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Abstract
In rесепi years, religious pluralism has Ьеел а comfilon sub.ject оf discussion 1эу
рhiiоsарhегs of religiorr апd theologians. Paul F. KлittcT. Ц/. С. Smitlr, John В. СоЬЬ and
Jоhп Flick hаче lreen оопsidегеd to Ье Tlre leading sclro]ars within this псw mочэrпепt. In this
a!t|r;l:e, раrtiсulагlу иking into account John Hick's perspectivcs, we aim to study his ideas
*Ьr,чt "religiously ambiguity of t}re цпiчеrsе" and "ratiotral belief i,vithout proofs" tlrat fоrm а
background fbr his religious pluralism.
Кеу Words: Pluralism, rеligiол, belief without proofý, екрегiепсе, rational tэеliеf

Giri9
Giintiiniиde dini. siyasi ve kЁitlirel 9oýrrlculuk gibi pek gok goýulculrrk gegidinden

bahsedilmektedi. Diпi роýulсuluk teri:ixi gtjnЁmtiz rJtinyasmda, hег biri "kutsatr"la iligk,iii
oiarak kendi hanq ve uygulamaiartnt temsii edcn pek gok Cini gcleneýirr. чагhýrпа ччrg1,1
уара,, Felsefecie ise, diпt gоýulсulя&. birbiliyie rekaL,et eden thikir "dinl geleneklcr"
аrаsшdаki iligkiyi dile getiren gu teori_vi ifade еdеr: Bliytik diinya clinieri, bir оlап пihаi чс
ildhi Hakikar'in ge9itli pckilierde tasav.lur edilip farklr kачrаrпiаriа dile getitilmesiл,in чс
О'пчп kаrqtsпdа пеlеr yapriabileceýinin Ьir,ег ifadesi ve ,OmePidir.1
Qogutcu paradigma, birgok flkri че sosyal deýigimin sопuсu olarak daira gok rпоdеrп

dёnernde din? ara;trrmalarnr merkezt konusu haline gelrniqtir. Gегеk islбm gerekse
t{rгistiyanl& geleneýinde Ьu Ьаlчrg aglsrnl desteНeyen bir lcsmr чпsчrlат bulurrrnaktadrr.
Ancak kопuпuп Ьаýrmsи bir рrоЬtrеm olarak gtinderrre gelmesi modein d0пеmе

rastlamaktadrr.
Batr dfiqiince tar{hinde lэч tачrпr ilk бnernli temsilcisi Alman L,iberal Protestan teologu
че fikiT adamt Emst Troeltsch'dir. О. 1923 yllrnda yayrmladiýr "Tlie Place of ChristianiryAmong the World Religion" isimii makalesinde. 9oýulcu paradignayl cesaretle ifade etmeye
qаlrgmщtш. Qaýdaбr saytlan Amerikalr filozof William Hocking dе,l9З2 ytlrncia yayrmladrýt
Re-thirikiпg Мissiопs isiiTii eserinde gофlсu paradigпrayr benimsediýini ifade etmiqtiT. Неr
iki dii;iiniir de dinlerin tarih? че kiilti.lrel riilativianinin farkrnda oirnuglar ve Hristiyanitýrn
diýer dinlere оrапlа higbir zamen бzе1 Ьir sИtii iddia edemeyeceýini ifade etmiglerdir. Вз.i
paradignra ingiliz tarihgisi Аrпоld ТоупЬее tarafindan da dile getirilmi9tir, Sопrаlаr1 bu
anlayrgr siirdiiren ve hatta geligtiren iki Onemli dti9tinilr S/iifred Cantwell Smith че John Hick

оlmщtш,.? Ancak, dint goýulculuýun, esas itibariyle Johи Hick tarafindan global bir dirs
kuramt ve akmr olarak geliqtiTifuneye qalr5lldlýr s0ylenebiliT. Hick'in geliqtirdiýi Ьч kurапi,

опiш genel din felsefesinin Ьir pargastdr. Biz bu makalemizde, John Hick'irr dini
qoýclculuýunun arka рlа_пшr оiuqturап еуrепiп diпt а9dап belirsizliýi уе delilsiz rаsуопеl
iпапqlа ilgili diigtiпсеlеriпi tespit че tЙlil etrrreye gallqacaýtz.
' John Hick, "R.cligious Pluralism", The Епсусlореdiа оJRеligiоп (ed, MirceB Etiade), New

York, 1987, ХII, 331;

Hanifi Фzсап, Mat.iчidi'de Diпi QоЁаlсulцk, Маrmага lJniveвitesi llahiyat Fakýlt€si Vsf,{r Yаупlшr, istanbul,

2

1995, s, i1.

Аdпшr Aslan, l'Batr Peгspektifinde Dinl Qoýulculuk Mesclesi", isldn ArasttmBlart DergiJi, sy.: 2, l998, s. l54.
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Evneııin tr}ini Açıii*n §eiirsizüiği
Hick'in savunduğu gör[işlerirrd*n ?,iri, a,reniıı din! açıcian belir,siz oiduğudur,
i-liçk'ş gdre, eı.rtndo diıi açıdıın ,alumlu ya da olı_ırnsıız biş anlam ve işartt Lıulmaya çaiışaıı
insarı aklı, ııraıjan eii beş ,iörıaıey* mahi<ijrndur. 'fanrı'ya iııaıan .v"a ria inarın-ıayan-iarın
<ielii}erini ineeleye;r F}içk, burıiarıı lıiçl:irinııi, insani bir tarafi seçme korrusi.ıırda içesin i:ir
scnu§a götü,recek şekiide başar:iı o!ınaıtığuıı savunuf. Onr" göre, ılcğa ıre tarihtçn çıkanlaı ve
i.eiııtl ;,,g da natjira_li:nır u,1116 <j_.t[ii clarak ileri stirulçır cıigrıiar. hen tej.stik heırı de nat|iı:a}istik
yoniina uygundiır, Öıııeğıı, rliııi tecrilbe algusrı tşir_ıne işaret edeikeı; doğai va ahlAkf
ktitiilüiklerıi*n kaynaklanan s;kıntılar.n varlığı, aksi yiine işarette buiunur. Yine, }ıısanın
estetıik, ahl6k;f ve k*gı:iitif teerijb*leriyie tıirliiç!-e, e.;rşııit tasar$:üla.ümış göriı;riiııiirıiin teİs*_q
bir d{iırya geiriişün* işarette bııliıırduğu söyieııebiiirken; evrende köiülr]'ıklçrİn var!ığı, insaıı
loir hipct*ze
ha_vatın*t evr,ıın içinıi*}ıi ö*eınsiz yeri, talıiat aiayiaruıı a,çıl,,,iaıııak için tı,isiik
i*u
işaret
etrıekfçdir.
ihtiyaç ciu3ı:i;ııanıı+si gibi !ıuıuslar, b{lyie bir scııuçtaıı iızakiaşınaya
-;ı;:k}aşrnın
Iıaİüralist
nar*ralist;
cilişüt*eiereien iıarçkşttc, fii,.ı:oflu: ulaştığı son*ç, "teistiiı
.Ja teistik bir
şekilde yorur"rlaııabiiec".ğidir,"]
;;akiaşımıır
tr"

iki nııkta3ıa öneruie ciikkat çekmektşdir: }}çııl;irdan
lıeiusiz olırası;4a, çnrın, beili iıiı: ka"ı,akterinin olrnaılığır:ın
t<ast*ciilmediğiıJir. Bri evreıiıleki iiürııı ve işl*;ıiş, htyaiın r"ırganik hüritniüğü, nrevsiinlerin
tjüzenii bir şekitde siı.ı.ıianışı ve tabiattaki buçok g;"izellilı, eııreniı n*ele:ıselliğe bağtı 'niı
ctüztninirı *iirığuıu göst*r;ııek:ie,Jır,4 İkintisi ise, teist-ik ,va rla natü;,alistik yoru.mi.ın ııçilııesi
koııısuntia ıb.tiirıaliirşf itçsahum yr"pıiıp yapılnrayaoağ;eiir. iiicl;'r: güfe 'üiiyiş L,ir ı;ı.ıııııç,
larkiı tlelı}ieriıı ,3eğ*ri*rini şiceiiksclleşiiı"ınomizi gerekJiııiiği için" reaii"*tik ı:jarak nıüıııkiin
iliuk, bö3,ie bir eırçır

