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ilindiği gibi, Sanki felsefesine (philosophy of as-if) asıl şeklini veren,
onu felsefi platformlara taşıyan ve bu kavramı ilk defa kullanan fel-
sefeci Yeni Kantçı akımın öncülerinden Hans Vaihinger (1852-1933)

olmuştur.1 Dolayısıyla bu, “Alman filozofu Kant’tan sonra ve biraz da…
Kant’ı yanlış yorumlayarak”2 öne sürülmüş felsefî bir anlayıştır. “Sanki var-
mış gibi” veya “sözde varmış gibi” tabirlerle ifade edilen bu felsefeye göre,
fizik, matematik ve felsefeyle ilgili kavramlar, doğa yasaları hiçbir şekilde
gerçeği yansıtmaz, bunlar uydurma veya birer hayal mahsulü kavramlar-
dır. “Biz bunları sanki varmış gibi, öyleymiş gibi kabulleniriz, böylece on-
ların ömürlerini uzatırız.”3 Vaihinger’in sanki felsefesi anlayışına göre, insan
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olarak bizler, tabiatın temel gerçekliğini asla bile-
meyiz, buna gücümüz de yetmez. Bunun doğal bir
sonucu olarak bizler, düşünce sistemleri kurar veya
inşa ederiz; modeller tasarlar, sonra da tabiatın on-
lara uyduğunu veya benzediğini düşünür ve o şe-
kilde davranırız. Örneğin, proton ve elektron gibi
atom-altı yapılar ile elektromanyetik dalgaların hiç
birisi, bilimsel olarak doğrudan doğruya ve açık bir
biçimde gözlemlenemez. Buna rağmen, bilim, on-
ların etkileriyle ilgili gözlemleri dikkate almakta ve
sanki onlar varmış gibi davranmaktadır.4

Öyle anlaşılıyor ki, sanki felsefesi, gerçekliğin
bir kurgudan, sanal gerçeklikten veya zihinsel im-
geler bütününden ibaret olduğunu ifade etmekte-
dir. Bizim yaptığımız şey, aslında olmadığı halde
sanki tabiat veya gerçeklik varmış gibi davranmak-
tır. Başka bir deyişle, bu felsefe, özü itibariyle ger-
çekliği olmayan, ancak varmış gibi görünen veya
kabul edilen, aslında birer isimden ve kurgudan
ibaret olan kavramları ve bunlara ait içerikleri dile
getirmektedir.5 Ayrıca, görebildiğimiz kadarıyla as-
lında ilk defa sanki felsefesinin izlerini ve motivle-
rini Vaihinger’de değil, Blaise Pascal’da
(1623-1662) görmekteyiz.6 Aşağıda görüleceği üze-
re, Pascal, meseleyi daha çok dini epistemoloji bağ-
lamında, dolayısıyla Tanrının varlığı ve yokluğu
açısından ele almaktadır. Ancak hemen belirtelim
ki, Pascal, meseleyi ele alırken sanki felsefesi ifa-

desini kesinlikle kullanmamaktadır. Buna rağmen,
onun Tanrı hakkında öne sürdüğü bahis ve bu bağ-
lamda dile getirdiği düşünceler bizi mantıken ve
felsefi açıdan söz konusu felsefeye götürecek argü-
manlarla doludur. Şimdi meseleyi biraz daha ya-
kından inceleyelim.

I- TANRI HAKKINDA BAHSE
GİRMEK YA DA SANKİ FELSEFESİNE 
BİR YOL BULMAK

Peki dinin ve dini inancın merkezi figürü veya
temel objesi olan Tanrının varlığı bahse konu ola-
bilir mi? Ya da bu meseleyi, Pascal’ın yaptığı gibi
“sanki felsefesi” açısından ele almak dini ve ahlaki
olarak doğru mudur veya ne kadar doğrudur? Tar-
tışmayı Pascal’ın izinden giderek sürdürürsek, daha
anlaşılabilir bir zeminden hareket etmiş oluruz.
Pascal bahsini, şu şekilde formüle eder:

Tanrı, ya vardır, ya yoktur. Acaba hangi görüşe
meyledeceğiz? Akıl bu hususta karar mercii olamaz.
Sonsuz kaos bizi Tanrı’dan ayırmaktadır. Bu sonsuz
mesafenin sonunda bir talih oyunu oynanıyor, neti-
cesi ya yazı, ya tura olacak. Siz hangi taraf için bahse
gireceksiniz?…Madem ki, bir şıkkı seçme zorunlu-
luğu var, öncelikle menfaatimize en uygun olan
şıkkı arayalım… Tanrı’ın varlığı şıkkını seçtiğiniz
takdirde ne kazanıp ne kaybedeceğinizi tartalım. Bu
şıkkı seçerek bahsi kazanmış olursanız, her şeyi ka-
zanmış olacaksınız. Kaybetmiş olursanız, hiçbir şey
kaybetmiş olmayacaksınız. O halde, hiç tereddüt et-
meyin; Tanrı’ın varlığı lehine bahse girin.7

Pascal, burada bize özetle şunu söylemektedir:
İnsan, Tanrı’ya inanmakla hiçbir şey kaybetmez;
ancak, O’na inanmamakla çok şey kaybeder. Bu
yüzden, Tanrı’ya inanmak, bu noktada bahse gir-
mek, insanın lehine olan ve bir bakıma ona ebedî
mutluluğun önünü açan, hayat memat meselesi
olan bir tercihtir.8 Acaba insanın böyle bir du-
rumda bahse girmek gibi bir zorunluluğu var
mıdır? Bu gibi durumlarda bahse girmek tek çıkış
yolu mudur? Öyle anlaşılıyor ki, burada bahse gir-

4 Bkz. J. D. Raskin & L. A. Morano, “Philosophy of ‘as if’”, http://www.pcp-
net.org/encyclopaedia/as-if.html (9. 7. 08).; Örneğin, ışık bir dalga mıdır
yoksa bir parçacık mıdır? Bunu belirlemenin doğrudan değil, dolaylı delili
vardır. Buna göre ışık, hem dalgaların hem de parçacıkların birçok özelliğini
sergilemektedir. Bilim adamları, bu dolaylı deliller sayesinde ışığın
varolduğunu ve düalist bir karaktere sahip olduğunu kabul eder. Bkz.
Richard Swinburne, The Coherence of Theism, Clarendon Press, Oxford
1977, s. 67.
5 Sanki felsefesi, özü itibariyle, bütün bir evrenin ve gerçekliğin zihinsel
imgelerin bir hasılası olarak kabul edildiği holografik paradigmaya benze-
mektedir. Krş. Karl H. Pribram, “The Holographic Brain”,
http://twm.co.nz/pribram.htm (28. 12. 2005).; Ayrıca bkz. Şahin Efil,
“Gerçekliğin Dokusuna İlişkin Bir Çözümleme”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl:
11, sayı: 33, Güz-2007, Erzurum, ss. 1-14.
6 Sanki felsefesi deyince ortak noktaları olmakla birlikte bundan, hiç şüphe-
siz ki, Hans Vaihinger ve Pascal aynı şeyi anlamaz. Pascal’ın bu konudaki
yaklaşımı, Tanrıya inanmak istemeyen ama bu durumdan da hoşnut ol-
mayanlara, “sanki Tanrıya inanıyormuş gibi davranın, bu sizi gerçek imana
götürecektir” demeyi içermektedir. Vaihinger ise, sanki felsefe, fizik, matem-
atik, doğa yasaları, kısaca “gerçeklik varmış gibi düşünün ve hareket edin”
der. Dolayısıyla onun sanki felsefesi bir bütün olarak her şeyin, dolayısıyla
gerçekliğin bir kurgudan ve bir isimlendirmeden ibaret olduğunu ifade et-
mektedir. Ayrıca, Pascal, sanki felsefesini sadece dini ve ahlaki açıdan ele
alırken, Vaihinger da meseleye genel olarak bakar. Elbette ki, Pascal, Tan-
rının bir kurgu veya zihinsel imgelerin ortaya çıkardığı sanal bir gerçeklik
olduğunu savunmuyor. Çünkü o, Tanrının varlığına inanan, dini ciddiye
alan, dindar bir insandır.

