 
ger~egin bilindigini, fakat gönüller1e ve davran•~larla da ya~an
masl gerektigini vurguluyoruz. 

Hayatm her alan1 i~in, aileler i~in, toplumlar i~in, 1rklar, ül
keler ve dinler i~in, vazge~ilmez olan bir kurahn bulundugunu 
vurguluyoruz. 

Dünya düzeninin devamllllgl i~in ~art olan, insan davran•~
lan ile ilgili eskiden beri var olan düzenlemeler, dünya dinlerinin 
ögretileri i~inden bulunup ~1karabilir. 

A91k9a ifade ediyoruz ki: 

Hepimiz birbirimize bag1mllylz. Herbirimizin iyiligi, herkesin 
iyi olmasma baglld1r. Bu sebepledir ki, canh varhklann, insanla
nn, hayvanlann ve bitkilerin birlikteligine sayg•hylz ve dünya
nm, suyun ve topragm varhgmm korunmas1 ile ilgileniyoruz. 

Yapt1g1m1z her §ey i~in sorumluluk ta~1yoruz. Bütün karar
lanmlzm, davram~lanm1z1n ve ihmallerimizin sonu~lan vard1r. 

Ba~kalannm bize nas1l davranmasm1 istiyorsak, biz de on
lara öyle davranmahy1z. Hayata ve haysiyete, ferdilige ve farkll
llga sayg1 göstermeyi, istisnas1z olarak herkese insanca dav
ran'may• taahhüt ediyoruz. Sab1rl1 ve ho~görülü olmally1z. Affe
dici olmahy1z. Ge~mi~ten ibret almal1, fakat hat1ralann kinine 
mahkum olmamahy1z. Kalplerimizi birbirine a~mah , dünya top
lumu olmamn hatmna, dargörü~lü kavgalanm1z1 b1 rakmal1yl~ 

ve böylece dayam~maya ve kar§lhkh bag1mhhga dayah bir kül· 

türü ~eli~tirmeliyiz. 

Biz insanhg1 ailemiz olarak görüyoruz. iyiliksever ve ho§gö
rülü olmak i~in ~abalamahy1z. Sadece kendimiz i~in degil, ba~

ka insanlar i~in de ~all§mah , ~ocuklan , ihtiyarlan, fakirleri, has
talan, özürlüleri, mültecileri ve yalmzlan hi~ bir zaman unutma-

mahyrz. Hi~ kimse ikinci smrf vatanda§ olarak görülmemeli ve
ya öyle muamele görmemeli, ne ~ekilde olursa olsun sömürül
memelidir. Erkek ve kadm arasmda e§it haklara dayah bir or
takllk olmalld1r. Hi~ bir §ekilde cinsi ahläks1zhk yapmamallyrz. 
Hükmetmenin veya kötüye kullanmamn her türünü geride b•
rakmallyrz. 

$iddet i~ermeyen, sayg1h, adil ve ban~cr bir kültürü taahhüt 
ediyoruz. Ba~ka insanlan ezmeyecegiz, onlara zarar vermeye
cegiz, i~kence etmeyecegiz, onlan öldürmeyecegiz ve aynllk
lan ortadan kald1rmak i~in ~iddete ba~vurmaktan vazge~ece

giz. 

Herkesin, insan olarak imkänlann1 ortaya koymakta e§it 
~anslara sahip olacag1, bir s0syal ve ekonomik düzene yönel
meliyiz. Dogru konu~mall ve dogru hareket etmeliyiz. Herkese 
e~it davranmah, önyarg1y1 ve kini terketmeliyiz. H1rs•zhk yap
mamahylz. Adil ve ban§tan yana bir dünyanm hatm i~in , gü~. 

mevki ve tüketim h1rsrm1za galip gelmeliyiz. 

Bireylerin bilinci degi§medigi sürece, dünya daha iyiye dog
ru degi~emez. Ruhumuzu, meditasyon, dua ve kamth (pozitif) 
dü§ünme yolu ile disipline sokarak, anlayl§ kabiliyetimizi geni§
letecegimize söz veriyoruz. Riske girmeden ve fedakärhk gös
termeden, durumumuzda esash bir degi§iklik yapabilmemiz 
mümkün olamaz. Bu yüzden, bir Dünya Ahläk1n1, kar§lhkh an
layl§l, sosyal dayanl§mayl, ban§a ve doga sevgisine dayah bir 
hayatr taahhüt ediyoruz. 

Dindar olsun olmasm bütün insanlan aym Jeyi yapma
ya davet ediyoruz. 
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BiR DÜNY A AHLÄKININ PRENSiPLERi 

• Dünyamrz bir dar görü$1ülük krizinden ge9iyor. Bu bir dün

ya ekonomisi, dünya ekolojisi 'le dünya politikasr krizidir. Her 

yerde geni~ görü~On olmadrgrndan, 9özülmemi~ yrgrnla prob

lemden, politik fel9ten, politikalarrn yetersizliginden ve genel 

olarak, herkesin refahrnr saglayacak düzeyde yönlendirmelerin 

olmamasrndan ~ikayet edilmektedir. Yeni ihtiya9lara pek 90k 

eski cevaplar. 

Gezegenimizde ya~ayan yüzmilyonlarca insan, giderek ar

tan i~sizlik, fakirlik, a9lrk ve aile dagrlmalarrndan acr 9ekmekte

dir. Haiklar arasrnda kalrcr barr~ Omidi giderek kayboluyor. Er

kek, kadrn ve nesiller arasrndaki gerilim ürkütücü boyutlara 

ula~mr~trr. Qocuklar ölüyor, öldürülüyor ve öldürüyor. Her sefe

rinde ~aha 90k ülke, siyasi ve ekonomik rü~vet olaylarr ile sar

srlryor. $ehirlerimizde toplumsal, rrk91 ve azrnlrk anla~mazlrkla

rr , uyu~turucu suistimali, organize su9 ve hatta anar~i sebebi ile 

barr~ i9inde birlikte ya~ama gittik9e daha 90k zorla~ryor. Kom

~u!ar dahi 90gu zaman birbirinden korkarak ya~amaktalar. Ge

zegenimiz, her zaman oldugu gibi, saygrsrzca yagmalanmaya 

de~am ediliyor. Ekosistemleri 9ökme tehlikesi ile kar~r kar~rya . 

