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İnce ve derin anlamlarında değil de genel anlamda Pozitivizm, tecrübeci
lik felsefesidir ki, tecrübe edilmemiş her şeyi terketmeyi bir prensip olarak ka
bul eder. Bu fel'Sefi düşüneeye göre, duyu organlannın yardımı ile yapılan ve 
tecrübelerle elde edilen bilgiler ve neticeler, ilim ifade ederler. 

Bu felsefi ekolü, XIX. asırda Auguste Comte,. (1778-1857) 18. yüz yılın 

ilmi anlayışından da istifade .ederek kurmuş ve adını "deneye dayanan, 'deney 
ürünü o)an'' anlamına gelen pozitif kelimesinden alarak sistemine Pozitivizm · 
adını vermi§tir. (22) 

İnkar açısından bizim için önemli olan Comte'un, adına · üç hal kanunu · 
adını verdiği "düşüncenin tarihi tekamülü" adlı görüşüdür. Ona göre,. beşerı
yetin ilk düşünce ·safhası, Allah;ın ilhamlarıyla kabul olunduğuna inanılan ilil
lliyat safhası; ikincisi, ilahiyat_ın yerine geçen bir takım mücerret prensipierin 
·kabul olunduğu metafizik safha; üçüncüsü, bütün hadiseleri ve olayları ilmi 
kanunlar dairesinde iz·aha çalışan pozitivist safha .. 

!şte A. Comte'un bu görüşü, ateizmi 19. yüz yıl Avrupasında yaygınlaş
tırmış ve adeta çağını imansızlık çağı olarak vasıflandırmıştır. Pozitivim'e göre: 

ı. Tecrübe ile tanınilbilen olayların dışında hiç bir hakikat yoktur. Tek 
hakikat, ilimdir. 

2. Pozitivizm, ne ilk sebeb ne de gaye ile :tneşgul olur. Bu yüzden ilk .se
beb olarak kabul edilen madde de, Allah'da boş düşüncelerdir. Ortada sadece. 
birbiri peşine gelen ve birbirini doğuran hadiseler ve bunların bağlı bulundu
ğu Iranunlar vardır. Din ve metafiZik devri kapanmış, pozitivizm devri açıl
mıştır. 

Fakat ne acı gerçektir ki, din . ve metafiq:ik devri pozitivizmle kapayan · 
A. qomte, pozitivizm'e dayanan bir İnsanlık dini kurmuş ve kurduğu bu yeni 

(22) İsmail Fenni, Lügatce-i Felsefe, İst. 1341, s. 531-53·2. 



dinin peygamberi olarak kenq.isini, kadınları melekleri, insanlığı da Allah'ı 

olarak ilan etmiştir. Pozitivizm'e dayanan· bu din, Allah'in güçsüzlüğünü 

onarmak zorunda kalacaktır. (23) 

Hem din ve metafizik devir, kapanmış de, hem de metafizik bir düşün
eeye dayalı yeni bir din kur. Bir insan, kurduğu sistemi bundan daha güzel 
yıkamaz. 

Pozitivizm'in din ve metafizik devri kapanmıstır. Artık müsbet ilim, yani 
ı , ' 

·gözlem ve deneye dayanan ve pek çok alanda olayları ve hadiseleri değerlen-
diren ilim çağı gelı:ı:).iştir, anlayıŞı, 19. yüz yılda o kadar güçlenmiştir ki, her
kesi, gözümle görd.üğüme, kulağırola işittiğime inanırım ·veya gözülnle gör
mediğime inanmam dedirtecek hale getirmiştir. 

Bütün Avrupayı etkisi altına alan bu düşünce, Jön Türkleıin Paris'te ça- · 
lışmaya başladığı yıllarda altın ç\ğını yaşamakta, meşrutiyet yıllarında · şöh
ret billan Ahmet Rıza, Beşir Fuat, Rıza Tevfik, Salih Zeki, Hüseyin Cahit gibi 
şöhretleri halkasına dahil· etmekteydi. Böylece Osmanlı imparatorluğu içinde 
pek çok kimseyi etkileyeı;ı Pozitivizm, dindar bir şair olarak bilinen Tevfik 
Fikret'i de halkasına ·almıştı. 

Bilmeden görmeden iman ettim, 
Nefsimi, dinime kurban ett4U, 
Sevdim Allah'ı da Peygamberi'de, 
O olay kaldı bugün hep geride. 

mısralarını, T. Fikret•e· söyletebilmişti. Aslında Mate'ryalizm'e karşı olmasına 
rağınen, Pozitivizm, materyalistler tarafından azami olarak istifade edilmiş ve 
diğer inkarcı cereyanlar tarafından· da lrullanılmıştır. 

Pozitivi:«min tenkidine geçmeden önce Pozitivizm ile pozitif ilmi, iyi an
lamak gerekmektedil'. Zira işin püf noktası buradadır. Pozitivizm'le pozitif 
ilimler birbirine karıştırılmakta ve biri diğeıinin yerine kullanılınaktadır. 
. . 

Tecrübe ve müşahedeye dayanan pozitif . ilim, aslında kendi sahası dışın

da kalan konular hakkında müsbet veya menfi hiç bir hüküm vermez. Çünkü 
kendi sahasının ve yetkisinin dışındadır. Din de poZitif ilimierin konusu dı

şındadır. Gerçi Din Psikolojisi, Din Sosy0lojisi gibi pozitif ilim yolunda olan 
ilimlerce dini olaylar incelenmektedir. Faiı:at bu iliınler, dinin mahiyeti, iıasıl
lığı, vahiy, Allah, melek, cennet, cehennem, cin, ıihiret gibi dinin özü ve esası 

. ' ' . 

olan konularda değil, daha ziyade insanların davranışlarında dışa yansıyan· ko-
nularda incelemelerde ve gözlemlerde buluıi . .-naktadırlar. Kalkış noktaları ise 

. inkara değil, dinin yarlığını kabule .dayanmaktadır. 

Fakat Pozitivizm, felsefi görüşü gereği, dini inkar etıniş ve pozitif ilim 
metodundan istifade ederek, . bu metodu diıiin ve dini değerlerin aleyhinde kul
lanmıştır. A. · Comte'un ileri •sürdüğü üç safhayı, bir birinden ayıran çizgi, hiç 
bir zaman için kesin olmamıştır. Söz gelimi, birisinin tabii gerçeklerle uğraş-

(23) Murtaza Korlu elçi, Pozitivizmın Türkiye'ye Girişi, Ba·sılmamış Doktora 
tezi, s. 25-28. Ankara nahiyat Fakültesi. 
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! , . 
tıgmı, oysa diğerinin bundan habersiz olduğunu söylemek mümkün değildir. 

