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ÖN SÖZ 

D aha önce yayımianmış olan bu yazıların kitap haline geti
rilerek okuyucunun hizmetine sunulması, uzun süredir 

devarn etmekte olan bir ısrarın sonucunda mümkün oldu. Isra
nn arnacı hepimizin malumu: Muhtelif dergilerde çıkan yazılan 
bir süre sonra bulmak kolay olmuyor. Ayrıca, yeniden yayımla
ma işi, yazılmış olanlara tekrar göz atmayı ve gerekiyorsa metin
lerde bazı değişiklikler yapmayı gerekli kılıyor. 

"Tann Hakkında Konuşmak", ilk defa Dokuz Eylül Iİniversitesi 
Ilahiyat Fakültesi Dergisi 'nde (1983, s. 25-44) yayınlandı . Burada 
yer alan bilgilerin bu kısmına Din Felsefesi (İzmir, 8 bsk. 1999, s. 
ll 7 vd.) adlı çalışmarnda da yer verildi. Yazıyı buraya alırken 
ona önemli sayılacak yeni ilaveler yaptım. 

"Süreç Felsefesi Işığın da Tanrı-Alem llişkisi" , 1983 yılında ka
leme alınmış olmasma rağmen ancak 1985 yılında yayımlanabildi. 
(Ankara Iİniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 27, s. 31-87) Bir kitap
çık hacminde olan bu yazı., çağımızm önemli akımlarından biri 
olan süreç (proses) felsefesini ve bu felsefenin ilahiyattaki uzantısı
nı Türk düşünce hayatına getiren ilk deneme olma özelliğini taşı
maktadır. İstikrar ve değişme kavramları sadece toplum hayatında 
ve bu hayatla ilgili bilim alanlarında değil, metafizik ve ilahiyatta 
da son derece önemlidir. Sözkonusu kavramlar etrafında düşünme
nin nasıl evrensel boyutta cereyan ettiğini anlatabilmek için bu ya
zıda Muhammed lkbal'in düşüncelerine de önemli bir yer verildi. 
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ALEMDEN ALLAH'A 

Bu yazının özellikle yüksek lisans ve doktora sınıflarında çok 

sık başvurulan felsefe metinleri arasında yer aldığını biliyorum. Do
layısiyle, onun bir kitap formu içinde hizmete sunulması, en çok 
bu sınıflarda görev olan genç meslektaşlarımı memnun edecektir. 

Kitabın sonuna eklenen çeviri metinler, ilk iki bölümde tartı
şılan konularla yakından ilgili olan yazılardır. 

H. Paton'un "Filozofların Dünyası ve Din" (Ankara O. Ilahiyat 
Fakültesi Dergisi, 24, 1983, s. 207-225) başlıklı yazısı, dine mad
decilik, fenomenalizm, Platonculuk açılanndan bakışı özlü ve 

eleştirel bir yaklaşımla ele alıyor. Yazar ayrıca din-felsefe ilişkisi
ni daha geniş bir perspektifle görmenin gereği üzerinde duruyor 
ve filozoflara özgü bir dünyanın olup olmadığı konu_sunu tartış
maya açıyor. 

tkinci çevirinin, yani "Dine ve Felsefeye Göre Tanrı"nın (An
kara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi 24, 1 981, s. 205-219) 
müellifi zaten "Süreç Felsefesi" bölümünün üç "kahramanı"ndan 
biri. Charles Hartshorne, çağımızda önemli bir konuma gelen 
süreç ilahiyatının en önemli düşünürüdür. 

A. E. Taylor'un "Tabiattan Tannya" başlığını taşıyan yazısı 
(Dokuz Eylül Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 1986, s. 235-
243) gerek felsefe, gerekse ilahiyat literatüründe önemle ele ah
nan kozmolojik delillerin CAllah'ın varlığı ile ilgili) temelinde yer 
alan ana düşünceyi ele almaktadır. 

"Önsöz"ün başında bir ısrardan bahsettim.,Bu ısrarın "tüken
mek bilmez kaynağı", ilim ve fikir dünyamızın gayretli genç in
sanı Mustafa Armağan olageldi. On yılı aşkın bir süredir, her kar
şılaştığımızda bu konuyu hatırlattı. Kendisine teşekkürü bir borç 
sayıyorum. Onun teşviki ve çabası sayesinde, inşallah, önümüz
deki günlerde, yine makaleler ve bildirilerin bir araya getirilme
siyle oluşacak olan iki çalışma daha günışığına çıkacak. Bunlar· 
dan ilki "lslam Felsefesi" ikincisi ise daha ziyade "Yaşayan Isla
mın Bugünkü Meseleleri" ile ilgili olacaktır. 
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TA N R I  HA KKIN D A  KO N UŞMA K: 

F E L S E Fi Bl R TAHL l L  

T anrı hakkında konuşmak, yani Tanrının nasıl bir varlık ol
duğunu, O'nun evrenle, özellikle de insanla nasıl bir ilişki 

içinde bulunduğunu dile getirmek, kel;im dediğimiz disiplinin 
temel konusunu oluşturur. Tanrı hakkında konuşmak, başka bir 
deyişle 'Teistik" bir takım önermeler kullanmak, "din dili"nin 
genel çerçevesi içinde hareket etmek demektir. Bu sonuncu tabir, 
daha geniş kapsamlıdır. 

Bir dinde Tanrı hakkında konuşmanın sonunda ortaya çıkan 
ifadelerin yanında başka ifadeler de yeralmaktadır. Geniş bir açı
dan bakıldığı takdirde her dini ifadeyi Tanrı ile ilgili bir ifade 
olarak görmeyebiliriz; çünkü Tanrı inancına yer vermeyen, en 
azından lslamiyette veya Yahudilikte olduğu şekliyle yer verme
yen bazı dinler vardır. Sözgelişi, "inek kutsaldır" ifadesi dinidir, 
ama teistik değildir. O halde şöyle diyebiliriz: Teistik ifadeler, din 
dilinin bir bölümünü oluşturur. 

Şu hususu da hatırda tutmamız yararlı olur: "llahi" diye ad
landırılan dinlerin kullandığı ifadelerin çok büyük bir kısmı, do
laysız veya dalaylı olarak Tanrıyla ilgilidir. Özellikle bu dinlerde 
Tanrı hakkında konuşmak kaçınılmazdır, çünkü onların dayan
dığı "kutsal metinler"in önemli bir kısmı Tanrı'nın kendi varlığı 
hakkında konuşması sonucu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Yani 
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Tanrı hakkında konuşan, bizzat Tanrının kendisidir. Sözkonusu 
metinleri öğrenmek, onları tekrarlamak, onları yorumlayarak 
başka kelimelerle ifade etmek, bu konuda birtakım iddialar öne 
sürmek, teistik bir dil kullanmaktan başka bir şey değildir. 

Felsefe için önemli olan husus şudur: Teizmin önermelen ni
çin bir "problem" olmaktadır? Acaba bu önermeleri doğrulamak 
ve yanlışlamak mümkün müdür? Onların doğrulukları veya yan
lış olmalarıyla ilgili olarak ne gibi sebepler veya gerekçeler öne 
sürebiliriz? Başka bir ifadeyle, bu önermelerin makul bir çerçe
veye oturduğunu göstermek nasıl mümkün olmaktadır? Aslında 
bu soruların veya benzerlerinin hiçbiri yeni sayılmaz. Onlar baş
ka bir terminoloji içinde ve başka başka uslüplarla hep sorula
gelmiştir. lslam düşünce tarihinin çok önemli bir sayfasını oluş
turan teşbih, tenz:ih ve ta'til meselesini, hatta kavgasını, bu arada 
meşhur "zahiri mana" -"batıni mana" tartışmasını ve özellikle 
te'vil konusunda öne sürülen farklı ve ayrıntılı görüşleri, mesela, 

bu konuda bir Gazali-lbn Rüşd çekişmesini hatırlamak, konu
nun derinlik ve ciddiyetini anlamak için yeterlidir. Bu problem
Ierin çoğu, sadece dil ve mantık sorusu değil, aynı zamanda bir 
"ekzistansiyel" sorudur; insanın varoluş şartlarını yakından ilgi
lendiren bir "ebedi necat" veya "ebedi helak" sorusudur. 

Günümüzün analitikçi filozofları sözkonusu problemlere daha 
çok dil ve mantık açısından bakmaktadırlar. Oysa klasik lslam 
düşünüderi için mesele, bir doğrulama ve anlam meselesinden 
ziyade dinin hakikatını ve dini hayatın mahiy�Üni ilgilendiren bir 
meseleydi. Böyle bir ayınma gitmekle dil ve mantık sorulannın 
dinin muhtevası ve hakikatı ile ilgili sorulardan soyutlanabilece
ğini söylemek istemiyoruz. lleride daha ayrıntılı olarak söyleyece
ğimiz gibi, dinin iyice anlaşılması ve yorumlanması için bir değil, 
birçok yol vardır. Bazı durumlarda tahlilci, ekzistansiyalist ve fe .. 

nomenolojik yaklaşımların birlikte kullanılması çok daha iyi so
nuç verebilir. Temel iddialarının anlaşılması konusunda din, kuru 
pozitivist yaklaşımdan zarar gördüğü kadar, sırf görüneni tasvir 
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etme anlayışından veya her şeyi bir boğukluk ve bulanıklık hava
sı içinde ele alma, dolayısıyla dil ve mantık inceliklerine, tecrübi 
gerçekiere riayet etmeme alışkanlığından da zarar görmüştür. 

Biz burada önce "doğrulama" kavramının ışığında yapılan 
tahliller üzerinde duracak, daha sonra başka yaklaşım şekillerini 
dikkate almaya çalışarak Tanrı hakkında konuşurken nasıl bir fa
aliyet içinde bulunduğumuzu dile getirmeye gayret edeceğiz. Ko
nuyla ilgili ana sorulan şu şekilde sıralayabiliriz: 

a. Acaba "din dili" diye bağımsız bir ifade biriminden sözet
memiz ne ölçüde makuldür? Dini konularda konuşurken kullan
dığımız kelimelerin büyük bir kısmı, günlük hayatımııda kullan
dığımız kelimelerdir. Gerçi her dinde bir takım ıstılahiarın (tek
nik terimlerin) bulunduğu bir vakıadır. Fakat onların bulunması 
ile bir dil birimi ne ölçüde "farklı" olmaktadır? Özel bir dil biri
minden sözetmek, özel bir tecrübe sahasından bahsetmek anla
mına gelmez mi? Bu sorunun olumlu olarak cevaplandırılması, 
bizi dar bir "imancılık"a (fideizme) götürmez mi? 

b. Din dilinin eğer böyle bir dil birimi varsa mantıki yapısı 
nedir? Dini hükümleri öteki hükümlerden, sözgelişi, bilimsel 
hükümlerden ayıran bir takım özellikler var mıdır? Başka bir de
yişle, dini hükümlerin kognitifbir değeri, yani doğrudan doğruya 
bilgi ile ilgili bir yanı olduğunu veya olmadığını ortaya koymak 
mümkün müdür? 

Öyle görünüyor ki, din dilinin anlamı konusunda tarih bo
yunca ileri sürülmüş görüşler arasında en aşırı olanları, katı ant
ropomorfizm ile sınır ve ölçü tanımaya yanaşmayan sembolizmdir. Bi
rincisi, dilin dış anlamına sarılır. Sözgelişi, eğer Kur'an "Allah'ın 
eli onların ellerinin üstündedir" diyorsa, bundan Allah'ın "eli"
nin olduğu anlamını çıkarır ve cümleyi deskriptif bir ifade olarak 
görürüz. Bundan farklı, hatta zaman zaman ona zıt olan aşırı 
sembolizme göre ise, din dili esas itibariyle semboliktir, dolayı
sıyla kognitif bir temelden mahrumdur. Bu görüşü "mecazi an
lam" anlayışıyla karıştırmamak gerekir. Mecazi ifadelerde çok 
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kere bir çırpıda dile getirilmeyen teksifi bir mana vardır. Onlar 
çok kere bilgi de veren yan-deskriptif ifadelerdir. Bu halleriyle 
onlar, "anal o jik ifadeler" e daha yakındır. Bilindiği gibi, tarih bo
yunca belki de en çok taraftarı olan analoji görüşüne göre, din 
dilinde hem bilgi verme vasfı, hem de kelimeleri yerine göre lafzi 
yönleriyle ele alınama özelliği vardır. 

lçinde yaşadığımız yüzyılın ilk yarısında özellikle Viyana 
Çevresine bağlı düşünürler arasında "doğrulamacı tahliller" bü
yük bir ilgi görmeye başladı. Bu, genel mantıkçı pozitivist yakla
şımın öngördüğü felsefe problemlerini çözme metodunun ayrıl
maz bir parçası durumundaydı. Mantıkçı pozitivizmin her felsefe 
araştırıcısınca iyice bilinen temel " doğrulama ilkesi" (principle of 
verification) şöyledir: Bir hükmün doğrulanması, ya tecrübenin 
verileri aracılığı ile ya da totolojik nitelikteki hükümlerde oldu
ğu gibi bir zihin i.§!�Jilt_Ş,.Qnunda mümkün olur. Bu yollardan biri 
veya ötekisi ile doğrulanamayan hükümler anlamsızdır. 

Sözkonusu ilkeyi din diline en radikal biçimde uygulayanla
rın başında A.]. Ayer gelmektedir. Ayer, İngiltere'de mantıkçı po
zitivizmin bir zamanlar el kitabı haline gelen Dil, Hakikat ve Man
tıh1 adlı eserinde sadece dini önermelerin değil, metafizik, ahlaki 
ve estetik hükümlerin de yukandaki ilkeye göre doğrulanamaya
cağını, dolayısıyla onlann "anlamsız" olduğunu öne sürmekte
dir. Çünkü Ayer'e göre bir cümlenin anlamı, onun doğrulanma 
yöntemine bağlıdır. Ayer, öyle görünüyor ki, bu katı tutumundan 
daha sonra vazgeçti ve daha ılırob bir tutum izledi. Bu yeni tutu
ma göre, bir önerme her zaman empirik yolla doğrulanma imka
nına sahip olmayabilir. Bu durumda onu anlamsız saymak doğru 
olmaz. Eğer empirik veriler, önermenin konusuyla şu veya bu 
anlamda ilgili ise, onun için anlamlı olma imkanı açık demektir. 
Aslında böyle bir yumuşamaya "doğrulanma" ile "anlamlı olma" 
arasında kurulacak bir özdeşliğin, özellikle bilirnde genel yasalar 

l. A.]. Ayer, Langı.ıagr Trutlı and Logic, London, 2. ed. 1946. s. 102 vd. 
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halinde dile getirilen ifadeterin anlamı konusunda ortaya çıkara

cağı güçlüklerio giderilebileceği ümidiyle gidilmişti. Eğer anlam

lı olmak doğrulanmaya bağlı ise, bu ifadelerin bir kısmını anlam

sız saymak gerekir ki, bu, bilimsel düşüncenin işleyiş biçimine 

ters düşer. 

Ayer'in tahlilleri, çağdaş iki ünlü Ingiliz filozofunun, G.E. 

Moore ve B. Russell'ın epeyce önceden başlattıkları zayıflamış 

olan Mutlak Idealizmin daha çok gözden düşmesine yol açmıştır. 

Mutlak kavramının yara alması, Hıristiyan Batı dünyasında, belli 

ölçüde de olsa, din için zararlı olmuştur(Gerçi Idealizmin "mut

lak"ı ile dinin Tanrısı bir ve aynı değildi. Ama yine de T.H. Gre

en, E.H. Bradley ve B. Bosanquet gibi idealist geleneğe bağlı dü

şünürlerle çağdaşlan olan ilahiyatçılar arasında ortak bir zemin 

vardı. Idealist geleneğe -bu geleneğin hangi türüne olursa olsun

bağlı olan bir düşünür, "Tanrı vardır" veya "Tanrı evreni yarattı" 

şeklindeki bir hükmü, anlamsız yahut "sözde-hüküm" sayamaz

dı)Oysa mantıkçı pozitivizmin güç kazanmasıyla bu ortak nok

taların büyük bir kısmı kayboldu. Birkaç yıl önce ölen tanınmış 
Ingiliz filozofu G. Ryle'ın dediği gibi, yüzyılımızın ilk yarısında 

felsefe ile ilahiyat küs vaziyette idiler. Bu dönemde bazı felsefe 

çevreleri dini konulara ilgi duyan mensuplannın zihni yetenek

lerine şüpheyle bakmaktaydılar.2 
Yine Ingiliz idealist düşünürleri, geniş bir alana yayılan ate

izmle ve on dokuzuncu yüzyılın bilim alanındaki başarılarını 

çok kere kendi lehinde yorumlayan materyalizmle mücadele etti

ği için dolayh yolla da olsa dine hizmet etmekteydiler. 

Mantıkçı pozitivizm geleneksel Ingiliz tecrübeciliğine çok şey 

borçlu olmakla birlikte kendi geçmişini oluşturan bu zengin fel

sefe anlayışının din karşısındaki lehte veya en azından tarafsız 

tutumunu dikkate almamıştı. Geleneksel İngiliz tecrübeciliğinin 

babası sayılan J. Locke, tutarsız olma pahasına, genel epistemo-

2. Bkz. Bryan Magee (ed), Modern British Philosophy, London, 1971, s. 116-7. 
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lojisinden ayrılarak dini bilgiye imkan tammıştı. O Tanrının var
lığına inanmayanların sözlerine bile inanılamayacağını öne sür
mekteydi.3 Hatırlanacağı gibi, G. Berkeley bir din adamıydı. Tec
rübeciliğin şüphecilik noktasına kadar gitmesine sebep olan D. 
Hume, ateizmi kesinlikle reddetmiş, felsefe tarihinde çok meş
hur olan eleştirisini vahye dayalı inanca değil, rasyonel teoloji
nin inatla öne sürdüğü kanıtlamalanna, özellikle de teleolojik 
delile yöneltrnişti.4 

Mantıkçı pozitivizrnin tutumu ise tamarniyle farklıydı. Bu 
akıma mensup olan bazı filozoflar, dinin lehinde olmak bir yana, 
dinin aleyhinde olmayı bile garip karşılıyorlardı. Öyle ya, hiçbir 
anlam ifade etmeyen sözde iddialara dayalı bir sistemin aleyhin
de bile bulunulamazdı. 

Ne var ki, rnantıkçı pozitivizmin bu yıkıcı etkisi pek uzun 
sürmedi. Bunun sebeplerine geçmeden önce doğrulamacı tahlil
lerle yakından ilgili olan bir başka kavram üzerinde kısaca dur
makta yarar vardır. Bu, "yanlışlama" Cf:lsification) kavramıdır. 
Kavramı felsefe tartışmalarında ön plana çıkaran K. Popper ol

muştur. 5 Popper, gerek Marksizmin, gerekse Freudculuğun he
men her olayı açıklayacak türden evrensel teoriler oldukları iddi
ahinndan fikri açıdan rahatsız olmuş ve böyle bir özelliğin eğer o 
gerçekten sözkonusu görüşlerde var ise hiç de meziyet olmadığı
nı göstermeye gayret etmişti. Ona göre, ortaya çıkan her olgu ve 
olayı açıklayacak güçte olduğunu öne süren bir teori, aslında faz
la bir şey söylemiyor demektir. Mantık açısından bakıldığında, 
olumlu bir iddia, kendi zıttım dışarıda tutar. Dolayısıyla o, kendi 
söylediğinin zıttım öne süren bir önermeyi reddeden bir iddiaya 
denk olacaktır. Sözgelişi, "Ahmet öğrencidir" önermesi, "Ah
met'in öğrenci olmarnası sözkonusu değildir" önermesiyle aynı 

3. Bkz. K. Ward, Ethics and Christianity, London, 1970, s. 19 
4. R. Wolheim (ed) Hume on Religion, Fontana, 1963, "lntroduction" kısmı, s. 29. 
5. Bkz:]. Macquarry, God-Talh, London, 1967. s. 108. 
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kapıya çıkar. O halde herhangi bir iddianın neyi inkar ettiğini 
(yanlış saydığım) belirleyebilirsek, onun neyi tasdik ettiğini bul
mak için yerinde bir adım atmış oluruz. Görüldüğü gibi, burada 
ağırlık, bir önermeyi nelerin doğrulayabileceğinden çok ne gibi 
şeylerin onun yanlışlığını gösterebUeceği üzerine kaydırılmıştır. 
Bu ağırlık noktası değişikliği, özellikle çok genel nitelikte olan 
bilimsel yasaların tartışılmasında önemli yararlar sağlamıştır. 

Din felsefesi konusundaki yayınlarıyla dikkati çeken A. Flew, 
yanlışlama kavramını dini önermelerle ilgili, zaten oldukça hare
ketli bir şekilde devam eden, tartışmalara getirdi. "Sözgelişi", di
yor Flew, "Tanrı beni seviyor" diyen bir mü'mini hiçbir şey inan
crndan vazgeçiremez. Acaba onun öne sürdüğü iddianın yanlış 
olduğunu gösteren herhangi bir olgu veya olay bulunabilir mi? 
Nimet ve iyilik içinde yüzse de, çeşitli belalara uğrasa da mü'min 
aynı inancını devam ettirebilir. Yani her iki olayda da bir "hik
met" görebilir. A. Flew bundan şöyle bir sonuç çıkarmaktadır: 
Teizmin önenneleri, gözlemin her çeşidini kendi lehlerinde yo
rumlamakla ve onları kendilerini doğrulayan veya en azından 
yanlışlamayan veriler olarak görmektedirler. Oysa Flew ve onun 
gibi düşüneniere göre, bir hüküm hiçbir şeyi inkar etmiyor, dışa
rıda tutmuyorsa, doğruladığı bir şey de yok demektir. Bu da 
onun kognitif bir içerikten yoksun olduğu anlamına gelir. O, 
mevcut bilgiletimize yeni bir şey katmaz. 

Doğrulama ve yanlışlama kavramiarına bağlı olarak yapılan 
tahlilierin önemli bazı noktalan gözden kaçırdığı ve dolayısıyla 
bir takım güçlüklere yol açtığı ortadadır. Sözkonusu tahliller, 
teizmin önermelerinin gerek konu, gerek yüklem bakımından 
farklı olduklarına dikkat çekmekle yararlı olmuş, dini konular
da daha dikkatli konuşma ve yazmanın gerekli olduğunu vur
gulamıştır. Sözgelişi "Tanrı X'i sever" önermesi ile, "Ali X'i se
ver" önermesi şekil bakımından aynıdır. Fakat her iki cümlenin 
statüsü birbirinden farklıdır. İkinci cümlede özne, gösterilebi
len bir varlık olduğu halde Tanrı böyle bir varlık değildir. Yine 
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ikinci cümlede geçen "sevgi" nin ne anlama geldiğini bilmekte
yiz. Mantıkçı pozitiviste göre, buradaki teistik önerme, iki bi
hnmeyenli bir denklem gibidir. Çünkü bizzat teistin kendisi 
Tamıyı "mahiyeti itibariyle bilinerneyen bir Varlık" olarak ta
nımlamaktadır. Yine o her türlü ilahi fiilin sevmek dahil bizim 
yapıp etmelerimizden tam anlamıyla farklı olduğuna inanır. 
"Tanrı bilir, meydana getirir, v.s.; ama O'nun bilmesi, yapması, 
v.s. bizimkine benzemez" şeklindeki ifadeleri teistin ağzından 
sık sık duymaktayız. Genellikle o, "sonsuz bilgi", "sonsuz kud
ret" v.s.'den söz eder; fakat kendisi bu kavramların mahiyetini 
bilmez. Bu durumda, sözkonusu kavramların yüklem olarak 
kullanıldığı önermelerle neyi anlatmak istediğini bilmemesi de 
gayet tabiidir. 

Ortada bir takım güçlüklerin olduğu kesin. Zaten bütün bü
yük dinlerde birbirinden oldukça farklı ilahiyat sistemlerinin 
varlığı da bu güçlükterin mevcudiyetinin en açık kanıtıdır. 
Önemli olan soru şudur: Bütün güçlüklere rağmen, teizmin 
önermelerini anlamsız saymak ne ölçüde mantıkidir? Mantıki ol
madığını birkaç açıdan ele almamız mümko.ndür. 

Mantıkçı pozitivistlerin işledikleri en önemli hata, öyle görü
nüyor ki, birçok dini hükümlere bilimsel önermelere uygulana
bilen tahlilleri uygulamış olmalarıdır. Bunun iki büyük sebebi 
vardır: Ilk olarak, bu felsefe akımına dahil düşünürlerin önemli 
bir bölümü bilimden felsefeye gelmiştir. Dolayısıyla onların gö
zünde "model" önerme, bilimsel bir önermedir. 

İkinci olarak, ilahiyat sahasıyla meşgul olanların büyük bir 
kısmı, din dilini ait olduğu çerçevenin dışına taşımış ve öylece 
kullanmıştır. Eğer onların yaptıklan doğru ise din dilinin mantık 
ve bilim açısından bir eleştiriye tabi tutulması haklılık kazanır. 
Başka bir deyişle, bilim ve mantığın önermelerine uyguladığımız 
eleştirme, çözümleme, doğrulama v.s. usullerini dini hükümler 
için de uygularız. Mantık ve bilim tek yanlı olarak kullanılmaz. 
Onların varlıkları, sonuçlar dinin lehinde ise alınır, değilse red-

16 



TANRI HAKKINDA KONUŞMAK: FELSEFI BIR TAHLIL 

dedilir, diyemeyiz. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Sözge
lişi, Kur'an, Allah'ın varlığı ile ilgili ayetlerinde mantıktaki an
lamda bir isbat metodu kullanmaz. Yine Kur'an, Allah-insan iliş
kisinden söz ederken genellikle "bilgi"den değil, "gayba 
iman"dan (yu'minun�'I-ğayb) bahseder. O halde, Kur'an'ın ayet
lerini tahlil ederken farklı bir yol takip etmek gerekir. Ama biri 
kalkar da Kur'an'ın zikr ettiği "Fil olayı"nı (lOS. sure) ele alır ve 
burada adından bahsedilen Ebabil kuşlarının attığı "sert taşları" 
bir tür "bomba" şeklinde yorumlarsa, olayın geçtiği yerde rad
yasyon artıklarını bulmak için araştırmaya koyulan birini gördü
ğünde hayret etmemesi gerekir. 

Aslında, inanmış bir insan, "Tanrı insanlan sever" şeklindeki 
dini bir ifadeyi empirik bir sonuçlama olarak ele almaz. Yani o, 
şahid olduğu acı ve tatlı olayları ayrı ayrı toplayarak iyiliğin fazla 
olduğuna dikkat edip böyle bir sonuca varmış değildir. Konu, bir 
nisbet meselesi olmaktan uzaktır. Kaldı ki, aynı ifade, farklı din
Iere mensup olanlar için farklı anlarnlara gelebilir. Flew, hiçbir 
olay "Tanrı X'i sever" önermesini yanhşlayamaz (inanan açısın
dan) diyor. Oysa bir müslüman şöyle düşünebilir: 

X zalirndir; 
Allah Kur'an'da "zalimleri sevrnediğini" söyler. 
O halde zulüm devam ettiği müddetçe Allah X'i sevmez. 
Denebilir ki, ilahi sevgi, bir anlamda ilahi adaletle ilgilidir. 

"Tanrı insanları sever" demek, Tanrı onlara zulmetmez, onları 
bağışlar, v.s. demektir. Öyle görünüyor ki, "Allah zalimleri sev
mez" cümlesi, 'Tanrı insanlan sever" cümlesinin dışında kalıyor. 
Yani açık seçik bir zulüm olayının görülmesi zalimi "Tanrı beni 
sever" demekten alıkoymak için yeterlidir. 

Doğrulamacı tahliller, tecrübi açıdan dar bir anlayışı savunu
yor görünmektedirler. Sözgelişi, bu tahlillerde "açıklama", "ta
savvur etme" ve benzeri kavramların sınırı çok dar tutulmuştur. 
Bilimsel açıklama, geniş açıklama faaliyetinin sadece bir parçası
dır. Mesela, "hayatın nihai gayesi nedir?" sorusuna bilimsel bir 
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açıklama getirmek mümkün görünmemektedir, fakat bu soruya 
makul bir açıklama bulunamayacağı anlamına gelmez. Bugün 
"empirisizm" denince bile birbiriyle ilgili, ama yine de az çok 
farklı şeyler akla gelmektedir. "Verilerle kesinkes doğrulanma"yı 
esas alan "dar açılı" bir tecrübeciliğin yanı sıra, bir de geniş açılı 
bir tecrübecilik vardır. Mesela j. Locke, beş duyunun getirdiği 
verilere bağlı bir epistemoloji geliştirmesine rağmen, bir "iç-du
yum"un (inner sense) varlığını kabul etmeyi empirik çerçevenin 
dışına çıkmak olarak kabul etmemekteydi6. 

Aynı darlık, analitik açıdan da müşahede edilmektedir. Söz
gelişi, ].N. Findley "zorunlu varlık" kavramını -ki teizmin te
mel kanıtlamalarından biri olan Ontolojik Delil'in temeli sayı
lır- "yuvarlak kare" sözü kadar çelişkili sayar. Çünkü, der Find
ley, "varolan" ile "zorunlu olan"ı bir araya getiremeyiz• Kendi 
başlarına ele alındığında her birinin bir anlamı vardır, ama ikisi 
bir araya geldiğinde mantıki bir "saçmalık" doğar. Zira varola
nın veya varolması muhtemel olanın ileride yok olabileceğini 
düşünmek bizi mantıki bir çelişkiye düşürmez 7. Findley'in bu 
görüşüne şöyle cevap verilebilir: Tanrının varlığında zorunlu
luk ile varolma, sonradan bir araya gelmiyor. "Tanrı zorunlu 
olarak vardır" demek, O'nun yokluğu düşünülemez demektir. 
Findley, Tanrı sözkonusu olduğu zaman kullanılan "zorunlu" 
terimi ile mantıktaki önermeler için kullandığım ız "zonınhı "yu 
birbirine kanştırmaktadır. Tanrının zorunluluğu, O'nun sınır
lanmış ve belirlenmiş şartlardan bağımsız olduğu, yok edileme
yeceği, v.s .  anlamlarına gelir. Bu, mantıki çıkanma ait olan zo
runluluk ile aynı şey değildir. "Zorunlu Varlık" burada, Tanrıya 
atfedilen bir özellik olup Tanrı hakkında öne sürülen önermele
re ait bir özellik değildir. 

6. AE, s. 232. 
7. J.N. Findley, "Can God's Existence Be Disproved", New Essays in Philosophical 

Theology (eds. A. Flew andA. Maclıuyre) London, 1955, s. 100 vd. 
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�erek Farabi-lbn Sina geleneğine bağlı Müslüman düşünür
ler, gerek Gazali gibi kelamcılar "zorunlu" teriminin bu özelliği
ne, Batı felsefesinde ontolojik delille ilgili tartışmaları belli bir 
noktaya getirenlerden çok önce dikkat çekmişlerdi. Onlara göre 
"Vacibü'l-vücüd", "vücud" hakkında konuşabilmenin ilk ve vaz
geçilmez şartıydı. Varlığı "mümkün olan"dan söz edebilmek için 
bile "zorunlu varlık" gereklidir. Başka bir ifadeyle, Tanrı'dan baş
ka varlıkların varolmalan veya var olmamaları aynı derecede 
"mümkün"dür. Onların varolma güvencesi, "Vacibu'l-vücüd"un 
antolajik garantisine bağlıdır.) 

(Tanrının varlığı, günlük dilde kullandığımız anlamda, empirik 
bir konu da değildir. Empirik bir araştırmada obje bulunmayabilir. 
Yani objenin varlığının zorunlu olması düşünülemez. Oysa inan
cın "mantığı" bizi böyle düşünmekten meneder. Din dilinin iç-ye
terliliğinin bir gereği olarak mü'min, 'Tanrı olmayabilir de" diye
mez.Tanrıya inanrna, bir varsayıma inanmaya benzemez. O halde, 
"pazarhklı iman", iman değildir: "Şimdilik inanıyorum; eğer Tanrı 
yoksa ölürnden sonra kaybedeceğim bir şey de yok demektir. 
Ölüm varlığıının nihai noktası olabilir. Fakat eğer Tanrı varsa ka
zanan ben olurum" dernek, inancın mantığını anlamamak demek
tir. Batı düşünce tarihinde Pascal ile meşhur olan, fakat İslam dü
şünce tarihinde de zaman zaman boy gösteren bu "tedbirli düşün
ce" kelami-felsefi bir delilden ziyade "hesapçı" bir yaklaşımla 
"pratik ateizm"i savunana verilmiş bir cevap olsa gerektir.) 

Doğrulamacı tahlillerle gün ışığına çıkan bir başka konu da 
din dilinin geniş ölçüde paradoksal olduğu iddiasıdır. Mesela, 
bazılarına göre, Tannyı "insanları ve onların bütün fiillerini yara
tan" bir varlık olarak kabul etmekle insanın sorumlu olduğunu 
söylemek -ki bu ve benzeri ifadeler bazı kutsal metinlerde görül
mektedir- paradoksaldır. Öncelikle şu hususun belirtilmesi gere
kir: Paradoksal ifadeterin mutlaka çelişkili veya anlamsız olması 
gerekmez. Paradokslar, genellikle günlük dilin yetersizliğinden, 
farklılıkların dilde bir araya getirilip ifade edilemeyişinden kay-
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naklanıyor. Analojik ve sembolik ifadeterin epeyce bir kısmının 
paradoksal olması bundan dolayıdır. 

Bir paradoksu tam olarak kavrayamayabiliriz; ama bu, onun 
anlatmak istedikleri hakkında hiçbir fikre sahip olamayacağımız 
anlamına gelmez. Mesela Kur'an Allah'ı tasvir ederken "O evvel
dir, ahirdir, zahirdir ve batındır; o her şeyi bilir" (57 ,3.) buyu
rur. Bu ifadeyi tam olarak anlamak ve tahlil etmek kolay değildir. 
Ama yine de onun, Allah'ın nasıl bir varlık olduğu, O'nun bilgi
sinin ve kudretinin sonsuzluğu hakkındaki tasavvurumuzu ge
nişlettiğini söyleyebiliriz. Özellikle tasavvuf literatürüroüzde bu 
ayetin baş köşeyi işgal etmesi, bir tesadüf değildir. Deruni dini 
tecrübenin zenginliği ve karmaşıklığı ancak sembolik dille ve 
hatta paradoksal ifadelerle kendisini anlatma imkanını bulur. 
"Mistikte ve şairde tutarlılık aramak haksızlık olur" cümlesini de 
böyle bir çerçevede anlamaya çalışmak gerekir. Düz düşünen bir 
insana "hakiki manada varolma yokolma"dır cümlesi garip görü
nür. Ama vahdet-i vücud kanadına mensup bir sufi veya Budist 
bir mistik için bu cümlenin manası oldukça açıktır. O manayı da 
ancak "yaşayan bilir". 

Paradoksal söylem, sadece mistik dünyaya has değildir. Mese
la, bazı İslam düşünürleri, Allah'ın sıfatları konusunda "onlar 
ilahi Zat ile ne aynıdır, ne de O'ndan gayrıdır" diyerek en azın
dan ilk bakışta paradoksal görünen bir ifadeyi çok sık kullanmış
lardır. Burada günlük dilin yetersiz kalışı Tanrı hakkında konu
şurken alışılagelmemiş bir ifadenin kulhimlmasına yol açıyor. 
Biz, bu ve benzeri ifadeleri tam olarak anlayamıyoruz. Onu ilk 
kullanan veya kullananların da tam olarak anladıkları şüphelidir. 

Son iki cümlede kullanılan "tam" kelimesine dikkat çekme
miz yararlı olur. Doğrulamacı tahliliere ciddi eleştiriler yöneiten 
l.M. Crombie'nin haklı olarak işaret ettiği gibi,8 tasavvur etme-

8. "The Possibility of Theological Staternents", Faith and Logic, ed. B. Mitchell, 

London, 1957, s. 56 vd. 
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nin birçok dereceleri vardır. Sözgelişi, kağıda geçirdiğimiz bir 
cümlenin arzu ettiğimiz bir anlamı dile getirmekte yetersiz kaldı
ğını görmemize rağmen onu daha iyi bir şekilde yazmayı o anda 
başaramayabiliriz. Arzu edilen manayı bir başkası dile getirecek 
olsa, "işte söylemek istediğim bu idi" demekten çok kere kendi
mizi alamayız. Bu demektir ki, tam olarak tasavvur edemediği

miz bir şey, büsbütün tasavvur alanımızın dışında kalmıyor. 
Başka bir örnek verelim: Kur'an Allah'ı anlatırken zaman za

man analojik bir çerçeve içinde tafdil sıygasını kullanmaktadır: 
"Allah hükmedenlerin en hakimi değil midir?" (95-6), "Yara� 
tanların en güzeli Allah ne uludur!" (23,14). Bu ve benzeri 
ayetlerin anlamlan bir müslüman için pek o kadar kapalı değil
dir. O, kendisinin "hükmeden" bir varlık olduğunu bilmekte
dir. Yine o, hüküm verirken zorlandığını, bilgi yetersizliğinden 
dolayı yanıldığını da bilmektedir. Böyle bir farkında oluş halin
den yola çıkarak her tür veri ve bilgiye sahip olduğu için "ya
nılmadan hükmeden bir varlık" fikrine ulaşmak insan için 
mümkün olmaktadır. "Kendisinden daha mükemmeli tasavvur 
edilemeyen varlık" fikrinden yola çıkan Outolajik Delil'in te
melinde de böyle bir düşünce tarzı yatıyor olabilir. 

Yetkinlik fikrini telkin eden, insanın kendisinde ve çevresin
de gördüğü eksikliktir. Kur'an'da yer alan "Hz. lbrahim'in ikna 
edilmiş olanlardan olmak için bir düşünce ve ar'ayışa koyulma
sı" ile ilgili kıssada (6,75) bunu görmekteyiz. lnsan mükemmel 
olmadığı halde mükemmelliği az çok tasavvur edebilmektedir. 
Ve işte bu "az-çok tasavvur", dini hükümlere anlam verebilmek 
için yeterli olmaktadır. O halde mantıkçı pozitivistlerin "Tanrı 
hakkında kullanılan yüklemlerin anlamı yoktur" demeleri onla
rın çok dar bir anlam dünyasına bağlılıklarını gösteriyor. Bura
da bir kaç kez kullandığımız "az çok" kelimesini, doğrulamacı 
ralılillerin göremedikleri bir noktaya işaret etmek için kullanı
yoruz; yoksa 'Tanrıyı görüyormuşcasına" inanan bir mü'minin 
dini tecrübesini anlatmak için değil. 
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Burada Kur'an'ın ulühiyet anlayışı ile ilgili bir başka hususa 
dikkat ç�kerek tartışma konusu ettiğimiz probleme biraz daha 
açıklık getirmeye çalışalım. 

Kur'an, insanların Tanrı yerine koyarak taptıkları varlıkların 
(sözgelişi putların) özelliklerini teker teker anlatarak insanları, 
dalaylı bir yolla, Tanrının nasıl bir Varlık olduğu fikrine ulaştır
mak istiyor. O, insanın "kendi eliyle yaptığına nasıl tapabildiği
ne" hayret eder; bu şekilde bir varlığın insana ne gibi bir yarar ve
ya zarar getireceğini sorar (37-95).  Yukarıda atıfta bulunduğu
muz Hz. Ihrahim kıssasında gelip geçici (ufül eden) varlıkların 
Tanrı olmaya layık olamayacakları hatırlatılır. Bu ve benzeri ayet
ler," o halde Tanrıyı nasıl tasavvur etmeliyiz?" sorusuna ait cevap 
veya cevaplarla ilgili bir takım ipuçları veriyor. Kanaatimizce, bir 
tür soyutlama işlemine veya "selbi" yola başvurarak "mahiyeti iti
bariyle tam anlamıyla tasavvur edilemiyen"i sınırlı ölçüde de olsa 
tasavvur etmeye çalışmak, Descartes'in Ontolojik delilinde başvu
rulan temel fikirden, sonluluk duş-cıncesinden sonsuz varlık dü
şüncesine gidilemiyeceği görüşünden daha sağlam olsa gerektir. 

Doğrulamacı tahlillerin yetersizliğini ortaya koymak için baş
ka açıklama şekillerine de başvurulmuştur. Bunların başında din 
dilinin başka birimlerine geri götürülmesi (irca edilmesi) çabası 
gelmektedir. Bazıları, dini hükümlerin büyük bir kısmını ahlaki 
hükümlere geri götürmek suretiyle doğrulamacı tahlilierin sebep 
olduğu güçlüklerin üstesinden gelmeye çalışmışlardır. Bunu 
Türkçemizde sık kullanılan bir deyişi örnek vererek açıklamaya 
çalışalım. Biz "Allah kerimdir" sözü ile bazan "bir işin sonunun 
iyi olacağını ümid ettiğimizi", bazan da (eğer haksız bir fiile şa
hid olunduktan sonra söylenmiş ise) "kötülüğün kimsenin yanı
na kalmayacağını" anlatmak isteriz . Şimdi sözkonusu ifadeyle 
bunları anlattığımızı söylemekten rahatsız olmak için hiçbir se
bep yoktur. Güçlük, cümlenin anlamının sadece bundan ibaret 
olduğunun söylenmesiyle doğmaktadır. Yukarıda söylediğimiz 
anlamların doğması için öncelikle Allah adını verdiğimiz bir Var-

22 



fAN RI HAKKIND A  KONUŞMAK: FELSEFI B I R  TAHL I L  

lık'a ve O'nun kerim olduğuna (yani bir özelliğine) inanılması 
gerekir.9 Bugün bazı inanmayan kimselerin de bu cümleyi kulla
nıyor olması, (çünkü onlar da dilin ve dinin kısmen belirleyici 
olduğu kültür içinde yaşıyorlar) ifadenin teolojik rnuhtevasına 
bir zarar getirmez. 

Analitik felsefe çevresinde din dilinin pratik hayattaki fonksi
yonuna bakılarak yapılan bu şekildeki çözümleme yaklaşırnma 
"konatif çözümleme" adı verilmektedir. Latinceden gelen "cona
tive" kelimesi bir işe teşebbüs etmek, bir işi yapmayı üstlenmek 
gibi anlamlara gelmektedir.10 Dar doğrulamacı tahliliere nazaran 
konatif tahliller zayıflıklan gözden kaçınlmadığı takdirde din di
linin anlaşılması ve yorumlanması için daha çok ışık tutmakta
dır. Bunun niçin böyle olduğu üzerinde biraz sonra duracağız. 

Dini hükürnlerin çoğunun ahlaki hükümler olarak görülüp 
değerlendirilmesi gerektiğini en açık bir dille öne süren R.B. Bra
ithwaite olmuştur. o, "Bir Tecrübecinin Dinin Mahiyeti Hakkında
ki Görüşü"11 adlı çok sık atıfta bulunulan bir yazısında dini hü
kürnlerin gerek bilimsel önermelerden, gerekse mantık ve mate
matiğin hükümlerinden farklı olduğu görüşünü tekrarlıyor ve tek 
başına, dolayısıyla ait oldukları çerçeveden soyutlanarak anlaşıla-

9. Bu basite götürücü tutum, bilhassa elinin ve ibadetin özünü kavrayamamış 
olan bazı insanlarda oldukça sathi bir düzeyde ortaya çıkmaktadır. Aslında 
felsefi bir yazıya giremeyecek çapta ve nitelikte olmalarına rağmen, günlük 

dilimizde çok sık duyulduğu için burada bir kaç örnek vermek yerinde 

olacaktır. "Din demek, zaten ahlak demektir." "Abdestten maksat temizlik

tir". "Oruçtan maksat aç olanın halinden anlamak tır." "Zekattan maksat, 
cömertliktir." Bu cümleleri çok kere "ben zaten ahlaklı (veya temiz, cömert 

vs.) bir insanım" sözü takip eder. Şüphesiz sözkonusu ibadetlerde bütün 

bunlar vardır ama ibadetler bunlardan ibaret değildir. 
10. F Ferre, Basic Modern Philosophy oj Religion, London, 1967, s. 353 vd. 

l l .  An Empiıicist's View of the Natuı·e oj Religion. Cambridge, 1955. Bu yazıda dile 
getirilen görüşlere yakın diğer bazı görüşler için ayrıca bkz. R. W. Hep

burn, Christiamty and Paradox. London, 1958, ll Bölüm. PF Schmidt, Reli
gious Knowledge, Glencoe, lll, The Free Prees, 1961. 
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mayacağını söylüyordu. Ona göre, dinde bir veya birkaç ilkenin 
değil, bütün sistemin nasıl fonksiyon gördüğünü görmek gerekir. 

Braithwaite, dini hükümlerin sıradan ahlaki hükümlerden 
farklı olarak bir takım "hikayeler"in veya "meseller"in eşliğinde 
sunulduğunu söyler. Bu meseller, insanlara nasıl bir hayat tarzını 
seçmeleri konusunda bazı ipuçları verir. Bu ipuçlarının değerlen
dirilip değerlendirilmemesi, insana düşer. Başka bir deyişle, dini 
inancın özünü sübjektif iradeye dayanan bir seçim oluşturur. Adı 
geçen hikayelerin lafzi anlamda mutlaka doğru olmalan gerek
mez. Bu durumda onlara empirik bir kanıtlama yönteminin uy
gulanmasına da gerek kalmaz. Önemli olan, onların iletmek iste
dikleri ahlaki mesajdır.12 

Benzer bir yaklaşımı R.M.  Hare'in de savunduğunu görmekte
yiz . 1 3  Hare'e göre, inanan bir insan, bir takım boş ve anlamsız 
hükümlere bağlanmış olmuyor. O, her şeyden Önce, belli ve kök
lü bir tutum (blik) içinde olan bir kimsedir. Bu tutum, yapma bir 
tutum değil, ona son derece anlamlı ve önemli görünen bir tu
tumdur; bir "zihin halidir". lnananla inanmayanı birbirinden 
ayıran, işte bu tutumun varlığıdır. Hare'e göre, egzistansiyel un
surların ağır bastığı bu yaşama siyasetinde sıradan doğrulama ve 
yanlışlama faaliyetinin katedeceği fazla bir mesafe yoktur.14 

Doğrulamacı tahlillere nazaran daha geniş bir açıdan din dili 
.problemine yaklaşan bu görüşü burada enine boyuna ele alma
·mız mümkün değildir. Ancak şu kadarını söyleyelim ki, bize gö
re, din, ne sadece bir tutum veya zih1n halinden ibarettir, ne de 
bazı meseleler eşliğinde dile getirilen bir yaşama siyasetidir. 

Din, mesela İslamiyet, ahlakla, hiç değilse ilk bakışta, doğru
dan doğruya ilgili olmayan bir takım kozmolojik iddialar öne 

12. Özellikle bu sonuncu görüşün eleştirisi için bkz. WW Bartley, ll!, Morality 

1 and Religion, London, ı 97 ı, s. 22 vd. 

13. R.M. Hare, "Religion and Morals", faith and Logic, s. 179 vd. 
14. New Essays in Philosophical Theology, s. 109 vd. 

24 



TANRI H A K K I N D A  KONUŞMAK:  FELSEFI B I R  TAHLIL 

sürmektedir. Evrenin ve insanın yaratılışı ile ilgili ayetler bu 
cümledendir. Onlar ile ahlak arasında bir münasebet görebiliriz; 
fakat onları ahlaki hükümlere indirgeyemeyiz. Mesela, "Allah in

sanı pıhtılaşmış kandan yarattı" (Alak, 2) ayetinin Yaradan'a bağ
lılık, minnet ve şükran duygusu içinde bulunma, v.s. ile ilgisi ol
duğu, yani ahlaki bir özellik taşıdığı açıktır. Fakat geniş kapsam
lı bir iddia �olarak karşımızda duran bu ayetin bize söylediği bun

dan ibaret değildir. Mü'min, yaratma hadisesini, tam olarak anla
yamamasına rağmen, gerçek bir olay olarak görmektedir. "Yarat
ma" fikrini esas alan görüşün bugün bile "tesadüfçülük" veya 
"evrimcilik" görüşüyle mücadele içinde olmasının sebebi budur. 

Başka bir deyişle, mü'min, söz konusu ayeti bilgi veren, dola
yısıyla kognitif bir muhtevaya sahip olan bir iddia olarak gör
mekte ve değerlendirmektedir. Dinin gayesi sadece ahlaki göre
vin yerine getirilmesini teşvikten ibaret değildir. Tanrının ger
çekten varolmadığına inanan bir kimsenin Tamıyı ahlaki değerin 
temeli sayması elbette düşünülemez. Öyle ise dini tecrübeyi, do
layısıyla din dilini başka bir beşeri tecrübeye indirgemek, dinin 
evrenselliğini ve otonomluğunu yıkar ; sonunda da onu A.C. 
Ewing'in dediği gibi, psikolojik bir "teknik" durumuna düşürür. 
indirgemeci yaklaşımlar şüpheciliğin bütünüyle yıkamadığı di

nin olsa olsa çok küçük bir kısmını kurtanr.15 
Sözün özü, dini iddiaların kognitif temelini bir yana iten bazı 

konatif tahliller, din dilinin anlaşılınasına önemli ölçüde yardım
cı olmalarına rağmen, sonunda dinin bütünlüğünü ortaya koy
maktan uzak kalmaktadır. Doğrulamacı tabiillerin ortaya çıkar
dığı güçlüklerio üstesinden gelmek ve en azından dini hükümle
rio bir kısmının daha başka bir yolla çözümlenebileceğini göster
mek için başvurulan bir yaklaşım daha vardır ki, buna kısaca 
"eskatolojik doğrulama" (eschato1ogica1 vehjication) adı verilir. 

