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Müstakil disiplin olarak yaklafl›k bir yüzy›ll›k geçmi-
fli bulunan din felsefesinde, yirminci yüzy›l›n sonlar›na do¤ru yeni
bak›fl aç›lar›n›n teflekkülüyle beraber canl› bir tart›flma alan› do¤-
mufltur. Sözkonusu disiplin, pozitivist-tabiatç› yaklafl›m›n hâkim ol-
du¤u klasik döneminin aksine, son y›llarda dinî inançlar›n daha fark-
l› ve ›l›ml› düzeylerde tart›fl›lmas›na imkân veren bir mahiyet kazan-
m›flt›r. Muhtelif kadim problemlerin yeni argüman ve metotlarla ele
al›nd›¤› bu dönem, ateist meydan okumaya yeni cevaplar verme ça-
bas›n›n bir ürünü olarak görülebilir. Bu ba¤lamda Nebi Mehdiyev’in
Ça¤dafl Din Felsefesinde Epistemolojik Yaklafl›mlar ve Tanr› ‹nanc›-
n›n Rasyonelli¤i çal›flmas›, ateist meydan okuma karfl›s›nda yarat›c›
ve inayet sahibi bir Tanr›’ya inananlar›n takip etti¤i epistemolojik
yaklafl›mlar› belirtmekte ve bunlardan her birinde Tanr› inanc›n›n
rasyonelli¤ini de¤erlendirmektedir. 

Ülkemizde yak›n zamanlara kadar din felsefesi alan›nda tercüme-
lerin hâkimiyeti sözkonusuyken son y›llarda, özellikle ça¤dafl din fel-
sefesi meselelerine dair telif eserlerin artt›¤› görülmektedir. Nebi
Mehdiyev’in sözkonusu çal›flmas› da, ça¤dafl din felsefesinin yo¤un
tart›flma konular›ndan biri olan Tanr› inanc›n›n rasyonelli¤i sorunu-
nu, dinî epistemoloji meselesi ba¤lam›nda ele alan telif eserlerden
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biri olarak ön plana ç›kmaktad›r. 2008’in sonlar›nda ‹SAM Yay›nlar›
aras›nda ç›kan kitap, yazar›n doktora çal›flmas›na dayanmaktad›r.

Mehdiyev’in çal›flmas›n›n temel problemi, Tanr›’ya inanman›n
epistemolojik bak›mdan rasyonel olup olmad›¤›d›r. Yazar, konu hak-
k›ndaki farkl› yaklafl›mlar›n birbirine paralel bir geliflim arz etmemesi
ve metodik bak›mdan karfl›l›kl› bir incelemeyi mümkün k›lmamas›
sebebiyle, öncelikle daha üst bir bak›fl aç›s›yla genel bir alan de¤er-
lendirmesi yapmaktad›r. Bir baflka ifadeyle Mehdiyev, Tanr› inanc›-
n›n rasyonelli¤i tart›flmas›n› ele almakla beraber, ça¤dafl epistemolo-
jik tart›flmalar›n bir panoramas›n› sunmay› da hedeflemektedir. Bu
bak›mdan yazar›n çal›flmas›, din felsefesinin ça¤dafl tart›flma konula-
r›n› ele alan di¤er telif eserler aras›nda ayr› bir yere oturmaktad›r.

Eserde hem dinî epistemolojideki ça¤dafl yaklafl›mlar›n çerçevesini
çizmek, hem de özel olarak Tanr› inanc›n›n rasyonelli¤ini tart›flmak
amaçland›¤› için, iki ana bölüm bulunmaktad›r. Dinî epistemolojiye
dair ça¤dafl yaklafl›mlar›n özeti mahiyetindeki ilk bölümde Mehdiyev,
sözkonusu yaklafl›mlar› ateist meydan okuma ve buna cevaben üreti-
len teistik iddialar karfl›tl›¤›nda ele alm›flt›r. Yazara özgü bu model al-
t›nda son derece sistematik ve anlafl›l›r biçimde özetlenen tart›flma
alanlar›, ikinci bölümde ele al›nan Tanr› inanc›n›n rasyonelli¤i mese-
lesinin konumunun belirlenmesi aç›s›ndan da son derece önemlidir. 

