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Ö N S Ö Z 

Tanrı 'ya ilişkin herhangi bir yargının bilgisel değeri felsefi vt 
dinî açıdan büyük ö n e m arz etmektedir. Öyle ki, Tanrı 'nın 

gerek varlığı ve gerekse O'na ilişkin bir tasavvur açısından dile 
getirilen yargıların bilişselliği (yani, onların Tann 'n ın gerçekli-
ğiyle ilişkili olması) temel birtakım epistemolojik sezgilerden ba
ğımsız olarak düşünülemez. Bir yargının epistemolojik açıdan 
değeri veya bilişselliği o yargının doğru olduğuna ilişkin bir ge
rekçenin varlığına bağlıdır. Buna göre, "Tanrı vardır" veya "Tan
rı her şeyi bilendir" şeklindeki teolojik önermelerin bilgisel de
ğeri önemli ölçüde doğruluklarına dair yeterli bir gerekçenin bu
lunup bulunmadığına bağlı kalacaktır. Bu tür önermelerin doğru 
olduklarını bilme imkânımız var mı? Varsa, bu doğruluğu ne şe
kilde veya hangi yollarla tanıyabiliriz? 

Bu ve benzer soruları bir de recede (de olsa) tatmin edici bir 
şekilde yanıtlamanın önemi sadece felsefi bir arayışın ilgi alanıy
la sınırlı olmasa gerek. Dinî açıdan bakıldığında, gerek Tanrı'nın 
varlığına veya tasavvuruna ilişkin bir yargının bilişselliği büyük 
ö n e m arz etmektedir. Tanrısal gerçeklikle hiçbir şekilde örtüş-
meyen /bağdaşmayan birtakım inançlara (önermelere) dayandı
rılmış bir dinî inancın veya imanın tatmin edici olabileceğini dü
şünmek pek mütokün görünmemektedir . Bu durumda, dinî inan
cın Tanrısal gerçeklikle olan (olması gereken) ilişkisinin gerek-
çelendirilmesi gerçekçi (realist) bir Tanrı ve din anlayışı bakımı
ndan kaçınılmazdır. Bir başka ifadeyle, bir inancın Tanrısal ger
çekliğe referansla neden doğru veya yanlış olduğu noktasında 
serd edilebilecek bir gerekçe konunun epistemolojik boyutunun 
önemini ortaya koyacaktır. Epistemolojik sezgilerden bütünüyle 
soyutlanmış bir Tanrı tasavvurunun dinî inanç ve yaşantı açısın
dan doğurabileceği sıkıntı belki de, "bilinmeyen bir Tanrı"ya 
inanmanın ve ibadet etmeninin imkânı ve değerinin n e olabile
ceği sorusuyla ilişkilendirilerek daha iyi anlaşılabilir. 
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"Tann'yı bilmek mümkün müdür?" şeklindeki bir sonaya veri
lebilecek bir yanıt çözümlemesel açıdan en az iki önemli kavra
mın, yani 'Tanrı' ve 'bilgi' kavramlarının yeterli b i raç ı l ımmı ge
rekli kılmaktadır. Ne var ki bu iki kavrama ilişkin tam bir içerik-
sel bel ir lemede bu lunmak pek kolay görünmemektedir . Tanrı 
kavramı noktasında sergilenen ve sergilenebilecek farklı yakla
şımların bir benzerinin foıTgı kavramı noktasında da tezahür etti
ğini söylemek abartılı olmayacaktır. Aslında bunun , felsefi çö
zümlemenin doğasından kaynaklandığı da düşünülebilir. Tanrı 
kavramı noktasında gözlemlenen en önemli farklılıkların başın
da kuşkusuz, Tanrı'yı bir zat (kişi) olmak bakımından bir dizi 
özsel sıfatlarla (bilgi, güç, irade vb.) niteleyen teistik dinler ile 
bu tür nitelemelere yer vermeyen teistik-olmayan dinlerin tasav
vurları yer almaktadır. Tanrı kavramına ilişkin bir irdelemeyi te
istik dinlerle sınırlasak bile, bu dinler arasında, önemli ve belki 
de aşılmaz birtakım farklılıkların varlığını koruyacağı açıktır. 
Kaldı ki bir dinin kendi içinde de felsefi ve kelami açıdan farklı-
laşan Tanrı tasavvurlarına rastlamak mümkündür . Öyle ki aynı 
teistik düşünce geleneğindeki bir "iman edilen Tanrı" tasavvuru 
ile "felsefi/metafizik/mistik Tanrı" anlayışlarının her zaman bire
bir örtüştüğünü söylemek mümkün görünmemektedir . 

Ancak bu felsefi ve kelami farklılıklara rağmen teistik dinlerin 
Tanrı tasavvurları arasında önemli sayılabilecek bir örtüşümden 
de söz edilebilir. Örneğin, zaman zaman farklı semantik ve onto-
lojik sezgilere rağmen teistik dinlerin hepsi Tanrı'yı her şeyi bilen, 
her şeye gücü yeten, mutlak iyi, mutlak irade sahibi, kendinden 
başka bütün varlıkları hür iradesiyle yaratan, varlığı için kendin
den başka hiçbir şeye dayanmayan, ezelî, ebedî vb. niteliklere 
sahip maddi-olmayan bir varlık (zat) olarak tasavvur etmektedir
ler. Biz de Tann'nın bilinip bilinemeyeceği konusundaki tartışma
mızda genel olarak böyle bir teistik tasavvuru esas alacağız. 

Diğer yandan, bilginin imkânı ve mahiyeti konusundaki sorular 
da felsefenin bilinen ilk dönemlerinde yer alan bir dizi tartışmala
ra kadar uzanmaktadır. İlk dönemlerden günümüze kadar uza
nan ve bilginin bir şekilde imkânsızlığını savunan kuşkuculuğun 
iddiaları bir yana, bilginin imkânını varsayan yaklaşımların onun 
neliği ve kaynağı konusunda ileri sürdükleri görüşlerin arasındaki 
farklılıkların realizm, idealizm, rasyonalizm, ampirizm vb. felsefi 
ekollerin oluşumuna kaynaklık ettiği bilinmektedir. Bilginin inan-
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cı içerip içermediği bir tartışma konusu olmakla birlikte, "doğru 
inanç"m bilgi için yeterli olmadığı Eflatun'dan günümüze kadar 
yapılan bilginin tanımına ilişkin tartışmalarda neredeyse temel bir 
kabul hâline gelmiştir. Ancak "doğru bir inanç"ın bilgiye dönüş
mesi için gerekli olan "artı öge' 'nin ne olduğu veya olması gerek
tiği de epistemolojide yine h e p tartışmalı olmuştur. Çağdaş epis
temolojide çoğu kez "haklı-çıkanm/haklılaştırma" veya 'güvence' 
olarak adlandırılan bu unsurun neliği hâlâ tartışma konusudur. 
Aynı şekilde, dinî inancın epistemolojik hakh-çıkarımsal temeline 
dair tartışmalar günümüz din epistemolojisinde temelselcilikten 
fideizme varan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır . 

Ancak, biz bu çalışmamızda doğrudan "dinî inanç" veya 
'iman'ın haklı-çıkanmsal temeline ilişkin çağdaş epistemolojik 
tartışmalara girmekten ziyade, dikkatimizi değişik açılardan 
"Tann'nm bilinebilirliği" noktası üzer inde yoğunlaştıracağız. Bu 
bakımdan dinî inancın makul (rasyonel) bir inanç olup olmadığı, 
böyle bir inanç olabilmesi için delile ihtiyaç duyup duymayaca
ğı, iman ve akıl ilişkisi gibi günümüz din felsefesinde oldukça 
tartışmalı olan konular üzer inde h e m e n h e m e n hiç durmayaca
ğız. Bu amaçla, evvela, Tann'yı bi lmenin imkânı çerçevesinde 
felsefi ve teolojik agnostisizmin (bilinemezciliğin) temel iddiala
rını eleştirel bir açıdan irdelemeye çalışacağız. Bu bağlamda 
Tanrı hakkındaki bilginin imkânını açık ve etkili bir şekilde yad
sıyan Kant'ın görüşleri üzer inde ayrıntılı sayılabilecek ö lçüde 
duracak ve bu görüşlerin temel dinamiklerini eleştirel açıdan ir
delemeye çalışacağız. Kant'ın eleştirilerinin daha sonraki bölüm
lerde ele alacağımız konulara bir tür öncelik teşkil ettiğini düşü
nüyoruz. Öyle ki Kant'ın iddiaları "Tann'yı bilmek" noktasında, 
epistemolojik bir haklı-çıkarımın geleneksel iki temel yolu olan 
a priori ve a posterioh yolunun da kapalı o lduğunu göstermeyi 
hedeflemektedir. Bu temel eleştiriye karşılık olarak, üçüncü bö
lümde, Tann 'nm tecrübeyle bilinebilirliğini a posteriori gerekçe
lere veya değişik açılardan geniş anlamda tecrübeye dayandıran 
yaklaşımları; dördüncü bö lümde de , yine Tann 'nm a priori bir 
yolla veya geniş anlamda (doğrudan veya çıkarımsal olarak) 
akılla bilinebilirliğini savunan yaklaşımlar üzer inde duracağız. 

Bir şeyin bilinebiliriiği noktasındaki epistemolojik haklı-çıkan-
mm tabiatmın önemli ölçüde bilgiye konu olan veya olduğu id
dia edilen varlığın tabiatı tarafından belirlendiğini söylemek ye-
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rinde olacaktır. Felsefe tarihinde bir bakıma gelenekselleşmiş 
rasyonalizm (akılcılık) ve ampirizm (tecrübecilik) ikilemini bir 
an kenara bıraktığımızda, bir önermenin haklı-çıkanmı (yani, 
doğru olduğuna dair ileri sürülen gerekçenin) için değişik daya
naklardan söz edilebilir. Örneğin, mantıksal veya matematiksel 
bir önermenin haklı-çıkanmsal temelinin a priori (akli), doğa bi
limlerine ait bir önermenin haklı-çıkarımsal temelinin a posteri-
ori (tecrübi) ve kendi benliğimize ilişkin bir doğruluğun da sez
gisel bir haklı-çıkanma dayandığını düşünebiliriz. Bu anlamda 
bilginin kaynaklarının farklılaşmalarına paralel olarak biliş tarz
ları da değişiklik arz etmektedir. Konuya, Tann'yı bilmek açısın
dan yaklaştığımızda, ilgili epistemik haklı-çıkarımsal iddiaların 
bilginin bu farklı kaynaklarını/biliş yollarının bir çoğunu (a pri
ori, a posteriori, sezgisel vb.) kapsadığını; dolayısıyla, Tann'yı 
bilmek konusundak i yaklaşımların birden fazla epistemolojik 
düz lemde ele alınmasının kaçınılmazlığını dile getirmek gerekir. 
Öyle ki Tann 'ya dair epistemolojik bir iddia kendini tecrübi, ak
li, sezgisel vb . değişik bir haklı-çıkarımsal temellere dayandıra-
bi lmekte ve söz konusu bilginin mahiyeti de buna bağlı olarak 
farklılaşabilmektedir. 

İmkân ve mahiyet kavramları aynı şeyi ifade etmeseler de bir
biriyle çok yakından ilişkili ve hatta birbirini, bir yerde, karşılık
lı olarak gerektiren kavramlardır. Eflatunculukta olduğu gibi, 
mahiyetleri varlıklara ilişkin ezelî 'özler' olarak kabul edecek 
olursak, mahiyetlerin ezelî imkânlara delalet ettiklerini düşün
memiz gerekir. Bu bağlamda mahiyet ve imkân bir yerde birlik
te varolan şeylerdir. Yine de bu kavramlardan birisinin diğerine 
herhangi bir öncelik oluşturup oluşturmadığı tartışmalı olabilir. 
Ancak, elinizdeki kitabı Tann'yı Bilmenin İmkânı ve Mahiyeti 
olarak adlandırırken bu mülahazaları göz ö n ü n e almakla bera
ber, imkân ve mahiyetle ilgili bir teknik tartışmanın ötesinde söz 
konusu iki kavrama denk düşen şu iki soruyu yanıtlamaya çalış
tık: Tann'yı bilmek mümkün müdür? Eğer mümkün (yani, im
kânsız değil) ise, böyle bir bilginin mahiyeti nedir? Burada bilgi
nin mahiyetinden kastımız, onun a priori, a posteriori, sezgisel, 
doğrudan veya çıkanmsal vb. epistemik niteliklerden hangisine 
(veya hangilerine) sahip olduğudur. 

Tann'yı bilmenin imkânı ve mahiyetini irdelerken zaman za
man kelami birtakım bağlamlara göndermelerde bulunmakla be-
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raber daha çok felsefi bir çerçevede kaldık. Yine konuyu ele alır
ken herhangi bir felsefi sınırlamaya gitmemekle birlikte sonuçta 
Batı felsefesi ağırlıklı bir yaklaşım ortaya çıktı. Bu biraz da doğal 
olsa gerek. Çünkü Tanrı'yı bi lmeye ilişkin epistemolojik bir tar
tışma çerçevesinin daha çok bilgi odaklı olan m o d e m Batı felse
fesiyle belirlendiğini düşünmek pek yanlış olmayacaktır. 

Ve son olarak, kitabın tashihinden yayımlanmasına kadar de
ğişik aşamalarda yardımlarını esirgemeyen, başta Veli Aknar ol
mak üzere bütün kitâbiyât çalışanlarma içtenlikle teşekkür ede 
rim. Ayrıca çalışmalarım süresince fedakarlığını ve katkılarını 
esirgemeyen eşim Zehra'ya minnettarlığımı ifade etmek isterim. 

Mehmet Sait REÇBER 





BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GİRİŞ: BİLGİ, BİLMEK v e TANRI'YI BİLMEK 

Bu bölümde Tann'yı bilmenin imkânı ve böyle bilginin ne tür 
bir mahiyete sahip olabileceği konusuna bir başlangıç yap

mak için, evvela, 'bilgi'nin tanımı-mahiyeti ve dolayısıyla 'bil
mek' için gerekli ve yeterli koşulların neler olabileceği ve yine 
farklı bilgi türlerinin temel gerekçeleri üzer inde kısaca duraca
ğız. Daha sonra da bu kitabın asıl konusunu teşkil eden Tanrı 
hakkında bilginin (veya dar anlamda, "dinî bilgi"nin.) epis temo
lojik statüsüne ilişkin genel bir epistemolojik çerçeve çizmeye 
çalışacağız. 

1.1. Bilgi ve Bilmenin Koşulları 

"Bilginin ne olduğu" veya en azından "faı7menin nasıl bir şey ol
duğu ve nasıl bir şey olmadığı" görünürde bir çoğumuzun bildi
ği veya anladığını düşündüğü bir şey olmakla birlikte, bu konu
ya ilişkin bir irdeleme çoğu kez büyük güçlüklere kaynaklık et
mektedir.^ Bunun nedeni, belki de böyle bir bilginin veya bilme
nin zaten yeterince açık olması ve dolayısıyla bir i rdelemeye ge
reksinim duymayacak kadar yalın olduğudur, diye düşünülebilir. 
Bilmenin bu anlamda salt bir çözümlemeye konu olamayacak 
kadar temel olduğunu düşünen J. Cook Wilson bazı şeylerin as
lında sorgu konusu olamayacağını, çünkü yanıtlanmaya çalıştığı
mız bu tür sorulara ilişkin bir yanıtın ne olabileceğini soruyu 
sormadan tahmin ettiğimizi belirterek, bilmenin n e anlama gel
diğini baştan bilmeksizin böyle bir sorunun anlamsız olacağını 
savunur. Çünkü bilmek noktasında tecrübemiz o n u n herhangi 
bir araştırmayı öncelemesi gerektiğini ve bu yüzden de bir dön-

' Krş. D. Pears, Bilgi Nedir?, s. 13. 
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güsellik çerçevesinde kalmaksızın bilmenin de aynı şekilde bir 
soruşturma konusu olabileceğini düşünmek mümkün değildir. 
Ancak, neyi, nasıl bildiğimiz, doğrudan bilmenin ne olduğundan 
bağımsız olarak, bir araştırmanın konusu olabilir.^ Aslında bilgi
yi tanımlamanın zor olduğu veya bir döngüye düşülmeksizin ta-
nımlanamayacağı yeni bir şey olmayıp, Fahruddîn Râzî gibi bazı 
kelamcılarınm da iddia ettiği bir husustur.^ 
Bilginin ve bilmenin tecrübi açıdan çok temel ve yalın bir zihin
sel durum/olgu olduğuna"* katılmak mümkün görünmekle birlik
te böyle bir o lguya/hadiseye ilişkin bir tanımlamada bu lunmak 
ve hatta ne tür unsurların/koşulların böyle bir 'bilmek' hadisesi
nin gerçekleşebilmesi için gerekli o lduğundan söz etmek müm
kün görünmektedir. Bilginin bir zihinsel durumu olduğunu söy
lerken belki bir ölçüde bir tanımlama sunuyoruz, ancak onun 
bir sıradan zihinsel durum olmadığını; 'bilgi' olmak noktasında 
diğer zihinsel durumlardan niteliksel bir farklılığının olması ge
rektiği tartışma götürmeyecek kadar açıktır. Örneğin, bu bağ
lamda 'düşünce ' , ' inanç' vb . şeyler de 'bilgi' gibi birer zihinsel 
durumdur, ancak herhangi bir düşünce veya inancın kendi başı
na bilgi addedi lmek için yeterli olamayacağı açıktır. ' O hâlde, 
bilgiyi başka zihinsel olaylardan/olgulardan ayıran nedir? 

Her şeyden önce bilginin bir öznesi (bilen) bir de nesnesi (bi
linen) olması gerekir. Bilginin bu iki unsurunun örneğin, bir 
benliğin kendi kendini bilmesi noktasında bir şekilde örtüştüğü-
nü düşünsek bile bu ayırım korunmaksızın bilgiye anlam ver
mek kavramsal açıdan oldukça zor görünüyor. Ancak bu iki un
sur yine açıklayıcı/ayrımlayıcı görünmüyor. Çünkü, denilecektir 
ki, inancın veya inanmanın da bir öznesi ( inanan) ve bir de nes
nesi (inanılan) vardır, ama inanç bilgiyle aynı şey değildir. İna
nılan her şeyin bilgi olmadığı; birtakım yanlış inançların bulun
duğu yeterince açıktır. "Yanlış inanç" görünürde herhangi bir 
çelişki içermediği hâlde "yanlış bilgi"nin bir çelişki ifade etmedi
ğini söylemek güçtür, çünkü 'yanlış' olan bir şeyin 'bilinmesi'nin 
söz konusu olamayacağı açıktır. Örneğin bir kimsenin 2+2=5 ol
duğunu veya dünyanın kare şeklinde olduğunu bilmesine anlam 

2 J. Cook Wilson, "The Relation of Knowing to Thinking", s. 20-21. 
5 Bkz, H. Özcan. Maturîdî'de Bilgi Problemi, s. 40-41. 

Bilgi konusunda bilgi konusunda bu görüşü ayrıntılı bir şekilde savunanlar
dan biri T. Williamson'dır. Bkz. Knowledge and Its Limits, s. 21 vd. 
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Zihinsel bir durumun kendi basma bilgi içîn yeterli olamayacağı noktasmda 
eleştirel bir yaklaşım için bkz. A. J, Ayer, The Problem of Knowledge, s, 14-26. 
Türkçede "yanlış bilgi" ifadesinin görünürde herhangi bir çelişki içermiyormuş 
gibi kullanılması kanaatimce buradaki bilgiden "malumat (information)"ın 
kastedilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Bilginin epistemik açıdan daha temel olduğunu düşünen Williamson, bilginin 
inancı gerektirdiği hâlde inancın bilgiyi gerektirmediğinden ve, buna bağlı 
olarak, inancın bilgi gerekli olduğu hâlde yeterli olmadığı düşüncesinden ha
reketle inancın bilgi için kavramsal bir öncelik oluşturduğu sonucuna varılma
ması gerektiğini savunmaktadır. Bkz. Williamson, age., s. 2-5. 

vermek m ü m k ü n değildir. Ancak bir kimsenin bu tür şeylere 
inanması pekala mümkündür . Dolayısıyla "yanlış bilgi"'^ o lamaz 
tezini bir şeyin "yanlış o lduğunu bilmekten" dikkatli bir şekilde 
ayırmak gerekir, çünkü "2+2=5" veya "dünya kare şeklindedir" 
önermelerinin yanlış o lduğunu bilmekte herhangi bir sorun bu
lunmadığı açıktır. 

İnanılan her şeyin bilgi olamayacağı yeterince açık olmasına 
karşın ' inanç' ile 'bilgi'nin birbiriyle yakından ilişkili oldukları da 
nispeten açıktır. Her inanç bilgi değildir ancak, öyle görünüyor 
ki, her bilginin veya bilme hadisesinin bir inanç boyutu olduğu
nu kabul etmek gerekir. Bu durumda inanç, bilgi için gerekli ol
sa da yeterli olmayacaktır. Aslında, inancın bu anlamda bilginin 
gerekli bir unsuru olduğu ve bu yüzden bilgiye kavramsal bir 
öncelik teşkil ettiği yerleşik bir kanaattir.' ' Peki ama, inanç tek 
başına bilgi için yeterli değilse, bir inancın bilgi olabilmesi için 
gerekli olan unsurlar neler olabilir? İlk bakışta denilecektir ki, 
her inancın bilgi olamamasının nedeni do^myla olan ilişkilerin
den kaynaklanmaktadır . Yani, bilginin doğruyla ilişkisi kaçınıl
maz ve bir yerde tanımsal olmasına karşın bu durum inanç için 
geçerli değildir; bir inancın doğru olup olmaması varlığının zo
runlu bir koşulu değildir. Çünkü doğru da, inançtan farklı ola
rak, nesnel bir şeydir. Bir p önermesinin doğru olup olmaması 
bir kimsenin p ' ye inanıp inanmasına bağlı olan şey olmasa ge
rektir. Bir inancın doğruluğu da aynı şekilde nesnel olmalıdır. 
Fakat, bir şeyin doğruluğunun kişinin ona inanmasından bağım
sız o lduğunu dikkate aldığımızda doğruluğun kaynağı kişinin 
onu tanıması olamaz. Bu anlamda doğruluğun epistemolojik sü
reçlerden bağımsız ontolojik bir gerçekliğinden söz etmek gere
kir. 2+2=4 olması veya dünyanın yuvarlak olması bir şeydir, bi
zim onları bilmemiz/keşfetmemiz başka bir şeydir. Bir kimsenin 
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' Bkz. Kâdî Abdulcabbâr, Şerlju uşûli'I-hamse, s. 46. Nesefi, Ka'bî'nin de bilgiyi 
bu şekilde tarif ettiğini belirtmektedir. Bkz. Ebû'l-Muln en-Nesefî, Tabşıratu'I-
edille, I. 9. Ancak Nesefi bilginin bu tanımmı çeşitli nedenlerle pek uygun bul
mamaktadır. Bu nedenlerin en başta geleni böyle tanımlandığından bilginin 
alim-i mutlak olan Allah'a atfedilemeyeceğidir. Oysa her şeyi bilen Allah'a bil
gi atfetmek zorunlu olduğu hâlde inanç ii'ükâd) atfetmek doğru değildir. 
(Age., s. 11-12) . Yine bkz. H. Özcan, MâtundVde Bilgi Problemi, s. 43. İslam 
düşüncesindeki birtakım bilgi tanımlarına genel bir giriş için bkz. F. Rosent-
hal, Knowledge Triumphant, s. 46-69. 

' Fârâbî'nin 'Şerâ'it ul-Yakrn"i, s. 55. 

"2+2=»4" veya "dünya yuvarlaktır" önermesine ilişkin inancını 
doğru kılan gerçekte 2+2=4 olması veya dünyanın yuvarlak ol
masıdır. Bu anlamda doğrunun kaynağı varlığın mevcut (ilgili) 
hâli, yani gerçektir. Bu olguyu dikkate aldığımızda bilginin hangi 
anlamda inançtan ayrılması gerektiğini biraz daha açımlamış olu
yoruz. Nitekim, bazı kelam düşünürleri bilgiyi "bir şeye olduğu 
hâl üzere gönül rahatlığıyla (kuşkudan annmış olarak) inanmak
tır", şeklinde tanımlamışlardır.* Fârâbî de bilginin kesinliği bağla
mında " (1) Salt hâlde kesin bilgi bir şeyin öyle olduğuna ve öyle 
olmadığına inanmaktır. (2) Bunun, dışarıdaki şeyin varlığına uy
gun olduğunu, ona karşı olmadığını kabul etmektir. (3) Bunun 
ona uygun olduğunu bilmektir."^ vb. koşullan saymaktadır. 

"Bir şeye gerçekte ne ise o şekilde inanmak" o şeye ilişkin i-
nancın doğruluğunun da temel güvencesi olduğuna göre, bu du
rumda, bilgiyi doğru inançla eşitlemek mümkün görünmektedir. 
Yukarıdaki tanımda, gönül rahatlığı isuliûnu'n-nefs) veya "kuş
kudan arınmış olmak" diye ifade edebileceğimiz bir başka unsur 
da söz konusudur . Ancak böyle bir nitelik de sonuçta bilginin 
öznesinin içinde bulunduğu bir durumu ifade etmektedir ve bir 
kimsenin p önermesine hiçbir kuşku duymadan inanmasının 
kendi başına epistemik bir değer ifade etmeyeceğini düşünecek 
olursak (açıkça, bir kimsenin gerçekte yanlış olan bir şeye hiç 
kuşku duymadan inanması imkânsız bir şey değildir), sonuçta 
bilgiyle doğru inancı eşitlemek mümkün görünmektedir . Peki 
ama, doğru inanç ile bilgi bir ve aynı şeyler midir? Bir başka ifa
deyle, "doğru inanç" bilgi için yeterli midir? 

Menon diyalogunda, Eflatun bilgiye götürmek noktasında doğ
ru inancın önemine değinmekle birlikte aralarındaki bir farka 
işaret eder. 'Bilgi' ile "doğru inanç" arasındaki bu farkı temelde 
doğru inancın bir nedenle /gerekçeyle desteklenmediği sürece 
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'» Meno, 97b-98a. 
" Bkz. P. Moser, Knowledge snd Evidence, s. 13. Bilginin bu unsurlarına (koşul

larına) dair bazı çözümlemeler için bkz. K. Lehrer, Khowledge, s. 9-14; Moser 
ve Nat, "General Introduction: Human Knowledge-It.s Nature, Origin, and Li-
mits", s. 4-15; R. Audi, Epistemology, s. 219-255. 
R. Chisholm, Theory of Knosvledge, s. 5. 

insan zihninden çıkıp gideceğiyle açıklayan Eflatun, d o ğ m inan
cın ancak böyle bir nedene /gerekçeye bağlandığında bilgiye dö
nüşüp, istikrarlı bir statüye kavuşabileceğini savunur. Buna gö
re, bilgiyi doğru inançtan ayıran ve daha değerli kılan bilginin 
(doğruluğu için) bir gerekçeye sahip olmasıdır." ' Denilebilir ki, 
en azından Batı felsefesinde, Eflatun'dan bu güne bir doğru 
inancın bilgiye dönüşmesi için gerekli olan bu ek unsurun ne ol
duğu veya olması gerektiği h e p tartışmalı olagelmiştir ve bu un
sur çağdaş epistemolojide genellikle haklı-çıkarım veya gerekçe
lendirme ijustificatiOTÎ) olarak ifade edilmiştir. Haklı-çıkarım bir 
yönüyle epistemolojik bir iddianın neden doğru olduğuna ilişkin 
yeterli bir neden veya gerekçe sunmaktır, denilebilir. 

Bir şeyin ne olduğunu (mahiyetini) ortaya koyabilmek "o şeyi 
o şey yapan" özsel niteliklerin neler o lduğunu ortaya koymak 
anlamına geldiğinden, "bilgi nedir?" sorusunun yanıtı bilgi için 
zorunlu (özsel) niteliklerin ne o lduğuna bağlı kalacaktır. Ve bu 
bağlamda, bilginin Eflatun'dan bu yana gelenekselleşmiş "haklı 
çıkarılmış doğru inanç" tanımı bilgi için üç unsurun/koşulun ge
rekli o lduğunu göstermektedir: İnanç, doğmluk ve hakh-çıkanm 
(justificaton)}^ Ancak, bilgiye ilişkin bu tanım genel bir geçerlili
ğe sahip olsa da, gerek bu koşulların bilgi için yeterli o lup ola
mayacağı ve gerekse bu tanımda yer alan her bir öğenin d e 
kendi içinde farklı tanımlamalara ve tartışrçalara açık olması 
"bilgi nedir?" sorusunun daha ayrıntılı bir irdelemesini gerekli 
kılmaktadır. Şimdi, bu unsurların bilgi için neden gerekli olduğu 
üzerinde duralım. 

Bilginin inançla olan ilişkisiyle başlamak gerekirse, bazen epis
temolojinin temel konusunun aslında inancın veya inanmanın 
haklı-çıkarımı veya doğrulanması olarak düşünülmüştür. Örneğin 
bir teistin Tann 'nın varolduğuna inanması, bir ateistin Tann 'n ın 
varolmadığına inanması ve yine bir agnostiğin ne teistin n e de 
ateistin inandığına inanması ' inanmak'la kastedilen şeyi bir şekil
de anlamamıza yardımcı olabilir.'^ Benzer şekilde, Tann'ya inan-
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13 K, Lehrer, Knovviedge, s . 12. 
^ Moser, Knowledge and Evidence, s. 13-14; Chisholm, Theory of Knowledge. s. 5-6. 
" Chisholm, age., s. 5. 
" Bkz. Moser, Knowledge and Evidence, s. 14. 
" Bu konuda kısa bir değerlendirme için bkz. Moser ve Nat, agm., s. 6-8. 

mak gibi, dünyanın yuvarlak olduğuna inanmak veya Mehmet'in 
evde olduğuna inanmak vs. birer inançtırlar. İnancın neden bilgi
nin bir koşulu olduğuna gelince, bunu şöyle bir örnekle açıkla
mak mümkündür. Kendisi inanmadığı hâlde x''m, / n i n akşam sa
at sekizde evde olduğunu bildiğini iddia ettiğini düşünelim. Eğer, 
x'in inancının tersine, y gerçekten akşam saat sekizde evde olsa 
da bu x'in / n i n akşam saat sekizde evde olduğunu bilmiş olma
sı için yeterli olmayacaktır. Burada bilgi için gerekli olan doğru
luk ve haklı-çıkanm koşulları mevcut olduğu hâlde, inanç koşulu 
bulunmadığı için x'in / n i n akşam saat sekizde evde olduğunu 
bildiğini düşünemeyiz . ' ' Bu durumda x bir inanca sahip olma
maktan ziyade ilgili inanca sahip değildir, çünkü x gerçekte / n i n 
akşam saat sekizde evde o7mad/ğ/na inanmaktadır. 

Bir inanca sahip olmak bir şeye inanmayı ifade eder; yani, her 
inancın bir nesnesi vardır. İnancının nesneleri doğru veya yanlış 
gibi bir doğruluk değeri aldıkları için onları geleneksel çerçevede 
önerme7erie tanımlamak mümkündür. '^ Buna göre, bir teistin 
inancına konu olan şey Tanrı'nm varolduğu iken bir ateistin 
inancına konu olan şey Tanrı'nı varolmadığıdır. Bir anlamda, 
inanca konu olan her şey bir önermedir ve önermeler de kendi
lerine inanılıp inanılmamak noktasında inancın birer nesnesidir-
1er.'5 Bir önermenin inancın nesnesi olması bir şeydir; söz konu
su önermeye dair inancın bir varlığa ilişkin olması başka bir şey
dir. İlk inancın nesnesi bir önerme olduğundan de dicto (öner
meye ilişkin) bir inanç iken, ikinci inancın konusu bir varlık ol
duğundan de redir (varhğa ilişkin).'^ Aynı şekilde, önermelerin 
inancın nesneleri olduğu düşüncesini önermelerin varlığına inan
mak sorusundan ayrı düşünmek gerekir. Çünkü ikincisi doğru
dan büyük tartışmalara konu olar^. önermelerin ontolojik statüle
riyle ilgili olup, onların soyut, zihinsel ya da dilsel varlıklar mı ol
duğu sorusuyla ilişkilidir ki burada bu tartışmaya girmeyeceğiz. 

Ancak, bir önermeyi, ifadesini bulduğu dilsel bir varlık olan bir 
'cümle'yle özdeşleştirmemek gerekir. Çünkü aynı önermesel içe
rik birden fazla dilde (ifade edildiği dilin) değişik dilbilimsel ku-
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Lehrer, Knowledge. .s. 10-11. 
" Age.. s. 9. 

rallara bağlı olarak ifade edilebilir. Fakat, değişik dillerdeki cüm
lelerle ifade edildiğinde değişen, önermesel içerik (bir yerde cüm
lenin 'anlamı') değil, ilgili dilsel ifadelerdir. Dolayısıyla, bir öner
menin doğruluğu dilsel bir doğruluğun ötesinde bir şeydir. Bir ö-
nermenin doğruluğunu dilsel olmayan olgularla birlikte o önerme
nin ifade edildiği dil ve önermede yer alan sözcüklerin anlamları
na bağlayan semantik doğruluk kuramı "Kar beyazdır" önermesi
ni, "kar beyazdır" cümlesi doğrudur şeklinde dile getirirken, bunu 
yetersiz bulan mutlakçı veya realist doğruluk anlayışı bunu karın 
beyaz olduğu doğrudur şeklinde ifade edecektir. Mutlakçı veya 
realist bir doğruluk anlayışının temel sezgisine göre "Kar beyaz
dır" önermesi herhangi bir dilden bağımsız olarak doğrudur: bir 
varlığı ve niteliklerini betimleyen bir dil olmasaydı da söz konusu 
varlık/olgu gerçekliğinden hiçbir şey kaybetmeyecekti."* 

'Doğru' ve 'yanlış'ın önermelere ait nitelikler olduğu genel ola
rak kabul edilse de, bir önermeyi doğru veya yanlış yapan olgu 
dilden bağımsız bir şeydir. Yani, bir p önermesinin doğruluğu 
ile p 'yi doğru kılan (doğruluğunun referansı olan) F olgusunu 
birbirinden ayırmak gerekir. Örneğin, "kar beyazdır" gibi bir ö-
nermenin doğruluğu bu cümleyle ifade edilen önermesel içeriğin 
dilden bağımsız olarak varolan kar ve kara ilişkin nitelikleri (o7-
gulari) uygun bir şekilde betimlemesine bağlıdır. Bir önermenin 
doğruluk değerini böylece önermesel içerikle dil-dışı olguların 
arasındaki uygunlukla icorrespondence) açıklayan uygunlukçu 
doğruluk anlayışı esas alındığında, bir önermenin epistemolojik 
değeri onun ilgili variıkla veya olguyla uyumlu olup olmamasına 
bağlı kalacaktır. Aksi takdirde, bilgiyi bilgi-olmayandan ayırmak 
mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, Lehrer'in yerinde vurguladı
ğı gibi'9, bilginin ilk koşulu doğruluğu içermesidir; öyle ki bir şe
yin bilgi olması ancak iddia edilen şeyin doğruluğunun ispatıyla 
mümkün olabilir. 

Doğruluk bilginin en temel koşulu olmasına karşın doğruluğun 
ölçütünün ne olduğu sorusu kolay yanıtlanamayacak kadar farklı 
ve ayrıntılı taruşmaların konusudur . Sağduyuya epeyce hitap 
eden ve görünürde sorunsuz olan uygunlukçu bir doğruluk anla
yışını temellendirmek önemli ölçüde "önermesel içerik" ile "var-
lık-gerçeklik-olgu" arasında meydana geldiği düşünülen 'uygun-
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luk' ilişkisinin tatmin edici bir izahma bağlı görünmektedir. An
cak, böyle bir uygunluğun gerçekten vuku bulup bulmadığını ba
ğımsız bir şekilde gösterebilmek, imkânsız değilse, çok zor gö
rünmektedir. Yalnız, bu tür zorlukların söz konusu ilişkinin epis
temik yorumundan kaynaklandığı düşünülebilir. Bu ilişki episte
mik olarak yorumlanmadığında bir kimse p önermesi ile F olgusu 
arasındaki ilişkiyi (epistemolojik bir izaha başvurmadan) doğru
luğun bir uygunluk ilişkisi olduğunu düşünebilir. Çünkü, buna 
göre, uygunluğun iki terimi arasındaki ilişki epistemik bir ilişki 
olmadığından bilgisel bir erişime ihtiyaç duymayacaktır.^" Söz ko
nusu uygunluk ilişkisi, bir başka deyişle, daha fazla bir açıklama
ya ihtiyaç duymayan temel bir ilişki olarak düşünülecektir. 

Uygunlukçu doğruluk anlayışının karşı karşıya kaldığı bir di
ğer önemli sorun da doğrulukları ampirik bir yolla tespit edilme
yen mantıksal, matematiksel, ahlaksal vb. önermeler in doğru
luklarının uygunluk ilişkisi çerçevesinde nasıl açıklanacağıdır.^' 
Ancak böyle bir sorunun doğrudan uygunlukçu bir doğruluk an
layışının bir açmazı olmaktan çok bu ilişkideki iki terimden biri 
olan "varlık-olgu" düzlemini sadece ampirik bir düzlemle sınır
layan fizikalist-natüralist bir uygunlukçuluktan kaynaklandığı 
düşünülebilir. Öyle ki, Eflatuncu bir realizm bu tür önermelerin 
(zorunlu) doğruluklarını soyut varlıklara ilişkin olgularla olan 
bir uygunluk ilişkisiyle açıklayabilir. Uygunlukçu bir doğruluk 
anlayışının belki de en önemli avantajı temelde realist bir doğAı-
luk anlayışını; yani, bir p önermesinin doğruluk değerini doğru
dan varlıkla ilişkilendirmesinden dolayı epistemik olmayan (zi
hinsel bir içeriğe indirgenmeyen) bir yolla açıklayarak göreceli
ğe götürecek birtakım sonuçları engellemesidir. 

Diğer yandan, uygunlukçu bir doğruluk anlayışına alternatif 
olarak sunulan tutarlılıkçı, pragmatik vb. doğruluk kuramlarının 
böyle temel bir realist sezgiyi barındırmadıkları gibi, doğruluğa 
bir tanım getirmek noktasında da başarılı oldukları söylenemez. 
Örneğin, tutariilıkçı doğruluk anlayışı kendi içinde tutarlı olması
na rağmen birbiriyle çelişen iki önermeler kümesine imkân tanı
mak açısından çoğulculuğa ve hatta göreceliğe varan birtakım 
sonuçlar doğurabileceği gibi, doğruluğu tanımlamak noktasında 
anahtar bir kavram olarak devreye soktuğu 'tutarlılık' kavramını 

™ Bkz. Moser ve Nat, agm., s. 9-
" Agm., s. 9-
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" Agm., s. 10-11. 
'5 Kuşkusuz, inandığı şeyi ifade etmeyen bir kimsenin gerçekten bildiğini veya o 

konuda yeterli bir delile sahip olduğunu beliriemek de ayrıca üzerinde durul
ması gereken bir noktadır. 
Bkz. Chisholm, Tbeory of Knowledge, s. 1. 

da tekrar doğruluğa müracaat etmeksizin -döngüse l olmayan bir 
b iç imde- açıklaması da mümkün görünmemektedir . Benzer şe
kilde doğruluğu tecrübenin birleşimindeki 'yararlılık' veya 'elve
rişlilik' kavramlarına referansla izaha çalışan pragmatik bir anla
yış da gerek bir önermenin yanlış olduğu hâlde n e d e n bilişsel 
açıdan yararlı olabildiğini açıklamak noktasında ve gerekse bir
birleriyle çeliştiği hâlde tecrübenin bütünlüğü/bütünleştir i lmesi 
açısından yararlı görülen bazı önermelerin farklı bağlamlarda 
doğru kabul edilmesi noktasında karşılaştığı (çoğulculuğa-göre-
celiğe) birtakım sonuçlardan dolayı doğruluk kavramını açıkla
makta yetersiz kalmaktadır.^^ Benzer şekilde, doğruluğu bir faz
lalık veya gereksizlik olarak gören yaklaşımlar da bir önermenin 
doğmiuk değerinin başka türlü nasıl ifade edilebileceği (yani, 
doğru ve yanlış değerlerinin önermelere atfının başka türlü nasıl 
açıklanabileceği) noktasında ciddi birtakım zorluklarla karşı kar
şıya kalmaktadırlar. Tutarlılıkçılık ve diğer birtakım indirgemeci 
doğruluk kuramlarının kaynaklık ettiği sorunlara baktığımızda 
doğruluk kavramına dair bilişsel sezgilerimizin uygunlukçu bir 
anlayışta daha iyi korunduğunu düşünebiliriz. 

Doğru bir inancın kendi başına bilgi için yeterli olmadığını 
gördük. Bilgiyi herhangi bir n e d e n veya gerekçelendirmeye da
yanmayan doğru bir inançtan ayırmak gerekir, çünkü şans eseri 
bir tahmine dayanan doğru bir inanca bilgi denilemeyeceği gibi, 
bilindiği hâlde ifade edilmemiş doğru bir inanca da bilgi deme
mek yanlış olacaktır. Bir başka ifadeyle, şans eseri bir t ahminde 
bulunan bir kimse ile, ifadeye dökmese de, gerçekten bilen^^ 
arasında önemli bir farklılık vardır. Bu iki kimsenin doğru inanç
larını epistemolojik açıdan ayırımlamanın yolu ikincisinin inancı
nın bir kanıt veya gerekçeye dayandığı hâlde, birincisinin inan
cının doğru olmasına karşın böyle bir dayanaktan yoksun bu
lunmasıdır. Ancak bir kanıta veya gerekçeye dayanmanın tam 
olarak ne anlama geldiği ve yine bir kimsenin bu bağlamda bir 
kanıta sahip o lup olmadığı da ayrıca yanıdanması ge reken 
önemli bir sorudur.^'' Ancak şimdilik şunu söyleyebiliriz ki, her 
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^' Mo.ser, Kno\vleöge and Evidence, s. 36. 
Chisholm, Theory of Knowledge, s. 6. 

^'J.L. Poiloclc, Contemporary Theories of Knowledge, s, 7. 
A. Plaminga, Waırant: The Curırent Dehate, s. 3-

29 Bkz. Pollock, age., s. 7-8. 

halükârda bilginin sıradan bir doğru inançtan ayrılması gerekir, 
bu da ancak doğru inancın bir kanıt veya gerekçeye dayandırıl-
masıyla mümkün olabilir ki Iıalilt-çıl<anm veya gereliçelendirme-
den kastedilen de genellikle budur. 

Eflatun'dan bu yana, haklı-çıkarım öğesinin bilgiyi doğru i-
nançtan ayıran temel bir unsuru olduğu kabul edilmiştir. En sı
radan bir ifadeyle haklı-çıkarım bir önermenin doğruluğunu ve
ya yüksek bir olasılıkla doğru olacağını temin eden şeydir. Bu 
konuda felsefeciler arasında birtakım görüş farklılıkları bulun
masına karşın epistemik bir haklı-çıkarım genellikle bir önerme
nin doğruluğu için ortaya konulan delil veya güvence olarak an
laşılmaktadır. Kuşkusuz ilgili delil veya güvencenin tam olarak 
ne olduğu da ayrı bir tartışma konusudur.^5 Aslında, bir inanca 
atfen kullanıldığında epistemik bir değerlendirme, bir inancın 
kabul edilebilirliği için makul bir gerekçeye dayanıp dayanmadı
ğını ifade eden haklı-çıkarım bilgi kuramının belki d e en temel 
konusunu o l u ş t u r u r . H a t t a bazı epistemologlara göre, bilgi ku
ramının temel sorusu olan "nasıl biliyorsun?" sorusu bizzat 'bil-
me'nin ne o lduğundan ziyade edinilen inancın nasıl bir temel 
veya gerekçeye dayandığını yanıtlamaya yöneliktir. Yani, bir 
kimsenin belli bir inanç için haklı bir gerekçeye sahip olup ol
madığına yöneliktir ." 

Öyle ki bir inancın haklı-çıkarılmış olması veya bir güvenceye 
dayanması o inancın meşruluğunu, kabul edilebilirliğini, episte
mik standartlara uyduğunu, böyle bir niteliğe sahip olmayan i-
nançların ise akıl-dışı, kabul edilmez vs. o lduğunu ifade eder.^'^ 
Buna göre, haklı-çıkarım bir kimsenin neye inanması ve neye 
inanmaması gerektiğini öngören epistemik bir normatifliği, yani 
bir kimsenin hangi şartlar altında meşru bir şekilde bir inanca 
sahip olup olamayacağını belirleyen normları ifade eder.^' Dola
yısıyla, x'in p 'ye inanmakta haklı olduğunu söylemek x'in p 'ye 
inanmak için yeterli bir kanıta sahip olduğu anlamına gelir. An
cak x'in p'ye inanmak için yeterli bir kanıta sahip olması, bir 
başka kimsenin, / n i n , p 'ye inanabileceği anlamına gelmez. 
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y n i n de x gibi İçendi inancını haklı çıkaracak bir kanıta sahip 
olması gerekir.''*' 

Doğaı inancın bilgi için yeterli olmadığı, haklı-çıkanm unsuru
nun da buna eklenmesinin gerekliliği genel geçer bir kabul gör
mekle beraber, bu üç unsurun Onanç, doğruluk ve haklı-çıkarı-
mın) dahi bilgi için yeterli o lup olamayacağı özellikle E. Getti-
er'in 1963 yılında yayımladığı "Hakh çıkarılmış doğru inanç bilgi 
midir?"^' adlı makales inden sonra oldukça büyük tartışmalara 
konu olmuştur. Bu makalesinde Gettier birçok felsefeci tarafın
dan sorgulanmadan kabul edilen inanç, doğruluk ve haklı-çıka-
rını'm bilgi için gerekli ve yeterli koşulları oluşturduğu düşünce
sini birtakım örneklede çürütmeye çalışır. Gettier'in özede orta
ya koyduğu gibi, standart anlayışa göre, S'nin p'yi bilmesi için 
(i) p 'nin doğru olması,(ii) 5'nin p 'ye inanması ve (iii) S'nin p 'ye 
inanmakta haklı çıkmış olması gerekli ve yeterlidir. Ancak Getti
er, bu üç koşul yerine getirildiği hâlde bilgiden söz edemeyece
ğimiz birtakım durumların olabileceğini şöyle bir örnekle ortaya 
koyar. İki şahsın (bunları x ve y diyelim) bir iş için müracaat et
tiklerini düşünelim. Xin bir şekilde edindiği kanıt ve gerekçelere 
dayanarak, 

(p) y işe alınacak ve / n i n cebinde on kuruş vardır 
önermesine inanmaktadır, (p) önermesinin, 

(g) Cebinde on kuruş olan işe girecektir 
önermesini gerektirdiği açıktır, .^ in böyle bir çıkarım yaptığını 
(p'nin g'yu gerektirdiği çıkarımını) yaptığını düşünecek olursak, 
buna dayanarak x'in g 'nun doğru olduğuna inanmakta haklı bir 
gerekçeye sahip olduğu kabul edilecektir. Şimdi / n i n değil de, 
x'in işe alındığını ve cebinde de o anda on kuruş o lduğunu var
sayalım. Böyle bir durumda, p önermesi yanlış olduğu hâlde 
p ' d e n çıkarsanan q önermesi doğru olacakür. Peki x böyle ola
cağını bilmiş midir? Standart yaklaşıma göre, (i) g'nun doğru ol
duğunu (ii) x'in g'ya inandığını ve (iii) x'in g'ya inanmakta haklı 
(bir gerekçeye sahip) o lduğundan hareket le x'in g'yu bildiğini 
kabul etmemiz gerekir. Oysa x cebindeki on kuruştan haberdar 
olmadığı için g'nun doğruluğunu y'nin cebindeki on kuruşa da
yandırdığından hareketle x'in g'yu gerçekten bilmediği sonucu-
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na varılmalıdır. Böylece Gettier geleneksel bilgi "haklı-çıkarılmış 
doğru inançtır" tanımının yetersiz olduğunu savunur.^^ 

Gettier'in dile getirdiği bu sorunla bidikte doğru bir inancın 
bilgiye dönüşmesi için gerekli görünen ve çoğunlukla "haklı-çı
kanm" olarak adlandırılan bu 'unsur 'un tam olarak ne olduğu 
veya olması gerektiği günümüz epistemolojisinde en çok tartışı
lan konuların başında gelmektedir.^' Bazı bilgi kuramcıları^'* 
Gettier sorununa eğilmekle birlikte, bilgi kuramının temel soaı -
nun bilginin ne olduğundan ziyade, epistemik hakh-çtkanmm ne 
olduğu noktasını ön plana çıkararak Gettier sorununun bilgi ku
ramının ancak bir yan konusu olduğunu ileri sürmüşlerdir. An
cak, bu iki noktanın birbirinden tam olarak nasıl ayrılabileceği 
açık değildir. Her halükârda Gettier tarafından ortaya atılan bu 
sorunun tam olarak nereden kaynaklandığı geleneksel bilgi an
layışını savunan bilgi kuramcıları tarafından dikkate değer bir 
irdelemenin konusu olmuştur. Sözgelimi, "hatalı-şekilde-delilli" 
ve "hatalı-olmayan-şekilde-delilli" gibi bir ayırıma dayanan Chis-
holm'a göre, Gettier'in yukarıda özedediğimiz örneği çerçeve
sinde konuşacak olursak, (q) 'nun x tarafından bilinmesi temelde 
hatalı bir delile dayanmaktadır.^' Dolayısıyla, Chisholm gelenek
sel bilgi tanımı "(h) 5 tarafından bilinmektedir = Tn. (h) S tara
fından kabul edilmektedir, Ch) doğrudur; ve İh) S için hatalı ol
mayan bir şekilde delillidir"56 şeklinde yeniden formüle edildi
ğinde sorunun ortadan kalkacağı kanaatindedir. 

Chisholm'un "hatalı olmayan bir şekilde delilli olması" elde 
edilen haklı-çıkanm unsurunda herhangi bir hatanın veya yanlış 
çıkarımın bulunmaması gerektiğini amaçlamaktadır. Peki ama, 
Gettier'in örneğindeki haklı-çıkanmdaki hata ne olabilir bu du
rumda? P önermesinin (yani, y işe alınacak ve y'nin cebinde on 
kuruş vardır) q önermesini (cebinde on kuruş olan işe girecek
tir) gerektirdiği açıktır. Ancak, öyle görünüyor ki, buradaki so
run "cebinde on kuruş olan" betimlemesinin kaplamına birden 
fazla insanın girebilmesidir. Yani, "cebinde on kuruş olan" be-
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olabilmesi için "haklı-çıkarım" öğesinin çürütülmemesi gerekir. Bkz. Audi, 
Epistemology, s. 222. 

» Bkz. Pollock, age., s. 19-21. 

timlemesi sadece ve sadece / y i belirieyen bir tanımlama olma
yıp, X gibi y 'den başka insanlar için de doğru olabilmektedir. Bu 
durumda x'in "cebinde on kuruş olan"ın işe alınacağını bilmesi 
kimin işe alınacağını bilmesi için epistemik bir güvence sağla
mamaktadır. Bu durumda söz konusu haklı-çıkarım bilgi için ye
terli olmayacaktır. '^ 

Çağdaş bilgi kuramlarını doksastik ve doksastik olmayan ku
ramlar şeklinde ikiye ayırmak mümkündür . Doksastik kuramla
rın ayırıcı niteliği "inanç durum"u aynı kaldığı sürece inancın öz
nesinin dışındaki çevre faktörleri dikkate almamasıdır. Doksas-
tik-olmayan kuramlar ise bu varsayımı kabul etmeyip, bir inan
cın haklı-çıkarımı için başka faktörlerin de dikkate alınması ge
rektiğini vurgularlar. Doksastik kuramların başında Temelselci-
lik ve tutadılıkçılık gibi içselci yaklaşımlar gelirken doksastik-ol-
mayan kuramların arasında güvenilebilirlikçilik ve olasılıkçılık 
gibi dışsala kuramlar d ü ş ü n ü l e b i l i r . B u n l a r a ek olarak, episte
mik bir normatiflik ifade eden haklı-çıkarım temelde benimse
nen epistemolojik tutum veya kurama göre değişebildiği için, 
ampirizm ve rasyonalizm gibi temel epistemolojik eğilimler de 
haklı-çıkarıma bir açıklama getirme arayışla yakından ilgilidir. 

İçselci kuramlara göre bü tün inanç ve algılarımız temelde iç
sel durumları ifade edip, epistemik öznenin bu durumlara doğ
rudan erişimi vardır ve bir inancın haklı-çıkarımı temelde bu iç
sel durumların işlevine referansla açıklanmalıdır. İçselciliğin 
haklı-çıkarıma dair ileri sürdüğü temel epistemik norm, buna 
göre, inançların doğru bir bilişsel süreçten geçmesi gerektiği ve 
hangi bilişsel sürecin doğru .veya yanlış o lduğunun inanç sahibi 
öznenin doğrudan erişim sağlayabildiği epistemik tutum ve dav
ranışlara bağlı o lduğudur . Böylece, içselcilik bilişsel sürecin 
doğruluğunu bu sürece ilişkin özsel bir nitelik olarak görmesi 
açısından bilişsel bir tür özcülüğü gerektirir. Buna karşılık epis
temik dışsalcılığın en önemli niteliği, içselciliğin aksine, haklı-çı
karımı olumsal (condngent) koşullara dayandırarak bilişsel bir 
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s ü r e c i n doğru lu lc d e ğ e r i n i n b u k o ş u l l a r a g ö r e değ i şeb i l i r o l d u ğ u 
n u ileri s ü r m e s i d i r . Bir b a ş k a i f adey le , d ı ş sa lc ı l ığa g ö r e , b i l i ş se l 
b i r s ü r e c i n d o ğ r u l u ğ u o l u m s a l k o ş u l l a r ç e r ç e v e s i n d e d o ğ r u i-
n a n ç l a r ü r e t m e n o k t a s m d a k i g ü v e n i l e b i l i r l i ğ e d a y a n ı r . ^ ' 

T e m e l s e l c i l i k hak l ı - ç ıka r ımı d o ğ r u l u k l a r ı k e n d i l i ğ i n d e n a p a ç ı k 
o l a n iseif-evident-sense-evident, kend i l iğ inden-de l iUi v e y a d u -
y u m l a r a - a p a ç ı k - o l a n ) i nanç l a r ile b u i nanç l a r a d a y a n d ı r ı l a n , y a n i 
b u i n a n ç l a r d a n ç ıka r ı l an inanç la r ı b i r y a p ı ç e r ç e v e s i n d e aç ık l a 
m a y a çalışır . B a ş k a b i r i fadeyle , t eme l se l c i l i ğe g ö r e , i nanç l a r ım ız 
d o ğ r u l u k l a r ı k e n d i l i ğ i n d e n a p a ç ı k o l a n " t eme l inanç la r" ile o n l a r a 
d a y a n d ı r ı l a n i n a n ç l a r d a n o l u ş u r l a r v e ik inc i k ü m e d e y e r a l a n i-
n a n ç l a r m hak l ı - ç ıka r ımın ı b i r inc i k ü m e d e y e r a l a n " t eme l i n a n ç 
lar" o l u ş t u r u r l a r . A n c a k t eme l se l c i l i ğe y ö n e t i l e n e n ö n e m l i i t iraz 
b a z ı i n a n ç l a r ı n t e m e l inanç la ra d a y a n d ı r ı l m a s ı v e y a o n l a r d a n çı-
k a r s a n a r a k d o ğ r u l a n m a s ı değ i l , b u i nanç l a r ın d o ğ r u l a n m a s ı n a t e 
m e l teşki l e d e n " t eme l i nanç la r " ın n e d e n b i r d o ğ r u l a n m a v e y a 
h a k l ı - ç ı k a r ı m a d a y a n m a m a s ı ge rek t iğ id i r . Bir b a ş k a d e y i ş l e s o 
r u n , d o ğ r u l u k l a r ı n a i l işkin kan ı t ı k e n d i l i ğ i n d e n o l a n v e b ö y l e 
k e n d i l e r i n d e n b a ş k a b i r t e m e l e d a y a n m a y a n i n a n ç l a r ı n b i r y e r d e 
t e m e l s i z v e b ö y l e c e b i r h a k l ı - ç ı k a r ı m a d a y a n m a m a l a r ı s o r u n u 
du r . Ö y l e ki , t emelse lc i l ik b i r t a k ı m t e m e l i n a n ç l a r k a b u l e d i l m e k 
s iz in b i r h a k l ı - ç ı k a r ı m y a p ı s ı n ı n inşa e d i l e m e y e c e ğ i n i , k u ş k u c u 
b i r ç e m b e r i n b ö y l e a ş ı l ab i l eceğ in i idd ia e d e r k e n , k u ş k u c u bir ta
v ı r b u i n a n ç l a r ı n k e n d i l i ğ i n d e n hak l ı ç ıkar ı lmış o l m a s ı n ı n m a n t ı 
ğ ın ı v e b u n o k t a d a k i ö l ç ü t ü n n e o l d u ğ u n u h e d e f l e m e k t e d i r . H e r 
h a l ü k â r d a , P o U o c k ' u n i fades iy le b ö y l e b i r k u r a m m e k s i k k a l m a 
m a s ı iç in "Evvela , e p i s t e m o l o j i k o l a r a k t e m e l i n a n ç l a r a i l işkin b i r 
a ç ı k l a m a m ı z ı n o l m a s ı ge rek i r . Bu h a n g i i nanç l a r ın e p i s t e m o l o j i k 
o l a r a k t e m e l o l d u ğ u n a da i r b i r izahı , v e o n l a r ı n h a n g i a n l a m d a 
k e n d i k e n d i l e r i n i d o ğ r u l a d ı k l a r ı n ı n iself-justifyinğ) i z ah ın ı içer
me l id i r . İk inc i [o larak] , " e p i s t e m i k y ü k s e l i ş " - t e m e l - o l m a y a n i-
n a n ç l a r ı n t e m e l i n a n ç l a r a m ü r a c a a d a d o ğ r u l a n m a / h a k l ı - ç ı k a r ı l -
m a y o l u n a i l işkin bir a ç ı k l a m a y a s a h i p o l m a m ı z g e r e k i r . """̂  

Bir d i ğ e r d o k s a s t i k k u r a m o l a n tu tar l ı l ıkç ı l ıgm e n t e m e l öze l l i 
ği h a k l ı - ç ı k a n m ı , t eme l se l c i l i k k u r a m ı n d a o l d u ğ u g ib i i n a n ç l a r 
a r a s ı n d a ayr ıca l ık l ı bir s t a t ü y e s a h i p o l a n , " t e m e l i nanç l a r "a d a -
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yandırmayıp, bütün inançları aynı kefeye koyarak onu (haklı-çı
karım) bütün bu inançlar kümesi arasındaki tutarlılıkla açıklama
sıdır.'" Bu kuramın da temellendirilebilmesi için 'tutarlılık' kavra
mının tam olarak neye delalet ettiğinin ve bu yolla epistemik bir 
haklı-çıkarımın sağlanacağının ortaya konulması gerekir.''^ Tutar
lılıkçı kuramın kendi başına haklı-çıkarım için yeterli olup olma
ması bir yana, temelselciliğe yönelttiği veya yöneltilen eleştirinin 
bir benzeriyle karşı karşıya kaldığı düşünebilir. Temelselciliğe 
yöneltilen en önemli eleştiri inançlar kümesi içerisinde temel i-
nançlara özerk veya ayrıcalıklı bir statü vermesinin bir haklı-çı
karım temeli olmadığı; dolayısıyla bazı inançların kendiliğinden 
haklı-çıkarılmış olmasıydı. Fakat, öyle görünüyor ki, tutarlıcılık 
da benzer biçimde inançlann dolaylı yoldan haklı-çıkarımlan için 
kendi kendilerine dayandırmak zorunda kalmaktadır. Örneğin, 
birbiriyle tutarlı bir inançlar kümesinde p inancının q inancına, q 
inancının da r inancına dayandığını düşünecek olursak, bir an
lamda döngüsel olarak p inancın haklı-çıkarımı için tekrar p 'ye 
bir yere kadar dayanmak durumunda kalacağı düşünülebilir.'*' 
Öte yandan birbirinden farklı ve hatta birbirleriyle çelişkili oldu
ğu hâlde kendi içinde tutarlı olan birden fazla inançlar kümesinin 
mümkün olduğu göz önüne alındığında, haklı-çıkanmın göreceli
ği ve dolayısıyla gerçeklikle olan ilişkisi'*'' tartışma konusu ola
caktır. Dolayısıyla, zaman zaman işaret edildiği gibi''^, haklı-çıka-

Bu noktada tutarlılık kuramının olumlu ve olumsuz iki tasavvurımdan söz et
mek gerekir. Bunların ilki, bir inanç kümesindeki her bir inancın bir gerekçe
ye dayandırılmasını; inanç sahibinin her bir inancı için bir gerekçesinin olma
sını öngörürken, ikincisi ise, bunu kabul etmeyip, aksi ispatlanmadıkça her 
inancın haklılığını .savunur. Bkz. Pollock, age., s. 72. 
Bkz. Pollock, age., s. 20-21. 

**3 Yine bkz. Audi, Tlıe Struaure ofjustification, s. 4. Kuşkusuz burada tutarlılık 
kuramının çizgisel (linear) ya da bütünsel yorumlanması da önemlidir. Özel
likle çizgisel olarak düşünüldüğünde tutarlılıkçı kuram söz konusu sorunlarla 
iç içe kalmaktadır. Çizgisel olarak yorumlandığında birbirine haklı-çıkarım 
açısından nedensel olarak dayandırılan inançlar zinciri ya sonsuza gidecektir 
ya da bir yerde durulması gerekir ki bunlar kendi kendilerini doğrulayan Te-
mel.selcilik "temel inançlar"ı gibi olacaklardır. Tutarlılıkçılık bu tür inançları 
kabul etmediğinden çizgisel yorumlandığında bir döngüsellikle zorunlu olarak 
karşı karşıya kalmaktadır. Buna karşılık, tutariilık kuramının bütünselci yoru
muna göre bir inancın haklı-çıkarımı bir inanç istemindeki bütün inançlara 
bağlı olduğundan tercih edilebilir görünmektedir. Daha fazla bilgi için bkz. 
Pollock, a^e., s. 72 vd. 
Buna dayanarak Pollock bütün tutarlılıkçı kuramların "dünya hakkındaki bilgi
mizin temel kaynağı olarak algıyı içermediklerini" (age., s. 21) belirtmektedir. 
Bkz. Plantinga, Warrant: The Cunrent Debate, s. 11; Moser ve Nat, agm., s. 15. 
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s. Haack böyle bir yaklaşımı ("foundherentism") ayrıntılı bir çalışma konusu 
yapmıştır. Bkz. Evidence and Inquiry... 
Epistemik (anti-realist) doğruluk anlayışı doğrulukla haklı-çıkarımsal koşulları, 
realist doğruluk anlayışı aksine, birbirinden ayırmamaktadır. Bu konuda bir de
ğerlendirme için bkz. W. P. Alston, A Realist Conception ofTnıth, s. 188-230. 
Haklı-çıkanm, bilgi ve doğruluğun kaynaklarına dair ayrıntılı bir çözümleme 
için bkz. Audi, Epistemology, s. 13-152. Kelamcılann bu konudaki yaklaşımla
rı için bkz. H. Özcan, Maturîdî'de Bilgi Problemi, s. 73-99; Ş. Gölcük, S. Top
rak, Kelâm, s. 68-79. 

nm için tutarlılık gerekli olduğu hâlde yeterii olmadığından bu iki 
haklı-çıkanm kuramının (temelselcilik ve tutariicılık) bideştirildi-
ğinde daha çok verimli olabileceği düşünülebilir.'*^ 

Epistemolojik bir süreçte haiclı-çliianm ve doğruluğun birbi
riyle ne kadar yakından ilişkili olduğu açıktır. Haklı-çıkanm ile 
doğruluk aynı şey olmamakla birlikte"*^ bir inancın doğruluğuyla 
o inanç için sunulan haklı-çıkarımsal gerekçeler arasında bir pa
ralellik vardır. Bu anlamda bir inanç için sunulan haklı-çıkanm
sal gerekçeler ne kadar güçlü ise o inancın doğruluk olasılığı da 
o oranda yüksek olacaktır. Ancak, haklı-çıkarımsal gerekçeler 
bir şeyin doğru olduğunu düşünmemiz için en temel etkenler 
olup, doğruya götürmelerine rağmen haklı-çıkanm ve doğruluk 
birbirinden farklı şeylerdir. Bir başka deyişle, de7j7 (haklı-çıka
rımsal gerekçeler) ile medlul (delilin ilgili olduğu şey hakkındaki 
doğaı luk) birbirinden ayrı olmalıdır. Bu anlamda doğruluk epis
temik faaliyederimizden (bizim onu tanımamızdan) bağımsız 
olup, onları aşabilir. Dolayısıyla, bir inancın haklı-çıkanmı için 
sunulan kanıt ve gerekçeler p 'n in doğru olduğu yargısına var
mak için her zaman yeterii olmayabilir. Dolayısıyla, bir p öner
mesinin doğru olması bir şeydir, bizim p 'nin doğrIuğu için sun
duğumuz haklı-çıkanmsal gerekçeler başka bir şeydir. 

Bir önermenin (inancın) doğruluğunu tanıma yolu o önerme
nin haklı-çıkanmının da temel karakterini belirler; haklı-çıkan
mın kaynağı da ilgili bilginin karakterini tayin eder. Aslında, bir 
önermeye ilişkin doğruluğun kaynağı ile o önermenin haklı-çı
kanmının ve dolayısıyla bilgisinin kaynağı arasında sıkı bir bağ 
vardır. Farklı düzlemlere ait önermelerin doğruluklarının tanın
ması da birbirinden farklı olacaktır; bir önermenin doğruluğu, 
geleneksel olarak, duyu algısı, akıl, hafıza, bilinç, haber (tanık
lık) yoluyla tanınabilir."*" Buna bağlı olarak bir önermenin haklı-
çıkarımsal temeli (geleneksel anlamda, bilginin kaynaklarına pa-



Giriş: Bilgi, Bilmek ve Tann'yı Bilmek 29 

'i' Audi, Epistemology, s. 124. 
Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Chisholm, age., s. 122 vd. PoUock, age., 
s. 10-14. Birbirinden farklı bu tür önermeleri nasıl bildiğimiz geleneksel an
lamda bilginin kaynakları sorunuyla yakından ilgilidir. Bu konuda kısa bir de
ğerlendirme için bkz. Moser ve Nat, agm., s. 15-19-

ralel olarak duyusal-algısal (a posteriori), tümevanmsal , akli (a 
priori), tümdengelimsel, ç ıkanmsal , sezgisel Ontuitive) vb . ola
bilir. Sözgelimi, 

(1) Su 100 C derecede kaynar 
(2) Bugün Ankara'da hava bulududur 

şeklindeki önermelerin doğruluğunu duyu verilerinden bağımsız 
bir şekilde bilmek mümkün olmadığı için haklı-çıkarımsal temeli 
ancak a posteriori olabilir. Buna karşılık, 

(3) 2+2=4 
(4) Hiçbir şey aynı anda hem var hem yok olamaz 
(5) Tüm insanlar ölümlü ve Sokrates bir insan ise; o hâlde 
Sokrates ölümlüdür 

önermelerinin doğrulukları t ec rübeden bağımsız olarak (a pos
teriori) bilindiğinden haklı-çıkarımsal temelleri aklidir, yani a 
pn 'on "dir. Bu önermelere ilişkin haklı-çıkarımın a priori olması
nın nedeni, Audi'nin ifadesiyle, doğrudan kendiliğinden delilli 
(self-evident) birer öne rme olmalarıdır. Dolaylı olarak, yani so
nuçta kendiliğinden delilli önermelere dayanan bir haklı-çıkanm 
da a priori bir haklı-çıkanmdır.'*' Yine, bu tür a priori önermele
rin yanında, 

(6) Geçen yıl bugün tatildeydim 
(7) Şu anda arkadaşlarımı düşünüyorum 
(8)Yalan söylemek kötüdür 

gibi önermelerin doğruluklarının bilinmesi doğrudan t ec rübeye 
bağlı görünmüyor. Kişinin hafızasına ve kendi bilinçsel-düşünsel 
durumlarına dayanan ve yine ahlaki bir doğruluk ifade eden (6), 
(7) ve (8) gibi önermelerin haklı-çıkarımsal temeli daha çok ha
fıza ve sezgiye dayanmaktadır . Muhtemelen bu yüzden (3)-(8) 
önermeleriyle ifade edilen içeriklerin bilgimize nasıl konu ola
bildiklerini açıklamak için (dış dünyaya ilişkin duyu algımızla 
birlikte) akıl, hafıza, bilinç ve sezgi, bilginin kaynaklan arasında 
düşünülmüştür. '" Bu durumda bütün önermelere ilişkin bilgimizi 
bir tek bilgi kaynağına referansla ve hatta ona indirgeyerek 
açıklamak yerine bu önermelerin ilişkin oldukları düzlemleri 
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dikkate alacak şekilde bir açıklama yoluna gitmek daha uygun 
olacaktır. Çünkü bir önermenin ilgili olduğu düzlemle onu biliş 
tarzımız arasında da doğal bir bağ görünmektedir . 

Bir önermeye (inanca) dair haklı-çıkanmın temeli (5) 'de oldu
ğu gibi çıkanmsal olabilir. Yani, "Sokrates ölümlüdür" önermesi
nin ( sonucunun) doğruluğu "Tüm insanlar ölümlüdür" ve "Sok
rates insandır" önermeler inden (öncüllerinden) akıl yürütmeyle 
bilinebilir. Çıkanmsal bir haklı-çıkanmın gücü önemli ölçüde 
öncüllerinin gücüne bağlıdır. Doğruluğu a priori veya zorunlu 
olan öncüllerden elde edilen bir sonuç tümdengelimsel bir haklı-
ç ıkanm sağlarken, doğrulukları tecrübeye bağlı olan öncüller
den elde edilen bir sonuç tümevarımsal olup, olasılık ifade eder. 
Çıkanmsal olan bu iki yol ise sırasıyla a priori ve a posteriori 
kanıüarla sağlanan haklı-çıkanmlara delalet ederler. 

Epistemik haklı-çıkanmın kaynaklan genel olarak a priori ve 
a posteriori olmak üzere iki genel başlık altında toplanabilir. 
Buna göre birçok inancın haklı-çıkarımsal temeli duyusal ve içe-
bakışsal (sezgisel) tecrübe olduğundan a posteriori iken, bazı i-
nançların haklı-çıkarımsal temeli böyle bir tecrübeye bağlı ol
mayıp, bütünüyle akla ve düşünceye dayalı o lduğundan a pri-
oridir. A priori epistemik haklı-çıkanm özellikle son dönem fel
sefelerinde epeyce eleştirilen ve h e p kuşkuyla bakılan bir olgu 
olmakla birlikte, aslında, Eflatun'dan Leibniz'a kadar çok kesin 
bir kanıtlama yolu olarak görülmüş, böyle bir haklı-çıkarımsal 
temelin olup olamayacağı tartışma konusu bile yapılmamıştır. 
Oysa son dönemlerde a priori haklı-çıkarıma karşı duyulan bu 
kuşkuculuğun aksine, öyle görünüyor ki, tecrübi bilginin haklı-
çıkarımında dahi birtakım a priori unsur lann varlığı kaçınılmaz 
görünmektedir ." 

Haklı-çıkanm, görüldüğü gibi, epistemolojik açıdan oldukça 
büyük bir önem arz etmektedir. Birtakım farklılıklar arz etse de 
epistemik haklı-çıkarıma ilişkin yapılan tartışmalar genellikle, 
Plantinga'nın işaret ettiği gibi, "sorumlu bir şekilde oluşturulmuş 
olmaları, güvenilir bir şekilde üretilmiş olmaları, inananın yeterli 
[uygun] delile sahip olacak şekilde olması, içsel olarak erişilebilir 
ve doğruya götüren bir temel üzerine kurulmuş olması, inananın 
epistemik hedeflerini ne kadar iyi kolladığına ilişkin bir değerlen-

" Bkz. L. Bonjour, In Defense of Reason, s. 2-3. 
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" Plantinga, VCarrant: The Current Debate, s. 11. 
53 Bkz. Age., s. 4. 
^ Bkz. D. Lewis, "Elusive Knowledge", s. 504. 
5' Plantinga ve Swinburne buna epistemik "güvence (warrant}" demeyi daha uy

gun bulmaktadıriar. Plantinga, Warrant: The Current Debate, s. 5; Swinburne, 
EpistemicJustification, s. 4. 

5̂  Lewis de haklı-çıkarımın geniş anlamda "doğru inancı bilgiye dönüştüren şey" 
tanımına katılıyor görünmektedir. Bkz. "Elusive Knowledge", s. 515, n. 2. 
Ayer, age., s. 35. 
Lewis, "Elusive Knowledge", s. 504. 

dirme olması ve b u n u n gibi"'^ haklı-çıkarjm, içselcilik ve deonto
loji çerçevesinde değerlendirilebilir. Hakh-çıkarımmm gerek ta
rihsel gelişiminin epistemik anlamda bir ödev, yükümlülük ve 
ruhsat vb. birtakım kavramlar içermesi ' ' ve gerekse şans eseri 
bilinebilecek birtakım şeyleri de içeriyor olması ve benzeri ne
denlerden dolayp' ' görünmesinden dolayı zaman zaman eleştiri 
konusu olmuştur. Ancak buna ister "haklı-çıkarım", ister episte
mik 'güvence'55 densin, doğru inancın bilgi olabilmesi için arü bir 
unsurun bulunması gerektiği genellikle kabul edilen bir şeydir.5^ 

Epistemolojinin en önemli tartışma konular ından biri de bilgi
nin kesinliği sorunudur . Bir şeyin bilgi olabilmesi veya bilinmesi 
için kesinlik ne derece önemlidir? Ayer bilginin gerekli ve yeteri 
koşullarından söz ederken (i) iddia edilen şeyin doğru olması 
gerektiğini, (ii) b u n d a n emin olunması gerektiğini ve (iii) emin 
olma hakkına sahip olması gerektiğini dile g e t i r i r . D a h a önce 
öznenin inancından emin olmasının epistemik açıdan tek başına 
yetedi olmadığına değindik. Ancak Ayer de burada emin olma
nın yetmediğini; n e d e n emin o lunduğuna dair bir gerekçeye de 
sahip olunması gerektiğini savunmaktadır ki bu olgu şimdiye 
kadar "haklı-çıkarım" bağlamında üzer inde du rduğumuz şeye 
karşılık gelmektedir . Peki ama, böyle hakka nasıl sahip olabili
riz? Veya, bir inançtan-önermeden emin olmak için sahip oldu
ğumuz gerekçe o n u n kesinliğini ne derece garanti edebilir? Le-
wis bilginin yanılmazlığı tezinin kuşkuculuktan kurtulabilmesi 
için epistemik öznenin bir p önermesi hakkında sahip olduğu 
delilin değil-p önermesinin bütün imkânlarını (doğru olma olası
lıklarını) tüketmesi gerektiğini düşünür. '* Bu mümkün müdür? 
Her şeyden önce, bilginin kesinlik ifade etmesi gerektiği düşün
cesi ona erişimi neredeyse imkânsız hâle getirecektir. Çünkü, 
böyle bir durumda bir kimsenin bir şekilde bildiğinden emin ol-
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ması gerektiğini düşünecek olursak, bir kimsenin p önermesini 
bilebilmesi için p önermesini bildiğini de bilmesi gerekir. Böyle 
bir bilgi anlayışının ideal bir epistemik durum sağlayacağını dü
şünülebiliriz, ancak bu insan bilgisinin her zaman hata içerebi
leceğini ve böylesi bir bilgi iddiasının çürütülmeye açık olduğu
nu dikkate aldığımızda gerçek bilgi insan için sadece bir ideal 
olabilir. Öyle görünüyor ki bilginin tanımı gereği hatalı olmama
sı gerektiği ile insan bilgisinin hatah olabileceği düşüncesinin 
neden olduğu gerilim ancak 'bilme'nin bir "bilme iddiası"na in-
dirgenmesiyle aşılabilir. ' ' 

Diğer yandan, bilginin kesinliği ve yanılmazlığı için ileri sürü
len böyle bir yaklaşımın birtakım a priori mantıksal/matematik
sel önermeler ile özne için yanılmaya imkân vermeyecek dere
cedeki birtakım duyusal/algısal içerikli önermeler (bir kimsenin 
varolduğundan, düşündüğünden , bilgisayarın karşısında oldu
ğundan kuşku duymaması vb.) için geçerli o lduğunu düşünsek 
de geriye yanlış olma imkânını/olasılığını tüketemediğimiz bir
çok inanç/önerme kalacaktır. Bunlar bilgi konusu olamazlar mı? 

