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PASCAL EP STEMOLOJ S NDE AKIL

7ahin EF L*

ÖZET

Biz bu makalede, Pascal epistemolojisinin temel dayanaklar ndan birisi olan
akl , onun farkl versiyonlar n , i leyi biçimini, s n rlar n , daha da önemlisi ne türden bilgi üretti)ini, bunlar n do)ru ve güvenilir olup olmad ) n anlamaya, aç klamaya ve analiz etmeye çal aca) z. Burada, Pascal, özellikle, Descartes’ n felsefesini, akl mutlakla t rmas n ve dini konulardaki görü lerini ciddi bir biçimde ele tirmektedir. Ona göre filozoflar n akl , hiçbir konuda bize do)ru ve sa)lam bilgi vermez. Aksine, ak l, matematiksel ve bilimsel alanda bize en do)ru ve güvenilir bilgiyi, en iyi yöntemi vermektedir. Dini ba)lamda ise, o, iman n kavranmas nda kalbe
yard m eder ve destek olur. S n rl olmakla birlikte akl n, genelde, Pascal epistemolojisinde önemli bir yeri ve vazgeçilmez bir de)eri vard r.
Anahtar Kelimeler: Epistemoloji, Ak l, Mutluluk, Bilimsel Ak l, Pascal.
THE REASON IN EPISTEMOLOGY OF PASCAL
In this article, we have tried to understand, explain and analyze the reason, which is one of the basic foundations of Pascal epistemology and its limits,
different versions, manner of working and, perhaps the most important, what sort
of knowledge it produces, and whether this knowledge is true and reliable or not.
Pascal has especially criticized Descartes’ Philosophy, his absolute reason and his
views on religious topics seriously here. According to him, the reason of philosophies has never given the true and reliable knowledge in any topic to us. On the
contrary, the reason has given us the most true, reliable knowledge and the best
method on the scientific and mathematical area. On the religious context, however, it helps the heart in the understanding of faith and supports it. Although it is
limited, the reason has an indispensable value and important place in Epistemology
of Pascal in general.
Key words: Epistemology, Reason, Happiness, Scientific Reason, Pascal.

GR&
17. yüzyKlda yaQamKQ olan Blaise Pascal (1623–1662), bir bilim adamK, bir
matematikçi ve bir filozof olarak Qöhret bulmuQtur. Dü ünceler (Pensees), onun
dini ve felsefi düQüncelerini açKkladK5K ve yorumladK5K tek eseridir. BazK düQünürlerin haklK olarak bu eser için “büyük bir dini yaQantKyK dile getiren felsefi ana ya-
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pKt”1 veya “fikir tarihine katkKda bulunan”2 önemli bir kitap nitelemesinde bulunmasK, ilgili esere bir bütün olarak bakKldK5Knda oldukça yerindedir. Bu eserde
Pascal, daha çok dini düQüncelerini ele almakta ise de, akKl ile onun farklK formlarKnKn ve kalbin dini ve felsefi epistemolojideki yeri ve önemi, aklKn do5ru kullanKmK ve sKnKrlarK gibi meseleler yanKnda, özellikle filozoflarKn aklKna ve dini konulardaki görüQlerine yöneltti5i eleQtiriler üzerinde durmaktadKr. Genel olarak bakKldK5Knda, Pascal’Kn kaygKlarKnKn felsefi olmaktan çok dini bir mahiyet arz etti5i, ancak onun ilgili kaygKlarK dile getirirken, sKk sKk dini, felsefi ve mantKksal tahlil ve
tenkitlere de baQvurdu5u görülmektedir. Bu bakKmdan Pascal’Kn bilgi sisteminde
aklKn iQlevini ve rolünü ortaya koymak dikkate de5er gözükmektedir.
AyrKca, Pascal, Ta ra Mektuplar ’nda (The Provincial Letters) bilginin üç
temel ilkesini ve/veya kayna5KnK ortaya koymaktadKr. Duyular/gözler, akKl ve
kalp/iman. Duyular, olgular hakkKnda do5ru hüküm vermemizi sa5larken, akKl da
idrak edilebilir ve do5al Qeyler hakkKnda hüküm vermektedir. Kalp ise, dini hakikatler ve do5aüstü Qeyler hakkKnda hüküm vermektedir. Bilginin meydana gelmesini sa5layan bu ilkelerin her birinin ayrK objeleri vardKr ve bunlarKn her biri kendi
düzeni içinde bir kesinli5e sahiptir.3 Ne akKl ne de duyular, bilginin ortaya çKkmasKnda tek baQKna hiçbir iQe yaramaz. Duyular veya duyu verileri akla yardKm eder,
akKl da bunlarK kullanKr ve bir takKm soyutlamalarda veya çKkarKmlarda bulunarak
bilgiye dönüQtürür.4 Görüldü5ü kadarKyla, Pascal’Kn felsefi epistemolojisinde akKl
ve duyularKn, dini epistemolojisinde ise kalbin son derece önemli bir yeri ve vazgeçilmez bir de5eri oldu5u ortadadKr. Bu bakKmdan Pascal, felsefe tarihinde “KlKmlK
fideizm”in en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Ona göre,
“iman ve akKl, teoloji ve felsefe iç içedir. AslKnda, biz inanKyorken düQünüyoruz;
düQünüyorken de inanKyoruz.”5
Öte yandan, Pascal’a göre, mantKklK ve sa5duyulu olmanKn, aklK kullanmanKn, do5ru düQünmenin birçok Qekli veya yolu vardKr. Bunlar, bir bakKma aklKn
farklK, do5ru ve rasyonel açKlKmlarK olarak da yorumlanabilir. Buna göre, “kimi
insanlar, eQyanKn hususi bir düzeni içinde düQünür, ama di5er noktalarda yollarKnK
tamamen QaQKrKrlar. BaQka bazKlarK küçük bir prensipler dizisinden do5ru sonuçlar
çKkarKrlar… Kimileri de çok sayKda prensibi içeren Qeylerden do5ru sonuçlar çKka-

Dr., Vezirköprü Anadolu Lisesi, Ö5retmen, e-mail: sahinefil52@hotmail.com.
Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, stanbul 1990, s. 277.
2
Wilhelm Weischedel, Felsefenin Arka Merdiveni, Çev. Sedat Umran, z Yay., stanbul 1997, s. 160.
3
Bkz. Blaise Pascal, The Provincial Letters, http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/ pascal/lettersc.html#LETTER%20XIV (24. 05. 2008).
4
Pascal’a göre hakikate ulaQma noktasKnda “ak l ve duygular… karQKlKklK olarak birbirlerini aldatKrlar.”
Blaise Pascal, Dü ünceler, çev. Metin KarabaQo5lu, Kaknüs Yay., stanbul 2003, s. 30. DolayKsKyla
Pascal, dini hakikatlere ulaQma ve onlarK anlama noktasKnda akKl ve ona yardKmcK olan duyularKn fazla bir epistemik de5er ifade etmeyece5inin altKnK çizer.
5
Hanifi Özcan, “Birbirine ZKt ki Epistemolojik YaklaQKm: Temelcilik ve mancKlKk”, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, Necati Öner Arma5anK (içinde), C: XL, Ankara 1999, s. 169.
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rKrlar.”6 DolayKsKyla Pascal, akKl deyince, bundan birçok çeQidi ve iQleviyle birlikte
çeQitli akKl türlerini veya aklKn farklK çalKQma biçimlerini, açKlKmlarKnK ve düzenini
anlamaktadKr. Buna göre, o, bilimsel akKl, “matematiksel akKl”, “sezgisel akKl”,
“do5al akKl” ve “sahih akKl” olmak üzere beQ çeQit aklKn varlK5Kndan veya aklKn beQ
farklK versiyonu, beQ de5iQik çalKQma biçimi bulundu5undan söz etmektedir.7 AklKn mahiyetini ve iQlevini açKklarken, Pascal’Kn, bazen bunlar arasKnda karQKlaQtKrmalara gitmesi bazen de aralarKndaki iliQkiden söz etmesi, dolayKsKyla detaya girmesi8, onun bilgi sisteminde aklKn yeri ve de5eri konusunda bize önemli ipucular
vermektedir. 7imdi bu akKl çeQitlerini sKrasKyla incelemeye çalKQalKm.
1-MATEMAT KSEK AKIL
Çocuk denebilecek bir yaQta matematikle u5raQmaya baQlayan, bu alanda
önemli denilebilecek birçok buluQlarK olan ve henüz 16 yaQKnda iken konik kesitler
hakkKnda bir kitap yazdK5K öne sürülen Pascal, bilimsel alanda Descartes’Kn “açKklKk ve seçiklik” düQüncesi ile matematiksel yöntemine ba5lK kalmKQtKr. Daha do5rusu, matematik bize gerçe5in açKk ve seçik bir biçimde algKlanmasKna imkan veren en sa5lam bilgilerden birisini sunmaktadKr.9 Ancak ilerde görece5imiz gibi o,
Descartes felsefesine, dolayKsKyla onun aklK mutlaklaQtKrmaya do5ru giden çabalarKna Qiddetle karQK çKkmKQ ve bu noktada ciddi eleQtiriler yöneltmiQtir.10 Bir matematik dâhisi olarak Qöhret bulan Pascal’Kn matematiksel akla iliQkin yaptK5K açKklama, yorum ve tahlillerin ne kadar önemli oldu5unu söylemeye bile gerek yoktur.11 O zaman matematiksel akKl nedir ve bizi ulaQtKrdK5K bilgi ne ölçüde do5ru ve
güvenilirdir? Bu akKl, ne türden bir bilginin ortaya çKkmasKna imkân vermektedir?
Pascal’a göre, matematiksel akKl, “büyük bir prensipler dizisini kavrayabilen” ve “onlarK birbirinden ayKrabilen” akKldKr ve bu akKl, aynK zamanda bize “aklKn
sKnKrlarKnKn geniQli5ini”12 de göstermektedir. Burada ilkeler, gayet açKk olmasKna
ra5men, bunlar herkes tarafKndan kolaylKkla anlaQKlamaz ve kullanKlamazlar. Matematiksel aklKn ilkelerinden hareketle çKkarKlan hükümlerin veya bu aklKn üretti5i