Her an, dünyanrn pek de az olmayan yerinde, dinlerin li

derleri ile yanda~larrnrn ; saldrrganlrgr, taassubu, kini ve yaban

cr dü~manlrgrnr kr~krrttrgrnr , hatta ~iddeti ve kanlr olaylarr me~ 

rula~trrmaya 9alr~trgrnr görmekteyiz. Din, siyasi 91karlardan sa
va~a kadar kullanrlmaktadrr. Bu durum bizleri igrendiriyor. 

Bütün bu yanlr~ gidi~leri yargrlryoruz ve bunlarrn olmamasr 

gerektigini ilän ediyoruz. Bu tehlikeli genel gidi~i önleyebilecek 

ahläk kurallarr hälihazrrda mevcuttur. Bu ahläk ger9i, sayrsrz 

dünya problemlerini dogrudan 9özecek 9özümler getirmiyor. 

Fakat fert ve dünya 9aprnda, daha iyi bir düzen i9in, ahläki 

esaslarr ihtiva ediyor: Bu esaslar, kadrnr ve erkegi, umutsuzluk

tan ve ~iddete ba~vurmaktan alrkoyacak, toplumu anar~iye 

dü~mekten uzak tutabilecek bir r~rk. olma gücüne sahiptir: 

Bizler, dünya dinlerinin emirlerini ve uygulamalarrnr tanryrp 

kabul eden kadrnlar ve erkekler olarak, dinler arasrnda, bir dün

ya ahläkrna temel te~kil edebilecek bir mutabakatrn (konsens) 

bulundugunu vurguluyoruz: Baglayrcr degelerde, degi~mez öi-

9Üierde ve ahläki temel davram$1arda, asgari bir temel muta

bakat. 
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I. 

BiR DÜNYA AHLÄKI OLMADAN 

YENi BiR DÜNY A DÜZENi OLAMAZ ! 

Bizler, degi9ik dinlerden ve dünyantn farkll yörelerinden er

kekler ve kadtnlar olarak, dindar ve dinsiz, bütün insanlara 

yöneliyoruz ve ortak kanaatlerimizi 9öylece ifade etmek istiyo

ruz: 

.. Daha iyi bir dünya düzeni i9in hepimiz sorumluluk sahibi

yiz. 

* insan haklan i9in, hürriyet, adalet, ban9 ve dünyam1ztn 

korunmas1 i9in katk1da bulunmam1z kay1ts1z 9arts1z gereklidir. 

• Qok 9e9itli dini ve kültürel geleneklerimiz bizi, insanllk d191 

bütün hareketlerin kar91s1nda ve insanllgtn daha 90k yan1nda, 

birlikte hareket etmek i9in, kendimizi ortaya koymaktan allkoy

mamalldlr. 

• Bu bildiride ileri sürülecek ilkeler, dine dayall olsun olma

Stn, bir ahläk anlay19tna sahip olan herkes taraftndan ortakla9a 

kabul edilebilirdir. 

* 'Fakat bizler, hayat1n1 nihai hakikate baglam19; ibadet 

ederken, dü~ünürken, konu9urken ve susarken güven i9inde, 

ondan gü<; ve ümit kazanan, dindar ve maneviyata inanan in

sanlar olarak, bütün insanlann mutlulugu ve gezegenimiz dün

yantn selameti i<;in, <;ok özel bir yükümlülük ta§1maktay1z. Biz

ler kendimizi diger insanlardan daha iyi görmüyoruz, fakat din

lerimizin ezeli bilgeligine ve onlann gelecek iyin de yollar göste

rebilecegine güveniyoruz. 

iki dünya sava~mm ve soguk sava~tn bitiminden sonra, fa
~izmin ve nazizmin 9ökmesinden, kominizmin ve sömürgecili
gin y1k1lmas1ndan sonra insanllk, tarihinin yeni bir dönemine 
girmi~tir. Günümüzäe insanllk, daha iyi bir dünya düzeni kur
mak i9in gerekli olan ekonomik, kültürel ve maneyi kaynaklara 
sahiptir. Fakat eski ve yeni pek 90k ahläki, milli, toplumsal, 
ekonomik ve dini gerginlikler, daha iyi bir dünyantn ban~ i9in

de ger9ekle9tirilmesini engellemektedir. Oysa 9ag1mlz, 9imdi
ye kadar görülmemi9 derecede bilimsel ve teknik geli~melere 

sahip olmu~tur. Buna ragmen dünyantn her yerinde fakirlik, ay
llk, 90cuk ölümleri, i~sizlik, haysiyetsizlik ve 9evre y1k1mtn1n 
azalmam1~, aksine artm19 olmas1 ger9egi ile kar91 kar~1yay1z. 
<;ogu ülkeler ekonomil< 9ökü~, toplumsal y1k1m, politik dl~lan
ma, 9evre facialan ve milli zarar-ziyan tehdidi alt1ndad1r. 

Dünyanm böyle flrttnall bir döneminde insanllgtn sadece 
politik programlara ve hareketlere ihtiyac1 yoktur. Onun; halkla

nn, etnik ve ahläki gruplann ve dinlerin, gezegenemiz dünya
nln ortak sorumlulugunun bilinciyle, ban$ iyinde birlikte ya$afa
·cak bir geni$ görü$e (Vision) de ihtiyac1 vard1r. Geni9 bir görü~ 
ise ümitleri, hedefleri, idealleri ve degerleri gerektirir. Maalesef 
dünyantn her yerinde, insanlann 9ogu, bunlan kaybetmi~ du
rumdadlrlar. Yine de ~undan ~min olabiliriz: Dinler, istismar 
edilmelerine ve tarih i9inde zaman zaman görülmü~ ba~anslz
llklanna ragmen, ümitleri, hedefleri, idealleri ve degerleri canll 
I ' 

tutacak, kuracak ve ya~atacak sorumlulugu i9lerinde ta~lmak-
tadlrlar.' Bu durum, özellikle modern devlet yap1s1 i9in geyerli
dir: Vicdan ve din hürriyetinin garanti alttna allnmas1 9artt1r, fa
kat bunlar, hangi toplumsal 1rktan, hangi cinsten, hangi renk
ten, dilden ve dinden olursa olsun, bütün insanlar i9in baglay1c1 
degerlerin, inan<;lann ve kurallann yerini tutmamaktad1r. 