bıriıtisi, evıenin

1,,o;rircu:rcia

ıtrin? açıı{aiı

d*ğildir. Arrr:ali_ b6yi,ı rıilati1'bir nieşiikse]ieştirıx,; ıie. kıı3,f? v* ö,,-n*l oiabiiir.5 Çüııkü" *na

gıire, teinri ve ateiznr adına karşıt gruplarırı sııı.duğtı, Oelilieri karşıla-ştırma]ı oiarak

t-ıir
ıi*ğeriı:ııdirrıre]<, son de;:eı:e zı»,çjuş. Zaten böyle bir ıi*ğei,lcndirınede ,Jikkaıe ıı-iııabilecşk
krit*r de yoiıtur" Brı kon*da iiiıir şöyle deinçkteCir:
"Hıyenin aniaşılrrıaz beiiı"siziiğini s,irdürdüğü g*z-.)i,uıehl.edk. {}, baıı yönieriyie
d"iıli trrjr iepkiye elavet ederkcn öişki bazı yönieriyie, brınir reddeder ,.ıe Lıeiı_ı_ dini henı de
nahlralistih inança izin verir; ancak, her ihi duıumçia da asia, giderilmeyecek şekilcie karşı
ii-ıi.imııii de yanında bu,}iııdurur. (ı iraXde, Cini iıianç ıış teerül_ış ile ilgıli lıerhangi bii realistik

a;ı.aliz

ve

d_int inançın rasyone!!iğinın iıertıangi

bir rsalistik

şıı\tüıLı]la§ı,

bu

şistı:rnatik

ik dııruunır;ıd:ı-n yola çılcınai ıd ir. "6
i{içk'e göre, iki çeşit rıaitlraiist argiiı:ı.arı vardır. ğunlardan lıjrirıcişi, iıe,gatif argiinıan;
diğeıi i,se, prızltif ı.::günı*ıııJv, i,i*g*tif ı;rgıiruarı, c]ü:ıi de kapsayan büi-iltı fentn-ıeıı}erin, onun
dış:ı:eia aç:ılçianip tas,sir edilg!:ileeeğini kabut et|iği içiri, etT eıiiıı elini bir yürumrurun geçersiz
..ılCuğunu; poziı;if aı,gürwrı* i§e, e\.reuin, dıni ya da teistik bir dl:nya görüşii ile çelişen yön{inü
göstcnrieye çal4ır.? Böyle bir çakıanıi:ı. }ı.ız}a gelişeiı çağdaş bilinrşei bilgi ve oırun pratik bir
sonuçu aian tşkıııitıjiye eiayanarak il*rlediğine i_iiaııan i{içk'e göre, Tanrı'yı ve dini
açıklamayı kapsamal,aıı kişi merkeztri. bir *ıryen anlayışısi, tabiat ve insan biiinıleri
,:ç futarli diııi
çerçev*sinde kııruı.ak, miiffikün değiltjiı," Eaşka bir if:ıdey}e, aırçak taıı
,:iırrayıın i:fu şvşeıı aııtrayışı, preısip olarak nıtiınkıln ahıbilir. Bu nçıklamaya, göre fiziki evien,

be iırs izi

3Joi-ıı;Flioh,.lıı_[iltt:rF7{riü!.iüııc{Iieligian:i{uıııani<e,ıptınııJsiıthe?'ranscendeni,i-oııdcn,
a

.§aıiık Yaran. i}ilgeiik Peşinriı (!_}in Felsrfe siYazıtatı), Asz,şı,ırmaY,ı"yınian,.4ıi;aı4
lliek, An iııte.tprstaİİüİYı ,ıt tl*İigiax,ı.i3.
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ne {nekan ne de zamanla sınirlandırılabilir. Fizii<l evren, önsel ve yaratıcr çları taırısal bıı
gerçekiiğe referansta brılıınularak, açıklanmaya ilıtiyaç duynaz. Evren, kendi potansiyeii ile
birlikte slnirsIz bir şekilde komplekstir, Hick, maddenin ve.rlığı ve onulı hareketi ile ortal,a
ç*an temel 'kantuılar'ı göz öniiıde bulundurarak, giineş sisteminin oliışurnunun, idrak
edilebilir olabileceğini söylemiş, natiiraiist yoılıınun imk6nıııı crtaya koyınaya çalışınrştıı,8
Hick'e göre, fiziki evrerıin, din dışı biı açıiıiamasıruıı yapılınasını gerekii kılan özeliiği,
teolojik olarak, bireyin yaralıclsı ite kognitif hir özgiiılük ilişkisinde bulurıabileceği hir
aldndaki özeliiğine benzemek{edir. t{ick, düııyamızı ve diiıyadaki vaı,lığruizı Taıırı'yı g;ö,z
önündç bııluıitirı:,madaıı açıklamaııızın, 'Tanrı'dan epistemik bir uza|ıIıkta titilunmaınızdan ve
buıriiı.ır doiayı da, Tanrı ilg: özgiir tıir şekiice ilişki içerisinde olnrarnızdan faritlı lıir durum
o!d ıığşnı: be!iiti ı ekteiiir.l'

$urada, Hick'iu iinernie altını çizıiiği e,ırcnin bilirnse] beti,ınlemeleri ile e,vreniıı
natliralistik tıorisi arasındaki farklılıkları da belfutmemiz gerekir, Hick bunlardan
birincisiniıi, örneğin, insanıı, bir caırlı oiduğunu; iklıcisiniıı ise, böyle bir açıklaniava
gimıeksizın, iıisııı,ıırı. aşkın bir Taı:n tarafindan yaratılrnadığını ileri siirı,ıektedir. O. bıı
nattiraiistik teorinııı, Hıristiyan inancıyla bağdaşmadığinı; yiııe, gerçek oian biiinısel
betimiemelerin. 20 yüryıl [{ıristiyaniaruıın iııanç sistemieriyie bağdaşmaktan uzak oiduğruıu
da ifade eder.10

i{aibıüi ilick'ı göie, biiiırı,ıç ciiı arasrnda- çcık şıkı biı,ilişlti vardıı" Bu koıuda l{_ick,
bir diizenj ı.ıian çıı"çnin parçaları oiarak bizlçrin, Tanrı'nıtı yaratlcı cylemiyle var
olduğumıızıı; biiimierin isc, sisteııratik bir şekilde keşfbdeı,ek. işieyişlerini lrir dereceve kaciar
kontroi *,deblieceğimiz ei,iernler oiduğunu' tıelirimektedir. Brı zuılainda, biliın vç djrt
arafrırıda bir çeiişki i,oktıır. Çüükü -farrrı'yı dii<kate almaksızrn, taınamen doğal ıiiizerıi
|ıetimleyen biıirrısel brr bılgirüı oluşfuıuknası, 'lann'nilı evreni zoruniu bir şekilde
riiişilnerek değil, özgiır kişisel bii: inıania yaratıiğr hipotezi ile u_yum içerisinde<lir.t' I]u
şekiide, ııodeıı biiirıin di.inya göriişü ile ıı_yguıluk arz eden teolojik bir açıiılama ortaya
çıkabiliı. Brı teolojik izah, bilim adamurın açıklamaiarını zo:,iaştırmayıp, on!aı,ı aşar ve
böylece düa geniş bir i:akış açısiyla değerlendirir.
Nafıiralist ve bilirnsel açıklama ile teolojik açiklaına arasında farkiıiıklaı bulunduğuıu
belirten Hick, tei;ını ve natiiralianı ya da gündetik dildeki ifadesiyle, didilik ve dinsizlik
arasında yapılacak Lıir tercihte, akla ve akli deliilerin rolüne güvenmemektcdir. ilick'e göre,
din konu;unda aklın önemli bir yeri yoksa, bu dı:rumda, T'arııı'ya ve diııe inanmanın geriye
^'ıjz,erk

kaian dayaııağı ne tılabiiir?
2. I}elitsiz Rasyone! İnanç

Feiseibnin, insın için iki temel bilgi yolu iızsrindç durduğuııu belirten Hiçk, bunların
birinin, empıi,Lk yoi. ötekinin de rasyonalist y.:I olduğunu söylcr ve doğu oian yolun,
empirik yoi olduğunu ifade eder. Bu konuda Hick, "bizim deııeyimlerimiz öneınlidir, Eğer
kendi deneyimierimize güvenmezsek, ewen ya da içinde yaşa<iığımız varlık alanıyla ilgili
bir şeye irranma konusunda hiçbi_r nedenimiz olaınaz. Böylece biz, sadece tecrübemizin ve

bilinç ıiüzeyimizi aşar, gerçekliğin genellikie kognitif faraziyelerine dayanarak yaşayabilitiz.
Asluıda, akli düşiince olarak isimlendirdiğimiz şeyler, taınamen varsayırnsai kogııitif
teçrübelerimize dayaıan eylemleri kapsar. Bunun ötesine gidemeyiz; çiinkii, farkında
t