6

Dü ünceler, s. 142.; Bu esere bundan sonra sadece “DüQünceler” Qeklinde atKfta bulunulacaktKr.
Bkz. Dü ünceler, s. 143, 201.
8
Pascal, matematiksel akKl ile sezgisel aklK karQKlaQtKrarak aralarKndaki iliQki konusunda bir hayli bilgi
vermektedir. Örnek olarak bkz. Dü ünceler, s. 143–45.
9
Bkz. Gökberk, a.g.e., s. 277-78.; AyrKca bkz. Frank Thilly, Felsefe Tarihi, çev. brahim 7ener, Sistem
Yay., stanbul 1995, I, s. 336.; Aç k ve seçik kavramlarKndan Descartes’Kn ne anladK5Kna iliQkin özlü
bilgiler için bkz. Süleyman H. Bolay, Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlü!ü, Akça5 Yay., Ankara 1996,
s. 1-2.
10
Bkz. Dü ünceler, s. 279, 281.
11
DüQünce tarihinde hem matematikçi hem de filozof olan bir çok düQünürün oldu5u bilinmektedir.
Bunlardan birisi de hiç Qüphesiz ki, Pascal’dKr. Matematik-felsefe iliQkisini ve “matematik felsefesi”nin mahiyetini irdeleyen bir çalKQmaya göz atmak, sanKrKm Pascal’K ve düQünce sistemini daha kolay anlamamKzK ve yorumlamamKzK sa5layacaktKr. Bkz. Stephen F. Barker, Matematik Felsefesi, çev.
Yücel Dursun, mge Kitabevi, Ankara 2003.
12
Dü ünceler, s. 143.
7
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bilgilerin yanlKQ olmasK mümkün de5ildir.13 Buna göre, tKpkK Galileo ve
Descartes’te oldu5u gibi Pascal’da da matemati5in veya matematiksel aklKn geliQmesi, topyekûn bilgi birikiminin de ilerlemesi ve artmasK anlamKna gelmektedir.
Bu akKl, bize en güvenilir ve en do5ru bilgiyi verdi5i gibi aynK zamanda en do5ru
ve en güvenilir yöntemi de vermektedir.14 AklKn sKnKrlarK içinde kalan her Qeyi açKk
ve seçik bir biçimde aydKnlatmasKna ve açKklamasKna15, ‘aklKn sKnKrlarKnKn geniQli5ini’ göstermesine ra5men, elbette ki, matematiksel aklKn da s n rlar ve kavrayamayaca5K Qeyler vardKr. DolayKsKyla matematiksel akKl veya yöntem, metafizik
konularda epistemolojik olarak verimli ve yararlK bir sonuca ulaQamaz.16
Bu noktayK daha açKk ve anlaQKlabilir hale getirerek ifade edersek, matematiksel akKlla dinin temel ö5retilerini anlama ve açKklama çabalarKnK analojik olarak
Qu Qekilde ifade edebiliriz: “Öyle bir ‘satranç oyunu’ düQünün ki, bunda taraflar
iQlerine geldi5i zaman taQlarK dama oyunundaki gibi oynuyor olsun. Bu oyun içinde son hareketin hangi kurala göre oynandK5Kna nasKl karar verirdiniz? Böyle bir
oyunu satranç veya dama ile nasKl karQKlaQtKrabilirisiniz?”17 Hem satrancKn hem de
damanKn kendine özgü kurallarK veya prensipleri vardKr. BunlarK dikkate almadan,
bu noktada hiçbir kurala uymadan dama ile satranç oymamaya veya tersini yapmaya kalkKQKrsak, oynadK5KmKz oyunun adK dama olmadK5K gibi satranç da de5ildir.
Ortaya anlamsKz, saçma sapan bir Qey çKkar. Bu yüzden, matematiksel akKl sadece
kendine özgü alanda epistemik bir anlam ve de5er ifade edebilir.
2-SEZG SEL AKIL VE B L MSEL AKIL
a- Sezgisel Ak l: Sezgisel aklKn ne oldu5unu, nasKl iQledi5ini ve bilgi üretmedeki rolünü anlamak ve ortaya koymak için en do5ru yaklaQKm, Pascal’dan
alKntKlar yapmaktKr. Ona göre,
Sezgisel akKlda prensipler mutad kullanKmKndadKr ve herkesin gözü önündedir. BaQKmKzK o yöne çevirmeye, gayret sarf etmeye hiç gerek yoktur. Mesele yalnKzca iyi bir nazara sahip olmaktan ibarettir; ama iyi bir nazar. Zira ilkeler, o denli
ince ve o kadar çoktur ki, bazKlarKnKn gözden kaçmamasK imkânsKzdKr. Hâlbuki bir
ilkeyi gözden kaçKrmak yanlKQ yapmaya neden olabilir.18

Burada sezgisel aklKn iki temel niteli5i ortaya çKkmaktadKr: Bunlardan birisi,
bu aklKn ilkeleri, açKk, net ve anlaQKlabilir bir durumdadKr. Burada önemli olan
13

Dü ünceler, s. 143.; Matematik tarihine ve büyük matematikçilerin matemati5e yaptKklarK katkKlara
ana hatlarKyla bir göz atmak, matematiksel bilgilerin do5rulu5u ve mahiyeti hakkKnda bize KQKk tutacaktKr. Bkz. Ali Ülger, “Matemati5in KKsa Tarihi”, Üniversite ve Toplum Dergisi, SayK: 1, C.5, Ocak
2005, ss. 1-12.
14
Blaise Pascal, Great Shorter Works of Pascal, translated with an introduction, by Emile Cailliet and J.
Blankenagel, Greewood Pres, U. S. A., 1974, s. 43. Bu esere bundan sonra kKsaca G. S. W. P olarak
atKfta bulunulacaktKr.
15
Bkz. Gökberk, a.g.e., s. 277.
16
Hans Küng, Does God Exist?, translated by Edward Quinn, New York 1980, s. 49.
17
7akir KocabaQ, fadelerin Gramatik Ay r m , Küre Yay., stanbul 2002, s. 80.
18
Dü ünceler, s. 143, vurgu bize ait.
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bakmayK ve görmeyi bilmektir; Pascal’Kn deyiQiyle “iyi bir nazar”a sahip olmaktKr.
AnladK5KmKz kadarKyla burada nazarKn akKl ve onun iQleyiQiyle ilgili bir kavram
oldu5u açKktKr. Nazar, inceleme ve araQtKrma yanKnda, aklKn bilgi üretme gücünü,
analiz ve sentez yapma yetene5ini, kKsaca, aklKn iQlevsel ve fonksiyonel olmasKnK
da ifade etmektedir.19 Di5eri de, sezgisel aklKn ilkelerinin çok ince ve çok fazla
olmasKdKr. Bu da, birçok Qeyin ihmal edilmesi ve dikkatten kaçmasK, dolayKsKyla
hata/yanlKQ yapma ihtimalinin yüksek olmasK demektir. Hatta bu konuda tek bir
ilkeyi bile gözden kaçKrmak, yanlKQ yapmamKz veya do5ru olmayan bir hükme
ulaQmamKz için yeterlidir. Ancak dikkat edildi5inde ve iyi bir nazara sahip olundu5unda sezgisel aklK kullanmak, ondan yararlanmak ve bu akla dayalK bilgiyi
ortaya koymak hiç de zor de5ildir. Pascal’a göre,
Sezgisel akKl, tan ms z ve ilkesiz dü ünüyor de!il; bu i lemleri yap yor, ama kendili!inden yap yor. F tri olarak, kalbe geldi!i biçimde, sünuhat kabilinden yapKyor;
üzerinde durup iQleyerek de5il. Çünkü bunu ifade etmek herhangi bir insanKn
harcK de5ildir ve onu kavramak da çok az insana nasip olur. Sezgisel akKl sahipleri,
tam aksine, bir bakKQta hüküm vermeye alKQmKQ olduklarKndan, kendilerine –hiçbir
Qey anlamadKklarK ve anlamak için teker teker görmeye alKQkKn olmadKklarK- kuru
tanKm ve ilkeler yardKmKyla birtakKm çKkarKmlara ulaQmalarK gerekti5inde öylesine
hayrete düQüyorlar ki, bunlardan usanKyor ve bKkKyorlar.20

Sezgisel akKl, düQünme eylemini bir takKm ilkeler do5rultusunda, fakat
kendili5inden, bir anda, do5al ve fKtrî olarak gerçekleQtirmektedir. DolayKsKyla bu
akKl, kendi alanKnda bilgi üretirken, bunu ilk bakKQta veya derhal yerine getirmekte, bir bakKma ani bir sKçrama yapmakta ve “gerçe5i dolaysKz kav ramak”tadKr.21
Di5er bir husus da, sezgisel aklKn iQleyiQ biçimini anlamanKn da dile getirmenin de
oldukça zor olmasKdKr. Çok az insan böyle bir kavrayKQa sahip olabilir ve sadece
onlar, söz konusu aklKn mahiyetini ve iQleyiQ biçimini anlayabilir. Sezgisel aklKn
bilgiyi nasKl meydana getirdi5ini Qu Qekilde daha açKk ve anlaQKlabilir bir hale getirebiliriz: “KafanKzKn adeta tüm problemlerden ve düQüncelerden uzaklaQtK5K bir
anda, aklKnKzda birden… bir meselenin çözümü”, bir buluQ veya keQif “karanlKk bir
odada bir ampulün yanmasK ile oluQan aydKnlKk gibi belirivermiQtir.”22
Sezgisel aklKn bilgiyi elde etmesi karanlKk bir odada bir ampulün aniden
yanmasK ile oluQan aydKnlK5a, bir anda çakan QimQe5e veya gök gürültüsüne ben-