Yazar ateistik meydan okumay›, ispat yükümlülü¤ünün teistlere ait
oldu¤u iddias›ndan hareketle herhangi bir kan›t üretme gere¤i duy-
mayan negatif ateizmi ve antiteist argümanlar gelifltiren pozitif ateiz-
mi ayr› de¤erlendirmek suretiyle ele alm›flt›r. Negatif ve pozitif ateiz-
min yo¤unlaflt›¤› meseleler belirlendi¤inde, ça¤dafl teistlerin cevap
üretmesi gereken alanlar da ortaya ç›kmaktad›r. Bu bak›fl aç›s›yla dinî
epistemoloji tart›flmalar›na bak›ld›¤›nda, ateistik elefltirinin merkezin-
de, yeterli kan›t olmamas› sebebiyle Tanr› inanc›n›n temelsiz oldu¤u
iddias› bulunmaktad›r. “‹nanma ahlâk›” isimli ünlü yaz›s›nda William
K. Clifford’un (1845-1879), gerekçelendirilmemifl bir fleye inanman›n
ahlâken yanl›fl oldu¤unu iddia etmesiyle gündeme gelen tart›flma, ya-
zar›n müstakil olarak inanma ahlâk› için açt›¤› bafll›k alt›nda ele al›n-
maktad›r. (s. 27-28) Bunun yan›nda do¤al teolojik ve ontolojik argü-
mana yöneltilen elefltiriler ile kötülük problemi de, ça¤dafl ateist mey-
dan okuman›n temel iddialar› olarak eserde zikredilmektedir. 

Dinî epistemoloji alan›n›n ça¤dafl teistleri, yukar›da zikredilen elefl-
tirilere karfl›l›k farkl› cevaplar üretmifllerdir. Mehdiyev sözkonusu ce-
vaplar›, “Do¤al Teoloji”, “Fideizm” ve “Reformcu Epistemoloji” bafl-
l›klar› alt›nda de¤erlendirmektedir. Ça¤dafl din felsefesinde do¤al te-
olojinin argümanlar›, klasik dönemden âflinâ oldu¤umuz kozmolojik,
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teleolojik ve ontolojik argüman ile ahlâk delilinin yeni bir yaklafl›mla
formüle edilmifl halidir. Tümdengelimli biçimde üretilmifl eski argü-
manlara karfl›n, tümevar›msal bir metotla formüle edilen ça¤dafl ar-
gümanlar, bu dönemde de en temel teistik savunuyu teflkil etmekte-
dir. Ça¤dafl epistemolojide, ad› geçen argümanlara Alvin Plantin-
ga’n›n (d. 1932) “Özgür ‹rade Savunusu” ve Richard Swinburne’un
(d. 1934) “Birikimsel Argüman”› da eklenmektedir. Yak›n dönemin
teist savunuya arma¤an› olan sözkonusu iki yeni argüman› da kadim
argümanlarla beraber konu edinen yazar, iddialar› fazla derinli¤ine
inmeden, sadece genel bir bilgi verme amac› güderek ele alm›flt›r. 

Teistik argümanlara karfl› ç›k›fl› ve iman› bir gönül ifli olarak de¤er-
lendirifli bak›m›ndan ayr› bir de¤erlendirmeye tâbi tutulmas› gere-
ken fideizm, Mehdiyev taraf›ndan “Atina-Kudüs Uzlaflmazl›¤›”, “Pas-
cal Fideizmi figure fîgure”, “Kierkegaardc› ‹kilem” ve “Wittgenstein-
c› Fideizm” bafll›klar› alt›nda ele al›nm›flt›r. Burada ça¤dafl dönemin
belki de en fazla zikredilen isimlerinden biri olarak Ludwig Wittgens-
tein’a (1889-1951) dair bahis ayr›lmas› son derece önemlidir. Genel
felsefesiyle ba¤lant›l› biçimde anlat›lmaya çal›fl›lan Wittgenstein’›n
fideizmi (s. 59-65), kitab›n genel amac›na uygunluk gözetme amac›-
na binâen olsa gerek, ancak çok s›n›rl› biçimde ifllenebilmifltir.

