






Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da

do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Si-

nan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölü-

mü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda

pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddiala-

r›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› orta-

ya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir

külliyatt›r ve bu külliyat 41 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygamberin ha-

t›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufl-

tur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n

sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n

son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmek-

tedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendi-

ne rehber edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek

tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söyle-

meyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü,

bu son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak,

böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde dü-

flünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n›

gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endo-

nezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya,

Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok

ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Al-

manca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça,

Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca,

Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili

(Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yay-

g›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta

kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi

pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›n-

da genifl bir okuyucu kitlesi taraf›n-
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dan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman

etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, in-

celeyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve il-

mi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edi-

lemezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi bi-

çimde düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felse-

felerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar

da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›-

m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmak-

tad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n

hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›n-

da herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmeleri-

ni sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok

önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla

meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir

etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na

neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulama-

ya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar

varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n›

yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyu-

cular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri ezi-

yetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli-

¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanla-

r›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içi-

ne çekilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden

geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabi-

lir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n izniy-

le, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve ada-

lete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.



Okuyucuya
•Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel

bir yer ayr›lmas›n›n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin te-
melini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla Allah'›n varl›¤›n› inkar eden
Darwinizm, 150 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da kuflkuya
düflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu
gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm
insanlar›m›za ulaflt›r›labilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucular›m›z belki tek
bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konu-
ya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

• Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.
Yazar›n tüm kitaplar›nda imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusunda anlat›l-
makta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaflamaya davet edilmekte-
dirler. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir flüphe
veya soru iflareti b›rakmayacak flekilde aç›klanmaktad›r. 

• Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitap-
lar›n yediden yetmifle herkes taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Bu etkili ve yal›n anlat›m sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" de-
yimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunda kesin bir tav›r ser-
gileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve
anlat›lanlar›n do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

• Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular taraf›ndan bizzat oku-
nabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitap-
lardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitaplar› birarada okuma-
lar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmalar›
aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

• Bunun yan›nda, sadece Allah'›n r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitapla-
r›n tan›nmas›na ve okunmas›na katk›da bulunmak da büyük bir hizmet ola-
cakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna edici yön son derece güç-
lüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›n
di¤er insanlar taraf›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

• Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar›n›n eklenmesi-
nin ise önemli sebepleri vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz
etti¤imiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitap-
la ayn› vas›flara sahip daha birçok eser oldu¤unu görecektir. ‹mani ve siyasi
konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminin bulundu¤una flahit
olacakt›r.

• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatlerine,
flüpheli kaynaklara dayal› izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve say-
g›ya dikkat edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sü-
rükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z. 
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Dediler ki: "Rabbimiz, mutsuzluğumuz

bize karşı üstün geldi, biz sapan 

bir topluluk imişiz." 

(Mü'minun Suresi, 106)
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(Bu Kur'an,) Ayetlerini,

iyiden iyiye düflünsünler

ve temiz ak›l sahipleri

ö¤üt als›nlar diye sana

indirdi¤imiz mübarek

bir kitapt›r. 

(Sad Suresi, 29) 



D
in ahlak›ndan uzak toplumlarda ço¤u zaman do¤rular yan-

l›fl, yanl›fllar ise do¤ru olarak tan›t›l›r. Allah'›n hoflnut olma-

yaca¤›, hatal› bir tav›r takdir ve teflvik görürken, güzel bir ta-

v›r ise son derece s›radan karfl›lanabilir, hatta elefltiri konusu olabilir.

E¤ri ve do¤rular›n birbiriyle kar›flmas›, dinden uzak yaflayan toplum-

larda s›kça rastlanan hatta genel yap›y› oluflturan bir durumdur. 

Romantizm de "do¤ru" zannedilen yanl›fll›klardan biridir. Ro-

mantizm cahiliye toplumlar› içinde flefkatli, iyi insanlara has, güzel bir

özellik gibi gösterilir. Oysa bir insan›n karfl›laflt›¤› olaylara duygusal

bir yaklafl›m göstermesi, kitap boyunca tüm detaylar› ile inceleyece¤i-

miz gibi, her yönden son derece tehlikelidir. Çünkü romantizm, insan-

lar için en önemli ve hayati özelliklerden biri olan "akl›" tamamen dev-

re d›fl› b›rak›r.

Bu kitapta romantizm gibi bir konunun ifllenmesindeki amaç, teh-

likesiz gibi yans›t›lan ama asl›nda insanlara umulmad›k zararlar veren

bir konuya dikkat çekmektir. S›radan bir karakter özelli¤i zannedilen

romantizmin, içten içe gerek toplumlar gerekse bireyler için ne kadar

ciddi bir tehdit oluflturdu¤unu gözler önüne sermektir. Ve elbette bu

tehlikeden kurtulman›n ne kadar kolay oldu¤unu, Allah'›n tüm insan-

lara gönderdi¤i bir rehber olan Kuran'a uyuldu¤u takdirde insan›n

duygular›n›n akl›n›n önüne geçemeyece¤ini örneklerle göstermektir. 

Önsöz
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Onlardan güç yetirdiklerini

sesinle sars›nt›ya u¤rat, atl›lar›n

ve yayalar›nla onlar›n üstüne

yaygaray› kopar, mallarda ve

çocuklarda onlara ortak ol ve

onlara çeflitli vaadlerde bulun.

fieytan, onlara aldatmadan

baflka bir fley vadetmez. 

(‹sra Suresi, 64)



‹
nsanlar› din ahlak›ndan uzaklaflt›ran, gerçek Rabbimiz olan Allah'a

kulluk etmekten al›koyan, dahas› onlar›n bafl›na say›s›z ac›lar ve be-

lalar getiren sinsi bir tehlike vard›r. Bu tehlike, yaflam›n çok farkl› ala-

nlar›nda, çok farkl› uygulamalarla karfl›m›za ç›kabilir. Kimi zaman bir fa-

flistin s›k›lm›fl yumru¤u bu tehlikeye iflaret eder, kimi zaman bir komünis-

tin söyledi¤i marfl ayn› tehlikenin izlerini tafl›r, kimi zaman da sevdi¤i k›-

za aflk mektubu yazan bir gencin sözleri bu tehlikeden kaynaklan›r.

Bu tehlikenin en önemli yönü ise, insanlar›n ezici bir bölümünün bu-

nu bir tehlike olarak görmemesidir. Bunun, Kuran ahlak›na tamamen ay-

k›r› ve z›t bir ruh hali oldu¤unu da yine çok az insan fark eder. Hatta in-

sanlar›n ço¤u, bu ruh halini bir tehlike ve hata olarak de¤il, takdir edilme-

si ve yaflanmas› gereken bir meziyet olarak görürler.

Bu tehlike, insanlar› ak›llar›na göre de¤il de hislerine, yani; tutkular›-

na, öfkelerine, zaaflar›na ve inatlar›na göre yaflamaya yönelten duygusal-

l›kt›r.

Duygusall›k, dünya üzerinde yüzmilyonlarca insan› etkisi alt›na al-

m›fl bir cahiliye kültürüdür. Gerçekte, fleytan taraf›ndan insanl›¤› Allah'›n

yolundan al›koymak için kullan›lan silahlardan biridir. Çünkü duygusal-

l›¤›n pençesine düflmüfl her insan, akl›n› kullanamaz hale gelir. Akl›n› kul-

lanmad›¤›nda ise, ne kendisini yaratm›fl olan Allah'› fark edebilir, ne

O'nun delilleri ve hikmetleri üzerinde düflünebilir, ne de Kuran ahlak›n›n

inceliklerini kavray›p yaflayabilir. Çünkü din ahlak›n›n yaflanmas› ak›lla

mümkündür ve Allah Kuran'›, "ayetlerini, iyiden iyiye düflünsünler ve

temiz ak›l sahipleri ö¤üt als›nlar diye" indirmifltir. (Sad Suresi, 29) 

K›sacas›, duygusall›k hastal›¤› tedavi edilmeden bir insan›n dini ger-

çek anlamda kavramas› ve yaflamas› mümkün de¤ildir. Dahas›, duygusal-

l›k hastal›¤› tedavi edilmeden, dünyadaki say›s›z çat›flman›n, insanlar›n

kendi kendilerine yapt›klar› zulmün, sebepsiz ac›, hüzün ve sald›rganl›¤›n

da ortadan kalkmas› mümkün de¤ildir. 

O nedenle bu kitapta duygusall›¤› ele alacak, bu cahiliye kültürünün

yak›n tarihte ve günlük hayat›m›zdaki baz› örneklerini inceleyece¤iz. Hiç

kimsenin kendisini bu tehlikeden uzak görmemesi ve fleytan›n her insan›

sokmaya çal›flt›¤› bu bata¤a karfl› herkesin dikkatli olmas› gerekmektedir.