19

Nazar, akKl-nazar iliQkisi ve bunlarKn slam düQüncesinde nasKl ele alKndK5KnK görmek ve geniQ bilgi
elde etmek için bkz. Ramazan AltKntaQ, slam Dü üncesinde levsel Ak l, PKnar Yay., stanbul 2003, s.
292-316.; AyrKca bkz. Hanifi Özcan, Mâturîdî’de Bilgi Problemi, M. Ü. . F. V. Yay., stanbul 1993, s.
72-77.
20
Dü ünceler, s. 144-45, vurgu bize ait.
21
hsan Turgut, Felsefenin Temel Sorunlar , Akademi Kitabevi, zmir 1998, s. 98.
22
Kemal Sayar, “Marifet ltifata Tabidir”, http://www.kemalsayar.com/alternatifler/ alternatif9.asp, (08.
06. 2008)
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zer.23 Nitekim, e5er do5ruysa, ArQimet’in hamamda yKkanKrken, bir anda suyun
kaldKrma kuvvetini keQfetmesi ve “buldum” diye haykKrarak dKQarK çKkmasKyla ilgili
anekdot, sezgisel akKlla keQfin nasKl yapKldK5K ve bilginin nasKl üretildi5i konusunda
bize önemli bir ipucu vermektedir. AnladK5KmKz kadarKyla, sezgisel akKl, ani bir
aydKnlanma sonucunda kavrar ve keQfeder; düQünme ve bilgi üretme eylemini
kalbe do5ma, kalbin düQünmesi veya kalple düQünme Qeklinde, ancak do5al bir
refleks olarak gerçekleQtirir. Çünkü FransKz matematikçi H. Poincaré’Kn deyiQiyle,
o, bir “icat vasKtasKdKr.”24 Orada bilgi üretme ile keQfetme eylemi eQ zamanlK olarak
gerçekleQmektedir. FKtrî ve ani bir içe do5ma ve keQfetme prati5i oldu5una göre,
bu yetinin ne zaman harekete geçece5ini ve epistemik bir sürece katkK sa5layaca5KnK kestirmek mümkün de5ildir. Qlevsel bakKmdan sezgisel akKl, bilimsel akla
daha yakKn görünmektedir. 7imdi bu aklK biraz daha yakKndan irdeleyelim.
b- Bilimsel Ak l: Pascal’Kn bizi kesin bilgiye ulaQtKrdK5KnK düQündü5ü bir
baQka yetimiz de bilimsel akKldKr. O, bilimsel alanda do5ru, sa5lam ve kesin bilgiye
ulaQmak için evrensel bir yöntemin var oldu5unu söyler. Bu yöntemde Qu iki QartK
onaylamadan ya da reddetmeden bir önermenin lehinde ve aleyhinde kesin bir
hüküm vermek mümkün de5ildir. Birincisi, önermenin akla ve duyulara apaçKk
görünmesi, böylece aklK Qüpheye sevk eden sebeplerin ortadan kalkmasK gerekir.
kincisi, önermenin, aksiyomlardan hatasKz ve zorunlu bir biçimde dedüksiyon/tümdengelim yoluyla çKkarKlmasK gerekir. Bu Qartlardan birisine uygun olan
her Qey, kesin ve do5rudur. Uymuyorsa, verilen hüküm, belirsiz oldu5u kadar
Qüphelidir de.25
Pascal, do5a bilimleri alanKnda deneysel yöntemi savunmaktadKr. Bu da
göstermektedir ki, ne Descates’Kn yaptK5K gibi do5a bilimlerini apriori olarak geliQtirebiliriz, ne de skolâstik düQünürlerin inandK5K gibi geçmiQteki otoritelere dayanarak tabiatK bilimsel olarak açKklayabiliriz.26 Elbette ki, bilim yapmak için
ön/teorik bilgiye ihtiyacKmKz vardKr; ama bu, bilimin tamamen teorik/varsayKmsal
bir olgu oldu5u anlamKna gelmez. Ancak, bunlarKn do5ruluklarK ve öngörülebilir
olduklarK deneysel olarak ortaya konduktan sonra tam olarak bir anlam ve de5er
ifade edebilir.
AyrKca, Pascal’a göre, bilim veya bilimsel akKl, bize olgusal gerçekleri açKklamak ve bu noktada sa5lam bilgiler vermekle birlikte, hayatKmKzda olup biten
Qeylere, bir bakKma yaQamsal bilmecelere do5ru, güvenilir ve sa5lam bilgiler ver-

23

Ortaça5da ve yeniça5da filozoflarKn sezgiden ne anladKklarK ve bunun bilgi elde etmedeki rolü hakkKnda bilgi edinmek, belki sezgisel aklK ve iQlevini daha kolay anlamamKzK imkan verebilir. GeniQ bilgi
için bkz. M. Tahir Yaren, “Sezgi”, Felsefe Dünyas , 2003/1, SayK: 37, ss. 29-34.
24
Poincaré’Kn bu ifadesi, sezgisel akKlla de5il, do5rudan sezgiyle ilgilidir; bununla birlikte, Pascal’Kn
sezgisel aklKna da oldukça yakKn görünmektedir. Bkz. H. Poincare, Bilimin De!eri, çev. Fethi Yücel,
stanbul 1989, s. 19.
25
G. S. W. P, s. 43
26
G. S. W. P, s. 21.
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mekten bütünüyle uzaktKr. Çünkü varoluQsal sorunlarKn çözümü için gerekli epistemolojik destek kalpten gelmektedir.27 Pascal’Kn deyiQiyle söylersek,
fiziksel bilimlerle ilgili olarak edindi5im hiçbir bilgi, elem ve KzdKrap anKnda,
maneviyatKn cahili olmama karQKn benim için bir teselli unsuru olmayacaktKr.
Ama maneviyatla ilgili ilmim, fiziksel bilimlerin cahili olmama karQK benim için
daima bir teselli unsurudur.28
Buna göre, bilimin egzistansiyel sorunlarKn çözümüne dönük olarak söyleyebilece5i herhangi bir Qeyin olmadK5K ortadadKr. Pascal, burada son derece haklKdKr ve do5ru olan bir noktaya iQaret etmektedir. Çünkü bugün de biliyoruz ki,
müspet bilim, olgularla ilgilenmekte ve “niçin” sorusuna de5il, daha çok “nasKl”
sorusuna cevap aramaktadKr.
Pascal’a göre, epistemolojik açKdan bilimsel bilgi ile dini bilgi otonomdur/alanlarK ayrKdKr; bunlarK birbirine karKQtKrmamak gerekir. Çünkü dini hakikatler, do5ayK ve aklK (bilimsel aklK) aQtK5K için insan bunlara salt kendi zihni çabalarKyla ulaQamaz ve onlarK kavrayamaz. Bunun için kalbe, dolayKsKyla imana veya
TanrKsal buyruklara baQvurmamKz gerekir. Ancak, bilimsel ve matematiksel olgularK, duyular, akKl ve akKl yürütme yoluyla kavrayabilece5imiz için bu noktada
ilahi buyruklara ihtiyacKmKz yoktur.29 DolayKsKyla bilimsel akKl, kendi özgün
dünyasKyla ya da faaliyet alanKyla sKnKrlKdKr; dini ve ahlaki alanda geçerlili5i yoktur.30 Ancak, bu, aklKn veya aklî düQünme süreçlerinin dini epistemolojide bir
iQleve sahip olmadK5K veya orada herhangi bir rol oynamayaca5K anlamKna gelmez.
lerde sahih akKl konusu ele alKnKrken akKl-iman iliQkisi veya Pascal’Kn kullandK5K
Qekliyle “KlKmlK fideizm” üzerinde durulacaktKr.
Görüldü5ü üzere, bilimsel akKl da sezgisel akKl da, bilimsel platformda veya
alanda iQlev görmekte, bilimsel bilginin üretilmesi ve bilimsel keQiflerin ortaya
çKkmasKnK sa5lamaktadKr. Sezgisel akKl, bunu, hemen, kalben, do5al ve fKtrî olarak,
bir anda gerçekleQtirirken; bilimsel akKl da, aksine eldeki deneysel veriler KQK5Knda
uzun bir düQünme ve akKl yürütme süreci sonunda ortaya çKkarmaktadKr. 7imdi
sözü Pascal’Kn daha çok mutluluk kavramK ba5lamKnda ele aldK5K, olumsuz olarak
gördü5ü ve tabiri caizse yerden yere vurdu5u akKl türüne, yani do5al akla getirelim.