7 Blaise Pascal, Düşünceler, çev. Metin Karabaşoğlu, Kaknüs Yay., İstanbul
2003, s. 111, vurgu bize ait. Bundan sonra bu esere Düşünceler diye atıfta
bulunulacaktır.
8 Geniş bilgi için bkz. Düşünceler, s. 109-114.; Pascal’ın  bahsiyle ilgili
geniş bilgi için bkz. Abdullatif Tüzer, Bir Varoluşçunun İman Savunusu, İz
Yay., İstanbul 2006, s. 100-112.



mekten maksat, “doğru iman için engel teşkil eden
faktörleri ortadan kaldırabilecek rasyonel bir temel
bulmaktır.”9 Daha açık olarak söylersek, bahsin
temel hedefi, insanı iman etmeye hazır hale getir-
mek, onda “bir inanç sistemi uyandırmak, daha
sonra da inancı oluşturmak veya kazanmak için ya-
pılması gereken konusunda yol göstermektir.”10 Ni-
tekim Pascal, söz konusu bahsin amacına
ulaşacağından kesinlikle emin görünmekte ve bu
konuda şunu kaydetmektedir: “Bu kesin ve inandı-
rıcı bir ispat yoludur… insanlar, Tanrı’nın varlığını
kabul edip ona göre yaşama gereğini, ancak bu şe-
kilde anlayabilirler.”11

Bilindiği gibi, “bahis” veya “bahse girmek”,
gündelik dilde kullanılan bir kavramdır; empirik
bir olaydır, dolayısıyla tecrübemize açıktır. Oysa
Tanrı, fizikötesi veya metafiziksel bir varlıktır,
O’nu empirik olgular gibi doğrudan doğruya ve
açık bir biçimde tecrübe edemeyiz. Ancak iman,
birinci derecede dinsel bir ifade ve eylem olmakla
birlikte, onun beşerî bir boyutu da vardır. Çünkü
inanma eylemini gerçekleştiren insanın bizzat ken-
disi bir beşerdir; dolayısıyla o, bu düzlemde ortaya
çıkan bilgi birikimi, algılama biçimi ve deneyimiyle
iman etmektedir. Daha doğrusu, ilahi vahiy beşeri
düzleme inmekte veya bir beşerin zihinsel dünya-
sında adeta yeniden şekillenmektedir. Bu bağlamda
“birçok durumda biz, daha önce anlamadığımız ol-
guları, halen bildiğimiz şeyler yardımıyla anlamaya
ve açıklamaya çalışırız. Ancak bu, ‘anlama’yı ‘ben-
zeşim kullanma’ya indirgemek değildir.”12 Birbirine
karıştırmamak, aralarındaki farklılığın bilincinde
olmak koşuluyla, bilinmeyen veya çok az bilinen
olgu ve olayları, bilinenlerden hareketle anlamaya
çalışmak ve açıklamak gayet doğaldır. Burada
önemli olan, Tanrının varlığı veya yokluğu mese-
lesini, yazı tura oyununa veya bahse konu ederken,

bunların arasında bir ilişki kurarken, asıl amaç, iki
farklı olgunun tam olarak benzer olduğunu ortaya
koymak değil, konuyu anlamak ve açıklamaktır. 

Pascal’ın öne sürdüğü bahis açısından mese-
leye bakarsak, insan imana ulaşmaya çalışırken ona
kim rehberlik edecek veya yol gösterecektir? Ya da
bu bahiste akla bir görev ve bir rol düşmekte midir?
Burada imana gitmek için sözü edilen yol nedir?
Hemen belirtelim ki, yukarıda Pascal’ın ifadeleriyle
dile getirilen bahiste, akla uygun, felsefî ve man-
tıksal bir kurgu oluşturulduğu dikkate alındığında,
bu meselenin akılla ilişkisinin daha ilk planda göze
çarptığı görülmektedir. İlgili bahsi değerlendirdiği
makalesinde Floris van Vugt, bahsin ne anlama gel-
diğini ve aklın burada oynadığı temel rolü, -özet-
leyerek verecek olursak-şu şekilde ortaya
koymaktadır: Aklın görevi, tek başına imana ula-
şamadığı veya onu idrak edemediği için, hakiki
imanın önünde varolan engelleri ortadan kaldır-
maktır. Başka bir deyişle, akıl, imanın önündeki
engelleri kaldırmak suretiyle gerçek imana ulaş-
maya çalışan kimseye rehberlik etmekte ve yar-
dımcı olmaktadır. Söz konusu engeller ortadan
kaldırılınca, kalp imanı idrak etmekte, böylece ger-
çek/doğru imana Tanrının da inayetiyle ulaşılmak-
tadır.13 Bu bahiste, ilk planda sıradan bir insanın
bile kolaylıkla anlayabileceği, sağduyulu ve kül-
türlü insanların da makul görebileceği bir akıl yü-
rütme söz konusu edilmiştir. Başka bir deyişle, “söz
konusu yaklaşımın göz önünde bulundurduğu
durum, iman sahasının dışında bulunan insanlar
hakkındadır. Apolojist, bu insanları sözü geçen sa-
hanın yakınına getirmek amacıyla rasyonel bir çı-
karsama köprüsü inşâ etmeye çalışır.”14