Johıi Hiçk, Godand ıhe {Jniverşe a!Faiths: Essays in the Phltosaptıy o/Religioıı, London, l993, s.94-95
tlick, Gcıd and the (Jniverse oJ F'aıths,s.91 .
|0
Hick, God anı! the {Jniverse oJ Fattlıs,s.9l .
|'ılick, God and the lJniverse o! Faiths,s.97.

9

f,f,

T Eü İı ö

r rı fl

ü A K yn ıJT ET Lİ *! ffi İİ §ı n kı rfrM İf hçy F İl Aİı b

i

olabileceğLmiz uzakliktaki herhııngi bir referıüs nokiası, bütijn tecriibcrıize şekil vertıceği
işin, gideçek bir'öte'de yoktur..."l2 demeLJedir. Flick'e göre bu einpirik yol, K_itabı
h4ukaddes'in formülleştirilnıeıniş epistemoiojisi iie uyunr içindedir. Niiekim, peygamberjer,
Tanrı'yı akılla kanıtlaıratıilen bir ııarlık çlarak değil. tecriibç ediieı 'oir gerçeklik olaralt
diişünirıüşlerdir. ünlara göre Tanrı, aki? bir kıyası tamanıiayan soniıç örıerı;ıesi ya da aklerı
lçabul edilen soyut lıir fikir değil. yaşamiarına anlam veren bir realiteydi. Onlar, herhangi bir
deliie başwınıacları d4 dünlı3n16 gerçekJiğine inaırdıklaıı giiıi, ayııı tecriibi kesüjlikle
'raıııı'nın varliğina da inanıyorlaı,dı, Fiick, böyle bir ı-eı:rübeye sthip olaa kişiierin inaircına
deiilsiz rasyıınei inanç ı7emekteı3; eserierincle ciiui lnan.üır,., böyle bir inanç olcluğunu vc
oinrası gerekıiğiıi savıırırıiaktadır. Çiink-ii dini teçrübe sahibi 01an kisinin mannl<sal cieliie
ihtivacı yoictıır; zıra höyle bb kişi 'oT'anıi'nffi var oliiığuntı her!ıangi biı, diyalektik süreç ile
ispatlarıarrıasa ıia, Te.:-r;:ı'iliıı huzuriın,la yaşa,ınaktadır."ıa
Yukarıda it'aı-ie ettiğimiz bu $iıri inancın. özeiiiiılç de dirıi önerıneleriri, akıila ifacle
o'inaılçia,
ec{iin,ıeleri krınustiıda Fiiel_, çılt öneınli bir noKaya dikiat çeknrektedir, Cna göre,
"nir
gamaü,
ediyorsaic;
inanılan
önermeyi ifade
0
buratla ilgileneı:eğimil: şı:y, rasyoııei
iııaırçlar cieğil, rasyonel inanrı:ıalarrj.ır. Öııeışrıei*r, iyi ya da lçöti-i şekiilenebiliri+r ve cloğı,u ya
da ya.nlış oialıilirler; ancali, rııs__.1ııııc.ıl ya da irras,vonei cılnmazlar. R.asycnei va da inasyonei
olan, iül§aırlax ve oniarrn ;nanrna ııyieın ı,e durşmiarını kapsayan d*unı ve eylernleridir.
-bir

A;rrıca. tanımiaraa yolu;v"ia doğulanan ve i:u nedenle onları *.nla..,,an
ki;ıi tarafiıdaır
ras:;orı,el olarak inanıir,n aiıaiitik önermeleri L"abul eti,ıek bir yaııa, bu irianrna. i,,y!.ıııı ya da
ıjııı,unıiarınrı ra:;ytıı*i!iği, her bir durunıda, birbiriııden lıağımsız oiarak ıj,.;ğeriencli:,i!nsP.
zori:tcigdür""!j F,rirada- l{ick'iı, akliiik ile itgiii olarak dik.l;a-t eeiıtiği br:ıı p;ıtb|eınleşi cie
ainıak gcrekir. q_}, diııi c]arak inanılan bir önerirış ıie ona jnıı.ıan bir kişiniu iııaiıçına ijciii
gııtimresi arasrnda bir ilişki kurar ve bu konuyla iigiii ola-rak şu soruyu s*rar: "Stiblekfif bir
değerlenelinne_*ıe iıağiı eılarak rölritif soııııçlar onaya koyın akliiik ne kaıia.r geçerliciir?"16
Hick'e göre, iıisanların kendj ınaırçlarıyla rasy*r,ıel .bir i!işki içertsincle olırıaları görecelidir.
Söz geiinıi. X'in F'y€ iıı.anması rasyonel cılabii<iiği halde, 1"nin }r'ye iıanrnası rasyonel

clnayabilir" Doiayısıyla, inaııçın akliliği §orltnu} bir kişinin inarunasirıırr rasyonelliği

Brı sofun, saelece biı,ey ve bir ktiitür ya ria bir ıiini gelenek önıeğinde değil, daiıa
geniş bir yapı ieerisindeki inançla ilgiii önenneier için de geçerli ııla'»ilir. i}una göİe, bir
kültiiriin bazı inaı:çları akii olaralt değerieı:dirmesinin, diğer k-ültiirler için rie geçcrli olıın
cılnıaıiiğı, önemii bir soı.un olarak görünrrışkteıii.r.18 Bu bağlaırrda teistik argiirnanları
değerlendireıı Hişk, şöirie demektediı,: "Büyük tğistik argiimaırlar, ciddi felsefi itııazlara
aç.ıktırlar. Eu aıg'ılm;ıuriarın, iddia ettikieri şeyleri çözemedikierini dile getireı: birçok çağdaş
{ilczofiın göriişlerine katılıyoiuın. I{ern Ni}ıai Varhğı islıat etrne;,e, lrem ıj,e tanrısal ı,aı,lığın
ınıi]:tşııel olduğuı-ıu gösterrneye çalışaırlar, sö}ılerini ysrine getirernernişlerdir. 'Earu,i'yı a
prit.ıri ve a posteriori bir akıl ylirütme iie ya da da]ıa büyük ve daha küçük bir ihtimaliyet
lresaırı iç*risiırde ispat etmek iıtkinglzdır." " iJick, bu konu iie iigiii oiarak Kitab-ı
Mukaddes yazarlar,ın:n(ytınııncularinın) gönişleriı:i ıie iteğerlendirir. Oıra göre Kitab-ı
sı-,,r*şudur.l7
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Jlie getireii birgok

gaýdaq

: G::€}е. Ьеrr ile tanrtsal vai,lrým
в Eill:зmemiqlerdir. Таш,l'уl а

*

,,,е jaha Кiqiik bir ihtirnaliyet
ц k--l,.l iie iigiii olarak Kitab-t
dз$_:rlз:jirir. Ona g0re Kitab-l