27

Gökberk, a.g.e., s. 278.
Dü ünceler, s. 21.
29
G. S. W. P, s. 51.
30
Bugün, disiplinler arasKnda mutlak bir otonomluktan ziyade izafi veya kKsmi bir otonomluk fikrinin
daha gerçekçi ve daha do5ru oldu5unu savunan bilim adamlarK vardKr. DolayKsKyla onlara göre, dinbilim iliQkisi belli ilkelere veya ölçütlere ba5lK kalmak koQuluyla imkansKz de5il, mümkündür. Bu
fikrin savunusu ve din-bilim iliQkisinde temel yaklaQKmlar hakkKnda geniQ bilgi için bkz. Bkz. Ian G.
Barbour, Bilim ve Din: Çat ma-Ayr ma-Uzla ma, çev. Nebi Mehdi-Mübariz Camal, nsan Yay., stanbul 2004 .;Mehmet S. AydKn, “De5iQim Sürecinde; nanç ve Bilim liQkisi”, slami Ara t rmalar,
SayK: 1-2, c. 11, 1998, s. 6-10.; Cafer SadKk Yaran, “ slamileQme ve UyuQma”, Din ve Bilim, Sidre YayKnlarK, Samsun 1997, s. 62-76.
28
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3-DO!AL AKIL: FELSEF AKIL
Pascal’Kn “do5al akKl” tabirini kullanmakla birlikte, buna iliQkin pek fazla
bir açKklama yapmadK5KnK, ancak bu noktada dolaylK ifadeler kullandK5KnK ve bir
takKm imalarda bulundu5unu görmekteyiz. Örne5in bu ifadelerden birisi Qudur:
“Filozoflar ve dünyadaki tüm dinler ve mezhepler do!al akl kendilerine rehber
edinmiQlerdir.”31 Burada bizi ilgilendiren konu, baQka din ve mezheplerin do5al
akKldan ne anlayKp ne anlamadKklarK de5il, filozoflarKn bu noktadaki düQünceleri
ve bunlarKn kendinden kaynaklandK5K akKldKr. Çünkü aQa5Kda görülece5i gibi,
Pascal’Kn, vurgulamaya çalKQtK5K ve kKyasKya eleQtirdi5i konularKn baQKnda, genel
olarak filozoflarKn dine ve hakikate iliQkin düQüncelerine yöneltti5i eleQtiriler gelmektedir. Bir fikir vermesi bakKmKndan genel bir tanKm yapmak gerekirse, do5al
akKl/felsefi akKl, “insana has düQünme tarzK” veya “eQyanKn sebeplerini yakalama
melekesi”32 Qeklinde tanKmlanabilir. Burada Pascal’Kn özellikle de dini epistemolojiye iliQkin filozoflara yöneltti5i eleQtirileri irdelerken, aynK zamanda onun do5al
akKldan ne anladK5KnK ve bu aklKn insanK hakikate ulaQtKrKp ulaQtKramayaca5KnK da
ortaya koymuQ olaca5Kz.
Pascal’Kn do5al aklK ve tabii ki, filozoflarK eleQtirirken meseleyi daha çok
mutluluk açKsKndan ele alKp irdelemeye çalKQtK5K görülmektedir. nanç ve düQüncesi
ne olursa olsun, insana, hayatKnda en önemli Qeyin ne/neler oldu5u sorulsa, genelde cevaplardan birisi kesinlikle “mutluluk” olur. Bu mesele, düQünce tarihinde
din kadar felsefenin de üzerinde önemle durdu5u, cevap aramaya çalKQtK5K köklü
bir soru ve sorun olagelmiQtir.33 DolayKsKyla mutlulu5un felsefi önemi ve de5eri,
her zaman her Qeyin üstünde ve ötesinde olmuQtur. Öyle görünüyor ki, mutluluk,
geçmiQte oldu5u gibi bugün de gelecekte de önemini, dinamizmini ve yaQamsal
de5erini hiçbir zaman yitirmeyecektir.
Mutlulu5un ne oldu5u, daha da önemlisi insanKn nasKl mutlu olabilece5i
sorusu, Pascal açKsKndan bakKldK5Knda canKmKzK acKtan, hayatla iç içe olan, bu yüzden de hayat memat meselesi haline gelen, varoluQsal bir soru ve sorundur. Ona
göre, “bütün insanlar, kaçKnKlmaz bir Qekilde iyilik ve mutluluk ihtiyacKnK hissetti5ine göre, mutluluk arzusu fKtrîdir.”34 Evet, gerçekten de mutlulu5un fKtrî oldu5u
fikrinin evrensel bir gerçek oldu5u tartKQma götürmez bir konudur. Pascal, genel
olarak, filozoflarKn, baQka konularda oldu5u gibi mutluluk konusunda da bize
somut ve ikna edici Qeyler söyleyemedi5ini, söylemelerinin de mümkün olmadK5K-

31

Dü ünceler, s. 201, vurgu bize ait.
GeniQ bilgi için bkz. Bolay, a.g.e., s. 6-7.
33
Örnek olarak bkz. Eflatun, Phaidon, çev. Suut K. Yetkin-Hamdi R. Atademir, M. E. B. Yay., stanbul
1997, s. 59e.; Descartes, Ahlak Üzerine Mektuplar, M. E. B. Yay., çev. Mehmet Karasan, stanbul
1989, s. 28-29.; Büyük slam filozofu bn Sina’nKn mutluluk anlayKQK hakkKnda geniQ bilgi için bkz.
Mehmet S. AydKn, “ bn Sina’nKn Mutluluk AnlayKQK”, bn Sina: Ölümünün Bininci Y l Arma!an içinde, Ankara 1984, ss. 433-451.
34
Dü ünceler, s. 67.
32
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nK, dolayKsKyla onlarKn dile getirdi5i düQüncelere güvenemeyece5imizi savunmaktadKr. Nitekim ona göre, “içgüdümüz bize mutlulu5umuzu kendimizin dKQKnda
aramamKz gerekti5ini hissettirir… hiçbir iyi filozof bize ‘kendinize dönün, hayrKnKza olan Qeyi orada bulacaksKnKz’ diyemiyor. Biz filozoflara inanmKyoruz. Onlara
inananlar herkesten daha boQ ve herkesten daha salaktKr.”35
Acaba Pascal, niçin filozoflara inanmKyor ve onlarKn düQüncelerine güvenmiyor, güvenmek istemiyor? Bunun nedenlerinden birini o, filozoflarKn fikirlerinin insanK gurur ve Qehvete sevk etmesine, dolayKsKyla onlarK TanrK’dan uzaklaQtKrmasKna ba5lamaktadKr. Ona göre, “insanKn en önemli iki hastalK5K, onu Allah’tan uzaklaQtKran gurur ile onu dünyaya ba5layan Qehvettir. FilozoflarKn yapKp
ettikleri, sürüp giden bu hastalKklarKn en azKndan birini korumaktKr.”36 Di5eri de,
filozoflarKn kendilerini TanrK’ya benzetmeleri ve aklK mutlaklaQtKrmalarKdKr. Ona
göre, “filozoflar, kendilerini Allah’a benzeterek günahlarKnK kutsal kKldKlar.”37
Pascal, haklK olarak aklKn mutlaklaQtKrKlmasKna, sKnKrsKz bir güç olarak kabul edilmesine ve bu Qekilde insanKn kendisine ilah payesi vermesine Qiddetle karQK çKkmaktadKr. O, “insanKn ilahlKk taslamasK ne saçma iQ! nsan, en gülünç kahraman!”38 diyerek tepkisini ortaya koymaktadKr. Burada, Pascal, bir anlamda modern akla, katK seküler anlayKQa ve mutlak akla da karQK çKkmaktadKr.39 Bu husus,
onun aklKn öncelendi5i, neredeyse her Qeyin ölçüsü olarak kabul gördü5ü 17. yüzyKlda yaQamKQ bir düQünür ve filozof oldu5u düQünüldü5ünde daha anlamlK bir
zemine oturmakta, önemi ve de5eri daha iyi anlaQKlmaktadKr. Pascal’Kn do5al akla
karQK ortaya koydu5u tepki, daha çok dini kaygK ve hassasiyetten kaynaklanan bir
tepkidir. Onun bu konuda haklK oldu5u konular olmakla birlikte bir genellemeye
giderek bütün filozoflarK suçlayKcK bir tavKr içine girmesi pek do5ru de5ildir. KaldK
ki, filozoflarKn kullana geldikleri akKl, Pascal’Kn de5iQiyle sadece do5al akKl mKdKr?
Onlar di5er akKl türlerini–e5er kabul ediyorlarsa- kullanmamKQlar mKdKr? Ya da
onlar TanrKya hangi akKlla inanmaktadKr? Tabii ki, filozoflar da aklKn farklK versiyonlarKnK ve iQleyiQ biçimlerini devreye sokuyor ve bunlarK sorunlarKn çözümünde
etkin bir biçimde kullanKyorlardK. Burada Pascal’Kn do5al akla, dolayKsKyla filozoflara karQK duydu5u Qiddetli tepki, epistemik olmaktan çok duygusal bir mahiyet
arz etmektedir.
Peki mutluluk konusunda do5al akla hiçbir Qekilde inanmayan ve güvenmeyen Pascal’a göre, bu konudaki yaklaQKmKmKz ne olmalKdKr? Mutlulu5u nerede
35