1 5 .  A.C.Ewing, "Religious Assertions in the Light of Conıeınporary Philo
sophy", Philosophy, Vol. 32, 1957, s. 2 1 1 . 
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john Hick, Inanç ve Bilgi (Faith and Knowledge) adlı eserinin bir 
bölümünü "inanç ve doğrularna" konusuna ayırmış bulunuyor. 
Hick'e göre, doğrulamanın özünü bir önermenin doğruluğuna 
ilişkin şüphenin veya o konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesi 
oluşturur. "P doğrulandı" ('P' burada bir teoriyi veya herhangi 
bir iddiayı gösteriyor olsun) dernek, "bir şey ortaya çıktı ve P'nin 
doğru olduğunu gösterdi" demektir. 1 6  Doğrulamanın, diyor 
Hick, hem mantıkı:, hem de psikolojik bir yanı vardır. Bazı temel 
dini önermelerin tecrübi yolla doğrulanabileceğini öne sürmek 
mümkündür. Sözgelişi, "ölümden sonra insanın başka türlü bir 
hayatı olacaktır" iddiasını ele alalım. Bu, metafizik bir problem 
olarak değil de empirik bir problem olarak ele alınabilir. lddi
anın doğrulanmasını mantıken imkansız kılan herhangi bir şey 
gösterilemez. Bu durumda inanan bir kimse, iddiaya karşı çıkan 
ve doğrulama üzerinde ısrar eden birine "ölünceye kadar sabret" 
yahut kısaca "öl ve gör ! "  diyebilir.17 

Ayrıca Tannyla ilgili hükümlerin bir kısmı, mesela O'nun var 
olduğu, adaletli olduğu v.s. öteki dünyada doğrulanma imkanına 
sahip olacaktır. Gerçi Hick'e göre gelişi güzel bir ölüm sonrası 
hayat, eskatolojik doğrulama için yeterli olmayabilir. Çünkü 
böyle bir hayat, tabii bir fenomenden başka bir şey olmayabilir. 
Doğrulamanın gerçekleşebilmesi için ahiret hayatının varlığına 
inanmak ve böyle bir hayatın teklif ettiği hayat tarzını yaşamak 

· icab eder. Mesela bu şekilde bir inanca sahip olmadan ölen bir 
. ateist, ölümünden sonra yaşadığını farkedince, bunu aniayama
dığı karmaşık bir olay olarak değerlendirip şahit olduğu "yeni 

16. ]. Hick, Faitlı and Knowledge, N.Y., 1957, s. 169- 1 70. 
17 .  Bkz. M. Schilick, "M eaning and Vermcation" , Philosophical Review, 1936. Bu 

yazı Feigl ve Sellars tarafından yayınlanan Reading in Plıilosophical Analysis 
(N.Y. 1949- s. 142 vd.) adlı eserde tekrar yayınlanmışnr. C.l. Lewis de aynı 
eserde yer alan "Expeıierıce and Mearıing'' adlı yazısında (s. 160) şöyle der: 
Ölümsüzlük iddiası, bizim gelecekte vuku bulacak bir Lecrübemizle ilgili 
bir varsayıındır. 
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çevre"nin hiç de olağanüstü olmadığını ve dolayısıyla Tanrı tara
fından verilmediğini söyleyebilir. 18 Tıpkı yer çekimi hakkında 
hiçbir fikre sahip olmayan bir kimsenin ağaçtan düştüğünü gör
düğü bir elmayı çekim kuvvetinin varlığı için bir kanıt olarak de
ğerlendirememesi gibi. Hick, bunu sadece muhtemel bir görüş 
olarak öne sürüyor ve uzun uzun tartışmıyor. 1 9  

Öyle görünüyor ki, Hick'in ana iddiası, bu dünyada iken iman 
konusu olan bir şeyin öteki dünyada bir bilgi konusu olacağı görü
şüne dayanmaktadır. Öteki dünya hayatı, yeni tecrübelere sahne 
olacak ve bunlar mü'minin inanç önermelerini doğrulayacaktır. 

Bu çeşit bir doğrulamanın karşısına aynı mahiyette bir yanlış
lama fikrini koymak mümkün değildir. İnsan ölümden sonra ya 
yaşayacaktır ya da yaşamayacaktır. tkinci alternatif sözkonusu 
ise, insan, "o halde bütün inandıklanm yanlış ve hayal ürünüy
müş" demek imkanına sahip olmayacaktır. 

Eskatolojik doğrulamanın din için büyük bir önem arzettiği 
inkar edilemez. Kur'an'da da bu konu üzerinde ısrarla duruldu
ğunu görmekteyiz. Bilindiği gibi, puta tapan Arapların en çok iti
raz ettiği konu, ölümden sonra hayatın devam ettiğini öne süren 
ayetler idi. Onlar, şöyle diyorlardı: 

"Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır" (45, 24) .  Kur'an, 
onların bu inançlarının temelsiz olduğunu ortaya koymak için 
çeşitli deliller getirir. Öteki dünya hayatı, Kur'an'a göre, işitile
rek, görülerek, tadılarak, mutlu olunarak veya acı çekilerek yaşa
nan bir hayattır. İnanmayanlara "yalanlayıp durduğunuz işte bu
dur denecektir" (83-18) .  İnanmayan orada dünya hayatını bütün 
ayrıntıları ile hatırlayacak ve "keşke bu hayatım için önce bir şey 
yapsaymışım" (89-25) diyecektir. 

Bu ayetlere işaret etmemizin asıl sebebi şudur: Hick'in doğru-

18. faith and Verification, s. 186. 

1 9. A. E. , s .  192 vd. Krş. K Nielsen, "The Eschatological Verification . . .  Caııadiaıı 

.Journal of Philosoplıy, vol. 9, 1953. 
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lamayı sadece inananlar için mümkün görmesi Kur'an'ın doğru
lama anlayışına uymuyor. Dünyada yaşayıp bir kişilik kazanmış 
olan herkes, inanç konusundaki hükümlerinin doğru ve yanlış 
olduğunu öteki dünyada görecek ve artık "inanıyorum ki . . . .  " de
miyecektir (krş. 102, 7) . Kaldı ki, Kur'an, empirik doğrulama
nın, son derece nadir olsa da, bu dünyada da mümkün olacağını 
kabul etmektedir. Mesela Hz. İbrahim'in "Rabbim ölüleri nasıl 
dirilttiğini bana göster" demesi ve Allah'ın da bu isteğe bir yeni
den yaratma olayı ile mukabele etmesi (2,260) dini bir hükmün 
daha dünyada iken empirik yolla doğrulanabileceği imkanının 
açık olduğunu (şüphesiz sadece Tanrı bunu yapabilir) gösteren 
ender doğrulama olaylarından biridir. 

Yeri gelmişken şu hususa da işaret etmeden geçemeyeceğiz: 
Mucizelerle ilgili kutsal metinlerden anlıyoruz ki din alanında 
empirik doğrulama, özellikle inancın mahiyetinin tam olarak an
laşılamadığı insanlığın çocukluk dönemlerinde ısrarla istenmiş
tir. Ama Kur'an empirik doğrulamaya dayanan bir iman hayatını 
tasvip etmemektedir, çünkü bu durumda asıl önemli olan "gayba 
iman" esası zedelenmektedir. Hz. Muhammed'in tebliğinin bu 
tür doğrulamalada desteklenme cihetine gidilmeyişi, tabiat-üstü 
doğrulamanın lslamda itibar görmeyişinin bir işareti sayılabilir. 
Başka bir deyişle , evrende olup bitenleri Yaratıcı Kudret'in varlı
ğına "işaret" (ayet) sayan Kur'an, mantıkçı pozitivistin istediği 
manada bir doğrulamayı gereksiz ve bir bakıma "ilk�l" (çok eski 
.devirlere ait) bir talep saymaktadır. 

Doğrulamacı tahtillerin dini hükümlere uygulanışının yanlış

lığını göstermek açısından öne sürülen bir başka felsefi yol da 
dilin kullanım ve fonksiyonunu esas alan linguistik çözümlemderdir. 
Bilindiği gibi, bu tür bir felsefi tahlil anlayışına bağlı olan filo
zoflar, idealist filozoflardan farklı olarak dinle uzlaşan veya ona 
ters düşen bir dünya görüşü geliştirmek gibi bir çaba gösterme
Aıekte ve hatta böyle bir anlayışı "felsefi olmayan" bir tutum 

�larak değerlendirmektedirler. Onlara göre, filozofun ana göre-
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vi, yeni bir bilgi getirmek değil, bir takım çözümlernelere başvu
rarak yeni bir anlayış ve kavrayış -tartışma konusuna bir açık
lık- getirmektir. 

Linguistik tahlilcilerin büyük bir kısmı, anlamlı olma ile doğ
rulanmanın her zaman özdeş olmadığı düşüncesinden hareket 
ederler. Onlara göre bir hükmün nasıl doğrulanacağına değil, na
sıl ve niçin kullanıldığına, kullanıldığı yerde ne gibi bir fonksi
yon gördüğüne bakmamız gerekir. Doğrulama kavramına göre 
yapılan doğrulama, yegane doğrulama çeşidi değildir. Aksini dü
şünmek, insanın yalnız inanç hayatının değil, ahlaki, estetik v.s. 
tecrübelerinin açıklanmasında son derece dar bir çerçeve içinde 
hareket etmeğe mahkum olmak anlamına gelir. 

"Fonksiyonel tahlil" anlayışının güç kazanmasında özellikle 
L. Wittgenstein'in çok büyük etkisi olmuştur. Bilindiği gibi, bu 
filozofun ilk eseri olan Tractatus Logico-Phi!osophicus'da daha ziya
de mantıkçı pozitivizmin işine yarayan bir takım görüşler gelişti

rilmişti. Eserin ana görüşlerinden biri olan dilin bir "resim" gibi 
ele alınması ve anlamının bu yolla belirlenrneğe çalışılması, Tan
rıyı "hakkında konuşulamayan" bir varlık durumuna getiriyor
du.20 Filozof din konusunda konuşmak zorunda değildir. Hatta 
bu konuda şüpheli bir tavır takınmak bile gereksizdir. Çünkü, 
Tractatus'a göre, şüphenin olabilmesi için bir sorunun, sorunun 
olabilmesi için bir cevabın olması gerekir. Bu da ancak söylene
bilecek (hakkında konuşabilecek) bir şeyin olduğu yerde müm
kün olur. 21 Bu görüşten hareket edilince, dinde ne isbann ne de 
şüphenin yeri kalır. 

Wittgenstein, felsefi kariyerinin ikinci döneminde yukarıdaki 
görüşünden vazgeçti; bu değişikliğe bağlı olarak da yeni bir an
lam nazariyesi geliştirdi. Bu dönemin felsefi ürünü, düşünürün 

20. Wittgenstein, Tı·actatus Logico-Philosoplıicus, London, 1 922,  s. l89: "Where 

of one cannot speak, thereon one must be silent." 

2 1 .  A.E. , 6. 5 1 .  
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Felsefi Araştırmalar (Philosophical Investigations) adlı eseridirP Bu
rada Wittgenstein, dili, çeşitli caddeleri, sokaklan eski ve yeni 
binalan ihtiva eden bir şehre benzetir. Onu bir veya birkaç kalıba 
indirmenin suniliğinden sözeder. Wittgenstein'in kendi deyimiy
le, bir değil birçok "dil oyunu" (language game) vardır.23 Başka 
bir deyişle dil, kurallara dikkat etmek şartıyla -tıpkı herhangi bir 
oyunda olduğu gibi- çeşitli şekillerde kullanılır. İşte dilin anlamı
nı kullanımından çıkarmamız gerekir. 

Burada daha geniş olarak açıklama imkanına sahip olmadığı
mız bu görüşün din diline uygulanması, konuya büyük bir ra
hathk getirmiştir. Bu yaklaşım, dini bir ifadeyi genel din dili ya
pısı içinde ele aldığı için -eski bir deyimle siyak ve sibakına göre 
değerlendirdiği için- indirgeyici ve soyutlayıcı yaklaşımların or
taya çıkardığı tehlikelerin önemli bir kısmını önlemektedir. Yu
kanda verdiğimiz bir örneği tekrar hatırlayalım: "Allah kerim
dir" ifadesini dil oyunu görüşü açısından ele alan bir düşünür, 
"acaba hangi olay bu hükmü doğrular?" diye sormaz. Sözkonusu 
ifadenin nerede, hangi durumlarda kullanıldığını belirlemeye ça
lışır. Meseleyi bu tarzda ele alış, özellikle kutsal metinlerin anla
şılması ve yorumlanmasında çok yararlı olmaktadır. İslam dün
yasında Kur'an ayetlerinin "iniş sebepleri" (esbab-ı nuzal) üzerin
de durmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. 

Linguistik tahlilierin nasıl yapıldığını ele almak konumuzun 
· dışında kalmaktadır. Bu hususta çeşitli uygulamalann olduğunu 
görmekteyiz. Bütün bu uygulamalara karşı çıkan ve bu yaklaşımı 
yeterince "felsefi" bulmayan düşünürler yok değildir. Bazılarına 
göre Wittgensteincı metod, din dilini ayrı bir "dil oyunu" şeklin
de öne sürmekle dinin rasyonel açıdan eleştirisini önlemiş ve fi
deist bir anlayışın doğmasına sebep olmuştur. 

Gerçekten de Wittgenstein'in görüşünü hareket noktası ola-

22. Plıilosophical Investigations, Oxford, 1953.  

23. AE, özellikle See. 23.  
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rak alıp bir tür fideizm geliştiren bazı çağdaş düşünürler yok de
ğildir. Mesela, P Ziff, dini kavramların anlaşılabilmesi için onla
rın ait olduğu hayat tarzının yaşanınası gerektiğini söyler. 24 Bu
raya kadar iyi. Fakat bu görüşü biraı; daha ileri götürür "anla
mak ve bilmek için inanmak şarttır" diyecek olursak, aşırı bir tu
tumun doğruasma yol açarız. Bu takdirde karşılaştırmalı dinler 
tarihi, genel din sosyolojisi veya psikolojisi yapmak mümkün ol
madığı gibi ihtida ve irtidat olaylarını açıklamak da mümkün ol
maz. K. Nielsen'in dediği gibi, o zaman herhangi bir dini hayatın 
dışında kalanların o konuda bir tek söz söylememeleri gerekir. 
Oysa dinler tarihindeki gelişmeler hiç de böyle olmamıştır. Bir 
Hıristiyan, sözgelişi, kendi din dünyası içinde yaşarl<en bir başka 
dini öğrenip anlayabilmekte ve hatta bu anlayış , sonunda onu bir 
din değişikliğine götürebilmektedir. 

Fideist tutumun sakıncaları ne kadar çoksa, bunun karşısında 
yer alan ve konumuzun başında kısaca dokunduğumuz "din dili
ni ait olduğu çerçevenin dışında düşünmek",  mesela bazı dini 
hükümleri bilimsel hükümler şeklinde görmek ve değerlendir
mek anlayışı da aynı şekilde sakıncalada doludur. Sözgelişi , 
Kur'an'da yer alan peygamberlerle ilgili kıssaları sadece tarihi 
açıdan ele almak sathi bir bakış tarzını benimsernek olur. Biraz 
derine gidildiğinde o kıssaların bir hayat felsefesini dile getirdiği 
görülür. Kıssaların "tarihiliği" onlarla aniatılmak istenen hayat 
tarzına, onlardan çıkarılacak "dersler"e oranla bir vasıtadır. 

Sonuç: 
Din dilinin anlaşılması, tahlil edilmesi ve yorumlanması ol

dukça karmaşık bir meseledir. Bu iş için burada üzerinde durdu
ğumuz tahlil tarzlarından birinin veya ötekinin yeterli olamaya
cağı ortadadır. Dil ve mantık açısından yapılan tahlilierin fena-

24. P. Ziff, "About God", Religious Experience and Trııtlı, (ed) S.  Hook. New York, 
U.P. 196 1 ,  s. 195 vd. 
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menolajik ve egzistansiyalist tahlillerle beslenip desteklenmesi 
şarttır. Gerek analitik felsefe, gerek daha çok Kıta Avrupasında 
gördüğümüz fenomenolojik ve varoluşcu bakış tarzları, bu arada 
özellikle Amerika'da uzun süre revaçta olan Pragmatist yaklaşım 
din felsefesi alanına büyük bir canlılık getirmiştir. Ne yazık ki, 
felsefe tarihinde atılan her "yeni" adım gibi, bu teşebbüsler de 
büyük ölçüde daha önce atılan adımlara göre şekil ve muhteva 
kazanmak zorunda kaldıkları için hep sınırlı olmuşlardır. Anali
tik felsefenin iddialarının gerisinde lngiliz ldealizminin aşırı tu
tumu, Kierkegaard'ın varoluşcu yönelişlerinin gerisinde ise He
gel'in toptancılığı yatar. Yani yeni adımlar, eski adımlara birer 
tepki olarak veya büyük çapta tepki olarak doğmuştur. Her tepki 
faaliyetinde az çok bir sınırlılığın ve hatta "bozulma"nın olduğu 
bir gerçektir. Bilgi sosyolojisi açısından bakıldığı zaman bu duru
mu tabii karşılamak gerekir. 

Fakat şunu da unutmamak gerekir ki, din ne sadece teori, ne 
sadece duygu, ne de sadece sosyal dayanışma ve kaynaşma mese
lesidir. Onda teori kadar ve hatta teoriden de çok pratik önemli
dir. Bütün bu ve sayınayı gerekli bulmadığımız daha birçok özel
likleri dikkate almayan dar açılı bir tahlil işlemi, bütünlüğün bo
zulmasına sebep olmaktadır. 

Dini düşüncenin geniş muhtevah tahliliere -lojik, ekzistansi
yalist, pragmatist, v.s.- daima ihtiyacı vardır. Şunu hemen belir
telim ki, büyük dinlerden her birinin bu tahliller karşısındaki 
durumu birbirinden farklı olabilmektedir. Sözgelişi, ister mantı
ki, ister ekzistansiyalist açıdan olsun, Hıristiyanlıktaki Tanrı 
kavramının tahlili ile lshimdaki Allah merhumunun tahlili birbi
rinden oldukça farklı unsurları ihtiva edecektir. Müslüman felse
feciler, ya da lslamı tahlil ve tenkit konusu edinen herhangi bir 
araştırmacı, Batı düşüncesi -veya düşünce sistemleri- içinde ya
pılan çalışmalardan yararlanmayı düşünürken bu noktaya dikkat 
etmek zorundadırlar. Aynı durum sosyal bilimler (din sosyoloji
si , din psikolojisi, v.s . )  alanı için de sözkonusudur. Mesela, ka-
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naatimizce Hıristiyanlığın teslis , enkamasyon v.s .  kavramları, 
bizzat Hıristiyan düşünürlerin kendi ifadelerine göre, "esraren
giz" kavramlardır. Şimdi böyle bir noktadan hareket edildiği tak
dirde, Batıdaki fideist veya büyük ölçüde irrasyonalist bir görü
nüm arzeden varoluşçu fikirlerin niçin rağbet gördüğünü anla
mak kolaylaşır. 

Felsefenin birçok metafizik ve epistemolojik konulanndan 
farklı olarak, din felsefesinde filozofun üzerinde düşündüğü 
malzeme çok daha büyük önem arzetmektedir. Filozof, ancak iyi 
bildiği, tanıdığı bir din hakkında felsefe yapabilir. Batı felsefe 
dünyasında din konusunda kaleme alınan eserlerin büyük ölçü
de mevzit kalması bundan dolayıdır. Bu söylediklerimiz, dinler 
arasında ortak bazı konuların bulunduğu gerçeğine bir zarar ge
tirmez. Sözgelimi ahl:ik konusunda büyük dinler arasında 
önemli benzerlikler, hatta aynılıklar vardır. Kur'an'ı bilen bir 
imarnın Tevrat'ın "On Emir"ini anlamakta zorluk çekmesi düşü
nülemez. Ortak ahlak konuları her zaman değilse bile, çok kere 
onların içinde yer aldıkları teolojik dünyadan bağımız olarak da 
ele alınabilir. 

Aynı şekilde, dini tecrübe alanında da önemli yakınlıklar var
dır. Hıristiyanlıkta önemli olan "lsa'nın taklid edilmesi" fikri ile 
tasavvufta önemli bir konu olan "Allah'ın ahlakı ile ahlaklanma" 
elbetteki aynı şey değildir. Fakat lsa'nın sıfatları ile donanma tec
rübesi içinden geçen bir Hıristiyanın deruni dini tecrübesini, 
"ilahi ahiakla ahlaklanmak" isteyen bir müslümanin anlamlı bul
ması hiç de zor olmasa gerektir. Özellikle aynı topraklarda doğan 
üç büyük "kitap lı din", bazı mensuplarının zannettiklerinden 
çok daha biribirine yakındır. 
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TA N R I - A L E M  l L l Ş K l S l  

l .  G 1 R 1 Ş  

1 .  Değişme ve Süreklilik 

D eğişme ve sürekliliğin birer felsefe problemi olarak ortaya 
çıkması, antik Yunan felsefesinin ilk dönemlerinde, özel

likle "Tabiat Filozoflan" diye adlandırdığımız düşünürlerin faali
yetleri sonucu olmuştur. Milet Okulu'na mensup düşünürlerin 
dikkatlerini çeken şeylerin başında değişme olgusu gelmekteydi. 
Dünyada her şeyin bir değişme süreci içinde olduğu, tartışmayı 
gereksiz kılan bir hakikat idi. Fakat onlara göre, "değişme"den 
sözedebilmek için değişmeye konu olan bir "şey"den veya "şey
ler"den başlamak gerekiyordu. Bu, değişenierin gerisinde değiş
meyeni arama çabasından başka bir şey değildi. Neydi bu değiş
meyen? Thales bunun su, Anaximander sonsuz bir cevher, Ana
ximenes hava olduğunu söylüyordu. 

Her felsefe tarihi öğrencisinin aşina olduğu bu hususa şunun 
için işaret ediyoruz: Değişme ve süreklilik kavramlarının tartış
ma konusu edilmesinde hareket noktasını birinci kavram oluş
turmuştur. Bu bakımdan, değişme olgusunu dikkate almayan 
hiçbir felsefe akımı düşünülemez. Fenomenlerin gerisinde varol
duğu kabul edilen değişmeyeni arama ya da mistik düşünce 
akımlannda sık geçen bir ifadeyle, "gelip-geçici olandan kaçma" 
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faaliyetinin bizzat kendisi, değişme hadisesinin ne ölçüde ciddi 
bir felsefe problemi olduğunu göstermektedir. Problemin ağırlı
ğını en iyi duyanların başında şüphesiz Heraklitus gelir. Ona gö
re her şey, sürekli bir değişme ve oluşma süreci içindedir. Olgu 
ve olaylar dünyası durmaksızın akıp giden bir ırmak gibidir. He
raklitus, Hegel'den yüzyıllarca önce realitenin özünü zıtlığın 
oluşturduğunu görmüş ve söylemiştir. Zıtlıklar ve akıp giden 
oluş ırmağında bu zıtlıkların oluşturduğu birlik: lşte asl olan bu 
idi; yani Şey değil, Varlık değil, Oluş'tu . 

Bütün bunları söylemek belki kolay, fakat söylenenlerin orta
ya çıkardığı problemleri çözmek ise oldukça zordur. Eğer her şey 
durup dinlenmeden değişiyorsa, insan nasıl bilgi sahibi olacaktı? 
Bir şey için "o şöyledir" demeye bile vakit bulamadan o şey geçip 
gitmeyecek miydi? lnsan zihni değişme karşısında şaşırıp kal
mak ve kendisini hiçbir şeye dayayamamakla yetinebilir miydi? 

Bu ve benzeri soruları ciddi olarak soran ve onlara cevap ara
yan Parmenides, Heraklitus'unkinin zıttı olan bir düşünce çizgisi 
geliştirmeye çalıştı: Şöyle ki: Heraklitus'un değişme diye gördü
ğü şey, bir yanılmadan ibaretti. Ne hareket, dolayısiyle ne de de
ğişme asıldı. Aslolan, süreklilik idi. Parmenides'in llk llkesi tek 
ve değişmezdi. Hareketi açıklayabilmek için "boşluk"u kabul 
eden ilk atomcu düşünürler bile şeylerin mahiyetine ilişkin (ka
litatiD değişmeyi kabule yanaşmıyorlardı. 

Böylece felsefe tarihinin daha ilk dönemlerinde birbirinden 
büyük çapta farklı iki büyük felsefe akımı gün ışığına çıkmış 
oluyordu: Bir yandan çeşitli renk ve biçimlerde karşımıza çıkan 
ve değişmezlik fikrini temel alan Cevherci (Substantialist) metafi
zikler; öte yandan değişme fikrine ağırlık veren Süreççi (Proses) 
metafizik anlayışları. Ve her iki fikre hakkını vermeye çalışan 
birçok terkipçi felsefe nazariyeleri. Konu, bugün günümüz felse
fesinde de bütün canlılığını korumal<tadır. 

Platon ve Aristoteles'in sistemli felsefi yapıları, değişme ve sü
reklilik konusuna daha geniş bir açıdan bakma imkanı buldular. 
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Bunlardan ilki, ikili biT alem anlayışı geliştirdi. Ona göre, gerçek 
olma statüsüne sahip ve layık olanlar, sadece idea'lardı. Oluşum 
süreci içinde olanlar kelimenin tam anlamıyla var sayılamazdı. 
Bu durumda gerçek bilginin neler için söz konusu olacağı ve bu 
bilgiyi nerede arayacağımız sorusu da açıklık kazanmış oluyor
du . Whitehead'in dediği gibi, Platon alemdeki ilahi unsurları 
görmek için gözlerimizi açtı, fakat o, Tamıyı aleme getirmede bir 
türlü başarılı olamadı. Sadece Tanrının bir imajı ve idea'ların 
kopyalan oluş süreci içindeki aleme dahil olmaktaydı .1  

Aristoteles, değişmezliği Tannda buldu. Tanrı, onun felsefe 
tarihi boyunca kullanılan meşhur ifadesiyle, Hareket-Etmeyen
Hareket-EttirİCİ idi. Değişme ve çokluk, Aristoteles'e göre reeldir. 
Her çeşit değişme, güç (kuvvet) halinden fiil haline geçiş demek
tir. Aristatdes bu son görüşü ile Süreç felsefesinin temel çizgile
rinden biri olan "açık gelecek" fikrini benimseyen ilk düşünür
lerden biri olmaktadır. 

{ Heı'nen belirtelim ki, felsefe tarihinde değişme-süreklilik ikili
si ile bir başka konu, birlik-çokluk problemi arasında daima ya
kın bir münasebet olmuştur. Hatta dini karakterde olan bazı fel
sefe akımlarında ikinci konu daha ön plana çıkmıştır. Sözgelişi , 
Plotinus'da değişmeyen llk Varlık'tan değişenierin nasıl çıktığı 
sorusu, aynı zamanda Bir'den çok'un nasıl çıktığı sorusudur. Plo
tinus, problemi, Ortaçağ Islam, Yahudi ve Hıristiyan felsefesinde 
de geniş etki uyandıran meşhur Sudür (Emanation) Nazariyesi 
ile çözrneğe çalışmıştır. O da değişmezliği esas aldı ve bunu ken
di Bir'inde buldu.) 

Platon, Aristoteles ve Plotinus'un fikirleri yeni bir takım un
surları da içine alarak Islam düşüncesine girdi. Bilindiği gibi, Fa
rabi-Ibn Sina geleneğine bağlı olan filozoflar, Islami fikirlerle Yu
nan felsefesinden aldıkları fikirleri bir terkip içinde sunmaya ça
lıştılar. Fakat öyle görünüyor ki, bu terkip içinde felsefi unsurlar 

l. Bkz. A .N .  Whiıehead, Process and Reality (PS .) ,  New York, 1929, s . . HB vd. 
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daha ağır bastı ve belki de bunun sonucu olarak "statik" diyebi
leceğimiz bir tanrılık (ulühiyet) anlayışının ortaya çıkmasına yol 
açtı. Klasik lslam filozofları da yetkinliği değişmezlikte buldular. 
Farabi, sözgelişi, Tanrı hakkında konuşurken Kur'an tasvirlerin
den çok felsefenin terimlerini kullanıyordu. Tanrı, llk Sebep'tir, 
Basit'tir, Mutlak'tır v.s. örneklerinde olduğu gibi. 

Görülüyor ki, Heraklitus'a ve onun izinden gidenlere rağmen 
bütün değişmeleri değişmeyen bir esasa oturtma çabası daha ağır 
basmıştır. Pannenides'in Varlık'ı, Platon'un ldeaları, Aristoteles'in 
llk Muharrik'i, Plotinus'un Bir'i ve Farabi'nin Ilk Sebeb'i değiş
mezliğin sembolü durumundadır. Buna Kant'ın akledilirler dün
yasını, Fichte'nin Mutlak Ben'ini, Hegel'in (oluş ve değişmeyi son 
derece ciddiye almasına rağmen) Mutlak ldea'sını, her türlü dina
mik çağrısına rağmen Schopenhauer'un Evrensel lradesi'ni, Leib
niz'in Manadların Monadı'nı, v.s.yi eklersek, zamanla kayıtlı ol
mayan değişmezlik fikrinin -ve hatta insan zihninin buna olan 
hasretinin- ne kadar derinlere kök saldığını rahatça görebiliriz. 

Ne var ki, değişmeyeni aramak, hatta zihnen ve hissen onun 
hasretini çekmek ayrı şey, değişmeyenden değişeni, bir'den çoğu 
çıkarmak, her ikisi arasında tutarlı ve doyurucu bir münasebet 
kurmak ve bu yolla hem değişmeye, hem de istikrara hakkını ve
rerek problemleri çözmek daha ayrı bir şeydir. Değişme ve sürek
lilik aynı realitein iki ayrı yanı durumundadır. Biri olmadan öte
ki ne düşünülebilir, ne de araştırabilir. lşte içinf:le yaşadığımız 
yüzyılda kaynağını Bergson ve Whitehead gibi düşünürlerde bu
lan Süreç Felsefesi böyle bir anlayıştan yola çıkmaktadır. Bizi bu
rada asıl ilgilendiren, bu felsefenin fizikten biyolojiye, tarihten 
sosyoloji ve psikolojiye uzanan çeşitli kolları ve etkileri değil, 
onun Tanrı anlayışının belli başlı bazı özellikleridir. 

Bugün, Süreç kavramının teolojik uzantılarını en iyi bir şekil
de Batı'da Whitehead ve büyük ölçüde onun takipçisi durumun
da olan Charles Hartshorne'da, lslam dünyasında ise Muham
med lkbal'de görmekteyiz. Burada bu üç düşünürü birlikte ele 
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alışımız, gelişi güzel bir seçimden kaynaklanmamaktadır. White
head, geniş ve cesur kozmalajik sistemi içinde süreç kavramının 
teolojik boyutlarını en açık bir şekilde gören ve görüşleri ile fel
sefi teizme yeni ufuklar açan bir kimsedir. lkbal, ileride ayrıntılı 
olarak gösterileceği gibi, hem kendi kültürünün dinamik unsur
larından, hem de Whitehead'den -ve bu arada çağımızın Vitalist 
ve Personalist akımlarından- yararianmış ve lslam tefekkürünü 
yenid.en kurma çabasına koyulmuştur. Hartshorne, lkbal üzerin
de geniş tetkiklere girmemiş olmasına rağmen, bu ünlü İslam 
düşünürünün süreç felsefesi çevresinde ele alınmasına bizzat ön 
ayak olmuştur. 2 

Whitehead ve Hartshorne'un görüşlerinin Hıristiyan ilahiyat 
çevrelerindeki yorum ve tartışmaları konumuzun dışında kalmak
tadır. Yukanda Süreç felsefesindeki Tanrı anlayışının "bazı" özel
liklerini dikkate alacağırmza işaret ettik. İşte bu "bazı" özellikle
rin seçimini yaparken daha çok lkbal'in üzerinde durduğu nokta
lan esas aldık. Yapmak istediğimiz şeylerden biri de müşterek bir 
zeminden yola çıkmalarına rağmen, iki ayrı dini geleneğe bağlı 
olan düşünürlerin Tanrı anlayışlarını felsefi açıdan karşılaştırmak 
olduğu için mukayese imkanı olmayan bir takım noktaların dışa
rıda tutulması tabii karşılanmalıdır. Karşılaştırmalarımızda daha 
çok Whitehead'ın görüşleri ile lkbal'in görüşleri esas alınacaktır. 
Filozof olmasının yanısıra büyük bir Hıristiyan ilahiyatçısı olan 
Hartshorne'un, kendi deyimiyle "Yeni bir Hıristiyan Teizmi" geliş
tirme çabasını bu makale çerçevesi içinde ele almanın ne imkanı 
ne de -daha ziyade Hıristiyanlığı ilgilendirdiği için- gereği vardır. 

2. Bir şükran borcu olarak ifade etmek isterim ki, benim süreç felsefesine ve bu 
felsefenin dini boyutlarına dikkatimi çeken ilk kişi Harıshorne olmuştur. 

' Onu 1968 yılında londra Kraliyel Felsefe Derneği'nde tanıma imkanı bul
muş ve filozofun adı geçen kurumda verdiği bir konferansı daha sonra dili
ınize çevirerek yayınlamıştım. Bkz. A Ü.lliihiyat Fahültesi Dergisi, c.XXIV, 

s. 205-2 19.  (Bu çeviri, elinizdeki kitabın sonunda " Dine ve Felsefeye Göre 
Tanrı" başlığıyla yer almaktadır: s. 1 29-148.) 
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2. Günümüz Süreç Felsefesinde 

Alemin Yapısına Ilişkin Bazı Görüşler 
Whitehead'in felsefe problemlerini çözmedeki yaklaşımı açık

ça spekülatiftir. Fakat söz konusu yaklaşım, genel beşeri tecrübe 
ile olan bağlantısını asla kesmeden yoluna devarn etmek arzu
sundadır. Nedir bu tecrübenin temel özellikleri? Her şeyden ön
ce tecrübe, asla statik değildir. Biz, durup dinlenrnek bilmeyen 
bir değişme sürecini tecrübe etmekteyiz. Tecrübe geçmişte olup 
bitenlerden etkilenmekte, şu anda kendine özgü bir karakter ka
zanrnakta ve gelecekte olup bitenlere yön vermektedir. 

Alem, topyekün var olanların oluşturduğu bir varlık sahası
dır. Alernde hakim olan, Oluş'tur. Bu gerçeği görerneyen ya da 
ona hakettiği önemi vermeyen klasik cevherci metafizik görüş,3 
süreç fikrini savunanlara göre, birçok hatanın ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Cevhe�cilik (substansiyalizm) ,  adından da anlaşı
lacağı üzere, cevherleriı�sas alır ve tecrübeyi araziara bağlar. Bu
nun rnantıki sonucu şudur: Tecrübe bir şeyin asli yapısını -onu 
"o şey" yapan. .. özellikleri- asla etkilernez. Yine cevhercilik, Sebep
Sonuç bağlantısında ağırlığını Sebep'ten yana koyar. Sebep daima 
aktif, sonuç ise pasiftir. İşte klasik rnetafiziğin Tamıyı "Basit" ve
ya Esse Ipsum Substans veya Fi'l-ul-Mahz olarak görmesi bundan 
dolayıdır. Sebep ve Sonuç, bütünlük arzeden süreç içindeki varlı
ğın iki ayrı yanıdır. 

!m di Sebebe ağırlık vermek, hele cevherlerin ,arazlar, olaylar 
ve süreçle ilgili yanının gelip geçici ya da görünüşte olduğunu 
söylemek, yarım yamalak çözüm şekillerini ortaya çıkarmanın 
ötesine gidernez. Böyle bir yaklaşımı benimsemek, sürece dahil 
olmayan varlıkların bulunduğu anlamına gelir. Halbuki, cevheri 

3. Klasik metafizik ile süreç metafiziği arasında yapılan bir karşılaştırma için 
bkz. ].A. Kelles, "Some Basic Differences beıween Classical and Process Me
taphysics and their lmplications for the Concept of God", lııtenıational Philo

sophical Quarterly, XX!l ,  N . l, s. 3-10.  
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oluşma sürecinin dışına itince, anlamı belirli olmayan bir kav
ram haline gelir. Dahası var: Bir cevher diğerine araz olamayaca
ğı, onunla asli bir bağlantı kuramayacağı, her Cevher birlik ve 
mutlaklık arzeden bir karaktere sahip olacağı için içkinlik fikri
ni, dolayısiyle bütünlük arzeden "Organik Alem" anlayışını açık
lamak imkansız hale gelir. 

Kısacası, Cevherci Metafizik realitenin bir yönünü, değişmezliği 
temel aldığı için tek taraflı hareket etmiştir. Süreç ve Realite adlı baş 
eserinin bir bölümünü "Proses" kavramını tahliline ayıran4 White
head, "her şeyin akış içinde olduğu" fikrinin, sistemleşmemiş ol
makla birlikte, insanoğlunun ortaya koyduğu genel bir görüş oldu
ğunu hatırlatır ve bununla ilgili dini ve felsefi literatürden bazı ör
nekler verir. Metafiziğin başlıca görevlerinden biri, işte bu "her şey 
akış halindedir" sözünün anlamını açıklamak tır. 5 Kanaatimizce bu 
işi felsefe tarihinde en sistemli olarak yapan kişi de Whitehead'in 
ken?isidir. O, meşhur bir ilahinin şu sözlerini iktihas eder: 

Benimle hal! 
Çabuk çokmektedir akşam. 

Whitehead'e göre, ilk cümlede geçen "kalmak", "ben" ve bir
likte kalınan "Varlık" ,  sürekliliği dile getiriyor. lkin ci cümle ise 
bu sürekli unsurları kaçınılmaz bir akışın ortasına yerleştiriyor. 
Birinciyi esas alanlar "Cevher"in metafiziğini, ikinciyi esas alan
lar "değişme ve akış"m metafiziğini yapmışlardır. Oysa aslında 
bu iki mısrayı -realitenin bu iki yönünü- birbirinden koparama
yız.6 Kaçınılmaz akışta değişmeyen bir şey vardır. Süreklilikte ise 
değişmeye kayan bir unsur bulunur. 7 

4. Charles Hartshorne, "Whitehead's Idea of God", The Philosophy of Alfred 
North Wlıitehead, ed. P. A.Schilpp, La Salle, I 95 1 ,  s. 54 7-8. (Bundan sonra
ki notlarda bu esere sadece editörünün adıyla "Schilpp" olarak atıfta lmlu

mılacaktır.) 

5.  PR., s. 3l7 vd. 

6. PR.,  s. 3 18 .  
7. PR. ,  s .  5 1 3. 
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Whitehead'in bu sentezi başanp başaramadığı geniş, hem de 
hareketli tartışmalara yol açmış olan bir konudur. Bazılarına göre, 
bütün çabalara rağmen, Whitehead felsefesinde son söz, değişme
nin veya sürecindir.8 Bazılarına göre ise sentez başanlmıştır.9 
Özellikle birinci görüş üzerinde duranlar, Whitehead'in şu cüm
lesini iktihas ederek fikirlerini kuvvetlendirrnek istemektedirler: 

ı:Ne Tanrı, ne de alem, statik bir tamlığa ulaşır. Her ikisi de 
nihai metafizik planın (ground), yeniliğe giden yaratıcı ilerle
mesinin içindedir (pençesTndedir.)10 ) 

Bütün var olanlar arasmda organik bir bağ bulunmaktadır. Bir 
şey, öteki şeylerden tamamiyle soyutlanamaz. Klasik metafiziğin 
savunduğu "[erdi cevher" diye tek başına bir şey yoktur. Tecrid 
edilmiş bir şey, olgu veya olay, sınırlı düşüncenin arzu ettiği bir 
"mit"tir. llişki içinde olmak, her türlü varoluşun esasını oluştu
rur.ll Her "bilfiil şey"in (actual entities) özü süreçtir. Bu şeyleri 
ancak onların varoluş ve yokoluş terimleri içinde anlayabiliriz. 
Sürece katılma, bir şeyin ferdiyetinin yok olması anlamına gel
mez. Her gerçek şey veya durum, kendi tabiatı içinde sınırlıdır. 
Bütün yetkinliği bünyesinde toplayan bir tamlıktan sözedemeyiz. 
Alerode en büyük ahenk, birlik arzeden bir geçmişe dayalı olarak 
birbirine bağlanmış kalıcı ferdiyetlerin (enduring individuahties) 
oluşturduğu ahenktir.12 

Whitehead felsefesinde sürecin bizzat kendisi reel olmakla 
birlikte bir "şey" değildir. Sürecin genel karakteri, sürece katılan
ların ferdiyerlerinden gelir.13 

8.  Bkz. W B. Urban, "Whitehead's Philosophy of Language and i ts  Re la  tion to 
His Metaphysics",  Schilpp. ,  s. 320. 

9. C. Hanshorne ve L. Rees (eds.) ,  Phi losophers Specılı of God, Chicago, U.P. 
1953, s. 273 vd. Bu esere kısaca PSG. şeklinde atıfta bulunacağız. 

lO. PR., s. 529. 
ll .  Whitehead, Modes oj Thought, New York, 1938, s. 12-3. 
12.. Whitehead, Adventures of ideas, New York, 1933, s. 354 vd. 

13 .  Modes oJ Tiıoııg!ıt, s. 1 33 .  
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Yukarıdaki satırlardan anlaşılıyor ki, Whitehead'in süreç fel
sefesi, klasik metafiziğin "Cevherler"ini, "Şeyler"ini değil, olu
şum sürecine (process of becoming) katılan "bilfiil şeyler"i (actual 
entities) veya "bilfiil durumlar"ı (actual occasions), "olaylar"ı 
(events) esas alır. Bu kavramlar ve bununla ilgili öteki bazı terim
ler üzerinde kısaca durmak Whitehead felsefesinin temel özellik
lerinden bir kısmını anlamamıza yardımcı olacaktır. 

Whitehed, Süreç ve Realite'nin ikinci bölümünde,14 çoğu ilk 
kez kendisi tarafından "icad edilen"( ! )  teknik terimlerinin tarif
lerini verir. Bu teknik terim icadı, Whitehead felsefesini incele
yen ve değerlendiren düşünürlerin büyük bir kısmının en çok şi
kayet ettikleri bir konu olmuştur. Whitehead'i bu yola sürekle
yen sebep, felsefede kullanılan teknik terimierin çeşitli ve bazan 
da birbirinden oldukça farklı anlamlarla yüklenmiş olmasıdır. 

Bilfiil şeyler veya bilfiil durumlar: Whitehead, bu iki terimi aynı 
anlamda kullanıyor. Bir farkla: Birinci terim aynı zamanda Tanrı 
için kullamldığı halde Whitehead ikinciyi Tanrı için kullanmı

yorP Bunlar, "nihai realiteler"dir. Bunlardan daha reel olan baş
ka bir şey yoktur. Bilfiil şeyin ortaya çıkması, belirsizliğin yok ol
ması demektir. Bu şeylerden biri ötekine dayanır. Onlar bir nevi 
tecrübe damlaları olup karmaşık bir yapıya sahiptirler. 

Kavrayış (Prehension): Burada Türkçe karşılığını bulmakta te
reddüt ettiğimiz "Prehension" kelimesini Whitehead, ön takısını 
atmak suretiyle "Comprehension" kelimesinden yapıyor. !kinci 
kelime şuurlu bir anlayış ve k�;;ayışı dile getiriyor. Oysa White
head birinci kelimeyle şuurluluğu gerekli bulmayan ve her türlü 
"şey" arasında var olan evrensel bir ilgiyi, bağlantıyı, yakalayışı 
ve kavrayışı anlatmak istiyor. O halde biz, bu denememizde "bir 
şey öteki şeyi kavrar" derken, bununla sadece şuurlu kavrayışı 
değil, bu kelimenin ifade ettiği en geniş anlamı kastettiğimizi be-

14. PR. , s. 27 vd. 

1 5. PR. ,  135.  

43 



ALEMDEN ALLAH'A 

Iirtrnek isteriz . Hatta burada "kavrar" yerine "duyar" desek, ka
naatimizce, yanlış olmaz. 

Her bilfiil şey, öteki bilfiil şeyleri "kavrar" .  Kendinden önce 
gelenleri "kavrar"; kendisinden sonra gelenlerce "kavranır" . Böy
lece şeyler, bir "topluluk" oluşturur. Kavrama, ya "pozitif" ya da 
"negatif" olur. Negatif kavrayışta kavranan kavrayanın yapısına 
bir unsur olarak giremez. Yani burada bir reddetme vardır. Oysa 
pozitif kavrayışta bir benimseme söz konusudur. Bunun sonucu 
olarak bir varlığın ötekini "duyması" , ötekinde "objektifleşmesi" 
mümkün olur. 16 

Kavrama eyleminde, Whitehead'e göre, üç önemli faktör bu
lunur: a. Eylemi yapan, gerçekleştiren süje. Yani kendi yapısında 
kavramayı somut bir unsur olarak bulunduran "bilfiil şey" .  b.  
Kavranan "veri", c. "Subjektif form": Yani öznenin veriyi nasıl 
kavradığı konusu. Whitehead bilfiil şeylerin birbirini kavraması
nı "fiziksel kavrayış" ,  ezeli objelerin birbirini kavramasını "kav
ramsal kavrayış" şeklinde adlandınr. Her iki durumda da kavra
yış tarzının (subjektif formun) şuurluluğu ihtiva etmesi şart de
ğildirY Bu, en geniş anlamda bir "duyma" olayıdır. Duyulan bil
fiil bir şey duyanın dünyasında "objektifleşir" (objectification), ya
ni orada bir gerçeklik kazanır. 18 

Topluluk (nexu� Bilfiil şeyler arasında gerçek anlamda bir bir
lik veya "birliktelik" vardır. Bu birlikte oluş, birliğe katılanlar ka
dar gerçekliğe sahiptir. Yani, nexus ilgisiz bir sıradan birliktelik 
değildir. İşte bizim halis tecrübemizin bize sunduğu olgu ve 
olaylar, bu bilfiil şeyler, onların arasındaki "kavrayış" ve onların 
oluşturduğu "topluluk"tur. Bu "topluluklar" bir takım alt-toplu
luklara ayrılır. Onlar arasında sürekli bir alış-veriş vardır. White
head'in geliştirdiği türden bir Organik Felsefe için bu görüş son 

16. PR.,  s. 66. 
17 .  PR., s. 35. 
18. PR . . s .34 
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derece önemlidir. Burada, daha önce söylediğimiz gibi, klasik 
metafizikte anlaşıldığı anlamda bir Sebep-Sonuç ilişkisi söz ko
nusu değildir. Klasik anlayışta, faal olan, Sebep'tir. Whitehead'in 
felsefesinde Sonuç da önemli ve faaldir. Her bilfiil şeyde kendisi
nin ilgili olduğu bütün öteki şeyleri "kavraması" ve fiilin oluş
turduğu bir bütünlük vardır. Her bilfiil şey, "karmaşık"tır. Bu, 
onun yapısında vardır; dolayısıyla, terkibi açıklamak için klasik 
metafiziğin başvurduğu Yeter-Sebep kavramına gerek yoktur. Za
ten Whitehead'e göre, her şeyde, belli ölçüde de olsa, kendi ken
disini belirleme (self-determining) gücü vardır. 

Ezelt Objeler (eternal objects): Bunlar, Pla ton felsefesinde 
Form'lara veya Kritik Realistlerin Özleri'ne karşılık olup muay
yen belirlenmeler'in (determinations) Salt lmkanları'dır. Ezeli ob
jeler kendiliklerinden hiçbir şeyi belirleyemezler. Onlar, realite 
karşısında "nötr" durumdadırlar_ l9  Whitehead, bu objelere yara
tıcı tekamül fikrini açıklayabilmek için ihtiyaç duyuyor. Madde
den ayn olarak düşünülebilen bu soyut objeler, yine de madde
nin terkibinde veya bilfiil varlıkların oluşmasında yer almakla 
(ingression) gerçeklik kazanırlar. 2° Klasik felsefenin "külliler"i ile 
ezeli objeleri karşılaştıran Whithead, birinci terimi, başka sebep
terin yanısıra, felsefe tarihi boyunca kazanmış olduğu farklı an

-
lamlardan dolayı kullanmak istemediğini söylüyor.21 

Whitehead'in Tanrı kavramıni. dikkate almadan onun ezeli 
objelerini ve bunların realite ile olan ilişkisini anlamak mümkün 
değildir. Filozofomuza göre, Tanrı da bir "Bilfiil Varolan"dır. 22 

19. PR., s.70 Krş. S. 48. 
20. PR., s. 38. Krş. Whitehead, Science and the Modern World (SMW.) ,  New York, 

Free Press Edition, 1967, s. 159 

2 1 .  SMW , s. 159 

22. Aslında Whitehead'in kullandığı terime sadık kalarak söyleyecek olursak, 

Tanrıyı da "Bilfiil Şey" şeklinde ifade etmemiz gerekir. Fakat "şey " kelime

sinin hatıra getirebileceği teolojik itirazlan tahmin ettiğimiz için "varolan" 

kelimesini kullanınayı daha uygun bulduk. 
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Ezdi objele.rin bütün çokluğu, Sornutlaşrna-sürecinin (concrescen
�e)B her merhalesi karşısında dereedenmiş rnünasebetini Tanrı 

sayesinde kazanır. 24 Burada daha çok bazı teknik kavrarnların ta

rifleri yoluyla açıklamaya çalıştığımız Whitehead'in alem görüşü ,  

Tanrı kavramının tahlilinden sonra az  veya çok bir açıklığa ka

vuşacaktır. Fakat bu noktaya gelmeden önce öteki iki düşünürü
müzün alem görüşüne de kısaca dokunmamız gerekmektedir. 