MЙaddes yazarlarl, Tanrl'nln чаrhýrпш rпапtlksаl argiimanlarla ispat edilmesinin

saglrla

oiduýunu sёуlеrlеr, Qiink* опlаr, hсr ап Tanrr iie, Ташt'пшr da kendi futyatlarrrrda mсуdала
gelen olayiarla ili;ki igerisinde oldr,rýuna iпалшlаr. Kitab-r Мцkаddеs уаzаr!ап,'Гаптi'уl
akllla kаrпtlапаЬiiеп Ьir чаrlft оlаrаk deýii, tecri,ibe еdiirпis bir gergeklik olarak dtigiinfuier.
tsu уаzаrlапп Ьirgоýu, maddi diinyadaki уаgаtпlаrшш biiinci igerisintle oiduklarl gibi,
Тапп'п,ш htzчruпdа оlmапш da lэiiiпgi igerisindedirler. Hick, 1'а;r,rl'nln Ьiг ktyasl
tamamlayar lriг Onerrrre уа da- zihiпsel оlаrаk kabui еdiiец bir dЦgiince deýil, a9krn teciiibeye
dауапап gerqeklik оlduýчпu mrlarnadarr, Kitab-r Mukaddes уаzагlаrlrцr е-"егlегiпi ckunl,atrtil
irnkflnslz Ъiсiчýrrпu :;Оуlir,20

Yine iliok, konuyla ilgiii oialai.: Ьаztуаzаrlаrш gёriiqlerini tleýerlendiriT" 0па gбrе lэаzt
уаzагlаr, Таrrп'пш varllýlnin шацirksаl оlаrаk ispat ediiinesini;r, zcrianra (сsегсiоп) Ьir fЬrпэ
оiасаýtш че Ьutruл da, yarattrýr insanlarl Ozgiir ve sогuпrlu kiqiier оlаrа.k kabui еdеп
f'atrrt'rrm agd< niyetiyle Ьаýdаgrпауасаýшt йrtr;trlar. Oysaki 20. yiizyll teolojisi, sоnsuz
kigisel gerqeliiiic olai Таffl'пш, insanlarl kendi rёlatif Ozgiirliiil че tizerkiiklerine saygt
gбstеrеп kigiier оiаrаk kabul ettiýine wrgц уараг. Bu teolojiye gёrе Tanrr. biiyiikh:й vc
otoritesiлi baskrn bir gekiide giistererek, insan zitшiпе hakim olmaritýurt, ancak, insailara,
hеr zaman insanirk iпапglаппп zornmlit olmadrýmt gёstеrеп bir аlап tэrа]ttr tarzda
yaklagmaktadtr. Hick, ;оуlе demelrledir: "Hat!a, f'апri'rэrп dilnya tarihinrizc mildalraiesi,
sёyienildiýi gibi, sadece tесriiЬtуlе anlaqria'bilerr lriг 'tlelirsizlik' igeгisintiedir""zt Раsса].';л
dediýi gibi, ",..Неr qeyin Тrлтi'пш varltýlnt а9й9а g0sterdiýi ila da gizlediýi doýTu dеýitdirл
Dоýtu olan, Tшlrt'nm" ymlrg deýeriendirece]r oian insanlardan kendisini gizlediýi ve
еrеуапlаrа varhýrnt а9Й9а gOstcrdiýidir. Zira, iпsапlал lrem Tanrt'yt tanrma ycterliiiýinden
uzak, hem de О'пu tanrmaya giig yetirir durrr_mdadrriar. Опlаr, titratlalnl boantlg olmaiatt
itibariyle yetersiz; asll fitгatiarr itibariyle isa, buna kabiliyetlidirter. ipind,e bulunduýumuz bu
belлsizlikten hareketle, уеtегsiz olugrrmuzdan baqka пеуе hiilcnedeceýiz? Еýеr insan
Тапп'у bilrne hususunda ЬOуlе bir beliгsizliýin igerisine dligrneseydi, fitratmm bozrrimug
оlduфпu hissedemezdi. Еýеr bir уtl g0steren olлrasaydl, insan Ьu Ьоzчlrпчqluýuп garesini
Ьulmа ilrnidiTri ta;tyamazdt. Ilrr bakrndan, Тапrt'пш kenilini ktsmen gizleпresi че ktstnen
agrkga g0stermesi yalnlzca doff.r deýi!. аупi zamanda yararlrdH. Qrirйli insarun lrem kendi
acizliýini biimeden Tanrt'yi biimesi, hеm de Tanrt'yt iriimeden kendi acizliýlni lrilmesi, аупl
derecede bir problerndir."22 Hick, Тапrt'пm kendini aglýa 9йаrап еуlеrпlеriлui, hеr zаmап
gtindelik teorЦbelerimizin оlауlап ile dolayh Ьir iiiбki igerisincie olduýu diýiiacesirldedir.
ýёуlе ki, iпsапlаr sadece dini inang qeklinde isinrlendiTilen lэu oittylarr уоrurпlауаrаlr ve
апlаrа kar;llrk vеrегеk, tanrtsal vжltým fаrkша чаrrrlаr,, "Qtiйti, Таптr kendisfiri bizlere
zопrпlu bir ;eНide (coercive mаппеr) gёstermig olsaydt, ýonýuz gtig tarafrndan higliýe ititmiq
оlurduk. Hatta bu dчrчmdа, Тагt'пrп yetkin icutsallrýl ite mапечТ olarak ;r:ш,suz ve sоnsuz
giicii ile de etНsiz bir чаrllk olabilirdik."2З
Hick'e g0re, yukarrdaki agrkiamalardan grkaгrlabilecek temel рrепsiр, insandaki sevgi
ve gЁven aTasmdaki iligkiyi meydmra getirmek igin Тапп'пш, iпsапiыl, kendi чаrlrýrш-п
bilincinde оlmауа zoriamamastdш" Yirre, aynr prensibe gýге, I'апrl'пm varirýrnm mantlksal
olarak zопш}u ispatt, yukarrdaki ашас1 Ьоýа q*аrrг. qilnkii, о zаmап insaniar, Таптl'пш
gcrgek olduýrrnu biime mecburiyetinde kalalrilirler, Hick, Alasdair Maclntyre'in, bir

iegъ, :с ,;;s;,:?. s.20З.
'О Цiсk, Дrgumепts

Jor the Ехislепсе oJ Goci, s.Ю2.

Hiek, Дrgumепts jor the Ехis!епсе oJ Gоd, s-Юа
22
B|aise Pascai, Dйsiiпсеlеr,ýеч, Metin Karaba5oýlu, KaknЁs Yауlпlагr- isиnbul, 200ij,
'1 Hick, Д r guпе пt s Jor t he Exi s te псе о./ Cod, s. l 04- t 05,
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Вёуiе Ьir durцiпdа iпаr;: п

I{rristiyan apolojisti iken, bu koцuda 9буlе ctediýinden sёz eder: "fuIanttksal olarak ikna edici
аrgiiваапlаr оrtауа koyabilseydik, kаrаr verebilecek bir alan olugturabiliгdlk. Bu durumda,

glkагtmlаrа ve deliilere Ь+,_ й
Еýеr cilrrum Ьбl,iеу;е. псi

Euclid'in ulagtrýr sопчglап kabul etmeyip, sadece опuп argilmanlannrn kesinliýine
bakabilirdik. Тапrt'пш vaгltýt ispatlanabilir уа da gUphe ve inarrgstzhkla iigili hеr s0уiеrп,

