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ÇAGDAŞ ATEİzMİN PROBLEMİ*

Yazan: Jules Gırardı
Çeviren: Prof. Dr. Murtaza KORLAELÇi

Çağdaş dünyadaki ateizmin hazır bulunan (presence) kitlesi, düşün-
cemize neden olan (provoquer) olgu, işte budur. Anlamlı hazır bulunuş
(presencc) çift niteliklidir. Yayılım alanına gelince ateizm, bugün bir elit
gerçeği olmayı bırakıyor ve kimilerinin karşı konulmaz bir güç olarak
yargıladığı, yükselerek giden bir dinamizm ile desteklenmiş, bir kitle ha-
reketi oluyor. Muhtevasına gelince o, kendini, Tann 'nın basit bir inkan
olarak göstenniyor, ama insanın problemine cevap olarak varoluşun ve
tarihin önünde genel bir tutum gibi görünüyor ve militan bir aksiyonun
dinamizmini, gerçek "imanın" dramatik yoğunluğuna eklerneye kadar gi-
diyor. O, bir alanda sınırlanmış olarak belinniyor, fakat o, kültürün, Şahsı
ve sosyal hayatın her düzeyine yayılıyor: felsefe, ahlak, bilim, sanat, ede-
biyat, tarih, politika, ekonomi, hukuk, vs ...

Ateizm bu düzeylerin her birinde, Hıristiyanlığın kesin bir itirazı
(contestation) olarak, aynı zamanda Hıristiyanlığın şahsi ve tarihi alterna-
tifi olarak ortaya çıkıyor, dolayısıyla, Hıristiyanlık artık problemsiz bir
veri değildir, ama o, şahsi ve güdümlü bir seçim de takdim edilmiş bir yol-
dur.

Böyle bir genişlik olgusu karşısında diğerleri arasında bazı sorular
daha acilolurlar: ateizm, mümkün bir bildiri, geçici bir patlama, bir biçim
veya, tersine, hali ve geleceği derinliğine belirtmeye çağnlmış bir hareket
midir? O, bazı ortamlar veya bazı milletlerle veya, olsa olsa, batılı bir me-
deniyetle sınırlandınlmış mıdır, veyahut da belli bir evrenselliği mi hayal
ediyor?

* Çevirisi sunulan bu konu, "L'Athcisme dans la Vie et La Cu1LureContemporaines.
Paris 1967" isimli eserin birinci cildinin 19-55. sayfaları arasında yer almaktadır.
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Bu eser boyunca, sosyolojik ve psikolojik etütlerdeki kadar felsefi
etütlerde de, tartışılacak olan problemler ve başka bir ifade ile bazı genel
sonuçlar temin edebileceğimiz sorular, böyledir. Takip eden satırlarda,
ateizm probleminin genel ilk durumu amacıyla yapılan çalışmanın bazı
hipotezlerini göz önünde bulundurmakla yetineceğiz.

Ateizmin tarihi önemi bize, çağımızın durumunun belirleyici bazı
özelliklerine (traits) bağlı gibi görünüyor: Bundan dolayı (de celle-ci),
ister tarafsız bir gözlemcinin onu gördüğü gibi, dış gelişme olsun, isterse
bu gelişmenin, insan bilincinde sahip olduğu etki olsun bu böyledir. Dış
görünümlü olan şey için, mesela; fizik ve matematik tiplerininki gibi, psi-
kolojik ve soyolojik tiplerininki gibi bilimlerin daima daha hızlı ilerleyişi-
ni hatırlayalım; tekniğin ilerlemesinin ve insanın tabiatla ilişkisinin ol-
dukça derin değişimini, ve ondan çıkan, onlar arasındaki bu adımlan not
edelim; bütün seviyedeki özgürleşme hareketleri: politik (bağımsızlaşma,
demokratik rejimIerin yayılımı), ekonomik ve sosyal (işçi sınıfının özgür-
leşmesi), zihinsel (düşünce ve ifade hürriyetinin istenmesi), dini (dini bir-
liğin bozulması, devletin ve kurumlann laikleşmesi); nihayet sosyalleş-
menin, nüfus patlamasının ve bu faktörlerin bütününden sonuç olarak
ortaya çıkan, dünya bazındaki hızlı değişim ritminin sürecinden bahsede-
lim. ~u dış faktörlere bağlı olan (solidaires) çağdaş şuurun bazı boyutlan-
dır: Ozellikle eleştirel anlamın incelenmesi, personalist şuurun ve yorum-
cu duyarlılığın doğrulanması, şimdiciliğin (historicite) anlamı vs ...
böyledir. Oysa ateizm, çeşitli görünümler altında bu medeniyete bağlıdır
ve o, yeni arzulann gerçek yorumu olarak ve yeni değerlerin ifadesi ola-
rak kendini zorla kabul ettirmeye yönelir.

Ateizmin değişik formlannın, modem düşüncenin mantıki sonucu
olarak belirdiği teorik planda, en açık bir şekilde yeniden ortaya çıkan şey
budur. Bu tez, bir taraftan, ateizmin yorumuna göre, diğer taraftan da mo-
dem düşüncenin. yorumuna .göre. yargılanmış olmayamecbur kalacaktır:
bununla beraber, bu mutlak formu altında ona itiraz ennek gerektiğini dü-
şünenler, (ve bizim halimiz de budur) ateizmde, modem düşüncenin
mümkün neticelerinin birini görmeyi, ve çağımızın çekim kutuplanndan
birini görmeyi reddeceklerdir.

Ateist fenomenin anlamı (signification), onun bağlandığı durumlann
basit olgular olmayıp, fakat tarihi kanunlar olduğu orandadır: Onlann
belli bir dinamizm ile canlı olduklannı ve peygamberi' bir itişle ters çev-
rilmiş olduklannı söylemek istyoruz. Ye bunun tabii neticesi olarak, onlar
insana, sadece çağının anlamına nüfuz etmesini değil, aynı zamanda gele-
ceğe doğru atılmasına da müsaade ediyorlar.

Bu düşünceler, sormuş olduğumuz sorular için bir cevap taslağı yap-
mamıza (esquisser) müsaade ediyorlar. Bundan ilkin, ateizmin yüzeysel
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bir olgu değil, bir kip (mode) olduğu ortaya çıkıyor: Bu, insanlığın objek-
tif ve sübjektif durumunun yeni bir ifadesi, çağın bir niteliğidir, o halde,
bu, canlı olarak şimdiyi (present) gösteren ve geleceği belirtmeye tahsis
edilmiş bir fenomendir.

Modern dünya ile ateizm arasındaki esas bağı, objektif determinizm
ve bu istikamette yönlendirilmiş karşı konulmaz bir hareketin anlamında
olduğu gibi, bir takım teorik öncüllerden itibaren acımasız (implacaple)
bir mantık anlamında da, devreden çıkartmanın gerektiğine inanıyoruz.
Böyle bir doğrulama, modern dünya ile Hıristiyanlık arasındaki teorisini
kuracaktır ve bunun tabii neticesi olarak, eğer bir inanan onu açıklarsa,
bu, modern dünyanın mahkum edilmesi (candommation) olacaktır; eğer,
aksine, bir ateist onu kendine malederse, mahkum edilmiş olan Hıristi-
yanlık olacaktır. Bununla beraber çağırnızın, şahsi ve kesin seçim sonuç-
lannda bazı istekleri ivedi olarak dini' problem halinde ortaya koyduğu
bize açık gibi görünüyor ve hatta bununla, o (çağırnız) ateist alternatifi de
göz önünde bulunduruyor. Oysa ki, dini problemin, bütün sübjektif ve ob-
jektif güçlükleri ile şahsi ve kesin ifadeler halinde ortaya konulduğu
yerde herkesin ona pozitif bir çözüm vermeyeceği, fakat birilerinin nega-
tif bir çözüme doğru yöneleceği kuvvetli bir ihtimaliyetle önceden görü-
lebilir. Başka bir ifade ile ateizmin, hala gelecekte anlamlı bir devamlılı-
ğa (zorunlu olarak bir ilerleme söylenmek istenmese de) sahip olacağı
önceden görülebilir.
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Aynı nedenler, cevabımızı, ateist fenomeninin evrenselliği ile ilgile-
nen ikinci soruya yöneltirler. Ateizmin, problemlerle Batı'da onu doğuran
isteklerin şuur düzeyine yükseldiği yerde (affleurer) doğacağı, kuvvetli
bir ihtimalle görülebilir. Oysa endüstrileşme gibi Batılı durumu belirle-
yen objektif faktörlerin, bazı tarihi kanunlan ifade ettiği ölçüde, büyük
bir ihtimalle, ritim ve biçimler (modalite) farklı bile olsalar, bu kanuI1lar
dünyanın kalan kısmında (lereste) etkili olacaklan gibi toplum şuurunun-
da da benzer titreşimIere sahip olacaklardır ... ':Dünyayı birleştirme hare-
keti ve Batı 'nın kültürel saygınlığı böyle bir yakınlığı (affinite) bol bol
kamçılayacaktır.

O halde ateizmin anlamı (signification) özü bakımından, athelerin
(ateistlerin) dikkate değer veya büyüyen varoluşunda bulunmuyor, ama o,
yeni tarihi bir durumun ifadesinde bulunuyor ... Tam anlamıyla ateistler,
muhtemelen insanlığın küçük bir kısmıdırlar; ama onlann açıkladığı
durum daima inananlar kitlesini daha fazla ilgilendiriyor.

Bu manzara, ateizmin Hıristiyan şuurunda uyandırdığı ve bir soru
halinde özetlenebilen problemlerin derinliğine ve genişliğine nüfuz etme-
ye müsaade ediyor: Ateist varoluşla belirtilmiş bir dünyada, imanın istek-
lerini yaşamak nasılolur?
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Ateizm, gerçekten dinin tartışması olarak belirir. Hatta, bazı özel
hallerde o, (ateist ortamda doğup, büyüyen bireyler için) primitif bir feno-
men olabilir, bu bütünüyle ele alındığında, din sonrası (post-religieux)
olabilir: O halde o, dinin (dıştan veya içten) eleştirisi gibi, onunla çatışma
halinde görülen değerlerin doğrulanması gibi, veya en azından, tamamı
ile dine yabancı diyalektik olarak anlaşılmalıdır. O halde ateizm, baş vur-
duğu, ve kabul edilmez veya cn azından boş ve anlamsız bir biçimde yar-
gıladığı dinin imajını yeniden kurarak anlaşılabilir. O halde dinin, tarihi,
psikolojik ve sosyolojik gerçekleşmelerinde belirdiği şekliyle dine yeni-
den dönmek gerekir. Din, doktrininde, kurumlannda, dini ve ahlaki belir-
tisinde (temoignage), politik, ekonomik ve sosyal yankılannda, kültür ve
medeniyet karşısındaki tutumunda belirir. Bunun içindir ki Batılı ateizm
post-Hıristiyan bir fenomen kaynaklıdır, yani Hıristiyanlığın bir eleştirisi
olarak ortaya çıkıyor. Ateizm diğer kültürel bağlamlara (contextes) yayı-
larak, eleştirisini yaptığı somut dinlere göre, farklı görünümler alacaktır
(böylece, post-Islamik, post-boudhiste, post-konfuçyonist, post-hinduist
vs. ateizm bulunacaktır ...)

Hıristiyanlığa karşı ateizm, toptan (global), kesin ve egzistansiyel bir
tartışmadır. Toptandır, zira o, şahsi' ve sosyal, dini ve din dışı (profanes)
bütün görünümleri ilc ilgileniyor. Kesindir (radikal), çünkü o, dindarlığın
temellerini eleştiriyor. O, sadece (ve belki de her şeyden önce olmayıp)
dünyanın nesnel görünümünü değil, ama bunun gerektirdiği (common-
der) tutumu ilgilendirdiği ölçüde existentiel (egzistansiyel)dir: Tann 'nın
eleştirisi, şahsi' ve toplumsal varoluşunda dindar insanınki, bu dindar insa-
nın gerçekleştirdiği tarihi' etki ve şahsiyet tipinin eleştirisi kadar değildir.

Bu eleştiri neye değer? "Savunu" refleksi, inananı onu toptan reddet-
meye götürebilir. Fakat daha objektif bir analiz, bu kendiliğinden tepki-
nin kontrolünü kabul ettirir (imposer) ve onun içinde bulunduğu hakikati,
cesaretli bir şekilde sevmeyi bize görevolarak verir. Bu krallık, ateizmin
doğuşunda (gencsc) bazı inananlann sorumluluğunu belirttiği zaman, Ga-
udium ve Spes Anayasası bir örnek verir. Zira Hıristiyanlık gerçek dışı ol-
duğu ölçüde ateist itirazlar geçerli olurlar. Oysa tarihi Hıristiyanlık dokt-
rinindeki gibi hayat alanında da daima biraz gerçek dışı (inauthentique)
olmuştur (Tannnın sözünün kesinliğine ve kilisenin kesin yetkililiğine
bağlanılmadığı yerde). Hıristiyanlığa yapılan eleştiri böylece, önemsiz
(episodique) bir tepki olarak değil, fakat alçak gönüllülük, aynı zamanda
cemaatle ilgili olduğu için Hıristiyan şuurun dinamik yayılımı olarak, an-
laşılan nazik otokritik bir süreç oluyor.

Bununla beraber Hıristiyan gerçekdışılık (inauthenticitc) ne ateist
tartışmanın (contestation) biricik kaynağıdır, hatta, belki ne de onun
temel cümlesidir. Bu hususta problematik ateistlc, Hıristiyan arasındaki
sürekliliği en derin seviyede yakalamaya yardım eden başka biri vardır:
bu da, kendi aşkınlığında kÖkleşmiş olan Hıristiyan mesajın diyalektik ve
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çatışkılı özelliğidir. Ateist tartışma, ya Hıristiyanlıktaki gerçek dışının
varlığından, ya da ondaki daha gerçek olarak var olan şeyden doğabilir.

Gerçekten Hıristiyan düşünce, sırdaki bütün seviyelere dayanıyor
(buter). Oysa sır sadece gizli hakikate işaret etmez, ama o, asla tam olarak
çözülmeyen ve insani olarak çözümsüz çatışkılar yüklü hakikate de -aynı
özden olmalanna (coessentiels) rağmen pozitif zamanla negatif zamanın
içinde uyuşum noktalannı güç bir şekilde bulduklan çelişkiye devamlı
hafifçe dokunan (frôler) hakikate işaret eder.

Sımn anlaşılmazlığı için ifade edilmekten hoşnut olmayan Hıristi-
yanlığın aşkınlığı, yine idealini gerçekleştirmenin imkansızlığı içinde be-
lirir. Bu ideali, gerçek inananlar, bu hayatta kendine asla ulaşamayacakla-
n şuur ile dunnaksızın onu takip ederler. Böylece, teorik antinomileri
çözmenin imkansızlığına, tarihi, şahsi ve toplumsal (communautaire)
uyuşumu asla doyurucu olmayan egzistansiyel antinomileri çözmeninki-
ler de ilave ediliyor.

Bu düzeyde, o halde düşünce, ateist istek arasında, bir tarafta klasik
problemlerin güncelliğini keşfetmeye, diğer taraftan modem isteklerin de-
rinliğini yakalamaya izin veriyor. O, geleneğin son derece zengin katkı-
sıyla bu yönün problemlerini ve bugün onlann altında bclirdiği yeni bo-
yutlann şuuru ile eski problemleri, yine onlann istediği derinleşmeleri ele
almaya izin veriyor.

Ateist fenomenin tarihi anlamı (signification), bu bakış açısından,
ona, çağımızin tipik istekleriyle kendi dayanışmasını düşünmeye müsaa-
de etmeyecekden daha derin bir şekilde kendini gösteriyor; gerçekten o,
ebedı bir problematiğin özellikle sivri (aigue) bir ifadesi olarak kendini
gösterir.