Hartshorne, alemin yapısı konusunda büyük ölçüde White
head'le aynı görüşü paylaşır. O da alemi açıkça algılayamadığı
rnız tek tek varlıklardan oluşan organik bir bütün olarak görür. 
Tecrübemize konu olan, bu varlıkların oluşturduğu topluluklar
dır. Sözgelişi, bitki ve hayvan hücreleri kısmen kendi kendilerini 
belirleyen (yaratan) birimler (units)'dir. "Salt madde",  algı tecrü
beınİzin yetersizliğinden doğan bir yanılma sonucu ortaya çık
mış bir kavramdır. Aslında her türlü tecrübe sosyal niteliktedir. 
Alemdeki bütün var olanlar, şu veya bu derecede birbirini algılar, 
"tecrübe eder" .  Maddi-olan ile maddi-olmayanın, zihinsel-olanla 
zihinsel-olmayanın arasına kalın bir duvarın çekilmesi, düşünce 
tarihinin talihsizliklerinden biridir.25 Tanrı da dahil olmak üzere 
her varolan, her olay, çift-kutuplu (dipolar)'dur. 

lkbal de Süreç felsefesinin temel çizgilerini benimsemiş gö
rünmektedir. Bu konuda onun başta Bergson, Whitehead, James 
Ward olmak üzere asrımızda dinamik felsefe anlayışını benimse
yen düşünürlerden etkilendiği bir gerçektir. Fakat .öyle görünü
yor ki, lkbal, henüz Batı felsefesiyle gerçek anlamda temas kur
madan çok önce zaman ve değişme kavramıarına ağırlık veren 

23. Wlıitehead "concrescen_ss" kelimesini "birlikte oluşma" , "büyüme v.s. an
lamında kullanır ve bunu da "somutlaşma süreci" ile aynı sayar. Biz, bu ya

zımızda daha çok ikinci ifadeyi kullandık. 

24. PR , s. 248 
25. Geniş bilgi için bkz. Hanshorne, "Idealisın and Our Experience of Nature 

Philosophy," Re!igion and Coming World Civiliz:.ation: Esscıys in Hotıour of E. W 
Hodıing, s. 70 vd. 
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bir düşünce çizgisi geliştirmeye koyulmuştur. Onu dinamik bir 
felsefe anlayışına götüren, lslam dünyasının son asırlardaki du
rumu ve düşünürün lsla.m fikir hayatının tarihi seyri ile ilgili 
araştırmaları olsa gerektir. 

lkbal'e göre, Kur'an tam anlamıyla dinamik olan bir alem ve 
ulühiyet anlayışını savunmaktadır. Bu dinamik görüşün canlılığı
nı yitirmesi, klasik Yunan felsefesinin etkisinde kalan müslüman 
düşünürlerin faaliyetleri sonunda olmuştur. lkbal, "Eşari atom
culuğu" diye bilinen fikir akımını, Aristotelesci statik felsefe an
layışına (özellikle bu anlayışın ilahiyat alanındaki yankısına) bir 
başkaldınş olarak görür. lkbal'in süreç anlayışını açıklamaya ça
lışmanın belki de en kolay yolu, onun Eşari atomculuğuna iliş
kin görüşlerinden yola çıkmaktır. 

Eşari atomculuğu Tanrının alem üzerindeki tasarrufunu gü
vence altına alan bir anlayışı -ki, bu onlar için felsefi bir konu 
değil, bir iman meselesiydi- geliştirme gayesini gütmekteydi. Bu 
görüşe göre dünya, sayılamıyacak ölçüde atomlardan (cevherler
den) meydana gelmiştir. Cevherin özü, varlığından ayrıdır_ Tanrı 
ona varlık vermeden önce cevher, adeta uyuyan, hareketsiz olan 
bir imkandır. Cevherin varolması, ilahi kudretin bir tezahürüdür. 
Cevherlerin birleşmesi mekanı oluşturur.(Tanrının yaratması sü

rekli olduğu -Kur'an'ın deyimiyle, "O her gün ayrı bir işde oldu
ğu"- için her an taze atomlar varlık alanına çıkar. 26 Yine Tanrı 
sürekli olarak arazları yarattığı için cevherler varlık alanında kal
ma imkanına sahip olurla�27 

Bu atomcu görüşün ortaya çıkardığı iki önemli sonuç vardır, 
lkbal'e göre: Hiçbir şeyin değişmez bir mahiyeti yoktur; ve bir 
tek atomlar düzeni vardır. lkbal, bu sonuçların ilkinde büyük bir 
hakikat payı olduğunu söyler. Gerçekten de tecrübemiz, dünya-

26. Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thou,ght in Islam, Lahore, 

1 958, s. 68. Bu esere kısaca R. harfi ile atıfta buluııulacaktır. 

27. R. ,  70. 
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nın sürekli bir akış içinde olduğunu gösteriyor. Varlığımız, bir 
halden başka bir hale akıp giden bir süreç içinde oluşur. Fakat 
bu değişme gelişi güzel bir tarzda değil, bir sistem içinde olur. 28 
İşte Eşart atomcuları, diyor lkbal, alemdeki bu süreklilik unsuru
nu yeterince görüp değerlendiremediler. Bu da bilgi konusunda, 
her türlü değişmeye rağmen sürekliliğini koruyan insan kişiliği 
meselesinde bir takım güçlükler ortaya çıkardı. lkbal, Eşari 
atomculuğundan çıkardığı ikinci sonucu tamamen reddeder. 
Ona göre, böyle bir sonuç kabul edilirse, ruhu bir çeşit "latif 
madde" şeklinde düşünmek gerekir ki, bunun sonu maddeciliğe 
kadar gidebilir.29 

lkbal'e göre, modem fizik klasik madde anlayışını ve buna 
dayanan maddeciliği tamamen yıkmıştır. Whitehead ve Einste
in'ın görüşleri, diyor lkbal, bugün artık boşlukta yer tutan ve 
çeşitli dururnlara girerek varlığını sürdüren bir "madde cevhe
ri"nden değil, bir "ilişkiler düzeni oluşıman olaylar toplulu
ğu"ndan sözetmemizi gerekli kılıyor. Burada lkbal'in, White
head'den aldığı şu iktibasa yer vermek her iki düşünürün alem 
anlayışının birbirine ne kadar yakın olduğunu gösterrnek için 
yeterlidir: 

Tabiat dinamik olmayan bir boşluga yerleşmiş Statik bir şey 
degil, bir olaylar sistemidir. Onun sürekli olarak yaratıcı 
akış içinde olan bir mahiyeti vardır ki, düşünce onu birbi
rinden ayrı ve hareket etmeyen şeyler olarak böler; bölünen
lerin karşılıklı ilişkilerinden de mekan ve zaman kavramlan 
dogar.30 

Görülüyor ki, cevher olarak düşünülen madde kavramı, lk
bal'e göre, artık yerini olay (event) kavramına bırakmıştır. Ni
çin olay? Bu sorunun cevabı, Çeşidi ne olursa olsun, süreç fik-

28. R. 54. 

29. R., 70. 

30. R. ,  34. 
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rini ciddiye alan düşünürler için son derece önemlidir. Şöyle 
ki: Bütünlük arzeden ve dinamizmi daha iyi dile getiren "orga
nizm" kavramına geçiş "şey"i değil, "olay"ı dikkate almayı ge
rekli kılmaktadır(Nitekim lkbal, yine Whitehead'e dayanarak 
"maddenin, yerini organizma kavramına bıraktığım" söyler.31 
Ona göre, bu görüş, Kur'an tarafından da desteklenmektedir. 
lkbal şöyle der: "Tabiatın zaman içindeki akış keyfiyeti, tecrü
benin en dikkate değer yanı olup bunun üzerinde Kur'an 
önemle durmakta . . .  ve Mutlak Realite'nin mahiyetini anlamada 
en sağlam ipucunu vermektedir.f32 Kur'an'a göre, " tabiat karşı
lıklı ilişkiler içinde bulunan güçlerin oluşturduğu bir kozmos
dur. "33 Böyle bir görüş, alemin olmuş bitmiş bir yapı olmadığı
nın, onun tamamlanma süreci içinde bulunduğunun en açık 
delili olmaktadır. 

Ayrıca "olay" kavramı, felsefenin meşhur "iç bağlantılar" (in
ternal relations) konusuna daha iyi bir çözüm getirilmesinde, ale
mi Tanrının karşısına bir "muhalefet unsuru" (lkbal'in deyimi) 
gibi çıkarıp Tanrı-alem ilişkisinin kurulmasındaki güçlüklerin 
giderilmesinde, dini özellik taşıyan Yaratma kavramının açıklan
masında buyük kolaylık sağlamaktadır ki, bu son noktaya 'Tan
rı'nın Yaratması" bölümünde tekrar döneceğiz. 

Eşari atomculuğunun takdir ve tenkidinden yola çıkan ve 
tecrübeyi madde, hayat ve şuur olmak üzere uç basamakta -ki 
bunlar sırayla fiziğin, biyolojinin ve psikolojinin konusunu oluş
turur- tahlil etmeye çalışan lkbal, "ruhani (spiritualist) pluralizm" 
dediği bir alem görüşü ortaya atar ve bunun geliştirilmesini "ge
leceğin müslüman düşünurlerine" bırakır. Bu görüşün temel tezi 
şudur: Tanrı, "Mutlak Ben" (Ultimate Ego)'dir. Bu ben; "benlik" 
vasfına sahip varlıklar yaratır. Maddeden insana kadar uzanan 

3 1 .  R., 80. 

32. R., 45. 

33 . . R., 80. 
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bütün varlık derecelerinde benlik vardır. Varlık mertebesinin en 
alt düzeyinde bulunan bir atomun bile benliği vardır. Bu "ben
ler", Leibniz'in manadlarından farklı olarak birbirine açık, birbi
riyle sürekli ilişkiler içindedir. Farklı derecelerde kendisini orta
ya koyan benlik şuuru, dünyada en yüksek noktasına insanda 
ulaşır. Onun Mutlak Ben'e en yakın bir varlık olmasının ve 
Kur'an'ın onu böylece tasvir etmesinin sebebi de budur. Realite 
ile benlik şuuru arasında kopmaz bir bağ vardır. Bir varlık, kendi 
benliğinin ne kadar farkında ise, o ölçüde reeldir. 34 

Bütün süreç felsefelerinde olduğu gibi, lkbal'in felsefesinde 
de zaman kavramı önemli bir yer tutar. Zaten süreç felsefesini 
klasik Aristotelesci metafizikten ayıran en önemli hususlardan 
biri de budur. Zaman anlayışının teizmle çok yakın bir ilişkisi 
vardır. lkbal'e göre, müslüman düşünürler bunu çok önceden 
farketmişlerdir. Celaleddin Devvani ve lraki (Hemedanl• Fahrud
din lbrahim) bunların başında gelir. Sözgelişi Iraki seri halinde 
zamanın daha ziyade maddi varlıklarla ilgili olduğunu söylemiş 
ve seri halinde olmayan bir ilahi zaman kavramının olduğunu 
öne sürmüştür. llahi :zaman geçmiş, şimdi ve gelecek diye bölün
mez. Bu, akıp giden bir zaman değildir. Onun başlangıcı ve sonu 
yoktur. Bundan dolayıdır ki, Iraki'ye göre, Tanrı görülebilen her 
şeyi bir çırpıda, bölünmez bir idrak fiili içinde görür. llahi za
man, Kur'an'ın Ümmü'l-Kitdb veya Levh-i Mahfaz dediği şeydir. 
Orada bütün tarih, bir tek ezeli "şimdi" içinde toplanınıştır.35 

lkbal, böyle bir zaman anlayışını "kapalı kainat" görüşüne 
yol açtığı için tenkid etmekle birlikte onu Eşariliğin "atomcu za
man" kavramına nazaran ileri bir merhale sayar. Eşarilere göre 
zaman, ardarda gelen "şiındi"lerden oluşuyordu. Her iki şimdi 
arasında da işgal edilmemiş bir "an" ,  yani bir boşluk vardı. On
lar zamana dışarıdan ve tamamen objektif bir gözle baktıkları ve 

34. R .• 72. 

35. R., 75-6 
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insanın derüni tecrübesini dikkate almadıkları için böyle yanlış 
bir sonuca ulaşmışlardı. Aynı bakış tarzı, lkbal'e göre, Yunan fel
sefesinde de vardı.36 Bu görüş, maddi atomlarla zaman atomları
nın bir sistem oluşturmasını engeller. Değişmeyi belki açıklaya
bilir ama sürekliliği açıklayamaz. Böyle bir zaman anlayışını ila
hi varlığa da tatbik etmek imkansızdır. Çünkü o zaman, Tanrı
nın hayatının zaman içinde oluştuğunu kabul etmek gerekir. Bu 
yanlış .görüşü, diyor lkbal, İngiltere'de Samuel Alexandre Mekan 
Zaman ve Tann (Space Time and Deity) adlı eserinde savunınuştur. 

lkbal'e göre zamanı anlayabilmek için kendi şuurlu tecrübe
mizden yola çıkmamız gerekir. "Ben" , kendisini iki şekilde ya da 
merhalede algılar: Zihni seviyede ve sezgisel olarak. Zihni sevi
yede biz, bir halden öteki hale geçtiğimizi görürüz. Burada ha
yatımız sanki zaman ipliğine dizilmiş boncuk taneleri gibidir. 
Fakat bu, işin bir yanıdır. Öte yandan biz, şuur hallerimizin bir 
bütünlük oluşturduğunu sezeriz. Burada değişme ve hareket 
vardır, fakat onlardan birini ötekinden ayırmak mümkün değil
dir. Kısacası değişme, seri halindeki bir değişme değildir. lşte 
Bergson'un "süre" dediği şey budur. Süre, arka arkaya gelen 
"an"lardan oluşmaz. O, organik bir bütün olup hem maziyi geri
de bırakmaz, hem de geleceği yaratır. Böyle bir zaman sözkonu
su olduğunda geleceği, çizilmiş olan bir hat değil, çizilmekte 
olan bir hat gibi düşünmemiz gerekir. Kapalı evren görüşünden 
kurtulmak, hayatın yaratıcı ve yeniliklerle dolu hamlesini açık
layabilmek, değişmeyi ve değişme süreci içindeki istikrarı anla
yabilmek için zamana sadece objektif açıdan değil -ki bu günlük 
pratik hayatımız için lüzumludur- subjektif açıdan, yani kendi 
şuurlu tecrübemizin bize sunduğu veriler açısından bakmamız 
gerekirY Böyle bir zaman anlayışının Tanrıya atfedilip edilerne
yeceği konusunu ileride ele alacağız. 

36. R., 73. 
37. R., 77. 
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Burada bir hususa işaret etmeden geçemeyeceğiz. lkbal, ken
disi tarafından savunulan dinamik alem anlayışının ana kaynağı
nın Kur'an olduğunu söylemekte ve bu görüşünü desteklemek 
için birçok ayeti iktihas etmekte, açıklamakta ve yorumlamakta
dır. Yine lkbal, başka isimlere (Devvani, Iraki v.s.) müracaat ede
rek görüşünü desteklemeye çalışmaktadır. Aslına bakılırsa, süreç 
fikri lkbal'in zikretmediği daha birçok lslami kaynakta da mev
cuttur. Değişme olgusu karşısında dini bir duyguya kapılma, de
ğişenlerin her an ilahi kudret ve hikmete işaret ettiği fikri tasav
vuf literatürüroüzün baş konularından biridir. Bunun da temel 
kaynağının Kur'an olduğunda şüphe yoktur. 

Değişme ve yeniliğin, alemin esasını oluşturduğu fikri, lslam 
düşünce tarihinde oldukça yaygındır. Sözgelişi, Molla Sadra bu
rada akla gelen isimlerden biridir. Bu büyük lslam düşünürü, 
Esfdru'l-erba'a adlı eserinde değişmenin sadece araziarda değil, 
cevherlerde bile olduğunu öne sürmüştür. Ona göre, bizim 
"şey" dediğimiz, aslında bir "olaylar bütünü"dür. Alemde sü
rekli bir akış vardır ve bu akışta her form, daha önce varolanları 
ihtiva eder ve onları aşar. Alemde hareket, daha genel ve belir
siz olandan daha belirli ve somut olana doğrudur. Tıpkı lkbal 
gibi Molla Sadra da süreklilik ve süreç fikrini çıkınaza soktuğu 
için Eşarici düşünürlerin geliştirdiği atomculuğu, özellikle de 
onların tafra (hareketin bir noktadan başka bir noktaya "alla
ması") anlayışını açıkça reddetmiştir. O da -yin� tıpkı lkbal gi
bi- sürekli değişme fikrini açıklayabilmek için birçok ayeti ikti
has etmektedir. 

Fazlur Ralıman'ın da haklı olarak hatırlattığı gibi, lkbal'in 
Molla Sadra'dan ne ölçüde etkilenip etkilenmediği, girişilmeğe 
değer bir araştırma konusudur. Hatırlanacağı üzere, lkbal'in dok
tora tezi "lran'da Metafiziğin Gelişmesi" hakkındadır. Dolayısiy
le, onun Molla Sadra'yı tetkik etmiş olması kuvvetle muhtemel
dir. (Biz, Molla Sadra ile ilgili yukarıdaki bilgileri Fazlur Ralı
man'ın The Philosophy of Mulla Sadra, Albany, 1975 s. 97 v.d. ve 
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lOS'den aldık. Yazarın Esfdr'dan iktihasları şunlardır: Asfar, I ,  3, 

s .l l6 ,  satır 14; s. 84, satır 1-4 ve s. 82) . 
Yine lkbal'in önemle üzerinde durduğu "bir şeyin kendine se

bep olması fikri -ki Süreç felsefesinin ana görüşlerinden biridir
lslam düşüncesinin yabancı olduğu bir konu sayılmaz. Özellikle 
lbn Sina'dan sonra bazı müslüman düşünürlerin bu görüşe yer 
verdikleri görülmektedir (Bkz . ,  Fazlur Rahman, a.g. e . ,  s . 69) 
Mesela, Kur'an'ın "Allah her şeyin yaratıcısıdır" (13; 16) ayetinin 
yorumlanması ile ilgili ortaya çıkan tartışmalarda özellikle Maturi
di Okulu'na mensup bazı kelamcıların görüşlerini "bir şeyin kendi 
kendine sebep olması" fikri açısından değerlendirmek, lslamda 
Süreç düşüncesinin kökleri hakkında önemli ipuçları verebilir. 

lkbal, klasik Islam filozoflarının Aristoteles'in etkisiyle "kapa
lı alem" görüşünü benimsediklerini öne sürüyor. Bu iddiada bir 
hakikat payı vardır. Fakat denebilir ki, onlar da şu içinde yaşadı
ğımız dünyadaki değişme olgusunun "görünüş"ten ibaret sayma
mışlardır. Gerek Aristoteles, gerek Farabi geleneğine bağlı düşü
nürler için "kuvveden fiile çıkma" fikrinin ne kadar önemli ol
duğu bilinmektedir. Şimdi oluşma sürecini şu veya bu anlamda 
kabul etmeden kuvve-fiil münasebetini açıklamak mümkün de
ğildir. Bütün bunları, değişme fikrinin İslam'da önemle ele alın
dığına işaret etmek için söylüyoruz; yoksa Farabi ve lbn Sina gibi 
lslam filozoflarının süreç felsefesi içinde ele alınabileceklerini 
ima etmek için değil. Modern manada Süreç Felsefesiyle Felasi
fe'nin görüşlerinin esasta birbirinden farklı olduğu her hangi bir 
tartışmaya ihtiyaç göstermeyecek kadar açıktır. 

3. Teizm ve Felsefe: 
Çeşitli Tanrı Kavramiarına Genel Bir Bakış 

Whitehead, gerek kozmolojik nitelikteki felsefe eserlerinde, 
gerek ölümsüzlük, estetik değer, fikir ve kültür tarihi ile ilgili ya
zılarında din konusuna büyük önem verir. Ayrıca Dinin Oluşumu 
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(Religion in the Mahiııg) adlı müstakil bir eser kaleme aldığını da 
haurlatmamız yerinde olur. Bu son eserin başlığı bile Whitehe
ad'in din konusuna süreç kavramı ışığında baktığını görmek için 
yeterlidir. 

Whitehead'e göre din, beşeri tecrübenin son derece önemli 
bir bölümünü oluşturur. Şu anda gördüğümüz olay ve olgular 
dünyasına ait akışın içinde ,  üstünde ve ötesinde olanı bize din 
gösterir. Din, ulaşılamayan ama yine de akıp gitmekte olan her 
şeye anlam veren nihai idealin bir müşahede ve mükaşefesidir.38 
Alemin düzeni, onun hakikatinin derinliği, değeri ve . güzelliği; 
ayrıca hayatın hazzı, anlamı ve huzuru, kötülüğün üstesinden 
gelinmesi v.s . hep birbirine bağlı, hep birbiri içinde olan konu
lardır. Bu bağlılık, rastgele değil, şu hakikatten dolayıdıqKainat 
sonsuz bir hürriyet içinde akıp giden bir yaratıcılığı, sonsuz im
kanlara sahip bir formlar sahasım göz önüne sermektedir. Fakat 
bu fonnla.r ve yaratıcılık, "Kusursuz ldeal Ahenk",  yani Tanrı ol
madan gerçek bir durum ortaya koyacak güçte değildiq39 

Whitehead, sadece alemin süreklilik arzeden unsurlannda 
değil, değişme olgusunda da dini bir karakter görür. İnsan tecrü
besini bütünüyle dikkate almayan bir felsefe anlayışı, bu karak
teri farkedemeyebilir. Felsefenin sadece metafizik anlamda değil, 
dini anlamda da alemdeki "birliktelik"i,  akışı, ilgiyi, duyuş ve id
raki görüp anlaması ve alemi ikiye bölmekten kaçınması gerekir. 
Din gibi önemli bir konu felsefenin dışında kalamaz. lşte White
head'in gerek Bilim ve Modern Dünya, gerek Süreç ve Realite gibi 
felsefi ve kozmolojik yapıdaki eserlerinin önemli bir bölümünü 
din konusuna ayırmasının asıl sebebi budur. 

O Süreç ve Rea!ite'nin son bölümünün ilk sayfalarında40 "Fel
sefi teizm"in kısa bir tasvirini yapar. Felsefi teizmde, diyor Whi-

38. SMW, s. 191 .  
39. Whitehead, Re!igion in  the Making, N.Y. 1956, s. 1 19 vd. 
40. R., s. 5 1 9. 
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tehead, çeşitli unsurlar bulmaktayız. Orada evvela, Aristoteles'in 
"Hareket-Etmeyen-Hareket-Ettirici"si karşımıza çıkar. Ardından 
dinin "en yüksek derecede Reel" olan 'Varlık'ı gelir. Bunu söz ko
nusu iki anlayışın karışımından doğan çeşitli görüşler takip eder. 
Bu sentezci görüşlerin temel tezi şudur: Yaratıcı faaliyetin dışın
da, her yönüyle reel ve aşkın bir Yaratıcı Kudret vardır. Alem 
O'nun bağımsız iradesi sonucu varolmuştur. Ve O'nun buyrukla
rına uyarak hayatını sürdürmektedir. Bu doktrin, Whitehead'e 
göre, Hıristiyanlığın ve islam'ın ("Mahometanism") tarihlerine 
trajediyi sokan yanıltıcı bir görüştür (illusion) . 

Whitehead, şöyle devam ediyor: Islam'ın doğuşuyla büyük 
kuruluş döneminin sonuna gelen felsefi teizm içinde üç farklı dü
şünce çizgisi belirdi: Tanrının "lmparator" bir yönetici şeklinde 
tasavvuru; Varlığında ahlaki enerjiyi toplayan bir "Kişi" şeklinde 
tasavvuru; O'nun felsefi bir "Ilke" şeklinde düşünülmesi. Birinci 
görüş Sezar'a atfedilen bütün özellikleri, en yüce dereceleri ile 
Tanrıya atfetti. lkinci görüşü en iyi Yahudiliğin Peygamberlerinde 
bulmaktayız. Üçüncü görüşün klasik temsilcisi ise Aristoteles'tir. 
Ayrıca bu üç görüş arasında çeşitli kombinezonlar kuran birçok 
felsefi teizm doktrinleri bulunmaktadır. Fakat, diyor Whitehead, 
Hıristiyanlığın menşeinde, yani Galile döneminde yukarıdaki gö
rüşlere tam olarak uymayan başka bir görüş vardır. Bu görüş, ne 
"hakim Sezar"ı, ne "fazlasıyla sert ahlakçı"yı, ne de "Hareketsiz 
llk Muharrik"i ağırlık noktası olarak seçer. O, alemdeki şefkat 
unsuruna, alemin yavaş yavaş ve sükunet içinde aşk ile faaliyetini 
sürdürdüğüne, yani Tanrının şefkat ve sevgi unsurlarını taşıdığı
na ağırlık verir. lmdi aşk, ne hükmeder, ne de hareketsiz kalır; ve 
o ,  biraz da, ahlak konusunda kılı kırk yarıp sertlik göstermez. 

Hartshorne, Whitehead'in bu tasnifini esas alarak çok daha 
şümullü bir sınıflandırmaya gitmiştir. O, daha ziyade Thomas 
Aquinas'ın eserlerinde en geniş ifadesini bulan klasik felsefi teiz
min yeterli olmadığını, Bradley gibi idealist filozofların görüşleri
nin ise Tanrı kavramını açıklamaktan büsbütün uzak kaldığı fik-
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rinden yola çıkarak Panenteizmle teizm arasında bir orta yolu 
bulmaya çalışır. "Panenteizm" diye adlandırdığı bu orta yolu, ve
ya kendi deyimiyle, "Sentez"i Insanın Tanrı Tasavvuru, Ilahi Relati
vite ve Yetkinliğin Mantıgı adlı eserlerinde ortaya koymaya çalıştı. 
Hartshorne'un ana gayesi, dinin Tanrı anlayışını, özelliklerini yi
tirmeden, makul bir metafizik ifadeye kavuşturmaktır. Ona göre, 
Platon ve Aristoteles'in metafiziklerinden yola çıkılarak yapılan 
tahlil ve terkipler, "Felsefenin Tanrısını Dinin Tanrısı"ndan ayır
mış ve bu koparınanın bir sonucu olarak da birçok problemin 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. (Hartshorne'un bu iki farklı 
Tanrı anlayışı ile ilgili bir yazısını birkaç yıl önce dilimize çevir
miş ve yaymlamıştık.)* 

Hartshorne, çeşitli Tanrı anlayışlarını şu gruplar altında 
toplar:41 

(i) Ezelt, Şuurlu Varlık: Aristoteles'in Tanrı anlayışı buydu . 
Tanrı, kendi varlığının farkmda olup alemi ne bilmekte, ne de 
ihtiva etmektedir. 

(ii) Ezeli, Şuurlu ve alemi Bilen varlık: Klasik teizmin Tanrı anla
yışı esas itibariyle bu özelliklere sahiptir. 

(iii) Ezeli, Şuurlu, Bilen ve alemi Ihtiva eden Varlık: Bu da klasik 
panteizmin temel göruşüdür. 

(iv) Ezeli Varlık: Şuurun ve bilginin ötesinde Ezeli olarak Mut
lak varlık. Plotinus'un Sudür nazariyesi böyle bir Tanrı anlayışı 
öne sürmektedir. 

(v) Ezeli, Şuurlu, Bilen, Zamanla ilgili, alemi ihtiva etmeyen varlık: 
Socinus ve Lequier gibi düşünürlerin savundukları 'Temporalist 
teizm".  

(vi) V'deki özelliklerden ayrı olarak bir de kısmen alemi ihti
va etme özelliğine sahip ki, James, Birghtman gibi modern Ame
rikan düşünürlerinin savundukları "Sınırlı Panteizm" . 

* Bkz.: A.Ü. Ilahiyat Fakültesi Dergisi, c. XXIV, s. 205-219, Ankara, 198 1 .  

4 1 .  PSG . ,  s .  16-7 Krş. Man's Visian of God (MVG), Hamden, 1964, 354 vd. 
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(vii) Tamamen zaman içinde olup tedricen "Ortaya Çıkan" 
(Ernergent) varlık. S. Alexandre'in görüşü. 

(viii) Ezeli, Şuurlu, Bilen, (alemi) İlıata Eden, Değişebilen 
Varlık. Hartshorne'a göre bu sonuncu görüş "Panenteizrn" olup 
dinin Tanrı anlayışına felsefi açıdan layık olduğu önemi veren 
yegane doktrindir. 

Bu iddianın ne ölçüde doğru olduğu konusuna Tanrı'nın ma
hiyeti ile ilgili bölümde geleceğiz. 

Şimdi gerek Whitehead'in, gerek Hartshorne'un bu tasnif ve 
tasvirleri ile ilgili görüşlerinin hepsini ele almamızın mümkün 
olmadığı ortadadır. Sözgelişi, Tanrı kavrarnlarının tasniflerinde 
niçin yukarıda zikri geçen beş temel özellik ele alınıyor da irade, 
kudret, kelarn, tekvin v.s .  gibi sıfatlar alınmıyor? Bu ve buna 
benzer soruların cevaplarını aramak ve bulmak ancak kitap hac
minde bir yazı çerçevesinde mümkün olabilir. 

lkbal'in felsefe-din ilişkisi konusundaki görüşleri Whitehe
ad'in görüşlerine oldukça yakın görünmektedir. O da dini -ger
çek anlarnda bilinen ve yaşanan birinci elden dini tecrübeyi- in
san hayatının en önemli ve şümüllü bir fenarneni olarak görür. 
Onun Dini Duşüncenin Yeniden Kuruluşu'nun hemen ikinci sayfa
sında Whitehead'den şu cümleyi iktihas etmesi aradaki görüş ya
kınlığının bir ifadesi olsa gerektir: Nazari yönüyle din, Whitehe
ad'in tanımladığı gibi, genel hakikatierin oluşturduğu bir sistem 
olup bu hakikatler samimi olarak benimsendiği ve canlılığı için
de idrak edildiği takdirde karakter yapısını değiştirecek bir etki
ye sahiptir.42 Felsefenin din üzerinde hüküm verme yetkisi var
dır; ne var ki din, felsefenin bu fonksiyonunu gelişi güzel bir 
tarzda icra etmesine değil, bizzat kendisi tarafından konulan 
şartlar çerçevesinde icra etmesine müsaade eder. Felsefe dini de
ğerlendirirken ona yukarıdan bakamaz. Aslında felsefe Mutlak 
Realite'yi adeta uzaktan rnüşahede eder. Oysa dinin gözü daha 

42. R. ,  2 .  
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yukarılardadır. Birisi nazariye, öteki yaşanan, yakından teması 
şart koşan bir tecrübe'dir.43 O, ne sadece düşünce, ne duygu, ne 
de faaliyet olup topyekün insani varlığın bir ifadesidir; terkip 
edici güce sahip önemli bir güç kaynağıdır. Kendi kendilerini ye
nileyebilmek için felsefe dine, din de felsefeye muhtaçtır.44 

lkbal, çeşitli felsefi Tanrı kavramlarının genel bir sınıflandırıl
masını yapmaz. Ama Dini Düşünce'yi dikkatlice tetkik ettiğimiz 
zaman onun da Aristoteles'in etkisinde kalan müslüman filozof
ların "llk muharrik" anlayışını, kendi deyimiyle "Panteist Sufi
lik"in "lçkin Tanrı" telakkisini ve Deizmin alemi dışarıdan seyre
den "Mimarı"nı şiddetle eleştirdiği görülür. Hatta denebilir ki 
dar ve tek-boyutlu Tanrı kavramları, lkbal'i Whitehead ve Harts
home'dan daha fazla rahatsız etmektedir. 

Öyle görünüyor ki, Whitehead'in, Kur'an'ın ulühiyet anlayışı 
hakkında sağlam bir bilgisi yoktur. Olsaydı, alemde şefkat ve 
sevgi şeklinde kendisini gösteren ilahi fonksiyona ilişkin düşün
ceyi sadece Hıristiyanlığın Galile dönemine maletmezdi. Ve belki 
de kudret, adalet ve belli ölçüde bir zorlama olmadan yalnız şef
kat ve sevgi ile alemin hayatının devam ederneyeceği gerçeğini 
görürdü. Whitehead'in "trajedi" diye vasıflandırdığı ve "yanıltı
cı" bir görüş olarak sunduğu hadise, yani dinin Tanrısının Aris
totelesci kategorilerle donatılması, Hıristiyan ve lslam tarihlerin
de farklı boyutlarda hissedilmiştir. Batıda Thomas Aquinas'ın fel
sefesi Kilise'nin resmi görüşü haline gelmiş, din, yerini büyük 
çapta teolojiye bırakmıştır. Oysa Islam'da fikri gelişme farklı bir 
çizgiyi takip etmiştir. Kur'an'ın, Tanrı anlayışının lkbal'in deyi
miyle "karartılması" ,  sayısı belli bir düşünürler topluluğunun 
eserlerinde olmuştur, denebilir. Ama bunu genelleştirmernek ge
rekir. Kur'an'ın canlı ulühiyet anlayışı çeşitli yollarla etkisini da
ima muhafaza etmiştir. lslam ile teoloji arasındaki ilişki, Hıristi-

43. R ,  6 1 .  
44. R., 3 .  
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yanlık tarihindeki din ve teoloji ilişkisinden çok farklıdır. Hıris
tiyanlığın, tarihi seyri içinde bir "teoloji dini" şekline dönüştüğü 
bir gerçektir. Bu dinin "Galile dönemindeki kökleri" , varlığını 
duyuramayacak ve kendi öz benliğini koruyamayacak ölçüde ge
ride ve gölgede kalmıştır. 

İkbal'in Tanrının mahiyeti ve sıfatları ile ilgili görüşlerini 
açıklarken İslam'daki farklı ulühiyet anlayışiarına yeri geldikçe 
tekrar temas etmek durumunda kalacağız. 

l l .  TA N RI - A L E M  l l l Ş K İ S İ  

1 .  Tanrının Mahiyeti 
Whitehead'in Tanrı anlayışı, alışılagelmiş bir anlayıştan, baş

ka deyişle, klasik bir ilahiyatçının anlayışından oldukça farklıdır. 
O,  herşeyden önce, ilahiyatın temel konusu olan Tanrının Varlı
ğı' ile ilgili 'formel deliller' geliştirme veya mevcut deliliere bir 
değişiklik getirme yoluna gitmez. Whitehead'i asıl ilgilendiren 
konu, mevcut bilgi ve tecrübelerimizi dikkate alarak Tanrı-alem 
ilişkisini açıklamaktır) Whitehead felsefesini din filozoflarının, 
sözgelişi lkbal'in gözünde cazip ve değerli kılan da budur. Bilin
diği gibi, Whitehead yüzyılımızın en geniş kapsamlı Kozmoloji
sini geliştiren bir filozoftur. İşte onu asıl ilgilendiren, böyle bir 
kozmolojinin gerekli kıldığı Tanrı anlayışıdır. Nitekim o, Süreç ve 

Realite'de şöyle der:45 

Burada geliştirilen metafizik ilkelerin bu noktada nasıl bir 
Tanrı anlayışını gerekli kıldığmı duygularıımza kapılınadan 
araştırmak zorundayız. 

Whitehead'ın gayesi Tanrının varlığını "isbat" değil, kendi de
yimiyle, Hume'un klasik teizmin kanıtlarnalarını eleştirrnek için 
kaleme aldığı meşhur Tabii Din Üzerine Diyaloglar'ına başka bir 
konuşmacı eklemektir. Kanaatimizce Whitehead'in bununla an-

45. PR., s. 521 .  
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latmak istediği şudur: Hume'un gerçekten önemli olan eleştirile
ri, klasik teizmi hedef alıyor. Oysa Tanrı-alem ilişkisine başka 
açıdan -bu durumda Whitehead'in kendi açısından- bakmak pe
kala mümkündür. 

Whitehead'e göre, özellikle felsefede ele alınan Tanrı anlayış
ları, filozofların genel tutumlarının, başka bir deyişle, sistemleri
nin bir bölümünü oluşturur. Sözgelişi, Aristoteles'i ele alalım. 
Onun fiziğinde, diyor Whitehead,46 maddi şeylerin hareketini 
devam ettirmek için bazı sebepler gerekli idi. Şeylerin düzenini 
sağlayan "Sferler"in hareketini devam ettirmek için de bir llk 
Muharrik gerekiyordu. Şimdi bugün biz, Aristoteles kozmolojisi
nin büyük ölçüde hatalı olduğuna inandığımıza göre, onun Tanrı 
anlayışından başka bir anlayışa sahip olmak zorundayız.(Aristo
teles'in llk Muharrik'i yerine biz Tanrı'yı "Somutlaşma Süreçinin 
llkesi' Cfhe Principle of Concrection) olarak gÔr.;�k. durumunda
yız. "  Whitehead'in bu ilkesini daha sonra ele alacağımız için onu 
burada açıklarnıyacağız.) 

Buna rağmen, hemen ilave edelim ki, Whitehead'e göre, yaşa
dığı toplurnun dini inançlannın etkisinden bağımsız olarak dü
şünebilen büyük metafizikçi Aristoteles'in Tanrı anlayışı, dini ga
yenin gerekli kıldığı Tanrı anlayışından büsbütün uzak değil
dit.47 Öyle görünüyor ki, Whitehead, hem Aristoteles'i hem de 
Platon'u -tıpkı Farabi ve İbn Sina geleneğinde olduğu gibi- bu
gün birçok felsefe tarihçisinin gördüklerinden daha fazla dindar 
görmektedir. 

Bir ile Çok, Değişmeyen ile Değişen arasındaki münasebetin 
makul bir ifadeye kavuşturulması, felsefenin baş problemlerin
den biri olagelmiştir. Deizm, Panteizm ve Teizm gibi dini karak
terdeki felsefi anlayışların, Yaratmacılık, Sudür nazariyesi, Teka
mülcülük v.s.  gibi öne sürülmüş çözüm veya açıklama şekilleri-

46. SMW. , s. 174 

47. SMW. , s. 173.  
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nin temelinde yatan hep bu problemdir. Daha önce işaret ettiği
miz gibi, Whitehead, değişmeyi süreklilikten ayırmanın çeşitli 
yanlış ve eksik görüşlere ve bu arada farklı Tanrı anlayışlannın 
ortaya çıkmasına sebep olduğunu söyler. Bazan Tanrıya bir takım 
"metafizik komplimanlar" yapılarak (sözgelişi , O'nun Mutlak, 
Basit, Değişmez v.s. olduğunu söylemek bu cümledendir) Statik 
bir Tanrı anlayışı geliştirilmiştir. Dünya ise, Tanrı karşısında bir 
hayal ürünü, bir yanıltıcı unsur olarak düşünülmüştür. Statik 
olanla değişme ve akış içinde olan arasında kurulmak istenen 
münasebetin her adımda bir yığın problem çıkardığına hayret et
memek gerekir.48 

Whitehead bu problemierin üstesinden gelebilmek için "Çift
kutuplu" (dipolar) bir Tanrı anlayışı öne sürüyor. Ona göre bu, 
aynı varlığı iki farklı açıdan görmek ve anlamaya çalışmaktır. 
Tanrının, diyor Whitehead, bir değişmenin ötesinde kalan, mut
lak, ezeli yanı (vechesi) vardır; bir de değişme sürecine bağlı ola
rak değişen, "oluşan" yanı. Filozofumuz, bunlardan birincisini 
Primordial Nature, ikincisini ise Consequent Nature olarak vasıflan
dırıyor. Bu kelimeler için Türkçede bulabileceğimiz her karşılı
ğın kulağı tırmalayacağı gerçeğinin tam anlamıyla farkında ola
rak biz burada onlardan birincisini Tanrının AsiT Tabiatı, ikincisi
ni de Oluşan Tabiatı ifadeleri ile karşılayacağız. Bazan "Tabiat" , 
bazan da "Mahiyet" kelimesiyle de Ingilizcedeki "Nature"ı (The 
Nature of God) karşılamaya çalışacağız. 

Whitehead her bifiil şeyi çift kutuplu olarak görür. Ama bu, 
sözkonusu şeyin bölünebilirliği anlamına gelmez. Onlar, aynı 
varlığın iki ayrı Vechesi'dir. 

a. Tanrının "Asit Tabiatı": 
Bu yönüyle Tanrı, alemin düzenini sağlayan bir Varlık olarak 

karşımıza çıkıyor. O, metafizik ilkelerin dışında varolan ve onla-

48. Krş. ,  PR.,  s. 529. 
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rm çökmemelerini temin eden bir "llke" değildir. Nelerin nasıl 
olacağı sorusuna Tanrının varlığını dikkate almadan cevap vere
meyiz.49 Daha kudretli bir ulühiyet anlayışını savunuyor görü
nen Bilim ve Modern Dünya, Tamıyı "Somutlaşma Sürecinin llke
si" (A Principle of Concretion) olarak takdim etmektedir. Bununla 
aniatılmak istenen şey şudur: Her bilfiil durum, ölçemediğimiz, 
iç yüzünü anlayamadığımız bir imkanlar (veya kuvveler) alanına 
bağlı olarak düşünülmelidir. Her aktüalitede imkanlara bağlı ola
rak getirilen bir sınırlama vardır. Bu sınırlama olmasa, biçim ka
zanmış bir birlik ortaya çıkmaz. Gerçeklik kazanma, aynı zaman
da bir seçme ve seçilme konusudur. lşte söz konusu sınırlamayı 
koyan Tanrı olduğu için O, aynı zamanda Nihai Sınırlama llkesi'dir 
(Principle of Limitation). O'nun niçin bu sınırlamayı değil de şu sı
mrlamayı empoze ettiği konusunda herhangi bir sebep gösterile
mez. Çünkü bu onun tabiatından gelmekte olup böyle bir tabiat 
için bir sebep öne sürülemez. Bu bakımdan Tanrının varlığı, 
mutlak irrasyonellik'tir (Ultimate irrationality) .50 

Tanrının, Somutlaşma Sürecinin likesi olduğu fikri üzerin
de, Süreç ve Realite'de de durulmuştur.51  Tanrı "asli" yanı ile bü
tün ezeli objeleri müşahede eder. Bu objelerin ait olduğu saha
nın düzeni ve onların değerlendirilmesi llahi Hikmet sayesinde 
olur. Ezeli objelerin kendi aralarında, onlarla bilfiil şeyler ara
sında ve bu sonuncular dünyasında görülen her türlü ahenk, 
gerçekleşme süreci, tek kelimeyle yaratıcı faaliyet son açıklama
kaynağını Tannda bulur. Düzen ve yenilik Tanrının subjektif 
gayesinin vasıflarından başka bir şey değildir. Biraz ileride söy
leyeceğimiz gibi, Tanrının bu fonksiyonu, şeylerin kısmi bir 
kendi kendilerini belirlerne hürriyetine sahip olmadığı anlarnı
na gelmemektedir. 

49. SMW. , s. 174. 

'50. SMW., s. 178. 

'5 l .  PR, s .  '522 vd. 
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Tanrı, "asli" yanı ile imkanların oluşturduğu engin alemin 
"kavramsal idrakine" (conceptuçıJ_realizatioıı) sahip bulunmakta
dır. O, hareket etmeksizin aleme hareket verir. Her varolanın 
tecrübe dünyasında O vardır. Tanrının burada üzerinde durdu
ğumuz yönü "saf kavramsal bir tecrübe olduğu için şuurlu de
ğildir (gayri meş'urdur) " .  Burada sadece "zihinsel his" (mental 
feeliııg) vardır. Oysa şuurluluk için "fiziki his" e (physical feding) 
ihtiyaç vardır. Eğer Tanrı sadece bu yöne sahip olsaydı, değiş
mezliğini, hareket etmeyen ınuharrik, hür ve ezell: oluşunu, kav
ramsal yetkinliğini v.s. korur ama Bilfiil Varolan olamazdı; çün
kü sadece "asli" yön varolsaydı, O'nun gerçekliği (actuality) ek
sik olurdu. 

Hemen ekleyelim ki, buraya kadar açıklayageldiğimiz özellik
leri ile Tanrı, klasik anlamda Yaratıcı olmuyor. Sınır koyma ve 
Somutlaşma sürecinin ilkesi olma ile yaratıcı olma aynı şey de
ğildir. Whitehead, çok iktihas edilmiş ve daha sonra Yaratma ko
nusunu işlerken tekrar ele alacağımız meşhur bir cümlesinde 
Tanrı hakkında şöyle diyor: "O dünyayı yaratmaz, korur" . "0, 

alemin şairidir" .52 "0, topyekün varolanlardan önce değil, onlar 
iledir" .  Zaman içinde gerçekleşme-süreci, ilk gayesini Tanrıdan 
alır ve kendi kendisini gerçekleştitıneye öylece koyulur.53 Eğer 
Tanrının "asli" yanı olmasaydı, tam bir müphemlik içinde olan 
durumdan herhangi bir belirli ve kesin bir netice hasıl olmazdı.54 

Pekala, bu durumda Tanrı, tıpkı klasik teizmde olduğu gibi, 
yegane otorite olmuyor mu? Whitehead'in bu soruya verdiği ce
vap olumsuzdur. Ona göre, "eğer şöyle bir ifade tarzını tercih 
edecek olursak, diyebiliriz ki, Tanrı ve gerçek alem, taze gerçek
leşme-sürecinin ilk safhasını birlikte oluştururlar. "55 Whitehe-

52. PR., s. 526. 

53 .  PR. ,  s. 374. 

54. PR.,  s. 523. 

55. PR. ,  s. 374 
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ad'in Organizm Felsefesinde Tanrı zorlamaz, ikna eder.56 O,  "as
li" yanıyla kavramsal bir idrake sahip olmakla birlikte burada 
Whitehead'in şevk (appetition) diye adlandırdığı formların (ezeli 
objelerin) gerçeklik kazanması istikametinde itici bir arzu vardır. 
Gerçekleşme-süreci istiMmetindeki bu şevk, bilfiil varlıklara ih
tiyaç duyduklan bütün "subjektif formları" verir. Tekrar edelim: 
Onun gerçekleşme-sürecinin ilkesi olması bundan dolayıdır. 
Tanrı her şeyi duyar; her bir bilfiil şey de Tamıyı duyar. Bu yolla 
Tanrı kendi inayetinin etkisini alemde duyurur. Bu, şefkat ve 
merhametle duyurulan bir etkidir. "Asli" yönü ile Tann "duygu 
için son derece çekici bir güçtür" .57 Whitehead'in "duygu" teri
mine verdiği özel anlamı hatıriayarak başka bir şekilde ifade ede
cek olursak, T�p._ı:_ı __ ''.olumlu kavrayışların (positive prehensions) çe
kici yönü olmaktadır. Tartışma konusu olan yön açısından bakıl
dığında, Tanrı için "mazi" diye _biı: şey yoktur, O, "Evvel"dir. 
Kavramsal duyguya sahip olduğu ve bütün imkanlar dünyasını 
bir çırpıda kavramsal tarzda mfışahede ettiği için burada sevgi
den veya nefretten sözedilmez. Tanrının kavramsal kavrayışı, 
hiçbir şarta bağlı olmayan yaratıcı bir faaliyettir. Burada Tanrı, 
tarihin seyri ile doğrudan ilgili değildir. Tarihin belli bir seyri -
veya gerçek dunyamızın hususiyetleri- onun "asli" tabiatını ge
rekli görür; ama onun tabiatı bunları gerekli görmez.58 

b. Tanrının "Oluşan" (Consequ.ent) Tabiatı: 
Tann, sadece "asli" hususiyeti olan bir varlık değildir. O, "ev

vel olduğu kadar "ahir"dir de. Evvel'dir; çünkü, daha önce işaret 
ettiğimiz gibi, her türlü yaratıcı faaliyetin ön-şartı, O'nun "asli" 
yanıdır. O, "ahir"dir; çünkü her şey Tannyla ilişki içindedir. Bir 

56. PR., s. 520. Krş. B. L. Whitney, "Process Theism: Does a Persuasive God 

Coerce?" The Southfm Journal of Plıilosophy, XVll,  s. 1 33- 143. 

57 .  PR., s. 522. 