Anladığımız kadarıyla, burada Pascal’ın asıl amacı,
soyut ve/veya teorik birtakım çıkarımlarda bulun-
mak değil, tamamen pratik ve pragmatik, dolayı-
sıyla dinsel kaygıları ağır basan bir akıl yürütmedir.
Ancak, imanın elde edilmesinde asıl belirleyici olan
şey, akıl değil, kalp ve Tanrının inayetidir. Bu ko-
nuda akıl, ikinci dereceden ve sınırlı bir role sa-
hiptir, bir bakıma akıl, imanı elde etme konusunda
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9 Floris van Vugt, “On Limits and Purpose in Pascal’s Wager Argument”, UC
Utrecht Spring 2003, s. 7.
10 Tüzel, a. g. e., s. 100.
11 Düşünceler, s. 113.; Tanrı açısından ciddi problemlerin ortaya çıkmasına
neden olan bir şey (bahis), bilimsel alanda işe yarayabiliyor. Nitekim söz
konusu bahsin, bugün bilimsel alanda çokça kullanılan ve gerçeği araştır-
mada bir yöntem olarak kullanılan “olasılık kuramı”na yol açtığı, bir bakıma
ilgili kuramın Pascal tarafından kurulduğu bilinmektedir. Dolayısıyla temel-
leri “şans oyunlarına dayanan ve büyük birikimler elde eden bir yöntem,
bugün insan bilgisinin en önemli aracı durumuna” gelmiştir. Geniş bilgi için
bkz. Adil Korkmaz, “Olasılık Kuramının Doğuşu”, Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, 60–2,  ss. 171–193.
12 Şakir Kocabaş, İfadelerin Gramatik Ayırımı, Küre Yay., İstanbul 2002, s. 10.

13 Geniş bilgi için bkz. Vugt, “On Limits and Purpose in Pascal’s Wager Ar-
gument”, s. 1-8.
14 John Hick, “Kanıta Dayanmayan Rasyonel Teist İnanç”, çev. Ferit USLU,
Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/2, s. 313
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kalbe dolaylı olarak yardım etmektedir.

II- SANKİ FELSEFESİ
Tanrı adına bahse girme ile sanki felsefesi arasında
nasıl bir ilişki vardır? Daha açık bir dille soracak
olursak, yukarıda değindiğimiz Pascal’ın bahsi,
nasıl oluyor da bizi bir sanki felsefesine götürebili-
yor? Aslında buraya kadar yapılan açıklamalara ba-
kıldığında bunlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu
fark etmek zor değildir. Charles Taliaferro’nun de-
yişiyle söylersek, söz konusu bahis, “Tanrının var
olduğuna dair delil ortaya koymak için değil, daha
çok Tanrı varmış gibi düşünmenin, inanmanın
veya en azından davranmanın neden iyi, arzu edi-
lir, akıllıca veya sağgörülü olduğuyla ilgili sebepler
ortaya koymak için tertip edilir.”15 Başka bir de-
yişle, bu bahiste Tanrının varlığını ortaya koymak-
tan çok sanki Tanrı varmış gibi davranmanın bize
sağlayacağı yararları öncelemek söz konusu edil-
mektedir. Dolayısıyla bu bahis, sanki felsefesine bir
giriş, ona götüren bir yol veya yolun başıdır. J. J. C.
Smart ve J. J. Haldane’ye göre, söz konusu bahis,
imanın doğruluğunu değil, yararlı ve meşru oldu-
ğunu ortaya koymaktadır.16 Nitekim, Scott M. Sul-
livan, bahsin pratik ve pragmatik oluşunu şu
şekilde ifade etmektedir: “Bilge bir insan, emin ol-
masa bile, en çok yarar sağlayan seçeneği tercih
eder.”17 Anladığımız kadarıyla, bahse girmenin
temel hedefi, Tanrı varmış gibi davranmanın ne-
denlerinin ve gerekçelerinin makul, sağduyuya
uygun, özellikle meşru ve yararlı olduğunu ortaya
koymak; diğer bir deyişle Tanrı varmış gibi dav-
ranmaya veya sanki felsefesine zemin hazırlamak-
tır. Dolayısıyla Pascal’a göre, bizi imana götüren,
imanımızın oluşmasına imkân veren ve zemin ha-
zırlayan yollardan birisi de bahse girmek veya sanki
Tanrı varmış gibi davranmaktır. 

Sanki felsefesinin ne olduğunu, dini epistemo-

loji açısından ne ifade ettiğini anlamak, açıklamak
ve sorgulamak için şu alıntıyı yakından irdele-
mekte yarar vardır. Pascal, kendi bakış açısından
sanki felsefesini şu şekilde açıklamakta ve ortaya
koymaktadır: 

İmanı bulmak istiyor, fakat gidilecek yolu bil-
miyorsunuz. İmansızlık illetinden kurtulmak isti-
yor, fakat devayı arıyorsunuz: Bunu vaktiyle sizin
gibi elleri bağlı olan ve şimdi sahip oldukları her
şey pahasına bahse giren kimselerden öğrenin.
Onlar sizin takip etmek istediğiniz yolu biliyorlar
ve sizin kurtulmak istediğiniz illetten kurtulmuş-
lar: Siz de onların başladığı tarzda başlayın. Onlar
sanki inanmış gibi davrandılar, kutsal suyu içtiler,
ayinlere katıldılar, vs. Bu, sizi tamamen fıtrî bir bi-
çimde imana götürecek ve aklınızın kibrini kırıp
daha munis kılacaktır.18

Burada özellikle “sanki inanmış gibi dav-
ranma” ifadesi, Pascal’ın sanki felsefesinin içeriğine
ve mahiyetine ışık tutmaktadır. Buna göre, Tanrı-
nın varlığına inanmak istiyorsunuz, ama bunu bir
türlü başaramıyorsunuz. O zaman yapacağınız şey,
inanıyormuş gibi davranmaktır. Bunun için işi
biraz daha ileriye götürerek, ibadet ve dini pratik-
ler yapmak durumundasınız. Sonuçta, aradığınız,
ama bir türlü bulamadığınız imana, dolayısıyla
mutluluğa kavuşmuş olacaksınız. Buradan çıkan so-
nuca göre Pascal’ın sanki felsefesi, bir kimsenin
iman etmediği halde, sanki iman etmiş gibi bir
tutum içine girmesi olarak tanımlanabilir. Daha
açık bir deyişle ifade edersek, sanki felsefesi, “sanki
inanıyormuş gibi”, “sanki Tanrı varmış gibi hare-
ket” etmek ya da “genel ahlak ilkeleri varmış gibi”
davranmaktır.19 Dolayısıyla burada inanmak iste-
meyen insanlara, Pascal, sanki inanmış gibi dav-
ranmalarını, dolayısıyla bunun kesinlikle işe
yarayacağını tavsiye etmektedir.

Acaba Pascal, niçin böyle bir yola veya yön-
teme başvurma gereği duymaktadır? Çünkü şimdi-
lik bu anlayışın doğruluğunu ve yanlışlığını bir
yana bırakırsak, Pascal’a göre, tekrar edilen ve alış-

15 Charles Taliaferro, Contemporary Philosophy of Religion, Blackwell Pub-
lisher, Massachusetts-Oxford 1998, s. 381, vurgu bize ait.; naklen Tüzel, a. g.
e., s. 101.
16 J. J. C. Smart ve J. J. Haldane, Atheism and Theism, Blackwell Puplisher,
Oxford 1996, s. 53.; Scott M. Sullivan, “Blaise Pascal on ‘Why God is Hidden’
and ‘The Wager’”, http://www.scottmsullivan.com/courses/Pascal.pdf (25
Temmuz 2008).; Ayrıca, bahisle sanki felsefesi arasında nasıl bir ilişki olduğu
hakkında geniş bilgi için bkz. Tüzel, a. g. e., s. 102 vd.
17 Sullivan, “Blaise Pascal on ‘Why God is Hidden’ and ‘The Wager’”, (Web).
Vurgu bize ait.