' Zira cahiller içinde muta,a.ssıp bir çok imansız bulunabileceği gibÇbilginler ara
sında da samimi pek çok mü'minler bulunabilmektedir. örnek olarak çağımı
zı ele alalım: Avrupa'da bir çok materyalist incelemeler yapıldığı gibi, tıp, 

. felsefe ve fizik sahalarında otorite olan bir çok bilginin geniş ruhi ve dini 
incelemelerde bulunduğu göriilmektedir. Bunlar arasında İngiliz filozof Lodge, 
Aİnerikalı filozof, W. James ve Fransız filozof, R. Gai-audy, bulunmaktadır. 

öyleyse A. Comte'un ileri sürdüğü bu üç hal kanunu, bir biri ardı sıra 
gelen dönemleri değil, her çağda ve her millette bulunabilecek. geçici arzu ve 
he,;.esleri ifade etmektedir. Elbetteki milletler, hep aynı çizgide bulunacak de
ğillerdir. Bir konuda gelişirken bir başka konuda geriliyeceklerdir. 

İnsan ruhunda dini ve manevi fikirler, ancak fikri ufku gelişince doğ-
. ' . ' 

maya· başlar ve kilina tın, 'görünen ve görünmeyen kısımlarını aşarak daha ile-
rilere uzanır. Şu halde dini duyguların hem alanı geniŞ hem de gayesi bü
yüktür. öyle görülüyorki Comte'un ileri sürdüğü fikirler tamamen ters yüz 
olmaktadır. 

Ferit Vecdi : "Din duygununu ortadan kaldıi'ID.ak mümkün değildir. Çün
kü insanın sahip olduğu duyguların en köklüsü ve . en ulvisi · din duygusudur. 
İnsanoğlu aklını başına ·aldığı sürece din duygusu, insandan. bir an bile ayrıl
mıyacak tır.· İnsanın akli yapısı geliştikçe güzel ve çirkin duygusu da g:elişe-
cektir" demektedir. (2.4) 

1 

Din duygusunu öldürmeden, bir insan, nasıl. metafizik veya pozitif sahaya 
geçebilecektir? 

Bugün mübalağalı bir· şekilde propoganda edilen Pozitivizm, ruhi muhte
va hakkında hiç bir şey bilmemektedir. Pozitivizm'iıi .inkarcı görüşünde, insa

nın basitliğe düşürülüşü vardır. Zira insanı bir makinıidan .ayırt edecek her 
ııey, inkar edilmektedir. Sanki insan, moleküller yığını, tiyuınlu bir makina 
veya buna benzer bir hesap makinasıdır. Pozitivizm, Tanrı Ölüdür, sonucuna 
varmaktadır. Aslında gerçek §Udur: Pozitivist. insan ölüdür. Allahsız ve ruh
Suz insan, insan değildir. 

Pozitivizm'in diğer bir inkarcılık yönü de. pozitif iliınıere ait metodun· dı- · 
ııına çıkarak, gözlem ve deney sahasına girmeyen ııeyleri inkar etmesidir. Gö
zümüz görmiiyor diye, ruhu, ciniii ve meleği inkar etmek, Pozitfvizm'in te-
mel esaslarından biri olapak görülmektedir. · 

Halbuki kozmik ışınlar, x ve gama ı§İnlan, radyoaktif ııualar, ve yeryü
iiline ulaşabilen güneş radyasyonlan gibi mor ötesi ıııınlarla, ültroviyole, infra.. 
ruj, ·radyo dalgalan, e~ektrik dalgalan gibi kınnızı ötesi ışinlan çıplak göZle 
görmemiz asla .mümkün değildir diye inkar mı edeceğiz? 

Göz a.iı.cak hareket halindeki cisiniden ışık, ısıınlannın yansıması dolayısiy
le görebildiğille göre, bunun anlamı, ışık hızından daha büyük hızla hareket 
eden bir cismin görülmesine de imkan yok demektir. Çünkü burada ışığın, 

1 . 

(24) F. Vecdi, Dairatü'l Maarif, Din maddesi. 
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ad.CgeÇen ·msm.e ~tlşip·· oiıuiı üzetind~ gözetleyen göie· yansıması da.·iriı.kan
sızdır, Bundan dolayı· insan gözünün, ışık· hızı ile hareket eden bir cismi, ·· gö. 
rüp •algılayabilmesi .mümkün d~ğildir. Bu olay fizikte, bağ'lılık kuramının or
taya a~ sebeb. oımuş; hem de pozitiVistıeriıi, gözümüzle görmedikleri
Inize fu~~yız, diyerek kabul etmedikleri ruh, cin ve melek gibi ilAhi ve 
melekuti varlıklan ve olaylan sınırlı insan gözfiuün, neden bunlan görmesine, 

. ı .· . 

inık8.n bulunmadığını . bize açıkla.m:ıştır. 

Kuı"an'da cinlerin. dumansız ateşten yaratlİdığı açıklanmaktadır. (25) Du-. ' . . . 

. mansız ateşten. yani ı§Iktan yaratılan cinleril:ı., . ı§!Jt hızmda . ve · süratinde ola. 
caklan da dolayısiyle açıklaıııiıış olmaktadır. Öyleyse nasıl olur. da en az ı§IİI: 
hızına veya dalıa fazlasına salıip olan bu varlıklar gözle görülebilirler? Hadis
ler ise meleklerin nurdan; yani hafif ışıktan yar~tıldıklarmı belirtmektedir. Do-· 
layısiyle melekler de cinler gibi ayni surate salıip olmaktadır. 

Pozitif ilinılerin konusu olmadığı halde, ilim adına hareket ederek gözümüz 
göı'İn:üyor diye melekleri ve cinleri ~ inkar edebiliriz? Nasıl ışık hızını gö
züinüz görmüyor diye inkar edemiyorsak, ışıktan yaratılıı.n cinleri ve melekleri 
de ayiıi şekilde inkar edemeyiz. Bize düşen bu varlıklan, tecrübe ye deney yolu 
ile öğrenmeye· ve anlamaya kalkışınak değil, akıl ve vahiy yolu ile inanmaya 
ve öğTenmeye çalışmıl.ktır. · · 

Duyu organlan ile elde . edilen bilgiler, ışık hızıyla sınırlı<'!n'. ~ hızına 

eşit veya. ondan dalıa fazla harekete salıip cis:lınler, insana göre bir hiçtir. 
Bu demek değildir kt,. varlık aleminin dışııida başka varlıkla.r ve alem blııun. 
mıi.yar.;ak? Gözümüzün görmediği başka varlıklar vardır ve bunu da bize din 
bilcl..1rmektedir. (:ı6) · 

. . 