58. PR. , s .  70 ve s. 522. 
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şeyin başka bir şeyle ilgili olması , ilgi düzenine girenierin birbiri
ni etkilernesi demektir. Gerçek anlamda Bilfiil Varolan Tanrı da 
Somutlaşma-sürecinin her safhasını duyar, kavrar. Böylece alem 
bütünüyle Tannda "objektifleşir" ,�_Tanrı, her bilfiil şeyin gerçek 
dünyasını paylaşır. Somutlaşma sürecinin ürünü olan her şey, 
Tanrının hayatına yeni bir unsur olarak girer.59 Böylece alemin 
yaratıcı ilerleyişi, ifadesini Tannda bulur. Ta!_lrı, bir yönüyle,

_ 
a�ıp 

gi<!_�P; _sl}�ecin içinde olur; ve bu yön süreçle birlikte "değişir" ,  
"�luşur" .  Artık burada "kavramsaT 

kavrayış" değil, "fiziksel kav
rayış" söz konusudur. Dolayısiyle bu yönüyle Tanrı şuurlu olup, 
kendi fiziki duygularını yine kendi asli kavramları üstüne örer�0 

"Oluşan" yön, zaman içinde akıp giden dünyadan kaynakh
nan fiziki tecrübeye bağlı olarak doğar ve "asli" yön ile kaynaşır. 
Bu durumuyla "oluşmakta olan" llahi tabiat, belirlenmemiştir, 
tam değildir, neticedir, 'sonsuza değin devam eder' (everlasting), 
tam anlamıyla aktüel ve şuurludur." Tanrının kendi "asli" tabi
atından gelen subjektif gayesinin yetkinliği, O'nun "oluşan" ya
nına dahil olur. Burada asla bir kayıp, bir engelleme yoktur; 
dünya, bütün fonksiyonları ile birlikte, Tanrı tarafından her an 
hissedilir. Bu, onun Tannda objektifleşmesi ve dolayısiyle 
"ölümsüzleşmesi"dir. Bütün gerçek varolanlar, bütün durumla
rıyla -acıları, başarıları, başarısızlıkları ile- ilahi subjektif gaye
nin hikmeti ile duyulur, kavranır. 

Burada Tanrının fonksiyonu şöyle bir imaj · altında tasavvur 
edilebilir: Hiç bir şeyin kaybolmaması için alem üzerindeki şef
katli ihtimam. Tanrının "oluşan" yanı, onun alem hakkındaki 
hükmüdür. O, dünyayı, dünya O'nun halihazır hayatına akıp git
tikçe, korur. Yine şöyle bir teşbih (imaj) Tanrının "Oluşan" yanı
nı anlamamıza yardımcı olabilir: O, sonsuz bir sabra sahiptir. Bu 
sabır, evrenin şu üçlü yaratıcı faaliyeti ile ilgilidir: (i) Sonsuz bir 

59. PR., s. 523. 

60. PR., s. 525.  
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kavramsal idrak ve gerçekleştirme. (ii) Dünyanın zaman içindeki 
oluşmasında hür fiziksel gerçekleşmelerin müteaddit kaynaşma 
ve dayanışması. (iii) Aktüel olanla asli mahiyet itibariyle kav
ramsal olanın birlik ve beraberliği. Bu üçlü faaliyetin mahiyeti 
üzerinde düşünmek, Tanrının sabrını tasavur etmek demektir. 61 

( Şeylerin salt gücü fiziksel süreçlerin bulunduğu alanda yer 
alır ki, bu fiziksel oluşumun enerjisidir. Tanrının rolü, yapıcı 
güçle yapıcı gücün, yıkıcı güçle de yıkıcı gücün karşısına çıkıp 
mücadele etmekte değil, kendi asli ahenginin sonsuz rasyonelli
ği ile faaliyette bulunmakta yatar.62 Yukanda da söylediğimiz gi
bi, "Tanrı dünyayı yaratmaz, onu korur; veya, daha doğrusu, O, 
alemin şairi olup ona kendi hakikat, güzellik ve iyilik temaşası 
içinde müşfik bir sabırla kılavuzluk ede�J"63 

Whitrhead, Tanrıyla ilgili bu girift tahlillerinden hemen sonra64 
konuyu tekrar "süreklilik" ile "akıp-gidiş"e getirir. Bunları birbirin
den ayırmanın nasıl yanlış Tanrı ve alem anlayışiarına yol açtığını 
örneklerle açıklar. Bu konuya kısmen de olsa yukanda temas ettik. 

Problemi tek yönlü değil, çift yönlü ele almaya çalışmamız 
gerekir, diyor Whitehead. Bir yandan değişme, öbür yandan sü
reklilik problemi diye bir şey yoktur. Problem iki yönlüdür: Sü
rekliliği olan aktualite kendi tamlığı için değişmeye muhtaçtır; 
değişmeyi içeren aktualite de tamlığı için sürekliliğe muhtaçtır. 
Bu, Tanrı-alem ilişkisini de anlamamıza yardım eden bir husus
tur. İkili problemin birinci yarısı, Tanrının zaman içinde akıp gi
den alemden "oluşan" yanını çıkararak "asli" yanını tamamlama� 
sı ile; ikinci yarısı ise, her bilfiil şeyin Tanrı tarafından duyul
mak, ilahi varlıkta objektifleşrnek (ölümsüzleşmek) suretiyle 
kendisini tamlığa kavuşturması ile ilgilidir. Varolanların ölüm-

6 1 .  PR. , s. 524-5. 

62. PR. , s. 525-6. 

63. PR. , s. 526. 

64. PR., s. 526 vd. 
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süzlüğü için Tanrının her iki yanı da gereklidir: Onlar, "oluşan" 
ilahi tabiatta ölümsüzleşirken, Tanrının akıp giden alemle ilgi
sinden kaynaklanan ve başlangıç safhası için gerekli olan subjek
tif gaye ile donatılmış yaratıcı tempo da ilahi "asli" yan sayesinde 
durmadan yeniden kurulur.65 

Whitehead, bütün bu açıklamalarının sonunda Tanrı-alem 
ilişkisini bir takım antitezler (ki varlık kategorilerinin çeşitliliği
nin ihmali, onların bir iç-tutarsızlığa sahip olduğu izlenimini ve
rir) şeklinde dile getirmeye çalışır. 66 

Tanrının sürekli olduğunu fakat alemin durmadan değiştiğini 
söylemek de, alemin sürekli olduğunu fakat Tanrının değiştiğini 
söylemek de doğrudur. 

Tanrının bir, fakat alemin çok olduğunu söylemek de, alemin 
bir fakat Tannda çokluğun bulunduğunu söylemek de doğrudur. 

Alemin Tannda içkin olduğunu söylemek de, Tanrının alem
de içkin olduğunu söylemek de doğrudur. 

O halde: Tanrı-alem ilişkisi karşılıklıdır. Tanrının sevgi ve 
inayeti alemde bütün varolanlar iledir. Bu alemde olup biten, 
melekfıt alemine intikal etmekte ve alem-i melekütta olanlar tek
rar bu aleme geri dönmektedir. Alemdeki sevgi, meleküt alemine 
çıkmakta, meleküt alemindeki sevgi aleme taşmaktadır. Bu an
lamda, Tanrı en büyük Yoldaş'tır; anlayan ve acılan paylaşan bü
yük bir dosttur. 67 

Şimdi, Whitehead'in Tanrının her iki yönü hakkında öne sür
düğü ifadeleri birlikte dikkate alarak şunları söyleyebiliriz: 

Tanrı, Whitehead'in kozmolojisini tamamlamak için bir ilke 
olarak işe karışmıyor. O'nun varlığı, durmadan yenileşme içinde 
olan gerçekleşme sürecinin her safhası ile ilgilidir. Tanrı olma
dan imkanlar dünyasına bir sınır konması, dolayısiyle somutlaş-

65.  PR., s. 527. 

66. PR.,  s. 528. 

67. Pr. ,  s. 532. 
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ma sürecinin başlatılması mümkün olmazdı. Her şeyden önce, 
ister potansiyel, ister aktüel dururnda olsun, her şey tecrübenin 
konusu olmak zorundadır. Eğer Tann olmasaydı, engin potansi
yel dünyanın tecrübenin konusu olması söz konusu edilernezdi. 
Yine Tanrı olmasaydı potansiyel alem ile aktüel alem arasmda bir 
ilişki, bir tutarlılık ve birlik olmazdı. Kaldı ki, aktüaliteden söz 
edebilmek için fail (agent) dururnda olan ve büyük harfle yazıl
ması gereken bir Aktüel Varlık'ın rnevcudiyeti şarttır. Tann olma
sa, düzenden, yenilikten, potansiyel halden aktuel hale geçişten 
söz edemezdik Yine Tanrı olmasaydı, alemin sevgi, şefkat ve sa
bırla muhafaza edilmesi -ve pek tabii 'ölürnsüzlük'- mümkün ol
mazdı. Bu cümleleri daha da artırmak mümkündür. Fakat bu ka
dan bile Tanrının varlığının Whitehead felsefesindeki yeri ve 
önemini ifade etmek için yeterlidir. 

Whitehead Tamıyı tasvir ederken, çok kere klasik teiı.min 
kavramlanndan farklı kavramlar kullandığı için felsefede çok 
farklı yorumlara sebep olmuştur. Bazılarına göre, Whitehead'in 
Tanrısı sınırlıdır, geleceği bilmez, kelimenin tam anlamıyla yara
tıcı değildir, sadece ikna eder, yeterli ölçüde kudretli değildir. Kı
saca söylenecek olursa, Whitehead sistemindeki Tann, dini tec
rübenin gerekli saydığı birçok özelliğini yitirrnektedir. 

Whitehead genel felsefi sistemine ve bu arada Tanrı görüşüne 
yöneltilen itirazlara, örnrünün son yıllardaki hastalığı ve başka 
sebeplerden dolayı cevap verme imkanı bulamamıştır. Bu müm
kün olsaydı, bazı konularda bugün daha geniş aÇıklarnalara sa
hip olurduk. Fakat şu kadarını hemen söyleyelim ki, Whitehead 
felsefesinde Tanrı, dini (yani kutsal metinlerde belirtilen) özel
liklerini yitirmekten çok felsefi - kelami metinlerde zikredilen 
özelliklerini yitiriyor. Bunun da bir "kayıp" olduğunu söylemek 
pek kolay görünmemektedir. 

Hartshome, Whitehead'in izinden giderek Tanrının bir "So
yut" , bir de "Somut" yanının olduğunu söyler. Soyut haliyle Tan
rı, değişmez ve etkilenmez; ikinci haliyle etkilenir, değişir. Tanrı, 
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"ibadet edilmeye layık bir varlık" olup hiçbir varlığın kendisine 
ulaşamayacağı ölçüde yetkindir (unsurpassibly excellent). Bu yet
kinlik, klasik anlamdaki yetkinlikten farklıdır. Klasik teizmin 
yetkinliği, Hartshorne'a göre, "donmuş" bir yetkinliktir. Burada 
ilahi hayata hiçbir şey eklenmez. Oysa "Panenteizm" diye adlan
dırılan teizm çeşidinde yetkinlik, dinamiktir. "Tanrı Yetkindir" 
demek, hiçbir varlık mükemmellikte O'nu geçemez, "O'nun ra
kibi yoktur" demektir. Alemde gerçekleştirilen her kıymet , 
O'nun bilgisi ve sevgisince kucaklanmakta, ilahi hayatta yer al
maktadır. Bu durumda olan başka bir varlık daha yoktur. O hal
de Tanrıdaki değişme, öteki yaratıklarda olduğu anlamda bir de
ğişme değildir. Yetkinlikte Tamıyı geçen, yine Tanrının kendisi
dir. Bu, yetkinlik içinde bir halden başka bir hale geçiş tir. 68 

Klasik teizm "selbi" bir yolla Tannyı yüceltmeye çalışır: Tanrı 
sonlu değildir, değişir değildir v.s. Bu gibi ifadeler, Tamıyı sınırla
maktan kaçınmak içindir; oysa bu yol, başka bir açıdan, başka sı
nırlar getirmekte, Tamıyı boş ve fonksiyonu olmayan bir soyut 
varlık durumuna sokmaktadır. Bunu önlemek için, Hartshome'a 
göre, Ikili Aşkınlık Tikesi'ni (Principle of Dua! Transcendence) benimse
memiz gerekir. Sonlu-Sonsuz, Basit-Mürekkeb, Değişme-Değiş
meme, Mutlak-lzafi, Sebep-Sonuç terimlerinin, yani her iki kut
bun hakkını en iyi bu ilke verir: 'Tanrı bir anlamda Mutlak, bir 
anlamda lzafi''dir, v.s. Böyle bir ifade, çelişik değildir. '"S' 'P'dir" 
ve '"S' 'P' değildir" önermeleri, eğer "P"nin "S" ye farklı bakımlar
dan izafe edildiği belirlenebilirse, pekala tutarlı olabilir.69 

Yukarıdaki çift kavramları, zıt kavramlar olarak düşünmemek 

gerekir. Burada Whitehead'i çok yakından izleyen Hartshome'a 
göre, onlar, birbirini tamamlar. Gerçi bu tamamlama , simetrik 
değildir. Mesela Soyut-Somut ilişkisinde, ikinci terimin birinciyi 

68. Hartshorne, "Whitehead's Revolutionary Concept of Prehension", lııtnnati
onal Philosophical Quarterly, XIX, 1979, s. 26 1 .  vd. 

69. Aynı yer. 

69 



ALEMDEN ALLAH' A 

içerdiği anlamda, birinci terim ikinciyi içermez. Aristoteles meta
fiziğinin etkisi ile gelişen klasik Hıristiyan teizmi, "Oluş"u değil 
"Varlık"ı temel aldığı için çift kavramlardan birini (Sebep, Mut
lak, basit v.s .) alıp ötekini reddetti. Oysa Oluş'un temel alındığı 
Süreç Teizmi, her iki terimi koparınadan birlikte düşünmek zo
rundadır. Harthsorne, bir bakıma, özellikle Bradley gibi filozofla
rın klasik anlayışını tersine çeviriyor. Idealist metafizikte aslolan, 
gerçek anlamda reel olan Mutlak'tır. Dinin Tanrısı 'Sembolik'tir. 
Soyut kavramla düşünme imkanına sahip olmayanların anlayabi
lecekleri bir ifade tarzıdır. Süreç felsefesinde ise durum tersine
dir: Aslolan, dinin Tanrısıdır; felsefenin Mutlak'ı ise bundan çı
karılan bir "soyut fikir"dir. 

Hartshorne'a göre, iki yönlü Tanrı anlayışı, başka bir deyişle 
Panenteizm, hem Deizm'in, hem de Panteizm'in hatalarından uzak 
kalmaktadır. 70 Deizm, Tamıyı Mutlak sebep olarak görüyor. Bu 
ifade yanlış değil, ama deizmin ona verdiği anlam farklıdır. De
izm Tamıyı her türlü etkiden uzak sayıyor; dolayısiyle Tanrı, her 
türlü ilişkiden de uzaktır: Evrenin Sebeb'i oluyor, fakat evreni 
bütünüyle ilahi varlığının dışında tutuyor. Panteizme gelince, di
yor Hartshorne, o da deizmin salt aşkınlık fikrinin tersini öne 
sürüyor. O, bir tür Pandeizm olup sıradan sebepler-sonuçlar top
lamını ilahi mahiyetin ayrılmaz yanı olarak görüyor. Bu görüşte 
Tanrının bir 'Sebep' olduğu fikri açıklanamaz hale geliyor. Gerçi 
hemen hemen her panteist görüşte, diyor Hartslıorne, "Güçlü 
panenteistik motifler görülmektedir" . Fakat mistikterin çoğu 
"ben yoksam Tanrı da yoktur" gibi bir düşünce içindedirler. Pa
nenteist, bu görüşü kabul edemez. Çünkü öyle bir görüşten yola 
çıkıldığı takdirde, her şeyin ilahi varlıkta asli bir mahiyet taşıdığı 
fikrini de kabul etmek gerekecektir. 

Burada karşılaştırma konusu olan üç görüşün sürece bakışını 
şöyle özetleyebiliriz: 

70. MVG.,  s. 347 vd. 
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Panenteizmde Süreç veya Oluş ilahi hayat içinde reeldiL Kla
sik teizmde Tanrının dışında reeldir. Panteizmde ise bir bakıma 
reel değildir. Fakat eğer "reeldir" diyecek olursak, bu, Tannda re

eldir.71 
Her panteist, yan-gönüllü bir panenteisttir. Mesela Spinoza 

klasik teizmden uzaktaşmış olmasına rağmen Panenteizmi tam 
olarak benimseyememiştir. Yine her teizmde açık veya kapalı 

pantei�t ve panenteist "motifler" vardır. 72 
Panenteizm, iki-yönlü Tanrı fikriyle hem Tamıyı bütün öteki 

varolanlardan ayırabiliyor, hem de varolan herşeyin ilahi mahi
yetçe kuşatılmasını temin ediyor. Mutlak-Relatif Tanrı telakkisi, 
Tamıyı özü itibariyle ('Mutlak' sözü bunu dile getirir) bütün öte
ki varlıklardan ayrı olarak düşünmemizi, ilişkisi itibariyle de bü
tün öteki varlıklarla birlikte düşünmemizi sağlıyor. 

Hartshorne, iki-yönlü Tanrı kavramını açıklayabilmek için 
bazan "Öz" (essence) ve "araz" (accide.nJl gibi klasik terminoloji
yi kullanır. "Öz" ile anlatmak istediği, Tanrının, ihtiva ettiği 
varlıklardan soyutlanarak düşünülebilen ferdiyetidir. Ö teki 
varlıkların ilahi varlığa katılması, ilahı: öze ilişkin bir mesele 
değildir. Onlar olmadan da Tanrı "kendi başına varolan" şek
linde düşünülebilir. lmdi, arazların ilahı: varlıkta yer alması, 
Tanrının da aynı tabiatta olması gerektiği anlamına gelmez. 
Odalan küçük diye bir bina küçük olmaz; başkalarının hatalı 
görüşlerinin farkında olan bir insanın düşüncesi hatalı sayıl
maz. Binayı veya düşünceyi, odaların ve düşünce objelerinin 

üstünde, bir anlamda aşkın olarak ele alabiliriz.73 Ve bu yolla 
deizm ve panteizm çıkınazından da kendimizi kurtarabiliriz. 

Bu durumda "Tanrı içkin mi, yoksa aşkın mı?"sorusu cevap 
bulmuş oluyor mu? Hartshorne'a göre, soruyu bu şekilde orta-

7 1 .  PSG . ,  s. 163. 

72. PSG., s. 197. 

73. PSG., s. 4-5 ve s. 82. 
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ya koymamak gerekir: "lçkindir" dernek de, "aşkındır" demek 
de meseleye çözüm getirmemektedir. "Hem içkin, hem de aş
kındır" demek de başka bir sürü problemin ortaya çıkmasına 
sebep olmaktadır. Panenteizrnin cevabı şudur: Alem, ilahi iki 
yönden birine göre içeride (rnündemiç) , birine göre ise dışan
da kalır; ama her iki yönüyle birlikte düşünüldüğünde ilahi 
varhkta her şey içkindir. 74 

Bu söylenenler birlikte dikkate alınırsa, diyor Hartshome, Pa
nenteizrnin, yani süreç kavramı ışığında formüle edilen teizmin, 
çağırnızda rağbet gören dini-felsefi akımların iyi yanlarına yer
verdiği, sakıncalı yanlarını dışanda tuttuğu görülür. Sözgelişi, 
Süreç düşüncesinde her varolanın, belli bir ölçüde de olsa, "ken
di-kendini yaratması" (self-creation) fikri vardır. Bu, varoluşculu
ğun esprisinin dikkate alındığı anlamına gelir. Süreç düşüncesi
nin üzerinde önemle durduğu ilişki, ilgi v.s .. , "Ben-Sen" münase
beti şeklinde bir ''Tann-lnsan Buluşması @].coıınter)" fikrini esas 
alan ilahiyat akımının bazı özelliklerine yer verdiğini gösterir. 
Ayrıca, süreç felsefesinin klasik felsefenin episternolojisinin 
önemli bir kısmını koruduğunu, böylece felsefede devamhlığı 
sağladığını da ilave etmek gerekir. 75 

Burada akla şöyle bir soru gelmektedir: Bu kadar lehte puana 
rağmen, Tanrı hakkında düşünür ve konuşurken niçin Mutlakçı, 
tek-kutuplu bir dil kullanmakta ısrar ediyoruz? Hartshorne'a gö
re, bur,un çok çeşitli sebepleri vardır. Her şeyden önce, insan 
zihni basite yönelme yatkmlığı içindedir. Tannyı tek yönlü bir 
varlık olarak düşünmek, her iki yönünü birlikte düşünmekten 
daha kolay gelmektedir. !kinci olarak, "Zorunlu varolan", "Mut
lak Varlık" v.s.  şeklinde ifadelerle Tanrının yüceliğinin daha iyi 
bir şekilde dile getirildiği kanaati hakim durumdadır. Üçüncü 
olarak, her şeye hakim yegane varlık fikrinin insanda uyandırdı-

74. PSG., s. 506. 

75. ]. Smith, Themes of American Philosophy, New York, 1970. 
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ğı bir takım duygulan da düşünürsek, yukarıdaki sorunun ceva
bı daha bir açıklık kazanır. 76 

Şimdi Whitehead ve Hartshorne'un Tanrının mahiyetine iliş
kin bu görüşlerini dikkate alarak sözü lkbal'e getirdim. 

lkbal'in sürekli bir oluşma ve gelişme içinde olan alem anlayışı
nı benimsediğine daha önce işaret ettik. Hartshorne onu "Modern 
Panenteistler" arasında sayıyor. Yani kendi ulühiyet kavramları 
tasnifine esas aldığı beş temel özelliği -Ezeli, Şuur Sahibi, lhata 
Eden ve Değişebilen- lkbal'in Tanrı anlayışında da görüyor.77 Ga

zali'yi ise klasik teizmin en tutarlı bir temsilcisi olarak ele alıyo�'7B 
Hartshorne'un bu tesbitinde ne ölçüde haklı olup olmadığı 

Tanrı kavramı ile ilgili tahlillerimizin sonunda anlaşılacaktır. 
Ona kalırsa, "klasik teizm, hiçbir müşahhas dini tam olarak ifade 
edemez. O halde, !slamın (lkbal tarafından ortaya konan) panen
teisı bir yorumu bize manasız ve garip görünmektedir. "79 Eğer 
lkbal, sadece Whitehead, Bergson v.s.  gibi Batı filozoflarına daya
narak Tanrı hakkında panenteist bir dille konuşsaydı, Hartshor
ne "!slamın panenteist yorumu" şeklinde bir ifade kullanmazdı. 
Onu böyle bir ifadeyi kullanmaya götüren şey, lkbal'in açık ve 
samimi olarak İslami kaynaklara (özellikle de Kur'an'a) defalarca 
atıfta bulunmasıdır.80 Demek oluyor ki Hartshorne, temel İslami 
kaynaklara dayanarak panenteist Tanrı kavramını savunduğu 
için lkbal'i takdir etmektedir. 

Görebildiğimiz kadarıyla lkbal, ilahi mahiyette herhangi bir 
ayınma girmemiştir. O, kendi deyimiyle, Kur'an'ın ulühiyet anla
yışını savunmakta, deizmin, "panteist süfiliğin" ,  klasik ls lam fel
sefesinin ve birçok kelamcının ulühiyet anlayışlarını farklı dere-

76. PSG. ,  s. 2 vd. Krş. MVG. ,  s. 85 vd. 

77.  PSG . ,  s. l7 .  
78. PSG., s .  l07. 

79. PSG. ,  s. 294. 
BO. PSG., s. 294. 
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ce ve açılardan eleştirmektedir. Hartshorne, lkbal'in, işi "Çift -
kutuplu" ilahi mahiyet anlayışına kadar götürmediğini görmek
te, ama yine de Dini Düşünce'nin çift kutupluluk görüşünün "mo

tiflerine" yer vermesini "ilham verici" bulmaktadır. Bl 

lkbal, Tanrının "herşeyi ihtiva eden Ben" (all-inclusive-Selj) ol
duğunu söylemekte , alem sözkonusu olunca da onu yer yer 
'Tanrının davranışı" (behaviour of Gad) ,  "Tanrının etkileri" (ejfects 
of Gad) v.s .  gibi ifadelere yer vermektedir. O, karakterin insan 
benliği karşısındaki durumu ile alemin Tanrı karşısındaki duru
mu arasında bir benzetme yapıyor ve bu çerçevede Kur'an'ın 
"sünnetullah" tabirine işarette bulunuyor.82 Buna rağmen, hiçbir 
yerde alemde olup bitenlerin ilahi hayatta bir zenginliğe, bir kat
kıya sebep olduğunu söylemiyor. Söylememesine rağmen bu so
nucu onun sisteminden çıkarabilir miyiz? Bu soruya Hartshorne 
olumlu cevap veriyor.83 Biz, konunun önemine binaen cevabımı
zı Yaratma kavramının tahlili ve değişmenin Tanrıya a tfedilip 
edilmeyeceği ile ilgili bölümden sonraya buakıyoruz. 

lkbal, Tanrı ile alem arasında "organik" bir bağ gördüğü için 
ilahi mahiyette bir zat-sıfat ayırırnma gitmiyor ve dolayısıyle Ke
lam'ın bu çetin problemini gündeme getirmiyor. lleride göreceği
miz gibi, o, yaratma fiilini açıklarken ilahi bilgiyi, iradeyi ve 
kudreti birlikte ele alıyor. Ayrıca ilahi mahiyette bir zat-ahval 
ayırımının veya Zat'a ait sıfatlar, Zat'ın alemle münasebetine ait 
sıfatlar şeklinde bir ayırımın yapıldığını da -en azından açık ola
rak- görmemekteyiz. 

Daha önce gerek süreç fikrinin, gerek bir şeyin "kendi kendi
sinin -kısmen de olsa- sebebi olması" düşüncesinin lslam tarihi
ne yabancı olmadığına işaret etmiştik.\Burada da "tlahi Varlık" 
kavramında, Whitehead ve Hartshorne'un anladığı şekilde olma-

8 1 .  PSG. ,  s. 297. 

82. R. , 56. 
83. PSG. ,  !>. 297. 
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sa bile, bir ayırımın lslam fikir tarihinde bulunup bulunmadığını 
sormanın yersiz olmadığı kanaatindeyiz. Mesela Ebi1'l-Berekat el
Bağdadi'nin Tanrıya seri halindeki irade ve fiilieri atfettiğini, 
böyle bir görüşün Tanrıyı, en azından bir yönüyle değişme süre
cinin içine getirdiği için de Molla Sadra ve filozof Suhreverdi ta
rafında şiddetle tenkid edildiğini görmekteyii.)84 Öyle görünüyor 
ki, ilahi Zat ile Sıfatları arasında bir ayınma gidilmesi, yine sıfat
Iarın Zat ve alem arasında farklı sınıflar altında mütalaa edilmesi, 
sadece kelami eserlerde değil, tasavvuf literatürüroüzde de çok 
tartışılmış bir konudur. 

Bir örnek vermekle yetinelim: Sadreddin Konevi hayat, kud
ret, irade ve ilim sıfatiarını Zat isimleri olarak görüyor. Onlar, 
'Tannda yerleşmiştir ve binaenaleyh statik bir mahiyet taşırlar. 
Diğer (Sıfatları) kainata nisbetle Tanrının ezeli ve ebedi oluşunu 
ortaya koyar; nihayet bazıları da Tanrının 'yaratmış olduğu' bu 
kainatta fiil ve te'sirini gösterir. 'C Bu ifadeyi Prof. Dr. Nihat Kek
lik'in Konevi ile ilgili araştırmasından alıyoruz. Keklik, bundan 
şu neticeyi çıkarıyor: "Bu suretle Konevi'nin sisteminde önce 
'passif' olan Tanrı tasavvuru, mahiyet ve zat bakımından tasvir 
ve tarif edilerek gün ışığına çıkarıldıktan sonra aktif bir Tanrı ta
savvuru olarak da göz önüne seriliyor.\85 

Bu konunun, Konevi'nin üzerinde büyük etkisi olan hacası lb
nu'l-Arabi'nin eserlerinde, özellikle de Fususu'l-Hikem çerçevesinde 
ele alınması, Süreç metafiziği açısından son derece önemli ipuçları 
verebilir. Mesela, bu büyük süfi düşünürün llahi Varlık'ın Ulhılt ve 
Nô.sut veeheleri ile ilgili görüşlerini inceden ineeye tahlil ve tenkid 
etmek, kanaatimizce, Süreç metafiziğinin tarihi köklerini arayanlar 
için yeni kapılar açabilir. Yazımız için çizdiğimiz çerçeve, bu konu
yu burada daha ileri dereceye götürme imkanı vermemektedir. 

84. Fazlur Rahman, The Philosophy of Mıılla Sadra, Albany, 1975. 

85. Nihat Keklik, Sadreddin Konevi'nin Felsefesinde Tann-Kdinat ve lnscııı lliş/ıisi, Is
tanbul, 1 967, s. 70. 
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2. Tanrının "Ferdiyeti" ve Yetkinliği 
Tanrıyı alemde içkin gören (klasik panteizm) veya O'nu süre-_.. .... ,. .. _ 

cin içinde düşünen (modern panenteizm) her felsefi anlayışta 
Tarnlniii-fe-rdi}'�id{üiiusı.i b�Şiı b�Şına bir problem olmaktadır. ln
celememizde görüşlerini esas aldığımız her üç düşünür de Tanrı
nın bir "ferd" olduğu fikrinden taviz vermemektedir. Sadece Tan
rının değil, her gerçek varlığın kendine göre bir ferdiyeti, kimliği , 
yani onu öteki var-olanlardan ayıran bir takım özellikleri vardır. 

Whitehead felsefesinde Tanrı, "kendine özgülüğü"nü (sui gene
ıis) yitirmemektedir. Tanrının "asli" yanı da, sürece dahil olan ya
nı da tamamen Tanrıya özgüdür. Başka hiçbir varlığın olmadığı, 
olamıyacağı manada Tanrı , primordial'dir ve sürecin teminatıdır. 
Tanrı, her iki yönüyle birlikte düşünüldüğünde, şuur sahibidir ve 
Ferd'dir. Şuur ve ferdiyet, "Zat" olmanın vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Acaba alemi, ilahi Zat'ın "bedeni" (body) olarak düşünebilir 
miyiz? Whitehead, bunu açıkça söylemiyor. Fakat söylediklerin
den bu görüşü çıkarmak mümkündür, Hartshome'a göre.86 Ha
tırlanacağı gibi, Newton, mekan-zamanı Tanrının "Sensorium"u 
olarak kabul etmiş ve bu görüş Leibniz tarafından eleştirilmişti: 
lkbal, daha çok "Sünnetullah" lafzından yola çıkarak 'Tanrının 
davranışı" ifadesini tercih etmektedir. 

Hartshorne, "ferdiyet" kavramıyla, birbiriyle bağlantılı somut 
şuur hallerinin oluşturduğu bütünlüğü anlatmak ister. Tannda 
bu birlik tamamen ilahi varlığa yaraşır durumdadır. Biz kendi 
ferdiyerimizde bir yer işgal ederiz, bu yolla da öteki varolanları 
dışarıda tutarız. Tanrının alemdeki rolü evrensel olduğu , bir yer 
işgal etmediği, O'nun bir eşi, benzeri bulunmadığı için ferdiyeti 
de bizimki gibi sınırlı değildir. Tanrının dinamik vechesi hiçbir 
varlığı dışanda tutmaz.87 

86. Schlipp.,  s. 549. 

87. Hartshorne, "Metaphysics and Modality of Existantial judgınents",  The Re
/evance of Whitehead, Ed. l .  Leeler k, London, 196 1 ,  s. 1 17 .  
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Hartshorne'un bu tarifi, Whitehead'in Kişilik anlayışının he
men hemen aynısıdır_ Whitehead de kişilik'in belirgin özelliği 
olarak 'birlik içinde tecrübe akışı'nı zikreder. Kişilik, bir anlam
da, alışkanlıklar, gayeler ve fikirlerin bir araya gelmesiyle bir bü
tünlük teşkil eder. Bunlar, Tannda da olduğuna göre, diyor 
Hartshorne, onu da Kişi (Person) olarak vasıflandırmak gerekir. 

· Ilahi fetdiyetin en önemli unsuru olan "asli veche",  sınırsız im
kanlar okyanusunun gerçeklik kazanması için temel şarttır. Eğer 
bu özelliğe sahip bir Ferd olmasaydı, zaman düzeni içinde yer 

alan öteki "Varlık toplulukları"ndan söz edemezdik.88 
Tanrının "ferd" olması, Süreç filozoflanna göre, O'nun kla

sik teizmdeki anlamıyla "basit" (simple) olmasını gerektirmez. 
Klasik metafizikte "basitlik", sebeplilik kavramının ortaya çı
kardığı bir ihtiyaçtan kaynaklanıyordu. Şöyle kit Alemde mev-' 
cut her şey "mürekkep" idi. Varolmayı açıklayabilmek için "ba-
sit" bir yeter-sebebe ihtiyaç vardı. Sebeplilik fikri Süreç felsefe
sinde de var, ama burada o, farklı bir konumda. Burada bütün 
varolanlar, yaratıcı faaliyetin birer "an"ını oluştururlar. Yaratı
cılık varlıklara "dışarıdan" gelmez:'\ Dolayısiyle bu felsefede, 

/ 
klasik metafizikten farklı olarak, bir dış sebebe (yine klasik an-
lamda) ihtiyaç yoktur.89 Sebep kavramı ile Yaratma kavramı 
arasındaki ilişki, geniş olarak "Tanrı ve Yaratma" kısmında ele 
alınacağı için ona burada tafsilatlı olarak temas etmeğe ihtiyaç 
yoktur. 

Yetkinlik (perfectio!!) konusuna gelince, gerek Whitehead, ge
rek Hartshorne, Tanrıyı "en yüce derecede Yetkin bir Varlık" ola
rak gördüklerini her vesile ile söylemektedirler. Yetkinlikte hiç
bir varlığın Tanrıya denk olacağı düşünülemez. Fakat süreç felse
fesinde Yetkinlik anlayışı, klasik metafiziğin anlayışından çok 
farklı görünmektedir. Bu sonuncuya göre Yetkinlik, "mahza fiil" 

88. PSG., s. 574. 

89. Bkz. A.j.Keller, a.g.e., s. 14. 
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(fi'l]!.'l-mahz) olarak tasavvur edilmektedir. Farabi ve lbn Sina da 
kemdl'i böyle anlamaktadırlar. 

Bu görüşün mantıki sonucu şudur: Tannda gerçekleşmeyi 
bekleyen hiçbir potansiyel (kuvve) bulunmaz. Başka bir ifadeyle, 
ilahi kemalin hiçbir "unsuru" -eğer bu kelimeyi kullanmamıza 
müsaade edilirse- kendi dışındaki varolanlardan gelmez. Başka 
türlü düşünülecek olursa, bu takdirde ilahi kemalin "elde edilme
sinde" başka bir varlığın "sebep" olması gerekirdi ki, bu imkan
sızdır. Hiçbir şey, Tanrının şu veya bu özelliğe sahip olması için 
bir "sebep" teşkil edemez. Kısacası Tanrı, Yetkinliğinde herhangi 
bir değişme ve gelişme sözkonusu olmayan bir varlık'tır.90 

Süreç felsefesinde ise durum oldukça farklıdır. Yazımızın bi
rinci bölümünde tecrübe kavramının süreç fikri için ne büyük 
önem arzettiğine temas etmiştik. lşte bu kavram, yetkinlik mese
lesinin hallinde de anahtar görevi görmektedir. Eğer alemde bir 
yenilik varsa, eğer yeni yeni varlıkların ortaya çıkması söz konu
su ise, Tanrı bu yeniliği tecrübe ediyor demektir. Her şey, eninde 
sonunda O'nun varlığında "objektifleşeceğine" ,  "ölümsüzleşece
ğine" göre, ilahi tecrübe, her an zenginleşmektedir. Yani Tanrı 
sırf kendisine ait olan yüce bir yetkinlik derecesini yine kendisi 
aşıyor. O'nunla yarışacak başka hiçbir varlık bulunmadığı için O, 
daima en yüksek derecede kemal sahibidir.91 

Hemen ilave edelim ki, ilahi kemalin değişme kabul etmeyen 
bir yanının bulunduğunu Whitehead de, Hartshorı;ıe da kabul et
mektedir. Whitehead'in deyimiyle, artma ve zenginleşme ,  Tann
nın oluşma süreci içinde bulunan yanı ile -ki bu süreç "Estetik" 
bir görünüm arzeder- ilgilidir. Ahlaki ve kognitif açıdan Tannda 
tam yetkinlik vardır. Söz gelişi ilahi adalet için herhangi bir de
ğişme düşünülemez. Tekrar edelim: Değişme ve zenginleşme, 
Tanrının bilfiil varolanların dünyası ile ilgili topyekün ilahi tec-

90. A.E.,  s. 16-7 . 

9 1 .  A.E., s. 18. Krş. , PSG. s. lO. 

78 



SÜREÇ (PROSES) FELSEFESI !ŞIGI N D A  TANRI-ALEM ! L ! Ş K ! S l  

rübesinde olmaktadır. Yetkinlik konusunun ilahi bilgi ile olan 
münasebetine daha sonra temas edeceğiz. 

Tanrının ferdiyeri ve yetkinliği, lkbal için çok daha büyük 
önem arz etmektedir. Kur'an, Allah hakkında "ferd" tabirini kul
lanmaz, fakat onun kelam kitaplarında -çok sık olmasa da- kulla
nıldığını görmekteyiz. lkbal, Dint Duşünce'nin muhtelif yerlerinde 
Tanndan sözederken "Mutlak Ben" (Absolute Ego), "Nihai Ben" 
(U1timate Ego), "En Yüce Ben" (The Great I-am) gibi tabirler kulla
nır ki, bunların hepsi ilahi ferdiyere işaret eder. lkbal'e göre, Tan
rı'yı bir "Ben" olarak düşünmek, metafizik, dini ve ahlaki açıdan 
bir zarurettir. Eğer O,  her şeyi ihata eden bir Ben olmasaydı, ha
yat şekilsiz bir okyanus olur, birlik arzeden organize edici bir 
prensipten mahrum olurdu. Oysa hayat, diyor lkbal, madde, 
canlılık ve şuur düzeyinde şekilsiz olarak akıp giden bir şey de
ğil, yapıcı bir gaye için dağınık unsurları bir araya getiren, onları 
bir noktaya toplayan terkip edici (sintetik) bir faaliyettir.92 

Şüphesiz, Tanrının "Ben" olması ile öteki varlıkların ben ol
maları birbirinden farklıdır, çünkü ben olmayı sezme (the intuiti
on of' I-am-ness), her varlıkta farklı derece olur ve bu durum, 
onun kendine özgülüğünü oluşturur. Bizim "ben-im" demerniz, 
lkbal'e göre, ben-olanla ben-olanın dışında kalan arasındaki ayı
rırndan doğuyor. Bizim benliğimiz bağımlı bir benliktir. Oysa 
Tanrının "Benlik"i bağımsız, zati ve rnutlaktır. Dolayısiyle, ger
çek anlamda sadece Tanrı tam "Ben"dir.93 Tanrı sonsuz, öteki 
bütün varlıklar sonludur. Tanrı'nın "Mutlak Ben" olmasının bir 
anlamı da O'nun öteki bütün benleri ihtiva etmesidir (all-inclusi
ve-Selj). Özellikle bu son nokta, yukanda da işaret edildiği gibi, 
Süreç felsefesinin önemle üzerinde durduğu bir noktadır. 

Bu "ihtiva ediş" nasıl olmaktadır? Bu soru, lkbal'i vahdet-i 
vücudcu anlayışın temel iddiasını gözden geçirmeğe iletiyor. 

92. R., 60-l .  

93. R . ,  56. 
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Peygamber, Mirac tecrübesini şaşırmadan, Kur'an'ın deyimiyle, 
"gözü kaymadan" (53, 17) yaşadı. Bu tasvir, diyor lkbal, sonlu 
ben'in Sonsuz Ben karşısında benliğini yitirmediğini -ve lslam'ın 
ideal insanının böyle olması gerektiğini- gösterir. Onca, "Vahdet
i vücudcu süfilik elbette böyle bir görüşe iltifat edemez ve felsefi 
mahiyette olan bazı güçlükleri ima eder. Sonsuz ve sonlu benler, 
karşılıklı olarak birbirlerini nasıl dışarıda tutmaktadırlar? Sonlu 
ben, bu haliyle Sonsuz Ben'in yanında kendi saniuluğunu muha
faza edebilir mi? Bu güçlük, sonsuzluğun gerçek mahiyetinin 
yanlış anlaşılmasından doğmaktadır."94 

Aslında lkbal'e göre, Tanrıyı bir ferd ve "Ben" olarak düşün
mekten kaçışın da temelinde bu yanlış anlama yatmaktadır. 
Dinler tarihi bu kaçışın örnekleri ile doludur. Hatta Kur'an'ın 
ulühiyet anlayışını bile panteist açıdan yorumlayanlar az değil
dir. Mesela Farnell adlı bir Ingiliz bilgini, diyor lkbal, Gifford 
Konferanslan'nda Kur'an'daki "Nur ayetini" (24,35) ele alarak 
bu ayette bir panteizm okumaktadır. Ayetin anlamı şöyledir: 
"Allah göklerin ve yerin Nür'udur. O'nun nuru, içinde ışık bu
lunan bir kandil yuvasına benzer. O ışık bir cam içindedir; cam 
ise sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. " lk bal' e göre, her ne
kadar ayetin ilk kısmı, ferdi ulühiyet anlayışından kaçış izleni
mini vermekte ise de geri kalan kısmında nur istiaresinin "kul
lanılışına dikkat edersek, tamamen farklı bir izienim doğar. 
Nur, şekilsiz kozmik bir unsur olarak değil, ferdiyet kazandırıl
mış (içinde ışık bulunan kandil yuvası, parlayan yıldız) bir 
varlık olarak dile getirilmektedir. Kaldı ki, ışık (nur) ifadesinin 
bugün daha farklı anlamda yorumlanması gerekir. Onu, pante
İst yoruma kolayca kayabilen "her yerde hazır" olmak şeklinde 
değil, de llahi Mutlaklığa işaret eden bir şey şeklinde anlamak 
gerekir.95 

94. R., 56. 

95. R., 63-4 
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3. Tanrının Bilgisi 
Allah'ın ilmi konusu, bilindiği gibi, lslam felsefesi ve kelamı

nın en çetin problemlerinden biridir. Allah neyi bilir? Nasıl bilir? 
Sadece külllleri mi, yoksa hem küllileri, hem de cüzileri mi bilir? 
O'nun bilgisi nasıldır? Bizim bilmemize benzer mi, yoksa nasıl 
olduğu bilinmeyen (bi-la keyj) bir halde midir? Bütün bu sorular, 
yüzyıllardır düşünen insanların zihinlerini işgal etmektedir. 

Tanrının kendine özgü ferdiyeti, kendine özgü yetkinliği, 
şüphe yok ki kendine özgü bir bilgiyi gerektirir. Biz, dışımızda 
bulunan bir nesneyi bir "başka" varlık olarak alır ve onu öylece 
bilgi objesi olarak kabul ederiz. lkbal'e göre, böyle bir bilgi fiili
ni, kapsamını her şeyi içine alacak şekilde genişletsek bile Tan
rı'ya atfedemeyiz. Tanrının dışında kalan başka bir varlık olmadı
ğına, başka bir deyişle, o "muhit" olduğuna göre, aleme dışarı
dan bakarak bilgi sahibi olmaz.96 

Bu görüşün İslam düşüncesindeki tarihi çok gerilere gider. 
Daha önce işaret ettiğimiz gibi, Aristoteles'in Tanrısı tık Muhar
rik olmasına rağmen, alemi bilen ve kuşatan (muhit ve alim 
olan)97 bir varlık değildi. Kindi gibi bazı filozoflar, bu tık Muhar
rik kavramını benimsemekle beraber, müslüman olarak Tanrının 
"her şeyi bildiği" konusundan asla şüphe etmediler. Kanaatİmiz
ce onların en azından bir kısmı, Aristoteles'in Tanrısını da bilen 
bir varlık olarak yorumlamaktaydı. 

Tartışmalı bir konu olmasına rağmen, öyle görünüyor ki, Plo
tinus'un Tanrısı da, en azından bugün öne sürdüğümüz manada, 
alemi bilmemektedir. Oysa, Farabi, Aristoteles ve Plotinus'dan 
etkilenmesine rağmen, şöyle demektedir: 

Birinci (llk Sebep) , kendi özünü bilir; özü, bir bakıma bütün 
varlıklardan ibaret olsa da. O, özünü bilince, bir bakıma bü-

96. R., 77. 
97. PSG . ,  s .  75.  
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tün varolanları da bilir, çünkü öteki varlıkların her biri, var
lığı O'nun varlığından alınıştır?8 

Görülüyor ki, Farabi ile lkbal arasında bu noktada bir fark 
yoktur. 

Whitehead'ın Tanrısı da alemi hem ihata etmekte, hem de bil
mektedir. Hatırlanacağı gibi, Whitehead'e göre Tanrı, "asli" yö
nüyle kavramsal mahiyette (conceptually) ezeli objeleri, bu objele
rin oluşturduğu bütün imkanlar alanını bilmektedir. Gerçekleş
me süreci içinde olan her bilfiil şey de Tanrının "oluşan" veehe
sinde objektifleştiği ve ölümsüzlüğe kavuştuğu için O'nun onları 
"duyması" veya "kavraması" (prehension) tabiidir. Dolayısiyle, her 
iki vechesiyle birlikte düşünüldüğünde "Tanrı her şeyi bilir" 
hükmü, Whitehead için de doğrudur. 

Gerek Hartshorne, gerek lkbal, Tanrının bilgisi, özellikle de 
"Tanrı her şeyi bilir" hükmünün anlam ve kapsamı .üzerinde 
önemle durmuştur. Her ikisine göre de Tanrının ilmi (ve bu ara

da biraz sonra ele alacağımız kudreti ve yaratması) ilahiyana en 
çok yanlış anlaşılan konular arasında olagelmiştir. 

Problem şu sorulardan doğmaktadır: Eğer Tanrı her şeyi ezel
den biliyorsa, "yenilik" ve "orijinallik" vasfını haiz süreç nasıl 
izah edilecektir? Süreç, önceden inceden ineeye planlanmış, dü
şünülmüş, iyice tesbit ve tayin edilmiş bir yapının zamanın akışı 
içinde ortaya çıkışı mıdır? Oluşma süreci, Tanrının ezelden bildi
ği ve belirlediği bir nıahiyet ve istikamette devam ,etmek zorunda 
olduğuna göre, topyekün alemin, özellikle de insanın hayatında 
hürriyetin yeri nedir? 

Hemen görüleceği gibi, bu, Islam düşünce tarihinin "kaza ve 
kader" dediği problemdir. Bu çözülmez, çözülemez meseleyi bu
rada bütün yönleriyle ele almak konumuzun dışında kalır. Biz 
sadece Süreç fikri ışığında yapılan tahtillerin ve sunulan çözüm 
şeklinin üzerinde kısaca durmakla yetinmek zorundayız. 

98. As-Siyasa al-Madaniyya, Ed. M. F Najjar, Beirut, 1964, s. 4. 
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Hartshorne'a göre, "Tanrı her şeyi bilir" dernek, her şeyi oldu
ğu gibi, yani imkanı imkan, aktüeli aktüel olarak bilir demektir. 
Whitehead ve Hartshorne, Tamıyı "asli" veya "Mutlak" yönüyle 
zamana bağlı kılmazlar. O'nun varlığı tarihin seyrine değil, tari
hin seyri O'nun varlığına bağlıdır, diyor Whitehead. O'nun kav
ramsal bilgisinin ezeli oluşu da bundan dolayıdır. 

Öyle görünüyor ki, Whitehead Tanrı için "rnazi"nin sözkonu
su olamayacağına inanır. Ama Tanrı için "gelecek" sözkonusu 
mudur? Tanrı her iki veebesiyle birlikte düşünüldüğünde White
head sisteminin bu soruya olumlu cevap vermesi kaçınılmazdır. 

Hartshorne, olumlu cevabını açık açık söylemekte ve fikrini 
şöyle savunmaktadır: Tanrı şimdiyi şimdi, geleceği de gelecek 
olarak bilir. Gelecek şöyle veya böyle belirlenmiş olan bir ihti
maller ve imkanlar sahasıdır. Eğer "Tanrı her şeyi bilir" ile ania
tılmak istenen şey, Tanrının imkanları, anahatları bilmesi ise, bu 
doğrudur. Yok eğer geleceği "sanki gerçeklik kazanmış olarak" 
bilmesi ise, bu Tanrının da, öteki bütün varolanların da elini ko
tunu bağlayan bir determinizmdir.99 

Hartshorne'a göre "her şeyi bilmek" zaman ötesinde bir bilgi 
anlamına gelmez. Diyelim ki ileride bir olay vuku bulacaktır. 
Tanrı bu olayın imkanını önceden bilir; olay vuku bulduğunda 
da onu gerçek olay olarak bilir ve böylece daha önce bildiğinden 
fazla bilmiş olur. Fakat her iki zamanda da -önce de, olaydan 
sonra da- ne var ise, onu bütünüyle bilir; yani bilgide herhangi 
bir eksiklik yoktur. Bir anda imkan var, Tanrı onu bütünüyle bil
mekte, başka bir anda gerçeklik var, Tanrı onu bütünüyle bil
mektedir. Bu, Tanrıya bir noksanlık getirir mi? Klasik teistlerin 
büyük ekseriyeti bu soruya "evet" dedikleri için yanlış- lığa ve 
tutarsızlığa düşmüşlerdir. Soruyu "evet" şeklinde cevaplandır
mak yanlıştır, çünkü ancak olmuş olan bir şeyin bilinmemesi ca
hilliktir. Eğer ortada bir realite olsa da Tanrı onu bilmeseydi, el-

99. MVG . ,  s. 98-9 Ayrıca bk. S. l l , l4  ve 1 39. 
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bette eksiklik sözkonusu olurdu. Bilgi, sadece ve sadece realiteye 
tekabül ettiği sürece doğru olur. Realite henüz yoksa, bilinecek 
olan şey nedir? Ve bu şey bilinmiyorsa, bilgisizlik bunun nere
sindedir? Asıl hata, olmayan bir şeyi olmuş gibi bilmektir. Doğru 
olan ise, henüz kesinlik ve belirlilik kazanmamış olanı, nasıl ise 
öylece bilmektir. 100 

Teistlerin büyük çoğunluğunun tutarsızlığı da şundan kay
naklanıyor: Onlar, bir yandan geleceği belirlenmiş gibi görüp 
Tanrının onu bildiğini -ki O nasıl biliyorsa her şey en küçük de
tayına kadar o bilgiye uygun tarzda cereyan edecektir- söylemek
te, öte yandan da dini ve ahlaki endişelerden dolayı insana hürri
yet atfetmektedirler. Sanki insan, ezeli bilginin gerektiğinden 
başka türlü davranabilirmiş gibi. (Bu hürriyet konusuna biraz 
sonra tekrar döneceğiz.) 