Swinbume'ün belirttiği gibi, bilginin kesin olması ve yanılmaz
lık içermemesi gerektiği m o d e m Batı felsefesinde Descartes ' tan 
son dönmelere kadar egemen olan bir bakış açısıdır. Buna bağlı 
olarak Locke gibi bazı ampiristler de bilgiyi mantığın apaçık ilke
leri ve duyusal birtakım doğrudan tecrüblerle sınırlama yoluna 
gitmişlerdir. Böylece ilkçağ, ortaçağ ve modern zamanlardaki fi
lozoflar bilginin dışında kalan şeylerin ancak 'inanç' veya 'kana
at' olabileceğini düşünmüşlerdir. Bu filozoflar bir inancın veya 
kanaatin diğerinden daha iyi bir şekilde desteklendiğini kabul et
mekle birlikte bu olgu üzerinde fazla durmayıp, daha çok kesin 
bilgi arayışına gitmişlerdir.^° Ancak bilgimizin sadece kesin ve 
yanılmaz olanla sınırlanamyacağını düşünen Swinburne, 17. ve 
18. yüzyılda gelişen ampirik gelenekle birlikte inançlar arasında 
hataya açık olmaları açısından birtakım derecelendirmelere gidi
lebileceği ve böylece haklı-çıkanmla bir hipotezin d o ğ m olma 
olasılığının daha iyi araştırılması ve irdelenmesi gerektiği sonucu
na varmıştır. Öyle ki, Butler olasılık düşüncesinin hayatımızı 
yönlendiren şey olması gerektiğini düşünmüştür.^'' Bu açıdan 

« Yine bkz. J. Hick, Faith and Knowledge, s. 208-209. 
Bkz. Swinburne, Epistemic Justification, s. 5-6. 

" Age., s. 6-7.'01asılık mantığı Swinburne'ün bilgiye yaklaşımda genel olarak 
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büyük bir önem taşımakladır. Bkz. age., s. 57-128. Swinbume'ün genel olarak 
Tanrı'nın varlığına dair kanıtlara yer verdiği The Existence ofGod adlı eserin
de de aynı yaklaşımı sergilemektedir. 

2̂ Audi, Epistemology, s. 278. 
'3 Lectures on the Philosophy of Religion, I, 35. 
" Age., s. 42. 

baktığımızda bir inanç, kanaat veya hipotezin doğruluğuna iliş
kin bir olasılık ölçeğinde haklı-çıkarımsal bir temele sahip olabi
leceğini ve böylece bilgimizin alanına dahil olabileceğini düşüne
biliriz. Bir başka ifadeyle, bir şeyin bilgi olabilmesi için % 100 bir 
doğruluk olasılığına sahip olması gerekli görünmemektedir . 

1.2. Tann, Bilgi ve İman 

Şimdiye kadar yaptığımız epistemolojik çözümlemelerin ışığında 
"Tann'yı bilmek" olgusuna baktığımızda Tanrı 'ya dair inançla-
nn/önermeler in bilgisel bir niteliğe sahip olabilmeleri için doğru 
olduklarına dair haklı-çıkanmsal bir temele sahip olmaları gere
kir. Varlığı başta olmak üzere , Tanrı 'ya dair önermeler in bilgi 
konusu olamayacağına ilişkin o lumsuz bir yaklaşımın temel da
yanağı, Audi'nin belirttiği gibi, bu tür önermelerin doğrulukları
nın ne a priori ne a posteriori ve ne de bir hipotezin doğrulan
ması bağlamındaki bir açıklayıcılıkla bilinebilecekleri düşüncesi
dir. Ama Tanrı 'nın varlığı için ileri sürülen teistik kanıtlara baktı
ğımız zaman bütün bu iddiaların bir şekilde sorgulandığını gör
mekteyiz. Tanrı'nın mükemmelliği fikrinden hareket le a priori 
bir yolla varlığının kanıtlanabileceğini öngören ontolojik kanıt
tan değişik tecrübe ve akıl yürütmelere dayanan teistik kanıtla-
nn böyle bir olumsuz yaklaşımı bir şekilde karşılarına aldıkları
nı düşünebiliriz.''^ 

Hegel'in, Tann'nın bilgi alanının dışına çıkarılmasına tepkisel 
bir edayla "Bütün bilginin Tanrı'ya ilişkin bilgi olduğu bir zaman 
vardı"^3 diyerek Tann hakkında bir şey bilemeyeceğimiz iddiası
nın kendi dönemine münhasır bir olgu olduğunu düşünmesi 
özellikle Kant'ın bu konudaki olumsuz tutumu dikkate alındığın
da daha iyi anlaşılacaktır. Tann 'n ın varlığının sadece iman konu
su olabileceğini ve bilgi konusu olamayacağını düşünen Kant'ın 
tersine Hegel Tann'nın doğrudan bilinebileceği bu noktada akılla 
imanın farklı şeyler olmadığı kanaatindedir.^"* Hegel bir açıdan 
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« The Sumnia Theologica, Q.12, A.13, R.3, (s. 96). 
^ Bkz. Hick, Faith and Knowledge, s. 12-16. 

haklı olabilir. Ancak, modern Batı felsefesinde Tann'nın biline
meyeceği tezi Kant'la birlikte daha da belirginleşen bir olgu ol
makla birlikte bu yaklaşımın kökenleri daha eskilere dayanır. 
Doğrusu Tann 'nın varlığı için ileri sürülen, ne a priori ne de a 
posteriori, hiçbir kanıtı tatmin edici bulmayan Kant gibi bir filo
zofun böyle bir sonuca varması tahmin edilebilcek bir şey ol
makla birlikte, Tann'nın varlığı için birçok kanıt ileri sürmekle 
beraber Tann 'n ın bilgiye değil, imana konu olabileceğini savu
nan Thomas Aquinas'ın durumu daha şaşırtıcı görünmektedir. 

Aslında Aquinas'a göre, iman olgusunda zihin bilinen (herhan
gi) bir varlık açısından belirlendiği için onun da bir tür bir bilgi 
olduğu kabul edilebilir, fakat böyle belirlenmişlik doğrudan ina
nandan kaynaklanan bir algı olmayıp, inanılan varlığa (Tann'ya) 
ilişkin bir algıdan kaynaklandığı için gerçek anlamda bilgi dere
cesine de erişemez, çünkü bilgi olgusunda zihin, algı ve aklın il
keleri yoluyla (belli) bir varlığa bağlanmıştır. ' ' ' Böylece iman, A-
quinas'a göre, bilgi iscientia) ile inanç veya kanaat {opiniö) ara
sında bir şeydir. İmanı bilgiden ayırmak gerekir, çünkü bilgi zih
nin doğrudan veya kendiliğinden apaçık olan birtakım doğrular
dan mantıksal çıkarımlar yoluyla sahip olduğu bir şey olup, onu 
tasdik e tmemek gibi bir özgüdüğümüz yok iken; iman bizi böy
le bir tasdike zorlamaz. Çünkü iman yoluyla inandığımız doğru
lar bir sır olup, ne doğrudan bilinebilir ne de doğrulukları ispat 
edilebilir. Dolayısıyla, bir varlığa ilişkin 'bilgi' ve 'iman'ın bir a-
rada bulunması mümkün değildir. Diğer yandan, Aquinas'a göre, 
iman basit bir inanç (kanaat) da değildir, çünkü ikincisinde 
mevcut bulunan kuşku, başka türlü de olabileceği şeklindeki 
belirsizlikler birincisinde yoktur. İman bütün kuşkuları bir kena
ra iten tam bir bağlanmayı ifade eder. Böyle de olsa, nesnesi 
açısından bilgi ve iman birbirinden ayrı şeyler o lup, bilginin 
nesnesi ona ilişkin bir tasdiki zorunlu kıldığı hâlde imanın nes
nesi böyle bir tasdiki zorunlu kılmaz."^ 

Aquinas'ın 'iman' veya 'inanç'la 'bilgi'yi birbirinden bu şekilde 
ayırması eleştiri konusu olmuştur. Örneğin Swinburne, inancın 
bilgiden daha düşük dereceli bir şey olduğu ve bilgi konusu olan 
bir şeyin inanç konusu olamayacağını ve yine inanç konusu olan 
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'''' Faith and Reason, s. 106-107. Swinburne burada "inanç"m kap.samına dinî 
inancı veya imanı dahil etmektedir. Dolayı.sıyla bilgiyle ilgisiz olan bir inanca 
da "sadece bir inanç (meıe belief)" diyor. 

* Aquinas Tanrı'nın varlığı için "beş yol" olarak bilinen değişik kanıtlar ileri sür
müştür. Bkz. A. Kenny, The Five Ways. 

I » Bkz. T. Penelhum, Problems ofReligious Knowledge, s. 30-32, 

bir şeyin de bilginin dışında olduğu görüşünü özellikle çağdaş bil
gi anlayışı açısından eleştirir. Çünkü çağdaş bilgi anlayışında bun
lar birbirlerini dışlayan şeyler değildir ve hatta bilgi inancı içerir; 
yani bir önermeyi bilip, ona inanmamak söz konusu olamaz.'^'' 

Diğer yandan, yukarıda da değindiğimiz gibi, Tann 'nın varlığı 
için ileri sürülen kanıdan tatmin edici bulmayan Kant gibi birisi
nin Tann ve imanı bilginin sınırlarına dahil etmemesi anlaşılabi
lecek bir şeydir, ancak Tanrı'nın varlığı konusunda değişik kanıt
lar ortaya koymuş*^ Aquinas'ın bilgi ile imanın birbirieriyle bağ
daşmadığını ileri sürmesi anlaşılabilir görünmemektedir . Eğer 
Tanrı'nın variiğı konusundaki bir kanıt sonuçta bizi bir tür bilgi
ye götürüyorsa bu neden imanla bağdaşmasın? T. Penelhum'un 
belirttiği gibi, evvela, Tann 'nın variiğını kanıtlamaya girişen bir
çok kimse için Tanrı'nın variiğının kendileri tarafından zaten bili
nen bir şey olabileceğinde bir sorun görünmüyor ve hatta bir 
kimsenin kendisini baştan böyle bir bilgiden mahrum bırakması 
da pek anlaşılır bir şey değildir. Bir kimse bir kanıt ortaya koya
rak daha önce bildiği bir şeyi güçlendirmek veya daha der inden 
kavramak için de yapabilir. Öte yandan, eğer bir kanıt sonuçta 
ilgili konuda bir bilgi sunuyorsa, bir kimsenin bir kanıt ortaya 
koyması veya kendisine böyle bir kanıt sunulma.sı onun imanını 
neden güçlendirmesin de bilgiye dönüştürsün? Açıkçası, böyle bir 
durumda bir kimsenin imanının bilgiyle yer değiştirdiğini ve böy
lece bilgiyle imanın birbiriyle bağdaşmayan şeyler olduğunu dü
şünmek için tatmin edici bir gerekçe görünmüyor. Dolayısıyla, 
bilgi ve imanın birbirlerini neden dışladıkları iddiası başka türlü 
desteklenmedikçe tatmin edici görünmemektedir . Bu durumda, 
bir kimsenin Tanrı'nın varolduğunu bilmesinin bu olguyu iman 
meselesi olmaktan çıkaracağı veya Tanrı'nın varlığına ilişkin bir 
kanıtın bu anlamda imanını güçlendiremeyeceği gibi bir düşün
cenin daha önemli bir noktayı gözden kaçırdığı düşünülebilir.*^' 
Yine, Swinburne'ün haklı olarak belirttiği gibi, Tann'nın, diyelim 
ki, bir kanıt yoluyla açık bir şekilde bilinmesinin imanın değerini 
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düşüreceği; bilişsel özgürlüğünü ortadan kaldıracağı görüşü pek 
doğru değildir, çünkü bu durumda bile Tann 'nm variiğı ancak 
belli bir entelektüel arayışla bilinmiş olacak ve bu arayışta da 
irade bir şekilde yine devreye girecektir. Kaldı ki, imanın hüneri 
biraz da önermesel bir inancın doğruluğunun ötesinde pratik 
düzlemdeki yansımaların bağlıdır.^*^ 

Bilgi ve imanı birbirinden ayırmayan bir anlayışın temelde ö-
nermesel idoksastiiö bir iman anlayışına dayandığı, oysa "Tanrı 
vardır" önermesine ilişkin epistemik bir tasdikin iman olgusunu 
açıklayamacağı dile getirilebilir. Aslında "Tanrı vardır" önerme
sini epistemik açıdan tasdik eden herkesin zorunlu olarak iman 
etmiş sayılamayacağını ve dolayısıyla, iman olgusunun başka 
yönlerinin de dikkate alınması gerektiği haklı bir düşünce gibi 
görünüyor. En azından "Tanrı vardır" önermesine inandığı hâlde 
O'na karşı her türlü isyanda bulunan birinin ne derece iman sa
hibi olabileceği tartışmalı görünmektedir. İman olgusunun "Tan
rı vardır" önermesinin epistemik olarak tasdik edilmesinin öte
sinde Tann 'ya karşı belli bir bağlılığı, güveni ve umudu ihtiva 
ettiği açıktır."" Ancak "Tanrı vardır" önermesinin epistemik ola
rak tasdik edilmesinin epistemik olmayan bu öğeleri dışladığını 
düşünmek bir yana, böyle bir tasdik olmaksızın bu öğelerin ne 
anlama gelebilecekleri veya gerçek gücünü bulup bulamayacak
ları açık olmaktan uzaktır. 

Aquinas'ın böyle bir sonuca varmasında kuşkusuz Hıristiyanlı
ğa mahsus teslis ve hulul gibi akli bir düzlemde izah edi lemeyen 
birtakım inançlann da etkili olduğu düşünülebilir.^^ inançlara 
ilişkin epistemik bir haklı-çıkanmın çıkardığı güçler bilgi ve i-
man olgusunu doğal olarak birbirinden ayırmaya götürebilir. Bu 
noktada Hıristiyanlık ile İslam'ın inanç esasları arasmdaki farklı
lığı dikkate aldığımızda, İslam düşüncesinde neden böyle bir yo
la gidilmek yerine imanın çıkarımsal (naza r ve istidlal) bilgiyle 
temellendirilebileceğinin ileri sürüldüğünü daha iyi anlayabili
riz.'^^ O hâlde, imanın bütünüyle bilgiye indirgenebileceğini ve 

™ Bkz. Faitlı and Reason, s. 86. 
" İman olgusuna değişik yaklaşımlar özellikle Batı düşüncesinde farklı kavrayış 

modellerine neden olmuştur. Bu konuda bkz. Swinburne, Faitiı and Reason, s. 
104-124; W. L. Sessions, The Concept ofFaith: A Fhilosophical Investigation, s. 
25-128; A. Kenny, What is Faith?, s. 46-40; P. Helm, Faith with Reason, s. 15-20. 

'2 Yine bkz. Swinburne, Faith and Reason, s, 107. 
'5 Bkz. Özcan, Epistemolojik Açıdan İman, s. 84. 
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böylece imanın bilgiden daha fazla bir şey ihtiva etmediğini 
söylemek doğru olmadığı gibi, bilgi ile imanın birbirlerine karşıt 
şeyler olduklarını veya birbirleriyle çeliştiklerini d ü ş ü n m e k de 
doğru değildir. Kuşkusuz imanın tabiatının n e olduğu; ne tür 
öğeleri içerdiğinin değişik açılardan ve özellikle de epis temolo
jik açıdan değeriendirilmesi başlı başına ele alınması ge reken 
bir konudur.^"* Fakat bunların hiçbiri imanın bilgisel (önermesel) 
bir temele sahip olmasıyla çelişmemelidir. 

Diğer yandan, Tanrı 'ya ilişkin felsefi veya vahiyden bağımsız 
bir sezgi/bilgi ile vahyin sunduğu Tanrı tasavvuru aras ında bir 
tür örtüşmenin olması gerekir. Kaldı ki, Potter'in işaret ettiği gi
bi, bizzat vahye veya vahyi bilgiye bir anlam veya imkân atfe-
debilmenin önkoşulu Tanrı hakkında vahiyden bağımsız bir bil
giye sahip olabilmektir. Dolayısıyla, Tanrı'ya ilişkin doğal bir 
bilginin varlığı esasen vahyi bilgiyi temellendirebilmenin de bir 
önkoşulu o lduğundan vahyin gerçekliğinden bahsedip , Tanrı 
hakkında doğal bir bilgiye sahip olunamayacağını söylemek bir 
tutarsızlık gibi görünmektedir . Çünkü böyle bir doğal bilgiye sa
hip olunmaksızın, bir şeyin vahiy olduğunu veya Tanrı 'dan gel
diğini bi lmenin imkânı olmayacakür.^5 Belki d e bu yüzden bir
çok teistik gelenekte insanın fıtratı, tabiatı veya yaratılışı gereği 
Tann'yı doğal bir yolla bilebileceği veya böyle bir şeye doğuş
tan meyyal olduğu hep vurgulanagelmiştir. 

Diğer yandan, Kur'an'da Allah'ın varlığının bil inemeyeceğine 
ilişkin bir şey olmadığı gibi, aksine insanın yaratılmış evrene iliş
kin gözlem ve akıl yürütmeler yoluyla bunun kaçınılmaz olduğu
na dikkat çekilmiştir. Dolayısıyla, teleolojik ve kozmolojik kanıt 
başta olmak üzere çeşidi kanularla Tanrı'nın varlığına ilişkin bir 
bilgiye erişilebileceği ve hatta erişilmesi gerektiği Kur 'an 'm ana 
temalarından biridir. Bunun yanı sıra, Allah'ın varlığının insan ta
rafından bilinmesi Kur'an'da insanın tabiatına ilişkin fitri bir olgu 
olarak düşünülmüş ve bu fıtrat korunduğu sürece Allah'ın varlı
ğının açık Cbedihi) bir şekilde bileneceği dile getirilmiştir.^^ 

Buna bağlı olarak İslam kelam ekollerinin çoğu Allah'ın akıl 
yoluyla bilenebileceğini yadsımadıkları gibi, Maturidiler ile Mu-

'•̂  Bu konuda bkz. Özcan, age., s. 84 vd. 
'5 V.G. Potter, agm., s. 247-251. 
•''̂  Allah'm vadığımn fıtri bir yolla bilinebileceği görüşü için bkz. B. Topaloğlu, 

Allah'ın Varlığı, s. 21; İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelam, s. 204. 
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Bu konuda bkz. M. Bahçeci, Allah'ı Bilmek ve Nesefî'ye Göre İman, s. 87-94. 
'» Bkz. Bahçeci, age., s. 97. 

Bkz. Kâdî Abdulcabbâr, Şerhu uşûli'I-hamse, s. 39-45. 

tezile bunu insan için bir zorunluluk veya mükellefiyet olarak 
görmüştür. Eş'ariler akıl yoluyla Allah'ın varlığına ve birliğine 
varılabileceğini kabul etmelerine rağmen buradaki bilinme zo
runluluğunun ivucûbunun) akılla değil, peygamberler in getirdiği 
mesajla tesis edilebileceğinden hareketle peygamberler in gön
derilmemesi hâlinde herhangi bir inançsal sorumluluğun doğma
yacağını savunmuşlardır. Maturidiler için ise, peygamberler in ve 
dolayısıyla vahyin gönderilmesinin hikmeti akıl yoluyla icmalen 
bilinen Tann 'n ın vadığı, iyilik ve kötülük gibi şeylerin ayrıntılı 
bir şekilde dile getirilmesidir.^^ Allah'ın varlığının, iyilik ve kötü
lüğün bilinmesinde salt akla belki de en çok vurgu yapan Mute-
zile'ye göre Allah'ı bilmenin zorunluluğunun kaynağı ondaki 
fayda dolayısıyla bi lmemenin doğuracağı zarardan kaçınmak 
noktasında ahlaki yükümlülüktür, denilebilir. Şöyle ki, "Allah'ı 
bilmek yolunda nazar ve istidlal nefisten zararı g ideren şeyler
den olduğu için bunu terk etmek zulüm ve çirkindir. O hâlde 
aklen, yolunda nazarla Allah'ı bilmenin vücubu sabit olur"^**. 
Mutezile'nin önde gelen düşünürü Kâdî Abdulcabbâr 'a göre, Al
lah'ın insana yüklediği ilk yükümlülük O'nu bilmektir ki bu bilgi 
zorunlu veya gözleme dayanan bir bilgi olmadığı için ancak na
zar yoluyla bilinebilir. Tefekkür, araştırma, teemmül, t edebbür 
vb. anlamlar içeren 'nazar ' kavramının dinî kullanımı, Abdulcab
bâr için, bilgiye ve dolayısıyla Allah'ı bilmeye götüren delilleri 
araştırmaktır.' ' ' ' 



İKİNCİ BÖLÜM 

2. TANRI'NIN BİLİNEMEZLİĞİ S O R U N U 

Bu bölümde genel olarak Tann'ya ilişkin değişik epistemolojik 
iddialann imkânsızhğmı farklı nedenler le savunan görüşlerin 

temel dinamikleri üzerinde duracağız. 

2.1. Felsefi ve Teolojik Agnostisizm 

"Tann'yı bilmek" sorununu, nihai olarak birbirinden ayrıştırmak 
mümkün görünmemekle birlikte, iki farklı açıdan ele almak 
mümkündür: Tann'nm varlığmm bilinebilirliği ve Tann'nm mahi
yetinin bilinebilirliği. Bu sorunlardan ilki doğrudan Tann 'n ın 
varlığı ile ilgili bir epistemolojik iddiayı oluşturur. Burada temel 
sorun 'Tanrı' diyebileceğimiz bir varlığın gerçekten varo lup va
rolmadığının bilinip bilinemeyeceği sorusudur. Burada kategorik 
bir yargıya varmamakla birlikte, bu sorunun teistler, ateistler ve 
agnostikler arasındaki anlaşmazlığın temel eksenini tayin ettiğini 
söyleyebiliriz. Bir teist "Tanrı vardır" önermesinin epistemik bir 
temele sahip olduğunu, buna karşılık, bir ateist ise bu iddiayı 
yadsımakta söz konusu önennen in herhangi bir haklı-çıkanmsal 
gerekçeden yoksun olduğunu düşünecektir. Bir agnostik ise, epis
temolojik aç ıdanTann 'n ın varlığı veya yokluğu konusunda olum
lu veya olumsuz bir yargıya varılamayacağını savunacaktır. Tan
n'nın varlığı sorununa epistemolojik açıdan bakıldığında agnosti
sizm (bilinemezcilik) veya agnostik tutum önemli bir yer işgal et
mektedir. Bir teist ile bir ateist arasındaki temel tartışma "Tanrı 
vardır" gibi bir önermenin doğruluğu veya yanlışlığına dayanıyor-
ken bir agnostik açısından asıl önemli olan böyle bir önermenin 
ne doğruluğunun ne de yanlışlığının bilinebileceğidir. Öyle görü-



40 Tann'yı Bilmenin İmkânı ve Mahiyeti 

Bkz. J. G. Schurman, "Agnostici.sm", s. 241. 
W. L. Rowe, "Agno.sticism". 
Buna göre, bir fidei.st Tanrının varlığının bilinemeyeceğini teslim ettiği hâlde 
Tanrı'ya iman edilebileceğini, yani varlığından kuşku duyulamayacağını dile 
getirecektir Bu yaklaşımı dikkate alacak olursak, Tann'nın varlığının bilinme
si teistik inanç açısından kaçınılmaz olmayacaktır. 

nüyor ki, genel anlamda bilginin imkânma dair bir tartışmanın 
çerçevesini nasıl ki önemli ölçüde kuşkuculuk ile gerçekçilik oluş
turuyorsa, aynı şekilde, Tanrı hakkındaki bilginin imkânı sorunu
nu da agnostisizm ile teizm tartışması belirlemektedir. 

Bir agnostik, en genel anlamda. Tanrı hakkında bilgi sahibi 
olunamayacağını; insanın entelektüel yetilerinin böyle bir bilgi
ye erişmekten mahrum olduğunu iddia eden kimsedir. ' Bir baş
ka ifadeyle, "felsefi bir tutum olarak agnostisizm, en iyi şekilde, 
doğal evrenin variiğından sorumlu Tanrı'nın veya bir başka ilahi 
gerçekliğin variiğını veya yokluğunu belirlemenin bilişsel yetile
rimizin ötesinde olduğu görüşü olarak anlaşılır"^. Bu genel ta
nımlamayla birlikte agnostisizmin farklı versiyonlarından söz et
mek mümkündür . Agnostisizm, popüler ve zayıf kullanımıyla 
Tanrı kavramını (veya bir başka aşkın varlığı) anlaşılır bulduğu 
hâlde O'nun varlığına ne inanmayı ne de inanmamayı öngören 
anlayıştır. Ilımlı agnostisizm ise, buna ek olarak, insan aklının 
Tanrı'nın varlığına inanmak veya inanmamak noktasında yeterii 
bir gerekçeye sahip olmadığını savunur. Ve son olarak A:afi ag
nostisizm ise, yeterli bir gerekçe sunmaksızın, Tanrı 'nın varlığı
na inanmayı veya inanmamayı yanlış bulan görüştür. Agnostisiz
m e ilişkin bu tutumları değişik açılardan birbirinden ayırmak 
mümkündür . Örneğin, bir kimse insan aklının Tanrı 'nın varlığına 
veya yokluğuna dair yeterli bir gerekçeye sahip olabileceği im
kânını yadsıyan ılımlı veya katı agnostisizmin felsefi tu tumunu 
benimsemeksizin, terimin zayıf kullanımıyla, agnostik olabilir; 
ancak kendinin edinemediği böyle bir imkânının başkasına açık 
olabileceğini düşünebilir. Diğer yandan Kierkegaard gibi bir fi-
deist ' Tanrı 'ya imanı esas alarak Tanrı 'nın varlığı ve yokluğu 
için yeterli bir akli gerekçenin bulunamayacağı noktasında felse
fi açıdan agnostik bir tutum içinde olabilir. Fakat, böyle bir kim
se Tanrı'ya inanmak veya inanmamak konusunda agnostik bir 
tutum içinde değildir. Keza, ılımlı ve katı agnostik Tanrı'ya inan
mak veya inanmamakta insan aklının yeterli bir gerekçeye sa-
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Rowe, "Agnosticism". 
A. Pyle "Introduction", s. ix-x. 
Schurman, agm., s. 242. Pyle, agm., s. x. Aslında Tann'nın yarlığı veya yoklu
ğuna ilişkin kuşkucu bir felsefi tutum olan agnostisizmin uzun bir geçmişi ol
masına rağmen "agnostisizm" terimini Thomas Huxley'e borçluyuz. Dinî tutu
munu ifade etmek için geliştirdiği bu "izm" Huxley için Tann'nın (veya bir baş
ka aşkın varlığın) varlığına inanmanın veya inanmamanın epistemik bir güven
ceden veya rasyonel bir temelden yoksun olduğu anlamına gelir. Bkz. Rowe, 
"Agnosticism"; L. Stephen, "An Agnostic's Apology", s. 48. Agnostik tutumun 
karşıtı olangnosıik tutum ise, insan aklının duyu tecrübesini aşan ve insan için 
hayati bir öneme sahip olan takım doğallara, bilgiye erişebileceğini savunur 
ve böylece Tann'nın bilinebilirliğini öngörür. Bkz. Stephen, agm., s. 38-49. 
Pyle, agm., s. x. 

hip olamayacağı noktasında ittifak etmekle biriikte, ılımlı bir ag
nostik Tann'ya inanan veya inanmayana yönelik eleştirel bir tu
tum sergileyen katı agnostikten ayrılabilir.'' 

Öyle görünüyor ki agnostik bir tutum en güçlü ifadesini Tan
n'nın varlığının ve mahiyetinin bil inemeyeceğinin tüm insanlar 
ve zamanlar için genel geçer bir doğru olduğu iddiasında bul
maktadır. Yani bu yaklaşıma göre, Tann 'ya dair bu tür bir bile-
nemezlik olumsal (contingent) bir n e d e n e dayanmadığı için 
böyle bir şey daha sonraki bir zamanda başka insanlar tarafın
dan erişilebilecek bir şey değildir. Bu bağlamda Tann 'ya ilişkin 
epistemolojik bir yargı gücünü 'bilinmeyen' değil, 'bilinemez' ifa
desinde bulmaktadır. Dolayısıyla, bir agnostiğin yaklaşımı önce 
'bilmiyorum'la başlayarak, daha sonra, 'bilmiyoruz'a, sonunda 
da "insanların böyle bir şeyi bi lememelerinin temel bir nedeni 
vardır" şeklinde evrensel bir yargıya dönüşmektedi r . ' 

Modern felsefede bu anlamda en önde gelen agnostik filozof
lar Hume ve Kant'tır. Her ikisi de Tann'yı kavramayı insan zihni 
için erişilmez bir şey olarak görmekte^; ancak Tann 'n ın vadığı 
için ileri sürülen geleneksel teistik kanıtları sıkı bir eleştiriye ta
bi tutuktan sonra, O'na ilişkin epistemolojik bir yargının insan 
bilgisinin sınırlarına dahil olamayacağını söylemekte ancak, y ine 
de 'ateist' olarak adlandırılmaya karşı çıkmaktadırlar.^ 

"Felsefi agnostisizm" olarak adlandınlabilecek tutumun en belir
gin vasfı Tann'nın ne olduğuna veya nasıl bir varlık olduğuna iliş
kin bilinemezci bir tutum olduğu kadar, böyle bir varlığın gerçek
ten varolup olmadığına ilişkin bilinemezci bir tavır sergilemesidir. 
Modem felsefede gözlemlenen agnostisizm, agnostisizmin bu iki 
formunu da savunan bir bilinemezciliktir. Agnostisizmde böyle bir 
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kesin aynma gitmenin tartışmalı olacağı açıktır; fakat burada en 
azından, Tann'nın varlığına ilişkin bir bilinemezcilik ile Tann'nın 
mahiyetine veya ne'liğine ilişkin bir bilinemezcilik arasında mantık
sal bir zorunluluğun olmadığı dile getirilebilir. Yani, bir kimsenin 
bu tutumlardan birini benimsemesi diğerini zorunlu kılmayabilir. 

"Felsefi agnostisizm" diye adlandırdığımız tutumdan farklı ola
rak, yani Tann'nın varlığına dair bir kuşkuculuk veya bilinemez
cilikten ziyade O 'nun mahiyetine (neliğine) dair, yukarıda da 
değindiğimiz, ikinci tür bir bilinemezci tutumdan bahsetmek ge
rekir. Daha çok teistik felsefe ve kelam geleneklerinde karşılaşı
lan ve yaygın sayılabilecek bu yaklaşım Tanrı'nın ne o lduğunun 
veya nasıl bir varhk o lduğunun bilinemeyeceğini savunur. Orta
çağdaki teistik felsefe-kelam geleneklerinde etkin olan ve "te
olojik agnostisizm" olarak adlandırılabilecek bu düşüncenin da
yanakları, modern zamanlardakinden farklı olarak, epistemolo
jik olmaktan çok metafiziksel karakterdedir. Ve böyle bir meta-
fiziksel sezginin en önemli gayesi Tanrı 'nın varlıksal eşsizliğini 
ve biricik ontolojik statüsünü korumaktır: Tanrı diğer varlıklar
dan bütünüyle farklıdır ve onlarla hiçbir niteliği paylaşmaz. Bu 
metafiziksel/teolojik sezginin Tann 'nın mahiyetinin bilinemeye
ceği noktasında ciddi meta-epistemolojik etkileri olmuştur. 

Ortaçağ metafiziksel düşüncesinde yaygın olan bu yaklaşımın 
temelinde o dönemdeki birçok düşünür tarafından savunulan 
"Tanrısal basitlik" düşüncesi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu 
teolojik/ontolojik sezgiye göre . Tanrı bütünüyle basit bir varlık 
olup, O'nda herhangi bir ontolojik ayrıma gidilemez. Öyle ki, 
O 'nun n e varlığı ile mahiyeti, ne zatı ile sıfatları ve ne de görü
nürde farklı şifadan arasında dahi herhangi bir ontolojik ayrım 
söz konusu edilemez. Tanrı sadece "zorunlu varlık"tır ve mutlak 
anlamda basit bir varlık olup, her tür ontolojik bileşiklikten (ter-
ifjpten) münezzehdr.** Tanrı'ya ilişkin bu basitlik sezgisinin söz 
konusu düşünürlerin düşünce sistemlerinde ne tür gerekçelere 

'* Tanrısal basitlik düşüncesi Fârâbî, İbn Sînâ, Mûsâ b. Meymûn, Thomas Aqu-
inas gibi değişik teistik geleneklerdeki düşünürler tarafından savunulmuştur. 
Bu konuda karşılaştırmalı bir çalışma için bkz. D.B. Burrell, Knov/ing the 
Unknowable God: Ibn Sina, Maimoindes, Açıiinas, s. 1-70. Bu yaklaşımın en 
önemli kaynaklarından birinin Yeni-Eflatunculuk olduğunu belirtmek gerekir. 
Potter'in haklı olarak işaret ettiği gibi, Yeni-Eflatunculuğun kendisi teolojik bir 
akım olmamakla birlikte teistik geleneklerdeki felsefi ve kelami düşüncenin 
parametreleri ve terminolojisi üzerinde oldukça etkin olmuştur. Bkz. V.G. Pot
ter, "Revelation and "Natural" KnowIedge of God", s. 249. 
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'' T. V. Morris, "Introduction" , s. 5. 

dayandırıldığı, bu gerekçelerin ne kadar tatmin edici o lduklan, 
doğurduğu sorunlar ve bu sorunların olası çözüm yolları kendi 
başına ele alınması gereken önemli bir konudur . Ancak bizi bu
rada daha çok ilgilendiren husus Tanrısal basitlik sezgisi ve bu 
sezginin önemli ölçüde kaynaklık ettiği tenzibçi veya olumsuzla-
yıcı bir yolla uygun ve tatmin edici bir 'Tanrı' kavramına ulaşı
lıp, ulaşılamayacağıdır. Basidik sezgisi Tanrı'yı diğer varlıklar
dan ayırmak ve böylece yaratan ile yaratılan varlıklar arasında
ki ontolojik ayrım veya mesafeyi korumak açısından önemli gö
rünebilir, fakat tenzihçi veya olumsuzlayia bir çe rçevede kala
rak Tanrı hakkındaki yargılarımızın epistemolojik değerinin n e 
olabileceğini de dikkate almak gerekir. 

2.2. Tann, Mahiyeti ve Bilinemezliği 

Tann'nın nasıl bir varlık sorusu en az Tann'nın varlığı meselesi 
kadar önemli bir sorudur. Hatta Tann'ya ilişkin "nasıl bir varlık" 
sorusunun "Tanrı var mıdır?" sorusuna mantıksal bir öncelik oluş
turacağı da açıktır. Dolayısıyla, "Tanrı vardır" önermesini olumlu 
veya olumsuz bir şekilde yanıüayabilmek için her şeyden önce bu 
önermede yer alan 'Tanrı' sözcüğüne ne tür bir semantik/kavram
sal içeriğin atfedildiğinin net bir şekilde ortaya konulması gerekir. 
Aksi hâlde, tam olarak nasıl bir varlık veya ne hakkında bir yargı
ya vardığımız belirsiz kalacak; "Tanrı vardır" veya "Tanrı yoktur" 
yargılarının tam olarak ne anlama geldiği eksik kalacaktır. İlk ba
kışta, bir teistin bütünüyle "te;olojik agnostisizm" çerçevesinde ka
larak Tann'nın ne olduğuna ilişkin tutarii bir açıklama sunması 
pek mümkün görünmemektedir. Bu durumda. Tanrı hakkında 
olumlu birtakım nitelemelerde bulunmak kaçınılmaz olacaktır. 

Thomas V. Morris'in yerinde işaret ettiği gibi, "Tanrı kavramına 
dair felsefi bir tetkik bütünüyle aynlabilir olmasa da ayrıştırılabilir 
iki görevi kapsamahdır: (i) hangi sıfatlar dizisinin tanrılığa mah
sus veya en iyi şekilde düşünüldüğünde Tann olmak için gerekli 
olduğunu düşünmek, ve (ii) bu sıfatlardan her birinin uygun ana
lizini ortaya koymak"' . Peki ama, tam olarak hangi sıfadann tanrı
sallık veya Tann kavramı için gerekli ve yeterli o lduğunu nasıl 
saptayacağız? Tek tek dinlerin 'Tann' kavramından hareketle or-
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Kuşkusuz Tanrı tasavvuruna ilişkin ayrışmaların zemini önemli ölçüde Tan
n'ya atfettiğimiz olumlu veya olumsuz nitelemelere ilişkin takındığımız bakış 
açısıyla da doğrudan ilgili olacaktır. Teistik dinlerin Tanrı hakkındaki nitele-
melere-yargılara ilişkin geleneksel tutumunun realist bir bakış açısını varsay
dığı bilinmektedir. Bu bakış açısının en belirli vasfı Tann'nın varlık ve nitelik
lerine ilişkin doğruluk iddialannın bilişsel (cognitive) içerikli olduğudur. Yani, 
Tann hakkındaki önermelerin doğruluk değerlerinin referansı Tann'nın bizzat 
kendisidir; Tann hakkında bir önerme ancak Tann'ya referansla 'doğru' veya 
'yanlış'tır. Örneğin, 'Tanrı her şey bilir' ifadesi ancak ve ancak gerçekte Tann 
her şeyi hilen bir varlık ise doğrudur. Tann'ya ilişkin bu olgu beşeri bir dille 
ifade edilmiş olsa da, doğruluğu insana, dolayısıyla onun dilsel veya zihinsel 
faaliyetine indirgenemez. Bir başka ifadeyle, insanın Tanrı hakkında dile ge
tirdiği yargıların doğruluk değerlerinin kaynağı insandan bağımsız Tanrısal 
gerçeklik olması anlamında bilişseldir. Ancak Tanrı hakkındaki doğruluklar 
insanın bilişsel faaliyetlerinden bağımsızdır; bu doğrular insanın Tann'ya iliş
kin epistemolojik faaliyetlerine indirgenemez. Tann'nın varolup-varolmadığı, 
varsa, nasıl bir varlık olduğu bizim O'nun hakkındaki tasavvurumuza bağlı 
bulunmayıp, aksine bizim O'nun hakkındaki tasavvurumuzun doğruluğu veya 
yanlışlığı gerçekte Tann'nın nasıl bir varlık olduğuna bağlıdır. 

tak bir tasavvura varmak oldukça sorunlu görünmektedir . Her 
şeyden önce teistik ve teistik-olmayan dinlerin Tanrı tasavvurları 
birbirine tezat oluşturacak kadar farklıdır. Teistik dinlerin en be
lirgin vasfı olan Tann'ya atfedilen kişisel-zati nitelikler teistik-ol
mayan dinlerde gözlenmemektedir. Diğer yandan, dinlerin birbi
rinden farklı ve hatta çelişkili Tanrı tasavvurlarınm aynı varilli 
(Tanrı) için doğru veya geçerli olabileceğine ilişkin çoğulcu bir 
anlayışını gerçekçi (.realist) bir Tanrı tasavvuruyla bağdaştırmak 
mümkün değildir.'" Dolayısıyla gerçekçi bir yaklaşım birbiriyle 
çelişen bu tasavvuriardan birinin doğru olması durumunda diğer
lerinin yanlış olacağına kaçınılmaz olarak hükmedecektir. Bir var
lık ya F niteliğine ya da ~F niteliğine sahip olup, hiçbir varlık hem 
F, hem de ~F gibi karşıt iki niteliğe sahip olamayacağına göre. 
Tanrı da birbirine karşıt veya çelişkili niteliklerin referansı ola
maz. Bu durumda çoğulcu bir Tann anlayışını savunan bir kimse 
ya dinlerin görünürde birbiriyle çelişen Tanrı tasavvurlarının ger
çekte birbiriyle çelişmediğini ve böylece onların birbirleriyle nasıl 
uzlaştırılabileceğini göstermeli, ya da bu tasavvurlardan hiçbirinin 
gerçekte Tann'ya uymadığını kabul etmelidir. Her iki seçenek de 
teolojik realizmin kabul edebileceği bir şey değildir. 

Dikkatimizi sadece teistik dinlerin T a n n kavramı üzerine yo-
ğunlaştırabiliriz. Budizm, Hinduizm gibi teistik-olmayan dinler
den farklı olarak Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'ın Tanrı tasav-
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vurları arasında kayda değer bir ortaklık ve ö r tüşümden söz e-
dilebilir. Çünkü bütün teistik dinlerde Tanrı mükemmel varlık 
ve zat olarak düşünülmüştür. Heps inde Tanrı her şeyi bilen, her 
şeye gücü yeten, kend inden başka bütün varlıkları özgür irade
siyle yaratan; bütün mükemmel sıfadarın kendis inde zorunlu 
olarak toplandığı ve kendis inden daha büyük veya m ü k e m m e l 
bir varlığın düşünülemediği bir varlıktır. Nitekim bu dinlerin ge
leneksel teolojileri de çoğunlukla "mükemmel varlık" kavramın
dan yola çıkarak Tann'yı , varlığı başka hiçbir şeye dayanmayan, 
ezelî, ebedî, mutlak bilgi, güç ve iyilik gibi niteliklere özsel ola
rak sahip olan bir varlık olarak tanımlamayı gerekli görmüştür . 
Dolayısıyla, mükemmel varlık kavramı teizmin Tanrı tasavvu-
ruyla önemli ölçüde örtüşmektedir . Ancak, asıl tartışma Tan
rı'nın mükemmePsıfat lan kendis inde toplayan bir varlık olduğu 
noktasında değil, 'mükemmellik ' in veya 'mükemmel sıfadar'ın 
tam olarak neyi gerektirdiği noktasında ortaya çıkmaktadır. Ör
neğin, tartışmanın odağındaki en önemli konulardan biri, za-
mansal olan bir varlığın mı, yoksa zamansal-olmayan bir varlı
ğın daha mükemmel olacağı sorusudur. Mükemmel bir varlıkta 
herhangi bir değişmenin söz konusu olamayacağını iddia eden 
görüş Tanrı'nın zamandan münezzeh (zaman-dışı) o lduğunu sa
vunurken, bir başka görüş böyle bir anlayışı mükemmell iğin bir 
gereği olarak düşünmek bir yana, tutarlı ve anlaşılır bile bulma
maktadır. Her iki görüş de temelde kendi sezgisini mükemmelli
ğin bir gereği olarak görmektedir . Fakat, "mükemmel varlık" 
kavramının neleri içerdiği tartışmalı olsa da, bu yaklaşımın Tan
rı kavramının a priori bir irdelenişi için kayda değer bir çıkış 
noktası ve yöntem sunduğu rahadıkla iddia edilebilir.'^ 

Tanrı'nın mükemmel bir variık olduğu düşüncesinin epis temo
lojik dayanağının (haklı-çıkarımsal öğesinin) genellikle a priori 
sezgilere dayandığını söylemek yerinde olacaktır. Böyle bir epis
temolojik boyut (aksiyomatik karakterli) felsefi sistemlerde her 
zaman açık bir şekilde ortaya konulmasa da, bu sistemler çerçe
vesinde Tann'ya atfedilen mükemmel niteliklerin çoğu kez O'na 
atfedilen ontolojik statüye bağlı aksiyornatik çıkarımlara dayandı
rılması bu düşünceyi destekler mahiyettedir. Öyle ki, Tanrı'n.ın 
ilk ve zorunlu varlık olduğu; varlığının başka hiçbir şeye dayan-

" Bkz. T. V. Morris, "Perfecı Being Theology", s. 19 vd. 
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madiği; eşi, benzeri veya ortağı bulunmadığı; ezelî ve ebedî ol
duğu ve hatta basit ve değişmez olduğu bu tür a priori sezgilerin 
birer ifadesidir. Ve bu türden sezgileri birçok felsefi ve teolojik 
gelenekte bulmak mümkündür. Tanrı'nın ilk varlık olduğu sezgi
sini esas alan Fârâbî 'ye göre, "O bütün eksikliklerden münez
zehtir. Ondan başkasının bir veya birden fazla eksiği bulunur; 
hâlbuki onun hiçbir eksiği yoktur. Onun varlığı, vadıkların en 
üstünü ve ilkidir; vadığından üstün ve daha önce bir varlığın bu
lunmasına imkân yoktur. O vadık faziletinin en yüksek nahiye
sinde ve vadık mükemmeliyetinin en yüksek mertebesindedir."'^ 

Tanrı kavramına ilişkin (tanımlamasal) bir çözümlemenin 'mü
kemmellik' kavramından hareketle, örneğin Anselm'de açık ifa
desini bulduğu şekliyle bütün mükemmel (en yüksek ölçüde) sı
fatların referansı olarak görülebileceğine değindik. Fakat, Tan
rı'ya dair böyle bir tanımlayıcı içeriğin bir tür bileşiklik ifade 
edeceği noktasında bir zaafla karşı karşıya olduğunu düşünen 
Duns Scotus'a göre, daha az tanımlayıcı görünmesine rağmen, 
bundan daha yalın olması açısından daha güçlü görünen bir şey 
vardır ki, o da "Tann'yı sonsuz bir varlık" olarak tasavvur et
mektir. Ona göre, "sonsuz varlık" kavramı bir nitelik ve benzer 
bir şey olmayıp, hakiki iintrinsic) varlık modunu ifade eden bir 
kavramdır. Denilebilir ki, Scotus'a göre, Tanrı'nın mahiyetini ifa
de etmek açısından 'sonsuzluk' kavramını diğer İlahi sıfatlardan 
ontolojik olarak daha temel olduğundan, örneğin Tanrı'nın son
suzluğunun O'nun her şeyi bilen bir varlık olmasını açıklayabi
leceği hâlde, bunun tersi söz konusu olamaz. Dolayısıyla Tan
rı'nın sonsuzluğu ile diğer nitelikleri arasında asitmetrik bir ilişki 
vardır; diğer nitelikler sonsuzluğa dayandıkları hâlde, sonsuzluk 
onlara dayanmaz. Dolayısıyla, Tanrı hakkındaki bilgimiz O'nun 
sonsuz bir varlık olduğu düşüncesiyle son bulur.'^ 

Aslında 'mükemmellik' ve 'sonsuzluk' arasında değinilen fark-
lılıklan göz önünde tutmakla birlikte bu iki kavramın bir şekilde 
birbirini gerektireceği de düşünülebilir. Sonsuz olmayan, dolayı
sıyla çeşitli açılardan sınırlı bir varlığın ne anlamda mükemmel 
olabileceği tartışmaya mahal bırakmayacak kadar açık görün
mektedir. Ancak, bir vadığın mükemmelliği veya sonsuzluğu o 

'2 Fârâbî, eI-Medînetu'l-fâd,la, s. 15. 
" Bkz. J. Duns Scotus, Philosophical Writings, s. 30-31; Mann, "Duns Scotus on 

Natural and Supematural Knowledge of God", s. 248-251. 
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I" Yine bkz. E. R. Wierenga, The Nature of God, s. 1-5. 
İbn Sina'ya göre "inniyetten [varlığından] başka mahiyeti olan her şey neden-
lenmiştir" veya "mahiyeti olan her şey nedenlenmiş olup, vacibü'l-vucüd&in 
dışındaki şeylerin mahiyetleri vardır ve bu mahiyetler kendinde varlığı müm
kün olanlardır, ve varlık onlara dışarıdan arız olur". Bkz. "İlahiyat", Şifâ', s. 
346-347. Dolayısıyla, zorunlu ve ilk varlık olan Tann'nın bir mahiyeti olmayıp 
mahiyeti olan, dolayısıyla mümkün olan varlıklar, varlıklarını O'ndan alırlar. 

varlığın ne veya nasıl olduğu sorusunu geçersiz kılmamalıdır, 
aksi hâlde bu kavramların delaled de aynı gerekçeyle belirsizle-
şecekdr. Dolayısıyla, "Tanrı mükemmeldir" veya "Tanrı sonsuz
dur" şekl inde kısaltılmış yargıların bilişsel bir içeriğinden söz 
edebilmek önemli ölçüde bu yüklemlerin bir varlığın olabilmesi 
Tanrı için gerekli mahiyeti ve buna bağlı olarak İlahi sıfatları bir 
şekilde ihtiva etmesi gerekir. 

Tanrı kavramına dair şimdiye dek yaptığımız çözümlemelerde 
genellikle "mükemmel vadık" veya "sonsuz varlık" gibi daha 
çok a priori karakterli sezgilere dayandık. Bu a priori sezgiler 
Tanrı 'nın mükemmel , ezelî, değişmez, her şeyi bilen, her şeye 
gücü yeten ve mutlak iyi vb. niteliklere sahip bir varlık olması 
gerektiği sonucuna götürmüştür. Felsefi sayılabilecek bu sezgi
ler Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi teistik dinlerin kutsal 
kitaplarında ve tecrübelerinde ifadesini bulan Tanrı tasavvuruy-
la oldukça uyum içinde görünmektedir. Bu dinlerin gerek kutsal 
kitapları, ve gerekse felsefi ve tecrübi gelenekleri Tanrı 'ya bilgi, 
güç ve iyilik gibi zati nitelikleri atfetmek konusunda hem fikir 
olmalarının yanı sıra, yine O'nun ezelî, değişmez ve zaman-me-
kandan münezzeh bir varlık olduğu konusunda da kayda değer 
bir ortak anlayış sergilemektedir.' '* 

Tanrı'nın varlığına ilişkin en önemli felsefi-teolojik sezgilerin 
başında O'nun sahip olduğu biricik ontolojik statünün korunma
sına bağlı olarak diğer varlıklardan tenzih edilmesi arayışı olup, 
yukarıda da değindiğimiz gibi, Tann'nın basitliği düşüncesinin te
mel dinamiklerindendir. Bu düşüncenin arkasındaki en temel sa
ik ise, Tanrı'nın herhangi bir bileşikliğe sahip olamayacağı, çün
kü kendis inde bir bileşiklik bu lunan bir varlığın varlığı için ne-
denlenmiş ima'luO olacağıdır.'^ Bu sezgiye bağlı kalarak, Fârâbî 
Tanrı'nın mahiyetine ilişkin bir tanımlamanın imkânsızlığına dik
kat çekerek karşı çıkar. Çünkü böyle bir tanımlama Tanrı hak
kında değişik açılardan yapılmış birtakım belirlemelere paralel 
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olarak O'nda bazı parçalara (kısımlara) delalet edecektir. Bir 
başka ifadeyle, Tanrı'nın varlığında herhangi bir bölümlemeye 
gidilemeyeceğinden bu bölümlemelere karşılık gelecek farklı an
lam ayrıştırmalarına da gidilemez. Dolayısıyla, Tann'ya dair her
hangi bir tanımlamaya gidilmez; O'nun varlığı bir tanıma sığdın-
lamaz.'^ Ve yine, Tanrı'nın maddi bir varlık olmayıp, bilfiil akıl 
olduğunu düşünen Fârâbî için Tanrı'da entelektüel düzlemde bir 
ayrımlamaya gidilmeyeceğinden "Onda akıl, âkil ve mâkul aynı 
mânâyı, aynı zatı ve bölünmeyen aynı cevheri ifade ederler".'^ 

Orta çağdaki felsefi-teolojik düşüncede etkin olan anlayışa gö
re, bir varlığın tanımı temelde bağlı bulunduğu cins ve /as/a da
yanır ve böyle bir tanım aynı zamanda o varlığın mahiyetinin 
sözsel karşılığıdır. Dolayısıyla mahiyeti olmayan bir varlığın her
hangi bir tanımından bahsedilemeyeceği gibi, aynı şekilde, ta-
nımlanamayan bir varlığın bir mahiyetinden bahsedilemez. Buna 
bağlı olarak, Tanrı'nın bir mahiyetinin olmaması ile bir tanımının 
olamaması birbirine bağlı olan şeylerdir. Tanrı'nın varlığından 
başka bir mahiyetinin olmadığı düşüncesinin temel dinamiklerin
den bir diğeri de mahiyetin bir ortaklık imüşaretced ifade edece
ği; mahiyeti olan bir varlığın bu mahiyeti bir başka varlıkla bil-fi-
il paylaştığı veya, en azından, bii-kuvve paylaşabileceğidir. 

Şimdi Tanrı 'da herhangi bir ontolojik bölümlemeye gidileme
yeceğini ve, buna bağlı olarak, O'na dair bir tanımın (ve mahi
yetin) yapılamayacağını esas alacak olursak, "Tanrı'nın nasıl bir 
varlık olduğu" sorusuna nasıl bir yanıt bulabiliriz? Oysa, bir var
lığın mahiyetinin ve tanımının o varlığın özsel (zorunlu) nitelik
lerine bağlı olarak yapılabileceği ontolojik sezgisini dikkate aldı
ğımızda, "Tann'nın ne olduğu" veya "Tanrı'nın nasıl bir mahiye
te sahip olduğu" sorusunun yanıtlanamaması bir bakıma O'nun 
özsel niteliklerinden de bir ölçüde feragat etmeyi gerektirebilir. 
Aslında bu soru bizi bir diğer tartışmanın da eşiğine getirmekte
dir: Tanrı 'nın sıfatlarının ontolojik-semantik statüsü nedir? Tan
rı'nın şifadan zatıyla özdeş midir, değil midir? Bilindiği gibi, İs
lam düşüncesinde, Tanrı 'nın varlığından başka bir mahiyetinin 
bulunmadığını savunan FârâbP» Sînâ'^ gibi filozoflar İlahi 

"S el-MedînetuI-fâdıla, s. 19-20. 
" Age., s. 22. 
' 8 Age, s . 20-26. 
" "İlahiyat", Şifâ; s . 345-346. 
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sıfatların Tanrı'nın zatıyla özdeş olduğunu; Tanrı'nın zatı ile sıfat
ları arasında herhangi bir ayrıma gidilemeyeceğini iddia ederler. 
Böyle bir düşüncenin arkasında da bir tür 'mükemmellik' anlayı
şının bulunduğuna kısmen değindik. İlahi zat baştan mükemmel 
o lduğundan onu kemale erdirecek herhangi bir sıfata muhtaç 
olamaz. Burada açık olan bir şey vardır ki, böyle düşünenler , İla
hi şifadan doğrudan reddetmeyip, bu sıfatların referansının Tan
n'nın zatından başka bir şey olamayacağını iddia etmektedirler. 
Ancak sıfatlan olmayan bir zat veya tam tersine zatı olmayan sı
fatlar biçimindeki gerçek bir varlığı tasavvur etmenin güçlüğü 
dikkate alındığında sıfadarın zatla ne anlamda özdeş olabileceği 
açıklanmaya muhtaç bir konu olarak durmaktadır. 

İlk bakışta, Tanrı 'ya varlığından başka bir mahiyet atfetmeyen 
ve İlahi sıfatları da zatla özdeş gören bir yaklaşımın tartışmaya 
açık olan birtakım metafiziksel varsayımlara dayandığı düşünü
lebilir. Her şeyden önce, "o nedir?" sorusunun Tanrı için sorul
duğunda neden karşılıksız kalması gerektiği yeterince açık gö
rünmüyor. İster Tanrı 'nın zatını oluşturan diyelim, isterse zatını 
betimleyen diyelim, zati sıfadarın anlamsal/ tanımlamasal içerik
leri böyle bir soruyu bir şekilde yanıtlamak için neden yeterli ol
masın? Kaldı ki, herhangi bir varlığın Tanrı olarak adlandırılma
sının zorunlu birtakım koşulları olmalıdır ve bunlar geleneksel 
İlahi sıfatlardır. İlahi sıfadarın.delalet e tmesine imkân sağlayan 
birtakım doğruluk koşulları bir varlık için gerçekleşmeksizin o 
varlığa Tanrı demek imkânsız o lduğuna göre, böyle bir varlığın 
mahiyetine ilişkin olumlu bir dizi yargılarda bulunabiliyoruz de-
mekdr. Aksi hâlde bu, mahiyeti hakkında herhangi bir şey söy
leyemediğimiz bir şeyin varlığı ve gerçekliği hakkında da olum
lu veya olumsuz bir şey söyleyemeyeceğimiz anlamına gelir. 
Dolayısıyla, bir şeyin var veya yok olduğunu söyleyebilmemizin 
(zorunlu) ön-koşulu o şeyin "ne" o lduğunu bilebilmemizdir, bu 
da onun bir mahiyete sahip olmasını gerekdrir. Gazâlî'nin, mahi
yeti olmayan bir şeyin gerçekliğinin de varlığının da düşünüle
meyeceği iddiası tam da bu noktayı hedefler görünmektedir : 
"mahiyetin yadsınması (nefyO gerçekliğin yadsınmasıdır ve bir 
varlığın gerçekliği yadsındığı zaman vadığı düşünülemez."^o Bir 
başka deyişle, "mahiyetin yadsınması gerçekliğin yadsınması ol-

2» Tehâfutu'l-felâsife, .s.. 148. 
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2' Age., s. 149. 
" Age., s. 148. 

F. C. Copleston'ın işaret ettiği gibi, Tanrı'nın mahiyeti hakkında olumsuzlayıcı 
bir yaklaşımın kökleri Eflatun'a kadar gerilere giden uzun bir geçmişe sahip
tir. Bkz. Aguinas, (Harmond.sworth, Middlesex: Penguin Books, 1955), s. 131. 

duğundan, gerçekliğinin yadsınmasıyla, bir mahiyete izafe edil
mediği zaman temelde müsemması olmayan varlığm lafzmdan 
başka bir şey kalmaz."^' Aynı şekilde, belidi bir gerçekliğe (haki
kate) sahip olmayan bir varlık düşünemediğimiz gibi, bir varlığın 
belirli bir tabiatı ( mahiyeti/hakikati) yoksa, o varlığı başka bir 
varlıktan da a y ı r a m a y ı z . O hâlde, öyle görünüyor ki, bir varlı
ğın Tanrı olabilmesi için ne tür koşullara (sıfatlara) sahip olması 
gerektiğini; nasıl bir varlığın Tanrı olamayacağını bilme imkânı
mız varsa, Tann'nın bir mahiyete sahip olduğunu ve bu mahiye
tin neleri içerip, neleri içermediğini de bir ölçüde kabul etmemiz 
gerekir. Başka bir deyişle, Tann 'nın özsel sıfadanna dayanarak 
'Tanrı' kavramı için ortaya koyabileceğimiz bir tanım aynı za
manda Tann'nın bir tür mahiyete sahip olduğunu ifade edecektir. 

Şimdi, basitlik tezine bağlı olarak Tann'nın varlığından başka bir 
mahiyeti bulunmadığı görüşünün epistemolojik birtakım yansıma
ları bağlamında bu görüşü ne tür bir agnostisizme götürebileceğini 
ve bunun da ne tür sonuçlar doğurabileceğini biraz daha yakın
dan irdeleyelim. Basitlik tezinin, onu savunan her düşünürde Tan
n'nın bilinebilidiği açısından aynı epistemolojik etkiyi doğurduğu
nu söylemek mümkün olmamakla bidikte onların genellikle olum
suz {negatif) bir teolojiyi farklı derecelerde de olsa benimsemeleri
ne neden olduğu söylenebilir. Tannsal basidik düşüncesi, özünde 
Tann'nın mahiyetine ilişkin (cins, fasi ayrımına veya özsel sıfadara 
dayalı) tanımsal bir irdelemeye imkân tanımadığından,' O'nun bili-
nebiliriiğini de ciddi bir tartışmanın konusu yapmaktadır. Öyle ki, 
bu yaklaşıma göre, Tann hakkında vadığından başka herhangi bir 
olumlu niteleme yapılamaz ve bu yüzden O'nun hakkında konuş
manın en doğru yolu O'nun ne olduğunu değil, ne olmadığını söy
lemektir; böylece Tann'nın ne olduğu ancak olumsuzlayıcı bir şe
kilde (vi'a negativâ) dile getirilebilir.^3 Ve bu yaklaşımın aşırı sa
vunucularından Mûsâ b. Meymûn'a göre, Tanrı'yı nitelemenin en 
doğru yolu O'nun ne olmadığını ifade eden olumsuzlayıcı nitelik-
lede mümkündür; bu yolla atfedilen olumsuz niteliklerde O'na 
herhangi bir eksiklik veya uygunsuzluk söz konusu değildir. Bu-
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na karşılık, Tann'ya atfedilen olumlu nitelikler şirk gibi uygun
suzluklar ve eksiklikler barındırmaktadır, çünkü her zaman hem 
ortaklık (başka varlıklar tarafından paylaşılabilme) ifade ederler, 
hem de bilgisini edinmek istediğimiz varlığın sadece bir kısmına 
delalet ederler. Oysa, zorunlu varlık olan Tann 'da hiçbir bileşik-
iik yoktur ve dolayısıyla O 'nun mahiyetini değil, sadece varlığını 
idrak edebildiğimiz için ve varlığının dışında da bir mahiyeti ol
madığından olumlu bir niteliğin kendisine delalet edebileceği 
mahiyetindeki bir kısımdan veya arazdan söz edilemez. Dolayı
sıyla, zatı basit ve mükemmel olan zorunlu varlık Tann'nın mü
kemmelliği ancak bütün eksikliklerin olumsuzlanmasıyla (selb) 
açıklanabilir. Tanrı hakkında bilebileceğimiz şeyler O 'nun varol
duğu, diğer varlıkların hiçbirine benzemediği ve onlarla herhangi 
bir şey paylaşmadığı ve O'nda herhangi birçokluğun bulunmadı
ğı vb. Ş e y l e r d i r . S o n u ç olarak, Mûsâ b . Meymûn'a göre, Tanrı 
hakkında en elverişli bir bilgi ed inme yolu O'nu diğer varlıklar 
tarafından bir şekilde paylaşılan olumlu nitelemeler değil, O 'nun 
ne olmadığını ifade eden olumsuz nitelemelerdir. 

Benzer sezgileri paylaşan Aquinas da Tann 'nın, maddi varlık
lardan farklı olarak, (formu) doğrudan tecrübemize konu olma
dığından O'nun hakkındaki bilgimizin ancak etkilerinin (fiilleri
nin) formundan çıkarsanabileceğini savunur. Ancak, ona göre, 
burada neden ile etki (sonuç) birebir eş i t lenemeyeceğinden sa
dece nedenin varlığından bahsedebiliriz. Buna göre insan aklı 
Tann'nın ne olduğu (guid esr) değil, ancak varolduğu (an esf) 
hakkında bir bilgi sahibi olabilir. Sonuçta Aquinas, Tann 'n ın di
ğer bütün varhklann nedeni o lduğunun bilinebileceğini fakat 
böyle bir bilgiye de ancak bir tenzih ve olumsuzlama yoluyla 
varılabileceği görüşünü benimser.^ ' Aquinas'ın düşüncesindeki 
ilginç noktalardan biri de Tann 'n ın varlığının hizzatihi düşünül
düğünde kendiliğinden-delilli (self-evideni), yani apaçık olması
na karşın bunun bizim tarafımızdan bilinemeyeceğidir. Bunun 
nedeni onun, Tann 'n ın varlığını mahiyetinden ayrı görmemekle 
beraber, doğuştan sayılabilecek bir bilginin bizde ancak tabiatın 
bize sağladığı birtakım ilkelerle desteklendikçe (Tann 'n ın varlı
ğını bu yolla bildiğimiz sürece) ortaya çıkacağıdır. ̂ '̂  

'̂̂  Mûsâ b. Meymûn, Delâletu'l-hâ'irin, s. 140-143. 
" T. Aquinas, Faitlı, Reason and Theology, s. 21-22. 
^<>Age., s. 29. 
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Bilginin kaynağı konusunda amprist sayılabilecek bir eğilim 
sergileyen Aquinas'a göre^"', Tanrı'ya ilişkin doğrudan bir müşahe
de veya sezgiye sahip olmadığımız için Tanrı mahiyetine ilişkin 
bir irdelemenin olumsuzlayıcı karakterde olması kaçınılmazdır: 
"Tanrı'nın ne olduğunu bilmediğimiz için yöntemimiz başlıca 
olumsuz olmalıdır ... Tanrı'nın nasıl bir varlık olmadığı bileşiklik, 
değişme ve benzeri gibi O'na atfedilmeyecek özelliklerin d e n m e 
siyle bilinebilir. "^8 Aquinas'ın bu düşüncesinin arkasındaki temel 
nedenlerden biri onun, yukarıda değindiğimiz gibi, bizim Tanrı'ya 
ilişkin doğrudan bir sezgiye sahip bulunmadığımızı ve bu yüzden 
zihnimizin O'nu ancak yaratılan varlıkların yansıttıkları oranda 
bileceği kanaatidir. Aquinas'ın bu tutumunun bir tür agnostisizmi 
doğurduğu açık olmakla birlikte modern bir agnostisizmden fark
lı olduğu söylenebilir. Çünkü o, Tanrı'nın varlığından kuşku duy
madığı, mahiyetine dair hiçbir şey bilemeyiz şeklindeki köklü bir 
bilinemezciliği de savunmamaktadır. Onun altını çizmek istediği 
nokta, sık sık vurgulandığı gibi, insan bilgisinin ampirik boyutuna 
dikkat çekerek insanın Tann hakkındaki bilgisinin kaçınılmaz ola
rak yetersiz ve uygunsuz olduğu^^; yani, Tanrı evrendeki diğer 
varlıklar gibi varolmadığından O'nu bu varlıklar gibi birbirinden 
ayırarak tanımlama yoluyla 'bilimsel' bir bilgi sahibi olamayacağı-
mızdır. Çünkü Tann gibi bir varlığı evrendeki diğer variıklar gibi 
doğal bir kümeye dahil edip, 'cins' ve 'fasl'a tabi tutarak tanımla
mak mümkün d e ğ i l d i r . A n c a k , buna rağmen, analoji yoluyla 
hem Tann hem de yaratılmışlar için ortak birtakım şeyler söyle
mek (ve dolayısıyla, bilmek) mümkündür, çünkü Tann'nın mü
kemmelliğini, nedeni olduğu diğer variıklann mükemmel olmayan 
bir şekilde sergilediği niteliklerden bir ölçüde çıkarsayabiliriz. 
Çünkü, Aquinas'a göre, bir neden kendisini sonuçlarıyla ortaya 
koyduğundan (ifade ettiğinden) Tanrı'nın yarattığı varlıklar bir 
dereceye kadar O'nun ne olduğunu ortaya koyarlar. ' ' 

Mûsâ b. Meymûn ile Aquinas Tanrı'nın ne olduğunu değil de 
sadece ne olmadığını bilebileceğimizi; diğer varlıklarda bulunan 
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niteliklerden O'nu tenzih etmenin yegane doğru yol olduğunu 
düşünmek noktasmda hemfikir görünüyorlar. '^ Bu noktada Aqu-
inas 'Tann' kavrammm ne anlama geldiği bütünüyle bilinemezci 
bir tutum sergilemese de beraber, bu durum onun Tann hakkm-
daki bilgimiz ilişkin agnostikliğine gölge düşürmemektedi r . " Bü
tünüyle olumsuzlayıcı bir yolla Tanrı'nın mahiyetine ilişkin olum
lu bir bilgiye varmak olanaksız o lduğundan Aquinasçı yaklaşımın 
bir tür agnostisizmle nedcelenmesi kaçınılmaz görünüyor. 

Olumsuz teolojik yaklaşıma yöneltilebilecek eleştirilerin birini 
Duns Scotus'da bulmaktayız ve bu eleştiri Gazâlî 'nin Tanrı 'nın 
varlığı ve mahiyeti konusunda filozoflara yönelttiği eleştiriye ol
dukça benzemektedir . Scotus'a göre, Tanrı 'nın varlığına ilişkin 
bir bilgiyle O 'nun mahiyetine dair bir bilgi arasında kesin bir 
ayrıma gitmek anlamsızdır, çünkü bir şeyin varolup olmadığı 
konusunda bir yargıya varabilmek için evvela "var olmak" yar
gısının nasıl bir kavrama (mahiyete) atfedildiğinin bilinmesi ge
r e k i r . A y n ı şekilde, Scotus'a göre, Tanrı'nın ne olduğunu değil 
de, ne olmadığını bilebileceğimiz şeklinde bir ayrıma gitmek de 
gerekli değildir, çünkü her olumsuzlama temelde olumlu bir tas
diki varsaymak zorundadır . Dolayısıyla, herhangi bir niteliği 
Tanrı 'dan nefyettiğimiz zaman temelde Tanrı kavramıyla bağ
daşmadığını öngördüğümüz bir şey bildiğimizden dolayı bunu 
yaparız. Üstelik, o lumsuzlamak kendi başına bir şey ifade et
mez. Şöyle ki: bir şeyi olumsuzladığımız zaman bunu ya bir var
lığa izafeten yaparız ya da hiçbir varlığa izafe e tmeden yaparız. 
Fakat hiçbir şeye izafe e tmeden dile getirdiğimiz, örneğin "taş-
olmayan" şeklindeki bir olumsuzlama ne Tanrı ne de başka bir 
vadığa ilişkin bir niteliği ifade eder. Böyle bir olumsuzlamayı 
belli bir varlık için yaptığımızda ise, bu olumsuzlamayı o varlık 
için doğru kılan temel gerekçeyi aramamız gerekir. Sonuçta, salt 
olumsuzlayıcı bir yolla bildiğimiz şey gerçekte herhangi bir şey 
veya hiçbir şey olabilir. Dolayısıyla böyle bir yolla ya Tanrı 'ya 
mahsus bir bilgiye varı lamayacak ya da Tanrı hakkında baştan 
olumlayıcı bir bilgiye sahip olmamız gerekecekt i r . " 
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Öyleyse, Scotus'a göre, salt olumsuz nitelemelerle ne Tanrı ne 
de başka bir varlık hakkında olumlu bir bilgiye erişmek müm
kün değildir. Bunun temel nedenlerinin başında, görüldüğü gibi, 
olumsuzlayıcı niteliklerin ancak olumlayıcı niteliklere bağlı ola
rak bilinebileceği, yani olumsuz her kavramın zorunlu olarak 
olumlu bir kavrama dayandığı gelmektedir. Örneğin, "kötü-ol-
mayan" kavramı daha basit ve temel bir kavram olan 'iyi' kavra
mına dayanır. Dahası, buna bağlı olarak, birtakım nefyedici nite
liklerin Tanrı için kullanılabilir olduğunu düşünmemizin nedeni , 
onların Tanrı için olumlu olduğunu zaten bildiğimiz birtakım ni
teliklerle bağdaşmayacak şeyleri nefyetmeleridir. Örneğin, "Tan
rı kötü değildir" şeklindeki bir önermeyi doğru olduğunu bilme
mizin nedeni bu önermenin "Tanrı kötüdür" şeklindeki bir öner
meyi nefyetmesidir ki, bu da daha temelde "Tanrı iyidir" öner
mesinin doğru olduğunu bilmemizden kaynaklanmaktadır. Dola
yısıyla, eğer açıklanacak bir husus varsa, o da bizim olumsuzla
yıcı bu niteliklerin temelinde yer alan olumlu nitelikleri nasıl bil-
diğimizdir. Kaldı ki, salt olumsuz nitelikler yoluyla Tann'nın di
ğer bütün varhklardan ayrılacağı ve böylece ona yegane ontolo
jik bir statü kazandırılacağı açık olmaktan uzaktır. Örneğin, 
Tanrı için "kötü-değil" (veya "taş-değil") gibi bir niteliğin sadece 
Tanrı için doğru olması söz konusu değildir. "Kötü-değil" gibi 
bir kavram veya niteliğin altına sayısız şey dahil edilebilir; dola
yısıyla bu niteliklerin kümesi Tanrı 'dan başka birçok varlık içe
receğinden O'nu diğer varlıklardan ayırmayacaktır. '^ 

Kaldı ki, Scotus'a göre, 'alim' gibi bir niteliği (daha doğrusu, 
Scotus'a göre, "nitelik-vari iguasi-property)") anlamanın ön-koşu
lu bu niteliğin kendisine atfedildiği veya yer aldığı bir varlık (zat) 
tasavvur etmek kaçınılmazdır ki bunun mahiyetsel bir kavram 
(guidditütive concepi) olması gerekir.'^ Dolayısıyla, 'alim' gibi bir 
nitelik Tann için mahiyetsel olacağından Tanrı'ya dair mahiyetsel 
bir kavrama sahip olmak mümkündür . Scotus'ın mahiyet kavra
mı, öyle görünüyor ki bir vadığın sahip olduğu özsel niteliklerin 
toplamının da ötesinde, o varlığın neden bu niteliklere sahip ol-

» Bkz. Mann, agm., s. 240-242. 
i' Mann'a göre, Scotus'm hu noktada Tanrı.sal basitlik öğretisinden koptuğunu 

söylemek doğrLi görünmemektedir. Bu da onu bir taraftan "Tanrı hakkında bi
linen her şey Tann'yla özdeştir" gibi bir tezi benim.semeye götürürken, diğer 
yandan yine bir tür ayrıma giderek nitelik-vari (quasi-property) gibi kavramı 
kullanmaya sevk etmiştir. Bkz. Mann, agm., s, 243-244. 
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Bkz. Mann, agm., s. 242-245. 
59 "God a.s Projection of the Human Mind", s. 194. 