Ateizm insanlık durumunun ifadesi olduğu ve kesin bir fonn altında
çağımızın en tipik ısrarlannı (instanees) takdim ettiği ölçüde, ateizme
karşı Hıristiyan tutumun problemi, Hıristiyanlıkla modem dünya arasın-
daki bütün ilişkiyi içine alır. Ateizme karşı tutumunda kilisenin evrimi
(evolution), onun dünyaya karşı tutumunu, ve daha derin bir şekilde,
kendi özel misyonunu anlama biçiminin genel evrimini yansıtır.

O halde olayın Hıristiyanlık karşısında en üstün bir alternatif olması,
başvunnası gerekecek olan insanlann incelemesi gerekecek meselelerin
yeni bir kategorisini sadece göz önünde bulundunnak sözkonusuymuş
gibi yalnızca Hıristiyanlıktaki kısmi problemleri ortaya koymuyor. Ate-
izm bütün problemlere yeni bir boyut girdiriyor, onun anlamını yeniliyor
ve hakikaten, yeni kısımlarda bazı çözümler istiyor. Toptan bir itiraz, top-
tan bir cevabı hatırlatır. O halde, böyle yaratılmış bir durumun önünde,
felsefi ve teolojik doktrini, papazlarla ilgili, din öğretimi ile ilgili
(catechistique), pedagojik ve çilecilikle ilgili metotlarda olduğu gibi yeni-
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den düşünmek zorunlu oluyor. Hakikatlerle değerlerin yeni sentezine baş-
vunna zaten bundan ileri gelmektedir. O halde, düşüncesinde ve hayatın-
da, bütün kilise yi ilgilendiren geniş ve kompleks problemlerin bir bütünü
sözkonusudur ve genellikle yeniliğe başvunna gücü bundan ileri gelmek-
tedir. Bu, hepimizin güdümlü olduğu ve Concil'in, yüce hareketine
(depart) işaret ettiği eşsiz tarihi bir görevdir.

Burada, Gaudium ve Spes'in ateizme karşı Hıristiyan tutumunu yaz-
maya (traiter) başladığı metni hatırlamak uygun olur.

Şöyle deniliyor: ateizmin ortaya koyduğu problemin ağırlığının şuu-
runda olan Kilise, bunun ciddi ve daha derin bir incelemeye tabi tutulma-
sı gerektiğini düşünüyor.

O halde bugün, artık asla, Kilise kendini yalnızca hakikate sahip ola-
rak değil, fakat onu araştıran olarak da ortaya koyuyor. Onun dünyaya ge-
tirdiği öz ve kesin doğruluklann şuuru, onlan örten gölgeleri, bu doğnı-
luklann ortaya koyduğu problemleri, onlann uyandırdığı araştınnanın
sonsuzca (fin) çalışmasını sadece Hıristiyan olmayanlar için değil, fakat
bizzat kendi içinde ayırt etmekte onu engellemiyor.

Aynca ateizm tarafından ortaya konulmuş olan problemlere karşı
kendini sorguya çeken sadece Kilise değil, inançsızlığın kaynağı olan
sübjektif ve objektif şartlarda inancım yaşamaya başvuran bugünün her
inananı da kendini sorguya çekiyor. Bireylerin daha büyük bir miktan
için ateizm daima kendini imanın mümkün alternatifi olarak, hayatın ve
medeniyetin bir stili olarak ortaya koyuyor ve imanı kabullenme artık
kültürel bir mirasa sadakat olarak görünmeyip, hür ve şahsı bir bağlanına
olarak görünüyor. O halde çağdaş Hıristiyan, ateizmi, isteksizce etüt ede-
bilecek öylesine "objektif' bir fenomen olarak değil, fakat kendini üzen
ve kendi öz doğrulannı (certitude) dramatikleştiren içteki bir endişe ola-
rak yaşıyor.

Kendisi ile her insanın aıın yazısını seçtiği ve kendi çağınınkini açık-
lamaya katkıda bulunduğu, araştınnamızın yerleşti ği yer bu seçimin can
. alıcı noktasıdır. ,~ .
'.; .;. :< , " . L~" f t. p'

II

"ATEİzM": TERMİNOLOJİK AÇiKLAMALAR

Ateizm üzerindeki araştınnalann yaran ve özellikle kendi konusun-
da diğer disiplinlerle mümkün diyalog, "ateizm" teriminin anlamı üzerin-
deki temel belirsizlikte (incertitude) az veya çok geniş bir şekilde uzlaşa-
biliyorlar. Gerçekten, kesin bir tanım olmadığı için, kimi düşünür de,
böyle hareketi, böylesi tutumu, ateist kabul etmek veya reddetmek için
devamlı kararsızlık içinde bulunacaktır. Böylece ateizmden bahsedildiği
zaman, bazılan Deseartes, Spinoza, Fichte, Heidegger, Jaspers, Wittgens-
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tein'ı düşündükleri halde, diğerleri bu yazarlan bu etiket altında sınıfla-
mayı reddedeceklerdirl•

Aym güçlük psikolojik veya sosyolojik araştırma planında da bulu-
nacaktır. Mesela, bir şahsa atfedilen sıfatlan O'na teslim etmeksizin evre-
nin (monde) kaynağı Uı i'origine) olan bir "Gücün" bir "Yüce Varlığın"
varoluşunu kabul eden kimseyi ateist (athe'e) olarak düşünmek gerekecek
mi? Tann'mn varoluşunu inkar etmeksizin, ondan kuvvetli bir şekilde
şüphe eden kimseyi, veya Tann 'mn varoluşunu bütünüyle kabul ederek,
bu gerçeği (fait), hiçbir hayati düzeye sahip olmayan olarak düşünen kim-
seyi, veya yine kendini tamamen ateist olarak ilan ederek, ideal bir ahlakı
takip eden kimseyi, ateist olarak düşünmek gerekecek mi? Bu sorulara
verilecek mümkün cevaplar, genelolarak ateist fenomemn genişliği hak-
kında çok farklı görüşler doğuracaktır.

Bu anlaşmazlık, ateizm üzerindeki genel konuşmalann (discours) tü-
münü kesin objeden yoksun bırakacak ve muhataplar aym konuyu incele-
medikleri için tartışmayı verimsiz kılacaktır.

Lalande bu güçlüğü yoğun bir şekilde hissediyor: Ateizmi,
"Tann 'mn varoluşunu inkar etmekten ibaret olan doktrin"2 olarak tanım-
ladıktan sonra şu eleştiriyi ilave ediyor: "Bu terimin tammı, ateizm idesi-
nin muhtevası, Tann'mn ve O'nun varoluş biçiminin farklı kuramlan
(conception) ile ilişki halinde zorunlu olarak değiştiği için, sadece sözlü
(verbal) olabilir"3. "O halde bu terimin hafızamızda sadece her özel du-
rumda, daha ziyade tanımlanmış teorik anlamda belirlenmiş olması gere-
ken tarihı bir değere ancak sahip olduğu sonucu çıkıyor; biri için uluhiye-
tin doğrulanması olan şey, diğeri için ateizm olabiliyor. O halde bu terim,
felsefi tartışmadan daha iyi, dini polemiklerde benimsenmiş olur. Aynca
onun gözden kaybolması bundan ileri gelmektedir.,,4

Bu düşünce bize daha büyük yararlı gibi geliyor: Daha sonrabunu
tartışacağız. Bununla beraber şu andan itibaren onun saf olarak Linguistik
olmadığım, fakat en önemli problemlere dokunduğunu belirtelim. Eğer
gerçekten "ateizm" teriminin tammı sadece sözden (verbal) ibaret ise,
onunla ilişkili olan ''Tann'' ve "din" terimlerinin de o k~~ıır olduğunu
söylemek gerekecektir. Daha genel bir şekilde güçlük, sistematik laTk11

1. ligililerin çok net açıklanmasına rağmen bazı yazarlara verilmiş olan bu ateist sı-
fatı hakkında C. Fabro'nun, Introduzione all ateizmo moderno, Rome 1964 isimli eserinde
zengin bir dokümantasyon bulunacaktır. Oescartes için (pp 100-126), Spinoza (pp 127-
167), Cerbon Worf (pp. 173-484), Frichte (pp 485-520), Shelling (pp 512-533), Hegel
(533-547).

2. Vocabulaire technique et critique de la philosophie, ed. Paris 1947, p. 87.
3. C. Fabro, op cit. Aynı anlamda "ateizmin önceden varolduğu kabul edilen Tann

kavramına kesin olarak bağlı bulunduğu sorusuna cevap" (K.R. Ateismus, in Lcxicon für
Theologie und Kirche I, 983) .
.... _ , 4. Ibidi, p. 58. ~ ;.
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bağlamda, farklı biçimlerde yorumlanmış olan objelerle ilgili her terime
ulaşır gibi görünüyor. Bu, farklı doktrinal yönelim insanlanmn, hatta bun-
lar, burada sözkonusu olan inananlar olsa bile, arasındaki bir diyalogun
aym imkanıdır.

Soru baş~a bir form altında da sorulabilir. Mesela Hıristiyan, gerçek
Tannya, Hz. ısa'nın Tannsına göre mi ateizmi tanımlamak mecburiyetin-
de olacak, yoksa bunun tabii' neticesi olarak O'nu inkar eden "ateistleri"
düşünmek mecburiyetinde mi kalacaktır? Onun görünümünü (visage) ya-
lanlayarak Tann 'nın birtakım sıfatlannın inkan, mantıki olarak, toptan
bir inkara götürmeye mecbur gibi görünüyor. O halde "sahte bir Tannya"
tapanlar, en azından gizli güç halinde ateist olarak düşünülmek mecburi-
yetinde midirler? Daha genel bir şekilde tutarlı olmak için, sonuçlan ken-
dileri tarafından kesinlikle reddedilseler bile, sistematik öncülleri mantıki'
olarak ateizme götüren düşünürleri bilkuvve mevcut olan ateist olarak ni-
telemek gerekecek miS?

Yine bir kez daha doktrinal, canlı ve etkileyici bütün titreşimleriyle
bunun gibi bir terimin tanımı bize, geniş olarak anlaşmalann (convention)
düzeyini aşar ve insanlarla doktrinler arasındaki ilişkilerle ilgili temel ta-
mmlara ulaşır gibi görünüyor.

Hatta Lalande'in Sözlüğünde formüle edilmiş olan işaretler (remar-
ques), daha yukanda belirtilen tavır almalar konusunda çoktan ihtiyat
kaydı koyuyor. Mesela J. Lachelier için "az veya çok kötü niyetli kullanı-
mının, falan doktrin veya filan şahsa karşı hale getirildiği bu idenin felse-
fi muhtevasını daha az çeşitlendiren şey''<S)budur. Bir taraftan da Louis
Boisse şöyle açıklıyor:

Bu terimin ne dilden, ne felsefi' tartışmadan, ne de harfi harfıne sözlü
bir tanımının verilebilmesinin yok olması gerektiği görüşünde değiliz. OL-
dukça uzun zaman insanlann düşüncesini meşgul eden bir kelimenin,
hatta bu gün, bazı anlamlara uygun düşmediği imkansızdır6. Kesin olan
bir şey var: bu da, "ateizm" terimi güncel, felsefi' veya felsefi olmayan
dilde, büyüyen bir şansa sahip olduğu için, olaylann, Lalande tarafından
istenilen ve ön görülen anlamda gitrnedikleridir; bu, onun bu gün hala bir
anlama veya daha ziyade bir anlamlar bütününe sahip olduğunu düşün-
meye müsaade ediyor.

Çalışmamız, yapabileceği kadar kesinlikle, haklı olarak bunu çözme-
ye niyet ediyor, O halde bu, obje olarak ateizmin tabiatına değil fakat ta-
mmına sahiptir. Ateizmin yapısının problemi, tanımınkinden daha geniş
ve daha önemlidir. Gerçekten o, felsefi, teolojik, psikolojik, sosyolojik
vs ... düzenin, bu fenomeni açıklayan ve onu belirlemeye katkıda bulunan
derin nedenlerin bir analizini ihtiva eder; ateist niyetlerin bizzat araştınl-

5. Ibit, p. 87.
6. Ibid, p. 87.



ÇAGOAŞ ATEızMIN PROBLEMI 373

ması ve onlar için anlam, onlann Tann karşısındaki tavırlannı gizliyor
(revitir).

Burada bizim amacımız daha ılımlıdır: Bir taraftan güncel felsefi
dili, genellikle ateist ve yeterince doğru olarak işaret ettiği cereyanlann
tümüne uygulamak için, diğer taraftan diğerlerinin bu cereyanlan ayırt
etme ve onlan ilgilendiren (regarder) problemleri sınırlamaya yardım
etmek için ateizm kavramını incelemeye, yeterince geniş bir tanıma ulaş-
maya niyet ediyoruz. Bazı temel aynmlar, bu tanımlama çerçevesinde
yerlerini bulacaklardır. İlke edindiğimiz sınırlann temel sonucu, ateizmin
tabiatı temelolarak sadece pozitif olurken, pozitif terim halinde değil ne-
gatif terim halinde tasvir edileceğidir. Bizim düşüncelerimiz, ateizmin
üzerinde toplam bir etüt çerçevesinde, sadece bir hazırlık zamanı ve yete-
rince kısır, fakat bize zaruri olarak görünen bir çalışma olacaktır.

Söyleşimizin esas diğer bir sının, canlı, somut ve karmaşık bazı du-
rumlan tanımlamak ve sınıflamak gerektiği olgusundan doğuyor. Bu sa-
hada arka arkaya koymaya yöneleceğimiz bütün aynmlar bazı soyuüama-
lar olacaktır. Araştırmamızın ilerlemesinde onlan zorunlu olarak
değerlendirmemize rağmen yine onlan, kendi yetersizliklerinin net duy-
gusu ile formülleyeceğiz. Çalışmamız, Lalende'nin en tanınmış teknik
sözlüğünde eleştirel görüş açısından gereğince öı:ıceden ifade edildiği
gibi, felsefi dilin analizinden hareket edecektir. Incelediğimiz terimin
kabul edilişIerini tamamıyla gözden geçirmek (revuc) niyetinde değiliz,
fakat araştırmamızın çağdaş durumu ve saplantılan (peoccupation) çerçe-
vesi içinde en anlamlı olanlanyla yetineceğiz.

Diğer özelliklere başvurduğumuz yerde, bu diğer özelliklerin her biri
hakkında bir etüt isteyecek olan şeyi, kabul edilmiş yorumu belgelendir-
rnek tabii olarak bizim için mümkün olmayacaktır. Bu yorumlann bazı la-
nnı benimsemeyen (partager) okuyucu, onlan sadece, buradaki tek görevi
ateizmin tanımını aydınlatmak olan ideal pozisyonlar olarak düşünecek-
tir.

Alışıldığı üzere teorik ateizm, Tann'nın doktrinal inkan olarak; pra-
tik ateizm de, Tann yokmuş gibi yaşayanın tutumu olarak ayırt edilebilir.

Düzeyini (portee) bize kesinleştirmesi gereken böyle bir aynmı, ge-
çici bir şekilde kabul ederek, düşüncelerimizi bu iki başlık altında grup-
landıracağız.

A- TEORİK ATEİzM

İlk bakışta, teorik ateizm "Tannnın varoluşunu inkar eden doktrin"
olarak tanımlanabilir?