Öyle görünüyor ki, Tanrının geleceği, gelecek neyi ihtiva edi
yorsa öylece bildiği görüşü bazı ilahiyatçılar tarafından daha ön
ce de tartışma konusu edilmiştir. Mesela, XIV yüzyılda yaşayan 
Yahudi ilahiyatçısı ve astronomi bilgini Levy Ben Gerson, bu fik
ri tartışanlardan biri olmuştur. 101 

lslam düşüncesinde Allah'ın geleceği adeta gerçeklik kazan
mış gibi bildiği düşüncesi yaygındır. Bu görüşü desteklemek için 
bazı Kur'an ayetlerine başvurulduğunu görmekteyiz. Mesela 
Hz. Musa ile "genç arkadaşı" arasında geçen bir olayın kıssasın
da şöyle denmektedir: " . . . .  Yine gittiler; sonunda bir erkek çocu
ğa rastladılar, o (genç adam) hemen onu öldürdü. Musa: 'Bir ca
na karşılık olmaksızın masum bir cana mı kı ydın? Doğrusu pek 
kötü bir şey yaptın' dedi." Sonunda genç adamın bu olayı şöyle 
yorumladığı anlatılmaktadır: "Oğlana gelince, onun ebeveyni 
inanmış kimselerdi. Çocuğun onları azdırması ve inkara sürük
lenmesinden korkmuştuk" (Kehf, 74 ve 80). Genç adam bu işi 

100. MVG. ,  s. 104 
101 .  Bkz. I. Husic, A History ofMedieval ]ewis/ı P/ıilosoplıy, Macmillan, 1916,  345. 

84 



SÜREÇ (PROSES) FELSEFESI I Ş I CINDA TANRI -ALEM ILIŞKISI  

kendiliğinden yapmadığını "Rabbinden bir rahmet olarak" yaptı
ğını ifade ediyor (aynı süre, 82) _ 

Şimdi bizi burada asıl ilgilendiren soru şu: Söz konusu çocuk, 
o anda mı "azdırma ve inkara sürükleme" işini yapmaktaydı, 
yoksa ileri de mi yapacaktı? Müfessirlerin çoğu ikinci alternatifi 
çıkarmayı daha akla yatkın görmüşlerdir_ 

Mesela, Ömer Nasuhi Bilmen, Tefsir'inde şöyle diyordu: "Oğlan 
ise deniliyar ki bdlig idi, yol kesicilik yapıyordu, çirkin işler yapma
ya devam ediyordu" .  Buraya kadar fazla bir güçlük görünmemekte
dir. Haklı görülsün. veya görülmesin, öldürme olayı ile ilgili, hiç de
ğilse, bazı sebepler mevcut demektir. Fakat, Bilmen şöyle devam 
ediyor: "Veya çocuk kafir tabiatlı idi, ileride kafirane hareketlerde 
bulunabilecekti . " 102 Bu son ifade, bazı insanların ileride olacak 
olanları bildiklerini ima etmektedir. Nasıl biliyorlar? Bir imkan ola
rak mı? Sanki o anda olmuş gibi olarak mı? Bilmen'in cümlesindeki 
"bulunabilecekti" kelimesi, akla "imkanı" getiriyor. Fakat "müm
kün" bir durum için de şu anda bir insanı öldürmek gibi bir ceza 
düşünülemez. Çocuğun o anda "kafir tabiatlı'' olduğu düşünülerek 
öldürme konusu ele alınabilir. Fakat asıl mesele bu değil, Mesele, 
çocuğun "ebeveyni azdırmasından ve inkara sürüklernesinden kor
kulması" . Müfessirlerin genel kanaatine göre, bu sürükleme işi he
nüz olmamıştır. Zaten olsaydı, Hz. Musa'nın sabırsızlığına hacet 
kalmazdı. O zaman geride tek alternatif kalıyor görünmektedir: Ço-' 
cuğun ileride yapacağı bir şeyden dolayı şimdiden cezalandırılması. 

/Olayın h}lkuki v.s.  yanı tartışmamızın içine girmeyecek çapta 
bÜyük bir mesele. Biz, burada geleceğin nasıl alacaksa öylece şu 
anda bilinebileceği (sadece Tanrı tarafından değil, gaybi bilgiye 
ulaşma yeteneğine sahip herkes tarafından) fikrinin ne ölçüde 
kök saldığına işaret etmek için olaya temas ettik. 

Kur'an-ı Kerim, "Allah onların gizlediklerini de açığa vurduk
larını da bilir. O, sizin bilmediklerinizi bilir" .  "Yerde ve göklerde-

102. Ö.N.  Bilmen, Kur'an-ı Kerimin Türkçe Meali, !st . ,  1964, c.4, s. 1984. 
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ki her şeyi bilir. " "Karada ve denizde olanları bilir" .  "Ana rah
minde olanları bilir" .  "O her şeyi bilir" . "O, yapmakta oldukları
m bilir" ,  şeklindeki yüzlerce ayetinin anlaşılması ve yorumlan
ması önemli bir güçlük arzetmektedir. Çünkü bir şeyi, Kur'an'ın 
deyimiyle, mesela "göğsümüzde" saklamamız bir olaydır. Çocu
ğun ana rahmindeki safha safha gelişimi bir olaydır. Duyguları
mız, düşüncelerimiz, niyetlerimiz, arzu ve isteklerimiz hep birer 
vakıadır. Bunların çoğunu biz bilmeyiz, ama Allah hepsini en 
ince teferruatına kadar bilir. Bütün bunlar, bu bölümde tartıştığı
mız "imkan olarak gelecek" fikri ile ters düşecek bir durum ar
zetmemektedir. 

Kur'an-ı Kerim'in ışığında Allah'ın ilmi konusu, hele onun bi
zim burada ele aldığımız açıdan anlaşılması ve yorumlanması -ki 
bu aynı zamanda bütün bir tefsir, kelam, tasavvuf ve felsefe gele
neğimizin dikkate alınmasını gerekli kılar- şu andaki imkan ve gü
cümüzün dışında kaldığı için herhangi bir hükme bağlamaya cesa
ret ederneden bırakacağımız bir konudur. Sadece bir hususa işaret 
ederek sözü yine lkbal'e getirrnek istiyoruz. Geleceğin tamamen 
belidendiği fikrinin Kur'an açısından haklı gösterilebilmesi sanıl
dığından ve bugüne kadar iddia edildiğinden daha zor bir mesele
dir. Bu bakımdan, yaygın "kaderci" görüşü lslarn'a maletmek bir 
hatadır. Aynı hatayı hemen hemen bütün Batılı düşünürler de işle
mektedirler. Bu, onların hem bilgi eksikliğinden, hem de müslü
manların büyük bir çoğunluğunun düşünce ve davranışiarına ba
karak hüküm vermelerinden kaynaklanan bir yanlış anlamadır. 

Mesela, Hartshorne şöyle diyor:103 "Muhammedilik bir tarafa 
bırakıhrsa,  dünyadaki kutsal kitaplarda kadercilik fikrini bulmak 
oldukça güçtür." Oysa kanaatimizce durum tam tersin edir. Me
seleye Kur'an'ın bütünlüğü açısından bakıldığı zaman kadercili
ğİn orada yer almadığı kolayca görülür. İslam kültüründe yaygın 
kaderci temayüllerin köklerini başka yerlerde aramak gerekir. 

103. MVG. ,  s. 105. 
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lkbal, Tanrının bilgisine çok geniş bir açıdan bakarak ilahi 
hayatta, düşünme ve yapmanın "bilme fiili ile yaratma fiilinin 
özdeş olduğunu" söyler. 104 Böyle bir özdeşliği insan ne tam ola
rak kavrayabilmekte, ne de onu ifade edebilmektedir. "Aynı za
manda kendi objesinin yaratıcısı olan bilgi çeşidini ifade edecek 
bir kelimeye sahip olmadığımızı"105 söylüyor lkbal. Şimdi lk
bal'in kurduğu özdeşlik, yaratma faaliyeti açısından da büyük 
önem taşıyor:(Şöyle bir soru akla gelebilir: Eğer Tanrı şu anda ta
nıdığımız ve bildiğimiz dünyayı ezeli olarak bütün ayrıntıları ile 
biliyorsa, dünyanın da, en azından fikir planında ezeli olması ge
rekmez mi ?j3u sorunun bilgi ile ilgili yanını ele alarak gerisini 
yaratma kavramının tahliline ayırdığımız bölüme bırakalım. 

lkbal, Islam dünyasında Devvani ve Iraki'ye, Batı felsefesinde 
de ]. Royce'a malettiği bir görüşü eleştirerek ezeli bilgi konusuna 
girer.<J3u düşünüdere göre, Tanrı ezeli bir "şimdi"de yer alan 
olaylar düzeninin tarihi seyrini tek ve bölünmez bir idrak fiili 
içinde ve bir çırpıda bilir. lkbal bu görüşte bir hakikat payı gö
rür. Ne var ki, böyle bir görüş, ona göre, kapalı-evren fikrini, tes
bit ve tayin olunmuş bir gelecek anlayışını, dolayısiyle bir deter
minizm ve hatta kadercilik inancını da birlikte getirmektediri Ay
rıca sözkonusu görüş, Tanrıyı (en azından idea düzeyinde) ol
muş-bitmiş bir yapıyı seyreden bir Varlık haline getirir. Tanrının 
bilgisini, üzerinde herşeyi yansıtan bir ayna gibi görmekle O'nun 
"her şeyi önceden bildiği" fikrini korumuş oluruz; ama bunu 
O'nun hürriyeti pahasına yaparız. 

Gerçi gelecek, lkbal'in nazarında, organik bir bütün olarak 
ilahi hayatta mevcuttur, fakat Tanrı geleceği açık bir imkan ola
rak bilir, belirlenmiş bir olaylar düzeni olarak değil. lkbal, son 
derece zor olan bu meselenin anlaşılması için bir örnek verir: Di
yelim ki oldukça geniş bir uygulama imkanına sahip olan bir dü-

104. R., 77.  

105. R.,  78.  
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şünce aklımıza geliyor. Düşünce karmaşık bir bütün olarak zih
nimizdedir, fakat onun tazarnrnun ettiği hususların gerçeklik ka
zanması zamana bağlıdır. Mesela t�k ve özel bir imkanın o anda 
bütün yönleriyle bilinmemesi, bÜgi eksikliğinden doğrnaz, he
nüz bilinecek bir dururnun fikrt açıdan varolmadığından ileri ge
lir. Sözkonusu düşünce, uygulama imkanlarını daima ilerlemek
te olan tecrübeyle birlikte açığa vurabilir. 106 Bu açığa vuruşta her 
varlığın kendine düşen bir payı vardır. Varlıklar, Tanrının onlar 
için tanımış olduğu imkanlar (ki Kur'an buna 'takdir' diyor) öl
çüsünde yeni ve taze tecrübe seviyesine ulaşırlar. 

lkbal şöyle devarn ediyor: Eğer tarih daha önceden tesbit ve 
tayin edilmiş olayların ortaya çıkan bir fotoğrafı gibi tasavvur edi
lirse, orada yenilik ve teşebbüse hiçbir yer yok demektir. O za
man "Yaratma" kavramının da belli bir anlamı kalmaz. O halde 
geleceği, ilahi ilim, hikmet ve kudretle daima çizilmekte olan bir 
hat şeklinde düşünmemiz gerekir, çizilmiş bitmiş olup tarihin 
seyri içinde üzerindeki örtüsü kalkan bir hat şeklinde değil . 107 

Görebildiğimiz kadarıyla, Tanrının bilgisini bu şekilde anla
mak ve açıklamak, lslarn düşünce tarihi açısından yeni sayılır. 
Gerçi lkbal'in öne sürdüğü "düşüncenin kendi objesini varetme
si" (ki sadece Tanrı için söz konusudur) fikri, üstü örtük bir şe
kilde de olsa, sudür nazariyesinde vardır. tık Akl'ın Tanrıdan su
dür etmesi böyle bir düşünce sonucu olmaktadır. Yapılacak yeni 
araştırmalar sonunda "açık gelecek" fikrinin ve Tartrının bu gele
ceği bir imkanlar sahası olarak bildiği inancının da daha önceleri 
tartışıldığına dair bazı ipuçları yakalanabilir. Mesela, Hişarn'ın 
(ölümü, yaklaşık 180) "Allah kendisini daima, öteki şeyleri de 
onların varlık sahasına gelmelerinden sonra bildiğini" ,  çünkü 
"eğer Tanrı onları ezelden bilseydi bizzat onların da ezeli olmala
rı gerekirdi" şeklinde bir görüş öne sürdüğü ifade edilmekte-

106. R., 79. 
107. R ,  79. 
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dir.108 Geleceğin bir dizi imkanı ihata ettiği, dolayısiyle geleceğin 
belirlenmesinin, bu imkanların belirlenmesi demek olduğu fikri
ne Molla Sadra da yer vermektedirJ09 Daha önce Farabi'nin de 
Şerhu'I-Ibdre'de bu çetin meseleye temas ettiğini, fakat bir çözü
me ulaşamadığını biliyoruz. 

Önceden bilmenin ve görmenin, önceden belirleme anlamına 
gelip gelmeyeceği hususunu bir şeyin "kendi kendisini belirle
mesi" konusunu işlerken ele alacağız. 

4. Tanrının Kudreti ve Yaratması 
Yaratma kavramı ile Süreç kavramı arasında kopmaz bir bağ 

vardır. "Yaratmak" diyor Hartshorne, daha önce belirsiz olanı be
lirlemek, tahsis edilmemişi tahsis etmek ve böylece realitenin 
zenginliğine yeni bir şey eklemektir." 1 10 Whitehead, "Yaratıcılık" 
(creativity) kavramını Tanrı kavramından daha geniş tutar. Harts
horne'a göre bunun anlamı şu olsa gerektir: Bütün kararlar, biz
zat Tanrı tarafından verilmiş kararlar değildir. Bu, Whitehead'in 
bütün kararların Tanrının katında yer aldığı, bir bakıma onların 
ilahi varlıkta bulunduğu fikrini inkar ettiği anlamına gelmez. 1 1 1  
Whitehead, yaratıcılığı bilfiil varlıkların bir "sebep"i olarak gör
mez. Onlar yaratıcılığın neticesi değil, anları, lahzaları 'dır. Bu an 
veya lahzalardan ayrı olarak yaratıcılığın bir gerçekliği (aktüali- · 

tesi) yoktur. Zaman içinde akıp giden bütün süreç, yaratıcılık 
içinde olur; Yaratıcılığın tükenınesi diye bir şey olmaz J 1 2  

B u  çeşit bir yaratma doktrini, varolanlarda kendi kendilerini -
belli ölçüde de olsa- belirleme (self-determining) gücü görüyor. 

108. Bkz. M. Horten, Die Philosophiche systeme der Specıılativen Theolagen im ls/am, 

Bonn, 19 12 ,  s. 172-3. Krş. PGS. ,  s. 1 09. 

109. Bkz. Fazlur Rahman, a.g.e., s. 181 .  
l l  O. "Philosophy Aher Fifty Years", Mi d-Twentifth Century American Plıilosophy, 

Ed. P A. Bertocci, New York, 1974, s. 14  3 .  
l l l .  Schlipp. ,  s. 528. 

1 12 .  PR. , s. 30. Krş. Keller, a.g.e., s. 14 .  
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Özellikle Whitehead, tamıyı bir vechesiyle, "Oluşan" yanıyla, 
sürecin, dolayısiyle yaratıcılığın içinde görüyor. Onun "Tanrı ya
ratmadan önce değil, yaratma ile birliktedir", 1 13 demesi bundan 
dolayıdır. Yine Whitehead'in "Ne alem, ne de Tanrı statik bir 
tamlığa ulaşır; her ikisi de . . .  yenilik isitkametiiide Herlemekte

ola�--y��-�tıci temp�nu� içindedir"114 demesinin sebebi de budur. 
o''lı�lde; oun1da 'sözı:'C edilen yaratmanın klasik teizmdeki yarat
madan -yani Tanrının,  gerçekleşme sürecindeki her anı bütün 
detayı ile tesbit ve tayin eden bir sebep olmasından- farklı oldu
ğu açıktır. Süreç felsefesinde sebepten değil, sebepler ırmağından 
sözetmek daha uygundur. 

Pekala, Whitehead'in Tanrısı için "Yaratıcı" sıfatını kullana
maz mıyız? Bu sorunun cevabı, yukarıdaki açıklamalardan da 
anlaşılacağı üzere, "Yaratıcılık"tan ne aniatılmak istendiğine bağ
lıdır. Daha önce Tanrının mahiyetinden sözederken O'nun sınır
sız imkanları "elinde tuttuğu"na, ezeli objelerle bifiil olaylar ara
sındaki ilişkinin Tanrı tarafından kurulduğuna, ezeli objeler ale
minden ilgili imkanların seçilmesinin Tanrı'ya ait olduğuna işa
ret etmiştik. Eğer bu safhalar için "Yaratma" sözünü kullanabilir
sek, Tanrı Yaratıcıdır. Whitehead'e göre, Tanrı, ilgili imkanları 
zorlamadan, empoze etmeden sunar. 'Tanrı zorlamaz ikna eder" .  
O, ilgili imkanları cezbedici (lure) bir tarzda sunar. Bunun kabu
lü, düzeni ve yeniliğe doğru ilerlemeyi sağlar. Reddi ise kötülüğü 
ortaya çıkarır. 

Süreç felsefesindeki yaratma fikrinin "Yoktan Yaratma" (creati
on ex nihilo) fikriyle aynı şey olmadığı açıktır. Fakat, Hartshor
ne'un da ifade ettiği gibi, 1 1 5  yaratmayı, mutlaka "yoktan yarat
ma" anlammda kullanmak mecburiyeti diye bir şey yoktur. Ya
ratma, varolan bir şeyden başka yeni bir şeyin ortaya konması 

1 13. Bkz. Yukarıdaki açıklamalarımız. 
1 14. PR. , s. 529. 
1 1 5 .  MVG . ,  s. 231.  
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anlamına da gelir. Tanrının bir şeyden başka bir şey yaratması, 
şüphesiz, kendine özgü bir faaliyettir. O,  bu faaliyeti kozmik dü
zeyde gerçekleştirmektedir. 

Başta Thomas Aquinas olmak üzere birçok Hıristiyan ilahi
yatçı, bu şekilde anlaşılan yaratma fikrini kabul etmektedir (yok
tan yaratma fikrini yanlış sayınarnanın yanısıra) .  Yine birçok ila
hiyatçı, yaratmanın ilahi varlıkta (bilgisinde v.s.)  zaten var olan 
fikirlerden, idealardan, özlerden bazı imkanlara bağlı olarak ger
çekleştiğini öne sürrnekle yoktan yaratma fikrini imkandan ger
çeklik safbasma çıkma şeklinde yorumlarnış oluyorlar. 1 16 

lkbal, tıpkı Whitehead ve Hartshorne gibi, varolanların kıs
men de olsa, "kendi kendilerinin sebepleri" olduğuna veya başka 
bir deyişle, kısmi bir "kendilerini belirleme gücüne sahip olduk
larına" inanır. Bu, bir bakıma, varolanların sahip olduklan hürri
yettir. Ve böyle bir hürriyet, her üç düşünür için de metafizik bir 
zarurettir. lkbal'e göre, her "ben" zaman içinde kendisini organi
ze eder ve kendi tecrübesi tarafından disiplin altına alınır. 
"Ben'in faaliyeti açıkça göstermektedir ki, 'ben' hür ve şahsi bir 
kozali tedir. n ı ı 7 

lkbal'in bu ifadeleri, Bergson'un meşhur "hayat hamlesi" 
(dan vital) dediği şeyin başka bir terminoloji içinde dile getirili
şidir. Fakat bu ortak tutuma rağmen, lkbal kendisiyle Bergson 
arasında teleoloji konusunda önemli bir ayrılığın bulunduğunu 
söyler. Bergson'a göre, diyor lkbal, eğer alcınde teleoloji görür
sek, zamanı hiçe saymış, önceden belirlenmiş bir gaye istikame
tinde alemin yürüdüğünü kabul etmiş olurduk. Bu da yaratıcılık 
ve hürriyetin sonu demek olurdu. lkbal, her şeyden önce " tele
oloji"den böyle bir fikrin çıkarılması gerektiği görüşünü redde
der. Eğer teleoloji, Bergson'un anladığı şekilde olsaydı, filozof 
görüşünde tamamen haklı olurdu. Ezeli olarak planlanmış bir 

1 16.  KVG.,  s. 232. 
1 1 7. R., 107. Ve s. 1 08. 
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gaye istikametinde varlıkların ortaya çıkması, hürriyet değil, 
n,ıekanizmdir. 

Fakat teleoloji başka türlü de anlaşılabilir. Kendi hayatımıza 
bakalım. Bizim, bazan değiştirdiğimiz, bazan yeni şekiller kazan
dırdığımız, bazan da kendileri tarafından yönlendirildiğimiz bir
çok gayelerimiz vardır. Fikri hayatımızda daima yeni gayelere 
gönül verdiğimiz, yeni değerler seçtiğimiz bir gerçektir. Hayat 
süreci değiştikçe, gayeler dünyamızda da bir takım değişmeler 
olur. Şuur hayatımızda sadece mazi saklı değildir; onun ileriye 
doğru önceden kestirilemeyen bir hamlesi vardır. Ilginin ve dik
katin ileri bir noktaya çevrildiğini düşünmeden hayatın yaratıcı 
hamlesini düşünerneyiz; gayeye atıfta bulunmadan da dikkat 
açıklanamaz olarak kalır. Hayatımızın her genişleme ve zengin
leşme safhasında bir yandan geride bıraktığımız, bir yandan ulaş
mak istediğimiz gayeler vardır. Teleolojik bir dünya görüşünü sa
vunmak için mutlaka nihai bir gaye düşünme zarureti yoktur_ l 18  

(Kısaca ifade edecek olursak, lkbal'e göre, Tanrı her şeyi bir ta
kım imkantarla yaratır ve varlıklara kendi kendilerini belirlerne 
güç ve hürriyetini verir. Hayatın her safhası, baştan sona gayelidid 

Acaba böyle bir alem anlayışı, Tanrının bilgisi, kudreti ve do
layısiyle hürriyetini sınırlamak gibi dini anlayışa oldukça ters 
düşen bir görüşü ortaya çıkarmaz mı? lkbal bu konuyu Dini Dü
şünce'nin iki ayrı bölümünde ele alır: Tanrının mahiyeti ile ilgili 
bölümde, insanın hürriyeti ile ilgili bölümde. Birinci bölümde şu 
ifadeleri okumaktayız: 

Şüphe yok ki, dış bir kaynaktan gelmeyen ve dolayısiyle ön
ceden görülemeyen bir faaliyet gücüyle donatılmış benierin 
ortaya çıkması, bir anlamda, her şeyi ihata eden Ben'in (Tan
rının) hürriyetine gelen bir sınırlama Gimitation) demektir. 
Fakat bu sınırlama dışarıdan empoze edilmiş değildir. Sınır
lama Tanrının kendi yaratıcı hürriyetinden doğmuştur ki, 

1 18.  R., 52 vd. Ve s. 74. 

92 



SÜREÇ (PROSES) FELSEFESI !Ş!C!NDA TANRI-ALEM ILIŞKISI  

Tanrı bu yolla sonlu benleri kendi hayat, kudret ve hürriyeti
ne iştirak eden varlıklar olarak seçıniştir_l l9 

İnsan hıirriyeti ile ilgili bölümde de benzer bir ifade kullanıyor: 

Mutlak Ben, kendi şahsi insiyatif gücüne sahip sonlu benin 
ortaya çıkmasına müsaade etmek suretiyle, ilahi hürriyetini 
kendi hür iradesiyle sımrlaınıştır. 120 

lkbal'in, bu ifadelerdeki terimierin seçilmesinde ne kadar dik
katli davranmaya çalıştığını söylemeye gerek yoktur. Mesela sonlu 
benin ortaya çıkmasına "izin vermesi" ,  "kendi kendini sınırlama
sı" şeklindeki ifadeler, hem süreç anlayışının gereğini yerine getir
mek, hem de teolojik bir endişenin doğmamasını sağlamak gaye
siyle kullanılmıştır. Birinci ifadenin yerine kısaca "yaratması" di
yebiHrdi. Bunu demiyor, çünkü alışılagelmiş anlamıyla "yarat
ma"mn oluşum süreci halindeki alemde varlıkları bütün yönleriy
le tamamen belirleme şeklinde anlaşıldığını düşünmektedir. Hal
buki varlıkların "ortaya çıkmasına müsaade etme" ifadesinde 
"sonlu" ve "Sonsuz"un faaliyeti birlikte dile getirilmek istenmiştir. 

tkinci ifade, aklımıza şöyle bir soru getirmektedir�Tann iste
seydi kendi hürriyetine sınır koymayabilir miydi? lkbal'in siste
mini dikkatle ele alarak cevap verecek olursak, "evet" diyebiliriz. 
O zaman Tanrı, mutlak determinizmin hakim olduğu bir alem 
yaratmaş olurdu. Fakat madem ki O, başka benierin bulunduğu 
bir alemi kendi iradesi ve hikmetiyle seçmiştir, sözkonusu benle
re, sınırlı ölçüde de olsa, hürriyet ve şahsi inisiyatif bahşetmesi, 
O'nun yüceliğine niçin halel getirsin? 

lkbal'in terminolojisi Whitehead'inkine nazaran daha dini ka
rakterdedir. Her ikisine göre de her bir "bilfiil varolan"ın hürri
yeti sınırlıdır. Her olay, kendi mazisine bağlı bir gelişme gösterir. 
Yine her olay, uzaktan veya yakından, öteki bütün olaylarla ilgili-

1 19. R., 79-80. 

120. R., 108; PR., s. 343. 
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dir. Buna rağmen, her olayın bir kendine özgülüğü, geleceğe 
kendi yolunda gösterdiği bir reaksiyonu vardır. Bu, her varolanın 
karar vermesinde -kelimenin mümkün olan en geniş anlamıyla
orijinallik ve kendiliğinden oluşun bulunmasının açık bir işareti
dir. Her şey, diyor Whitehead, kendi fiili dünyasıyla ilgili olan as
li kavramsal gayeyi (conceptual aim) Tannda bulur. Fakat bununla 
o şey belirli bir durum almış olmaz, bunun için şeyin bizzat ken
di kararı gereklidir. 121  Bu görüşün alışılagelmiş dini anlamda ya
ratma olmadığını tartışmaya gerek yoktur. 

Hartshorne'a göre ise,<;_Tannnm doğrudan doğruya olan etkisi, 
düşüncenin düşünce, duygunun duygu üzerindeki etkisine benzer. 
Etkinin fikir ve ilham verici bir yanı vardır. lşte bu fikir ve ilham 
altında kendimizi tabir yerinde ise, kendimiz "yaparız" .  Tanrı öte
ki hür varlıklan baskı altında tutmaf'\122 Bu, Whitehead'in "Tanrı 
zorlamaz, ikna eder" cümlesinin tekranndan başka bir şey değil
dir. Bu fonksiyona sahip olan Tanrı hala kddir midir? Hartshorne'a 
göre "evet" ; çünkü ideal kudret, bir kudret tekeli demek değildir. 
Kadir demek, gücünü varolanlara ulaştırarak onların kendi kendi
lerini belirlemelerine lf!S düşmeyecek her şeyi vermektir.U3 

Kanaatimizce, lkbal'de durum farklıdır. O, bir takım imkanla
ra sahip varlıkların bizzat Tanrı tarafından yaratıldığını söyler. 
Imkanların gerçeklik kazanmasında her varlık kendine düşeni 
yapar veya yapmaz. Böyle bir yaratma anlayışı, Tanrının kendi 
sonsuz hayatı içinde -alemle Tanrı arasında organik bir bağ oldu
ğu için- olup biter. Alem Tanrının karşısında duran bir muhale
fet unsuru olmadığı için de orada olup bitenler, dışarıdan Tanrı
ya bir sınır empoze etmiş olmaz. Bu bakımdan, lkbal'e göre, "sı
nırlama" sözünden korkmanın bir anlamı yoktur. Kur'an, soyut 
tümellerden (abstract universals) hoşlanmaz. Yaratma kavramı ışı-

121 .  PSG.,  s. 275. 
122. Harıshorne, " Metaplıysics and the Modality" , s. 1 14-5. 

123. j .  Ward, The Realms of Ends, New York, 1 9 1 1 ,  s. 444. 
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ğında bakalım veya bakmayalım, her türlü ferdiyet, bir çeşit sı
nırlamadır. Soyut bir açıdan bakıldığında, "kudret" sınır tanıma
yan kör ve keyfi bir güçtür. Kur'an böyle bir kudret anlayışını 
reddeder. llahi kudret ilahi bilgi ve hikmete bağlıdır. 

Şimdi, genel olarak süreç felsefesinde, özel olarak da lkbal'in 
felsefesinde Tanrının "sınırlı" olup olmadığı sorusunu sormanın 
tam yeri olsa gerektir. lkbal'in Ingiltere'de öğrenim yaptığı ve 
hatta Dint Düşimce 'yi kaleme aldığı günlerde "Sınırlı Tanrı Kavra
mı" felsefe ve ilahiyat çevrelerinde çok tartışılan bir konuydu. 
Mesela lkbal'in görüşlerine etki ettiği açık olan tanınmış psiko
log james Ward şöyle diyordu: "Tanrının kendi kendini sınırla
ması, yaşayan bir alemin, yaşayan bir Tanrının varolması demek
tir. Tanrı, hayali bir balçıkla uğraşan bir çömlekçi değildir. O,  
her şeyin ötesinde olduğu için Sonsuz, Mutlak -dolayısiyle an
lamsız-, tasavvur edilemiyen bir soyutlama (abstraction) da değil
dir." 1 24 Ward'un bu sözleriyle lkbal'in biraz önce zikrettiğimiz 
sözleri arasındaki yakınlık ortadadır. 

Daha önce Whitehead'in Tanrı hakkındaki görüşlerini açık
larken onun Tanrıyı "asli" yanıyla "sonsuz . . .  hür, tam ve yetkin" 
olarak tasvir ettiğine işaret etmiştik. Hartshorne ise, nisbeten 
moda haline gelen sınırlı Tanrı anlayışının, klasik teizmin 'Mut
lak anlamda Sonsuz' Tanrı anlayışının yegane alternatifi olmadı
ğını "memnuniyetle" kaydeder. Ona göre sınırlı ve yetkin olma
yan Tanrı kavramı, ilkel politeizmin bütün zayıflıklarını taşımak
tadır. Hatta sözkonusu kavram, politeizmin çeşitliliğinden mah
rum olduğu için daha az cazip bir kavramdır (MVG, s .S) .  

O halde Whitehead'in ve Hartshorne'un Tanrı anlayışını "sı
nırlı" sıfatıyla tasvir ederken (mesela, ileride adından bahsedece
ğimiz M.S. Raschid bunu rahatça yapabilmektedir) çok dikkatli 
olmak ve sınırlılığın sadece "oluşan" ilahi yan açısından tartışına 
konusu edilebileceğini unutmamak gerekir. 

1 24. R., 56. 
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lkbal'in Tanrı hakkında söyledikleri oldukça farklı şekillerde 
anlaşılmış ve yorumlanmıştır. Buna biraz da düşünürün kendi 
ifadeleri sebep olmaktadır. Burada onun birkaç cümlesini iktibas 
etmemiz yararlı olacaktır: 

Tanrı'nın 'Benlik'i bağımsız, asli ve mutlaktır. Böyle bir 'Ben' 
hakkında yeterli bir kavram oluşturmak bizim için mümkün 
degildir. Kur'an'ın da dediği gibi, hiçbir şey O'na benze
mez.125 
Bu bakımdan, hayata akıl açısından bakmanın sonucu, haliy
le vahdet-i vücudcu bir mahiyet arzeder.126 
Mutlak Ben . . .  Realitenin tamamıdır.l27 
Insani ben için karakter ne ise, llahi Ben'e nazaran alem de 
öyledit'i28 
Mutlak Realite rasyonel olarak yönlendirilmiş yaratıcı haya
tın kendisidir. Bu hayatı 'ben' şeklinde yorumlamak Tamıyı 
insan suretinde tasavvur etmek anlamına gelmez.129 

Birinci iktibas, Tanrı hakkında düşünme ve konuşmanın ne 
kadar güç olduğunu dile getirmektedir. Mahiyeti itibariyle tama
men farklı olan, hiçbir şeye benzemeyen, dolayısiyle hakkında 
yeterli bir tasavvura sahip almadığımız bir varlık hakkında ko
nuşmak daima sınırlı ve eksik olmaya mahkümdur. 130 Buna rağ
men, lkbal'in bir fideist olmadığını, Tannyı "hakkında konuşula
mayan varlık" olarak görmediğini belirtmek isterizJ31 

Bu iktihasta Tanrının "bağımsız, asli ve mutlak" şeklinde vasıf-

125. R. ,  6 1 .  
1 26. R. ,  59. 
1 27. R., 56. 
128. R. ,  60. 
1 29. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Aydın, "Tanrı Hakkında Konuşmak: Fel

sefi Bir Tahlil", D.E.Ü. Ilahiyat Fakültesi Dergisi, c .  I .  1 983.  (Bu makale 
elinizdeki kitabın baş tarafında yer almaktadır. Bkz. s. 9-33.) 

130. R., 56-7. (Krş. Sure, 53, ayet 14) 
1 31 .  A. C. Kadir, "Deeds or 1deas", Al-Hiknıa, V 5, 1 973, s .  22.  

96 



SÜREÇ (PROSES) FELSEFESI IŞIGI N D A  TAN R I -ALEM ILIŞKISI  

landırılması, llahi Benlik'in tamlığı ve bölünmezliği ile ilgilidir. Bu 
bakımdan Whitehead ve Hartshorne'da gördüğümüz çift-kutuplu 
Tanrı anlayışını açık bir şekilde lkbal'de görmek mümkün değildir. 

tkinci ve üçüncü iktihaslarda Tanrı-alem bütünlüğü, dolayı
siyle vahdet-i vücudculuğu andıran bir yaklaşım, kanaatimizce 
ağır basıyor. lkbal, üçüncü iktihasta görüldüğü gibi, ilahi hayatı 
bir "Ben" olarak düşünmek suretiyle panteist neticeden kaçmaya 
çalışıyor. O, gençlik yıllarında vahdet-i vücudcu görüşü benim
semiş olmasına rağmen, daha sonra (özellikle Dinf Düşünce'nin 
llL Bölümünde) onu şiddetle eleştirmiş ve reddetrniştir. Bu red
dedişin gerisinde nazari sebepler kadar, pratik gayeler de yat
maktadır ki, onlara burada temas etmemiz mümkün değildir. 

lkbal'e göre, alernde başka benler de vardır ve bu benler izafi 
bir bağımsızlığa sahiptirler. Onlarla Mutlak Ben arasında organih 
bir bağ vardır. lkbal, daha önce de işaret edildiği gibi, alemi, Tan
rının "davranışı" (sünnetullah) olarak tasvir eder. Sanıyorum, şu 
kadarını söyleyebiliriz: Eğer "topyekün Realite" ile başka hiçbir 
şeye benlik, hürriyet v.s.  tanımayan bir Varlık aniatılmak isteni
yorsa, lkbal bu görüşe karşıdır. Ama onunla "bütün varolanlar, 
nihai noktada ilahi hayatta yer alırlar" (organik bütünlük) fikri 
aniatılmak isteniyorsa, bu doğrudur. 

lkbal'in üzerinde durduğu bu nokta, kanaatirniz odur ki, açık 
ve seçik bir biçimde vuzuha kavuşturulacak bir soru değildir. Bu 
bakımdan, düşünürürnüzün, hem tek tek benleri önemle ele alan 
bir felsefe anlayışını öne sürmesi, hem de fikri: açıdan bakıldığın
da alemin panteist bir rnahiyet arzettiğini söylernesi pek şaşırtıcı 
olmasa gerektir. lkbal, Tanrı-alem arasında organik bir bütünlük 
görmekle Tannyı sınırlandırmak istemiyor; alemi harici sınırla
malann dışında düşünrnek ve tutmak istiyor. Çünkü alem, ona 
göre, Tanrının Yaratıcı faaliyetinden başka bir şey değildir. Dola
yısiyle sınır koyma da sadece Tanrıya aittir. 132 

1 32. A.g.e. ,  s. 24. 
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Şimdi böyle bir Tanrı anlayışı ne ölçüde bir "Sınırlı Tanrı" an
layışıdır? lkbal'e göre Tanrının "Mutlak" olması, O'nun sınırsız 
olması, O'na kapalı olan ve O'nun ulaşamadığı hiçbir şeyin bu
lunmaması anlamına gelir. Dint Düşünce'nin muhtelif yerlerinde 
(bkz. s. S, 6, 64, llü, v.s . )  "Sonsuz'un tezahürü" ,  "Sonsuz'un id
raki", "Sonsuz - Olan'ın Sonluyu şefkatle kucaklaması" , v.s .  şek
linde i[adelere tesadüf etmekteyiz. Buna rağmen, mesela C. A. 
Kadir, M. S. Raschid ve daha birçok yazar, lkbal'in Tanrı kavra
mında bir sınırlılığın olduğunu söylemektedirler. 133 Kadir'e göre, 
"lkbal, ben'in yaratıcılığını ve hürriyetini korumakta o kadar ti
tizlik gösteriyordu ki, sonunda Sünni anlayışa ters düşen sınırlı 
Tanrı fikrini kabul etmek durumunda kaldı . " 1 34 M. S. Raschid 
de, çok açık olarak, lkbal'in "esasta ve temelde sınırlı bir ulühi
yet anlayışı getirdiğini" söylemektedir. 135 

Bu görüşlerin tam anlamıyla karşısında yer alan görüşler de 
vardır. Bir tek örnek yeterlidir. Nached Qutab şöyle yazıyor: " . . .  
Fakat lkbal sınırlı Tanrı kavramını şiddetle reddetti. "136 

Görebildiğimiz kadarıyla, ne lkbal'in sınırlı Tanrı anlayışını 
savunduğunu öne sürenler, ne de bu görüşün doğru olmadığını 
kabul edenler, konuyu enine boyuna tartışma cihetine gitmekte
dirler. Her şeyden önce, bazı modern filozofların savundukları 
anlamda sınırlı Tanrı anlayışı, çok farklı çağnşımlan olan nisbe
ten yeni bir kavramdır. 

lkbal, Tanrının bir "ferdiyeti" olduğunu dile getirdikten sonra 
şu soruyu sorar: "Ferdiyet sonluluğu içermez mi? " Ona göre, bu 
sorunun cevabı "hayır"dır. Tanrının yaratıcı kudreti her şeye nü
fuz eder. Hiçbir şey O'nun karşısında "kapalı" veya "ulaşılmaz" 
değildir. Onun yaratıcı faaliyetinin dışında ne zaman vardır, ne 

1 33.  M.S. Raschid, Iqbal's Coııcept of Gad, London, 1 98 1 ,  s. 59. 

1 34. N .  Qutab, "Prayer and hteh Personality of God", Al-Hikma, 1 970, N .  4.  63,. 

1 35. R . ,  64 . 

1 .36. R . ,  29. 
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de mekan. "Mutlak Ben . . .  sonsuz silsilderi ihtiva eder, fakat O,  
bu silsileler değildir. "13i Kanaatimizce, lkbal bu cümlenin birinci 
kısmıyla deizmi, ikinci kısmı ile de panteizmi reddediyor. Eğer 
llahl Varlığın dışında antolajik anlamda bağımsız bir varlık bu
lunsaydı ve Tanrının yaratıcı kudretinin o varlığa nüfuz etmeme
si sözkonusu olsaydı, o zaman Tanrı sınırlı olurdu. Oysa böyle 
bir şey, lkbal'e göre, asla sözkonusu değildir. Onun, kozmalajik 
delili eleştirmesi ve yetersiz görmesinin sebebi, sözkonusu delilin 
alemi Tanrı karşısında bir "başka" varlık şeklinde düşünmesi idi. 
Yani bu delil, önce alemi ilahi varlıktan koparmakta, sonra da 
alemden hareket ederek Tanrının varlığını ispata koyulmaktadır.) 

Tanrı, kendi kudretini ve hürriyetini bizzat kendisi sınırlandı
rıyor. Bu, benliği olan varlıkların vücud bulması için ilahi hik
metin seçtiği bir yoldur. Dolayısiyle,  Tamıyı sınırlandıran bir 
başka varlık olmadığı için O'nun sonlu ve sınırlı olması düşünü
lemez. lkbal'e göre Tanrının, benlere, kısmen de olsa kendi ken
dilerini belirleme gücünü vermesi, O'nun gücünün bir işaretidir, 
güçsüzlüğünün değil. Kaldı ki, öteki varlıklara her türlü imkanı 
veren Allah'tır. O hakiki manada sonsuzdur; ve bu yüzden de 
sonluyu dışında tutmaz.l38 Tanrı, Kur'an'ın deyimiyle "Evveldir, 
Ahirdir, Zahirdir ve Batındır. "139 

CEğer sons�zluk ve sınırlılık ile "nüfuz edilemeyen, ulaşılama
yan bir şeyin dışarıda kalmaması" aniatılmak isteniyorsa, lkbal'in 
uluhiyet kavramında sonsuzluk ve sınırsızlık vardır. Yine, eğer 
bu kelimelerle 'Tanrının, kendi varlığını hiçbir bakımdan başka 
bir varlıktan almadığı" dile getirilmek isteniyorsa, lkbal'in Tanrı
sı bu anlamda da sınırlı değildir. Yukanda arka arkaya verdiğimiz 
iktihasların ilki bunu açıkça ortaya koymaktadır. Belki şu şekilde 
düşünülebilir) Madem ki lkbal, "alem Tanrının bir clavranışıdır" 

1 37. R., 3 1 .  
138. R. ,  59-60. 
139. Religioıı in tlıe Making, s. 195. 
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diyor ve mademki alem sınırlıdır, o halde Tanrının da bir anlam
da sınırlı olması gerekir. 

lkbal'in felsefesini dikkatlice inceleyince, böyle bir muhake
me tarzının da doğru olmadığım görürüz. Her şeyden önce alem, 
ilahi kudret ve hikmetin sadece kısmi bir tezahürüdür. Oradaki 
sonluluk ve sımrhhğı Tanrıya maletmek anlamsız olur. tkinci 
olarak, lkbal açıkça demektedir ki, Mutlak Ben, varlıklar dizisini 
kuşatır, ama O ,  bu diziletin kendisi değildir. Bu durumda, lk
bal'in sınırlı bir Tanrı anlayışını benimsediğini savunanların Dini 
Düşünce 'de yer alan ve Tanrı'nın sonsuzluğunu açıkça dile getiren 
ifadeleri görmezlikten gelmeleri doğru bir şey olmasa gerektir. "J 

Acaba bu mahiyette olan bir Varlık'a, yani Tanrıya, değişme 
atfedilebilir mi? Hatırlanacağı gibi, Whitehead ve Hartshorne 
için bu sorunun cevabı pek güç değildir: Onlar, ilahi varlıkta za
ten değişme ve oluşma sürecine dahil olan bir yan görüyorlardı. 
lkbal, böyle bir ayınma gitmediği için konuya farklı açıdan bak
mak zorundaydı. 

lkbal'e göre, seri halinde değişme -bir durumdan başka bir 
duruma geçiş- yetkinsizliğin bir işaretidir. Eğer değişmeyi böyle 
anlıyor isek, bunu ilahi hayata atfetmek, üstesinden gelinemeyen 
güçlükler çıkarır. Mükemmel olma, yani bir halden nisbeten mü
kemmel olan bir hale geçiş şeklinde anlaşılan değişmenin Tanrı
ya atfedilemeyeceği açıktır. Fakat değişmeyi, daima seri halinde
ki değişme şeklinde düşünmeyebiliriz. Şuurlu tecrübemiz, diyor 
lkbal, seri halindeki sürenin derinliklerinde hakİki bir sürenin 
(real duration) bulunduğuna işaret ediyor. lşte, llahi hayat, farklı 
hallerin sırayla ardarda geldiği bir değişme içinde değil, mahiyeti 
sürekli yaratma olan bir hakiki süre içindedir. İşte Tanrı bu an
lamda değişir. Başka türlü düşünmek, O'nun tam bir faaliyetsiz
lik, gayesizlik ve donmuşluk içinde olduğunu tasavvur etmek 
olur ki, bu mümkün değildir. Yaratıcı Ben'in değişmesi Yetkinlik 
içinde olur, yetkinliğe dogru değil. Tanrının hayatı, ulaşılmak iste
nen bir gayenin ardından gitmek şeklinde değil, bir tecelli ve te-
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zahür şeklinde düşünülmelidir. Sonsuz imkanlar bu tecelli saye
sinde gerçekleşir ve llahi Varlık, süreç boyunca daima bütünlü
ğünü muhafaza eder. 140 

Whitehead ve Hartshorne'un felsefesinde Tanrının bir yanı 
oluşum sürecine bağlı olarak "zenginleşiyordu" .  Bu zenginleşme 
kognitif bilgi ve ahlaki sıfatlar alanında değil, "estetik tecrübe" 
(Whiteheadci anlamda) alanında idi. Fakat her iki düşünür için 
de Tanrının değişmeyen bir yanı vardı. lkbal, biraz önceki cüm
lesinde de görüleceği gibi, Mutlak Ben'in varlığının, süreç bo
yunca aynı kaldığını söylüyor. Whitehead ve Hartshorne, "olu
şan" ilahi yana seri halindeki değişrneyi atfetrnektedirler. lkbal 
çift-kutuplu ulühiyet anlayışına gitmediği için bu çeşit bir değiş
rneyi Tanrıya atfetrnez. Alemi Tanrının bir "davranışı" şeklinde 
gördüğü için değişme, saf süre içindeki ilahi hayatın dahilinde 
seri halinde olmayan bir mahiyette olmaktadır. 

lrndi,("sınırlı Tanrı" kavramını "alemin düzenine ait olan sı
nırlıhğa ve eksikliğe iştirak eden varlık" şeklinde tanımlandığı 
takdirde Whitehead ve Hartshorne'un Tanrısı sadece bir bakıma sı
nırlı olmaktadır. lkbal, alemi Tannyla organik bir bütünlük için
de gördüğü için Tanrı bu anlarnda sınırlı olmamaktadır. Dolayı
siyle ·sınırlı Tanrı kavramını lkbal'in felsefesinde görenlerin du
rumunu haklı bulmak mümkün görünmemektedir. 

Aslında "sınırlı" Tanrı kavramının modern felsefede savunu
cu bulmasının bir sebebi de kötülük probleminin üstesinden 
gelme arzusudur. Whitehead ve Hartshorne, kötülüğü, varlıkla
rın kısmi olarak kendi kendilerini belirlerne gücüne, dolayısiyle 
kötülüğü yapabilme hürriyetine sahip olmalarının tabii bir so
nucu görmektedirler. Whitehead'e göre , kötülük reel olup var
lıklar arasındaki uyurnsuzluktan, gaye çatışmasından ve varlıkla
rın kendilerine sunulan imkanlan reddetme hürriyetine sahip 
olmalanndan doğmaktadır. Hür olarak karar verme ve sosyal da-

140. A.g.e. ,  s. 1 55.  
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yanışma zorunluluğu, hem iyiliğin hem de kötülüğün dayandığı 
zemindir. Bu bakımdan, evrende kötülüğün bütünüyle ortadan 
kaldırılması, Whitehead'e göre, söz konusu olamaz. Kötülük po
zitif ve yıkıcıdır, oysa iyilik pozitif ve yapıcıdır. Kötülük istikrar
sızdır, dünyanın ahlaki düzeninin sağlamlığı, işte bu istikrarsız
lıktan yararlanmaktadır. 141 Yaratıcı tempo süresince bazı kayıp
ların olması kaçınılmazdır. Özellikle şuur sahibi varlıkların orta
ya çıkması, trajedi, hayal kırıklığı, ümitsizlik v.s.'yi de beraberin
de getirmiştir. 

�Tanrı, "oluşan" yanıyla iyiliği de, kötülüğü de "duyar" . Whi
tehead'in Tamıyı "acıları paylaşan dost" diye tasvir etmesi bun
dan dolayıdır. Öyle görünüyor ki, Whitehead'e göre, kötülük ila
hi tecrübede bir değişikliğe (transınutation) uğrar ve iyilik için 
kullanılabilecek bir hale geli:d-42 

Tanrı, Whitehead ve Hartshorne'un görüşünde, kötülüğün 
yaratıcısı değildir. Ahlaki kötülük bizim eserimizdir, Tanrının 
değil _ l43 

lkbal'in kötülük problemi hakkındaki görüşleri Whitehe
ad'inkilere oldukça yakın görünmektedir. "Allah, bütün iyilikleri 
elinde tutar" (3;25) ayetine temas eden Ikbal, şöyle devam eder: 
Madem ki meşiyetullah hayırlıdır, burada çok önemli bir mes'ele 
ortaya çıkıyor. Modern ilim gösteriyor ki, tekamülün seyri içinde 
cihanşümul bir acı ve haksızlık vardır. Haksızlık insana inhisar 
eder, ama acı çekme neredeyse alemşümuldür. 

