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İnsanlar, hayatm acı ve ızdıraplarına karşı, en büyük teselliyi, Din~de yani 
Allah'a imanda btı.lmu§Lırdır. Allah'a iman ve dini terbiye, insanı, nefsine, aile
sine, vatan ve . Milletine ·ımrşı fenalık yapmaktan· ve onlara acı ızdırap ver
mekten korur. 

Din, fert ve toplumlar için vazgeçilmez b!r zarurettir. İnsan, havaya, sli
ya ':e ekmeğe ne kadar muhtaçsa, ·dine de o kadar muhtaçtır. Bu gerçeği, tarih 

· ve sosyoloji ilimleri de. te'yid etmektedir. Tarihte dinsiz yaııaya:n, bir toplum 
görülmemi§tir. Bu günde. yeryüzünde milyonlarca insan Allah'ın varlığına 

inanmakta ve O'na yönelmektedir .. 

Bir kimsenin mesut olatak yaşıyabilmesi için, hayatın bazi zevklerinden 
feragat etınesini bilmesi, ba§kalarına kar§ı fedaltil.r olması ve kendisini bir di
siplin altına sokabilmesi gerekir. Yalnız kendini ve kendi çıkariamu dÜşünmek, 
ferdi isteklerine ta.bi olmak, insanı beıi.cilliğe ve egoizrİı.e götürür. BencilUğin 
sonu da ızdırap ve elemdir. Din, ilisanlara merhameti, §efkati, sevgiyi ve yar
dımla§mayı emreder. Böylece onları, fedakar ve merhametli olmaya teşvik 

eder. Bu nedenle ir_sanı, ·gerçek insan olmaya götüren· en sağlam yol, din yoludur. 

Durum böyle iken, bu inancı yıkmaya çalı§mak, insanların ruh dünyasını, 
topiumların huzurunu ve yaşadığı ülkeleri derinden sarsmak demektir. Gel gör 
ki, Allah'a imanı sarsına ve yok etme gayı·etleri, geçmişe göre bugün, daha 
Çok v~ daha ustaca yapılmakta, bilimsellik ve çağdaşlık iddialarıyla dinsizlik 
meşrulaştırılmaya çalıŞılmaktadır. · 

Bir toplumda bin, yüz bin.insan, qinsiz ve ateist olabjlir. Fakat bir toplu
mun tamamının dinsiz ve ateist olması ·asla dii§ünülemez .. Allah'a inanınıyan 

·.veya inandığı halde dini ve peygamberliği kabul etrniyen insanların yan:ında, 
Allah'ın varlığım kabul eden v:e O'na inanan milyonlarca ins~, binlerce· ililn 
ı>damı ve düşünür de bulunmaktadır. 

Allah'ı tanımayan. ve O'nu kabul etmiyen göıii§e ATEİZM adı verilmekte
dir. Felsefe tarihi, pek çok ateist dÜşünceden bahsetınekte ve dii§ilnce sistem
lerine yer vermektedir. İslam'ın anladığı anlamda Allah inanemi kabul etıneyen 
dli§ünceler de mevcuttur. Bunlar içinde PANTEİZlU en önemli· olanıdır. Bu dü
§ünceye göre var olan her şey, Allah'tır. · 
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P ANTEİZM'in üç farklı· fraksiyonu vardır 

1. Tabiatcı Panteizın : Allah tabiattır, tabiatın .. içinde gizlidir görü§ü. 
Dideı·ot gibi. 

2. İdealıst Panteizm : Allah ruhdur, ruhta mündemiçtir, görüşü. Hegel gibi. . . 

3. · Teolojik Panteizm : Tek realite Allalı'tır, tabiat ve ruh, Allalı'da 

mündemiçtir, görüşü. Spinozo gibi. · 

Allalı fikrini kabul etmekle birlikte, Peyganıberleri ve Kitapları kabul et
meyen bir görii§ q.a.Iıa vardır ki adına DEİZM deİI.inektedir. J.J. Russean gibi. 