Bizler, gezegenimiz dünya üzerinde ya9ayan insanllk aile
sinin kökteki birligine inanmaktay1z. Buna kanlt olarak, 1948 
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Birle~mi~ Milletier insan Haklan Beyannamesini hatrrlatmak is
tiyoruz. insan ~ahsiyetinin kullamlamazltgrnrn, hürriyetin devre
dilemezliginin, bütün insanlann prensip olarak e~itliginin, bütün 
insanlann zorunlu dayanr~masrnrn ve kar~tltklt olarak birbirleri
ne bagrmltltgrnrn tam gerc;ekle~tirilmesi gibi onun hukuk alanrn
da, ~erefle ilän ettigi ~eyleri, biz burada ahläki ac;rdan destekle-
mek ve derinle~tirmek istiyoruz. · 

Ki~isel tec.rübelerden ve gezegenimizin srl<rntrlarla dolu ta

rihinden ögrenmi~ bulunuyoruz ki; 

* Sadece kanunlar, düzenlemeler ve gelenekler yolu ile da

ha iyi bir dünya düzeni olu~turulamamr~trr, zorlama ile de olu~
turulamayacaktr r; 

* Ban~rn. adaletin ve yeryüzünün korunmasrnrn ba~anlabil
mesi, insanlann, adaletin saglanmasrnda hemfikir ve i~birligi 

ic;inde olmalanna bagltdrr; 

• Adaletin ve hürriyetin gerc;ekle~mesine katkr, bir sorumlu
luk ve görev bilincini gerektirir ve bunun ic;in de insanlann hem 
kafalanna hem kalplerine hitab edilmelidir; 

• Ahläki davranr~ olmaksrzrn hukukun devamrnr saglaya
cak bir dayanak söz konusu olamaz ve bunun ic;indir ki, bir 
dünya ahläkt o/madan yeni bir dünya düzeni o/amayacaktJr. 

Dünya ahläkt ile anlatrlmak istenen ~ey, yeni bir dünya 
ideolojisi degildir, mevcut dinlerin ·ötesinde yeni ve birle$ik bir 
dünya dinl de degildir, dinlerden 'birinin digerlerine hükmetmesi 
hic; degildir. Dünya ahläkrndan kastrmrz, hälihazrrdaki bag/ayt
CI degerler, degi$firilemez öl9ütler ve $Bhsi tutumlar a/amnda 
temel bir uzla$madJr. Ahläkta bir temel muvafakat olmazsa, 
kaos veya bir c;e~it diktatörlük, toplumlan er ya da gec; tehdit 
eecektir ve insanlar ümitsizlige dü~eceklerdir. 

II. 

TEMEL~ART: 

'HER iNSAN iNSANCA MUAMELE GÖRMELiDiR 

Hepimiz hata yapabilen, mükemmel olmayan, srnrrllllklan 
ve eksiklikleri olan insanlanz. Kötülügün bir vakra oldugunu bili
yoruz. l~te bunun ic;indir ki kendimizi, insanllgrn iyiligi iyin, ortak 
bir insanllk ahläkrnrn temel elemanlannrn -fertler ic;in oldugu 
kadar toplumlar ve kurumlar, devletler ic;in oldugu kadar dinle
rin kendileri ic;in- nele'r olmasr gerektigini ifade etmekle görevli 
hissediyoruz. Qünkü güveniyoruz ki: Bin yrllara dayall dini ve 
ahläki geleneklerimiz, dindar olsun olmasrn bütün iyi niyetli In

san/ar i9in, anla~rlabilir ve ya~anabilir bir ahläkm bütün ele
manlanna sahiptirler. 

BL• arada farkrndayrz ki; sahip oldugumuz degi~ik dini ve 
ahlä~i geleneklerimiz, C(OQU zaman farkll tarzlarda da olsa, hep 
insana faydall ve zararll , hakll ve haksrz, iyi ve kötü hakkrnda 
ögütler verirler. Biz, dinlerin arasrndaki derinlere inen farkllltkla
n silmek veya görmezlikten gelmek istemiyoruz. Fakat onlar bi
zi, $U anda ortakla$a ihtiyactmtz olan $eyi ve arttk kendimizi 
ni9in kendi dini veya ahläki sebeplerimizden dolayr sorumlu 
hissettigimizi ifade etmekten ahkoymamalldrr. 

Biz biliyoruz ki; dinler bu dünyanrn ekolojik, ekonomik, poli
tik ve toplumsal sorunlannr C(Özemezler. Fakat onlar; ekonomik 
programlann, politik programrann ve hukuki düzenlemelerin tek 
ba~lanna ba~aramryacaklan bir ~eyi ba~arabilirler: insanrn ic; 
düzenini, dü~ünce bic;imini, "ka/binf degi~tirmeyi , onu yanlt$ 
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yoldan döndürmeyi· ve ona yeni bir hayat tarzrn1 kabul ettirmeyi 

ba~arabilirler. insanllk sosyal ve ekolojik reformlara tabii ki ihti
ya~ duyuyor, fakat manevT yenilenmeye de en az onun kadar 

ihtiya~ duyuyor. Bizler, dindar ve maneviyata önem veren in
sanlar olarak, kendimizi bilhassa ~unun la yükümlü kabul ediyo

ruz ki; ancak dinlerin manevi gücünün insanlara, hayatlan i~in 
gerekli bir temel güven, bir dü~ünce ufku, nihai öl~ütler ve bir 
ruhi s1grnak verebilecegi11in bilincinde olmally1z. $üphesiz, din

ler bunu, inandmc1 olarak ancak, kendilerinin sebep oldugu ihti
laflan bertaraf ederlerse, kar~1 l 1kll olarak üstünlük iddias1n1, 

su~lamay1, pe~in hükümleri, hatta dü~manllk örnekleri vermeyi 
b1rak1rlarsa ve degi~ik inan~ sahiplerinin geleneklerine, ibadet

hanelerine, ibadetlerine ve kutsamalanna kar~1llkll olarak sayg1 
gösterirlerse ba~arabilirler. 