Dü ünceler, s. 64.
Dü ünceler, s. 69.
37
Dü ünceler, s. 98.
38
Dü ünceler, s. 32.
39
Salt AklKn EleQtirisi’nde Kant, BatK felsefesinde soyut veya teorik aklKn sKnKrlKlK5KnK ortaya koymuQ,
bu akla felsefe tarihinde oldukça etkili olmuQ olan eleQtiriler yöneltmiQtir. Bkz. Immanuel Kant,
Critique of Prue Reason, trans. Norman Kemp Smith, Macmillan, London 1990. AyrKca, Nietzsche de
modern BatK aklKna en sert ve en ciddi eleQtiriler yönelten filozoflarKn baQKnda gelmektedir. Bkz.
Friedrich Nietzsche, Putlar n Alacakaranl ! nda, çev. Yusuf Kaplan, Külliyat Yay., stanbul 2008.
36
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ve nasKl aramalKyKz? Mutluluk meselesi, 20 yaQKndan itibaren Pascal’Kn hayatKnda
da merkezi bir yer iQgal etmiQ, teorik bir mesele olmaktan ziyade pratik ve hayati
bir sorun teQkil etmiQ, onu ölünceye dek ciddi bir arayKQKn içine sokmuQ ve meQgul
etmiQ bir konudur. Bu yüzden, “mutluluk” ve onu bulma arzusu, neredeyse
Pascal’Kn hayatKnda ve fikir dünyasKnda a5KrlK5KnK ve önemini ciddi bir biçimde
hissettiren, vazgeçilmez bir de5ere ve öneme sahip olan bir hadise olmuQtur. Buna
göre, mutluluk ne filozoflarKn fikirlerindedir, “ne dKQarKdadKr, ne de bizim içimizde: Mutluluk Allah’tadKr.”40 lkça5Kn ünlü HKristiyan düQünürü Aziz Augustinus
(354–430) da Pascal gibi mutlulu5un yegâne kayna5KnK TanrKda görmektedir.41
Pascal, mutlu olmanKn yegâne yolu olarak imanK Qart koQar. Çünkü “bütün insanlar mutlulu5u arKyor. Bunun hiçbir istisnasK yok… Fakat herkesin durmaksKzKn
elde etmeye çalKQtK5K bu hedefe iman olmadan varan hiç kimse yoktur.”42 Pascal,
mutlulu5un adresi olarak salt soyut düQünceleri de5il, dini/TanrKyK göstermektedir. Bu, filozoflarKn ve bilginlerin de5il, Pascal’Kn ve HKristiyanlK5Kn inandK5K TanrK’dKr.
Pascal, do5al akla nasKl güvenmiyorsa, aynK Qekilde filozoflarKn tanrKsKna da
asla inanmamakta ve güvenmemektedir. Bu yüzden de, onun filozoflara yöneltti5i en ciddi eleQtirilerin baQKnda onlarKn tanrK anlayKQK gelmektedir. O, bu hususu Qu
Qekilde dile getirmektedir: “ brahim’in Allah’K, shak’Kn Allah’K, Yakub’un Allah’K;
filozoflar n ve bilginlerin de!il. Benim Allah’ m. Senin sözünü unutmayaca5Km.”43
Acaba Pascal, filozoflarKn tanrKsKna niçin güvenmiyor? Bizi mutlulu5a götürebilece5ine inanmKyor? Acaba, o, kendi inandK5K TanrKyla filozoflarKn tanrKsK arasKnda
köklü bir ayrKm oldu5unu mu düQünmektedir? Hemen belirtelim ki, filozoflarKn
tanrKsK, salt rasyonel veya soyut düQüncenin neticesinde ulaQKlan bir tanrKdKr; dolayKsKyla o, ne insanKn varoluQsal boyutuna seslenebilir, ne de dini ba5lKlK5K ve
duygusal emniyeti gerçekleQtirebilir. Bu tanrK, dini tecrübenin, içselli5in ve deruni
ba5lKlK5Kn tanrKsK de5ildir.44 Do5al olarak, böyle bir tanrK tasavvuru, Pascal’Kn vicdanKna huzur veremedi5i gibi hayatKn anlamK ve varoluQsal soru ve sorunlara da
ikna edici cevaplar veremez. Bununla birlikte, bütün filozoflarKn TanrK kavramKndan bir bütün olarak aynK Qeyi anladKklarKnK söylemek elbette ki, mümkün de5il40

Dü ünceler, s. 106.
KrQ. Saint Augustinus, tiraflar, çev. Dominik Pamir, Kaknüs Yay., stanbul 1999, s. 97.
42
Dü ünceler, s. 65.
43
Dü ünceler, s. 249, vurgu bize ait.; Benzer düQünceler Tertullianus tarafKndan da dile getirilmiQtir.
Bkz. Bernard Williams, “Tertullian’s Paradoxs”, New Essays in Philosophical Theology, ed. Antony
Flew and Alasdair MacIntyre, SCM Pres, London 1958, 189-190.
44
Bkz. Abdullatif Tüzer, Bir Varolu çunun man Savunusu, z Yay., stanbul 2006, s. 14, 85.; Yunan
felsefesinden HKristiyan felsefesine, modern felsefeden ça5daQ düQünceye dek TanrK-felsefe iliQkisi
veya felsefi tanrK anlayKQK hakkKnda geniQ bilgi için bkz. Etinne Gilson, Tanr ve Felsefe, çev. Mehmet
S. AydKn, BirleQik yay., stanbul 1999, s. 23 vd.; FilozoflarKn din ve inanç hakkKndaki görüQleri için
bkz. Nihat Keklik, Filozoflar n Özellikleri, Köprü Yay., stanbul 2001, s. 177 vd.; AyrKca dine ve felsefeye göre tanrK tasavvuru hakkKnda geniQ bilgi için bkz., A. E. Taylor, “Tabiattan TanrKya”, çev.
Mehmet S. AydKn, Alemden Allah’a, Ufuk KitaplarK, stanbul 2000, s. 149–159.
41
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dir. DolayKsKyla Pascal’Kn bütün filozoflarK sanki aynK tanrK anlayKQKna sahipmiQ
gibi görmesi ve eleQtirmesi çok da do5ru ve haklK de5ildir.
Mutluluk açKsKndan bakKldK5Knda Pascal üç tip insanKn varlK5Kndan söz etmektedir. Bunlar, “Allah’K bulanlar ve ona hizmet edenler; O’nu aramakla meQgul
olup henüz bulamayanlar; O’nu ne arayan, ne bulan, zaten arayKp bulma çabasK
olmadan yaQayanlar. lk gruba girenler makul ve mutlu, sonuncu grubun insanlarK
aptal ve mutsuz, ortadakiler ise mutsuz ve makuldür.”45 Buna göre, TanrK’ya inanan ve bu imanKn gere5ini yerine getirenler mutlulu5u yakalayan insanlardKr,
di5erleri ise mutsuzdur. Ancak burada durumu daha vahim olanlar, TanrK’yK arama ve bulma çabasK içinde olmayan ateistlerdir. Pascal, TanrK’yK aramaya çalKQan
ateistlere biraz daha toleranslK davranKlmasK gerekti5ini, bu ba5lamda ortaya konan zihinsel güç ve çabalarK takdir etti5ini belirtmektedir. Nitekim ona göre,
“arayKQ içinde olan ateistlere acK, çünkü yeterince mutsuz bir vaziyetteler… Ateizm zihnin gücünü gösterir; ama yalnKz belli bir noktaya kadar.”46
Pascal, filozoflarKn, özellikle de septiklerle EflatuncularKn, dolayKsKyla do5al
aklKn gelgitler yaQadK5KnK, tutarsKzlK5KnK ve paradoksal tutumunu gözler önüne
sermekte, onun bizi gerçek bilgiye ve hakikate ulaQtKramayaca5KnK, mutlu edemeyece5ini, bunun için akla, özellikle de fKtratKn sesine kulak vermek gerekti5ine
iQaret etmektedir. Ona göre,
e5er hakikati akKl aracKlK5Kyla aramaya kalkarsak, Qu üç meslekten birine
mensup olmaktan kaçKnamayKz. Ne fKtratKn sesini susturmadan Qüpheci veya bir
Eflatuncu olabilirsiniz, ne de akla sKrtKnKzK dönmeden bir do5macK. FKtrat, Qüphecilerin ve EflatuncularKn hatasKnK yüzlerine vuruyor; akKl ise do5macKlarKn hatasKnK.
O halde ey yalnKz do!al ak l vasKtasKyla gerçek durumunu keQfetmeye kalkKQan
insanlar, sonunuz ne olacak? Ne bu felsefi mesleklerin birinden vazgeçebiliyorsunuz, ne de onlardan herhangi biri içinde hayatKnKzK devam ettirebiliyorsunuz.47
Görüldü5ü gibi, Pascal’Kn bu eleQtirileri, her konuda do5al aklK kendilerine
rehber edinen filozoflara, felsefeye, dolayKsKyla onlarKn tabi oldu5u akla ve bu
aklKn soyutlamalarKna dayanan TanrK tasavvuruna yöneliktir. Buna göre, do5al
akKl, insanK mutlu edebilecek bir bilgi veya epistemolojiyi ve hakikati ortaya koymaktan uzaktKr. Pascal’Kn kendisinden sKk sKk alKntKlar yaptK5K, dolayKsKyla en çok
etkilendi5i HKristiyan düQünürlerin baQKnda gelen Augustinus da kurtuluQun ve
mutlulu5un Kutsal Kitap’ta oldu5una, dolayKsKyla filozoflarKn düQünceleriyle
böyle bir Qeyin gerçekleQemeyece5ine Qu gerekçelerle dikkat çekmektedir: “FilozoflarKn kitaplarKnda ne bunlardan ne itiraf gözyaQlarKndan, ne senin fedakârlK5Kndan,
ne ruhsal üzüntülerinden, ne piQman olmuQ o kKrgKn yürekten söz ediliyor.”48
45