Girifl
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Ey iman edenler, Benim de

düflman›m, sizin de düflman›n›z

olanlar› veliler edinmeyin. 

Siz onlara karfl› sevgi

yöneltiyorsunuz; oysa onlar haktan

size geleni inkâr etmifllerdir... 

(Mümtehine Suresi, 1)



D
uygusall›k yani di¤er bir deyiflle romantiklik, ço¤u zaman

"sevgi" duygusu ad› alt›nda etkisini gösterir. Örne¤in, ilerle-

yen sayfalarda inceleyece¤imiz romantik radikal milliyetçiler,

kendi milletlerini çok sevdiklerini söyleyerek baflka milletlere karfl› hu-

sumet besler ve hatta sald›rganl›k gösterirler. Veya bir genç k›za afl›k

olan, onu hayat›n›n yegane odak noktas› haline getiren, "sana afl›¤›m"

diye fliirler yazarak, hatta intihara yeltenecek kadar ileri giderek bu genç

k›z› adeta "ilahlaflt›ran" bir gencin ç›k›fl noktas› yine "sevgi" kavram›d›r.

Eflcinseller, yani Allah'›n haram k›ld›¤› bir sapk›nl›¤› hayas›zca ve ›srar-

la uygulayan kimseler de, birbirlerinde "sevgi" bulduklar›n› söylerler. 

‹nsanlar›n ço¤unlu¤u ise, "sevgi" ad› konan her duygunun her za-

man için do¤ru, temiz, hatta kutsal  oldu¤unu zanneder ve az önce

sayd›¤›m›za benzer romantizm örneklerini makul görürler.

Sevgi, elbette Allah'›n insana bahfletti¤i güzel bir duygudur. Ama

önemli olan, bu sevginin kime ve ne düflüncelerle beslendi¤i, yani ger-

çek sevgi olup olmad›¤›d›r. Duygusall›¤›n yol açt›¤› sapk›n sevgi anla-

y›fl› ile Allah'›n bize Kuran'da ö¤retti¤i gerçek sevgi anlay›fl› bu nokta-

da birbirinden ayr›l›r.

Bu konular› kitab›n içinde inceleyece¤iz. Ancak ön bir bilgi olma-

s› bak›m›ndan Kuran'a göre sevginin k›stas›n› aç›klayal›m: Kuran'a

göre sevgi, ona lay›k olanlara gösterilir. Sevgiye lay›k olmayanlar ise

sevilmez. Hatta onlara "bu¤z" edilir, yani kalben so¤ukluk duyulur.

Kimin sevgiye lay›k oldu¤u ise, sahip oldu¤u ahlaka göredir. 

Mutlak sevgiye lay›k olan tek varl›k, hepimizin yarat›c›s› olan

Allah't›r. Allah bizi var etmifl, say›s›z nimetle r›z›kland›rm›fl, bize yol

göstermifl ve ebedi cenneti vaat etmifltir. Her türlü s›k›nt›m›za O yar-

d›m eder, her samimi ça¤r›m›za icabet eder. Bizi O doyurur, hastalan-

d›¤›m›zda bize O flifa verir, kalbimizi O felaha kavuflturur. Dolay›s›y-

la kainat›n s›rr›n› kavram›fl olan insan, herfleyden çok Allah'› sever.

Sonra da Allah'›n sevdiklerini, yani Allah'›n r›zas›na uyan salih insan-

lar› sever. 

Meflru Sevgi ve Gayrimeflru Sevgi
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Öte yandan Allah'a karfl› isyankar olanlar, Rabbimiz'e isyan eden

nankörler ise sevgiye lay›k de¤ildirler. Bu insanlara karfl› sevgi besle-

mek, önemli bir hatad›r ve Allah bu konuda iman edenleri flöyle uya-

r›r:
Ey iman edenler, Benim de düflman›m, sizin de düflman›n›z olan-

lar› veliler edinmeyin. Siz onlara karfl› sevgi yöneltiyorsunuz; oy-

sa onlar haktan size geleni inkâr etmifller, Rabbiniz olan Allah'a

inanman›zdan dolay› elçiyi de, sizi de (yurtlar›n›zdan) sürüp-ç›-

karm›fllard›r. E¤er siz, Benim yolumda cehd etmek (çaba harca-

mak) ve Benim r›zam› aramak amac›yla ç›km›flsan›z (nas›l) onlara

karfl› hâlâ sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizlediklerinizi ve aç›¤a

vurduklar›n›z› bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, art›k o, elbette

yolun ortas›ndan flafl›r›p-sapm›fl olur. (Mümtehine Suresi, 1)

Ayette görüldü¤ü gibi iman edenler inkarc›lara karfl› sevgi yö-

neltmezler. Ancak burada önemli bir detay› hat›rlatmakta yarar vard›r.

Mümin, dini inkar eden bir insana karfl› kalbinde bir sevgi duymasa

da, o insan›n iman etmesi, Müslüman olmas› için elinden gelen herfle-

yi yapar. Yani burada bahsedilen "sevgi beslememe" durumu, karfl›da-

ki insana öfke duyma, onun iyili¤ini istememe anlam›na gelmez. Ak-

sine Allah'a iman eden bir insan ö¤üt alabilecek, do¤ru yolu bulabile-

cek her insana dini tebli¤ etmek, cennetin ve cehennemin varl›¤›n› ha-

t›rlatmak, ölüm ve hesap günü ile karfl› taraf› uyar›p korkutmak gö-

revlerini eksiksiz olarak, flevkle yerine getirir.

Ayr›ca tüm çabas›na ra¤men bir insan iman etmese de yine Müs-

lüman›n adil tavr›nda bir de¤ifliklik olmaz. Müminlere zarar vermeye,

insanlar aras›nda bozgunculuk ve kargafla ç›karmaya kalk›flmad›¤› sü-

rece her insana ayn› hoflgörüyü gösterir. Çünkü Allah müminlere flöy-

le emretmifltir:
Allah, sizinle din konusunda savaflmayan, sizi yurtlar›n›zdan sü-

rüp-ç›karmayanlara iyilik yapman›zdan ve onlara adaletli davran-

man›zdan sizi sak›nd›rmaz. Çünkü Allah, adalet yapanlar› sever.

fiEYTANIN B‹R S‹LAHI: ROMANT‹ZM
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Allah, ancak din konusunda sizinle savaflanlar›, sizi yurtlar›n›z-
dan sürüp-ç›karanlar› ve sürülüp-ç›kar›lman›z için arka ç›kanlar›
dost edinmenizden sak›nd›r›r. Kim onlar› dost edinirse, art›k on-
lar zalimlerin ta kendileridir. (Mümtehine Suresi, 8-9)

Bu ayetlerde ve bir önce verdi¤imiz Mümtehine Suresi 1. ayette

Allah bizlere pek çok hikmetle birlikte önemli bir bak›fl aç›s› da ö¤ret-

mektedir: Bir insan›n duygular›, onun için yönlendirici olmamal›d›r.

Çünkü duygular insan› son derece yanl›fl noktalara götürebilir. ‹nsa-

n›n, duygular›na göre de¤il, akl›na ve iradesine, Allah'›n emirlerine

göre hareket etmesi, dahas› duygular›n› da ak›l ve iradesiyle terbiye

etmesi gereklidir. 

Bu gerçe¤i, duygusall›k bata¤›na düflmüfl her insan›n hayat›nda

görebiliriz. Kalbindeki istek, h›rs, tutku, nefret veya öfke gibi duygu-

lara esir olmufl yüzmilyonlarca insan, akla ayk›r› ifller yaparlar ve bu-

nu da "ne yapay›m, seviyorum iflte" veya "ne yapay›m, çok istiyorum,

içimden geliyor" gibi çaresizlik dolu sözlerle savunurlar. Oysa bir fle-

yin bir insan›n "içinden gelmesi", o fleyin do¤ru ve meflru oldu¤u an-

lam›na gelmez. ‹nsan›n nefsi kendisine daima kötülü¤ü emretmekte,

fleytan da onu daha büyük kötülükler için k›flk›rtmaktad›r. "Ne yapa-

y›m, içimden geliyor" diyerek Allah'›n r›zas›na ayk›r› ifller yapan in-

san, asl›nda nefsinin ve fleytan›n oyunca¤› olmufltur. Allah bu insan-

lardan Kuran'da flöyle söz eder:
fiimdi sen, kendi hevas›n› ilah edinen ve Allah'›n bir ilim üzere
kendisini sapt›rd›¤›, kula¤›n› ve kalbini mühürledi¤i ve gözü üs-
tüne bir perde çekti¤i kimseyi gördün mü? Art›k Allah'tan sonra
ona kim hidayet verecektir? Siz yine de ö¤üt al›p-düflünmüyor
musunuz? (Casiye Suresi, 23)

‹lerleyen sayfalarda duygusall›¤›n bir flekli olan afl›r› romantiz-

min çeflitli örneklerini inceleyecek, bunlar›n insanlara verdi¤i zarar›

ele alacak ve nas›l tedavi edileceklerini aç›klayaca¤›z.
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Hani o inkâr edenler, kendi

kalplerinde, 'öfkeli soy

koruyuculu¤u'nu, cahiliyenin 

'öfkeli soy koruyuculu¤unu' 

k›l›p-k›flk›rtt›klar› zaman, hemen

Allah; elçisinin ve mü'minlerin

üzerine  'güven ve yat›flma

duygusunu' indirdi... 