David Hume, Din Üstüne, s. 167. 

duğu sorusuna da bir şekilde açıklama getirmeyi amaçlamaktadır. 
Yani, buna göre, Tann'nın mahiyeti O'nun bilgi, kudret, iyilik gibi 
birtakım niteliklere sahip olduğunu da açıklayacaktır.'* 

Aquinas'a göre, Tann 'n ın diğer bütün varlıkların nedeni oldu
ğunun bilinebileceğinden bunun Tanrı için herhangi bir olumlu 
nitelemede bulunmak için yeterli olmadığını; böyle bir bilgiye sa
dece olumsuzlamayıcı bir yolla varılabileceğine değindik. Şimdi, 
Tann'nın evrendeki varlıklardan bütünüyle farklı olduğu ve dola
yısıyla O'na ilişkin bilgimizin bu vadıklara dair bilgimizden algı-
sal/duyusal/bil imsel bir bilgi olamayacağı açısından temel bir 
farklılık sergilediği noktasında Aquinas'a rahatlıkla katılabiliriz. 
Ancak, kendisi hakkında gerçek anlamda hiçbir olumlu niteleme
de bulunamadığımız bir varlığın Tann olduğunu nereden bilebili
riz? Veya böyle bir iddia tutadı bir şekilde savunulabilir mi? 

Bir kimse bu noktada, Feuerbach 'a kat ı larak ' ' , bir varlığı bü
tün niteliklerinden soyudamak ile o varlığın bizzat varlığını yad
sımayı eşdeğer görebilir ve Tann 'nın mahiyetini betimleyen bü
tün olumlu nitelikleri yadsımayı ateizmin gizli bir formu olarak 
düşünebilir. Böyle bir noktaya daha önce Hume da değiniyor: 

Tanrısal Varlığın, bizim kavrayamayacağımız birçok güç ve sı
fatları olduğunu hemen kabul edebilirim. Fakat eğer bizim fi
kirlerimiz -erişebildikleri ö lçüde- doğru ve yeterli değillerse 
ve onun gerçek doğal yapısının karşılığı olmuyorlarsa, bu ko
nuda ısrar etmeye değecek ne kalır bilmiyorum. Herhangi bir 
anlamı olmaksızın yalnız isim mi böylesine büyük bir önem 
taşımaktadır? Tanrısal Varlığın mutlak kavranılmazlığını savu
nan siz mistiklerin her şeyin ilk nedenini bilinemez ve anlaşı
lamaz olduğunu söyleyen skeptiklerden ya da tanrıtanımazlar
dan ne farkınız var ki?''" 

Bu durumda, Tann 'nın varlığına dair bilinemezci bir tutum ile 
O'nun mahiyetine ilişkin bilinemezci bir tutumun aynı kapıya çık
maması için olumsuz teoloji kendisine bir çıkış yolu bulabilir mi? 
Üstelik, olumsuz teolojiyi savunan Aquinas gibi biri Tann'ya ger
çekten hiçbir olumlu nitelik atfetmiyor mu? Copleston'ın işaret et
tiği gibi, Tann'ya atfedilen 'değişmez', 'sonsuz' gibi niteliklerin 
olumsuz karakterde olduğunu varsaysak bile, 'basit', 'ezelî' gibi 
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nitelikleri aynı şekilde değerlendirmek zor görünüyor. Basitlik, 
ezelilik gibi kavramlara bileşik ve zamansal varlıkların bilgisi yo
luyla eriştiğimiz dile getirilebilir, fakat bu niteliklerin yine de Tan
rı'da varolan olumlu bir gerçekliğe delalet ettikleri açıktır. Aynı 
şekilde, Tann'ya 'ilim' ve 'iyilik' vb. atfetmek de olumsuz teolojiy
le bağdaştırılabilecek bir şey değildir. Bu sorun Aquinas'ın öner
diği 'analojik' bir yaklaşımla aşılabilir mi? Bir niteliğin analojik bir 
yolla atfı, eş-anlamlı ve bütünüyle ayrı anlamlardaki kullanımdan 
farklı olarak, diğer varlıklarda sınırlı hâlde bulunan niteliklerin 
Tanrı'da en yüksek veya sınırsız bir şekilde bulunduğu sezgisine 
dayanır. Örneğin, bilgi ve iyilik gibi nitelikler diğer varlıklarda da 
bulunmasına karşın, en mükemmel şekilde Tanrı'da bulunurlar ve 
bu yüzden bu nitelikler gerçek anlamda ancak Tann'ya atfedile
bilirler. Bu görüşe katılmak mümkündür , ancak şu soruyu hâlâ 
sorabiliriz: bu niteliklerin Tann'ya atfı neden gerçek anlamda de
ğil de, analojik olarak anlaşılmalıdır? Bunun en temel nedeni, 
Aquinas'a göre, mükemmellik ifade eden bu niteliklere ilişkin bil
gimizin yaratılmış sınırlı varlıklarla malul oluşudur; bunu aşama
dığımız için onların Tanrı'daki karşılıkları hakkında olumlu bir 
yargıya varamayız. Dolayısıyla, olumlu bir şekilde dile getirdiği
miz nitelemeler esasen yaratılmış variıklara ilişkin tecrübemiz ta
rafından belirlenmiştir: "Tanrı bilgi sahibidir" dediğimizde Tanrı 
hakkında olumlu bir nitelemede bulunmuş olmamıza rağmen, bu 
niteliğin O'nda nasıl bir şeye delalet ettiğine dair uygun veya ye
tedi bir tanımlamaya gidemeyiz."*' O hâlde, bu tür nitelikleri Tan
n'ya analojik bir temelde atfetmenin mantığı nedir? Bir başka ifa
deyle, diğer varlıklar için kullandığımız nitelikleri Tann'ya analo
jik olarak atfettiğimizde aralarında herhangi bir "anlamsal ortak
lık" veya "anlamsal süreklilik"ten bahsedebilir miyiz? 

Analojik yaklaşımın temel hedefinin böyle bir anlamsal özdeşli-
liği ve sürekliliği korumayı amaçladığı söylense de, Aquinas'ın 
Tanrı ve diğer varlıkları belli bir nitelik yoluyla belirlenen bir kü
meye dahil etmemesi, (yani, "Tanrı F niteliğine sahiptir" veya 
"Yaratılmış bir x, F niteliğine sahiptir" şeklindeki bir yüklemle-
mede F niteliğini ortak bir nitelik olarak görmemesi) buna engel 
gibi görünüyor. Kaldı ki, Aquinas diğer varlıkların sahip olduğu 
bazı niteliklerin farklı bir şekilde Tanrı'da bulunduğunu söyleme-

"' Bkz. Copleston, age., s. 134-136. 
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diği gibi, esasen, Tann'yı basit olarak da düşündüğünden onu sı
fatlardan yoksun veya şifadan kendis inden ayrımlanamayan bir 
vadık olarak görmektedir. Dolayısıyla, Tanrı sıfatlan yoluyla baş
ka varlıklardan ayrımlanabilen veya bir dereceye kadar da olsa 
onlarla bazı şifadan paylaşan bir varlık değildir. Bütün bunlar
dan dolayı Herbert McCabe, Aquinas'ın Tanrı hakkında konuşur
ken ne hakkında konuştuğunu bilmediğini iddia etmektedir. 

Görüldüğü gibi, Aquinasçı yaklaşımın önemli sorunlardan biri 
'analojik' nitelemenin statüsünün belirsizliğidir. Bunun da nede
ni söz konusu yaklaşımın bir niteliğin eş-anlamda veya farklı-
anlamda kullanışı arasında orta bir yol bulmaya çalışmasıdır. 
Aquinas'ın bu yaklaşımı köklü bir teolojik agnostisizmin veya 
olumsuz teolojinin bazı açmazlarını bertaraf etmeyi amaçlasa 
da, bu yolla Tanrı hakkında konuşmanın mantığının neye delalet 
etdği belirsiz kalmaktadır. Bunun nedeni bir kavramın aynı an
lamda veya farklı anlamda kullanılışının ötesinde üçüncü bir 
şıkkın bulunmayışı olarak da düşünülebilir . Ancak o lumsuz te
olojiyi savunanlar bir kavram veya niteliğin hem Tanrı hem d e 
diğer varlıklar için kullanıldığında bun un bir insanbiçimcilikle 
sonuçlanacağını savunacaklardır . Bir kavramın yaratılan varlık
lar için kullanıldığında bir şey, Tanrı için kullanıldığında bütü
nüyle farklı bir şey ifade ettiğini düşündüğümüzde ise tam ola
rak neden şu kavramın değil de, bu kavramın kullanıldığının ve
ya kullanılması gerektiğinin bir yanıtı olamaz. Ancak Duns Sco
tus'm işaret ettiği gibi, eğer bu iki alternatifin dışında üçüncü bir 
yol yoksa, 'analojik' nitelemeyi bu iki şıktan birine dahil e tmek 
gerekir. Bir kavramın analojik temelde Tanrı için kullanımının 
diğer varlıklar için kullanımından bütünüyle farklı olduğu sonu
cuna gidildiğinde ise, Yani Tanrı için 'alim' niteliğini kullandığı
mızda bunu ya bir insan için kullandığımızla aynı anlamda ya da 
farklı anlamda kullanıyoruz demektir. Bu da kabul edi lemez ol
duğuna göre, analojik bir ni telemenin anlaşılır bir hâle gelebil
mesi için Scotus'a göre, bir kavramın eş-anlamlı olması kaçınıl
mazdır. Yani tatmin edici bir Tanrı kavramına sahip olmak için 
Tanrı ve diğer varlıklar için eş-anlamlı sayılabilecek bir kavram
sal bir örtüşüm kaçınılmaz görünmektedir .^ ' 

" Bu değerlendirmeler için bkz. Davis, agm., .s. 235-236. Yine bkz. Swinburne, 
Fiiith and Reason, s. 84. 

« Bkz. Mann, agm., s. 246-247. 
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Aquinasçı bir yaklaşım haklı olarak Tanrı için analojik bir yolla 
kullanılan niteliklerin İlahi gerçeklikte tam olarak neye tekabül 
ettiğinin veya edebileceğinin insan kavrayışını/bilgisini bir şekil
de aştığına yeniden dikkat çekebilir. Dahası, bu niteliklerin İlahi 
varlık düzleminde karşılık geldiği gerçekliğe dair bilgimizin eri
şilmez bir ideal olarak kalacağını ve bu nu n nedeninin de kav
ramlarımızın ampirik doğası olduğunu savunabilir.'*^ Bu kuşku
suz dikkate alınması gereken önemli bir olgudur: kavrayışı ve 
bilgisi her açıdan sınırlı olan bir varlığın sınırlı bir şekilde tanışık 
olduğu/bildiği birtakım niteliklerin sonsuz/sınırsız bir İlahi ger
çeklikteki referansının ne olduğunu/olabileceğini bilmesi imkân
sız gibi görünmektedir. Ancak burada aynı şekilde dikkate alın
ması gereken bir başka önemli nokta vardır. Sınırlı bir şekilde de 
olsa, bildiğimiz birtakım kavramların/niteliklerin Tann ve diğer 
varlıklar için kullanıldığında, gerçekten bununla bir şeyler ifade 
etmek istiyorsak, aralarında gerçeliçi anlamsal bir bağın olması 
gerekir. Yoksa, her zaman neden niteliklerin şu veya bu şekilde 
Tann'ya izafe edildiğinin ve yine neden bu niteliklerin O'na atfe
dilip de şu niteliklerin atfedilmediği soruları yanıtsız kalacaktır. 

Ancak "Tann'nın ne olduğunu değil, ne olmadığını biliriz" şek
linde Aquinas'ta ifadesini bulan olumsuz teolojinin iddiası söz 
konusu niteliklerin Tann'ya atfı durumunda delalederinin tam 
olarak anlaşılamayacağı iddiasından daha güçlü görünmektedir . 
Sorun sadece söz konusu niteliklerin kavranışındaki içlemsel ve
ya kaplamsal bir sınırlılık olsaydı, olumsuz teolojinin iddiasını 
"Tanrı hakkında olumlu birtakım şeyler bilebiliriz, ancak bunlar 
eksik ve sınırlı kalacaktır" iddiasıyla eşidemek için bir engel kal
mayacaktı. Nitekim, Tanrı hakkındaki bilgimizi O'na atfettiğimiz 
olumlu sıfadaria ilişkilendiren veya insanın Tann hakkındaki bil
gisi için bunun yegane yol olduğunu düşünen değişik teolojik ge-
leneklerdeki birçok kimse, antropomorfik bir indirgemeciliğe 
düşmemek için, diğer variıklar (özellikle insan) için kullanılan ni
teliklerin Tanrı için kullanıldığında birebir örtüştüklerini iddia et
memişlerdir. Ama bunu iddia etmemek, ne Tanrı hakkındaki bil
gimizin bütünüyle olumsuzlayıcı (O'nun ne olmadığı) olduğunu 
ne de O'na herhangi bir olumlu sıfatın atfedilmeyeceğini gerekli 
kılar. Örneğin, Tanrı'yı bilmenin hakiki ve sıfatlar yoluyla şeklin-

« Copleston, age.. s. 131-13.3. 
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Gazâlî, el-Makşadu'l-esnâ şerhu esmS'u'lIâh el-busnâ, s. 32-34. 
""̂  Bkz. F. Shehadi, Ghazali's Unigue Unknowable God, s. 47. 

de iki yolla olabileceğine dikkat çeken Gazâlî, ilk yolun Tan
rı'dan başka hiçbir varlığa açık olmadığının altını çizerek, O'nun 
zatının gerçekliğinin ancak yine (İlahi Zatın) Kendisi tarafından 
hakiki bir şekilde bilineceğini dile getirir. Dolayısıyla, Gazâlî 'ye 
göre, insanın Tanrı hakkındaki bilgisi ancak isimleri/sıfatları yo
luyla olabilir. Ancak Tann'yı isimleri ve sıfatları yoluyla bilebil
mek O'nun zatının hakikatini kavrayabilmek için yeterii değildir. 
Çünkü İlahi sıfadarın İlahi gerçeklikteki karşılığını tam olarak bi
lebilmek için insanın kendi sınıriannı aşıp, bu sıfadar İlahi ger-
çekliklerdeki halleriyle, yani sınırsızlığıyla kavrayabilmesi gere
kir ki bu insan için imkânsızdır. Örneğin, İlahi ilmin mahiyetini 
tam ve gerçek mânâda kavrayabilmek için böyle bir bilgiyle eş
değer bir bilgi veya epistemik yetiye sahip olmak gerekir. Fakat 
bu imkânsızdır.''"' O hâlde, Gazâlî için, Tann'nın bilinebilecek ve 
bilenemeyecek iki yönü vardır. Tanrı'nın asla bil inemeyecek yö
nü O'nun Zati boyutudur ki bu yönünün bilinebilmesi doğrudan 
Tann'lığı tecrübe etmekle söz konusu olabilir ki bu peygamber
ler de dahil Tanrı 'dan başka hiçbir varlık için mümkün değildir.'*^ 

Bir varlığı sadece şifadan yoluyla bilmek ve zatı hakkında hiç
bir şey b i lmemek tam olarak ne demektir? Bir başka ifadeyle, 
bir varlığı tanımlamanın ve dolayısıyla bir ö lçüde tanımanın yo
lu o varlığın sahip olduğu özsel niteliklere bağlı o lduğuna göre, 
niteliklerinden bütünüyle soyutlanmış bir zatı b i lememek ne an
lama gelebilir? İlahi sıfadarın İlahi Zât'tan ayrılması hiçbir şekil
de mümkün olmadığına göre, öyle görünüyor ki, Gazâlî gibi biri
nin söylemek istediği şey, Tanrı 'nın bu sıfatlarından bütünüyle 
soyutlanmış Zatı değil, Tanrı 'nın Zatı ve sıfatlarıyla birlikte, de
yim yerindeyse, kendinde hâlinin O 'ndan başka hiçbir varlık ta
rafından bilinemeyeceğidir. Bu düşünce Tanrı'nın Zatı ve sıfatla
rı arasında köklü bir epistemik ayrım yapmaktan ziyade, O'nun 
Zatı ve sıfadarının zorunlu birlikteliğinin ifade ettiği, deyim ye
rindeyse. Tanrısallığının başka hiçbir varlık tarafından kendinde 
veya doğnıdan bilinemeyeceğidir. 

Yalnız, böyle bir olgu sadece Tanrı için değil, yaratılmış varlık
lar için de geçerli gibi görünüyor. Örneğin, denilecektir ki, biz 
bir başka insanı ancak nitelikleri yoluyla bilebiliriz; yoksa, onun 
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bu niteliklerinin kendi zatıyla birlikte Icendinde ona epistemik 
olarak nasıl (bir zihinsel içerikle) hazır bu lunduğunu bilemeyiz. 
Bu demektir ki, hiçbir kimse kendisini epistemik açıdan bir baş
kasının yerine koyamaz; bir kimsenin kendindeki hâli sadece 
kendisine açık olabilir. Böyle bir düşünce doğm görünmekle be
raber İlahi olanla karşılaştırıldığında eksik kalacağından yeterin
ce açıklayıcı değildir. Çünkü, her şeyden önce, bir insanın başka 
bir insanı kendinde (ilk şahıs olarak) bilmesi mümkün olmaması
na rağmen (insanın) varlığı, Tanrı 'dan bütünüyle farklı olarak, 
doğmdan tecrübe edilebilir; yani görülebilir, gösterilebilir vb. 
İkincisi, zatları arasındaki temel ontolojik farklılık korunmakla 
beraber iki insan arasında özsel niteliklerin ortaklığı söz konusu
dur; yani her iki varlık da "insan olmak" niteliğine sahip bulun
duğundan birinin diğerini 'benzerlik' ilişkisine dayanarak tanıma
sı/bilmesi mümkündür . Oysa, bunların hiçbiri Tanrı için söz ko
nusu olamaz. O'nun kelimenin tam anlamıyla, eşi ve benzeri ola
mayacağından böyle bir akıl yürütme O'nun hakkında geçedi 
olamaz. Dolayısıyla böyle bir benzedik temelinde elde edilebile
cek bir epistemik erişim söz konusu olamaz: ontolojik biricikli-
ğinden ve benzersizliğinden dolayı sadece Tanrısallığın bizzadhi 
ne olduğu ancak Tann'ya açık olabilir. Tanrı'yı ancak ve ancak 
Tann'nın kendisi hakkıyla bilebilir ve bu hem Tann'nın Zatı hem 
de sıfadarının gerçek delaleti için geçerli olmalıdır. 

Peki ama, burada yeniden teolojik bir agnostisizme düşmüş 
olmuyor muyuz? Zannederim, bu s o m n u n yanıtı 'hayır' olmalı
dır. Evvela, bir varlığın -yukar ıda değindiğimiz a n l a m d a - ken
dinde ne olduğunu bilememek onun hakkında hiçbir şey bilme
mek anlamına gelmez. Çünkü örneğin, kendimizden başka in
sanların kendilerine açık olan epistemik bir (birinci şahıs) erişi
me sahip değiliz, ama bu onlar hakkında hiçbir şey bilmediği
miz anlamına gelmez. Tanrısal d u m m u n biraz daha özel bir sta
tüye sahip olduğu doğru olmakla birlikte, O 'nun sahip olduğu 
sıfadann (güç, bilgi, irade vb.) çok eksik ve sınırlı da olsa diğer 
varlıklarda (insanlarda) bir şekilde bulunması böyle bir köklü 
teolojik agnostisizme engel görünmektedir. 

Kuşkusuz insanın İlahi sıfatlar yoluyla Tanrı hakkındaki bilgisi 
bu sıfadann İlahi gerçeklikteki karşılıkları doğmdan kendisine 
eksiksiz, mükemmel bir şekilde hazır bulunan Tann 'nın kendi 
hakkındaki bilgisiyle aynı şey olamaz. Ama, öyle görünüyor ki, 
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Gazâlî gibi birinin burada dikkat çektiği nokta, Tanrı için kullanı
lan olumlu sıfadann içeriklerinin eksiksiz ve bizzat İlahi hakikat 
açısından kavranışında insan bilgisinin sınırlılığı/yetersizliği olup, 
ya değilse, hem Tanrı hem de diğer varlıklar için kullanılan sıfat
ların/niteliklerin arasında herhangi bir semandk bağın/süreklili
ğin bulunmadığı değildir. Burada önemli noktalardan biri İlahi sı
fatlar ile beşeri sıfatlar arasında işlevsel bir ör tüşüme dikkat çek
mek olabilir. İşlevselci semantik bir niteliğin farkh ontolojik yapı
lardaki varlıklardaki karşılığının neliğine değil, işlevine vurgu ya
pacaktır. Örneğin, Tann'nın, insanın ve hatta bir kameranın 'gör
mek' noktasındaki ortaklığını işlevsel açıdan yorumlayacak olur
sak, burada önemli olan bu varlıkların ne ile veya nasıl gördük
leri değil, 'görmek' işlevini yerine getirmeleri, yani belli bir gör
sel/duyumsal içeriğe sahip olmalarıdır.^'' Öyleyse, bu ve benzeri 
sıfadann bir vadıkta bizzatihi nasıl gerçekleştiğini b i lememek 
noktasındaki epistemik şimdiliğin kaynaklık ettiği kısmi agnosti
sizmi olumsuz teolojinin agnostisizminden ayırmak gerekir. 

Her halükârda. Tanrı kavramının realist bir açıdan irdelenişi, 
bu yaklaşımlardan hangisi tercih edilirse edilsin, gerçekçi bir an
lamsal (semantik) sürekliliği kaçınılmaz bulacaktır. Yani, Tann'yı 
nitelerken kullandığımız niteliklerin kavramsal içeriği ile bu nite
likleri diğer varhklar için kullanımdaki kavramsal içerik arasında 
anlamsal (kısmi de olsa) bir örtüşüm veya sürekliliğin olması ge
rekir. Örneğin, "Tanrı her şeyi bilendir" dediğimizde 'bilmek' 
sözcüğünün kullanımı ile "İnsan bilendir" dediğimizdeki kullanı
mı arasında gerek içlemsel ve gerekse kaplamsal farklılıkların ol
ması son derece doğaldır. Yani, Tann'nın bilgisinin gerek anlamı-
nasıllığı ve gerekse neleri içerdiğinin insan bilgisininkinden farklı 
olduğu veya olması gerektiği kabul edilmelidir. Ancak 'bilmek' 
kavramıyla dile getirilen ve bu kavramın özdeşliğini sağlayan, 
deyim yerindeyse, anlamsal çekirdeğin her iki durumda da aynı 
kalması kaçınılmaz olacaktır. Aksi taktirde, "Tanrı her şeyi bilen
dir'" biçimindeki bir önermeyle ne kastedildiği ve hatta bir şeyin 
kastedilip edilmediği belirsiz kalacaktır. Dolayısıyla, "Tanrı her 
şeyi bilendir" denilirken O'nun kendisinin ve kendisinin dışında
ki bütün varlıkların bilincinde olduğu, hiçbir şeyin bilgisinin dı-

Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. W. P. Alslon, "Functionalism and Theolo-
gical Language", .s. 21-40. 
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* Does God Have a Nature?, s. 22. 
Age., s. 23-25. 

şında kalmadığı ve böyle bir önermenin "Tanrı her şeye gücü ye
tendir" önermesinden farklı bir semandk içeriğe sahip olduğunun 
anlaşılması gerekir. Burada göz ardı edilmemesi gereken bir 
nokta, böyle bir yüklemlemenin İlahi bilginin keyfiyetine dayan
madığı; böyle bir sorunun ikincil bir düzlemde kaldığıdır. 

Sonuç olarak, olumsuz teolojinin temel sezgisinden hareket 
eden; yani O'nun sadece ne olmadığına hükmedebileceğimizi 
öne süren bir yaklaşım yoluyla tatmin edici bir Tanrı tasavvuru
na erişmek her halükârda mümkün görünmemektedir. Dolayısıy
la, diğer bütün varlıklarda olduğu gibi, Tanrı'nın ne'liğini ve öz
deşlik koşullarını olumlu bir dizi nitelemelerie/yüklemlemelerie 
ortaya koymak Tanrı'nın vadığından dahi bahsedebilmek nokta
sında ontolojik bir zorunluluk olacaktır. Yalın bir deyişle, "Tanrı 
vardır" önermesini olumlu veya olumsuz bir şekilde yanıtlama
dan önce hangi niteliklere sahip bir vadığın böyle bir yargıya ko
nu olduğunun önceden anlaşılması gerekir. Bir varlığı bütün 
olumlu nitelemelerden soyudayarak tanımlamak kişiyi ancak o 
varlığa ilişkin kavramsal bir boşlukla karşı karşıya bırakabilir. 

Dahası, olumlu anlamda hiçbir kavramımızın kendisine denk 
düşmediği veya uygulanmadığı bir şeyin varlığından dahi tutarlı 
bir şekilde bahsetmek pek mümkün görünmemektedir . Plantin
ga'nın haklı olarak dile getirdiği gibi, "Tanrı gibi bir zaün olduğu, 
fakat kavramlarımızdan hiçbirinin ona uygulanmadığı düpedüz 
bir karıştırma örneğidir. Eğer kavramlarımız Tanrı'ya uygulanmı
yorsa bu durumda tıilcmet, mutlali IcudreC satıibi olmalt ile yerin 
ve göklerin yaratıcısı olmak gibi niteliklere sahip değildir"^". Bu 
bağlamda, Kantçı bir bakış açısıyla, Tanrı 'nın insan tecrübesini 
aştığını ve bundan dolayı da kavramlarımızın O'na uygulanma
dığını savunan bir bakış açısı da tutarlı görünmemektedir . Çün
kü, böyle bir durumda, Tanrı'nın insan tecrübesini aştığını ve in
san tecrübesini aşmanın nasıl bir şey olduğu şeklinde bir düşün
cenin Tanrı için nasıl o lduğunun gösterilmesi gerekir. Dahası, 
Tann 'n ın "hiçbir kavramımızın kendisine uygulanmadığı" kavra
mının kendisine uygulanabildiği - b u niteliğin kendisi için doğru 
o l d u ğ u - bir varlık o lduğunun varsayılması gerekir ki bu bir tu-
tarsızlıktır.'*' Kaldı ki. Tanrı hakkında sadece O 'nun ne olmadığı 
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Kant'ın noumena ve phenomena ayrımına dayanarak Tann'nın tecrübemizi 
aştığından dolayı hiçbir içerik.<iel-olumlu niteliği gerçekte kendisine uygulama
yacağını, dolayısıyla geleneksel İlahi sıfatların daha ziyade Tanrı'ya ilişkin be
şeri bir kavramsallaştırmanın parçası olarak O'na uygulanamayacağının son 
zamanlardaki en önemli savunuculanndan birisi John Hick'tir. Bkz. Hick, An 
Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent, (London; 
Macmillan, 1989), 236. Ancak Hick'in dinî çoğulculuk hipotezinin kuramsal 
çerçevesini ve temel varsayımlarını içeren bu Kamçı yaklaşım bir sorunla kar
şı karşıya kalmaktadır. Bu konudaki bir dizi eleştiri için bkz. Plantinga, War-
ranted Christian Belief, s. 45-63-

yoluyla konuşulabileceğini savunanların Tanrı 'ya özsel veya 
olumlu bir içeriğe sahip (substantive) nitelikler atfetmemek 
noktasında ne kadar tutarlı kalabildikleri de ayrı bir sorundur.^" 

Tanrı kavramına ilişkin felsefi bir i rdelemede karşımıza birbi
rinden bütünüyle ayrılması pek m ü m k ü n görünmeyen iki olgu
nun veya yaklaşımın çıktığını gördük: Tann'nın ne olduğu v e 
Tann'nın ne olmadığı. Daha ziyade Tanrı 'nın variiğının aşkınlığı-
na vurgu yapan yaklaşımın O 'nun ne olmadığı üzerine yoğun
laşmasının bizi felsefi ve teolojik açıdan tatmin edici bir sonuca 
götürmediğini dikkate alarak, bunun ancak Tanrı kavramına iliş
kin birtakım olumlu nitelemelerle gerçekleştirilebileceğine de 
ğindik. Aslında bu iki yaklaşımım bir yerde birbirini gerektirdiği 
de yeterince açık olmakla beraber olumlu nitelemelerin burada 
daha temel bir yere ve işleve sahip o lduğunu ifade e tmek gere
kir. Şöyle ki, bir varlığın ne olduğunu söylemek aslında berabe
rinde onun ne olmadığını da ifade eder. Oysa b u n u n tersi pek 
doğru görünmüyor: bir varlığın ne olmadığını söylemek onun ne 
olduğunu söylemek için yeterli değildir. Doğrusu bunlar birbirini 
dışlayan şeyler olmak bir yana birbirini tamamlayan şeylerdir. 

Vahiy açısından bakılınca da durum pek farklı görünmüyor . 
Örneğin, Kur 'an'da bu iki olgunun, deyim yerindeyse, hem teş
bihin hem de tenzihin be rabe rce yer aldığını söylemek müm
kündür. "O'na benzeyen hiçbir şey yoktur, O her şeyi duyan ve 
her şeyi görendir" (42. Şûra, 11) ayednde olduğu gibi Allah'a 
hem birtakım olumlu nitelikler atfedilmekte hem de O 'nun baş
ka hiçbir varlığa benzemediği de önemle vurgulanmaktadır . Ya
ni, Allah ile insan gibi yaratılmış varlıklar arasında 'bilmek', 'gör
mek' , ' işitmek' vb. bazı nitelikler bazında benzerl iklere işaret 
edilirken, aynı zamanda yaratan ile yaratılan arasındaki ontolo
jik farklılık korunmaktadır . Burada, İbn Ruşd'ün yer inde işaret 
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ettiği gibi, ilti şeyin altı çizilmektedir. Birincisi, Allah'ın yaratılmış 
bir varlık olan insanın sahip olduğu eksiklik (mükemmeliyetsiz-
lik) ifade eden birçok niteliğe sahip olmadığı, ikincisi ise, O 'nun 
insanda bulunan kimi niteliklere ('bilmek', 'görmek', 'işitmek' 
vb.) aklın kuşatamayacağı bir şekilde en üstün ve mükemmel 
düzeyde sahip olduğudur. Bu bağlamda Kur'an, eksiklik ifade 
eden hiçbir niteliğin (ölüm, uyumak, uyuklamak, unutmak vb.) 
Allah'a atfedilmeyeceğine işaret e tmektedir ." 

Epistemolojik açıdan bakılınca, her yönüyle sınırlı olan insanın 
ve dolayısıyla sınıdı bilgisinin, her yönüyle sonsuz olan bir variık 
hakkındaki yargılarının bilgisel değeri ciddi bir soru gibi görün
mektedir. Aynı soruyu Tanrısal mükemmellik açısından da dile 
getirmek mümkündür: bilgisi mükemmel olmayan bir varlık ola
rak insanın Tann'nın mükemmelliğine dair iddialannın epistemo
lojik statüsü ne olabilir? Bu sorular kuşkusuz önemlidir. Ancak 
aynı ölçüde önemli bir nokta da Tanrı hakkında gerçekçi birta
kım doğruluk iddialarında bulunabilmek için, sınırlı ve cüz'i de 
olsa, insan bilgisi ile Tanrısal gerçeklik arasında bir tür örtüşü
mün gerekliliğidir. İnsan bilgisi ile Tanrısal gerçeklik arasında 
hiçbir örtüşüm bulunmadığı taktirde, teolojik yargıların bilişsel 
bir boyutundan söz edilemeyeceği bir yana, gerçekten bir şey 
ifade edip, etmeyecekleri üzerinde durulması gereken ciddi soru
dur. Sırası geldikçe bu sorular üzerinde duracağız, ancak şimdi 
Tann'ya ilişkin epistemolojik iddiaları imkânsız bulduğu hâlde, 
Tann 'nın variiğının epistemolojik olmayan bir düzlemde temel-
lendirilebileceğini düşünen Kant'ın görüşleri üzerinde duracağız. 

2.3. Kant ve Tann'nın Bilinemezliği Sorunu 

Modern Batı felsefesinde Tann 'ya ilişkin epistemolojik iddiaları 
imkân dahilinde bulmayıp, spekülatif aklın yetersizliğine bağlı 
olarak spekülatif teolojinin iddialarının bilgisel bir içerikten yok
sun olduğunu dile getiren en önde filozof kuşkusuz Kant'tır. 
Ona göre, her ne kadar insan zihni doğuştan birtakım kategori
lere sahipse de, bu kategoriler duyusal içeriklerin dönüşümünde 
varsayılmak zorunda olmalarına rağmen, duyusal bilgiye indir-
genemeyen insan anlığının biçimsel Cformal) kalıp ve yasaların-

ibn Ruşd, Menâhicu'l-edille H 'akâ'idi'l-mille, s. 160-162. 
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dan ibarettir. Böylece Hume'a katılaralc ve Mantıksal pozitivist-
leri de önemli ö lçüde sezinleyerek Kant analitik önermelerin ol
gusal içerikli olamayacaklarını ifade etmektedir . Böylece "Tanrı 
vardır" gibi bir önermeyi a priori (akli) bir temelden yoksun gö
ren Kant'ın Tanrı hakkındaki bir bilginin imkânına dair kuşku
culuğu bununla sınırlı kalmayıp, böyle bir önermenin a posteri
ori ( tecrübi) bir dayanağı da olamayacağını içermektedir . Bir 
açıdan, Kant'ın bilgi anlayışı Tann'yı bi lmenin imkânını temel
den sorgulamak noktasında büyük ö n e m arz etmektedir ve 3. 
ve 4. bölümlerde üzer inde duracağımız konuları bir yönüyle bu 
Kantçı eleştiriye verilebilecek değişik yanıtlar olarak görülebilir. 
Ancak, evvela, Kant'ı böyle sonuca götüren bilgi anlayışının te
mel meta-epistemolojik dinamiklerini ve Tann'yı bilmenin imkâ
nını dışlayıp, dışlayamayacağını irdelemek gerekecektir. 

2.3-1. Bilgi, Phenomena ve Noumena 

Epistemolojik açıdan dikkat çekici olan Kant'ın Tann 'nm varlığı
nın insan bilgisinin konusu olamayacağı düşüncesidir, ancak bu 
yaklaşım onun felsefesinin en temel varsayımlarıyla yakından il
gilidir. Kant'a göre, bilgimizin nesnelerini kavramsal, a priori bir 
yolla genişletmeye yönelik bütün çabalar başarısızlığa mahkum
dur; bir nesneye ilişkin (olgusal içerikli) bilgiye a priori bir yolla 
ulaşmak söz konusu olamaz. Bu yolla elde ettiğimizi sandığımız 
bilgi esasen bu şeyler hakkındaki kabullerimizden başka bir şey 
değildir.52 Bilgisel açıdan "mümkün tecrübenin sınırlarını asla 
aşamayız"'^, ö t e yandan duyusal yolla elde ettiğimiz bilgi varlık
ların kendindeki {an sicti) durumlarının bilgisi değil, zihinsel ta
sarımlarımıza konu olan görüngülerin (phenomena) bilgisidir.'"* 

İnsan bilgisinin alanını temelde duyusal tecrübeyle sınırlayan 
Kant'a göre spekülatif aklın ancak, deyim yerindeyse, olumsuz bir 
işlevinden söz edilebilir. Dolayısıyla, spekülatif aklın işlevi gele
neksel metafiziğin ona tanıdığı duyu-ötesi (metafiziksel) bir bilgi
nin kaynağı olmak değil; aksine, bu tür bilgisel iddia, inşa ve giri
şimlere karşı kendini uyarmak ve sınırlamaktır. Bu yolla Kant, 
eleştirel felsefesinin (kritiğinin) hem spekülatif akhn metafiziksel 

" I. Kanı, Critique of Pure Reason, Bxvi-Bxviii, s. 22-23. 
" Age., Bxix, (s. 24). 

Age., Bxx, (s.24). 
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alana ilişkin bilgi iddialannda bulunurken içine düştüğü çelişkiler
den kurtulacağını, hem de pratik akün olumlu kullanımı önündeki 
engeli ortadan kaldıracağını düşünür. Çünkü "aklın mümkün bü
tün spekülatif bilgisi sadece tecrübenin nesneleriyle sınırlıdır"''. 
Oysa, pratik aklın konusu olan ahlak duyusal bir düzlemin ötesin
de yer alır.'^ Tann hakkındaki bir bilgiye erişebilmenin yolu aklın 
tecrübenin sınıriannı asmasıyla mümkündür, ancak spekülatif akıl 
böyle bir imkândan yoksundur. Diğer yandan, Kant'a göre, Tan
n'nın varlığı pratik akıl için ahlak metafiziği açısından bir zorunlu
luk ifade ettiğinden bu durum onu ünlü "İmana yer bulmak için 
bilgiyi inkar etmeyi zorunlu buldum"'^ düşüncesine götürmüştür. 

Kant'ın bilgi felsefesi iki temel üzerine kurulmuş görünmekte
dir: (i) İnsan bilgisi duyusal (tecrübi) olanın ötesine geçemez, 
(ii) duyusal yolla insan bilgisine konu olan, vadıklann kendinde 
(an sich) nasıl olduklan değil, onların görünümleridir. '* Kant'ın 
(i)'i desteklemek için ileri sürdüğü en önemli gerekçelerin başın
da, bilindiği gibi, spekülatif aklın, geleneksel metafiziksel dü
şüncede olduğu gibi, duyusal alanın dışına çıktığında birtakım 
çelişkilerie yüz yüze kaldığıdır. 

Kant'ın ileri sürdüğü bu temel tezlerin de kendi içinde ne kadar 
tutarlı oldukları kayda değer bir felsefi sorudur, (i) ile başlamak 
gerekirse, eğer insan bilgisi duyusal olanla sınırlıysa, "insan bilgi
si duyusal olanı aşamaz" yargısının epistemolojik statüsünün ve 
değerinin tam olarak ne olabileceği kuşkusuz haklı bir sorudur. 
Bir başka ifadeyle, "insan bilgisinin duyusal olanın ötesine geçe
meyeceği" noktasındaki bir iddianın epistemolojik bir değere sa
hip olabilmesi için kendisiyle sınıdı olduğu iddia edilen düzlemi 
aşması, onun dışına bir şekilde çıkabilmesi gerekmez mi? "İnsan 
bilgisi duyusal olanı aşamaz" yargısının kendisi duyusal bir yolla 
temellendirilemeyeceğine göre, böyle bir yargının en azından 
Kantçı bir çerçevede bilgisel bir geçeriiliğe sahip olamayacağı 
açıktır. Ancak, böyle bir yargının duyusal değil, insan aklının ken
di kendisine ilişkin bilgisinin bir parçası olduğu düşünülebilir ve 
bu düşünce Kantçı meta-epistemolojinin karşılaşabileceği ikinci 
sorunla, (ii), ilişkilendirilmelidir ki, buna göre, duyusal bilgimiz 

» Age., Bxxvii, (s. 27). 
5* Age., Bxxiv-Bxxvi, (s. 26-27). 
" Age., Bxxxi, (s. 29). 
^ Bkz. Age., Bxxvi, (s. 27). 



Tanrı'nın Bilinemezliği Sorunu 67 

Yine bkz. W. H. Walsh, Kant's Cridcism of Metaphysics, s. 250-251. 
^ Cıiıique of Pure Reason, Bxxvii, (s. 27). 

varlıkların kendindeki durumlarına değil, ancak görüngülerine 
ilişkin olabilir. Peki ama, bu durumda, aklın kendi sınıdarına iliş
kin bilgisi aklın bizzat kendisinin mi yoksa görüngüsünün mü bil-
gisidir? Böyle bir bilginin aklın görüngüsüne ilişkin olduğunu söy
lemek, öyle görünüyor ki, Kant'ı bir kısır döngüyle karşı karşıya 
bırakırken, onun aklın bizzat kendisine ilişkin olduğunu düşün
mek de görüngüyle sınırlı olmayan bir şeyin bilgisine erişilebile
ceğini ifade etmek noktasında bir tutarsızlık doğurmaktadır . ' ' 

Böyle bir sorunun Kant'ın felsefesinde belki de en önemli yeri 
işgal eden ve bir o kadar da büyük sıkınalar içeren noume-
non/phenomenon (kendinde/görüngü) ayrımından kaynaklandığı 
düşünülebilir. Böyle bir ayrımın felsefi dayanağı ne olabilir? Özel
likle, Kantçı çerçevede duyusal bilgiye konu olmadığı için bilgimi
zin de konusu olamayan duyu-ötesi bir düzlemin, noumena'nın, 
varlığından meşru bir şekilde söz edilebilir mi? Eğer noumena du
yusal bilgimizi aşıyorsa, her şeyden önce, böyle bir alanın oldu
ğunu nereden biliyoruz? Keza, eğer bu alan bilgimize konu olmu
yorsa, yani onu hiçbir şekilde bilme imkânımız yoksa, böyle bir 
ayrıma dayanarak bilgimizin nou/nena'nın değil de, phenome-
na'nm bilgisi olduğunun tatmin edici bir gerekçesi olabilir mi? 

Öyle görünüyor ki, insan bilgisinin duyusal olan düzlemle sı
nırlı o lduğunu söylerken karşı karşıya kalınan sorun şu noktada 
ortaya çıkmaktadır: İnsan bilgisinin varlıkların kendindeki du
rumlarına değil de, görüngülerine ilişkin olduğunu ve böylece 
tecrübemize konu olan phenomena'nm ötesinde noumena'nm 
oldLiğunu söyleyebilmek için bizi görüngünün (.phenomena'nın) 
ötesine taşıyacak epistemolojik bir dayanağın olması gerekiyor. 
Bu da Kant'ın epistemolojisinin en temel dayanaklarının gözden 
geçirilmesi demektir . Aslında Kant'ın kendisi de felsefesinde 
böyle bir temel çelişkiyi doğuracak sıkıntının farkındaydı ve bu
nu, bilmek ile düşünmek arasında bir ayrıma giderek bertaraf 
edebileceğini düşünüyordu: "...her ne kadar bu nesneleri ken
dinde şeyler olarak bilemezsek de, yine de, en azından onların 
kendinde şeyler olduklarını düşünmek durumunda olmamız ge
rekir, yoksa görünen hiçbir şey olmaksızın görünüşün olabilece
ği [şeklindeki] saçma sonucuna varmamız gerekir ."^ Kuşkusuz 
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bir şeyi düşünmek ile bilmek arasmda önemli bir farklılık var
dır: Bir kimsenin x'i düşünebilmesi için jr'in o kimsenin tecrübe
sine dahil olması gerekmez, hâlbuki, en azından Kantçı bir çer
çevede x'in bilinebilmesi için x'in tecrübe sınırlarına dahil olma
sı gerekmektedir . Kant'ın bu iki kavram arasındaki farklılığa iliş
kin şu sözleri açıklayıcı olabilir: 

Bir nesneyi bilmek için onun imkanını ya tecrübeyle tanıtlan
mış gerçekliğinden ya da akıl yoluyla a priori olarak kanıtla-
yabilmem gerekir. Oysa, kendimle çelişmemek koşuluyla, ya
ni, kavramımın mümkün bir düşünce olduğu sürece istediğim 
şeyi düşünebilirim. Bu, bütün imkanların toplamında, ona te
kabül eden bir nesnenin olup olmadığına yanıt veremesem 
de kavramın imkanı için yeterlidir. Ancak böyle bir kavrama 
nesnel bir geçerlilik, yani, gerçek bir imkan atfetmeden önce 
daha fazla bir şey gereklidir; ilk imkan sadece mantıksaldır. 
Fakat, bu daha fazla şey bilginin teorik kaynaklarında aran
mak zorunda değildir; pratik olanlarında yer alabilir.*' 

Buna göre, x'i bilebilmek için x'i düşünmek yeterli değildir; x'i 
düşünmek için x'in kendi içinde tutarlı; kendi kendisiyle çelişme
yen bir kavram olması yeterli iken bu jc'in sadece mantıksal bir 
imkâna sahip olduğuna, yani varolması için bir engel bulunmadığı 
anlamına gelir. Oysa, x hakkında bir bilgiye sahip olmak için veya 
kısacası x'i bilmek için x'in tecrübenin tanıklığıyla ya da, deyim 
yerindeyse, akli bir zorunlulukla sadece mantıksal düzlemde de
ğil, gerçekte de varolduğunun gösterilmesi gerekir. Kant'ın burada 
bir şeyi bilmek için zorunlu gördüğü; dolayısıyla, o şeyin mantık
sal bir imkânın ötesinde bilfiil olarak varolduğunu gerekçelendir-
mek için kaçınılmaz bulduğu ve "daha fazla şey" dediği öğeyi te
orik bir düzlemle sınırlandırmayıp, pratik düzlemi de buna ekle
mesi Kant'ın felsefi teolojisini ve özellikle ahlak metafiziğini anla
mak için önemlidir. Fakat bilmek ve düşünmek arasında gözetilen 
bu aynmın konumuz olan Tann'nın bilinmesi üzerindeki yansıma-
lanna geçmeden önce, bu ayrımın noumena. ve phenomena ayrı
mını temellendirmek için yeterli olup, olmadığına bakahm. 

Kantçı felsefenin iki temel bileşeni olan ampirik gerçekçilik ile 
aşkm idealizm'm bir arada nasıl düşünülebilecekleri ciddi tartış
malara konu olmuştur. Öyle ki buna bağlı olarak kabul edilen 

" Age., Bxxvii, n. 1, (s. 27). 
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« Age., A247, (s. 264). 

noumena ile pbenomena'nm iki farklı dünyayı mı, yoksa aynı 
dünyanın (şeylerin) iki farklı yönünü mü ifade ettiği ayrı bir tar
tışma konusudur.^^ Bütün bu tartışmalar bir yana, Kantçı felsefe
nin kendi tutarlılığı için en önemli olan noktaların belki d e en 
başında böyle bir felsefi çerçevede kalarak tutarlı bir şekilde 
noumena'nın varlığından bahsedilip edilemeyeceğidir. Daha ön
ce de değindiğimiz gibi, bilgimizin sınırlarının tecrübemizin sı
nırlan tarafından belirlendiğini düşünen Kant, aynı zamanda , 
duyusal tecrübemize konu olan pbenomena'nm ö tes inde no-
umena'nın varlığını kabul etmekte; yani, varlıklann zihinsel ya
pımız tarafından da biçimlenen görüngüsel boyu tundan bahset
mek için en azından onların kendinde şeyler boyutunu da dü
şünmemiz gerektiği kanaatindedir. Aksi takdirde, varlıkların gö
rünen boyutundan söz etmenin havada kalacağından kaçınıl
mazdır. Ancak böyle bir kaçınılmazlığın da yine Kant'ın, "tecrü
bemize konu olan varlıkların görüngüsel iphenomenal) yönü
dür" şeklindeki düşünces inden kaynaklandığını gözden kaçırma
mak gerekir. Bir başka deyişle, phenomena'y\ kabul ettiğimiz 
zaman noumena 'nın varlığını bir şekilde kabul e tmemiz gerekir; 
ancak bu durum kendi başına böyle aynrrıa neden gitmemiz ge
rektiğini veya böyle bir ayrımın gerekli yada meşru o lup olma
dığını yanıdamak konusunda bize yardımcı olamaz. 

Bilmek ve düşünmek ayrımına paralel olarak Kant'ın pheno-
mena'yı bilebileceğimiz, noumena 'yı da düşünebi leceğimiz so
nucuna vardığını düşünebiliriz. Ancak burada iki soru yanıt 
beklemektedir: (i) Varlığı phenomena ve noumena olarak ikiye 
ayırmanın epistemolojik bir temeli var mıdır? (ii) Hakkında hiç
bir şey bilmeksizin noumena 'n ın varlığından tutarlı bir şekilde 
söz etmek m ü m k ü n müdür? Aslında bu iki soru birbirinden ba
ğımsız görünmemektedir . 

Kant'a göre, anlığın salt kavramlannın kullanım alanı tecrübey
le smıriidır ve görüngüye dahil olmayan hiçbir şey de tecrübenin 
sınırlarına dahil olamayacağından anlığın veya anlığın kavramlan
nın noumena'ya uygulanması söz konusu olamaz.*^ "Öyleyse, salt 
kategorinin sentetik bir a priori ilke için yeterii olmadığı, salt anlı-
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ğm ilkelerinin hiçbir zaman aşkm kullanım için olmayıp, sadece 
tecrübi olana ait olduğu, ve mümkün tecrübe alanının dışında 
sentetik a priori ilkelerin olamayacağı ortaya çıkmaktadır."^ Salt 
kategorilerin aşkın bir anlamı olsa da kullanımlan tecrübe sahası
nı aşamaz.û5 Salt kategorilerin aşkın bir anlamının olması onların 
da sezginin iki formu olan zurnan ve mekan gibi duyusal bir te
mele sahip olmayıp, bütünüyle, çeşidi duyusal içerikleri bir araya 
toplayıp bir birlik hâline getiren düşüncenin (a priori) formları ol
dukları anlamına gelir.^ Kant'a göre, daha önce de değindiğimiz 
gibi, bir kavramın kendi kendisiyle çelişkili olmaması onun imkâ
nına delalet etse de bu tek başına, yani ilave bir sezgiyle destek
lenmediği zaman (gerçek) bir imkân ifade etmez. Peki ama, kav-
ramlar-kategoriler tecrübeye konu olan varlıklar alanının dışına 
taşınabilir mi? Kant'a göre, bunu yapabilmemiz için, duyusal sez
giden başka bir sezgiyi varsaymamızı gerektirir ki bu durumda 
noumena'nın olumsuz bir düzlemi aşıp, olumlu bir düzlem olması 
gerekir, fakat bu mümkün değildir. Yani, duyusal sezginin ötesin
de, akli Ontellectual) bir sezgi insan bilgisine kaynak olamayacağı 
için, kategorilerin kullanımı da buna bağlı olarak tecrübeye konu 
olan varlıklar düzlemiyle sınıdı kalmalıdır.^^ 

Kant'a göre , bizzat görünüş kavramı varlığın görünmeyen bir 
boyutunu gerektirmektedir ve bu, vadıklann phenomena ve no
umena şeklinde ikiye ayrılmasının meşru temelini oluşturmakta; 
duyulann dünyası ve anlığm dünyası (mundus sensibilis et intel-
ligibilis) ayrımını da anlaşılır hâle getirmektedir. Yani duyumlar 
bize bir görünümünü sunuyor ise, o şeyin ayrıca kendinde de 
bir şey olması gerekir ki bu şey duyumun değil, anlığın nesnesi 
olabilir.^ Kant'a göre, bir kavram kendi içinde (veya kendi ken
disiyle) çelişkili olmadığı hâlde ona ilişkin herhangi bir bilgiye 
erişmek olanaksız ise bu kavram problematik bir kavramdır. Bu 
anlamda noumena kavramı da çelişkili bir kavram olmadığı gibi, 
duyusal sezginin tecrübe alanını aşmaması, yani kendinde şey
lerin düzlemine taşmayıp, duyusal bilginin geçerliliğini temin et
mek için de zorunludur.*' 

Age., B30S, (s. 265). 
« Age., B306, (s. 265). 
^ Age., B 306, (s. 266). 

Age., B 309, (s. 269-270). 
« Age., A 250, (s. 266-267). 
«> Age., A 255, (s. 271-272). 
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Şimdi, bir şeyin bize görünümünü kabul ett ikten sonra bize 
görünmeyen bir boyutunun da kabul edilmesi kavramsal bir zo
runluluk hâline gelmektedir, ancak varlığm duyumlarımıza oldu
ğu gibi değil de sadece görünümüyle konu o lduğunu kabul et
meyen bir kimse için bu gerekçelendirme ne derece tatmin edici 
olabilir. Bir başka ifadeyle, böyle bir yanıt t emelde yine Kantçı 
varsayıma dayandığından tatmin edici bir yanıt verebi lmek için 
döngüsellikten kurtulmak gerekir. Peki ama, kategorilerin kulla
nımı bütünüyle phenomena ile sınırlı ise, noumena'ya ilişkin 
herhangi bir yargının epistemolojik statüsü ne olabilir? 

Kant'ın hiçbir kategori veya kavramımızın noumena'ya tatbik 
edilemeyeceği gibi, bu düz leme ilişkin akli bir sezginin de bilgi 
kaynağı olamayacağı düşünces ine değindik. Bu doğruysa, no-
umena'ya ilişkin bilişsel (kognitif) bir iddiada bulunamayacağı 
mıza göre, noumena'yz ilişkin ifadelerimizi, hatta böyle bir var
lıksal düzleminin olup olmadığını tutarlı olarak ortaya koyabilir 
miyiz? Kant noumena 'nm olumlu ve olumsuz o lmak üzere iki 
anlamından bahsedilebileceği kanaatindedir . Buna göre , eğer 
bir şeyi "duyusal sezgimizin bir nesnesi olmayan" şekl inde alır
sak noumena'yı olumsuz, "duyusal-olmayan sezgimizin bir nes
nesi" olarak alırsak olumlu d ü ş ü n m ü ş o l u r u z . A n c a k noume
na'yı olumlu anlamda ele almak için bir bilgi kaynağı olarak du
yusal sezgiden başka bir sezgiye sahip olmamız gerekir. Böyle 
bir sezgiye de sahip olmadığımız için noumena 'yı bü tünüyle 
olumsuz bir anlamda ele almamız gerekir. Dolayısıyla, noumena 
kavramı olumlu olmadığı gibi, herhangi bir şeye dair bir bilgi de 
ifade etmediğinden sadece duyusal sezgiye konu olan şeylerden 
soyutlanmış bir düşüncedir . Oysa noumena 'nm gerçek bir nes 
neye tekabül ettiğini ortaya koyabi lmek için, duyusal sezgiden 
başka bir sezgiyi varsaymak gerekir. Burada Kant yegane sezgi
nin duyusal sezgi o lduğunun ispatlanmadığına katılmakla birlik
te, aynı şekîîcie, başka bir sezginin imkânının da ortaya konul
madığı k a n a a t i n d e d i r . S o n u ç itibarıyla, noumena kavramı 
olumsuz bir kullanıma sahip olup, duyusal bilginin sınırlarını 
gösteren "sadece bir sınırlayıcı kavram"''^diT. 
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Wittgenstein Tracfafus'a yazdığı önsözde "düşünceye bir sınır 
çizebilmek için sınırın her iki tarafını da düşünülebilir bulmamız 
gerekir (yani, düşünülemeyecek şeyi düşünebilmeliyiz)"^' der. 
Kant'ın bu veya buna benzer bir şeyi ihlal ettiğini düşünebil ir 
miyiz? Yani, "b'ilgiye bir sınır çizebilmek için bilebildiğimiz ile 
bilemediğimiz arasındaki sınırın her iki tarafını görmemiz gere
kir mi?" diye sorabiliriz. Böyle bir soruya Kant'ın muhtemel ya
nıtı, böyle bir sınır çizebilmemiz için sınırın bir tarafını (bileme
diğimiz tarafı) bilmek değil, düşünebilmemizin yetedi olacağı 
yönünde olacaktır. Bu noktada Kant'a katılsak bile sadece düşü
nebilmenin bir düzlemin vadığını veya varlıkların bir boyutunu 
varsaymak için yeterli olamayacağını da iddia edebiliriz. Aslında 
Kant'ın kendisi de bunun farkında olduğundan, bunu, varlığın 
ptıenomenal boyutunu kabul ettiğimizde, gerçekte bir şey olma
dığı hâlde görünen bir şey olabileceği şeklinde kabul edilmez 
bir duruma düşmemek için, noumenal bir boyutu kabul etmemi
zin bir bakıma zorunluluk arz ettiği şeklinde temellendirmeye 
çalışmaktadır. Fakat, böyle bir çıkarım temelde yine Kantçı bir 
varsayıma dayandığından tatmin edici olmaktan uzaktır. 

Öte yandan Kant'ın noumena kavramını sadece olumsuzlama 
anlamında sınırlayıcı bir bağlamda açıklayabileceği de sorunlu 
görünmektedir. Kant noumena 'nın "duyusal-olmayan sezgimizin 
bir nesnesi" şeklinde değil de , "duyusal sezgimizin bir nesnesi 
olmayan" şeklinde alındığında bunun, noumena'ya ilişkin olum
suz bir tasavvuru ihtiva edeceğinden, olası bir tutarsızlığın ber
taraf edilebileceğini düşünüyor. Ancak, "duyusal sezgimizin bir 
nesnesi olmayan" olarak anlaşıldığında dahi burada olumlu bir 
iddianın varlığı söz konusu edilebilir. Bu en azından "duyusal 
sezgimizin bir nesnesi olmayan" bir şeylerin veya düzlemin ol
duğunu ifade ediyorsa, böyle bir şeyin varlığının bilgi konusu 
olmaksızın salt olumsuz bir şekilde söz konusu edilebileceği 
açık olmaktan uzaktır. Kant'ın bu iddiasının "bilmediğimiz şey
ler var" veya "varlıkların bilmediğimiz tarafları var" şeklinde ifa
de edilebilecek bir tezden daha güçlü olduğunu özellikle dikka
te almak gerekir. Çünkü böyle bir tez, Kant'ın tezinin aksine, bi
lemediğimiz bu şeylerin veya varlıkların bilinmeyen bu boyuda-
rının başka zamanlarda veya başka kimselerce bilenebileceğini 

^3 Tractatus Logico-Philosophicus, s. 3. 
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içermektedir. Hâlbuki Kant ilkesel olarak varlıklarm insanm du
yusal tecrübesine dahil olamayacak bir boyu tunun o lduğunu, 
yani noumena 'nm varlığmı öngörmektedir . Diğer yandan 
Kant'm, Plantinga'nm da işaret ettiği gibi^"*, noumena 'ya ilişkin 
olarak on lann zaman ve mekana dahil olmadığı, hiçbir kavram 
ve kategorinin ona tatbik edilemeyeceği şeklindeki iddiaları bü
tünüyle olumsuz bir anlamda ele almanın m ü m k ü n olamayaca
ğını dikkate alacak olursak b u n u n bir tutarsızlık doğuracağı 
açıktır: böyle bir düzlem bütün kavram ve kategorilerimizin 
ötesinde yer alıyorsa, böyle bir şeyin gerçekten varolduğu tutar
lı bir şekilde nasıl iddia edilebilir? 

Öyle görünüyor ki, G. Priest'in dediği gibi, Kant bilgiye sınır 
getirme çabası içerisine girerken kendi kendisiyle tutarlı kala-
mamak gibi bir çelişkiyle yüz yüze gelmektedir . Kategorilerin 
sadece phenomena'yz uygulanabileceği düşüncesini kabul edip, 
noumena'ya ilişkin bir bilginin imkânını yadsımak noktasında 
Kant'a katılalım. Tam da bu noktada Kant'ın iddialan, yani n o 
umena'nm bil inmeyen bir varlık alanı o lduğuna dair söy lenen 
şeyler, öyle görünüyor ki, hem bilineni hem d e bilinmeyeni içer
mektedir. Böyle bir itiraza Kant'ın bilmek ve düşünmek arasın
da yaptığı bir ayrımla yanıt vermeye çalıştığını gördük. Böyle bir 
ayrım karşılaşılan iç çelişkileri or tadan kaldırabilir mi? Aslında 
noumena'ya. ilişkin bir epistemik erişimden mahrum olduğumuz 
da yanıltıcıdır, çünkü Kant daha temelde bu alana herhangi bir 
kavramsal erişimden de yoksun o lduğumuzu düşünmektedir . 
Peki, bu durumda noumena hakkında anlamlı bir şekilde konuş
ma imkânı da or tadan kalkmaz mı? Çünkü noumena'ya ilişkin 
herhangi bir anlamlı ifade kaçınılmaz olarak ona uygulanmaya
cağı varsayılan kategorilere bağlı kalacaktır. Yani, noumena'ya. 
ilişkin bilginin imkânsızlığına dair gerekçenin aynı şekilde ona 
ilişkin herhangi bir düşünme için de geçerli olması gerekir. Bu da 
söz konusu çelişkinin noumena'ya ilişkin ifadeler için de geçerli 
olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, Hegel'le birlikte sık sık işaret 
edildiği gibi, Kant noumena hakkında birçok olumlu nitelemeler
de/yargılarda bulunmaktadır. Kant, noumena 'nın duyumlarımızın 
kaynağı olduğunu söylediği gibi, noumena 'nın varlığından söz e-
derken 'varlık' kategorisinin, zamana dahil olmadığını söylediğin-

Warranted Ciıristian Belief, s. 29. 
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de 'olumsuzlama' kategorisini ona uygulamakta ve daha da açık 
bir çelişkiye girerek, kategorilerin noumena'ya uygulanamayaca
ğını dile getirirken de 'imkân* ve 'olumsuzlama' kategorilerine 
müracaat etmektedir. Şu hâlde, noumena hakkında çelişkiye düş
meden bir şey söyleyemiyorsak, onu (bilmediğimiz hâlde) düşü
nebildiğimizi de tutarlı bir şekilde dile getiremeyiz. Bu durumda, 
noumena düşünülemeyen çelişkili bir şey olacaktır.' ' ' 

2.3-2. Noumena ve Tann 

Kant'ın noumena ya ilişkin bu düşüncelerini realist bir bağlamdan 
ziyade anti-realizm veya sözüm ona realizm''^ çerçevesinde de
ğerlendirmek yerinde olacaktır. R. Adams'ın işaret ettiği gibi, Kan
t'ın 'ide' olarak adlandırdığı ve nesnesi tecrübenin sınırlarını aşan 
kavramlara düzenleyici bir işlev yüklerken, tecrübemize konu 
olan nesnelerin "bir tek belirli dünyanın" veya "sonlu bütün var
hklann bir toplamı" imiş gibi ve yine doğa yasalarının her şeyi bi
len ve her şeye gücü yeten bir yaratıcının tasarımıy/n/ş gibi dü
şünmemiz gerektiğini ve bunun tecrübe alanına ilişkin bilimsel 
bir düşünce için büyük önem arz ettiğini düşünmektedir .^ Dola
yısıyla "tam ve koşulsuz hâlde böyle bir dünya veya tanrı tecrü
b e d e verilemez, fakat onların idelerinin düzenleyici kullanımı, 
tecrübemizin bazı açılardan onlara ilişkinm/ş gibi olması bir kim
seyi böyle [bir] noumena'nın gerçek varlığı inancına bağlamaz."™ 

Ashnda, bu sözüm ona realizm Kant'ın felsefesinde egemen 
olan en temel eğilimdir. Bu yaklaşım onun Hume 'un teizmi in-
san-biçimcilikle (antropomorfizm) suçlaması noktasında ileri 
sürdüğü gerekçeleri çürütmek amacıyla dayandığı temel bir 
noktadır. Teizmle insan-biçimciliği bir şekilde özdeşleştirip, bu 
yönüyle de eleştiren Hume'u hatalı bulan Kant'ın önerdiği çö
züm yolu Tann 'ya dair dile getirdiğimiz niteliklerin bizzat Tan
n'nın kendinde varlığıyla değil de , dünyayla ve dille olan ilgi
si/ilişkisi bağlamında dile getirildiğini savunan "sembolik insan-
biçimcilik"tir. Böyle bir yolla, ona göre, tecrübeye konu olan 
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şeylere mahsus olan niteliklerden hiçbirisini Tanrı 'ya yüklemiş 
olmaz ve böylece dogmatik bir insan-biçimcilikten de kendimizi 
koruyabi l i r iz7 ' Sembolik insan-biçimcilik tanımlayıcı değil, iliş
kisel bir benzetmeyi esas aldığından temel amacı iki şey arasın
daki ilişkiyi, aralarındaki yapısal benzerliği açıklamaya gitmek
sizin, ortaya koymaya çalışır. Bu yolla Tanrı hakkında konuştu
ğumuzda O'na ilişkin bir bilgi sahibi olmuyoruz, ancak bilgimi
ze konu olan terimler aracılığıyla O 'nun hakkında konuşmuş 
oluyoruz. Dolayısıyla, sembolik insan-biçimciliğe dayanarak 
Tanrı hakkında bir şey ifade ettiğimizde bu yolla Tanrı 'ya tanım
layıcı nitelikler atfetmiyor, sadece bu konudak i insani tecrübe
mizi tanımlamış oluyoruz. "Bu nitelikleri Tanrı'ya atfetmenin de
ğeri ne olabilir?" şeklindeki bir soruya Kant'ın yanıtı onların 
Tanrı'nın dünyayla ilgisini açıklamakta bir işlev gördükleridir: 

"Dünyaya, s a n k i en yüce bir anlama yetisinin ve istemenin 
yapıtıymış gibi bakmak zorundayız" dediğim zaman, ancak şu 
kadarını söylemiş oluyorum: bir saatin, bir geminin, bir alayın 
saatçıyla, mühendisle, komutanla ilgisi neyse, duyular dünya
sının (ya da görünüşlerin tümü kavramının temelini oluşturan 
her şeyin) o bilinmeyenle ilgisi odur. Bu bilinmeyeni ben, ken
di başına olduğu şekilde gerçi bilmiyorum, ama yine de benim 
için olduğu şekilde, yani bir parçası olduğum dünyayla ilgisin
de buluyorum.*" 

Bu yolla varılan bilgi, Kant'a göre, deyim yerindeyse, ters bir 
analojiye dayanan bir bilgidir; öyle ki söz konusu benze tme bir
birine benzeyen değil, benzemeyen iki şey arasında yapılmıştır.^' 
Böyle bir analojiye bağlı kalarak Kant kendinde Tann hakkında 
hiçbir şey söylenmeksizin O'na dair bir kavramının yeterince be
lirlenebileceğini söyler. Ancak böyle bir belirleme bütünüyle 
Tanrı'nın dünyayla olan ilgisinin referans çerçevesiyle sınırlı kal
maktadır ki, Kant'a göre, bundan fazlasına da ihtiyaç yoktur. Do
layısıyla, Hume'un iddiasının aksine, herhangi bir insan-biçimcili
ğe düşülmeksizin Tanrı'ya 'cevher' ve 'neden ' gibi birtakım onto
lojik nitelikler bu yolla atfedilebilir, çünkü bütünüyle formel ya
pıdaki bu nitelikler/yüklemlemeler esasında kategorilerden baş-

" Kant, Prolegomena, s. l lO-lll .-Hume ve Kant'm bu konudaki görüşleri üzeri
ne yine bkz. B. Logan "Hume and Kant on knowing the deity" s . 133-148. 

^ Prolegomena, s . 112. 
" Yine bkz. Logan, agm., s . 139-141. 
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ka bir şey olmadıklarından ne atfedilen belirli bir varlığa ilişkin 
bir kavramsal belirienmede bulunurlar ne de tecrübeyle sınırlan
mış bir varlığa ilişkin bir kavramı O'na atfetmiş olurlar.^^ Öyle ki, 

[B]u varlığa, dünyayla ilgili olarak, a k ı l a r a c ı l ı ğ ı y l a bir 
nedensellik yüklememizi, böylece de aklı bu varlığın kendisine 
-ona bağlı bir nitelik olarak- yüklemek zorunda kalmadan te-
isme geçmemizi engelleyen hiç bir şey yoktur. İ l k i y l e . . . 
dünyadaki bütün bağlantılıklarm bir nedeni olarak sırasıyla en 
yüksek bir aklı kabul etmektir; böyle bir ilke akıl için son de
rece yararlı olsa gerek, doğal kullanılışının hiçbir noktasında 
akla zarar veremez. İ k i n c i s.i y 1 e ... akıl kendi başına ilk 
varlığa bir nitelik olarak yüklenmiş olmaz, ancak onun duyular 
dünya s ı y l a i l i ş k i s i n e yüklenmiş olur. Çünkü burada 
ancak, dünyada her yerde rastlanan akıl uygun biçiminin ne
denini kendinde taşıyan bu yüce varlığa gerçi aklı yükleniyor, 
ama ancak analoji yoluyla; yani bu deyim ancak, dünyada her 
şeyi en yüksek derecede akla uygun belirlemek için bizce bi
linmeyen en üst nedeninin dünyayla ilişkisini gösteriyor. Böyle
ce akıl niteliğini Tannyı düşünmek için değil, bu nitelik aracılı
ğıyla dünyayı -akim bir ilkeye göre dünyaya ilişkin mümkün 
en geniş kullanılışı için zorunlu olan şekilde- düşünmek için 
kullanmış oluruz. Bununla en yüce varlığın kendi basma ne ol
duğu bakımından bizim için tamamen araştırılamaz olduğunu, 
hatta b e l i r l i b i r şe k i l d e düşünülemez olduğunu ve (is
teme aracılığıyla) etkide bulunan bir neden olarak akla ilişkin 
kavramlanmıza göre aklı -Tanrının doğal yapısını bu kavram
lara göre, hep insanın doğal yapısından ödünç alınan nitelikler
le belirlemek için- aşkın bir şekilde kullanmaktan ve kendimi
zi kaba ya da aşırı kavramlarda yitirmekten alıkonuruz. Diğer 
yandan, dünyaya ilişkin gözlemlerimizi, insan aklının Tanrıya 
aktardığımız kavramlara göre yapılan doğaüstü türden açıkla
malarla doldurmaktan ve onlan -görünüşleri fazla cesurca en 
yüksek bir varlıktan türetmek olmayan, sırf doğanın akılla in
celenmesi olması gereken- asıl kendi belirleniminden saptır
maktan da alıkonmuş oluruz. Bizim güçsüz kavramlarımıza 
uygun düşen dile getiriş şu olur: biz dünyayı, varoluşu ve iç 
belirlenimi s a n k i en yüksek bir vadıktan kaynaklamyormuş 

" Prolegomena, s. 112-113. 
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gibi düşünüyoruz; bununla biz, bir yandan ona, yani dünyanın 
kendisine uygun düşen yapısını biliyoruz, ama yine de kendi 
başına nedeninin yapısını belirlemeye girişmiyoruz; diğer yan
dan da bu yapının (dünyadaki akıl biçiminin) temelini, en üst 
nedenin dünyayla olan b ağ 1 a n 11 s ı n a yerleştiriyoruz, dün
yayı ise kendi başına bunun için yeterli bulmuyoruz).*' 

Görüldüğü gibi, Kant'ın gerek Tanrı 'nın varlığı ve gerekse O'na 
atfedilen nitelikler hakkındaki yorumu realist olmaktan uzak bir 
'sankicilik (as-j/-jsm)'tir. O, bu yaklaşımıyla tecrübemize zaman 
ve mekan çerçevesinde dahil olan görüngüsel vadıklann bilgisin
den harekede doğrudan Tanrı 'nın varlığı ve mahiyeri hakkında 
gerçekçi çıkarımlar yapan 'dogmadk' dediği metafiziği eleştirdiği 
gibi, katı bir tecrübeciliğe dayanarak duyumsal bilgimize konu 
olmadığı için gerek Tann ve gerekse O'na atfedilen nitelikler ko
nusundaki bir kuşkuculuğu da doğru bulmamaktadır. Çünkü, Lo-
gan'ın da işaret ettiği gibi, insan bilgisini s ınıdayan kavram ve 
kategoriler Kant için sadece duyusal alana uygulanabildiğinden 
bu sınırlama kendinde şeylere dair bir bilginin olanağını ortadan 
kaldırmakla beraber onlara ontolojik anlamda bir sınırlama geti
remez. Dolayısıyla, akıl tecrübenin sunduğu imkânlarla sınırlı ol
sa da. Kant bu sınırların ötesinde kendinde şeylerin varlığını ka
bul ederek, tecrübenin imkânına dahil olan şeyler ile tecrübeye 
konu olmayan kend inde bir varlık olarak Tanrı arasında bu şe
kilde bir bağ kurulabileceğini ve böylece teizmin Humecu bir 
kuşkuculuğun itirazlarından kurtulabileceğini düşünür. ^ 

Kajıt'ın "sembolik insan-biçimcilik" mantığına dayanan bu 
analojik yaklaşımı yukarıda sıralamaya çalıştığımız noumena ve 
dolayısıyla Tann'yla ilgili sorunlan çözümleyebilir mi? Bu yolla 
noumena ve Tanrı hakkında tutarlı bir şekilde konuşabil ir mi
yiz? Yanıt, 'evet' ise, bu varlık düzlemi hakkında söylediklerimiz 
ne anlama gelebilir? 

Her şeyden önce , bu yaklaşımıyla Kant "Tanrı'nın (noume
na'nın) görüngüsel varlıkların nedenidir" şeklindeki gerçekçi bir 
yaklaşımı anlamlı bulmadığı hâlde bizim Tanrı'yı görüngüsel var
lıkların nedeniymiş gibi düşünmemizi anlamlı ve hatta gerekli 
görmektedir. Ancak bu iki yargının anlamlılığını veya anlamsızlı-
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ğını birbirinden nasıl ayrılabileceğimizi anlamak gerçekten zor 
göriinmektedir. Analojik yaklaşıma gelince, 'neden ' kavramı 
"meydana getirmek" biçiminde anlaşılabileceğinden böyle bir 
yolla açıklanabilir, fakat noumena ve dolayısıyla Tanrı hakkında 
dile getirdiğimiz bütün diğer niteleme ve yüklemlemeleri aynı 
şekilde açıklamak pek mümkün görünmemektedir . Evvela, bir
takım kategorilerin sadece 'analojik' bir yolla noumena veya 
Tanrı'ya 'uygulanabileceğini ' söylediğimizde burada 'uygulama' 
kavramını da aynı şekilde analojik bir yolla kullanmış olamayız, 
aksi hâlde, dile getirilmek istenen iddia geçediliğini veya bilişsel-
liğini tümden yitirecektir. Öyleyse, bu kavramın analojik olma
yan Uiteral) bir anlamda kullanılmış olması gerekir. Kaldı ki, 
Kant'ın piıenomena ve noumena bağlamında dile getirdiği veya 
kullanmak zorunda kaldığı, örneğin "noumena tecrübe edile
mez", "sadece piıenomena tecrübe edilebilir" vb. ifade biçimle
rinde kaçınılmaz olarak kullanılan "değilleme/olumsuzlama" ka
tegorileri ile "olabilir/olamaz" şeklindeki modal kategorilerin de 
yine analojik bir düzleme dahil edilmesi mümkün değildir. Bu 
sorunun üstesinden gelmek ya noumena hakkında hiçbir söyle
memeyi gerektirmektedir, ki bu da Kantçı felsefesinin temel di
namiklerinin ortadan kalkması demektir, ya da söz konusu kate
gorilerin kullanım alanını piıenomena ile sınırlamayı gerektir
mektedir.*' Ancak her iki durumda noumena'nın statüsü, ııoume-
na/piıenomena arasındaki ayrımın meşruiyeti ve bunlara bağlı 
olarak Kantçı bir şemanın sunduğu bilgi anlayışı ve bilgiye dair 
a priori sınıriamalar için haklı bir temel bulmak zor olacakür. 