Biz burada düşünce tarihi içinde fosilleşerek değ"erini kaybeden bu görüş
leri değ"il de, dı:ılıa ziyade sistemli bir şekilde insanları, dinsizliğ"e götüren ve 
onlan Allalı'ı inkara sevkeden dÜ§ünce sistemleri ve cereyanları üzerinde dur-. . . 
mak istiyoruz. Bu sistem ve inkarcı cereyanların .ba§!Uda ve en önemlileri ara-' . 
smd:ı. yer alanlar ise: Materyalizın, Darwinizm, Pozitivizm ve· Freudizin cere-
:Y anlarıdır. 

Rönesansla !:>irlikte Avrupa'da başlıyan ilmi ve. fikri · ·hareket, giderek 
ilim-din yani Hristiyanlık.. ilim çatı§ffiaSUll doğ"urmuş, özellikle bilimsel madde-. 
ciliğ"in zirveye ula§tığ"ı 19. asırda bu çatl§ma, dalıa da §iddetıenmi§tir: Fakat bu 
!.atışma, bütün netict'lleriyle birlikte, hiç bir ilmi· ve fikri ayıklamaya tabi tu
tulmadan, bütün İslam ülkeleriyle birlikte Ülkemize de girmi§ ve Türk milleti-
ni tehdit ed~r hale gelıni§tir.· · 

İslam'da Hristiyanlık dünyasında görüldüğ"ü anlanıda bir ilim-din çatışma
sı olmanııştır. Ancak inkarcı cereyanlarıı: inananlarca, sanki İslam-ilim çatış
ması vannış gibi takdim edilmiştir. İlim adına, bazı teori ve nazariyeler, kanun 

. gibi telakkı edilmi§ ve . karşı konulması imkansız ilmi gerçekler olarak anlatıl
mıştır. Böyle güçlü bir propoganda karşısında ınananlar, ya susmuş ya da .se
sini duyuracak kt.dar ba§arılı olanıanııştır. ÖZellikle aydın k~siminl etkileyen 
bu inkarcı çereyanlar, inananlara bile te'sir etmi§tir. Camiye gelip namaz kılan 
bir mühendisin, acaba Darwin de haklı olamaz mı? Şüphesi bilnun en canlı ör
neğ"ldir. 

Bu inkarcı cereyanların ilmi yönünü, · yani ilim açısından ileri sürdükleri 
hipotez ve' teorileri ele alarak tartışacak değ"ilim. Bu cereyanlar üzerinde çok . 
şey söylenmi§ ve çok şey yazılmıştır. İlınikleri tartışılmış, hipotezlerinin doğ"ru 
ve yanlış yönleri ele . alınarak tenkit edilmiştir. · 

Burada sıZıere, bu inkarcı cereyanların, inkarcılık yönleri üzeı:inde dura
cak; .hangi yönleri, hangi fikirleri ve hangi hipotez ve teorileriyle inkarcılığ-a 
kaçtıklarını izalı e1;meye çalışacağun. Zira bu -Ce re yanlarm . bazı fikir, dÜ§ÜUce 
ve hipotezleri dÇ>ğ"rudan doğ"ruya dini ilgilendinnemekte, sadece ilmi ilgilendir~ 

mektedir. Fakat bazı fikir ve hipotezleri vardır ki, doğ"ruda,n doğ"ruya dini,. ilgi-
. iı>:ndirmekte, dini veya din! bir konuyu inklir anlamı taşıınaktadır_ İşte biz bu 
. cereyanla.rın inktl.rcılık yönü üzerinde duracağ-ız . 