7. Lalende, p. 87. Cf. EISLER, Worterbuchdar philosophischen Begriffe, 4 ed. Ber-
lin, 1927-1930, YoU, p. 129.
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Analizi daha uzağa götünneden önce, teorik ateizmin Tann 'nın bi-
linmesine göre değil de, Tann'nın doğrulanmasına göre doğrudan tanım-
lanmış olduğuna işaret edelim: O halde bu bir doktrine göre olup, dini bir
tutuma göre değildir. Fakat hemen, Tann'nın doğrulamasının yokluğu-
nun, O'nun hayati bilgisinin yokluğunu ihtiva ettiğini ilave etmemiz gere-
kiyor: Teorik ateizm de existentielle (egzistensiyel) bir tutuma işaret eder.
Ve terimin tanımında bu tutum şekilolarak doktrinal görünüm e bağlı gibi
görünse bile, bundan onun realitede ikinci olması sonucu çıkmaz: Ateiz-
min tabiatı üzerine söylevle, terimlerin tanımlan üzerine söylev, bu ikinci
söylevin sınırlanndaki gibi arasındaki ayınmın göründüğü hallerden bir
tanesi budur. Darlıklanna rağmen, tüm aşın öne almalardan kaçınarak bu
sınırlara saygı göstereceğiz.

Taraftan olduğumuz tanımın anlamını aydınlatmak için "inkar etme-
nin" ne anlama geldiğini, ve "Tann 'nın" ne anlama geldiğini kesinleştir-
rnek zorunludur.

ı. TANRı'Yı "İNKAR ETMEK" NE ANLAMA GELİYOR?

Tan~'yı inkar etmek onun olmadığını değerlendinneyi söylemeyi is-
temektir. Iki olayı (choses) içeren şey:

a) İnsanın Tann bilgisine sahip olması;
"

b) İnsanın, her ne kadar tecrübe dünyasının ötesinde olursa olsun
"Tann" konusuna karar verecek durumda, ve O'nun var olmadığını sonu-
ca bağlayacak durumda olması. ':

Bu görüş açısında ateistler ne, neo-pozitivistler gibi tarınnın herlıan-
gi bir bilgisine sahip olmayı inkar edenler, ne agnostikler gibi problemi
çözülmez olarak düşünenler, nihayet ne de problemin varlığını ortaya
koymayanlargibiolacaklardır .. ~,-"r ',~,i! ,I. --,i ,'J-

Bununla beraber bu, Tann doğrulamasının olmadığı bütün doktrinal
durumlan biraraya getiren zqrunlu ,bir,J~riııı gibi: g9ıjin~yor..;Aynca .fel-
sefi' kullanım şu gelişmeyi (extension)~zotluyor: -Mesela, "septik ateizm-
den" bahsedilir. O halde biz sadece Tann 'nın var oluşunu inkar edeni
değil, aynı zamanda tabi olarak onu doğrulamayanı, veya zihnl dünyasını,
Tann'nın şu anda hazır bulunuşu olmaksızın düzenleyeni de aleist olarak.
isimlendireceğiz.

Fakat açıktan Tann 'yı inkar eden, kalben doğrulayan kimse ateist
olur mu? Bu ayınm çok ince ve anlaşılmazdır, zira o, zırnniden açığa ge-
çişin tabiatının fonksiyonudur. Oysa bu geçiş ister-zımni doğrulama ile
birleşik (canjuguee) ikinci öncülün, kendi içinde açık doğrulamaya müsa-
ade ettiği-gerçek bir dedüksiyon olarak olsun, isterse basit bir açıklama,
karanlık ve kanşık bir doğrulamadan, orta terimin aracılığı ol,m.aıcsı~ın
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daha açık ve farklı doğruiamaya geçiş olsun, anlaşılmış olabilir. Birinci
harekette, zahiri doğrulamanın obj~si, zımnı doğrulamanınkinden farklı-
dır: gizli bir içerme sözkonusudur. Ikincisinde, iki obje örtüşüyor ve öner-
meler sadece, bilindikleri biçimde farklıdırlar. Bize öyle geliyor ki "zımnı
doğrulama" ifadesi bu son hale tahsis edilmeye mecbur olacaktır: gerçek-
ten, başka bir öncü! sayesinde mümkün olan, bu sonuçtan çıkarolabilen
bir önerme doğrulandığı zaman, her hangi bir şeyin zımni olarak doğru-
landığı söylenemez.

Böyle bir ayınmın en ilginç uygulamalan, şuurlu varoluşun kendili-
ğinden olan dinamizminde uygulandığı, böyle doğrulamayı ve düşünen
şuurun düzeyinde nesnelleşmiş aynı doğrulamayı ilgilendirirler; mesela,
yaşayan ve uygulayan olarak "ben vanm" doğrulaması, kavram olarak
düşünen "ben vanm" dan aynlır: öznel olarak düşünenle nesnelolarak
düşünen aynı olamaz.

Tannnın var oluşunun zahiri doğrulaması ile zımni doğrulaması aynı
ünvanda görülebilir mi? Şuurlu dinamizmimizdeki bu doğrulamanın zo-
runlu hazır oluşunu (presence) kabul etmek gerekir miS?

Burada, bu problem e meydan okumayı (affronter) kastetmiyoruz,
fakat eğer cevap olumlu olursa, ateizme göre meydana gelecek olan duru-
mun taslağını çizmeyi sadece araştınyoruz. Bu hipotezde, Tann 'nın inka-
n veya açık planda O'nun doğrulanmasının yokluğu daima zımnı doğru-
lanması ile var olacaktır. Tam ateizm (kavramlannki gibi yaşanmışın
planında da) imkansız olacaktır, ve sadece "objektif ateizm" varlığını sür-
dürecektir. O halde, zımnı ateizm ile açık ateizm arasında psikolojik bir
dualizm sözkonusu olacaktır.

Geçmiş örneğe ters bir problem, mantıki olarak öncülleri öz yazarlan
tarafından kesin olarak inkar edilen ateizme götürür gibi görünen doktrin-
ler için ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda potansiyelolarak bulunan ate-
izmden bahsetmek gerekecek mi? Böyle bir terminoloji en kuvvetli doğ-
rulamasını, bir tutarlık .ihtiyacında, doktrinal sorumluluğun ve temel
teorik seçimlerihkesiİı öneminih'hatırHınmasında bulur. i

Bununla beraber biz bu teiminolojiden, diğer nedenler için kaçınaca-
ğız. İlkin bir doktrinin bilkuvve mevcudiyetleri, nadir olarak tek anlamlı-
dır: Bilkuvve mevcudiyetler, ekseriye farklı yönlerde ve bazen de karşıt-
lıklada dolu gelişmeye elverişlidirier. Demek oluyor ki, deizmin, manuki
olarak ateizme (gerçekte üretildiği gibi) götüren öncüllere sahip olduğu
gerçek ise, onun gerçek bir teizme götürebilecek diğer öncülleri ihtiva et-

8. Mesela, bu konuda şu esere bakmak gerekir: LAGNEAU J. Celcbres Lcçons et
.. Fregments. Paris 1950.
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tiği de gerçektir; bu, uster öncüllerden bir kısmı diğerlerinden tecrit edile-
rek olsun,isterse bu hususta anlamı açıklamaya katkıda bulunan bütün eg-
zistansiyel bağlamın mantıki' öncüllerinden aynlarak olsun, istemsiz de-
ğildir. Ustelik bir doktrinin potansiyellikleri hakkında yargılama, onu
ifade edenin, ateist niteliği, onu formüle edenin dini veya felsefi tutumu-
na bağlayanın görüş açısına göre değişecektir. Bizzat Hıristiyan ve Kato-
lik düşüncenin içinde bir çok terminolojinin ortaya çıktığı görülecek ve
içinden çıkılması istenen belirsizliğe yeniden düşülecektir. Bundan, özel-
likle ateizmin diyaloglannı kuvvetli bir şekilde bozan ve vurguyu aynm-
lardan daha ziyade birliklere (convergences) taşıyan insanlar, Hıristiyan-
lar ve Katolikler arasındaki suçlamalann değiş tokuş sonucu ortaya
çıkıyor. Bütün bu nedenler, özellikle bizi ilgilendiren konu için bize bir
sistemi potansiyelliklerine göre değil, formel muhtevasına göre nitelerne-
yi tercih ettirirler.

o halde ateist, Tann 'yı doğrulamayan kimsedir: ve o, zımni ve açık,
Tann 'yı doğrulamadığı düzeyde ateisttir.

Böylece biz, Tann probleminin bir anlama sahip olduğunu değerlen-
diren, fakat bunun, ister insanın mutlak kesinliğe temelolarak yeteneksiz
olduğu için (septisizm, rölativizm vs ...), isterse kesinliğe elverişli olması-
na rağmen insanın, insan tecrübesini aşan metafizik veya dini alana ulaş-
madığı için (agnostisizme) olsun, çözülmez olduğunu kabul eden çok sa-
yıda ateisti kapsıyoruz.

Biz, "Tann" sözcüğüne uygun düşen hiçbir bilgiye sahip olmadığı-
mızı kabul edenleri de, sonuç olarak, bu terim ve problemin, anlamdan
yoksun olan bütün "metafizik" problemler ve terimler gibi olduğunu söy-
leyen neo-pozitivist doktrini de ateistler arasına yerleştiriyoruz. Bu dokt-
rini, (bazılannın Wittgenstein'e atfettikleri) durumla ayırt etmek gerekir;
bu duruma göre, "mistiğinki" gibi dile sığmaz metafizik bilgi alanının
varlığı (presence) hesaptan çıkanlmaksızın, metafizik problemler dille
ifade edilebilir her anlamdan yoksundurlar. O halde dille ifade edilemez
dini tecrübeye açık olan bu son durum, ateist olarak düşünülemeyecektir.

Tann doğrulamasını önündeki tutumlann sayımını tamamlamak için,
ilgisizlerin (indifferents), yani daha değişik nedenler için, din dışı değer-
ler tarafından yakası bırakılmamış olanlann önemli kategorisine işaret et-
memiz gerekir, onlar için Tann problemi bizzat ortaya konulamaz; veya
en azından, yarara layık gibi görünmüyor. Tann, var olsun veya olmasın,
bir değer, varlığı sürüp gelen (compter) bir şey değildir. O'nun var oluşu-
nun problemi saf olarak "objektif', akademik olacaktır; o, gerçek varoluş-
ta hiçbir şey değiştirmeyecektir. Bir değer olmayı bıraktığı anlamda
"Tann ölmüştür". Dini' ilgisizlik, her şeyden önce içinde dini' boyutun hiç
yer bulmadığı psikolojik bir tutum, bir duyarlılık, bir zihniyet, bir tecrü-
bedir. Fakat bu hiç olmazsa zimni', yaşanmış bir değer yargısını ihtiva
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eder: haklı olarak esas doğrulaması, Tann probleminin ilginç olmadığı
şeklinde olan dini ilgisizlik teorisi9• Böyle bir tutumun en kesin teorik ha-
zırlığı, şuurlu hayatın laik bir yorumunu teklif eden indirgemeci psikoloji-
lerle beslenir: din hiçbir özgül (specifıque) ihtiyaca uygun düşmez; o,
mahrum bırakılmış (frustres) dindışı arzulann (aspirotion) genelleştiril-
mesi olarak açıklanır.

Yine burada, ideal medeniyetteki, artık Tann inkarcısı olmayan,
fakat onu ortaya çıkartan ekonomik ve sosyal şartlar yok olmuş olacağı
için, kendisine göre artık Tann problemi ortaya konulmayan biri olan
Marksist insanı düşünüyoruz. O halde bu ateist kendi iç dünyasını, değer-
ler sistemini ve Tann problemini tartışma ihtiyacını duymaksızın
(egrouver) organize etmiş olacaktır. Onun ateizmi, bir doktrin olmaktan
daha fazla psikolok bir yapı olacaktırlo.

Bununla beraber ilgisizliğin, teorik veya pratik ateizm formlan ara-
sında sınıflandınlmasının gerckip gerekmediğini kendi kendimize sorma-
mız gerekir. Gerçekten bir taraftan pratik ateizmin isimlendirilmesi genel
olarak, Tannnın varoluşunu tamamen doğruladığı halde, o yokmuş gibi
yaşayanlara tahsis edilmiştir. Bununla beraber diğer taraftan; esas bakı-
mından bir doktrin olmayıp bir tutum olan, ve üstelik göreceğimiz gibi,
pratik ateizm diye isimledirilen şeye son derece benzer olan durumu teo-
rik ateizmin formlan arasına yerleştirmek güç gibi görünüyor. O halde
bize, "teorik ateizm" ifadesinin yayılmasını, Tannnın varoluşu problemi
karşısında her doktrinal tavır alışlan sınırlamak, daha ileride bahsedeceği-
miz yeni bir ayınmı pratik ateizmin içine girdirmeyi terk etmek uygun
görünüyor.

9. Böyle bir ateizm bazen, Tanrt problemi karşısında bir tavır alan pozitif ateizme
muhalif olarak, negatif atei7..ffişeklinde isimlendirilir ... Fakat bu terminoloji bize, yararlı
bir şekilde benimsenmesi için çok belirsiz gibi (ambique) görünüyor. Gerçekten, işaret
edilen anlamın dışında, pozitif ateizm, ateizm olacak durumda olan, agnostisizme işarct
etmek için Tanrı'nın inkarma muhalefetten dolayı, negatif atcizmden bahsedilir. Diğer
bağlamlarda negatif ateizm Tann 'yı inkar eden dunımları da içine alır ve "pozitif' nitele-
mesi konstrüktif ve hümanist ateizm formlanna ayrılmıştır. Terminolojinin bu dalgalan-
ması yüzünden ve sözkonusu ayırımları daha açıklıkla ifade etme imkanından dolayı biz
bilerek onu kullanmamayı tercih ediyoruz.

10. "Olmayan özün (essentialitc) inkarı olarak ateizm bir anlama sahip değildir,
çünkü o, Tanrı'nm inkfırıdır ve o, bu inkarm aracılığı ile insanın varoluşunu kuruyor.
Fakat böyle bir sosyalizmin bu aracılığa artık ihtiyacı yoktur: O insanın teorik ve pratik al-
gılanabilir şuurundan ve özü gibi tabiatından hareket eder. O, komünizm tarafından özel
mülkiyctin kaldırılması ile artık aracı olmayan gerçek hayat olarak, dinin kaldırılması ile
artık aracı kullanılmayan insanın pozitif şuurunun bizzat kendisidir. Komünizme, inkarın
inkarma uygun düşen durumdur ve bunun tabii neticesi olarak o, insanın özgürleşmesinin
ve düzelmesinin (restauration) tarihi gelişmesindeki gerçek zorunlu anı temsil eder" (K.
Marks, Zur Kritik der Nationalökonomie, MLGA., AbI. I, Bd. 3, p. 126).

Yine 1. LUBBOCK'a göre (Thc Origine of Civilization and The Primtive Condition
of man Londres 1870) insanlığın başlangıcında mevcut olan ateizmin bu formudur. O
halde, ateizmin bu tipi içinde bir başlangıç formu bir de sonuç formu ayırt etmek gerekir:
Birincisi, Tann problemine hala ulaşamamış olmaktan, diğeri ise onu aşmış olmaktan iba-
rettir.
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Tannyı kesinlikle doğrulamayanlar arasında, Tann problemini çöz-
meyi araştıranlara ve müspet bir çözümü ele alma imkanını hesaptan çı-
karmayanlara kendi başına bir yer ayırmak gerekir gibi görünüyor. Bizim
görüşümüze göre, ateistler arasındaki insanlann bu katagorisini sınıt1a-
mak daha az uygundur. Zira ateizm genelolarak durgun, kesin gibi anla-
şılan bir tutuma işaret eder.

Yine şunlan not edelim: ateizmi reddetmek için yeterli müspet
durum, zorunlu olarak rasyonel değildir. Pascal 'ınki veya Kant 'ınki gibi,
(gerçek değerine sahip olan bazı görüşler) Tann 'ya götüren izlenecek yol,
kesinlikle ateist değildir. Aynca, Tann problemini, felsefi olarak çözüle-
mez ilan eden ve bununla beraber Tann 'ya giden yolu, felsefe dışı yollar-
la açık bırakan bir durum düşünülebilir. Mesela Heidegger'i veya Witt-
genstein'in bazı yorumlannı düşünüyoruzll.