Kant'ın phenomena ve noumena ayrımına paralel olarak bil
mek ve düşünmek arasında yaptığı ayrımını dikkate alıp, araç-
salcı-işlevselci bir yorum çerçevesinde, noumena'nın bilgisine sa
hip olamayacağımız hâlde, kendinde bu şeyleri düşünebileceği
miz oranda onlara bir tür bilişsel erişimimizin olabileceği ve 
böylece onlann varsayımsal varlıklar olduğu düşünülebilir."'^ As
lında böyle bir yaklaşım Kantçı felsefenin temel karakterini açık
lamak için de oldukça uygun görünebilir. Ancak, Kant'ın noume
na'yı "bilinmeyen şeyler" olarak düşündüğünü ve onlara gerçek 
anlamda hiçbir kategorimizin uygulanamayacağını dikkate aldığı-
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mızda yukarıda değindiğimiz güçlükler bu yaklaşım için de ge
çerli olacaktır. En önemlisi, burada "varsayılan şey nedir?" soru
suna Kantçı çerçevede verilebilecek tutarlı bir yanıt yoktur. Böy
le bir varlık alanını olumlu veya olumsuz bir anlamda dile getir
mek noktasında içine düşülen tutarsızlıklar/çelişkiler bir yana, 
"bilinmeyen bir şey"in neden ve hangi gerekçeyle varsayılması 
gerektiğinin de tatmin edici bir yanıtı bulmak zordur. Ontolojik 
statüsü itibarıyla çelişkili ifadelere konu olan ve ne olduğunu ifa
de tutarlı bir şekilde ifade edemediğimiz bir varlığın n e tür bir 
açıklayıcılığının olabileceğini düşünmek gerçekten zordur. O hâl
de, böyle bir varlık alanını araçsalcı-işlevselci bir çerçevede var
saymak için tatmin edici bir gerekçe de kalmayacaktır. 

2.3.3. Pratik Akıl ve Tanrı 

Tanrı kavramına tekabül eden bir varlığın varolup olmadığı, 
Kant'a göre, duyusal sezgimiz yoluyla yanıt lanacak bir soru ol
madığından böyle bir şey ne duyusal bilginin sınırlarına dahil 
olabilir, ne de geleneksel metafizikçilerin ileri sürdüğü gibi (spe-
külatiO akli bir sezgi yoluyla bilinebilir. Ancak bu olgu, Tan
rı'nın varlığına ilişkin bir yargıya spekülatif akd çerçeves inde 
yer ve rmeyen Kant için Tanrı hakkında konuşmaya ve hatta 
O'na bir şekilde iman etmeye engel değildir. Aksine Kant, daha 
önce de değindiğimiz gibi, "imana, yer bu lmak için bilgiyi inkar 
etmek zorunda kaldığını" ifade etmektedir. Burada şöyle bir so
runun akla gelmesi kaçınılmaz görünebilir: hakkında hiçbir şey 
bilmediğimiz veya bilemediğimiz bir Tanrı 'ya iman e tmek tam 
olarak ne ifade edebilir? Eğer Tanrı 'ya iman etmek, en azından 
teistik geleneklerde olduğu gibi, her şeyi bilen, her şeye gücü 
yeten ve mutlak iyilik sahibi bir varlığa iman etmeyi içeriyorsa 
ve üstelik bu sıfatlar Tanrı için özsel ise, bu konuda epis temolo
jik bir gerekçemiz olamaz mı? 

Daha önce, gerçekte delalet ettiği bir vadığın varolup varolma
dığı sorusunun ötesinde, Kant'a göre, bir kavramın mümkün bir 
düşünce olmasının (yani, kendi kendisiyle çelişen, örneğin, "yu
varlak kare" gibi imkânsız bir kavram olmamasının) o kavramı 
düşünmek için yeterii olduğunu ve bir kimsenin böyle bir kavra
ma imkân atfetmekte özgür olduğuna değindik. Fakat Tanrı kav
ramını kendi içinde tutarlı bulmakla beraber -yani mantıksal im-
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kânını yadsımamasına rağmen-, Kant bunu Tann gibi bir variiğın 
gerçekten varolduğunu ortaya koymak için yetedi görmemekte ve 
bunun için "daha fazla bir şey"e ihtiyaç olduğunu düşünmektedir. 
Ancak, Tanrı kavramının gerçek bir imkâna tekabül ettiğini gös
termek için gerekli olan bu "daha fazla şey", Kant'a göre, bilginin 
teorik kaynaklannda değil; praük kaynaklarında aranmalıdır. 

Kant'ın bilgide de teorik ve pratik ayrımına gittiği düşünülebi
lir. Buna göre, teorik bilgi, o7ana ilişkin bir şey olduğu hâlde, 
pratik bilgi olması gerekene ilişkin bir tasavvurdur. Aklın teorik 
kullanımı a priori bir bilmeyi içerdiğinden bir şeyin bu yolla bi
linmesi o şeyin a priori veya zorunlu bir şekilde varolduğunu ön
görürken, pratik düzlemde bir şeyin 'gerekliliğini'; a priori ve zo
runlu olarak varolması gerektiğine götürür. Ancak burada varo
lan veya varolması gerekene ilişkin bir koşulluluk ilişkisi söz ko
nusu ise, böyle bir koşul zorunlu olabileceği gibi, olumsal da 
olabilir. Kant bunlann ilkine ko'yut ipostüla) ikincisine ise, varsa
yım demektedir. Öyle görünüyor ki. Kant ahlak yasalannın mut
lak zorunluluğundan harekede olması gerekeni (Tanrı'yı) zorun
lu görürken, olana ve dolayısıyla tecrübeye ilişkin düzlemde bu 
derecede bir zorunluluk duymamakta ve hatta aklın keyfi sayıla
bilecek bir varsayımı olarak görülebileceğini düşünmektedir.*^ 

Kant'a göre, teorik düzlemde bilgiye konu olan varlık tecrübe
ye konu olabilecek bir şey de değil; tecrübenin sınırlarının öte
sindeki bir şey ise, bu tür bir (teorik) bilgi spekülatiftir. Ve spe
külatif akhn teolojideki bütün çabaları verimsiz ve beyhude 
olup, bunun yegane istisnası ahlak teolojisidir. Dolayısıyla, Kan
t'a göre spekülatif akıl ne salt duyu tecrübesine dayanan geçerli 
bir a posteriori yolla ne de bütünüyle kavramsal bir çözümleme
ye dayanan a priori bir yolla Tann'nın varlığına dair bir bilgiye 
erişebilir. Birinci yolu takip ettiğimizde, yani, tecrübe alanında 
nedensellik yasasına dayanarak ilk n e d e n e (Tann 'ya) varacağı
mızı düşündüğümüzde böyle bir vadık, tecrübeye konu olan zin
cirdeki diğer görüngüsel varlıklar gibi, kayıtlı iconditioned) bir 
varlık olacaktır. Diğer taraftan böyle bir gerekçelendirmenin a 
pdori temeller üzerindeki bir inşası mümkün görünmemektedir , 
çünkü söz konusu yargı doğası gereği bilgimize, tecrübenin de 
sınırlarının ötesinde, yeni bir şey katmayı amaçladığından sente-

^ Critique of Püre Reason, A634, B602-A635-B603, Cs. 526-527). 
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tikÜT. Yani tecrübede karşılığı bulunmayan bir ideye varlıksal bir 
karşılık bulmayı hedeflemektedir. Kant'a göre, bu imkânsızdır, 
çünkü sentetik a priori bir bilgi bizi sadece mümkün bir tecrübe
nin koşullarına ilişkin bir bilgiye götürür, b u n d a n ileriye götür
mez. Kendini spekülatif kullanımla sınırlayan bir aklın geliştirdiği 
kanıtların en temelinde ontolojik kanıtın o lduğunu düşünen 
Kantçı eleştiriye göre bütün bu çabalar sonuçsuz kalacaktır: İn
san anlığı bir kavramı nasıl e lde ederse etsin, hiçbir zaman salt 
bir a priori çözümlemeyle onun gerçek vadığı (karşılığı) hakkın
da bir yargıya varamaz. Çünkü bir kavramın gerçek bir varlığın 
delalet edip etmediği salt düşüncenin dışına çıkılarak belirlenebi-
lecek bir şeydir. Dolayısıyla böyle bir çaba bir varlığın bilgisine 
ilişkin tanımlayıcı bir doğru olarak görülmelidir. Sonuç olarak, 
aşkın bir varlığa ilişkin bir bilgiye ne salt kavramsal bir yolla n e 
de sadece görüngülerle sınıdı olan tecrübeyle erişilebilir.** 

Kant spekülatif aklın teolojik bir bağlamdaki poz/f ; /kullanımı
nın sonuç vermediğini iddia e tmekle beraber o n u n negatif -sı-
nırlayıcı- kullanımına büyük bir ö n e m atfeder. Öyle ki. Tanrı 
kavramı aklın bu spekülatif kullanımı için salt bir ideal d e olsa 
o, insan bilgisini tamamlayan ve ona yön veren bir ideal veya 
kavramdır. Fakat spekülatif akıl böyle bir kavrama-ideale ger
çekte tekabül eden bir varlığın varlığını ispadayamadığı gibi, 
yokluğunu da ispatlayamaması o n u n aşkın bir teoloji kurabi lme
sine engeldir ve onun bu başarısızlığının doğurduğu eksiklik an
cak ahlak teolojisiyle telafi edilebilir/aşılabilir.*' 

Görüldüğü gibi, Kant'ın kendisi de Tann 'ya sık sık referansta 
bulunmakta ve onun hakkında düşünüp konuşabileceğimizi ifa
de etmesine rağmen bunu spekülatif akla dayalı bir bilgi çerçe
vesinde yapamayacağımızı düşünmektedir.9° Tann 'n ın varlığına 
(imana) ilişkin temellendirmeyi pratik düz lemde arayan 

ahlak teisti böyle bir varlığın varolduğunu apodiktik bir kesinlik
le ispatlamanın spekülatif akıl için kayıtsız şartsız imkansız oldu
ğunu iddia eder. Fakat o bununla biriikte, bu varlığın varoldu
ğundan kesinlikle emindir ve pratik temellerde tüm şüphenin 
ötesinde bir imana sahiptir. İmanını üzerine kurduğu temel sar-



82 Tann'yı Bilmenin İmkânı ve Mahiyeti 

sılmazdır ve asla yıkılamaz, tüm insanlık altını oymak için bir 
araya gelse bile. O ahlaki insanın hiçbir zaman atılma korkusu 
taşımadan sığındığı bir kaledir, çünkü ona yapılacak her saldın 
bir hiçle neticelenecektir. Dolayısıyla bu temel üzerine bina edil
miş Tanrı'ya bir iman matematiksel bir ispat kadar kesindir.5' 

Öyleyse, Tanrı'nın variiğı sadece mantıksal bir imkânla sınıdı 
değildir ve onun gerçek bir imkân olduğunu temellendirmek için 
gereken "daha fazla şey" pratik düzlemde bulunmaktadır. Tan
n'nın vadığına ilişkin bir zorunluluğu pratik akim zorunlu bir pos-
tülasi çerçevesinde ele alan Kant, ahlak metafiziğini temellendir-
mede, geleneksel teizmin Tanrı'ya atfettiği özsel nitelikleri de yine 
pratik - ah lak i - düzlemde gerekli görmektedir. Buna göre, sun?-
mum bonum'un (en yüksek iyinin) Tanrı aracılığıyla gerçekleşe
bilmesi için O'nun en mükemmel varlık olması; ahlaki eylemlerin 
en temel saikini ve amaçlarını bilmesi için bir kalbin en derininde-
ki kımıldamaları bile bilecek şekilde her şeyi bilen olması, ve bü
tün varlığı eylemlerin ahlakiliğine göre düzenleyebilmesi için de 
her şeye gücü yeten, kutsal ve adil olması gerekir.'^ Dolayısıyla 
ahlak teisti "teolojiyi ahlaktan çıkarsar, ancak spekülatif değil, 
pratik delilden; bilgi yoluyla değil, iman yoluyla. Fakat spekülatif 
bilgi açısından bir aksiyom ne ise, pratik bilgimiz açısından zo
runlu pratik bir hipotez de o'dur. Dolayısıyla dünyanın erdemli bir 
idarecisinin varlığı pratik akim zorunlu bir postu/asıdır."'^ 

Görüldüğü gibi, Kant bir yandan Tann 'n ın varlığının teorik 
düzleminde ispatının imkânsız olduğunu söyleyerek onun hiçbir 
şekilde bilgi konusu olmayacağını savunurken, diğer yandan 
pratik düzleme dayalı ahlak metafiziğinin kaçınılmaz bir sonucu 
olarak ahlak teistinin Tann'nın vadığından matematiksel bir ke
sinlik kadar emin olup, imanını bu sarsılmaz temel üzerine bina 
edebileceğini düşünmektedir . Bu akıl yürütmeye dayanarak 
Kant, Tanrı'nın variiğını teorik düzleme dayandırıp bilgi konusu 
eden filozoflarla aynı İlahi sıfatları gerekli görmektedir . Yani ah
lak metafiziğinden değil de, evrende görülen düzen ve amaçlı
lıktan hareket eden bir teleolojik kanıt savunucusu da, aynı şe
kilde, Tanrı'nın her şeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi vb. nite
likleri olması gerektiğini benzer bir zorunlulukla görmektedir. 

" Kant, Lectures on Philosophical Theology, s. 40. 
'2 Age., s. 41. Krş. Kant, Religion Within the Limits of Reason Alone, s. 130-131. 
w Age., s. 42. 
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Ahlak metafiziğinden hareketle dile getirilen bu teolojik iddi-
alarm epistemolojik değeri ve statüsü merak konusu olabilir. 
Pratik akhn bu noktadaki isdsnai konumu ne olabilir ve spekü
latif akıldan hangi noktada ayrılmaktadır? Bir başka deyişle, 
spekülatif aklın sunmakta başarısız kaldığı ve pratik aklın suna
bildiği şey nedir? 

Pratik aklın temel varsayımlarının teorik değil, pratik bir düz
lemde yapıldığına dikkat çeken Kant, spekülatif akıl çerçevesin
de sadece aşkın ideler olarak kaldığı için problematik (speküla
tif aklın ortaya koyup çözümsüz bıraktığı) olan bu idelere pratik 
aklın nesnel bir gerçeklik kazandırdığı kanaatindedir. Yani, spe
külatif aklın sunamadığı ve sunması da m ü m k ü n olmayan bir 
kavramın gerçek bir varlığa delalet ettiğine dair bir ge rekçe 
kendis ine pratik düz lemde yer bulmaktadır . Ancak pratik akıl, 
Kant'a göre, spekülatif aklın bu idelerine gerçeklik kazandırsa 
da bu spekülatif bir düzlemde bilgimize yeni bir şey eklediği 
anlamına gelmez. Doğrusu, Kant bu idelere gerçeklik atfetmek 
noktasında bir zorunlulukla yüz yüze kalan pratik aklın, spekü
latif aklın içermediği bir şeyleri içerdiğini dikkate alarak, bilgi
mizin bir şekilde arttığını açık bir şekilde kabul etmektedir , fa
kat o b u n u n da yine sadece pratik açıdan söz konusu olabilece
ğini düşünür. Neden? Çünkü, Kant'a göre, pratik akıl bu idelere 
ahlak metafiziği bağlamında bir gerçeklik kazandırırken bunları 
t amamen (saf aklın) a priori yetileriyle ortaya koymakta, bu ide
lerin hiçbirinin kendinde ne olduklan hakkında herhangi bir bil
gi sunmamaktadır . Görüldüğü gibi, burada da Kant pratik aklın 
gereksinimleri ile spekülatif aklın bilgisi arasında yaptığı temel 
ayrımı korumakta ısrarlıdır. Öyle ki o, bu yolla salt aklın teorik 
bilgisinde bir artışı kabul ettiği hâlde, bunun spekülatif bir bilgi
sel büyüme anlamında pozitif bir katkı sağlamadığını; pratik ak
lın bu idelere tekabül eden gerçekliği (pratik düz lemde) bir şe
kilde temellendirdiğini düşünür. Ancak bu idelere ilişkin bir ger
çekliğin tasdik edi lmesinde herhangi bir sentetik yargıya varıl
madığından, bunun aklın pratik kullanımında bilgimize bir katkı 
sunduğu düşünülse de, spekülatif anlamda herhangi bir bilgisel 
katkısı yoktur. Yani, bu ideler herhangi bir bilmeye bağlı olarak 
elde edilmiş değildirler. Dolayısıyla, pratik akıl her ne kadar bu 
idelerin bir gerçekliğe tekabül ettiklerini gösterse de , hâlâ bu 
idelerin söz konusu gerçekliklerine nasıl referansta bulundukla-
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^ Critique ofPractical Reason, s. 137-140; Pratik Aklın Eleştirisi, s. 143-146. 
" Pratik Aklın Eleştirisi, s. 147. 

nnı (delalet ettiklerini) bilmiyoruz, dolayısıyla bu şeylerin ger
çekliklerine ilişkin sentetik bir yargıda bulunamıyoruz. 

Gerçi genişlemiş olan, b u n e s n e l e r i n teorik bilgisi d e ğ 
i 1 dir, genel olarak aklın teorik bilgisidir, çünkü pratik koyutlar-
la bu idelere n e s n e l e r v e r i l m i ş t i r , böylece sırf so
runlu olan bir düşünce, ilk defa nesnel gerçeklik kazanmıştır. 
Demek ki bu v e r i l m i ş d u y u l a r ü s t ü n e s n e 
l e r i n bilgisinde bir genişleme değildir, ama yine de teorik 

aklın ve genel olarak duyularüstü olanla ilgili bilgisinin genişle
mesidir; çünkü, bu nesneleri daha yakından belirleyememekle 
ve dolayısıyla (ona yalnızca pratik nedenlerden dolayı ve yal
nızca pratik kullanılış için verilen) bu nesneler konusundaki 
bilgisinin kendisini genişletmemekle birlikte, b ö y l e n e s n e 
1 e r i n v a r o l d u ğ u n u kabul etmek zomnda kaldı. Demek 
i saf teorik akıl -ki onun için bütün bu ideler aşkın ve nesne-

sizdir- bu kazancı, sırf pratik yetisine borçludur. Burada bu 
ideler i ç k i n ve k u r u c u hale gelirler, çünkü saf pratik aklın 
z o r u n l u n e s n e s i n i (en yüksel iyiyi) g e r ç e k k ı l m 
a o l a n a ğ ı n ı n temelleridirler; bunsuz onlar, a ş k ı n dıriar 
ve deneyin ötesinde yeni bir nesne kabul etmeyi akıl için ge
rektirmeyen, onu yalnızca, deneydeki kullanılışında yetkinliğe 
yaklaşmaya iten, teorik aklın sırf d ü z e n l e y i c i ilkeleridir .̂ ^ 

İlk bakışta Kant'ın bu ifadelerinde göze çarpan sıkıntılardan bi
risi onun "bir şeye ilişkin bilgimiz" ile "bir şeye nesnel bir gerçek
lik kazandırmak" arasında yaptığı aynmdır. Bunlar birbirlerini 
karşılıklı olarak gerektiren eşdeğer ifadeler değil midir? Yoksa, 
"bir şeye nesnel bir gerçeklik kazandırmak" başka ne tür anlama 
gelebilir? Bir şeyin nesnel bir gerçekliğe sahip olup olmadığı bi
zim onun hakkındaki epistemik (zihinsel) durumumuzdan bağım
sız bir şey değil midir? Kuşkusuz, kurgusal bir temele dayanan 
şeylere bir şekilde gerçeklik kazandırmaktan anlamlı bir şekilde 
söz edebilir: bir mimarın zihninde tasanmladığı bir yapıyı gerçek
te inşa etmesi, bir sanatçının kurguladığı bir senaryoyu yazıya 
dökmesi veya perdeye aktarması vb. Peki ama, bizim Tanrı kav
ramına (idesine) karşılık gelen bir gerçeklik (varlık) kazandırma
mızdan bu şekilde söz edilebilir mi? Haklı olarak denilebilir ki. 
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Tanrı idesine bir varlığın gerçekte karşılık gelip gelmediği ontolo
jik bir sorun olarak bizim bilgisel süreçlerimizden bağımsız olma
lıdır. Daha yalın bir ifadeyle, Tanrı varsa, vardır; yoksa yoktur. 
Bizim bu noktadaki epistemik faaliyetlerimizin Tanrı'nın varlığı 
üzerinde ontolojik bir etkisi olamaz. Kaldı ki. Kant da ahlak meta
fiziğinin salt kurgusal bir varlık düzlemine dayandırılabileceğini 
kabul edemeyeceğine göre. Tanrı idesine ahlak metafiziği çerçe
vesinde nesnel bir gerçeklik kazandırmayı nasıl anlamalıyız? 

Öyle görünüyor ki, Kant'ın bununla kastettiği şey, aklın ahlak 
metafiziği çerçevesinde Tanrı kavramına tekabül eden bir varlı
ğı gerçekte varolduğunu kabul e tmek zorunda kalmasıdır. Aklın 
Tann'rıın varlığını bu şekilde kabul etmesi ahlak metafiziğinde 
bir açıklayıcılığı amaçlayan sıradan bir kabul olmadığına göre, 
burada kabul e tmek noktas ında karşımıza çıkan 'zorunluluk'un 
temeli nedir? Kant'ın bu soruya yanıtı, pratik aklın doğası gereği 
bunu bir anlamda dayattığı bir zorunluluk olduğudur . Fakat, 
eğer böyle ise, böyle bir şeyin, sözgelimi aklın zorunlu bilgisi 
olduğu ve bu yüzden de Tanrı 'nın gerek varlığının ve gerekse 
(yine ahlak metafiziği açısından) zorunlu niteliklerinin bilgimize 
konu olduğu önünde ne gibi bir engel olabilir? 

Kant^in burada açık bir şekilde dile getirdiği şey, bu yolla ge
nişlemiş olan bilgimizin Tann 'ya ilişkin teorik bir bilgi olmayıp, 
aklın teorik bilgisi olduğudur. Aslında Kant'ın bu noktayı izah 
etmekte bir sıkıntı içinde olduğu kolaylıkla gözlemlenebil i r y e 
onun şu ifadeleri bunun açık bir göstergesidir: "bu v e r i l m i ş 
d u y u l a r ü s t ü n e s n e l e r i n bilgisinde bir geniş leme de
ğildir, ama yine d e teorik akün ve genel olarak duyular üstü 
olanla ilgili bilgisinin genişlemesidir". Şimdi "duyularüstü nesne
lerin bilgisi" ile "duyularüstü olanla ilgili bilgi"yi birbirinden tam 
olarak nasıl ayırabiliriz? Bu ayrımı gerekçelendirmenin bir yolu, 
burada aklın teorik düzlemde duyular-üstü olanla ilgili birtakım 
formel (genel) bilgilere sahip olabileceği hâlde, duyular-üstü tek 
tek varlıklara dair içeriksel bir bilgiye sahip olamayacağıdır . 
Ama bu gerçekten doğru mudur? Eğer doğru ise, Tann 'ya gerçek 
varlık ve hatta O'na mükemmellik, kutsalhk, mutlak bilgi, mut
lak kudret, mutlak iyilik veya adalet gibi görünürde hiç de for
mel olmayan nitelikleri atfetmenin n e anlamı olabilir? Bunlar 
gerçekten Tann 'ya ve hatta tabiatına dair gerçekçi ifadeler de
ğilse, ahlak metafiziğini temel lendirmede amaçlanan işlevi yeri-
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ne getirebilir mi? Kant burada daha önce de değindiğimiz anti-
realist bir 'sankicilik' anlayışmı önerebilir, ancak o, ahlak meta
fiziği düzleminde gerçeklik kazandırdığmı söylediği bu ifadele
rin içini boşaltmak istemiyorsa, onlarm Tann'ya ilişkin bir tür 
bilgisel iddialar olduğunu kabul etmesi kaçmılmaz görünmekte
dir. Dahası, aklın gerçeklik kazandırmak noktasında karşılaştığı 
bu zorunluluktan doğan teolojik yargıların akli bir bilgi (a priori 
veya bir tür sentetik a priori) olmadığının gerekçesi ne olabilir? 

Teolojik bilgininin imkânsızlığına ilişkin en temel sorunun esa
sen Kantçı bilgi anlayışından kaynakladığı düşünülebilir. Çünkü 
bu anlayış, bir taraftan bilgiyi sadece tecrübeye konu olan gö
rüngüsel vadıklarla sınırlarken, diğer yandan akla salt işlevsel 
bir rol vermektedir. Ancak, birbirini bütünleyen Kantçı bu bilgi 
anlayışının her iki temel iddiasının doğruluğu açık olmaktan 
uzaktır. Gerek bilgimizin duyu tecrübesiyle sınırlı olduğu ve ge
rekse aklın olgusal içerikli birtakım doğrulara vakıf olamayacağı 
tartışmaya açık bir konu olarak durmaktadır ve teolojik bilginin 
imkânsızlığına dair bir iddianın Kant'ın bu meta-epistemolojik 
varsayımlarına dayandırılması tatmin edici olmaktan uzaktır. 

Diğer yandan, Kant'ın akla bilgi açısından bir sınır getirme ça
bası ciddi bir döngüsellikle karşı karşıyadır. Hegel'in yerinde 
işaret ettiği gibi, aklı veya rasyonel düşünceyi bu açıdan incele
yebilmek (ve böylece sınırını tayin edebilmek) için akıl veya ak
li düşünceden başka bir şey olamayacağına göre, böyle bir çıkış 
ta baştan kendi kendisini geçersiz kılacaktır. Bir başka ifadeyle 
akıl konusunda bilgi sahibi olabilmek için zaten akli düşüncenin 
içinde bulunuyor olmak gerekir; yani baştan rasyonel bir düşün
ce içinde değilsek, akla ilişkin bir bilgi edinmenin olanağı da 
yoktur. Tıpkı yüzmeyi öğreninceye kadar suya girmeyeceğini 
söyleyenin durumunda olduğu gibi'*, oysa yüzmeyi öğrenmenin 
zorunlu koşulu suya girmektir. Kısacası, akla sınır getirmek için 
akla dayanmak zorunda olduğumuza göre burada bir kısır dön
gü kaçınılmaz görünüyor. 

Sonuç olarak, Kantçı bilgi anlayışının Tanrı'nın varlığını bilgi 
alanının dışına çıkarmasının en temel gerekçesi bilgiyi görüngü-
sel-duyu.sal bir alanla smıdamasıdır. Aslında birçok tei.st Tan
n'ya ilişkin bir bilginin görüngüsel-duyusal nitelikli olamayacağı-

I3kz. G. W. F. Hegel, Leaurcs on tlıe Philosophy of Religion, I. 53. 
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na katılabilir, fakat bü tün bilgimizin böyle bir alanla sınırlı kala
cağı; bilginin ancak 'duyusal ' karakterli olabileceği noktas ında 
Kant'a katılmayabilir. Her şeyden önce , bü tün bilgimizin duyu
sal kaynaklı o lduğu veya olması gerektiği şeklindeki bir yargı 
tartışmasız kabul edilebilecek veya edilmesi gereken apaçık bir 
doğru olmadığına göre, böyle bir bilgi tasavvuru temellendirme-
ye muhtaç görünmektedir . Dahası, böyle bir bilgi anlayışı sırf 
duyusal bir tecrübeyle açıklanamadığından mantıksal, matema
tiksel, ahlaki doğrular gibi bilgisinden kuşku duymadığımız bir
çok doğruyu keyfi sayılabilecek bir şekilde bilgi alanının dışına 
çıkaracaktır. Tabii ki, böyle epistemik dışlayıcılığın tatmin edici 
olabilmesi için 'bilgi' ile "duyusal tecrübe" arasındaki bağın ne 
derece güçlü ve bağlayıcı o lduğunu gösterebilmesi gerekir. An
cak böyle bir bağın zorunlu/analitik olmadığı açıktır. Yani bilgi
nin duyusal tecrübeye dayanması gerektiği bilgiye dair tanımsal 
bir doğru değildir. Bütün bunlara, Kant'ın bilginin metafiziği 
bağlamında değerlendirilebilecek noumena/phenomena ayrımı 
ve ayrımın kaynaklık ettiği sorunları (çelişkileri, tutarsızlıkları 
vb.) eklediğimizde, Kantçı meta-epistemolojik varsayımlarla 
Tanrı'nın bilinemeyeceği yargısına doğrudan varılamaz. 

Diğer yandan, Kant'ın ahlak metafiziğini temellendirmeye çalı
şırken kabul edilmesini bir 'zorunluluk' olarak gördüğü Tann'nın 
varlığı ve sıfadarının epistemolojik bir boyuttan bütünüyle soyut
lanabileceğini söylemek de en azından gerçekçi ve tatmin edici 
bir ahlak metafiziği açısından mümkün görünmemektedir . Ahlak 
metafiziğinde Kant'ın karşılaştığı Tanrı 'nın varlığı ve sıfatlarına 
ilişkin yargıları;! epistemik statüsü, onların (pratik) aklın bir şe
kilde zorunluluğundan kaynaklanmalan ölçüsünde akli (a priori) 
olarak düşünülebilir. Bu durumda, Tann hakkında duyusal tecrü
be kaynaklı bir bilgiye sahip olmadığımız doğru olacak, ancak 
buradan Tanrı hakkında başka türlü bilgi sahibi olamayacağımız 
doğru olmayacaktır. Bilginin duyusal tecrübeyle tanımsal/analitik 
bir bağının olmadığını dikkate aldığımızda bu anlayışı bir kenara 
bıraktığımızda ahlak metafiziği çerçevesinde aklın kabul e tmek 
zorunda kaldığı Tann'yı bilgi alanının dışına çıkarmanın açık bir 
gerekçesi kalmayacaktır. Kaldı ki bir kimse, J. B. Dalgairns'in ah
laki tecrübenin epistemolojisi bağlamında dikkat çektiği gibi^^, 

B. Dalgairn.s, "Ls God Unknowable?", s. 31-35. 
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9« Krş. Chisholm, Theory ofKnowledge, s. 133. 
" Bkz. Swinburne, Faith and Reason, s. 83. 

Tanrı ile ahlak metafiziği arasındaki yakın ilişkiyi irdelediğinde, 
Tann 'n ın böyle bir düz lemde bir kimsenin (ahlaki) vicdanına 
daha doğrudan hitap ettiği ve böylece insan bilincinin bu şekil
de bir tür ahlaki tecrübeyle Tann 'ya daha çok yaklaşıp, O'na 
ilişkin bir bilgiyi daha doğrudan (a posteriori) erişebildiği söyle
nebilir. Bu durumda "ahlaki tecrübe' 'yi "dinî tecrübe ' 'den ayır
mak da pek mümkün olmayacaktır. 

Yine, tıpkı ahlaki bir tecrübenin yol verdiği teolojik bir metafi
ziğin ve bu metafiziğin bir şekilde varsaymak zorunda kaldığı 
epistemik sezgilere paralel olarak, bir kimsenin evrendeki olgu
lardan hareket le epistemolojik bir temelde T a n n ' n m varlığına 
yani evrendeki varlıklara ilişkin olgulardan hareket le Tanrı hak
kındaki bir bilgiye neden erişemeyeceği açık değildir.'» Kaldı ki, 
bilgimizin gözleme konu olan johenomena 'n ın ötesine geçeme
yeceği bilimde Kant'tan bu yana ortaya konmuş birçok başarıyı 
dışarıda bırakmaktadır. Son iki yüzyılda bilim, göz leme konu 
olan birçok şeyi gözlemlenemeyen elektron, proton, quark vb. 
nedenler ie ve güçlerle açıklamıştır. Gözleme konu olan birtakım 
şeyleri bilimin bu şekilde açıklama yoluna gitmesi makul ise ve 
bu nedenler bilgimize konu olabiliyorsa, bü tün fiziksel evrenin 
varlığını ve düzenliliğini Tann 'ya referansla açıklayarak bilgimi
zi bu anlamda genişletmek neden mümkün olmasın?99 Dördüncü 
bö lümde bu ve benzer sorulara verilebilecek muhtemel yanıdar 
üzer inde duracağız. Şimdi, "Tann hakkındaki tecrübi bir bilginin 
imkânı" üzerinde duralım. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. TANRI'YI TECRÜBEYLE BİLMEK 

^ n p a n n tecrübeyle bilinebilir mi?" Kuşkusuz bu soruyu yanıt-
J. layabilmek için evvela ona mantıksal olarak öncelik teşkil 

eden "Tanrı tecrübe edilebilir mi?" sorusunun yanıtlanması gere
kir. Tahmin edileceği üzere , Tanrı hakkındaki bilginin tecrübi 
bir temele dayandırılması bir yandan " tecrübe ve bilgi" arasın
daki ilişkinin epistemolojik temelini ve doğasını , diğer yandan 
teizmin öngördüğü Tanrı tasavvuruna uygun bir varlığın tecrü
beye konu olup olamayacağını gündeme getirecektir. 

"Dinî tecrübe" kavramı çok geniş ve zaman zaman yanıltıcı 
sayılabilecek birçok sayıda farklı tecrübeyi içermesinden ' dolayı 
gerek içeriği ve gerekse kapsamı itibarıyla belirsiz kalabi lmek
tedir. Geniş anlamda, bu kavram bir kimsenin dinî yaşantısında 
karşılaştığı herhangi bir tecrübe için kullanılabilir, fakat bu kav
ramın yaygın olan felsefi kullanımı "bir kimseyi Tanrı 'nın varlı
ğından bir şekilde haberdar eden tecrübe"yle sınırlandırılabilir. 
Ve dinî tecrübeyi savunanlar , ağaç, masa vb . s ı radan (maddi ) 
varlıkların duyusal olarak tecrübe edilmesini bu varlıkların bi
linmesi için yeterli görüyorsa, aynı şekilde, Tann 'ya ilişkin doğ
rudan bir tecrübeyi de O'nun varlığına dair bir bilginin kaynağı 
olarak görme eğilimindedirler.^ Bu anlamda dinî tecrübenin özü
nü önemli ölçüde Tann'ya ilişkin doğrudan bir tecrübe oluştur
maktadır. Bu görüşün çağdaş din epistemolojisindeki önde gelen 
temsilcilerinden William P. Alston'a göre, dinî tecrübe olgusunun 
odağında, Tanrı'yı düşünmek veya O 'nun hakkında akh yürüt
mekten farklı olarak, ' tecrübe' , 'doğrudanlık', ve "duyusal-olma
yan (non-sensory) bir sunum" yer almaktadır . ' 

' Plantinga, Warranted Christian Belief, s. 182. 
2 Bkz. W. P. Alston, "'Why Should There not be Experience of God?", s. 382-383. 
> Agm., s. 382-383. 
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Dinî tecrübeyi Tanrı 'dan doğrudan haberdar oimalc veya O'nu 
doğrudan bir şekilde bilmek olarak yorumlayan bu yaklaşımın 
yanında onu daha çok 'misUk' bir çerçevede ele alan değişik yo
rumlarından söz etmek gerekir. Bu konuların etraflı bir irdele
mesine geçmeden önce dinî bir tecrübenin duyu tecrübesiyle kı
sa bir mukayesesini yapmak yerinde olacaktır. 

3. i . Tecrübe ve Dinî Tecrübe 

'Tecrübe' veya 'algılama' fenomeni epistemolojinin önemli ve ol
dukça tartışmalı konularından birini teşkil etmektedir. Tecrübe 
kavramı daha çok dış dünyadaki sıradan fiziksel varlıkların du
yusal tecrübesini ifade edecek dar anlamının ötesinde iç-algıları, 
yani bir kimsenin kendi zihinsel durumlarına ilişkin doğrudan 
tecrübeleri de içerir. Yine de tecrübenin gerek dikey anlamda 
tam bir tanımım yapmak ve gerekse yatay anlamda böyle bir 
kavramın kapsamına nelerin dahil edilebileceğini baştan belirle
mek zor görünmektedir . Konuya kaplamsal olarak yaklaştığı
mızda, tecrübeyi kendisine konu olan vadıkların türü veya nite
likleri açısından ayrımlamak mümkündür . Masa, sandalye gibi 
sıradan cisimlerin veya laboratuvar koşullarında birtakım mikro 
varhklann görsel algısına sahip olmak, sınırlarını kuşatamadığı-
mız evreni algılamak, kahvenin tadını almak, fiziksel bir acı 
duymak veya herhangi bir olay karşısında bir üzüntü veya se
vinç duymak gibi birçok şey ( tecrübeye konu olan vadıklar bir
birinden farklı olmakla birlikte) ' tecrübe' başlığı altında değer
lendirilebilir. Bunların hepsinde tecrübenin öznesine hazır bulu
nan zihinsel bir durumdan söz etmek zorunlu görünmekle bera
ber, bu zihinsel durumlara ( tecrübelere) kaynaklık eden veya 
ettiği varsayılabilecek varlıkların birbirlerinden ontolojik olarak 
farkhlaştıklan açıktır. Ancak, bu tür tecrübelerden herhangi biri
nin bilişsel bir niteliğe sahip olabilmesi her halükârda tecrübeye 
konu olan bir nesnenin tecrübenin öznesinden ontolojik olarak 
bağımsız (geniş anlamda, en azından tecrübede meşru bir özne-
nesne ayrımına meşruiyet kazandırabilecek biçimde) olması ka
çınılmaz görünmektedir. 

Bilinçsel (zihinsel) bir olgu veya olayı ifade eden tecrübe kav
ramı, tecrübeye konu olan nesnenin zihinden bağımsız varlığını 
gerektirecek şekilde yorumlanabileceği gibi, zihne bağımlı ola-



Tanrı'yı Tecrübeyle Bilmek 91 

Bkz. Swinburne, The Exisıence of God, s. 244-245. 
Bkz. J. Mackie, The Miracle of Theism, a. 178. 
Mackic, age., ,s. 178. 
Dinî tecrübenin günümüz (Batı) din epistemolojisinde böyle bir yere .sahip olma
sının önemli nedenlerinden birisi Kant'la birlikte başlayan süreçte Tanrının var
lığı için ileri .sürülen geleneksel kanıtların eleştirilip reddedilmesi olarak düşünü
lebilir. Özellikle Hıristiyan dünyasında bu soranların geleneksel teistik kanıtlarla 
yanıtlanması yerine dinî tecrübe ön plana çıkarılmıştır. Bkz. Mackie, age., s. 177. 

rak da yorumlanabilir. Örneğin, "balkondaki kuşlarm gürültüsü
nü duymak" balkondaki kuşlarm varhğmı gerektirdiği hâlde, bu 
tecrübe "balkondaki kuşlardan geliyormuş gibi görünen duyusal 
bir algı" biçiminde yorumlandığında balkondaki kuşların varlığı
nı gerektirmeyebilir. Tecrübenin birbirinden farklı bu iki yoru
munun ilki dışsal, ikincisi d e içsel olarak adlandırılabilir.'* Bura
da "tecrübe etmek" kavramının geçişgenliğine; yani, tecrübenin 
bir nesnesinin olduğuna; tecrübenin bir şeyin tecrübesi olduğu
na vurgu yapmak gerekir. Böyle bir nesne dışsal bir gerçekliğe 
sahip olabileceği gibi, zihinsel (içsel) bir gerçekliğe de sahip 
olabilir. Örneğin, görülen bir rüya veya duyulan bir acının tec
rübeden bağımsız varlığı söz konusu olmayabileceği hâlde, sıra
dan duyusal algılarımıza konu olan, zaman ve mekanda yer 
alan maddi nesnelerin tecrübemizden bağımsız vadığından söz 
edebiliriz.5 Burada her t ec rübede , tecrübeye konu olan bir şey 
söz konusu olmakla birlikte, birincisinde tecrübeye konu olan 
nesne zihinsel bir gerçekliğe sahip o lduğundan t ec rübeden ba
ğımsız bir şekilde varolamayacağı hâlde, ikincisinde, tecrübeye 
konu olan nesneler tecrübe olmasa da varolan nesnelerdir. 

Bu temel tecrübi ayrımı dikkate alarak dinî tecrübeye baktığı
mızda temel sorun dinin tecrübenin nesne/lerinin, yani tecrübe
ye konu olan varlık veya varlıkların zihinden bağımsız gerçek 
bir varlığa sahip olup, olmadıkları noktasında odaklanmaktadır.* 
Ancak bu noktaya geçmeden önce, dinî tecrübenin anlamı, alanı 
ve sınırları üzerinde bir i rdelemede bulunmak yerinde olacaktır. 

Din epistemolojisinde önemli bir yeri olan dinî tecrübenin^ 
epistemik statüsü h e p tartışmalı olagelmiştir. Bunun nedenlerinin 
başında böyle bir tecrübenin kendine mahsus bir mahiyete sahip 
olması ve çoğu kez oldukça farklı -k imi zaman da çelişkili- bi
çimlerde tezahür etmesidir. Dinî tecrübenin net bir tanımını yap
mak noktasındaki zorluk da bunun gibi görülüyor. Kaldı ki, "dinî 
tecrübe" kavramı da tıpkı 'din' kavramı gibi sıradan bir kullanım-
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* Bkz. Swinbume, The Existence of God, s. 246. 
' C. F. Davis, The Evidential Force ofReligious Experience, s. 29. 

da belirsiz bir referans düzlemine sahip olabilmektedir^. Dinî 
tecrübenin hem biçimsel hem de içeriksel açıdan dinsel gelenek
lerde farklılık göstermesi böyle bir tecrübenin ortaya çıküğı dinin 
teolojik unsurlanna da bir ölçüde bağımlı kaldığını göstermekte
dir. Bu bağımlılık, kendi aralarında sergiledikleri inançsal farklı
lıklar ölçüsünde, teistik dinlerin için de geçerli görünmektedir . 
Böylece, dinî tecrübe kavramına dair belirsizliğin önemli bir ne
deni bu terkipteki 'dinî' kavramının mevcut fenomenolojik kulla
nımı itibarıyla birden çok dini ihtiva etmesidir, denilebilir. 

Fenomenolojik açıdan dinî tecrübenin de, mistik tecrübe gibi, 
kül türden kültüre ve hatta aynı kültürde faklılıklar sergilemesi 
"dinî tecrübe" kavramına kapsayıcı-kuşatıcı tek bir tanım getir
meyi güçleştirmektedir. Bir yandan, böyle bir tecrübeyi sadece 
bir geleneğe bağlı kalarak tanımlamak keyfi bir sınırlamayı ifade 
edecek; diğer yandan, onu bütün veya belli başlı geleneklerdeki 
tecrübeleri kapsayacak şekilde genişletmek de kişiyi içinden çı
kılmaz bir durumla karşı karşıya getirebilir. Çünkü 'dinî' veya 
'mistik' iddiasıyla ortaya çıkan sayısız tecrübeden söz etmek 
mümkündür. Dinî tecrübeyi doğrudan "Tanrı'ya ilişkin tecrübe" 
olarak tanımlamanın bile temelde belirgin bir Tanrı tasavvurunu 
öngörmek noktasında sergileyeceği döngüsellik bir yana, bu ta
nımlamanın teistik dinler kadar belirgin bir Tann tasavvuruna sa
hip olmayan, sözgelimi, Budizm'in "kozmik bilinci"ni devre dışı 
bırakacaktır. Bu durumda dinî tecrübeye kategorik bir tanım ge
tirmemenin, getirmekten daha yararlı olacağı bile düşünülebilir. ' 

Dinî tecrübenin kapsamı, bir şeyi doğrudan ve dolaylı olarak 
tecrübe etmek açısından göz önüne alındığında daha geniş gö-
rülebiÜr. Örneğin, Swinburne dinî tecrübeyi beş ana başlık al
tında toplamaktadır. Bunlardan ilki, bir kimsenin sıradan ve 
(doğrudan) dinsel olmayan bir nesneyi algılarken Tanrı 'ya veya 
doğa-üstü bir şeye ilişkin bir tecrübe sahibi olmasıdır. Yıldızlar
la donatılmış gökyüzüne bakarken bir kimsenin onu Tanrı 'nın 
bir eseri olarak görmesi gibi. İkincisi, bir kimsenin sıradan ol
mayan bir şeyi tecrübe etmesidir. Örneğin, bir kimsenin Hıristi
yan inancının bir öğesi olan Hz. İsa'nın yeniden dirilişine tanık
lık esnasındaki tecrübesi gibi. Tecrübenin nesnesinin başkala-
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"> Swinbume, age., s. 249-251. Yine bkz. N. Taylan, Tann Somnu, s. 80 vd. 
" The Existence of God, s. 246. Dinî tecrübe Tann'yla sınırlı bırakılmayıp, kap

samına başka doğa-üstü varlıklar eklendiğinde, Tanrı kavramına ilişkin farklı
lıklara, bir din tarafından kutsal görülen bu varlıklara ilişkin farklılıkları ekle
mek gerekecektir. Örneğin, bir Hıristiyan'ın Hz. İsa veya Meryem'e ilişkin bir 
tecrübeyi, bir Müslüman da Hz. Muhammed'in Cebrail ile olan vahiy tecrübe
sini bu tecrübeye dahil edebilir. 

rıyla paylaşılabilir olduğu bu iki tecrübenin yanı sıra, Swinburne 
geriye kalan üç dinî tecrübe çeşidinde de tec rübeye konu olan 
nesnenin kişiye özel o lduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, üçün
cüsü, bir kimsenin başkasıyla paylaşmadığı hâ lde ^normal söz
cüklerle dile getirebildiği tecrübelerdir. Bir kimsenin (örneğin, 
bir peygamber in ) rüyasında kendis ine bir şeyler söyleyen bir 
meleği görmesi gibi. Kişiye özel de olsa böyle bir tecrübenin 
içeriğine dair duyumsamalar bir şekilde başkalarına aktarılabilir 
niteliktedir. Dördüncüsü , kişinin başkalarına aktaramadığı bir 
tecrübedir ki, buna mistiklerin bazı tecrübeleri örnek verilebilir. 
Ve son olarak, beşincisi, hiçbir duyumsamasal bir dolayımlama 
içermeyip, doğrudan sahip o lunan tecrübelerdir . Swinburne 'e 
göre buna bazı mistiklerin Tann'yı 'hiçlik' veya 'karanlık' şeklin
de tecrübe etmeleri örnek gösterilebilir. '" 

Dinî-mistik tecrübeyi en temelde teistik v e teistik-olmayan 
şeklinde ayırmanın mümkün olduğunu düşünecek olursak, bura
da teistik bir dinî tecrübeyi "zati birtakım niteliklere sah ip yüce 
(aşkın) bir varhğa ilişkin doğrudan veya dolaylı tecrübeler" şek
linde tanımlayabiliriz. Böylece, dinî tecrübenin alanını teistik 
dinlerle sınırladığımızda, Tanrı kavramındaki müştereklik ora
nında daha belirgin bir tanımlamaya varabiliriz. Veya, Swinbur-
ne gibi, dinî tecrübenin alanını biraz daha genişleterek, Tann 'ya 
veya başka bir doğa-üstü varlığa ilişkin bir tecrübe olarak düşü
nebiliriz. Tann 'ya ilişkin bir tecrübeyi de O 'nun bir şekilde tec
rübede hazır bulunması ya da fiillerine ilişkin bir tecrübe olarak 
düşünebil ir iz ." 

Öyle görünüyor ki, dinî tecrübenin epistemolojik bir geçerliliği 
önemli ölçüde onun bilişsel olup olamdığına bağlı kalacaktır. Bu 
da tecrübeye konu olan varlığın gerçekçi bir yorumunu; yani, 
onun tecrübe edenin zihinsel durumlanndan bağımsız bir varlığı
nı gerektirecektir. Dinî tecrübenin 'algılama (perce;Vin^)'yı içere
cek şekilde yorumlanması bu tür gereksinimi karşılama girişimi 
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" Age., s. 247-248. 
" Bkz. A. O'Hear, Expenence, Explanation and Faith, s. 28-29. 

W. Proudfoot, "Religious Experience as Interpretative Accounts", s. 33. 
'5 Bkz. C. B. Martin, Religious Belief, s. 66-67. 

olarak düşünülebilir. Çünkü, standart kullanımı dikkate alındığın
da, algılamak özneden (algılayandan) bağımsız bir varlığı (algıla
nanı) gerektiriyor görünmektedir. Nitekim nedensei bir algı kura
mına dayanarak ifade edecek olursak, Swinburne'ün dediği gibi, 
bir kimsenin Tann'yı tecrübe etmesi veya Tann'nın bir kimsenin 
tecrübesine hazır bulunması ancak Tann'nın gerçekten böyle bir 
tecrübede hazır bulunmasıyla mümkün olabilir.'^ 

Bu noktada, dinî tecrübe ile duyusal (algısal) tecrübe arasında 
ortak ya da benzer bir epistemolojik zemininin olup olmadığı ço
ğu kez dinî tecrübeye dair tartışmaların temel eksenini oluştur
maktadır. William James'a göre, nasıl ki duyularımız bazı şeyle
rin varlığı konusunda bizim için bir dayanak oluşturuyorsa, aynı 
şekilde, bir mistiğin de doğrudan tecrübesine konu olan bir olgu-
nun/vadığın - b e ş duyuyla temellendirilmiş olmasa d a - hazır bu
lunuşu ilgili duyulara bağlı olarak bir dayanak oluşturmalıdır. 
Dolayısıyla, duyusal ya da dinî tecrübeye bilişsellik kazandıran 
olgu tecrübenin nesnesi ile tecrübe arasında öngörülen nedensel 
ilişkidir. Duyusal tecrübe nasıl ki kendisine konu olan nesne ta
rafından nedenleniyorsa, dinî tecrübe de kendisine konu olan 
varlık (Tanrı, melek vs.) tarafından nedenleniyor olmalıdır.'' ' 

Tanrı'ya ilişkin doğrudan tecrübeye bağlı bir bilgi veya kavra
yışa sahip olmak, doğal olarak, Tanrı'nın varolduğuna dair onto
lojik bir iddiayı da beraber inde getirecektir. Bir başka deyişle, 
eğer "Tann'yı doğrudan tecrübe etmek" öznel bir iddia olmanın 
ötesinde bilişsel bir tecrübe olabilmesi için bizzat, tecrübenin 
kendisiyle özdeş olmayan, Tann 'nın varolması gerekir. Çünkü, 
bir kimsenin Tann'yı tecrübe ettiğine dair bir iddia normal ko
şullarda böyle bir tecrübenin bilişselliğini, yani "Tanrı vardır" 
önermesinin doğrulunu gerektirecektir. Fakat, Tann'nın tecrübe 
edilmesi varsayımıyla varılan böyle bir totolojik çıkarımın ne ka
dar temellendirilmiş ve doğru olduğu konunun en önemli nokta
sını oluşturmaktadır. Ve Tanrı'ya dair bir tecrübenin doğruluğu
nu belirlemek de bu noktada gerçek tecrübeleri gerçek-olmayan 
tecrübelerden ayırmamıza imkân sağlayabilecek bir kriterin 
olup olmadığına bağlıdır.'^ 
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Dinî tecrübenin kenciine özgü birtakım koşullara sahip oldu
ğu, başkasıyla paylaşımının mümkün olmamasından dolayı sor
gulanamayacak türden bir tecrübe olduğu ve hatta böyle bir 
tecrübenin öznesi için bir kesinlik bile ifade edebileceği genel 
olarak kabul edilse de , asıl sorun bütün bu niteliklerin bir tecrü
benin doğrudan Tann 'ya ilişkin o lup olmadığım kararlaştırmak 
için yeterli olmadığı noktasında ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 
Martin bir kimsenin, başkasının edinemediği 'dinî' bir tecrübeye 
sahip olabileceğini ve hatta bu tecrübenin öznes inden bağımsız 
bir variık tarafından nedenlenmiş de olabileceğini yadsımaması
na karşın, böyle bir tecrübenin tecrübeyi nedenleyen şeyin ne 
vadığı ne de özsel nitelikleri hakkında bir bilgi sunamayacağını 
düşünmektedir . Martin'in böyle düşünmesinin temel gerekçesi 
bir şeyin tecrübe yoluyla kavranmış o lup olmadığının bizzat 
tecrübeden çıkarsanamayacağıdır. Yani, bir tecrübenin ontolojik 
referansını (epistemolojik referansından ayrı olarak) bel ir leme
nin tecrübeden ayrı bir yolu bulunmalıdır. '* 

"Fakat Tanrı farklıdır, ve Tann'ya ilişkin tecrübelerimizin fi
ziksel nesneler için geçerli olan yollarla denetlenmesi gerekti
ğini hiçbir zaman düşünmedik" diye itirazda bulunabilir. Tabii 
ki değil, fakat bu durumda ne tür deneüemeler olacak -salt 
tecrübenin ötesinde bir şeyle karşı karşıya kalmalıyız ki onun 
vadığını ateist bile yadsımaya ihtiyaç duymasın?'^ 

Dolayısıyla, Martin'e göre, salt tecrübenin ötesindeki bu artı 
öge tecrübenin ontolojik referansı olup, dinî tecrübenin tatmin 
edici bir şekilde temellendirilebilmesi için "ontolojik referan
s ı n ı n (salt) tecrübenin dışındaki bir yolla belirlenebilmesi; yani 
tecrübenin gerçekten Tann 'ya ilişkin o lduğunun bir şekilde te
min edilmesi gerekir. 

Tann 'ya dair bir tecrübenin ontolojik referansım belirleyebil-
menin önündek i en önemli engellerden belki de en önemlisi 
böyle bir tecrübenin genellikle herhangi bir kavramsallaştırma-
ya olanak tanımayacak ölçüde kapalı (nüfuz edi lemez) bir nite
likte olmasıdır. Sık sık dile getirildiği gibi, böyle bir t ec rübede 
bazen özne-nesne ikilemi ortadan kalkmakta ve adeta tecrübe
nin bu iki unsuru bir tür özdeşlikle ifade edilebilecek bir ilişki 
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içerisine girmektedir. Bu tür bir açıklama dinî tecrübenin mistik 
boyutunu dile getirmek için yerinde olabilir, ancak, Gale'in de 
işaret ettiği gibi bu boyut, söz konusu tecrübenin her tür kav
ramsallaştırmanın ötesinde olduğunu düşünmek için yeterli gö
rünmemektedir . Çünkü, bizzat böyle bir tecrübenin kavramsal-
laştırılamayacağı noktasında dile getirilen onun "ayırt edileme
yecek bir birliktelik (vahdet)" ifade ettiği, zamansız ve mekan
sız olduğu, tecrübe edenlerde huzur ve kutsallık duygusu uyan
dırdığı vb. düşünceler de birer kavramsallaştırma örnekleridir. 
Keza, böyle bir tecrübenin bizzat tecrübe esnasında tecrübenin 
öznesi tarafından kavramsallaştırılamaması da onun bir başkası 
tarafından veya bizzat tecrübe eden tarafından daha sonra tas
vir edilemeyeceği anlamına gelmez. 

Dinî tecrübeyi duyu tecrübesiyle ilişkilendirmek çoğu kez ko
nu üzerindeki birçok tartışmanın epistemolojik eksenini oluştur
maktadır. Bunun temel nedeni, Wainwright'in belirttiği gibi, dinî 
(mistik) tecrübe ile duyu tecrübesi arasındaki bir ilişkinin (ben
zerlik veya benzersizliğin) gerek dinî tecrübeye bilişsel bir statü 
atfedenler ve gerekse buna karşı çıkanlar için önemli bir zemin 
sağlamasıdır. Dinî tecrübe ile duyu tecrübesi arasındaki temel 
ortaklık her ikisinin de zihinsel (noetic) bir tecrübe olmaları ve 
yine tecrübeden bağımsız olarak denet lenebi lecek bir varhktan 
söz etmeleridir. Dolayısıyla, her iki tecrübede de gerçek bir var
lığın tecrübeye konu olup olmadığı; iddia edilen tecrübenin söz 
konusu varlığa gerçekten ilişkin olup olmadığı soruları önem arz 
etmektedir. Acı duymak gibi birtakım zihinsel durumlardan fark
lı olarak duyu tecrübesi her zaman gerçek veya hayali bir nes
neye sahiptir. Ancak, böyle bir tecrübe genelde tecrübeye konu 
olan şeyin harici varlığını (gerçekten varolduğunu) öngörür. 

Ancak, dinî tecrübe ile duyu tecrübesi arasındaki bu benzer 
epistemolojik çerçeveye rağmen aralarında önemli birtakım 
farklılıklar vardır. Duyu tecrübesi gibi, dinî tecrübenin de 'biliş
sel' olabilmesi için nesnesinin t ec rübeden bağımsız ve ona uy
gun olması gerektiğine değindik. Ancak, dinî tecrübeye konu 
olan Tanrı ile duyu tecrübemize konu olan sıradan varlıkların 
mahiyederi arasındaki temel farklılıklar dikkate alındığında, bu 

' 8 R. M. Gale, "Mysticism and Philosophy", s. 113-114. 
" Bkz. W. J. Wainwright, "Mysticism and Sense Perception" S. 124-125. 
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farklı iki tecrübenin bilişselliğinin denetlenmesinin aynı yöntem
le gerçekleştiri lemeyeceği açıktır. Böyle bir zorunluluk da gö
rünmemektedir . Ancak önemli olan, bü tün farklılıklara rağmen, 
Tanrı'yla ilgili bir tecrübe için benzer bir yo lun/yöntemin bulu
nup bulunmadığıdır. 

Soruna tam da bu açıdan yaklaşan O'Hear 'e göre^" dinî tecrü
benin 'dinî' yorumunu duyu tecrübesiyle aynı kefede ele almanın 
önündeki en büyük engel, birincisinin (dinî), ikincisine (duyu) 
göre hem açıklayıcı bir güçten ve hem de öndeyilenebilir bir ni
telikten yoksun bulunmasıdır. Teistik açıdan bakıldığında dinî 
tecrübenin öndeyi lenememesi o n u n İlahi bir bağış olmasına da-
yandırılabilir, fakat böyle bir iddia, O 'Hear 'e göre, dinî tecrübe
nin, belli koşullar altında tekrarianabilen duyu tecrübesine kıyas
la, gerçekçi bir yorumunu zayıflatmaktan başka bir işe yarama
yacaktır. Dolayısıyla bir tecrübeyi nedensel bir yolla nesnel bir 
gerçeklikle ilişkilendiren bir iddianın olasılığı ancak söz konusu 
tecrübe (i) tecrübe öznesinin veya bir başkasının daha sonraki 
tecrübelerini - ayn ı varlığa referansla- doğru bir şekilde öndeyi-
leyebiliyorsa, (ii) daha sonraki tecrübelerimizden bir kısmı ilk 
tecrübedeki duyudan başka duyulardan kaynaklanıyorsa ve, (iii) 
başka insanlar da tecrübemize iştirak edebiliyorsa artabilir. 

O 'Hear 'e göre, dinî tecrübenin teistik yo rumunun bu şartları 
yerine getirdiğini söylemek zordur. Çünkü teistik bir tecrübe 
tekrarlanabilecek veya genel olarak hakkında bir öndey ide bu
lunabilecek bir tecrübe olmadığı gibi, bağımsız bir şekilde de -
net lenebilme olanağından ya da en azından, fiziksel varlıklara 
ilişkin duyu tecrübelerinde olduğu gibi, belli bir kuramsal çerçe
veyi destekleyecek bir tecrübi düzenlilikten de yoksundur . Bun
lara, O'Hear 'e göre, dinî olmamakla birlikte dinî tecrübeye ben
zer birtakım tecrübelerin varlığı da eklenince bir tecrübenin di
nî (teistik) yorumu gücünü önemli ö lçüde yitirmektedir.^^ 

Dinî tecrübenin bilişselliğini belirlemek duyu tecrübesinin bi-
lişselliğini belirlemekten çok daha zor o lup, her iki tecrübe için 
ortak bir denet leme yolundan-sürecinden söz etmek m ü m k ü n 
görünmemektedir. Ancak, duyu tecrübesinden farklı da oi»a, te-
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istik bir tecrübenin bilişselliğini denetlemek için birtakım ilkeler
den söz edilebilir. Örneğin, otantik bir dinî tecrübenin öznesi 
üzer inde daha ziyade olumlu bir etki bıraktığı, bireysel ve top
lumsal bağlamda iyi ve yapıcı birtakım sonuçlar doğurduğundan 
bahsetmek mümkündür . Keza, değişik birçok dinî-mistik gele
nekte otantik olmayan tecrübeleri devre dışı bırakacak bir dizi 
denet leme mekanizmaları da söz konusudur. Ancak, yine de dinî 
tecrübenin, duyu tecrübesinden farklı olarak, gerek başka insan-
lann paylaşımlarına açık olmaması ve gerekse hakkında öndeyi-
de bulunulamaması iki tecrübe türü arasında gerekli paralelliği 
çizmeye önemli bir engeldir. Duyu tecrübesinin bilişselliği açısın
dan başkalarının böyle bir tecrübeye iştiraki oldukça büyük bir 
önem arz ettiği hâlde, dinî tecrübe için bu, genel olarak, bir ek
siklik olarak görülmemekte; başka insanların böyle bir tecrübeye 
iştirak etmeyişleri veya edemeyişleri - e n azından tecrübenin öz
neleri aç ıs ından- tecrübenin bilişselliği aleyhindeki bir olgu ola
rak düşünülmemektedir . Diğer yandan, dinî bir tecrübeye sahip 
olmak için birtakım süreçlerden bahsedilse de, bu süreçlerin ta
kibi ve tatbiki başarılı bir sonuç getirmeyebilir. Bu da duyu tec
rübesinden farklı olarak, dinî tecrübe alanında herhangi bir te
orik öndeyide bulunmayı güçleştirmektedir. Şimdi, duyu tecrübe
si bilişsel tecrübenin temel paradigması olarak alınırsa, dinî tec
rübenin bilişsellik için gerekli nitelikleri sergilemediği açık ol
makla beraber, bu olgu kendi başına dinî tecrübenin bilişsel ol
madığı/olamayacağı sonucuna varmak için yeterli görünmemek
tedir. Her şeyden önce, tecrübeye konu olan varlığm (veya var
lıkların.) doğasmm tecrübenin bilişselliğine ilişkin bir yargı için 
dikkate alınması gerekir. Örneğin, duyu tecrübemize konu olan 
fiziksel nesnelerin doğası mevcut durumlarınkinden farklı olsay
dı; diyelim ki, sürekli yer değiştiren veya bazen gözden kaybo
lup daha sonra tekrar ortaya çıkan bir doğaya sahip olmuş olsa
lardı, yine de bu nesneler gerçek, onlara ilişkin duyu tecrübeleri
miz de bilişsel olacak, ancak şu anda varolan duyu nesnelerinin 
mevcut doğaları için geçerli olan terkarlanabilirlik ve öndeyile-
nebilirlik niteliklerine sahip olmayacaklardı. O zaman, haklı ola
rak denilebilir ki, dinî tecrübenin duyu tecrübesinin sergilediği 
niteliklere uymamasının temel nedeni tecrübeye konu olan varlı
ğın doğasının sıradan fiziksel varlıkların doğalarından bütünüyle 
farklı olmasıdır. Bu yüzden dinî tecrübeye konu olan Tanrı'nın, 
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doğası itibarıyla duyu tecrübesine konu olan ve zamansal-me-
kansal düz lemde bir düzenlilik arz eden varlıklardan farklı oldu
ğu için, onlara ilişkin bir tecrübenin denet leme sürecinin Tanrı 
için de geçerli olması beklenmemelidir. Kaldı ki, dinî tecrübenin 
konusunu teşkil eden Tann 'nın böyle bir tecrübeyi özgür irade
siyle istediği kimseye bahşettiği dinî tecrübenin en temel bileşen
lerinden biri olarak kabul edilecek olursa, böyle bir tecrübenin 
genellikle birtakım (fiziksel) yasalara dayandınlabi len duyusal 
bir tecrübenin bilişselliği için gerekli görülen koşullara uymasını 
beklemek yersiz olacaktır. O hâlde, Tann'ya ilişkin bir tecrübe
nin bilişselliği için başka insanların tecrübeleriyle desteklenmele
ri veya belli birtakım yasalar çerçevesinde öndeyilenir olmasını 
düşünmek için açık bir gerekçe b u l u n m a m a k t a d ı r . Ö y l e y s e , du
yu tecrübesine bağlı olarak geliştirilen bir bilişsellik paradigması
nı esas alarak dinî tecrübeye yöneltilen eleştiriler yeterince haklı 
bir gerekçeye sahip görünmemektedir . 

Wainwright ' ın haklı olarak dile getirdiği gibi, duyu tecrübesi
nin nesnesinin tecrübenin kendis inden bağımsız olması böyle 
bir tecrübeyi, bir kimsenin belli bir acıyı h isse tmesinden - k i 
böyle bir durumda tecrübenin nesnesiyle tecrübe bir şekilde ör-
tüşmekte ve hatta özdeş leşmekted i r - farklı olarak, bilişsel bir 
tecrübe için iyi bir örnek yapmaktadır . Fakat herhangi bir tecrü
benin ancak duyusal tecrübeye benzediği oranda bilişsel sayıla
bileceğine dair bir zorunluluk da yok gibi görünmektedir . Bir 
tecrübenin bilişselliği, duyu tecrübesine indi rgenmeden fakat 
onu da kapsayacak bir şekilde, başka türlü bilemeyeceğimiz bir 
şeyi kendisiyle öğrendiğimiz bir tecrübe olarak tanımlanabilir.^'' 
Yine de, dinî tecrübenin bilişsel bir tecrübe olarak kabul edile
bilmesi için şu iki temel koşul kaçınılmaz görünmektedir : (i) Di
nî tecrübeye konu olan Tann 'nın varlığının bir şekilde temellen-
dirilmesi ve (ii) böyle bir tecrübenin Tann'^ya ilişkin o lduğunun 
belidenebilmesi .2' 

Doğal olarak, (i) ve (ii) konusunda varılabilecek farklı kanaat
ler dinî tecrübeye ilişkin yargıları önemli ö lçüde etkileyecektir. 
Dinî tecrübenin bilişselliği sorunu ile Tann 'nın varlığının bir şe-
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^ Nitekim dinî tecrübenin konusunu daha çok teistik bir Tann'ya ilişkin tecrübe 
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kilde kanıdanması /gerekçelendinlmesi sorusunun birbirlerine 
koşut oluşturacak kadar ilişkili görülmeleri nihai bir çözümle
m e d e kaçmılmaz olabilir. Ancak, Tanrı'nın varlığının temellendi-
rilmesi başlı başına ele alınması gereken kapsamlı bir konudur . 
Dinî tecrübenin nedensel bir yolla Tann'ya dayandırılması veya 
o n u n Tann tarafından nedenlenen bir tecrübe o lduğunun ispatı 
da aynı ölçüde zor ve yine kapsamlı ele alınması gereken soru
lardır. Bu yüzden belki de dinî tecrübe olgusuna - b u tecrübeyi 
Tann 'ya dair bir tecrübeyle sınırlayarak yaklaştığımızda- doğru
dan (i) ve (ii)'yi temellendirerek işe koyulmak yerine, bizzat di
nî tecrübenin (i) ve (ii) ile dile getirilen koşullar için bir gerekçe 
oluşturup oluşturamayacağıyla başlamak daha uygun olabilir.^* 
Bir başka ifadeyle, tartışmaya dinî tecrübenin dayandığı temel 
varsayımların doğruluklannın ispatı yerine, bu varsayımlara da
yanan bir tecrübenin ne tür hâklı-çıkarımsal gerekçelere sahip 
olabileceğini esas alarak irdelemek gerekecektir. 

3-2. Tann'yı Algılamak 

Tann'yı doğrudan tecrübe etmek mümkün müdür? Bu soruya 
verilebilecek bir yanıt Tanrı tasavvuruna bağlı kalacak; 'olumlu' 
bir şekilde yanıdamak ise teolojik bazı varsayımları tartışmaya 
açabilir. Teisdk geleneklerde Tanrı 'nın doğrudan tecrübe edilip 
edi lemeyeceğine ilişkin bir fikir birliğinden söz etmek mümkün 
görünmemektedir . Örneğin, Kur'an'da Allah'ın duyu tecrübesine 
bile konu olamayacağının açık bir dille reddedilmemesi önemli 
kelami aynşmalara neden o lmuştur . " Ancak, Tann'nın 'görmek' 
gibi doğrudan bir duyu tecrübesine konu olamayacağını güçlü 
bir şekilde savunan düşünürlere her teistik gelenekte (örneğin, 
Hıristiyan gelenekte Âquinas, İslam kelam geleneğinde Mu'tezili 
düşünürler) rastlamak mümkündür . Tann 'n ın duyu tecrübesine 
doğrudan konu olamayacağım savunanların en önemli gerekçesi 
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Tanrı 'nın maddi /c ismani bir varlılc olmadığıdır. Bu temel varsa
yıma göre, helli bir zaman ve mekanda yeralmayan bir varlığın 
duyu tecrübesine konu olabilmesi mümkün değildir. Tanrı 'nın 
maddi bir varlık olamayacağı, zaman ve mekanda yer alamaya
cağı esasen O 'nun "mükemmel varlık" o lduğunun doğal bir so
nucu olarak düşünülebilir . Maddi bir varlığın zaman ve mekan
da yer almasından dolayı konu olacağı sınırlılık bir yana, böyle 
bir varlığın aynı zamanda bir tür bö lünmeye (maddi , mekansa l 
veya zamansal) de konu olacağını düşünenleri'^ Tann 'n ın özsel 
olarak maddi olmadığını ve bundan dolayı da herhangi bir duyu 
tecrübesine asla konu olamayacağını savunmuşlardır . Tanrı 
maddi olmadığı hâlde duyu tecrübemize konu olamaz mı? İslam 
kelam geleneğinde Eşariler böyle bir orta yolun olabileceğini, 
yani, cismani olmadığı hâlde bir varlığın 'görmek' gibi bir duyu 
tecrübesine konu olabileceğini savunmuşlardır. Ancak maddi ol
madığı için herhangi bir mekanda da bulunmayan böyle bir var
lığın nasıl görülebileceği bir sorudur ve İbn Ruşd böyle bir şeyin 
ancak aklın idraki için söz konusu olabileceğini düşünürek 
Eş'arî, bu yaklaşımın "aklın idraki" ile 'görmek' kavramlarını bir
birine karıştırdığını ileri sürer. '" Şimdi Tanrı 'nın duyusal ve du
yusal olmayan bir algıya konu olup olamayacağını daha ayrıntılı 
bir şekilde irdeleyelim. 