Görülüyor ki, diyor lkbal, alemin hayatında ahlaki ve fiziki 
kötülük bütün dehşetiyle gözler önündedir. Allah'ın iyiliği ve 
kudreti ile O'nun yarattığı bu alemde bulunan bu çapta kötülük 
nasıl bağdaştınlabilir? Bu elim mes'ele teizmin can mes'elesidir. 
Meşhur lngiliz şairi Browning gibi iyimserlere bakılırsa, dünya 

14 1 .  "Whitehead's Idea o[ God" , Schilpp. ,  s. 553. 

1 42. R., 81-2.  

143.  R. , 86 vd. 
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mükemmeldir. Alman filozofu Schopenhauer gibi kötümserler 
ise, dünyayı sürekli bir kış gibi görürler. lkbal'e göre, iyimserlik
le kötümserlik arasında ciddi bir tartışma konusu olan bu prob
lem, hal-i hazır bilgimizle çözüme kavuşturulamaz. Zihin yapı
mız eşyayı ancak bölük pörçük kavrayabilecek bir kabiliyete sa
hiptir. Büyük yıkınlllara sebep olan ve aynı zamanda hayatı bes
leyen ve genişleten kozmik güçlerin mana ve ehemmiyetini tam 
olarak anlayamamaktayız. lnsan davranışının iyiye gitme imka
nına ve insanın tabiat kuvvetlerine hakim olabileceğine inanan 
Kur'an'ın beyanını iyimserlik ve kötümserlik diye vasıflandıra
mayız. Onun görüşünü, gittikçe gelişen bir dünya anlayışını be
nimseyen ve insanın nihayette kötülüğü yeneceği ümidini besle
yen bir "iyileştiricilik yolu" ( meliorism) şeklinde vasıflandırmak 
daha doğru olur_ l44 

Bu güçlüğü anlamakla ilgili olarak en iyi ipucunu, "Adem'in 
düşüşü" ile ilgili hikaye vermektedir. lkbal bu kıssa üzerinde 
önemle durur ve Kur'an'da yer alan ifadelerle Tevrat'ta yer alan
lar arasında bir karşılaştırma yapar. 

lkbal, Kur'an'da yer alan ifadelerden kötümser bir dünya gö
rüşünün çıkarılaınayacağını söyler. Adem'in itaatsizliği, insan 
varlığında özbenlik-şuurunun bir işareti, hürriyetin bir nişanesi
dir. İnsan'ın ilk itaatsizliği, belki de onun ilk hür seçimi idi. Eğer 
insan böyle bir hürriyete sahip olmasaydı, onun ahlaki değeri ol
mazdı. Öteki hür ben'lerle alış-veriş içine girerneyen insan, iyilik 
hasıl eden varlık haline gelemez. Hürriyet, iyiliğin önşartıclır. 

lmdi, seçme hürriyetine sahip bir varlık yaratmak, bir tehli
keyi de göze almaktır. Çünkü- iyiyi seçme hürriyeti, kötüyü seç
me hürriyetini de beraberinde getirir. Allah'ın böyle bir "riski gö
ze almış olması", O'nun insana gösterdiği büyük güvenden dola
yıdır. Insanın vazifesi, bu güvene layık olduğunu göstermektir. 
Demek ki iyi ve kötü birbirinin zıttı olmakla beraber aynı bütü-

l44. R., 66-7. 
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nün içinde yer alıyor. lnsanın acı dolu fiziki bir çevreye dahil 
edilmesi, cezalandırılmak için değil, onu sürekli bir büyüme ve 
gelişmenin zevkinden mahrum bırakmamak içindir. Şüphesiz, 
sonlu Ben'in genişleyen ve zenginleşen hayatı, çabalarla ve yanıl
malada yoluna devam edecektir. İşte "fikri kötülük" olarak vasıf
landırabileceğimiz yanılma, lkbal'e göre, tecrübenin oluşumunda 
vazgeçilmez bir unsur olacaktır. Benlik vasfına sahip bir yaşama 
tarzını benimseme, benliğin sınırlılığından kaynaklanan birçok 
eksiklik ve yetersizliklere açık olmak demektir. Bu, Kur'an'ın de
yimiyle, büyük bir "Emanet"e sahip olarak yaratılmanın (33; 72) 

bedeli olmaktadır. Bu soruyu, yani kötülük problemini daha faz
la ileriye götürmek, kozmik güçleri tam olarak bilmekten aciz 
olan insan aklının sınırlarını zorlamak demektir. 145 

I I I .  G E N E L  D E G E RL E N D l R M E  V E  S O N U Ç  
Yirminci yüzyılda gerek tabiat bilimlerinde, gerek sosyal bi

limler alanında yapılan inceleme ve araştırmalar, değişme kavra
mına güç kazandırmış, dinamik bir evren ve toplum anlayışını 
ön plana çıkarmıştır. Bu durum, dinin, özellikle de ilahiyatın te
mel kavramlannın yeniden anlaşılması ve yorumlanmasına kapı 
açmıştır. Whitehead, Hartshorne ve lkbal, bu kapıyı daha çok 
aralayan ve felsefi teizme yeni boyutlar kazandıran üç büyük 
çağdaş düşünür olmuştur. 

Her üç düşünür de dinamik bir ulühiyet anlayıŞını savunmak
tadırlar. Whitehead, Tamıyı "Bilfiil Varolan" olarak tasvir ediyor 
ve bütün bilfiil varolanlarda olduğu gibi Tannda da bir çift-ku
tupluluk (dipolarity) görüyor: Değişme sürecine dahil olmayan 
"asli yan" ,  sürece dahil olan "Oluşan yan".  O, organik bir bütün
lük arzeden alemdeki süreklilik ve değişmenin hakkını ancak bu 
yolla teminat altına alıyor ve dolayısiyle deizm ve panteizm çık-

145.  R . ,  7 1 .  
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mazından kurtulmaya çalışıyor.cWhitehead felsefesinde Tanrı , 
kozmalajik yapıyı tamamlayan bir ilke değildir. Tanrı olmadan 
imkanlar dünyasını, imkandan fiile geçişi, geniş anlamda tecrübe
yi, sürecin başlaması ve devamını açıklamak mümkün değildir. 
Ne var ki Tanrı, Whitehead felsefesinde klasik anlamda yaratıcı 
olmuyor ve geleneksel olarak kendisine atfedilen özelliklerin bir 
kısmını yitiriyor: zorlayan değil, ikna eden bir varlık oluyor) 

Bize öyle geliyor ki Whitehead, bu noktaya Hıristiyanlığın 
"Galile dönemi kaynağı"na (kendi deyimi) gidip aşk kavramına 
geniş metafizik bir anlam vermek suretiyle geliyor. Bu noktaya 
gelmekle de teizmin iki hakim görüşünü bir yana itmeye çalışı
yor: Sezar'a atfedilen sıfatlara sahip "lmparator Tanrı" anlayışını; 
özellikle ahlaki konularda kılı kırk yaran "sert ahlakçı Tanrı" an
layıŞını. Bu her iki görüş de, Whitehead'e göre, bifiil varolanlara 
hakiki bir hürriyet tanımaz. 

Hartshorne, daha da ileri giderek teslis inancını bile "lkili aş
kınlık ilkesi" ile açıklamaya çalışıyor. O ,  Hıristiyanlığın özüne 
uygun yeni bir teizm çeşidi geliştirme emelindedir. Bize öyle ge
liyor ki, Hartshome'un tahlillerinden ziyade vardığı sonuç, Hz. 
lsa'nın teslis içindeki yeri ve rolünü merkez olarak almakta ve 
bu role felsefi bir ifade getirmektedir. 

lkbal, tahlil gayesiyle olsa bile, ilahi hayatta ikili bir ayınma 
gitmiyor. O, Whitehead'ın temel bazı görüşlerini kabul etmekle 
beraber Kur'an'ın ulühiyet anlayışının canlı bir Tanrı-alem mü
nasebetinin kurulması için yeterli olduğuna inanır. Gerçi lkbal, 
sürekli gibi görünen fizik dünyasının daha sürekli bir şeye da
yandığını ve bu şeyin değişme-süreklilik ikilisini bir araya getir
diğini -dolayısiyle hem değiştiği, hem de değişınediği düşünüle
bilen bir varlığın bulunduğunu- keşfetmenin mümkün olduğun
dan sözeder. Ama bu "şey"in ne olduğunu açıklamaz. 

Bir husus dikkat çekicidir: Üzerinde durduğumuz her üç clü
ştinürde de, inandıkları dinlerin şu veya bu anlamda menşeine 
gitme arzusu vardır. Bu, takınılması gereken sağlam bir tutumdur; 
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çünkü gerek klasik Hıristiyan ilahiyatı, gerek lslaın felsefesi ve -
belli bir yere kadar- kelamı, Hıristiyanlık ve İslam'ın aslından gel
meyen bir yükün altındadır. Bu, esas itibariyle klasik Yunan meta
fiziğinin getirdiği bir yÜ.ktür. Yeniden-kurulma arzusunda olan 
her dini düşünce, bu yükü gözden geçirmek ınecburiyetindedir. 

lkbal'in ulühiyet anlayışının büyük ölçüde Kur'an'a bağlı kalı
narak formüle edildiğinden şüphe yoktur. Fakat yine de bu anla
yışta açıklığa kavuşturulması gereken bir sürü noktalar vardır. 
Sözgelişi Kur'an, Allah'ın sürekli bir faaliyet içinde olduğunu 
(fa'al) söylüyor ama O'na değişme atfetmiyor. Allah, Kur'an'da 
kendi iradesiyle kendi hürriyet ve kudretine sınır koyduğunu da 
söylemiyor. Yine ilahi hayatta bilgi, kudret ve irade arasında bir 
özdeşliğin bulunduğu konusu da lkbal'in ortaya koyduğu tartış
madan daha şümüllü ve kritik bir tartışmayı gerekli kılan bir me
seledir. lkbal'in bu rrıeseleyi aydınlatabilmesi için "Tanrı bilir, 
murad eder ve yaratır" şeklinde dile getirilen fikri -ki klasik kaza 
ve kader anlayışı buna bağlı olarak açıklanmaktadır- geniş bir 
tahlil ve tenkid süzgecine tabi tu tması gerekirdi. lkbal'in 
Kur'an'da "okuduğu" ulühiyet anlayışı doğru olabilir, ama iyet
lere dayanılarak bunun gösterilmesi gerekirdi. Mesela, yukarıda 
sözünü ettiğimiz özdeşlik konusu, o zaman, belki açıklığa kavu
şur ve bu şekilde "Tanrının bilmesi yaratmasını içerir" iddiasını 
daha iyi anlayabilirdik. 

lkbal'in bilgi ile yaratma arasında kurduğu özdeşlik açısın
dan Whitehead'in "Tanrı zorlaınaz, ikna eder" cüınlesini değer
lendirınek, her iki düşünür arasındaki görüş yakınlığı ve farklı
lığı hakkında bir fikir verebilir. Eğer Tanrı zorlayan bir varlık ol
saydı, hürriyetin varlığı tehlikeye girerdi. lnsanın hürriyeti, söz
konusu olduğunda ikna fikrinin esas olduğu Kur'an'da da gayet 
açık olarak belirtilmiştir. Ne var ki, "Tanrının bilmesi yaratmayı 
içerir" dediğimiz zaman -ki biz lkbal'in her iki kavram arasında 
kurduğu özdeşlikten bu sonucu çıkarmaktayız- Whitehead'in 
bu cümlesini bile kullanmaya gerek kalmıyor. Madem ki Tanrı-
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mn bilmesiyle yaratması bir oluyor, o zaman ne zorlanacak, ne 
de ikna edilecek bi.r durum ortada kalıyor demektir. Bir varlık 
için Tanrı yeni bir imkanı düşününce (veya bilince) o imkan za
ten gerçeklik kazanmış oluyor. Artık imkanın reddilmesi diye 
bir şey olamayacağı için "zorlama" veya "ikna" da sözkonusu ol
mamak gerekir. 

Kaldı ki lkbal, ilahi hayatın dışında ve bu hayat karşısında 
"mu�alif unsur" gibi duran bir varlık kabul etmiyor, düşünce ile 
varlık arasında (Hegelci türden) bir ayniyet görüyor. Burada 
alem, Tanrının "davranışı" durumunda oluyor. Öyle görünüyor 
ki, bu tutum, lkbal'i, onun bütün itirazlarına rağmen panteizme 
iyice yaklaştırıyor. Alemi bütünüyle bir "Ben" şeklinde tasavur 
etmekle bu yaklaşma pek önlenmiş olmuyor. Bu son ifademiz
deki "yaklaşma" sözünü lkbal'in panteist bir mütefekkir oldu
ğunu söylemek için değil -çünkü o, panteizmi açıkça reelelettiği

ni söylüyor-, durumun oldukça kapalı olduğuna işaret etmek 
için kullanıyoruz. 

lkbal'in "çokluk" (pluralism) fikri de, yukarıdaki tutumundan 
dolayı bize pek açık görünmemektedir. Eğer, alem, lkbal'in öne 

sürdüğü gibi "Mutlak Ben"in bir tezahürü" ise, Tanrının dışmda

ki "benlere" -eğer "dışında" sözünü kullanmamıza izin verilirse
"kendi kendilerinin kısmi sebepleri olma" gücünü nasıl verebi
liriz? Bize öyle geliyor ki, Whitehead, yaratma kavramını, Tanrı 
kavramından daha geniş tutmakla bu güçlüğün üstesinden gel

meye çalışmıştır. Şöyle ki, Tanrı da, öteki şeyler de "bilfiil " varo
larilar" dır. Hepsi de "yaratma"nın içinde mütalaa edilmektedir. 
Gerçi Whitehead'e göre yaratma, daha önce işaret edildiği gibi, 
bir fail değildir. Yaratma anlarının dışmda yaratmanın kendi başı
na bir gerçekliği yoktur. Dolayısiyle onu Tanrıya dışarıdan etki 
eden bir kuvvet gibi görmemek gerekir. 

lkbal, böyle düşünmüyor. O, her şeyi llahi yaratmanın içinele 

görüyor, fakat bir yandan da varlıklara kendi kendilerini belirle
me gücü veriyor. Hem Bir'e, hem de ''çoklar alemi"ne hakkını 
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vermeye çalışıyor. Ama bunu nasıl başardığını Dini Düşünce'den 
çıkarmak bize pek mümkün görünmüyor. Whüehead'in tutumu, 
teolojik açıdan güçlük doğurucu nitelikte olmakla birlikte, kendi 
kozmolojisi açısından hiç değilse, tutarlı görünmektedir. Onun 
ezeli objeleri, "yoktan yaratma" fikrini, yaratma kavramını en ge
niş kavram olarak görmesi de öteki bilfiil şeylere kendilerini be
lirleme gücünün verilmesi düşüncesinin inkar edilmesi ihtimali
ni dışarıda tutuyor. lkbal'in bu nokta ile ilgili tutumu klasik te
izmde yaygın tutuma daha yakındır: Ne var ise, ilahi yaratma Ci
ilinin bir etkisi veya neticesi olarak vardır. Bu fiilin dışında ol
mak, varolmak demektir. 

Burada yaratma konusu üzerinde bu kadar durmamızın sebe
bi, klasik teizmle süreç arasındaki en önemli farkın bu alanda ol
masıdır. 

Burada görüşlerini incelemeye çalıştığımız düşünürlerin ale
min yapısına ilişkin görüşlerini -ki daha çok modern fiziği ve 
kısmen de bilimsel ve felsefi kozmolojiyi ilgilendirmektedir
eleştirme konusu etmiyoruz. Bizi burada asıl ilgilendiren konu, 
sürekli bir oluşum içinde olan alem görüşünün Tanrı kavramının 
tahliline yansımasıdır. Süreç kavramını temel alan düşünürler, 
onlardan bir kısmının öne sürdüğü gibi, yeni bir din anlayışı de
ğil, yeni bir felsefi teizm görüşü getirmiştir. · Şüphesiz böyle bir 
teizm, beraberinde bir sürü problemler getirmektedir. Proses te
izmi, birçok bakımlardan yenidir. Onun ne ölçüde geniş kapsam
lı ve tutarlı olduğu veya olmadığı, hele bu teizm anlayışının lsla
ma hangi noktalarda uyup uymayacağı, bizim burada girişıneye 
cesaret ettiğimiz araştırmadan daha ayrıntılı çalışmalara bağlı 
olarak açıklık kazanacaktır. 
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F l L O Z O F L A R I N  D Ü N YA S I  V E  D l N  
H. J .  PATON* 

Bilim ve Ortak-Duyu 
' '  

F
ilozofların dünyası" diye bir şeyden sözetmek, anlam-
sız ve biraz da tuhaf görülebilir. Filozoflar niçin başka

ları gibi olamaz ve ortak duyunun (common-sense) sunduğu dün
ya ile yetinernezler? Herhalde bunun, 'tabii sapma'nın ötesinde 
bir takım nedenleri olsa gerektir. Bu nedenlerden biri, bilirnin ve 
ortak-duyunun kısa bir süre içinde değişrnesidir. 

Ortak-duyuya göre dünya, genel olarak katı cisimlerden oluş
muştur. Bu cisirnler, farklı zamanlarda farklı renldere bürünebilir, 
yuJU.uşak ve sert, sıcak ve soğuk olabildikleri gibi, herhangi bir 
anda belirli bir büyüklük, şekil ve ağırlık kazanabilirler. Fakat şu 
da bir gerçektir ki, gerek büyüklük, gerek şekil farldı uzaklıklar
dan ve farklı açılardan bakıldığında farklı görülebilir; ağır olan 
bir cisim, farklı ellerle tutulduğunda ağırlık bile farklıyrnış gibi 
hissedilebilir. Ancak, basit bir ölçme ile bu gü.çlüklerin üstesin
den gelebiliriz. Ölçmek suretiyle bir cismin gerçek ağırlığının, bü
yüklük ve biçiminin ne olduğu bulunabilir, bunları onun görünüş-

* Çevirisini sunduğumuz bu yazı, H .. ]. Paıon'un The Modern Predicament (Lon
don, George and Alien Ltd., 1 955) adlı eserinin bir bölümünü (s. 239-252) 

oluşturmaktadır. 
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teki büyüklük, ağırlık ve biçimi ile karşılaştırabiliriz. Aslında yu
varlak olan madeni bir paranın, belli bir açıdan bakıldığında ve 
düzleminde bir değişikliğe gidildiğinde niçin eliplik bir biçimde 
göründüğünü basit bir geometri bilgisi ile bile anlayabiliriz. 

lşte bu şekilde ölçmek suretiyle belirlenen niteliklere asıl veya 
birinci derecede nitelikler adı verilebilir. Fakat, söz gelişi renk söz 
konusu olduğunda, gerçek renk veya görünüşteki renk diye bir 
ayınma gidemeyeceğimiz gibi, ölçmek suretiyle de gerçek rengin 
ne olduğunu belirleyemeyiz. Ölçerek belirleyemediğimiz nitelik
lere ise tali veya ihinci derecede nitelikler diyebiliriz. Fakat ortak
duyuya göre, bunlar da cismin gerçek nitelikleridir. Denebilir ki, 
burada gerçek nitelikler, görünüşteki niteliklerle uyum içindedir. 
Çimen sadece yeşil görünmüyor; o gerçekten yeşildir. Hatta çi
menin yalnızca güzel göründüğüne değil, gerçekten güzel oldu
ğuna bile inanabiliriz. Fakat her şeye rağmen güzellik, yeşillikten 
farklı bir niteliktir. Öyle görünüyor ki, güzellik, renk ve biçim 
gibi niteliklerin bir araya gelmesinden oluşmakta ve cisme üçün
cü derecede bir nitelik kazandırmaktadu 

Bilimin dünyası, birinci derecede niteliklerin oluşturduğu bir 
dünyadır. Bu en azından, bilimin ideali ve onun başarılannın sır
rı olmaktadır. Bununla beraber bu, sadece çok gelişmiş bilim dal
larının, özellikle fiziğin gerçekleştirmeyi başardığı bir idealdir. 
Bu bakımdan, bilimle uğraşanların, felsefi açıdan düşünmeye ko
yuldukları zaman ikinci derecede niteklikleri, h,ele hele üçüncü 
derecede nitelikleri gerçek anlamda dikkate almaya yönelmedik
lerine şaşmamak gerekir. Daha açık bir deyişle, onlara göre, ye
şillik, çiınenin asli niteliği değildir; o, yalnızca normal bir insan 
gözünün retinası üzerinde belli ışık dalgalarının toplanması so
nucu ortaya çıkar. Sözkonusu bu ışık dalgaları ölçülebilir; fakat 
görünmeyen dalgaların yeşil olduklarını söylemek anlamsız olur. 
Gözle görülebilen renk farklılıklanyla ilgili olmalarına rağmen, 
çimenin yeşil görünınesine neden olan dalgaların ölçülmesi, 
renk olarak yeşilin ölçülmesi demek değildir. 
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Ortak-duyu açısından bakıldığında, bilim bu ölçme işlemine 
koyulur koyulmaz konu gittikçe kontrol edilemiyen bir durum 
alır. Kolayca "katı" diye adlandırdığımız cisimlerin temelde boş 
mekanlardan meydana geldikleri görülür. Çünkü cisimler, mole
küllere, moleküller de atarnlara ayrılmakta ve her atarnun da gü
neş sistemine benzeyen bir sistemi bulunmaktadır. Bundan dola
yıdır ki, Eddington, masasını iki şekilde gördüğünü söyledi: Biri 
ortak-duyunun, öteki de bilimsel ölçmenin sunduğu masa. Bu, 
bilimin dünyası ile ortak-duyunun dünyasının birbirinden farklı 
olduğunu gosterir. Newton prensibine göre bile ağırlık, cismin 
bir niteliği olarak görülmemektedir. Einstein'a göre, cismin belli 
bir büyüklüğü ve şekli bile yoktur. Ortak-duyunun gerçek biçim 
ve büyüklük diye gördüğü nitelikler, ölçmeyi sağlayan aletin du
rumuna ve hareket derecesine göre değişir; belli sınırlar içinde 
değişrnek zorundadır da. Bu, ortak duyu düzeyinde, büyüklük ve 
biçimin, gözleınİ yapanın durumuna göre değişmesine, değişrnek 
zorunda olduğuna benzemektedir. Bu görüşe göre, cisimlerin asıl 
nitelikleri de mutlak olmaktan çıkıp izafl bir mahiyete bürün
mektedir. Bu takdirele de şekil, büyüklük, hareket, enerji ve hatta 
mekan ve zamana dair bütün sıradan kavramlarımız değişikliğe 
uğramak ya da başka kavramlarla yer değiştirmek zorunda kala
caktır. Bugün, atomlardan güneş sistemleri olarak sözetmenin bi
le 'artık modası geçmiştir. Nefesimizin kesilmesinde hayret edile
cek bir şey yoktur; öyle görünüyor ki, yepyeni bir dünyanın içi
ne dalıp gitmekteyiz. 

Fakat bu, işin en kötü yanı değildir. Biz, bazı güçlüldere rağ
men, cisimleri ve onların niteliklerini doğrudan doğruya ve 
sür'atle kavradığımızı düşünebiliriz. Zaten dış dünyaya ilişkin 
bütün bilgilerimiz bu düşüneeye bağlı olarak gelişmiştir. Hatta 
bir bilim adamının, kullandığı ölçü aletlerini, aşağı yukarı bizim 
masa ve sandalyeleri dikkate aldığımız şekilde dikkate aldığını 
düşünebiliriz. Onun bütün ölçüleri, bizce de eninde sonunda gö
rülen ve dokunulan şeylere dayanmak zorundadır. O, bir spet-
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roskopu, üzerindeki renklerin farkına varmadan nasıl kullanabi
lir? O halde onun ölçtüğü şeyler hakkındaki ifadeleri, daha gev
şek bir tarzda da olsa, kullandığı aletler hakkında da kullanılabi
lir. Bu durum, herhangi bir güçlüğe neden olmasa da, yine de ra
hatsız edici bir olguyu ortaya çıkarmaktadır. Şöyle ki: son derece 
kesin bir ölçme işlemine devarn edildiği sürece, nesneleri doğru
dan doğruya algılamanın bir hayalden ibaret olduğunu görürüz. 
Çirnenin rengini ve şeklini doğrudan gördüğümüzü sandığırnız 
zaman gerçekte olan şey, aşağı yukarı şöyledir: Bazı ışınlar, bir 
yüzeye çarparak gözümüze yansırnakta, sinir sistemi yoluyla so
nunda beyne ulaşan bir işlemi harekete getirerek renkli bir şekil 
görmemizi sağlamaktadır. Yani görme, nedensellik bağı ile birbi
rine bağlı olayların oluşturduğu çok ayrıntılı bir zincirin son hal
kası olmaktadır. Fakat her sonuç, kendisini meydana getiren se
bep gibi olmak zorunda değildir. Gördüğümüz renkli şeklin, ilk 
sebebine en küçük benzerlik gösterdiğini sanrnarnız için hiçbir 
makul neden ortada görülrnernektedir. Öyle ise, cisimleri doğru
dan doğruya algıladığırnıza ilişkin kanaatımızı bir yana bırakanik 
gerçekle şu ya da bu yönden bir ilişki kurup kurarnıyacağırnızı 
düşünrnek zorundayız. 

Denebilir ki, bilimsel sonuçlar, kendilerini ortaya çıkaran ba
samakları bir yana itrnek için kullanılamaz. Belki de öyledir. Fa
kat biz, en azından, neyin olup bittiğine dikkat etmek ve ortaya 
çıkan problemleri zaman geçirmeden çözrnek zorundayız. Bilime 
olan inancırnızı basit bir ölçü içinde dile getirer�k problemi çöz
meye kalkışrnarnalıyız. Gerçi bu, zaman zaman başvurulan bir 
yönterndir. Fakat önce bilim adına inancı reddedip sonra da 
inanç adına bilime sarılırsak, tuhaf bir yol izlemiş oluruz. 

Maddecilik 
Filozoflar, önlerindeki iki farklı dünya (ortak duyunun ve bi

limin sunduğu dünyalar) ile başbaşa kalınca burada kalmayı as
la tatmin edici bulrnazlar. Onlar, böyle bir parçalı görüşten ve 
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onun neden olduğu zıtlıklardan hoşlanmazlar. Filozofların, aklı 
başında insanlar olarak, bir şeyi çift görrneğe karşı köklü itiraz
ları vardır. Bu durumdan kaçmanın en kolay yolu, bu iki dünya
dan birinin hayalden ibaret olduğunu, gerçek olmadığını veya 
en azından birinin ötekinden çıktığını ve sübjektif olduğunu 
söylemektir. Bu görüşü öne sürmenin bir yolu, maddeci felsefeyi 
kabul etmektir. 

Maddeci, müsbet bilimin dünyasını -veya birinci derecede ni
teliklerin oluşturduğu dünyayı- yegane gerçek dünya olarak ka
bul eder. Onca madde, asıl gerçektir. Madde bizim algı ve düşün
cemizden bağımsız olarak vardır. Hatta o, algılarımızın, düşünce
lerimizin ve zihnin kaynağıdır. O halde zihin, maddeden kay
naklanan ve ancak ikinci derecede ortaya çıkan bir varlık olmak
tadır. Veya bazan söylendiği gibi, zihin "epifenomenal" bir var
lıktır. Abartılmış bir dille ifade edilecek olursa, madde yegane 
gerçektir. 

Pekala, madde nedir? Eski maddeci için bu sorunun cevabı 
oldukça kolaydı. Şöyle ki: dünya, küçük cisimlerden veya bilya 
topu gibi birbiri üzerinde karşılıklı etki eden küçük parçalardan 
meydana gelmiştir. Kısacası dünya, bir tür makina veya mekaniz
ma olup onun minyatür bir modelini yapmak mümkündür. Bu 
apaçık mekanik olan dünyada aniaşılamayan veya esrarengiz 
olan herhangi bir şey yoktur. Bu dünyada hüküm süren kanunlar 
tam anlamıyla bilinebilir. Bu kanunların bir çoğu, eski maddeci
nin gözünde, zaten bilinmekteydi . Geride yapılacak şey, başarılı 
oldukları kanıtlanmış bilimsel yöntemler yardımıyla daha çok 
sayıda kanunu bulup ortaya çıkarmak olmalıdır. 

Madde dünyası hakkındaki bu basit ve gününü doldurmuş 
düşünce, bugün artık bir yana itilmiştir. Küçük cisimlerin veya 
parçaların yerlerini, hiç de parça yapısında olmayan dektranlar 
almıştır. Nedensellik kanununun yerini ise, istatistiksel ortala
maların formülleri almıştır. Zaman ve mekan da dahil olmak 
üzere kesin ve sağlam gibi görünen bütün kavramlar, artık min-
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yatür modelleri yapılaınıyan apayrı kavrarnlara dönüşmüştür. Bu 
gidişin nereye varacağını kimse bilemez. Varolan bilimsel kav
ramlarımızın, zamanı geldiğinde başka kavrarnlara dönüşmeye
ceğinden hiç de emin olamayız. Bu yüzden, gerçek anlamda va
rolduğu haliyle dünya hakkında bir bilgiye sahip olduğumuzu 
söyleyemeyiz. Bazı bilim adamları, şu şekilde bir paradoks öne 
sürmektedirler: Kendi ölçülerimiz hakkında bir bilgi sahibi ol
mamıza rağmen, onların neleri ölçtüğü hakkında hiçbir fikrimiz 
yok gibidir. 

Maddeciliğe karşı çıkanlar, bu tür düşüncelere geniş yer ve
rirler. Buna rağmen bu felsefeyi bir yana itmek pek o kadar kolay 
olmayabilir. Maddeciliğin ana özelliği, çürük bir bilimsel anlayı
şa bağlı kalmaktan çok, bilimin ortaya koyduğu dünyanın yega
ne gerçek dünya olduğunu benimsemiş olmasıdır. Bu görüş hala 
geniş ölçüde kabul görmektedir. Herkesee bilindiği gibi, bilim 
adamı, fizik dünyanın karakterini bildiğini artık iddia etmemek
te ve köklü değişiklikler için hazır beklemektedir. Hatta o, "mad
de" ve benzeri kelimeleri bile bir yana itmeyi arzu ediyor olabilir. 
Ne var ki kelime değişikliğini, köklü ilke ve davranış değişiklik
leri ile karıştırmamak gerekir. 

Maddeciliğe yapılan itirazlar bundan derinlere gitmek zorun
dadır. Maddeci görüşe göre duyum -ve düşünce dediğimiz şey
madde dünyası diye adlandırabileceğimiz varlığın bazan bir ürü
nü, bazan da bir yansımasıdır. Şüphesiz yansıma -kelime üstü 
kapalı olmakla birlikte- maddi dünyanın neden olduğu bir sonuç 
veya olgu olabilir. Bizim açıklamak zorunda olduğumuz şey, bir 
sebebe dayanarak meydana gelen olayın nasıl olup da madde 
dünyasınin bilgisi olabildiğidir. Daha genel bir ifadeyle, temel 
özelliği ne olursa olsun, maddi dünyanın nasıl bilinebileceğini 
kendimize sormak zorundayız. Eğer burada, ötesine geçemiyece
ğimiz bir gerçekle karşı karşıya bulunduğumuz söylenirse -ki bu 
oldukça dogmatik bir ifade olur- açıklanmamış bir muamma ve 
her şeye inanma gücümüzü son noktaya kadar zorlayan bir mü-
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cize karşısında bırakılmış oluruz. Filozoflar ilke olarak açıklan
mıyan muammalardan hoşlanmazlar. Sözkonusu bu muammayı 
da başkalarına tercih ederek kabul etmeleri için ortada bir sebep 
görmek çok zordur. Bu şekilde hareket eden filozofların, bu mu
ammaları bir yana itebileceklerini görmek ise büsbütün zordur. 

Fakat biz, burada maddeciliği reddetrneğe çalışmıyoruz. Şüp
heye yer bırakmayan bir şey varsa, o da şudur: Maddecilih, din 
için en büyük tehlikedir. Tehlikeli olmak, burada, maddeciliğin 
amacı olmaktadır. O, mahiyeti gereği böyle olmak zorundadır. 
Eğer maddi dünya yegane gerçek ise, Tanrı, olsa olsa yalnızca 
tali derecede bir gerçek olur; bu da onun Tanrı olmaması anla
mına gelir. Hatta maddecilik, bir çeşit din olarak fonksiyon icra 
edebilir; fanatiklik v.b.  gibi sapıklıklar ona da musaHat olabilir. 
Onun esas itibariyle ve açıktan açığa Tanrı fikrini kabul etmedi
ğini ısrarla söylemek, apaçık olan bir hususu gereksiz yere açık
lamak demek olur. 

Fenomenalizm 
Eğer maddeciliğin görüşünü bir felsefe olarak kabul etmiyor 

ve buna rağmen ortak duyunun karınaşık dünyasına benzeıne
yen homojen bir gerçek dünya anyorsak, başvurulması gereken 
aç* bir alternatif şu olacaktır: Doğrudan doğruya duyu organıa
nınıza gelen ve düşünce tarafından bozulmamış olan verilere gü
ven içinde dayanmak. Duyum ve algılarımızın nedenleri ile ilgili 
bütün gereksiz karmaşıklıkları bir yana iterek dünyanın, gördü
ğümüz, işittiğimiz, dokunduğumuz ve kokladığımız şeylerden 
ibaret olduğunu cesaretle söyleyelim. Diyelim ki, bunların dışın
daki her şey -geleneksel felsefenin ölümsüz ruhları, akledilir tü
melleri ve bilinmeyen cevherlerinden tutunuz da bilim adamının 
cisim ve elektronlarına varıncaya kadar her şey- türetilmiş var
lıklardır; yani bir anlamda tam gerçeklikleri alınayan varlıklardır. 
Bütün bunlar, bu görüşe göre, eğer kelimelerin neden oldukları 
karışıklıklardan ve tamamen bizce bilinmeyen bir durumdan 
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doğmuyorsa, ihtimaldir ki, göreceğimiz, işiteceğimiz ve dokuna
cağımız şeyleri daha keskin bir biçimde önceden tahmin etme
mize imkan veren yararlı düzenlemelerden ibarettir. Söz gelişi şu 
masaları gördüğümüzü, zil sesini duyduğumuzu söyleyebiliriz. 
Ancak şu temel gerçeği de unutmamak gerekir ki, gördüğümüz 
şey, renklerden; işittiğimiz ise sesten ibarettir. Yalnızca ikinci de
recedeki nitelikler -eğer onlara görünürdeki büyüklükleri, şekil
leri v.s . 'yi de katarsak- doğrudan doğruya duyu organlarımıza su
nulmaktadır. Bu niteliklerden bazan üstü kapalı bir biçimde 'du
yumlar' olarak sözedilmesine rağmen, onlara sadece duyu-verile
ri de diyebiliriz. 

Dü!!Y.�E!!!ı...Q.m:u verilerinden ı:n.e}:dana �Jiliği ��<!iğ!::��� 
ş�yle!�Il:--��nJaxdan .türediğini.kabul. edenJeJ ..... L�!1.9_IE�E-�!!�t1e! _oJ�
rak tanınmaktadırlar. 'Fenomen' (phenomenon) kelimesi, Yunanca
da 'göıiinen şey', 'görünüş' demektir. Fenomenalizme göre, görü
nen şey, doğrudan duyu organlarınca alınan şeydir; yani duyu
verileridir. Bu teorinin klasik temsilcisi David Hume'du. Fakat 
günümüzde Hume'un izinden gidenler, daha kılı kırk yaran bir 
tutum içindedirler. 

Şu sıralarda fenomenalizm, öyle görünüyor ki, bir bulut altın
dadır. Bazan en taviz tanımaz tecrübeciler bile fenomenalizmin 
artık öldüğünü söylemektedirler. lsaiah Berlin, Mind* dergisinde 
fenomenalizmin cenaze törenini ilan eden ve onun huzursuz ha
yaletinin süküna kavuşması için de bir şeyler yapan düşünür ol
du. Her ne kadar fenomenalizmi savununlar, tıpkı başka filozoflar 
gibi, sıradan insanların inandıkları şeylerden başka bir şey söyle
diklerini söylemekteyseler de, bu doktrinin ortak-duyuya ters 
düştüğü ortadadır. Hatta onun bilime daha da ters düştüğü söyle
nebilir. Fakat bu, bir hata olur. Şu bir gerçek ki, fizikçiler, teorile
rini açıklayabilmek için mekanik modeller kurma ümidinden vaz
geçmek zorunda kalınca, fenomenalizme yeni bir canlılık geldi. 

Ingiltere'de yayınlanan bir felsefe ve psikoloji dergisi. 
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Fenomenalizm konusunda son zamanlarda ince değişiklikler 
öne süren o kadar çok şey yazılmıştır ki, burada bu konuya yal
nızca işaret etmekle yelinmek zorundayız. Fenomenalizmin sa
dece ortak duyunun kabul ettiği sürekli cisimleri inkar etmekle 
kalmadığı, aynı zamanda modern fizikçinin zaman ve mekanı 
daldurduğunu söylediği her şeyi (eğer onun iddialarını bu söz
lerle ifade etmek mümkün ise) inkar ettiği kabul edilebilir. Fakat 
yakın dönemin fenomenalistleri, böyle bir ifade tarzını metafizik 
bir özellik taşıdığından ötürü reddedebilir ve kendi durumlarını 
linguistik bir açıdan ifade etmeği tercih edebilirler. Onların bu 
tutumlan şöylece dile getirilebilir: Biz biri duyu-verilerine, öteki 
de maddi nesnelere ilişkin olmak üzere iki türlü ifade kullan
maktayız. lkinci tür ifadelerle dile getirilen her şey, ilke olarak, 
birinci türden ifadelerle de dile getirilebilir. Buna aşağı yukarı 
benzeyen şöyle bir örnek verebiliriz: Bir komite hakkında söyle
nen her şeyi, o komitenin üyeleri hakkında söylenmiş kabul ede
biliriz. O halde maddi bir nesne, akılyürütme yoluyla vanlmış 
bir nesne (duyu-verilerinden çıkarılmış bir nesne) olarak değil, 
mantıki bir yapı olarak telakki edilmelidir. 

Bu şekilde hareket ederek metafizik problemierin içine girme
den geçip gitmenin mümkün olup olmadığı, bizi burada doğru
dan doğruya ilgilendiren bir konu değildir. Fenomenalizm, tıpkı 
materyalizm gibi, her şeyi basite indirgeyen bir felsefe olup bu 
haliyle dikkate alınmaya layıktır. Bizim için önemli olan bu hasi
te indirgeme işleminde maddenin gittiği yolda zihnin de gitmek 
zorunda kalışıdır. Burada tıpkı madde gibi zihnin de mantıl<.i bir 
yapı olduğu söylenebilmektedir; yeter ki 'yapı' nın ne olduğu so
rulmasın. Ruh hakkında söylenen herhangi bir şey, ilkece duyu
verilerinin ve imajların diline çevrilebilir. David Hume'un, ol
dukça metafizik bir nitelik taşıyan diliyle ifade edecek olursak, 
zihin, inanılmaz bir hızla birbirini izleyen, sürekli bir hareket ve 
akış içinde bulunan çeşitli duyumların toplamından başka bir 
şey değildir. 
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Kimimiz, bir dilden başka birine yapıldığı öne sürülen böyle 
bir çevirinin ilkece mümkün olup olmayacağından şüphe edebi
lir. Kimse onun pratikte mümkün olduğunu öne sürmemektedir. 
Belli bir çabadan sonra yalnızca renkli şekillerden ibaret olan bir 
dizi nesneleri göremiyeceğimizden değil, bizden yana bir faaliyet 
olmaksızın sözkonusu renkli şekillerin doğrudan algılanabilece
ğinden veya bir yanılmaya düşmeden bunlara duyu-verileri de
nip denmiyeceğinden de pekala şüphe edebiliriz. Ayrıca duyum
lanmızın farklı varlıklar olduklannı öne süren görüşün yanlış bir 
tahlile dayanan ve deneysel kanıtlamayla desteklenmeyen meta
fizik nitelikte bir batıl inançtan başka bir şey olup olmadığı da 
şüphe konusu olabilir. Hatta böyle bir felsefenin dünyaya ve 
kendimize ilişkin bilgimizin hakkını gözetmediğini, kendisinin 
bir felsefe oluşunun nedenlerini açıklayamadığını da iddia edebi
liriz. Ne var ki, derin düşünürlerin büyük bir hassasiyetle üze
rinde durdukları herhangi bir felsefi anlayışı, kestirmeden gide
rek eleştirrnek ve dogmatik bir biçimde reddetmek doğru olmaz. 

Burada bizim için önemli olan bir husus var ki o da şudur: 
Eğer fenomenalizm, nesnelerin ve zihnin varlığını inkar ederek 
onların duyu verilerinden ve farklı duyum yığınlarından başka 
bir şey olmadığını öne sürerse, tutarlı olmak için Tanrının varlı
ğını da aynı yolla inkar etmesi gerekir. O,  nesneleri ve zihni, 
mantıki yapılar durumuna indirgerse, Tanrı da mantıki bir ya
pımdan başka bir şey olmaz; belki mantıki bir yapım bile ola
maz. Görebildiğim kadarıyla, fenomenalizm, tıpkı materyalizm 
gibi, Tanrı inancına yer veren her türlü dini anlayış için öldürü
cü bir tehlike oluşturmaktadır. 

Bu arada şunu da eklememiz gerekiyor: Fenomenalizm, yal
nızca duyu organlarıyla algılanan şeylerin gerçek olduğunu açık
ca öne süren bir öğretidir. Ancak felsefede birleşme ve kaynaş
malar sonsuzca sürüp gittiği için, tutarlı olsa da olmasa da, mad
di dünya sözkonusu olduğunda fenomenalist olmak, bunun ya
nında duyularımızdan bağımsız olarak varolan bir zihin veya zi-
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hinler kavramına inanmak mümkümdür. Berkeley'de en meşhur 
savunmacısma kavuşan böyle bir görüş, dinle tam bir uyum için
dedir; fakat bu, burada üzerinde durduğumuz katıksız fenome
nalizmden oldukça uzak bir felsefedir. 

.Aralarındaki farklılıklara rağmen, fenomenalizm ile materya
lizm arasında ortak bir nokta vardır ki, o da şudur: Her ikisi de 
dünyayı şeylerin oluşturduğu bir yığından ibaret görür. Eğer say
gısızhk etmiyorsam, kendimi şöyle ifade edebilirim: Her ikisine 
göre de, dünya biribirini izleyen "beş para etmez" şeylerden iba
rettir. Eğer dünyamızı bir yığından veya farklı parçalann topla
mından ibaret görür ve dikkatimizi bu parçalar arasındaki ilişki
ler üzerinde yoğunlaştırırsak, belki bilim felsefesine bir katkıda 
bulunabiliriz, fakat burada dini inanca nasıl bir yer bulabileceği
mizi kestirrnek hiç de kolay değildir .• 

Platonculuk 
Felsefi açıdan basite indirgenmiş hiçbir dünya görüşünün dini 

şuuru tatmin etmek için yeterli olamıyacağı apaçık ortadadır. Eğer 
içinde dinin de yer alabileceği bir dünya bulmaya koyulacaksak, 
maddi nesneleri ve duyu-verilerini daha Platoncu bir görüş içinde 
birleştirmemiz gerekir. Burada Platon'dan ne kadar yararlanabile
ceğimiz hususu, bizi şu anda doğrudan ilgilendiren bir konu de
ğildir. Benim burada yapacağım yorumların bir kısmına birçok 
ilim adamı karşı çıkabilir. Ne var ki, benim yapmak istediğim ye
gane şey, Batıda dinin tarihini oluşturan "filozofların dünyası"nı 
ana çizgileriyle ortaya koymaktan ibaret olacaktır. Bu işi yaparken 
mantık ve matematikteki son gelişmeleri dikkate almayacak, gele
neksel olarak kullanılagelmiş ifadeleri, duygusal ve üstü kapalı ol
malarına rağmen, hiçbir eleştiriye tabi tutmadan kullanacağım. 

Maddi bir nesne -buna kısaca 'cisim' diyelim- kendisini bize 
daima duyumlar veya duyu-organları aracılığı ile gösterir. Duyu
verileri, bir cismin görünüşleridir; cisim ise onlar kanalıyla ken
disini sunan bir gerçek. O, duyum ve düşüncenin birleşmesi so-
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nucu algılanır. Duyu-verileri işaretlerdir; cisim ise işaret olunan
dır. Genellikle veriler, cismin bozulmuş imajları yahut yansıma
larıdır. Cisim ise verilerin aslı (orijinali) veya modelidir. Cisim
siz veri olmaz, fakat verisiz cisim olabilir. Cisim verinin varlık 
şartıdır. Veriler, cismin özelliklerini açıklar. Cisim, tek ve sürekli 
olduğu halde, verileri çok ve gelip geçicidir. Cisim, akledilir ol
duğu halde veriler ancak duyu organlarına bağlı olarak ortaya 
çıkarlar. Cisim gerçektir; duyu-verileri ise cisme nazaran ger
çek -değildir. 

Bu görüşe göre, onlar gölge gibi, hatta düşlerde görülen imaj
lar gibidir. Duyu-verileri dünyasından veya değişmekte olan gö
rünüşlerden gerçek cisimlere geçiş, bugün ilk (veya 'asli') diye 
adlandırdığımız nitelikleri belirleyen bir sayma, tartma ve ölçme 
işlemince yerine getirilir. Zihinsel olmakla beraber bu işlem, son 
noktada algılanabilirlere dayanmak zorundadır. Modern bilirnin 
de ortaya koyduğu gibi, bu işlem, bizi. durgun ve katı cisimlerin 
bilgisine ulaştırınaınakta, gözlernde bulunanın kişisel algılamala
rından bağımsız olarak ölçülebilen şeyin bilgisine iletmektedir. 
Daha önce belirttiğim gibi, duyurnlar yoluyla farkına varmayı 
doğrudan bir algı olarak kabul ettiğimiz ve onun nedensellik sü
recinin bir sonucu olduğunu savunduğumuz sürece bir dizi yeni 
güçlükler ortaya çıkacaktır. Fakat şimdilik bunları bir yana bı
rakmak zorundayız. 

Bu konuda, felsefi açıdan daha ciddi bir itiraz öne sürülebilir. 
Şöyle ki: biz, görünüşle gerçek arasında bir ayırım yaparak görü
nüşlerin gerçek olmadıklarını veya en azından daha az gerçek ol
duklarını sanrnakla gerçeğin dereceleri olabileceğini benimseyen 
bir doktrine ortarn hazırlamış oluyoruz. Bunun hakikaten an
lamsız olduğu öne sürülebilir. Şeyler daha çok veya daha az ger
çek olamazlar; onlar ya gerçektir ya da hiçbir şey değildir. 

Bu konuyu burada tartışmaya gerek yoktur. Yukarıda işaret 
edilen "gerçek"e ilişkin her iki kullanım için de günlük dilde 
destek bulmak mümkündür. Biz, kelimeleri kullanıldıkları yere 
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(bağlamlarına) göre anlamaya çalışmak zorundayız. Bağlamlar 
konusu ise başlı başına bir felsefe problemidir. Anlaşılması kolay 
olmayan bir şeyin akledilir bir şeyden daha az gerçekmiş gibi iş
lem gördüğüne dikkat etmemiz gerekir. Burada "akledilir"le an
latılmak istenen şey, ölçülebilme ve matematik diliyle ifade edile
bilme özelliğidir. Öyle görünüyor ki, bu görüş, birçok bilim ada
mı ve maddeci filozof tarafından benimsenmekte ve burada va
rolma ile gerçek olma arasında bir ayırım yapılmaktadır. Bu du
rumda bir şeyin var veya yok olduğunu söyleyebiliriz; fakat eğer 
o varsa, az ya da çok gerçek olabilir. Hatta "varolma"yı bile farklı 
anlamlarda kullanabiliriz. Fakat Platon'a dayanıp daha da ileri 
girlebilir ve oldukça zayıf bir varsayımdan yola çıkarak yalnızca 
duyumlar kanalıyla algılananların değil, değişebilen her şeyin 
anlama gücüne kapalı olduğunu, dolayısıyla akledilirlerin sürekli 
ve değişmez olmalan gerektiğini öne sürebiliriz. 

Eğer bu son görüşü benimsersek, cisimler dünyası asla akle
dilemiyen veya tam anlamıyla gerçek-olmayan bir durumda ka
lır. Gerçi bu dünya, duyu-verilerine nazaran daha kalıcı olmak
la beraber gene de sürekli olarak değişmekte veya oluşmakta, 
başka bir şeye dönüşmektedir. Başka bir deyişle, o, Platon'un 
düşündüğünden de çok varolma ile varolmama arasında yuvar
lanıp gitmektedir. Ölçülerimiz ne kadar matematiksel olursa ol
sun son noktada yine de duyumlarımıza dayanır. O halde bizim 
cisimlere ilişkin bilgimiz birçok yanılgıyı içeren görüşlerden 
ibarettir. Eğer gerçek bilgiye ulaşarak içimizdeki şiddetli arzuyu 
doyurmak istiyorsak, gözlerimizi başka bir yöne çevirmemiz 
gerekir. 