Bu tutumlann bazılan, aşağı yukan şuursuz, bununla bera~r hesaba
katmak zorunlu olan maskelenmiş formlar altında belirler. OzeIlikle,
hatta "inananlarda" rastlanıldığı gibi, şüphe ve rölativizmin hallerini dü-
şünelim. Burada anıştırdığımız şüphe hali, bu doktrinin özel bir noktasını
değil .•bütünüyle Hıristiyan doktrinini ilgilendirir. Kilisenin ilahi kaynağı
Hz. ısa'nın tarihselliği ve ilahlığı, Tann 'nın var oluşu ve öbür dünya.
Olaylann böyle olması, belki de onun ümit edilmesi, fakat ondan emin
olunmaması hesaptan çıkartılmaz: "Bunlar bizi aşan problemler, çözüle-
mez problemlerdir". Eskiden şüphe şahsı bir tutum olardk, farklı nedenler
için, orayı açık olarak görmek için, içinde bulunulan kapasitesizl!.k olarak
düşünülürdü. Geçici veya kesin olarak düşünülebilen durum. Olümden
sonra, her şeyi (choses) orada gerçek olarak "göreceğiz".

Şüphe hali, kesin veya hatta, imanın' güçlükleri ve onlan çözmenin
içinde bulunulduğu güçsüzlüğün güçlükleri, korkutulmuş şuurla kanştınl-
ma~.alıdır. Newman, binlerce güçlüğün bir şüphe yapmadığını söylüyor-
du. Ustelik biz burada, bir eylemden, bir zamandan değil, bir şüphe halin-
den bahsediyoruz ki her inanan bunu hak edebilir. Aynca nedenlerin
yokluğundan veya problemin bizzat yokluğundan doğan negatif şüphe
değil, alternatifin iki teriminin lehinde yetersiz nedenlerin. varlığı
(presence) üzerine kurulmuş pozitif bir şüphe sözkonusudur. O halde be-
riki veya öteki cevabın beIli bir ihtimaliyetinin doğrulamasını ihtiva eden
bir şüphe, dini doğrulamanın en kuvvetli olarak düşünülmesini inkar et-
meyen (exculure) şey sözkonusudur.

Bu durum9a dini anlayış realist kalıyor: fakat realist bakıştan da
şüphe ediliyor. Işaret etmek gerektiğine inandığımız diğer tutum, subjek-
tif bir anlama oturttuğu dinin bizzat kendisine ulaşıyor. Böylece, anlaşı-

ll. RAHNER, (L. c.) ateizmi, "Tanrı'nın varoluşunun. veya her bilgisinin (saf ola-
rak rasyonel değil) inkan" olarak tarumlıyor. . ,
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lan din, ne kadar asil olursa olsun, süjenin duygusundan daha çok hakika-
tin objektif yapısını (structure) ifade eder. O, "dini" olduğu söylenen belli
bazı çözüm yollarının (temperament) tespit ettikleri (eprouver) insan is-
teklerine, bir ihtiyaca uygun düşer, oysa ki diğerleri orada hissedilmezler.
O halde din, özü bakımından bir psikolojik fonksiyona sahip olan gibi,
bazı ruhların (esprits) onsuz edemediği bir müsekkin gibi anlaşılıyor.
Dini hakikatlerden bahsedildiği zaman "din" düşünülür ve gerçeklik (rea-
lite) düşünülmez. Trinite, lütuf, mistik vücud, gerçeklikler değil, fakat sa-
dece "dini doktrinler" dir; onlar kendiliğinden gerçekler değildirler, fakat
"Hıristiyanlar için gerçektirler". Böylece "dini dünya" ile gerçek dünya-
nın yan yana konulmasına ulaşılıyor. Bütün bunlar, din dili hatırlanrnaksı-
zın olabiliyor: bütün geleneksel dini ifadeler kullanılmaya devam edili-
yor, fakat onları sübjektif bir plana naklederek onlara yeni bir anlam
veriliyor.

Daha önceki iki halde de sözkonusu olan şahsın kendini "dindar",
"inanan" sanmasına ve bu konuda hiçbir şüphesi olmadığına işaret etmek
önemlidir; oysa ki gerçekte o Şahıs öyle değildir, zira iman, objektif bir
kesinliği de ihtiva eder. Bu şahısların din konusunda, doktrinal ögeye azı-
cık önem vermeleriyle kışkırtılmış (provaoquce) inançsızlığın şuursuz
formları sözkonusudur. Dinin ağırlık merkezi ahlaki hayata doğru (ahlak-
çılık), dış ayinlere (ayincilik=ritnalisme), sosyal müştemilata (appertenan-
ce) (sosyolojik dine) doğru gidiyor.

O halde böyle bir durum, bu cinsin sorulannı soran yüzeysel bir an-
ketle açıklanamayacaktır: siz inanıyor musunuz? Hıristiyan mısınız? Hı-
ristiyan dinin gerçek olmasına inanıyor musunuz? Bizim inanan, ufak bir
tereddüt olmaksızın olumlu cevap verecektir. Fakat eğer daha uzaklar so-
mlarak bir anket yapılırsa: Hıristiyan dinin tek gerçek ve diğerlerinin, en
azından, kısmen yalan olmasına inanıyor musunuz? Bunu mutlak manada
kesin olarak kabul ediyor musunuz? Obür dünyanın varlığı mutlak olarak
kesin midir? Cevap daha az kesin'olacaktır.ıBurada psikolojik ve sosyolo-
jik aştırmalarda hesaba katılmac;;ıgereken bir güçlük vardır. Soru sormak
için kullandığımız terimler, bizim için ve başvurduklanmız için tümüyle
farklı anlamasahipolabilirler: ::ı.,:ıri.' i: ;',',' !, ".'

Biz şimdi, analiz etmek istediğimiz tutumları ateizme göre yerleştir-
mek isteyeceğiz. Her şeyden önce, şüphenin veya rölativizmin halleri, ob-
jektif planda ateizm haline getirilebilir mi? Kesin formlar, şüphenin kısmi
formları ve dini sübjektivizm arasında ayrım yapmak zorunludur. Bu so-
nuncular dini hakikatin belirlenmiş kesimlerini veya hatta pozitif dinlerin
bütününü, dinin kendisini bozmaksızın (mincr) ilgilendirir.

Pozitif dinler konusunda agnostisizm veya rölativizm, zorlamayla te-
izmin yeniden gözden geçirilmesini ihtiva etmiyor. Belki de gerçekten
pozitif dinler, farklı yolların aynı yere çıkması gibi, aynı Tanrı 'ya tapma-
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nın farklı biçimleri olarak düşünülüyor. Bu dinlerin sahip oiduklan şeyin
kendine özgülüğü, tapmanın bir "biçimine", Tann'ya giden bir "yola" in-
dirgenir. Felsefe tarihinde böyle bir durum Schleiermacher tarafından ya-
saklanmıştır. Günümüzde deizm, artık felsefe dünyasında temsil edilmi-
yor: fakat haıa, yaşanmış düşünce düzeyinde geniş olarak yayılmıştır
(mesela, sadece kilise egemenliğine değil, kilisenin bizzat kendisine ve
bazen de her pozitif dine muhalefet eden "kilise karşıtçılı-
ğı=antiklericalisme"nın bazı formlannda). Böyle bir dini tutum ateist de-
ğildir. Hiçbir dine ait olmamasına rağmen bazı şahıslar da ateist değildir-
ler.

Agnostisizm ile rölativizmin karşılıklı olarak kesin olduklan yerde,
bizzat Tann'nın varoluşu, objektif planda, artık doğrulanamaz. O halde
ateizm sözkonusu mudur? Hayır eğer ateizmle özellikle Tann'nın inkan
anlaşılıyorsa. Evet; eğer ateizmle, Tann 'nın objektif planda kesinlikle
doğrulanmadığı her durum anlaşılıyorsa.

O halde "inananlann" ateizminden bahsettiğimiz zaman, ekseriya ya-
pıldığı gibi, eylem planına yerleştirilen "pratik" ateizmi ima etmiyoruz,
ama düşünce planına yerleştirilen teorik atcizmi ima ediyoruz. Bu atciz-
min orijinalliğini, "inananın", yani tapınması ve kuşku taşıyan veya öznel
bir yer değiştirmenin gerçekleştiği "imanı" ile kendini bir dinin üyesi ola-
rak düşünen herhangi birinin, düşüncesinde yer almayı ihtiva etmesidir
(tenir).

Yine kendimize, "ateizm"le "inançsızlık" ardSında ve ateist ilc inan-
mayan arasında hangi ilişkinin olduğunu sorabiliriz. En dar "inanç" müs-
bet bir ilham ilişkisine bağlıdır, ve o halde, inanmayan (non- croyant),
ister bütünüyle olsun, isterse kısmen olsun pozitif dini reddeden olacaktır.
Fakat daha geniş ve daha güncel bir anlamda Tann 'ya inançtan bahsedili-
yor: bu anlamda"inançsızlık" ve ateizm aynı zamana rastlarlar.

Şimdi sonuca bağlanmak için "Tann vardır" önermesi karşısında bir-
çok tutumu ayırt etmek bize mümkün oluyor. Bunlardan bir sentez yap-
mayı deneyelim. Bu önerme göz önünde bulunduruIur veya bulundurul-
maz. En kesin şekliyle menff tutum, ya Tann'yı inkar etmekten, veya
O'nu soyutlamadan ibaret olabilir: eğer mesela bilim, teknik ve hatta fel-
sefe gibi insan bilimlerinin özel sahasında hareket edilirse, o hususta so-
yutlama yapıldığını söyleyeceğiz; buna karşılık eğer, konu bütünüyle dü-
şünülürse Tann 'nın inkar edildiğini söyleyeceğiz.

Eğer "Tann Vardır" önermesi göz önünde bulundurulsa, bu önerme
anlaşılabilir (sereveler) veya anlaşılamaz. Anlam yokluğu sadece dil planı
üzerine yerleştirilebilir veya o, mutlak olabilir. Aksine eğer bu önermenin
bir anlama sahip olduğu ortaya çıkarsa, O'nun hakikati konusunda ya ko-
nuşulabilir veya reddedilir. İkinci halde şüphe içinde oluruz. Oysa şüphe,
ya teorik ve kesin bir durum olarak (problem insan olarak insan için veya
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özel durumum verilmiş olarak ben için, çözülmezdir) veya gerçekten ge-
çici bir durum olarak (hala bu problemi çözmedim) yaşana bilir. Nihayet,
eğer, telaffuz edilirse o, ya doğrulama ile veya inkar ile olacaktır.

Eğer söylediğimiz şeye başvurulursa, felsefi veya başka bir yolla
Tann'nın doğrulandığı yerde, O'nun var oluşundan şüphe edilip, bununla
beraber bu şüphenin üstesinden gelinmez olarak düşünülmediği yerde, ni-
hayet ne de, "Tann vardır" önermesinin sadece dil planında anlamdan
yoksun olduğunun açıklandığı yerde ateizm yoktur.

O halde teorik ateizm, Tanrı' nın var oluşunun kesinlikle doğrulan-
madığı bir doktrindir: İster o inkar edilsin (assertif ateizm)12, ister o çö-
zülmez bir problem olarak açıklanmış olsun (agnostik ateizm), ve isterse
anlamdan yoksun bu problem açıklansın (sernantik ateizm).

ı. "TANRı" NIN DELALET ETTİCİ ŞEY

Ateizm, Tann'ya göre belirlenir. O halde ateizm terimine yeterince
kesin bir anlam verilmek istenilirse, Tann tasvirinin kompleks problemi-
ni, tamamen apaçıklığın öz problemini hiçe saymak mecburiyetindeyiz.

Bu tasvire ulaşmak için, iki yol takip edilir: biri dolaylı, veya feno-
menolojik, diğeri doğrudan veya özle ilgili (eidetique). Dolaylı ve feno-
menolojik yol Tann'yı, "dini tecrübenin" objesi olarak düşünmekten ve
O'nu, bu niyeti tabiatından (nature) itibaren tasvir etmeye çalışmaktan
ibarettir. Dini arwyu yerine getirmeye elverişli biricik obje olarak
Tann'ya ulaşmak sözkonusudurl3•

Oysa bu yol süruncemede kalmak teWikesiyle karşı karşıyadır: Ger-
çekten, bir "niyet" objesinden itibaren olmasaydı onu belirlemek nasıl
olurdu? Objenin niyeti belirlemeye yettiğini değil, ama bu belirlemede
onun esas olduğunu iddia ediyoruz. Günümüzde Tannsız dinden sık sık
bahsedildiği için, Tann 'yı hesaba katrnayan bir dinin tanımının düşünüle-

12. Tann'nın varoluşunu inkar eden doktrin, bazen dogmatik ateizm olarak isim!en-
dirilir. Fakat bugün bu sıfat gencl olarak menfi geniş bir anlama sahip olduğu için (o eleş-
tirel olmayışına işaret ediyor), daha az iddialı oluşunda (assertif) uzlaşılan terimi teklif
ediyoruz.

13. Panteizm kavramını açıklamak (illustrcr) için, Lalende'ın sözlüğü hakkındaki
işaretlerinde Ranzoli tarafından seçilen yol şöyledir: "O, problemin şuna indirgendiğini
söylüyor: Şahsiyeti O'ndan red edildiği zaman Tann 'nın ismi, mutlaka korunabilir mi?
Cevap veriyorum ki, panteistin mutlakı, "kendi şuurundan" doğmuş olmaksızın, görkemli
gücünü zihinlerde (esprits), merhametli hazır oluşunu (presence) nesnelerde hissettiren, ve
böylece, bürun dini duyguyu oluşturan, hayran kalma, heyecan, coşkululuk ve aşk duygu-
larını uyaran birliğin canlı ve aktif bir ilkesidir. Oysa insanın gönlünde din duygusunu
uyandıran şey, hangi tabiaıta olursa olsun, Tanrı diye isimlendirilmeye layıktır. (vocab.
De Lalande, p. 715, alu çizili yer yazara aittir). Fakat biz özellikle R. OTICYnun Das Hi!.
lige, 7 cd., Breslieau 1922'sinin ve M. SCHELER'in Evigenim Menschen, 4 cd., Beme
1954 'ünü düşünüyoruz.
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bildiği gerçektirl4• Fakat bu durumda zorunlu olarak Tann 'ya ait olmadığı
için "din", Tann 'nın bizzat kendisinin tasvirine ulaşmak için hiçbir kalkış
noktası oluşturamaz. O halde, ya dinı niyet Tann 'ya bağlı olarak tanımla-
nır, ve o zaman tanım Tann'nın bilgisini gerektirir, veya dinı niyet (inten-
tion) Tann'dan bağımsız olarak tanınır ve bu durumda o, Tann 'nın tasviri
için bir hareket noktası oluşturamaz.

O halde bize, doğrudan, özle ilgili yolu, veya kavram analizi yolunu
katetmek kalıyor. Fakat Tann'yı hangi temelde tasvir etmek gerekecektir?
Genelolarak "Tann'nın var olduğunu" söylediği zaman teistin doğruladı-
ğı şeyi, ateistin inkar ettiği (veya doğrulamadığı) söylenebilecektir. Fakat,
mademki bir sistemi teist olarak tasvir etmek için Tann 'nın belli bir bilgi-
sine sahip olmak gerekiyor, o zaman bu, problemi hiç ilerletmez.