PoZitif metod, olaylar . arasındaki bağlantılan göstererek ~çıklandığından, 
nedenleri değil, kanunlan, niçinleri değil, nasılları araştırır. Bunun için de bu · 
metOd, sahası dışııida kalan din, melek ve Al;lalı gibi kavramları tetkik: edemez 
ve hakkında da hiç bir htıküm veremez.· · 

Pozitivizm, gerçeği elde etme ve bilme yollarından sadece duyu orgaııla
nyla elde edilen bilgileri kabul etmekte, doğru haber, (ha~ri sadık) ve aklt 
tef~ gibi diğer iki ilini _yolunu kabul etmemektedir. Halbuki bütün din
ler, Peygamberlik müessesesiiii kabul etmiş ve yalıye dayanmış, valıiy malı- · 

' sülü ol~ _her şeyi doğhı ve en sa~lam gerçek olarak takdim· etmişlerdir. Dille 
göre inıani. konular, yüzde yÜzün üzerinde. olan gerçeklerdir. !Imi konulardan 
dalıa kuvvetli ve i.nkii.tı asıa müı:nktlı:i olmiyan gerçeklerdir. !Imi netic~lerde~ 
şüphe edilebilir. Ama .dinden ve imani konulardan ve dinin getirdiklermden 
asla. Şüphe bazen· inkılrı getirir. Bu nedenle ii;ııanla şüphe bir arada buluna.: 
maz~ GÖzlem ve deney dışmda kalan dini konuıar, pozitif metoda tabi olına
dan ·aynen kabul edilecektir. Zaten iman etmek de ·btiniı gerektirir. 

İnanılacak şeylerin b~mda ise vahiy ve V'alıyin getirdilderi gelmektedir, 
Nitekim Kur'An'da: . . . 

(25) Ralıman, 55/12. _ . 
(26) Y. Mürüvv~, el-Ulumu•t..o:ı:abiiyyeti fi'l Kur'd.n, Be~t. 1007. s. 185. 
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· · "Nuh•a ve ondan sonraki Peygamberlere vahyettiği.n1i?;. gibi, ,sana .. d,ıı. vah-
yettik.'' (27) buyTüıni.aktadıİ'. . · · · 

Vahyin getirdikleri arasırum müşa.hademiz ile billneW-yecek pek çok ko
nular ve kavramlar bulunmaktadır. Bir kere vahiy kavranunm kendisi, ·hiç 
b~ Za.ınan müşahade ile anla.şı.la.bilecek bir kavram değildir, KUr'an'da buna 
İ§aretle "Hakikat biz .sana ağır bir söz söylüyoruz" (28) buyrulm.aktadır. . ·. · 

. ' ' . . ..· 
. . 

Bugün ilim, bulduklanyla övjinınekte, fakat bilineıniyenler yamnda bul-. 
duklan, bir hiç mesabesinde kalmaktadır. !lin:i. ve tekniğin. başarılarına rağ"
men, insaniann ruhi: hallere ait bilgisi çok kısırdır .. Psikoloji, ilim olma yo
luna daha yeni yönelmiştir. Hele dini meseleleri inceleyen din psikolojisi, çok 
daha yenidir. Bu nedenle en yüksek ruhi hallerden biri olan vahyin hakik,atmı, 

·kavramaya imkan yoktur. Vahyin getirdikleri arasırıda mü§a.hade edemedi
ğimiz ve asl:a edeıniyeceğimiz bazı temel kavramlar daha vardır ki, melek ve 
cin· bunlardan sadece ikisidir. Bunlan· görebilmemize imkan yoktur, Bununla 
birlikte Kur' an, şeytanm şeldl değiştirdiğ-ini ve insanlar· tarafından görüldü

. ğ"ünü haber vermektedir. (29) Ayni. şekilde bir melek olan Cebrail'de şekil de-
ğ-iştirerek insan şeklinde görülmüştür; BU: takdirde insanlar onlan görebilmiş
tir. Fakat bizim onlan bilmemiz, ·ya Kur'ii.n:'ın, ya ResO.lün bildirınesiyle· ol-. . 
muştur. B8.§ka türlü bilmemize imkii.n yoktur. Hasıiı· dinin asıl ·sahası ve 
gayesi başka, pozitif ilmin saJ:ıası ve gayesi başkadır. Din ile pozitif iliınlerin 
birleştikleri nokta; madde, yani kılinattır.. Din, kıünıita ait hangi maddenin 
kullanılıp veya kullanılamıyacağını bildirmiş, mahiyetinin öğ-renilmesi ve ar8.§
tırılmasııiı insan zeltii:sına ve arzusuna terketrnişl:ir. Hatta ara.§tırma. yapıpa
Sını da teşvik etmiştir. Pozitif ilim madde ile uğ"raşır, nasıllığını araştırlr: Din, 
madde de dahil, bütün ilimlerin sahasına giren konularla ilgilen:ir, insan, ruh, · 
cin, melek, şeytan, sevap, günah, iyilik, kötülük, Allah, cennet~ ve cehennem · 
gibi konularda insanlara bilgiler verir. Dinin sahası çok geniŞ, · pozitif ilmin 
sahası ise dine göre çok dardır. Dar olan bir çember, smıri çok geniş bir alanı 
nasıı· çevirebilir Olsa olsa genişliğ"i kadar bir •alanı kaplayabillr. 

S. D.ARW1N1ZM: 

Canlı türlerin, tedricl ve devamlı olarak §ekil ve suret değ"i§i.kl.iğ"iiı.e uğ"rş.

dığ"ıııı kabul eden göriişe evrimciıi.k (evolution) adı verilmektedir. Bu anlamda 
evrim, istiM.le yani bir halden diğ"er bir hale geçme an1i:ı.mını da içine almak-
tadır. (30). . . . . . . . 