Çağdaş din epistemolojisinde "Tanrı'nın algılanabilir mi?" soru
sunu etraflı bir şekilde irdeleyip, olumlu bir şekilde yanıtlayan
lardan biri William Alston'dır. Dinî inancın temellendirilmesinde 
Tann'yı tecrübe etmenin veya algılamanın önemli bir yere sahip 
olduğunu düşünen Alston'a göre, bu yolla, yani Tann'yı veya fi
illerini tecrübe etmek/algı lamak suretiyle bir kimse Tanrı hak
kındaki birtakım inançlarını haklı gerekçelere dayandırabilir. Bu 
tür inançlara Alston tezahüre {tecelliye) dayanan inançlar (Ma-
nifestation-beliefs) diyor. Şöyle ki bir kimsenin Tanrı 'nın kendi
sine yol gösterdiğine, kendisini teselli ettiğini veya kendisine bir 
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çağrıda bulunduğuna dair edinilen inançlar ile keza Tann 'n ın 
kudret, iyilik ve sevgi gibi algılanabilir sıfatlara sahip o lduğuna 
dair inançlar (İlahi) tezahüre dayanan inançlardır. Bir kimsenin 
Tanrı 'nın kendisini hayatta tuttuğu şeklindeki bir inancı da bu 
tür bir tecrübeye dayandırılan inançlara dahil edilebilir.^' 

İlahi tezahüre dayalı bir tecrübe yoluyla Tanrı'ya dair edinilen 
inançlar bazen duyusal birtakım nitelikler sergilese de Alston'ın 
üzerinde daha çok durduğu tecrübe çeşidi Tanrı'nın duyusal-ol
mayan bir yolla algılanmasıdır Duyusal bir algıya konu olan var
lıkların gerçekte sahip olduklanndan farklı olan görüngüsel nite
liklerle tezahür edebileceklerini -sözgelimi beyaz bir cismin bazı 
durumlarda farklı bir renkle tezahür edebi leceğini- ve hatta renk 
gibi ikincil niteliklerin nesnelerin gerçek anlamda -kend inde hâl
lerini- nitelemediklerini dikkate alan Alston, .Tann'nın bu şekilde 
kendinde bir varlık olarak sahip olmadığı hâlde bir tür 'padaklık' 
veya 'ses' gibi bir dizi duyusal -görüngüsel- nitelikle tezahür 
edebileceğini imkân dahilinde görür. Yine de Alston, Tanrı'nın 
duyusal-olmayan, manevi bir şekilde görünme olasılığı daha faz
la olduğundan O'nun kendini bir kimseye sevgi, kudret ve iyilik 
gibi niteliklerie tezahürü tabiatına daha uygun olacağını belirtir. 
Böylece, teistik dinlerin Tanrı tasavvurunu göz önüne alan Als
ton'a göre, eğer bir kimsenin tecrübesine konu olan varlık, diğer 
varlıkların nihai kaynağı, ahlakın kaynağı, yaratılışın hikmeti, 
adalet, iyilik ve kurtuluş gibi birtakım nitelikleri veya bu nitelik
lerden birini içeriyorsa o varlık 'Tann' olarak tanımlanabilir.^î 
Tann'nın tecrübeye konu olması da bir kimsenin tecrübe yoluyla 
O'nun farkına varması ve Tanrı'nın da kendisini onun tecrübesi
ne sunmasından başka bir şekilde anlaşılmamalıdır.^'' 

Alstoncı yaklaşımın epistemik çerçevesini 'görünme' ve 'algı' 
kavramları oluşturmakta; hem dini-olmayan (duyusal) bir algı, 
hem de Tanrı veya O'nun sıfatlarına ilişkin bir algı böyle bir çer
çeveye dayandırılmaktadır. Aslında, Alston "duyusal tecrübe" ile 
"dinî tecriibe" bağlamında dile getirdiğimiz bir dizi benzersizlik
leri kabul etmektedir. Böylece o, duyu tecrübesinin uyanık bir 
kimseye her zaman hazır bulunan açık, kapsamh ve birçok kim-

Alston, Perceiving God, s. 1. 
« Age., s. 19-20. 
» Age., s. 29. 
« Age., s. 31. 
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se tarafından paylaşılabilir bir tecrübe olmasına karşılık, dinî 
veya daha doğrusu Tann 'ya dair bir tecrübenin çok az kimseye 
hazır bu lunan nadir, bulanık, karmaşık bulmakta ve duyu tecrü
besine kıyasla evrensel sayılamayacağını kabul etmektedir . An
cak, bu farklılıklara rağmen Alston, duyu tecrübesi ile dinî tec
rübe arasında yapısal bir benzerl ik veya özdeşliğin dahi ileri sü
rülebileceğini düşünür . Algısal bir tecrübenin temel vasfı, Als
ton'a göre, bir varlığın kendisini bir öznenin dikkatine bir şekil
de sunmasıdır. Bir başka deyişle, bir öznenin kendine görünen, 
hazır-verili bir nesneden doğrudan haberdar olmasıdır ki, böyle 
bir idrak esasen herhangi bir kavramsallaştırmadan bağımsızdır. 
Dolayısıyla, algısal bir tecrübe doğrudan bir biliş ( idrak) yoluyla 
gerçekleşmektedir . ' ' 

Duyusal-algısal bir tecrübenin en temel koşulunun bir varlığın 
kendisini birtakım niteliklerle (renk, biçim, koku, ses vb.) tecrü
benin öznes ine sunması o lduğunu farz edelim. Fakat Tanrı 'nın 
bu tür fiziksel-görüngüsel niteliklere sahip olmadığını da dikkate 
alacak olursak O'na ilişkin bir tecrübe böyle bir çerçeveye nasıl 
dahil edilebilir? Bu soruyu dikkate alan Alston köklü bir adım 
atarak genel bir kavram olan 'algı'nın belli birtakım görüngüsel 
ifenomenal) niteliklerle sınırlanamayacağını (onlara indirgene-
meyeceğini), dolayısıyla, bir varlığın kendisini herhangi bir fe-
nomenal nitelikle sunmasının 'algı' olgusu için yeterli o lduğunu 
savunur. Çünkü, Alston'a göre, 'algı' ile belli birtakım fenomenal 
nitelikler (sözgelimi, duyusal algıya konu olan nitelikler gibi) 
arasında herhangi bir kavramsal (özsel) ilişki bu lunmadığ ı hâl
de, 'algı' bir varlığifi kendini sunmasıyla kavramsal olarak iç içe-
dir.s* Bu yüzden algı olgusunu sadece duyusal algıyla sınırlaya
rak, özneler-arası bir denedmi d e buna bağlı kalarak algısal 
epistemik haklı-çıkarımın zorunlu bir koşulu olarak gören anla
yışı Alston "epistemik emperyalizm" olarak nitelendirir.''^ Dola
yısıyla, fenomenal niteliklere ilişkin bir tecrübenin neleri kapsa
yacağına ilişkin baştan, a priori bir yargıya vardmamalıdır; ne 
yin böyle bir tecrübenin konusu olup, neyin olamayacağına tec
rübeden bağımsız bir şekilde baştan karar verilememelidir . Bir 
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5" Perceiving God, s. 47. 
» A g e , s. 49. 

masa ile bir öğretmenin tanmma yolları farklıdır ve bu farklılık
ları da tecrübeden bağımsız bir şekilde bi lme şansımız yoktur. 
Benzer şekilde, Tanrı'nın da hangi niteliklerle kendim tecrübeye 
sunduğu yipe tecrübeye referansla belirlenecek bir şeydir. '" 

Alston duyusal olmayan bir Tanrısal algılamanın, duyu algısın
dan farklı olarak, tezahürüne ilişkin öndeyide bulunmamıza im
kân tanıyacak bir düzenlilikten yoksun o lduğunu ve bunun da 
söz konusu tecrübenin temel zihinsel (bilinçsel) içeriklerini (gu-
alia) sıralamaya engel teşkil ettiğini kabul etmektedir. Ancak di
nî bir tecrübenin koşullarının oluşmasında Tanrı 'nın iradesi ve 
hikmetinin önemli bir işleve sahip olduğu dikkate alındığında 
bu, Alston'a göre, normal karşılanması gereken bir durumdur. 
Her halükârda bu tür farklılıklar Tanrı'ya ilişkin bir tecrübenin 
kendine özgü duyusal-olmayan (ve fenomenal) tecrübi birtakım 
içeriklerinin olduğunu düşünmek için bir engel teşkil e tmez . ' ' 

Alston her ne kadar duyusal bir algının, algının tek genel ge
çer bilişsel formu olduğunu yadsıyor görünse de, temel bir mo
del olarak yine duyu-algısına (sense-percept ion) dayanmakta
dır. Ancak o, farklı kuramlarla açıklanmaya çalışılan algının ge
rek duyusal ve gerekse duyusal-olmayan biçimlerinin en iyi bir 
şekilde "görünme kuramı" ile açıklanabileceğini savunmaktadır. 
Temelde "görünme kuramı"na dayanan Alston'ın algı kavramı 
doğrudan gerçekçiliğin temel sezgisi çerçevesinde görünmeyi 
(dolayısıyla, 'algı'yı) herhangi bir kavramsallaştırmaya indirge-
nemeyen temel bir epistemik ilişki olarak ele alır. Bir başka de
yişle, algı herhangi bir kavramsal-inançsal dolayımlamaya da
yanmayan temel ve doğrudan bir epistemik olgudur. O hâlde, 
görünme kuramına göre, 

S'nin X'i algılaması basit bir şekilde X'in S'ye şu-ve-bu olarak 
görünmesidir. Hepsi bu kadar. En azından algı kavramı hak
kındaki her şey budur. Dolayısıyla Görünme Kuramı "doğru
dan" gerçekçiliğin ve hatta "naive" gerçekçiliğin bir formu
dur, şöyle ki bizim duyu tecrübesini, bilince sunulmuş bir 
nesneden, genellikle harici bir fiziksel nesneden doğrudan 
haberdar olmayı ifade eden kendiliğinden ve naive bir şekil
de kabulümüzü onaylar. Gerçekçiliğin düşünülebilecek en 
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naive formundan yalnızca, harici bir nesnenin kendini sunan 
biçiminin gerçekte olduğundan farklı olabileceğini teslim 
ederek ayrılır.'"' 

Böyle bir epistemik çerçeve esas alındığında Alston, Tanrı'yı 
tecrübe etmek imkânına karşı herhangi bir engelin bulunmadığı 
kanaatindedir. Ancak o, bunu düşünürken Tanrı 'nın duyusal bir 
yolla tecrübe edilebileceği düşüncesinin karşısındaki önemli am
pirik zorluğu ve belki de imkânsızlığı teslim etmekte; fakat böy
le bir zoduğun O'nun duyusal-olmayan algılanışı için söz konu
su olmadığını düşünmektedir . Görünme kuramına göre bir varlı
ğın algılanması için o vadığın insan tecrübesine şu veya bu şe
kilde sunulması yetedidir ve böyle bir t ezahürde- tecrübede bir 
varlığın özünün (zatının) tecrübeye dahil olması gerekli değildir. 
Esasen bu düşünce sadece Tann'ya ilişkin bir tecrübe için değil, 
fiziksel varlıklar için de geçerlidir. Örneğin, diyor Alston, nasıl 
ki insanların yüzyıllar boyunca suyun özünün H 2 0 o lduğunu 
bilmemeleri onu doğrudan tecrübe etmelerine herhangi bir en
gel oluşturmadıysa, aynı şekilde bir kimsenin T a n n ' n m özünü 
(zatını) tecrübe etmediği hâ lde O'nu doğrudan tecrübe etmesi 
de mümkündür . Benzer şekilde, Tann 'n ın sonsuz-sınırsız olma
sının da O'nu tecrübeye bir engel oluşturmaz. Çünkü bir varlı
ğın algılanabilmesi için o varlığın zihinde çerçevelenmeisi-sınır-
lanması zorunlu değildir. Görünme temelde ilişkisel bir olgu ol
duğundan bir varlığın kendini bu şekilde sunması doğrudan al
gılanması için yeterlidir.'*' 

Böyle bir dinî tecrübe kavramının odağında, görüldüğü gibi, 
"Tann'nın algılanması" yer almaktadır. Ancak, tahmin edilebile
ceği gibi, bu bağlamda epistemolojik açıdan en hayati nokta 
Alston'ın 'algı' kavramı ile bu kavramın Tann 'ya dair bir tecrübe 
için kullanımının doğru olup olmadığıdır. Daha önce de değindi
ğimiz gibi, dinî tecrübenin bilişselliği ve epistemik haklı-çıkarımı 
için evvela böyle bir tecrübeye konu olduğu iddia edilen varlı
ğın gerçekten var o lduğunun ve daha sonrada söz konusu tec
rübenin böyle bir varlık tarafından nedenlendiğinin belirlenebil
mesi gerektiği konuyla ilgili yaygın bir kanaattir. Buna karşılık, 
Alston bu iki koşulu doğrudan karşılamaktan ziyade, Tann 'ya 
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*̂  Bunu yaparken kuşkusuz Alston'ın referans aldığı dinî tecrübe örnekleri ile onlan 
doğru yorumlayıp, yorumlamadığı önemlidir, ancak burada bu konuya girmeye
ceğiz. Böyle bir itiraz için bkz. R. M, Gale, "Why Alston's Mystical Doxastic Prac-
tice is Subjective", s. 870; G. Pappas, "Perception and Mystical Experience", s. 
879-880. Alston'ın bu itiraza yanıtı için bkz. "Reply to Commentators", 894-895. 

>̂ "Perception and Mystical Experience", s. 881 
Age., s. 896. 

ilişkin bir tecrübenin daha zayıf epistemik haklı-çıkanm koşulla
rını 'algı' kavramı çerçevesinde ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Alston'ın görüşüne yönelik en önemli eleştirilerin belki de ba
şında onun algı kavramını geniş sayüabilecek bir anlamda kul
lanması ve bunun da onu temel alınan "duyusal algı"nın kapsa
mından uzaklaştırıp, farklı sonuçlara götürdüğüdür. Ve bu bağ
lamdaki en temel noktalardan biri Alston'ın duyusal bir algıyı 
içermediği hâlde fenomenal niteliklerine referansla Tann'ya iliş
kin tecrübenin "duyusal-olmayan bir tür algı" olarak görülebile
ceği düşüncesidir.'*^ Alston bu iki algılama biçimini görünme ku
ramına dayanan ortak bir algısal bir temelde bir varlığın kendi
sini algısal bilince sunması anlamında bir araya getirmektedir. 
Şimdi, Tanrı'ya dair bir tecrübenin duyusal bir algı olmadığı ka
bul edildiğinde, Tanrı'nın bir kimsenin bilincine kendini sunma
sı, Pappas ' ın sorduğu gibi, fenomenolojik açıdan algı olarak dü
şünülebilir mi? Yani, bir kimsenin böyle bir tecrübeyi (hadiseyi) 
canlı bir şekilde gözünün önüne getirmesi ile onu iyi bir şekilde 
hatıriamasını birbirinden ayıran nokta tam olarak nedir? Öyle 
görünüyor ki, Alston'ın Tanrısal tecrübeye ilişkin algı iddiasının 
tatmin edici olabilmesi için böyle bir algının hangi fenomenal ni
teliklerle hatırlama gibi bir o lgudan/ tecrübeden ayrıldığının or
taya konması gerekir. ' ' ' Böyle bir güçlüğü bertaraf etmek için 
Alston algısal bilinçliliğin koşuUanndan birisinin algıya konu 
olan varlığın algılayanda zihninden-bilincinden bağımsız -harici 
bir varl ık- o lduğuna dair bir izlenim yaratması gerektiğini kabul 
etmekte ve algısal tecrübeye konu olan varlığın hazır bulunuşu
nun söz konusu tecrübeyi hatırlama gibi, içebakışa konu olan 
bir varlığın tecrübesinden ayırmak için yeterli o lduğunu savu
nur. 'Sunulmuşluk' bir kimsenin tecrübe ettiği varlığı doğru bir 
şekilde algılaması (tanıması) için yeterii olmasa da bu, Alston'a 
göre, algısal bir bilinç için hem zorunlu hem de yeterlidir.'*'' Als
ton'a bu temel ayrım noktasında hak verilebilir, ama, algısal bir 
bilinç (tecrübe) için zorunlu görülen 'varlığın' tecrübede gerçek-
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ten hazır bu lunup bulunmadığının nasıl tespit edileceği can alıcı 
bir soru olarak durmaktadır . 

Tanrı'ya ilişkin bir tecrübenin algısal bir temele sahip bulundu
ğu konusunda Alston'ın duyusal algıyı 'algı'nın temel modeli ola
rak aldığını gördük. Sıradan fiziksel nesnelerin duyusal algısı ile 
Tann'nın duyusal-olmayan algısı arasındaki önemli farklılıklara 
rağmen ikisi d e algı kavramına dahil edilmektedir. Ancak, tartış
mamızın başında da değindiğimiz gibi, her iki algı biçimi arasın
daki benzerlikler ve benzersizlikler bir kez daha dinî tecrübenin 
geçerliliğini-doğruluğunu beliriemekte önemli rol oynamaktadır. 
Dinî tecrübenin gerekli epistemik bir haklı-çıkarımsal temele sa
hip olup olmadığı noktasındaki birçok eleştirinin hedefi de bu
dur: Tanrı, sıradan diğer varlıklar gibi, algı konusu olabilir mi? 
Tanrı'nın algılanması teizmin Tann'ya atfettiği temel niteliklerden 
olan "zaman-mekandan münezzeh olmak"la çelişmez mi? 

Tanrı'nın "zaman-mekandan münezzeh" olduğu, öyle görünüyor 
ki, duyusal bir algı ile duyusal-olmayan (dini) bir algı arasındaki 
benzersizliklerin bir bakıma kaynağını oluşturmakta ve Alston'm 
amaçladığı geçişe de kayda değer bir engel gibi görünmektedir. 
Gale'in de dile getirdiği bu eleştiriye göre, sıradan bir duyu tecrü
besinin geçeriiliği-doğruluğu iveridicality), böyle bir tecrübenin 
aynı anda değişik kimseler tarafından ve yine değişik zamanlarda 
aynı kişi tarafından edinilebilmesi için zorunlu olan 'algılayan' ile 
'algılanan'ın arasındaki nedensel bir ilişkiye imkân tanıyan ortak 
(aynı) zaman ve mekan paylaşmalanna bağlıdır. Ancak böyle bir 
temele dayanan duyusal bir algımn başan-doğruluk koşullarından 
bahsedilebilir. Ve ancak böyle nedensel bir temelde algıya konu 
olan bir varlık tanınabilir, yani diğer birtakım varlıklardan aynştın-
labilir. Oysa Tann'ya dair bir tecrübe (algı) için bu koşullardan 
bahsetmek mümkün görünmemektedir. Çünkü Tanrı her şeyden 
önce maddi-olmayan bir varlık olduğundan O'na ilişkin bir tecrü
benin zaman ve mekanda meydana gelen nedensel bir yolla ger
çekleşmesi mümkün görünmemektedir. Kuşkusuz, Tann'ya ilişkin 
özdeşlik ve tanınma koşulları birtakım betimlemeler yokıyla ger
çekleştirebiliriz, fakat bir varlığın böyle bir betimlemeye uyduğu
nu tecrübeyle tespit edemeyiz. Bu durumda, diyor Gale, Tanrı'ya 
dair algısal bir tecrübe, bir varlığın algılanabilmesi için kaçınılmaz 
görünen "metafiziksel koşulu" yerine getirmemektedir. '" 

Bkz. Gale, "Why Alston's Mystical Doxastic Practice is Subjective", s. 871-873. 
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"Why Alston's Mystical Doxastic Practice is Subjective", s. 873-875. 
"Reply to Commentators', s. 891. 

Metafiziksel bu koşulla yakından ilişkili ve ona ek olarak, Ga-
le göre, Tannsal bir algının bilişselliği denedemeye olanak tanı
yacak bir altyapıya sahip olmadığından, algının "epistemolojik 
koşulu"na da uymamaktadır. Çünkü, Alston'ın da kabul ettiği gi
bi. Tanrısal bir algının imkânı nihayetinde İlahi bir bağış oldu
ğundan hangi koşullar altında gerçekleşebileceğine dair bir ön
deyide bulunmak mümkün değildir. Hâlbuki duyusal bir algıda 
bu tür koşullar böyle bir tecrübenin öndeyilenmesinde can alıcı 
bir işleve sahip olup, buna imkân sağlayan şey algıya konu olan 
varlıkla kurulabilecek olan nedensel bir ilişkidir. Bir algının bi
lişsellik koşullarını böylece duyusal bir algının koşullarına indir
gemenin aslında Alston için bir "epistemik emperyalizm" ifade 
ettiğini söyledik. Gale'in bu itirazı tam da böyle bir dayatma de
ğil midir? Bu noktada Gale "anlamlılık-doğrulamasr'nın "bilişsel
lik doğrulaması" dediği şeyden ayrımlanması gerektiğini savu
nur. Anlamlı bütün ifadeleri ilkesel olarak doğrulanabilen ifade
lerle sınırlayan "anlamlılık-doğrulaması"nın epistemik bir em
peryalizm sayılabileceğini düşünen Gale, böyle bir şeyi değil, 
bir tecrübenin bilişsel sayılabilmesi için bir test-denedeme-doğ-
rulama imkânına sahip olması gerektiğini savunur."** Bir başka 
ifadeyle, herhangi bir denetleme-doğrulama imkânından yoksun 
bulunan bir tecrübe-algı ifadesine anlamsız denilemez, ancak 
bu onun bilişsel bir tecrübeyi-algıyı ifade ettiği anlamına da gel
mez. Anlamlı sayılması için herhangi bir engel görünmeyen Tan
rı'yı tecrübe etmenin bilişseUiğinin, semantik bir düzlemin öte
sinde, duyusal algıda olduğu gibi nesnel sayılabilecek doğruluk 
koşullarına sahip olması gerekir. 

Alston'a göre^''', Gale'in "metafiziksel koşul" dediği şey temelde 
metafiziksel değil, epistemolojiktir. Çünkü Gale'in Tanrı'yı diğer 
vadıklardan aynmlayabilmek için gerekli gördüğü koşullara iliş
kin imkânsızlık betimlemesel bir yolla gerçekleştirilebilecek me
tafiziksel bir imkânsızlık olmaktan ziyade tecrübi yolla gerçek-
leşdrilemeyecek epistemolojik bir imkânsızlığa ilişkindir. Alston 
bu iddiasında haklı gibi görünse de, Gale'in dile getirmeye çalış
tığı sorunun önemli bir metafiziksel boyuta sahip olduğunu göz
den kaçırmamak gerekir. Gale'in iurazının özü olan Tanrı'nın 



Tann'yı Tecrübeyle Bilmek 109 

zamansal-mekansal boyutlara dahil olabilecek bir tecrübeye ko 
nu olamayacağıdır. Buna bağlı olarak, bedmlemesel bir içerikle 
Tanrı'nın diğer varlıklardan tecrübe yoluyla ayrımlanamayacağı 
yine maddi-olmayan bir varlık olarak Tanrı 'nın zamansal -me
kansal koşullara dayanan bir tecrübeye/algıya konu olamayaca
ğı noktasındaki metafiziksel varsayımdır. Kantçı bir epis temolo
jik sezgiyi andıran böyle bir koşulu "meta-epistemolojik" olarak 
adlandırmak muhtemelen daha uygun olacaktır. Şimdi böyle bir 
varsayıma dayanarak, Tanrı 'nın tecrübede (algıda) tanınamaya-
cağı, yani böyle bir yolla diğer varlıklardan ayrımlanamayacağı-
nı söylemek ne derece doğru olabilir? 

Böyle bir yargıya varmadaki en temel gerekçelerden birinin al
gıya konu olan bir varlığın ancak duyusal bir algıya konu olabi
len niteliklerle tanınabileceğidir.' '" Gerçekten, algıya konu olan 
varlıkların tanınma ve ayrıştırma koşullarını sağlayan faktör
ler/olgular sadece duyusal olanlar mıdır? Duyu algısına konu 
olan bir varlığı tanımamıza (onu diğer varlıklardan ayrıştırmamı
za) imkân tanıyan etkenlerin başında o vadığın sergilediği birta
kım duyusal nitelikler olsa da, bunlar kendi başına yeterli olma
yıp, duyusal niteliklerin ötesinde yer alan birtakım arka plan ko
şulları/inançları vardır. Bir başka deyişle, duyusal tecrübemize 
konu olan bir varlığı çoğu zaman duyusal-olmayan bir yolla veya 
duyusal bir yolla açıklayamayacağımız bir yolla tanırız. Örneğin, 
bir kimsenin bir anda karşısında gördüğü evin kendi evi olduğu
nu tanımadaki etkenler sadece duyusal nitelikler değil, o anda 
içinde bulunan koşullar -yani o kimsenin o anda evinin bulundu
ğu şehirde, semtte ve sokakta olduğuna dair bilgi ve inanc ı - da
ha önemli olabilir. Ya değilse, bir kimsenin evine ilişkin olarak 
sahip olduğu duyusal niteüklere bütünüyle sahip başka evler 
olabileceği gibi, aynı eve ilişkin aynı duyusal niteliklere sahip bir 
başka kimse arka plandaki bu inanç ve bilgiye sahip olmadığı 
için onu tanıyamayacaktır. '" Benzer şekilde bir kimsenin karşı
sındaki bir insanı tanımasında duyusal tecrübe her zaman yeterli 
olmayabilir; aynı duyusal nitelikleri sergileyen birçok insan ola
bilir. Değişik birçok insan arasında hangi kişinin Ahmet veya 

Swinburne böyle bir gerekçeye dayanarak yapılabilecek bir itirazı Chisholm'a 
referansla ele alıp, kapsamlı sayılabilecek bir yanıt vermeye çalışmaktadır. 
Bkz. The Exiscence of God, s. 257-260. 

« Alston age., s. 88-93 
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Mehmet olduğunu bilmek için duyusal nitelikler yetedi olmayabi
lir. Benzer şeylerin kitap, masa vb. şeyleri tanımamızda geçerli 
olduğu düşünülebilir. '" Bütün bu örneklerin hedeflediği nokta 
duyusal algılarımıza bile konu olan birçok vadığı tanımamızda o 
varlıkların sergiledikleri duyusal niteliklerin yeterli olmadığı; 
böyle bir tanımanın birtakım başka birtakım koşul, inanç ve bil
giyi dolayımladığını" ve böylece doğrudan "gerçek tecrübe" ile 
'yorum' arasında net bir ayrıma gidilemeyeceğidir.'^ 

Öyleyse, sıradan fiziksel bir vadığı bile algıda tanımanın/ay
rımlamanın önemli ölçüde algı öznesinin önceden sahip olduğu 
duyusal-olmayan niteliklere dayandığı kabul edilebilir bir görüş 
gibi görünüyor. Bu da bir varlığın tanıma koşullarını sadece du
yusal niteliklere referansla açıklamanın mümkün olmadığını ve 
böylece duyusal-olmayan bazı şeylerin duyusal algıda bile kaçı
nılmaz olduğunu göstermektedir. Fakat, duyusal niteliklerin de 
varlıkların tanınmasında can alıcı bir işleve sahip oldukları göz 
ardı edi lemeyeceğinden, duyusal olan hiçbir nitelik sergileme
yen bir varlığın algı yoluyla tanınması nasıl gerçekleşecektir? 
Haklı olarak, bir varlığın algı yoluyla tanınmasında özne ile nes
ne arasındaki 'nedensel ' ilişkiye vurgu yapılacaktır. Birçok kim
se, nedensel algı kavramına bağlı kalarak, bir varlığın algılana
bilmesi için o varlığın algıda hazır bulunması (veya görünmesi) 
ve algının da böyle bir hazır-bulunuş tarafından nedenlenmiş ol
ması gerektiğini düşünecektir . Bu durumda ev, ağaç, insan gibi 
duyusal-algıya konu olan vadıklann sergiledikleri birtakım du
yusal niteliklerin söz konusu algıya neden oldukları kabul edile
cektir. Ancak, Tanrı duyusal-algıya konu olan nitelikler sergile
mediğine göre, O'na ilişkin bir algının nedenselliği nasıl açıkla
nabilir? Kuşkusuz, denilecektir ki, eğer teizmin tasavvur ettiği 
Tanrı varsa, her şeyin yaratıcısı ve koruyucusu olarak, meydana 
gelen her şeyle kaçınılmaz bir nedensel ilişki içinde olacağın
dan, böyle bir varlığın dinî bir tecrübeye de neden olması için 
bir engel yoktur; kendisini şu veya bu şekilde bir kimsenin dik
katine sunabil i r ." Ve hatta bu niteliklere sahip bir variık olarak 
Tann 'nın kendisini seçtiği bazı insanların tecrübesine sunabile-

5» Bkz. Swinburne, age., s. 258-259. 
" Alston, age., s. 88. 
' 2 Swinburne, age., s. 258. 
53 Bkz. Alston age., s. 64. 
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ceği, onlara konuşabi leceği veya vahyedebi leceği imkânsız bir 
şey olmadığı gibi, makul beklentiler olarak da görülebilir. ' ' ' 

Bu gerekçelerin haklılığı bir ö lçüde teslim edilse de , fiziksel 
bir varlık ile fiziksel olmayan bir vadığın algıya 'neden ' oluşları 
arasında önemli bir farklılığın o lduğunu kabul e tmek gerekir. 
Ev, ağaç, ırmak, insan vb. varlıkların algılanmalarına ilişkin olan 
'nedensellik' o lgusunun da bir şekilde bir algıya konu olduğu 
söylenebileceği hâlde, böyle bir şey Tanrı'ya dair bir tecrübede
ki "algısal nedensellik" için geçerli olmayacaktır. Fakat, neden 
sel bir olguyu temellendirmek için o n u n da algıya konu olması 
gerçekten gerekir mi? Alston'a katılarak, bir evi veya bir ağacı 
görmede, birtakım ışık dalgaları ile sinir sisteminde meydana ge
len birtakım hadiselerin, algımıza doğrudan konu olmadığı hâl
de, nedensel bir algı mekanizmasında yer aldıkları kabul edile
bilir. Ancak, algının nedensellik koşullarını sadece duyusal-algı-
ya referansla açıklayarak veya daha doğrusu indirgeyerek, baş
tan a priori bir yolla belir lemek doğru olmayacaktır . Başka bir 
deyişle, tümevarımsal bir yolla şu ana kadar e lde ettiğimiz tec
rübe ve bilgiye dayanarak algıya ilişkin bir nedensell iğin kapsa
mı hakkında kesin-kategorik bir yargıya varılamayacağına göre, 
böyle bir ilişkinin algıya konu olan vadığa göre farklılık göstere
bileceği haklı bir düşünce olabilir. Bunun için de, Alston'a göre, 
evvela algıya konu olan varlığı belirlemeli ve daha sonra böyle 
bir varlığın nasıl bir nedensel bir algı ilişkisine girebileceğini be 
lirlemeye çalışmalıyız. Dolayısıyla, dinî bir tecrübedeki /algıdaki 
bir nedensellik ilişkisinin o lup olmayacağını ve yine böyle bir 
ilişkinin karakterini tayin e tmeden önce, Tanrı 'nın tecrübeye ko
nu olduğu tek tek birtakım durumları göz ö n ü n e almalıyız. ' ' 

Öyleyse, Tann 'ya ilişkin bir algının nedensell ik koşuluna uy
madığı gerekçesiyle imkânını yadsımanın doğru olamayacağı dü
şünülebilir. Fakat, diğer yandan, Tann'yı algılama olarak betim
lenen dinî bir tecrübenin tek tek birtakım örneklere referansla 
ortaya konulabileceğini düşünmek ne derece doğru olabilir? Bu
radaki önemli sorunlardan biri söz konusu tecrübelerin güvenir
lik derecesidir. Bir varlığın bir kimse tarafından tecrübe edilme
si veya bir varlığın ona bir şekilde görünmesi o n u n gerçekten 

Bkz. Swinburne, age., s. 244. 
'5 Alston age., s. 64-65. 
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varolduğu iddiası için bir kanıt veya gerekçe oluşturur mu? 
Swinbume 'e göre, bir masanın bize görünmesini çoğunlukla o 
masanın gerçekten var olduğuna ilişkin iyi bir kanıt veya gerek
çe olarak kabul ediyorsak, bir şeyin nasıl göründüğü o şeyin 
gerçek varlığı için iyi bir gerekçe olmalıdır. Dolayısıyla "safdillik 
ilkesi (principle of credulity)" burada kaçınılmaz bir rasyonel il
ke gibi görünüyor. Bu ilkeye göre, özel birtakım durumların ha
ricinde, bir kimseye herhangi bir x varlığı mevcut (hazır) görü
nüyorsa, bu x'in muhtemelen mevcut olduğunu gösterir. Dolayı
sıyla, birtakım özel-istisnai durumların dışında (normal şartlar 
altında) bir kimsenin (dini) tecrübesine konu olan varlık veya 
varlıkların gerçeklikleri kabul edilebilir, hatta edilmelidir de . 
Dolayısıyla, Tann 'nın bir kimsenin tecrübesine konu olması ve
ya kendini orada bir şekilde göstermesi O'nun varlığı için temel 
bir gerekçe sayılmalıdır.'* Benzer şekilde Alston'a göre'^, bir 
varlık makul ölçüler çerçevesinde kendisini doğal olarak Tan
n 'ya veya fiillerine atfedilecek bir şekilde tecrübeye sunuyorsa, 
bu, Tanrı 'nın gerçekten tecrübede/algıda hazır bu lunduğu iddi
asına bir destektir. 

Şimdiye kadar olan tartışmamızdan duyusal algıya konu olan 
sıradan fiziksel varlıkların tecrübesi ile duyusal-olmayan bir al
gıya konu olduğu ileri sürülen Tann'ya dair bir tecrübe arasında 
birtakım farklılıklar bulunsa da, birinci tür tecrübenin paradig-
mal o luşundan harekede ikinci tür tecrübeyi yadsımanın doğru 
olmayacağı sonucuna varılabilir. Kaldı ki, her iki algı türü d e te
melde belli bir fecrübeden ve bu tecrübenin yorumlanmasından 
bağımsız görünmemektedir . Duyu algısına konu olan sıradan 
nesnesinin bile A veya B o lduğunun belirlenmesi belli bir bilgi
sel arka p landan bağımsız görünmemektedir . Karşımızda gördü
ğümüz evin Ahmet'in evi mi o lduğunu veya evvelki akşam yol
da karşılaştığımız insanın Mehmet mi o lduğunu sadece duyusal 
birtakım niteliklere dayanarak açıklamak m ü m k ü n görünme
mektedir. En azından, onlar hakkında bizimle aynı duyusal algı
ya sahip olduğu hâlde, gerekli bilgisel arka plan sahip olmayan 
bir başkasının onları tanıması beklenmeyecektir . 

Ancak, karşımızda bir evin ve insanın o lduğunu herhangi bir 
önbilgi ve yoruma gitmeksizin algılayan herkesin kabul edeceği 

^ Swinburne, age., s. 254. 
Age., s. 98. 
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" Bu olguyu B. Russell'in yaptığı "tanıma yoluyla bilgi" ve "tanımlama yoluyla 
bilgi" ayrımına dayanarak ifade edecek olursak bir kimse gördüğü şeyin bir 
"ev" vb. olduğunu ilgili tanımlamayı bilmediğinden bilmese de, tanıma yoluyla 
duyu verilerinin doğrudan sağladığı bilgiye sahip olacaktır. Söz konusu ayrım 
için bkz. B. Russell, The Problems of Philosophy, s. 25-32. 

İleri sürülebilir. Bir kimse karşısmdaki y a p m m bir cami mi veya 
bir ev mi o lduğunu bilmeyebilir, ama en azmdan o n u n bir yapı-
bina o lduğunu fakat diyelim ki, canh bir varlık olmadığmı bilir. 
Fakat, ömründe hiçbir bina görmemiş bir kimseye n e demeli? 
Böyle bir kimsenin algıladığı yapmın bir camii veya ev o lduğunu 
bilmese de aynı duyusal-algısal içeriğe sahip olacağından kuşku 
duyulmayacaktır. '* Benzer şeyler Tann 'ya dair bir tecrübe veya 
algı için söylenebilir mi? 

Öyle görünüyor ki Tann 'ya ilişkin bir algının farklılaştığı en 
önemli nokta, duyu-algısmda normal koşullar altındaki herkesin 
hiçbir önbilgi veya yoruma dayanmaksızın sahip o lduğu algısal 
içeriğe Tann 'ya dair bir algı noktasında sahip olunamayacağıdır . 
Bir kimsenin kendisini, örneğin, kudret ve merhamet sahibi bir 
varlığın huzurunda o lduğunu hissetmesi veya böyle bir varlığın 
kendisini sevdiğini ve koruduğunu fark etmesi, başka kimselerle 
hiçbir şekilde paylaşı lamayan bir tecrübe olmasa da, aynı şart
lar altındaki herkesin algılayıp, üzer inde uzlaşabileceği bir tec
rübe de değildir. Ancak bu, Tann 'ya ilişkin bir algının geçersiz 
o lduğunu veya bir yanılgıya dayandığını gös termekten çok, 
onun duyusal bir algı kadar paylaşılır olmadığını gösterecektir. 

Diğer yandan duyusal algıya konu olan varlıkların sadece ni
telikleriyle değil, bizzatihi tecrübeye konu oldukları dile getirile
bilir. Burada, ontolojik birtakım tartışmalara girmeksizin, duyu
sal algımıza konu olan bir ev veya insanın bizzat varlıkları ile 
sergiledikleri nitelikler arasında bir ayrıma gidebiliriz. Burada 
bu vadık lann bizzat kendileri derken, onların nihai bir çözüm
lemede özlerinin ne o lduğunu kast etmiyoruz. Kanımca böyle 
bir metafiziksel tartışma söz konusu ayrım için ikincil de recede 
bir ö n e m arz etmektedir. Doğrudan algımıza konu olan bir mad
denin su olduğunu, sıvılık, tatsızlık, saydamlık vb. niteliklere sa
hip olduğu sonucuna varmak için onun kimyasal bileşimin H 2 0 
bilmemiz gerekmez. Ancak, karşımızda bir madden in bu lundu
ğunu ve sıvılık, tatsızlık, saydamlık vb. nitelikleri sergilediğini 
düşünmemiz için bir engel görünmemektedir . Kuşkusuz su gibi 
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" Bu noktada sıradan algısal inançların oluşumu ile dini-teistik bir algıya dayalı 
inançların oluşumu arasında önemli bir farkın varlığını kabul etmek gerekir. 
Bu farkı açıklamanın yolu, Adams'a göre, (duyusal) algıya konu olan varlıklar 
hakkında kazanılan inançların, düşünce yapımızın alt-yapısını oluşturmasına 
rağmen, dinî tecrübeye dayalı inanç-oluşturma-pratiğinin düşünce yapımızın 
üst-yapısında yer almasıdır. Duyu algısına dayanan inançların oluşum süreci 
-keza hafızaya dayanan inançlar da- bir dili dahi öğrenmeden önceki çocuk
luk dönemlerine dek uzanan temel bir inanç kazanma pratiğini oluşturması 
açısından, insanın doğuştan sahip olduğu temel bir eğilimle açıklanabilir. Oy
sa, dinî inançların oluşumu, ahlaki ve estetik inançlara benzer şekilde, bir di
lin öğrenilmesinden sonra oluşabilen, duyu tecrübesine dayanan inançlara gö
re, daha üst aşamalarda oluşabilen inançsal oluşumlardır. Düşünce mekaniz
masının üst-yapısında yer alan bu tür inançların önemli ortak bir özelliği, du
yu algısına dayalı inançlara göre, daha tartışmalı olmalarıdır. Bkz. R. M. A-
dams, "Religious Disagreements and Doxastic Practices", s. 886-887. 
Bkz. Alston, age., s. 43-44. 
"Perception and Mystical Experience", s. 882. 

" "Reply to Commentators", s. 891 

bir madde temel bir dizi nitelikleriyle birlikte algımıza konu ol
maktadır, ancak burada önemli olan onun nitelikleriyle birlikte, 
bir bütün olarak, algımıza konu olduğudur. Sadece suyun bir ni
teliği olan 'sıvılık' niteliğini algılamak ile 'su'ya algılamak arasın
da önemli bir farklılığın olduğu açıktır.'? 

Sınırsız, sonsuz, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten bir varhk 
olan Tann'nın bütün nitelikleriyle birlikte bizzatihi algılanmasını 
beklemek yanlış olacaktır. Bunun gerekli olmadığını düşünecek 
olursak, "Tann'yı algılama" tecrübesine dahil olan tam olarak 
nedir? Alston gibi düşünürlere göre bu sorunun yanıtı bunların 
çoğunlukla 'iyilik', 'kudret', 'merhamet ' gibi İlahi sıfatlar ile 'sev
mek' , 'affetmek' vb. birtakım İlahi fiiller olduğudur. ' '" Buradan 
Tanrı 'nın algılandığı sonucuna varılabilir mi? Burada tecrübeye 
konu olanın Tanrı'nın kendisinden ziyade birtakım sıfatları ve fi
illerdir. Pappas ' ın da işaret ettiği gibi^', bu tür bir tecrübe konu 
olan 'sevgi' gibi bir nitelik veya 'sevmek' gibi bir fiili sergileyen 
bir var7i/rtan ziyade, sadece sevgidir. Doğrusu, Alston da en son 
çözümlemede tecrübeye konu olan şeyin bir fiili gerçekleşme
sinden ziyade böyle bir fiilin etkisi olduğu sonucuna gidileceğini 
kabul ediyor görünmektedir.' '^ Böyle düşünüldüğünde, yani tec
rübeye konu olan şey Tann 'dan ziyade onun sıfatlarının veya fi
illerinin bir tezahürü/tecellisi olarak düşünüldüğünde , zaman
dan ve mekandan münezzeh olarak tasavvur edilen teistik bir 
Tanrı 'nın zaman ve mekanda yer alan bir varlığın (insanın) tec-



Tanrı 'yı Tecrübeyle Bilmek 115 

rübesine/algısına nasıl konu olabileceği noktasındaki metafizik
sel sorun da bir de recede önlenebilir. 

Bir diğer önemli sorun da, tecrübeye/algıya konu olan varlığın 
gerçekten Tanrı o lduğunu veya böyle bir algının Tanrı tarafın
dan nedenlendiğini kısır bir döngüye düşmeden açıklamak ola
caktır. Dinî tecrübeye ilişkin algının dışsal (algıdan bağımsız) bir 
varlık tarafından nedenlendiği kabul edilse d e böyle bir varlığın 
Tanrı o lup olmadığı veya hangi niteliklere sahip bir varlık üze
rinde durulması gereken başka bir konudur . Algısal bir tecrübe
de yorumsal öğelerin bir anlamda kaçınılmazlığına; algıya konu 
olan bir varlığın tanınmasının salt (duyusal) algısal niteliklerie 
izah edilemeyeceğini ve bu bağlamda salt duyu-algı ile yorum
sal öğeler arasında net ve kesin bir ayrıma gidi lmeyeceğine de
ğindik. Bu noktada da tecrübeden önce sahip o lduğumuz birta
kım (deyim yerindeyse, a priori) sezgiler ( tecrübe-algının arka 
plan koşulları) önemli bir yer tutmaktadır. Bir varlığın algı yo
luyla tanınabilmesi birtakım sezgileri/önbilgileri gerekli kılmak
tadır. Bu durumda da tecrübeye konu olan varlığın gerçekten 
Tanrı o lduğunu "salt algısal bir tecrübeye" dayanarak bilmek-ta-
nımak m ü m k ü n olamayacağına göre, böyle tecrübenin de arka 
planında bir dizi dinî inançlar veya teolojik sezgiler kaçınılmaz 
olacaktır. Fakat tecrübeye konu olan varlığın Tanrı veya Tanrı
sal nitelikler/fiiller o lduğunu tespit edebi lmek için t ec rübeden 
önceleyen ve onlardan bağımsız Tanrı tasavvuruna ilişkin birta
kım dini-teolojik sezgiler kaçınılmaz ise, böyle bir tecrübenin 
salt algıya dair bir 'yorum' değil de , doğrudan Tanrı'ya ilişkin bi
lişsel bir algı olduğu nasıl belirlenecektir? 

Duyusal algıya konu olan nesnelerde de yorumsal öğelerin ka
çınılmazlığı kabul edilebilir ancak, bu uzlaşımsal-yorumsal öğe
lerin ötesinde, söz konusu nesnelerin varlığı ve temel nitelikleri 
hakkında kayda değer bir ortak yargıya varmak da mümkündür . 
Buna karşılık, dinî tecrübe veya Tanrı'ya ilişkin bir algı üzer inde 
böyle bir yargıya varmak, önemli güçlükler barındırmaktadır . 
Buradaki en önemli güçlüğün kaynağının bir kez daha Tanrı gi
bi bir varlığın evvela doğrudan insanın tecrübesine konu olup, 
olamayacağı; eğer olursa b u n u n kişi tarafından nasıl bilinebile
ceği sorusu o lduğunun altını çizmek gerekir. Tanrı 'nın bizzat 
böyle bir tecrübede hazır bulunmasının teistik metafizik açıdan 
doğuracağı sorunlara kısmen değindik. Fakat bizzat Tanrı 'nın 
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değil de, sıhtlannm veya fiillerinin bir tür tezahürünün tecrübe
ye/algıya konu olduğunu düşünürsek, bizzat Tann 'n ın zaman 
ve mekan çerçevesindeki bir algısal tecrübe konu oluşu nokta
sındaki metafiziksel sorunların bir şekilde bertaraf edilebilir. 
Burada Tann'yı bizzat Tanrı olarak tecrübe etmiyor^' ancak şi
fadan veya fiillerinin tezahürleriyle tecrübe etmiş oluyoruz. 

3-3. Tecriibe, Sezgi ve Çıkarım 

Doğrudan Tann'nın değil de sıfadarının ve özellikle fiillennin 
tecrübeye/algıya konu olduğu sezgisi bir açıdan evrende sergi
lenen düzenlilik ve gayelilikten Tann'ya giden teleolojik kanıtın 
temel sezgisine yakın görünmektedir . Tann'ya ilişkin bir tecrübe 
böyle bir düzlemle ele alındığında tecrübeye konu olan varlık 
doğrudan Tanrı olmayacak, belki doğrudan tecrübeye konu 
olan şeylerden Tanrı'nın varlığına çıkanmsal bir yolla gidilecek
tir. ^ Bu iki sezgi bütünüyle ör tüşmese de önemli bir ortaklığa 
sahip görünmektedider . Çünkü, teleolojik kanıtın da çıkış nokta
sı bir yönüyle Tanrı'nın fiillerinin (inayetinin) evrendeki varlık-
lardaki t ezahürünün bir tecrübesidir veya müşahedesidir . Yal
nız, iki yaklaşım arasındaki bir farklılığa dikkate çekilmelidir: te
leolojik kanıta kaynaklık eden tecrübe daha çok dış dünyada se-
rimlenen düzenliliğe ilişkin olmasına karşın, dinî tecrübe olarak 
ifade edilecek olgu daha çok içe dönüktür. Bir kimsenin kendisi
ni Tanrı tarafından korunuyor o lduğunu hissetmesi evrendeki 
düzenliliği Tanrı'ya referansla açıklayan bir yaklaşımın doğru
dan bir sonucu olarak görülmeyebilir. Ancak, gerek böyle bir 
dinî tecrübenin, gerekse evrende varolan ve süregiden düzenli
lik olgusunun, geniş anlamda, Tanrı'nın sıfadarının ve fiillerinin 
' tezahürü ' olarak algılanması söz konusu olduğu için iki yakla
şım arasında önemli bir benzerliğin vadığını göstermektedir. 

Ancak, dinî tecrübeyi İlahi sıfatların ve fiillerin algılanması 
şeklinde yorumladığımızda bu, Tanrı'ya ilişkin doğrudan bir tec
rübe iddiasını önemli ölçüde zayıflatacaktır. Özellikle de, böyle 
bir tecrübenin arka planındaki temel varsayımlar (örneğin, teis
tik bir "Tann kavramı"nı öngören a priori sezgiler vb.) ve bu 

Tanrı'nın neden doğrudan Tanrı olarak tecrübe edilemeyeceği hakkında yine 
bkz. Zangwill, agm., s. 6-11. 
Krş. Zangwill, agm., s. 16. 
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varsayımlann kaynaklık ettiği salt tecrübi içeriğin ötesindeki yo
rumsal öğelerin varlığı ve dolayısıyla herkesin, doğrudan tecrü
besine konu olabilecek olgulardan aynı (dini) sonuca varmama
ları "dinî tecrübe"nin salt tecrübi öğelerle açıklanamayacağı dü
şüncesini güçlendirmekte ve vanlan sonucun tecrübi öğelerle 
birlikte çıkarımsal birtakım öğelere de dayandığını göstermekte
dir. Bir başka ifadeyle, teolojik bazı sezgiler veya birtakım arka 
plan bilgilerinin dinî tecrübede iş başında o lduğunu dikkate al
dığımızda böyle bir tecrübenin belli bir kuramsal çe rçeveden 
bağımsız olmadığı sonucunu çıkarabiliriz. O hâlde bu, dinî tec
rübenin salt algısal bir temeli olmadığını; daha çok kuramsal bir 
bakış açısının sağladığı bir sonuç olduğu anlamına mı gelmekte
dir? Hayır. Dinî tecrübede birtakım kuramsal sezgilerin olduğu
nu kabul etmek, en azından, bu sezgilerin tecrübi bir yolla da 
haklı-çıkarılamayacağı anlamına gelmez. Böyle bir t ec rübeden 
önce ve hatta o n d a n bağımsız birtakım sezgiler tecrübi bir te
mel bulabildikleri ölçüde Tann'ya ilişkin tecrübi bir bilginin yolu 
açık görünüyor demektir. 

Burada asıl önemli görünen Tann 'ya ilişkin bilginin, birtakım 
arka plan ve çıkarımsal öğeleri bulunsa da, doğrudan bir tecrü
bi temele sahip olup, olamayacağıdır. Bu noktada tartışmamızı 
yakından ilgilendiren şu sorunun ikna edici bir biçimde yanıtla
nabilmesi gerekir: Tecrübemize/algımıza konu olan bu sıfadann 
veya fiillerin gerçekten Tanrısal kaynaklı o lduğunu epis temolo
jik açıdan nasıl temin edebiliriz? Denilecektir ki bir varlık kendi
sini doğal olarak, Tann'ya atfedilecek birtakım sıfadaria veya fi
illerle birinin tecrübesine sunuyorsa, bu olgu Tanrı 'nın gerçek
ten o t ecrübede bir şekilde hazır bu lunduğunu veya söz konusu 
tecrübenin Tann tarafından nedenlendiğini düşünmek için haklı 
bir gerekçedir . Hatta, safdillik ilkesine d e başvurularak, eğer 
Tanrı bir kimseye tecrübi bir bağlamda var veya hazır bulunu
yor görünüyorsa (ve tersini düşünmek için de makul bir gerekçe 
yoksa), muhtemelen Tanrı vardır ve tecrübede hazır bu lunmak
tadır. Bütün bu düşünceler makul olabilir, ancak böyle bir akıl 
yürütmenin tatmin edici olabilmesi için söz konusu sıfadarın/fiil-
lerin tecrübesi ile Tann arasındaki bağın daha iyi bir şeki lde te-
mellendirilmesi gerekli görünmektedir . Şu veya bu şekilde tec
rübemize konu olan birtakım tezahürlerin Tanrı 'nın sıfatları
nın/fiillerinin bir tezahürü olduğunu nasıl temellendirebiliriz? 
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Agm., s. 9-11. 
<̂  Krş. agm,, s. 4-5. 

Böyle bir nedensellik bağını sıradan duyularımızla tespit et
mek mümkün görünmemektedir.^ ' Ancak, haklı olarak denile
cektir ki. Tanrı fiziksel bir varlık olmadığı için sıfatlarının veya 
fiillerinin tezahürleri bir şekilde tecrübeye konu olsa da bizzat 
kendisinin böyle bir tecrübeye konu olmaması aradaki neden-
selliii bağının en azından duyu algıstyia tespit edilmesi mümkün 
değildir. Buradaki sorun bir yönüyle Kartezyen bir ruh-beden 
düalizminin karşı karşıya kaldığı ruh gibi maddi olmayan bir 
vadığın beden gibi maddi bir vadığı nasıl nedenleyebileceği so
runuyla oldukça yakın bir paralellik arz etmektedir. Birbirinden 
ontolojik açıdan bütünüyle farklı iki varlığın arasındaki ilişkinin 
fiziksel varlıklarla arasında gerçekleşen sıradan bir nedensellik
le açıklamak mümkün görünmektedir . Başta Descartes olmak 
üzere, ruh-beden düalistlerinin söz konusu nedensellik konu
sunda bir açıklama getirmekte zoriandıkları bilinmektedir. An
cak, diğer yandan, ilgili nedenselliği salt fiziksel bir düzlemle sı
nırlı bırakmanın da felsefi bir gerekçesi görünmemektedir . Böy
lece, dinî tecrübeyi savunan birinin 'nedensellik ilişkisinin fizik
sel düzlemle sınırlandırılamayacağı' noktasındaki ısrarına karşı
lık, böyle tecrübenin imkânını yadsıyan birinin de 'nedensellik 
ilişkisinin fiziksel alanla sınırlı tutulması gerektiği' iddiası için bir 
kanıt sunamaması durumunda her iki tutum da rasyonellik açı
sından eşdeğer görülebilir.^ Salt fiziksel olana ilişkin bir neden
sellikle açıklanamayacak bir ruhsal/zihinsel fenomenle karşı 
karşıya kalındığında bir ruh-beden düalistinin bu olguyu ruh gi
bi maddi olmayan bir varlıkla açıklama yoluna gitmesi makul 
ise, dinî tecrübeyi savunan birisinin de benzer şekilde tecrübe
ye konu olan birtakım hadiseleri Tanrı gibi maddi olmayan bir 
varlıkla açıklama yoluna gitmesi de makul olacaktır. Bunu sezgi
sel bir çıkarım olarak görebilir miyiz? 

"Teolojik sezgicilik" olarak adlandırılabilecek yaklaşıma göre, 
aslında dinî tecrübe doğrudan bir duyu-algısal t ecrübeden ve, 
aynı şekilde, Tanrı'ya ilişkin bir akıl yürütmeden bağımız bir 
'sezgi' çerçevesinde açıklanmalıdır. Buna göre, Tanrı'nın gerçek
liğine dair bilgi belli bir akıl yürütmenin sonucunda varılmış bir 
bilgi olmayıp, zaman ve mekan düzleminde gerçekleşen birta-
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kim hadiseleri dolayımlasa da, doğrudan edinilen bir bilgidir. 
Doğrudan tecrübenin konusu olan birtakım hadiselerin dinî bir 
açıdan yorumlanmasını öngören bu yaklaşım, böyle gerçekleşti
ğinde, Tanrı'nın sezgisel bir yolla bilinebileceğini iddia eder. Ör
neğin H.P. Owen , nasıl ki sezgi dış dünyanın duyusal bilgisini 
elde e tmek için gerekli ise, aynı şekilde, (diğer) insanların sade
ce duyusal algının konusu olan bedensel niteliklerinden oluşma-
yıp, bize duyusal algı yoluyla gö rünmese de birer bilinç, zihin, 
benlik veya ruh sahibi olduklarını bilmek için de (sezgi) iş ba
şındadır. Ve bizim diğer insanların fiil ve davranışlarından hare
kede bilinçsel t ab ladan hakkında edindiğimiz sezgisel bir bilgi 
ile inanan bir kimsenin evrendeki düzenliliği Tann 'nm fiilleri 
olarak düşünüp O'nun hakkında edindiği sezgisel bilgi arasında 
bir paralellikten söz edilebilir. Böylece, teolojik sezgiciliğe göre, 
nasıl ki başka insanlann (bilinçlerin/benliklerin) hakkındaki bil
giye sezgisel bir erişimde herhangi bir çıkarım veya akıl yürüt
me yoksa, aynı şekilde, Tanrı hakkındaki sezgisel bilgimiz de 
bir çıkarım veya akıl yürütmeye dayanmayan, deyim yerindey
se, dolayımlanmış bir doğrudanlık\a açıklanmalıdır.*'' 

Tann 'nm doğrudan bir sezgiyle bilinebileceğini düşünenlerden 
biri de John Baillie'dir. Tann'ya ilişkin çıkarımsal bir bilgiye karşı 
çıkan Baillie için Tanrı 'dan daha çok doğrudan karşılaştığımız bir 
gerçeklik yoktur. Bilgininin alanını başlıca kendimiz, diğer insan
lar (zihinler), fiziksel dünya ve Tanrı olarak gören BaiUie'ye gö
re, Tann ile başka insanlar hakkındaki bilgimizin düzlemi aynı
dır. Çünkü bizim diğer insanlar hakkındaki bilgimiz duyu algısıy-
la veya çıkanmsal bir yolla elde edilmiş bir bilgi değildir. Aynı 
şekilde, idrakimizde Tann hakkında bir bilinçlilik vardır ve böy
le bir bilgi aklın çıkarımsal {istidlali) bir bilgisi değil, algısal veya 
sezgisel bir ürünüdür. Ancak BaiUie'nin Tann'ya dair bilinç dedi
ği şey esasen Tann'ya ilişkin bir tecrübeyi ifade etmektedir.** 

BaiUie'nin bu dü.şüncesi ile Kalvin'in insanın tabiatında Tann'yı 
doğrudan bilmesine imkân tanıyan epistemolojik bir yeti şeklin
de tanımladığı sensus divinitatis {ilahi his) anlayışı arasında kay
da değer bir benzerlik göze çarpmaktadır. Nitekim Kalvinci bu 
anlayışı çağdaş din epistemolojisinde sistematik bir şekilde dile 

^' P. Donowan, "Can We Know God by Experience?", s. 371-373. 
B. Davie.s, Philosophy of Religion: A Guide and Anthology, s. 357-358. 
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Reformcu epistemoloji olarak da bilinen bir yaklaşımı savunan Plantinga'ya 
göre, dinî inancın rasyonel olabilmesi için bir kanıtla desteklenmesine ihtiyaç 
yoktur; çünkü dinî inanç da hafıza ve diğer insanların zihinsel durumlarına, 
dair inançlar gibi "temel bir inanç" olabilir. Daha çok klasik temelselciliğin 
"bir delil veya gerekçeye dayanmayan bir inanç rasyonel değildir" şeklindeki 
düşüncesinin teisitik inanca olabilecek itirazına bir yanıt vermek olarak görü
lebilecek bu yaklaşım belirli birtakım koşullarda dinî inancın temel bir inanç 
olabileceğini öngörür. Bu konuyu başka bir yerde ele aldığımız için burada 
üzerinde durmayacağız. Bkz. M.S. Reçber, "Plantinga ve Tanrı İnancının Te-
melselliği", s. 20-41. Yine bkz. A. Plantinga, "Reason and Belief in God", s. 16-
93. Bir tür temelselcilik bağlamında ele alınabilecek bu düşüncesinin yanında 
Plantinga son zamanlarda tabiatçılık ile teistik tasarımcılığı bir arada savunan 
doğru işlevselciliğe dayanan bir bilgi anlayışını savunmaktadır. Bu konuda 
bkz. M.S. Reçber, "Plantinga, Bilgi ve Doğru İşlevselcilik", s. 41-57. 

™ Age., s. 357, n. 6. 
" Bkz. God and Other Minds, s. 268-271. 

getiren Plantinga'nın yaklaşımı^', Davies'in belirttiği gibi^", Bail-
lie'nin bu yaklaşımına oldukça yakındır. Plantinga, teistik ve kar
şıt kanıtları ayrıntılı bir şekilde irdelediği God and Ottıer Minds 
{Tanrı ve Diğer Zihinler) adlı eserinde, doğal teolojinin ortaya 
koyduğu en güçlü kanıt olarak düşündüğü teleolojik kanıtın ba-
nndırdığı eksikliği zihin felsefesindeki "başka zihinler" sorunuyla 
ilişkilendirdikten sonra analojik bir yaklaşımın bu konuda rasyo
nel bir tutum olacağını savunur. Teleolojik kanıt ile başka zihin
lere dayandırılan bir analojik kanıt arasındaki farklılığa değinen 
Plantinga'ya göre, analojik kanıt, teleolojik kanıttan farklı olarak 
"Evren sadece bir tek vadık tarafından tasarımlanmıştır" şeklin
deki tartışmalı ve zorunluluk ifade etmeyen bir öncüle dayanma
maktadır. Buradan şöyle bir sonuca varılabilir; "benim diğer zi
hinlere inancım rasyonel ise, Tanrı'ya inancım da öyledir. Fakat 
açık bir şekilde ilki rasyoneldir; o hâlde, ikincisi de öyledir"^'. 

Tanrı ile başka zihinler arasında çizilen bu paralellik ayrıntılı 
bir tartışma konusu olabileceğinden burada daha çok bunun Tan
rı hakkındaki bir bilginin kaynağı olduğu savunulan Kalvinci sen-
sus divinitatis üzerinde biraz duralım. Plantinga, insanın tabiatının 
Tann'ya dair doğal bir bilgi imkânına sahip olduğu şeklinde ifade 
edilebilecek bu yaklaşımı Aquinas'a da atfetmektedir. Kalvin'e 
göre, insan zihninin Tann 'dan haberdar eden bir boyutu vardır, 
öyle ki insanlann gafil kalmamaları için Tann kendisini onların 
zihnine, deyim yerindeyse, 'aşıladığından' insanlann hepsi bir şe
kilde Tann'nın varlığını, yaratıcılığını algılarlar. Sensus divinitatis, 
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^2 Bkz. Plantinga, Warranted Christian Belief, s. 170-180. Kalvin'in Tann hakkın
daki bilgiye dair görüşleri için yine bkz. E. D. Dowey, The Knowledge of God 
in Calvin's Theology, s. 3-40. 

'3 Warranted Christian Belief, s. 180-183. 
D. Reiter, "Calvin's "Sen.se of Divinity" and Extemalist Knowledge of God", s. 253. 

'5 Bkz. Plantinga, VCarranted Christian Belief, s. 171. Kalvin'in insan fıtratına atfet-

Plantinga'nın yorumladığı gibi, değişik koşullarda insanlan Tanrı 
inancına götüren bir çeşit bilişsel bir yetidir. Burada, öyle görünü
yor ki, Kalvin'in iddia ettiği bu yeti insanların bir bakıma doğuş
tan sahip olduğu bir yetidir, ancak onların doğuştan bilkuvve sa
hip olduğu bu yeti uygun koşullarda bilfiil hâle gelmektedir. Ve 
böyle koşullarda bu yetinin faaliyete geçmesi insanda Tanrı inan
cının doğrudan ortaya çıkmasına neden olmaktadır.^^ 

Bu şekilde oluşan Tann inancı veya bu yolla Tann hakkında elde 
edilen bilgi tecrübi midir, yoksa algısal mıdır? Tanrı'nın doğrudan 
insanın algısal tecrübesine konu olabileceği oldukça sorunlu gö
rünmekle beraber kendisini, kelamı veya benzeri bir fiiliyle dolay
lı da olsa bir tür algısal tecrübeye konu edemeyeceğini ortaya koy
mak güçtür. Fakat, Plantinga'nın da belirttiği gibi, Alston'ın bile ile
ri sürdüğü şekliyle Tann'nın algılanmasındaki 'algı' daha çok analo
jik (teşbihi) bir temelde anlaşılmalıdır. Aynı şekilde, Kalvinci bir 
sensus diviniîatis'le Tann 'nm varlığından haberdar olmak da 
O'nun doğrudan, bizzat algılandığı anlamına gelmez. Bir başka ifa
deyle, Tann'dan doğrudan haberdar olmak zorunlu olarak O'nun 
doğrudan algılandığı anlamına gelmediği için, sensus divinitatis'in 
Tann'ya ilişkin bir doğrudan algılamayı içerdiği söylenemez. ''̂  

Sensus divinitatis insanın Tann hakkındaki bilgisinin bir bakı
ma htri olduğunu ifade etmektedir. D. Reiter'a göre, Kalvin'in in
sanın tabiatında varolduğunu düşündüğü bu "ilahi his" sayesinde 
sağduyusunu kaybetmemiş her insanın "Tanrı vardır" önermesi
nin doğruluğunu bilir, düşüncesinin iki önemli boyutu vardır. Bu
na göre, evvela, ilahi his yoluyla Tanrı 'dan haberdar olmak, O'na 
inanmak için epistemik haklı bir gerekçe veya böyle bir inancın 
rasyonel o lduğunun ötesinde. Tanrı hakkında doğrudan bir bilgi 
kaynağı teşkil eder. Kalvinci bu anlayışın diğer sonucu da, insa
nın fıtratında yer alan bu ilahi hisse bağlı olarak, Tann hakkında
ki bilginin bütün insanlar için evrensel olduğudur.^'' Buna göre, 
ilkel ve barbar toplumlar dahil Tanrı 'nın varolduğuna ilişkin de
rin bir hissin bulunmadığı hiçbir insan topluluğu yoktur.-"' 
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tiği "ilahi his" olgusunun Hıristiyanlık inancındaki ilk günahla bütünüyle köre-
lip, körelmediği ve daha sonra iman ve Kutsal Ruh'un etkinliğiyle yeniden işler 
hâle gelip gelmediği bir tartışma konusudur. Bu konuda bkz. Plantinga, War-
ranted Christian Belief, s. 184-186; 199-240; M. C. Sudduth, "Calvin, Plantinga, 
and the Natural Knowledge of God: A Response to Beversluis", s. 92-103. 
Bkz. Plantinga, Warranted Christian Belief, s. 173; 180-183. 

" Critigue of Pure Reason, Bl (s.41). 

Farklı düşünürlerde değişik şekillerde ifade bulan "teolojik 
sezgicilik"in dayandığı temel düşünce insanın bir bakıma fıtra
tında Tanrı 'nın varlığının bilgisine götürecek bilişsel bir yetinin 
bulunduğudur. Kalvinci sensus divinitatis'ie olduğu gibi, her ne 
kadar böyle ilahi hissin ortaya çıkışı tecrübeye konu olan birta
kım koşullara bağlı olsa da, böyle bir sezginin en temelde fitn 
bir temeli olduğu için önemli bir yönüyle Tanrı'nın a priori bir 
yolla da bilineceği iddiasını içermektedir. Dolayısıyla, bu anlayış 
Tann'ya ilişkin bir bilginin esasen doğuştan olabileceğini öngör
mektedir. Kuşkusuz bu, Plantinga'nın belirttiği gibi, bir insanın 
henüz daha anne karnında iken böyle bir şeyi bildiği veya bile
ceği anlamına gelmez. Esasen, mantıksal ve matematiksel öner
menin bilinmesi de dahil hiçbir doğrunun a priori yolla bilinme
sinin böyle bir önkoşulu yoktur; dolayısıyla belli bir tecrübeyi 
öngörür. O hâlde, insanda doğuştan varolan bir ilahi hissin tec
rübi koşullarda ortaya çıktığını düşünecek olursak, böyle bir bil
ginin epistemik haklı-çıkarım temelinin tecrübe olup olmadığı 
yanıdanması güç bir soru gibi durmaktadır. Fakat, açık olan bir 
şey vardır ki, böyle bir bilgi de a priori sezgiler ile a posteriori 
sezgiler birbirlerine eşlik ediyor görünmektedider. ' '* 

Ancak Kalvinci bir ilahi his anlayışının sağladığı Tanrı'nın a pri
ori bilgisi ile mantıksal matematiksel doğruların a priori yolla bi
linmesi arasındaki bir farka işaret etmek gerekir. Her şeyden ön
ce Kant'ın dediği gibi, "her ne kadar bütün bilgimiz tecrübeyle 
başlasa da bu onun hepsinin tecrübeden çıktığı anlamına gel-
mez"^^ düşüncesini doğru kabul edecek olursak, a priori bilgi tec
rübeden bütünüyle bağımsız olamaz. Fakat bu anlayış aynı za
manda bir şeyin, temelde tecrübeyle başlasa da, ondan bağımsız 
olarak bilinemeyeceği anlamına da gelmez. Örneğin, basit mate
matiksel bilgiler başlangıçta tecrübeyle başlasa da, bunu takip 
eden birçok matematiksel doğru tecrübeden bağımsız bir şekilde 
bilinebilir. Yani, daha sonra, a priori ve a posteriori sezgilerin eş
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zamanlı bir birlikteliği gerekli değildir. Oysa, Kalvinci bir ilahi his 
anlayışı sanki böyle bir birlikteliği gerekli görüyor. Çünkü söz ko
nusu ilahi his ancak belli tecrübi koşullar altında ortaya çıkmakta 
ve bu koşullardan bağımsız düşünülememektedir . 

Ashnda, tahmin edilebileceği üzere, Tanrı hakkındaki bilgiye 
yine O 'nun insanın fıtratına yerleştirdiği bir bilişsel yetiyle ulaşı
labileceği düşüncesi^* temelde teistik dinlerde yaygın olan "Tan
rı insanı kendi suret inde yaratmıştır" inancının doğal bir uzantısı 
olarak da görülebilir. Fakat, görüldüğü gibi, böyle bir düşünce 
geçerliliğini neredeyse bütünüyle bir başka teistik inanca dayan
dırmaktadır ve bu oranda da tatmin ediciliği bu inancın bağım
sız bir şekilde temellendirilmesine bağlıdır. Dolayısıyla, teolojik 
sezgiciliğin öngördüğü Tann 'nın bilgisine yine O 'nun insan tabi
atına yerleştirdiği doğuştan bir yetiyle erişilebileceği düşüncesi 
tatmin edici olacaksa, Tann 'ya dair a priori (doğuştan) bilginin 
bağımsız bir felsefi temelde gerekçelendirilmesi gerekir. Bu ko
nuyu, bir sonraki bö lümde , özellikle Descartes 'm görüşleri çer
çevesinde irdeleyeceğiz. Şimdi, dinî tecrübe çerçeves inde ele 
alınabilecek bir başka yaklaşım üzerinde duralım. 

3-4. Mistik Tecrübe ve Tanrı 

Mistik tecrübe ile dinî tecrübenin bazı açılardan benzer oldukları
nı, hatta ikisi arasında önemli bir örtüşümün olduğunu düşünmek 
doğru olmakla birlikte, dinî tecrübeyi mistik bir tecrübeden daha 
belirgin kılan birtakım niteliklerden söz edilebilir. Bu iki tecrübe 
arasındaki farkı dile getirmenin bir yolu dinî tecrübenin mistik bir 
karakter arz ettiği ve her dinî tecrübenin mistik bir boyutundan 
bahsedilebileceği hâlde, her mistik tecrübenin dinî tecrübe olma
dığını düşünmektir. Esasen, bu noktada daha makul bir yargıya 
varmak için böyle bir tamlamadaki 'dini' teriminin referansını ye
terince belirlemek gerekir. Hinduizm ve Budizm gibi teistik-olma-
yan dinlerde zati niteliklere sahip bir Tanrı anlayışına rasdamak 
bir yana, bu dinlerde Mutlak varlık inancının varolduğunu söyle
menin dahi zorluğuna dikkat çekmek gerekir. Dolayısıyla, teistik-
olmayan dinlerin teizmin Tann anlayışını reddetmek noktasında 

™ Birinci bölümde Kur'an'ın da insanın tabiatındaki böyle bir fıtrata işaret ettiği
ne ve bu fıtrat korunduğu sürece Allah'ın bu yolla bileneceğine değindik. 
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a-teistik olup olmadıkları tartışması bir yana, öyle görünüyor ki, 
dinî nitelikler sergileyerek ortaya çıktığı hâlde en azından teistik 
inancı yadsıyan bir mistisizmden söz etmek pekala mümkündür.^ ' 

Dinî tecrübenin doğası ile mistik tecrübenin doğası arasında 
önemli bir örtüşüm olmakla biriikte bu iki tecrübenin gerek nes
nesi açısından birbirinden aynlabileceğini ve gerekse mistik tec
rübenin dinî tecrübeye oranla daha geniş bir alana sahip olduğu
nu söyleyebiliriz. Mistik tecrübe bazen aşkın bir varlığa ilişkin ol
mayan ve hatta kimi zaman tamamen natüralist bir bağlamda 
(kozmik bir mistik tecrübe gibi) dahi gerçekleşebileceği hâlde, en 
azından teistik anlamdaki dinî tecrübeyi aşkın varlıkla ve hatta 
doğrudan Tann'yla ilişkilendirmeden anlamak zor görünmektedir. 

W. Stace'e göre mistisizmi temelde ikiye ayırmak mümkündür: 
Dışadönülc ve içedönüli mistisizm. Dışadönük mistisizmde evren
deki bütün varlıklar genellikle nihai bir varlığa referansla bir bir
lik olarak tasavvur edilmiş olup, böyle bir nihai varlık bazı kül
türlerde, panteist sayılabilecek bir tarzda bütün varlıkların özü 
Tann'yla özdeşleştirilirken, diğer birtakım kültürlerde böyle bir 
özdeşleştirilmeye gidilmemiştir. İçedönük mistisizmde ise varlık
lar arasındaki her türlü faklılık birleştirici bir bilinç tarafından or
tadan kaldırıldığından söz konusu birlik daha çok bilinçsel bir 
birliktir. Hinduizm ve Budizm gibi teistik-olmayan dinlerde bu ol
gu "salt bilinç" veya 'boşluk' olarak ifade edilirken, teistik bazı 
geleneklerde bu tür bir tecrübe Tann'yla özdeşleştirilmiştir.*" Mis
tisizmin monist ve teistik olmak üzere iki farklı anlayış sergiledi
ğini ileri süren R. C. Zaehner 'e göre ise bu iki anlayış arasındaki 
farklılık teistik (Hıristiyanlık ve İslam gibi) ve teistik olmayan 
(Hinduizm ve Budizm gibi) dinlerin basit bir şekilde karşı karşıya 
konulmasından ibaret olmayıp, iki anlayışın Tann'ya ilişkin tasav
vurları arasında aşılması güç bir farklılıktan kaynaklanmaktadır. 
Öyle ki, birinci anlayış Tanrı'yı bütün varlıkların - insan variiğının 
ve r u h u n u n - kaynağı veya temeli olarak ele alırken; ikinci anlayış 
bunu şahıslaştırılmış bir Tanrı anlayışının aşırı bir örneği olarak 
görür ve Tann ile ruhu birbiriyle özdeşleştirip, geriye kalan bütün 
varlıkları da yanılgı (hayal) kategorisine indirger.*' 

Bkz. w . Stace, "The Nature of Mysticism", s. 323-324. 
8 » Agm., -s. 318-323. 
*' Bkz. R. C. Zaehner, "Nature Mysticism, Soul Mysticism and Theistic My.sti-

cism", s. 333. 
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"2 Bkz. M. Fakhry, "Three Varieties of Mysticism in islam", Philosophy, Dogma 
and the Impact of Greek Thoııght in islam (M. Fakhry), s. 194-207. 

Mistik düşünceye ilişkin bu farklılıklara bir dinî geleneğin ken
di içinde de rastlamak mümkündür . M. Fahri, İslam geleneğinde-
ki mistik düşüncenin felsefi, müşahedeci ve vahdetçi olmak üze
re üç kategoride ele alınması gerektiğini dile getirir. Buna göre, 
İslam düşüncesindeki felsefi mistisizm Yeni-Eflatunculuk ve 
Aristoculuğun da izlerini taşıyan Fârâbî ve İbn Sînâ gibi Meşşai 
filozofların düşünces inde doğrudan Tann'yla değil de evrensel 
akıl (Akl-t Faal) ile birleşimi bir tür birliğe dönüştürmeyi amaç
layan mistisizmdir. Daha çok metafizik bir karaktere sah ip bu 
anlayış, İbn Sînâ'nın son dönemine atfedilen İşraki felsefeye yö
nelik ilk eğilimle başlayan süreçte daha da belirgin bir mistik 
karakter sergilemiştir. Diğer yandan, müşahedeye dayanan mis
tik itasavvufı) anlayış ile vahdet (birlik) fikrine dayanan mistik 
görüşün nesnesi ortak olsa da amaçları farklıdır. Bağdadî ve Ga
zâlî'nin eseder inde karşılaşılan birinci anlayışta mistiğin asıl he 
defi Tann'yı müşahede e tmek .ve İlahi aydınlanmayla imükaşefe 
ve keşf) 'fena' makamına erişmektir. Daha çok epistemik bir itti
sali ve ittihadı amaçlayan bu anlayışa karşılık, Bistâmî, Hallâc 
ve daha sonra da güçlü ifadesini ve savunmasını İbnu'l-Arabî 'de 
bulan vahdet-i vücudcu görüş daha temelde ontolojik birliği ön
gören bir tür metafiziksel monizmi temsil eder.^^ 

Mistik veya tasavvufi bu yaklaşımlar arasındaki farklılıklar 
başlı başına ele alınacak geniş bir konu olup, buradaki asd ko
numuz da bu olmadığından bu nokta üzer inde daha fazla dur
mayacağız. Bunun yerine, "mistik tecrübe" temeli üzer inde Tan
n'yı bilmenin imkânı çerçevesinde böyle bir tecrübenin mahiye
ti ve Tann'yla olası ilişkisi üzer inde duracağız. Tanrı 'nın kendi 
s inden başka hiçbir varlık tarafından tam olarak b i l inemeyece
ğinin sık sık altını çizen Gazâlî mistiklerin (ariflerin) tecrübesini 
şöyle tasvir etmektedir: 

Arifler gerçeklik sertıasına çıktıktan sonra Tek Gerçekten başka 
bir varlık görmediklerinde ittifak etmişlerdir. Şu var ki bunlar
dan bazıları bu hakikati ilmî bir irfanla bulmuş, kimi bunu bir 
zevk ve hâl olarak yaşamış; çokluk tamamen onlardan gitmiş 
ve sırf tekliğe dalarak mest olmuşlar, o halde akıllan zail olmuş, 
o zevk içerisinde sanki bayılmışlar, artık kendileri de dâhil Al-
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M Gazâlî, MişkatiVl-Envar. s . 31. 
** Age., s. 32-33. 
*' Gazâlî, "er-Risaletu'l-Leddünniyye", s. 70. 

lah'tan başka hiçbir şeyi hatırlamağa güçleri kalmamış, her şeyi 
unutmuşlar, kendilerinde Allah'tan başka bir şey kalmamış, öy
le sarhoş olmuşlar ki akıllarının otoritesi, hükmü aşağı düşmüş 
de bâzıları "Ene'l-Hakk = Ben Hakkım" demiş,..."' 

Öyle ki. 
Bu hal galebe çalınca hal sahibine izafede FENA adını alır. 
Hattâ fenaü'l-fena (yok olmanın yok olması) denilir. Çünkü o 
adam hem kendinden geçmiş, hem de kendinden geçmekten 
geçmiştir. Zira o halde olan kimse kendini bilmediği gibi, ken
dini bilmediğini de bilmez. Eğer kendini bilmediğini bilseydi, 
kendini bilmiş olurdu. Bu hale dalan kimseye mecaz diliyle it-
tihad (birleşme), hakikat diliyle tevhîd (birleme) denilir.** 

Tasavvufi (mistik) bir algıyı ifade eden ve Iteşf, müimşefe, 
müşaliede, iltıam vb. olarak adlandırılan böyle bir tecrübenin 
epistemik karakteri tam olarak nedir? 'Vahiy'le olan önemli epis
temik benzerliğine zaman zaman dikkat çekildiği hâlde yine de 
ondan ayrı düşünülen 'ilham', Gazâlî'ye göre, Külli nefsin birey
sel (insan) nefsi üzerindeki etkisinin bir sonucudur . Bu yolla 
oluşan bilgiye "leddüni bilgi iel-'ilmu'l-leddund" denmektedir . 
Böyle bir bilginin temel niteliklerinden biri doğnıdanlıkiır, çün
kü oluşumunda Tanrı ile insan benliği (nefsi) arasında herhangi 
bir vasıta yoktur; gaybdan gelen bir ışığın saf, temiz olan bir 
kalbe yansımasıyla oluşmaktadır." ' Görüldüğü gibi, mistik bir 
tecrübenin imkânı sıradan insan algısının sağladığı bir imkân ol
mayıp, oluşum koşulları önemli birtakım metafiziksel öğelere 
dayanmaktadır. Dolayısıyla, Tanrı'ya doğrudan bir tecrübi erişi
mi ifade eden böyle bir tecrübenin epistemik statüsünün ve de
ğerinin belirlenebilmesi için dayandığı temel meta-epistemolojik 
unsurlara biraz daha yakından bakmak gerekir. 