Hıristiyan bir filozof için problem basitleşmiş gibi görünüyor, çünkü
Vahiy ona Tann'nın esas özelliklerini temin ediyqr. O halde ~teistler,
inkar edenler olacaklar~ır, veya hakiki Allah'ı, ıbrahim'in, ıshak'ın,
Yakup'un Allah'ını Hz. ısa'nın (Jesus-Christ) Allah'ını, yani O'nun sıfat-
lanndan birini veya diğerini reddedenler, gerçek Allah'ı doğrulamayacak-
lardır. Yahudi-Hıristiyan vahyini şu ya da bu yolla tanımayanlann, onu
tamamen kabul ettiği halde, Tann kavramını az veya çok deforme (bo-
zanlann) edenlerin hepsi ateist olarak düşünülecektir. Modern ve çağdaş
felsefe tarihi, aşağı yukan tamamıyla ateist olacaktır.

Bu terminolojide, Tann'yı bütün gerçekliği ile doğrulamayı koruma-
nın ve O'nun her çeşit bozulmadan kurtaranınki gibi çok meşru bir istek
de vardır. Tann kavramı deforme olduğu ölçüde, bu saplantının
(preoccupation) tabii olarak bir ateist inkar şeklinde isimlendirilmesi, bo-
zulma ölçüsünde meşrudur.

Burada, potansiyel (virtuel) ateizm konusunda sunmuş olduğumuz
düşüncelerin hatırlanmış olması gerekir. Eğer, özellikle ateizmi "gerçek
Tann"ya göre tanımlamak kabul edilirse, bu kavram doktrinal yönelmele-
re göre değiştiğinden dolayı, diğerleri için teist olanlar, birileri için ateist
olacaklardır, ve ateizm terimi, evrenselolarak kabul edilebilir her anla-
mından yoksun olacaktıriS.. , ". ,

14. Mesela "Komünism", daha fazla zorlayıcılann, diğer bütün dinlerin yerini dol-
durmaya çağnlmış belli bir dindir; dogmasını diyalektik materyalizmin oluşturduğu ve
hayat ilkesi olarak komünizmin ahlili ve sosyal ifadesi olduğu ateist bir dindir. (1. Mari-
tain, Hwnanisme Integral, Paris ı936). "Dini duygunun, birleşmenin en anlayışlı faktörü
olduğunu bildikten sonra Alıport, diğer "hayat felsefelerinin" şahsiyet planında birleştirici
sentezin görevini yerine getirdiklerini belirtiyordu. Bazı psikologlar bu (estetik, sosyal, in-
sancı vs.) değerlerde din ötesi (para-religieuse) bir anlamı yeniden tanıyacaklardır.

15. Aynca bu, Hristiyanlık döneminin başlangıcında geçen şeydir: Poliıeistler, Hı-
ristiyanlar için ateisttirler, çünkü onlar gerçek Tann'yı tanımıyorlar; diğerleri için de Hı-
ristiyan ateisttirler, çünkü onlar milletin "gerçek" Tanrl'larını tanımıyorlar.
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O, halde ateizm kavramının evrensel düzeyini koruması ıçın onu,
Tann'mn tam (entegral) kavramına göre ve bundan dolayı belirlenmiş
doktrinal bir sisteme göre tanımlamaktan vazgeçmek zaruri gibi görünü-
yor. Başka bir ifade ile "gerçek" Tann 'ya baş vurmaktan, teriminin kulla-
Olmındaki zımni (implieite) değeri yargılamaktan sakınmak gerekir. O
halde, felsefi ve dini farklı eğilimler tarafından sağlanmış olan bütün tas-
virlerde, sadece şu andaki (prcsent) ögeleri ihtiva eden ''Tann 'nın" bir ta-
mmını formüle etmek sözkonusudur. Bunun için (felsefi ve teolojik ekol-
lerasındaki tartışmalan hesaba katmadığımız zaman), Hıristiyanlığın
sağladığı tasvirden hareket edeceğiz ve onun tasvirinin öğelerinin evren-
selolarak işaret edilmiş olabildiğini inceleyeceğiz.

Oysa Hıristiyan'ın Tann'sını belirtmek için, bize aşağıda sıralanan
özellleri nesaba katmak gerekir gibi geliyor: Bizzat kendi başına düşü-
nülünce Tann, tam, sonsuz ve şahsidir yani, manevi, zeki ve hürdür;
sonlu varlıkar ilc ilişkilerinde düşünülünce O, ortak fail 0larakl6

(suppôtablement) farklıdır ve tam sebeptir.

Bu dört özellik grubunu, Tann 'nın farklı anlayışlannda onlan yeni-
den bulmanın mümkün olup olmadıını görmek için birbirini takiben ince-
leyelim. Şu düzeni takip edeceğiz: tam kozalite, "suppôtal" (ortak fail ile
ilgili), aşkınlık ve şahsiyet (bu iki grup sıfatlar arasında içten bir bağ ol-
duğu için), sonsuzluk.

Bir çok felsefe ve din, diğer varlıklar karşısında ona bir sebeplilik ta-
Olmaksızın Tanndan bahsediyorlar. Yahudi-Hıristiyan etkisine yabancı,
aşağı yukan, bütün felsefe ve dinin durumu bu şekildedir: Misal için anti-
kitenin politeist Tannlanm, Anaxagoras'ın zekasını, Aristoteles'in Hare-
ketsiz Hareket Ettirieisini, Platon'un Demiurg'unu verelim. Modern fel-
sefede alemin (monde) Tann 'ya karşı bağımlılığı, "deist" cereyanlarda
kuvvetli bir şekilde zayıflamıştır, fakat bunlar, bu bağımlılığı asla tama-
mıyla, en azından kosmosun menşcine gelince, inkar etmiyorlar. O halde
bir taraftan, tam ve yaratıcı kozalitenin evrenselolarak Tann 'ya ait gibi
düşünülmediği, bununla beraber alem hakkında bir kozalitenin evrensel
olarak Tann'ya atfedildiği sonucunu çıkaimaya müsaade edilir. ..

Ortak faille ilgili (suppôtale) aşkınlık konusunda, birbiri ile ilgili iki
soru kendi kendine sorulur:

16. "Suppôtablement" bir "suppôt" olarak söylemek istediğimiz başka bir
"suppôt"dur. Düşilncemizi ifade etmek için bize zorunlu gibi görünen bu terimi dilimize
girdirmekten özilr diliyoruz. Cevhersel (substantielle) aynm Hıristiyan'ın Tanrı'sının aş-
kınlığını belirtmeye yetmiyor, zira eğer sonlu cevherler zorunlu olarak Tann ile iletişim
halinde iseler (ve saf olarak kontenjan bir biçimde değilseler), fiilin (verbe) ilahi şahsın da
Hz. ısa'nın insani cevheri gibi. Tanrı kendininkinden farklı tabiatıara bağımlı olacaktır.
Tanrı, Tam Mutlak, Aşkın olınayı bırakacaklır.
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- 'Tanrı" terimi tarih boyunca içkinci (immanentist) bir manada kul-
lanıldı mı?

- Ateizmi, her aşkın hakikatin inkar edileceği içkinci bir doktrinden
ayırd etmek mümkün müdür?

İkinci soru, panteizmin tanımının eleştirisinde bizzat Lalande'nin
kendisi tarafından sorulmuştur.

O, gerçekte panteistlerin daima kılık değiştirmiş bazı ateistler olarak
suçlandığını söylüyor, ve eklektikler, panteizmin manUki olarak bu iki zıt
tez arasında durmaksızın salınmaya karşı olduğunu savundular: "pante-
izmde, nesnelerin mantık ve tabiatındaki kaçınılmaz zorunlu kanun böy-
ledir. O, hiçbir sağduyulu zekanın (esprit) inkar edemeyeceği iki hakikati
kendi karşısında bulur ve o, onlan bir tek var oluşun birliğine indirgeme-
ye teşebbüs eder. İşte o isterse, gerçek ve yaşayan bir Tann 'nın yaratıkla-
n içine alması, mistisizme düşmesi suçlaması olsun veya isterse gerçek
ve etkili bir evreni, Tann'da saf bir soyutlama, saf bir isim yapma ve ate-
izmden şüpheli kılma gereği olsun" (E. Saisset, Pantheisme, in Franch,
1241 A)17.

Bu yalnızca panteizmi, ateizm ile özdeşleştirmeye götüren "L'odium
theologicum" değildir, zira bu özdeşleştirme, Renouvier ve John Mac
Taggart1S gibi şüpheli olmayan düşünürler tarafından yapılmıştır.

Birinci soru hakkında bizi besleyecek olan kararlar, bizim ikinci so-
ruya kolayca cevap vermemize müsaade edeceklerdir. Birinci cevap ke-
sinlikle olumlu olmaya mecburdur. Kesin olarak panteist diye isimlendiri-
len farklı sistemlerde, Tanrı içkin bir anlamda yani sonlu gerçeklere
özdeş veya onlardan suppôtalement (ortak fail) olmayan biçimde farklı
olarak anlaşılıyor.

Onun felsefi anlayışında panteizm, Lalande tarafından ileri sürüldü-
ğü gibi tanımlanıyor:

Tam anlamıyla, her şeyin Tann olduğu doktrin, Tann ve kainat yal-
nızca biri oluşturur; anlaşılabilen iki temel anlamı da şöyledir:

1- Tann biricik gerçektir, ka inat sadece görünümlerin veya ne de-
vamlı bir gerçeğe ne de farklı cevhere sahip olmayan sudurlann bir bütü-
nüdür. Mesela Spinoza'nın panteizmi böyledir.

2- Kainat biricik gerçektir, Tann sadece varolan her şeyin toplamı-
dır. Mesela D. Holbach, Diderot ve sol Hegelcilerin panteİzmi böyledir.

ı7. LALANDE, p. 715.
18. LALANDE, p. 715.
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Bu panteizm genellikle natüralist ve materyalist panteizm olarak isimlen-
dirilirl9•

o halde şu andaki sorulan soru, böylece belirlenen "panteist" bakış
açısından "Tann", "Kainat" ve "Panteism" terimlerinin haHl herhangi bir
anlamı koruyup korumadıklannı bilmektir. Eğer Tann kainata özdeşleş-
mişse hala bir anlama sahip midir?

İlkin, "kainat" terimine atfedilen anlam hangisi olursa olsun, sadece
"kainat" ile "Tannnın" aynı şeyolduğunun, ve "kainatın" varolmadığının
doğrulandığını belinelim: eğer o yoksa, Tann ile özdeşleşmez. Belki de
onun suppôtablement (faili müşterek olarak) otonom bir hakikat gibi va-
rolmadığı, fakat sadece içkin bir hakikat olarak varolduğu söylenecektir:
Bununla beraber bu halde terimin bir anlamından, aynı söylevin içindeki
diğer anlamına, problemi aydınlatmaya katkısı olmayan şeye geçilir.

Diğer taraftan "kainat" terimine atfedilen anlam ne olursa olsun bu,
kainatın Tann olduğunu söylemek anlamına yani Tann 'nın var olan şey-
lerin toplamı olduğu anlamına sahip değildir. Gerçekten, eğer "kainatın
Tann olduğu" söylenerek, "Tann" ile "kainat" tamamıyla eş anlamlı olur-

19. Pantei7min bu iki formunun ilki acosmisme, ikinci ise pancosmisme (mevcut
olan her şeyi evrenin bir parçası sayan doktrin) diye isimlendirilir.

Acosmisme: (Ateizme muhalefetle), Hegc1 tarafından Spinoza'nın sistemine uygula-
nan terimdir, çünkü o, Tanrı'mn var oluşunu inkar edilmesinden ziyade, kainatı (monde)
Tanrı'ya girdiriyor. (Encylopedia, s. 50) (Ialande, p. 14), "Acosmisme" teriminin bugün
özellikle, panteizmin bir biçimi olmayan, Berkeley'in sistemine uygulandığı biliniyor, zira
o, sonlu ruhlarla Tanrı arasında suppôtale (ortak fail ile ilgili) ayırımı kabul ediyordu.
Pancosmisme: "Varolan herşeyin kendine göre kainat (monde) olduğu doktrin; orada
aşkın hakikat yoktur. O, materyalist, pantei7me işaret etmek için Grote tarafından icat
edilmiş bir terimdir (Plato and the others companions of Sokrates, I, I, 18)" (Lalande, p.
713).

EISLER'e göre "panteizm, kendine göre Tanrı ve kainatın biri diğerinin dışında var
olan farklı iki tabi at olmayıp, fakat Tanrı'nın her şeyin bizzat birliği, her şeyin de Tanrı
olduğu, nesnelerin (choses) U1uhiyetinin biçimleri, katılunları oldukları doktrindir; bu
(cevhersel özleri olarak) nesnelerde içkindir, öyleki her şey kelimenin tam anlamı ile
Tanrı değildir; fakat Ilahi taibatın (sub specie atcmitetis'i olarak düşünülmüştür)" (ll, p.
374). Eisler, panteizmin üç formunu, akozmik, realist ve naturalist, idealist olarak belirli-
yor. "Akozmik panteizm için ların her şeyin birliği, gerçek biricik varlık, şeylerin (kainat
onların toplamı olduğu için) çokluğunun izafi gerçek bir hakikate sahip olmayışım gerçek-
leştirendir, şeylerin çokluğu izafi bir hiçliktir (Hindu panteizmi, Elealılar, Spinoza vs.).
Realist veya naturalist panteizm, tamamen enerjik ve dinamik olarak, naturalist evrendeki
birliği açıklar, bu panteizm hayatı ve hareketi aynı zamanda ona verir. D.F. Strauss, Tanrı
ile tabiatı özdeşleştirme hususunda ateizme yaklaşır (hilozoist1er, Stoacılar, G. Bruno,
Spinoza, Goethe, Heackel vs.). Idealist panteizm Tüm-Biri (le Tout-un) ruh olarak, anlam
çokluğunda açılan "ide" olarak, akıl veya irade olarak düşünür. (Plotin, Lessing, Herder,
Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermacher, E.V. Hartmarın, Rechner, Bergoon)". C. Berg-
son'a atfedilmiş olan panteist sıfatının daha tartışılabilir olduğunu belirtmek gereksizdir).

Kavram ve panteizm'in formları hakkındaki diğer ilginç kararlar, Gregoire'de, Eıu-
des Hegeliennes, Louvain-Paris 1958, pp. 140-220'de bulunuyorlar.
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sa bir totoloji, veya aynı anlama gelen şey ilan edilir, hiçbir şey söylen-
mez.

Şüphesiz eğer sadece kainat varsa, bu hiçbir şeye bağlı değildir, bu
anlamda o mutlak olur, bunun içindir ki eğer "Tann" ile Mutlak anlaşılır-
sa, naturalist ve plüralist görüş açısından kainatla aynı Tann arasındaki
özdeşlikten bahsedilebilecektir. Bununla beraber bize öyle görünüyor ki,
"Tann" terimi yeterince boş bir biçiminde, hatta hiç biri mutlak olmayan
varlıklann bütününe uygulanabilir. Mutlaka işaret etmeye indirgemek,
hiçbir felsefi sistemin Tannyı inkar etmediği anlamına gelir ve daha
genelolarak, Tann problemini her türlü muhtevadan yoksun bırakmak
anlamına gelir.

Belki de düşünce tarihinde "Tann" terimini yeterince fakirleştiren
bir anlayışa rastlamak mümkün olsa bile, onu korumak veya en azından
panteisti ve ateizmi ona göre tanımlamak bize yersiz gibi görünecektiro.
Ilk bakışta mutlak karakterinin, "Tann" terimine evrenselolarak ortak ol-
madığını da belirtelim: Politeizmin Tannlan gerçekten var olmalannda
ve hareket etmelerinde bağımlıdırlar.

O halde bize inceleyecek ve bilecek iki hipotez kalıyor: Evren
(monde) yoktur, fakat sadece Tann vardır; evren (monde) ve Tann vardır,
ama özdeştirler, yani onlar tek bir müşterek fail (suppôt) oluştururlar. Her
iki halde de "her şeyin Tann olduğunu" doğrulamak meşru olacakur.