(Fetih Suresi, 26)



R
omantizm genellikle insanlar aras›ndaki duygusal iliflkilerle

ilgili bir kavram olarak anlafl›l›r. Ancak bunun yan›nda ro-

mantizm, siyasi ideolojilerin baz›lar›yla da yak›ndan ilgilidir.

Bunlar›n bafl›nda ise, 19. yüzy›l›n sonlar›nda ortaya ç›kan ve 20. yüz-

y›l›n ortalar›na dek dünyada büyük bir etki uyand›ran "romantik mil-

liyetçilik" gelir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, burada elefltirece¤imiz kavram

milliyetçilik de¤il, "romantik milliyetçilik"tir. ‹kisi aras›nda çok büyük

fark vard›r. 

Öfkeli Soy Koruyuculuğu
Milliyetçilik, en genel anlam›yla, bir insan›n parças› oldu¤u mil-

leti ve üzerinde yaflad›¤› vatan›n› sevmesi anlam›na gelir. Bu, son de-

rece meflru ve güzel bir duygudur. Dine ayk›r› bir yönü olmad›¤› gibi,

insanl›¤a zarar veren bir etkisi de yoktur. Bir insan›n anne ve babas›n›

sevmesi nas›l meflru bir duygu ise, kendisini yetifltiren, ortak bir inanç

ve kültüre sahip oldu¤u milletini sevmesi de meflru bir duygudur. Ni-

tekim Türk Milliyetçili¤i böyle güzel ve asil bir duygudur; hiçkimse

aras›nda din, dil, ›rk ayr›m› yapmadan herkesi kapsar.

Milliyetçilik duygusunun gayr›meflru hale gelmesi, sevginin sap-

lant›l› bir tutkuya dönüflmesiyle olur. Bir insan milletini severken, di-

¤er milletlere karfl› sebepsiz yere husumet beslemeye bafllarsa, kendi

milletinin ç›karlar› için di¤er milletlerin ve halklar›n haklar›n› çi¤ne-

meyi, örne¤in onlar›n topraklar›n› ele geçirmeyi, mallar›n› ya¤mala-

may› hedeflerse, gayrimeflru bir çizgiye gelmifl demektir. Veya, kendi

milletine olan sevgisini bir tür ›rkç›l›¤a dönüfltürdü¤ünde, yani kendi

milletinin kal›tsal olarak di¤erlerinden üstün oldu¤unu iddia etti¤in-

de de yine gayrimeflru bir fikir gelifltirmifl olur.

Allah bu gayrimeflru milliyetçili¤e Kuran'da dikkat çekmektedir.

Ayetlerde "öfkeli soy koruyuculu¤u" olarak tarif edilen bu düflünce,

cahiliyenin (dinden uzak toplumlar›n) bir özelli¤i olarak anlat›l›r:

Romantik Milliyetçilik
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Hani o inkâr edenler, kendi kalplerinde, 'öfkeli soy koruyuculu-

¤u'nu, cahiliyenin 'öfkeli soy koruyuculu¤unu' k›l›p-k›flk›rtt›klar›

zaman, hemen Allah; elçisinin ve mü'minlerin üzerine  'güven ve

yat›flma duygusunu' indirdi ve onlar› "takva sözü" üzerinde 'karar-

l›l›kla ayakta tuttu." Zaten onlar da, buna lay›k ve ehil idiler.

Allah, herfleyi hakk›yla bilendir. (Fetih Suresi, 26)

Dikkat edilirse ayette "öfkeli soy koruyuculu¤u"ndan söz edil-

mekte, buna karfl›l›k Allah'›n müminlere güven ve yat›flma duygusu

verdi¤i bildirilmektedir. Demek ki, kendi toplumuna (afliretine veya

milletine) yönelik sevgisi sonucunda öfkeli ve sald›rgan bir tav›r ser-

gileyen insanlar›n ruh hali gayrimeflrudur. Allah buna karfl›l›k, mü-

minlerin huzur, güven ve yat›flma halinde olmas›n› dilemektedir. Bir

di¤er ifadeyle, Allah'›n müminler için be¤endi¤i ruh hali, "akl› bafl›n-

da" bir insan›n ruh halidir.

Öfkeli soy koruyuculu¤u iflte bu "akl› bafl›nda" ruh halini ortadan

kald›r›r ve insanlar›, s›rf dilleri, renkleri, kabileleri veya toplumlar› ay-

r› oldu¤u için birbirlerine karfl› öfkeli bir sald›rganl›¤a yöneltir. 

Allah'›n 1400 y›l önce Kuran'da tarif etti¤i bu öfkeli soy koruyu-

culu¤unu bugün dünyan›n dört bir yan›nda görmek mümkündür. Af-

rika'da s›rf ayr› kabilelerden olduklar› için birbirlerini bo¤azlayan in-

sanlar vard›r. Avrupa'da bir futbol karfl›laflmas›n› silahl› çat›flmaya dö-

nüfltüren ve karfl› ülkenin taraftar›n›, s›rf o taraftan oldu¤u için öldü-

resiye döven "holiganlar" boy göstermektedir. Bat› dünyas›n›n gene-

linde, zencilere, Yahudilere, Türklere, Afrikal›lara veya bir baflka az›n-

l›¤a karfl› nefret ve öfke besleyen, dahas› onlara karfl› terör eylemleri

düzenleyen, bu amaçla örgütler kuran kesimler bulunmaktad›r. 

Öfkeli soy koruyuculu¤u, sadece bu gibi alt s›n›flar› de¤il, bizzat

pek çok ülkenin en üst kademesini de etkilemektedir. Basit bir s›n›r an-

laflmazl›¤›n› bahane ederek, s›rf sald›rganl›k içgüdülerini tatmin et-

mek için birbirlerine savafl açan, bu savafllar› y›llar boyunca inatla sür-

düren, hem kendi halklar›n› hem de karfl› ülkenin halklar›n› sefalete
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düflüren pek çok ülke vard›r. Bunlar›n karar mekanizmalar›nda bulu-

nanlar, öfkeli soy koruyuculu¤unun etkisi alt›ndad›rlar. Her biri, ayet-

te tarif edildi¤i gibi, "kendi kalplerinde cahiliyenin öfkeli soy koruyu-

culu¤unu k›l›p k›flk›rtan" cahillerdir. 

Bu cahiller, 20. yüzy›l›n iki büyük felaketi olan I. ve II. Dünya Sa-

vafllar›'n› da haz›rlam›fl ve hatta yürütmüfl olan kimselerdir. "Alman

kahramanl›¤›", "‹ngiliz gururu", "Rus cesareti" gibi duygusal kavram-

lar›n etkisi alt›nda kalarak, hem kendi milletlerine hem de tüm dünya-

ya büyük felaketler yaflatm›fl, iki dev savaflta toplam 65 milyon insa-

n›n kan›n› dökmüfl, onmilyonlarcas›n› sakat, dul, öksüz ve yetim b›-

rakm›fllard›r.  

Bu felaketlerin kayna¤› olan "öfkeli soy koruyuculu¤u"nun ça¤›-

m›zdaki ismi ise "romantik milliyetçilik"tir. 

Romantik Milliyetçiliğin Doğuşu
Milliyetçilik Avrupa'da genellikle 18. yüzy›lda yay›lm›fl bir dü-

flünce olarak bilinir. Daha önceden çok say›da derebeyinin idaresi al-

t›nda yaflayan ülkeler, tek bir merkezi yönetim alt›nda birleflerek ilk

ulus-devletleri kurmufllard›r. ‹ngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri,

milliyetçili¤i en erken benimseyen ve ulus-devlet haline en erken ge-

len ülkeler olarak bilinirler. 19. yüzy›la gelindi¤inde, Avrupa'daki ül-

kelerin ço¤unlu¤u milli birli¤ini sa¤lam›flt›r.