Günümüz din felsefesinde dinî epistemolojik yaklafl›mlardan en
güncel olanlar›ndan biri de flüphesiz reformcu epistemolojidir (re-
formed epistemology). Yirminci yüzy›l›n sonlar›na do¤ru ortaya ç›kan
ve hâlen tart›fl›lmaya devam edilen reformcu epistemoloji, klasik te-
melcili¤in elefltirisine dayand›¤› için Mehdiyev taraf›ndan da isabet-
li biçimde bu ba¤lamda ele al›nm›flt›r. Yazar, müstakil bir bafll›k al-
t›nda klasik temelcili¤e dair bilgi verdikten ve sözkonusu anlay›fla yö-
neltilen elefltirilere de¤indikten (s. 68-73) sonra, Plantinga’n›n Tanr›
inanc›n›n temel bir inanç oldu¤u fleklindeki ünlü iddias›na “Tanr›
‹nanc›n›n Temelselli¤i” bafll›¤› alt›nda yer vermifltir (s. 73-76). Klasik
temelcili¤in delilcili¤i zorunlu k›lan yaklafl›m›na karfl›l›k delil getirme
zorunlulu¤unu reddeden Plantinga, buna ra¤men Tanr› inanc›n›n
rasyonel olabilmesinin imkân›na dikkat çekmektedir. 

Reformcu epistemolojinin ele al›nd›¤› bölümün sonunda ise, dinî
tecrübe ile alg› tecrübesi benzerli¤i üzerinde duran William Alston’un
(d. 1921) tezi, “Pratik Rasyonellik” bafll›¤› alt›nda incelenmifl ve bir
bölüm sonu de¤erlendirmesi yap›lm›flt›r. Çal›flman›n ilk bölümünde
ele al›nan meselelere dair yazar›n yapt›¤› de¤erlendirmede, ateistik
meydan okuman›n müstakil bir dinî epistemoloji oluflturmadaki ye-
tersizli¤i tespiti yap›lm›flt›r. Mehdiyev’e göre ancak teistik cevaplar
kapsaml› bir epistemolojik tart›flmaya imkân vermektedir. (s. 81) 

DDîîvvâânn
2009/1

235

Nebi Mehdiyev, Çağdaş Din Felsefesinde Epistemolojik Yaklaşımlar ve Tanrı İnancının Rasyonelliği 



Eserin “Tanr› ‹nanc›n›n Rasyonelli¤i” konusuna ayr›lm›fl olan ikin-
ci temel bölümü, befl alt bafll›ktan oluflmaktad›r. Kavram›n çözümle-
mesinin yap›ld›¤› ilk alt bölümde rasyonellik, inançlar›m›z›n aklî ge-
rekçelerle desteklenmesi fleklinde tan›mlanmakta (s. 84) ve niteli¤ine
göre gerekçelere dair teoriler iki k›s›mda mütalaa edilmektedir. Bir
inanc›n rasyonel olabilmesi için aklen gerekçelendirilmesi gerekti¤ini
savunan epistemik deontoloji ile, gerekçelendirmenin bireyin içsel
etkenleriyle iliflkili oldu¤unu savunan içselcili¤i ayn› kategoride de-
¤erlendiren yazar, Roderick Chisholm (1916-1999) ve Richard Feld-
man (d. 1969) gibi ça¤dafl din felsefecilerinin konu hakk›ndaki görüfl-
lerine yer vermektedir. (s. 86-92)

Yazar, “Epistemik Deontolojinin Reddi ve D›flsalc›l›k” alt bafll›¤›nda
ise, inanc›n aklen gerekçelendirilmesini bir zorunluluk olarak görme-
yenleri konu edinmektedir (s. 92-97). Yazar, ayn› zamanda inançlar›-
m›z›n iradî denetimimiz d›fl›nda, d›flsal etkenlere ba¤l› olarak olufltu-
¤unu iddia eden bu grubun ›l›ml› ve kat› d›flsalc›lar olarak iki bölüm-
de de¤erlendirildi¤ine de¤inmektedir (s. 94). Bu bölümde de Mehdi-
yev, William Alston (d. 1921), Alvin Ira Goldman (1938) gibi düflünür-
lerin fikirlerinden bahsetmekte ve konuya dair k›sa bir de¤erlendir-
meden sonra “Fideistik Epistemoloji” konusuna geçmektedir. 