Bu iki hipotezin düzeyini anlamak için "evren" (monde) teriminin
anlamını kesinleştirmemiz gerekiyor. Lalande tarafından belirlenmiş bu
terimin farklı anlamlan arasında Tannya muhalefet eden yeganesi (la
seul) şöyledir: "Hissedilir evren" (monde sensible) bireyin her bilimsel ve
felsefi eleştiriden önce onlan kafasında tasarladığı gibi, algının konusu
olan veya olabilen şeylerin bütünü"n. O halde evren (monde), sağduyu

20. Bizim ihtiyatlarunız, panteizmin ikinci formu hakkında Lalande'in sözlüğünün
muhabirIeri formüle ettikleri ile örtüşüyor:

"Fiziki varlıklar toplamının, veya saf maddi bir varlığın sadece var olmasının pante-
izmin problemi olabilmesine inanmıyorum. Bana öyle geliyor ki, panteizrn ilkin, varlığın
birliğini, ve sonra bu varlığın önce şuursuz, ama sonunda, düşünce formu altında bizzat
kendi başına ortaya yönelmesine rağmen, aslında rum olduğunu, akıl ve bizzat hürriyet ol-
duğunu gerektirir" (1. Lachelier, p. 715). "Soru şuna geliyor; şahsiyet reddedildiği zaman
Tanrı ismi mutlakda korunabilir mi? Pantcizrnin mutlakının, "kendi başına şuurdan" (au-
toconcience) doğmaksızın zihinlerdeki (esprits) ihtişamlı etkisini ve nesnelerdeki lütufkar
hazır oluşunu hissettiren, ve böylece -mesela kendilerini başı dönmüş olarak Tanrı'da his-
seden Goethe'de veya yine Spinoza'da- "bütünü dini duyguyu oluşturan hayran kalmanın,
heyecanın, coşkusunun ve aşkın bu duygularını uyandıran bir ilke olduğu şeklinde cevap
veriyorum: Oysa, insanın kaIbinde dini bir duygu uyandıran şey, tabiatı ne oIursa oIsun,
Tanrı diye isimlendirilmeye Iayıktır. Tersi olarak ve aynı neden için, materyalistIerin evre.
ni (monde) Tanrı diye isimIendirmenin gayri meşruIuğuna inanıyorum ve doIayısıyla "ma-
teryalist pantcizm ifadesi bana yanlış görünüyor" (C. Ranwli, Ibid).

22. Lalande, p. 360.
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(sens commun) veya kendiliğinden bilgi tarafından fark edildikleri gibi,
hissedilen gerçeklerin bütünüdür. Oysa, bizim problemimiz için, sağdu-
yunun, herhangi bir aynmının tecrübesine sahip olduğu varlıklara veril-
meyip, fakat fail-i müşterekle (suppôtale) ilgili tecrübesine sahip olunan
varlıklara verildiğini, belirtmek esastır. Bu terimin kuvvetli anlamında
kendiliğinden bilgi pluralisttir. O halde bahsettiğimiz "evren" (monde)
hissedilebilir, faili müştereklerin çokluğundan oluşmuştur. Buna göre
"sağduyu ile farkedildikleri gibi, hissedilebilir hakikatlerin bütünü", "tec-
rübede göründilleri gibi, hissedilebilir hakikatlerin bütünü" ile örtüşmü-
yorlar. Zira, hissedilir tecrübenin, hatta ne de insanın tüm tecrübesinin,
fail-i müşterekin (suppôts) çokluğunu gösterdikleri açık değildir. O halde
algılanabilir bilginin evrenini (monde), kendiliğinden bilginin evreninden
veya, daha basit olarak, algılanabilir evreni (monde), kendiliğinden ev-
renden (monde) ayırt etmek gerekim.

Şimdi eğer "evren" (monde) terimi, kendiliğinden evren anlamında
kullanılırsa, Lalande tarafından teklif edilen panteizmin taksimi artık bir
anlam taşımayacaktır. Zira eğer, böyle bir evren varsa o otonom bir var
oıuşa sahip olur, ve o Tann ile beraber tek bir şeyi oluşturamaz. O halde
panteizm kendiliğinden evreni ihtiva edecektir.

Buna göre panteizmin taksimi algılanabilir evrene göre düşünüımeli-
dir. O halde evreni reddeden ve onu kabul eden bir panteizmi değil de
Tann'da içkin olan bir panteizmi ayırt edeceğiz. Evreni inkar eden pante-
izm algılanabilir hakikatı inkar eden, başka bir ifadeyle, onu saf olarak al-
datıcı gibi düşünen, ve aksine yalnızca, Tann olarak isimlendirdiği duy-
gular üstü (ultra-sensible) bir hakikatı kabul eden ve farklı bir yapıda ve
duygulanabilir tecrübeyi bize sağlayan şeye üstün olan bir sistemdir. O
halde Tann, evrene göre, bir çift aşkınlıkla zenginleştirilmiştir: O tecrü-
benin ötesinde olarak saf sezgi ile yakalanan (noctique) bir ve çeşitlilik
ve üstünlük anlamında ontolojik bir aşkınlıktar. Bu panteizm, evren ile
Tann arasındaki özdeşliği doğrnlamıyor, zira o, net olarak evrenin
(monde) var oluşunu ink,!r ediyor ..Ey~nin inkanndarı bahsedilmesi için
maddi hakikatı reddetmek yetmiyor; tecrübenin, fail-i müştereklikle ilgili
olarak maddi hakikatlerle birleşmiş gibi bize açıkladığı, kendileriyle ~vre-
nin (monde) oluştuğu bütün hakikatleri de inkar etmek gerekiyor: Ozel-
likle tecrübi hakikatlerdeki anlayışlan (esprit) reddetmek gerekiyor.

23. "Algılanabilir evren" diyoruz ve "tecrübe cdilebilir (cxperientiel) cvren demiyo-
ruz. çünkü, ontolojistlcr gibi Tann'nın sczgisini kabul edcnlere göre, Tanrı da tecrübenin
konusu olacaktır vc bu halde O'nu "tecrübe edilebilir" evrenden ayırd edemeyeceğimiz.
Diğer taraftan "algılanabilir" İsimlcndirmesi, zihn! tccrübenin konusu olan bizim "ben=je"
dünyamızı dcvre dışı bırakmıyor: Gerçckten "ben=jc", algılanabilir tccrübenin dc konusu
olan insanı varlığın bir kısmı yapıyor; ayrıca kcndinin (soi), tccrübesi saf olarak zihn! de
değildir.
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Panteizmin bu tipi- çerçevemizi tamamlamak için nazar-ı itibare ala-
lım- Batı düşüncesi tarihinde kimliği daha fazla saptanabilir bir sistemdir.
Gerçekten o, algılanabilir, hakikatı inkar etmeyi kesin olarak başaran sis-
temlerden nadir bir sistemdir. Mesela Lalende, tarafından cosmique pan-
teizm tipi olarak sayılan Spinoza'nın panteizmi, evrenin inkannı içermi-
yor, fakat o sadece evrenin Tannyla Cevhersel birliğini içeriyor,
idealizmin bizzat kendisi özü bakımından, evrenin (monde) düşünceye
bağlı olduğunun doğrulanması ve evrenin (monde) düşüncedeki cevhersel
içkinliğinin doğrulanmasıdır, fakat o, böyle algılanabilir bir hakikaun zo-
runlu olarak inkan değildir. Muhtemelen bu, evreni (monde) bir düşe, bir
cehalet (ignorance) ürününe indirgeyen akozmik panteizmin tamamlan-
mış formunun bulunacağı Vedalarla ilgili bir sistemdir.

Panteizmin temel tarihi ifadesi, ne olursa olsun Tann hakikatında
içkin olarak algılanabilir dünyanın var oluşunu doğrulayan ifadesidir. O
halde panteizm, öncelikle kozmik bir monizmdif4.

Fakat her kozmik monizm, panteist değildir. Panteist monizm ile
naturalist monizm arasındaki ayınmın ilk çizgisi, her monizm tarafından
doğrulanmış olan ontolojik birliğin (unite) ilkesini bularak çizilmiş olabi-
lir. Evrenin (monde) birliği, gerçekten, onu oluşturan gruplann (Spencer,
Ardigo, Büchner, Haeckel), organizasyonundan tabii olarak doğabilir;
veya birlik ilkesinin var oluşundan (presence) farklı ve gruplannkine
üstün tabiattan doğabilir.

İlk halde, evren ile algılanabilir hakikatlerin bütünü anlaşıldığı gibi,
bu monizmin evrenden başka hiçbir şey kabul eunediğini ve o halde
bunun panteist diye isimlendirme anlamına sahip olmadığını söylemeye
mecburuz. Aksine ikinci halde monizm, farklı ve gruplara üstün bir haki-
katı, Tann diye isimlendirilen bir hakikatı ihtiva eder: Evren ile Tann 'nın
fail-i müşterckle ilgili olarak (suppôtalement) birleştiklerini söylemek bir
anlama sahip olacak ve öyle ise panteizmin bir formu önünde bulunuyo-
ruzlS.

Başka bir ifade ile evren ile Tann arasındaki özdeşliğin doğrulanma-
sının bir anlama sahip olması için fail-i müşterckle ilgili olarak

24. Genel olarak pantcizrnin, monizmin bir formu olduğu doğrulanabilir mi? Mo-
nizrn kesin olarak panteizmin en fazla kendiliğinden ifadesidir: pluralist panteizmin tarilü
formlarını belirltmek mr olacaktır. Fakat, spekiilatif planda, hakikat algılanabilir-ötcsi ve
ilahı bir evrene (monde) indirgeyen, bununla beraber tanrıların çokluğunu kabul edecek
olan akozmik bir sistemin imkanı devre dışı bırakılamaz, o halde panteizm. özii bakımın-
dan monist değildir.

25. Ampirizm istisna edilirse bUtiin felsefi sistemlerin (özellikle biitiin monimıler),
bUtiin algılanabilir varlıkların tecriibe ötesi gör!inUmlere sahip olduklarını kabul ettikleri
gerçektir. Fakat bunlar, daima farklı ve algılanabilir göriinUmlere iistiin olarak anlaşılmaz-
lar.
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(suppôtalement) onunla birleşmesıne rağmen algılanabilir evrene
(monde) indirgenebilir herhangi bir şeyi kabul etmek gerekir. Panteizm-
den bahsedilmesi için, evren ilc Tann özdeşliğinin mutlak olmaması gere-
kir. Fail-i müşterekle ilgili olarak evrenle birleşmiş olmaliına rağmen pan-
teizm için, belli bir anlamda sezgiselolarak (noetiquement) ve ontolojik
olarak kendine aşkın olan bir hakikatı kabul etmek esastır: Sezgisel ola-
rak (noetiquement) çünkü, algılanabilir evrenin belirmesi için bu hakikat
algılanabilir olmak mecburiyetinde değildir, ontolojik olarak, çünkü o
farklı yapıda ve özel algılanabilir gerçeklere üstün olmaya mecburdur26•

Bizim çıkardığımız neticeler burada Peder Valenis'inkilerle birleşi-
yorlarZ1.

Doktrin olarak meydana çıkması (se produire) araştınıdığı zaman,
panteizmin her hangi bir form gibi görülmesi daima, ifadesi hemen bu
sistemden diğerine değişen iki esas tezin doğrulanmasından ibarettir:
Tann ve evren (monde) tabiat olarak, gerçek olarak farklıdırlar, onlar var-
lık (etres) olarak gerçekte farklı değildirler.

Tann ile evren (monde) arasındaki (birliğin bağnndaki) bu farkın dü-
zeyini kesinleştirmek için, Tann'nın şahsi varlık olarak veya ruhi varlık
olarak anlaşılması gerckip gerekmediğini kendi kendimize sormalıyız.
Böylece, Hıristiyan filozoflar için, ruhaniyetten doğan, Hıristiyan
Tann 'sının üçüncü özelliğini, şahsiyetini incelemeye götürülüyoruz.

Soru: İki anlama sahip olabilen "şahsı" teriminin iki tercihine uygun
düşen "Tann Şahsı midir?":

iLA anlamında şahıs olan A."u.

26. Pantcizrnin esasının rasyonalist olmak, yani ilke olarak tecrübcden bağunsız bir
şekilde veya onunla çatışma halinde davranmak olup olmadığı kendi kendine sorulabilir.
Gerçekten evrenin inkarı ve ortak faillerin (suppôts) çokluğu kuşkusuz te<"TÜbeyemeydan
okumuş olmaya benziyorlar. Bununla beraber, bizim yargunıza göre, eğer panteizmin ras-
yonalist olabilmesi ve hatta rasyonalist metodun, panteist veya monistiğin kuruluşlarına
daha kolay bir şekilde elverişliliği şüphenin dışında ise, genel bir planda rasyonalizmin
panteizmin metodu olması doğrulanamayacaktır. Şüphesiz o akozmik panteizmin metodu-
dur. Aksi olarak kozmik panteizm tecrübenin verilerini zorunlu bir şekilde inkar etmiyor.
zira böylece müşterek faillerin çokluğunun tecrübede verilmiş olması. herkes için açık de-
ğildir. Monizm ile pluralizm arasındaki boşanma o halde tecrübenin ötesine yerleşiyor,
zira her iki halde de saygılı durumlar tecrübenin bütünleşmesidir (cntegration). Rasyona-
lizmden bahsedilmesi için, bu bütünleşmeleri tecrübenin istediği açıklamalar gibi anlaşıl-
maması fakat saf olarak apriori veriler gibi anlaşılması gerekir.

27. A. VALENSIN, A. travers la me-tepysique, Paris 1925, p. II ı. Bu çalışmanın
ikinci kitabı, panteizmin eleştirel ve tarihi incelemesine aynımıştır.

28. Akıllılann (csprits) zıhni ve ahlfıki toplumuna katılmaya kendine müsaade eden
özelliklere sahip olarak bireyolmak: kendinin şuuru, akıl, yani hakikatı yanlıştan. iyiyi
kötüden ayırt etmenin kapasitesi; diğer makuller karşısında değerini doğrulayabildiği mo-



390 JULES GIRARDı - MURTAZA KORLAELÇI

"Sırf böyle bir şahsı ilgilendiren veya tek başına ona ait olan özel, bi-
reysel C."29.

o halde Tanrının şahsi olup olmadığını sorarak, zeka ve irade ile do-
nanıp donanmadığını (doter) bilmek araştınlabilir; veya O'nun bireysel
bir hakikat yani evrene aşkın olup olmadığı araştınlabilir. Bu iki soru ör-
tüşmezler (coi'ncider): zira zeka ve irade sıfatı Tann'ya, O'nu evrenin öte-
sine yerleştirmeksizin verilecektir; ve diğer taraftan Tann evrene aşkın,
fakat Şahıs olmayan bir hakikat yapılacaktır. Bununla beraber iki soru
arasında objektif bir bağ vardır. Zira iyi anlaşılmış Tann aşkınlığı, Şahıs
olmayı ister; ve diğer taraftan, Tann 'yı Şahıs yapan tez, en azından mater-
yalist içkincilikle çatışma halinde olur. Lalanda şöyle yazıyor: "Teizmle
panteizm arasındaki muhalefet 19. Asırda sık sık bilimsel tartışma formu-
nu aldı: "Tann şahsiyet midir?" Problemin bu formu Jacobi'ye kadar çıkı-
yor3°.Gerçekten, eğer aşkın (Tann durumunda) şahsi (personnel), bireye
işaret ediyorsa problemler zamandaş olurlar; eğer şahsı zeka ve irade ile
donatılmış demek istiyorsa, o, zamandaş değildir. Burada bizi meşgul
eden bu son problemdir.