inancrmtz gibi, hаriqtеп
rаsуопе1 inan9 salribi

sevrnek igin 0zgiiT Ьir kаrаr чегmе оlапаýшdап yoksun olmamtz gerekirdi."2a

Hick, Тапrt'пш mantlksai bir zorunlrrlukla kendini insanlara bildirmesinin, Ташl'пm,
ahlёki varlrklarrn бzgtir tepki ve ibadetlerini elde еtrае amact ile baýdagmayacaýrnr dile
getiren teolojik doktrinin kabui edilemez olduýu gёriigiindedir. Hick, teistik deliiierden
etkilenen ki9iierde olduýu gibi, salt rasyonel dý;tinceleria bazt zihinierde dйа fazla etkili
oltiuЁunu ileri sijrmekteclir. "fiinkil, пе kadar rasyonel zihin varsa, etkisi olacak о kadar qok
diig{ince оlur. Вirqоk kiqide teo}o.jik delilin etkisi * о delilde higЬlr malrtrkэa.l упriц oliTasa
da * gerqelte hiq oimayacaktrr! Апсаk, daha sofistike zihinlerdekr etki" daha gok оlллаIrdr
r,g etl azlnd*n, salt rnantlksal dЁýiiпсеlеriл, kendi duучlаrшп bir detiti olarak, bazr zihinleгi
etkil*yebilmeleri teorik aclcian miirnkiindiir. Еuпriап dolayr бпсеdеп agnostik оlап bir,
kiqinin, kirtsai чаrlrýш feIsefi bir delil iie ispat edildiýini ve Ьчпчп da, geгqekliýjлin kelrdisi
iie kanrtiandlф Ьёуiе bir чаrhýа ibadet etmeye g0ttirdЁýiinii sёyienresi akla uуgчпduг,"
Апсаk, }iick Ьбуiе hir drrrumda hile, аrgiimапш ilегi sttdfiýti Тапrt fi},ri ile ilgiii farklt tlir
dinl tepkinin оlmазt gerektiýine inanmaktadr. Ktsaca, teistik Ьir deliliir, ibadetcl sevk еttiiзi
lcabul cdildiýirrde, din? Ьir rea,ksiyon оrtауа grkabiliг. Nеwrrrап'ш ifadesil4e: "Тапr!':iili vel
olduýB Onerrrresi ile ilgili kar.Tamsal bir kаЬui, gегgеk Ьiг kabul оlduёчлdа, k*wa;Ttsai
sечiyеdе tнfrrlагаk recidediIebilen bir fikir уеriпе, бzgiir insani Ьir tepki ortaya qlkar."2J Baglia

bir ifadeyle, Гапrt'пш чаrlrýшш fiilen

kanltianmasl insani ёzgrirltiýЁпitizii oriadan

kaldmnaylp, pozitif dini Ьir dеýеrе ve ёzе sahip olnrayan уа da lctsmcn sahip olan

ka,nTarnsat

bir kabule gёttlrtir.

Hick, Ьu dЁgiincelerini 55yte tlaýlamaktadп: "Teistik dеliilег!е iigili teolojik iiirazlar,
feisefi itiraziar kadar giiqlli deЁildirler; r,e Ьч ytizdetr, doýal teoiojiyi rеddеdеп teoioglar,
teolcljilr temeilerden ziyade fЫsefi temelleri оrtауа koynrada Ьаsаrrlr оlurlаг."26

Alvin Plantinga'nln idctiasna gýre de, Ьir deJil olmaksrzln Таrul'пш varitýma Lnang,
tarnamtyla dоýru, rаsуопеl ve uуgшrсiur.27 Zi:,a mantIkИ bйttin бrrеrmсlеr, kendilerinin

drqmdaki bapka iпапglаrtп \re bilgilerin dоýruluýчпа dауапап dеlillегlе ispatlanmak zоruпdа
deýildiг, Bazi ifadeler iqin deljller saýlenacaksa, ЬаgkаIаrша delil olan, fakat kendisi iqin a5Tr
Ьir rieliie ihЁiуаg duуulmауал bazt tem,cl iпапglаг ve ЬuпIап ifade e<ien tcmel сiпеrmеlег

hцlulrmaltdr. iпапglаrшпtап baztlart, бteki inanglanmtzln deiбletine dayalr

cllaTak

oluqturulrrrug iпапglаr ikеiз., bazdarl dа'Ьаgkаlаrша dayanmasl mtimlciin ve gerekli оimауап

temel iлапglаrdlr. Fakat bu iпапglагш teniel irangiar olarak kabul edilmesi, Ьчпlаrш

уа da, dayanrkslz iпапqlаr ojduklalr ап]аmша gelrTremektedir. BeliTli
tecrtibelerirnize dayah оlаrаk bir, аýасш чаrlфrпr alglladrýrmtza inanmaktayz. Bu inanct,
ba;ka inangiara baýli olarak kabr.rl eГrnecliýimiz halcie, yine de Ьu iпапQ dау,апftsи Ьir iпап9
zerninsiz

deýilctir. Ciinkii, iпапспr olugr:nrunda belli аjrdеп tеспilэеlеrimiz rol оупаmаktаdш. Iпапсш
olu;ur,lurrda etkiii glап Ьu tееri,!Ьеiеr, опuп tasdik edilrпesirrde de ýnernli bir rоi оушаr.
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-}Iaлtrksal olarak ikna edici

оhдя_гаЬitirdik. Bu durumda,

rgl)шrапlаrmm kesinliýine

; ilшcs,zl]kla iigili hеr sёуlеrп,
. *Ddi оIduýчmuz gibi Тапrr'уi

Е eqekiTdi."'"
,-Й" bildirmesinin, Тапfi'пfil,
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#ir. Flick, teistik dclilierden
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Ь hщЬr manhksal уапlщ oltnasa
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oTrceden agnoslik оlап bir
da. geT9ekliýirrin kerrdisi
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L{жi бzgйliiýrinitizý оdаdаr,
rёд hrrвen sahip olan L,&,отагпsаl

lН":iЬig riфli teoiojik ttitaz|ar,
f,,l зо.оjlчi гесidеdеri teoioglar,
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оIurlаr."'О

Тапп'шп vтliýrna iпап9,

a ЬhЁп

Oпеrmеlег, kendilerinin
delil]cгle фаtlапmа-k zогuпdа
t dBL1 оiац fakat kendisi iEin a5Tt
iйd€ еdеп tешеl ýпеrrпеlет

п

fu
Ell deliletine dayalr olm"ak
ш TBfimkthr ve gerekli оImауап
&дk kabul edilmesi, Ьчпlаrш
fua gelmemektedir, Belirii

inшmaktayrz. Вч inanct,
в dB Ьс iпапq dayamksrz Ьiг iпап9

iЁшzа

Ь!Ей rt-rl о}цrаmаktаdш,. lrrапсш
cinde de ёпеmli bir rоl оlшаr,

н ин

rlлимиЙ х{урffАпьt

Btiyle Ьlr dцrumdа inancrrr гasyoneliiýi че haklr о!аrяk tasdik edilmig olmast, rаsуопеl
gikаrrmlаrа ve delillere baýh oimasa da, tecriibenin doýrudan tasdikine dayanmakýadrr.z8

Еýеr сiшum Ьёуlеуsе, neden Тапlл'пm чаrltýша inang da, dlg diiпуапш чаrttýша оlап
inanctmrz gibi, harigten delilter getirilmeden igimizde hissettiýirniz Ьir inang saytlmasшr ve
0teki temei iпапglжш dчrumuпсlа olduýu gibi, Тапrr'уа ait temel inancrmиdan dolayt,
rаsУоПеl iпап9 sahibi kigiler sayrlrnayalrm? ZiTa, 'Гапu igin de Ьепеег ;e_vler sýylenobilir,
Еýеr TanTt inancl, tamanrtyia tenrel bir irraag ise, Ьu inanca sahip оhпапш rasyolrei
sayrlabiimesi iqin H9inin endiiktif

уа da dediiktif ttirden kesin delitiere sahip

olmast

gei"ekmez. tsunlar оlrпаdlýшdа da, о kiqinirr inancl rаsуопеldir.29
Вёуlесе Flantiiiga, teistik i*a;rr; ч* otlun rasyonelliýi igin ctelite g*rek *lrпаdýшr; giinkii
oшtrn deiii gerelclirirreyen teпrel biT iаал9 olduýrrntr sаrд;пmаktа,drr" Ateistй eviclensiyaiist
iiiLTaza, hel" iпапсш deXil geTeiФirnredifrini уе insanur da hеr inanct, igin delil bulrna
yttЧiimlЁiiiý8 alturdB olmarliý:m i:еlirtеrеk kargr qrkmr че Tanтr iпапсшuп goý,a zamarr iпsашп

istese de чаzgеgеffrsуФсеýi fitrt ve teme] bir inang oiduýunu ýа../uпап Plantinga, Ьuпа rаfrrлеп
delilsiz inarrcln rasyonel lэir inang olduýunu ilelt siirmеktеdir. ýijfddi deliisiz ina*g, temelsiz

ve dayanakslz inmg demek deýitdiг. Тапл iпадсшlп saýlarn Ьir temeli vardlr; ancali
iпапgtu,,30