Bu göril§ü savunanlann. b8.§tnda Fransız bilgini B. ·I.a:ı;nark .(:1.744-1829) 
bulunmasına rağ"men, İngiliz bilgini C. Darw:in · (1809-1882) ta,rafınd:ail güçlen
dirildiğ"i ·ve yayıldığ"ı · için, Darwinizm adıyla . me§hur olmuştur. · Darwinizm, 
hem tekfu:nül hem de istiMJ.e (Transformisıne) anlamlannda kullanılnuştı.r.(31) 

(21) En-Nisa, 4/162, 
(28) Müzemw.I, /5. 
(29) Enfal-48. 
(30) İsmail Fenni, Lügatçe-i Felsefe, İst. 1341, s. 254. . 
(31) İ; Fennİ, a.g.e. ·s. 162. ·· · ·. · 
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: . · · Laniarek'm ileri sürdü~ iki önemli hipotez vardır: 
. -

1. K).l]la.nma ve kullanmama kanunu, . 
. 2.· Kazanılan özelliklerin kalltıını kanunu. 

.. 
Lamarck'm doğmasıyla ölmesi bir olan bu hipotezleri, A.WeiSmruın (O. 

Va.ysman) (1834-19-34) tarafından gerçekleştirilen bir seı:i. deney neticesinde ta
ma,men çürütülmüş ve yokluğa mahkiim. edilmiştir. A, We~, tarafından 
gerçekleştirilen bu· deneylerde, farelerin kuyruklan yirmi nesil boyunca kesil
miş, fakat 21, döldeki farelerin kuyruğu, yine ı. döldeki kadar uzun olduğu 
göril.ımüştür. Bu da sonradan kazaiulan özelliklerin diğer döllere kalıtım yo
luyla geçmediğini göstetıpiştir. (32) -

Yine Müslüman'ların ve Yahudi'lerin, • yüz yillar boyunca sünnet oltnala
rı, doğan çocuklarının sünnetsiz doğmal~ sağlıyariı.aı:nıştır. 

Ne varki, Lamarck'm bu fikirleri, bizde ~·ı i.iıkar için kullanılmıştır. 
Mesela Suphi Etııem: Feİsefe Moomuasmda §Öyle demektedir: İşte bugünkü 
varlıklar, bir Allah tarafıi:ıdan değil,· belki kendiliğinden b~nasül yoluyla VÜ

cuda gelmişler ve muhite uyarak, tedricen tekarnili et:rni§ler ve bu~ şekli 
almışlardır. 

Evrim, hayata ve kainata §8.mil bir prensip olarak, her bir var oluşun, 
kendisinden . hasıl olacak daha geli§miş bir varlığın aslı, ·anası veya sebebi 
olduğuna inannıaktır. -Bu metafizik temelle canlılar izah ·edilmek istenirse, 

. mevcut canlıların daha az gelişmiş canlılarm soyundan geldiğine; bunların ise 
tek hücrenin veya bir kaç hücrenin gelişmesi sonucu, doğduğuna inanmak ge-
rekecektir. · 

Evrim inancı, sadece haya,t olayıarına iıygulanmanuş, . tarih, sosyoloji, 
ekonomi" gibi alanlara da uygulanl'?ıştır. Dini inanem gelişmesinde Toteınizm, 
Animizm, Politeizm ve Teizm evriminden söz edildiği gibi, ekonomik. geliş
mede , de, komünal, köle_ci, feodal, kapitalist ve komünist evrimden söz edil
mektedir. Hayatın, olayların ve inancın, tek yönlü bir hareket _çizgisi takip 
ettiği yani tek yönlü bir gelişim takip ettiği varsayılmıştır, Şunu ·öiıe'ınle be
lirtmel,iyizki, son 'modern tarih çalışmalan, sosyolojik ve ekonomik a+aştırma
lar tek yönlü değişim telakkisilıi büyük · ölçüde yaralaİnış buİunmaktadır. 

Temelde bir yaraiıcı varıığui bulunmadığ-i görüşüne dayanan bu mkarcı 
metııfizi.ğin, diğer ınkarcı cereyanlar arasıılda ayn bir yeri-. ve önemi vardıi-. 
o da mahiyetinin çok iyi anlaşıla.ı:ıra.mış olm"asmdan dolayı, ya tamamen kabule 
ya da tamamen inkara götüren bir· yapıya· s..'iliip olmasıdır. 

Biyolojik tekamülün acaba hangi yönü insanları inkara sevketmektedir? 
Ve ya hangi yönü ile inkılrcı bir-eeteyan değildir? Zira D&rwin, inkArla ilgili 
konuda, söyliyeceğini doğrudan değil, dolaylı olarak söylemekte, bu nedenle de 
anlıya.i:ıa ve yorumcusuna göre ya inkılrcı ya da .inanan bir kimse olarak ka
bul edilmektedir. Bu yüzden. bu sistemin dini .Yönden terıkidini yapmak, diğ'er 
sistemlere göl'? biraz daha güç. olmaktadır. . · · · . · 

(32) BCSS, Modern Biyoloji, :MEB, 1/34. 
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Nitekim. ç.a.ğım.ızı.n dü§UnürıetlD-4en · :M:ıınam,~eıl, Kutup,: )~L.tnsan;, .N~ 
el-Cisr, Kısasu'l-iman, ve Halim Birsel, Allah Vardır adJı eserinde Daiw.in'4J. 
Allah'a inandığını ve ilk hücreyi Allah' ılı yarattığUıı söylediğini· iıakletmekte
dirler. Hatta Dr. Kenan Çığriıan, !na.ıiçlar adlı eserinde .§Öyle demek.t~dir: "Ge
rek Laınarck ve gerekse Darwin~ Halik'in maddeye koyduğu kuvvetli değişik
lik. qlduğu :kaıiaatinde huıundukları:nı açıkladıkları halde, ·onların yoluıidaki
ler, nazariyeyi gaye' ve' . planından. sıyınp tesadüf e bağlıyaralt Allah'~ inkar 
için delil !?;ibi ele ahlıışla.rdır''. (33) · 

İsmail · Fenni de Lügatçe-i Felsefe'sinde, Darwin kendi mezhebini. sıkıla 
sıkıla ve çekinerek ortaya koydu. Münkir oıa.nıar .bundan son derece istifade 
ettiler, demektedir(G4). · . · .. · . 