Sadece iki ülke bu geliflimin d›fl›nda kalm›flt›r: Almanya ve ‹talya.

Her iki ülkede de prensliklerin veya küçük flehir devletlerinin iktidar›

çok uzun sürmüfltür. ‹talya ancak 1870'de, Almanya ise bir y›l sonra,

1871'de milli birli¤ini sa¤layarak bir ulus-devlet olarak tarih sahnesi-

ne ç›kabilmifltir. Bir baflka deyiflle, her iki ülke de milliyetçili¤i benim-

semekte ve uygulamakta di¤er Avrupa ülkelerine göre geç kalm›flt›r.

Ancak bu durum, her iki ülkede de Avrupa'n›n di¤er ülkelerine

göre daha radikal milliyetçilik ak›mlar›n›n geliflmesine ve kök salma-

s›na neden olmufltur. Nitekim, sosyal bilimcilerin genel kabulüne gö-
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re, milliyetçili¤in en uç örnekleri olan Nazizm ve faflizmin bu iki ülke-

de do¤mufl ve iktidar› ele geçirmifl olmas›n›n nedeni, her iki ülkede de

geç milli birlik nedeniyle yay›lan fanatik milliyetçi duygulard›r.

Bu iki ülkede, özellikle Almanya'daki söz konusu fanatik milli-

yetçi anlay›fla öncülük edenler tarihte "romantik milliyetçiler" olarak

bilinirler. Romantik milliyetçili¤in temel karakteristik özellikleri, akla

de¤il duygulara önem vermeleri, mensup olduklar› milletin mistik ve

gizemli bir "ruh"a sahip oldu¤unu sanmalar› ve bu ruhun o milleti di-

¤erlerine üstün k›ld›¤› yan›lg›s›na kap›lmalar›d›r. Romantik milliyetçi-
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ler, 19. yüzy›l›n sonlar›nda yayg›nl›k kazanan ›rkç› teorilerden de etki-

lenmifller ve Avrupal› ›rklar›n dünyadaki di¤er ›rklardan üstün oldu-

klar› ve onlar› yönetme hakk›n› ellerinde bulundurduklar› gibi

gerçekd›fl› iddialar ileri sürmüfllerdir. 

Romantik milliyetçilik, özellikle 19. yüzy›l›n ilk iki on y›l› içinde

Almanya'da h›zla yay›lm›flt›r. Paul Lagarde ve Julius Langbehn gibi

yazarlar, Almanlar›n tüm dünyay› yönetecekleri bir tür hiyerarflik

dünya düzeni kurulmas› gerekti¤ini savunmufllard›r. Bunun da tama-

men "Alman ruhu"ndan ve "Alman kan›"ndan kaynaklanan üstünlük-

le elde edilece¤ini, bunun için Almanlar›n eski putperest inan›fllar›na

dönmeleri ve H›ristiyanl›k gibi ‹lahi dinleri terk etmeleri gerekti¤ini

ileri sürmüfllerdir. 

Romantik milliyetçili¤in yay›lmas›nda, o dönemde Almanya'da

kurulan mistik (okült) derneklerin de önemli bir rolü olmufltur. Bu

derneklerin ortak dünya görüflü; insan›n akl›yla de¤il hisleriyle ve sez-

gileriyle do¤ruyu bulabilece¤i, her milletin bir "halk ruhu"na sahip ol-

du¤u ve Alman halk ruhunun da putperestlik oldu¤u gibi birtak›m

yüzeysel ve bat›l düflüncelerden ibarettir. Bu dernekler, Hitler'e ve do-

lay›s›yla Nazizm'e de büyük bir zemin haz›rlam›flt›r. ‹ngiliz tarihçi

Michael Howard, "pan-Cermenik Alman milliyetçili¤inin ruhsal gücü-

nü ve ideolojik kökenini okült derneklerden ald›¤›n› ve okült gelene-

¤in 1920'lerde do¤an Nasyonal Sosyalizm (Nazi) ak›m›na da büyük

bir zemin haz›rlad›¤›n›" yazar.1

Gerçekten de romantik milliyetçili¤in insanl›¤a katk›s›, tarihin en

ac›mas›z ve kanl› rejimlerinden biri olan Nazizm'e zemin haz›rlamak-

tan baflka bir fley olmam›flt›r.

Romantik Milliyetçiliğin Şizofrenisi
Romantik milliyetçiler, insan›n ak›l yoluyla de¤il de "duygu ve

sezgiyle" do¤ruyu bulaca¤›n› düflündükleri için, son derece tutars›z,

karmafl›k ve çalkant›l› bir dünya görüflü ve ruh hali gelifltirdiler. Ame-

Romantik Milliyetçilik

21



rikal› tarihçi Profesör Gerhard Rempel, "Reform, Liberation And Ro-

manticism In Prussia" (Prusya'da Reform, Özgürleflme ve Romantizm)

bafll›kl› makalesinde romantik milliyetçilerin ruh dünyas›n› flöyle tas-

vir etmektedir:

Romantikler, fantaziye, duygusall›¤a ve sembolizme kaçmay› tercih

ettiler. Ruhsal olarak sürekli ölümle ilgilendiler, gecenin karanl›¤›

içinde melankolik buhranlar yaflad›lar. (Romantik milliyetçili¤in ön-

derlerinden) Novalis, "hayat ruhun bir hastal›¤›ndan ibarettir" diyor-

du. Burada karfl›m›za ç›kan etken, estetik karamsarl›¤›n bafllang›c›-

d›r... Romantizm, insan ruhunun derinliklerindeki ak›ld›fl› (irrasyo-

nel) güçleri aç›¤a ç›kard›... Novalis tüm dünyalar›n ve ça¤lar›n hayal

etmenin büyüsü ile birlefltirilebilece¤ine inan›yordu... Savafl hakk›n-

daki yurtsever edebiyat›n geliflmesiyle birlikte, "ruhun dans›" denen

bu düflünce toplumun genifl kitlelerine de yay›lm›fl oldu....

Alman Romantikleri, estetizm kültünü gelifltirdiler ki bu, akl›n redde-

dilmesine ve gerçekli¤in bir anda aniden kavranmas› giriflimine daya-

n›yordu. Bu teoriye göre, fliirsel olan, mutlak gerçe¤in ta kendisiydi.2
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Nazi Almanya-
s›'nda duygu-
sall›¤›n etkisiyle
transa geçmifl
kitleleri,
Nazizm'in insan-
l›k d›fl› eylemleri
ad›na yönlendir-
mek kolayca
mümkün olmufl-
tur.



Romantik milliyetçili¤in temeli, duygular›n "as›l dünya" kabul

edilmesine dayan›yordu. Bu hayalperest düflünce, gerçeklerden tama-

men kopuk, kendi ruh çalkant›lar› içinde yaflayan insanlar meydana

getirdi. Romantizmin insan› gerçeklerden koparan, birtak›m duygula-

ra esir eden bu etkisini, bir ak›l hastal›¤› olan flizofreniye benzetmek

mümkündür. (fiizofreni hastalar›, gerçeklerden tamamen kopar ve

kendi hayal dünyalar› içinde yaflarlar.)  

Bu flizofren ruh halinin bir örne¤i, romantik milliyetçilerin baz›

kavramlar› putlaflt›rarak birer saplant› haline getirmeleriydi. Bunlar›n

bafl›nda "kan" ve "toprak" kavramlar› geliyordu. Almanya'da 20. yüz-

y›l›n bafllar›nda do¤an "Blut und Boden" (Kan ve Toprak) adl› fikri

ak›m, Alman kan›n›n ve Alman topraklar›n›n kendine has bir kutsall›-

¤› oldu¤unu, Alman soyundan ol-

mayan az›nl›klar›n bu kan› ve top-

ra¤› sözde kirlettiklerini iddia et-

miflti. Bu ak›m Nazi ideolojisine de

büyük etkide bulundu. Naziler,

kan dökülmesini kutsal bir eylem

olarak görüyorlard›. Hitler'in 1923

y›l›ndaki baflar›s›z darbe giriflimi

s›ras›nda yaralanan Nazilerin kan-

lar›yla ›slanm›fl olan bir parti bay-

ra¤›, adeta bir puta dönüfltürül-

müfltü. "Blutfahne" (Kan Bayra¤›)

ad› verilen bu bayrak oldu¤u gibi

muhafaza edilmifl ve her Nazi töre-

ninde en kutsal sembol olmufltu.

Hatta Nazi partisinin onbinlerce

yeni bayra¤› Blutfahne'ye sürül-

müfl ve ondaki sözde "kutsal" gü-

cün böylece bu yeni bayraklara da

geçti¤i düflünülmüfltü.3
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Üstte, Nazi döneminde yaflanan romantik milli-
yetçili¤in sembolü olan, Alman ›rk›n›, milletleri
ad›na afl›r› bir duygusall›¤a yönelten bir propa-
ganda afifli görülmektedir.