Kökeni felsefi açıdan Plotinus'a ve belki de Eflatun'a kadar ge
riye götürülebilecek bu tür bir misdk tecrübenin en çok üzerin
de yoğunlaştığı nokta insan benliği (ne/si veya ruAu) ve bu ben
liğin tabiatıdır. Öyle ki, insan benliği ile Tanrı veya ilahi benlik 
arasındaki ontolojik bağıntıya paralel olarak insan benliğine (ru
huna) epistemolojik bir yeti atfedilmektedir. Örneğin, Eflatun bir 
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Pbeado, İng.çev., D. Dallop, s. 29. 
" Republic, (VII. 527e). 
^ Enneads, İng.çev. S. McKenna, I. § 8, (M.H. Vazdi, The Principles of Epistemo

logy in Islamic Philosophy: Knowledge by Presence, s. 155'den naklen). 
^ M.H. Yazdi, age., s. 155-156. 

taraftan insan ruhunu en çok ilahi olana benzetirken**, diğer ta
raftan "ruhun gözü"nün ve epistemik açıdan olağanüstü değeri
nin altını çizmektedir.*^ Eflatuncu bu düşünce eğilimine teisdk 
geleneklerde de rasdamak mümkündür . "Tanrı'nın insanı kendi 
suret inde yaratmış olması" ve yine "kendini bilenin Rabbini bil
mesi" şeklinde dile getirilen sezgiler de aynı şekilde Tanrı ile in
san benliği arasındaki bu epistemolojik ve hatta ontolojik bağın
tıya referansla anlaşılmalıdır. 

Yeni Eflatuncu bir anlayışa dayandırı labilecek mistik tecrübe
nin temelinde önemli ölçüde 'huzur (hazır bu lunma, presence)' 
metafiziği bulunmaktadır . Bu düşüncenin öncüsü Plotinus'a gö
re, kendis inde 'başkalık' bu lunmayan Yüce (varlık), biz başkalı
ğımızı aştığımız sürece bize hazır bulunmaktadır ; bizimle bera
berdir. Biz de daima onun ö n ü n d e bulunmakla beraber her za
man bakmıyoruz ve görmüyoruz. Yüce o landan bütünüyle ayrı 
olmak varolmamakla aynı şeydir.** PloUnus'un bu düşüncesi as
lında, Yazdi 'ye göre. Tanrı ile insan arasındaki misdk bir birliğin 
bü tün temel dinamiklerini içermektedir. Buna göre, (i) Tanrı en 
azından aydınlatması Oşrakı, iUumination) yoluyla insan benli
ğinde her zaman hazır bulunmaktadır ; ve benzer şekilde (ii) in
san benliği, yanıltıcı öğeler (ki bu, insan benliğinin kendini 'baş
kası' olarak görmesidir) or tadan kaldırıldığı sürece, Tanrı 'nın 
huzurundz bulunmaktadır ve son olarak (iii) bir sudur ontoloji
s inde sudur eden bir varlıkla ilkesi arasında herhangi bir varo-
luşsal boşluk yoktur.*' Şimdi bu epistemik hazır bu lunuşun te
mel karakterinin nasıl gerçekleştiğinin üzer inde biraz ayrıntılı 
bir şekilde duralım. 

İslam felsefesinde huzur metafiziğine dayanan epistemolojik 
bir sezginin farklı kullanımlarına Fârâbî, îbn Sînâ, Gazâlî, îbnu' l -
Arabî gibi birçok düşünürde rastlamak mümkündür . Suhrever-
dî'nin düşünces inde sistemleşen ve "huzuri bilgf' olarak adlan
dırılabilecek bu epistemolojik sezgi esasen İşraki eko lün bilgi 
felsefesinin de temelini oluşturmaktadır. Bu epistemolojik yakla
şım zihinsel bir öznenin kendi zihinsel eylemleri ile kendisine 
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konu olan nesnelerle bir tür özdeşleşmesi varsayımma dayan
makta ve buna bağlı olarak huzur veya lıazır bulunma da böyle 
bir zihinsel bilişe konu olan nesnelerin zihne hazır bu lunuşunu 
ifade etmektedir. Başka bir deyişle, bir bilginin huzuri olarak 
adlandırılmasının nedeni bilgiye konu olan nesne/ ler in episte
mik özneye içkin bir şekilde hazır bulunmasıdır . '" Öyle ki, bili
nen nesne bu durumda bilen özneye bir şekilde içkin olduğun
dan huzuri bilgide özne ile nesne arasında bir birlik söz konu
sudur ve hatta özne ile nesne esasen bir ve aynı şey olmakta
dır . ' ' Öyle ki, huzuri bilgide "bilen, bilinen ve bilmek eylemi 
arasında varoluşsal bir birlik"'^ oluşmakta ve böylece bilginin 
nesnesi öznesine nesnel olarak hazır bu lunduğundan bu yolla 
oluşan bilgi kendiliğinden apaçık (self-evidenO bir bilgidir." 

Bu bilgi anlayışının temel paradigmasını bir kişinin/benliğin 
kendi hakkındaki öz-bilgisi oluşturmaktadır. Suhreverdî 'ye göre, 
kendi gerçekliğini doğrudan kavrayan; kendi varlığından asla 
gafil bu lunmayan bir vadık salt bir ışıktır ve insan benliği (ne/s) 
böyle bir varlıktır. Saf bir ışık olmasından dolayı da benliğinin 
kendi hakkındaki bilgisi kendi gerçekliğiyle özdeşdr. Yani, bir 
kimsenin kendini bilmesi esasen kendi gerçekliğinden başka bir 
şey olmadığından "benliğin bilgisi" ile "benliğin varlığı (gerçekli
ği)" arasında bir tür eşdeğerlilik söz konusudur . Dolayısıyla, bir 
benliğin varolması kendisini bilmesini, kendini bilmesi de vadı
ğını zorunlu kılmaktadır. ' ' ' O hâlde, huzuri bilginin en temel 
sezgisi gerçekliğinin kendisinden asla ayrı olamayacağı bir varh-
ğın kendisinden haberdar olması; kendi kendini bi lmesidir ." 
Hatta böyle bir bilgi, yani bir kimsenin (benliğin) kendi kendisi
nin farkında bulunması, yani kendi kendisini bilmesi, bilgi özne
sinin kendisine atfettiği herhangi "x'i biliyorum" şeklindeki bir 
yargının da zorunlu bir ontolojik ön-koşuludur." ' Huzuri bilgi 
anlayışının bu temel sezgisine değindikten sonra Tann'ya ilişkin 
bir bilgiye nasıl bir dayanak teşkil edebileceği üzerinde duralım. 

^ Age., s. 36-41. 
" Age, s. 43-44. 
« Age., s. 45. 
w Age., s. 45. 

Bkz., age., s. 72-81. Suhreverdî'nin insan benliğinin bir ışık olduğuna dair bu 
düşüncesi Gazâlî'nin "akıl" (dolayısıyla insan nefsi) için .söyledikleriyle önemli 
bir paralellik arz etmektedir. Bkz. Gazâlî, Mişkâtu'l-envâr, s. 17-18. 

95 Yazdi, age, s. 90. 
^Age, s. 75-77. 
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Tanrı ve insan benliği ( ruhu, aklı vs.) arasında bir bir leşme, 
birliktelik veya bir tür özdeşlik kabul edildiği taktirde, insan 
benliğinin kendisi hakkındaki bilgisinin doğrudanl ığından Tan
n'nın varlığına ilişkin bir bilginin doğrudanlığına gitmek zor gö
rünmemektedir . Benliğin öz-bilgisi çoğu kez sezgisel bilginin 
imkânı ve temel paradigması olarak ileri sürülmüştür. Böyle bir 
bilgi sıradan duyu verileriyle veya akli birtakım çıkarımlar yo
luyla elde edilmiş bir bilgi değildir. Dolayısıyla, bu tür doğrudan, 
sezgisel sayılabilecek bir bilginin varlığı tek başına m ü m k ü n bü
tün bilginin duyu algısının ve aklın analitik etkinliğinin sağladığı 
bilgiye indirgenmeyeceğine dair önemli bir istisna ve gerekçe 
teşkil etmektedir. Çünkü benliğin kendi hakkındaki bilgisi ne 
duyusal ne de aklın çıkarımsal bir bilgisidir. Fakat, böyle bir bil
gi her ne kadar aklın çözümleme ve çıkarımla sağladığı bir bilgi 
olmamakla birlikte onu, B. Russell'in yaptığı gibi' ' ' , akla karşıt 
olan bir şey olarak düşünmek de pek doğru görünmemektedi r . 
Aslında benliğin ( ruhun) bu bilgisi o n u n özsel yapısını oluşturan 
aklın kendisi hakkındaki doğrudan bilgisi olarak da görülebilir. 

Tann'ya ilişkin böyle bir tecrübenin metafiziksel ön-koşulu 
Tanrı ile insan benliği varsayılan bir tür bağıntıdır ve, öyle görü
nüyor ki, bu tür mistik bir tecrübenin bilişselliği söz konusu ol
duğunda, epistemolojik sezgileri ontolojik sezgilerden ayırmak 
güçtür. Öyleyse, Tanrı'yı bu yolla bilmek noktasındaki epis temo
lojik bir iddianın geçerliliği önemli olarak Tann ile insan benliği 
arasında varsayılan bu bağıntının/ilişkinin temel karakter ine ve 
yine bu ilişkinin ne şekilde temellendirileceğine bağlı kalacaktır. 

Tanrı ile insan benliği arasında bir tür mistik birliği öngören 
işraki yaklaşımın temel sezgisi Tanrı 'nın işrak yoluyla insan ben
liğinde hazır bu lunduğudur . Buna bağlı olarak, insan benliği 
Tanrı 'nın bu hazır bu lunuşuna doğrudan bir epistemik erişim 
sağlamakta ve hatta bir ye rde Tanrı ile insan benlikleri özdeş 
leşmektedir. Dolayısıyla, Tanrı-insan arasındaki bu ilişki Tan-
rı'mn benlikte, benliğin de Tanrı'da hazır bulunuşuna ilişkin ba
sit ve bölünmez bir ilişkidir.'* Şimdi, soruna teistik bir çerçeve
de kalarak yaklaşıp, böyle bir tecrübenin Tanrı hakkındaki bir 
bilgiye nasıl kaynaklık edebileceğini dikkate aldığımızda yanıt
lamamız gereken önemli birtakım sorular karşımıza çıkmakta-

Bkz. B. Russell, Mysucism and Logic, s. 16. 
Yazdi, age., s. 146. 
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" Bkz. R. Arp, "Plotinus, My.sticism and Mediation", s. 146. 
Mişkâtu'l-envâr, s. 31. 

dır. Tanrı ile insan benliği arasındaki bu ilişkinin tabiatı episte
molojik midir, yoksa ontolojik midir? Yani, böyle bir tecrübedeki 
özne-nesne özdeşleşmesi sadece bilişsel bir düzlemle sınırlan-
malı mıdır, yoksa ontolojik bir özdeşlik mi söz konusudur? 

Mistik bir tecrübenin teistilc bir birliğini monistili bir birlikten 
ayırmak gerekir. Bu ikisi arasındaki en temel farklılık binncisin-
de insan ruhunun kendi benliksel özdeşliğini koruyor olmasına 
karşın, ikincisinde insan ruhu benliksel özdeşliğini kaybedip 
Tann 'da bütünüyle erimekte; yok olmaktadır . ' ' Dolayısıyla, öyle 
görünüyor ki, mistik bir tecrübenin gerek teistik bir yorumun
dan ve gerekse bir dereceye kadar b/7ı>seyiiğinden bahsedebil
mek için bu tecrübede özne-nesne ayrımının bir şekilde korun
ması gerekmektedir . Neden böyle düşünülmesi gerektiğinin en 
temel nedeni mistik bir tecrübenin mutlak monistik bir yorumu
nun teizmin öngördüğü Tanrı-insan arasındaki temel ontolojik 
ayrımı or tadan kaldıracağı gibi, buna bağlı olarak, özne-nesne 
ayrımının ortadan kalkmasının Tann'yı bilmek epistemolojik id-
diasmın da kısır bir döngü veya bir tür totolojiyle sonuçlanaca
ğıdır. Ancak, diğer yandan, Tann ile insan benliği arasında aşıl
maz bir ontolojik ayrım düşünüldüğünde de böyle tecrübenin 
nasıl m ü m k ü n olabileceği sorusu yeniden karşımıza çıkacaktır. 
Dolayısıyla, epistemik bir erişime veya bilişsel bir özdeşleşmeye 
imkân sağlayan ontolojik bir zeminin vadığı her halükârda kaçı
nılmaz gibi görünmektedir. 

Soruna yalnızca mistik tecrübenin epistemolojisini dikkate ala
rak yaklaştığımızda söz konusu bir leşmenin/özdeşleşmenin me
cazi karakterdeki geçici bir hâl olduğu düşünülebilir. Yukanda 
Gazâlî 'den yaptığımız aktarımlarda da görüleceği üzere, böyle 
bir tecrübe geçici bir.hâl çerçevesinde oluşmakta ve insan ben
liği bu hâlde Tann 'da mecazi olarak erimesine veya yok olması
na karşın tecrübenin özne ve nesnesi arasındaki ontolojik ayrım 
gözetilmektedir. Böyle bir tecrübe esnasında özne ve nesne ara
sındaki ontolojik ayrımı korumanın zoriuğunu Gazâlî 'nin "Şişe 
inceldi, şarap süzüldü. Birbirine benzediler, iş güçleşti. Sanki şa
rap var, kadeh yok; yahut sanki kadeh var, şarap yok"'"° ben
zetmesinde görmek mümkündür . Buna rağmen Gazâlî dikkatli 
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bir şeki lde "Ama şarap kadehtir" demekle "Şarap sanki kadeh-
tir" '° ' d e m e k arasmdaki farka dikkat çekerek bu iki yargmm 
farklı mantıksal ve ontolojik sonuçlar doğuracağının farkındadır. 
Buradaki 'sanki ' sözcüğü mistik t ec rübede Tanrı ile insan ben
likleri arasındaki ontolojik bir birleşme veya özdeş lemenin ger
çek o lmaktan ziyade mecazi olarak anlaşılması gerekt iğine işa
ret etmektedir. 

Mistik tecrübede 'ışık (nur) ' ve "İlahi aydınlatma" metaforunun 
önemli bir yer işgal ettiğini ve bir tür ışık olan insan benl iğinde 
Tann'nın, aydınlatmasıyla bir şekilde hazır bu lunduğunu gördük. 
Bu metafora bağlı kalarak, Tanrı ile insan benliği arasındaki on
tolojik ve epistemolojik ilişkiyi açıklayabilir miyiz? Böyle bir tec
rübede ışığın gerçek kaynağının Tann olduğu ve insan benliğin
de tezahür eden ışığın ancak ilahi ışığın bir uzantısı ve yansıması 
olduğunu düşünmek mistik bir tecrübenin birleyici (Tanrı 'dan 
başka hiçbir varlığın gerçek olarak görülmemesi) karakteriyle 
uyuşmaktadır. Bu durumda insan benliğinin Tann'yı tecrübe et
mesi esasen yansıyan bir ışığın kendi kaynağı olan asıl ışığa dö
nerek oraya katılması ve orada yok oluşu (fena) anlamına gele
cektir. Ancak bütün bunlara anlam verebilmek için insan benliği
nin, tecrübenin öznesi olarak, kendi öz bilinci koruyabilmesi ge
rekir. Mistik tecrübedeki bu ayrımı temellendirmenin en önemli 
yollarından biri belki de ışığın kendi içinde bir dolayımın gerçek
leştiğini; yani insan benliğinde tezahür eden ışığın kaynağına 
(Tann'ya) referansla dolayımlandığını düşünmektir. Mistik tecrü
be de böyle bir dolayımda insan ruhunun Tann'yla birleşmesin
de bir şekilde kendinden haberdar olmayı ifade edecek ve insan 
ruhu ile Tanrı arasında bir tür aracılık yapacaktır.^^^ 

Fakat, öyle görünüyor ki yukarıda Gazâlî 'den yaptığımız ak
tarmada da görüleceği üzere, epistemolojik bir özne-nesne ayrı
mı tecrübe esnasında or tadan kalkmakta ve hatta mistik bu es
nada kend inden geçtiğinden bile haberdar o lmamaktadır (/e-
nau'l-fena). Yalnız, mistiğin böyle bir tecrübede, daha sonra da 
olsa, özne-nesne gibi bir epistemolojik ayırımın farkına varabil
mesi tecrübenin epistemik s tatüsüne bir açılım getirebilir. So
nuçta, ilahi ışıkla insanda tezahür eden ışığın mistik bir tecrübe-

'<» Age., s. 31. 
' " 2 Plotinusçu bir dolayımlanmış birlik anlayışı için bkz. R. Arp, agm., s. 148-149. 
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Bkz. Gazâlî, Mişkâtıı'l-envâr, s. 28-30. 
"« G.W.F. Hegel, age., I. 33. 

Örneğin, bkz. 15. Hicr, 29, 

de bir araya geldiğini ve hatta ikincisinin birincisinde bütünüyle 
yok olarak bir şekilde özdeşleştiğini düşünsek de bu iki ışık 
(asıl ışık Tanrı ile onun ancak bir yansıması olan insan benliği) 
arasında ontolojik ayrıma gidilebilir görünüyor. Tıpkı gerçek 
mânâdaki bir 'varlığın' ancak Tann 'ya atfedilebileceğine katıl
makla birlikte, diğer varlıklara bir tür ontolojik statü atfedilebil-
mesi gerektiği gibi. '" ' 

Doğrusu, Tanrı ile insan benliği arasında ontolojik bir zemin 
bulunmaksızın mistik tecrübenin ve bu temelde Tann'ya ilişkin 
epistemik bir erişimin imkânı da rahatlıkla yadsınabilir. O hâlde, 
mistik bir tecrübeye olanak tanıyan bu ontolojik zemin ne olabi
lir? Bu soruyu yanıtlamanın yollarından biri Hegel gibi köklü bir 
adım atarak Tanrısal ruh ile insan ruhu arasında temel bir mahi
yet ayrımına gidilemeyeceğini düşünmektir: 

...iki tür akıl ve iki tür Ruh olamaz; (birbirinden) mutlak ola
rak farklı İlahi bir akıl ve insani bir (akıl]; İlahi bir Ruh ve in
sani bir [ruh] olamaz. İnsani akıl -bir kimsenin varlığına dair 
bilinci- tabii ki akıldır; o insandaki ilahi olandır, ve Ruh, 
Tanrı'nın Ruhu olduğu oranda, yıldızların ötesindeki, dünya
nın ötesindeki bir ruh değildir. Tam tersine. Tanrı hazır bu
lunmaktadır, her yerde hazır bulunmaktadır ve Ruh olarak 
bütün ruhlarda mevcuttur. 

Hegel'in bu yaklaşımı ilk bakışta teizmin Tanrı ile insan ara
sında korumayı amaçladığı temel ontolojik ayrımı ihlal ediyor 
görünebilir, ancak konuya özellikle 'ruh' açısından baktığımızda 
bu düşünceyi destekleyecek teistik unsudara rastlamak müm
kündür. Örneğin, Kur'an'da ruhun yaratıldığına dair bir işaret 
bulunmadığı gibi, onun İlahi kaynaklı olduğunu; Allah'ın insana 
ruhundan üflediğini açıkça dile getiren ayetler mevcuttur."" Ni
tekim Gazâlî gibi bir düşünür bile Tann ile insan ruhunun varlık 
modu arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, kendi ruhumuzun ser
gilediği niteliklerden hareketle Tanrı ve şifadan hakkındaki bir 
bilgiye erişebileceğimizi savunmuştur. Aslında ruhun bu nitelik
lere sahip oluşu ve Tann'yı doğrudan bilmek noktasında yetisi, 
bu yaklaşıma göre, onun ilahi kaynaklı o luşundan kaynaklan-
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maktadır.'"* Diğer yandan, Tann 'nm maddi bir varlık olmaması , 
bilgi, güç, irade vb. kişisel niteliklere sahip olması O'na benzer 
nitelikler sergileyen insan ruhuyla aynı veya benzer bir ontolo
jik statüye sahip olduklarını düşünmemize önayak olabilir. 

Bütün bu düşüncelerin Tanrı ile insan benliği arasındaki önem
li bir ontolojik bir bağıntıya dikkat çektiğinde kuşku yoktur, an
cak bu, yukarıda da değindiğimiz gibi, Tann ile insan benliği ara
sındaki temel ontolojik aynmı ortadan kaldırmayı gerektirmeme-
lidir. Burada dikkat çekilen benzerlik Tanrı ile insan arasındaki 
niteliksel benzerlik olup, tek-ruhçuluğa varan birebir bir özdeş 
lik değildir. Böyle anlaşıldığında, bizzat mistik bir tecrübe neden 
ve nasıl meydana geldiğini açıklamak da güçleşecektir; çünkü 
böyle bir tecrübe için gerekli olan dolayıma ihtiyaç kalmayacak
tır. Dahası, bu yaklaşım bizi Tanrısal noetik (zihinsel) faaliyeder-
le insani noetik faaliyetleri birbiriyle özdeşleştirmek gibi garip ve 
kabul edilmez sonuçlara götürecektir. Öyleyse, Tanrı ile insan 
benliğinin ontolojik statüsü arasında niteliksel bir benzerlik kur
mak ve hatta insan ruhunun ilahi kaynaklı o lduğunu d ü ş ü n m e k 
onların bir ve aynı şey olduğu anlamına gelmez. Kaldı ki, ilahi 
kaynaklı da olsa insan ruhunun hemen hemen her açıdan sınırlı
lığı ve hatta her insan ruhunun, buna göre, kendi kaynağı olan 
Tann'yı bile idrak etmekteki başarısızlığı ve yine insan ruhunun 
temel unsur lanndan olan aklın işlevlerinde karşılaşılan smırhlık 
ve yanılganlık vb. noktalarında sergilenen eksikliklerin hiçbiri te
izmin mükemmel sıfadara sahip Tanrı'sına atfedilemez. Diğer 
yandan, insan benliğinin Tann'yla birebir- özdeşleştirilmesi yara-
tılmışlık bilinci, kulluk, ibadet, bireysel sorumluluk gibi teizmin 
öngördüğü temel birtakım değerieri ortadan kaldıracaktır. Ancak, 
her halükârda, insan benl iğinin/ruhunun ilahi kaynaklı olup, 
Tann'yı bilmek konusunda epistemik bir ayrıcalığa sahip olduğu 
düşüncesi Tann ile insan ruhu arasında herhangi bir ontolojik 
özdeşliğe dayanmak zorunda görünmüyor. Keza insan benliğinin 
ilahi kaynaklı olduğu düşüncesinin temellendirilmesi de başka 
bir konu olup, kabul edilebilirliği önemli ölçüde insan benliğinin 
varlığına v,e mahiyetine ilişkin başka bir tatmin edici yanıtın bu
lunup bulunamayacağına bağlıdır.'"'' Şimdi soralım: insan, Tan-

' * BLI konuda bkz. M.S. Reçber, "Al-Ghazali, Platonism and the Metaphysics of 
the Seir , s. 75-78. 

I » ' Bu konuda bkz. M.S. Reçber, "Ben'liğin Varhğı ve Bilgisi", s. 75-81. 
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rı'yı Tanrı-insan benliği arasında kurulan ilişki temelindeki mistik 
bir tecrübeyle bilebilir mi? 

Bu noktada tatmin edici bir sonuca varmak çok zor görünmek
tedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi böyle bir tecrübenin 
bütünüyle özneye mahsus biricik bir tecrübe olması ve hakkında 
akıl yürütülebilecek bir kavramsal içeriğe dökülememesidir . '°" 
Ancak bu olgu bir mistiğin böyle bir tecrübeyi sıradan duyu algı
sına dahil edilebilecek bir tecrübenin ötesinde, deyim yerindey
se, altıncı bir hisle elde edemeyeceğini ve bu yolla gerçek bir 
sezgiye sahip olunamayacağını düşünmek için yeterli değildir. 
Dolayısıyla mistik bir tecrübenin gerçekten bilişsel bir tecrübe 
olması önünde herhangi bir a priori engel yoktur. Ancak bir kim
se, başka türiü desteklenmediği takdirde tek başına böyle bir 
sezginin doğru olduğunu düşünmek için bir gerekçe bulunmadı
ğını düşünebilir. Ancak buradan hareketle, Russell'ın yaptığı gi
bi '" ' , doğrudan bir bilginin imkânını sadece duyu verilerinin sağ
ladıkları içeriklerle sınırlayıp, akıl veya sezginin doğrudan bir 
bilgiye kaynaklık edemeyeceği sonucuna varmak da temellendi
rilmiş bir iddia gibi görünmemektedir . Benliğin k e n d i ^ n e ilişkin 
doğrudan tecrübi bilgisi ve Tanrı'nın insan benliğiyle olan ilişkisi 
varsayımına dayanan Tann'yı bilme sezgisinin başkasının erişi
mine kapalı oluşu ve böylece ifadeye dökülememesi , kuşkusuz, 
kendi başına bu tecrübenin geçersiz, bilişsel olmadığı anlamına 
gelmez. Peki ama, böyle bir tecrübenin Tanrı'ya ilişkin olduğu ve 
dolayısıyla da O'na dair bir bilgi kaynağı oluşturduğunun düşün
mek için ne tür bir epistemik güvencemiz olabilir? 

Şimdi birçok kimse bütün bunlara haklı olarak katılabilir ve, 
denilebiUr ki, bunun en temel gerekçesi de her kişinin kendi 
hakkındaki bilgisidir. Ancak böyle bir bilgi anlayışının teolojik 
yansımaları herkesi aynı derecede tatmin etmeyebilir. Bir benli
ğin kendini doğrudan bilmesi ile buna olanak sağlayan benliğin 
ontolojik gerçekliği arasında karşılıklı bir koşutluğun olması bir 
yerde kaçınılmaz doğrudur, fakat böyle bir epistemolojik/onto-
lojik koşuduluğun neden Tanrı'nın varlığını ve O'na dair bilgiyi 
de içermesi gerektiği tam olarak açık değildir. 

ibn Ruşd de mistik tecKibenin bu (öznel) boyutuna dikkat çekerek kanıtsal 
yetersizliğini vurgular. Bu konuda bkz. Taylan, age., s. 78-79. Yine bkz. B. 
Russell, Mysticism and Logic, s. 22-23. 

"» Bkz. age, s. 22-23. 
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Şüphesiz, bir kimse böyle bir tecrübe temel inde T a n n ' n m var
hğmı bir şekilde tecrübe ettiğine inanmak noktas ında haklı ola
bilir, fakat epistemolojik açıdan sorunlu görünen bu iddia lann 
doğruluğuna ilişkin epistemik bir haklı-çıkanrnın veya güvence
nin nasıl ortaya konulacağıdır. Fakat, denilebilir ki, mistik bir 
tecrübenin kavramsal bir yolla ifade edi lememesi böyle bir tec
rübenin teistik bir tecrübe (Tann'ya ilişkin) o lduğunu düşünme
ye de engel teşkil etmektedir. Fakat, mistik bir tecrübenin nasıl 
o lduğunun ötesinde, tecrübeye konu ölan varlığın nasıl bir var
lık o lduğunu, yani böyle bir vadığa ilişkin tanımlayıcı birtakım 
niteliklerden söz edemeyeceğimize göre, tecrübeye k o n u olan 
variiğın gerçekten Tanrı olduğu sonucuna nasıl varabiliriz? Dinî 
tecrübeyi tartışırken karşımıza çıkan "tecrübenin içinde bu lunu
lan kavramsal çerçeve" ve "yorumsal öğeler" sorunu burada da 
kendini hissettirmektedir. 

Aslında bu olgu Russell'in "tanıma yoluyla bilgi" ile "tanımla
ma yoluyla bilgi" ayırımı bağlamında biraz daha açımlanabilir. 
"Tanıma yoluyla bilgi" herhangi bir çıkanmsal dolayıma gidil
meksizin insan algısında doğnıdan hazır bu lunan duyu verileri
ni/içeriklerini ifade ederken, "tanımlama yoluyla bilgi" doğrudan 
duyu verilerinin sağladığı içeriklerle tanımlamasal/bet imlemesel 
olarak, "şu-ve-şu duyu verilerini sağlayan şey x'tir" şekl inde ta-
nımlamasal bir doğruluk ifade eden bilgidir. Buna göre, örneğin, 
doğrudan duyu algımıza konu olan bir şeyin rengi, şekH, sertliği 
vb. tanıma yoluyla elde ettiğimiz bir bilgi iken, bu duyu verileri
nin sağladığı tanımlamaya uyan bir şeyin, diyelim ki, 'masa ' ol
duğu tanımlamasal bir bilgidir. Her ne kadar masa gibi bir şey 
doğrudan duyu verilerimize konu olmasa da masaya ilişkin ta
nımlamayı ve bu tanımlamaya sadece bir (tür) nesnenin uygun 
düştüğünü biliyoruz. Russell'a göre, bü tün bilgimiz en temelde 
tanıma yoluyla elde edilen bilgiye dayanır, çünkü bir tanımlama
ya uyan bir şeyin gerçekten varolup olmadığı yine tanıma yo
luyla bilinecek bir şeydir."" 

Şimdi, bu epistemolojik ayrım temelinde mistik/dinî tecrübeye 
baktığımızda, mistik/dinî tecrübenin Tann'yı bilmek noktasında 
doğmdan tanımaya, dayanan bir bilgi anlayışına dayandığını dü
şünebiliriz. Ancak tanıma ve tanımlamaya dayanan bu bilgi tü-

" 1 Bkz. B. Russell, The Problems of Philosophy, s. 25-29. 
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rünün birbirinden Icadar ayrılabileceği üzerinde durulması gere
ken bir sorudur. Aslında Russell da tanıma yoluyla bir bilgi edi
nirken aynı anda tanımlamasal bir bilgi sahibi olup olmadığımız 
konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyleyerek konuya bi
raz temkinli yaklaşmaktadı r ." ' Ancak, her halükârda, tanıma 
yoluyla bilgimize konu olan varlığın gerçekten Tanrı o lduğunu 
bilebilmemiz için tanımlamasal bir bilgi kaçınılmaz görünüyor. 
Misdk/dinî tecrübede doğrudan verilen algı içeriklerinden böyle 
bir bilgiyi çıkarsamak mümkün değilse, böyle bir bilginin daha 
önce değindiğimiz a priori sezgilere müracaada ortaya konması 
kaçınılmaz görünüyor. Dolayısıyla, mistik bir tecrübe yoluyla 
Tann 'n ın tecrübe edildiğini ve bu yolla hakkında bilgi sahibi 
olabileceğimizi düşünebi lmek için tecrübeye konu olan varlığa 
ilişkin kavramsal bir niteleme kaçınılmaz görünmektedir . Fakat 
mistik/dinî tecrübede bu (a priori) unsurların farklılık arz etme
si doğrudan tanımaya dayanan bir bilginin de Tann'ya ilişkin ol
duğu yargısını güçleştirmektedir. Örneğin, İslam tasavvufu için
de ortaya çıkan mi.stik bir tecrübe doğal olarak belli birtakım 
özsel sıfatlara sahip Allah için yorumlanırken, Yeni-Eflatuncu-
lukta böyle bir tecrübe teizmin Tanrı anlayışla örtüşmediği dü
şünülebilecek 'Bir'e ilişkin görülecektir."^ Yeni-Eflatuncu düşün
cenin (ve kaynağını ondan alan yaklaşımların) bu noktada misti
sizm ile agnostisizmi birden benimsemeleri teizm açısından ayrı 
bir sorun olarak görünebilir. Çünkü, buna göre, m h bir taraftan 
kaynağı olan Bir'e yükselmeye çalışırken diğer taraftan Bir bilin
mez ve tanımlamaz olarak görülmektedir . Bu da ' tecrübe ' ve 
'bilmek' gibi kavramların Yeni-Eflatuncu bağlamdaki paradoksal 
yapısını yansı tmaktadır ." ' 

İnsan benl iğine/ruhuna ilişkin kavramsal bir çözümleme bir 
açılım sağlayabilir mi? Daha önce. Tanrı ile insan ruhunun varlık 
modu arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, kendi ruhumuzun ser
gilediği niteliklerden hareketle Tanrı ve şifadan hakkındaki bir 
bilgiye erişmenin imkânından söz etmiştik. Nitekim Tann 'n ın 
maddi bir vadık olmaması ve yine bilgi, güç, irade vb. nitelikle
re sahip olması ile insan ruhunun aynı veya benzer bir ontolojik 

"' Age, s. 25. 
Yeni-Eflatunculutc Tann'ya ilişl<in tecrübe anlayışı için bkz. P. Hadot, Plotinus 
OT the Simpücity of Vision, s. 35-63. 

"•̂  Bkz. Potter, agm., s. 249-250. 
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statüye sahip olması böyle düşünmemiz için bir e tken oluştura
bilir. Ancak, öyle görünüyor ki, bu akıl yürütmenin tamamlana
bilmesi için mistik tecrübenin temel varsayımı olan "Tann'nın 
insan benl iğinde hazır bu lunduğu" metafiziksel varsayımının 
doğru o lduğunu düşünmemiz gerekir. Bu varsayımın doğru ol
duğunu düşünmek için ne tür bir gerekçe olabilir? 

Mistik tecrübeye konu olan varlığa ilişkin kavramsal bir açılı
mın zoduğu ve yine böyle bir kavramsal açılımın tecrübenin 
kavramsal referans çerçevesine bağlı kaldığını d ikkate aldığı
mızda, doğrudan mistik tecrübe veya sezgiye dayalı bir gerekçe 
sunmak m ü m k ü n görünmüyor. Bu durumda salt mistik tecrübe
nin sınıdarı içerisinde kalarak tecrübeye konu olan varlığın Tan-
n o lduğunu düşünmek yetedi bir gerekçe gibi görünmüyor . 
Böyle bir tecrübe gerçekten Tann 'ya ilişkin olabileceği gibi, 
O 'ndan başka bir varlığa da ilişkin olabilir ve belki d e insan 
benliğinin sınırları içinde kalarak da indirgemeci bir açıklama 
yoluna gidebilir. Bu durumda misdk bir tecrübenin teistik bir 
yorumunu geçerli kılmak için hâlâ bir gerekçeye ihtiyacımız var. 
Bu noktada tecrübi-olmayan, akli (a priori) bir sezgimiz/gerek
çemiz olabilir mi? 

Böyle bir gerekçelendirmenin yolu, öyle görünüyor ki, insan 
benliğinin kendi hakkındaki bilgisinin bir yerde zorunlu olarak 
Tannsal olanı da ihtiva ettiğini; yani birbirinden bağımsız ola
mayacaklarını düşünmektir . Bu da bir anlamda, kendini bilen 
bir benliğin Tanrı'yı bi lememesinin bir çelişki o lduğunu göster
mekle mümkün olabilir. Peki ama, kendi benliklerini tanıma yo
luyla Tann 'ya dair bir tecrübe sahibi olamayıp, O 'nu bu yolla 
bilmeyenlere ne demeli? Bir teistin buna yanıtı söz konusu in
sanlann kendilerini gerçek anlamda tanımadıkları olabilir, fakat 
bu yanıtın tatmin edici olabilmesi için gerçekten kendini tanıma
nın nasıl bir şey o lduğunun bir şekilde gösterilmesi gerekir. An
cak, şöyle bir akıl yürütme bu noktada teist için açık görünüyor: 
Kendini bilen Tanrı'yı bilir düşüncesi her insanın kendine ilişkin 
bilgisinin Tann 'ya ilişkin bilfiil bir tecrübeyi/bilgiyi zorunlu kıla
cağı şekl inde değil, böyle bir şeyin ideal bir bağlamda (bilkuv
ve) çelişkili olacağı şeklinde anlaşılmalıdır. Tanrı 'nın varlığına 
ilişkin böyle bir bilginin imkânı bir anlamda insan benliğinin 
mahiyetini oluşturan aklın bilgisiyle de yakından ilişkili görünü
yor. Öyle ki, Tanrı 'nın varlığına ilişkin bir bilginin insan akh için 
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ı " BJcz. W.,Clıittlck, The SuTı Path ofKnowledge, s. 234. 

apaçık bir doğru o lduğunu düşünen İbnu'l-Arabî için, Tanrı'yı 
bilmek ruhun hayan, bi lmemek de o n u n ölümüdür ." ' ' Tanrı 'nın 
akıl yoluyla biUnip bil inemeyeceği ve bu bağlamda Tanrı'yı in
karın bir çelişkiye yol açıp açmadığı b u n d a n sonraki bö lümün 
tartışma konusunu oluşturmaktadır. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. TANRI'YI AKILLA BİLMEK 

Bir önceki bölümde "Tann'yı tecrübe bilmek" başlığı altında 
birbirinden farklı yaklaşımların olabileceğini; dolayısıyla 

Tann'yı tecrübe etmenin farklı şekillerde yorumlanabileceğini 
gördük. Bu bölümde üzerinde duracağımız "Tann'yı akılla bil
mek" gibi bir başlığın altına, öyle görünüyor ki, birden fazla gö
rüş veya yaklaşımı dahil etmek gerekmektedir. "Tecrübeyle bil
mek" ile "akılla bilmek" arasında kesin bir ayrıma gitmek her 
zaman mümkün görünmemekle beraber, felsefe tarihinde kayda 
değer bir geçmişi olan a priori ve a posteriori aynmını esas ala
rak iki bilgi veya biliş tarzı arasındaki farklılık önemli ölçüde 
nedeşdrilebilir. Epistemolojik açıdan bu kavramlardan birisini 
temel alarak bir diğerini tanımlamamız mümkündür. Örneğin, 
tecrübeye bağlı olan bir bilgi/biliş şekli ifade eden a posteriori 
kavramı esas alındığında, a priori kavramı da buna bağlı olarak, 
tecrübeden bağımsız olan bir bilgi/biliş şekli ifade edecektir. Di
ğer yandan, a priori bir bilgiyi aklın salt bilgisiyle özdeşleştiren 
bir yaklaşım için a posteriori sadece akla referansla bilinemeye
cek; ancak tecrübeyle sağlanabilecek bir bilgiyi ifade edecektir. 
Bu temel epistemolojik ayrıma bağlı kalarak konuya yaklaştığı
mızda "Tann'yı akılla bilmek" sorusu önemli ölçüde Tanrı'nın 
tecrübeden bağımsız bir şekilde bilinip bilinemeyeceği sorunsa
lına delalet edecektir. 

O hâlde, Tanrı'nın akılla bilinmesi sorusunun kapsamı ile 
O'nun a priori bir yolla bilinmesi sorusunun kapsamı arasında 
önemli ölçüde bir örtüşme vardır. Buna rağmen bu iki şey her 
zaman birebir örtüşmeyebilir. Çünkü Tanrı'nın akılla bil inmek 
her zaman a priori kavramıyla birebir örtüşmeyen doğuştan ve 
yine değişik akıl yürütmelere (istidlal ve nazar gibi) dayanan bir 
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bilgiyi de kapsayabilir. Doğuştan sahip olunan her bilginin aynı 
zamanda a priori olacağı nispeten açık olmakla birlikte, a priori 
yolla bilinen her bilginin doğuştan olduğu veya olması gerektiği 
aynı derecede açık değildir. Keza akıl yürütmeye dayanan bir 
bilgi önemli ölçüde a priori unsurlar içerse de temelde böyle 
akıl yürütmenin dayandığı öncüllerin her zaman a priori içerikli 
olması söz konusu değildir. Örneğin, bu bölümün ikinci kısmın
da teleolojik yaklaşım temelde tecrübeye bağlı bir akıl yürütme
ye dayanmaktadır. Aslında, daha başta da söylediğimiz gibi, ak
lın ve tecrübenin bilgisini kavramsal düz lemde birbirinden ayır
mak mümkün görünmekle beraber çoğu kez bu iki unsur birbi
rine eşHk etmektedir. Tann'yı bilmek noktasında da durum fark
lı değildir. Tann'yı tecrübe etmek ve tecrübeyle bilmek şeklin
deki bir iddianın kendi başına, salt tecrübeye referansla müm
kün olmadığını, böyle bir tecrübenin de önemli ölçüde tecrübeyi 
önceleyen birtakım kavramsal (a priori) unsurlara dayandığını 
gördük. Yine, Tann'yı tecrübeyle bilmek başlığı altında ele aldı
ğımız insanın Tann'yı yaratılışındaki "İlahi his"le bilebileceği ve 
yine, insan benliğinin ontolojik yapısı gereği Tanrı 'nın varlığına 
dair doğrudan bir tecrübi erişime sahip olduğu şeklindeki dü
şünceleri de salt tecrübe sınırları içinde kalarak açıklamak 
mümkün görünmemektedir . Bu iki tecrübe biçiminin de temelde 
insandaki birtakım doğuştan veya a priori yetilere referansta 
bu lunduğunu , hatta bu tür yetileri bir bakıma varsaydıklarını 
gördük. Buna rağmen, bu iki yaklaşımı Tanrı hakkında tecrübi 
bir bilginin imkânı çerçevesinde ele almamızın nedeni onların a 
priori unsurlar içermelerine rağmen 'tecrübe'yi esas almalarıdır. 
Bu açıdan bakıldığında, bu yaklaşımlar Tann 'nın varlığına ilişkin 
bir gerekçelendirmeyi, örneğin, bu bölümde ele alacağımız Tan
rı'ya ilişkin bir bilgiyi salt "Tanrı fikri"yle temellendirmeye çalı
şan Descartes 'm yaklaşımından oldukça farklıdır, çünkü ikinci 
yaklaşım tecrübeye değil, kavramsal bir çözümlemeye dayan
maktadır. Ancak her halükârda, Tanrı'ya ilişkin bir bilgi için a 
priori unsu darın veya sezgilerin bir yerde kaçınılmaz oldukları
nı gördük. Bu bölümde, Tanrı'ya ilişkin tecrübi bir bilginin da
yanmak zorunda kaldığı bu a priori unsurlar üzerinde duracak 
ve bu bağlamda daha çok, Tanrı'ya ilişkin bir bilgiye tecrübe
den bağımsız bir kavramsal çözümlemeyle - v e akıl yürütmeyle-
erişip erişemeyeceğimizi Descartes 'm yaklaşımı çerçevesinde ir-
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delemeye çalışacağız. Bu bölümde, bir yerde aklın Tann 'ya iliş
kin doğmdan bilgisi olarak ni telenebilecek bu yaklaşımın yanı 
sıra aklın Tann 'ya ilişkin çıkanmsal {dolaylı) bilgisini örnekle
yen bazı yaklaşımlar üzer inde duracağız. 

4.1. Tann Fikn ve Doğuştan Bilgi 

Tanrı 'nın varolduğunu bilebilmek için Tanr ı ' fikrinin kavramsal 
bir çözümlemesinin yeterli olduğu düşüncesi ontolojik kanıta 
kaynaklık eden ve felsefe tarihinde uzun bir geçmişe sahip olan 
bir yaklaşımdır. Ontolojik kanıtın St. Anselmci formülasyonu bu
nun açık bir örneğini teşkil eder. Bu düşünce çizgisinin episte
molojik iddiası Tanrı 'nın varlığına ilişkin bilgiye tecrübeden ba
ğımsız, salt kavramsal bir çözümlemeyle varılabileceğidir. Onto
lojik kanıta kaynaklık etmesi bakımından bu yaklaşım Descar
tes'tan önceki birtakım filozoflarda mevcut bulunmasına rağmen 
onu özellikle epistemolojik boyutuyla dikkate alarak ayrıntılı bir 
şekilde üzer inde durarak ortaya koymaya çalışan Descartes 'nr . 
Bilindiği gibi, Descartes'la başlayan modern Batı felsefesinin en 
genel niteliklerinin başında geleneksel felsefenin odağındaki 
'varlık' sorununu paradigmal denilebilecek bir değişiklikle 'bilgi' 
sorununa dönüş türmüş olmasıdır. Tabi ki, bilgi sorunu felsefenin 
ilk dönemler ine kadar uzanan temel bir sorundur. Yine de felse
fenin temel birçok sorununa epistemolojik açıdan yaklaşmak 
modern felsefenin ayıncı bir niteliği olmuştur. Dolayısıyla, gele
neksel olarak daha çok ontolojik bağlamda ele alınan Tann 'n ın 
varlığına ve mahiyetine ilişkin bu sorunun modern d ö n e m d e da
ha çok 'epistemolojik' boyutuyla ortaya çıkması bu temel yakla
şımın bir sonucu olarak görülebilir. 

Tanrı kavramına ilişkin bir çözümlemenin genellikle 'mükem
mellik' veya 'sonsuzluk' gibi fikirlere dayandığını ve bu fikiderin 
içeriklerinin tam olarak ne gibi niteliklerle belirlenebileceği ge
nel olarak Tanrı hakkındaki a priori sezgilerimize dayanmakta
dır. "Tanrı hakkındaki bu sezginin kaynağı nedir?" şeklindeki bir 
soru Descartes ' ın düşünces inde ayrıcalıklı bir yer tutar. Tanrı 
hakkındaki bilgimizi temellendirme yolu, ona göre, doğrudan 
Tanrı fikrinin kavramsal içeriği ve bu içeriğin insan tabiatına da
yandırılan doğuştancı bir yorumuna dayanır. Öyle ki, teizmin 
Tann'ya atfettiği temel niteliklerden olan sonsuzluk, değişmez-
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lik, ezelilik, her şeyi bilmek, her şeye gücü yetmek vb. yola ko
yulan Descartes için en önemli şey bu niteliklere sahip bir varlık 
veya cevher fikrinin kaynağıdır. 

Tanrı fikrinin kaynağı sorunu teistik olduğu kadar teistik-ol
mayan değişik yaklaşımların da konusudur . İnsan fıtratının Tan
rı'yı tanımaya veya inanmaya yönelik doğal (veya yaratılıştan) 
bir eğilimi o lduğunu vurgulayan teistik yaklaşımlar bunu sık sık 
insanın Tanrı-biçimsel (teomorfik) bir yönü olduğu düşüncesiyle 
açıklarken; Tann 'ya inansın veya inanmasın, 'Tann' fikrinin in
san için a priori bir anlaşılabilirliğe sahip olduğunu savunurlar. 
Buna karşılık, natüralist-ateist yaklaşımlar Tanrı fikrinin genel 
olarak insan kaynaklı o lduğunu; böyle bir düşüncenin insanın 
tabiatındaki birtakım eksikliklerin bir yansıması o lduğunu öner 
süreder . Descartes ' ın bu konudaki düşüncelerinin en temel 
amacı Tanrı fikrinin kaynağının insanın kendisi olamayacağı 
noktası üzerinde yoğunlaşmaktadır. Neden? 

Descartes ' ın bu yargıya varmasının çıkış noktası insanın ken
disinde bulduğu birtakım fikirlerin 'kaynağı 'nın ne olabileceği 
sorusudur. İnsanın, kendi gerçekliğinden daha az mükemmel bir 
dizi fikirlerin kaynağını bulmakta fazla zorlanmayan Descartes 
için, insanın (kendinden daha) "mükemmel bir varlık fikri"ne sa
hip olması ayncalıklı bir yere sahiptir: 

Gök, yer, ışık, sıcaklık ve sayısız başka şeyler gibi dışımdaki 
diğer birçok şey hakkında sahip olduğum düşüncelere dair 
onların nereden geldiğini bilmekte böyle bir güçlük duyma
mıştım. Çünkü onlarda, onları benden üstün kılacak hiçbir şey 
gözlemlemedim; ve böylece onların, doğm olduklan takdirde, 
sahip olduğu herhangi bir mükemmellik oranında tabiatıma 
dayandıklarını; ve doğru olmadıkları takdirde, onları yoktan 
edindiğime -başka bir ifadeyle, sahip olduğum bir eksiklikten 
dolayı bende bulunduklarına inanabilirdim. Fakat aynı şey 
kendimden daha mükemmel bir varlık hakkındaki fikir için 
geçerli olamazdı. Çünkü bunu yoktan edinmiş olmak açıkça 
imkansızdı; ve daha fazla mükemmel olanın daha az mükem
mel olandan çıkması bir şeyin yoktan çıkmasından daha az 
çelişkili olmadığı için onu kendimden çıkarsamış olamazdım. 
Dolayısıyla geriye sadece tbu] fikrin olduğumdan gerçekten 
daha mükemmel bir tabiat tarafından ve hatta kendimde hak
kında fikir sahibi olabildiğim bütün mükemmelliklere sahip 
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olan, yani -tek kelimeyle kendimi açıklarsam- Tanrı tarafın
dan bana konulmuş olduğu ihıtimali kalıyordu.' 

Benzer şekilde Metafizik Düşüncelefde de Descar tes Tanrı 
fikrinin kaynağının insanın kendisi olamayacağını savunur: 

Böylece geriye sadece Tann fikri kalıyor; ve [bu] fikirde ben
den kaynaklanmayacak herhangi bir şeyin olup olmadığını iyi
ce düşünmem gerekir. 'Tanrı' sözcüğüyle sonsuz, <ezeli, de
ğişmez,> bağımsız, en yüksek derecede bilgili, en yüksek de
recede güçlü, ve hem beni hem de varolan her şeyi (başka bir 
şey varsa) yaratmış olan bir cevher anlıyorum. Bütün bu sıfat
lar öyledir ki onlar üzerine ne kadar çok dikkatle yoğunlaşır-
sam onlann sadece benden kaynaklanmış olma ihtimali o ka
dar az görünüyor. Böylece [şimdiye kadar] söylediklerimizden 
Tann'nın zorunlu olarak varolduğu sonucuna varılmalıdır. 
Bir cevher olmam hasebiyle cevher fikrine sahip olduğum 
doğrudur; fakat bu, sonlu olduğumda, bu fikir gerçekten son
suz olan bir cevherden gelmedikçe benim sonsuz bir cevher 
fikrine sahip oluşumu açıklamayacaktır.^ 

Descartes, Tanrı fikrinin insan bilgisine n e şekilde konu oldu
ğu sorusunu onun, deyim yerindeyse, doğuştancı veya a priori 
karakterine dikkat çekerek yanıtlamaya çalışmaktadır. Her şey
den önce. Tanrı fikri insanın duyumsal bir tecrübeyle edindiği 
bir şey değildir. Tıpkı ruh gibi. Tanrı ontolojik statüsü gereği du
yusal tecrübeye konu olamaz. "Bana öyle görünüyor ki" diyor 
Descartes, "onları anlamak için muhayyilesini kullanmaya çalış
mak, sesleri işitmek veya kokuları koklamak için gözlerini kul
lanmaya çalışmak gibidir"'. Kaldı ki, insan anlığına konu olan 
Tanrı fikrinin kesin ve değişmez bir kavramsal içeriğe sahip ol
ması onun ne duyumlarla elde edildiğini ne de insan zihninin bir 
ürünü veya uydurması o lduğunu göstermektedir. ' ' Bir başka ifa
deyle. Tanrı kavramına bir şey eklemek ve çıkarmak olanaksız 
o lduğundan "geriye kalan tek seçenek onun, tıpkı kend im hak-
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kındaki fikrimin bende doğuştan olması gibi, bende doğuştan ol
duğudur" ' . Öyleyse, diyor Descartes, "Tanrı'nın beni yaratırken 
bu fikri bir sanatkarın eserine vurduğu damgasıymış gibi bana 
yerleştirmiş olmasında şaşılacak bir şey yoktur"*. 

Kısacası, Descartes 'a göre insanın kendisinde duyu tecrübesi 
yoluyla değil, sezgisel veya a priori bir yolla bulduğu "Tanrı fik
ri" mükemmel bir varhğa ilişkin olmasından dolayı insan zihni
nin bir şekilde kaynaklık ettiği (uydurduğu) bir şey olamaz; 
böyle bir fikir insan gerçekliğini aşan ve dolayısıyla insan zihni
ne dışarıdan gelmiş olması gereken bir fikirdir. Dolayısıyla, Tan
rı fikri, insan zihninin dış dünyadaki varlıklara ilişkin fikirlerin 
bir şekilde nedenlediği bir fikir olmadığına göre, anca/r Tanrı'nın 
kendisi tarafından insan zihnine nakşedilmiş olabilir. Yani in
sandaki Tanrı fikrinin kaynağı ne diğer vadıklar ne de insanın 
kendisi olabilir; o hâlde bu fikir Tanrı'nın insan üzerindeki ne
densel etkinliğiyle açıklanmalıdır. 

Sonuçta, Descartes'ın bu akıl yürütmesinin geçerliliği ve doğru
luğu üç önemli iddianın doğruluğuna bağlıdır: (i) İnsan zihninde 
sezgisel olarak Tann fikrinin bulunduğu, (ii) böyle bir fikrin insan 
zihninin bir uydurması olamayacağı ve, son olarak, (iii) insan zih
nindeki bu Tanrı fikrinin kaynağının ancak Tanrı olabileceği. 

Burada (i)'e yöneltebilecek eleştirilerin başında Tann fikrinin 
evrensel bir şekilde tüm insanlarda bulunup bulunmadığı sorusu
dur. Her şeyden önce, eğer (i) doğru ise, kendisinde Tann fikrini 
açık ve seçik bir şekilde bulamayan ve bu yüzden de Tann'ya 
inanmayan insanların vadığı nasıl açıklanacaktır? Bu insanlann 
Tann'nın kendilerine yedeştirdiği ilgili epistemik yetiyi kaybettik
leri dile getirilebilir, ama böyle bir gerekçe teistik yaklaşımın bir 
varsayımı olarak görüleceği için bir tür döngüsellikle karşı karşıya 
kalabilir. Peki ama, bu sorun başka türiü nasıl aşılabilir? 

Descartes her insanın doğuştan Tanrı fikrine sahip olduğunu 
düşündüğü hâlde bu fikrin her insanda açığa çıkmadığını, yani 
bu fikrin bazı insanlarda sadece bilkuvve olarak varolduğunu 
savunur. Dolayısıyla bir insanın Tanrı fikrine sahip olmadığı 
noktasındaki bir iddia, ona göre, o kimsenin zihninde potansiyel 
olarak varolan bir şeyden haberdar olmamasıyla (bilmemesiyle) 
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eşdeğerdir.^ Böyle bir açıklama pek güçlü görünmemekle birlik
te bütünüyle savunulamaz da değildir. Descartesçı yaklaşımın 
insanın Tanrı 'ya dair sezgisel bilgisi ile, örneğin matematiksel 
veya geometrik doğrulara ilişkin sezgisel bilgisi arasında kurdu
ğu bağı dikkate aldığımızda, esasen zorunlu ve a priori olmala
rına rağmen her matematiksel veya geometrik d o ğ m n u n herkes 
tarafından biliniyor olmaması veya aynı açıklık ve seçiklikle bili
nememesi ne kadar olağan ise, Tann fikrinin de aynı şekilde 
herkes için aynı açıklık ve seçiklikle hazır bu lunmamas ı da o 
kadar olağan olsa gerektir. Bir başka ifadeyle, nasıl ki matema
tiksel bir önermenin açık ve seçik bir (zorunlu) doğru olması 
için herkes tarafından bilinmesi ve hatta aynı epistemik derece
de paylaşılması zorunlu değilse, Tanrı fikrinin de herkes tarafın
dan aynı şekilde idrak edilmemesi o n u n insan z ihninde doğuş- ' 
tan veya a priori bir şekilde bulunmadığı anlamına gelmez. Kal
dı ki insanın kendine dair kuşatıcı bir bilgi sahibi olamamasında, 
yani kendisini eksik tanımasında da herhangi bir çelişki yoktur. 

Descartes 'm bu akıl yürütmesindesindeki belki de en önemli 
nokta insandaki "Tanrı fikri"nin kaynağının ancak Tanrı olabile
ceği; böyle bir fikrin insanda başka türlü varolamayacağıdır . 
Descartes 'm bu düşünces ine yöneltilebilecek belki d e en etkili 
eleşUri, Feuerbach' ın iddia etdği gibi", Tann fikrinin insan zihni
nin insan tabiatına ait birtakım sonlu ve eksik nitelikleri deyim 
yerindeyse değillemek yoluyla ulaşuğı bir yansıtma olmadığının 
nasıl ortaya konulabileceğidir. Dolayısıyla, Descar tes 'm düşün
cesindeki en can alıcı noktalardan birisi de (ii)'nin ifade ettiği 
yargı ve özellikle de bu yargıdaki 'olamaz' sözcüğünün modal 
gücüdür. Nitekim, Mackie'ye göre söz konusu mükemmellik fik
ri olağan insan düşüncesinin -sözgel imi sınıdı insan bilgisinin 
bü tün eksikliklerinden soyut layarak- vardığı bir sonuç olarak 
düşünülebileceğinden Descartes 'm çıkarımında herhangi bir zo
runluluk söz konusu değildir. ' 

İnsan zihninin (insan tabiatmdaki) birtakım eksikleri nefyede-
rek Tanrı fikrine sahip olup olamayacağına ilişkin muhtemel bir 
itirazı sezinleyen Descartes, böyle bir itirazın geçersiz olacağını 
savunur. Descartes önce şu soru üzerinde yoğunlaşın insanın 
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'2 The Miracle ofTheism, s. 43. 
" Descartes'ın epistemolojisindeki temel sonmlardan biri onun bir taraftan Tan

rı fikrine "açık-seçik" sahip olduğunu söylerken diğer taraftan böyle bir."açık-
seçikliği" döngüsel bir şekilde aldatmaz Tanrı'nın varlığına dayandırmasıdır. 
Burada bu nokta üzerinde durmayacağız. Bu konudaki değerlendirmeler için 
bkz. A.K. Stout, "The Basis of Knowledge in Descanes", Descartes; A Collecti-
on of Critical Essays, der. W. Doney, (London: MacmiUan, 1968), s. 169-191; 
Kenny, Descanes, s. 137; Mackie, age., s. 31. 

kendisinde bilfiil eksikliğini duyduğu birtakım yetkinliklere za
manla sahip olabileceğini düşünmenin ve dolayısıyla Tann'ya at
fedilen bu niteliklere en azından bilkuvve sahip olduğu sonucu
na varmanın ö n ü n d e ne tür bir engel olabilir? Böyle bir soruyu 
yanıtlarken Descartes klasik teizmin mükemmel bir varlık olarak 
Tann'ya atfettiği birtakım niteliklere dikkat çekerek, insan için 
böyle bir gelişiminin mümkün olabileceği, fakat böyle bir gelişim 
sürecinin asla tamamlanamayacağmi; yani bilkuvve kalacağını 
ve böyle bir şeyin Tann için geçersiz olacağını savunur. Dolayı
sıyla, bu tür yetkinlikler insana bilkuvve atfedilecek olsa bile, bu 
hiçbir zaman bilfiil hâle gelmeyecektir. Hâlbuki Tanrısal yetkin
liklerin hiçbiri bilkuvve değil, hepsi bilfiildir. Kaldı ki, bilkuvve 
bir varlığın ontolojik ehemmiyetsizliğine vurgu yapan Descartes 
için bilkuvve varlık gerçekte yoklukla eşdeğerdir ve insanda 
mevcut bulunan Tann fikri bilkuvve değil, ancak bilfiil bir varlık 
tarafından nedenlenmiş olabilir.'" Descartes'ın bu bağlamda dile 
getireceği önemli şeylerden biri de Tanrı fikrinin içerdiği mükem
melliğe ait niteliklerin başka varlıklardan çıkarsanamayacak şe
kilde bir birlik, basidik ve zorunlu bir birlikteliğe sahip oluşu
dur . " Descartes'a göre, Mackie'nin ifadesiyle, "Bütün sonsuz mü
kemmellikler bir biriik oluştururlar: onlardan hiçbiri, ve onlann 
hiçbir altkümesi, diğerleri olmaksızın bütünüyle gerçekleşemez 
ya da gerçek anlamda diğerlerinden ayrı bile düşünülemez; dola
yısıyla, Tann'nın diğer sonsuz mükemmelliklerini varlığından ay
rı bir şekilde tutarh olarak düşünemeyiz." '^ 

Temelde, öyle görünüyor ki, Descartes için Tanrı fikrinin insan 
zihninin bir uydurması olmadığının en önemli nedenlerinden bi
risi onun açık ve seç;7c" olarak kavranan değişmez bir kavram
sal içeriğe sahip olmasıdır. Descartes'ın bu düşünceyi Tanrı kav
ramına iliştirilen içeriğin olumsal değil, zorunlu nitelikli olduğu 
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fikrine dayandırdığı düşünülebilir. Bu durumda, Descartes 'm 
Tanrı fikrine atfettiği bu içeriğin a priori karakterli olması onun 
insan zihninin doğuştan bir anlamda zorunlu olarak sahip oldu
ğu bir kavram olarak düşünmemizi gerekli kılmaktadır. O hâlde 
sorulması gereken şey, insanın kendi tabiaundaki birtakım sınır
lamaları or tadan kaldırmak suretiyle böyle bir değişmez, a pri
ori Tann kavramına ulaşıp ulaşamayacağıdır. Descartes 'm böyle 
bir soruya yanıtı, Williams'ın da işaret ettiği gibi' ' ' . Tanrı fiknnin 
sadece insan tabiatının sınırlılıklarının olumsuzlanmasıyla son
suz hâle getirilmesinin ötesinde, böyle bir varlığın bilfiil sonsuz 
olarak düşünülmesidir . Çünkü bir kimse insanının bilgi gibi sı-
nırlı-sonlu birtakım niteliklerini olumsuzlamakla mükemmel 
(tam) bir bilgi sahibi bir varlığa değil, olsa olsa bilgisinin bitevi
ye arttığı bir varlığa erişebilir. Başka bir deyişle, insan tabiatının 
sınırlarının olumsuzlanmasıyla elde edilebilecek bir Tanrı kavra
mı her zaman bil-kuvve kalmaya mahkumdur , hiçbir zaman bil
fiil - t amamlanmış - hâle gelemeyecektir. Yine, böyle bir düşünce 
çizgisi Tann fikrine bağımlı olarak Tann'ya atfedilen niteliklerin 
modal statüsünü de açıklamak da yetersiz kalacaktır, yani bu ni
teliklerin Tanrı için neden olumsal değil de zorunlu olması ge
rektiğini de izah edemeyecektir . 

Descartes'm bu düşünceleri bir dereceye kadar ikna edici ol
makla beraber, öyle görünüyor ki bir kimse mükemmell ik/son
suzluk bağlamında Tanrı'ya atfedilen niteliklerin ve dolayısıyla 
Tanrı fikrinin insanın kendi sınırlı gerçekliğinin idealize edilmiş 
(zihinsel anlamda bilfiil hâle getirilmiş) bir şekli o lduğunu hâlâ 
düşünebilir. Böyle bir yaklaşımın en temel ön-koşulu, tahmin edi
leceği üzere, insanın gerçekliğine dair sonlu/sınırlı bir yetkinlik 
tasavvurunun Tanrı fikrinin ortaya çıkmasında ontolojik ve kav
ramsal bir önceliğe sahip olduğu düşüncesidir. Dolayısıyla, Des
cartesçı bir yaklaşımın tatmin edici olabilmesi için böyle bir önce
liğin söz konusu olamayacağının bir şekilde gösterilmesi gerekir. 

Tam da, bu noktayı dikkate alan Descartes, aksine, sonsuz 
Tann fikrinin bir insanın kendi sonluluğunu kavramasının bir ön
koşulu olduğunu, dolayısıyla mükemmel bir varlık (Tanrı) fikrine 
- e n az ından- mantıksal o larak- daha önce sahip olmaması duru
munda kişinin kendi eksikliğini bile kavrayamayacağını düşünür. 

B. Williams, Descartes-.The Project of Pure lnquiry, s. 142-143. 
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" Bkz. Kenny, Descartes, s. 136. 
The Philosophical Wri[ings of Descartes, II. 31; Metafizik Düşünceler, s. 189. 
Descartes'ın böyle bir düşünce çizgisinin arkasında Ortaçağ düşüncesinin mü
kemmel olmayandan mükemmele (Tann'ya) doğru giden varlık hiyerarşisinin 
izlerinin olduğu düşünülebilir. Bkz. B. Williams, age., s. 146-147. 
Bkz. R. Adams, Leibniz: Determinist, Theist, idealist, s. 116. 

" I. Kant, Lectures on Philosophical Theology, s. 21. 

Burada Descartes haklı bulunabilir. Buna rağmen, sonlu-sonsu-
zun kavranmasında epistemolojik bir bağımlılığın olduğu -yani 
sonlu ve sonsuza ilişkin epistemolojik bir diyalektiğin iki terimin
den biri olmaksızın diğerinin kavranamayacağı- da haklı olarak 
ileri sürülebilir. Bu iki terimin eş zamanlı olarak kavranışı ' ' ken
di başına Descartes'ın kanıtı için bir sorun oluşturmayabilir an
cak, denilecektir ki, bir insan kendisinin sonlu olduğunu anla-
maksızın -kend ine ilişkin bu olgunun farkına varmaksızın- Tan
rı'nın sonsuz olduğunu bilemez. Ne var ki Descartes bunun tam 
tersinin doğru olduğunu düşünmektedir. Ona göre, insanda mü
kemmel bir varlık fikri bulunmasaydı, kendisindeki eksikliğin 
farkına varamayacaktı. Neden? Öyle görünüyor ki Descartes 
böyle bir soruyu yanıtlarken birtakım ontolojik sezgilere başvur
maktadır: "Açık bir şekilde anlıyorum ki sonsuz bir cevherde 
sonlu bir cevherdekinden daha fazla gerçeklik vardır ve bu yüz
den benim sonsuza, yani Tann'ya ilişkin idrakim bir şekilde son
luya, yani kendime ilişkin idrakimden bir şekilde öncedir".'^' O 
hâlde mükemmel bir varlığa delalet eden Tanrı fikri Descartes'ın 
kendisini eksik-sonlu olarak kavramasının hem ontolojik hem de 
kavramsal bir koşulu olmak durumdadır. '^ 

Descartes ' ın bu düşüncesine katılanlardan biri Leibniz'dir. 
Tıpkı Descartes gibi Leibniz da Tanrısal mükemmell ik/sonsuz
luk düşüncesinin mükemmel-olmayan veya sonlu-olanm bir nef-
yinden çıkarsanabileceği görüşünü açıkça reddedetmekte ve 
böylece Tann'ya atfedilen mükemmellik/sonsuzluk fikrinin daha 
temel o lduğunu ve bu yüzden sınırii olanın bir değiUemesi ola
mayacağını savunur. Sonsuzluk kavramı böylece semantik bir 
önceliğe sahip olduğundan 'sonluluk' kavramının değiUemesinin 
bir sonucu olamaz.'** Kant da insan aklının birtakım yargılar/tes
pitler için "en mükemmel varlık fikri" gibi bir s tandarda ihtiyaç 
d u y d u ğ u n u " ifade ederken, öyle görünüyor ki, Descartes ve Le-
ibniz'le aynı olmasa da, benzer bir olgunun altını çizmektedir. 
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Mükemmel olanm mükemmel olmayana, veya sonsuz olanın 
sonlu olana önceliğini bütünün parçaya olan bir tür kavramsal 
önceliği şekl inde de düşünülebilir . Yani, 'parça'ya anlam vere
bilmek için 'bütün 'ü varsaymanm kaçmılmaz olmasına karşılık, 
' bü tün 'ün kavranışında 'parça 'nın her zaman zorunlu olmadığı 
düşünülebilir . Bu durumda parçanın kavranışı değil, bü tünün 
kavranışı öncelikli bir yere sahip olacaktır. Bunu destekleyecek 
noktalardan biri de parçalardan hareket eden tümevanmsa l bir 
yaklaşımın, bütünlük düşüncesi baştan varsayılmadığı takdirde, 
her zaman eksik kalacağı; bütünlük düşüncesinin bu yolla h e p 
bilkuvve olarak kalıp, bilfiil tamamlanamayacağı düşüncesidir . 

Descartes 'e göre, mükemmel bir varlık olarak Tann fikrinin 
kaynağının insan olamayacağı bir yana, insanın sahip olduğu sı
nırlı yetkinliğin kaynağı dahi insanın kendisi olamaz. Çünkü, di
yor Descartes, "eğer tek başıma ve diğer her varlıktan bağımsız 
bir şekilde var o lmuş olsaydım, öyle ki, mükemmel varlıktan 
pay aldığım azıcık [mükemmelliği] kendimden edinmiş olsaydım, 
bu durumda aynı nedenle sahip olmadığımı bildiğim diğer her 
şeyi kend imden edinebilirdim, ve böylece kendim sonsuz, 
ebedî, ezelî, değişmez, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten olur
dum; kısacası sonra Tanrı 'da gördüğüm bütün mükemmelliklere 
sahip olabilirdim. "2" Descartes ' ın burada altını çizdiği nokta 
Tanrı'nın ontolojik önceliğine paralel olarak O'na ilişkin bir fik
rin de semantik açıdan kaçınılmaz bir önceliğe sahip olacağıdır: 
bir şey yoktan varolamaz ve daha çok mükemmel olan bir var
lık daha az mükemmel olan bir varlığın sonucu olarak ortaya çı
kamaz?^ İnsanın ontolojik bağımlılığına paralel olarak Tanrı fik
rinin insan kaynaklı olamayacağını Descartes şu ifadelerle dile 
getirmektedir: "eğer varlığımı kendimden edinseydim, o zaman 
ne şüphe ederdim ne ihtiyaç duyardım, ne de herhangi bir şey
den asla mahrum kalırdım; çünkü hakkında herhangi bir fikir 
sahibi o lduğum bütün mükemmellikleri kend ime bahşederd im 
ve böylece kendim Tanrı olurdum. "̂ ^ 

Epistemolojik açıdan Descartes'ın karşı karşıya kaldığı önemli 
sorulardan bir diğeri de sonlu olan insan zihninin sonsuz olan 
Tanrı fikrine erişiminin imkânı sorusudur. Öyle görünüyor ki, 

The Fhilosophical VCritings ofDescaites, I. 128; Metot Üzerine Konuşma, s. 37. 
^' The Fhilosophical Writings of Descartes, II. 28; Metafizik Düşünceler, s. 181. 
2- 77ıe Fhilosophical Writings of Descartes, II. 28; Metafizik Düşünceler, s . 193. 
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Descartes bir yandan insan ziiıninin Tanrı fikrini - b ü t ü n sonsuz 
mükemmelliklere bilfiil sahip olan bir varlık o la rak- açık-seçik 
bir şekilde kavradığını söylerken, diğer yandan savunduğu kanıt 
Tanrı'nın sonsuz mükemmelliğinin kavranamayacağını öngör
mektedir. Bu noktada Descartes insan zihninin Tanrı'nın bu mü
kemmelliğini açık-seçik bir şekilde kavramaya muktedir olduğu 
hâlde bu mükemmelliğinin nasıl olduğu konusunda yetersiz ka
lacağını düşünebilir.^' Ancak, Descartes 'm felsefesinde genel 
olarak karşılaşılan bu nokta onun sandığından çok daha sorunlu 
görünmektedir . Bu sorun bizi bilfiil sonsuzluğun imkânı soru
sundan, sonlu bir varlığın sonsuz bir varlığın nasılhğını kavraya-
mayacağı hâlde, onu bileceği şeklindeki bir iddianın tutarlı ola
rak savunulup, savunulamayacağı gibi bir dizi önemli soruyla 
karşı karşıya getirecektir. 

Sonlu o lduğumuz hâlde, bizi aşan bir şeyin olduğunu veya 
olabileceğini düşünmek için bir engel görünmemekle beraber, 
sonsuz olanı idrak edip edemeyeceğimiz noktasında tatmin edi
ci bir yargıya varmamız o kadar kolay görünmüyor . Denilebilir 
ki, bir insan olarak sonlu olduğu için doğal sayılar kümesini sa
yarak bitirmesi söz konusu olamaz; ancak böyle bir epistemolo
jik sınırlamanın sonsuz bir varlık (Tanrı) için de geçerli olması 
beklenmemelidir. Burada bir insanın kendini aşan bir sonsuzlu
ğu düşünebildiği bir ölçüde doğru olmakla beraber asıl sorunlu 
olan böyle bir sonsuzluğun temel niteliği gibi görünüyor: bir şe
kilde düşünebildiğim bu sonsuzluk bilkuvve mi yoksa bilfiil mi
dir? Düşünebildiğim bu sonsuzluk benim için tamamlanmış ol
madığına göre bilfiil değil, bilkuvve bir sonsuzluktur. Fakat, öy
le görünüyor ki, bu şekilde kavranabilen bir sonsuzluk Tanrısal 
sonsuzluluğu kavramak için yeterli olmayabilir. Bilkuvve bir 
sonsuzluk, yukarıda değindiğimiz biçimde, insan sonluluğundan 
hareketle kavranabilecek bir şeydir, ancak böyle bir sonsuzluk 
asla tamamlanamayacağmdan (matematiksel bir ifadeyle her za
man imkânı o lduğundan) hiçbir zaman bilfiil bir hâle gel
meyecektir. İlahi mükemmellik veya sonsuzluğa böyle bir bil-
kuvveliği baştan kabul etmediğimize göre, söz konusu sonsuz
luk anlayışı Tanrı'nın bilfiil sonsuzluğunu anlamak için yeterli 
olmayacaktır. Belki de Descartes, Tanrı'nın bilfiil sonsuzluğunu, 

» Williams, age., s. 144. 
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daha çok epistemik bir niteliğe sahip görünen bi lkuvve sonsuz
luğun ontolojik bir ön-koşulu olduğunu düşünecektir . Descar
tes'a hak versek de, bu düşüncenin bilfiil sonsuzluğu kavrama
ya ilişkin epistemolojik kuşkuları bertaraf ed ip e tmeyeceği bir 
başka soru olarak kalmaktadır . Ancak Descartes , Kenny'nin de 
işaret ettiği gibi^"*, sonsuzu anlamak ile sonsuzu kavramak ara
sında bir ayırıma giderek, Tanrı'yı anlayabileceğimizi fakat kav-
rayamayacağımızı savunur. Buna göre, nasıl ki bir kimsenin bir 
üçgeni anlaması için üç kenarla belirlenmiş geometrik bir şekli 
bilmesi yeterli ise, aynı şekilde hiçbir sınırla bel i r lenmemiş bir 
varlığı anlamak da sonsuzluk fikrini anlamak için yeterlidir. 