Böyle bir bilgiyi matematiğin dünyasından başka nerede bu
labiliriz? Orada cisimleri anlamamızı sağlayan ölçülerin, sayıla
rın, şekillerin ve büyüklüklerin kendilerini inceleyebiliriz; ko
yunları sayma yerine numaraları sayabiliriz. Tamam olmayan şe
killere varmak yerine, tam bir üçgeni, küpü, kareyi oluşturan 
şekillerin hakiki özelliklerini bulup çıkarabiliriz. Bir ölçme me-
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murunun dünyasından matematikçininkine geçtiğimiz zaman 
sağlam bilgiye ulaşmış oluruz. Gök varlıklarının düzensiz görü
lebilen hareketlerini anlatmaya çalışacak yerde, hareket eden ci
simle birbiriyle olan ilişkilerini matematiksel olarak ele alabili
riz. Madde dünyasındaki kopyalarının değişmelerinden etkilen
meyen, varlık alanına geldikten sonra artık yokluk alanına geç
meyen, kısacası hakikaten zamanla kayıtlı ve sonlu olmayan 
form ve hareketlerle meşgul olabiliriz. Bu yolla, akılla bilinebi
len ve gerçek anlamda varolan bir dünya hakkında hakiki bilgi
ye ulaşabiliriz. Nasıl cisimler dünyası duyu-verileriyle alınan 
imajların akışı içinde idrak konusu olan her şeyin şartı ve izahı 
ise, değişmeyen dünya da, cisimlerin değişen dünyasında idrak 
edilen her şeyin şart ve izahıdır. 

Ne var ki, bu matematiksel dünya bile birlik için, sistem ve 
idrak için içimizde duyduğumuz arzuyu tatmin edememektedir. 
Matematikçinin düşünce dünyası, kanıtlanmamış varsayımlara 
dayanmaktadır. O, duyumlarla çok yakından ilgili olup, görüle
bilir diyagramlar hakkında düşünmemekle beraber onları kul
lanmadan da edememektedir. Hatta onun matematiksel şekil ve 
hareketleri bile -eğer gerçekten onların varolduklarını söyleye
ceksek- ne tamamen tecrübe, ne de tamamen akılla kavrarrabilen 
zaman ve mekandan ayrılamaz. Dolayısıyla matematikçi, hala 
çokluğun dünyasıyla uğraşmaktadır. Eğer maternatikçi yeterli bir 
anlama derecesine ulaşacaksa, varsayımlarım, tanımlarını ve on
ların birbiriyle olan rnünasebetlerini yakından incelemek zorun
dadır. Tümellere, Platon'un "saf formlar" veya "ezeli idealar" di
ye adlandırdığı şeylere, yani birlik'in, üçgenin bizzat kendisine 
geçmek zorundadır. Söz konusu Formlar, çok değil tektir. Üç
genlik, bütün matematiksel cisimlerde ve hatta bütün matema
tiksel imajlarda hep aynıdır. Yalnız Formlar gerçek anlamda ak
ledilir varlıklar olup, onlar başka bütün varlıklardaki akledilirli
ğin de kaynağıdır. Formlar, Platon'a göre, en son gerçekler olup 
hiçbir duyuma ihtiyaç duymaksızın sırf akılla kavramrlar. 
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Bu durumda burada, cisimler, imajlar ve nesneler dünyası
nın ötesinde bir dördüncü dünyaya daha sahip bulunuyoruz. 
Bu, sırf akılla kavranan saf, ezeli formların, gerçek akledilirterin 
dünyasıdır. Form, kendi varlığında tektir; bununla birlikte bir 
değil, birden çok form vardır. Gene de onları tek bir sistem 
içinde görmek ve onların sistematik birliğinin ilkelerini kavra
mak zorundayız. Platon, ilkeyi "lyinin Formu"nda veya "kendi
başına lyi" dediği şeyde bulur. Bu ilkenin, "diyalektik" dediği 
mantıksal bir düşünme süreci ile anlaşılabileceğille veya hiç de
ğilse ona bu şekilde yaklaşılabileceğine inanır. Oluşun aslını ve
ya topyekün gerçeğin bir modelini, hiçbir şarta tabi olmayan 
şartını, nihai sebep ve açıklamasını, geride kalanların özünü 
hep bu Iyi'de buluruz. 

Duyum dünyasının imajlarından !yi Formuna doğru olan bü
tün bu yükseliş, temelde zihinsel olup, nerede ise en yüksek ba
samaklannda saf bir mantık görünümüne bürünür. Anlatıldığına 
göre Platon, halka lyi hakkında bir konferans verdiği zaman ken
disini dinlemeye gelenleri hayal kırıklığına uğratmış; çünkü o, 
tıpkı bir modern mantıkçı gibi, matematiksel sembollerle görüş
lerini anlatmış . Oysa Platon açısından bütün bunlar bir başka 
nedenden kaynaklanmaktaydı. Felsefenin zorunlu kıldığı zihin 
eğitimi çetin ve uzun zaman alıcıdır. Fakat bu eğitimle at başı 
yürüyen pratik ve ahlaki eğitimin de daha az zor olduğu söylene
mez. Iyi Formu, hayatta bir yol-gösterici olduğu kadar gerçeğin 
bir açıklamasıdır da. Gene bize söylendiğine göre, lyi Formu, 
bilginin ve hatta oluşun ötesindedir. Gene Platon, bize en derin 
düşüncelerini yazıya dökmeyeceğini haber vermektedir. Diyalek
tik süreç sonunda bazı kimselere aşkın gerçek beklenmedik bir 
tarzda kendisini gösterebilir. Ama orada kelimeler yeterli ve hat
ta gerekli değildir. Eğer burada kelimeler kullanılacaksa, onlarla 
ortaya konan ifadelerin şiir ve mitoloji diline göre olması gerekir. 
Görülüyor ki, Platon'un, kendisini izleyenlerce daha sonra geliş
tirilen bir de mistik yönü vardır. Fakat bu durum, onun felsefesi-
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nin rnantıki düşünmenin bir parçası olarak kabul veya reddedil
mesi gerçeğine bir zarar getirmez. 

Bütün bunların hepsinin bir takım hünerli düzenlernelerden 
ibaret olduğu öne sürülebilir. Bir anlarnda öyledir de. Fakat onla
rın bugün bile başvurmak zorunda kaldığırnız düzenlernelerden 
pek farkı yoktur. Bu görüşün yankıları, bugün hala devarn etmek
tedir. Santayana ve Whitehead gibi düşünürlerin felsefelerinde 
bu, yanindan da öte bir şeydir. 

Sanının şu konuda anlaşabiliriz: Platon, matematik ve felsefe
nin yeni yöntemlerinden çok şey beklemektedir. Bu, belki de bura
da doğan bir fikri heyecandan ileri gelmektedir. Eski Yunanistan'ın 
ihtişarnını pek azırnız yeterince farkedebilrnekteyiz. Söz konusu 
ihtişarn, barbarlığın vahşetinden ve batıl inancından hür insanların 
denetiminde bulunan ve akla yatkın olan bir dünyaya geçişti; dü
zensizlikten düzene gidişti. Bu geçiş tam olmadı; zaten hiçbir za
man tam olamazdı da. Akla verilen büyük önem ve sadece bilirnde 
değil, ahlak ve siyaset alanında da baş döndürücü Herlernelerin 
olabileceğine dair inanç, kimseyi hayrete düşürmemelidir. Böyle 
bir ümit belki de asla ölmedi. Newton'un buluşlarında, Aydınlan
ma Çağı Avrupasında yeniden kuvvet kazandı. Kim bilir, belki bu
gün de böyle bir ümide sahip olmayı çok isterdik Bu; Platon'u fel
sefe ve matematikten çok şey beklerneye ileterek sınırlı anlamarnı
zın ötesine geçmeye götürdü ve filozofları, duyurnlardan öte saf 
akılla kavranabilen bir dünya düşünmeye sevketti ise, onu (ümidi) 
küçük görmemiz için bir sebep teşkil etmez. Zayıflığına ve üstü 
kapalı yanlarına rağmen (zaten kendisini bunlardan tam anlamıyla 
kurtarahilmiş bir felsefe var mı ki?) Platon felsefesinin "düğümleri 
yontarak gerçeği ortaya çıkarma" çabası, bugün bile insan zihninin 
en büyük başarılarından biri olarak ayakta durmaktadır. 

Felsefe ve Din 
Fenornenalizrn ve materyalizrn, dinin ne kadar aleyhinde ise, 

Platon felsefesi de o kadar lehindedir. Aslına bakılırsa, Platoncu-
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luk bir felsefe olduğu kadar dindir de.  O,  en azından daha sonra 
mistik yönden gösterdiği gelişmelerle Hiristiyanlığın geçmişini 
oluşturmuştur. Bunu, özellikle geleneksel teolojinin gideceği yö
nü belirlernede çok erneği geçmiş olan St. Augustine'de görmek
teyiz. Aristoteles'in aktardığı ve Thomas Aquinas'ın şekillendir
diği -ki burada kazanç kadar kayıp da sö� konusu idi- bu felsefe, 
Kilisenin resmi felsefesi haline geldi. Reforrncuları, nazari dü
şünceden çok ahlaki düşünce harekete geçirmekte ve dini konu
larda kıh kırk yarmalar, onları neredeyse boğacak gibi olmaktay
dı. Fakat genede onlar, Teslis ve Enkamasyana ilişkin nazariyele
rin merkezinde yeralan ve hiç şüphesiz Platoncu formların doğ
rudan bir gelişmesi sonucu ortaya çıkan felsefi cevher ve öz kav

ramlarını yerleştirdiler. 
O gün bu gündür felsefe hep kendi bağımsız yolunda gitti. Bi

limin gelişmesine ayak uydurmak için gösterilen çabada elde edi
len başarılan onun lehine kaydetmek gerekir. Bu başarılar, Platon 
ve Aristatdes için mümkün olandan daha çok bir bilgiye dayan
maktaydı. llahiyatçılar, çok kere ya bu başarıları kötü göstererek 
Thomas Aquinas'a dönmeği arzuladılar, ya da felsefeyi tamamen 
bir yana iterek yoUanna devam ettiler yahut felsefede kendilerine 
uygun düşen tarafları seçmeye koyuldular. Belki bu, insafsızca bir 
hükümdür. Dinin ayakta durmak veya düşmek için herhangi bir 
felsefeye ihtiyaç göstermediği görüşü hakkında söylenecek bazı 
şeyler vardır. Ne var ki, rasyonel olduğu sürece ilahiyat, eğer fel
sefi bir savunmadan yoksunsa, zayıf bir durumda bulunuyor de
mektir. Eğer o, kendisini ciddi ve rasyonel bir tenkid karşısında 
ayakta duramayan felsefi delillerle -daha da kötüsü felsefi safsata
larla- savunacak olursa, o zaman durumu daha kötü olur. 

Dini görüş açısından Platoncu felsefenin çekiciliği , bu felsefe
nin madde, duyular, zaman ve mekanın ötesinde varolan değiş

mez ve ezeli bir hakikat hakkında bilgi verdiğini iddia etmesin
den ileri gelmektedir. Ne var ki, çağdaş felsefenin her gün biraz 
daha çok reddetmeye yöneldiği de gene bu iddialardır. Hatta 
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böyle bir hareketi başlatanın Aristoteles'in kendisi olduğu söyle
nebilir. Çünkü Formların bağımsız varlığını ilk inkar eden o idi. 
Fakat hocasına yönelttiği itirazlara rağmen, Aristoteles, çoğu kez 
aynı şeyleri söyleyerek sözlerini bitirmektedir. Saf akılla kavra
nan ma'kul külliler veya Formlar, özler ya da cevherlerin varlığı
nı kabul ettiğimiz sürece, maddi ve duyulada algılanan dünyanın 
dışmda mı, yoksa içinde mi oldukları konusu din için pek de 
önem arzetmeyecektir. Ancak, bunların tumturaklı saçmalıklar
dan ibaret olduklannı ve muhteşem " özlerirniz"in, birbirlerine 
benzeyen nesnelere verilen adlardan başka bir şey olmadıklarını 
söylersek, o zaman kendimizi zaman ve mekan içinde yeralan ve 
yalnızca duyulada algılanan bir dünya içine kapatmış oluruz ki, 
böyle bir dünyada, mantıken, Tannya yer kalmaz. 

Bütün bunlardan söz ederken zihin veya ruh hakkında yahut 
onun, hakikatın çeşitli rnertebelerini bilebilme tarzı hakkında 
hiç bir şey söylenmedi. Platonculuk, "gerçekçilik" denen düşün
cenin bir şekli olsa gerek. Genel olarak ifade edilecek olursa, bil
gi elde etme. yolunda zihin tarafından ne ortaya konursa konsun, 
bilginin, gerçeğin doğrudan doğruya alınan bir "görüntü"sü ol
duğu sanılmaktadır. Zihinle zihnin konusu olan nesne arasında
ki yakınlık dikkate alınarak bunun mümkün olduğuna inanıl
maktadır. Ruh, durmadan değişmekte olan duyu organları ile al
gılanan nesnelerden haberdar oldukça kendisi de değişken olur; 
o, ezeli ve akledilir varlıkların farkında olduğu s.ürece de, ezeli 
olur. Eğer ezeli olan gerçek olansa, ruh, düşüncede ve eylernde 
ezeli varlıklara yöneldikçe tam anlamıyla gerçek sayılır. Topye
kün hakikatın, bilginin ve oluşun kaynağı olan, buna rağmen ge
ne de bütün bunların ötesinde bulunan ve her türlü kayıttan 
müstakil olan lyilik Formu, eğer söylenenlerden daha fazla bir 
şey ihtiva etrneyecekse, Tanrıya nazaran daha eksik olacaktır. Yu
karıya, kendi ufkunun ötesine doğru gerilen insan ruhu ise, ak
ledilir Formlar düzeninin mermer cephesine pek de güvenilir ol
mayan bir şekilde asılmış gibi görülebilir. Fakat mutlak Form, 
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sadece mutlak anlamda gerçek olmakla kalmayıp aynı zamanda 
mutlak akıl ise -ki bu doktrin daha mistik gelişmelerde böyle bir 
hal alır- o zaman biz, gerçekten dindar insanın yalnızca kafasını 
değil, kalbini de dayuran bir felsefeye sahibiz demektir. 

Dindar düşünürlerin çağlar boyunca şu veya bu türden bir 
Platonizmin peşine düşmelerinde hayret edilecek bir şey yoktur. 
Çeşitli görünümlerde ortaya çıkan bu felsefenin ana felsefe oldu
ğu öne sürülmekte, bazılan onu hem Doğuda hem de Batıda gör
düklerini dile getirmektedirler. Buna rağmen, bugün dinin içinde 
bulunduğu kötü durumdan kısmen de olsa çağdaş felsefenin bu 
Platonizmi sorguya çekmesi sorumludur. Sonlu zihinlerimiz saye
sinde duyum ve maddeye dayanmak zorunda kalışımızia mutlak 
hakikat hakkında bilgi elde etmemiz mümkün müdür? Ilahi Pla
ton'un belagatına kapılıp gitmeden önce, kendi sınırlı imkanları
ınızla düşünmek ve böyle bir bilginin nasıl mümkün olacağını 
kendimize sormak görevimiz değil midir? Bu soru, eski Yunanlı
ları bugün bizi rahatsız ettiğinden daha az rahatsız etmekteydi. 

Fakat şu bir tarihi gerçektir ki, Platon tarafından kurulan ve 
müsamaha tanımaz Kilisece yıkıldığı güne kadar bin yıl devam 
eden Akademi, sonunda bir tür şüpheciliğe yöneldi. Sayısı pek 
fazla olmamakla birlikte bazı kimseler, kendi bilgimiz hakkında 
sorular sormamızın şaşkınlıktan başka bir şey olmadığını söyle
mektedirler. Ferdi insan ruhu ve aklın karşısında vahye ihtiyaç 
olduğu hususu üzerinde duran Hıristiyan ilahiyatı, bu soruların 
ortaya atılmasım teşvik etmiş olabilir. Umin gösterdiği gelişmeler 
ise bu yolda araştırmalar yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. 
Modern düşünce tam anlamıyla yanlış bir çizgi üzerinde olsa bi
le -ki bu çok güç bir iddia olur- biz sadece bilinen dünyanın ka
rakteri üzerinde değil, bilen zihnin tabiatı üzerinde ele durmaya 
zorlanmaktayız. 

Bütün bunlardan sonra "filozofların dünyası" diye bir şeyden 
bahsetmek belki ele bir hata olacaktır. Hepimizin farklı açılarelan 
baktığı ve bilrneğe çalıştığı bir tek dünya vardır. İnsan ise bu 
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dünyanın bir parçası. Fakat öyle bir parça ki, öteki parçaları ve 
hatta bütünü bildiğini öne sürrnekte. Belki de felsefenin ilk işi, 
bu iddiayı incelernek ve böyle bir iddiada bulunan, yanılabilen 
varlıklarm güçlerini belirlemek, onların nereye kadar gidebile
ceklerini incelerne konusu etmektir. 
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D l N E  V E  F E L S E F E Y E  GÖRE TA N R I  
CHARLES HARTSHORNE* 

B 
üyük dinlerin çoğunda Tanrı, prensip olarak diğer bütün fa
al varlıkların üstünde tutulan bir Fa'il-i Muhtar, Mutlak Ya

ratıcı ve herşeyi kontrolu altında bulunduran bir güç olarak ta
savvur edilmektedir. Fakat Tanrı ne kadar yüceltilirse yüceltilsin 
ve bu konuda P. Tillich ve onun gibi düşünenler ne derse desin
ler, O, yine de kendisine, analoji yoluyla da olsa, Kişilik atfedilen 
ferdi bir varhktır. Öyle ki, insanın Tanrı suretinde yaratıldığı söy
lenmektedir. lnsanla Tanrı arasında bir analojiye başvurulmadığı 
takdirde din, sahip olduğu önemli özelliklerinden birİni kaybet
miş olur. Yalnız Yahudilikten kaynaklanan inançlarda değil, Zer
düşlükte, hatta Hinduizm ve Budizmin öne sürmüş oldukları ba
zı inançlarda da sözü edilen analoji önemli bir rol oynamaktadır. 

Buna rağmen, Hindistan'da, hatta Batıda genellikle şöyle bir 
kanaat vardır: Her ne kadar ibadetin objesi olarak mutlak bir Ki
şilik kabul edilmekte ise de bu Kişilikle mutlak gerçek (realite) 
arasında bir ayırım yapmak gereklidir. Işvara veya ilahi şahsiyet ,  
bu görüşe göre, ne sadece gerçektir, ne de gerçek-değil. O, daha 

* Türkçe çevirisini sunduğumuz bu makale, G .  N. A. Vessey'in yayınladığı The 
Talk of God (The Royal Institute of Philosophy Lectures, 1 969 Vol.  l l )  adlı 

eserde yer almaktadır. 
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çok, sağduyunun "alacakaranlık" şeklinde nitelendirdiği orta bir 
dururnda olup gerçeklik statüsünü kazanma noktasında bulunan 
bir varlıktır; yani Maya'dır. Rüya veya kuruntu dünyasıyla karşı
laştırılınca lşvara, yani kendisine kişilik atfedilen Brahrnan, Sa
guna Brahrnan, gerçektir. Fakat onu, özellikleri iyice belirtilme
miş olan Nirguna Brahrnan -ki bu, tam anlamıyla gerçektir- ile 
karşılaştırınca gerçek-değildir. Bu görüşe benzer bir görüşü ln
giltere'de Bradley öne sürmüştür. 

Sernitik dinlerde ve Zerdüşlükte Tanrıdan daha gerçek ve ta
pınmaya layık olan bir varlık düşünrnek küfür sayılır. Benim bu 
konudaki görüşüm ise şudur: Tanrı Kişiliğe sahip bir varlık olup 
başka hiçbir varlık O'nun üstüride yer alamaz. Bazı Hindu mez
hepleri de bu görüşü kabul etmektedir. Fakat ortodoks Hindular 
veya Advaita Vedantistleri, kanaatirnce şöyle bir görüş öne sür
rnekte haklıydılar: Eğer "en yüksek realite"den maksat, filozofla
rın "mutlak" veya Aristoteles ve Skolastik düşünürlerin "hare
ketsiz rnuharrik" dedikleri şeyse, bu dururnda kendisine Kişilik 
atfedilen Tanrı en yüksek realite değildir. Kişilik atfedilen varlık
larla her yönüyle mutlak, kendi kendine yeterli, sonsuz ve değiş
meyen bir Varlık arasında herhangi bir analoji kurulamaz. 

Bana kalırsa Ortaçağ filozofları ve birçok bakırndan bu filo
zofların bir devarnı olan Kant, Tanrı ile diğer varlıklar arasında 
yukarıda temas edilen şekilde bir analoji kurmaya çalıştıkları 
için hata etmişlerdir. Tanrıdan daha üstün bir rı:;alitenin varlığını 
düşündüklerinden dolayı Vedantistler de hata etmişlerdir. Dinin 
Tanrısı, felsefenin "Mutlak"ından aşağı bir düzeyde bulunmadığı 
gibi O'nunla aynı da değildir. Hurne'un Claenthes'i kendisini bu 
hataya düşrnekten kurtarmak üzereydi; fakat Kant, "Saf Aklın 
ldeali" diye adlandırdığı şeyde onu tekrar ortaya koydu. Bu gö
rüş, günümüzde, savunma çizgisinde yer almakla beraber hala 
yaşarnaya devarn etmektedir. 

Söz konusu bu hatanın kökleri, "mutlak" veya "hareketsiz 
rnuharrik" gibi ifaclelerin sadece son derecede soyut olana atıfta 
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bulunduğu takdirde açık ve tutarlı bir anlam ifade edebileceğinin 
anlaşılmamasında yatmaktadır. Matematikte kullanılan çarpım 
cetveli, yeteri kadar soyut ve sabittir. Onu ne değiştirebilir? Tan
rı, mutlaktır; fakat mutlaklık O'nun yegane karakteri değildir. O, 
mutlaktan fazla bir varlıktır; mutlaklık O'nun tabiatının sadece 
bir yanıdır. Mutlaklık kadar mutlak izafiliğin de O'na ait olması 
gerekir. Hatta O'nun karakteri, bir bütün olarak mutlak izafilik
tir. Nasıl ki somut, soyuttan fazla bir şeyse ve onu içine alıyorsa, 
izafilik de izafi-olmayandan fazla bir şey olup onu içine almakta
dir. Ancak son derece soyut olan bir şey, somut olandan büsbü
tün bağımsız olabilir. Aslında somutla olan her çeşit ilişkiden 
yoksun olma, somutluğun da yoksuniuğu demek olur. Somutun, 
hem başka somutlarla, hem de soyut olanla ilişkisi vardır. Tam 
anlamıyla bağımsızlık, olumsuzluk demektir; gerçekten yokluk 
demektir. lspat etmek, bilgide, bilenle bilineni ilişki içine sok
maktır. Biz, uzayın uzak köşelerinde "yaşayan"( ! )  çağdaşlarımız
dan bağımsız olarak varız; onları tanımamaktayız. Eğer onların 
varlığını ve onlara bağlı olduğumuzu farketseydik, onların bizim 
üzerimizdeki etkilerini hemen duyardık. 

Fechner'in çok önceden müşahede ettiği gibi, Tamıyı yücelten, 
O'nun değişmezliği ve kendi-kendine yeterliği değil, yaratılışın 
her hasarnağını kendi varlığına dahil ederek bütün varlıkları aşa
bilen yetkin bir kapasiteye sahip olmasıdır. Bu görüşü daha ayrın
tılı olarak geliştirrneğe koyulmadan önce, Tanrının "Kişi" şeklinde 
nitelendirilen vasfını daha açık bir şekilde görrneğe çalışalım. 

Tann-insan analojisinde, ilişkinin her iki tarafında görülen 
büyük farka rağmen, Tanrıdan söz ederken daha aşağı bir düzey
deki varlıklarla ilişkisi olan, onları yöneten şuurlu bir varlıktan 
söz ederiz. Teoride olmasa bile pratik dini hayatta bu böyledir. 
Akla yatkın birçok din anlayışlarında Tanrı, insanlara hiçbir ko
nuda söz hakkı tanımayan sinirli bir despot gibi clüşünülmez. 
Tam tersine, O, makul bir ölçü içinde insanlara kendi başlarına 
karar verme imkanını tanıyan akıllı ve cömert bir yönetici, bir 
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ebeveyn gibidir. Bu tür analojilerin yorumlanması, şüphesiz, bir
takım problemler ortaya çıkarmaktadır. Fakat makul ölçüler 
içinde yapılabilen yorumlar sayesinde dini bir terim olan "Tan
rı"nın, ne anlama geldiği kısmen de olsa belirlenebilir. Tanrı, 
şahsiyete sahip bir varlık olarak sevilmelidir. Çünkü O da kendi
sinden, kayıtsız şartsız seven bir varlık olarak söz eder. Tanrı, bir 
matematikçinin sağlıklı bir muhakeme tarzını veya bir filozofun 
kendi düşünce sistemini sevdiği gibi değil, bir baba, bir yönetici 
ve yüksek meziyetlere sahip olan bir dost gibi sevilmelidir. Acaba 
Tanrının insanları sevmesini nasıl ifade edebiliriz? O, yağmurun 
veya güneşin -ya da Platon'un lyi ldesi'nin- hiçbir amaç gütme
den yaratıklara yarar sağladığı şekilde değil, şuurlu bir değerlen
dirrneğe giderek veya yaratıkların mutluluklarını dikkate alarak 
sevgisini gösterir. Başka bir deyişle, sosyal anlamda sevgiyle ne 
aniatılmak isteniyorsa o anlamda sever. 

Bir de Tanrının her şeyin yapıcısı ve yaratıcısı olduğu söyle
nir. Ancak bununla ne aniatılmak istendiği çok kere açık değil
dir. Sevginin varlığını kendi hayatımızda, yönetenle yönetilen 
arasında müşahede etmekteyiz. Acaba bir varlığın, diğer varlıkla
rı yaratmasında da sevginin ortaya çıktığı söylenebilir mi? Bir ör
nek verelim: Çinici çini yapmaktadır. (Acaba Tanrının yaratması, 
bu türden bir yapma mıdır?) Bu analoji, problemin çözümüne 
pek yardımcı olmamaktadır. Her şeyden önce yapılan çini, ol
dukça uzak anlamda bir "fert"tir. Çini, insan gibi, hatta kendisini 
oluşturan moleküller gibi dinamik bir varlık değildir. Kaldı ki, 
çininin yapıldığı çamuru etkileyen, çinicinin kafasından çok elle
ri ve kullandığı araçlardır. Tanrının eli yoktur. O, ancak saf bir 
ruh olarak fiziki varlıklara etki eder. Aynı problem, doğurma ve 
üretme analojisi için de söz konusudur. Denebilir ki, Tanrı, şekil 
verdiği maddenin de yaratıcısıdır. Eğer bu noktadan hareket 
edersek, o zaman teolojik ifadelere beşeri anlamlar vermek için 
kullanılan analojilerden hiçbir yardım göremeyiz. Çinkinin elle
ri, kendi varlığının bir parçasıdır (dolayısıyla onların yardımı ile 
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ortaya çıkan yapma fiili bütünüyle çiniciye gider). Böyle bir açık
lama da problemin çözümünü kolaylaştırmamaktadır. İnsanın 
kafasındaki amacıyla bu amacın gerçekleşmesini sağlayan bedeni 
organları arasındaki sır lı ilişkinin mahiyeti nedir? Eğer bunun ne 
olduğunu bilebilseyelik Tanrının yaratıcı gücü hakkında ortaya 
atılan analojiler için bazı dayanak noktaları bulabilirdik 

Bu konuyla ilgili olmasına rağmen ruh-beden ilişkisini temel 
alan analoji, genel olarak din dilinde pek yer almamaktadır. Bu
nun neden böyle olduğunu tahmin etmek zor değildir. Şöyle ki: 
Tanrının yüce fakat buna rağmen yer kaplayan bir bedene sahip 
olan güçlü bir insan veya başka türden bir varlık gibi düşünül
mesini teşvik etmemek, din için hayati bir önem taşır. Böyle bir 
düşünce, Tanrının dış etkeniere açık olduğunu, doğmaya, ölme
ğe, hastalanmaya, ruhi bozukluklara v.b. mahkum olduğunu dü
şünmeğe yol açardı. Böyle bir düşüneeye meydan vermemek için 
varlığında bütün evreni içine alan kozmik anlamda bir beden 
fikri icad etmek gerekirdi. Bu şekilde bir varlığın imkanından, sı
radan insanlar bir yana, modern astronomi bilginleri bile söz 
edememektedirler. Başka canlıları gördüğümüz ve onlara dokun
duğumuz gibi evreni görüp ona dokunamayız. İnsan, ne evrenin 
dışına çıkarak onu seyredebilir, ne de onun sınırlarını görebilir. 
Bundan dolayı halk seviyesindeki din anlayışında Tanrının, ruha 
sahip bir organizm şeklinde düşünülmemesinde şaşılacak bir şey 
yoktur. 

Her şeye rağmen, ruh-beden analojisi, Platon ve daha sonra 
Hindistan'da Ramanuja tarafından kullanılmıştır. Fakat bu çaba
lar sadece birer istisnadır. Gerçek şu ki bu analoji, bugün bile 
kolayca yorumlanamamaktadır. Böyle olmakla beraber ben, bu 
analojinin bir yana itilmesine taraftar değilim; çünkü ancak ruh
beden ilişkisinde fiziki -yani görülebilen ve dokunabilen- bir 
alanla doğrudan ilgilenen ruhi bir güçle karşı karşıyayız. Ruhla 
fiziki şeyler arasında yer alan bütün etkiler -ruh çağırma olayın
da masanın hareket etmesi gibi anormal ve tartışma konusu du-
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rumlar hariç- dolaylı bir yolla da olsa, ruh-beden ilişkisi aracılı
ğıyla faaliyet göstermektedir. 

Dindeki Tanrı anl�yışı için önemli olan fakat pek açık olma
yan bir başka analoji de ölümsüzlük problemleriyle ilgili olan 
analojidir. Şüphesiz Tanrı, ölüm ve yok olma karşısında güvence 
olarak düşünülen bir varlıktır. Birçok diniere göre, insanlar da 
ölümsüzdür. Fakat ilk Yahudiler ve bazı Yunan düşünürleri, ken
di varlıklarını gerçek anlamda ölümlü görmekte, ölümsüzlüğü 
ise Tanrıya ait bir imtiyaz olarak kabul etrnekteydiler. Bu şekilde 
düşünmek mümkün müdür? Eğer ölüm tam anlamıyla bir yo
kolma ise ve bütün insanlar böyle bir yokolmayla karşı karşıya 
iseler, onlar, gösterdikleri bütün çabalarının sonunda ne elde 
edeceklerdir? İnsan hayatının kalıcı değeri nedir? Modern şüp
heciler, "sosyal" ölüınsüzlüğe veya hayatımızın, insanlığın refah 
ve rnutluluğuna yapacağı katkıya işaret ederek bu soruyu cevap
landırmaya çalışrnaktadırlar. llk Yahudilerin, kendi toplumları
nın geleceği konusunda ciddi olarak düşündükleri doğrudur. 
Ancak "sosyal ölüınsüzlük", ölümün karşısında yeterli bir denge 
oluşturamarnaktadır. İnsanlığın refah ve mutluluğu için yaptıkla
rırnız, oldukça değişik ve keyfi bir durum arzetrnektedir. Bu yol
la, yaşadığımız hayatın geçici olmayan değerinin tam olarak öl
çülebileceği oldukça şüphelidir. Kaldı ki, insan soyunun sonsuza 
değin sürüp gideceğine dair elimizde hiçbir kanıt da yoktur. 
Doğru, cins tek tek varlıklardan daha uzun öm:tırlüdür; fakat öy
le görünüyor ki bu konuda bildiğimiz ve bilebileceğirniz tek şey 
de budur. 

Ferdin ve insan cinsinin, kabul edilegelen şekliyle, sonsuza 
değin yaşayacağını düşünmeden hayata anlam vermenin bir baş
ka yolu daha vardır. Sosyal ölürnsüzlük, biz öldükten sonra yaşa
yacak olanların hayat tecrübelerine etki yapmak ve bu tecrübele
re değer katmak demektir. Fakat bütün insanlar, hatta bütün 
canlılar öldükten sonra yaşarnaya devarn edecek olan tek varlık 
Tanrıdır. Tanrının bizi bildiğine ve sevdiğine inanılrnaktadır. Bu 
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demektir ki biz, ne kadar önce ölmüş olursak olalım, Tanrı bizi 
bilrneğe devam edecek ve bizimle ilgili her şeyi hafızasında tuta
caktır. Eğer öldükten sonra geride kalan dostlarımızın bizi hatır
lamalarına bir değer veriyorsak, sonsuza değin yaşayacak olan, 
ne olduğumuzu, ne duyduğumuzu ve ne düşündüğümüzü en iyi 
şekilde bilen, takdir eden Tanrının şuurunda yaşamak daha bü
yük bir değer ifade edecektir. Birkaç şairin bu tür bir ölümsüzlük 
düşüncesini terennüm ettikleri bir yana bırakılırsa, dini düşün
cenin bu yönünün genellikle ihmal edildiğini söyleyebiliriz. 

Ruh-beden analojisine gelince, onun değeri, kendisi için har
canmış olan çabalarla ölçülemez. Bu analoji, Tanrıya inanmanın 
yanında başka hiçbir inancı şart koşmayan ve ölümün karşısında 
duran yegane denge fikridir. Kabul edilegelmiş olan ferdi ölüm
süzlük fikri ise tam tersine insana gelecekte sürekli olan bir mut
laklık, bir sonsuzluk atfetmektedir. Öyle bir sonsuzluk ki, bu öl
çü içinde ele alındığında, Tanrı bile onun ötesine geçemez. Hiç 
kimse sonsuzun ötesine geçerek yaşamaya devam edemez. Bura
da, her yönüyle zaman ve mekan içinde sonlu olan bir varlık, 
kendisi için müstakbel bir sonsuzluk iddiasında bulunmaktadır. 
Oysa o, bir mü'min olarak bu sonsuzluğu Tanrıya atfetmektedir. 
Niçin insan kendisinin böyle bir sonsuzluğa layık olduğunu dü
�ünmesin? Insan nerede durmalıdır ki Tanrının karşısına bir mu
halefet unsuru o larak çıkmasın? 

Bütün bu söylediklerinden dolayı ben, kendilerini ilahi ve 
ölümsüz bir statüye layık görmeyen eski insanlan çok takdir edi
yorum. Herhalde onlar, açıkça olmasa da , şu şekilde bir ölüm
süzlüğü mümkün görüyorlardı: Tanrı, kendilerini dünyada iken 
nasıl bildi ve sevdiyse öldükten sonra da aynı şekilde bilecek ve 
sevecektir. Tannya insanı ununuracak hiçbir karşı kuvvetin va
rolabileceği düşünülemez. O halde hem Taıırıya inanmak, hem 
de O'nun yarattıklarına, şekli ne olursa olsun, ölümsüzlük atfet
memek mantıken imkansızdır. Şüphesiz yalnız insan değil, hiç
bir yaratık sonsuz olan ilahi bilgi ve dikkatin dışında kalamaz. 

1 35 



ALEMDEN ALLAH'A 

Arada bir fark varsa o da sadece insanın böyle bir sonsuzluğa şu
urlu olarak inanmış olmasıdır. İnsan daha şimdiden Tanrının 
varlığındaki sonsuzluğu ile mutlu olabilir ve böyle bir sonsuzlu
ğu kendi mukadderatı olarak görebilir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, analojik bir ifade kullanacak olur
sak, Tanrı, sadece bir yaratıcı, bir yönetici, bir dost ve evrenin 
ruhu değil, aynı zamanda gelecekteki mutlak varolmanın ve sos
yal ölümsüzlüğün gerçeklik kazandığı bir varlık sferidir. Fakat 
şu kadarını söyleyelim ki Tanrıya inanmanın bu yönü üzerinde 
pek durulmamıştır. 

Bu konuyla ilgili bir başka mes'ele de genellikle tek yanlı ola
rak ele alınan Tanrı ile diğer yaratıklar arasındaki karşılıklı iliş
kidir. Tanrının bizim için bir şeyler yaptığı, kabul edilen bir ger
çektir. Ancak biz de kendi sıramızda Tanrı için bir şeyler yap
makta mıyız? Bu sorunun cevabı genellikle olumsuz olmuştur. 
Zayıf ve muhtaç bir varlık olan insan, ancak Tanrıdan yardım is
teyebilir; bu haliyle onun Tanrıya ne gibi bir yararı olabilir? 
Şüphesiz dini hayatın ilk şekillerinde Tanrıya bir takım kurban
lar sunulmakta ve kurbanların, insanların Tanrıya ya da tanrıla
ra verdikleri armağanlar olduklarına inanılmaktaydı. Hatta di
nin ileri safhalarında bile Tanrıya "hizmet"ten söz edilmektedir. 
Eğer hizmet, hizmet edilene yararlı bir iş yapmak değilse bu ke
limenin anlamı nedir? Israrla üzerinde durulan bir başka görüş 
de şudur: Yaratıklar, "Tanrının iradesini" yerine .getirirken aslın
da kendilerine ve dolayısıyla birbirlerine hizmet etmektedirler; 
çünkü onların yaptıklarından Tanrı bir şey kazanmaz. Fakat bu 
görüş dış anlamıyla alınır ve harfiyen kabul edilirse, dinin Tanrı 
anlayışını yıkar. 

ibadet edenlerle ibadet edilen arasındaki ilişkinin tek yönlü 
olduğunu, Tanrının daima veren, yaratıkların ise ortaya konan 
değerleri kabul etmekle yetinen varlıklar olduğunu öne süren 
bazı felsefi görüşler bulunabilir. Fakat böyle bir görüş, dinin ka
bul ettiği Tanrı anlayışını dile getiremez. Buber, I and Thou (Ben 

1 36 



D I N E  VE FELSEFEYE GÖRE TA N RI ( CH A RLES H A RTSH O R N E )  

ve Sen) adlı eserinde, haklı olarak böyle bir anlayışın elinin Tanrı 
anlayışını ifade etmediğini açıkça söylemiş, Berdyaev ve başka 
çağdaş düşünürler de aynı görüşe katılmışlardır. Fakat teolog ve 
din filozoflarının önemli bir kısmı, yüzyıllar boyunca Tann-in
san ilişkisini tek yönlü bir ilişki olarak ele almıştır. Bize öyle ge
liyor ki bu insanlar, ibadet eden kişiler olarak değil, nazariyeler 
kuran düşünürler olarak konuya bakmış ve ibadeti kendi önyar
gılarına göre yorumlamaya çalışmışlardır. 

{Din, yarataola yaratılan arasında karşılıklı olarak yer alan bir 
ilişki üzerinde durmakta ve sadece bir tarafın diğer taraf üzerine 
etki ettiği fikrine itibar etmemektedir. Dini faaliyetler arasında 
seçeceğimiz herhangi birine dikkat ediniz; ortada karşılıklı bir 
iliŞkinin olduğunu hemen görürsünüz. Eğer böyle bir ilişkinin 
varlığım bir yana itersek, daha önce sözünü ettiğimiz baba, arka
daş ve ruh-beden analojileri, güçlerini tamamen yitirirler. Bütün 
bunları kaldırıp attıktan sonra bile hala "Tanrı" kelimesini kul
lanmaya devam edebilirsiniz; ama artık dini bir ifade kullanıyor 
sayılmazsınız;) Y önetilenin, çocuğun ve dostu n iyilik ve mutlu
luklarından samimi olarak memnunluk duymayan, onların baş
larına gelecek felaketlerden acı hissetmeyen hiçbir yönetici, baba 
ve dost iyi olamaz. Bir şeyden memnunluk ve zevk duymak ise 
bir tür yarar elde etmektir. "Acı duyma"nın ise bu durumun zıt
tma işaret ettiğini söylemek mümkündür, fakat bu bir abartma 
olur. Acıyla kanşık bir sevgi, umursamazlıktan daha iyi ve daha 
çok tatmin edici olsa gerek. Beden-ruh analojisi de aynı sonucu 
daha bir açıklıkla gözler önüne sermektedir. Şöyle ki: vücudu
muzdaki hücrelerin sağlıklı olması, bize yarar sağlamaktadır. 
Şüphesiz, hücrelerin hastalanmasıyla elele edilen yarann mikta
nnda bir azalma olur. Fakat yine de onlar, bize daima yarar sağ
lamaktadırlar. 

Ramanuja, muayyen bir ruha ait olan bedeni, ruhun sürekli 
olarak yönettiği ve kontrolu altında tuttuğu şeylerin toplamı ola
rak tanımlar. Bu tanıma göre, Mutlak Tanrı, kozmik organizmin 
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ruhu durumundadır. Fakat öyle görünüyor ki, Ramanuja, ruhun 
bedene etki ettiği gibi bedenin de ruha etki ettiğini unutmakta, 
hatta onu inkar etmektedir. Bu şekilde, bazı noktaların gözden 
uzak tutulması veya tek yanlı bir tutumun izlenmesi, farklı dini 
gelenekiere bağlı filozofların belirgin bir niteliği olmaktadır. 

(Tanrı-insan ilişkisinin tek yanlı olarak ele alınmasının birçok 
tehlikesi vardır. Eğer biz, Tanrı karşısında güçsüz isek ve değer
ler alanına herhangi bir katkımız yoksa, sadece Tanrı bizim üze
rimizde faaliyet göstermekte ve biz O'nun için hiçbir şey yapa
mamakla isek, insanlarm diğer yaratıklar üzerindeki etkilerini 
nasıl anlayacağız? Bu, "ikinci" veya " tali sebepler" diye adlandı
rılan çok eski bir felsefe problemidir. Tanrı mutlak Sebep'tir; yani 
sonsuz kudretiyle alemde varolan her şeyi tesbit ve tayin eden 
O'dur. Fakat eğer tesbit ve tayin eden Tanrı ise bizim yapabilece
ğimiz hiçbir şey yok demektir. Malebranche ve diğer bazı filozof
lar, fiziki değişınderin sebebinin Tanrı olduğunu söylerken yüz
yıllardır dinde zaten varolan bu tek yanlıli.ğı daha tutarlı bir şe
kilde ortaya koymaktaydılai) 

Günümüz felsefesinin gözde bir aracı durumunda olan dil tah
lillleri, bu problemi açıklığa kavuşturabilecek bir güce sahiptir. 
Şöyle ki: eğer Tanrı, her şeyi tespit ve tayin ediyor ve her şeye ka
rar veriyorsa, bu durumda biz insanların kullandıklan "tespit et
me", "karar verme" gibi ifadelerin anlamları nedir? Bu kelimelerin 
nasıl kullanılacağını Tanrının yaptıklarına mı yoksa _insanın yapıp
ettiklerine mi bakarak öğreneceğiz? Eğer söz konusu kelimeleri, 
öncelikle insanın yapıp-etmeleri hakkında kullanmıyorsak, Tann
mn fiillerinden nasıl söz edebileceğiz? Keza, eğer bu kelimelerin 
anlamları, insanın yapıp-etmelerinden alınıyorsa, aynı kdimeleri, 
bütün faaliyeti tekelinde bulunduran Tanrıya nasıl atfedebiliyoruz? 

Kutsal Kitab'ın "Eyub Bölümü"nde ilahi kudretin felsefi bir 
tartışmasının yapıldığı, en sonunda Eyub'a dünyayı yaratan ve 
kontrol eden Tanrı hakkında alışılagelmiş tarzda kullanılan keli
meleri anlamadığı söylenmektedir. "Eyub Bölümü" hakkında 
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öne sürülen yorumlara göre, Eyub, Tanrının kudreti karşısında 
kendisini o kadar güçsüz ve alçak gönüllü hissetmiştir ki, ilahi 
adalet meselesi üzerinde daha fazla ısrar edememiştir. Fakat böy
le bir yorum, açıktan açığa olmasa da, mes'elenin çözümünden 
uzaklaşmaktadır. Eyub, sadece Tanrının ne büyük bir güce sahip 
olduğunu öğrenmekle kalmıyor, ilahi kudretin bizimkinden tam 
anlamıyla farklı olduğunu ve dolayısıyla biz insanların bu kudre
ti anlayamayacağını da öğrenmiş oluyor. Eyub, güçsüzlüğünü 
fark ederek ilahi adalete meydan okumaya cesaret edemeyeceğini 
anladığı için değil, 'Tanrı bunu ya da şunu yapar" dendiğinde 
bunun anlamını kendi sınırlı gücüyle tam olarak anladığını san
dığı ve böyle bir cesareti gösterebildiği için mağrur bir tavır ta
kınmıştır. Burada işlenen hata, ilahi gaye ve adalet yüzünden iş
lenmemiştir; çünkü kasırgadan gelen ses, adaletten söz etme
mekte, gaye hakkında ise hemen hemen hiçbir şey söylememek
tedir. Bu olayın sırrı, ilahi fiillerle ilahi adalet arasındaki ilişkide 
değil, bizzat bu fiilierin mahiyetinde ve hikmetindedir. 

Modern terminoloji ile ifade edilecek olursa, denebilir ki, 
Eyub kendi bildiği "kudret" ve "yaratma" kavramlarının, herhan
gi bir çıkarıma iletmeyecek kadar muğlak ve esrarengiz oldukla
rını anlamaya başladı. Antony Flew ve onun gibi düşünenler, 
Tanrı fikrinin ancak "kudret" fikriyle ayakta durabileceğini ve bu 
sonuncu kavramı açık ve seçik bir kavram olarak görüp ona da
yanarak bazı sonuçlara varmanın mümkün olacağını öne sürme
leri, söz gelişi hasta olan bir insanın hastalığının bizzat Tanrı ta
rafından verildiğini veya en azından o kişinin Tanrının ihmaline 
uğradığını söylemeleri, doğrusu, çok tuhaf görünüyor. lnsanın 
hastalığı konusunda Tanrı mutlak fail olmakla beraber yegane fa
il değildir. Eğer O, yegane fail olsaydı günlük dilimizdeki "faali
yette bulunma" sözünün kullanılması mümkün olmazdı. Mutlak 
Fail'in her şeye karar verdiğini ve diğer "failler"in sadece verilen 
kararların ayrıntılarını tekrar ettiklerini söylemek, "karar verme" 
sözüyle düşünmeden oynamak anlamına gelir. Eğer ben X'e ka-
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rar veriyorsam, bunu kararlaştıran benim, Tanrı değildir. Eğer 
ben hiçbir konuda karar vermiyorsam "karar" kelimesi dilime 
nasıl girdi? Benim, "Kötülük Problemi" hakkında öne sürdüğüm 
linguistik tahlil de bundan ibarettir. Bence bu problem, dil tahlili 
açısından doğru olarak ortaya konamamış bir problemdir. 

Hastalığa, bakteriler dahil, birçok etkenler sebep olabilir. Ma
dem ki kudret ve faaliyet gibi ilahi sıfatlar evrenseldir, o halde her 
yaratık, mütevazi bir ölçü içinde de olsa, bu sıfatiardan kendi pa
yına düşeni alacaktır. Kudret kavramının odak noktası olan "karar 
verme" , geniş anlamda sadece Tanrıya hasredilemez. Hatta o, ne 
sadece Tanrıya, ne insana, ne de diğer hayvaniara hasredilebilir; o, 
bütün realitenin dokusuna sinmiştir. Eğer "Mutlak Fail daha kü
çük ve önemsiz faillerin insana getirecekleri zararları önleyebilir
di" şeklinde bir itiraz söz konusu olursa buna şöyle bir cevap veri
lebilir: Yaratıklar ne ölçüde kukla düzeyine indirilebilir ve buna 
rağmen yaratık olm� sıfatını koruyabilirler? (Unutmayınız ki bir 
kuklanın molekülleri kukla değildir: kukla, faal bir fert değil, sa
dece istatistiki bir taslaktır) . Flew'in bu konuda Eyub'dan daha 
akıllı bir tutum içinde olup olmadığını doğrusu merak ediyorum. 

Şimdiye kadar sanki bir tek dini Tanrı fikri varmış gibi ko
nuştum. Bazı ayrılıkları dikkate almak şartıyla ben, bunun böyle 
olduğuna inanıyorum. Pek tabii burada yüksek dinleri dikkate 
almak ve hayali şeylerle dolu politeist şeytan ve yan-tanrı figür
lerini bir tarafa bırakmak gerekir. Bu yapıldığı taı<dirde, "Tanrı" 
kelimesinin, Sanskritçedeki Işvara'nın, Arapçadaki Allah'ın ve 
İbranicedeki Kutsal Bir'in oldukça l<esin ve evrensel bir dini an
lam ifade ettiğini görüyorum. Aslında Tanrı kavramlannın çoğal
tılıp yayılmasından kısmen filozoflar sorumludur. Tanrı fikri, 
sezgiye dayanan bir kavramdır. Felsefe, bu fikri açıklamak için 
bir takım şekiller ve yollar bulmaya çalışmıştır. Bu bakımdan fi
lozofların tutumları pek şaşırtıcı görülmemelidir. 