18 Düşünceler, s. 113–114, vurgu bize ait.
19 Aydın, İslamın Evrenselliği, s. 105.;  Özlem, “Kant ve Yeni Kantçılık”,
(web). Sanki felsefesiyle ilgili Pascal’ın yaklaşımı hakkında geniş bilgi edin-
mek için bkz. Tüzel,  a. g. e., s. 100-112.
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kanlık haline gelen davranışlar, belli inançların
oluşmasına veya ortaya çıkmasına zemin hazırla-
maktadır.20 Dolayısıyla sanki Tanrı varmış gibi ha-
reket etme meselesine bu açıdan bakıldığında,
Pascal’ın vurgulamak istediği şey, daha iyi ve daha
kolay anlaşılmaktadır. Tanrıya inanmadığımız
halde, bu şekilde davranırsak, o zaman
inanca/imana giden bir yol bulacak, bu davranışı-
mız zamanla iman veya Tanrı hakkında olumlu bir
sürece dönüşecektir. Nitekim Pascal’a göre,  

iman etmek için üç yol vardır: Akıl, alışkan-
lık ve ilham. Yalnızca akla sahip olan Hıristiyan-
lık, ilham olmadan inananları kendisinin gerçek
çocukları olarak kabul etmez. O, aklı ve alışkanlığı
(ülfet) dışlıyor değildir. Fakat tek başına gerçek ve
selametli etkiler husule getirebilen ilhama kendi-
mizi teslim ederken, zihinlerimizi delillere de aç-
mamız, keza ülfet vasıtasıyla kendimizi teyit
etmemiz gerekiyor.21

Peki, bu bahis sonunda bizi nasıl bir manzara
beklemektedir? Daha doğrusu, Pascal’ın savunduğu
sanki felsefesi, -sanki Tanrı varmış gibi veya inan-
mış gibi hareket etmek-  bizi nasıl bir sonuca ilet-
mektedir? Gerçekten de, sanki felsefesi, Pascal’ın
öngördüğü sonuca bizi ulaştırmada başarılı olmuş
bir yöntem midir? Hemen belirtelim ki, evet, Pas-
cal’a göre sonuçta bahsi kazanan siz olursunuz. Do-
layısıyla “mü’min, dürüst, mütevazı, kadirşinas,
hayırsever, samimi ve gerçek bir dost olursunuz.”22

Görüldüğü gibi, Pascal’a göre “Tanrı varmış gibi
inanarak davranış sergilemek… zaman içinde ger-
çek bir imana götürebilir.” Ya da “inanmayan için
inayete dayalı imanın yolunu hazırlaya”bilir.23

Çünkü burada Tanrı “bir ihsan olarak kendini sun-
maktadır.”24 Bir bakıma, insan, Tanrı varmış gibi
davranmakla, O’nun inayetini veya ihsanını hak
etmiş olmaktadır.

Söz konusu bahse, kim veya kimler girmelidir?
Ya da sanki Tanrı varmış gibi hareket etmesi gere-
kenler kimdir? Bu sorunun cevabı, Pascal’dan ya-

pacağımız şu alıntıda saklıdır. Ona göre, üç tip
insan vardır: Tanrı’yı bulanlar ve O’na hizmet
edenler; O’nu aramakla meşgul olup henüz bula-
mayanlar; O’nu ne arayan, ne bulan, zaten arayıp
bulma çabası olmadan yaşayanlar. İlk gruba giren-
ler makul ve mutlu, sonuncu grubun insanları aptal
ve mutsuz, ortadakiler ise mutsuz ve makuldür.25

Pascal, inanmayan, ancak Tanrıyı araştırmaya
devam eden insanların eninde sonunda O’nu bula-
bileceklerine inanmaktadır.26 Ona göre burada du-
rumu asıl vahim olanlar, üçüncü grupta yer alan,
bir bakıma inanmayan ancak Tanrıyı araştırma
zahmetine de girmeyen insanlardır. Tabii ki, bu-
rada ilk iki gruba giren insanlar için yukarda sor-
duğumuz sorular anlamsızdır. Diğer taraftan,
inanmayan ancak Tanrıyı bulmaya çalışanların
eninde sonunda iman edeceklerinin bir garantisi
var mıdır? Tanrıyı arayanlar, Pascal’ın iddia ettiği
gibi, gerçekten de sanki Tanrı varmış gibi davrana-
rak O’nu bulabilmişler midir? Bundan pek emin
değiliz ve ne yazık ki, biz bu konuda Pascal kadar
iyimser olamıyoruz.

Öyle görünüyor ki, Pascal’ın bahse konu ettiği
ve daha çok üzerinde durduğu insan tipi son grupta
yer alanlardır. O, Tanrı hakkında araştırma yap-
mayan veya dini hakikati arayıp bulmak için hiçbir
bir çaba sarf etmeyen bu insanların haklı olarak
dünyanın en aptal ve en mutsuz insanları oldukla-
rını, araştırma yapmadan hiçbir şeye sahip oluna-
mayacağını savunmaktadır. Çünkü, onlar, hayatları
boyunca Tanrıyı asla bulamayacaklar ve sonuçta
her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya gelecek-
lerdir.27 Bu bağlamda ilk akla gelenler, ateistlerle
agnostiklerdir. Nitekim Frederick Copleston, ilgili
bahisten söz ederken özetle şunu kaydetmektedir:
Burada amaç, Tanrının varlığına ilişkin bir delil or-
taya koymaktan çok septikleri ve ateistleri dini
inanca yatkın hale getirmektir.28 Takdir edilmeli-
dir ki, normal şartlar altında katı bir ateistin inan-
cını değiştirmesi ve Tanrının varlığı lehinde

20 Bkz. Düşünceler, s. 114, 215.
21 Düşünceler, s. 215, vurgu bize ait.
22 Düşünceler, s. 114.
23 Tüzel,  a. g. e., s. 108.
24 Papa II. Jean Paul, Akıl ve İman, çev. İsmail Taşpınar, İyiadam Yay.,
İstanbul 2001, s. 41.