Romantik Milliyetçiliğin 

Kan Dökücülüğü
Kan› ve kan dökmeyi kutsal sayan

bu ruh hali, insanl›k tarihinin gördü¤ü

en kanl› savafllar›n da ateflleyicisi ol-

mufltur. I. ve II. Dünya Savafllar›, ro-

mantik milliyetçilerin kap›flmas›ndan

baflka bir fley de¤ildir. En aç›k olarak Al-

manya'da görülen romantik milliyetçi

ak›m,  dönemin ‹ngiliz, Frans›z ve Rus

toplumlar›nda da etkili olmufl ve bu ül-

kelerin yönetici kadrolar›n› savafla sü-

rüklemifltir. Anlaflmalarla çözülebilecek

sorunlar körüklenmifl ve dünya milyon-

larca insan›n hayat›na mal olan bir k›-

y›m yaflam›flt›r.

I. Dünya Savafl›'n›n geliflimini ince-

lemek, romantik milliyetçili¤in sonuçla-

r›n› göstermesi aç›s›ndan faydal›d›r. Sa-

vafla pek çok ülke kat›lm›fl olmas›na

ra¤men temelde birkaç öncü devlet var-

d›r: Bir tarafta ‹ngiltere, Fransa ve Rus-

ya, di¤er tarafta ise Almanya ve Avus-
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Romantik milliyetçili-
gin etkisiyle k›flk›rt›-
lan halklar ve bunun

sonucunda bafllat›-
lan dünya savafllar›,
insanl›¤a kan, ac› ve

gözyafl›ndan baflka
fley getirmedi. Geriye

ise milyonlarca ölü,
dul, yetimle birlikte

harab olmufl flehirler
kald›.



turya-Macaristan. Savafl›n bafl›nda bu ülkelerdeki generallerin hepsi-

nin ortak düflüncesi, güçlü bir sald›r›yla düflman hatlar›n› yar›p da¤›-

tacaklar› ve birkaç haftaya kalmadan zafere ulaflacaklar› yönünde ol-

mufltur. Oysa savafl hiç kimseye zafer getirmemifltir. 

Almanya 1914'te Fransa ve Belçika'ya ani bir sald›r› ile girdikten

ve biraz ilerledikten sonra savafl kilitlenmifl ve karfl›l›kl› kurulan cep-

heler tam 3.5 y›l boyunca hemen hiç k›m›ldamam›flt›r. Her iki taraf da

düflman cephesini yaraca¤› umuduyla defalarca birbirine sald›rm›fl,

ama hiçbir fley de¤iflmemifltir. Alman sald›r›s›yla bafllayan ünlü Ver-

dun muharebesinde toplam 315.000  Frans›z ve 280.000 Alman askeri

ölmüfl, ama cephe sadece birkaç kilometre geriye kaym›flt›r. Aylar son-

ra ‹ngiliz ve Frans›zlar Somme muharebesi ile karfl› sald›r›ya geçmifl-
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Romantik milliyetçi¤ilin k›flk›rt›lmas› ile bafllayan savafllarda insan hayat›n›n de-
¤eri tamamen göz ard› edilmifltir. Romantik marfllarla, ateflli fliirlerle, "Alman ru-
hu", "‹ngiliz onuru", "Frans›z cesareti" gibi suni duygusal kavramlarla coflarak
ak›lc› olmayan kararlar veren idareciler, kendi halklar›n› k›y›ma u¤ratm›fllard›r. 



ler, kanl› çarp›flmalar sonucunda 600.000 Al-

man, 400.000'den fazla ‹ngiliz ve yaklafl›k

200.000 Frans›z askeri ölmüfl, sonuçta Alman

cephesi sadece 11 kilometre geriye püskürtü-

lebilmifltir. Romantik marfllarla, ateflli fliirlerle,

"Alman ruhu", "‹ngiliz onuru", "Frans›z cesa-

reti" gibi suni duygusal kavramlarla coflarak

ak›lc› olmayan kararlar veren idareciler, kendi

halklar›n› k›y›ma u¤ratm›fllard›r. Hayatta ka-

lan askerlerin ço¤unda, 3.5 y›l boyunca ça-

murlu bir siperde kafalar›n› kald›rmadan ve

sürekli bombard›man alt›nda yaflaman›n ge-

tirdi¤i psikolojik sorunlar bafl göstermifltir.

Romantik milliyetçili¤in sebepsiz kan

dökücülü¤ünün I. Dünya Savafl›'ndaki çarp›-

c› bir örne¤i, Frans›z General Robert Nivel-

le'in Nisan 1917'de Alman hatlar›na bafllatt›¤›

sald›r›d›r. Nivelle, sald›r›dan önce "sadece iki

gün içinde Alman hatlar›n› yaracaklar›n› ve

bir hafta içinde kesin zafere ulaflacaklar›n›"

vaat etmifltir. Alman ordusu daha avantajl›

bir durumda olmas›na ra¤men, bu duygusal

vaadin etkisinde kalan Frans›z ordusu 16 Ni-

san'da sald›r›ya geçmifl, iki günde sonuca

ulaflmas›n› umduklar› sald›r› 1.5 aydan fazla

sürmüfl, yine hiçbir sonuç elde edilememifl,

yüzbinlerce asker ölmüfl, sonunda Frans›z
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Kan dökücü zihniyet, II. Dünya Savafl›'nda da
hayata geçmifl ve toplam 55 milyon kifli, Hitler,
Mussolini, Stalin gibi psikopat ruhlu romantik-

lerin ihtiraslar› nedeniyle ölmüfltür. 2. Dünya
Savafl›'n›n bafl aktörleri olan bu zalim liderler,

ütopik ideallerinin peflinde, tüm dünyay› zulüm
ve karanl›¤a sürüklemifllerdir.



birlikleri aras›nda iç isyanlar baflgöstermifltir. 

Ayn› kan dökücü zihniyet, II. Dünya Savafl›'nda da hayata geç-

mifl, bu kez çok daha fazla insan, toplam 55 milyon kifli, Hitler, Mus-

solini, Stalin gibi psikopat ruhlu romantiklerin ihtiraslar› nedeniyle öl-

müfltür. 

Yaln›zca dünya savafllar› de¤il, farkl› ülkeler, kabileler veya ör-

gütler aras›ndaki savafl ve çat›flmalar›n temelinde de romantizmin bü-

yük rolü bulunmaktad›r. ‹çinde yaflad›¤› dünyan›n flartlar›n› ak›lc› ola-

rak düflünemeyen, duygusal sloganlar›n, kahramanl›k hikayelerinin,

ateflli marfllar›n ve fliirlerin etkisiyle silaha sar›lan milyonlar, hem ken-

dilerinin hem de düflman sayd›klar› kimselerin kan›n› dökmüfl ve

dünyay› karmafla ve fitne içine düflürmüfllerdir.

Kitab›n bafl›nda, duygusall›¤›n, insanl›¤› Allah'›n yolundan ç›kar-

mak ve belalara u¤ratmak için fleytan taraf›ndan kullan›lan bir silah ol-

du¤unu vurgulam›flt›k. fieytan›n insanlara kurmufl oldu¤u bu tuzak,
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Dünyan›n dört bir yerinde romantizmin k›flk›rtt›¤› insanlar, di¤er in-
sanlara ak›l almaz iflkenceler yapabilmekte, türlü insanl›k d›fl› fiili
iflleyebilmekte ve büyük bir vahflet sergileyebilmektedirler.



romantik milliyetçilikte çok aç›k flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Allah Ku-

ran'da, fleytan›n, etkiledi¤i insanlar› nas›l bir çat›flma, kargafla ve terör

ortam›na soktu¤unu flöyle bildirir:
(Allah) Demiflti ki: "Git, onlardan kim sana uyarsa, flüphesiz sizin

cezan›z cehennemdir; eksiksiz bir ceza. Onlardan güç yetirdikleri-

ni sesinle sars›nt›ya u¤rat, atl›lar›n ve yayalar›nla onlar›n üstüne

yaygaray› kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara

çeflitli vaadlerde bulun." fieytan, onlara aldatmadan baflka bir fley

vadetmez. (‹sra Suresi, 63-64)

Bu ayette, fleytan›n, kontrolü alt›ndaki insanlar› kullanarak yer-

yüzünde "sars›nt›ya u¤ratan sesler" ve "yaygaralar koparan ordular"

oluflturaca¤› bildirilmektedir ki, romantik milliyetçili¤in sonuçlar› da

bu flekildedir.  