I 

Hepimiz biliyoruz ki; her zaman oldugu gibi, dünyanm her 
yerinde insanlara gayr.i insani muamele yap1lmaktad1r. Ya~a
ma ~anslan ve hürriyetleri ellerinden ahnmakta, insanllk haklan 
ayaklar1altmda c;ignenmekte, onurlan k~r~lmaktad1r. Fakat güc;lü 
olmak, hakll olmak demek degildir! Bütün insanllk d1~1 muame

lelere kar~1 dini ve ahläki inan9lanm1z ~unu önermektedir: Her 
insana, insanca muamele edilmelidirl 

Bu demektir ki ; her insan -ya~. cinsiyet, renk, beden ve zi
hin kabiliyeti; dil, din, politik görü~. milli veya toplumsal köken 
aynm1 yapllmakslzln-, devredilemez ve dokunulamaz bir ~erefe 

sahiptir. Herkes, gerek fert gerek devlet, bu sebepten, bu ~ere

fe sayg1 göstermek ve onu etkin bir koruma ile garan~i altma al
makla yükümlüdür. Ayn1 ~ekilde ekonomide, politikada, basrn 
yaym ara9lannda, ara~t1rma enstitülerinde, sanayi tesislerinde 
insan daima hukukun öznesi ve hedefi olmalld1r, hi9 bir zaman 
ticaretin ve sanayinin dogrudan arac1 ve nesnesi olmamalld1r. 
Hi9 kimse "iyinin ve kötünün üstünde" say1lamaz: Hic;bir insan 
ve hic;bir sosyal tabaka, hic;bir etkin menfaat grubu ve hic;bir 

gü~ birligi, hi~bir polis gücü, hic;bir ordu, hatta hi~bir devlet. 
Tam tersine: Ak1l ve bilinc;le donat1lm1~ bir varllk olarak her in
san, insanllk d1~1 degil insanca davranmakla, kötüden sakm1p 
iyiyi yapmakla yükümlüdür! 

Beyannamemiz bunu ac;1klamak istemektedir: Bizler yeni 
bir dünya düzeni ile ilgili olarak, ahläk1n degi~mez ölc;ülerini ha
tlrlatmak istiyoruz. Bu ölcyüler insanlara, hayatrn amacrn1, haya
ti degerleri, hayati tutum ve tav1rlarla bunlann anlamlann1 dai
ma yeniden bulmakta ve ger~ekle~tirmekte zincirler ve kästek
ler degil, yard1mc1 ve destek olacaklard1r. 

insanllgrn dini ve ahläki geleneklerinde binlerce y1ld1r var 
olan ve korunan bir prensip, bir altrn kural vard1r: Hi9 kimse 
kendisine yap1fmasml istemedigi bir $eyi ba$kasma yapma
mafldlf. Ya da olumlu ~ekli ile söylenecek olursa: Kendine ya
plfmasml istedigin ~eyi sen de ba$kasma yap!Bu kural , haya
trn bütün alanlan i~in, aileler ve toplumlar ic;in, 1rklar, milletler 
ve dinler ic;in degi~tirilemeyecek mutlak öl9ü olmalld1r. 

Egoistligin her ~ekli -ki~isel olsun toplumsal olsun; sm1f ay
nmciiiQI, 1rkc;1llk, milliyet9ilik veya cinsiyet aynmc1IIQI ~eklinde 
ortaya 91km1~ olsun- reddedilmelidir. insanlann gerc;ekten in
san olmalanm engelledigi ic;in onu mahkum ediyoruz. Kendi 
karann1 kendisi vermek ve kendi hayatrn1 ya~amak tamamiyle 
me~rudur, insan1 kendisine ve dünyaya kar~1 sorumluluktan, 
hemcinslerine ve gezegenimiz yerküreye kar~1 sorumluluktan 
uzakla~t1rmad1g1 süre<:e. 

Bu prensip, biz insanlann uymak zorunda oldugumuz c;ok 
somut ölc;üleri ihtiva etmektedir. Dünya dinlerinin belli ba~llla
nnda var olan "dört en eski ve en kapsamfl talimat", bu pren
sipten 91 km1~t1r. 
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111. DÖRT REDDEDiLEMEZ TALiMAT 

1. Zorbahktan uzak, bütün hayatlara saygll• 

bir kültürü taahhüt etmek 

Dünyanm her yerinde, her dinden say1s1z insan, bencillige 

degil, hemcinslerine ve varhklann bütününe verici olmaya da
yall bir hayat tarzma sahip olmak ic;:in c;:abalamaktadlr. Gene de 
günümüz dünyas1nda sonsuzca kin, haset, k1skant;l1k ve ~id
det, sadece bireyler arasmda degil, sosyal ve etnik gruplar, Sl

nrflar ve 1rklar, milletler ve dinler aras1nda da mevcuttur. 

$iddete ba~vurma, uyu~turucu ticareti, en modern teknikle

re dayanan organize suc;:lar c;:ok yaygmla~m1~trr. <;ogu yerler, 
"tepedekiler• tarafmdan terör ile yönetilmekte; diktatörler kendi 
halkrna zulmetmekte ve kurumla~an ~iddet yay1ld1kt;:a yay•l
maktadlr. Hatta fertlerin hürriyetlerini koruyan kanunlann bulun
dugu ülkelerde dahi mahkumlara j~kence edilmekte, insanlar 

sakat bJrak•lmakta, rehineler öldürülmektedir. 