25 Düşünceler, s. 74.
26 Bkz. Sullivan, “Blaise Pascal on ‘Why God is Hidden’ and ‘The Wager’”,
(Web).
27 Bkz. Sullivan, “Blaise Pascal on ‘Why God is Hidden’ and ‘The Wager’”,
(Web).



olumlu bir tavır takınması elbette ki, kolay bir şey
değildir, ancak, imkânsız da değildir.29 Oysa agnos-
tiklerin durumu çok daha farklıdır, onlar inanca da
inançsızlığa da daha açık bir durumda görünmek-
tedir.30 O zaman geriye, sadece agnostikler kal-
maktadır. Bu durumda, ‘inanmayan ancak Tanrıyı
araştırma zahmetine de girmeyenler’in agnostikler
olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim söz konusu bahsi
yorumlayan Sullivan, bu konuda şunları kaydet-
mektedir: 

Ölünceye kadar Tanrı hakkında hiçbir şey
yapmamak veya kararsız olmak, ateizmden farklı
bir şey değildir. Daha doğrusu, hayat boyunca, ag-
nostik olarak kalmak, pratikte ateizmle aynı şeydir.
Bu yüzden, insan, ya Tanrının lehinde ya da aley-
hinde bahse girmek zorundadır. Siz, ölümle son bu-
lacak olan hayat yolculuğuna mutlu başlamak ve
böyle bir hayatı kazanmak için şimdiden bahse gir-
melisiniz.31

Pascal’a göre, bahse girecek olanlar veya sanki
Tanrı varmış gibi hareket etmesi gerekenler agnos-
tiklerdir. O, ateizm ile agnostisizm arasında pek bir
fark görmemekte, dini bağlamda insan için ikinci-
sinin birincisi kadar tehlikeli olduğuna işaret et-
mektedir. Tanrıyı aramak için en küçük bir çabası
dahi olmayan agnostiklerin, hiç değilse bahse gir-
mesi en azından onlar için bir şans veya bir imkan
olabilir. Çünkü bu bahis, “onlarda inanma isteği ya-
ratmayı ve onları inayeti kabule hazır hale getir-
meyi amaçlamaktadır.”32 Dolayısıyla Tanrısal

inayet, bir yandan inanca zemin hazırlar, bir yan-
dan da onu sübjektif olarak doğrular.33

Bu bilgiler ışığında soracak olursak, gerçekten
de sanki felsefesine göre imanı elde etmek pratikte
mümkün müdür? Acaba iman gibi son derece ciddi
bir meseleyi, bahis konusu yapmak ilahi bir mese-
leyi beşeri düzleme veya sıradan bir konu düzeyine
indirgemek değil midir? Ya da Tanrının varlığını,
yazı tura atmak gibi basit ve sıradan bir örnekle
açıklamaya kalkışmak ya da sanki Tanrı varmış gibi
hareket etmek, din dili açısından sorun teşkil etmez
mi? Dahası, Pascal’ın sanki felsefesi, özellikle dini
ve ahlaki bakımdan önemli denebilecek sorunların
ortaya çıkmasına zemin hazırlamaz mı?  Bu sorular,
bize Pascal’ın öne sürdüğü şekliyle sanki felsefesini
sorgulamak ve eleştirmek için önemli gerekçeler
vermektedir.

III- SANKİ FELSEFESİNİN ELEŞTİRİSİ 
Pascal’ın sanki felsefesi ve bizi bu felsefeye götü-
ren, bir bakıma ona zemin hazırlayan bahsi, birçok
açıdan eleştiriye açıktır. Söz konusu eleştiriler,
daha çok din dili, din ve ahlak bağlamında yoğun-
laşmış görünmektedir. Analitik felsefenin önde
gelen temsilcilerinden birisi olan Richard Swin-
burne, Pascal’ın söz konusu bahsine katılmaz ve
ona bazı eleştiriler yöneltir. Swinburne’e göre, Ka-
tolikler, Protestanlar ve çağdaş Hıristiyan düşün-
cesi, genellikle, Pascal’ın kayıplar ve kazançlar
yorumuna karşı çıkar ve onu asla kabul etmez. Tan-
rıya iman edip etmemede gerçekten kazançlar ve
kayıplar varsa bile, Pascal bunları doğru anlatama-
mıştır. Tanrının oldukça önemli olan bir amacı ger-
çekleştirmek için irrasyonel bir inanç ortaya
koyarak bir dünya yaratıp sonra da buradan kendi-
sine giden bir yol olabileceğini söylemek doğru de-
ğildir. Diğer bir deyişle, Tanrının bir taraftan kendi
varlığına inananlara büyük bir mükâfat vereceğini,
bir taraftan da böylesi bir inancı elde etmenin tek
yolunun Pascal’ın savunduğu türden bir bahis ol-
duğunu iddia etmek imkânsızdır. Ayrıca, burada
Tanrıya iman, cennete girmenin, ebedî kurtuluşa
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28 Frederick Copleston, Felsefe Tarihi, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul 1991, s. 34.
29 Bunun en kayda değer örneği yakın geçmişte meydana gelen Antony Flew
olayıdır. Dünyanın önde gelen ateist filozoflarından birisi olan Antony
Flew’un, yıllarca yazıp çizdikleriyle pek çok ateiste ilham kaynağı olduğu
bilinmektedir. Flew, 2004 yılında etkisi altında kalanlardan veya yanlış yön-
lendirdiğini düşündüğü kimselerden 81 yaşına kadar varlığına inanmadığı
Tanrıya artık inandığını açıklayarak özür dilemişti. Flew, bu meseleyi,
Yanılmışım Tanrı Varmış adlı eserinde enine boyuna ele almış ve konuya
açıklık getirmiştir. Geniş bilgi için bkz. Antony Flew, Yanılmışım Tanrı Var-
mış, Çev. Hasan Kaya-Zeynep Ertan, Profil Yayıncılık, İstanbul 2008.;
Ayrıca, 2004’te kendisiyle yapılan uzun bir röportajda da neden ateizmi
bıraktığına ilişkin detaylı açıklama yapmıştır. Antony Flew ve Gary R.
Habermas, “My Pilgrimage from Atheism to Theism”,
http://www.biola.edu/antonyflew/flew-interview.pdf (13 Temmuz 2008).
Ayrıca bu olayın özlü bir değerlendirmesini görmek için bkz. Cafer Sadık
Yaran, “Antony Flew Olayı”, http://www.dinlertarihi.com/dosyalar/yazi-
lar.htm (30. 07. 2008)
30 Kelimenin tam anlamıyla bir kimsenin agnostik olup olamayacağı veya
agnostisizmin tutarlı olup olmayacağı meselesi felsefe tarihinde tartışmaya
açık bir konudur. Dolayısıyla ateistlerin ve teistlerin çoğu agnostisizmi tutarlı
ve geçerli bir yol olarak kabul etmezler. Bkz. Mehmet S. Aydın, Din Felse-
fesi, Selçuk Yay., İstanbul 1992, s. 204.
31 Sullivan, “Blaise Pascal on ‘Why God is Hidden’ and ‘The Wager’”, (Web).