Kisaca, Piantinga'nm ortaya kруmug olduýu ilu akrm. уепidеп diizerllenmig episterпoloji

aktжl diyebiieceýirniz, bir ауаý torrrelcilikte, diýег ayaýr da irnancrlri<ta oian bir
'*apisternolojik роzisуоп"шr dile getirdiýi "iman anlayrql"dш. "Вч аl*m, 'tabi? teolo.ji'rrin
imkflnstz оlduýu fikгiпi benirnseraea, БiT bagka deyi;le о, funaili clesreklenrek iizеге 'иbii
teoloji'den faydalantna fiirini olumiu Ьчlur; ancak hчпu dini tesrtibe geleneýi igerisinde

уарrlлпаst gereken bir flkTi faaliyei оlаrаk gёriir. Вuпа rаýmеп Ьв episternoieji aktml, inranin

'baýrmsz galT-i teistik tеmеilеr' gёsterilebildiýi siiгесе, atrcaJc rаsуопеl olabileceýine, alci
halde, rаsуопеI оlmаsшm miimkiin оimауасаýша iriikпrесlэп 'terз*lciliýi' ve 'delilcilifli' de
reddeder. {{ifikii lэu temeiciliýin ve deliiciliýirr uia;trýi sonug уа ateizrn уа da agnestisiarr
olrвugtur."3l Оуýа, oobu episbmoloji аkшrЙшr temei iddiasl, uуguп tlrTz,cia еiе a,lndlýi
taidirde, oTanrt iRa*,ct'nm bir 'temel' olabiieceýi; dalra do$usu, Ьir 'ternel iflапg', bi.r 'tяпеi
ёпermе' olaTak almabileceýidir."32
Plantinga gibi, bk delil olmakslztn 'Гапп'пiп чагltýrпа inancm rаsуопеl Ьir inang
оlduýuпч sбуlеуеп I{ick, kendine ýzgй biT

1эiрirmсlе

ortaya koyduýu akJilik antraylgmda

inandali qeyin deýil, irrаппзапrп akliiiýinin sýz kоuusu edildiýini, Ьч апlашdа dini
ёпеrmсiеriл, dogrшiuk ve yanlrghýl ile iigili Ьir уаrgrуа varabilme iпrkбпша kаrgш, опlаrlп
akiiligi ile ilgiii Ьir yargrya varabilmenin mtimktin olmadrýrnr belirhnektedir.З3 Kesin bilgi
eicie etme ignk8mrnuin оlrпаdlýl уа da gtipheli olciuýu Ьir durumda, dофч inang ve gtirЁq
sahibi olmaya gаlщrпаmlzill yaftгslz bir gaba oltiuýu siiylenebilir rni? AklшTrrzm a;krn bir
alan olа:i mataflzlk konusunda kesin Tasyonei bir bilgiye uiagma iппkбпr Ьiiг yana, giindelik
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ve ýosyal biiimler alanrndaki bilgilerimizi de igine alan bilimsel kesinliýe sahip
bilgilerimizde biie farkir kesinIik dеrесеlеriпdеп s0z edilebiiir. Вuпчпlа biTlikte, Hick'in
"bildiýirniz, bildiýiпfzi sandtýlmtz hеr реу ve sahip olcluýurnue hеr eleqtirel kapak,
роtапфеt оlаrаk tuteTlr veya tuiarslz bir gekilde, Ьir inancr kоrurпаklа iigilidiг "3а gOЁ9Ё,

iпапсiаr. аrzлlаr. шпш]зr ъв

апlаmшdа уOпеlmфýk _е,ý*сr
tanrnilanrlm,. SOz gеЙ. Сл
anlatilama,van mшlцtr:} lз dl

butiiý dini inang ve ёпеrmеlеriп akli Ьir ele;tiгiye Иbi tчtцiааlаппа асаЬа cngel midir?
Burada guшr Ьеlirhпеk gеrеkir ki, Tanrr inanct ve metafizikse! Oпеrmеlег konusunda

deýigimlerdiг,3t

Flick'e gёге.

aklin guq ve etlcinliýini reddeden }lick, 'пu tawrlt vahiy ve kutsal kitap anlayr;indaki
gёгЁglеriпе paralel olarak deýiptinTigtir. Ona gё,rе, Ozellikie Rёnesans'la birlikte htzlt bir
geliqme iqerisirie girerek otonotn Ьir hаlе gelen biiimsel gеli.чmеlеr че bu baýla.mda
astronorni ve je.olojicle elde ediien уепi__lrчlguiаr, I{rristiyanift inancryia geliýen bazr

kаvrаmlаr klrliarui:r. Х.rз.
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qiinkij dini kalTarn
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huy"rruyor diye sёzе bagiayarak 'шir teotojik рrоЬlеmi g0znek miimktin dеýildirл {ijnkii,
'оiл yrihk
Ьir dёпеrпсiе farklr Иrihsеl ve ktilflЛel gагtlаr igindeki
Kitab-r h4ukaddes, y,aklagrk
fhrkh iпsапlаr taratindan уаzrlгпrg Ьir dоIсiimапiаr koleksiyonudrr. Kitab* Mukaides'teki
pek r;ok bilgi igerisinde giiniimЁzcleki insanlar iqin Oпелпli oian qey, otrlarln yaztirrraslna
katklй Ьuluпа*_iаrm сlоýа ve tarih ile ilgili bilgileri vs. deýii, 'dinl tecгiibeleri'dir. Nitekim
Kitab_l MLlkaddes'te dtiпуапш dЁz olduýu ve bir-takrm lrastalftlara сiпlеriп пеdеп оlduýuпшп
soуtrепiуоr cllmast, bizi hёlt Ьчпjаrшr dоýruluýчпа inanmak z.оruпdа'пrrаkr ml?"Зб Burada
Hick, .{itab-t }vluitaddes'tcki ifadelerin deýeriendirilrnesincte insan unsurunun че tatihsel
ýагtlаriп giiz ёп{}пdе brrl,tзndurul,nast gеrеýiпе ve insan hitgisiniл че tecЁbesiлin geiipnresine

в
ftL

tесrйЬеlеrе diцi rес.--ге

kеочiflеriп ortaya gdcnrasln_a пеdеп ollnr;ýtuT." Вч geligmelerin trii'sonucu olarak Flick, Kitabl h4ukaddes'teН ifadeler ile ilgiti Ёu ýOпuýа ula9rnrgttr: О'Вir konuda Kitab-l Mukaddes gфiе