1 MATER'l'AI.İZM ~ . . 

:Materyalizm, her· ııeyin madde. olduğ"ıınu iddia eden ekolün adıdır. (:ı) ·Ma,. 

teryalizm'e göre, Minatın ve bütün varlıkların aslı ve esası maddedir. Madde 

· (1) Buchner Madde ve :ıı:u:ıivet, İstanbul, Tarihsiz. s. 13-94. 
. t . . .. 
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ezell ve ebedidir. Yani. yaratılmamıştır ve yok da olmıyacaktır. Kii.inattaki. bü
. tün varlıklar; ister canlı ister cansız olsun, maddeden meydana gelıni§tir. Al
lah fikri, büyük bir hatadır. Materyalist olınak demek Allah'sız olınak demek
tir. Madde, ruhun mahsulü değil, ruh, maddenin mahsulüdür. L. Bucbneı-, Baha 

. Tevfik ve Ahmet Ne bil tarafından da Türkçeye çevrilen 1\IADDE ve KUVVET 
adlı eserinde bunlan söylemektedir. (.2) Ufak tefek nüans farklılıklan bir ta
:rafa bıralalacak olunursa, hemen hemen bÜtün materyalistler, ayni dÜ§Üllceyi 
paylaşmaktadırlar.(!3) İsmail Fenni'nin "Maddiyyun Mezhebinin İzmihliili" ve 

. Hilmi Ziya'nın "'Tarihi Maddeciliğe Reddiye" isimli eserleri, bu konuda ülke
mizde . yazüan ve materyalizmi çürüten değerli eserlerdir 

. . . 
Dini inkar açısından _ele alacağıınız _en belirgin dü§ünce ve fikirlerine ge

lince bunları şöylE' sıralayabiliriz : 

a. Madde ve kii.inatı bir yaratıcı, yaratınamıştır. İnsan ve hayat da bir 
yaratıcının eseri değildir. · · . 

b. Madde kendiliğinden oluşmuştıır. Tıpkı madde gibi hayat da yeryüzünde 
tesadüfeli başlamış ve kendiliğinden var olmuştur. 

c. Yaratıcı bi! Allah yoktur. Her şey kendiliğinden olınaktadır. 

Materyaliatıere göre, kendiliğinden olan ve hayatı var eden bu esrarengiz 
madde acaba nedir? 

üzerinde herkesin ittifak ettiği kesin bir tarifini bulam~dık. Fizik ve Kinı
ya'da madde: Uzayda bir yer kaplıyan, ağırlığı ve hareketsizliği olan her şey. 

Felsefe'de madde : İnsanın çalı§lllaSıyla bir ideal uğruna biçim ve:rdiği ya 
. da yararlandığı tabii cisimler. (-ı) 

Modern Fiziğe göre madde: - 273 derece ile 6 milyar santigrat arasında 
doıirnuş ve katılaşmış enerji stoku, · 

Materyalistlere göre ise madde: Ruhtan ve akıldan bağımsız ve var olmak 
için ruha ve akla muhtaç olınıyan bir dış gerçektir. (5) · 

Materyalizm'in dini tenkidine geçmeden önce şunu önenüe belirtıneliyiz ki, 
en iyi ·konulmuş prensipler ve en iyi desteklenmiş hükümlerin bile son otuz-kırk 
yılda yıkılmış ol,nası, bize bilimler~ ilerlemesine .rağmen, fikir di.j.şlinceleri 

genel hükümlere dayandırmaya· çalışırken ne kadar ihtiyatlı olınamız gerek
tiğini göstermektedir .. Zira bu iş, daima hareketli bir toprak üzerinde iil§aat 

· yapıneya benzemektedir. Bilınediğiıniz şeyler toplamının, bildiğinıiz şeyler top
lamından ne kadar fazla olduğunun farkına varılınca, insan, çok çabuk karar 
vermekten kaçınm.aktadır. (•G) 

(2) E. Hacekel, Vahdet-i Mevcut Ter. Baba Tevfik, Ahmet Nebil, İstanbul, 
Tarilısiz, s. -7~85. G. Politzer, Felsefenin Başlangıç Esasları, Ter. Cem 
Eroğlu Ankara, 1969, s. 74. 