A. Halbuki insanllg1n en büyük ve en eski dini ve ahläki ge
leneklerinden ~u talimatl allyoruz: Hic;: kimse öldürülmemelidir! 
Ya da olumlu söyleni~i ile: Hayata sayg1 gösterilmelidir! Bu r;:ok 
eski talimatm yeni ifadesini hat1rlayallm bir de: Her insan, ba~

kalannm hakkma tecavüz etmedigi sürece, hayatta kalma, be
den bütünlügünü koruma ve ki~iligini serbestr;:e ortaya koyma 
hakkma sahiptir. Hi<; kimse bir ba~kasma maddi veya manevi 
olarak eziyet verme, yaralama, öldürme hakk1na sahip degildir. 
Hic;: bir halk, devlet, 1rk veya din, ba~ka 1rktan veya inanr;:tan bir 
az1nllg1 a~ag1lama, "temizleme", sürme veya eritme hakkma 

sahip degildir. 
B. Muhakkak ki insanlann oldugu yerde anla~mazl1klar ol

maya devam edecektir. Fakat bu anla~mazllklar prensip olarak 

hukuk <;err;:evesinde, ~iddete ba~vurmadan <;özümlenmek duru
mundadlr. Bu, hem bireyler hem ülkeler i<;in ger;:erlidir. Özellikle 
siyasi güce sahip olanlar adilane davranmall ve mümkün oldu
gunca zorballktan uzak, ban~c1 gi ri~imlerde bulunmalldlrlar. 

Kendilerini , ~iddet sur;lanna kar~1 korunmay1 ve savunmay1 ga
ranti altmda tutacak bir ulus1araras1 ban~ düzemine bagll tutma
fldJrlar. Silählanma yanll~ bir yoldur, silähs1zlanma ise bugün 

i<;in ~artt1r. Hi<; kimse aldanmasm: Dünyada ban~ olmadan, in
sanhk i<;in hayatta kalmak söz konusu olamaz! 

C. Bu sebeptendir ki, gen<; insanlar ailelerinde ve okullar
da, ~iddetin, ba~kalan ile tart1~manm bir yolu olmamas1 gerekti

gini ögrenmelidirler. Ancak bu ~ekilde zorballga dayanmayan 

bir kültür olu~turulabilir. 
D. insan hayat1 ölt;ülemeyecek kadar degerlidir ve mutlaka 

korunmalld1r. Ancak, bizimle birlikte bu yeryüzünde ya~ayan 
hayvanlann ve bitkilerin hayatl da korunmaya, savunulmaya ve 
bak1ma muhta<;tlr. Hayatm tabii temellerini acJmas1zca sömür
mek, yeryüzünü sayg1s1zca tahrip etmek, kainat1 silählarla dol-· 
durmak bir su<;tur. insanlar olarak- özellikle gelecek nesilleri 
dikkate aldlg1m1zda- yerküremiz ve evrenimiz ic;:in, hava, su ve 
toprak ic;:in özel bir sorumluluk ta~1yoruz. Bu evrende hepimiz 

birbirimize kenetlenmi~iz ve birbirimize bag•mlly1z. Herbirimizin 
iyiligi, bütünün iyiligine baglld1r. Bunun ic;:in; insanm kainat ve 
tabiat üzerindeki hakimiyetini övmek yerine, kainat ve tabiat ile 

birlikteligi kültürünü yaymam1z gerekir. 

E. Gerc;:ek insan olmak demek, hem özel hem genel hayatJ
mlzda, dini ve ahläkl geleneklerimizdeki yüksek yard1mseverlik 

ve koruyuculuk ruhunu ta~1mak demektir. Hi<; bir zaman sayg•
SIZ ve gaddar olmamally1z. Her halk digerine, her 1rk digerine 
ve her din digerine ho~görü, sayg1 ve anlay1~ göstermelidir. 
Azmllklar -1rk, milliyet ve din bak1m1ndan olabilir- bizim koruma

m•za ve yard1m1m1za muhta<;trrlar. 
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2. Bir dayam,ma kültürünü ve adil bir 

ekonomik düzeni taahhüt etmek 

Dünyanm her yerinde, her dinden say1s1z insan, birbirleri 

ile dayam~ma i9inde, 9all~maya ve mesleginde ba~anll olmaya 
dayall bir hayat i9in 9abalamaktalar. Fakat yine de günümüz 
dünyasmda 90k büyük avllk, fakirlik ve zaruret häli vard1r. Bu
nun su9lusu sadece fertler degilpir. Su91u olan, 90~u kez adil 
olmayan toplumsal kurulu~lard1 r: Milyonlarca ,insan i~sizdir, mil
yonlarcasl pek az ücretle vall~tmlarak sömürülmektedir, topfu
rnun d1~ma itilmekte ve ya~ama ~ans1ndan ma~rum edilmekte
dir. 

Bir 90k ülkede zengin ile fakir, gü9lü ile gü9süz arasmdaki 

u9urumlar korkun9tur. Haddi a~m1~ kapitalizmin oldugu kadar, 
totaliter devlet sosyalizminin ve kendisinden hi9bir ~ey vermek
sizin devletten sürekli daha 90k isteyen materyalist dü~ünce bi-
9iminin manevi ve ahläki degerlerin altm1 oydu~u. y1kt1g1 bir 
dünyada, sm1rs1z 91karc1llk ve fütursuz tämahkärhk yaygmla· 

~abilmi~tir. Sadece geli~mekte olan ülkelerde degil, sanayile~

mi~ ülkelerde de rü~vet, toplumda bir kanser uru häline gelmi~
tir. 

A. lnsanllgm eski yüksek ahläkl ve dinl geleneklerinden ise 
~u talimat1 allyoruz: H1rs1zllk yapmamahsm! ya da olumlu söy· 
leni~i ile; adil ve dürüst davranmahsm! Bu 90k eski talimat1n ye
ni sonu9lann1 da hatlrlayahm: Hi9 kimse -hangi ~ekilde olursa 
olsun-, ba~ka bir Insandan bir ~ey 9alma veya onun mahna ve
ya toplumun mahna el uzatma hakkma sahip degildir. Bunun 
tersi de ge9erlidir. Yani hi9 kimse kendi mahm toplumun ve yer
yüzünün ihtiyavlarml gözard1 ederek kullanma hakkma sahip 
degildir. 