kаrрш, ЁIristiyan inanq; sisteminin bazen yavag bazпi de oldukga fuzh bir 5ekilde daima
deýi+tiýine ve deýi,slTicНe olciuýuna igагеt etlnektedir, О, 0rceýin 19. yitzllidaki сwjлr
teorisine ve i*nkitgi Kitab_l Mukaddes аrарfiппаlжшrа verilen clevapta old.uýu gibi, temel Ьir
pai,adigrna deýigiminin meydana geldiýini ve Ьч deýigimin diýer dtinya dinleTinin yeniden
farknda olduýumuz giinýmtiz dijnyasr igin de gегеkli оiduýtшч dЁqiiпmеktеdir.З7
Tiim Ьш аgftlыпаlаrdап hareketle Hick, Tanrt'ntrt insanl etik ve bu anlamda kutseia
cevap verebiiecek kapasitede akllh ve mtlkemmel bir canlr оlаrаk уагаfttýшt, lэuna kargrn
insan аkiшшэ temel dinl bilgi ka5Traýt olarak kabul edilemeyeceýini; ancak, akla uygun Ьi.r
rоl verildiýinde, опuп dini hayat iginde 0nemii Ьir уеге sahip olacaýrnr sёylemektedir. Hick,
dilпуашп dinin aydrnlat*rr5 olduýrr Ьir ahlia anlagrlrr bir durumа geleceýhin, yalri akliliýin
iпапса ЬаýЬ okeast gerektiýinin altmr ginrektedir.
Gortilriligii gibi, Hick, Kant'a Ьепzеr biqimcie, aklm metafizi}< alanla ilgili dagru iпап9
edinme ihtiyactrntzt gidеrrпеdе ve karptlagttýrmre ikilemleTimizi gёzrпеdе bize yardrmcr
о!аmауасаýmt saкrnmakta, yine KaBt gibi, Тапrl'пш чаrhýшr bir posf*lat olarak
benimsemekle tercihini teizmden уапа kulianmaktadrr; Ьuпчпlа Ьiгiiktе- Ka,nt'tan farklt
оlаrаk, Ьч teгcihini pratik ahlбk уеriпе "dini tecriibe"ye dayardrrmaktadrr.
Burada Hick'in iizerinde durduýu tесriiЬе kаwаmшt aglНa:namrz gerekir. Опа gёrе
tecЁbc, bilincirr igeriýindeki deýipimdiг. Вu deýiginnler, kiginin bilinci dщrпdа bulrrnan bir
5еу hakklnda betirii bir duyarlrlft оlugturuр оlugtullшаmаsша gёrе, 'yёnelimsel' (intentionai)
уа da 'убпеliпъsеI olmayan' (iron-irrtentional} deýigimler olarak isimlепdiriirrlег. Diýiinceler,
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iпапсIаr, аrzulаr, umчtlаr ve benzeri zihinse] с]uпrmlаr siirekii Ьir 9еуе yбnelik olrnalart
апiаmmdа yбnelmi;lik g0sterirtrer. Brr пеdепiе bu tiiT zihinsel durчmlа, 'уёпеlimsеl' olarak
tашЙiапшlаr. Stiz gelimi, ёпijrпtИdе Ьtrlчлап Ьir aýacl gегmе tecriibesi 'y0nelimsel' iken,
anlatrlamayan mutluluk уа da endige dчуgчlаппr hissettTte tecriibeleri 'yёneiiпtsel оlmауап'
deýigimlerdir.38

у iе

(experiencing-as} сiiгlеr.Зg Вч kачrаm da, drg kayna,ktan bizi etkileyen 'bitrgi'nin, dcl$u уа tla
yanlrg уоrumlаш-паsl soпчсшrdа- оrtауа gilcmtgtu" B0yle biT уоrumlаmа tЪaliy*tinde dairna
kачrаmtеr krdiaruirr, igte. farklr bjT qеИldе dini kачгаmlаrrп kullanllmasiyla oiugan
tесrЁ'оеiеrе diпi tecriibe denir. А.псаk, bu kачrшпt ta:n olarak tanrnrlatnali oldukga giigtiiT.
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1

!1 gёre.'1,5r,еiimsе1' (intentional)
Lr\ ъhrlепdrilirlеr, Diýiinceler,

Flick'e gёrе, yёnelirnsel tecriibeler, 'bijtiin bilingli tecriibe еtmе

qnflkil drtri kavram frkri, bizzat dirr fikrinin 'aiie-benzgriikleri'a0 karaklerini

уа da ýu

tecriibenin, dinsel ofunamakian z$ade, dinsel olarak smlflandlrrlip
l
шdlапdrtlаmауасаýr sоruguпа kesin cevap veTilemez.a
Kesin smlrlari olmamasrna rаýmеu. dini tccrýbenin birgok ge;idi чзrdr. Вчпlаrdап
yorumsal baktg agist, 'Gerqek'le (R.eai) irrsan ruhu alasinda rаеуdапа gelen Ьir 'bilgi'
deýigimini dile gеtirir. Hick, tэOуlе bir tecriibenin iki ge9idi arasinria bir farklrirýin olduýrrnu
ifade etmektedir. Опа gёrе tecrilbenin birinci gegidindeki 'bilgi'riiл. madcii qevremizlT
dolaylr btr iliskisi чаrdlr, ýбуiе ki, diinyadaki nesneler, olaylar ve siireglЁr, ditii biT karakter
s

З"

Hick, Ап lnterp\eialioп о! Religiort, s.153
Hick bu kavramr, Wittgenstcin'tn 'oiduýu gibi goгmо' (seeing-as) kачrапtпdап haeketle kullanmaРJa vc 'olduýu
gibi g0rmе' kачrаmша 'agrkga gёгrпеlс' (recognizing) уа da 'tespit etrnek' (identiffing) anlamlartnl verrnektedir
$1\ck, God апd tfue Uпivеrsе ol Faiths, s.,1l; Hick, Ап lпterprelalion о! Religiaп, s.Ша).
Wittgenstein, "bana bjr tav;M rеsmi gбstеriliуоr ve опчп пе olduýu sс;чiчуоr; 'о bir tavqan' diyorum.
'ýimdi о bir tavgan' dеmiуогчm. Ееп kendi algrmr bildiriyorum..." (Ludwig Wittgcnstoin. Felse.ft. SоluЕПrпаlаr"
gev. Deniz Kantt, Kilyerel Yaytnlari, lstanbul, 2000, s.280) demektedir. Yine, }/ittgenstein Ьчrаdа, "siz 'Ьч ёгdеk
tavýM flizlerii,li' апсаk, bu iki hаучапrп gekillerini biliyorsanrz gorebilirsiniz" (WiTtgonstein, Леlsф
Sorushlrпalar, s.296) ifadesini kullanmaktadrr, Hick, Wittgenstein'ln kullaлdrýr bu kачrаml 9u gekilde
a9lklamaktadrг: Ordеklегiп bi!indiýi, fakat tavganlann hig bilinmediýi bir k0lttiriin oiduýunu varsayaltrn, BOylýce
оrdeýo а9iпа оlап k0lt0rdeki irrsanlar bclirsiz Ьiг figllr gorduklerinde, doýal alarak опчп bir 0rdok fiРгii
olduýuntl soyleyebilirlcr. Hick trц epistemolojik yapryl, "Mutlak tanlmlanдnaz Gerqekliýin, Yahve, KutsBl
Teslis, Дlаh, Shiva" Vishnu, Вrаhmап, Dhагmаkауа, Тас vs. oiarak farkll Ьеýеб terirnlerle gergek bir 9ekildc
tccФbe edilebileceýi ve bu deýi5ik 5аlпs оlап (реrsопае) ve Eahts оlmауап (impetsonae) kачrаmlаriп Get9ekliklc
bizim fmklt dinsel manНitcmi4 kttltt!гirmЁz arastnda Ьir ycrde mеуdапа geldiýi" iddiasma uyguiamaktadiг
{Ilick, iпап9lаrtп ОёkkuýаЁt, s.59-60). Bu durчmdа Ьйiп a5ina olduf;umrrz bir 5eyi tапцпlалrатпtzlа 'Ъntimtlzde
lreliriveren bir geyi аупr gekilde tanlmlanramt beklenenrez" {Wittgenstein, F'elsefi Sоt,ustuппаlаr, s,283). Buoa
gOге hеr dinin kendi k0lttir ve dili iginde kurulmu; lэir 'уа5аm formu' olduýunu kabul etmeliyiz (\Yittgenstein,
Fe ls efi S о ruq turTna lar, s.320-).
{u
L, Wittgenstein'm ifadesiyle Ьutuп dinlorde, 'aile-beмerliНeri' тагdlг. 8urra gёrе, nasrl ki Ьir ailenin ýyeleri ortak
tсk biT ozellik ta;rmadan bclli fiziksel уа da belli kiEilik ozellikleri bakrmrndmr ЬirЬirlеriпе benziyorlarsa
(Wittgenstoin, Ле lsefi Soruqtuппalar, s,52), tek Ьir ortak поktаlш Ьчluпdчýч igin, dunyada bulunan btitlln dinler
de birbiгleriлe Ьепzеrlст, Bu ortak temel Талл, Ir4utlak уа dahizzя kendinde Gеrgеk diyc isirпlепdiгilеп geydir
(F, Paul Кпittег, Оае Earth Matty Reliýons, Nerv Yоrk, 1995, s.44'ten naНedeTr Mevl0t Дbayrak, "Dini
Qоýчlсчiuk Hipotezi: Kendinde GегgеНik ve Дgllапап Тur{', tabula rаsа, sy,:3,IsparИ 2003, s,79), Hick'e
.
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l4lorld, ed, Ьу

Zдэdцтзl PuЫishing House,

1995, s,33,

Вutoп dini tecrilbelerin mutlak ka5naýr оlая bir ilаhi gerr;eklik, уапi Reaiite vardrr.