\ . 
ı . . \ 

Darwin'i inka.rcılıkla SlJ.Çlayanları zikretmemize lüzüm, yoktur .. Bunlann 
sayısı bir hayli fazladır. Risale,.i Hamidiye ya:z:a.rı, . Hüseyin el-Cisr, lle Kısa
su'! !man yazarı, Nediin el-Cisr, bir yara~cı olarak .A.lJ.a.b.•ı'n. .varlığını kabul 
ettikten sonra, canlı varİıkl'arin ister birden bire, Alla.h'ıh ·yaratmasıyla, mey
dana geldiğine :il:ı.anılı9ıİı., ister, Allıih ilk· c8.:ıi.1ı. hücreyi ve ilk canlı maddeyi 

· yarattıktan sonra ve bütün cani.ııarın bu yaratııa:ri ilk canlıdan ·tekAniül yoluy., 
la· meydana· geldiğine inanılsın, bu her iki inanç· da imana zarar vernı.ez, ve 
ink8.r anlamı taşımaz, denı.i§lerdir. (35) 

. Önemli olan varlıkların Şıi veya bu şekilde ya.İ'atJ1dığ;ı. veya yaratılan 
varlıklarin şu ·veya bu şekilde gelişip 'tekamül ettiği değil, Alialı tara.fıi:ı.dan 
yartıldığının kabul. edilmesidir. Bu hüküm, DarWin•m iık canlı ·hücreyi Aı-· 
lah'ın yiıratığına · i.n.an:m.isı §l'U'tiyladi'r. Yoksa yaratılışı mutlu bir tesadüfe 
bağlıya.İ'ak bir yaratıcıyı inkar 'ediyorsa, c;lurum 'kesindir ve bu hüküm tanı. 
bir inkardır. · · 

. Şahsi ka~time göre, ~da zikretti~ açıklamalar, Darwinizm lle 
dini inançları uzlaştırmaya çalışmaktan başka bir şey: değildir. Zira· onun blr 
cünı.lesi vardır ki, kesinlikle yaratıcıyı inkAr . etmekte ve her şeyi mutlu bir 
tesadüf e bağlamaktadır.: 1879 yılında bir AlDlan öğl-enci ye yazdığ;ı. bir mek-
tupta Darwin şöyle demektedir .: ·· . 

. i 

"Bir kapı menteşesinin· in~an tarafından· yapıldığını iddia ettiğimiz gibi, 
bir midye kabuğundaki hari.kulade :ıiıafsalııı akıl sıihibi bir. varlık tarafından 
yapılmış olduğunu iddia edemeyiz''.(36) 

· Darwin . 1~2 de tabii seleksiyona maruz ka~arak . bu dünyadan göç üp 
gittiğille göre, bu sözü, ömrünün sonlarında söylemiş olmaktad1r. Dirwin'e 
göre,· bir bekçi kulübesini bir usta yapmıştır diyebilir . ama Sillemaniye v~ya 
Selimiye Cfuniini ·bir usta yapmıştır diyemeyiz. Ne· garip m~tık? · 

(33) a.g.~. Ank. 1971 s. 74. 
(34) .I.· Eetıni, a.g:e., s. 165. . 
(35) .:Hüseyin el-Cisr, a.g.e.;· İst., 19' s. 288, Nedim el-Cisr, a.g.e., 

Beyrut, 1969, s. 187. : . 
(36) Francis· Darwin. The Autobiography of Charles Darwin .and Selected Let-

ters, New ~ork, 1958, p. 63. .. · 
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Kita~ı Mukaddes'in Tekvin babı türi:ıüyle yaradılışla ilgilidir. orada. Al~ -
lıih'm sırasıyla vaı::Iıklan yarattığı anlatılmaktadır. (37) 

.. Kur'an-ı- Ker1rtı'de her şeyi.· Allıılı'ın yarattığı anlatılınaltta ve aÇıkca ·be
yan ~dilınektedir. Materyalizmi . anlatırken. bu kOnuya_ temas etmiştik .. Aynca 
ele alarak izah e tıneye lüzuıngörı:p.üyorum. Ancak şunu önemle -ifade etme
liyiz ki, '.bütün ilahi dinler, kaiıiatm, bir yaratıcısı olduğımu ve varlığın asla 
tesadüfle olmadiğını açıklaınışlardl.r, 

Dini açıdan tekB.mülÜ ele alıp · tell)rldini yapniadan önce, bu ltonuda iliİn 
. ' - . . ·. 1 . 

adamlarmC'a yapılan .tenkidlere kısaca -temas_ etmek istiyorum. 

Nasıl atomun ve parçalarının ke§fi materyalizmi büyük ölçüde sarSmış 
ve materyalist anlayışı yalanlamış ise, . hücrenin Özellikle genlerin -keşfi de 
l)arwiniz'mi ,sarsmış ve onu. yaliuııamıştır. 

Prof. Dr; Muammer Bilge, Metabiyoloji adlı kitabında şunları söylemek
tedir : "-A:-ynı besini alan ?-yri ıi.yn cB.nıııar, o:ıiu sindirerek kimdine özgü hücre 
baline getirirler. Her canlı, aldığı besini kendi bünyesine uygun biçimde sin
dirir. Aynı besini alan farklı türlere mensup canlılar, ayrı ayrı hücreler, her
kes kendine · özgü yapı taşlan ve organlar- geliştirir. Her aanlı kendine yaban
cı olan maddeyi atar. (38) 

. Bitki ve canlı ttirlerin hücrelerindeki kromozom sayısı sablttiı'. .Cii:ıse 
özgüdür. Hiç b~ suretle değişmez. Yeryüzündeki bütün insanlaı-ın kromozom 
sayısı 46, tavşanlarmki 44, may:ffiunliır:ınki · 42 dir: Diğerleri de_ böyledir. Bun
Iarm biçbiri değişmez. Nesilden ne.;ıile, değişmeıniştir. Bund'im. sonra dıi. de
ğişıniyecektir. ·Bu biyolojik bir kanundur. (39) 

Canlılardaki kromozom · sayılarmm . bu düzensiz hali evrim teorilerinin 
· hiç- bir çe§idi--iİe izah -edilememektedir. 

:·:Paris 'ümversitesi' Biyoloji ·EnstitÜsü Profösörü Etin'e RABAUD bu ko-. 
nuda şunlan .söylemektedir : 

Lamarck'm ileri sU.rdüğü düşünceleri, olaylar reddediyor. Canlılar, yaşa.. 
ma ortamına uymaktadırlar. Darwin'in · düşünceleri .de doğru çıkmıyor. Ç!lıi

kü ya§ama savaşmda iyilerin ayıklanması. yoktur. Meseıa. : bahçe kert~nkelesi, 
uzun dört ayağı ile koşar. Ayaklan sayesinde çok çeViktir. Oysa ayaklan çok 
kısa, sanki sürünen; kendini zor taşıyan ltertenkeleler de vardl.r; Hele bir ker
tenkeledeİı başka bir şey olmıyan .kör yılm _ayaklan biç yoktur, Bu üç ker- -
tenkele · ·tipi ay aklanna varıncaya kadar aynı vücut yapisına sahiptir_ Aynı 

· gıdayı alırlar. Aynı hayat koşullan içinde, aynı ortamda ya§arlar. Bu ·hayvan. 
lar çevrelerine uymuş olsalardı, organlarmm bu dereced\;ı birbirinden farklı 

olmaması gerekirdi, (40) . 