(3) A.g.e. ve aynı yerler. 
(4) Prof. Dr. Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1975, ·s. l.35. 
(5) G. Politzer, a.g.e, s. 74. 
(6) Lauis De Broglie, Mutiere et Lumiere, (Madde ve Işık) Ter. Nusret 

Kürkçüoğlu, İstanbul, 1965. s. 11. · 1 
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. Bilim ve teknolojjnin ilerlemesi insan oğluna yeni yeni keşiflerin ufukları~ 
nı açmıştır. Son 25 yıl içinde yazılan kitapların toplamı, yazının icadından bu
gün~ kadar yazılan kitapların toplaınından daha fazla olduğu gibi, yiıie 35 yıl 
iç~rsinde bilim ve teknolojide yapılan keşif, icad ve aletlerin sayısı da bütün 
tarih boyıınca yapılan, keşif, icad ve aletlerin sayısından dalıa fazladır. 

Gerçek bu iken sırf nazari bilgilere ve bir takım varsayımıara dayanaral{ 
ve üstelik bilimsellik iddialarıyla materyalizm'i savunınalt, ancak son yarım 
asırdaki gelişmelerden nasibini almamış zavallı kimselerin yapacağı bir şeydir. 

Materyalizın'in en büyük iddiası, maddenin ezeH olduğu ye yaratılmadığı 
iddiasıdır. ·Bu iddia sadece· bir varsayımdır ve asla ilmi olarak da doğrulanma-. 
mıştır. üstelik son yarım yüz yılda gelişen pozitif ilinıler, özellilde fizik ve 
astro.fizil{, bu varsayımı tarriaınen çürütmüştür. Atoınun elektronların, proton 
ve .nötronların ke§fi ile başlıyan materyalizmin çöküşü, 1979'da Proton'da · 
Glüonlara bağlı Kuark'ların keşfi ile daha da hızlanmış ve madde gittilice bi
linmezliğe bürünmüştür. ( 7) Bu da materyalizmi büyük ölçüde yaralanll§tır. 

Kütlenin malıfüziyeti kanunu da bu~kü iziifilik karşısında müt~ber de
ğildir. ·İzafi fiziğe göre, her hangi bir kütle miktarı, enerji muhteviyatına, me
sela kinetik enerjiye tabidir. Her hangi bir çekirdeğin hızı çok büyük olursa, 
l<ütlesi artar ve hızı ışık hızına yaklasırsa, kütlesi sonsuz olur. Einstein denk
lemine göre, küt!e sonunda bir enerji şeklinden başka bir şey değildir. (S) 

Einstein'e gÖ."E' : 

a. Kütle cisimlerin hızına tabidir, sabit kitle yoktur. 
b. Madde yoktur, enerji vardır. · 

i. c. ·Evren N loyutludur, üç boyutlu değildir. 
1 d· Zariıan ve mekan dışta objektif ,olarak yoktur. Bunlar,. cisimlerin ha-
! ;·eketlerine ve görünüşlerine bağlıdır. (9) 

1 

Böylece modern fiziliteki izafiyet ve kuanta teorileri, enerji ile madde ara
sındaki farkları kaldırınıştır. L. Barnett'in ifadesiyle, kütle enerji, de :İrutledir, 
iltisi arasındaki ayrılık geçici bir durumun yarattığı ayrılıktan başka bir §ey 
değildir. (ı o). 