Romantik Milliyetçiliğin Fikri Temeli: Darwinizm
Romantik milliyetçiler, duygusal bir e¤ilim olan kan dökücülü¤ü

desteklemek için birtak›m felsefi ve sözde bilimsel aç›klamalara da

baflvurmufllard›r. Bu aç›klamalar›n temeli, Darwin'in evrim teorisidir.

‹ngiliz biyolog Darwin, 1859 y›l›nda yay›nlanan "Türlerin Kökeni"

adl› kitab›nda, do¤ada ac›mas›z bir yaflam mücadelesi oldu¤unu, bu

mücadelenin canl›lar› gelifltirdi¤ini ve yeni türlerin de bu mücadele-

nin kazan›lmas› ve kaybedilmesine göre ortaya ç›kt›¤›n› ileri sürmüfl-

tür. Bir baflka deyiflle Darwin'e göre geliflmenin anahtar› "çat›flma"d›r.

Darwin 1871 y›l›nda yay›nlad›¤› "‹nsan›n Türeyifli" adl› kitab›nda bu fi-

kirlerini daha da vurgulu hale getirmifltir. Dahas›, bu kitapla birlikte,

insan ›rklar›n›n baz›lar›n›n di¤erlerine göre daha ileri oldu¤unu öne

sürmüfl, yani ›rkç›l›¤a zemin sa¤lam›flt›r. Darwin Avrupal› beyaz ›rkla-

r› "ileri ›rklar" olarak sayarken, zencileri, Asyal›lar› ve hatta Türkleri

de "yar› maymun ilkel ›rklar" olarak tan›mlam›flt›r.

Darwin'in bilim d›fl› bu teorisinin yay›lmas›yla birlikte, ›rkç›l›k ve

çat›flmac›l›k da h›zla destek kazanm›fl, öyle ki bu iki kavram adeta "bi-

fiEYTANIN B‹R S‹LAHI: ROMANT‹ZM

28



limsel birer gerçek" olarak alg›lanma-

ya bafllam›flt›r. 

‹flte romantik milliyetçilerin Dar-

winizm'le olan iliflkisi de bu noktada

ortaya ç›kmaktad›r. Romantik milli-

yetçiler, savafla olan e¤ilimlerini ve

kendi ›rklar›n›n di¤erlerinden üstün

oldu¤u yönündeki saplant›lar›n›,

Darwinizm'e dayand›rm›fllard›r.

Ola¤anüstü bir kan dökücülü¤e

sahne olan I. Dünya Savafl›'n›n ard›n-

da, Darwinizm'in bu karanl›k telkini-

ni bulmak mümkündür. Yüzbinlerce

askeri gözlerini k›rpmadan bir hiç u¤-

runa ölüme gönderen Alman, Frans›z,

‹ngiliz, Rus veya Avusturyal› generaller, Darwinizm'in "canl›lar çat›fla-

rak geliflir ve ›rklar da savaflarak yücelir" fleklindeki yalan›na inanm›fl-

lar ve bu ruh hali içinde savafl emri vermifllerdir.

Örne¤in I. Dünya Savafl› generallerinden Friedrich von Bernardi,

savafl ve do¤adaki savafl›m kanunlar› aras›ndaki ba¤lant›y› flöyle kur-

mufltur:

Savafl biyolojik bir gereksinmedir, do¤adaki unsurlar›n çat›flmas›

kadar gereklidir; biyolojik yönden yerinde sonuçlar verir, çünkü bu

sonuçlar, varl›klar›n temel özellikleriyle ilgilidir.4

Avusturya-Macaristan'›n Baflkomutan› General Franz Baron Con-

rad von Hoetzendorff ise, savafltan sonraki an›lar›nda flöyle yazm›flt›r:

Dünya savafl›n›n büyük felaketi, (insano¤lunun yaflam mücadelesi)

prensibiyle tam bir uyum içinde gerçekleflmifltir. ‹nsanlar›n ve dev-

letlerin hayatlar›n›n ana gücüyle oluflan bu savafl, aynen boflalmas›

gereken bir y›ld›r›m yükü gibi, do¤an›n bir kural›d›r.5
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Teorisi ile dünyaya bela üzerine
bela getiren Charles Darwin



Alman fiansölyesi (Baflbakan›) Theobald von Bethman-Holl-

weg'in kiflisel dan›flman› ve s›r dostu Kurt Riezler, 1914 y›l›nda flöyle

yazm›flt›r:

Mutlak ve ezeli düflmanl›k, insanlar aras›ndaki iliflkilerin do¤a-

s›nda vard›r. Her yerde gördü¤ümüz daimi nefret… insan tabiat›n›n

bozulmas›ndan kaynaklanmamaktad›r, aksine do¤an›n ve yaflam›n

kayna¤›n›n özünde zaten bu vard›r.6

Dönemin devlet adamlar›n›

ve yönetici kadrolar›n› etkisi al-

t›na alan, düflmanl›k ve çat›flma-

n›n insan›n do¤as›nda oldu¤u

iddias›, kuflkusuz büyük bir ya-

land›r. ‹nsan, evrimcilerin iddi-

alar›n›n tam tersine, flefkat, mer-

hamet, sevgi ve anlay›fltan zevk

alacak flekilde yarat›lm›flt›r. ‹nsa-

n›n f›trat›, yani do¤as›, Allah'›n

emretti¤i din ahlak›n› yaflamak-

t›r. Bunun d›fl›nda insana empo-

ze edilen her türlü bat›l ve sap-

k›n düflünce ise, hem kiflide hem

de toplumda bozulma ve dejene-

rasyona neden olur.
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Darwin'in zaman›ndan beri ›rkç›
sald›r›lar ve bundan kaynaklanan
savafllar artarak devam etmekte-
dir. Günümüzde de bu sapk›n fi-

kirlerin uygulamalar›n›, Neo-Nazi-
lerde, Ku Klux Klan örgütlerinde,

zencileri veya farkl› ›rklardan kifli-
leri hedef alan pek çok örgütte

görmek mümkündür. Ama unut-
mamak gerekir ki tüm bu insanl›k
d›fl› eylemlerin birinci dereceden
sorumlusu Sosyal Darwinizm'dir.



Romantizm, kendi çevresine karfl› tutkulu bir ba¤l›l›¤›, di¤erleri-

ne karfl› ise öfke ve nefreti körükler. Bu ruh hali, Darwinizm'in "›rkla-

r›n yaflam mücadelesi" kavram›na çok uygun düflmüfltür. Darwin'in

teorisinin toplum bilimlerine uyarlanm›fl haline "Sosyal Darwinizm"

ad› verilir ve Sosyal Darwinizm, romantik milliyetçi ve ›rkç› ak›mlar›n

en büyük dayana¤› olmufltur. Amerikal› yazar Janet Biehl "Ecology

and the Modernization of Fascism in the German Ultra-Right" (Ekolo-

ji ve Alman Afl›r› Sa¤›nda Faflizmin Modernizasyonu) bafll›kl› makale-

sinde bu konuda flunlar› yazmaktad›r:

Alman afl›r› sa¤›nda Sosyal Darwinizm'in derin kökleri vard›r...

Anglo-Amerikan Sosyal Darwinizmi'nde oldu¤u gibi, Alman Sosyal

Darwinizmi de insanlar›n sosyal kurumlar›n› insani olmayan dünya-

dan al›nma "do¤a yasalar›" ile aç›klam›flt›r. Ama Anglo-Amerikan

Sosyal Darwinizmi "uygun olanlar›n kazanmas›" kavram›n› vahfli ka-

pitalist bir ormanda bireysel giriflimlerin kar› olarak yorumlarken,

Alman Sosyal Darwinizmi "uygun olanlar›n kazanmas›" kavram›-

n› ezici olarak ›rk kavram›nda alg›lam›flt›r. Dolay›s›yla, (bu düflün-

ceye göre) "en uygun" olan ›rk, sürdürdü¤ü "yaflam mücadelesi"nde

tüm di¤er rakiplerini altederek kazana-

cakt›r, kazanmal›d›r.7

Almanya'da Sosyal Darwinizm'in en

büyük temsilcisi, Ernst Haeckel (1834-1919)

isimli ünlü bir Darwinist biyologtu. Dar-

win'in çal›flmalar›ndan çok etkilenen Haec-

kel, kendince Darwinizm'e "katk›da" da bu-

lunmufl ve "Bireyolufl Soyoluflun Tekrar›-

d›r" (Ontogeny Recapitulates Phylogeny)

olarak özetlenen ve memelilerdeki embri-

yolar›n evrim sürecini yans›tt›¤›n› öne sü-

ren teoriyi ortaya atm›flt›. (Bu teorinin çü-

rüklü¤ü y›llar sonra kesin olarak anlafl›ld›

ve dahas› Haeckel'in kulland›¤› flemalarda
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Almanya'da Sosyal Darwinizm'in
en büyük temsilcisi Ernst Haeckel



sahtekarl›k yapt›¤› ortaya ç›kt›.)