(37) Tekvin, -1-5. . 
(38) Bilge, a.g.e., İst., 1960, s. 174. 
(39) Prof. Dr. Fethi Aktan, Modern Biyoloji, Ank. 1972. s. 97; 
( 40) Bilim ve Teknik, s. 127, s. 43. 
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Vücut yapısı ve organların fonksiyonu, yaşamalan ıçm bir engel te§kil 
etmiyenler, hayatta kalınakta ve üremektedirler. Ancak organlannın yapı,sı ve 
fonksiyon ·şeklinden ötürü yaşama imk8.m . kalmamış olan hayVanlar, ortadan 
kaybolmaktadır. Canlılarda bir evrlm vardır, fakat biı Lamarck'm ve Darwin'in 
anladığı anlıiDıda bir evrim değildir.~41) · · 

E. Rabatıt•a göre evrim, iyiye doğru değil, fenaya doğrudur. Hayatta. iyi
ler değil, fenalar kalmaktadır. Rabant'a tam olarak işti,rak etmese~ bile,· §U~ 
na inanmak zonmdasmız. Hz. Nuh'un, Peygamberliği, Kur'an'da 950 sene .ola
rak anlatılmaktadır. (42) Bu demektir ki, ilk insanların· yaş ortaiaınaıan bizlı.n 
yaş ortalamamızın çok üstündedir. Bu da evrimin daima mükemmele değil, 
geriye de gittiğini göstermektedir. 

. Bu hükmümüzle evrimi, inkar ediyor değiliz. Tabiatta evrim olriı~ttı.r~ ve_ 
olmaya da. devam etmektedir. Fakat bu evrim, Darwin'in anladığ"ı manada ev
rim değildir. tsıa.m aJimleri, tekarnill-i ferdiyi, yani ferdi tekfu:nülü kabul et
nii§ler, fakat -Darwin'in anladığı. anlamda (traıisformasyon anlamında) nev"•t 

_ tekamü1ü reddetmişlerdir. ~az sonra da açıklayacağı.:mıZ gibi, Kur'an, ferdi_ 
tekamü1ü değil, nev'i tekamü1ü reddetmektedir . 

. Kıllnatın yaradılışında bir tekarnili olmuştur. Kur'an, bu gerçegı şöyle 

ifade etmektedir. "Allah, yeri ve gökleri aitı günde yaratandır." (43) Kiiinatm 
olu§UmU, ayette ifade ediİdiği şekilde altı günde olmuştur. Ayetteki aitı gün. 
den maksat, altı devirdir. Pek çok Kur'an yorunıcusu; ve büyük Türk müfessiri 
Ebussuut~da dahil o_lmak üzere, altı güne, altı vakit altı zaman, altı devir an-

. lalnlannı vermi§lerdir ( 44). 
. ' 

Elmalılı Harndi Yazir'a göre bu altı. devir; ·§Öyledir: "Bu devirlerden birin
cisi, maddenin ibtldai buğu ve duman halinde bilkatı devri, ikincisi; kainatm 
teşekkülü devri; üçüncüsü, yerin semAdan ayrılması devri; dördüncüsü, yer 
kabuğunun tekevvünü devri; beşincisi, dağların ve nehirlerin olu§maSl· devri; 
altıi:ıcısı, hayatın başlangıcı ile bitkilerin, hayvanİann ve insaniann yaradılı- · 
§llla kadar tekamü1ü devri.(45) 

Allah, kainatı, önce yoktan var etmiş, sonra da kainattaki varlıklan bu 
yoktan ,;.ar ettiği ına.ddeierden ayn ayn yaratmıştır. NÜ:ekim Allah,· bitkileri, 

-hayvanlan ve diğ'er. canlılan -sudan, (46) cinleri dumansız ateşten _(47. iilsa.Iu da 
topraktan yarattığını açıkca beyan etmektedir. (48) 

<; İşte DarwiniZı.nin dinler karşısında inkarcı bir cereyan olmasma sebeb olan 
en önemli görüşü, ins8.nıiı. topraktan yaradılışı meselesldir. Dai"win, bütün can~ 
Iılarm insan da içinde dahil olmak üzere, bir veya bir. kaç türe ait ilk canlı 

(Ü) Bilim ve Tekİıik, aynı yer. 
( 42) Ankebut, . 29/14. 
(43) el'A'raf, 7/54, Yunus, 10/3, Hud, 11/7. · · 
(44) Ebus-Suud, İi"§adu'l-Aklı'S-Selim, Beynıt, Tarihsiz, VI/228. 
(45), Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, İst. 1~35. s. VI/4~72. · 
(46) en-Nur, 24/45, el-Enbiya, 21/30 .. 
~47) er-Rahman, 55/15. 
(48) el-Enam, 6/2. 
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hücrelerden meydana geldiğini iddia . etmiş ve "İnsanın Menşei" adlı eseı;inde 
. bu na.Zariyesini isbatıamak için bir çok arkeolojik ve biyolojik deliller . ileri 

sürmüştür. 

·Bazı Darwin:istler bu d~lilleri daha da genişletmişlerdir. 

Bu delillerden bir taJıesinin iç yüzünü size sunmak suretiyle :DarwiniStle
rin dayandığı · delillerden birinin sağ-lamlığı hakkında bir bilgi vermek istiyo. 
rum. DarWin'in öliiniünden ·sonra insanın maymundan türediğ'ini isbat etmek 
için 1912 yılında British Museuın'da bir kafa teşhir edildi. Altmda .5000 yıl 

önce yaşayan-insan-maym:un .arası bir canJı İbare;ıi yazılıydı~ Bu -kafa iskeleti
ne bilim tarihinde Pi:thdown..man adı verilinektedir. Bu iskelet üzerinde nice · 
ilmi konferanslar verildi ve kitaplar . yazildı. 1952 yılında keşfedilen bir ml},o 
todla, kemlklerin cinsleri, rodyoaktif karbon ve fluor analizleri ile· gerçeğ-e 

· yakın bilinmeye. başladı. Bu iskelet böY.le bir ta.hlile tabi tutuldu. Sonuç tam 
Ill'B.llAsıyla bir skandaldı. Kafanın üst kısmı 50 yıl önce yaşamış bir :inSaua., aıt 
çene. kemiği ise o ~ivarda: 60 ·yıl önce ölen bir maymuna aitti. Olay ilim açı. 
smdan tam bir rezaletti. (49) 

O!laym iç yÜzü ise, güriüniüzdeki Hitler'in hatırası olayı gibi.düzmece idi. 
Charles Dawiwn, insan kafasını alıp bunu 10 yaşmda bir orangutan maymunu
nun çene. kemiğ'ine yerleştirilmiş. Çene keıniğ'ine, ipsana ait dişleri Y!lrleştir .. 