Bu yanıtın bir dereceye kadar tatmin edici olduğunu düşünebi
liriz. Ancak, hiçbir sınırla belir lenmemiş bir varhk olabilir mi? 
Dahası, Tanrı'nın böyle bir varlık olduğuna ilişkin ne tür bir ge
rekçemiz olabilir? Bir varlığı düşünmek için ona özsel birtakım 
nitelikleri atfetmemiz kaçınılmazdır, dolayısıyla Tanrısal bir sınır
sızlığı O'nun hiçbir özsel nitelikle belirlenmemiş olması şeklinde 
düşünemeyiz. Bu durumda Tanrı'nın hiçbir sınırla belirlenmiş ol
mamasına bir anlam verebilmenin yegane yolu sıfatlarını sınırla
yan bir şeyin bulunmadığı; örneğin, Tann'nın "her şeyi bilen" sı
fatının bilinebilecek hiçbir şeyi kapsamı dışında bırakmadığıdır. 

Bu bağlamda dikkate alınması gereken önemli noktalardan bi
ri Tanrı 'nın bilfiil mükemmelliği ile bilkuvve mükemmellik ara
sındaki can alıcı farklılıktır. Burada Descartes ' ın - m ü k e m m e l bir 
vadığı tanımlamak aç ıs ından- Tanrı fikrinin değişmez bir içeriğe 
sahip olduğu bağlamında ona bir şey eklemenin veya çıkarma
nın imkânsızlığına dair ifadelerine bakmak gerekir. Klasik teiz
min Tanrı anlayışındaki temel unsudardan biri Tanrı 'nın bilfiil 
mükemmel olduğu; kendisinde herhangi bir bilkuvvelik (potan-
siyellik) bulunmadığı düşüncesidir. Bu yüzden, 'Tanrı' kavramı
na herhangi bir unsurun eklenmesi veya çıkarılması söz konusu 
olamaz. Kaldı ki, bilkuvve mükemmelliğin gerçek mükemmelliği 
ifade etmeyeceği bir yana, bilfiil bir mükemmelliğin Tanrı 'dan 
başka bir vadığa atfedilmesi bir tutarsızlık da doğurabilir. Plan
tinga'nın ontolojik kanıt konusunda Anselm'i Gaunilo 'nun eleşti
risine karşı savunurken işaret ettiği gibi, örneğin, "mümkün olan 
en büyük ada fikri", veya "kendisinden daha büyüğü düşünüle-

2'i Descanes, s. 128-129. 
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BİC7.. Plantinga, God, Freedom and Evil, s. 90-91. 
-'• Fârâbî'nin şu ifadeleri bu bağlamda ele almabilir: "tam olan bir şeyin varlığı 

dışında, kendi nevinden başka bir varlık bulunamaz. ... büyüklükte tamlık de
mek, onun dışında başka bir büyüklüğün bulunmayışı demektir... Eğer ilk 
mevcut dahi tam bir varlık .sahibi i.se o varhkta başkasının payı bulunamaz. 
Dolayısıyla o, varlığında müstakildir, tektir ve bu bakımdan liirdir." el-Med!-
netu'l-t'âdıla, s. 17. 

meyen ada" şeklinde dile getirilen "mükemmel ada" fikri, kendi
sinden daha büyüğü - m ü k e m m e l i - düşünülemeyen vadık olan 
Tann fikrinin aksine, tutarsızdır. Çünkü böyle bir adanın varlığı, 
tıpkı kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen bir doğal sayı 
gibi, m ü m k ü n değildir. Nasıl ki, n e kadar büyük bir sayı olursa 
olsun her zaman "+1" demek mümkün ise, en büyük adaya da 
her zaman birkaç palmiye ağacı ek lemek veya oradaki meyve 
ağaçlarının kalitesini arturmak mümkündür . Ve böyle bir imkân 
söz konusu o lduğundan "kendisinden daha büyüğü düşünüle
meyen ada" fikri tutarlı bir fikir değildir.^' Benzer şekilde, insan 
tabiatına ait sınırlı niteliklerin bir tür olumsuzlamasına dayanan 
bir mükemmellik fikrinin her zaman hilliuvve kalacağını düşün
düğümüzde . Tanrı fikrine atfedilen içeriğin zorunluluğunu, de
ğişmezliğini ve bilfiil mükemmelliğini bu yolla açıklamak müm
kün olmayacaktır, iû 

Tanrı hakkındaki bilgimizi "Mükemmel Varlık" kavramının 
analitik bir açılımıyla özdeşleştiren bu görüş Mükemmel Varlık 
teolojisi olarak adlandırılan yaklaşımın açık bir örneğini oluştur
maktadır. Tanrı fikrinin insanda doğuştan bulunduğu ve duyu 
tecrübesinden elde edilmediği düşüncesi onu, tıpkı mantıksal ve 
matematiksel doğrular gibi, aklın doğrudan bir sezgiyle bilebile
ceği anlamına gelmektedir. Böylece, Tanrı'ya ilişkin bilgimizin 
kaynağını aklın doğrudan bir sezgisiyle temellendirmesi açısın
dan Descartesçı bu yaklaşım aynı zamanda bir tür "teolojik akıl
cılık" olarak nitelendirilebilir. Akılcı yaklaşımın en temel niteliği 
ise, Bonjour'un işaret ettiği gibi, bir kimsenin önerme veya çıka
rım üzerinde dikkadi bir şekilde düşündüğünde onun zorunlu 
bir şekilde doğru olduğunu; dolayısıyla her durumda (veya, da
ha yaygın bir deyişle, bütün mümkün dünyalarda) doğru oldu
ğunu akli bir sezgiyle doğrudan bilebilmesidir. Ancak, böyle bir 
sezginin oluşabilmesi için her şeyden önce söz konusu iddianın 
(önermenin) doğru bir şekilde anlaşılması gerekir. Bu da böyle 
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bir iddianın içerdiği niteliklerin ve ilişkinlerin gerektiği şekilde 
kavranmasına bağlıdır. Çoğunlukla belli bir akıl yürütmeye da
yanmayan bu tür bir akli sezgi, akılcılığa göre, insan aklının, 
varlığın (gerçekliğin) zorunlu boyudar ına dair doğ rudan bir 
epistemik erişimi olarak görülebilir.-^ O hâlde, Descartesçı an
lamdaki teolojik bir akılcılık 'Tanrı' fikri üzerindeki bir yoğunlaş
manın kişiyi Tann 'nın (zorunlu) varlığına götüreceği, dolayısıyla 
insan aklının Tann 'ya iHşkin böyle bir bilgiye akli bir sezgiyle 
erişebileceğini öngörmektedir. 

4.2. Tann Fikri ve Tanrı'nın Varlığı 

Şimdiye kadar, daha çok Descartes ' ın Tanrı fikrinin kaynağı 
hakkında dile getirdiği düşünceler üzerinde durduk. Buna göre, 
tabiatı gereği insan "mükemmel varlık" fikrine sahip olup, bu 
fikrin kaynağına ilişkin bir çözümlemeyle bu fikrin insana Tan
rı 'dan başka bir varlık tarafından konulmadığını bir tür akli bir 
zorunlulukla bilir. Dolayısıyla, Tanrı hakkındaki böyle bir bilgi
nin kaynağı ne dış dünyadaki varlıkların duyu algısı olabilir, ne 
de insan zihninin kendi içinde uydurduğu bir fikir olabilir. Do
ğuştan bir fikir olan 'Tanrı' fikri böylece duyu tecrübesinden ba
ğımsız olarak insanda varo lduğundan "Tanrı vardır" şekl indeki 
bir önerme de a priori olarak bilinebilir. Geleneksel anlayışa gö
re, a priori olarak bilinen bir öne rme aynı zamanda zorunlu ol
duğundan "Tanrı vardır" önermesi zorunlu bir doğrudur . Böyle 
bir önerme aynı zamanda varlıksal içerikli olduğu için salt toto-
lojik bir önerme olmayıp. Tanrı hakkındaki bir bilgiye kaynaklık 
etmesi açısından olgusal içerikli olup, zorunlu bir varlığa delalet 
etmektedir. Doğrusu, Descartes da ontolojik kanıtın temel sezgi
sine dayanarak, insanda doğuştan varolan Tann fikrinin onu 
Tanrı 'nın (zorunlu) varlığına götüreceğini, dolayısıyla bu fikrin 
varlığının aynı zamanda Tann 'n ın varlığı için de bir kanıt teşkil 
ettiği görüşündedir . Peki ama, salt kavramsal bir çözümlemeyle 
bir şeyin gerçek varlığına nasıl gidilebilir? 

Descartes'ın "Tanrı fikri"nden Tanrı'nın varlığına gidilebileceği 
noktasındaki en önemli gerekçeler inden bir varhğa ait o lduğu 
açık ve seçik bir şekilde kavranan her şeyin gerçekte de o varlı-

Bkz. L. Bonjour, In Defense of Pure Reason, s . 106-107. 
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28 The Philosophical Writings of Descanes, II. 45-46; Metafizik Düşünceler, s . 223-224. 
29 The Philosophical Writings of Descartes, II. 46; Metafizik Düşünceler, s. 224. 

ğa ait olduğu düşüncesidir. Ve, ona göre, en mükemmel varlık 
olarak Tanrı 'nın "her zaman varolduğu" düşüncesinin Tanrı 'nın 
tabiatına ait olduğu en az, bir niteliğin geometrik veya matema
tiksel varlığın tabiatına ait o lduğunun ispatındaki kadar açık ve 
seçiktir. Dolayısıyla, Tanrı'nın vadığına dair bir doğru en az ma
tematiksel doğrulara atfedilen bir kesinliğe sahipdr. Descartes 
bunu söylerken varhk ve mahiyet arasındaki ayırımı göz ardı et
mediğinin de farkındadır.i" "Tanrı fikri" de nihayet Tanrı'nın ma
hiyet inden başka bir şeyi ifade etmiyorsa ve diğer varlıklarda 
olduğu gibi, Tanrı'nın mahiyeti de varlığından ayrı düşünülecek 
olursa, şimdiye kadar bütün söylenenlere rağmen, Tanrı'nın 
yokluğu düşünülebilir. Fakat, Descartes bunun imkansızlığına 
dikkat çekerek diyor ki, "daha dikkadi bir şekilde yoğunlaşu-
ğımda, üç açının iki dik açıya eşit olduğu bir üçgenin mahiyetin
den ayırılamadığı veya dağ fikrinin vadi fikrinden ayrılamadığı 
gibi, aynı şekilde varlığın Tanrı'nın mahiyetinden ayrılamadığı 
oldukça açıktır. Bu yüzden Tanrı'nın (yani, en yüksek derecede 
mükemmel varlığın) varlıktan yoksun (yani bir mükemmellikten 
yoksun) olduğunu düşünmek tıpkı vadisiz bir dağ düşünmek 
kadar çelişkilidir. " 9̂ 

Descartes 'm Tanrı hakkındaki bilgiyi doğrudan akli bir sezgiyle 
temellendirdiğine değinmiştik. Ancak onun bazı ifadeleri zaman 
zaman sanki Tanrı hakkındaki bilgimiz çıkanmsal bir kanıt (is-
tidiâl) içeriyormuş izlenimi vermektedir. Bu durumun Tann 'n ın 
doğrudan akli bir sezgiyle bilindiği fikriyle çeliştiği düşünülebilir. 
Yukarıda da görüldüğü gibi, Descartes bir varlığa ilişkin açılt ve 
seçili bir şekilde kavranan her şeyin gerçekte de o varlığa ait ol
duğu düşüncesinden hareket ederek, tıpkı geometrik veya mate
matiksel varlıkların tabiatlarına ait çıkarımlarda/kanıtlamalarda 
olduğu gibi, 'varlık' niteliğinin Tanrı'nın tabiatına ait o lduğunun 
açık ve seçik kavranışından O'nun varlığına gitmektedir. Böyle 
bir yaklaşım gerek Tann'nın aklın doğrudan bir sezgisiyle ve ge
rekse çıkanmsal iistidlâlî) bir yolla bilindiği yorumuna açık gc-
rünmektedir. Ancak konu biraz daha yakından irdelendiğinde, 
Tweyman' ın da belirttiği gibi, Descartes 'm çıkanmsal gibi görü
nen bu anlayışının en temelinde Tann fikrinin açık ve seçik bir 
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şekilde kavranışmı yer aldığını dikkate aldığımızda - t ıpkı mate
matiksel doğrularda olduğu g ib i - Tanrı fikrine epistemik haklı-çı
karım sağlayan unsurun aklın doğrudan olan sezgisel bilgisi ol
duğu görülecektir. Dolayısıyla, burada bir tür akıl yürütmeyle ne
yin, neyle zorunlu olarak ilişkili olduğu ve neyin, neyi zorunlu 
kıldığı belirlense de, temel epistemik dayanak noktası bu fikrin 
açık ve seçik bir şekildeki kavranışıdır. Keza, Descartes'ın Tann 
ve sıfadanna dair açıklamayı insan bilgisinin temel i lkelerinden 
birisi olarak görmesi ve bunun ilk (ve temel) ilke olması hase
biyle bir çıkanm sonucunda elde edilemeyeceği onun Tanrı hak
kında bilgiyi çıkanmsal olarak değil, doğrudan bir sezgisellikle 
açıkladığı görüşünü desteklemektedir. '" 

Fakat, Tann 'n ın varlığı doğrudan akli bir sezgiyle bilinse de 
böyle bir sezginin tatmin edici olabilmesi önemli ö lçüde Tanrı 
fikrinin açıklık ve seçikliği Tanrı'nın gerçek varlığıyla nasıl ilişki-
lendirilebileceğine bağlıdır ve bu olgu kanıtsal bir akıl yürütmeyi 
kaçınılmaz kılacaktır. Ve Descartes'ın 'mükemmellik' ile 'varlık' 
arasında zorunlu bağıntı kurarak ontolojik kanıtı savunması 
onun böyle bir gereksinimin farkında olduğunu göstermektedir ." 

Ontolojik kanıtın dayandığı en temel sezgi, bilindiği gibi, öner
mesel zorunluluktan ontolojik bir zorunluluğa geçilebileceği dü
şüncesidir. Kanıtı en çok tartışmalı yapan da bu noktadır . Des
cartes da ontolojik kanıtın karşılaştığı bu güçlüğün farkındadır 
ve düşüncenin varlığa herhangi bir zorunluluk yükleyip yükle-
yemeyeceğini o n u n da zihnini meşgul eden bir konudur : "Tan
rı'nın yokluğunun (varolmadığının) düşünülmemesi" gerçekte 
Tanrı'nın varolduğu sonucu üzerinde ne kadar etkili olabilir? Bir 

5° Bkz. S. Tweyman, "Descartes' Knowledge of God in tlıe Fiflh Meditation", s. 
264 vd. 

" Ontolojik kanıt yukarıda değindiğimiz gibi değişik versiyonlarıyla farklı birçok 
filozof tarafından savunulmuştur. Ortaçağ'da Fârâbî, İbn Sînâ, St. Anselm ve 
yine modern felsefede Descartes ve Leibniz gibi filozoflar tarafından savunu
lan ontolojik kanıt yirminci yüzyıl Batı felsefesinde de yeniden ilgi odağı ol
muş ve Hartshorne, Malcolm ve Plantinga gibi taraftarlar bulmuştur. Ontolojik 
kanıtın ortaçağdaki bazı versiyonları -ve özellikle de Fârâbî ve İbn Sînâ'da 
görüldüğü şekliyle- modern felsefedekinden farklı olarak, Tann'nın varlığının 
mahiyetinin hir gereği olduğunu değil; Tanrı'da asla bir "mahiyet/varlık" ayrı
mına gidilemeyeceğini ve dolayısıyla Tanrı'nın varlığından (inniyyetinden) 
başka bir mahiyeti olmadığı şeklindeki bir sezgiye dayanmışlardır. Öyle görü
nüyor ki ortaçağdaki bu anlayışın en önemli nedenlerinin başında Tanrı'nın 
vadığından başka bir mahiyetinin düşünülmesinin O'nun varlığı için en azın
dan formel bir neden-açıklama sunacağı gelmektedir. 



156 Tann'yı Bilmenin İmkânı ve Mahiyeti 

dağın vadisiz düşünülemeyeceği gerçekte bir dağın varlığını ge
rektirmediği hâlde, neden Tanrı'nın yokluğunun düşünülmemesi 
varlığını zorunluluk kılsın? Böyle bir soruda bir tür safsatanın ol
duğunu düşünen Descartes, bir dağın vadisiz düşünülemeyece
ğinin gerçekte bir dağın varlığına delalet etmediğini kabul ettiği 
hâlde, 'Tanrı' ile 'varlık' veya 'varolmak' arasında kurulan ayrıl
mazlığın, bundan farklı olarak, Tanrı'nın gerçekte varolduğu so
nucunu gerekli kıldığını savunur: "onu böyle yapan, veya her
hangi bir şeye herhangi bir zorunluluk yükleyen benim düşün
cem değil; tam aksine, benim düşüncemi bu açıdan belirleyen o 
şeyin kendi zorunluluğu; yani Tanrı'nın vadığıdır. Çünkü bir atı 
kanadı veya kanatsız tahayyül etmekte özgür o lduğum gibi, 
Tann'yı varolmadığı (yani, en yüksek derecede mükemmel bir 
varlığın en yüksek bir mükemmelliğe sahip olmadığı) hâlde dü
şünmekte özgür d e ğ i l i m . D e s c a r t e s , kendisinin de belirttiği gi
bi, Tanrı'nın en mükemmel vadık olduğu düşüncesinden O n u n 
gerçekte varolduğu sonucuna ulaşırken 'vadığı' bir mükemmel
lik olarak düşünmekted i r . ' ' Bütün bu düşüncelerden Descartes 
Tanrı fikrinin neden hayali değil de, gerçek bir varlığa delalet 
ettiğini şu gerekçelere dayandırır: 

Her şeyden önce, bir hakikat vardır ki, Tanrı'nın dışında dü
şünmeye muktedir olduğum hiçbir şey yoktur ki varlık onun 
mahiyetine ait olsun. İkincisi, bu türden iki veya daha fazla 
Tanrı'nın nasıl olabileceğini anlayamıyorum; ve bir Tanrı'nın 
varolduğunu farz ettikten sonra, onun ezelden beri varoldu
ğunu ve ebedi olarak varolacağının zorunlu olduğunu açık bir 
biçimde görüyorum. Ve son olarak, Tanrı'nın diğer birçok sıfa
tını idrak ediyorum ki onlardan hiçbirini [ondan] kaldıramıyo
rum veya değiştiremiyorum.''' 

'Vadığın' Tann'nın mahiyetine ait olması 'Tanrı' ile 'varlığı'nın 
birbirinden ayrılmasının imkânsız olduğunu; Tann 'nın neliği ile 
gerçekliğinin ayrı düşünülemeyeceğini ve daha açık bir ifadeyle, 
Tann'nın yokluğunun tasavvur edilemeyeceği anlamına gelir. 
Bütün bunlar da "Tanrı vardır" önermesinin zoruniu olaraic doğ
ru; "Tanrı yoktur" önermesinin ise bir çelişki ifade etmesi açısın
dan zorunlu olarak yanlış olduğunu ifade eder. Fakat, zorunlu 

32 The Philosophical Writings of Descartes, II. 46; Metafizik Düşünceler, s. 225. 
" The Philosophical Writings of Descartes, II. 47; Metafizik Düşünceler, s. 226. 
M The Philosophical Writings of Descartes, II. 47; Metafizik Düşünceler, s. 227. 
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(analitik) doğruların vadıksal/varoluşsal içerikli sahip o lup ola
mayacakları ciddi bir tartışmanın konusudur . Kant'la birlikte et-
kinleşen bir yaklaşıma göre , hiçbir şeyin gerçek varlığı salt 
önermesel çözümlemeye dayanan bir doğruluğa veya zorunlulu
ğa dayandırı lamaz. 

Tanrı'nın vadığını salt bir kavramsal çözümlemeyle kanıdamak 
felsefi açıdan son derece ilginç ve şaşırtıcı görünebilir. Ontolojik 
kanıta yöneltilen eleştirilerin önemli bir kısmı da Tann 'nın varlı
ğının bu kadar basit bir tanımsal doğrulukla kanıdanamayacağı 
üzerinde yoğunlaşmıştır. St. Anselm'in çağdaşı Gaunilo 'nun iti-
razlanndan Kant'ın değişik karşı koyuşlanna kadar ontolojik ka
nıta yöneltilen eleştirilerin bir çoğu gerçek bir variiğın variiğının 
salt kavramsal bir çözümlemeye dayandırılamayacağı noktasında 
yoğunlaşmıştır. Ancak bu eleştirilerin ontolojik kanıtı bir ö lçüde 
zayıflattığı doğru olmakla birlikte kesin bir şekilde çürüt tüğünü 
söylemek zordur. Anselm'in formüle ettiği şekliyle ontolojik kanı
tın felsefi büyüsü, Plantinga'nın işaret etdği gibi ' ' , dinî açıdan ih
tiva ettiği önemin yanı sıra iki temel n e d e n e dayanıyor görün
mektedir. Bunlardan ilki ontolojik kanıtın deyim yerindeyse ol
dukça cılız sayılabilecek felsefi bir maliyete sahip olması, ikincisi 
ise, sağlam temellere dayanmıyormuş gibi görünürken kanıtın 
tam olarak ne tür bir sorunla malul o lduğunun açık bir biçimde 
ortaya konulmamış olması ve bundan dolayı da kanıtın bu güne 
değin kesin bir şekilde çürütülememiş bulunmasıdır. Bu durum
da, D. Lewis'in dediği gibi'*, ontolojik kanıtın kesin bir şekilde 
çürütülmemiş olmasında da, bir inkarcıyı hiçbir şekilde ikna et
memiş olmasında da şaşılacak bir şey yoktur. 

Mükemmel (Yüce) variık kavramını değişik açılardan oldukça 
yararlı bulmasına karşın'^ Tanrı'nın varlığının böyle bir yolla ka
nıtlanabileceğine karşı koyan Kant'ın eleştirileri iki temel nokta 
üzerinde yoğunlaşmıştır: (1) Bir şeyin gerçek varlığının o şeyin 
kavramsal bir çözümlenmes inden çıkarsanamayacağı noktasın
da hiçbir önermesel doğruluğun analitik bir yolla varlıksal (exis-
tentiât) olamayacağı; (2) 'varlık'ın gerçek bir yüklem olmadığın
dan harekede "Tann vardır" şeklindeki bir önermenin Tanrı 
kavramına yeni bir şey eklemediği. Kant'ın birinci itirazı 'varlık' 

Plantinga, God and Other Minds, s. 26-27. 
D. Lewis, Fhilosophical Papers, I. 11. 

5' Bkz. I. Kant, Critigue of Pure Reason, A 601, B629 (s. 506). 
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^ Kant, age, A594, A622-A595, B623 ( s . 502-503). 
3' Age, A597, B624-A598, B626 ( s . 503-504). 

kavramını 'Tanrı' kavramının ayrılmaz bir parçası olarak görüp, 
"Tanrı vardır" önermesinin değiUemesinin bir çelişki doğurduğu
nu ve dolayısıyla "Tanrı yoktur" şeklindeki bir önermeyi zorunlu 
olarak yanlış gören yaklaşımı hedeflemektedir. Bu yaklaşımın 
"Tanrı vardır" önermesini bir özdeşlik önermesi olarak görmeyi 
amaçladığı da düşünülebilir. 'Vadık'ı gerçek bir yüklem olarak 
kabul e tmeyen Kant'a göre, bir özdeşlik önermesinde konu red-
dedilmeksizin yüklemin reddi bir çelişki doğurmakla birlikte, bir 
öne rmede konu ve yüklemin birden reddedilmesi herhangi bir 
çelişki doğurmaz. Örneğin, Kant'a göre, bir üçgeni kabul edip 
açılarını reddetmek bir çelişki doğuracağı hâlde, üçgeni açılarıy
la birlikte reddetmek herhangi bir çelişki doğurmaz. Aynı şekil
de, "Tanrı kadir-i mudaktır" şeklindeki zorunlu bir önermenin 
de konusunu kabul edip, yüklemini kabul e tmemek bir çelişki 
doğuracağı hâlde, "Tanrı yoktur" şeklindeki bir önermeyle öner
menin konusunu da reddettiğimiz için Tanrı kavramının zorunlu 
olarak içerdiği bütün Tanrısal nitelikleri de beraberinde reddet
miş olacağımızdan herhangi bir çelişki ortaya çıkmayacaktır. Bir 
başka ifadeyle "Tanrı yoktur" denildiğinde geride çelişki doğura
cak herhangi bir şey kalmayacaktır. Dolayısıyla "Tanrı vardır" 
şeklindeki bir önerme zorunlu bir doğru değildir.'" Kant'a göre, 
bir şeyin varlığını ifade eden bir yargı eğer analidk ise gerçekte 
düşüncemize yeni bir şey katmayan bir totolojiden başka bir 
şeydir. Diğer yandan bütün varlıksal önermelerin sentedk oldu
ğu düşünülürse -k i bu Kant'ın savunduğu görüş tür- o zaman 
böyle bir önermenin zorunlu doğru olduğu ve dolayısıyla değil-
lemesinin bir çelişki doğurduğunu söylemek mümkün değildir. 
Hiçbir sentedk yargıda yüklem, konuda içerilmiş olmadığından 
yüklemin konuya aidiyeti bir zorunluluk teşkil e t m e z . " 

Kant'ın bu eleştirisi hiçbir varlıksal önermenin zorunlu olma
dığını düşünmesi en temelde düşünce (zihin) ile varlık arasında 
herhangi bir (zorunlu) ontolojik bağımının olmadığına veya 
böyle bir şeyin temellendirilemeyeceğini hedeflemektedir. Kant 
bu konuda gerçekten haklı mı? Bir başka deyişle, hiçbir analitik 
önermenin vadıksal/varoluşsal olamayacağı gerçekten kanıdan-
mış bir şey midir? Descartes başta olmak üzere, ontolojik kanıtı 
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savunanların en temel iddiası "Tanrı vardır" önermesinin 'varlık
sal' bir analitik önerme olması noktasında bir istisna teşkil ettiği
dir. Bu durumda Kant'a düşen şey hiçbir analitik önermenin var
lıksal olamayacağı şeklindeki kategorik bir yargıyla ontolojik ka
nıtın temel iddiasını reddetmek değil, Tanrı 'nın varlığına ilişkin 
bir önermenin neden anaütik varlıksal bir öne rme olmadığı
nı/olamayacağını göstermektir. Bu gösterilmediği sürece ontolo
jik kanıtın imkânsızlığına dair bir iddia yeterince ikna edici ol
mayacaktır.'"' Dolayısıyla, hiçbir anali t ik/zorunlu önermenin 
varlıksal olamayacağı yeterince açık görünmediği gibi, bu dü
şüncenin Kant'ın diğer birtakım görüşleriyle de çelişeceği ileri 
sürülebilir. Çünkü, Kant'a göre, matematiksel önermeler analidk 
olmasalar da zorunlu doğruduriar ve örneğin "8 ile 10 arasında 
bir asal sayı vardır" veya "5'ten önce gelen sayı 7 'den küçüktür" 
şeklindeki birçok matematiksel öne rme (zorunluluk ifade eden) 
varlıksal önermelerdir. Dolayısıyla, Kant'ın ontolojik kanıta "var
lıksal önermelerin zorunlu olamayacağı" temelindeki itirazı isa
betli görünmemektedir . '" Benzer şekilde, Plantinga'nın işaret et
tiği gibi, Kant'ın Tanrı 'nın varlığını yadsıdığımızda geride, yani 
kavramının dışında kalan hiçbir şeyin bununla çelişmeyeceği id
diası da tartışmalı görünmektedir . Eğer bununla Kant hiçbir doğ
ru önermenin Tanrı'nın yokluğu iddiasıyla çelişmeyeceğini iddia 
ediyorsa, bu Tanrı'nın varolmadığını ifade edecektir. Ancak böy
le bir Kant bir iddiada bulunmamaktadır . Eğer bunu hiçbir zo
runlu doğrunun Tanrı'nın varlığını yadsımakla çelişmeyeceği an
lamında söylemiş ise bu, "Tanrı vardır" şeklindeki bir öne rme
nin zorunlu olarak doğru olmadığı anlamına gelecektir ki bu da 
Kant'ın temellendirdiği bir şey değildir.''^ 

Kant'ın ontolojik kanıta ikinci itirazı, yukarıda kısaca değindiği
miz gibi, ontolojik kanıtta 'varlık'ın gerçek bir yüklem olarak kul-

"o Krş. Mackie, age., s. 44-45. 
Bkz. Plantinga, God and Other Minds, s. 31-32. Mackie (.age., s. 45), Kant'ın ma
tematiksel önermeleri sentetik a prion olarak görmesinden dolayı böyle bir eleş
tiriden etkilenmeyeceğini düşünüyor, fakat bu eleştiriyi tam olarak nasıl bertaraf 
edeceğini açıklamıyor. Şimdi, buradaki sorun matematiksel bir önennenin anali
tik veya sentetik olarak doğru veya yanlış olmasından ziyade, sayılara varlık at
feden zorunlu önermelerin variiğı olduğuna göre sorun pek çözümlenmiş görün
müyor. Kant'ın "7+5-12" şeklindeki bir önermeyi sentetik olarak görmesinin ne
deni '12' yükleminin '7+5' konusunda açıkça içerilmiş olmamasıdır. 

•"̂  Plantinga, God and Other Minds, s. 31-32. 
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« Kant, Critigue of Pure Reason, A598, B626 (,s. 504). 
Age., A598, B626-A599, B627 (s.504-505). 
Age, A601, B629 (s. 506). 
Bu konuda bir tartışma için bkz. W. P. Alston, "The Ontological Argument Re-
visited", s. 278-302; Alvin Plantinga, "Alston on the Ontological Argument", s. 
303-311. 

lanılmasıdır. Oysa, Kant'a göre, "'Varlık belli ki gerçek bir yük
lem değildir; yani, o bir şeyin kavramma eklenebilecek herhangi 
bir şeyin bir kavramı değildir.'"" 'Varlık', buna göre, "Tanrı kadir-
i mudaktır" önermesindeki manuksal bir "dır Us)" bağlacıdır ve 
böyle bir bağlaç yüklemi konuya izafe etmekten başka bir işlev 
görmez. Benzer şekilde, "Tanrı vardır" gibi bir önermeyle Tanrı 
kavramına yeni olan herhangi bir şey ilave etmiş olmayıp, sade
ce böyle bir kavram için bir varlık (oö/ecr) varsaymış oluruz.''' ' 
"Dolayısıyla", Kant'a göre, "ne olursa olsun ve bir nesne hakkın
daki kavramımız ne kadar şey içerirse içersin, eğer o nesneye 
varlık atfetmek istiyorsak, onun [kavramın] dışına çıkmalıyız."^' 

"Varlık"ın gerçek bir yüklem olmadığı tartışmalı bir konudur.' '^ 
Her şeyden önce , eğer 'varlık' gerçek bir yüklem değilse, farklı 
düzlemlerde (dilsel, anlıksal, kurgusal vb. ) dile getirilen birta
kım olgulara ne demeli? Gerçekten var olan bir şeyle sadece 
kurgusal yapıtlarda olan bir şeyin varlığını birbirinden nasıl ayı
racağız? Varlığın gerçek bir yüklem olmadığını iddia eden bir 
düşüncenin bu noktadaki çıkış noktalarından biri "bir şeyin yok
luğunu dile getiren önermeler {negative existentials)"'m konuları 
hakkında bir şey söylemediklerini ortaya koymak olabilir. An
cak bu, pek makul bir düşünce olarak görünmediği gibi, bizi ga
rip birtakım sonuçlara da götürebilir. Örneğin, eğer "Kafdağı 
yoktur" önermesi doğru ise, Kafdağı hakkında dile getirilebile
cek herhangi bir öne rmeden bahsedi lemez. Öyle ki "Kafdağı 
yoktur" önermesinin de Kafdağı hakkında olmaması gerekir. 
Oysa, bu önerme Kafdağı hakkında olduğu gibi, "Kafdağı masal
lardaki bir dağın adıdır" veya "Kafdağı'nın sindirim sistemi yok
tur" gibi önermelerde Kafdağı hakkındadır. Bu örnek de göster
mektedir ki gerçekte varolmayan şeyler hakkında konuşabilir 
ve onlara bir şekilde referansta bulunabiliriz. Dolayısıyla, ger
çekte varolan vadıklar ile gerçekte varolmayan varlıklar arasın
da bir ayrıma gidebildiğimiz için varlığın bir yüklem ve nitelik 
olmadığını veya gerçek varlığın gerçek bir nitelik olamayacağını 
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^' Bkz. Plantinga, God and Other Minds, 39-43. 
Bkz. Mackie, age., s. 46. 
Mackie, age., s. 46-49. 

söylemek doğru olmayacaktır.''^ Kaldı ki 'vardır' da sentaktik 
(gramatik) açıdan tıpkı 'küçüktür ' , 'beyazdır ' vb . yüklemlerle 
aynı statüyü paylaşmasına karşın, onlardan sadece , yüklemi ol
duğu konuyu bet imlemekten ziyade, onu varlıklar veya varolan
lar kümesine dahil etmeyi amaçlamakta ayrılmaktadır.''* 

Kant'ın 'vadık'ın gerçek bir yüklem olmadığı iddiasını yeterince 
tatmin edici bulmamakla birlikte onun bu konudaki temel sezgi
sine katılan Mackie'ye göre, eğer 'varlık'ı bir yüklem olarak değil 
de Frege'nin düşündüğü gibi, tikel niceleyici iexistential guantifi-
er) olarak düşünecek olursak, 'varlık' hiçbir varlığa özsel olarak 
atfedilemez. 'Varlık'ı dkel niceleme edatı olarak aldığımızda 
(sembolik bir ifadeyle, 3x; yani, "bir x vardır ki..." şekl inde dü
şündüğümüzde) , Mackie'ye göre, bir şeyin varolup olmadığı, 
Kant'ın düşündüğü gibi, o şeye ilişkin kavramın dışına çıkılarak 
tespit edilebilecek bir şeydir. Dolayısıyla, ontolojik kanıta kay
naklık eden "bir X'ın varolduğu zorunlu olarak doğrudur" şeklin
deki bir yargı doğru olmayacaktır, çünkü Xliğin (özsel olarak) 
varlığı içerdiği iddiası böyle bir yargıyı zorunlu kılmaz.'" 

Varlık'ın bir yüklem veya nitelik olarak değil de bir niceleyici 
olarak düşünülmesi temelde ontolojik bir kapsamcılığa dayan
maktadır. Ontolojik kapsamcılığm en temel sezgisine göre ise 
bir şeyin varolup varolmadığı ancak belli bir kümenin bir e le
manı o lup olmadığına bağlıdır ve bir kümenin kapsamına bir 
vadığın/vadıkların girip girmedikleri tanımlamasal bir yolla tes
pit edilebilecek bir şey değildir. Bu durumda 'varlık' kavramı, 
bir varlığın ayrıca sahip olması gereken bir nitelik olmaktan zi
yade, varolan bütün varlıkların, deyim yerindeyse, aynı k ü m e d e 
bulunmalannın kazandırdığı ikincil bir niteliktir. Dolayısıyla, hiç
bir küme salt tanımlamasal bir nitelikten dolayı gerçekte varo
lan bir e leman veya elemanlara sahip olmadığı için "zorunlu 
varlık" veya "mükemmel varlık" gibi bir tanımlamasal içerikle 
belirlenmiş bir kümeye gerçekte bir varlığın (Tanrı 'nın) ait o lup 
olmadığı böyle kavramsal içeriğin dışına çıkılarak varılması ge
reken bir yargıdır. Çünkü bu yaklaşıma göre, "Tanrı zorunlu 
vadıktır" demek esasen bizi "Tanrı varsa, zorunlu bir varlıktır" 
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5" Leibniz de, ontolojik kanıtı savunmasına rağmen Descartesçı bir ontolojik ka
nıt versiyonun böyle bir eleştiriye,açık olduğu görüşündedir. Bu konuda bkz. 
R. M. Adams, age., s. 158-164. 

5> God and Other Minds, s. 36-38. 

veya "bir varhk zorunlu varhk ise Tanrı'dır" gibi sadece bir ta
nımlamasal içerik sağladığından, Tann 'nın varlığına dair ontolo
jik bir iddia hâlâ koşullu bir yargıdır.5° Bu durumda, "zorunlu 
varlık" veya "mükemmel varlık" kümesinin zorunlu olarak bir 
e lemana sahip olduğu nasıl gerekçelendirilebilir? Böyle bir kav-
ramsal/tanımlamasal bir içeriğin dışına çıkarak Tanrı'nın varlığı
nı kanıdamak nasıl bir şey olabilir? Yoksa, hâlâ salt bir kavram
sal çerçeveye bağlı kalarak Tanrı 'nın bilfiil (gerçekte) zorunlu 
olarak varolduğunu gerekçelendirmenin bir yolu var mıdır? 

Her şeyden önce , Plantinga'nın belirtdği gibi, herhangi bir 
kavramın bir vadığa delalet edip etmediğini söz konusu kavra
mın dışına çıkarak belirlemenin daha çok mümkün (olumsal, 
contingent) varlıklar için geçerli o lduğunu düşünmek oldukça 
makul görünmektedir. Çünkü, ontolojik kanıtta, önce karşılığı ve 
karşılıkları (gerçeklikleri) mümkün olan bir kavramla yola çıkı
lıp, daha sonra bu kavrama bir varlık atfedilmemektedir. Dola
yısıyla, Kant'ın söz konusu idrazı varlıksal içerikli zorunlu öner
melerin olmadığını çürütmediği gibi, "Tanrı vardır" önermesinin 
zorunlu bir doğru olmadığını da göstermemektedir ." Plantin
ga 'nın burada haklı olarak altını çizdiği nokta mümkün vadık-
lardan farklı olarak ve sadece Tanrı 'ya münhasır olan "zorunlu 
varlık" kavramının bir varlığa delalet edip etmediğini belirleme
nin o kavramın dışına çıkmayı gerektirmediği düşüncesidir ki 
ontolojik kanıtın temelini teşkil eden sezgi d e budur. 

Leibniz, ontolojik kanıtı savunmakla bidikte, Descartesçı versi
yonunun "Tann'nın varlığı mümkün ise, Tanrı vardır" şeklinde 
bir koşula bağlı kaldığını ve bu anlamda kanıtın tamamlanabil
mesi için Tann'nın varlığının evvela mümkün olduğunun ortaya 
konması gerektiğini savunur. Tanrı'nın varlığının imkânsızlığı or
taya konulmaksızın mümkün olduğunun esas alınması gerektiği
ni düşünen Leibniz'a göre, Tanrı'nın varlığı imkânsız olmadığın
dan harekede varlığının zorunlu olduğu sonucuna ulaşır. Ontolo
jik kanıt açısından burada önemli olan nokta Tann'nın varlığının 
mümkün oluşuyla gerçekten varolduğunun; yani Tanrı'nın mahi
yeti (Tanrı kavramının tutarlılığının) ile gerçek varlığının birbirin-
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den ayrılamayacağıdır. Bir başka ifadeyle, Tann'nm varlığı müm
kün ise, Tann gerçekten ve zorunlu olarak vardır.^^ Dolayısıyla, 
Leibniz'ın ontolojik kanıtı savunması kanıtın ö n d e gelen çağdaş 
versiyonlarını sezinleyecek biçimde mükemmel varlığın ya im
kânsız olduğu ya da zorunlu olduğu ile mükemmel varlığın im
kânsız olmadığı (dolayısıyla, mümkün olduğu) öncüllerinden mıi-
kemmel varlığın zorunlu bir varlık olduğu sonucuna dayanmak
tad ı r . " Aslında Leibniz'ın savunduğu şekilde de ontolojik kanıt 
temelde Tanrı'nın mahiyetinin zorunlu varlığı içerdiği düşüncesi
ne dayanmaktadır . Ancak bu yaklaşımda gerçekte varolmayan 
bir varlığın böyle bir mahiyete sahip olamayacağı yerine, "zorun
lu varlığı içermeyen" bir mahiyetin Tanrı 'nın (zorunlu varlığın) 
mahiyeti olamayacağına vurgu yapılarak, Tanrısal varlık ile ma
hiyet arasındaki ilişkinin mahiyetin varlığı bir şekilde içermesi 
şeklinde değil, böyle bir mahiyetin zorunlu olarak gerçekleşmiş 
olması gerektiği şeklinde anlaşılmalıdır.'' ' Tanrı'nın varlığı ile ma
hiyeti arasındaki ilişkinin bu yorumu, görüldüğü gibi, 'varlık'ı bir 
yüklem olarak değil, Tanrısal mahiyetin gerektirdiği zorunlu ger
çekleşmeyi inecessary exemplification) öngörmektedir . Bu du
rumda, 'varlık'ın gerçek bir yüklem olmadığı görüşüne katılacak 
olsak bile, ontolojik kanıtın temel sezgisi olan Tann 'nm mahiyeti 
ve varlığı arasındaki zorunlu ilişkiyi açıklamak m ü m k ü n olacak
tır. Bu durumda, Leibniz'ın ifadesiyle, "sadece Tanrı (veya Zo
runlu Varlık) mümkün ise varolmalıdır, ayrıcalığına sahiptir. Ve 
hiçbir şey; sınırı olmayan, zıddı bulunmayan ve dolayısıyla çeliş
kisi bulunmayanın imkânını engellemeyeceği içindir ki, tek başı
na bu, Tann'nın varlığını a priori bir şekilde bilmemiz için yeter
lidir"." Şu ana kadar yaptığımız tartışma böyle bir sezginin yan
lış olduğunu düşünmek için yeterli bir gerekçe sunmamaktadır . 
Dolayısıyla, a priori bir çözümlemeyle Tann hakkında bilgi sahi
bi olabileceğimiz şeklindeki Descartesçı bir iddianın en azından 
çürütülemediğini söyleyebiliriz. Bu durumda, Tann'ya dair a pri
ori bir bilgi mümkündür , diyebiliriz. 

" Adams, age., s. 135-137. 
" Adams'ın da işaret ettiği gibi (.age., s. 137. n.lO), Hartshorne, Malcolm ve Plan

tinga gibi çağdaş felsefecilerin ontolojik kanıt savunmaları bu temel sezgiye 
dayanmaktadır. Ontolojik kanıta çağdaş yaklaşımlar için bkz. Plantinga, The 
Nature of Necessity, s . 196-221 ; God, Fıeedom and Evil, s. 85-112. Yine Bkz. 
M. Dağ, "Ontolojik Delil ve Çıkmazları", s. 287-318. 

^ Adams, age., s. 163-164. 
Leibniz, "Monadology", s. 186. 
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^ Bkz. İbn Sînâ, en-Necat Tı'I-Mantık ve'l-İlahiyat, II. 89-90. Yine bkz. M. Fakhry, 
"The Ontological Argument in the Arabic Tradition: the Case of al-Fârâbî", Phi
losophy, Dogma and the Impact of Greek Thought in islam (M. Fakhry), s. 5-
17; M. Bayrakdar, "Fârâbî ve İbn Sina'da Ontolojik Delil Üzerine", s. 461-470. 

" Bkz. "Monadology", s. 185-186. Kozmolojik kanıtı Tann'nın varlığı için a pos
teriori bir bilgi kaynağı olarak gören Leibniz'ın aksine Kant, böyle bir kanıtın 
dünyaya ilişkin belli bir tecrübeye dayanmayıp, temelde a priori ilkelere da
yandığını savunur. Çünkü, böyle bir kanıt için bir dünyanın varsayılması ye
terlidir. Böylece kozmolojik kanıt için, "bir dünya varsa, ya zorunludur ya da 
mümkündür", şeklindeki bir öncülden de hareket edilebileceğinden, iyi veya 
kötü olsun, bir dünya kavramı yeterlidir. Bu yüzden, Kant'a göre, kozmolojik 
kanıt anlığın salt kavramları dahilinde inşa edilebileceğinden a priori ilkelere 
dayanan aşkın teolojinin bir parçası olarak görülmelidir. Bkz. Kant, Lectures 
on the Philosophical Theology, s. 36. Kant bu hususta kısmen haklı görün
mekle birlikte, kozmolojik kanıtın gerçekte varolan mümkün bir dünyanın 
varlığını esas aldığını dikkate almak gerekir. Kaldı ki Kant'ın bu dediğinin 
kozmolojik kanıtın bir versiyonunu oluşturan "imkân" kanıtı için geçerli oldu
ğunu düşünsek bile, bunun kozmolojik kanıtın bütün formları için ve özellikle 
de evrenin zamansal başlangıcını (big bang, termodinamiğin ikinci yasası vb. 
çerçevesinde) esas alan bir kozmolojik kanıt için ne derece geçerli olabilece
ği tartışmaya açık bir sorudur. Bu konuda bkz. W. L. Craig, Q. Smith, Theism, 
Atheism and Big Bang Cosmology. 

Ontolojik kanıtın temel öncülleri çerçevesinde Tanrı'nın müm
kün oluşunun O'nun zorunlu varlığı için yeterli o lduğunu ve bu
nun da Tann'yı a priori bir şekilde bilmek için yeterli o lduğunu 
düşünen Leibniz, benzer şekilde. Tanrı hakkındaki a posteriori 
bilginin imkânı bağlamında da kozmolojik kanıta dayanır. "İm
kân kanıtı" olarak da bilinen ve kökeni İslam felsefesinde Fârâ
bî ve İbn Sînâ'nın düşüncesinde açık ifadesini bulan'^ bu akıl 
yürütmeye göre mümldin (contingent) varlıkların gerçekte ne
den varolduklarına dair bir açıklama ancalc varlığı için bir nede
ne dayanmayan; varlığının kend inden başka bir nedeni bulun
mayan zorunlu bir varlıkla, yani Tann'yla sağlanabilir. Mümkün 
varlıkların neden varolduklarına dair nedensel bir açıklama zin
cirini ne kadar gerilere götürürsek götürelim, ve böyle bir zinci
rin sonsuz bile olsa bu varlıklar zincirinin neden varolduklarına 
ilişkin yeter bir neden bulunmalıdır ve bu neden söz konusu 
vadıklar zincirinin dışındaki bir neden olmalıdır.'^ 

İnsan aklının doğuştan sahip olduğu 'Tanrı' fikrinin doğru kav
ramsal bir çözümlemesinin bize teolojik bir bilgi sağladığı şeklin
deki Descartesçı görüşü aklın Tann hakkındaki doğrudan veya a 
priori bilgisi çerçevesinde irdeledik. Görüldüğü gibi, bu yakla
şımda ve bu yaklaşımın öngördüğü ontolojik kanıtın öncülleri 
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Bkz. Kenny, age., s. 127, 138. 
» Locke, An Es.say concerning Human Understanding, ,s. 619. 

arasında herhangi bir tecrübi (a posteriori) dayanak söz konusu 
değildir. Dolayısıyla, böyle bir akıl yürütmede Tanrı 'dan başka 
varlıklara veya onların ontolojik statülerine ilişkin bir düşünceye 
doğrudan dayanılmadığını düşünebiliriz. Ancak Descartesçı bu 
akıl yürütmeyi farklı bir açıdan görmek mümkündür : İnsandaki 
'Tanrı' fikrinin kendi zihninin bir ürünü olmayıp, ancak Tanrı ta
rafından zihnine konulmuş olabileceği görüşü her ne kadar 'Tan
rı' fikrinden harekede O'nun varlığı için bir kanıt ortaya koymak 
noktasında ontolojik kanıtın temel sezgisini barındırmakla birlik
te, Kenny'nin işaret etdği gibi'*, böyle bir akıl yürütme aynı za
manda insan zihninde varolan 'Tann' fikrinin varlığını (nedensel
lik ilkesine bağlı kalarak) Tanrı'nın nedensel fiihne atfettiği için 
kozmolojik kanıtın değişik bir versiyonu olarak da görülebilir. 

Çıkanmsal bir yolla elde edilebilecek Tanrı hakkındaki akh bir 
bilginin imkânı önemli ö lçüde kozmolojik ve teleolojik vb. teis
tik kanıtların ne ölçüde tatmin edici o lduğuna da dolaylı olarak 
bağlı görünmektedir . Şimdi, Tann'yı bilmek noktas ında aklın 
doğrudan (ve doğuştan) veya a priori yetilerinden çok Tecrübe
ye bağlı çıkarımlara veya akıl yürütmelere dayanan yaklaşımı 
üzerinde duralım. 

43. Akıl, Çıkarım ve Tanrı 

Aklın doğuştan veya a priori herhangi bir sezgiye dayanmaksı 
zın Tanrı hakkında bir bilgiye erişmesi mümkün müdür? Bu so
ruyu olumlu bir şekilde yanıdayıp, aklın Tanrı hakk ında çıka
rımsal bir bilgiye sahip olabileceğini açık bir şekilde savunan
lardan biri John Locke'tur. Ona göre, Tanrı'nın kendisine ilişkin 
bir fikri insan zihnine doğuştan yerleştirdiği düşüncesi doğru ol
mamakla birlikte O, insan zihnini öyle birtakım yetilerle donat
mıştır ki Tanrı'nın varlığı hakkındaki bilgiden yoksun olmak söz 
konusu olamaz; insan kendi bilincini koruduğu sürece sahip ol
duğu duyu, algı v e akıl Tann'yı bilmesi için yeter l idir ." Ancak, 
diyor Locke, 

bu Aklın keşfedeceği en açık Hakikat da olsa; Delili (şayet, 
yanılmıyorsarç) matematiksel Kesinliğe eşit de olsa yine de 
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Düşünce ve Dikkat gerektirir; ve Zihin, onun sezgisel Bilgi
mizin bir kısmmdan uygun bir çıkarımı için, kendini ona ver
melidir. Ya değilse bundan, bizadhi açık İspata muktedir di
ğer Önermeler olduğu gibi, emin olmaz ve bilgisiz kalırız. 
Öyleyse, bilmeye, yani bir TANRI 'nın varolduğundan emin 
olmaya muktedir olduğumuzu ve bu kesinliği nasıl elde ede
bileceğimizi göstermek için zannediyorum kendimizden, 
kendi Varlığımıza dair sahip olduğumuz kuşku-duyulmayan 
Bilgiden öteye gitmemize ihtiyacımız yoktur.^ 

Locke'a göre, insan kendi varlığı hakkında apaçık bir bilgiye 
sahiptir. Kendi varlığımıza dair bilgimiz o kadar kesindir ki bu 
konuda herhangi bir getirmeye imkân bulunmadığı gibi, bu ihti
yaç da yoktur. Öyle ki herhangi duyu, acı veya kuşku duyduğu
muzda bunların bir öznesinin olduğu; yani duyumsayan, acı ve
ya kuşku duyan bir varlığın bulunduğu açıktır. Sahip olduğumuz 
değişik tecrübeler böylece kendi varlığımız hakkında bize sez
gisel bir bilgi sağlamaktadır. Yani insan duyumsamak, düşün
mek ve akıl yürütmek gibi zihinsel faaliyetlerde bulunurken ay
nı zamanda kaçınılmaz olarak kendi varlığının-benliğinin de bi
lincindedir. Böylece kişinin kendi kendisinden kuşku duymasına 
fazla önem vermeyen Locke'a göre, gerçek hiçbir varlığın yok
tan va ro lmayacağ ın ın da aynı şekilde sezgisel bir kesinlikle bi
lindiğini dikkate aldığımızda, bunun ezelî bir vadığı, yani Tan
n'yı kaçınılmaz kılacağı açıktır. Eğer hiçbir şey yoktan çıkmıyor-
sa ve ezelî o lmayan her varlık varlığını bir başka varlıktan alı
yorsa, bütün bu varlıkların varlıklarını, nihai anlamda, ezelî bir 
kaynağa borçlu olmaları gerekir. Kozmolojik kamun bir versiyo
nu sayılabilecek bu akıl yürütme çerçevesinde Locke böyle bir 
ilk kaynağın ezelî ve her şeye gücü yeten bir varlık olması ge
rektiğini savunur. Kaldı ki insanın sahip olduğu algı ve bilgi ni
teliklerinin de nihai bir kaynağının olması gerektiğini dikkate al
dığımızda, varlığın nihai kaynağı olan Tanrı 'nın ezelî, her şeye 
gücü yeten niteliklerinin ötesinde her şeyi bilen bir varlık olma
sı gerekir. Ezelde her şeyi bilen bir varlığın olmadığını varsaya
cak olursak, veya, hiçbir varlığın ve bilginin olmadığı bir zama
nın olduğunu düşünecek olursak, Locke'a göre, bilginin daha 
sonra ortaya çıkması imkânsızdır. Çünkü, bilgiden yoksun bir 

Locke, age., s. 619. 
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••'2 Locke, age., s. 621. 
« Age., s. 621 
« Age., s. 95. 

şekilde variiğın herhangi bir idrake sahip o lmadan, kör bir şe
kilde, daha sonra bilen bir varlığı meydana getirmesi bir üçge
nin kendi üç açısını iki dik açıdan daha büyük yapması kadar 
imkânsızdır. Dolayısıyla, hiçbir algıya sahip olmayan m a d d e n i n 
kendini idrak etmesi ve bilgiyle donatması geometrik bir imkân
sızlıkla eşdeğerdir.*' "Böylece kendimize dair Tefekkürümüz
den, ve kendi Yapımızda yanılmaz bir şekilde bu lduğumuz [şey
lerden] Aklımız bizi bu kesin ve apaçık Hakikate, ezelî, en güç
lü, en bilen bir Varlığın varolduğuna götürür ki buna Tanrı de
mek istensin veya istenmesin, mesele değil."*2 Locke bü tün bu 
gözlemlerin bizi şu açık ve seçik sonuca götüreceğini savunur: 
Tanrı 'nın varlığına dair bilgimiz duyusal algımıza doğrudan ko
nu olmayan herhangi bir varlığın - v e hatta kendimizin dışındaki 
herhangi bir varlığın- bilgisinden çok daha kesin bir bilgi ol
makla birlikte, böyle bir bilgi ancak zihnimizin bu noktada yo
ğunlaşmasıyla sahip olabileceği bir düşüncenin ürünü olabilir.*' 
Bir başka ifadeyle. Tanrı hakkındaki bilgimizin kaynağı insanda 
doğuştan bulunan bir fikir değildir, ancak o, aklımızın en doğal 
keşfidir.*"* Dolayısıyla, Locke'a göre, Tanrı 'nın varlığı ne doğuş
tan sahip olunan zorunlu kavramsal-önermesel bir içerik yoluy
la ne de doğrudan duyumsal bilgiyle bilinmesine rağmen Tan
rı'yı bilmek mümkün olup, zihinsel bir çabayla elde edilebilecek 
çıkarımsal bir bilgidir. 

Locke'un Tanrı'nın bilinebilirliği noktasında dile getirdiği bu 
düşüncelerden de anlaşılacağı üzere . Tanrı hakkındaki çıkarım
sal bilgi de ilkesel olarak tecrübeye konu olan evrenin varlığı ile 
evrendeki vadıklann sergilemiş oldukları niteliklere ilişkin deği
şik akıl yürütmelere dayanan kozmolojik, teleolojik ve bilinç ka
nıtı vb. bir dizi teistik kanıtları öngörmektedir . Ontolojik kanıttan 
farklı olarak, Tanrı'nın varlığı için ileri sürülen a posteriori kanıt
lar olarak düşünebileceğimiz ve farklı felsefi ve teolojik gelenek
lerde rastlayabileceğimiz bu kanıtların değişik birçok formundan 
söz edilebilir. Ancak bu kanıdan, genel olarak, daha çok evrenin 
varlığı ve başlangıcına ilişkin değişik akıl yürütmelere dayanan 
kozmolojik kanıtlar ailesi ile evrendeki düzenliliğe, amaçsallığa 
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ve canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlanan koşullara 
göndermede bulunan teleolojik kanıt(lar) olarak sınıflamak 
mümkündür . Burada Tann'ya dair bir çıkarımsal bilginin temelini 
oluşturan bu teistik kanıtlar üzerinde tek tek durmayıp*"', tartış
mamızı "teleolojik kanıt"la sınırlı tutacağız. Bunun nedeni tele
olojik kanıtın en popüler teistik kanıt olmaktan ziyade onun tec
rübemize konu olan evrendeki düzenliliğin, amaçsallığın ve bu
na bağlı olarak dünyadaki varlıkların sergilemiş olduğu değişik 
niteliklerin Tanrı'nın sadece varlığı değil, aynı zamanda neliği 
imaliiyetî) hakkında çılcarımsal bir bilgiye kaynaklık ettiği dü
şüncesidir. Bu kanıt, Kant'ın ifadesiyle, mevcut dünyanın yapısın
dan tasarımcısının mahiyetini (tabiatını) çıkarsamayı hedefler.** 

Evrendeki düzen ve gayenin her şeyi bilen, her şeye gücü ye
ten, mutlak iyilik sahibi bir vadık olan Tanrı taraflndan yaratıl
mış olduğuna delalet ettiği düşüncesinin en önemli taraftariann-
dan biri İbn Ruşd'tür. Bu kanıtın dayandığı en temel düşünce 
evrende canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan 
düzenliliğin Tann tarafından belli bir amaçla tasarımlandığıdır. 
İbn Ruşd'e göre, evrene baktığımızda güneş ve gezegenlerden, 
mevsimlerin oluşumuna, gece ile gündüzün ortaya çıkışından, 
yağmurun , suyun ve rüzgarın varlığına kadar her şey başta in
sanlar olmak üzere dünyadaki değişik türden birçok canlının ih
tiyaçlarını karşılamalarına ve yaşamlarını sürdürebilmelerine uy
gun bir şekilde bir araya geldiğini görürüz ki bu olgunun bir te
sadüf sonucu, bir şans eseri meydana gelmiş olması düşünüle
mez. Böylece evrenin belli bir amaç ve iradeyle Tanrı tarafından 
yaratıldığını; yani yaratılmış olmaksızın bütün bunların bir tesa
düfün sonucu olamayacağını kesin bir şekilde biliriz. İbn 
Ruşd'ün basit ve kesin olarak nitelediği ve Kur'an'ın da öngör
düğünü düşündüğü bu kanıt iki temel ilkeye dayanır*^: 

Onlardan ilki evrenin bütün unsurlarıyla insanın vadığı ile 
oradaki bütün varlıkların vadığma uygun olduğudur. Ve ikinci 

Değişik felsefi ve teolojik gelenekte mevcut bulunan Tanrı'nın varlığı için ileri 
sürülen geleneksel kanıtlar için bkz. J. Hick, der. The Exisrence of God, s. 23-
136; Swinburne, The Existence of God, s. 116-199; Mackie, The Miracle of 
Theisın, s. 41-149; M. Aydın, Din Felsefesi, s. 14-89; N. Taylan, age., s. 17-100. 
Bu kanıtların daha İslam kelam düşüncesindeki yeri için bkz. B. Topaloğlu, 
Tanrı'nın Vadığı (İshât-i Vâcib). 

'* Lectures on Fhilosophical Theology, s. 36. 
'•^ Menâhicu'l-edille, s. 194-195. 
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ilke [ise], bütün unsurlanyla bir fiil için uygun bulunan her şey 
birdir ve tek bir amaca yönlendirilmiş olup, zorunlu olarak 
yaratılmıştır. Ve doğal olarak bu iki ilkeden evrenin yaratılmış 
olduğunu ve bir yaratıcısının olduğu sonucu çıkar.*" 

İbn Ruşd'ün "inayet delili" olarak adlandırdığı teleolojik kanıt 
(veya tasarım kanıtı) modern Bau düşünces inde canlandığı 18. 
yüzyıldan günümüze birçok taraftar kadar muhalif de bulmuştur. 
Özellikle, teleolojik kanıt felsefi açıdan Hume'un Doğal Din Üze
rinde Söyleşiler ve bilimsel açıdan da Darwin'in evrim düşünce
sinin doğurduğu birtakım sonuçlarla birlikte büyük tartışmalara 
konu olmuştur.' ' ' Genel olarak, kanıtı savunanlar evrenin sergile
miş olduğu düzen ve gaye ile bir saat veya makinenin belli bir 
düzen ve amaca yönelik tasarımı arasında bir benzerlik kurarak, 
tıpkı saat ve makinede olduğu evrenin de bir tasarımcısının, yani 
Tanrı'nın, varlığı sonucuna ulaşırken, kanıta karşı çıkanlar evren
deki bu düzenliliğin başka bir yolla da açıklanabileceğini veya 
en azından Tanrı'nın varlığına yeterince gerekçe oluşturmadığını 
ileri sürerler. Hume'un Söyleşilerinde Cleanthes'in dile getirdiği 
aşağıdaki ünlü betimleme teleolojik kanıtın eski versiyonu olarak 
adlandınlan'° yaklaşımın açık bir örneğini oluşturmaktadır: 

Dünyaya şöyle bir bakın, tümünü de, her bir parçasını da 
düşünün: onun bir tek büyük makineden başka bir şey ol
madığını anlayacaksınız, bu makine sonsuz sayıda daha kü
çük makinelere bölünmüştür, bunların her birinin de daha 
küçük makinelere bölünmesi gide gide insan duyu ve yedle-
rinin izleyebileceği ve açıklayabileceği ölçünün ötesine varır. 
Bütün bu çeşitli makineler ve hatta en küçük parçaları bile, 
bir kez olsun onları derin derin düşünen bütün insanları hay
ranlığa salan bir dakiklikle biribirilerine uyarlanmıştır. Doğa
nın tümünde, araçların amaçlara pek ilginç bir biçimde uy
gun olması, insan aklının, insan tasarımının, düşüncesinin, 
bilgeliğinin ve zekâsının ürünlerine -onları çok aşmakla bir
likte- tıpkısı Upkısına benzemektedir. Onun için, etkiler biri
birilerine benzediğine göre, andırışmanın bütün kuralları 
uyarınca, bu bizi nedenlerin de biribirilerine benzediği ve 
Doğayı Yaradanın -yaptığı işin görkemiyle orantılı olarak 

^ Age., s. 195. 
^ Krş. Macl<ie, The Miracle of Theism, s. 133. 
™ Bkz. Mackie, The Miracle of Theism, s. 134. 
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" Hume, Din Üstüne, s. 151. 
'2 Age, s. 163-164. 

çok daha büyük yetilere sahip bulunmakla birlikte- insanla-
rm zihnine oldukça benzediği çıkanmmı yapmaya götürür. 
Bu a posteriori kanulamayla ve yalnızca bununla, hem Tan
rısal bir varlığın olduğunu, hem de onun insan zihin ve ze
kâsına benzerliğini bir çırpıda göstermiş oluyoruz.^' 
Gözün kesinni alın düşünün, yapısını, düzenini inceleyin ve 
bana doğru söyleyin: kendi duygularınızdan, gözü bir tasar
layıp yapan olduğu fikri, bu durum gibi hemen içinize doğ
muyor mu?^i 

Görüldüğü gibi, böyle yaklaşıldığında, teleolojik kanıt dünya
da (evrende) gözlemlenebilen bir tasarımdan (düzen ve gaye
den) iki temel sonucu çıkarsamayı amaçlamaktadır, (i) Tann gi
bi bir tasarımcısı olmaksızın dünyanın söz konusu düzen ve ga
yeye sahip olamayacağı; (ii) bu tasarım çerçevesinde dünyada 
gözlemlediğimiz düzen ve gayenin bizi insan zihninin yapısına 
benzediği ölçüsünde tasarımcısının, yani, Tanrı 'nın tabiatı hak
kında bir bilgiye kaynaklık ettiği. Bunlardan ilki bizi Tanrı'nın 
varlığı, ikincisi ise, O 'nun mahiyeti hakkında bilgi vermektedir. 
Bu akıl yürütmedeki geçişlerde temel bir varsayım yatmaktadır: 
sonuçların (etkilerin) benzerliği nedenlerin benzerliğine delalet 
eder. Dünyada gözlemlenen tasarım ile insan zihninin ürünü 
olan bir tasarım arasındaki benzerlik, insan zihni (aklı) ile Tan
rı'nın tabiatı arasında bir benzerliği ortaya koymalıdır. Şimdi te-
leojik kanıt için büyük önem taşıyan bu iki nokta üzer inde yo-
ğunlaşalım. Evvela, evrende gözlemlenebilen düzen bir tasarım
cısının olduğunu zorunlu kılar mı? 

Dünyadaki farklı birçok olguyu gözlemlediğimiz zaman bizde 
tasarımcı fikrini ilk başta uyandıran şey, İbn Ruşd'ün de işaret 
ettiği gibi, buradaki koşulların canlıların yaşamlarını sürdürmeye 
uygun bir şekilde bulunması; bu koşullarla değişik canlı türleri
nin farklı yapılarına bağlı ihtiyaçları arasında birebir bir uygun
luğun vadığıdır. Canlılann sahip olduğu organizmaların yapısı 
ile dış dünyanın sahip olduğu koşullar arasındaki bir uygunlu
ğun yokluğu onların yaşamlarını sürdürmelerine engel olacaktır. 
Teleolojik kanıt savunucularının Tanrısal bir tasar ımdan başka 
bir yolla açıklama imkânının bulunmadığını iddia ettiği bu dü-
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şüncenin özellikle Darwin' in evrim düşüncesiyle aşıldığı 19. 
yüzyıldan günümüze oldukça yaygın bu kanaat olmuştur. Örne
ğin Russell'a göre, teleolojik kanıtın temel iddiasının aksine, 
"Darwin'in zamanından bu yana n e d e n canlı yaratıkların (cre-
atures) çevrelerine uyarlanmış olduklarını çok daha iyi anlıyo
ruz. Bu, çevrelerinin onlara uygun hâle getirildiği değil, aksine 
onların ona [çevrelerine] uygun olmak için geliştikleridir, ve 
uyarlamanın temeli budur . O n u n tasarımına dair hiçbir delil 
yoktur."' ' ' Doğal seçiüm düşünces ine dayanan evrimci yaklaşı
mın öngördüğü, yaşamın inorganik maddeden ortaya çıkıp, tek 
hücreli canlılardan daha karmaşık organizmalara ve türlerin or
taya çıkışına doğru bir gelişim sergilediği düşüncesinin canlılar 
dünyasında gözlemlediğimiz kimi biyolojik/fizyolojik düzenlilik 
ve farklılıkların anlaşılması noktasında bir açıklama/açılım getir
diği doğru olabilir. Ancak bu yaklaşımın gerek yaşamın kaynağı; 
evrimsel sürecin başlangıç ve gelişim koşullarına ilişkin nihai bir 
açıklama sunup sunamayacağı ve gerekse canlı organizmalarda 
farklı düzlemlerde gözlemlenen (tasarımsal) karmaşıklığın bütü
nünü açıklayabileceği açık olmaktan uzaktır. 

Darwinci ve biyolojik anlamda evrim, yaşamın bütünüyle do 
ğal koşulların etkisiyle inorganik m a d d e d e n çıktığı düşünces ine 
dayanır. Fakat, bilimsel açıdan bakıldığında, Darwin'in zamanın
dan g ü n ü m ü z e yaşamın kaynağı ve canlı organizmaların yapısı 
alanında büyük gehşmeler olmuştur ve bun lann en önemlisi de 
çağdaş bilimin yaşamın moleküler bir olgu olduğuna dair sapta-
masıdır. Buna göre, her organizma bir makinenin değişik parça
ları (dişlileri, makaraları vb.) gibi işlev gören molekül le rden 
oluşmaktadır.'"* Canlı organizmalardaki bu moleküler yapıya 
dikkat çeken çağdaş biyokimyacı Michael J. Behe bu alanda 
gözlemlenen karmaşık biyolojik sistemlerin o d ö n e m (Danvin ' in 
dönemi) için kara bir kutu o lduğundan harekede bu o lgunun 
Danvinci bir indirgemecilikle açıklanamayacağını savunur: 

Önceleri, yaşamın temellerinin basit bir esasa dayalı olduğu 
düşünülmekteydi. Oysa bu beklenti tamamen yok olmuştur. 
Görme, hareket mekanizmaları ve diğer biyolojik fonksiyon
ların, televizyon kameraları ve otomobillerden daha az kar-
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maşıli olmadığı kanıtlanmıştır. Bilim, yaşamın kimyasının na
sıl şekillendiğini anlayabilmek için oldukça büyük atılımlar 
yapmıştır. Fakat biyolojik sistemlerin moleküler seviyedeki 
hassas düzeni ve karmaşıklığı, bunların kökenlerinin açık
lanması konusunda bilimi felce uğratmıştır Bu nedenle 
kompleks biyomüleküler sistemlerden herhangi birinin baş
langıcı hakkında bir araştırma girişimi olmamıştır Pek çok 
bilimadamı kendilerine fazlaca güvenerek, açıklamaların 
çoktan ellerinde olduğunu öne sürmüştür Veya çok yakında 
bu açıklamalara ulaşacaklarını söylemişler fakat profesyonel 
bilim literatüründe iddialarına bir destek bulamamışlardır 
Daha önemlisi, sistemlerin kendi yapıları incelendiğinde, ya
şam mekanizmalarının Darv/in'ci bir yaklaşımla asla açıkia-
namayacağı önadadır?'' 

Öyle görünüyor ki, Darwinci kuram değişik canlılarda gözlem
lediğimiz biyolojik yapıların tabiatı noktasında teleolojik kanıtın 
dayandığı akıllı tasarım düşüncesini çürütmek bir yana, bu konu
da doyurucu bir açıklama bile sunmamaktadır . Aksine, Behe'ye 
göre, "Biyolojik gelişmelerin tamamı, akıllı bir dizayn olduğuna 
destek verecek niteliktedir."'^* Bu durumda, akıllı tasarım düşün
cesine dayanan teleolojik kanıtın bilimsel konularda diğer (bilim
sel) teorilerden farklı olarak hiç açıklayıcı olmadığı^^ iddiasının 
aksine bu düşüncenin teorik düzlemde göz ardı edilen yeni bir
takım gelişmelere de kaynaklık edeceği'''* düşünülebilir. 

Kaldı ki evrimci bir yaklaşımın karmaşık biyolojik yapıların or
taya çıkışı noktasında bir açıklama sunduğu düşünülecek olsa bi
le, bunun akıllı tasarım fikrine dayanan teleolojik kanıtı geçersiz 
kıldığı söylenemez. Bu bağlamda, örneğin Swinburne, Darwinci 
bir açıklamayı doğru bulmakla birlikte bunun konuya ilişkin 
nihai bir açıklama olamayacağını savunmaktadır. Evrim yasaları 
canlıların ortaya çıkışına imkân tanıyan maddeye ilişkin kimyasal 
yasaların bir sonucu ise, ve bu kimyasal yasalarda belli birtakım 
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fiziksel yasaların varlığına bağlı ise, bu sürece ilişkin nihai bir 
açıklama için "neden başka yasalar değil de , bu yasalar vardır?" 
şeklindeki bir sorunun tatmin edici bir şekilde yanıdanması gere
kir. Çünkü bu yasalar olduklarından farklı olsalardı evrimsel sü
reç i ş lemezdi . ' ' Bu yasalar, hangi koşullar altında hangi inorga
nik moleküllerin hangi organik molekülleri oluşturacağı ve yine 
hangi organik moleküllerin hangi organizmalann oluşumunu ne-
denleyeceğini düzenleyen kimyasal yasalar ile, doğal seçilim sü
reci boyunca hangi kalıtsal niteliklerin ne şekilde sürekliliklerini 
koruyacaklan ve böylece canlıların hangi koşullarda yaşamda 
kalabileceklerini ifade eden, evrimin biyolojik yasalarıdır.** 

Dolayısıyla, canlıların ortaya çıkışına imkân tanıyan evrimsel 
sürecin bilinen şekilde gelişebilmesi için en başta inorganik (sı
vı) karşımın doğru unsurları ihtiva etmiş olması gerekir, çünkü 
başka bir karışım böyle gelişime engel olurdu. Dahası böyle bir 
doğru karşımın bulunması da yeryüzünün mevcut şekilde dü
zenlenmiş olmasına, bu da diğer galaksilerin belli bir şekilde 
düzenlenmiş olmasına bağlıdır ki, bu süreç evrenin 15 milyar yıl 
önceki başlangıç koşullarına kadar uzanır. Ve evrenin başlangı
cına dair yapılan bilimsel araştırmalar Big Bang (Büyük Pada-
ma) esnasında mevcut bulunan madde-enerjinin yaşamın ortaya 
çıkışına imkân verecek belli bir yoğunluk ve geri leme hızına sa
hip olmak noktasında ince bir şekilde ayarlandığını gös termek
tedir. Öyle ki bu ayarlamada milyonda bir farklılık canlıların or
taya çıkışını sağlayan evrimsel bir sürece engel olabilirdi.*' Bü-

^' Bkz. Swinburne, Tann Var mı?, s. 52-56. 
^ The Existence of God, s. 135. Swinburne'e göre, bilim tabiatı gereği ancak bel

li birtakım olgulan düşük basamaklı birtakım yasalarla açıklayabileceğinden, 
en temeldeki bu yüksek basamaklı yasaları açıklayamaz. Bkz. age., s. 139. 

" Bkz. Swinbume, Tann Var mı?, s. 52-56. Mackie evrimsel süreçte canlıların ona
ya çıkışına imkân sağlayan ilk materyal koşullann farklı olması durumunda ya
şamsal bir imkânın muhtemelen ortaya çıkmış olamayacağını kabul etmekle be-
rah>er, böyle bir durumda farklı ihtimaller hakkında tam bir fikir sahibi olmadığı
mızdan bu akıl yürütmenin pek etkili olamayacağını düşünmektedir. (The Mirac
le ofTheism, s. l4l). Ancak Mackie'nin neden böyle bir düşünceye başvurduğu
nu anlamak gerçekten zor. İlk materyal koşulların ve unsurların farklı olması du
rumunda ne tür farklı ve ilginç sonuçlann ortaya çıkmış olabileceğini düşünmek 
her zaman mümkündür. Ancak Mackie'nin de bir yerde kabul ettiği açık olan bir 
şey var: söz konusu koşullann ve unsurların farklı olması durumunda yaşamın 
ortaya çıkışının gerçekleşemeyeceği ve bu olguyu tesadüfle açıklamanın oldukça 
düşük bir ihtimal olduğudur ki tanışmanın en temel noktası da budur. Bu konu
daki tartışmalar için yine bkz. N. A. Manşon (der.), God and Design, s. 147 vd. 
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^ 2 Swinburne, The Existence of God, s. 143. 
M Hume, Din Üstüne, s. 177. 

tün bunlar dikkate alındığında evrendeki bu düzenliliğin bir ta
sarımcısı olduğunu düşünmek için iyi birer neden oluşturmakta
dır. Evrendeki bu düzenlilik bir tasarımcısının olduğu tezini çok 
önemli ölçüde güçlendirmekle beraber, çok küçük bir olasılık 
da olsa, bunun başka türlü meydana gelmiş o lduğunu düşüne
bilmek veya söz konusu düzenliliğin ancak bir zat (Tanrı) tara
fından meydana getirilmiş o lduğunun en azından manuksal an
lamda zorunlu olmaması teleolojik kanıtın tümdengelimsel değil, 
tümevarımsal nitelikli olduğunu göstermektedir."^ Bu olgu da bi
zi evrende görülen "bu düzenlilikten teizmin öngördüğü nitelik
lere sahip Tanrı'ya varmak" çıkarımının ne kadar desteklenebi
leceği sorusuyla karşı karşıya getirmektedir. 