Haeckel, "Monist Birli¤i" ad›yla, amac› ate-

izmi yaymak olan bir dernek kurmufl ve bu der-

nek ayn› zamanda ›rkç›l›¤›n ve romantik milli-

yetçili¤in merkezi olmufltur. 1920'lerde Hitler'in

önderli¤inde geliflen Nazi hareketi, Haeckel'in fi-

kirlerinden ve Monist Birli¤i'nden etkilenmifltir.

Konuyu araflt›ran tarihçi Daniel Gasman, The Sci-

entific Origins of National Socialism: Social Darwi-

nism in Ernest Haeckel and the German Monist Le-

ague (Nasyonal Sosyalizmin Bilimsel Kökenleri:

Ernest Haeckel'de ve Alman Monist Birli¤inde

Sosyal Darwinizm) adl› kitab›nda, flöyle yazar:

Almanya'daki ›rkç›l›ktan ilham alan Sosyal Darwinizm... varl›¤›n›

neredeyse tamamen Haeckel'e borçluydu... (Haeckel'in) fikirleri,

›rkç›l›k, emperyalizm, romantizm, anti-Semitizm ve nasyonalizm

ak›mlar›n›n tek bir vücut alt›nda birleflip tek bir ideoloji haline gel-

mesine hizmet etti... Volkism'im (romantik milliyetçi Alman halkç›l›-

¤›n›n) gerçekte tamamen ak›ld›fl› ve mistik fikirlerine bilimin a¤›rl›-

¤›n› katan kifli Haeckel'di.8

Gasman ayn› konuda flunlar› da yazmaktad›r:

Denebilir ki, ‹ngiltere'de Darwinizm, do¤al dünyan›n sosyal dünya-

ya bir izdüflümü olarak, "b›rak›n›z yaps›nlar"  (laissez faire) kapita-

lizminin bireycili¤inin bir uzant›s› olduysa, Almanya'da Alman ro-

mantizminin bir izdüflümü  olmufltur... Darwinizm'in Almanya'da

ald›¤› flekil, bir tür sahte bilimsel do¤a dini, ›rkç›l›kla kar›fl›k bir do-

¤aya tap›nma mistisizmidir.9

Janet Biehl de ayn› konuda "Haeckel, mistik ›rkç›l›¤a ve nasyona-

lizme inan›yordu, öyle ki Alman sosyal Darwinizmi ilk bafl›ndan iti-

baren romantik ›rkç›l›¤a ve romantik milliyetçili¤e sahte biyolojik

bir temel sa¤layan politik bir hareket oldu" diye yazmaktad›r.10
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Gasman kitab›nda Al-
manya'da Sosyal Dar-
winizm'in nas›l yefler-
di¤ini anlatmaktad›r.



Sonuç
Tüm bunlar, romantizmin tamamen din d›fl› ve dine ayk›r› bir psi-

koloji ve dünya görüflü oldu¤unu bir kez daha göstermektedir. ‹lk or-

taya at›ld›¤› günden itibaren ateizmle neredeyse eflanlaml› olan Dar-

winizm'in romantizmle içiçe olmas› bu yönde çok aç›k bir göstergedir. 

Romantik milliyetçili¤in Darwinizmle olan iliflkisi ve Nazi hare-

ketinin oluflumundaki rolü, bize çok önemli bir baflka gerçe¤i daha

göstermektedir: Romantizm, gerek bireyler gerekse toplumlar için son

derece tehlikeli bir ak›md›r. Çünkü romantizme kap›lan insanlar; ken-

di ›rklar›n›n tüm di¤erlerinden üstün oldu¤u, savafllar ç›kararak tüm

dünyay› istila etme hakk›na sahip oldu¤u, baflka milletleri ortadan

kald›rmas›n›n veya kendisine köle k›lmas›n›n son derece meflru oldu-

¤u gibi, tamamen akla, sa¤duyuya ve vicdana ayk›r› düflüncelere ko-

layca kap›labilmektedirler. 

Nazi Almanyas›, romantizmin bu y›k›c› ve zulmedici etkisini

gösteren en önemli tarihsel örneklerden biridir. Naziler'in 1933 y›l›nda

iktidara gelmesiyle birlikte, Hitler ve kurmaylar› Alman toplumuna

karfl› adeta "romantik beyin y›kama" kampanyas› bafllatm›fllar ve ro-
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mantik milliyetçili¤in en saçma iddialar›n› k›sa sürede topluma be-

nimsetmifllerdir. 1930'lar›n sonlar›na gelindi¤inde, Alman halk›n›n

ezici ço¤unlu¤u, yak›nda tüm dünyay› yönetecek 1000 y›ll›k bir "Al-

man Krall›¤›" (III. Reich) kurulaca¤›na, bu hedefe varmak için Alman

›rk›n›n "saflaflt›r›lmas›" ve bu amaçla ülkedeki tüm az›nl›klar›n sürül-

mesi gerekti¤ine, Hitler'in metafizik güçlere sahip flaflmaz ve yan›lmaz

bir "önder" (Führer) oldu¤una ve kendilerini mutlak zafere tafl›yaca¤›-

na inanm›fllard›r. Hitler'in öfkeli, sald›rgan, paranoid ve küstah konufl-

malar›n› gözyafllar› içinde dinleyerek kendilerinden geçmifl, adeta

topluca büyülenmifllerdir. 

Nazilerin ünlü Nuremberg mitingleri, söz konusu "romantik be-

yin y›kama"n›n gövde gösterisidir. Amerikal› araflt›rmac›lar Baigent,

Leigh ve Lincoln, bu mitingleri flöyle tarif ederler:

Kötü flöhrete sahip Nuremberg mitinglerinde... herfley -üniformala-

r›n ve bayraklar›n renkleri, konuflmac›lar›n yeri, program›n gece ya-

r›s›na denk getirilmesi, spot ›fl›klar›n›n kullan›m›, zamanlama- çok

dikkatli flekilde hesaplan›rd›. Bu mitinglerde çekilen filmler, insanla-

fiEYTANIN B‹R S‹LAHI: ROMANT‹ZM

34



r›n adeta kendi kendilerini sarhofl ettiklerini, kendilerini bir tür

transa soktuklar›n›, "Sieg Heil" fleklindeki Nazi slogan›n› sürekli

tekrarlayarak Hitler'e adeta taparcas›na Nazi selam› verdiklerini

göstermektedir. Kitlelerin yüzünde bombofl bir zihnin getirdi¤i

mutluluk okunmaktad›r... Bu, ikna edici bir söylemden kaynaklan-

mamaktad›r. Aksine, asl›nda Hitler'in söylemleri hiç de ikna edici

de¤ildir. Hemen her zaman s›radan, çocukça, ayn› fleyi tekrar eden

ve içeri¤i bofl konuflmalard›r. Ama bu konuflmay› yap›fl flekli zehirli

bir enerjiye sahiptir, bir davul ritmi gibi hipnotize edicidir. Ve bu, kit-

le psikolojisinin getirdi¤i bulafl›c›l›kla, etraf› çevrilmifl bir alana s›k›fl-

t›r›lan binlerce insan›n etkisiyle eklendi¤inde ... kitle histerisi mey-

dana getirmektedir... Hitler'in mitinglerinde görülen fley, psikologla-

r›n genellikle mistik deneyimleri aç›klamak için kulland›klar› "bilinç

kaymas›" durumudur.11

K›sacas›, Nazi mitingleri, insanlar› tamamen ak›ldan uzaklaflt›ran

ve romantizmin büyüsüne sokan kitle hipnoz seanslar›d›r. Bu roman-

tik histeri, II. Dünya Savafl›'n› ateflleyerek 55 milyon insan›n yaflam›na

mal olmufltur. 
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Halk üzerinde romantik milliyetçili¤i k›flk›rt›rken belirli sembollere ihtiyaç duyuluyor-
du. Alman ordusu, Alman halk›, Alman bayra¤›, Alman kan› gibi...