B. Nerede a~m fakirlik varsa orada ~aresizlik ve ümitsizlik 
vard1r ve hayatta kalmak i9in h1rs•zhk ba~gösterir. Nerede gü9 
ve zenginlik a~mya ka~arsa, oradaki yoksul ve d1~lanm1~1arda 
k1skanyhk, nefret, hatta öldürücü kin ve ayaklanma e~ilimleri 

kendiliginden uyan1r. Bu ise ~iddet ve kar~1 ~iddet gibi ~eytani 

b!r döngüye yol a9ar. Hi9 kimse aldanmasm; dünyada adalet 
olmadan ban~ olamazl 

C. Bu sebepledir ki gen9 insanlar ailede ve okulda, her ma
lm, ne kadar az olursa olsun, bir sorumluluk yükledigini ö~ren
melidirler. Mahn kullan1m1 umumun refahma yönelik olmahd1r. 
Ancak bu yolla adil bir ekonomik düzen geryekle~tirilebilir. 

D. Eger bu dünyadaki, kad1nlar ve 90cuklar da dahil, mil
yarlarca fakirin durumu kesinlikle degi~meli ise, o zaman dünya 
ekonomisinin yap1s1 mutlaka daha adil olarak düzeltilmelidir. Ki
~isel yard1mseverlik ve münferit yard1m projeleri, her ne kadar 
vazge9ilemez olsalar da, yeterli olmazlar. Adil bir düzeltme i9in, 
bütün devletlerin ortakla~a hareket etmelerine ve uluslararasl 
organizasyonlann otoritesine ihtiya9 vard1r. 

Dag1lm1~ ikinci, özellikle de ü9üncü dünya ülkelerinin bor9 
krizleri ye fakirlikleri, bütün taraflarca katlan1labilir 9özümler 
üretilerek kar~1lanmak durumundad1r. ~üphe yoktur ki , 91kar 
~at1~malan gelecekte de devam edecektir. Geli~mi~ ülkelerde, 
gerekli tüketim ile sm1rs•z tüketim arasmda, kaynaklann topfu
rnun yarann.a kullan1m1 ile zaranna kullan1m1 arasmda, dogal 
zenginliklerin adaletli veya adaletsiz kullan1m1 arasmda, s1rf ka
pitalist bir ekonomi ile toplumsal ve ekolojik olarak düzenlenmi~ 

bir pazar ekonomisi arasmda karar verilmek zorunlulugu vard1r. 

Dünyanm her yeri i9in geyerlidir ki, hükmedenlerin hükme
dilenleri, gücün adaleti, kurulu~lann ki~ileri ezdigi yerlerde, 
imkänlar nisbetinde ~iddetsiz olarak kar~1 koyulmahdlr. 
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E. Ger9ekten insancrl olmak demek, yüksek dini ve ahläki 
geleneklerimizde, ~u demektir: 

· ·iktisadi ve siyasi gücü, egemenlik ugruna, saygrsrzca ve 
kavga ile kötüye kullanmak yerine, insanlara hizmet i~in kullan
malr; acr ~ekenler kar~rsrnda merhamet ruhunu geli~tirmeli, fa
kirlere, özürlülere, ya~lrlara, mültecilere ve kimsesizlere özel ih
timam göstermeliyiz. 

• Ka9rnrlmaz olan hayat mücadelesinde, srrf güce dayalr 
bir dü~ünce bi~imi ve acrmasrz bir gü~ kullanma politikasr yeri
ne, kar~r lrkh anlayr~. menfaatlerde akrlcr uzla~ma, itibarlarr ko
ruyucu arabulucuklar hüküm sürmelidir. 

• Doyumsuz bir para, mevki ve tüketim hrrsr yerine, yeni
den öl~ülülügün ve al~ak gönüllülügün anlamrnr ke~fetmeliyiz. 

Qünkü hrrsrna kaprlan insan, ruhuFiu; hürriyetini, sükunetini, i~ 
huzurunu ve böylece de onu insan yapan ~eyleri kaybetmekte
dir. 

3. Ho,görüye dayah bir kültürü ve 

dürüstlük i~inde bir hayat1 taahhüt etmek. 

Dünyanrn her yerinde degi~ik dinlerden sayrsrz insan za
manrmrzda da ~eref ve dürüstlük üzerine kurulu bir hayat i((in 
((abalamaktadrr. Gene de günümüz dünyasrnda sayrlamaya
cak kadar ((Ok yalancrlrk, hilekärlrk, dolandrrrlrcrk, riyakärllk, 
ideoloji ve demagoji vardrr: 

• Yalanr politikanrn ve ba~arrnrn aracr olarak kullanan poli
tikacrlar ve i~adamlarr; 

• Haberin dogrusunu vermek yerine ideolojik propagandayr 
se((en, haberi ula~trrmak yerine saklayan, ger((ege sadakat 
yerine insanlan yaralayrcr haber üreterek tiraj pe~inde ko~an 
kitle ileti~im ara((larr; 

• Kendilerini ahläk~a ~üpheli ideolojik veya politik program
lara veya iktisadi menfaat gruplarrna teslim eden, ayrrca ahläki 
temel degerleri yrpratrcr ara~trrmalarr savunan bilim adamlarr 
ve ara~trrmacrlar; 

• Diger dinlerden olanlarr dü~ük degerli olarak srnrflandr
ran, saygr, anlayr~ ve ho~görü yerine taassubu ve ho~görüsüz
lügü yayan din temsilcileri. 

A. insanlrgrn eski, yüksek dini ve ahläki geleneklerinde ise 
~u talimatr buluyoruz: Yalan söylememelisiniz! Ya da olumlu 
söyleni~i ile: Dogruyu söylemeli, dOrüst hareket etmelisinizl Bu 
~ok eski talimatrn yeni sonu~larrnr da hatrrlayahm: Hi~bir kim
senin ve hi~bir kurulu~un , hi~bir devletin ve hi~bir dini müesse
senin veya dini cemaatin, insanlara yalan söyleme hakkr yok
tur. 

B. Bu kural özellikle ~u alanlar i~in ge((erlidir: 

• Bulduklarr ger~ek haberi iletme hürriyetleri garanti edil
mi~. böylece her toplumda birer temsilcileri bulunan. ':itle ileti
$im ara9/an i~in : Bunlar ahläkrn üstünde degildirler, tam tersi
ne insan haysiyetine, insan haklarrna ~e temel degerlere saygr 
göstermekten sorumludurlar. insanlarrn özel hayatlarrnr yara
lamaya, ger((ekleri saptrrmaya ve kamuoyunu yanrltmaya hak
larr yoktur. 