32 Tüzel, a. g. e., s. 108.; Vugt, “On Limits and Purpose in Pascal’s Wager Ar-
gument”, s. 7.
33 Tüzel, a. g. e., s. 111.
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ve mutluluğa ermenin zorunlu şartı sayılmıştır. Do-
layısıyla cennete girme arzusu, inancın rasyonel
değil, bütünüyle hissî veya duygusal bir temeli ol-
maktadır. Oysa dini inanca sahip olmanın cennet
arzusu dışında başka amaçları da vardır. Örneğin
bazılarına göre dini inanca sahip olmak insana mut-
luluk verebilir, bundan dolayı geliştirilmesi iyi
olur. Yine, çocuklar için dini inanç, ahlâkî eylem-
lerin gerekli şartı olabilir.34

Swinburne’ün burada temelde eleştiriye konu
yaptığı şey, aslında Pascal’ın, sanki felsefesi ve bu
bağlamda ortaya çıkan iman anlayışıdır. Zaten daha
önce bir nedenle değindiğimiz gibi Pascal’ın amacı,
rasyonel ve felsefi bir bahis kanıtı ortaya koymak
değil, tamamen pratik ve pragmatik bir amaç güt-
mek, olaya yarar açısından bakmak, dolayısıyla
cennete girmek ve Tanrının rızasını kazanmaktır.
Bize göre Swinburne, bu eleştirilerinde belli ölçüde
haklıdır. Onun eleştirilerinde katılmadığımız ve
yanıldığını düşündüğümüz nokta, Pascal’ın imanı
elde etmenin tek yolunun bahis olduğuna veya
Tanrı varmış gibi davranmaya ilişkin savı ile Tan-
rıya imanın, cennete girmenin ve ebedî mutluluğa
ermenin zorunlu şartı sayılmasıyla ilgili eleştirisi-
dir. Çünkü Pascal’a göre bahis veya sanki Tanrı var-
mış gibi davranmak, imanı elde etmenin tek yolu
değildir; bu, sadece onlardan birisidir. Nitekim yu-
karıda değindiğimiz gibi, Pascal, “alışkanlık” veya
bahisle birlikte, “akıl.. ve ilham” gibi bizi imana gö-
türen başka yollar olduğundan da söz etmektedir.
Ayrıca, burada dini ve ahlaki bakımdan doğru ol-
mayan şey, cennete girmek, mutlu olmak ve kur-
tuluş için bahse girmektir. Yoksa meseleye hangi
din açısından bakarsak bakalım, Tanrıya iman et-
menin başka nedenleri olsa bile, burada asıl belir-
leyici olan faktör, Tanrının rızasını kazanma ve
cennete girme arzusudur.

Elbette ki, imanın kognitif boyutu yanında,
duygusal ve rasyonel boyutu da vardır. Ancak bu,
imanın ne tamamen hissî ne de rasyonel bir feno-
men olduğu anlamına gelir. Eğer imanı aşırı rasyo-
nel bir olgu gibi ele alırsak veya ileri düzeyde
aklîleştirirsek, o zaman onun pratik veya tecrübî

boyutunu göz ardı etmiş, salt teorik bir olguya in-
dirgemiş oluruz ki, bu da imanı zedeler. Ayrıca,
dine inanmak, bir bilimsel kuramın doğruluğuna
inanmaktan daha farklı ve daha fazla bir şey ise,
ona inanmaya götüren gerekçelerin de, sadece ras-
yonel gerekçelerle sınırlı olmasını beklemek doğru
olmasa gerektir… iman, sadece teorik doğruluğu
aşan ve ebedî sayılan bir hayatın pratik kurtuluşu
ile ilgili olan bir husustur. Bu durumda o, elbette
teorik nedenler kadar, başka pratik gerekçeler, bek-
lentiler ve amaçlardan da doğal olarak destek ala-
caktır.35

Çağdaş düşünürlerden birisi olan J. L. Mac-
kie’ye göre, burada Pascal’ın önermiş olduğu yön-
temler, kendini kasıtlı olarak inançlı kılmak için
harcanan çabalar, aklı ve anlığı tahrif eder. Bu tür
girişimler, insanı aptallaştırır ve sorunun değişme-
den olduğu gibi ortada kalmasına sebep olur. Dola-
yısıyla insanın, kasıtlı olarak irrasyonel bir yolla
inancını beslemeye ve güçlendirmeye kalkması,
eleştirel yetilerini baskı altına alması anlamına gel-
mektedir.36 Mackie’in ilgili eleştirisinde belli ölçüde
haklı olduğunu, kısmen de yanıldığını düşünüyo-
ruz. Haklıdır, çünkü insanın eleştirel yetilerini
baskı altına alması, gerçekten de zamanla akıl tu-
tulmasına veya aklın işlevsiz hale gelmesine sebep
olabilir. Haksızdır, çünkü, “insanların farklı psiko-
lojik karakterde, farklı zihinsel kapasitede ve farklı
toplumsal koşullar içinde yetişmiş olabildikleri dik-
kate alındığında, herkesten imanını aynı derecede
rasyonel temellere dayandırmasını” 37 beklemek
doğru değildir.

Fransız düşünürü F. M. Voltaire (1694–1778),
ahlaki açıdan bir bütün olarak Tanrının varlığı veya
yokluğu hakkında bahse girmenin çirkin bir eylem
olduğunu, bu yüzden de kabul edilebilir ve uygun
olmadığını belirtmektedir. Ona göre, Pascal’ın ba-
hisle ilgili birtakım hesaplar yapması ve bencilce
bir tavır takınması, teistik inancın Tanrı anlayışla
asla bağdaşmaz.38 Öyle görünüyor ki, Voltaire,
haklı olarak Tanrı hakkında bahse girmenin veya

34 Bu konuda başka eleştiriler için de bkz. Swinburne, Faith and Reason,
Clarendon Press, Oxford 1981, s. 93–99.

35 Cafer Sadık Yaran, Tanrı İnancının Aklîliği, Etüt Yay., Samsun 2000, s. 51.
36 Bkz. J. L. Mackie, The Miracle of Theism, Clarendon Press, New York 1986,
s. 202.
37 Yaran, a. g. e., s. 51.



sanki Tanrı varmış gibi davranmanın hem dini hem
de ahlaki bakımdan çirkin ve uygunsuz bir davra-
nış olduğu için kabul görmesinin ve savunulması-
nın mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Yine,
William James de, sanki felsefesine ahlaka aykırı
olduğu gerekçesiyle karşı çıkmaktadır. Ona göre,
birtakım mekanik hesaplamalar sonucunda ortaya
çıkan iman, imanın derin anlamını ve gerçek iman
anlayışını yansıtmaktan bütünüyle uzak görün-
mektedir.39 Dolayısıyla James, hangi niyet ve
amaçla olursa olsun, kimi hedef alırsa alsın, sanki
Tanrı varmış gibi bir tutum içine girerek, buradan
imana giden bir yol olabileceği fikrini ahlâkî ola-
rak doğru bulmaz. Kanaatimizce, James, bu eleşti-
risinde son derece haklıdır. Çünkü iman, gerçekten
de mekanik bir olgu değil, bilişsel, duyuşsal, aklî ve
iradî boyutu olan zengin ve derin içerikli, çok bo-
yutlu ve çok yönlü bir fenomendir.40