Dü ünceler, s. 74.
Dü ünceler, s. 73.
47
Dü ünceler, s. 52–53.
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Augustinus, a.g.e., s. 161.
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Buna göre felsefi bilgi, hayattan ve gerçeklerden tamamen kopuk, soyut, spekülatif bir bilgidir. Böyle bir bilginin insanKn arayKQlarKna, iniQ-çKkKQlarKna, varoluQsal
sorunlarKna ikna edici ve huzur verici cevaplar vermesi mümkün de5ildir.
Pascal’Kn filozoflara yöneltti5i genel eleQtiriler yanKnda, özelde açKkça a5KrlKklK olarak üzerinde durdu5u ve eleQtirdi5i filozof aslKnda kendi ça5daQK olan
Descartes’tKr. Nitekim o, söz konusu eleQtirilerden birisinde QunlarK kaydetmektedir:
Benim Descartes’i affetmem mümkün de5il. Descartes tüm felsefesini Allah’a yer bKrakmadan kurabilse, galiba çok memnun olurdu. Fakat parmaklarK ona
hareket halindeki dünyayK Allah’a yer bKrakmadan kurmasKna yardKm edemedi.
Ne ki, bu raddeden sonra, onun Allah için de bir faydasK dokunmadK.49
FilozoflarKn tanrK anlayKQKna yönelik eleQtirileri dikkate alKndK5Knda,
Pascal’Kn, Descartes’Kn düQünceleriyle ilgili bu eleQtirilerini anlamak çok daha kolaydKr. Peki Pascal, niçin eleQtirilerinin merkezine Descartes ve felsefesini koymaktadKr? Çünkü kartezyen felsefe, “dini ibadetin objesi olan TanrK ile felsefi
düQüncenin ilkesi olarak kabul edilen TanrK”yK50 birbirinden koparmKQtKr. Gerçekten de bu düalist felsefe, sadece felsefi ve teolojik alanda de5il, bilimsel alanda da
pek çok Qeyi birbirinden koparmKQ, iliQkileri iliQkisizli5e dönüQtürmüQ, ruhla beden
arasKnda esaslK ve katK bir ayrKma gitmiQ, bunlarK, adeta aralarKnda hiçbir ba5lantK
olmayan iki uzak ada veya su sKzdKrmayan iki kap gibi görmüQtür.51
Descartes, apriori olarak veya soyut çKkarKmlara dayalK bir yöntemle TanrK’nKn varlK5KnKn açKk ve seçik bir biçimde kanKtlanabilece5ini, bunun belki de felsefi bakKmdan yapKlmasK gereken iQlerin en kolayK oldu5unu savunmasKna karQKn52,
Pascal, bu anlayKQa Qiddetle karQK çKkmakta, TanrK’nKn varlK5KnKn ne apriori ne de
aposteriori olarak ortaya konamayaca5KnK, çünkü bunun temelde bir iman meselesi oldu5unu, dolayKsKyla metafiziksel alanKn aklK aQan bir mahiyete sahip oldu5unu öne sürmektedir. Bir baQka eleQtirisinde ise Pascal, kartezyen felsefeyi “tabiatKn masalK; Don KiQot öyküsü”53 olarak nitelendirmektedir.

49

Dü ünceler, s. 279.
Gilson, a.g.e., s. 80. AyrKca, belki de, Pascal, kartezyen felsefede ateizme çKkan bir yol olabilece5ini
veya düQünen “ben”in kendisine olan aQKrK güveni nedeniyle zamanla TanrKyK bile devre dKQK bKrakabilece5ini önceden sezdi5i için Descartes’e bu kadar sert ve acKmasKz bir biçimde karQK çKkmKQ olabilir.
Bkz. Mevlüt Albayrak, “Descartes, Felsefesi ve Etkileri”, S. D. Ü. . F. D., SayK: 1, Isparta 1994, s. 205.
51
Buna göre ruhun bedenle bedenin de ruhla herhangi bir iliQkisi yoktur, olamaz; bunlar birbirinden
tamamen ba5KmsKz ve apayrK olgulardKr. Örne5in bu “ayKrKm, hekimleri beden makinesi üzerinde
yo5unlaQmaya ve hastalK5Kn psikolojik, toplumsal ve çevresel boyutlarKnK ihmal etmeye yönelt”miQtir. Fritjof Kapra, Bat Dü üncesinde Dönüm Noktas , çev. Mustafa Arma5an, nsan Yay., stanbul 1992, s. 139.; AyrKca bkz. Alexis Carrel, nsan Denen Meçhul, çev. Refik Özdek, Ya5mur Yay.,
stanbul 1990, s. 368.
52
Rene Descartes, lk Felsefe Üzerine Metafizik Dü ünceler, çev. Mehmet Karasan, M. E. BasKmevi,
stanbul 1967, s. 110.; Rene Descartes, Felsefenin lkeleri, çev. Mesut AkKn, stanbul 1995, s. 64.
53
Dü ünceler, s. 281.
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Sonuçta, Pascal, Descartes’Kn “düQünüyorum, o halde varKm” cogitosuna
karQK, “inanKyorum, o halde varKm” demeyi ye5ler.54 Bu söylem, aslKnda Pascal’Kn
kartezyen felsefeye karQK yöneltti5i bütün eleQtirilerin bir nevi özeti niteli5indedir
ve onlar arasKndaki temel ayrKmK göstermektedir. AyrKca, buraya dek yapKlan alKntKlardan ve verilen bilgilerden de açKkça anlaQKlKyor ki, Pascal’a göre, do5al akKl,
aynK zamanda filozoflarKn aklK ve düQünme biçimi; tabii ki, bunun sonucunda
ortaya çKkan bilgidir. Bu yüzden, söz konusu eleQtiriler de önemli ölçüde bu akla
ve ondan kaynaklanan bilgiye yöneliktir.
4-SAH H AKIL
Pascal epistemolojisinde önemli bir unsur olan bir baQka akKl ve düQünme
formu da, hiç Qüphesiz ki, sahih akKldKr. Pascal, “hKzlK ve derin bir biçimde prensiplerden sonuçlara giden” akla sahih akKl adKnK vermektedir. Ona göre bu, “güçlü ve
hassas bir akKldKr.”55 TanKmdan da anlaQKlabilece5i gibi, sahih akKl, Pascal’Kn dini
epistemolojide en çok güvendi5i, gücüne ve hassasiyetine en çok inandK5K akKldKr.
Bu nedenle, do5ru ve sa5lam (dini) bilgiye, bu bilginin dayandK5K bir epistemolojiye ulaQmak ve böyle bir Qey inQa etmek için sahih aklKn önemi ve de5eri oldukça
büyüktür. Nitekim Pascal, bu gerçe5i özlü bir biçimde Qu Qekilde ifade etmektedir:
“Bütün ilkeleri görmeye muktedir çok net bir nazara ne kadar ihtiyaç varsa, bilinen ilkelerden batKl hükümler çKkarmaktan kaçKnmak için sahih bir akla da o kadar ihtiyaç bulunmaktadKr.”56 AklKn önemi ve etkili bir biçimde kullanKlmasK konusunda Pascal’Kn bir baQka vurgusu Qu ifadelerde çok daha belirgin görünmektedir: “AklKn emirlerine uyulmasK herhangi bir efendinin emrine uyulmasKndan çok
daha zaruridir; çünkü e5er birinin emrine itaat etmezseniz mutsuz olursunuz,
ama aklKn emrine itaat etmezseniz aptal olursunuz.”57 AklKn sesine uymamak ve
rasyonel davranmamak, sa5duyudan uzak olmak, insanK hem mutsuz etmekte,
hem de aptal konumuna düQürmektedir.
Pascal, Qu ifadeleriyle hem (sahih) aklKn sKnKrlKlK5Kna hem de TanrK’nKn varlK5Kna gönderme yapmaktadKr: “Bir Qeyin ihata edilemiyor oluQu, onun yok oldu5u
anlamKna gelmez.”58 nsan, ço5u kez bilgisine sahip oldu5u Qeyin kendisine de
sahip oldu5unu zanneder. Oysa bu, gerçekte bir yanKlgKdan ibarettir. lk planda
aklKmKzKn almadK5K veya idrak etmekte güçlük çekti5imiz bir Qeyi hemen yok
saymak, kolaycKlKktan baQka bir Qey de5ildir. AynK Qey, TanrK için de geçerlidir.
nsan TanrK’yK kuQatamaz, ama TanrK onu kuQatKr. Bu noktada insan aklK belli bir
çizginin ötesine gidemez, gitmekte zorlanKr. Bunu anlatan örneklerden bir tanesi
“Allah hem baQlangKçtKr, hem de sondur. Evvel ve Ahir olan O’dur.”59 fadesidir.
54