Materyalist olan astro-fizil{ alimleri hariç, hemen hemen bütün astro-fizik
ciler, kılinatın yaratıldığını kabul etmektedirler. İhtilaf ettikleri nokta ilk evren 
maddesinin ne zaman. yaratıldığı konusudur. Diğer bir ifade ~le, kaiiıatın yaşı 

meselesidir. Bu astro-fizikçiler'den bir kısmına göre l{ainatın yaşı, 10 milyar, 
-bazısına göre 15 niilyar ve bı:ı:zısına göre de 20 milyar senedir. Dalıa Hersini 
söyleyen ·hemen hemen yok gibidir. (n) 

Bu astro-fizi'kciler, vardıkları netice farklı da olsa bir tek konuda birleş
mektedirler. Kilinatın bir başlangıcı yani doğumu vardır, Doğan her varlılt gibi 
-------~-~ 

(7) Bilim ve Telmik Dergisi, sayı : 184, s. 45. 
, (8) Doç. Dr. Mehmet 'Eröz. Marxizm, Leninizm ve Tenkidi, İst., 1978, s. 27. 
(9) Osman Pazarlı, Din Pslliolojisi, İst. 19S8, s. 221, 

(10) L. Barnett, Evren ve Einstein, Ter. Nail Bezel, i·st. 1976, s, 74 .. 
(ll) Bilim ve Telmik, Mayıs, 1972, s. 54 Aralık, 1976, .s. 109. 
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ölümü de olacaktır. Fakat bilinen bir husus daha vardır ki, o da bu ilk evren· 
maddesinin nasıl meydana geldiği, bütün araııbrınalara rağmen kesinlikle bi
linemeınesidir. (m) 

~§.:inatın durumu ve dünyamızdaki nı.evcut.hayatın meydana gelişi, rastge- · 
le hareket eden sırbest moleküllerin ve rastgele hareketlerin tesadüfen bir ara,.. 
ya gelmesi neticesinde olması, hayiilen dahi imkansız olmasına rağmen, fiZiki 
olaylar bakımından imkil.nsız göriilmemiştir. G. Gamow, bu imkansız görüleni ih.. 
timali olarıi.k hesaplamış ve böyle bir ihtiınalin 103 X 1ozs da bir olduğunu he
!;aplamıştır. Evrenin yaııı· ise sadece 1017 saniyedir. Buna göre bugünkü hayatın 
oluşması için daha milyarlarca sene beklemek lazım gelecektir. (W) 

E.L. Turııer'e göre, evren maddesinin hemen hemen tiiınü kara delikler 
içinde, arta kalan da tek tük yıldızlarda ve gezegenlerde olacaktır. Her bir ci
sim, kara deliğe dönüştükten sonra buharlaşacaktır. Böylece yaklaşık tiiın mad
de dağılarak yok olaca.Iı:tır. (ı·ı) Bu sözlerin sa;hibi, Princetıon Üniversitesi astro
fizik Profösprü'dür. 

' Kısaca açıklanan hUsuslardan da anlaşılacağı üzere, kilinatın bir baıılangıcı 
vardır ve bir . gün de yok olacaktır. İşte din de bunıi söylemekte ve kil.iıiatın 
yaratıldığını ve bir gün kıyamet kopacağını açıklamaktadır. 

Kitab-ı Mukaddes'te yaradılış şöyle anla"tılmaktadıı~ : 

"Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı, yer ıssız ve boştu. Ve engının 
yüzü üzerinde karanlık vardı. Ve Allah dedi: Işık olsun ve ışık oldu." (:L5} 

Kur'an-ı Kerim'de ise kilinatın yaradılı§l şöyle anlatılınaktadır : 

''Rabbin o Allah'tır ki, altı günde gökleri ve yeri yarattı. Sonra al'§ üzeriri
de hükümran oldu. Gece ile gündüzü örter. Gece de gündüzü takip eder. Güneş, 
ay ve yıldızlar onun emi·ine musahhardırlar: Haberin olsun ki, yaratmada emir 
de O'na mahsusdur; c :us). 

"Bir şeyin olmasını dilediği zaman O'nun emri O,•na ol demektir. O da . 
oluverir (:17) 

"0, gökleri görünür direkleri olmaksızın yarattı.'' (lS). 

Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın bu kainatı, kendisinin yarattığına dair daha · 
pek çok ayet vardır. Hepsi de kilinatın yaratıldığım açıkca belirtmekte ve asla 
bir tesadüf net~cesinde kilinatın meydaria geldiği fikrini kabul etmemektedir. 
"Gökleri ve yeri yaratması, aynı kökten 'geldiği halde, dillerinizin ve renklerini-

(12) Bilim ve T_eknik, Temmuz, 1975, s. 92, s. 2. i 
(13) Ayhan Songar, Enerji ve Hayat, İst. 1979, s. 19.20.' 

1

1 

{14) Turner, Evrenimizin Geleceği, Teı::. Levent Aıtaş, Bilim ve Teknik, s 
185·, s. 33. Nisan, 1983. _

1
/ 

(15) K. Mukaddes, Tekvin, 1/4. 
(16) El-A'raf 7/54. 
(17) Yasin, 36}82. 
(18) Lokman, 31/10. 
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zin bir birine uyrrıaması da O'nun ayetıerindendir." (ı9). ''Yeryüzünde yanyana 
bulunan arazi p;ı.rçaları, üzüm bağları,. ekin tarlaları, dalları budakları hurma
lıklar vardır. Hepsi de aynı sudari sulandığı: halde biz tatlarını birbirinden farklı 
ve üstün kıldık. Muhakkakki bunda aklı erenler için ibretler vardır."(20) Bu 
iki ayet, yaradılışı açıklarken, tesadüfü de reddetmektedir. 

İslam Dini'nde ve gerekse diğer ilahi dinlerde tesadüfe asla yer . yoktur: 
Her şeyin bir ustası, yapıcısı olduğu gibi, kilinatın da bir yapıcısı ve onu yok
tan var edicisi. vardır. Ki biz O'na, Allah diyoruz . .Adı ister Allah, ister Hüda, 
ister Tanrı, ister, God olsun, bir yaratıcı olmaksızın, kainabn ve bütün olay- ' 
ların kendiliğinden . oİuı:ıtu~Pmu. kabtiı etmek. veya her şeyi · tabiatın yarattığını 
söylemek, materyalist anlayışın gereğidir. Bu materyalist anlayışa göre, bir 
piyano, kendiliğinden tesadüfen olmakta ve bir piyanist olmadan kendiliğinden 
E>n mükemmel ve en zor parçaları dahi çalal:)ilmektedir. 

İnsan, G. Gamow'iın da dediği ·gibi, yapıcıdır, yaratıcı değildir. ( 2:1.) İnsan yok
tan bir ı:ıeyi var edemez.- Ancak var olaıi. 'şeylerden yeni yeni şeyler yapabilir. 
Yaptığı her yeni şeyin, ilk iptidai. maddesi mutlaka bu kilmatta vardır. Yoksa 
Y.Oktan bir şey var ederek, yeni bir şey yapmamaktadır. Bu anlamda insan için 
mecazi olarak ya.ratına fiili belki kullanılabilir. Ama hakiki anlamda yaratma 
fiili, insana asla izafe edileinez. Kilinatın mükemmel varlığı olan insan için 
yaratına, sözkonusu ·olamazken, nasıl olur da cansız bir varlık olan .tabiat, ya-

. ratıcı olabilir? · 

Materyalizm, özellikle tarihi maddecilik, din, devlet ve . cemiyetin bütün 
meselelerine karşı korkunç bir tahripde bulunmuş, ve insam, sırf p.ayvanıai:
gibi yiyip içen, cinsi. arzUlarİnı tatmin eden mad,di bir varlık olarak kabul et
miştir. İnsan, maddenin .bir parçası, akıl da. bir makina gibi düşünülmüş ve 
materyalist dü§ÜD.ce sistemi bu esas üzerine kurulmu§tur. 