Tanrının varlığını, yazı tura atmak gibi basit
ve sıradan bir örnekle açıklamaya kalkışmak veya
sanki Tanrı varmış gibi davranmak, din dili açısın-
dan da ciddi sorunlar teşkil etmektedir.41 Her şey-
den önce, Tanrının varlığı, doğrudan doğruya
bizim tecrübemize açık olan, dolayısıyla gündelik
dilde kullanıldığı gibi empirik bir konu değildir.
Empirik bir araştırmada objenin varlığı zorunlu de-
ğildir, bir bakıma obje olmayabilir de. Oysa, dini
inanç mantığı gereği böyle bir şeyi asla kabul
etmez, edemez. Bu yüzden, objesiz bir dini inancı
tasavvur etmek, inancın doğasına ve temel espri-
sine tamamen terstir.42 Çünkü, din dilinin iç-ye-
terliliğinin bir gereği olarak mü’min, “Tanrı
olmayabilir de” diyemez. Tanrıya inanma, bir var-
sayıma inanmaya benzemez. O halde, “pazarlıklı
iman”, iman değildir. “Şimdilik inanıyorum; eğer

Tanrı yoksa ölümden sonra kaybedeceğim bir şey
de yok demektir. Ölüm varlığımın nihai noktası
olabilir. Fakat eğer Tanrı varsa, kazanan ben olu-
rum” demek, inancın mantığını anlamamak de-
mektir.43

Söz konusu bahsin, objesiz veya Tanrısız bir
dinin veya inancın varlığını ima etmesi, aslında bizi
onun öngördüğü hedefin dışına çıkarmakta, dola-
yısıyla başka bir yere veya Pascal’ın düşündüğünün
tam tersi bir istikamete götürmektedir. Daha doğ-
rusu, orada Tanrıya giden/götüren bir yoldan zi-
yade O’na götürmeyen bir yol var gibi
gözükmektedir. Felsefe tarihinde Pascal ile meşhur
olmuş olan bu bahis, dolayısıyla bununla yakın bir
ilişki içinde olan sanki felsefesi, Tanrı hakkında ko-
nuşurken, yazıp çizerken çok daha dikkatli ve titiz
olmak zorunda olduğumuzu ortaya koymaktadır.

Bize göre, Pascal’ın savunduğu anlamda bir
bahis veya sanki felsefesi, genel olarak ne dini ne
de ahlâkî açıdan kabul edilebilir, savunulabilir bir
durum ve tutumdur. Yukarıda değindiğimiz üzere,
Pascal, Tanrıya inanmayan veya bu konuda ciddi
şüpheleri olanlara bahsi ‘kesin ve inandırıcı bir
ispat yolu’ olarak tavsiye ediyordu. Birincisi, her
şeyden önce, Pascal, burada çok kesin ve iddialı ko-
nuşmaktadır. Görebildiğimiz kadarıyla, Pascal’ın
oldukça iddialı olan bu savını destekleyecek ve bizi
aklen ve kalben ikna edebilecek yeterlikte bir açık-
laması ve ciddiye alınabilecek bir gerekçesi yoktur.
Bu yüzden, bize göre böyle bir şey, ne kabul edile-
bilir, ne de savunulabilir. Pascal, ilgili konuda bu
kadar kesin ve kendinden emin konuşmamış ol-
saydı, belki eleştiriler biraz daha toleranslı ve dozu
biraz daha düşük olabilirdi. Bahis kazanıldığında
veya sanki Tanrı varmış gibi davranıldığında, so-
nucun kesin olarak olumlu olması da aslında bir fa-
raziyeden veya gerçeği yansıtmayan bir öngörüden
başka bir şey değildir. 

İkincisi, sanki Tanrı varmış gibi davranmak,
hem bir ikiyüzlülüğün hem de ciddi bir samimi-
yetsizliğin ifadesidir. Din, hele iman gibi dinin ku-
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38 Ahlaki açıdan başka itirazlar hakkında geniş bilgi için bkz. “Pascal’s
Wager”, in the Stanford Encyclopedia of Philosophy,
http://plato.stanford.edu/entries/pascal-wager/ (13 Temmuz 2008)
39 Bkz. William James, The Will To Believe and Other Essays in Popular Phi-
losophy, Dover Publication, New York 1956, s. 6 .
40 Geniş bilgi için bkz. Hanifi Özcan, Epistemolojik Açıdan İman, M. Ü. İ. F.
V. Yay., İstanbul 1992, s. 68 vd. 
41 Aslında Pascal din dilinin önemini ve mantığını iyi kavramış bir filozoftur.
Bu hususu A. Tüzer şöyle ifade etmektedir: “Dinin kendine özgü bir dili,
kavramsal yapısı ve mantığı vardır. Dinin hayat formunu içselleştirmeden ve
onu kendi içinden anlamadan din hakkında konuşmak ve doğru-yanlış
yargılarına varmak her zaman hatalı olacaktır. Dolayısıyla Pascal’a göre, dini
anlamanın ön şartı hakiki bir Hıristiyan olmaktır.” Tüzel, a. g. e., s. 143.
Ancak, din dilinin yapısını ve mantığını iyi kavramak, bu konuda hata yap-
mayacağımız veya eleştiriye maruz kalmayacağımız anlamına gelmez. 

42 Bkz. Mehmet S. Aydın, “Tanrı Hakkında Konuşmak: Felsefi Bir Tahlil”,
Âlemden Allah’a, içinde, Ufuk Kitapları, İstanbul 2000, s. 19.
43 Aydın, “Tanrı Hakkında Konuşmak: Felsefi Bir Tahlil”, s. 19.
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rucu ve merkezi bir figürü, her şeyden önce, sami-
miyetsizliğin değil, tam tersine ciddi bir samimiye-
tin ve içsel tutarlılığın derin bir ifadesi olarak
tezahür eder. Hangi din ve ahlak açısından bakar-
sak bakalım, hiçbir dinde ve ahlakî prensipte iki-
yüzlülüğe ve samimiyetsizliğe asla yer yoktur. Tam
tersine orada son derece ciddi bir samimiyet, içten
bağlılık, teslimiyet, güven ve dürüstlük söz konu-
sudur. Her şeyden önce, din ve ahlak özü itibariyle
insandan böyle bir tutum içinde olmasını ister.44

Örneğin, İslam’ın temel kaynağı Kur’an, inanma-
dığı halde inanıyormuş gibi davrananları ya da bu
bağlamda söz ve eylemeleri arasında ciddi bir tu-
tarsızlık sergileyenleri, haklı olarak münafık veya
iki yüzlü olarak takdim etmekte ve kınamaktadır.45