Tüzel, a.g.e., s. 28.
Dü ünceler, s. 143.
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Dü ünceler, s. 143, vurgu bize ait.
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Dü ünceler, s. 201.
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Dü ünceler, s. 92.
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Dü ünceler, s. 44.
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Ancak bu noktada akKl, belli ölçüde bir kavrayKQa sahip olmakta, bunun ötesindeki
bilgiler ise vahiy bilgisiyle aydKnlanmakta, bu ba5lamda akla yardKmcK olunmaktadKr. Buna göre, Pascal’Kn dini epistemolojisinde sahih akKl, dinsel ö5retilerin veya
imanKn/vahyin algKlanmasKnda ve idrak edilmesinde, açKklanmasKnda ve yorumlanmasKnda rol oynayan bir yetimiz durumundadKr. Bu ba5lamda sahih akKl, insanK mutlulu5a götüren, onu yakalamamKzda katkKsK bulunan tek akKl türü gibi
görünmektedir.
Pascal’Kn belki de en çok üzerinde durdu5u konu, mutlak akla karQK aklKn
sKnKrlK ve mütevazK olmasK gerekti5ini, dolayKsKyla sahih aklK savunmasK ve vurgulamasKdKr. Nitekim o, bu konuda haklK olarak Qu tespiti yapmaktadKr: “Mutlak
aklKn reddi kadar akla uygun hiçbir Qey yoktur.”60 AklKn sKnKrlK oldu5unu, her Qeyi
anlama ve açKklama gücünün olmadK5KnK ve/veya olamayaca5KnK düQünmek, bizatihi aklKn kendi özünde mevcuttur. Böylesi bir tutum içinde olmak, aklKn özüne
ve bilimsel gerçeklere ters düQmedi5i için hem rasyonel hem de bilimseldir.
Pascal, düQünme, tefekkür etme ve aklK kullanma üzerinde de oldukça fazla durmakta, bu noktanKn insan için önemine ve vazgeçilmez oluQuna dikkat
çekmektedir. O, bu gerçe5i Qöyle dile getirmektedir: “DüQüncesiz bir adam tasavvur edemem, böyle biri ya taQ veya hayvan olurdu.”61 AklK olup da onu Qu veya bu
biçimde kullanmayan ve düQünmeyen, tabiri caizse, aklKnK tatile gönderenlere
veya akKl tutulmasK yaQayanlara karQK yapKlmKQ oldukça yerinde ve haklK bir eleQtiridir, bu. Çünkü ona göre, insan sKradan bir varlKk de5il, ulvi bir varlKktKr. Bu yüzden, “bizim bütün izzet ve Qerefimiz, tefekkürdedir.”62 nsanKn ulvi bir varlKk oluQu, “tefekkür” etmesinden ve aklKnK gerekti5i gibi kullanmasKndan kaynaklanmaktadKr. BaQka bir deyiQle, Pascal, “insan olmamKn izzet ve Qerefini iQgal etti5im küçücük mekânKn verece5i böbürlenmede de5il, bana verilmiQ düQünme kabiliyetinin intizamKnda aramalKyKm”63 diyor. SKradan bir varlKk de5il de gerçek bir varlKk
veya “insan” olarak di5er varlKklar arasKnda farklK bir konumda oluQumuz, bizi
“biz” yapan bütün yapKp etmelerimiz, sKnKrlarKnK bilmek kaydKyla aklKmKzK gerekti5i yer ve zamanda sonuna kadar kullanmak, düQünmek, muhakeme etmek,
onun güç ve imkânlarKnK ileri düzeyde kullanabilmeye ba5lanmKQtKr. Son tahlilde,
“insanKn bütün de5eri düQüncesindedir.”64
nsanKn aklKnK gerekti5i gibi kullanmasK, Pascal’a göre, aynK zamanda ahlakKn da temel ilkesi ve olmazsa olmazKdKr.65 nsanKn yapmKQ oldu5u iyi ve kötü
davranKQlarK konusunda veya ahlaki bakKmdan sorumlu olmak, sorumluluk bilin60

Dü ünceler, s. 77.
Dü ünceler, s. 45.
62
Dü ünceler, s. 89.
63
Dü ünceler, s. 45.
64
Pascal’a göre, düQünce, “mahiyeti itibariyle hayranlKk uyandKran ve emsali bulunmayan bir Qeydir.”
Dü ünceler, s. 198.
65
Dü ünceler, s. 89.
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cine sahip olmak, o kadar açKk ve anlaQKlabilir bir husustur ki, bu konuda herhangi
bir açKklama yapmak bile gereksiz görünmektedir. AkKllK olmak da önemlidir, ama
daha da önemlisi bu yetiyi etkili ve verimli bir biçimde kullanabilmektir. nsan
olarak bizi “biz” yapan Qey, akKl sahibi olmaktan ziyade aklK kullanma, düQünme
ve tefekkür eylemini gerçekleQtirmede yatmaktadKr. E5er tefekkür olmasaydK,
hangi alanda olursa olsun, bugüne dek insanlK5Kn sahip oldu5u bilgi birikimi ve
deneyimi, ilmi ve fikri geliQmeler belki de bugünkü düzeyine asla ulaQamayacaktK.
BunlarK elbette ki, önemli ölçüde insan aklKna ve tecrübesine borçluyuz.66
Pascal, dinin temel ö5retileri konusunda insanlarK ikna etmenin en etkili
yolunun sahih aklKn gücünü kullanmaktan geçti5ini belirterek ilgili aklKn dini
konulardaki önemini Qu Qekilde açKklamaktadKr: “ nsanlarK dinimizin hakikatleri
noktasKnda ikna etmenin iki yolu vardKr; biri akl n kudretiyle, di5eri konuQmacKnKn
yetkinli5iyle. Biz sonrakini de5il, öncekini kullanKrKz.”67 Pascal, burada dini hakikatler derken bundan ne anlamaktadKr? Ona göre, dini hakikatler, TanrK’nKn varlK5K, peygamberlik, mucizeler, öteki alemin varlK5K, gaybî haberler ve KitabK Mukaddes’teki sKrlar ve benzeri Qeylerdir.68 kna etme meselesinde güzel ve etkili konuQmak elbette ki önemlidir, ancak daha da önemlisi, aklKn ikna edici gücünü bizatihi
hem kendi QahsKna hem de baQkalarKna karQK kullanabilmektir. AklKn güç ve imkânlarKnKn bilincinde olmak ve bundan olabildi5ince yararlanmak, aynK zamanda
rasyonel olmak demektir. DolayKsKyla rasyonellik, belli ölçüde dini epistemolojide
veya dini ve ahlaki sahada da kendini göstermektedir.
Pascal, matematiksel akKl ile sahih akKl arasKnda karQKlaQtKrmalar da yapar.
Ona göre, bu akKllardan “birine sahip olmadan di5erine sahip olmak pekâlâ mümkündür. Zira bir akKl geniQ ve zayKf olabildi5i gibi, güçlü ve dar da olabilir.”69 Matematiksel akla sahip olan bir kimsenin sahih akla sahip olmasK zorunlu olmadK5K
gibi sahih akla sahip olan bir kimsenin de matematiksel akla sahip olmasK gerekmez. Ancak bu, matematiksel akla sahip olan bir kimsenin sahih akla sahip olamayaca5K anlamKna gelmedi5i gibi bunun tersi de do5rudur. DolayKsKyla bir insan,
duruma göre matematiksel akla, bilimsel akla ve sahih akla sahip olabilir. BaQka
bir deyiQle, insan içinde bulundu5u duruma, hayatta Qu veya bu biçimde karQKlaQtK5K sorunlara göre bir bütün olarak aklKn farklK çalKQma biçimlerini ve de5iQik türevlerini devreye sokabilir. Ama yukarKda bir nedenle de5indi5imiz gibi, bu akKllarKn her birinin ilgi alanK, bilgi üretme türü ve kapasitesi farklKlKk arz etmektedir.
66