. mek için çene :Kemiğ'iniri bazı yerlerini.eğelemiş, bu kei:niklere eskiye ait olduğu 
görüntüsUnU verebilmek için de potasyum bikarbonat ile yer yer lekelendirmiş . 

. Tabii l;>unu önce toprağ-a gömüp daha sonra çıkararak ni.erasiınle takdiriı et .. 
miştir, (New Scientist Vol, 82, No, 1149, 19'79'.(5Ö) Bu iş ortaya çıktığı zaman, 
bu işi düzenleyen çoktan ölmüştü. . · 

İlıı:ıİ yöndendaha pek ço:k tenkidi yapılan ·bu görüşü, Kuran kesinlikle 
yaııınlalllakta;· hiÇ bir kiıns&ıin bileı:niyeeeti. geçmişe ait o esrarlı var oluşu . 
şöyle anlatmaktadır : 

"Sizi topraktan O, yarattı" (51} 

\ Sizi topraktan yaratması, sonra yer yüzüne dağılan beşer olmanız, O'nun 
kudretine işaret edt.>n · ·ayetlerindendir. (sl) · '• ·' · · .· 

.. 
"Allah katında İsa'nın hali, topraktan yarattığı Adem gibidir. Sonra· ona 

ol· dedi, ·o da olıiverdi".(53) Peygamberimiz'de Hepiniz :Ademdensiniz, A.dem 
de topraktandır'• buyıırmuştur. · 

Bu ve buna benzer da.lui. pek çok ayet; ve hadis, insanın topraktan yara
tıldiğ-mı açıkca ifade etmektedir. Elmalı'li Haı..'l'ldi Yazır, bu konuyu· şöyle açık. 
lamaktadır: "Allah, ilk önce yer yüZünü, madenleri, bitkilefi ve hayYanları ya-

(49:) Zafer Dergisi, Nisan, 1983, sayı. 76, s. 7, Diyanet Gazetesi, s. 278, s. 13. 
(50) Zafer Dergisi, aynı yer. 

· (51) el-Enam, 6/2. · 
(52) · er-Ruin, ·30/20. 
(53) Ali triıi:ıÜı, si59: 
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ratmış ve daha sonra bunların bir hülas3..Sı olacak olan inSanı, topraktan ya~ 
riı.tarak, inSanı bu varlıklarm sonuncusu kıli:nupr~ (54) · 

Yeryüzünde evvel yaratılan maden, sonra bitkiler, sonra hayva.nıa.rdır. 
Madenierin sonu bitkilerin evveli · mantar, nebatm . sonu hayvanlarıp. evvell · 
hunna, hayvanlarm sonu ve ins.inın evveli mayml.ındur. {~5) . · 

Bu açıklama, bir· tek nev'in yavaş yavaş gelişerek haşıtala.şınasi anlamm
da değil, i.nSamn yer yüzünde yaşayabilmesi için ·gerekli fiziki ve co~ şa.ı:t.. 
larm olU§Illa.Sı ve bütün canlılardan sonra, insanın· yaratılması, a.nlamındadır. 
Bu nedenle İslam §.limleri, ferdi tekamülü kabuletriıişler, faka.t nevi·tekAmülü 
kabul etmeilıişlerdir. KAinatta tek§.ıriüLv:ardır, ancak bu :·tek§.mülü v~ . eden 
tabiat değil, Allah' dır. (56) · ' · ' · · · · 

Hz. Ade:ı:n'in topraktan yaralılı§l,· Aı-i İ:inran süresiniii .~\), ayetinde toprak~ 
tan, IDer siiresinin 26, 28. ve 33.' ayetleri, balçıktan; Ra.hnıan sOresinin ı\j,f _ 
i\.yeti kupkuru balçıktan olarak yaratıldığı anlatılmak~d#. Yine mü•niuıiiri. · ·· 
Soresinin 12.-14. ayetıeri, in .. Jnın yaratılı§ı.liı ise §Öyle. ,anlatmaktadır: ".!nsffihj · 
çamurdan sü.zülmü.ş bir hillasadan yarattık. Sonra oi:ıu.'iıarp ve meti.ıl bir yerde 
bir i:ıutfe (Zigot) yaptık. Sonra onu kan pıhtısı, kan pıhtısını da .et parçaSı ·· 
yaptık ve et parçasını da kemiklere çevirdik, kemiklere de et giydirdik." 

' . . 

Gerek. Hz. Adem'in yaratılı§lnda, · gerekse her inSanın yaradıh§lnda . bir 
gelişme ve tekarntil vardır. Fiıkat bu tek§.mül, ferdi olmakta, . şekil değiştirıİı.e 
tarzında olmamaktadır. Nitekim çeşitli hakteriler üzerinde yapılan ·Qeneyier, 
göstermiştir ki, bir bakteri soyu, bütün ı§lnlama gayretlerine rağmen bir ·.baş
ka benzer bakteriye dahi dönüştürülememektedir. Bu genetik kartlarındaki so
ya çekim şifrelerinin ne kadar itina ile saklandığını gösterir.(57) 

Ayrıca elementler pİanında inSanı ele alırsak, inaanm· topraktan· yaratıl~ 
dığını açıkça görürüz. Zira topraktaki korbon, okSijen, hidrojen, azot v.s. gibi 
bütün elementlerin inSanda da bulunduğunu açıkça görmekteYiz. Bu da insanın 
topraktan yaratılışını açıklayan bir başka delil o~abilir. · 

FREUDİZM 
: \ -·, . 

ı ' 

Freudizm, ruhla şuuru birbirinden ayıran Dr. S. Freud' (1856-1939) un 
sistemine veya onların marazi ve umumi alanındaki metodu olan psi.ki'ıuıallze 
verilen addır. 

Freudiz:ıxl'in ilmi yönüne psikianaliz metpdu adı verilmektedir. Bu metod 
·psikolojide yeni ufuklar açmış ve derinlik pSikolojisi. anlayışıni getirmiştir. Bu 
yönüyle o, bir ölçüde kendi 'Salıasmda faydalı olmuş ve bazı hastalar, bu me~ 
todlş, tedavi edilmeye başlanmıştır. ' . . 