Halbuki gerçek, materyalistlerin düşündüğü. ve söylediği gibi değildir. İn-
. san, etiyle, kamyla, kemiği ile !nsan olduğu gibi, san'atıyla, medeniyetiyle, ahla:
kıyla ve ruhuyla da ins·a,ndır. Maddesiz sanat eseri yoktur. Fakat hiç bir sanat 
eseri, sadece maddeden de ibaret :değildir. San'at eserlerinde de tıpkı insanda 
olduğu gibi, ruh ile madde birbirine kaynaşmış olarak bulunur. 

Materyalistler, hakikatın yarısım ele alarak müd:;ı.faa etıniş, yarısını ise 
reddetınişlerdir. Gerçekte insan, yarı yarıya maddeden ibarettir. Bunun· içinde 
teslei:ıme, ihtiyacını duyarız. Hiçbir kimse midesine karı:ıı koyamaz. En büyük 

' \eli bile giinde az veya çok bir şeyler yemek zorundadır. Yeryüzünde mücerret 
~ 

1

. \ ruh olarak yaı:ıamak imkansızdır. 
~' Fakat bu gerçeğin bir diğer yarısı daha .vardır ki, o da insamn isteyen, 

duyan; arzu eden, seven, nefret eden, düşünen, acıyan ve acı duyan bir varlık 
oluşudur. En basi.t insaıida bile bitki ve hayvanlarda oimıyan farklı meziyetler 
vardır. §u ana kadar, hiç bir bitki veya hayvanın her hangi bir dilden bir dü
§ünce ve .san'at eseri meydana getirdiği görülmemiştir. 

(19) er-Rum, 30/12. 
(20) er Rad, 13/4. · 
(21). Bilim ve Teknik, sayı, 65, s. 33. 
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En vah§i kavimlerin bile bir dili ve kültürü mevcuttur. İşte materyalistlerin 
görmek istemedikleri veya göremedikleri §ey budur. Onlar bu meziyetlerin, ve 
ruhun maddeden çıktığını söylerler. Şayet ruh maddeden çıktıysa ve bu da 

· tesadilfen olmuşsa. neden bu duygular insanda bulunuyorcİa bir diğ-er canlıda 
bulunmuyor? Neden tesadilfen yeni bir olay meydana gelip de bir başka can
lının inedeniyet kurduğuna şahit olamıyoruz? 

İnsaİı.ı, hem rr,adde ve hem. de mana cephesiyle ele a,lmak ve ona göre sis~ 
.tem kurmak gerekir. Ne sadece ruhu ele alarak maddenin ruh~ çıktığını 

. iddia eden idealiZm, ne de· ruhun maddeden çıktığını iddia eden Materyalizm, 
tek ba.§larina hakikatı ifade etmeye yetmektedir. Zira ruhu da maddeyi de ·ya
ratan Allah' tir. Bİrinin diğ'erinden çıktığını iddia. etmek,. bedenin. mi ruhdan, 
ruhun mu bedenden çıktığını iddia· etmek gibic;lir. Ne ruh bedeni yaratmıştır, ne 
de beden ruhu. J:iirini 'diğerinden ayırmaya veya tercih etmeye gerek yoktur. 
Allah, maddeyi madde özellikleriyle, ruhu .da ruh özellikleriye yaratmıştır. Birini 
diğerine tercih etmek veya birini ·diğerine· feda etmek, yaradılış dengesini boz~ 
mak demektir.· Buna da hakkımız yok sanırım. 

Ancak akıl irade, zek§. ve ruh maddezıjn üstünde ve maddeye .hakim, mad
c'eyi anlıyan ve değiştiren kuvvetler olarak görülmektedir. :Bunun için de· Allah, 
maddeyi ve ond3.n teşeltltÜl eden kainatı, ·insana ·ve onun emrine tahsis et- . 
miştir. 

(Devamı Gelecek Sayıda) 
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