Örne5in bugün sahip oldu5umuz bilimsel ve teknolojik imkanlar, modern bilimin temel dayana5K
durumunda olan kuantum mekani5i ile genel görelik teorisi, bir çok parlak aklKn ve zekanKn ürünü,
birikimsel bilginin bir sonucudur. Bkz. Albert Einstein, zafiyet Teorisi, çev. Gülen AktaQ, Say Yay.,
stanbul 1998, II. Bölüm.; Kuantum mekani5i hakkKnda geniQ bilgi için Werner Heisenberg, Fizik ve
Felsefe, çev. Necibe ÇakKro5lu, . T. Ü. MatbaasK, stanbul 1972.; Max Planck, Modern Do!a Anlay
ve Kuantum Teorisine Giri , çev. YKlmaz Öner, Spartaküs Yay., stanbul 1996, s. 146-162.
67
Dü ünceler, s. 217, vurgu bize ait.
68
Bkz. Tüzel, a.g.e., s. 37.
69
Dü ünceler, s. 143.
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Ne var ki, Pascal’Kn genel olarak dini düQünceleri ve sahih akKlla ilgili bilgileri göz
önünde bulunduruldu5unda, insanKn mutlu olmasK için iman veya kalbi bilgiler,
bunlarK da kavrayacak bir akKl, dolayKsKyla sahih akKl olmadan olmaz gibi görünmektedir.
DolayKsKyla Pascal epistemolojisinde (sahih) akKl-iman (kalp) ve mutluluk
birbiriyle çok yakKn bir iliQki içinde olan, tabir caizse, biri olmadan di5erinin varlK5Kndan ve anlamKndan söz edemeyece5imiz kavramlardKr. Tekrar vurgulamak
gerekirse, burada iman ve mutlulukla ilgili olan akKl, sahih akKldKr. Di5er akKl türlerinin veya zihnin iQleyiQ biçimlerinin bu konuyla uzaktan ve yakKndan ilgisi yoktur. AyrKca, Pascal’Kn akKl türlerini ve iQleyiQ biçimlerini açKklarken sahih akla di5erlerinden daha farklK bir önem, anlam ve de5er verdi5i görülmektedir. Çünkü
ona göre bu akKl, insanKn mutlulu5a ve kurtuluQa ulaQmasKnda “akKl ile iman arasKnda dengeli bir iliQki”70 kurulmasKnda rol oynayan yegâne yetimizdir. DolayKsKyla di5er akKl türleri epistemik açKdan (bilimsel ve matematiksel) bilgiyi oluQturan
ve inQa eden bir “kaynak” durumunda iken, sahih akKl daha çok varoluQsal ve dini
epistemolojide son derece önemli bir “de5er” ifade etmektedir. Pascal’Kn ortaya
koydu5u Qekliyle iQleyiQleri bakKmKndan aklKn türevleri arasKnda farklKlKk olmasK,
tek bir bütüne ba5lK oldu5u halde de5iQik görevleri yerine getiren vücûdumuzun
organlarKna benzemektedir.
Pascal, bilimsel ve matematiksel akKl ile felsefî/do5al aklKn dini ve ahlaki
alanda herhangi bir yararK oldu5unu asla kabul etmez. Çünkü ona göre, imanKn
objesi ile genel olarak aklKn objesi birbirinden farklKdKr. DolayKsKyla Pascal, “aklKn
kullanKmKnK do5a alanK ve geometri ile sKnKrlandKrKp ona bu sahalarda özel bir
önem atfetmiQ, do5aüstü alan söz konusu oldu5unda da hem bilimsel aklK hem de
geometrik aklK”71 faydalK bulmamKQtKr. Do5al akla ise epistemolojik açKdan hiçbir
önem ve de5er atfetmemiQ, ona son derece verimsiz ve gereksiz bir akKl olarak
bakmKQtKr. AyrKca, Pascal, metafizik akla Qiddetle karQK çKkarken, bir yandan aklKn
matematiksel ve bilimsel alanda önemli bir iQleve sahip oldu5una, di5er yandan
da sahih aklKn inancKn oluQumuna ve algKlanmasKna -kalp kadar olmasa da- katkK
sa5ladK5Kna iQaret etmektedir. BaQka bir deyiQle, vahyin/ilahi hakikatin kavranmasKnda, anlaQKlmasK ve yorumlanmasKnda, sKnKrlK da olsa sadece sahih akKl veya aklKn
bu versiyonu bir iQlev görmektedir. DolayKsKyla, e5er yanlKQ anlamadKysak, kalp
veya imanla iliQkiye geçen sahih akKldKr, di5erleri de5il.
Bu mesele do5al olarak bizi felsefe tarihinde “fideizm” (imancKlKk) olarak
bilinen, akKl-iman iliQkisini farklK seviyelerde irdeleyen, dolayKsKyla dini epistemolojide radikal fideizm, skeptik fideizm, Wittgensteinc fideizm ve l ml fideizm gibi
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farklK versiyonlarK bulunan anlayKQlara, özellikle son anlayKQa götürmektedir.72
Felsefe tarihinde KlKmlK fideizmin en önemli temsilcilerinden ve savunucularKndan
birisi büyük HKristiyan düQünürü Augustinus, di5eri de daha önce bir nedenle
atKfta bulundu5umuz gibi Pascal olarak kabul edilmektedir. Çok kKsa bir Qekilde
tanKmlamak gerekirse, l ml fideizm, akla ve aklKn önemine yer vermekle birlikte,
imana çok daha yakKn durmakta, dini hakikatlerin anlaQKlmasKnKn ve açKklanmasKnKn daha çok imanla mümkün olaca5KnK öne sürmektedir.73 Pascal açKsKndan bakKldK5Knda dini epistemolojide fideizm, aklKn iQlevselli5ini yadsKmak veya ona karQK
irrasyonel bir tavKr takKnmak yerine, aklK imanKn hizmetine vererek, tabiri caizse
akKl-iman düzleminde imanK ilk sKraya, aklK da ikinci sKraya yerleQtirmektedir.
Pascal’Kn ifadeleriyle söylersek, “her Qeyi aklKn eline bKrakmaya kalkarsak, dinimizin gizemli ve ola5anüstü hiçbir tarafK da kalmayacaktKr. Öte yandan, aklKn prensiplerini ihlal etmeye kalkKQKrsak, o zaman da dinimiz saçma ve gülünç olacaktKr.”74 Bu bilgiler KQK5Knda konuQacak olursak, sahih aklKn yanKnda, Pascal’Kn bilgi
kaynaklarKnKn baQKnda kalp, dolayKsKyla iman gelmektedir. Hatta dini epistemolojide bu ikincisi, birincisine nispetle çok daha önemli ve önceliklidir. DolayKsKyla
Pascal fideizmi, “imanKn makul gerekçelerinin olmasK gerekti5ini kabul etmekle
birlikte, dinin istedi5i imanKn, bu gerekçelerin sKnKrKnK ve gücünü aQan bir sarsKlmaz kabul ve teslimiyet oldu5unu savunan imancKlKk anlayKQK”dKr.75
SONUÇ
Buraya kadar üzerinde durulan konuyu sonuçlandKrKrsak, özlü olarak QunlarK söyleyebiliriz:
I- AkKl deyince, Pascal, bir bütün olarak bundan epistemolojik açKdan, farklK
açKlKmlarK, de5iQik iQleyiQ biçimleri ve farklK fonksiyonlarKyla iQ gören ve bilgi üreten, soyutlamalarda bulunan bir yetiyi, zihinsel iQleyiQi anlamaktadKr. Buna göre,
aslKnda sahih akKl, matematiksel akKl, sezgisel akKl ve bilimsel akKl, bir taraftan
bütünsel bir akla iQaret etmekte, di5er taraftan da aklKn epistemolojik ba5lamda
de5iQik bilgi üretme formlarKnK ifade etmektedir.
II- Bilimsel ve matematiksel alanda bize en do5ru ve güvenilir bilgiyi, en iyi
yöntemi veren matematiksel akKl ile bilimsel ve sezgisel akKldKr. Ancak bunlar,
72

Bu anlayKQlar hakkKnda geniQ bilgi için bkz. Özcan, a.g.m., s. 165-171.; KatK imancKlKk veya radikal
fideizme, dolayKsKyla bu anlayKQKn öncülerinden birisi olan Kierkegaard’a göre, dinsel hakikatlerin
kabul edilmesi tamamen imani bir meseledir, bu noktada aklKn hiçbir rolü ve etkinli5i yoktur. Bkz.
Sören Kierkegaard, “Faith as Passionate Commitment”, The Rationality of Belief in God, ed. George I;
Mavrodes, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1970, içinde, s. 190.;Bolay, a.g.e., s. 191;
Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlü!ü, Ekin Yay., Ankara 1997, s. 283.; GeniQ bilgi için bkz. Tüzer, a.g.e., s.
13-35.
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Bkz. Cevizci, a.g.e., s. 283-284.; Frank Thilly, Felsefe Tarihi, çev. brahim 7ener, Sistem Yay., stanbul
1995, I, s. 336.; IlKmlK fideizm hakkKnda geniQ bilgi için bkz. Recep Alpya5Kl, Din Felsefesi Yapmak,
Anka Yay., stanbul 2002, s. 18 vd.
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Dü ünceler, s. 76.; AyrKca bkz. Tüzel, a.g.e., s. 27-35.
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Cafer SadKk Yaran, Tanr nanc n n Aklîli!i, Etüt Yay., Samsun 2000, s. 35. AyrKca, KlKmlK fideizm
hakkKnda geniQ bilgi için bkz. Özcan, a.g.m., s. 168-170.
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sKnKrlK olmalarK nedeniyle kendi ba5lamlarKnda veya faaliyet alanlarK içinde geçerli
ve sa5lam bir iQleve sahip olabilirler. Bunun dKQKnda ve ötesinde, yani metafiziksel
alanda herhangi bir etkinlikleri yoktur.
III- Do5al akKl, Pascal’Kn verimsiz oldu5unu düQündü5ü, hiçbir Qekilde güvenmedi5i, sürekli eleQtiriye tabi tuttu5u, filozoflarKn, özellikle Descartes’in her
konuda rehber edindi5i ve tâbî oldu5u akKldKr. Bu akKl, insanK do5ru ve sa5lam
bilgiye, hakikate ve mutlulu5a götürebilecek bir yapKya ve donanKma sahip olmadK5K, hangi anlamda olursa olsun i e yaramad ! için Pascal, ona hiçbir Qekilde itimat
etmez. DolayKsKyla do5al akKl/felsefî akKl, insanK mutlu edebilecek bir bilgi veya
epistemolojiyi ortaya koymasK imkansKzdKr.
IV- Sahih akKl, Pascal’Kn özellikle dini epistemolojisinde ve düQünce sisteminde -kalp/iman kadar olmasa da- belli ölçüde bir önem taQKmaktadKr. Bu akKl da
daha çok gündelik bilgi, daha da önemlisi ilahi bilgi konusunda hayatKmKza katkK
sa5lamakta, imanKn kavranmasKna imkân vermekte, bu Qekilde kalbe ve kalbi
bilgilere destek olmaktadKr.
V- Son olarak, bütün bunlarKn sonucunda belki de burada sorulmasK gereken can alKcK soru, Pascal’Kn bilgi sisteminin temel dayanaklarKndan birisi olan
aklKn ve onun ortaya koydu5u bilginin, modern dünya ve gelecek için ne ifade
etti5idir. Genel olarak aklKn (ne tür bilgi olursa olsun) bilginin ortaya çKkarKlmasKndaki rolü ve etkisi büyüktür. Buna ra5men, Pascal’Kn, aklKn sKnKrlKlK5Kna iQaret
etmesi, ona sert eleQtiriler yöneltmesi, onun mutlaklaQtKrKlmasKna Qiddetle karQK
çKkmasK, salt/teorik aklKn insanK bilgiye ve mutlulu5a götüremeyece5ini vurgulamasK, kalbi bilgiyi öne çKkarmasK, ama akla da gereken önemi ve de5eri vermeye
çalKQmasK, aklKn mutlaklaQtKrKlmaya çalKQKldK5K 17. yüzyKl ve ça5KmKz açKsKndan
kayda de5er ve düQündürücü bir yaklaQKm olsa gerektir. Bu yaklaQKm, bilgide bütünlü5ü yakalamak, gerçekli5in veya hakikatin farklK boyutlarKnK ve yönlerini
görmek, ona bir bütün olarak bakabilmek, böylece daha zengin ve ço5ulcu bir
dünya/gelecek inQa etmek için zorunlu görünmektedir.
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