Şahsiyeli ilgilendiren şey, tarihi görüş açısından, zihnı yetenek ve
hürriyete aynı önernin verilebilmcsine benzemiyor. Zekayı (intelligence)
Tann kabul eden çok sayıdaki antik ve modern düşünür (seçme kapasitesi
anlamında düşünüldüğünde) kesin olarak kendi hürriyetini bilmiyor veya
inkar ediyor: Platon ve Aristoteles, İbni Sina ve İbni Rüşd, Spinoza ve
Leibniz böyledir. O halde zekice bekle. F*at bu evrenselolarak Tann'ya
atfedilmişe benzemiyor. Yeni Platoncu BIR, düşüncenin ötesine yerleşi-
yor. Maneviyata (spritualitc) gelince, mesela Anaxagoras'ın Tannsında,
Stoalılannkinde, Politeizminkilerde, Hobbes'unkinde, bu tannlar tecrübe-
de verilmiş daha elverişli ve daha asıl konu tipi (matiere de type) oluştur-
malanna rağmen maneviliği bulmak zordur. O halde bize ne hürriyetin ne
zekanın, ne maneviyatın, Tann 'nın idesine evrenselolarak katılmış özel-
likler (traits) gibi düşünülemediği sonu(mnu çıkarmak gerekir gibi geli-
yor.

Böylece, geçen formülün daha"boş'kavniinlanna yeniden gönderil-
miş oluyoruz. "Tanrı" özü bakımından algılanabilir tecrübede göründük-
leri gibi varlıklardan farklı ve onlara üstün olmak mecburiyetindedir. O
halde O, manevi olmak veya en azından tecrübede görünenden farklı bir
madde tipi, ve özü bakımından ona üstün olmak mecburiyetindedir.

ıinerle karar vermenin kapasitesi. Bakınız, Lcipniz, Thcodice, I, 89; Kanı Gnındlegııng
zur Met. der Sitten, Zesect., s. 84, ve 96-99" (lalende, s. 740), Bununla beraber bu tanım,
şekli olarak farklı iki şansın görünümünü bizzat birleştirir. bireylilik ve akılların zıh-hi ve
ahlaki topluma katılmaya kendine müsaade eden özellikler.

29. Lalande, s. 741-742.
30. Lalande, s. 740.
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Şimdi bu çalışmanın başında sorduğumuz sorulardan birine Ç.evap
verebiliriz. Evrenin başlangıcında, sadece bir "Gücün" veya bir "Ustün
Varlığın" varlığını ..düşünen bir kimse ateist midir? Bu durum, bu
"Gücün" veya bu "Ustün Varlığın" anlaşılış biçimine bağlıdır. Eğer onla-
ra algılanabilir gerçekliklerIc aynı tabi at yüklenilirse, hiçbir şey onlan
"Tann" diye isimlendirmeye izin vermez. Aksine eğer onlara öz itibariy-
le, algılanabilir gerçekliklere bir üstünlük veriliyorsa, onlar maddi düzey-
den çıkarulmasalar bile, ne kadar ilkelolursa olsun, ilahiliğin doğrulan-
ması sözkonusudur.

Bu üstün gerçeklik ruhi veya maddi olarak anlaşılabildiği için, pante-
izm ruhi veya materyalist olacaktır. O halde biz Lalande ile beraber (Lac-
helier ve Ranzoli 'nin aksine), işaret edilen anlamda tabiatın belirlenmesi
şartıyla, materyalist panteizmden bahsetrnenin meşruluğunu düşünüyo-
ruz: O halde bütün gerçekliği, tecrübede verilmiş olan madde ile aynı ya-
pıda olan ortak maddi failine indirgeyen materyalizmlerden ne plüralist
materyalizme, ne de monist materyalizme, panteist ismi verilmeyecektir.
Panteizm asla bir pankozmizm değildir.

Yine panlojist panteizmi, Tann 'nın bir zeka veya tabi olarak canlılık
ilkesi, evrenin ruhu olarak anlaşıldığı hilozoist panteismden ayırmak ge-
rekecektir.

Kısacası panteizm, kendisi için her şey Tanrı olan bir sistem olarak
isimlendirilebilir, yani orada hiçbir şey, farklı ve hissedilir gerçeklikten
üstün tabiatın (naturc), (ruhl veya maddI) bir gerçekliği gibi anlaşılmış
olan Tann'dan ayn fail-i müşterek olarak var değildir.

Böylece anlaşılmış olan bir ilkenin, ciddi ontolojik bir ikiciliğe çarp-
mış olduğu kesindir: Eğer o, Tann diye isimlendirilirse, böyle isimlendi-
rilmemiş de olabilir. Eğer onun, tecrübe dünyasına göre farkı ve üstünlü-
ğü, ve kendine göre evrene bağımlılığı aydınlığa kavuşturulursa Tann
diye isimlcndirmeye yönelinecektir. Eğer aksine, onun sonsuzluğu üze-
rinde ısrar edilirse onu,tabiat diye)simlendirmeye yönelinecektir.

Vurgulann bu hakikati temelini, tam anlamıyla metafizik boşanma-
lardan ziyade, gerçeklik karşısındaki farklı tutumlarda, veya tercih edilir-
se, dinı algılanabilirliğin farklı bir derecesinde bulur. Bunun için, ontolo-
jik plan üzerindeki monizmin temel belirsizliği yüzünden dinı bir çözüm
yolu (temperament) dinı sonuçlan (implications) geliştirecek (develop-
per) ve ondan bir panteizm yapacaktır, mistisizme bakınız; o zaman laik
çözüm yolu naturalist sonuçlan (implications) geliştirecek ve ondan bir
naturalizm formu yapacaktır. Mesela idealist monizm, Lavella veya Gen-
tile nezdinde panteist olacaktır, aksine Brunschviog veya Croze nezdinde
o, naturalist olacaktır.
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Böylece sormuş olduğumuz ikinci soruya yeterince kolay cevap veri-
yoruz. Çok sayıda ve bazen de araya girdirmeye mecbur olduğumuz açık-
lamalar böyle bir ayınmın kolayolmadığını gösteriyorlar ve onun nasıl
inkar edilebildiğini, bazen haklı olarak açıklıyorlar. Eğer gerçekten (La-
lande 'in tanımına göre) aşkın gerçekliğin her inkan panteizm diye isim-
lendirilseydi, panteizm ile atcizm arasındaki ayınmı sürdürmek mümkün
olmayacaktı; aynı şekilde Tann ve evren kavramlannı ayırmak da imkan-
sız olacaktı. Tam tersine eğer "evren ve Tann" kavramlan bizim açıkladı-
ğımız anlamda anlaşılmış olsaydı, bir taraftan onlan ayırt etmek diğer ta-
raftan panteizm ile ateizmi ayırt etmek mümkün 0lurdu31•

İnceliği yüzünden böyle bir ayınm, metafizik planda ve psikolojik
planda anlamsız gibi gelebilecektir: Teklif edilmiş olan sınır çizgisi, bir
düşünce hareketini ve kendine özgü problemlerin bütününü belirlemek
için çok muğlak (vague) görünecektir.

Her şeyden önce burada ateizmin tabiatını açıklamak sözkonusu ol-
mayıp, fakat basit olarak bir tanıma teşebbüs etmek sözkonusudur. Bu iş,
(tespit edilen) karmaşıklığına rağmen sadece bir giriş niteliğindedir. Tek-
lif edilen sınır çizgisine gelince o, bize "evrene" göre zihni ve hayati iki
tutumu yeterince net olarak ayınyor gibi geliyor. Zihni planda (algılana-
bilir tecrübenin) evrenini ontolojik olarak aşmanın imkanına inanmayan-
lann tutumu, onlar bu imkanı kabul eden görüşe karşı geliyorlar. Başka
bir ifade ile "evrende" üstün gerçekliği gören düşünce onlara mutlak bir
temel bulmak için, insan ve tabiatı aşmanın zaruretini doğrulayanınki ça-
tışıyor. Diğer taraftan hayati planda, "dünyevi" değerlerle sınırlı ufuk
kesin olarak, öbür aleme açık olan ufka (horizon) muhalefet ediyor. Tann
ve ateizm problemi gerçek olarak bir taraftan aşkınlık, "metafizik" ger-
çeklik problemi, diğer taraftan insan ve dünyanın ontolojik ve değerlerle
ilgili (axiologique) özgürlüğün (autonomie) problemidir.

Yine, bitirmeden önce Tannnın sonsuz olgunluğu üzerine bir söz.
Onun evrensel bir şekilde Tann kavramına eklenmiş olmadığını tespit
etmek kolaydır: Aristoteles'in Tannsı ve Platonunki, politeizmin Tannla-
n, Locke ve Hobbes'ın Tannsı, Renouvier'in son felsefesinin Tannlan
kesin olarak, sonsuz bir şekilde mükemmelolarak anlaşılmamışlardır. O
halde eğer "Tann" sonlu terimlerle düşünü1ebilseydi, "evreni" oluşturan
diğer varlıklann tümüne göre onu belirlemek nasılolurdu? Tannnın aş-

31. Bize, vardığunız sonuçlar, Rahner'in durumuna cevhersel olarak birleşiyor gibi
geliyor: "Eğer panteizmin belirleruniş bir formunu (özellikle Alman idealizminde) ateizm
olarak isimlendirmek gerekirse (Spinoza'nın sistemi gibi), bu bir taraftan insan ve evreni,
diğer taraftan Mutlak. basit olarak tek bir şeye indirgememeye sahip olan kapasiteye bağ-
lıdır". Biz kendi payunız için, mesela ateist pantei7m olarak Spinoza'nın seçimi hakkında-
ki bazı rezervleri formülleyeceğiz.

/'.-
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kınlığı problemini incelerken bu soruya daha önceden cevap verdik:
Tann, farklı tabiatlı ve tecrübenin, manevi'ligi (spiritualite) zarurf olarak
ihtiva etmeyen diğer varlıklannın üstünde olmak mecburiyetindedir.
Buna göre, belli bir anlamda Tann 'ya muhalefet eden "evren" (monde),
ne sonlu varlıklann (Tann 'nın bizzat kendi sonlu olabildiği için) bütün
olarak, ne de maddi' varlıklann (Tann 'nın kendisi de maddi olabildiği
için) bütün olarak tanımlanmış olmayacaktır. Fakat tecrübede verilmiş
olan varlıklann veya varlık olabilenlerin bütünü olarak tanımlanmış ola-
caktır.

Sonuç olarak, sonraki aydınlatıcı bilgiler olmaksızın, Hıristiyan
Tann 'sının özelliklerinin dört grubundan hiçbiri, Tann 'mn farklı kavram-
lanm evrenselolarak ortaya koyamaz. Bununla beraber tam kozalite, aş-
kınlık ve sonsuz olgunluk, eğer onlar daima ..tam kabullerinde hazır değil-
lerse, bir anlamda onu zayıflatmış olurlar: üzellikle, kozalite daha genel
ve (tam değil) anlamda alınmıştır ve aşkınlık, ontolojik planda, algılana-
bilir varlıklara göre daha üstün ve onlardan farklı olarak ve sezgisel
(noetique) planda, algılanabilir tecrübeye aşkın olarak; nihayet sonsuz ol-
gunluk, açıkladığımız anlamda özü bakımından bir olgunluğun boyutlan-
na indirgenir.

Kısaca Tann kavramı herkes için belli bir "aşkınlığı" ihtiva eder:
Tann, evrene etki eden Aşkındır. O haLde teorik ateizm, kendine göre ev-
rene etki eden bir Aşkınlığın kesinlikLe doğruLanamadığı bir doktrindir2•

B. PRA TİK ATEİzM
Pratik ateizmin, hepsi de Louis Boisse tarafından Lalande'ın ateizm

başlığı (rubrique) altındaki gözlemlerde, verilmiş olan tanıma indirgen-
miş bir çok tanımlan verilir: "Tann yokmuş gibi yaşayanlann tutumu.
Bossuet'in şu metnini müzakere ediniz: "Her kaLpde, bütün eyLemLereya-

31. Bu düşünceleri neticelendirmeden önce, Maritain 'in teklif ettiği anlamda, "sözde
ateistler" hakkında bir söz ilave etmek istiyoruz. "Tanrı'ya inanmadığına inananlar fakat
gerçekte şuursuzca ona inananlar, çünkü var oluşunu inkar ettikleri Tann, Tann değil,
fakat başka bir şeydir". (La signification de I'atheisme contemporain, Paris 1949, p. 9).
Olgu problemini burada tartışmaya mecbur değiliz: Sözde ateizm, daima böyle değilse de,
ekseriya yanlış olarak anlaşılmış Tanrı'nın inkarı değil midir? Şimdiki bizim görevimi7~
atei7mi tanrmlamak olunca, tabii olarak, bu cins durumun, ateizmi veya sözde ateizmi ni.
telemesi gerekip gerekmediğini kendi kendimize sormak olacaktır. Bizim görüşümüz,
yanlış olarak anlaşılmış bir Tanrı'yı inkar edenler yine de ateist olmaya devam ediyorlar.
Onların haklı olarak, onun, düşündükleri kabul edilmez biçimde teklif edilmiş olduğunu
gördükleri için aşkın hakikati inkar ettikleri gerçektir; fakat diğer taaftan bu anlayış biçi.
mini tek imkan olarak düşündükleri için onlar bu hakikatı ona başvurmaksızın inkar edi-
yorlar, veya onu tanrmak imkanına itiraz ediyorlar. Bu insanlar eğer bu hususta daha mü.
kemmelce bir kavrama sahip olsalardı, belki de Tanrı'yı, veya O'nu tanıma imkanını inkar
etmeyeceklerdir: Bu düşünce ister onlarla diyaloğu açmak olsun, isterse onların tutumuna
bir yargı getirmek için olsun, en büyük önem taşır. Bununla beraber bu kavram onlara
eksik kalıyor ve o halde onlar genel terim halindeki Tanrı 'yı inkar ediyorlar. Gerçek şu ki,
eğer ba7.l şartlar gerçckleştirilseydi onlar inanacaklardı, oysa bu şartlar eksik olduğu için
onlar da inanmıyorlar. Özellikle eğer bazı şartlar gerçekleştirilseydi bir insan inanacaku
hükmüne dayanan tahminler basit hipotezlerin seviyesini güçlükle aşarıar.
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yılan gizli bir ateizm vardır: Tanrı hiçe sayılıyor" (Pansees detachees II).
Buradaki ateizm, Tann'nın varoluşunu inkar etmekten ibaret değil, fakat
insan davranışı üzerindeki onun etkisinin değerini inkar etmekten ibaret-
tir"33.En cari olan bu tasvire göre pratik ateist niteliği, Tann 'nın varolu-
şunu doğrulayan şahıslara veriliyor.

Bu tanımın içinde, pratik ve teorik arasındaki aynm yerini buluyor.
Gerçekten Tann yokmuş gibi yaşamaktan ibaret olan pratik ateistin tutu-
munu, insan davranışı üzerindeki her ilahi etkiyi hesaptan çıkaran ve bu
tutumu teori haline getirmiş olan doktrinden ayırt etmekte haklı olunuyor.
Bu doktrin teorik ateizme yükselmiş olamıyor, zira o, Tann 'nın doğrulan-
ması ile bağdaşamaz değildir, fakat gerçekleştirme (operatif) planında, in-
sanın ontolojik bağının ve Aşkınla bizzat karşı karşıya bulunma"dünyası-
nın gevşemesi olarak anlaşılan metafizik bir deizmi yaı:ısltıyor. Tann
kendinde (en soi) bir gerçeklik, bir "Yüce Varlık", bir "Ilk Neden"dir;
fakat gerçek varoluşa müdahale etmez; O hakikati açıklar fakat hayatta
hiçbir şey değiştirmez. Bu, "dinin Tann'sına" "muhalefetle, bazen, "filo-
zoflann Tann 'sı", fakat daha ziyade saf olarak öznelci belli bir felsefenin
Tann 'sı olarak isimlendirilen varlıktır.