Çal›flman›n ilk k›sm›nda teistik cevap üretmesi bak›m›ndan fideiz-
me de¤inen Mehdiyev ikinci k›s›mda ise fideizmi, dinî epistemoloji
meselesi ba¤lam›nda konu edinmektedir. Ancak fideizmin, ö¤retisi
itibariyle aklî gerekçelendirmeyi yanl›fl görüflü ve inanc› epistemolo-
jik yöne sahip olarak de¤erlendirmeyifli, yazar›n bu bölümdeki de¤er-
lendirmelerinin, ilk k›s›mdaki de¤erlendirmelerinin yaklafl›k bir tek-
rar› olmas›na yol açm›flt›r. Tekrar Pascal, Kierkegaard ve Wittgenste-
in’›n fideizmine de¤inen Mehdiyev’in, Pascal’›n yaklafl›m›n› arasyo-
nalizm, Kierkegaard’›nkini irrasyonalizm ve Wittgenstein’›n yaklafl›-
m›n› ise antirealizm olarak isimlendirmesi ise zikredilmeye de¤erdir.

‹kinci k›sm›n üçüncü alt bafll›¤› olan “Teistik Delilcilik” bahsinde
yazar, “epistemik deontoloji” bafll›¤› alt›nda genel hatlar›yla de¤indi-
¤i teistik delilcilik konusunu ayr›nt›lar›yla ele almaktad›r. Tanr›’n›n
varoldu¤u bilgisine ulafl›labilece¤i ve böyle bir inanc›n rasyonel oldu-
¤u tezi üzerine infla edilen teistik delilcilik, Thomas Reid (1710-1796)
ve William James (1842-1910) taraf›ndan elefltirilmifltir. ‹ki ayr› bafll›k-
ta bu elefltirilere de¤inen yazar, teistik delilcili¤in zorunlu ve yeterli
olup olmad›¤›n› da ayr› bölümler içinde araflt›rm›flt›r (s. 123-129).

Yazar›n son bölüme kadar yapt›¤› incelemeler neticesinde, inanc›n
aklen gerekçelendirilmek zorunda oldu¤u iddias› sebebiyle ateist de-
lilcilikle ayn› çizgide yer alan teistik delilcili¤in, ayn› zamanda içselci
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ve temelci oldu¤u sonucuna ulafl›lm›flt›r. Dolay›s›yla bunun karfl›s›n-
da yer alacak bir teorinin, hem aklî gerekçelendirmeyi reddetmesi
hem de temelcilik karfl›t› ve d›flsalc› olmas› gerekmektedir. Bu özel-
liklerin, Alvin Plantinga’n›n “uygun ifllevselcilik” (proper functiona-
lism) teorisine iflaret etti¤ini belirten Mehdiyev, kitab›n›n ikinci k›s-
m›n›n son bölümünde de ad› geçen yaklafl›m› incelemektedir.

Meselenin daha iyi anlafl›labilmesi için Plantinga’n›n dinî episte-
molojisinin genel hatlar›ndan bahseden yazar, uygun ifllevselcilik te-
orisini temel önermeleriyle ele almaktad›r. Uygun iflleyen biliflsel ye-
tiler taraf›ndan, elveriflli bir ortamda do¤ru inançlar›n üretilebilece-
¤ine ve bu inanca duyulan güvenin rasyonellik için yeterli oldu¤una
inanan Plantinga, böylece aklî gerekçelendirmenin zorunlu bir ö¤e
olmad›¤›n› iddia etmektedir. Yazar bu iddialara de¤indikten sonra
uygun ifllevselcili¤e yönelik elefltiriler için de ayr› bir bölüm açm›fl ve
konuyu k›saca tart›flm›flt›r (s. 144-147).