Hume'un 5öy/e^ı7e/inde öne çıkan konu da evrende bir tasarı
mın varolup varolmadığı veya bu tasarımın bir tasarımcısı olup 
olmadığından çok, sonuçların (etkilerin) benzerliği nedenlerin 
benzerliğine delalet ettiği varsayımından hareket le böyle bir ta
sarımcının teizmin Tanrı'sı o lup olamayacağıdır. Yani, dünyada 
gözlemlenen tasarım ile insan zihninin ürünü olan bir tasarım 
arasındaki iddia edilen benzerliğin insan zihni (aklı) ile Tan
rı'nın tabiatı arasında bir paralellik kurmak için yeterli o lup ol
madığıdır. Söyleşilefde Philo'nun ileri sürdüğü itirazların önemli 
bir kısmı bu noktayı hedeflemektedir. Bu itirazlardan birinde 
şöyle deniliyor: 

Tanrısal Varlığın birliğini kanıdamak için, kendi varsayımınız
dan kanıta benzer ne gibi bir şey çıkarabilirsiniz? Bir evi kur
mak, bir gemi yapmak, bir kenti meydana getirmek, bir devle
ti oluşturmak için çok sayıda insan bir araya geldiğine göre: 
bir dünyayı kurmak ve oluşturmak için niçin birçok tanrısal 
vadıklar biraraya gelmiş olmasınlar? Yapılan işi birçok tanrısal 
varlık arasında paylaşmakla, her birinin sıfatını bir o kadar 
daha sınırlayabilir ve tek bir Tanrısal Varlıkta bulunmasının 
varsayılması gereken ve size göre, varolduğunun kanıtını za
yıflatmaktan başka bir işe yaramayan o uçsuz bucaksız güç 
ve bilgiden kumlmuş oluruz."' 

Görüldüğü gibi, bu itirazın hedeflediği nokta dünyada gözlem
lenen tasarım ile insan tasarımı arasında kurulan benzerliğin te-
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İstik bir anlayıştan ziyade antropomorfik ( insanbiçimsel) bir 
tanrı anlayışına götürmesinin daha makul olduğudur . Mudak 
(mükemmel ) niteliklere sahip birden fazla tanrısal varlığın 
m ü m k ü n o lup olmadığı ve evreni yaratma noktasında özsel ni
teliklerinin çatışıp çatışmayacağı özellikle İslam düşünces inde 
etraflı bir şekilde üzer inde durulmuş bir konudur.*"* Ancak Hu
me 'un itirazında esas sorun bu anlamda mutlak nitehklere sahip 
birden fazla Tanrı 'nın imkânı değil, evrenin birden çok sınırlı 
(mutlak olmayan) tanrının işbirliğine ilişkin imkânla ilgilidir ve 
esas hedefi de evrenin Tanrısal tasarımı ile insan tasarımı ara
sında kurulan benzediği zayıflatmaktır. Her şeyden önce , böyle 
bir şeyin mümkün olup olmadığı sorusu bir yana, Hume 'un de
diğini doğru varsaydığımızda, birden fazla tanrısal vadığın ne
den bir araya geldiği ve gelebileceği sorusunu bir şekilde an-
lamlandırabilmemiz gerekir.*' Sonra, evrende gözlemlenen tasa
rımın birden fazla tanrı tarafından nedenlendiğini düşündüğü
müzde (bu düzenlilik on lann bir araya gelmelerinin bir sonucu 
ise), bu tasarımın söz konusu tanrısal varlıklardaki referansının 
ancak bir ortaklığın (karşılıklı tamamlanabilirliğin) sonucu oldu
ğu görülecektir ki bu olgu kendi başına açıklanmaya muhtaçtır. 
Bu tanrısal varlıklarda n e d e n böyle bir karşılıklı tamamlanabilir-
lik olsun ve onları bir araya getiren ne olabilir? Bu sorunun ikin
ci kısmına verilebilecek yanıdardan biri on lann karşılıklı eksik
liklerinin idrakinde olmaları ve bu yüzden evreni ortak bir şekil
de yaratıp, tasarımladıkları olacaktır. Fakat bu yanıt tatmin edici 
olmaktan uzaktır, çünkü değişik açılardan eksik olan bu tanrısal 
varlıkların neden varoldukları sorusu son derece anlamlıdır. Bu 
tanrısal varlıkların, teizmin Tanrı 's ından farkh olarak, mükem
mel olmadıklarından dolayı varlıkları için bir n e d e n e dayana
caklarını düşünmek son derece makul göründüğünden Hume 'un 
bu düşüncesi n e evrenin varlığı ne de sergilemiş olduğu düzen-
gaye için doyurucu ve nihai bir açıklama olacaktır. 

Ancak Hume'un benzeri bir bağlamda dile getirdiği bir başka 
itiraz evrenin tasarımı o lgusundan Tann hakkındaki bilgisel bir 
çıkanma engel oluşturacağı noktasında daha isabedi görünmek-

İslam düşüncesinde bu tartışmalar için bkz. M. Özler, İslam Düşüncesinde 
Tevhid, s. 83-117. Konunun teslis inancı bağlamındaki bir değerlendirmesi 
için bkz. M.S. Reçber, "Swinburne'ün Teslis Felsefesi", s. 99-114. 
Yine bkz. Swinburne, The Existence of God, s. 141. 
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Hume, Din Üstüne, s. 175. 
Bkz. Cntique of Pure Reason, A627-B655 (s. 522). 
Age., A629-B657. Görüldüğü gibi, Kant teleolojik kanıtm bizi, doğrudan Tan
n'ya götürme.se de, dünyanm bir tasarımcısı olduğunu kabule bir şekilde gö
türebileceği kanaatindedir. Kant'ın böyle düşünmesi, Makie'nin de değindiği 
gibi, onun temelde evrenin olumsal (contingent') bir yapısı olduğuna ve Tan
rı'nın en azından kavramsal düzlemde zorunlu ve varlığı için kendinden baş
ka nedene bağlı bir açıklamaya gereksinim duyulmayacağından dolayı dünya
nın olumsal yapısı için sorulacak soruların O'nun için geçerli olmadığına inan-
masıdır. Ancak Mackie bu iki noktanın da tartışmaya açık olduğu kanaatinde
dir. Fakat bu durumda Mackie evrenin neden varolduğu ve niçin bu şekilde 
varolduğu şeklindeki sorular bağlamında bir açıklama sunması pek olanaklı 
görünmemektedir. Bu konuda değerlendirmeler için bkz. Mackie, The Miracle 
of Theism, s. 144-149; Svıfinburne, The Existence of God, s. 133-151. 

tedir. Bu itiraz tasarıma konu olan sınırlı etkilerden sınırsız olan 
bir Tann 'ya nasıl geçilebildiğiyle ilgilidir. Şöyle ki: söz konusu 
"akıl yürütme yöntemiyle, Tanrısal Varlığın niteliklerinin herhan
gi birinde her türlü sonsuzluk savından caymış bulunuyorsunuz. 
Çünkü neden etkiyle orantılı olmak gerektiğine ve etki bizim 
bilgi alanımıza girdiği ölçüde sınırsız olmadığına göre, sizin var
sayımlarınız uyarınca, Tannsal Vadığa bu sıfatı yakıştırmaya ne 
hakkınız var?""^ Hume'un bu ihrazı evrendeki tasarıma ilişkin sı
nırlı tecrübemizin (bilgimizin) onun bütün mükemmel sıfatlara 
sahip teistik bir Tanrı'ya gitmek için yeterli olmadığı ve böylece 
teizmin bu noktada temellendirilmemiş bir sıçramada bulundu
ğunu dile getirmektedir. 

Hume'un bu itirazını bir anlamda yineleyen Kant da teleolojik 
kanıtın en fazla evrenin birtakım zoduklada karşılaşan bir 'mi-
marı 'nın varlığını gösterebileceğini; bunun da yetkin ezelî bir 
varlık olan yaratıcı fikri için yeterli olmadığını savunur. Dünyada 
gözlemlediğimiz düzen ve gaye bütünüyle olumsal bir nitelikte 
olabileceğinden bu olguyu açıklamaya yönelik neden de bununla 
orantılı olmalıdır."^ Öyleyse "fiziko-teolojik kanıt bizi geçekten 
dünyanın Tasarımcısının (Auttıod büyüklüğüne, bilgisine, gücü
ne vb. hayranlık noktasına götürebilir, ancak bundan öteye götü
remez.""" Bu düşüncelerden hareketle Kant teleolojik (kendi de
yimiyle, "fiziko-teolojik") kanıtın hiçbir zaman kendi başına Tan
rı'nın varlığını ispata yetmeyeceğini ve ontolojik kanıtın temel 
sezgisine bağlı kalacağını, bu yüzden de ontolojik kanıta iyi bir 
giriş olabileceğini savunur. Böylece ontolojik kanıt insan aklının 
kendisinden vazgeçemeyeceği bir sezgiye kaynaklık etmekte-
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>» Age., AÖ25-B653. 
Leaurcs on Philosophical Theology, s. 37. 

dir.89 Dolayısıyla, Kant'a göre, teleolojik kanıt Tanrı kavramına 
ilişkin kesin bir bel idemeye hiçbir zaman kaynaklık edemeyece
ğ inden bu noktadaki teistik bir çıkışın başarısı aşkın icranscen-
dental) teolojinin başarısına bağlıdır. Çünkü "tam bir T a n n kav
ramı en mükemmel şeyin [varlığın] kavramıdır. Fakat böyle bir 
kavramı tecrübeden asla çıkarsayamam, çünkü en yüksek mü
kemmellik bana hiçbir mümkün tecrübede verilemez."9° 

Hume ve Kant'ın bu eleştirileri evrende tecrübeye konu olan 
düzen ve gayenin sınırlı niteliklere sahip bir tasarımcı fikrine 
imkân verdiği hâlde teizmin öngördüğü her şeyi bilen, her şeye 
gücü yeten, mudak iyilik sahibi vb. mükemmel sıfadann taşıyıcı
sı olan T a n n gibi bir tasarımcısı olduğu yargısına varmak için 
yeterli olmadığı noktasında yoğunlaşmaktadır. Bu eleştiri temel
de haklı görünmektedir . Fakat bu haklılığın da temelinde fecrü-
benin doğası yatmaktadır. İnsan tecrübesine konu olan şeylerin 
bir yerde zorunlu olarak sınırh kalacağını dikkate aldığımızda 
bu yolla varılabilecek bir bilginin gerek bu sınırlılıktan dolayı 
sürekli eksik kalacağı ve gerekse , buna bağlı olarak, tümeva
nmsal karakterinden dolayı bir kesinlikten uzak olacağı açıktır. 
Dolayısıyla, ( tümevanmsal) tecrübe yoluyla bilgi ed inmek konu
sundaki bu eksiklik sadece Tanrı hakkındaki bir bilgi için geçer
li değildir. Matematiksel ve hatta ahlaki bir bilgiye d e aynı yolla 
varmaya çalışmak farkh sonuçlar doğurmayacaktır , ancak bu tü
mevanmsal tecrübenin matemat iksel veya ahlaki önermeler in 
doğruluğunu desteklemediği anlamına gelmez. Ancak matema
tiksel ve muhtemelen ahlaki doğruların kesin ve zorunlu bir bil
gisi nasıl a pr iori sezgileri önemh kılıyorsa. Tanrı kavramına iliş
kin kesinlik ve tamlık için a pnori sezgiler de aynı ölçüde önem-
H ve kaçınılmaz görünmektedir . 

O hâlde, tümevanmsal bir tecrübe yoluyla tam ve kesin bir 
bilgiye erişme yolunun kategorik olarak kapalı olması bir kez 
daha Tann 'nın hakkındaki bir bilgi için a priori sezgileri önemli 
kılmaktadır. Kant'ın bu bağlamda aşkın teolojinin veya ontolojik 
kanıtın altını çizmesi son derece önemlidir. Tanrı kavramına da
ir bu a priori sezgiler gerek teleolojik kanıtın ontolojik kanıda 
tamamlandığı şeklinde, gerekse teleolojik kanıtın teistik hipote-
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" Yukarıdaki bazı değinilerden de anlaşılacağı üzere Swinburne, genel olarak, 
tümevarımsal bir bağlamda teistik hipotezin doğrulanması yolunu seçmekte
dir. Swinburne'ün bu yaklaşımı teleolojik kanıtla sınırlı olmayıp, Tanrı varlığı
nın kanıtlanması konusundaki genel tutumunu oluşturmaktadır. Bu konudaki 
genel çizgisi için The Existence of God adlı eserine bkz. Yine bkz. C. S. Ya
ran, Günümüz Din Felsefesinde Tann İnancının Akliliği, s. 33-120. 

zin inşası ve doğrulanması bağ lamında" büyük ö n e m taşımak
tadır. Her iki durumda da Tanrı hakkında bir bilginin edinilme
sinde a priori ve a posteriori unsurların birbirlerini destekledik
lerini ve bir şekilde tamamladıklarını düşünmek için bir engel 
görünmemektedir . Kaldı ki ontolojik kanıta yöneltilen bazı (baş
ta Kantçı) eleştirilerin temellendirilememiş olması veya en azın
dan hâlâ tartışmaya açık olması teleolojik kanıt (ve diğer a pos
teriori teistik kanıtlar) yoluyla elde edilemeyen Tanrı hakkındaki 
a priori bir bilginin yolunu açık bırakmaktadır. Bu durumda ak
lın doğrudan (a priori') ve çıkarırnsal (a posteriori) sezgilerinin 
Tanrı hakkındaki bilgi konusunda birbiderini desteklediklerini 
ve hatta tamamladıklarını düşünebiliriz. 



SONUÇ 

Burada araştırmamız boyunca üzerinde durduğumuz konulara 
ilişkin yaptığımız irdelemeler ve değedendirmeler çerçevesinde 

vanlan birtakım temel noktalann üzerinde durmak istiyorum. Ev
vela bilginin neliği ve bilmenin koşullan üzerinde durarak (öner
mesel) bilginin doğm inancı gerektirdiği hâlde bunun yeterli olma
dığını ve bu yüzden çoğunlukla "haklı-çıkarım" denilen bir gerek
çelendirmeye de ihtiyaç duyduğunu gördük. Bu bilgi anlayışının 
birtakım somnlar (Gettier somnu) içerdiğini dikkate almakla bir
likte bu somnlann makul bir şekilde çözümlenebileceğine değin
dik. Bu dummda üç temel unsur insan bilgisi açısından kaçınılmaz 
görünmektedir: 'inanç', 'doğmiuk' ve 'haklı-çıkanm'. Doğmiuk ile 
haklı-çıkanmın aynı şey olmadığını fakat bir önermenin doğm ol
duğunu düşünmenin en temel dayanağının sağlanan haklı-çıkanm
sal kanıt veya gerekçe olduğunu gördük. Dolayısıyla, doğmiuk ve 
haklı-çıkanm birbirinden ayrı şeyler olmakla birlikte epistemolojik 
açıdan çoğu kez örtüşmektedir ve bu anlamda birbirleriyle yakın
dan ilişkilidir. Ancak burada haklı-çıkanmsal bir gerekçenin her 
zaman doğmiuğu garanti edemeyeceğini ve yine doğm olan bir şe
yin haklı-çıkanmsal bir gerekçeyi aşabileceğini teslim etmek gere
kir. Yani haklı-çıkanm doğmnun ve bütün doğmlann imkânını tü-
ketemediği gibi, doğmiuğu da her zaman zomnlu kılmamaktadır. 
Bu bağlamda karşımıza çıkan önemli noktalardan biri de her öner
mesel doğmiuğun aynı varlık/referans düzleminde ele alınamaya
cağı; önermesel doğmluklann farklılıkları ile onlara ilişkin biliş tar
zında farklılaşmalarda bir paralellik olduğudur. 

İman olgusuna epistemolojik açıdan baktığımızda onu salt bir 
önermesel inanca ve bilgiye indirgemenin birtakım güçlükler do
ğurabileceğini gördük. İmanın salt bilgisel boyutu aşan değişik 
boyudarının olabileceği doğm görünmekle beraber, nihai bir çö
zümlemede önermesel bir inanç ve bilgiye dayanması gerektiğini 
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(fakat, muhtemelen yeterli olmadığmı) ve sık sık iddia edilenin 
aksine 'iman' ve 'bilgi'nin birbirleriyle bağdaşmayan şeyler olma
dığını söyleyebiliriz. Ancak bu konu her halükârda daha ayrıntılı 
bir irdelemeye ihtiyaç duymaktadır. 

Tanrı'ya ilişkin bir bilginin imkânı konusunda menfi tutum ser
gileyen yaklaşımları metafiziksel ve teolojik agnostisizm başlıkları 
altında ele aldık ve genel olarak ilkinin daha çoli Tanrı'nın vadığı 
ikincisinin ise, O'nun mahiyeti konusunda bilinemezci bir tutum 
sergilediğini gördük. Her iki yaklaşımda bir dizi eleştiriyle karşı 
karşıya kalmaktadır. Tanrı'nın variiğının bilinebileceğini iddia et
mekle beraber, mahiyetinin bilinemeyeceğini öngören teolojik bir 
agnostisizmin karşılaştığı belki de en önemli sorun, ne olduğu 
hakkında bir şey söyleyemediğimiz bir varlığın vavolduğunu söy
lemenin ne anlam ifade edebileceği sorusudur. Öyle görünüyor 
ki, "nasıl bir varlık" sorusu "böyle bir variık gerçekten var mı?" 
sorusuna kavramsal/mantıksal bir öncelik arz etmektedir. Teolo
jik agnostisizm ayrıca Tanrı'ya atfedilen birtakım niteliklerin tam 
olarak ne anlama geldikleri ve neye referansta bulundukları nok
tasında da başanlı görünmemektedir. 

Teolojik agnostisizmden bir ölçüde ayrımlamak için "felsefi ag
nostisizm" olarak adlandırdığımız ve daha çok Kantçı eleştiri çer
çevesinde ele aldığımız yaklaşımın en belirleyici özelliği genelde 
metafizik alana ilişkin bir bilinemezciliğe bağlı olarak Tanrı'nın 
gerek varlığı ve gerekse mahiyeti hakkında bilinemezci bir tutum 
sergilemesidir. Bu bağlamda Kant, Tanrı hakkındaki bir bilgiye ne 
akli ne de tecrübi düzlemde imkân tanımaktadır. Kant'ın metafi
ziksel ve teolojik bilginin imkânına karşı tutumu felsefesinin da
yandığı temel çerçeve ve varsayımlarla yakından ilgilidir. Noume
na ve phenomena ayrımına dayanarak bilgiyi zaman ve mekan 
çerçevesinde tecrübemize konu olan phenomena ile sınıriandır-
ması, üzerinde ayrıntılarıyla durduğumuz üzere, oldukça tartış
malı olabilecek birtakım varsayımlara dayanmaktadır. Gerek böy
le bir aynmın Kantçı çerçevedeki epistemolojik meşruiyeti ve tu-
tarlığı, gerekse bilginin sadece fenomenal düzlemle sınırlı olduğu 
eleştiriye açık ve haklı bir şekilde reddedilebilecek iddialar gibi 
görünmektedir. Kant'ın Tanrı kavramına ilişkin bir gerçekliğe pra
tik akıl düzleminde yer verip, bu düzlemi epistemolojik bir çerçe
venin bütünüyle dışında tutmasının ne kadar tutarlı olduğu da ay
rı bir konudur. Ancak her halükârda bilgi ile tecrübe arasında 
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kavramsal (analitik/zorunlu) bir bağm olmadığı açıktır; bilginin 
tanımında tecrübe dayanması gerektiği gibi bir öge bulunmamak
tadır. Dolayısıyla, tecrübe varsayımına dayalı bu bilgi anlayışı 
kendi başına metafiziksel ve teolojik bilginin imkânını yadsımak 
için yeterli görünmemektedir . Diğer yandan, Kant'ın metafiziksel 
ve teolojik bir bilginin imkânını akli düzlemde yadsıması da aynı 
ölçüde, kendi içinde oıtadı o lup olmadığının ötesinde, tartışmalı 
görünmektedir. Bu durumda Kantçı bir epistemolojik çerçeveyi 
esas alarak Tanrı hakkındaki bilginin imkânını yadsımak tatmin 
edici olmayacaktır. 

O hâlde Tann hakkındaki bir bilginin imkânsızlığına dair her
hangi bir a priori gerekçe bulunmamaktadır . Ancak bu durum 
müspet anlamda Tann hakkındaki bir bilginin imkânını ortaya 
koymak için yeterli değildir. Bu imkânı farklı tecrübi ve akli yol
larla temellendirmeye çalışan birçok yaklaşımla karşılaşmaktayız 
ki bunlar bir bakıma Kantçı eleştiriye birer yanıt olarak da değer
lendirilebilirler. Bu bağlamda evvela Tanrı hakkındaki bir bilginin 
tecrübi imkânına baktığımızda karşımıza din epistemolojisinde 
önemli bir yer işgal eden dini/mistik tecrübe çıkmaktadır. Fakat 
din epistemolojisinde önemli olduğu kadar tartışmalı da olan bu 
tür bir tecrübenin Tann hakkındaki bir bilgiye haklı-çıkanmsal 
bir zemin sağlamasının önünde birçok sorun bulunmaktadır. Bu 
sorunların başında geleni böyle bir tecrübenin teistik ve teistik ol
mayan birçok farklı kültürde ortaya çıkması ve bu yüzden böyle 
bir tecrübeyi salt teistik bir bağlamda değerlendirmenin zorluğu 
yer almaktadır. 

Böyle bir tecrübeyi teistik geleneklerle sınırladığımızda da ma
alesef sorunlar ortadan kalkmamaktadır. Tann'nın doğrudan tec
rübeye konu olması, gerek felsefi ve gerekse teistik birtakım var
sayımlar (Tanrı'nın zaman ve mekanda yer alamayacağı vb.) açı
sından mümkün görünmemektedir. Alstoncı "görünme kuramı"na 
bağlı "Tanrı'yı algılamak" yaklaşımı, duyusal-olmayan bir dinî tec
rübenin imkânım Tann'nın sıfatlannın tezahürü ve tecrübesiyle 
yorumlamak noktasında bir açılım sağlasa da başka sorunlar do
ğurmaktadır. Söz konusu Tannsal sıfatların veya fiillerin tecrübe
sinin gerçekten Tann'ya ilişkin olup olmadığı sorusunun ötesinde, 
öyle görünüyor ki, böyle bir tecrübe ona öncelik eden kavramsal 
(a priori) bir çerçeveden veya yorumlamasal öğelerden bağımsız 
değildir. Kuşkusuz bütün bunlar söz konusu dinî tecrübenin biliş-
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sel olmadığı veya olamayacağı anlamına gelmez. Ne var ki, başka 
tüdü desteklenmediği/gerekçelendirilmediği sürece bilişsel oldu
ğunu düşünmek için de bir neden görünmemektedir. 

Benzer şeyler Tann hakkındaki bir bilginin "mistik tecrübe" 
olarak adlandınlan yaklaşım için de söz konusudur. Böyle bir tec
rübenin önündeki en önemli sorun yine değişik kültürlerde farklı 
yorumlara konu olacak şekilde ortaya çıkması ve çoğunlukla ifa
deye dökülemeyecek derecede kavramsallaştırmaya imkân ver
meyen çok özel bir tecrübe oluşudur. Bu tecrübenin bilişselliği 
açısından özne-nesne ayrımının korunup korunmadığı bir yana, 
böyle bir tecrübenin çözümlenmesinin önündeki zorluk onun te
istik bir yorumunu da zayıflatmaktadır. Böyle bir yorumun müm
kün olduğunu düşünsek bile bunun da, yukarıda değindiğimiz, 
tecrübeyi önceleyen birtakım a priori öğelerden bağımsız olama
yacağını rahadıkla söyleyebiliriz. Bu durumda, görüldüğü gibi, 
Tann'yı tecrübeyle bilmeyi, yani O'nu doğrudan tanımayı tecrü
beyi önceleyen birtakım a priori öğelerden (Tann'ya ilişkin tanım
lamasal bir içenkten) bağımsız olarak düşünmek gerçekten zor
dur. Aslında böyle bir şeyin sadece dini/mistik bir tecrübe için 
değil, bir ölçüde bütün tecrübemiz için geçerli olduğunu düşüne
biliriz: Tecrübesel bir tanıma kavramsal bir çerçeveden, tanımla
masal birtakım içeriklerden bağımsız olamaz. Öyleyse, dini/mis
tik bir tecrübeyi önceleyen bir kavramsal çerçevenin vadığı ken
di başına böyle bir tecrübenin bilişsel olmadığını düşünmek için 
yeterli görünmemektedir. 

Görüldüğü gibi, Tanrı'nın tecrübe yoluyla doğrudan bilinme
si/tanınması şeklindeki bir bilginin imkânı önemli ölçüde onu ön
celeyen kavramsal çerçeve, a priori öğeler veya koşullara bağlı 
görünmektedir. Bu durumda, böyle bir çerçevenin ve ihtiva ettiği 
unsudann epistemolojik statüsü ve değen büyük bir öneme sa
hiptir. Peki ama, böyle bir çerçevenin haklı-çıkanmsal temeli ne 
olabilir? Bu soru Tanrı'ya ilişkin a priori sezgilerin ve buna bağlı 
bir bilginin öneminin altını çizmektedir. Özellikle mistik tecrübe
nin bazı yorumlannda böyle bir tecrübenin meta-epistemolojik 
unsurları/koşulları bağlamında Tanrı ile insan arasındaki benlik
sel (ruhsal) bir ilişkiye dikkat çekildiğini gördük. Bu başlı başına 
ele alınması gereken bir konudur. Ancak, bununla yakından iliş
kili olarak, insan benliğinin doğası olan aklın (veya zihnin) Tanrı 
hakkında doğuştan veya a priori bilgiye sahip olduğu iddiası fel-
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sefede ve teistik geleneklerde önemli bir yere sahiptir. Ve bu dü
şünce bizi Tanrı hakkındaki bir bilginin haklı-çıkanmsal öğesinin 
akli (a pnorî) imkânı sorusuyla baş başa bırakmaktadır. 

Felsefede ve teisnk geleneklerde hann sayılır bir yere sahip 
olan böyle bir yaklaşımın önemli savunucularından birinin Des
cartes olduğunu gördük. Ona göre, insanın zihninde tecrübeden 
veya ona bağlı bir çıkarımdan kaynaklanmadığı aşikar olan ve 
aynı zamanda açık-seçik bir şekilde kavranan "Mükemmel Varlık" 
fikn vardır. İnsan zihninin bir uydurması da olmayan böyle bir 
kavram, Descartes'a göre, ancak bu tanımlamaya denk düşen, ya
ni gerçekte varolan Mükemmel bir Varlık (Tanrı) tarafından ko
nulmuş olabilir. Descartes'ın Tann bilmek konusundaki bu dü
şüncesi aklın O'na ilişkin doğrudan bir sezgi yoluyla bilinebilece
ğini hedeflemektedir ve bunun epistemik güvencesi de böyle bir 
fikrin tıpkı matematiksel veya geometrik doğrularda olduğu gibi 
doğrudan açık ve seçik bir şekilde kavranışıdır. Nasıl ki bir üçge
nin açılarına ilişkin bilgimiz açık ve seçik olup söz konusu doğru
ları zorunlu kılıyorsa, "Mükemmel Varlık" fikri de aynı şekilde 
Tanrı'nın gerçekten varolduğunu zorunlu bir bilgi yapmaktadır. 

Descartes'ın bu düşüncesi temelde bir kanıt olması açısından çı
kanmsal bir karakterde olan ontolojik kanıta doğrudan dayanma
makla birlikte onunla yakından ilişkili görünmektedir. Böyle bir id
dianın desteklenmesi veya çürütülmesi Tann kavramının doğru bir 
çözümlemesinin O'nun vadığma götüreceği sezgisine dayanan on
tolojik kanıtın geçeriiliğine ve tatmin ediciliğine bağlıdır. Ontolojik 
kanıt, bilindiği gibi, en tartışmalı ve belki de en çok eleştiriye uğra
yan kanıt olmakla biriikte hâlâ kesin bir şekilde çürütülmüş değil
dir. Ve gördüğümüz gibi, başta Kant'ın eleştirileri olmak üzere on
tolojik kanıta yöneltilen eleştiriler yanıdamaz türden değildir. Bu 
da ontolojik kanıtın temel sezgisinin hâlâ makul bir şekilde koru
nabileceğini/savunulabileceğini göstermektedir. Nitekim çağdaş 
felsefede bu kanıta ilişkin ciddi canlanma buna örnek gösterilebilir. 

Aklın Tanrı hakkındaki bilgisinin imkânı sadece onun doğrudan 
veya tümdengelimsel çıkarımla erişebileceği bir bilgiyle sınırlı gö
rünmemektedir. A posteriori olarak adlandırabileceğimiz birçok 
teistik kanıt Tann'ya ilişkin bir bilginin tecrübeye dayalı (akli) bir 
çıkarımını hedeflemektedir ve bunların başında da teleolojik kanıt 
gelmektedir. Evrende değişik düzlemlerde karşılaşılan tasarımsal 
bir nizam ve gayeden bir tasarımcısının olduğu sonucuna varmj-
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yı amaçlayan bir akıl yürütmeye dayanan teleolojik kanıt oldukça 
güçlü bir sezgiye dayanmasına karşılık özellikle Darwinci bir ev
rimcilik düşüncesi ve sonrasında ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. 
Ancak özellikle çağımızda yapılan değişik tasarımsal bulgular 
(büyük ölçekli fiziko-kozmolojik oldukça hassas dengeden hücre 
vb. şeylere ilişkin biyo-kimyasal araştırmaların bulguları) evrenin 
akıllı bir tasarımın sonucu olduğu kanısını zayıflatmayıp, aksine 
güçlendirmiştir. Evrendeki düzen ve gayenin bir tasarımın eseri 
olduğu hipotezi onun tamamen rasdantısal ve bir yerde tam ola
rak açıklanamadığını ileri süren bir yaklaşımdan daha açıklayıcı, 
dolayısıyla daha rasyonel görünmektedir. 

Ancak bunu kabul etsek de -yani evrendeki tasarımdan onun 
bir tasarımcısı olduğu sonucuna varsak d a - , böyle bir tasarımcı
nın, teizmin ileri sürdüğü Tanrı olduğu sonucunun yeterince te-
mellendirilemediği Hume ve Kant'tan bu yana sık sık dile getirilen 
eleştirilerin konusudur . Buradaki temel eleştiri birçok açıdan sı
nırlı gözleme konu olan bir tasarımdan sınırsız ve sonsuz olmak 
noktasında mükemmel sıfatlara sahip olduğu iddia edilen bir var
lık olan Tanrı'ya gidilemeyeceğidir. Bu eleştiri bir yerde haklı gö
rünse de yanıtlanmayacak türden değildir. Her şeyden önce bu, 
duyu tecrübesiyle elde edilen tümevarımsal bilginin eksikliğinden 
kaynaklanan bir sorun olarak görülebilir. Kategorik ve tümel 
doğruların bilgisini nasıl ki doğrudan ve tam olarak duyu tecrübe
sinden elde edemiyorsak, aynı şekilde Tann'yla ilgili tam bir bilgi
yi duyu tecrübesine konu olan bir tasarımdan çıkarsamamız istis
nai bir kusur olmasa gerektir. Dolayısıyla, öyle görünüyor ki, tü
mevarımsal bir bilgi bağlamındaki böyle bir eksiklik (duyu tecrü
besine bağlı diğer bilgi alanlarında olduğu gibi) Tanrı hakkındaki 
a priori sezgilerimizle tamamlanabileceği gibi, böyle bir tümeva
rımsal bilgi de söz konusu a priori sezgilerimizi güçlendirecektir. 

Sonuç olarak, Tann hakkındaki bilgimizin en temelde ve önemli 
ölçüde a priori sezgilerimize dayandığını düşünmek oldukça makul 
ve savunabilir görünmektedir. Ancak bu olgu Tann'ya ilişkin bir 
bilginin başka yoUaria (tecrübenin değişik verileri, değişik tümden
gelimsel veya tümevarımsal çıkanmlarla/akıl yürütmelerie) elde 
edilebileceği imkânını ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla, Tann'ya iliş
kin bilgimizde bu iki sezginin (a priori ve a posteriori) birbirini 
desteklediğini; akıl ve tecrübenin bu bağlamda deyim yerindeyse 
birbirini tamamladıklan, makul bir görüş olarak dile getirilebilir. 



KAYNAKÇA 

Abdulcabbâr, Kâdî, Şerhu uşûli'I-hamse, (thk.) Abdulkerîm Osman, 
(Kahire: Mektebetu Vehbe, 1988). 

Adams, Robert M., Leibniz: Determinist, Theist, idealist, (New York: 
Oxford University Press, 1994), 

, "Religious Disagreements and Doxastic Practices", Philosophy 
and Phenomenological Research, 54 (1994). 

, "Things in Themselves", Philosophy and Phenomenological Re
search, 57 (1997), no. 4. 

Alston, William P., "The Ontological Argument Revisited", Descartes: A 
Collection of Critical Essays, der. •Willis Doney, (London: IVlac-
millan, 1968). 

. Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience, (It-
haca: Corneil University Press, 1991). 

, A Realist Conception ofTruth, (Ithaca: Corneil University Press, 
1996). 

. , "•Why Should There not be Experience of God?", Philosophy of 
Religion: A Guide and Anthology, der. Brian Davies, (Oxford: 
Oxford University Press, 2000). 

, "Reply to Commentators", Philosophy and Phenomenological 
Research, 54 (1994). 

, "Functionalism and Theological Language", The Concept of God, 
der., T. V. Morris, (New York: Oxford University Press, 1987). 

Aquinas, Thomas, "The Summa Theologica", Introduction to Saint Tho
mas Aquinas, der. Anton C. Pegis, (New York: The Modern Lib-
rary, 1948). 

, Faith, Reason and Theology, İng.çev. Armand Maurer, (Toron-
to: Pontifical İnstitute of Mediaeval Studies, 1987). 

Arp, Robert, "Plotinus, Mysticism and Mediation", Religious Studies, 40 
(2004). 

Audi, Robert, The Structure of Justification, (Cambridge: Cambridge 
University Press., 1993). 

, Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of 
Knowledge, (London: Roudedge, 2003). 

Aydın, Mehmet, Din Felsefesi, (İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yay., 
1987). 



186 Tann'yı Bilmenin İmkânı ve Mahiyeti 

Ayer, Alfred J., The Problem of Knowledge, (Harmondsworth, Middle-
sex: Penguin Books, 1956). 

Bahçeci, Muhittin, Allah'ı Bilmek ve Nesefî'ye Göre İman, (Kayseri; ta
rihsiz). 

Bayrakdar, Mehmet, "Farabi ve İbn Sina'da Ontolojik Delil Üzerine", 
İbn Sina: Doğumunun Bininci Yth Armağanı, der. A. Sayılı, (An
kara: Türk Tarih Kurumu Yay., 1984). 

Behe, Michael J., Darwin'in Kara Kutusu, çev. Burcu Çekmece, (İstan
bul: Aksoy Yay., 1998). 

Blackburn, Simon, Essays in Quasi-Realism, (Oxford: Clarendon Press, 
1993). 

Bonjour, Laurence, İn Defense of Reason, (New York: Cambridge Uni-
versity Press, 1998). 

Burrell, David B., Knowing the Unknowable God: Ibn Sina, Maimoindes, 
Aquinas, (Nötre Dame: University of Nötre Dame Press, 1986). 

Chittick, William C, The Sufi Path of Knowledge, (New York: SUNY 
Press, 1989). 

Chisholm, Roderick M., Theory of Knowledge, (Newjersey: Prentice-
Hall, 1977). 

, "Knowledge as Justified True Belief", Human Knowledge: Clas-
sical & Contemporary Approaches, der. Paul K. Moser ve Ar-
nold V. Nat, (New York: Oxford University Press, 1987). 

Copleston Frederich., C. Aguinas, (Harmondsworth, Middlesex: Pengu
in Books, 1955). 

Craig, William L., Smith, Quinton. Theism, Atheism and Big Bang Cos
mology, (Oxford: Clarendon Press, 1993). 

Dağ, Mehmet, "Ontolojik Delil ve Çıkmazları", Ankara Üniversitesi İla
hiyat Fak. Dergisi, 23 (1978). 

Dalgairns, John B., "Is God Unknowable?", Agnosticism: Contemporary 
Responses to Spencer and Huxley, der. A. Pyle, (Bristol; Tho-
emmes Press, 1995). 

Davies, Brian, Philosophy of Religion: A Guide and Anthology, der. 
Brian Davies, (Oxford: Oxford UNİVERSİTY Press, 2000). 

, "Aquinas on 'Whât God is Not", Thomas Aguinas: Contemporary 
Philosophical Perspectives, der., B. Davies, (New York; Oxford 
University Press, 2002). 

Davis, Caroline F., The Evidential Force of Religious Experience, (Ox-
ford: Clarendon Press, 1989). 

Dawkins, Richard, Kör Saatçi, çev. Feryal Halatçı, (Ankara: Tübitak, 
1998). 

Descartes, Rene, The Philosophical Writings of Descartes (üç cilt), 
İng.çev. John Cottingham ve diğerleri, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1984). 

, Metafizik Düşünceler, çev. Mehmet Karasan, (İstanbul: Milli 
Eğitim Basımevi, 1998) 



Kaynakça 187 

, Metot Üzerine Konuşma, çev. Mehmet Karasan, (İstanbul: Milli 
Eğitim Basımevi, 1986). 

Donowan, Peter, "Can We Know God by Experience?", Philosophy of 
Religion: A Guide and Anthology, der. Brian Davies, (Oxford: 
Oxford University Press, 2000). 

Dowey, Edward D., The KnowIedge of God in Calvin's Theology, 
(Grand Rapids, Michigan: W. B. Eerdmans Pub. Co., 1994). 

Falihry, Majid, Plıilosophy, Dogma and the Impact of Greek Thought 
in islam, (Great Yarmouth: Variorum, 1994). 

Fârâbî, Ebû Nasr, el-Medînetu'l-fâdıla, çev. N. Danışman, (İstanbul: M. 
E. B. Yay., 1989). 

, Şerâ'itu l-Yaktn (thk. ve çev.) Mübahat Türker-Küyel, (Ankara: 
Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1990). 

Feuerbach, Ludwig, "God as Projection of the Human Mind", The Exis-
tence of God, der. John Hick, (New York: MacmiUan, 1964). 

Gale, Richard M., "Mysticism and Philosophy", Contemporary Philo
sophy of Religion, der. Steven M. Cahn, David Shatz, (New 
York: Oxford University Press, 1982). 

, "Why Alston's Mystical Doxastic Practice is Subjective", Philo
sophy and Phenomenological Research, 54 (1994). 

Gazali, Ebû Hâmid, Mişkatü'l-Envar (Nurlar Feneri), çev. S. Ateş, (İs
tanbul: Bedir Yay., 1994). 

, "er-Risâletu'l-leddunniyye", Mecmû"atu'r-resâ'il el-imâmu'l-Ca-
zâlt, (Beyrut: Dâru'l-Kutubu'l-İlmiyye, tarihsiz). 

_, Tehâfutu'l-felâsife, thk. M. Bouyges, (Beymt: el Matba'atu'l-Ka-
tolikiyye, 1927). 

, el-Makşadu'l-esnâ şerhu esmâ'u'lilâh el-husnâ, (Mısır: Matba'a-
tu't-Tekaddum, tarihsiz). 

Gettier, Edmund, "İs Justified True Belief Knowledge?", Human Know-
ledge: Classical & Contemporary Approaches, der. Paul K. Mo
ser, Arnold V. Nat, (New York: Oxford University Press, 1987). 

Gölcük Şerafettin; Toprak, Süleyman, Kelâm, (Konya: Selçuk Üniversi
tesi Yay., 1988). 

Haack, Susan, Evidence and Inguiry: Towards Reconstmction in Epis
temology, (Oxford: Blackwell, 1993). 

Hadot, Pierre, Plotinus or the Simplicity of Vision, İng.çev. M. Chase, 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1998). 

Hegel, G.W.F., lecmres on the Philosophy of Religion, I, İng.çev. E. B. 
Speirs, J. Burdon Sanderson, (New York: The Humanities Press, 
1962). 

Helm, Paul, Faith with Reason, (Oxford: Oxford University Press, 
2000). 

Hick, John (der), The Existence of God, (New York: MacmiUan Pub., 
1964). 

, Faith and Knowledge, (London: MacmiUan Press, 1988). 



188 Tann'yı Bilmenin İmkânı ve Matıiyeti 

An Interpretation of Religion: Human Responses to the Trans
cendent, (London: Macmillan, 1989)-

Hume, David, Din Üstüne [Dialogues concerning Natural Religion], 
çev. Mete Tuncay, (Ankara: İmge Yay., 1995). 

İbn Meymûn, Mûsâ, Delâletu'l-hâ'irîn, (thk.) Hüseyin Atay, (Ankara: 
A.Ü. İlahiyat Fak., Yay., 1974). 

İbn Ruşd, Menâhicu'l-edille fi 'akâ'idi'l-mille, thk. M. Kasım, (Mekte-
betu'l-Enclo'I-Mısriyye, 1964). 

İbn Sînâ, Ebû Alî. "İlahiyat", Şifâ', (thk.) Y. Mûsâ, S. Dünyâ, S. Zâyid, 
(Tahran; İntişârât Nasr Husrev, H. 1323). 

, en-Necât fî'l-mantık ve'l-ilâhiyât, thk. A. Umayra, (Beyrut: 
Daru'l-Ceyl, 1992), II. 

İzmirii, İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelam, (haz.) S. Hizmedi, (Ankara: 
Ümran Yay., 1981). 

Kant, Immanuel, Prolegomena, çev. İ. Kuçuradi, Y. Örnek, (Ankara: 
Türkiye Felsefe Kurumu, 1995). 

, Critigue of Pure Reason, İng. çev. N.K. Smith, (London: Macmil
lan, 1929). 

, Critigue of Practical Reason, İng.çev. Lewis W. Beck, (New 
York: Macmillan Pub. Cc , 1956). 

, Pratik Aklın Eleştirisi, çev. İ. Kuçuradi ve diğerleri, Ankara: 
Türk Felsefe Kurumu, 1994). 

, Religion Within the Limits of Reason Alone, İng.çev. T. M. Gre-
ene; H. H. Hudson, (New York: Harper Torchbooks, 1960). 

, Lectures on Philosophical Theology, İng. çev. A."W. Wood, G. 
M. Clark, (Ithaca: Cornell University Press., 1978). 

Kenny, Anthony, Descarres; A Study of His Philosophy, (Bristol: Tho-
emmes Press, 1995). 

, The Five Ways, (London: Routledge & Kegan Paul, 1969). 
, What is Faith?, (Oxford: Oxford University Press, 1992). 

Koç, Turan, Din Dili, (Kayseri: Rey Yay., 1995). 
Lehrer, Keith, Knowledge, (Oxford: Clarendon Press, 1974). 
Leibniz, G.W., "Monadology", Philosophical Writings, der. G.H.R. Par-

kinson, İng.çev. G.H.R. Parkinson, M. Morris, (London: Every-
man's Library, 1973). 

Lewis, David, Philosophical Papers, I, (New York: Oxford University 
Press, 1983). 

, "Elusive Knowledge", Epistemology: An Anthology, der. Ernest 
Sosa, Jaegwon Kim, (Oxford: Blackwell, 2000). 

Locke, John, An Essay concerning Human Vnderstanding, ed. Peter H. 
Nidditch, (Oxford: Clarendon Press, 1975). 

Logan, Beryl, "Hume and Kant on knowing the deity" International Jo
urnal for Philosophy of Religion 43 (1998). 

Mackie, John, The Miracle of Theism: Arguments for and against the 
Existence of God, (Oxford: Clarendon Press, 1982). 



Kaynakça 189 

Mann, ^X'illiam, "Duns Scotus on Natural and Supernatural Knowledge 
of God", The Cambridge Companion to Duns Scotus, der. Tho
mas Williams, (Cambridge ve New York: Cambridge University 
Press, 2003). 

Manşon Neil A. (der.), God and Design: The Telelological Argument 
and Modern Science, (London: Routledge, 2003). 

Martin, C.B., Religious Belief, (Ithaca: Corneil University Press, 1959). 
Moser, Paul K., Knowiedge and Evidence, (New York: Cambridge Uni

versity Press, 1989). 
, Nat, Amold V., "General Introduction: Human Knowledge-Its 
Nature, Origin, and Limits", Human KnowIedge: Classical & 
Contemporary Approaches, der. Paul K. Moser, Amold V. Nat, 
(New York: Oxford University Press, 1987). 

Morris, Thomas V., "Perfect Being Theology", Nous 21 (1987). 
"Introduction" , The Concept of God, der. Thomas V. Morris, 
(Oxford: Oxford University Press, 1987). 

Nesefi, Ebû'l-Mu'în, Tabşıratu'l-edille, (thk.) Hüseyin Atay, (Ankara: 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 1993), I. 

Oakes, Robert, "Religious Experience, Sense-Perception and God's Es-
sential Unobservability", Religious Studies, 17 (1981). 

O'Hear, Anthony, Experience, Explanation and Faith: An Introduction 
to Philosophy of Religion, (London: Routledge and Kegan Paul, 
1984). 

Özcan, Hanifi, MâtundVde Bilgi Problemi, (İstanbul: M. Ü. İlahiyat Fak. 
Vakh Yay., 1998). 

, Epistemolojik Açıdan İman, (İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fak. Vakh 
Yay., 1992). 

Özler, Mevlüt, İslam Düşüncesinde Tevhid, (İstanbul: Nun Yay,, 1995). 
Pappas, George, "Perception and Mystical Experience", Philosophy 

and Phenomenological Research, 54 (1994). 
Pears, David, Bilgi Nedir?, çev. Abdulbaki Güçlü, (Ankara: Bilim ve Sa

nat Yay., 2004). 
Penelhum, Terence, Problems of Religious Knowledge, (London: Mac

miUan, 1971). 
Plato, Republic, İng. çev., P. Shorey, Plato: The CoUected Dialogues, 

der. E. HamUton, H. Cairns, (Princeton: Princeton University 
Press, 1961 ) . 

, Meno, İng. çev. W. K. C. Guthrie, Plato: the Collected Dialogu
es, der. Edith Hamilton, Huntingon Cairns, (Princeton, New Jer-
sey: Princeton University Press, 196i). 

, Pheado, İng.çev., D. Dallop, (Oxford: Clarendon Press, 1975). 
Plantinga, Alvin, God and Other Minds, (Ithaca: Corneil University 

Press, 1967). 
, "Alston on the Ontological Argument", Descartes: A Collection 

of Critical Essays, der. Willis Doney, (London: MacmiUan, 1968). 



190 Tann'yı Bilmenin İmkânı ve Mahiyeti 

, , The Nature of Necessity, (Oxford: Clarendon Press, 1974). 
, God, Freedom and Evil, (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. 
Eerdsmans Pub. Co., 1977). 

^ , Does God Have a Nature?, (Milwaukee: Marquette University 
Press, 1980). 

V , "Reason and Belief in God", Faith and Rationality: Reason and 
Beliefin God, der. A. Plantinga, N. Wolterstorff, (Nötre Dame: 
University of Nötre Dame Press, 1991). 

, Warranf; The Currrent Debate, (New York; Oxford University 
Press, 1993). 

, Warranted Christian Belief (Oxford: Oxford University Press, 
2000). 

PoUock, John L., Contemporary Theories of Knowledge, (London; 
Hutchinson, 1986). 

Potter, Vincent G., "Revelation and "Natural" Knowledge of God", Neo-
platonism and Islamic Thought, der. P. Morewedge, (New York: 
SUNY Press, 1992). 

Priest, Graham, Beyond the Limits of Thought, (Oxford: Clarendon 
Press, 2002). 

Proudfoot, Wayne, "Religious Experience as Interpretative Accounts", 
Philosophy of Religion: Selected Readings, der. M. Paterson ve 
digederi, (New York: Oxford University Press, 1996). 

Pyle, A., "Introduction", Agnosticism: Contemporary Responses to 
Spencer and Huxley, der. A. Pyle, (Bristol: Thoemmes Press, 
1995). 

Stephen L., "An Agnostic's Apology", Agnosticism: Contemporary Res
ponses to Spencer and Huxley, der. A. Pyle, (Bristol: Thoem
mes Press, 1995). 

Reçber, M. Sait, "Swinburne'ün Teslis Felsefesi", islâmiyât, 3 (2000). 
, "Ben'liğin Varlığı ve Bilgisi", Felsefe Dünyası 33 (2001). 
, "Plantinga, Bilgi ve Doğm İşlevselcilik", Felsefe Dünyası, 38 
(2003). 

, "Al-Ghazali, Platonism and the Metaphysics of the Şelf, Annals 
ofjapan Association for Middle East Studies, no. 19-2 (2004). 

, "Plantinga ve Dini İnancın Temelselliği", Felsefe Dünyası, 39 
(2004). 

Reiter, David, "Calvin's "Sense of Divinity" and Externalist Knowledge 
of God", Fa/th and Philosophy, 15 (1998). 

Rescher, Nicholas, Kant and the Reach of Reason: Studies in Kant's 
Theory of Rational Systematization, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000). 

Rosenthal, Franz, Knowledge Triumphant, (Leiden: E.J. Brill, 1970). 
Rowe, William, L., "Agnosticism", Routledge Encylopedia of Philosophy 

CD-ROOM, ed. E. Craig, Version 1.0, (London, ve New York; 
1998). 



Kaynakça 191 

Russell, Bertrand, Mysticism and Logic, (Harmondsworth, Middlesex: 
Penguin Books, 1954). 

, The Problems of Plıilosophy, (Oxford: Oxford University Press, 
1978). 

, "Why I am not a Christian", The Basic Writings of Bertrand 
Russell, (ed.) Robert E. Egner, Lester E. Denonn, (New York: 
Simon and Schuster, 196i). 

Scotus, John Duns, Philosophical Writings: A Selection, İng.çev. Allan 
Wolter, (İndianapolis: Bobbs-Merill Pub., 1978). 

Schoen, Edward L., "Perceiving an Imperceptible God", Religious Stu
dies, 34 (1998). 

Schurman J. G., "Agnosticism", The Philosophical Review, 4, (1895). 
Sessions, William Lad., The Concept of Faith: A Philosophical Investi

gation, (Ithaca: Corneil University Press, 1994). 
Shehadi, Fadlou, Ghazali's Unique Unknowable God, (Leiden: E.J. 

Brill, 1964). 
Stace, Walter, "The Nature of Mysticism", Philosophy of Religion: Se-

lected Readings, der. William L. Rowe, William J. Wainwright, 
(San Dlego: Harcourt Brace Jovanovich Pub., 1973). 

Stout, A.K., "The Basis of Knowledge in Descartes", Descartes: A Col
lection of Critical Essays, der. W. Doney, (London: MacmiUan, 
1968). 

Sudduth, Michael C, "Calvin, Plantinga, and the Natural Knowledge of 
God: A Response to Beversluis", Faith and Philosophy, 15 
(1998). 

Swinburne, Richard, Faith and Reason, (Oxford: Clarendon Press, 1989). 
, TheExistence of God, (Oxford: Clarendon Press, 1991). 
, Epistemic Justification, (Oxford: Clarendon Press, 2001). 
, Tanrı Var mı?, çev. Muhsin Akbaş, (Bursa: Arasta Yay., 2001). 

Taylan, Necip, Tanrı Sorunu, (İstanbul: ayışığı kitapları, 1998). 
Topaloğlu, Bekir, Allah'ın Varlığı İİsbat-ı Vacib), (Ankara: Diyanet İşle

ri Başkanlığı Yay. , 1992). 
Tweyman, Stanley, "Descartes' Knowledge of God in the Fifth Medita

tion", The Southern Journal of Philosophy 26 (1988). 
Wainwright, WilliamJ., "Mysticism and Sense Perception" Contempo

rary Philosophy of Religion, der. Steven M. Cahn, David Shatz, 
(New York: Oxford University Press, 1982). 

Walsh, W. H., Kant's Criticism of Metaphysics, (Chicago: The Univer
sity of Chicago Press, 1975). 

Wierenga, Edward R., The Nature of God: An Inguiry into Divine Attri-
butes, (Ithaca: Corneil University Press, 1989). 

Williams, Bernard, Descartes:The Project of Pure Inguiry, (Harmonds-
worth, Middlesex: Penguiiı Books, 1978). 

VCilliamson, Timothy, Knowledge and Its Limits, (Oxford: Oxford 
University Press, 2000). 



192 Tann'yı Bilmenin İmkânı ve Mahiyeti 

Wilson, J. Cook, "The Relation of Knowing to Thinking", Knowledge 
and Belief, der. A. Phillips Griffiths, (Oxford: Oxford University 
Press, 1967). 

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, İng.çev. D.P. 
Pears, B. F. McGuiness, (London: Routledge, 1989). 

Yaran, Cafer, S., Günümüz Din Felsefesinde Tann İnananın Akliliği, 
(Samsun: Etüd Yay., 2000). 

Yazdi, Mahdi Y., The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy: 
Knowledge by Presence, (New York: SUNY Press, 1992). 

Yeşilyurt, Temel, Tann'nın Aşkmhğı Bağlamında Ru'yetullah Sorunu, 
(JVIalatya: Kubbealtı Yay., 2001). 

Zaehner, R.C., "Nature Mysticism, Soul Mysticism and Theistic Mysti
cism", Philosophy of Religion: Selected Readings, der. William 
L. Rovve, William J. Wainwright, (San Diego: Harcourt Brace 
Jovanovich Pub., 1973). 

Zangwill, Nick, "The Myth of Religious Experience", Religious Studies, 
40 (2004). 



DİZİN 

a posteriori 9-10, 29-30, 33-34, 65, 80, 
88, 122, 139, 164-165, 167, 170, 178, 
183-184 

a priori 9-10, 29-30, 32-34, 45-47, 65, 68, 
70, 78, 80-81, 83, 86-87, 103, 111, 115-
116, 122-123, 134, 136-137, 139-145, 
147, 153, 165-165, 177-178, 181-184 

açık 37; - ve seçik 144-145, 153-155, 
167, 183 

Adams, Roben M,, 74 
agnostisizm 39-43, 52-53, 180; felsefi -

41-42; ılımlı - 40; katı - 40, 60; teolojik 
- 39, 42-İ3, 180 

ahlak metafiziği 66, 82-83, 85-88; - teisti 
81-^2; -i tecrübe 87-88 

akıl (akl) 9-10, 22, 28-30, 33, 37-38, 48, 
60, 66, 68, 76-77, 79-84, 86, 117-119, 
125-126, 132, 134, 137-140, 144-145, 
152-153, 155, 164-167, 170, 172, 176, 
180, 184; - yürütme 33, 37, 60, 82, 117-
119, 137, 139-140, 144-145, 153, 155, 
164-167, 170, 176, 184; -lı tasanm 172; 
- - 1 Faal 125; -a sınır getirmek 86; -m 
idraki 101; -ın zorunlu bilgisi 85; -î 
sezgi 70 

algılama 90, 93, 101, 104, 106, 111, 114, 
121 

Allah 37-38, 63-64, 100, 125-126, 132, 
136; -'ın akıl yoluyla bilenebileceği 37; 
-'ın varlığının açık şekilde bileneceği 
37 

Alston, •William V. 89, 101-108, 111-112, 
114, 121, 181 

ampirik gerçekçilik 68; - ile aşkın ide
alizm 68 

ampirizm 8, 10, 25 
analitik 65, 87, 129, 152, 157-159, 181; -

önermeder) 65, 158-159 
analoji 52, 75-76; -k niteleme 57 

anlam: -lılık-doğrulaması 108; -sal sü-
reklUigi 61 

Anselm 46, 141, 151, 157 
Aquinas, Thomas 34-36, 51-53, 55-58, 

100, 120 
aşkm: - teoloji 177; - idealizm 68 
ateist 39, 41, 95, 142 
Audi, Robert 29, 33 
Ayer, AlfredJ. 31 

Bağdadî 125 
BaUlie,John 119 
basitlik 42-43, 50, 56, 146 
Baü: - felsefesi 11, 141; modem - felse

fesi 141 
Behe, Michael J., 171-172 
benliğin: - bilgisi 128; - varlığı 128 
Big Bang 173 
bilfiil: - mükemmellik 151-152; - sonsuz 

147, 150-151 
bUgi 7-11, 13-25, 28-38, 40-41, 45-47, 51-

56, 58; - nedir 17; - ve iman 34, 36; 
Phenomena ve Noumena 65; -de de 
teorik ve pratik ayrımı 80; -nin imkânı 
ve mahiyeti 8; -nin kesinliği 16, 31-32; 
-nin ne olduğu 13; -nin nesnesi 34, 
128; - ile duyusal tecıübe 87; ezelî, 
ebedî, mutlak - , güç ve iyilik 45; led-
düni - 126; tanıma yoluyla - 135-136; 
tanımlama yoluyla - 135 

bilinç 28-29, 90, 104, 106, 119, 124, 167; 
- kanıtı 167 

bilişsellik doğmlaması 108 
bilkuvve 121, 137, 144, 146, 149-152; -

mükemmellik 151 
bilmek ve düşünmek 67-69, 73, 78 
birlik 9-n, 13-14, 16, 19, 24, 28-30, 32, 

34, 39-41, 46, 50, 52, 59-60, 70-71, 73, 
81, 84, 90-91, 96-97, 114, 117, 123-125, 



194 Tann'yı Bilmenin İmkânı ve Mahiyeti 

128-130, 132, 140, 145-146, 157-158, 
161-162, 165, 167, 169-170. 172, 179, 
183 

Bistami 125 
Bonjour, Laurence 152 
Budizm 44, 92, 123-124 
Buder 32 

cevher 75, 142-p3, 148 
Chisholm 24 
Cleanthes 169 
Copleston 55 

çağdaş: - din, epistemolojisi 101; - epis
temoloji 9,17 

çelişki 14, 27, 44, 66-67, 70, 73-74, 79, 
87, 91, 137-138, 142, 145, 154, 156, 
158,163 

çıkanm; - ve Tann 165; -sal bilgi 119, 
129. 165, 167-168 

Dalgaims, John B., 87 
Darwin 169, 171-172, 184 
de dicto 18 
de re 18 
Descartes, Rene 32, 118. 123, 140-156, 

158, 162-165, 183 
dışadönük ve içedönük mistisizm 124 
dışsalcılık 25 
dilsel olmayan olgular 19 
din epistemolojisi 91 
dinî: - bilgi 13; - inanç 7,9,115; - tecrü

be 88-100, 102-105, 107, 115-118, 123-
124, 135-136, 181; - tecrübenin teistik-
yorumu 97 

doğal seçilim 171, 173 
doğru inanç 9, 16-17, 21-24, 26 
doğrudanlık 89, 119, 126; dolayımlaruıuş 

- 119 
doğruluğun: - kaynağı 15, 28; - ölçütü 

19; -un referansı 19 
doğuşun 37, 51, 64, 121-123, 139-141. 

143-145, 147, 152-153, 164-165. 167, 
182 

Doksastik: - kuramlar 25; —olmayan 
kuramlar 25 

döngüsellik 13, 71, 86, 92, 144 
duyu: - algısı 28, 109, 112, 129, 134, 153; 

~ tecrübe 80, 86, 90, 96-104, 107, 144, 
152-153, 184; - tecrübesinin geçerliliği-

doğruluğu 107; -lann dünyası ve anlı
ğın dünyası 70 

duyusal: - algı 91, 103, 106-108, 110, 
112-113, 115, 119, 167; -olmayan 71-
72, 89, 102, 104-107, 109-110, 112, 181; 
--olmayan algı 105, 107 

düşüncenin formlan 70 

Eflatun 9-10, 16-17, 20, 22, 30, 125-127, 
136; -culuk 10, 125, 136 

epistemik: - emperyalizm 103, 108; -
özne 25, 31, 128 

Eşariler 38, 101 
evrim 169, 171-173, 184; -ci yaklaşım 

172 

Fakhry. Majid 125 
Fârâbî 16. 46-49, 125, 127, 164 
fena 125-126, 131; -u'l-fena 131 
Feuerbach, Ludwig 55, 145 
Frege l6l 

Gale, Richard M. 96, 107-108, 126 
Gazali, Ebû Hâmid 49, 53, 59, 61, 125-

127, 130-132 
gerçek: - tecrübe ile yorum 110; -çi 

Tanrı tasavvuru 44; -çilik 40, 68; -te 
varolmayan şeyler 160 

gerekçelendirme 17, 21-22, 71, 80, 85, 
137, 140, 162, 179 

Gettier, Edmund 23-24, 179; - sorunu 
24, 179 

görüngüsel nitelikler 103 
görünme: - kuramı 104-106, 181; - ve 

algı 102 
gözlem 8, 37, 41, 76, 85, 88, 142, 167, 

170-172, 174, 176 
güvence 9, 16, 22, 25, 31, 134-135, 183 

hafıza 28-29 
haklı: - çıkanimış doğru inanç 17, 23; — 

çıkanm 9-10, 17-18, 22-33, 39, 45, 100, 
106-107, 122, 155, 179, 181-183; -laş-
tırma 9 

Hallâc 125 
Hegel, G.W.F. 33, 73, 86, 132 
Hıristiyanlık 36, 45, 47. 124 
Hinduizm 44, 123-124 
hipotez 33, 82 
h u l u l 36 



Dizin 195 

Hume, David 41, 55, 65, 74-75, 77, 169, 
174-177, 184 

huzur 127; - metafiziği 127; -i bilgi 127-
128 

İbn Ruşd 64, 101, 168-170 
İbn Sînâ 49, 125, 127, 164 
İbnu'l-Arabî 125, 127, 138 
içebakış 30 
içselcilik 25, 31 
idealizm 8, 68 
İlahi: - aydmlatma 131; - gerçeklik 58-

60; - sıfatlar 46, 49, 60-61, 114; - sıfat
lar ile beşeri sıfatlar arasında işlevsel 
örtüşüm 6l; - sıfatların Tanrı'nın zatıy
la özdeş olduğu 49; - sıfatlann ve fiille
rin algılanması 116; - tezahür 102; -
Zât 59 

ilham 126 
iman 7-9, 33-36, 79, 82, 180; -ın nesnesi 

34; -ın tabiatı 37 
imkân 8, 10, 16, 20, 31-32, 37, 39, 46-47, 

49-50, 58-59, 64, 66, 70, 73-74, 77, 79, 
81-82, 86, 94, 102, 104-105, 107-109, 
111, 119, 126, 130, 151-152, 156, 159, 
162-164, 166-167, 172-173, 175, 177, 
180-182; - ve mahiyet 10 

inanç(c) 7, 9, 14-18, 21-28, 30-34, 36, 38, 
92, 101-102, 104, 109-110, 115, 179; -ın 
bilgi olabilmesi için gerekli olan unsur
lar 15; -m doğruluğu 15-16, 36; -ının 
nesneleri 18 

inayet 169 
indirgemeci doğruluk kuramlan 21 
insan: - benliği 126-134, 137, 140, 182; -

bilgisi ile Tanrı'sal gerçeklik 64; - zihni 
41, 64, 120, 143-147, 149-150, 153, 165, 
170, 174; --biçimcilikle 74; dogmatik - -
biçimcilik 75; sembolik --biçimcilik 74-
75,77 , 

İsa (Hz.) 92 
İslam 37, 45, 47-48, lOÖ^Ol, 124-125, 

127, 136, 164, 175; - düşüncesi 36; -
kelam ekolleri 37 

istidlal 36, 38, 139, 154 
İşraki felsefe 125 

James, "^illiam 94 

Kâdî Abdulcabbâr 38 
Kalvin 119-123 

kanaat 34 
Kant, Immanuel 9, 33-35, 41, 62, 64-75, 

77-88, 109, 122, 148, 157-162, 168, 
176-178, 180-181, 183-184; - ve Tan
n'nın Bilinemezliği Sorunu 64; - 'm bil
mek ve düşünmek arasında yaptığı 
aynm 73 

kavramsal çözümleme 140, 157 
kelami 10 
kendiliğinden: - apaçık 26, 34, 128; -

delilli 26, 51 
kendinde şeyler 67, 69 
Kenny, Anthony 151, 165 
keşf 125-126 
Kierkegaard 40 
koyutSO 
kozmolojik kanıt 37, 167 
Kur'an 37, 63-64, 100, 132, 168 
kuşkuculuk 31, 40, 42 
kutsallık 85, 96 
Külli nefs 126 

Lehrer, Keith, 19 
Leibniz, G.'*'. 30, 148, 162-164 
Lewis, David, 31, 157 
Locke, John, 32, 165-167 

Mackie, John 145-146, 161 
mahiyet 10, 45, 49, 54, 96, 132, 154, 163 
mantıksal: - pozitivistler 65; - , matema

tiksel, ahlaksal vb. önermeler 20; 
-/matematiksel önermeler 32 

Martin, C.B. 95 
Maturidiler 37-38 
McCabe, Herbert 57 
melek 94 
Menon 16 
meta-epistemoloji 66 
mistik tecrübe: - 92-93, 123-127, 130-

132, 137, 181-182; - ile dinî tecrübe 
123; - ve Tann 123 

monistik 130 
Morris, Thomas V. 43 
Mûsâ b. Meymûn 50-52 
mükaşefe 125-126 
mükemmel: - variık fikri 142, 148; - sı

fatlar 45; - variık 45, 47, 82, 101, 148-
149, 152-154, 156, I6I-I62, 183; -lik 
45-46, 49, 56, 64, 85, 141-142, 145-152, 
154-156, 177 

müşahede 52, 116, 125-126 



196 Tann'yı Bilmenin İmkânı ve Mahiyeti 

nazar 36, 38, 139 
nedensel: - ilişki 110; -lik 76, 80, 111, 

118, 165; algısal - 111 
nefs 16, 126, 128 
nesne 14,18, 34, 65-68, 70-72, 74, 84-85, 

90-96, 98-99, 102-105, 107, 110. 112, 
115, 124-125, 128, 130-131, 135, 160, 
182 

niceleyici l6l; tikel - l6l 
noumena 65, 67-74, 77-78, 87, 180; hiç

bir kategori veya kavramımızın -'ya 
tatbik edilemeyeceği 71 

O'Hear, Anthony 97 
olasılık 22, 25, 30-33, 174 
olumsuz: - teoloji 50; - teoloji 55, 57-58, 

61-62; -lama 51, 53, 55, 72, 74, 78, 152 
ontolojik kanıt 33, 151, 153, 159, 162-

163, 167, 176-177, 183 
Owen, H.P. 119 

önbilgi 112-113, 115; - ve yorum 112 
önerme; -lerin ilişkin olduklan düzlem

leri 29; -nin doğruluğu 19, 22, 28, 39; 
-nin doğruluk değeri 19, 21; -sel iman 
anlayışı 36; -sel içerik 18-19 

özne 14, 16, 25, 31-32, 90, 94-98, 103, 
110, 127-128, 130-131. 134, 166, 182 

özsel nitelikler 17 

Pappas, George 106, 114 
Penelhum, Terence 35 
peygamber 38, 59 
Phenomena 65, 67-71, 73, 78,87-88, 180; 

- ve Noumena 65, 69-70, 78 
Philo 174 
Plantinga, Alvin 30, 62, 73, 120-122, 151, 

157, 159, 162 
Plotinus 126-127 
Pollock,JohnL. 26 
pratik akıl(akl) 66, 79,83. 180; - ve Tan

rı 79; -ın zorunlu postülası 82 
Priest, Graham 73 
qua]ia 104 

rasyonalizm 8, 10, 25 
rasyonellik 118 
Râzî, Fahruddîn 14 
realist doğruluk anlayışı 19 

realizm 8, 20, 74 
Reiter, David 121 
ruh 31, 118-119. 126, 132-133. 136, 143, 

182; --beden düalizmi 118; -un gözü 
127; tek-çuluk 133 

Russell, Bertrand 129, 134-136, 171 
rüya 91, 93 

safdillik ilkesi 112,117 
sankicilik 77, 86 
Scotus, John Duns 46, 53-54, 57 
semantik doğruluk kuramı 19 
5e7isus divinitatis 119-122 
sentetik 70, 81, 83-84, 86, 158; - a priori 

70; - yargı 83, 158 
sezgi 7-8, 10, 19-21, 29-30, 37, 42-İ3, 45-

48, 51-52, 56, 62, 70-72, 79, 88, 104, 
109, 115-119. 122-123, 127-129. 134, 
136-137, 140-141, 144-145, 148, 152-
155, 161-163, 165-166, 176-178, 182-
184; - ve çıkarım 116; -sel bilgi 119, 
129. 145, 155, 166 

sonsuzluktuk 141 
spekülatif: - aklı 65; - teoloji 64 
Stace, Walter 124 
sukûnu'n-nefs 16 
summum bonum 82 
sunulmuşluk 106 
Swinbume. Richard 32, 34-35. 92-94, 

112, 172 

tanıklık 28, 92 
Tanrı: - anlayışı 44, 123-124, 175; - fikri 

140-156; - Fikri ve Doğuştan Bilgi 141; 
- Fikri ve Tann'nın Variiğı 153; - fikri
nin kavramsal içeriği 141; - idesi 85; -
kavramı 8, 40, 43-47, 57, 61, 63, 79-81, 
84-85, 116, 141, 143, 146-147, 157-158. 
160, 162. 177. 180, 183; - tasavvurian 
8, 44^5; - tasavvuru 7, 37, 62, 89. 92, 
100, 102; - tasavvuruna ilişkin birta
kım dini-teolojik sezgiler 115; - ve Di
ğer Zihinler 120; - ve insan benliği 
129; -'nin "zaman-mekandan münez
zeh" olduğu 107; -'nin basitliği 47; 
-'nin Bilinemezliği Somnu 64; -'nin fiil
leri 116, 119; -'nin ilk ve zorunlu varlık 
olduğu 45; -'nin insan tecrübesini aştı
ğı 62; -'nin mahiyeti 39, 42, 4647, 50, 
53, 55, 154, 156, 162-163; -'nin mahi-



Dizin 197 

yetine ilişkin tanımlamanın imkânsızlı
ğı 47; -'nın mahiyetinin bilinebilirliği. 
39; -'nm mahiyetininin bilinemeyeceği 
42; -'nın mükemmel sıfatlan 45; -'nın 
mükemmelliği 33, 51-52, 64; -'nın 
mümkün oluşu 164; -'nm ne'liğini ve 
özdeşlik koşullan 62; -'nın sıfatlannın 
ontolojik-semantik statüsü 48; - 'nm 
tecrübeyle bilinebilirliği 9; -'nın varlığı 
7, 33^3, 47, 51, 53, 55, 63-66, 77, 79-
82, 85-88, 99-100, 116, 120, 122, 129, 
134-135, 137, 140-141, 153-157, 159, 
162-163, 165, 167, 169-170, 176, 180; 
-'nın varlığmın bilinebilirliği 39; -'run 
varlıksal eşsizliği 42; - 'nm yokluğu 
154-156, 159; -'nın zamandan münez
zeh olduğu 45; -'nın zatı 49, 59-60; 
-'nın zatı ile sıfatlan arasında herhangi 
aynma gidilemeyeceği 49; -'sal algınm 
bilişselliği 108; -'ya ilişkin bu basitlik 
sezgisi 42; -'ya ilişkin doğal bilgi 37; 
-'ya ilişkin doğrudan müşahede 52; 
-'ya ilişkin tecrübe 92, 95, 106; -'yı 
akılla bilmek 139; -'yı algılama 111, 
114; -'yı algılamak 100, 181; -'yı isim
leri ve sıfatlan yoluyla bilebilmek 
O'nun zaünm hakikatini kavrayabilme 
59; -'yı sonsuz varlık" olarak tasavvur 
etmek 46; --biçimsel 142; - sözcüğüne 
ne tür semantik/kavramsal içeriğin at
fedildiği 43; kategorilerin sadece 'ana
lojik' yolla noumena veya -'ya 'uygula
nabileceği 78; hangi sıfatların tannsal-
lık veya - kavramı için gerekli ve ye
terli olduğu 43; -'nun Zatı ve sıfatlan
nın zorunlu birlikteliği 59; teizmin - ta
savvuru 45 

tasarım 65, 84, 120. 168-172, 174-177, 
183-184; -cı 168-170, 174, 176-177, 
183-184 

tecrübe 9-10, 13, 21, 29-30, 33, 47, 51, 
56, 59-60, 62, 65-70, 73-75, 77-78, 80-
81, 86-97; - ve bilgi 89, 111; - ve Dinî 
Tecrübe 90; -nin bilişselliği 94, 97-99, 
105, 129, 182; -nin yorumlanması 112 

teist 17, 39, 86, 124, 137 
teistik: - dinler 8, 45, 92-93, 123; - kanıt

lar 168, 178; - ve teistik-olmayan din
ler 44; —olmayan dinler 8, 44, 123-124 

teleolojik kanıt 82, 120, 168-170, 172, 
177-178, 183-184 

teleolojik ve kozmolojik kanıt 37 
temelselcilik 9, 25-26, 28 
tenzih 43, 47, 51, 53, 63 
teolojik: - bilgininin imkânsızlığı 86; -

önermelerin bilgisel değeri 7; - realizm 
44; - sezgicilik 118, 122 

teslis 36 
teşbih 63 
tutarlılık 20-21, 25-28; -çı doğruluk anla

yışı 20; -çılık 25 
tümdengelim 29-30, 174, 183-184 
tümevanm 29-30, 111, 149, 174, 177, 184 

uygunluk: - ilişkisi 20; -çu doğruluk an
layışı 19-20 

vahdet 96, 125 
vahiy 37, 63, 126 
varlıkCğ): -lann kendindeki durumlan 

67; -sal önermelerin sentetik olduğu 
158; -sal önermenin zorunlu olmadığı 
158; -m gerçek yüklem olmadığı 160; 
mümkün -1ar 164; sonsuz -46A7 

Wainwright, William J. 96, 99 
Williams, Bemard 147 
Wilson,J. Cook 13 
Wittgenstein, Ludwig 72 

YahudÜik 45, 47 
yanlış: - bilgi 14-15; - inanç 14 
yargılann bilişselliği 7 
Yazdi, Mahdi Y. 127 
Yeni Eflatuncu 127; -luk 125, 136 
yetkinlik 146-147 

yüklem 47, 56, 62, 76, 78,157-161,163 

Zaehner, R.C. 124 
zaman-mekandan münezzeh olmak 107 
zati nitelikler 44 
zihinsel olay 14 
zonınlu 15, 17, 20, 30, 34, 36, 38, 42, 45-

46, 48-49, 51, 54, 59, 62, 66, 68, 71-72, 
76, 80, 82-83, 85-87, 90, 97, 99, 103, 
105-107, 120-121, 128, 137, 143, 145-
147,- 149, 152-153, 155-159, 161-164, 
167, 169-170, 174, 177, 179, 181, 183 