Üçüncüsü, böyle bir şey, bizi doğal olarak ciddi
bir dinsel gevşekliğe, hatta dinsizliğe bile götüre-
bilir. Zaten, sanki felsefesi, hem tabir hem de içe-
rik olarak ilk planda bize böyle bir şeyi ima
etmektedir. Nitekim, Sullivan, bu konuda haklı ola-
rak şunu kaydetmektedir: “Ölünceye dek, ‘belki
Tanrı olabilir’ diyerek yaşamak, pratik olarak bizi
Tanrının olmadığı sonucuna iletir.”46 Oysa, doğru
veya gerçek bir iman, bizden en küçük bir şüpheye
bile mahal bırakmadan, bilâ kaydu şart teslim ol-
mamızı ister. Mehmet S. Aydın, bu noktaya dikka-
timizi çekmekte ve haklı olarak şunları
kaydetmektedir: “Bugün artık bu anlayış da geride
kalmış ve bir ‘olumsuzluk felsefesi’ (philosophy of
without) ön plana çıkmış, ‘Allah’sız bir din’ yahut
‘dinsiz bir teizm’den söz edilir olmuştur.”47 Dolayı-
sıyla sanki felsefesi veya böylesi bir arayış, bizi Pas-
cal’ın dediği gibi “fıtrî bir biçimde imana” değil,
imansızlığa da götürebilir. Dinlerin ve ahlaki ilke-
lerin iki yüzlülüğü asla tasvip etmemesinin altında
haklı olarak belki de bu tür anlayışların dinsizliğe
sebebiyet verebileceği endişesi yatmaktadır. Gö-

rüldüğü gibi, Pascal’ın savunduğu türden bir sanki
felsefesi, dini, felsefi ve mantıksal olarak bizi bir
olumluluk felsefesine değil, bir ‘olumsuzluk felse-
fesi’ne ve bu felsefenin öngördüğü Allah’sız bir
dine açık bir kapı bırakabilmektedir. Bu da, özü iti-
bariyle hiçbir dinin asla kabul etmeyeceği/edeme-
yeceği bir şeydir. Ayrıca, bahis ile sanki felsefesi
arasındaki ilişki dikkate alındığında, söz konusu
bahse karşı çıkmanın ve onu eleştirmenin, aynı za-
manda sanki felsefesine de karşı çıkmak ve buna
yönelik bir eleştiri demek olduğunu vurgulamak
gerekir.

SONUÇ 
Sonuç olarak, felsefe tarihinde ilk defa sanki felse-
fesinin izlerini ve motivlerini Blaise Pascal’da gör-
mekteyiz. Bu bağlamda Pascal’ın Bahsin’de amaç,
Tanrının varlığını kanıtlamak değil, sanki Tanrı
varmış gibi davranmanın bize sağlayacağı yararları
ortaya koymak, oradan sanki felsefesine bir yol bul-
mak veya ona zemin hazırlamaktır. Dolayısıyla bu
bahis, Tanrıya iman etmenin doğru olduğunu değil,
bunun yararlı ve meşru bir şey olduğunu ortaya
koyma amacındadır.

Pascal’ın savunmaya çalıştığı sanki felsefesi,
Tanrının varlığına inanmayanların, “sanki inanı-
yormuş gibi”, “sanki Tanrı varmış gibi hareket” et-
meleri ya da “genel ahlak ilkeleri varmış gibi”
davranmaları halinde, buradan Tanrının varlığı le-
hine kesin olarak bir yol bulabileceklerini ifade et-
mektedir. Pascal’a göre, bir kimsenin Tanrının
varlığına inanmadığı halde sanki inanıyormuş gibi
davranması, bu davranışının zamanla alışkanlık ha-
line gelmesine neden olacak, onu iman etmeye
hazır hale getirecek, ardından da Tanrının inaye-
tiyle iman etmesini sağlayacaktır.

Pascal’ın dile getirdiği sanki felsefesi, hem din
dili açısından, hem de felsefî, özellikle de, dini ve
ahlaki açıdan ciddi olarak eleştiriye açık bir konu-
dur. Bu eleştirileri dikkate aldığımızda, özellikle
meseleye hangi din ve ahlak açısından bakarsak ba-
kalım, sanki felsefesini ve buna dayalı bir iman an-
layışını kabul etmek de savunmakta mümkün
değildir. Kaldı ki, meseleye sadece pratik ve prag-
matik açıdan veya Pascal’ın öngördüğü gibi, yarar
açısından baksak bile, “sanki Tanrı varmış gibi” ya

44 Nitekim Kur’an’da bu noktayı vurgulayan ayetlerden birisini burada örnek
olarak vermek bize bir fikir verecektir. “Kendini Allah’a veren kimse, en
sağlam kulpa tutunmuş olur.” Bkz. Lokman, 31/22. 
45 Bkz. Münâfıkûn, 63/1,4.; Nisa, 4/45.; Münafıkların veya ikiyüzlülerin
Kur’an’daki özellikleri ve bu konu İzutsu’nun değerlendirmeleri  hakkında
geniş bilgi için bkz.  Toshihiko İzutsu, Kur’an’da Dini ve Ahlaki Kavramlar,
çev. Selahattin Ayaz, Pınar Yay., İstanbul (Tarihsiz), s. 211-218, 238-244.
46 Sullivan, “Blaise Pascal on ‘Why God is Hidden’ and ‘The Wager’”, (Web),
vurgu bize ait.
47 Aydın, İslamın Evrenselliği, s. 105.; Başka eleştirileri görmek için bkz.
Antony flew, God and Philosophy, Hutchinson and Co Publishers LTD, Lon-
don 1968, s.185-188.
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da “genel ahlak ilkeleri varmış gibi” davranmanın
ne teorik ne de pratik olarak bize bir yararı olabi-
lir. Pascal’ın dindar bir insan olduğu göz önüne alı-
nırsa, onun sanki felsefesine dönük çabaları, sadece
iyi niyetinin bir göstergesi veya işareti olarak yo-
rumlanabilir. Ancak iyi niyetli olmak, insanın her
zaman dini ve ahlaki ilkelere, bunların mantığına
uygun hareket edeceği anlamına gelmez.

Diğer taraftan, sanki felsefesi, bize dolaylı ola-
rak din ve dinin temel paradigmaları hakkında ulu
orta konuşulmayacağını, özellikle Tanrı hakkında
konuşurken ne kadar dikkatli ve titiz davranmamız
gerektiğini, dolayısıyla din dilinin önemini ön
plana çıkarması ve bir kez daha hatırlatması, ayrıca

böyle bir felsefeye birçok probleme rağmen Pas-
cal’dan hareketle bir yol olabileceğini göstermesi,
felsefi açıdan olumlu ve ciddi bir katkı olarak de-
ğerlendirilmelidir. Son çözümlemede, Pascal’dan
hareketle “sanki felsefi” yapmanın felsefi ve potan-
siyel imkânı olmakla birlikte, böyle bir şeyi dini ve
ahlaki mantığa uygun olarak yapmak, bu noktada
tutarlı davranmak pek de kolay gibi görünmemek-
tedir. Başka bir deyişle, sanki felsefesi yapmak, bir
bakıma sanki Tanrı varmış gibi davranmak veya
genel ahlak ilkeleri varmış gibi hareket etmek teo-
rik olarak mümkündür, ancak dini ve ahlaki ba-
kımdan, dolayısıyla pratik olarak imkânsız
görünmektedir.
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