(54) Elmalı'lı a.g.e:, 4/3433. 
(55) Elmalı'lı, a.g.e. 4/.3434. 
(56) M.· Şemsettin Felsefe-i Ula, s. 138-140. 
(57) Dr. Halük Nur Baki, İşa.retli Moleküllerin Öğrettikleri, Köprü, Mayı:s, 

1982, s. 14 .. 
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Bu ekolün pek çok . ilm! tenkidi yapılınıŞtır. Konumuzu ilgileipirmeyeL bu 
metod hakkında uiun bOylu duracak- değiliz .. Bizi ilgilendiren yö~~ onun ~ir 
anlamda felsefi veya metafizik yönüdür. · i 

: Freud·~ göre, Tann fikri, çocuktaki baba inı;ajının bir yaruıuııasıdır. Tan
n fikrinin kaynağı insan soyunun, çocukluk döneminde karşı lcarşıya kaldığı 
zorluk ve felaketler kar§lSlD.da geliştirdiği zihinsel bir savunma n;ıeka:ıiizma
sıdır. Bundan dolayı din, Freud'un nazaruida "nüİotik bir kalmtı".dan ibarettir. 

. ~ . .. . . ..· ·- . 

Freud, her şeyi cinsel motife dayandırmaktadır. Halbuki psikolojide ka-
bul edilen _bir diğer motiv. de sosyal·motivlerdir. Çoğu ,zamai1 bir: sosyal Il!O- · 
tiv, fizyolojik· bir motiv ile çatıştığı zaman ona galip :gelinekte<fir. Pek çok 
kimse, yiyecek dilenerek küçülmektense, aç kalmayı tercih etmektedirler. Bu
rada sosyal bir motiy olan. gurur, fizyolojik bir motiv olan -açlık motivinden 
üstün gelmektedir. Veya h'arplerde sehid olınak ve inancı uğruna canını sev.e 
s_eve feda etınek, duy~, hayatta kalma motivinden üstün gelınektedİr. Hal- ' 

. buki hiç bir motiv, hayatta kalma motivinden daha güçlü olamaz. 

Nasıl olur da· şehldlik ve inancı uğruna canını seve seve feda etme duy~ 
gusu, hayatta kalma içgüdüsünden daha az· bir güce sahip olan cinsel ·bir iç 
güdüden kaynaklanabilir? 

Freud'un ifade ettiğt bu husus, onun ··yolundan gidecleri, dinin, ahlil.kın, · . ' ) ' 

sanat ve hukukun kökünü cinsi eğilinılerde aramaya sevketmiştir. Fakat Alfred 
Adler, freud un bu fikirlerini reddederek,. dikkatleri aşağılık komplekslerine 
çekmiştir. (58) Hilmi Ziya Ülken'den naklettiğinıiz bu dimleler, Freudizm'in 
çatı§bğı noktalan da açıklamaktadır. 

Freu~'in inkarla ilgili yanı, psikaniliz değildir. Din, vahiy, ve vahyiıi 
bir çeşidi olan sadık rüyalan, · cinsi duyguya dayandırmış olmasıdır. Freud, rü- . 
yaları, cinsel içgüdii:ı;ıün sembollerle ortaya çıkışı olarak tarif etmektedir. An- . 
cak her rüyayı, cinsel içgüdünün sembollerle ortaya çıkışı olarak gönnek çok 
büyük hatadır. Zira Peygamberinıiz, bir hadisinde rüyalan Üç kısına ayırarak 
§Öyle .demektedir: Rüyalar,- Allah'dan olur, Şeytandan olur, insaniann bazı du
rumlanndan oltıt.(S9) . . ' ' . ~ , , 

Kur'an-ı Ketimin geliş §ekline vahiy adı verilınektedir. Vahyin ilk ge
liş şekillerinden biri de Hz. Peygamber'in uyku halinde iken gördüğü sadık 
rüyalardır. Hz. Aişe, Buhari'de nakledilen bir hadiste şöyle demektedir,: 
''Rasul1illah, hiç bir rüya gönnezdi, sa.bah aydınlığı gibi çıkmasın" (60) 

' 
Kur'an-ı Kerimde sa<lık rüya'ya yer evrilmekte ve Yüsuf süresinde "Yü

suf, babasına, babacığım demişti, gerçek ben rüyada onbir yıldızla · güneşi 
ve ayı gördüm. Gördünıki onlar bana ·secde edicidirler':(61) demektedir. Daha 
sonra bu rüyanm aynen çıktığı ve Hz. Yusuf'a 11 kardeşi, anne ve babasımn 

· secde ettiği haber verilmektedir. 

(58) Ülken, Tarihi Maddeciliğe Reddiye, s. 109. 
(59) Darimt, K. Rüya, b. 1. 
(60) Buhar1, 1, 3. 

·(61) Y11suf, 4. 

25 



·i 

1 

1 1 
/ f 

i ; 1 
/ '1 • 

/ f! 
;Enta.I adesinde ise "Allah, (ey peygamb~r) onları uykunda sana az gösteri-

; - ','ll ' 

yS'""du~ Eğe~; onları· sana çok gösterseydi ~bette çekinecektiniz, (62) denmek-
tedir. l • 

/ ı ' ! • 

_i Bu ll.yet ve hadisler, uykuda görülen s.adık rüyaların bulunduğunu ve vah
/ yin geliş şekmerinden bhiı:ıin de .sadık rüya olduğunu ?-Çıkca göstermektedir. 

i ı . .,. -· 
Bütün rüyala.n cinsel duygulara bağ"lanıakla, freudizm, vahyin geliş şekillerin- . . ~ ' ' . 

. den _biri. olalı f>adık rifyayı, do~yısiyle vahyi inkar etmekte ve dine karşı in-
karcı bir careyan olarak görülmektedir .. 

. ·w--•ı ... 
Kısaca"açlkladığımız kadanyla, ne Materyalizm,· ne Pozitivizm ve ne de 

,diğerleri hayatı ve gerçekleri tanı olarak izah edip açıklayabilmektedirler. Di
nin hayaırmzda çok önemli ve. yönlendirici bir yeri vardır. Dini yok 'fı:ı.rzetmek 
veya bir tiı.kım hipotezlerle dine karşı çıkmak, insanlığa bir yarar sağlamadığı 
gibi, bilakis onları . dalıa da karamsar ve bedbin yapmaktadır. Sonuç olarak 
diyebiliriz ki, bu cereyanlar, dine karşı olmakla insanlığa en büyük kötülüğü · 
yapmaktadırlar .. 

. ' 

(62) Enfa.I, 43. 
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