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POZİTİVİZM 

Pozitivizm, adını; Fransızca olan ve gerçek, olgu, kesin, kanıtlanmış, olumlu anlamlarına gelen 

positif kelimesinden alır. Pozitivizm; olgulara dayanan ve olgularla desteklenen bilginin tek 

güvenilir ve sağlam bilgi olduğunu savunan anlayıştır. Pozitivistlere göre gerçeklik, deney ve 

olgulara dayanır. Dış dünya, yalnızca duyular ve deney yoluyla bilinebilir. Onlara göre 

bilinebilir dünya, gözlemlenebilir ve tikel olgulardan ibarettir. Bu felsefi akımın kurucusu 

Auguste Comte (Ogüst Komt, öl. 1857) kabul edilir. 

 

İslam’a göre sağlam duyular, bilgi kaynaklarından biri olmasına karşın tek bilgi kaynağı olarak 

kabul edilmez. Yüce dinimize göre doğru bilginin kaynakları selim akıl, vahiy ve sağlam 

duyulardır. Allah (c.c.), peygamberleri aracılığıyla insanlara vahiy göndermiştir. 

 

SEKÜLARİZM 

Sekülarizm sözcüğü, Latincede dünya, yüzyıl, nesil anlamlarında kullanılan seculum 

kelimesinden türetilmiş bir kavramdır. Sekülarizm; bireyin toplumsal yaşamında, duygu ve 

düşüncelerinde dinin etkisinin tamamen silinmesi gerektiğini savunan felsefi düşüncedir. 

Türkçe anlamı itibarıyla sekülerleşme, dünyevilik, dünyevileşme, beşerîleşme demektir. 

 

İslam’a göre Müslüman’ın hayatını dinî referanslardan bağımsız düşünmek mümkün değildir. 

Aksine Müslüman, hayatını Kur’an ve sünnetin yol göstericiliği çerçevesinde yaşamalıdır. 

Hayatının her anında Allah’ın (c.c.) rızasını kazanacak ameller işlemeyi gaye edinmelidir. 

Çünkü İslamiyet, inanç ve ibadet esaslarının yanı sıra hayatın hemen her alanıyla ilgili 

düzenlemeler ve ilkeler ortaya koymuştur. 

 

AGNOSTİSİZM 

Agnostisizm, Yunanca kökenli ‟agnostos” sözcüğünden türetilmiş bir kavramdır. Agnostos 

kelimesi, ‟bilinemez” anlamına gelir. Agnostsizm ise Türkçemize ‟bilinemezcilik” olarak 

çevrilmiştir. Felsefi bir inanç olarak ise agnostisizm; Tanrıʼnın varlığının bilinemeyeceğini ve 

kanıtlanamayacağını savunan anlayıştır. Agnostiklerin en temel özelliği, şüpheci olmalarıdır. 

Onlar, bütün dinlere ve inançlara şüpheyle yaklaşırlar. Tanrıʼnın var olup olmadığını bilmenin 

mümkün olmadığını iddia ederler. Onlara göre Tanrıʼnın var olup olmadığını bilmek, insanın 

gücünü aşan bir durumdur. İslam kültüründe bu düşünceyi savunanlar için ‟bilmiyorum” 

anlamına ‟lâ edrî” kavramından türetilmiş ‟lâ edriyye” kavramı kullanılır. 

 

İslam dininin temeli imandır. İman; kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, sıfatlarını, 

peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile 

tasdik edip dil ile söylemesi demektir. 

 

 