‹kinci k›sm›n sonunda bulunan de¤erlendirme bölümünde yazar,
ele ald›¤› meselelerin genel bir özetini sunmakta ve reformcu episte-
molojiye dair birtak›m tespitlerde bulunmaktad›r. Mehdiyev’e göre
reformcu epistemoloji, delilcilerin itirazlar›na karfl› ç›kmada baflar›l›
bir görünüm arz ederken, uygun ifllevselcilik teorisiyle ortaya koydu-
¤u alternatif iddias›nda yeterince ikna edici de¤ildir. Bunun yan›nda
yazar ça¤dafl teistik delilcili¤in, mevcut iman› savunma, hakl› ç›kar-
ma bak›m›ndan ifllevsel olabilece¤i fikrindedir (s. 153-154). Ayr›ca
Mehdiyev, çal›flman›n temel problemi olan Tanr› inanc›n›n rasyonel
olup olmad›¤› sorusuna, inanc›na dair yeterli gerekçeye sahip olan
biri için sözkonusu inanc›n rasyonel oldu¤u fleklinde cevap verme-
nin mümkün oldu¤unu düflünmektedir (s. 154).

Ça¤dafl Din Felsefesinde Epistemolojik Yaklafl›mlar ve Tanr› ‹nan-
c›n›n Rasyonelli¤i isimli eserinde yazar Nebi Mehdiyev, iki temel me-
seleyi konu edinmifltir. Ayn› eserde hem ça¤dafl din felsefesindeki
epistemolojik yaklafl›mlar› özetlemeye hem de Tanr› inanc›n›n ras-
yonelli¤i meselesini bu yaklafl›mlar perspektifinden tart›flmaya çal›fl-
m›flt›r. Din felsefesi alan›nda, ça¤dafl epistemolojik yaklafl›mlar› der-
li toplu bir biçimde ele alan çal›flman›n bulunmay›fl› sebebiyle kitap,
asl›nda büyük bir bofllu¤u doldurmaktad›r. Kaynaklar› itibariyle de
alana hâkimiyeti hissedilen eserin, mevcut teorileri kendine özgü
tasniflerle özet ve anlafl›l›r biçimde konu edinmesi bak›m›ndan ayr›
bir de¤eri haiz oldu¤unu söylemek mümkündür. 

Çal›flman›n genel bilgi vermenin yan›nda, tek bir meseleyi tart›fl-
may› da amaçlam›fl olmas›, eserde birbirinden ana tema itibariyle
farkl›, fakat çeflitli düzeylerde ba¤lant›l› iki ayr› k›sm›n oluflmas›na
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yol açm›flt›r. Bu durum ayn› zamanda, bahsi geçen teori ve yaklafl›m-
lar›n tafsilatl› anlat›m›na engel olmufltur. Dolay›s›yla eser, ça¤dafl din
felsefesindeki epistemolojik yaklafl›mlara dair baflar›l› bir girifl kitab›
olarak nitelenebilirken, Tanr› inanc›n›n rasyonelli¤i meselesini tafsi-
latl› ve genifl biçimde tart›flamam›fl olmas› bak›m›ndan geniflletilme-
ye muhtaç say›labilir. Kitab›n aslen bir doktora tezi oldu¤u düflünül-
dü¤ünde, iki ayr› tez olabilecek bir çal›flman›n tek eserde topland›¤›-
n› söylemek mümkündür. fiüphesiz bu durum, ça¤dafl epistemolojik
yaklafl›mlara dair genel bilgi verebilecek bir yay›n›n bulunmay›fl› ve
yazar›n, ele ald›¤› Tanr› inanc› meselesinin bu ba¤lamda nereye otur-
du¤unu okuyucuya ihsas ettirme hassasiyetinin bir sonucu olarak gö-
rülebilir. 

Gelecek y›llarda din felsefesi alan›ndaki çal›flmalar›n çeflitlenece¤i
ve nitelikli telif say›s›n›n artaca¤› ümit edilmektedir. Ak›mlar ve teori-
lerin do¤ru tasniflerle ihata edilmesinin ard›ndan, meseleler çerçeve-
sinde vukûf ve rusûhun sa¤lanmas› gerekti¤i herkesin malumudur.
Bu bak›mdan özellikle ça¤dafl din felsefesindeki epistemolojik mese-
lelere dair gelecekte yap›lacak incelemeler için Nebi Mehdiyev’in ese-
rinin, bilhassa kaynak ve tasnifleri itibariyle temel bir baflvuru kayna-
¤› olaca¤›n› söylemek mümkündür.       
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