• Sanat~r ve akademisyenlik hürriyetleri garanti edilmi~. 

sanat, edebiya.t ve bi/im alanlan i9in: Onlar genel ahläki deger 
öl((ülerinden muaf degillerdir, aksine ger((ege hizmet etmek du
rumundadrrlar. 

* Politikactlar ve siyasi partiler i9in:Onfar eger halkr yanrl
trr, ger~egi ((arprtrr, rü~vete ve acrmasrzca gü(( kullanma politi
kasrna karr~rr, iyerde ve dr~arda kendilerini su~lu duruma dü
~ürürlerse, inandrncrlrklarr ile oynamr~ olurlar, makamlarrnr ve 
se((menlerini kaybederler. Buna kar~rllk kamuoyunun da halka 
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her zarnan 'dogruyu söylerneye cesaret eden politikactlan des 
teklernesi laztrndtr. 

* Son olarak da dinlerin temsilcileri iyin: Eger onlar, · ba~ka 

inanytan olanlara kar~t' önyargtyt, kini ve dü~rnanllgt kt~ktrttr
larsa, fanatizrni vaaz ederlerse, hatta din sava~lannt destekler

ler ve kt~ktrttrlarsa, insanlann kendilerini su9larnatanna sebep 
olurlar ve güvenilirliklerini kaybederter. 

Hiy kirnse aldanrnastn; ''Dürüstlügün ve insanc1lhg1n ol
madiQI bir dünyada adalet olamazl" 

C. Bu sebeptendir ki, gen9 insanlar aile i9inde ve okulda, 
dü~unrnede, konu~rnada ve davrant~ta dürüstlügü ya~aytp ög
renrnelidirler. Her insanm dogruyu ögrenrne ve dürüstlükle rnu
arnele görrne hakkt vardtr. Her insanm, hayatmdaki temel ka

rarlan isabette verebilrnek iyin, gerekli olan haberleri ve bilgileri 
alrna hakkt vard1r. $üphe yoktur ki insan, ahläki bir ternel egi
tirn alrnadan, önernli ile önernsizi aytrdetmekte ba~anll olarnaz. 

Haberlerin sei gibi akt tgt günürnüz dünyasmda, ger9ekler sap
t~r~ldtQI , 91karlar gizlendigi, egilirnler abarttldtgt ve kanaatlar 
rnutlakhga dönü~türüldügünde, ahläki ktstaslar birer yardtrnc•
dtrlar. 

D. Geryekten insan olrnak, yüksek dini ve ahläki gelenek
lerirnizde ~u dernektir. 

* Hürriyeti keyfilikle, yogulculugu urnarsarnazllkla degi~tir
rnek yerine, hakikate geyerlilik kazandlfmak; 

* insanlar arasmdaki günlük ili~kilerde narnussuzt.uga, 
sahtekärllga ve eyyamctllga uyurn saglayarak ya~amak yerine, 
dürüstlük ruhunu korumak; 

* ideolojik ve partizanca yan dogrulan yayrnak yerine, tarn 
bir sadakatle ger9egi daima yeniden aramak; 

* Eyy~rnctllga boyun egrnek yerine, kabul edilrni~ olan ha
kikate güvenle ve devam!J!Jkla hizmet etmek. 

4. Haklann e'itligi kültürünü ve erkekle 

kad1n1n ortakhg1n1 taahhüt etmek 

Dünyanm her yerinde, degi~ik dinlerden saytstz insan, er
kek ile kadmm ortakhgt anlayt~ma dayah bir hayat iyin, sevgi, 
cinsellik ve aile alanlannda sorurnlu bir davram~ biyirni iyin ya
balarnaktadtrlar. Gene de dünyanm her yerinde, ataerkil yapt

nm, bir cinsin digerine tahakkürnünün, kadmlann sörnürülrnesi

nin, 90cuklann seks arac1 olarak kullantlrnasmm, fuh~a zorla
rnamn en kabul edilrnez ~ekilleri rnevcuttur. Yeryüzündeki sos

yal farkltllklar, özellikle az geli~rni~ ülkelerde, kadmlan ve hatta 

90cuklan, hayat mücadelesinin bir arac1 olarak fuh~u görrneye 
itrnektedir. 

A. insanllgm eski, yüksek ahläki ve dini geleneklerinde ise 
~u tatirnat1 görüyoruz; Zinaya yakla,maymlz! veya olurnlu 
söyleni~i ile; Blrbirinizi s~ymah ve sevmelisiniz! Bu yOk eski 
talirnatm· yeni sonucunu da hatlrlayaltrn: Hi9 kimse bir. ba$kasi
m, kendi cinsi arzusunun arac1 yapma, onu einseilige bagJmii 

k1/ma veya tutma hakma sahip degildir. 

B. Bizler, cinsellik sörnürüsünü ve cinsiyet aymrnmt , insan
llgt a~agtlarnanm en kötü biyirnlerinden biri olarak yargtllyoruz. 
Nerede sürekli olarak -bir dini inan9 ugruna da olsa- bir cinsin 
digerine tahakkürnü vaaz ediliyor ve c.insel sörnürüye izin verili
yorsa, nerede sürekli olarak fuhu~ te~vik ediliyor veya yocuklar 
kötüY,e kullantllyorsa, orada kar~t koyrna rne~rudur. Hi9 kirnse 
kendini aldatrnastn: e,it haklarla ortak yafay•' olmadan, 
ger~ek insanhk olamaz! 

C. Bu sebepledir ki, gen9 insanlar aile i9inde ve okullarda, 
cinselligin; asllnda olurnsuz, ytktct veya sörnürücü degil, tarn 
tersine yarattct bir gü9 oldugunu ögrenrnelidirler. Bu gücün, ha-



20 21

yat1 sürdüreeek bir toplum olu~turma i~levi vard1r ve bu, e~in 
mutlulugunu saglama sorumlulugu i~inde ya~an1rsa geli~ebilir. 