Dini sezgi, mantıki şekiliere sokulmak İstenince bazı hatalara 
kolaylıkla düşülebilir. Bilindiği gibi, her zaman gerçeğe parmak 
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basmak kolay olmuyor. Bir kez hata işlenince de onu düzeltmek 
büsbütün zordur; çünkü din, muhafazakar bir nitelik taşımakta
dır. llahiyatçılar, mensup oldukları dini, felsefi bir tarzda ifade 
etmeye çalışınca -ki bunu genellikle yapmışlardır- bu konuda ya
pılan hatalar, felsefenin ilkeleri vb. dini geleneğin ayrılmaz bir 
parçasını oluşturur. Böyle bir durumun hem Batıda hem de As
yada ortaya çıktığına tanık olmaktayız. Gerek felsefe, gerekse 
din, tealogların varmış oldukları sonuçlarla bugün bile mfıcadele 
edip durmaktadır. 

Sözünli ettiğimiz mantıki çözüm yollan genellikle ilk sebep, 
hareket etmeyen muharrik, sonsuzluk, mutlakhk, zorunluluk, 
yetkinlik ve yoktan varetme gibi kavramlarla ifade edilmektedir. 
Dine göre Tanrı, gerçek anlamda Yaratıcı'dır. Filozoflar, kana
atİınce biraz da acele ederek, bunu, Tanrının, yaratılana nispetle 
lik Sebep olduğu anlamında aldılar. Bu görüşe göre Tanrı, evren
sel Sebep, her şeyin Sebeb'i olmaktaydı. Öyle görünüyor ki bu şe
kilde düşünülen Tanrı, gerçekte hiçbir şeye etki edememekteydi. 

İncil, Tanrının yetkin bir varlık olduğundan söz etmekte ve 
bazı ayetlerde, O'nun hiç değişınediği ifade edilmekteydi. Filo
zoflar, bunu Platon'un Cumhuriyet'inde veya Aristo'nun metafizi
ğinde görülen "mutlak değişmezlik" ve "mutlak yetkinlik" kav
ramlarıyla bir ve aynı şeymiş gibi gördüler. Bilindiği gibi, Platon 
ve Aristo'ya göre, Tanrı, elde edilmeye değer her şeye ezelden sa
hip olup O'nun, yaratıklardan veya başka bir kaynaktan alacağı 
hiçbir şey yoktur. Bu bakımdan Tanrıya değişme atfetmek an
lamsız ve yararsız olur. Öyleyse bu konuda Yunan felsefesiyle 
Kutsal Kitab'ın ifadeleri arasmda tam bir uygunluk vardır. Bu ne 
büyük bir yanılmadır! ;  lsa, İncil' de, inananlan Tannyı taklit et
rneğe ve bu yolla mükemmel olmaya çağınrken acaba "hareket 
etmeyen muharrik"ten mi, yoksa hiçbir etki edemeyen bir "ilk 
sebep" ten mi söz diyordu? lsa'nın yolunda giden bir kimseyi, 
Aristo'nun hareket etmeyen Aristokrat'ını taklit etmeğe çalışan 
bir kimseye nasıl benzetebiliriz? 

141 



ALEMDEN ALLAH'A 

Spinoza, bu konuda daha kestirmeden gitti. Ona göre felsefe
nin (o, bununla Yunan felsefe geleneğini kast ediyor) lncil'de bir 
takım doktrinler bulmuş olması, daha işin başmda iken işlenen 
en büyük bir hata olmuştur. Çünkü her ikisinin söyledikleri bir
birleriyle uzlaşamayan farklı fikirlerdir. Ben, bir Spinozacı deği
lim; fakat bana öyle geliyor ki o ,  bi.ı konuda, rüya görenler dün
yasmda uyanık kalabilen bir insan gibidir. 

Eğer Yunan felsefesinin değişmezlik ve mutlaklık kavramları, 
dinin Tanrı görüşünü anlatmaktan acizse, filozoflar nasıl bir yol 
izleyerek bu görüşe felsefi bir ifade bulacaklardır? Daha doğrusu 
dinin Tanrı görüşünü, mantıki bir derli topluluk içine sokmak 
mümkün müdür? Belki bu konuda P. Tillich'in yaptığı gibi dini 
ifadeler için lafzi değil de "sembolik" bir nazariye geliştirmek zo
runda kalacağız. Felsefe, dinin yararına olmasa bile, kendi yararı 
için Tanrı hakkında mantıki ve lafzi bir şekilde söz edebilme 
ümidinden vazgeÇmemelidir. Eğer bu konuda rasyonel açıdan 
söylenecek bir şey varsa bu işi yapacak birilerinin bulunması ge
rekir. Bunu filozof yapmayacak da kim yapacak? 

Düşünce tarihi bize gösteriyor ki, dinin Tanrı düşüncesi, in
sanlığın temel bir kavramıdır. Felsefi bir teizıne varma imkanı so
nuna kadar denenıneden makul girişimlerden vazgeçmek uygun 
olmaz . Böyle bir imkan gerçekten denenmiş midir? Belki. Fakat 
bu standart ders kitaplannda ve tarih kitaplannda yapılmamıştır. 
Bu kitaplarda felsefenin değişmez varlık fikrinin dindeki adının 
Tanrı olduğu şeklindeki Yunan dogması, ciddiyetle ele alınan ye
gane yaklaşım olmuştur. Bu dogmanın zıttı olan sonlu ve izafl bir 
Tanrı görüşüne sadece birkaç yerde dokunulmuştur. Zaten bu şe
kilde sınırlı ulühiyet anlayışı, yüksek dinlerin öne sürdükleri 
Tanrı fikrini ifade etmeğe muktedir olamamıştır. 

Ben şunu teklif edeceğim: Din felsefesinin standart terimleri 
mutlak, sonsuzluk, değişmezlik, ezelilik, yeterlilik, zorunluluk, 
evrensel sebep dindeki Tanrı anlayışına da uygulanabilir; fakat 
alışılagelmiş olandan daha az iddialı olmak şartıyla. Tanrı, bir 
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anlamda mutlak, sonsuz, değişmez ve nihai sebeptir. Fakat başka 
bir anlamda da "izafi", "sonlu",  "değişen" ve "nihai netice"dir. 
Tanrı, bu asli zıtlıkların her iki yönüyle de tavsif olunabilir. An
cak Tanrı her iki yönde de prensip olarak diğer varlıklardan ta
mamen farklıdır. O, kendine özgü bir şekilde veya daha "ulvi" 
anlamda Sebep'tir; aynı ölçü içinde de neticedir. O, başka varlık
ların olamayacağı bir anlamda sonludur. Ben buna "ikili aşkınlık 
ilkesi" diyeceğim. Bu konuda ciltler dolusu şey söyleyebilirim; 
hatta söyledim de. Fakat "ikili aşkınlık ilkesi" son zamanlarda 
aklıma geldi. Bu ilke hakkında düşündüklerimin hepsini şu anda 
size söyleyemern. Buna rağmen, ilgili fikirlerin oluşturduğu sis
tem hakkında bir iki şey söyleyebilirim. 

� Batılı filozof ve tealogların çoğu, dünyadan habersiz, yalnız 
kendi bildiğini bilen (bilinen nedir o da belli değil ya) Aristocu 
Tanrı anlayışını reddetmişlerdir. O halde Tanrının dünyayı bildi
ğini öncelikle kabul ederek işe koyulalırn. Bana öyle geliyor ki 
O'nun bilgisi bir anlamda sonsuz, bir anlamda da sonlu olacak
tır. Şu anda varolan dünya, varolması muhtemel olan yegane 
dünya değildir. Tanrı, varolması muhtemel olan dünyalardan 
hangisinin gerçekten varolduğunu bilir) O, mümkün olan evren
leri de bilmektedir; ama sadece mümkün olarak. Çünkü Tann

nın onları varolduklanndan dolayı bildiğini söylemek O'na ilim 
değil, yanılma atfetrnek demek olur. O halde Tanrınm gerçek 
hakkındaki bilgisi, sadece gerçeklik kazanmış olanların bilgisine 
inhisar etmektedir. Eğer başka imkanların gerçekleşmesi söz ko
nusu olsaydı Tanrı olanları da bilecekti. Fakat madem ki ortada 
böyle bir şey yoktur, o halde Tanrının onları bilmesi diye bir şey 
de yoktur. Bu, ilahi bilgide bir sonluluğun bulunduğunu lazarn

ınun eder. 
Fakat ilahı bilgi başka bir açıdan da kesin ve kendine özgü 

bir şekilde sonsuzdur. Dünyanın içinde bulunabileceği bütün 

muhtemel dururnların oluşturduğu bütünlüğü düşünelim. Eğer 

"sonsuz" kelimesinin ifade ettiği bir anlam varsa, bu söylediği-
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miz sonsuzdur. Tanrı sadece bu sonsuz bütünlüğü bilmekle kal
maz; O, eğer gerçeldik kazanacak başka bir imkan varsa onu da 
bilecektir. O halde O'nun potansiyel haldeki bilgisi, tasavvur edi
lebilen en kesin anlamda sonsuzdur. 

Yaratıklara gelince, onların sadece bilgileri değil, muhtemel 
bilgileri de sınırlı olacaktır. Söz gelişi insan, içinde yaşayamaya
cağı bir dünyanın durumunu bilemez. Hiç birimiz, fil olmanın 
ne demek olduğunu canlı ve açık olarak tasavvur edemeyiz; ama 
Tanrı böyle bir şeye kadirdir. 

Yukanda sonlu-sonsuz şeklinde bir zıtlık söz konusu olunca 
Tanrının, zıtlığın her iki yönünü de kendine özgü bir şekilde içi
ne aldığını söyledim. Eğer Tanrının bilgisi, bizim bilgimiz gibi sı
nırlı ise, nasıl "kendine özgü" olabilir? Bu soruya vereceğim ce
vap şu olacaktır: Bizim gerçekler hakkındaki bilgimiz sadece 
sonlu değil, aynı zamanda bizden daha akıllı ve şanslı olanlarca 
daha ileriye götürebilen türden bir bilgi; eksik, bölük-pörçük ve 
kesinlikten uzak bir şuur halidir. Tanrının gerçek hakkındaki 
bilgisi ise, tam tersine, kesin ve tamdır. Çünkü O, bütün gerçek
ler alanını ideal bir apaçıklık içinde ihata etmektedir. 

Başka bir zıtlığı, söz gelişi, sebep-sonuç ya da etkileyen-etki
lenen çiftini düşünelim. Biz yaratıklar, sadece bazı varlıklara etki 
edebiliriz; bütün varlıklara değil. Hangimiz daha varolduklarını 
bile düşünrneğe vakit bulamadığımız ölmüş insanlara etki ede
biliriz? Ya da uzayın uzak köşelerincieki çağdaşlanmıza? llahi 
etkinin farklılığı, en azından onun evrenselliğinden ileri gelir; 
hiçbir şey bu etkinin dışında kalamaz. Acaba bu şekilde bir etki 
etmeye denk evrensel bir etkilenmeden de söz edebilir miyiz? 
Fezanın uzak köşelerincieki çağdaşlarımıza etki edemeyeceğimiz 
gibi onlardan herhangi bir etki de alamayız. Etki etme gücü
müzle ilgili sınırlılık, etki alma durumu için de aynen geçerlidir. 
Ancak cehalet ve tutarlı düşünememe, "izafi" olanı bir şey, mut
lak ve bağımsız olanı da tamamen ayrı bir şey olarak görebilir. 
lnsan, bir tek şey karşısında olmasa bile, normal olarak hem ba-
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gımlı, hem de bağımsızdır. Tanrının evrensel olarak etki etme 
imkanına sahip olduğunu nasıl düşünüyorsak, O'nun evrensel 
olarak etkilenme imkanına da sahip olabileceğini de, bir an için 
düşünelim. Bana öyle geliyor ki sadece Tanrı, her iki imkana da 
aynı ölçüde sahip olabilir. Şimdi "ikili aşkınlık ilkesi"nin var

mak istediği hedefi belki daha iyi görmektesiniz. Şuna kesinlikle 

inanıyorum ki, dinin Tanrı anlayışını, geleneksel olarak kabul 
edilmiş olan kavramlar değil, ancak "ikili aşkınlık ilkesi" telmik 
bir dille açıklayabilir. 

Bu ilke için bir orjinallik iddia etmediğini söylememe izin ve
riniz. Bu ilkeye böyle bir paye veren kimse çıkmadığı gibi onu 
ayrıntılı olarak inceleyen bir kimse de çıkmamıştır. Bu fikrin 
özünü, sayısı bir düzineyi geçen bazı filozof ve tealogların eser
lerinde bulmak mümkündür. Whitehead, bunlar arasında en ön
de gelir. Fakat ben, bu fikrin ilk ipuçlarını Harvard Üniversite
si'nden hacarn W H. Hacking'de ve daha sonra Alman psikologu 
Fechner'in eserlerinde buldum. Tarihçilerimizin dikkatlerini 
çekmemiş olmasına rağmen, Fechner, geçen yüzyılın en orijinal 
ve derin teologlarından biridir. Ayrıca Almanya'da Pfleiderer, 
Fransa'da Jules Lequir, Amerika'da W P. Montagne, Martin Buber 
ve daha başkalan olmak üzere en azından beş ayrı ülkede burada 
sözünü ettiğimiz görüşler üzerinde durulmuştur. 

Şimdi tekrar Yaratıcı Tanrı düşüncesine dönelim. Söz gelişi, 
Tanrının, "ışık varolsun" diye buyurduğu söylenir. Eğer ilahı ha
yatta bir karar verme söz konusu değilse "ışık varolsun" sözünün 
anlamı ne olacak? Dine göre, bu karar hür bir iradeyle verilmiştir. 
Fakat bu, yaratıcı hürriyetle, gelişigüzel bir şekilde hareket etme
yi birbirine kanştıran deterministlerin anladığı anlamda bir hürri
yet değildir. Spinoza'nın aksi yöndeki iddiasma rağmen, Tanrının 

kararlan sebep-sonuç zincirine tabi değildir . Eğer nedensellik, 
klasik determinizrnin anladığı şekilde değil de daha zayıf ve farkh 
bir anlamda alınırsa ona da bir şey diyeceğim yok. lnsanın fikirle
rinin beşeri kaynağı hakkında söylediklerim doğruysa, i nsanın 
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kararlarında da Tanrınınkilere benzer bir yönün bulunması gere
kir. Mütevazi bir şekilde de olsa bizim de daha önceden hiçbir se
bebin (Tanrı dahil) tesbit ve tayin etmediği veya zorunlu kılmadı
ğı bir şeyi yapma gücüne sahip olmamız gerekir. 

Kısacası, dil tahlili açısından bakıldığında, klasik anlamda de
terminizmin teolojide yeri yoktur. Hatta böyle bir determinizmin 
varlığı fizikte bile bir tartışma konusudur. Tanrının varlığına ina
nan bir kimse, "ana sebep" ilkesini, sebep-sonuç ilişkisine eşit
miş gibi görmemelidir. Bir sonuç kendisinden önce gelen sebep
ler zincirinden daha fazla şey ihtiva etmektedir. Akar su kendi 
kaynağını aşar. Sebep olmak, yaratmak demektir. Gerçekler ala
nını zenginleştirmek, kendi kendini aşmak demektir. Kendi şart
ları içinde daha sonra ortaya çıkacak olan sonucu önceden gös
termek, nedensellik ilkesinin sadece tali bir yönüdür. 

Yaratıcı Tanrının kararlarını, O'nun zorunlu ve sonsuz gerçek
liğine eklenen şeyler olarak görmek gerekir. Başka deyişle, ilahi 
yaratmanın ilk safhası, Tanrının varlık alanı içinde yer alan bir ar
tış olup zımnen de olsa bir değişrneğe işaret eder. Karl Barth, bu 
görüşü kabul edenlerden biridir. Tanrının yaratması, bir anlamda, 
ilahi varlık içinde yer alan bir kendi-kendini yaratmadır. Ikhna
ton, çok önceleri "benim Tanrım kendi varlığına şekil verir" şek
linde konuşmuştu. lspanyalıların gelişlerinden önce Meksika'da 
yaşamış olan bir şair şöyle diyor: "Her şeyi yaratan kendi kendini 
yaratır. " Görebildiğim kadarıyla bu konu hakkında başka bir gö
rüş öne sürmek pek fazla bir anlam ifade etmemektedir. 

insanın yapma fiilini ele alalım. Biz, "karar verme"den, "az
metme"den söz ederiz. Yetişkin bir insanın karakteri, onun eski
den vermiş olduğu kararların toplamından başka nedir? Sartre ve 
Whitehead'den daha önce Lequier'in de açıkça gördüğü gibi, in
sanlar, büyük ölçüde kendi kendilerini yaratırlar. O şöyle der: 
"Tanrım, Sen beni kendi yaratıcı m olarak yarattın " .  Leq u i er, 
bundan fazlasını da gördü. Ona göre, Tanrı, bizim hür irademizi 
kullanarak neye karar verdiğimizi bildiği için bizim kararımız 
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O'nun bilgisi dahilinde olur. Biz yalnız kendi varlığımızda değil, 
ilahi varlıkta da sürekli olarak bir takım özler ve anlamlar yaratı
rız. Ayrıca diğer hemcinslerimizin, hakkımızda edindikleri tecrü
belere katkıda bulunuruz. O halde yaratılan her şey, başkalannın 
kendi kendilerini yaratmalarında önemli bir unsur olmaktadır. 

lMadem ki Tanrı mutlak bir açıklama ilkesidir ve yaratma 
önemli bir ilahi vasıftır, O'ndan gayrı varlıkların da kendilerine 
uygun düşen mütevazi yaratıcı güçlere sahip bulunmaları gere
kir. Yaratılmış olanların özellikleri, kaynağını ilahi vasıflardan 
alan ve bu vasıflardan daha mütevazi olan yaratma şekilleridir. 
Bu, bazı Rönesans düşünürlerin ve Leibniz'in üzerinde durdukla
rı fakat yeterli ölçüde geliştirilmedikleri eski bir görüştür.) 

Sonsuz hürriyete yalnız Tanrı sahiptir. İnsanın hürriyeti beşe
ri anlamda bir hürriyettir. Bu açıdan bakılınca köpeğin de, hatta 
atomun da kendilerine göre hürriyetleri vardır. Bugün fizikçiler 
bile bunu imkan dahilinde görmektedirler. Öyleyse din felsefesi
nin, bu gerçeği kabul etmesi gerekmez mi? 

Bu doktrine göre, dünyada görülen kötülüklerden hareket ede
rek Tanrının, kötülüklerin ortaya çıkmasını istediği hükmüne var
mak doğru olmaz. Tanrı kozmik anlamda bir yöneticidir, fakat 
hiçbir yönetici yönetilenlerin yerine karar vermez; yönetilenlerle 
ilgili somut kararları bizzat üzerine almaz. O, sadece sınırları gös
terir. Yönetilenler, bu sınırlar içinde kendi kararlarını kendileri 
verirler. Tanrının bütün kudreti kendi tekelinde toplama arzusu, 
insanlarınkinden daha güçlü değildir. Dahası var: Tanrı, karar ver
me yetkisini isteyerek başkalarına verme konusunda önde gider. 

Şimdiye kadar Tanrının varlığına inanmanın sebepleri üzerin
de hiç durmadım. Bu, bir başka vesile ile ele alınması gereken bir 
konudur. Ancak eğer filozoflar, dinin Tanrı görüşü hakkında be
nim burada gösterrneğe çalıştığım kadar kötü bir yanılma içinde 
iseler, bu demektir ki onlar çabalarında bu fikrin doğruluğunu 
gösterememişlerdir. Sanıyorum bu, yeniden ele alınması gereken 
bir konudur. 
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Bu konudaki kanaatimizi şu şekilde özetleyebiliriz: Dindeki 
Tanrı bir şahsa atfedilen vasıflara (analojik olarak) sahip bir var
lıktır. Felsefenin Tanrısı ise gayrı-şahsi olup mutlaktır. Bu ikisi 
eşit olamaz. Mutlak, sonsuz, hareket etmeyen muharrik gibi şey
ler yoktur; bunlar sadece soyut kavramlardan ibarettir. Buna rağ
men dindeki Tanrının mutlak ve sonsuz olan hareket etmeyen bir 
yönü vardır. Başka bütün varlıkların üstünde olan böyle bir Var
lık'ı, en iyi "ikili aşkınlık ilkesi" ile açıklayabiliriz. Tanrı, tama
men kendi varlığına has bir şekilde bağımsız ve bağımlı, sonsuz 
ve sonlu, değişmeyen ve değişen, cüz'i ve evrenseldir. lzafi yön, 
somuttur; soyut ancak somut olanda gerçeklik kazanır. Tanrının 
aşkın izafiliği, O'nun bir hususiyetidir. Tıpkı başka varlıklar gibi 
O da kendisine yöneltilen çağnlara mukabelede bulunur. Hürri
yetin ve sevginin en yüce anlamı olan ortaklaşa yaratma sürecin
de Tanrı, ulvi bir ortak olarak başkalarıyla işbirliğine koyulur. 
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TA B t AT TA N TA N R I YA 
A. E. TAYLOR* 

C. C. 
T

abiattan tabiatın Tanrısına" gitmeye çalışan delil, farklı 
çağlarda tabiat gerçekleri hakkında bildiğimiz aşağı-yu

kan kesin ve sağlam bilgilere ve bu arada mantık sayesinde elde 
ettiğimiz şu veya bu derecede bir açık-seçikliğe sahip olup farklı 
ikna etme imkanlarına yer veren muhtelif şekillerde dile getirile
bilir. Fakat bütün bu şekillerin hepsinin temelinde yatan düşünce 
baştan sona hep aynıdır. Eksik olan tam olana, bağımlı bağımsıza, 
zamanla kayıtlı olan ezeli ve ebedi olana işaret etmektedir. "Dik
katimize sunulan objelerin toplamı" anlamına gelen Tabiat, yani 
çevremizdeki canlı ve cansız varlıklar ve bu arada gerek araların
da, gerek bu varlıklarla münasebet içinde olan bedenlerimiz, da
ima eksik haldedir. Onun bir sınırı , bir limiti yoktur. Araştırma 

lskoçya'nın Edinburgh Üniversites'nde Felsefe Profesörü olarak çalışan A. E. 
Taylor ( 1 869-1 945) çağımızın ünlü düşünürleri arasında yer alır. O, özellik
le Platon hakkında yazdığı eserlerle tamnmış olmakla beraber, aynı zaman
da, çeşitli felsefi problemlerle uğraşmış, özellikle ahlak ve din konularında 
ciddi eserler kaleme almış orijinal bir fikir adarnıdır. Burada çevirisini sun
duğumuz yazı ,  onun l 926'da neşrettiği The Vindication of Religion (Dinin 
Te'yidi) adlı eserinin bir bölümünü oluşturmakıa olup W r Alston'un ya
yınladığı Religioı.ıs Belief and Philosophical Thought (New York. 1 963, s. 39-44) 
adlı eserden alınmıştır. 
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maceramızı daha ileriye götürdükçe, mekan ve zaman içinde uf
kumuz sınırsız bir geri çekilme temayülü göstermektedir: "Deni
zin ötesinde daha birçok denizler vardır. " Doğrusu, Tabiat daima 
bağımlıdır; oradaki hiçbir parça, kendi öz varlığının tam bir açık
lamasını ihtiva etmemektedir. Herhangi bir parçasının mevcut 
durumunu açıklamak için onun başka bir parçası ile, bu sonun
cunun da üçüncü bir parçayla olan münasebetini daima dikkate 
almak zorundayız. Bu, ila nihaye böyle devam edip gider. 

Tabiatm muhtevası hakkındaki bilgimiz, daha tam ve daha 
zengin oldukça, bir şeyi öteki şeylere, ondan da, aynı şekilde, 
başkalarına bağlayarak açıklama gereğini daha az değil, daha çok 
duyarız. Dahası var: Değişkenlik, Tabiatm her parçasına damga
sını vurmuştur: "Her şey gelip geçmekte; baki olan bir şey yok." 
Geçmişte burada olan, şu anda ortada yoktur; şimdi orada olan 
da bir gün olmayacaktır. "Şu anda denizin gürlediği şurada bir 
zamanlar kayalık durmaktaydı. "  Hatta ilk bakışta kalıcı gibi gö
rünenin bile, yakından tetkik edildiğinde, sadece yavaş yavaş 
doğmak ta ve ölmek te olduğu müşahade edilir . . .  Modern astro
nomi, bize bütün bir "yıldızlar sistemi"nin tedrici bir meydana 
geliş ve yokoluşunu anlatmaktadır. Bu ve benzeri düşünceler bi
limin çocukluk dönemini yaşadığı günlerde eski Yunanlının aklı
na Tabiatm kendi başına yeterli bir sistem olmadığı, onun kendi 
varoluş sebebini kendi içinde taşımadığı sonucunu getiriyordu. 
Zamana bağlı olup da değişen her şeyin gerisinde .değişmeyen ve 
ezeli olan birinin varolması gerekir. Öyle biri ki, değişen her şe
yin kaynağı ve onların nasıl iseler öylece varolmalarının bir açık
laması durumunda olsun. 

Ilk anda, bu şekildeki bir değişkenlik, sadece değişmeyen 
maddeyi bilme arzusunu doğurdu. lşte "şeyler" diye adlandırdığı
mız, o değişmeyenin gelip geçici safhalarından ibaretti. O ,  su 
muydu, buhar mıydı yahut ateş miydi, yoksa bunların hepsinden 
farklı bir şey miydi? Bilim alanının ilk insanları için başta gelen 
sorulardan biri, kendisinden herşeyin meydana çıktığı ilk madde 
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hakkındaki soruydu. Bugün artık "her şey sudur" demek ile 
"Tanrıya inanıyorum" demek oldukça farklı bir durum arzetmek
tedir. Kendisinden başka şeylerin meydana geldiği ana maddenin 
araştırılması arzusu, "Hareket Etmeyen Muharrik"in varlığının 
kanıtlanması için Aristoteles tarafından öne sürülen meşhur deli
lin ve o günden bugüne kadar Tanrının varlığı ile ilgili insani tec
rübeden (a posteriori) kalkan bildiğimiz bütün deliliere dair teşeb
büslerin gösterdiği istikamette a tılmış mütereddit ve önünü pek 
seçemeyen bir ilk adımdır (Aziz Thomas tarafından da benimse
nen hareket deliline göre Tanrı, bizzat hareket etmemekte ve bu 
dünyadaki hareketin ve hayatın kaynağı olmaktaydı) . 

Ueğişmeyen "madde"deki istikrarın Tabiatta görülen olaylan 
tam olarak açıklayamadığının anlaşıldığı ve bütün süreçlerin ha
yat kaynağı durumunda olan "hareket"in nereden geldiğini ayrı
ca sormaya ihtiyaç duyulduğu gün, bilimin ilk kurucuları vakit 
geçirmeden yine aynı istikamette bir adım daha atmış oldular. İş
te problem, l<endisini Aristoteles'e ve onun takipçisi Thomas 
Aquinas'a bu şekil içinde takdim etmekte idi. Onlar, Tabiatın bir
lik arzettiğine inanmaktaydılar. Çevremizdeki dünya hayatımızın 
bizi aşina kıldığı görünüşte düzensiz ve kanunlara uymaz bütün 
hareket ve değişmeler, mutlak olarak düzenli ve mütecanis olan 
hareketlerden (mesela gök sferlerinin hareketlerinden) kaynak
lanınakla ve onların etkileri sonucu varolmaktadırlar. Bu görüşe 
göre, Tabiatta tam hakim durumda olan hareket, dünyanın çev
resini saran yıldızlar sistemi sferinin görünürde düzenli ve devri 
nitelikteki hareketleriyle özdeş olmaktadır. 

Fakat Aristoteles, varlığı farzedilen bu hareketin sözde ger
çekliğini, başka hiçbir açıklamaya ihtiyaç göstermeyen bir mut
lak varlık olarak benimsemekle yetinemezdi. Hiçbir hareket, ken
di kendisini açıklayamaz; dolayısıyle, gök sferlerinin "niçin" de
vamlı ve düzenli bir hareket oluşturduğunu da ayrıca sormamız 
gerekiyor. Aristatdes ve takipçileri, bunun sebebini ancak hayal 
ürünü mitlerin diliyle açıklayabilmekteydiler. Madem ki hiçbir 
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şey kendi kendisini harekete geçiremiyor, Tabiatı çevreleyen bü
tün hareketin, başka hiçbir şey tarafından hareket ettirilmeyen, 
dolayısiyle değişmeyen, nasıl ise öylece olduğu için herhangi bir 
gelişmeye ihtiyaç göstermeyen, hep aynı ve yetkin olan bir varlık 
tarafından başlatılmış olması gerekiyordu. "Öyle bir ilke ki bütün 
sema ona dayanır" (Metafizik, 1072 b, 14).  Ve Aristoteles felsefe
sinin öngördüğü diğer bazı faraziyelerden anlıyoruz ki, bu "il
ke"nin yetkin ve yaşayan bir akıl olarak düşünülmesi gerekiyor. 
Böylece, Aristoteles'in tabii bilimlerin ilkelerini dile getirişinde 
şu açık sonuca ulaşıyoruz: Tabiat, kendi iç yapısı içinde ele alın
dığında, yetkin ve ezeli bir hayat kaynağına dayanılarak açıklana
bilir ancak. Bu kaynak, ne tabiatın kendisi, ne de onun bir parça
sıdır. lşte bizzat tabiatın, en sonunda, rasyonel bir tahlile tabi tu
tulmasıyla "Tanrının aşkınlığı"na açıkça işaret edilmiş olunuyor 
(Aristoteles ve Thomas Aquinas "ispatlanmış oluyor" demeyi ter
cih ederlerdi) .  Onların muhakeme şekli, "kozmolojik delil"in da
ha sonra ortaya çıkan her çeşidinin ilkesi olmaktadır. 

<;, Şimdi Tabii Kelam konusunda yazılmış gözde eserlerin öne 
sürdükleri "Tanrının varlığına dair deliller"in kaynağı olan bu 
düşünce çizgisini geriye dönerek gözden geçirdikten sonra ken
dimize şu soruyu soralım: Bu düşüncenin şu anda bizim için ka
lıcı olan ne gibi bir değeri vardır; ve o, mü'minin "şevkle ve haki
ki manada" ibadet edebileceği bir Tanrının gerçek varlığı istika
metinde ne ölçüde bir ipucu vermektedir? Düşüncenin ifade edi
liş tarzının bize modası geçmiş gibi geldiğini yahut onu öne sü
renlerin Tabiatın yapısına ilişkin ayrıntılar hakkında günümüz
dekilere uymayan görüşlere (özellikle astronomideki yerin mer
kez olduğu anlayışına) sahip olduklarını düşünerek (bu yolla 
Tanrının varlığına gitmeyi hedef alan) fikrin kendisinin de, zam
ri olarak eskidiğini zannetmemeliyiz. Yıldızlar sisteminin oluş
turduğu evren hakkındaki eski görüşlerin yerlerine yenilerinin 
konması veya hayvan türlerinin sabitliğinin kabul edilmesi, Tan
rıya gitme düşüncesinin gücünü hiç de etkilemeyebilir. Burada 
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hemen bir yana itilrnesi gereken iki eleştiri bulunmaktadır ki 
bunlar, makul görünrnekle birlikte eğer büsbütün yanılrnıyor
sarn, hedeften oldukça uzağa düşmektedir ler. ) 

"Hareketin hareket etmeyen kaynağı"nın gerekliliğini öne sü
ren delilin ana noktası gözden uzak tutulrnarnalıdır. "Hareket"in 
Aristoteles terrninolojisinde her türlü değişme anlamına geldiği
ni hatırlarsak, delili daha iyi anlarız. Iddia, değişmenin değişme
yen bir sebebe veya kaynağa bağlı olduğu iddiasıdır. Ayrıca, Tabi
atın hayatını oluşturan değişme serilerinin bir başlangıç ve sonu 
olduğuna dair ilmi bir talıminin bulunmadığını söylemek sure
tiyle delili bir yana itebileceğimiz hayaline de kapılrnamalıyız. 
Delilde sözkonusu olan bağımlılığın (değişmenin değişmeyene 
dayanrnasının) zaman içindeki bu ardardalıkla ilgisi yoktur. 
Onunla aniatılmak istenen asıl şey şudur: Bir olay hakkındaki 
bilgimiz, o olayın hakiki sebebini bilrnedikçe, tamlık arzetmeye
cektiL 'B' öyle olduğu için '�mn da böyle olduğunu söylediğiniz 
ve B'nin niçin öyle olduğu hakkında bir şey söyleyemediğiniz sü
rece A hakkındaki bilginiz eksik demektir. Nihai olarak Z öyle 
olduğu için �nın böyle olduğunu söyleyebilecek dururnda bu
lunduğumuz zaman bilginiz tam olabilecektir. Öyle ki, Z kendi 
varoluş sebebini kendi içinde taşısın ve onun niçin öyle olduğu
nu sormarnıza gerek kalmasın. 

Bu bir çırpıda bizi şöyle bir sonuca götürür:<.Tabiattaki her 
olayın niçin öyle olduğunu, onun varoluş şartlarının nelerden 
ibaret bulunduğunu sorrna hakkına daima sahip olduğumuza gö
re, onu var kılan Z'nin Tabiata bağlı olmaması gerekir. Böyle bir 
muhakeme tarzının asıl gayesi, Tabiatın varolduğu gerçeğinden 
Tabiat-üstü bir varlığın realitesine gitmektir. Ve bu nokta, zaman 
için başlangıcın olup olmadığı veya hiçbir "olay"ın olmadığı bir 
zamanın bulunup bulunmadığı sorusundan etkilenmemektedir.) 

Makul fakat aynı zamanda sathi olan şu görüş de bizi hedef
ten uzaklaştırmamalıdır: "Hareketin sebebi" ile ilgili yegane me
sele, şeylerin bir zamanlar sakin halde bulunduklarını ve daha 
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sonra hareket etmeye başladıklarını öne süren gereksiz bir farazi
yeden doğmaktadır; rneseleyi bütünüyle bir tarafa itrnek için ya
pılacak olan şey, tıpkı modern fizikçinin yaptığı gibi, hareket ha
linde olan parçacıklar, atom veya elekıronlarla işe koyulrnaktır. 

Aristoteles'in "gök sferleri"ne atfettiği mutlak anlarnda rnüte
canis hareketlerden modern fiziğin haberli olmadığını, onun sa
dece şöyle veya böyle istikrarlı olan hareketleri bildiğini söyle
rnek de konuyla doğrudan doğruya . ilgili değildir. Sözgelişi, bü
tünüyle rnütecanis bir hareket içinde olan "parçacıklar" sistemi 
ile başlarsanız, bu sefer de "diferansiyel" (differential) hareketle
rin doğuşunu açıklamamız gerekecektir. * Epicurus'un yapmaya 
çalıştığı gibi eğer hepsi aynı istikarnette hareket eden ve aynı rö
latif hıza sahip olan parçacıklar yağmuru ile başlarsanız, bu kez 
de bütün bu parçacıkların karmaşık yapılar oluşturmak için na
sıl olup da bir araya geldiklerini açıklayarnazsınız. Herbert 
Spencer gibi "rnütecanis" bir nebuladan başlamayı tercih ederse
niz, Spencer'in açıklamadığı bir noktayı, yani çeşitliliğin (hete
rojenliğin) işe nasıl karıştığını açıklamak zorundasınız. Eğer eli
nizdeki aslı verilerden dünyamız gibi bir dünya çıkaracaksınız 
-ki o, Mill'in haklı olarak söylediği gibi, sadece birlik değil, son
suzca bir çeşitlilik de arzeder- postula olarak öncelikle kabul et
tiğiniz herhangi bir dizi verilerinizde münferit değişiklik kadar 
mütecanisliğe de sahip olmak mecburiyetindesiniz. "Hiçbir şey
den hiçbir şey meydana gelmez. "  Tıpkı bunun gibi, pürüzsüz 
bir mütecanislikten aynı derecede pürüzsüz bir

'
mütecanislik çı

. 
kar. lmkansızlığına rağmen, diyelim ki, tabii bir bilim sistemi
nin ilk verilerinde münferİt farklılığa hiç yer vermediniz; bu se-
fer de sizden farklılığın mevcut olmayışını açıklamanız pekala 

Fizikte hareket ve değişme yasaları, ya 'diferansiyel' ya da 'entegral' bir şekil 
almaktadır. Birincisinde belli bir süreç kendi kendisini orıaya koydukça tarif 
ve tasvir edi l i r ;  i k i n c i s i n d e  ise ayr ınt ı l ar  b ü t ü n  bir  s ü rec in  genel  
niteliklerinden çıkarılır. (Çev.) 
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istenebilir. Tabiatçı bir açıklama getirmek için farklılığı mutlak 
bir mütecanislik göstermeyen daha gerideki bir durumdan çı
karmamz gerekecektir. Ne mütecanislik ve birlik, ne de farklılık 
kendi başına açıklanabilir; işe hangi taraftan başlarsanız başlayı
nız eski malum ikilemle karşı karşıya kalırsınız: Ya hiçbir sebep 
öne sürmeden ilk veriler, çıplak "gerçekler" olarak kabul edilir 
yahut bir sebep öne sürülecekse, onun Tabiatın dışında, "tabiat 
üstünde" aranması icab eder. 

"Hareket"ten hareketin "hareket etmeyen" kaynağına giden 
bu eski delilin, genel şekli içinde tekrar ifade edildiği takdirde, 
delilin günümüzde bile nasıl ısrarla öne sürülebileceği gerçeğine 
bir göz atabiliriz. Daha önce gördüğümüz gibi, delil, zamanla 
kayıtlı, şarta bağlı ve değişken olandan ezeli olan, değişmeyen 
bir şeye gitmekte ve onu kaynak olarak görmektedir. Bu muha
kemenin düğüm noktası şuradadır: Belirli olgu veya olayların 
her türlü açıklaması, daha başka açıklanmamış olguların dikka
te ahiımasını gerekli kılar. O halde, bir şeyi tam olarak açıkla
mak -diyelim ki böyle bir açıklamayı elde etmemiz mümkün
dür- açıklanan olgunun, kendi varoluş sebebini bizzat kendi 
varlığında bulan bir şeye geri götürülmesini gerekli kılar. Öyle 
bir şey, nasıl ise öyledir, kendi başına öyledir; ve o şey, elbette 
bir olay veya sade bir olgu değildir. Dolayısiyle o, olgu ve olayla
rın toplamı olan Tabiata dahil değil, onun "üstünde"dir. Eğer 
canı istiyorsa her insan, bu şekilde bir düşünme tarzı için harca
yacak zamana sahip olmadığını, kendisini yeni olgular yahut ol
gular arasında bugüne kadar belirlenmemiş ilişkilerle meşgul et
mesinin daha iyi olacağını söyleme hakkına sahiptir. Onu bun
dan dolayı suçlayamayız; fakat sözkonusu eski problemin ifade 
ettiği anlam konusunda hassasiyet göstereniere -eğer onlar eksik 
ve zamanla kayıtlı olandan yetkin ve kayıtsız-şartsız varolana 
gitmeyi reddediyorlarsa- problemi nasıl ele almayı teklif ettikle
rini sormaya yetkiliyiz. Bana sorarsanız burada sadece iki alter
natif görmekteyim: 
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l. lnsan, tıpkı Hume'un Tabii Din Üstüne Diyaloglar'da yaptığı 
gibi,* şunu söyleyebilir: Her ne kadar her parçası, açıklanmak 
için öteki parçalara dayanmak durumunda ise de, Tabiat diye ad
landırdığımız olgu ve olayların oluşturduğu topyekün sistem, 
kendi kendisini açıklayabilecek durumdadır. Filozof ve ilahiyatçı
ların "Zorunlu Varlık" diye söz ettikleri şey, "alemin bizzat kendi
si" olabilir. Başka bir deyişle, içinde zamanla kayıtlı tek tek var
lıkların bulunduğu bir sistemin bizatihi kendisi ezeli olabilir; ora
da her üye eksik olduğu halde, bütün tam olabilir; her üye değiş
tiği halde, bütün değişmeyebilir. Dolayısiyle, dünün ve bugünün 
birçok filozofunun söylemiş olduğu gibi, "ezeli" olan, mahiyeti 
tam olarak anlaşılmış "zamanlı varlık"tır. Tabiat ile Tabiat-üstü 
arasında bir zıtlık yoktur. Zıtlık sadece "bütün olarak kavranan 
Tabiat" ile bölük pörçük algıladığımız Tabiat arasındadır. 

Bu düşünce güzel; fakat ben şahsen onun eleştiri karşısında 
ayakta durabileceğine inanmıyorum. Zikrettiğim bu formülün 
akla getirdiği ilk soru, Tabian bir "bütün" olarak tarif etme te
şebbüsünün kendi içinde çelişkili olup olmadığıdır. Eğer çelişkili 
ise, Tabiatı olduğundan başka türlü anlama,  elbette mümkün ol
mayacaktır. Bir olaylar terkibi durumunda olan Tabiann, kendi 
iç yapısından dolayı eksik olduğu, gerçek anlamda bir birliğe sa
hip olmadığı açıktır sanıyorum. Diyelim ki Tabiat A,B,C,D, diye 
dört unsurdan oluşmaktadır. A:nın davranışını "açıklamak" için, 
B,C ve D'nin yapısına ve her üçünün A ile ve bübirleriyle olan 
karşılıklı ilişkilerine başvurmamız gerekiyor. Eğer A:nın yapısı ve 
B,C ,D'nin yapıları hakkında her şeyi biliyorsak, bir dizi "genel 
kanunlar" yardımıyla A:nın davranış biçimini açıklayabileceğimiz 
meydandadır. Fakat A:nın niçin orada olduğu ve eğer orada ise 
niçin kendilerine has tamamen farklı yapılara sahip başka şeylere 
değil de, B, C ve D'ye komşu olduğu yine de açıklanmadan kala-

* 'iahut Diyaloglar'daki tenkitçi şüphecinin yapıığı gibi. Çünkü Hume'un bu 

görüşü kabul edip etmediği hususunda emin olamayız. 
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caktır. Bunun açıklanmamış olan, kendi kendini de açıklayama
yan kaba bir "gerçek" olduğunun kabul edilmesi gerekir. "Mad
de" ve "enerji"nin (yahut fizik sistemimiz için nihai unsurlar 
olarak alacağımız başka şeylerin) milyonlarca yıl önceki kesin 
dağılımını bilmedikçe, "tabiat kanunları" hakkındaki bilgimizin 
miktarı, tabiatın şu andaki durumunu açıklayamayacaktır. Aynı 
kanunlar ve fakat farklı bir "ilk" dağılım ile dünyanın bugünkü 
durumu çok farklı olabilirdi. Mill'in ifadesiyle, gerek "collocati
ons" gerek "sebeplilik yasaları" her çeşit ilmi açıklamalarımıza 
girmek zorundadır. Doğrusu, bilgimiz arttıkça daha önce çıplak 
hakikatler olarak kabul edilen bazı "collocation"lara sebep bul
ınayı daima öğreniyor olmamıza rağmen, bunu yapmaktaki başa
rımızı, yine açıklanmamış çıplak hakikatler olarak aldığımız da
ha evvelki "collocation"lara dayanmamıza borçluyuz. E. Meyer
son'un* dediği gibi, biz "açıklanamayan"ı, başka bir yerde tekrar 
öne sürmek pahasına, şimdilik bir tarafa itmekteyiz. 

lmdi, Tabiatı, hakkında daha çok şey bildikçe neredeyse ken
di kendini açıklayabilen, hakkında her şeyi bilince de kendisini 
bütünüyle açıklayan bir sistem olarak görmek, "kaba gerçekleri" 
tamamen gözardı ederek Tabiatı bir "kanunlar" terkibine irca et
mek demektir. Başka bir deyişle, bu cüzi varlıkları salt küliiier
den imal etme teşebbüsüne koyulmaktır ve dolayısiyle sonunda 
başarısızlığa mahkum olmaktır. Bilimin fiili terakkisi, bu duru
mun en iyi şahididir. Tabiatın görünen yanını "kanun"a irca et
me faaliyetimizde ileri gittikçe, açıklanamayan çıplak gerçekler 
diye nihai unsurlarımıza atfettiğimiz nitelikler yığını, daha az de
ğil, daha çok karınaşık ve şaşırtıcı bir manzara arzedecektir. Bir 
elektron, "kaba gerçek" olarak Newton'un katı ve nüfuz edilmez 
küreciklerinden daha sert bir doza sahiptir. 

Emile Meyerson ( 1859- 1 933) daha ziyade bilim ve episteınoloji konularına 

ağırltk veren bir Fransız ntozofudur. Ayniyel ve Realite, Derıcıneler adlı felsefi 

eserleri bulunmaktadır. (Çev. ) .  
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O halde şunu söyleyebiliriz: (Eğer Tabiat hakkında yeterli öl
çüde bilgimiz olsaydı, onun kendi kendini açıklayan bir bütün 
olduğunu görürdük' şeklindeki bir düşüneeye kapılmamız, boş 
hayalin peşine takılmamız demek olur. "Yasa" ve "olgu" ikiliği 
tabiat bilimlerinden kaldınlamaz, bu demektir ki, ya tabiat açık
lanamaz olarak kalacak yahut (eğer açıklanacaksa) açıklama, Ta
biatın dayanmakta olduğu "dışarıda"ki bir şeyde aranacaktır. ) 

İşte bundan dolayıdır ki, gerek bilim adamları, gerekse filo
zoflar arasında Tabiatı açıklama teşebbüsünden tamamiyle vaz
geçme ve bir "nihai çokluğa" (pluralism'e) dayanma arzusunun 
iyice yer ettiğini görmek, fazla hayret uyandırmıyor. Bu, "yasa" 
ve "olgu" ikiliğine teslim olduğumuz anlamına gelir. Biz, Tabi
atın, her biri kendi özel yapısı ve tarzı içinde davranış gösteren 
farklı unsurlardan meydana geldiğini sanıyar ve açıklama işinde 
bize düşen görevin, işte bu farklı unsurlar arasındaki etkileşimi 
en az sayıda ve en basit yasalara başvurarak karşımızda bulduğu
muz dünyayı anlatmak olduğunu düşünüyoruz. Başka bir deyiş
le, bu durumda, "Tabiatı açıklama" çabalarından vazgeçiyor ve 
"onun parçalarına" ,  onlara has niteliklere ve onların başka "par
çalar" ile olan ilişkilerine bakarak açıklamakla yetiniyoruz. Bu, 
belli bir problemi çözmeye, mesela bazı yeni "türlerin" ortaya çı
kışını ve hayatını devam ettirişini sağlayan şartları keşfetmeye 
yönelen bir bilim adamı için her bakımdan meşru bir yoldur. Fa
kat "nihai pluralizmin" bir 'Tabiat Felsefesi" için , son söz olup 
olamıyacağı tamamen ayrı bir meseledir. Eğer olduğunu kabul 
ederseniz, "Tabiat"a malettiğiniz çok sayıda nihai unsurun varlı
ğı yahut onların niçin mevcut niteliklerine sahip oldukları konu
sunda " tesadüf eseri öyle olmuşlar" demekten başka bir sebep 
öne süremezsiniz. İşinizi daha iyi yapmanız için şu andaki bilgi
nizin yeterli olmamasından dolayı değil, bir açıklamanın olmadı
ğı, olamadığı fikrine yöneldiğinizden dolayı açıklanmayan kaba 
gerçekle yetinmeye razı olmaktasınız. Böylece, anlaşılmaz bir sır
rı, realitenin ta kalbine yerleştirmektesiniz. 
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Buna şöyle mukabelede bulunulabilir: Nasıl olsa sonunda bir 
noktaya gelmek zorunda olduğumuzu görüp onu, hoşumuza git
sin veya gitmesin, şimdiden niçin kabul etmeyelim? Fakat böyle 
bir "nihai açıklanamazlık"a son nokta olarak gelip teslim olmak, 
bütün bilimin üstüne kurulduğu düşüncenin bizatihi geçerliliği
ni inkar etmek demektir. Bilimin gelişme tarihi süresince böyle 
bir açıklanamaz kaba gerçeğe teslim olma, öncelikle reddedilmiş
tir; şu anda sahip olduğumuz bilgilerimiz açısından salt gerçek 
olarak kabul edilmesi gereken şeyle karşı karşıya geldiğimiz her 
an daha ileri derecede bir açıklama isternek hakkımızdır. Başka 
türlü yapmak, bilimin ruhuna ihanet etmek olur. O halde kaçı
nılmaz olarak şu sonuca ulaşmaktayız: Ya ilmi araştırmaya ilham 
veren ve onu yönlendiren ilkelerin kendileri bir hayaldir yahut 
Tabiat, kendi kendini açıklayan ve dolayısiyle tabiatın bir parçası 
olmayan bir şeye dayanmak zorundadır. Bu varlık, kelimenin 
tam anlamıyla "tabiatüstü" veya "aşkın"dır. "Aşkınlık" ile anlatıl
mak istenen şey, Tabiatın ve Tabiatın her parçasının bariz özelli
ğini oluşturan "yasa" ve "olgu" ikiliğinin ortadan kalktığı varlık 
halidir. Bu aşkın varlık, "kaba" bir gerçek olmadığı gibi, soyut 
evrensel bir yasa veya o tür yasaların bir toplamı da değildir. O ,  
kendi kendine ışık tutan gerçek bir Varlık'tır. Gerçek tabiatı kav
rayabilseydiniz O'nu görebilirdiniz. Zaten öyle bir tabiata sahip 
olmak, varolmak ile aynı şeydir. lşte bana öyle geliyor ki, değişen 
ve zamanla kayıtlı olan tabiatın, ezeli: ve değişmez olan "başka
sı"na kaçınılmaz işareti bu yolla olmaktadır. 
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