Daha kesin olmak için şunu ilave edelim: Eğer saf pratik ateizmi
aynı şahıs tarafından açıklanmış (professe) doktrine karşıt olan bir davra-
nışsa, zihni planda bununla birlikte bu ateizm bu şahsın "anlayışına" bağ-
lanır. Onun değerlendirmelerini, kararlannı, meşguliyetlerini ufkunu" alı-
şılmış olarak dikkatini üzerine taşıdığı değerler sistemini emreden temel
davranış budur. Böylece anlayış (mentalite) teoriden aynlır; hatta o, bu
hususta onunla çatışabilir. Ateist bir anlayış (mentalite) teist bir doktrinle
birlikte var olabilir. Pratik ateizm her şeyden önce anlayış planı üzerinde
ve hatta bu sözle temel egzistansiyel yönlendirmelerin planı üzerinde yer
alıyor (sc situer).

Bununla beraber "Tann yokmuş gibi yaşamak" neye işaret ediyor?
Bu şuna işaret ediyor: Genellikle .Tann 'nın olmadığı bir değerler sistemi-
ne göre"yaşamak. Pratik ateizmdenbahsedebilmesi için Tann 'nın yoklu-
ğuna alışılmış olmak gerekir: Orta veya kararsız bir davranışa, hatta bu
davranış kendi öz varoluşuyla tamamen tutarlı olmasa bile, genelolarak
Tannyı inkar etmedikçe ateist denemcz:Diğer taraftan, dindar bir Şahıs
genellikle özel bir durumda, Tann yokmuş gibi davranabilir, davranışının
bütünü ile ateist olarak düşünülmesine izin vermeyen şey şudur: aksi
halde bazı azizler hariç herkes ateist olacaktır. Lalande 'in sözlüğünde L.
Boisse tarafından zikredilen Bossuet'in sözünün sakladığı (receler) ikirci-
lik değil midir?: "Bütün eylemlere yayılan, bütün kalplerde gizli bir ate-
izm vardır. Tam tersine dini inancının pratik sonucuna ilgisiz bir Şahıs ge-
nellikle, bazı şartlarda inanan olarak davranabilir (mesela, dini bir
evlilikte anlaşarak veya kefenini hazırlayarak.)

33. pp. 87.88.
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Bununla beraber, hana bu açıklamalarla, somutta, pratik ateizmin
hallerinin kimliğini saptamak kolayolamayacaktır. Gerçekten, tamamıyla
ateist bir hayanaki bazı dinı hareketlerin bulunuşu (prcsence) ile
Tann'dan boş uzun devrelerle, geçici dinı canlanmalann ardarda geldiği,
tutarsız, dinı ve ahlllid olarak yüzeysel bir hayat arasındaki sınır çizgisi
hangisidir?

Üstelik, pratik ateizmin kimliğini saptamak için, değerlerin belli bir
sisteminde Tann 'nın yok olduğunu ortaya koymak gerekir. Oysa bu ob-
jektif bazlarda karar vermiş olmayı gerektirmeyip, subjektif bazlarda onu
gerektiriyor. Gerçekten, böyle bir birey için Tann 'ya iman ile anlaşmaz-
lık içinde olan bir gelişme, diğerleri için bu aynı iman ile istenmiş (pos-
tule) olacaktır. Bazılannm, teolojik ufka kesin olarak yabancı diye düşü-
necekleri bir değerler sistemi diğerleri için, Tann iradesi üzerine
kurulmuş olabilecektir. Buna karşılık, bazılannm ancak Tann 'da kurula-
bileceğine inandıklan bir değerler sistemi, diğerleri için özerk olacaktır.
Böylece, objektif olarak Tann 'yı kabul etmenin (recannaissance) fiilleri
olan bazı dini hareketler, bazı sujelcr için sadece sosyal nedenlerden dola-
yı kabul edilmiş dış tutumlar olabilir.

Diğer nedenlerden d.olayı, pratik ateizmle ahlaksızlık arasında bir eş
değerlilik de kurulamaz. Ilkin çok sayıda yazar, Tann'yı hesaba katmaya-
rak bir ahlak kurabilmeyi düşünürler: Mesela Bayle, Kant, Max Scheler
ve çok sayıdaki Thomas'cılarda olduğu gibi. Herkes, "eğer Tann yoksa,
her şey serbesttir" (Dostoievski) şeklinde düşünmek için, aynı görüşte de-
ğildir. O halde, kendi öz davranışını "Tann ile ilişkiye koymaksızın na-
muslu ve şerefli olarak davranmak mümkündür. Ikinci olarak bazı Şahıs-
lann alışkanlıkla veya mizaç (temperament) olarak, onlann teorik planda
doğ~!anmadıklannı bilmelerine rağmen ilkelerde sadık kalmalan olabili-
yor. Uçüncü olarak ahlakı davranışla, ahlaksız davranış arasındaki smır
çizgisini, özel fiilleri yargılamak sözkonusu olmayip, fakat bütünüyle bir
davranışı yargılamak sözkonusu 'oldukça, (burada sözkonusu olan) öznel
s fere oturtmak güç olur. Nihayet ciddi olarak ahlaksız bir davranış, bir
hayat Tann 'sının yokluğunu açıklamak için (denonccr) yetmeyebilir: Zira
eğer bu ahlaksızlık şuursuz bir şekilde Tann 'ya karşı isyan olarak, ciddi
bir tutarsızlık olarak yaşanırsa, diğer taraftan, eğer ahlaksızlık vicdan aza-
bına eşlik ederse, Tann 'nın yokluğunu doğrulamaya müsaade edilmez.
Aksiyonun psikolojik bağlamı bizzat aksiyonun bir kısmı oluyor. O halde
pratik ateizm günahın anlamının ve, buna göre dinı düzen nedenleriyle
ilham edilen (ve tamamen din dışı nedenlere dayalı vicdan azabından ay-
nlan) vicdan azabının (remords) yokluğunu da içerir.

O halde pratik ateizm ve dinı ilgisizlik yeterince birbirine yakın iki
tutumdur: Onlar Tann 'nm bir değer olmadığı ortak duygusuna sahiptirler,
buna göre, O'nun doğrulanması veya inkan az önemlidir; büyük şeyler
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değiştinnezler. Onlar şu hususta bir birinden aynlırlar: Pratik ateist (bu
ifadenin en sık kullanılan anlamında) Tann 'nın varoluşunu teorik olarak
doğrularken, ilgisiz (indifferent); teorik planda yer almaz. Fakat bu teorik
fark "dinı" düzeye sahip değildir ve analiz daha uzağa itilerek, belki de o
bizzat teorik plan üzerinde tartJşllabilecektir. O halde bir kez daha, teizm-
le ateizm arasındaki sınır çizgisinin soyut planda daha az net olmasına
rağmen somutta daha net olduğu, ve dini ilgisizlik tarafından ortaya ko-
nulmuş problemlerin, geniş bir ölçüde teistlerin kendilerini ilgilendirebil-
diği seziliyor.

Bu nedenlerden dolayı, daha yukanda açıkladığımız gibi, Tann 'nın
varoluşu problemi karşısında doktrinal tavır almalan, teorik ateizm adlan-
dınnasıyla sınırlamak, ve dinı ilgisiz.liği pratik ateizmin fonnlan arasına
katmak bize daha uygun görünüyor. Ilgisizlik terimi, aynca teorik planda
çok sayıda "teistin" tutumunu yansıtır gibi geliyor. O halde pratik ateizm
genellikle Tann yokmuş gibi yaşayanlann, veya başka bir ifade ilc, ister
var oluşu doğrulasınlar, isterse problemi ortaya koymaktan yoksun kal-
sınıar, Tann probleminde existentielle bir düzeyi tanımayanlann tutumu
olacaktır. Speculativo-pratique (nazari pratik) ateizm şu tutumu teorilcşti-
recektir: O halde bu, doktrinal bir tavır takınma (teorik ateizm gibi)
Tann'nın var oluşunun doğrulanması üzerinde doğrudan değil, Tann'nın
existentielle değerinde olacaktır.

Pratik ateizm, ya genelolarak insan hayatına, ya da özelolarak top-
lum hayatına başvurabilir. Bu sonuncu özel problemleri ortaya koyar:
Tann 'yı doğrulamanın, bireysel hayatı güdüleyen bazı neticeleri ihtiva et-
tiği gerçekten bilinebilir ve din, hukuk ve fiilde yasaklanarak, toplum ha-
yatı planında ifade edilmekten yoksun bırakılmış, tamamen Şahsı bir
problem haline getirilebilir.

Şimdi bize, ateizm ilc laicisme arasındaki ilişkileri kesin bir kararla
belirtmek mümkün oluyor. Geniş manada laicisme, dini halk hayatından
çıkanp atmakla meşgulolan her çeşit evren ve hayat anlayışını (concepti-
on) ihtiva eder (comprendre). Teorik olarak laisisizm ateist olabilir veya
olmaz. Menfilikte (dans la ncgative) o, özgül bir fenomen olarak, pratiğin
bir teorisi olarak ortaya çıkar; bu teoriye göre din sadece şahsın özel ha-
yatını ilgilendiir, ve topluluk hayatında bilinmemelidir. O halde özgül fe-
nomen olarak laisizm, toplum hayatı düzeyinde bir pratik (spekulativo-
pratik veya saf olarak pratik) ateizmdirJ3•

34. Laisizmi (Ia,cisme) Devlet doktrini olan laiklikle (sai'ctie) karışurmamak gere-
kir: Laikliğe göre Devletin felsefi veya teolojik bir yargıyı, dini problem üzerinde topla-
maya yetkisi yoktur. Gerçekten böyle anlaşılan bir Devletin, dini fenomen üzerinde, sos-
yolojik tabiatlı bir yargıyı dile getirmesini. böyle bir yargı temeli üzerinde hareket
etmesini hiç bir şeyengellemiyor; böylece o. belirlenmiş hakları dini kuruluşlara da tanı-
yabilccek ve bu hususta canlılığı (activitc) koruyabilccektir, laik bir bakış açısı onu, bun-
lan tanımamaya götürse bile.
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Biz teorik ateizm ve pratik ateizm şeklindeki klasik ayınmlardan ya-
nayız: Birinciyi varlık olarak Tann 'ya göre, ikinciyi değer olarak
Tann 'ya göre tanımladık. Bununla beraber sonradan teorik ateizmde bile
değerler teorisi ile ilgili (exiologique) birleştirenin varlığını (presence)
aydınlattık, zire Tann 'nın doğrulanmasının yokluğu, tam anlamıyla dinı
tecrübenin yokluğuna sürükler. Böylece en genel kabul edilişinde ateizm,
Tanrı' nın değerinin bilinmediği; Tanrı' nın, evrene etki eden bir Aşkın' a
işaret ettiği existentielle bir tutumdur. O halde, bu daha genel anlamda
ateist; inanmayan her şahıs; yani hayaunda dini bir anlam belirtisi olma-
yan herkestir.

Burada aşkınlık iki anlama bürünüyor; sezgisel (noetique) ve ontolo-
jik. Sezgisel anlamda, Aşkın, algılanabilir tecrübenin ötesindedir; ontolo-
jik anlamda o, farklı tabiatlı ve evrene üstündür. Evren (monde), algılana-
bilir tecrübede verilmiş olan algılanabilir gerçekliklerin tümüdür. Evren
üzerindeki eylem, geniş anlamda etkileyici, veya son, yahut da formel ko-
zalitenin planında uygulanabilen bir etki olarak anlaşılmalıdır; o tam veya
kısmı olabilir. Bu ifadelerde Tann'nın değerinin üstünlüğüne, O'nun bü-
yüklüğüne işaret eden değer teorileri ile ilgili (axiologique) anlama sıkı
sıkıya bağlanılıyor; bundan dolayı o, bu inanca (convection) dalmış olan
insanı var oluş tipine işaret ediyor.

Ateizmin farklı formlanna gelince, bizim de sonunda varacağımız
terminoloji, takip eden şekildedir: T~orik ve spekülatif ateizm, evren üze-
rinde etki yapan Aşkın 'ın varoluşunun, ister O inkar edilerek (assertori-
que ateizm), ister problem çözülmez diye açıklanarak (agnostik ateizm),
isterse problem anlamdan yoksun diye yargılanarak (semantik ateizm)
olsun, kesinlikle doğrulanamadığı bir doktrindir. Pratik ateizm veya dini
ilgisizlik,Tann yokmuş gibi yaşayanlann, veya başka bir ifadeyle, ister
Tann 'nın var oluşunu doğrulayarak, isterse problemi ortaya koymaktan
vazgeçerek olsun, Tann probleminde hayati bir düzey tanımayanlann tu-

üstelik pratik ateizmin muhabiri (correspondant) olan, O'nun olmayan var ollJ!iuna
inanmış olmasına rağmen Tann varmış gibi yaşamaktan ibaret olan bir "pratik teizrnden"
bahsedilemeyecek mi? Eisler bu cinsin durumunu göz önünde bulunduruyor: Forberg'e
göre, ateist olarak, dllnyanın ahlaki düzeninde pratik bir imana sahip olunabilir, her halde
Tann'ya inanılıyorrnuş gibi hareket etmek gerekir; Tann'da ideal ahlak gücünü kaybet-
mez. (Atheimus in Eisler, I, p. 130) ("Philos Journal" VIII. 1798, pp. ıı ef sq; aynı şekil-
de Vahinger, Die Philos des Als ob, 19 ll)" (Atheismus, in Eisler, I, p. 130).

Bununla beraber bize, bu durumlar Tann'dan bağımsız ahilli bir düzenin doğrulan-
masına, ateizrnin özel bir haline indirgenebiliyorlar gibi görünüyorlar. "Pratik tcizrnin" ni-
teliği burada sadece, ahilli düzenin geçerli tck esası olarak Tann 'nın varoluşunu düşüne-
nin görüş açısına sahiptir: Gerçekten bu görüşte ahlaki olarak düşünen ve hareket eden,
"Tann varmış" gibi düşünür ve hareket eder. Fakat bu insanın subjektif açıdan durumunu
belirtmek için en önemli olan, ahlaki düzenin Tanrı'nın var ollJ!iundan bağımsız olarak ku-
rulmasıdır: O halde ateist bir ahlak söz konusudur.
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tumudur. Speculativo- pratique (nazari-pratik) ateizm, kendine göre
Tann 'nın insan hayatı üzerinde, veya genel hayat üzerinde veya en azın-
dan halkın hayatı üzerinde (Laicisme) etkiye sahip olmasının gerekmedi-
ği doktrindir.

O halde teorik veya spekülatif ateizm veya spekülative-pratik ateizm
gerçekten doktrinler olarak bir biriyle uyuşuyorlar, fakat birinin doğrudan
doğruya Tann 'nın var oluşu planı üzerine yerleşmesi diğerinin ise insanın
var oluşu planı üzerine yerleşmesi konusunda farklı oluyorlar. Pratik ate-
izm ve spekülative- pratik ateizm, Tann 'nın existentielle değerine göre
belirirler, fakat biri bir tutum, diğeri ise bir doktrindir.

Geçen analizler, sadece soyut sistemlere işaret etmeyip, fakat düşün-
cenin ve hayatın somut yönelimlerine de işaret eden bir terimin anlamlan-
nı ortaya çıkarmakta ve sınıilamakta varolan güçlüğü doğruladı. Bunun
içindir ki farklı ifadeler saf halde nadir olarak gerçekleşirler: Onlar en çe-
şitli nüanslan sunarlar ve çok karmaşık bir biçimde birbirine girerler. Bu-
nunla beraber bize, sınırlannın şuurunda anlambilimle ilgili sınıflama de-
nemesi, problemi aydınlatmak için bazı yarara sahip olabilir gibi geliyor.
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