ÇEVRE VE AHLÂK
GÜNÜMÜZDE ÇEVRE SORUNLARININ KÜRESEL BIR HAL ALMASIYLA ASLINDA KARŞILAŞILAN SORUNUN BIR AHLAK SORUNU OLDUĞU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKMAKTADIR.
Çevre sorunları ve özellikle de
küresel ısınma; başlangıçta teknolojik gelişmelerin ve aşırı sanayileşmenin sonucu olarak algılanmış, bu sorunun aslında bir insan
ve ahlak sorunu olduğu gözden
kaçırılmıştır. Daha sonraları çevre
sorunlarının küresel bir hal almasıyla aslında karşılaşılan sorunun
bir insan ve ahlak sorunu olduğu,
yaşanan durumun bir sonuç olduğu değerlendirilmeye başlanmıştır.
Günümüz itibariyle ise genelde
çevre sorunları özelde de küresel
ısınmada insanın en önemli unsur
olduğu kabul edilmiş durumdadır.
2009 yılında yayınlanan Birleşmiş
Milletler Çevre Raporu küresel
ısınmada insan faktörünün etkisini %90 olarak belirtmiştir. Çevre
sorunlarının başlıca aktörü insan
olmakla beraber söz konusu sorunları en fazla hisseden ve sonuçlarından en fazla etkilenen de
insan olmaktadır.

Tabiata Hükmetmek

Günümüzde insan, tabiata hükmetme ilişkisi geliştirmiştir. İn-

yaşayanlara saygı ile yaklaşması
gerekmektedir.

Çevre Ve Din

sanın tabiatın efendisi olma gibi
bir pozisyonu ve ona hükmetme
şeklinde bir ayrıcalığı yoktur. İnsan, tabiatla üstünlük değil, eşitlik
ilişkisi kurmalıdır. İnsanın gayri adil
olarak tabiat ve çevreyi tüketme
hakkı yoktur. Bütün canlıların iyiliği
ve refahı için insanın kendisini
sınırlamayı öğrenmesi gerekmektedir.
Çevre krizini çözecek veya derinleştirecek olan insani veya gayri-insanî davranışlarımızdır. Çevre
konusunda duygularımızın ve
maneviyatımızın yeniden inşa edilmesi gerekmektedir. Günümüzde
insanlar, ahlaktan çok güdülerine
ve arzularına cevap vermektedirler. İnsan hayatında güdülerin
ve arzuların yeri, işlevi ve etkisi
önemlidir. İnsanın güdülerini ve
arzularını sınırlamayı öğrenmesi
gerekmektedir.
Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz, onlara insani ihtiyaçlarını
ve hayatlarını devam ettirebilecekleri bir çevre bırakmaktır. İnsanın
ötesine giden ve ahlaki duruşu
bütün canlılara teşmil eden bir
ahlaka ihtiyaç vardır. Bunun için
insanın bencil ve dar çıkarlarının
ötesine gitmesi gerekmektedir. Bu
sebeple insanın çevreye ve içinde

Pozitivizm, çevreyi tahrip eden bir
felsefedir. Tabiata azgınlaşmışçasına saldıran bir fıtrat, hem insanlığa hem de çevreye yabancıdır.
Doğa üzerine tefekkür ederek,
insan kendini inşa edebilir. İnsanın
duygusal ve manevi olarak doğa
ile ilişki kurmaya ihtiyacı vardır.
Duygu ve manevi temelli bir ilişki,
insanın merkezine Allah’ı ve O’nun
ayetleri olan doğayı yerleştirecektir.

Çevre Sorunlarının Çözümü
Çevre sorunlarını çözmek için
öncelikle insanımıza, manevi ve
vicdani sorumluluk bilinci, dünya
ve ahiret dengesini kurması gerektiği ve ebedi hayat inancı, yani
ferdî çıkarlarıyla ve maddi değerlerini mutlaka manevi değerlerle
bütünleştirmesi gerektiği bilinci
verilmelidir.

O halde, önce insanın kendisini
temizlemesi ve düzeltmesi gerekmektedir. O, temizlenmeden hiç
bir şey düzelmez; işe önce kişinin
kendisinden başlaması gerekir.
Dinî kaynakların çevre konusu
hakkında söylediklerini, ahlaki öğretilerinin insan üzerindeki etkilerini ve bunda din eğitiminin rolünü
ve önemini ortaya koymak, insanların bu hususlarda daha duyarlı
davranmasına yardımcı olacaktır.
Din ve onun öğretileri insan davranışlarını ve çevresiyle olan ilişkilerini direkt etkileyecektir.

O halde, çevre sorunlarının temelinde insanın inanç ve düşünce
dünyasındaki değişimin yer aldığı
bilinmektedir. Çevre sorunlarına
sadece teknolojik çözümler aramak yeterli değildir. Bunun yanında kirliliği önlemede toplumların
inanç ve düşünceleri de dikkate
alınmalı, bu doğrultuda çevre
sorunlarının çözümüne yönelik
çalışmalar yapılmalı ve projeler
geliştirilmelidir. Bireylerin ve toplumların inanç dünyasını ve değer
yargılarını göz önünde bulundurarak tüketim kültüründen uzaklaşması için bu değerlerin harekete
geçirilmesi gerekmektedir.