Ь) HigbiT dini gelenck, GeTqeýi dоýrчdап kavrayanlaz,
с) Gerqeýi kачrаmа че tесrцЬе etme konusunda hеr Ьiг din, kendince otantik tlir metot оrtауа koyar.
d) Gerqek, hcm olunrlrr hеm dc olumsuz olan btltiln bctimlcmolcri а9аr (Koittt Е. Johnson, "John Hick's
Pluralistic Hypoйesis
Conflicting Тruй-Сlаims", http://urww.leaderu,
РrоЬiеm
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ıla ıliııi bir anlama salıip oldukları şekiiyle teçıübe ediiirier, Önreğin, bir

hastayı

iyileçtirmek, i...ııtsai bir irtıeize iılarak lacriibe edilir. |Eçrübenin ikincı çeşiıiıneleki 'bilgi' ise,
",j<i inşa.n zihıri arasuıdai<i telepatiye benzeyen ve daha sonra görülebilir ya eia işitilrbiiir
içriıırlere döniişebilcn ve deıSudan bir etki]en,:ne olarek kabul *tiiiçıı ıı,.istık fecrilbedir.a?
i{iek, <lün,ya ve oıiuri içiııdeki ha,vatımızı dinsel olarak tecrütı* etırıe_vi kapsayan din?
tecıtibenin, bfue_vsel ya ıla toplurnsai olabileeeği gibi, ftrklı şekil ve yoğunluk seviyrieı"inde
ııeydana g*lebiieceğiti Ce silyieınelçtedir. Oııa göre bu farkii şekil ve yoğunluklar, aşkııı
ı,aıhkla iı:,layiı bir ilişki içerisiude olnıa gibi bir sçmhol ya da idc,ltin d,insel te*rübesini;
i<utsal aırlamııı kabulii gibi bir rilılei ya da festivaie i*etıiınrı; kuts*l eyleııler ya da ltanııa
ksRunuırtnri lıiı: e.vloı;ri şilıi belirli olayların teşı:iiiışlerini ve Tarrrı'nı:ı Sözie,ri gibi i<ı;isal
yaz,"ian ,.ıi,.,",;rı,ıayı viı" kapsar. Erınların liepsi, çrığıınlııkla 'i:tltlin lıiiinçli tecrübe şfinş
biçırııleri' şlan beliı{i oiaylar<i.ır. Aneak, daha kapsaınlı olan diır? teerübe ise, 'dineiar kişılerin
biitürı iei:riib*leri'dir. j-iiek'e göre, post-axiai gelene!<lercie i,ıııf*luş / ör,gürlük yolu, i:u
t**fiiışıin yeni yönü;ıle iigili ıeclriei ya iia an! bir değişimi Lingöriir. Bıı değişün, faı"iılı
ş*kili*ıde tı!ır, Sradan }ıir inananrı hayatirıda hır teçriiiıçnin ye-ni şekli. geneitrikle ara slfa ve
orfıı. hir yeğııniuıliıa oluı,kei,ı; peygaı";;lıerler" diı adaml,+rı ve 'rııınım gilıı kişilerCe ise,
a3
dlin.yalaıuıı değiştirei:il*cek giiç ve yoğuntukta meydana geiir.
Tccrülıe ile ilgiii bu açıl;lai,ıııılardaı scnra di;ıebiiiriz ki, burada F[iç,lç'in üzerindç
duıdıığu <jini teçrülıe sadeçe 5,ı_ığıın halde yaşanan nristik teçrii"beier değil, sı;:adaır kişilerin rte
sahip ı,iabilıi.i.ği tamel inar:çiar riiize,yineleki ,leçıüheleriJir. }rıçk, ıll§anffi lııitıiçlaiurd;.ı,ı
ç,.ığı.ıııııı, Srırağin, madC'i diinya;ıın vırlığııra irıa,rç ya da ı:isintrçrin geçnrişte hareketi*ıiıri
göe§ediğimiz gibi iıareket riııeyı: rleyam edeceiçierişe i;ıanç ya da belii bazı ob.jektif'ahiötr.t
,it;ğrulııklaruı. tielu.ğiına inanç gitıi teınel ina,nçiarın, i,ıaLkında i*ı"ıışr}.;ımayacak inançiar
cidıığşn11 §&vııı]iiı. Ruı|aıa irıanmame itoırusunci_a belii L.ıir özgiirlüğümüz varsa tla, genelde

lriııl*ra, iaıTışnıalisızuı :.;ı&rrşız" Hick'e göre, eiiinyariış '[aışı tarafındaıı yaratıidığı ve
yöneti!diği de, eşit öiçüde temgi bir inançtır. Dııl.ayısıyia bu, ıieiiiler gilstei,iierek
teılışı labileesk bir kiııııı <leğilıtir"e
§onııç

üış dtinyaılaki olaylar ve oigularııı dini

irfu deiil olma açısınclan beiirsizliği vg deiilsiz
ra,syoııtl iııanç, F[ick'in diıti çoğulculuğu içüı bir başiangıç nckasıdır. flvrenin dinf açıdan
'nelirsizliğind"cn ltarelçetie l{iek'in, teizın ve ilatiiıali;nıli, akd karşısında. nıakul seçerıekier
alarak kabrıl ei,ırıesi ve §,cn tahiilde imanı iıirey;e] diıı9 tşşrilbeüze dayandırınası, clin ve diııd.ışı[ık arasınıia seçiın yapaııffiyafl akla, birçeilı yönden bonzerlik afz eülen çeşitli dirıier
erasınCa da dıığru iıir ter*ii:.ıe t".ulıınma iırık6nı verıneyecektiı,. Bu dunrmda, diıısel
çoğulculuFı, FTick'iit dinsei epistenıoiqiisinın Coğal L,ir §Oııüeu oiarak ortaya çıkmaktadır.
Yine tr{iç.k'irı, *ıı,enin belirsiz olması:ıdan daiayı, deığa ve tarihien çıkarılaıı teistik ve ateistik
tielilleıi kaışılaştırarak, oniaıdan blrinin ağır bastığınl §avülJnan,ıasl, 1]nlın agntıstik olarak
suç}aruı:ıasırıa yoi açıııaktadır.
Ancak Hiçk'in, d.iııi tecıiibeye verdiği öne:ıı, onun taıı:ı lıir agnostisiane düşmesiııi
önlerııeke; bu sayede kişisel tercllrini, ıişfiltaliznı "itrine geniş anlanıria teizrnden yana
yaşmaktacXır" Buırıiarı rloiayı Hick, dini tecrüb*ye ve doğuştan gatirdiğirniz dini ı:ğilişıierç,

i{ıck, lıı Inteı,preiation c! Religion, s. l53-154"
"' Ylitk, "4n Inlerprc!ıüIian af Reİigicıı, t.|54.
'n Hiık, Faitü,, anc! ?{ııoı,ı!eılgç, s.9j vıl: Özı-,an, "'Fiıbiriııc Zıt İki Eişistenıaia.iik
4J

lnıançılık", s.i73.
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çcğulcuiuk tıipoteziııde özel bfu yef ayırmışür. Ozellikie Wiiliarn Jariıes'iı:, }-lick'iıı fjr:1
gıılişimindeki ctkisi, oriu dini tecrübe kavıaıırrntjan l{uistiyaniığın tek ıiiıi değeı clmadığı
§önutuna. götiinnüştiir, Eununla birlikte. Hick'in, diııi tserübeyi akli ıi{işiincenin öııünç
çıkarması itiraza açık göziikıne-kledir. Diğer taralian, Hick'in öiıernle üzerirrde durdugıı,
doğı.ışııin getiı"diğimiz din? temayüller, dinin ewensei ve 1.abii biı, fenomen oldrığu husı.ısııiu
ır.ırgulanıaktadu. Runa i{ıristiyanlık vasıtasıyla beniı:ısediği Tanri iııancı da ekleninç*, Hick
içiıı dini çoğulcultık hipotezinin te;nel unsııriariııın ketdiliğinde:r teşekkiil etnriş ııldıığı.i
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