D. Erkek ile kadm arasmdaki ili~ki vesayetle veya sömürü 
ile degil, sevgi, arkada~llk ve güven ile belirlenmelidir. insanll
gml ger~ekle~tirmek einsei hevesle ayn1 ~ey degildir. Cinsellik, 
ortakla~a ya~anan sevgi ili~kisinin ifadesi ve tasdiki olmalld1r. 

Baz1 dini gelenekler, einselligi uygulamaktan gönüllü olarak 
vazge~me idealini kabul ediyorlar. Kendi iradesiyle vazge~me 
de ki~iligin ve duygusal tatminin bir ifadesi olabiliyor. -

E. Bir toplum kurumu olan aile, bütün farkll kültür ve dinler
de, sevgi, sadakat ve ebedilik ile nitelendirilmi~tir. Aile mües
sesesi erkeklere, kadmlara ve ~oeuklara, korunmay1 ve kar~l
hkll destegi garanti etmek ister ve etmek durumundad1r; aym 
~ekilde haklanm da koruyaeakt1r. Bütün ülkelerde ve kültürler
de, evliligin ve ailenin, özellikle de ya~ll insanlann, hayatlann1 
insana yak1~1r ~ekilde sürdürebilmeleri i~in ekonomik ve top
lumsal imkänlan birle~tirilmelidir. <;ocuklar egitim görme hakkl
na sahiptirler. Ne aileler ~ocuklanm ne ~oeuklar ailelerini ~lkar
lan i~in kullanmalld1rlar; ili~kileri, daha ziyade kar~1llkll sayg1ya, 
kabule ve bak1ma dayanmalldlr. 

F. Ger~eten insan olmak demek, yüksek dini ve ahläki ge
leneklerimizin ifadesiyle ~u demektir: 

• $iddetin ifadesi olan ve genelde kar~1 ~iddeti doguran, 
eski hükümranllk veya a~agllama yerine, sayg1, anlayl$ ve 9$

deger/i/ik; 

• Cinsel sahip olmanm veya einsei kullanmamn her ~e~idi
nin yerine, kar~1llkll sayg1 , anlay1~ ve sevgi. Milletier ve dinler 
düzeyinde aneak, ferdi ve ailevi ili~kiler düzeyinde ya~ananla

rm benzerleri uygulanabilecektir. 

IV. BiLiNCiN DEGi~MESi 

Bütün tarihi tecrübeler göstermektedir ki; yerküremiz, bire
yin ve kamunun bilincinde bir farkllla~ma meydana gelmedik~e 
degi~meyeeektir. Bu ger~k, sava~ ve ban~. ekonomi ve ekolo
ji gibi sorunlarda esasll degi~melerin ya~and1g1 son on y1llarda 
kendini göstermi~tir. Ayn1 ~ey ahläk alan1nda da kendini gös
termelidir! Her fert sadece zedelenemez itibara ve devredile
mez haklara sahip degildir, ayn1 zamanda yapt1g1 ve yapmad1g1 
~eylerden de ka~m1lmaz sorumluluklara sahiptir. Bütün kararla
nmlzln ve davran1~lanm1zm ve de ba~ans1zllklanm1zm sonuc; 
lan vard1r. 

Bu sorumlulugu uyamk tutmak, derinle~tirmek ve gelecek 
nesillere devretmek dinlerin asli görevlerindendir. Böylece bu 
sözle~mede vard1g1m1z kararlarda ger~ek~i olmu~ oluruz ve 
~unlara dikkat etmeye ~all~mz: 

1. Tart1~mah ahläki könulardan pek ~ogu üzerinde (biyolo
jik ve einsei ahläktan medya ahläkma ve bilimsel ahläka, ora
da.1 i~ ve devlet ahläkma kadar) evrensel bir mutabakata var
mak zordur. Ancak burada geli~tirilen ortak temel esaslar dog
rultusunda, ~imdiye kadar tart1~1lm1~ pek ~ok soruya· mant1k 
~er~evesinde ~özümler bulmak mümkün olacakt1r. 

2. Hayatm bir ~ok alanmda ~imdiden ahläki sorumlulukla il
gili yeni bir bilin~ olu~mu~tur. Bu sebepten dolay1 mümkün ol
dugunca ~ok meslek dallan i~in, mesela hekimler, bilim adam
lan, i~adamlan, gazeteciler, politikac1lar i~in ~agda~ ahläk kod
lannm olu~turuldugunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. 
Böylece kendi meslek dallannda ortaya ~1kan incelikli sorulara 
somut yol göstermelerde bulunabiliyorlar. 

3. Her ~eyden önce inan9 topluluk/anm, kendi özel 
ahläklanm formüllendirmeleri i~in s1k1~tmyoruz: Her bir din ge-
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lenegi, hayat ve ölüm hakkrnda, acrlara katlanma•ve su<;:larrn 
bagr~lanmasr hakkrnda, kar~rlrksrz vermeni.n ve ferag~tin ge
rekliligi hakkrnda, merhamet ve sevin<;: hakkrnda ne söylemek

tedir. Bunlarrn hepsi, zaten ~imdiden ortaya <;:rkmakta olari dün
ya ahläkr kavramrnr derinle~tirecek, netle~tirecek ve somutla~
trracaktrr. 

San olarak bu gezegenin bütün sakinlerine <;:agrrda bulunu
yoruz ki: Yerküremiz, fertlerin bilin<;:leri degi9medik<;:e daha iyiye 
dogru degi~emez. Bizler manevi gü<;:lerimizin, tefekkür, teem

mül, dua ve kanrtll dü~ünme yolu ile uyanmasr i<;:in, kalplerin 
degi~mesi i<;:in, bireysel ve kollektif bir bilin<;: degi~imini savunu
yoruz. Birlikte daglarr yerinden oynatabilirizl Risk almadan ve 
fedakärhga katlanmadan durumumuzda esaslr bir degi~iklik 

olamaz! Bu sebepten ortak bir dünya ahläkr i<;:in taahhütte bulu
nuyoruz: Yani daha iyi bir kar~rhklr anlayr~r. toplumsal uzla~
madan yana, barr9<;:1 ve tabiata zarar vermeyecek bir ya~a.ma 
~eklini: 

Ve dindar olsun olmasm, bütün insanlara, ayn1 ~eyi 

yapmalan i'rin 'ragnda bulunuyoruz! 
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