Nazizm, romantizmin y›-

k›c› etkilerinin sadece bir örne-

¤idir. Romantizm, insanlar›

ak›ldan uzaklaflt›rd›¤›, ak›l ye-

rine duygular›n hakimiyetine

soktu¤u için, onlar› her türlü

sapk›nl›¤a sürükleyebilir. Bu

yüzden romantik bir insan› her-

hangi bir yöne çekmek kolay-

d›r. E¤er içinde bulundu¤u or-

tam o yöndeyse, k›sa zamanda

ateflli bir ›rkç› ve faflist haline

gelebilir. Bunun tam tersi bir

ortamda bulundu¤unda ise, bu kez komünist bir militan olur, Leninist

marfllar söyleyerek masum insanlara sald›r›r, hatta kendisini atefle ve-

rip yakacak kadar gözü döner. Son derece ac›mas›z ve haflin olan bir

romanti¤i, birkaç saat sonra gözyafllar› içinde h›çk›ra h›çk›ra a¤larken

görmek de mümkündür. Ak›l ortadan kalkt›ktan ve insan duygular›-

na -daha do¤rusu fleytan›n nefsinde k›flk›rtt›¤› tutkulara- esir olduktan

sonra, afl›r›l›kta ve anormallikte bir s›n›r yoktur. 

Romantik Milliyetçilik

37

fieytan›n k›flk›rtarak duygusall›¤a
kapt›rd›¤› insanlar, Hitler'i sanki bü-
yülenmiflcesine dinliyor, onun yapt›-
¤› insanl›k d›fl› eylemleri alk›fllayabi-
liyordu. Üstelik bu delilik derecesine
varan romantizmi çocuklar›na da ö¤-
retiyor, onlar› da sapk›n bir yola sü-
rüklüyorlard›. 



... "Andolsun, kullar›ndan 'miktarlar›

tesbit edilmifl bir grubu' (kendime uflak)

edinece¤im. Onlar› -ne olursa olsun-

flafl›rt›p-sapt›raca¤›m, en olmad›k

kuruntulara düflürece¤im ve onlara kesin

olarak davarlar›n kulaklar›n› kesmelerini

emredece¤im ve Allah'›n yaratt›klar›n›

de¤ifltirmelerini emredece¤im." Kim

Allah'› b›rak›p da fleytan› dost (veli)

edinirse, kuflkusuz o, apaç›k bir hüsrana

u¤ram›flt›r. 

(Nisa Suresi, 118-119)



Ö
nceki bölümde romantizmin "romantik milliyetçilik" ad› al-

t›ndaki etkilerini inceledik. fiimdi bir de yelpazenin di¤er uç-

lar›na bakal›m ve romantizmin insanlar› sürükledi¤i di¤er

baz› belalar› inceleyelim. ‹lk incelememiz gereken ideoloji, insanl›¤a en

az romantik milliyetçilik kadar "kan kusturmufl" olan komünizmdir.

KOMÜNİST ROMANTİZM
Komünizm, sözde "ak›lc›" bir ideoloji olarak do¤mufltur. ‹deoloji-

yi kuranlar, yani Karl Marx (1818-1883) ve Friedrich Engels (1820-

1895) materyalist felsefeyi benimsemifller bunu toplum bilimlerine uy-

gulayarak "tarihin kurallar›"n› belirlediklerini düflünmüfllerdir. Marx,

tarihi çeflitli evrelere ay›rm›fl, o dönemde ‹ngiltere gibi ileri ülkelerde

"kapitalist evre"nin yafland›¤›n›, bunun ard›ndan kaç›n›lmaz olarak

bir iflçi devriminin gelece¤ini ve sosyalist evrenin bafllayaca¤›n› öne

sürmüfltür. Marx, bu devrimin kendili¤inden, yani iflçilerin kendi insi-

yatifi ile gerçekleflece¤i ve ‹ngiltere gibi sanayileflmifl ülkelerde yafla-

naca¤› kehanetinde bulunmufltur.

Ancak Marx'›n kehanetleri tutmam›flt›r. Tutmad›¤› da onun ölü-

münden sonraki 30-40 y›l içinde aç›kça görülmüfltür. ‹ngiltere'de veya

bir baflka sanayileflmifl ülkede bir devrim olmam›fl, aksine iflçilerin sos-

yal ve ekonomik flartlar›nda iyileflme yaflanm›flt›r. 

Komünizmin Akılcılık İddiasının Geçersizliği
Bu durumda Marx'›n teorisinin, tarihteki pek çok yan›lg› gibi bir

hata olarak de¤erlendirilmesi ve bir kenara b›rak›lmas› gerekirdi. Ama

öyle olmam›flt›r. Kendilerine "Marxistler" ad› verilen bir grup insan,

Marx'›n gerçekleflmeyen kehanetlerini zorla da olsa gerçeklefltirme ça-

bas›na giriflmifltir. Marx'›n "kendili¤inden olacak" dedi¤i devrim bir

türlü olmay›nca, bunu silah zoruyla yapacak örgütler kurmaya ve

"devrimcilik" yapmaya karar vermifllerdir. Marx'› bu flekilde yeniden

yorumlayan ve Marx'›n tutmayan kehanetlerini bahaneler oluflturarak
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aç›klamaya çal›flan en önemli Marxist, Lenin'dir.

Lenin, devrimin ‹ngiltere gibi ileri ülkelerde olamayaca¤›n›, bu-

nun yerine Rusya gibi sanayileflmemifl ülkeleri denemeleri gerekti¤ini,

komünizmin burada baflar›ya ulaflaca¤›n› ve sonra da tüm dünyaya

yay›laca¤›n› ileri sürmüfltür. Bu hayalini gerçeklefltirmek için Rusya

içinde ve d›fl›nda uzun y›llar devrim haz›rl›¤› yapm›fl, I. Dünya Sava-

fl›'n›n karmaflas› içinde arad›¤› f›rsat› bulmufl ve iktidara gelmifltir. 

Ama Lenin'in kehanetleri de ayn› Marx'›nki gibi bofla ç›km›flt›r.

Ne kurdu¤u sistem baflar›ya ulaflm›fl, ne de komünizm sand›¤› gibi

dünyaya yay›lm›flt›r. Bugün Lenin'in kurdu¤u Soyvetler Birli¤i tarih

olmufl durumdad›r. Sovyet iflgali ve bask›s›yla komünist yap›lm›fl ül-

kelerde de komünist sistem çökmüfltür. Komünizm, 20. yüzy›l›n en

büyük ve en baflar›s›z deneyi olarak kabul edilmektedir. 

Marxizmin bir yan›lg› oldu¤u, sadece kehanetlerinin ve kurdu¤u

sistemlerin çökmesiyle de¤il, ayn› zamanda dayand›¤› felsefenin çök-

mesiyle de ispatlanm›fl durumdad›r. Marxizmin temeli olan materya-

list felsefenin tüm temel varsay›mlar›, 20. yüzy›l içindeki bilimsel ke-

fliflerle yalanlanm›flt›r. Örne¤in;

1. Materyalizm, evrenin sonsuzdan beri var oldu¤unu, dolay›s›yla

maddenin yarat›lmad›¤›n› savunmufltur. Oysa 20. yüzy›lda kabul edi-

len Big Bang teorisi, maddenin ve zaman›n yoktan yarat›ld›¤›n› göster-

mifltir. Bu teori, evrenin bundan 10-15 milyar y›l önce yoktan var oldu-

¤unu, yokluk içinde birden ufak bir hareketin belirdi¤ini ortaya koy-

mufltur. Yani Big Bang'in gösterdi¤i gerçek, hiçbir fley mevcut de¤ilken,

bu hiçlik içinde birden bir hareket, hareketin ard›ndan da madde ve za-

man›n meydana geldi¤idir. ‹flte bu, materyalistlerin iddialar›n› tama-

men çökertmifl, maddeyi, zaman› ve hareketi Allah’›n yaratt›¤›n›n de-

lillerinden biri olmufltur.

2. Materyalizm, maddenin ve zaman›n birer "mutlak" kavram ol-

duklar›n›, yani hep var olan, de¤iflmeyen, sabit kalan esaslar oldukla-

r›n› savunmufltur. Oysa Einstein'in Rölativite Teorisi, madde gibi za-
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man›n da mutlak bir kavram olmad›¤›n›, de¤iflken bir alg› oldu¤unu

göstermifltir.

3. Materyalizm, insan zihninin sadece maddesel etkenlerle aç›kla-

nabilece¤ini, insan›n bütün zihinsel ifllevlerinin maddeye indirgenebi-

Zincirlerini k›ran güçlü proleterya posterleri, s›k›lm›fl yumruk figürleri, sosya-
lizm u¤runa savaflmaktan ve ölmekten söz eden devrim flark›lar›, komünist
romantizmin en yayg›n sembolleridir.



lece¤ini iddia etmifltir. Oysa beynin detaylar›n›n keflfedilmesi, beyinde

hiçbir karfl›l›¤› bulunmayan zihinsel ifllevleri ortaya koyarak, insan

zihninin madde-ötesi bir varl›¤a, yani "ruh"a ait oldu¤unu tasdik et-

mifltir.

4. Materyalizm, canl›lar›n yarat›lmad›¤›n›, Darwin'in evrim teori-

sinde iddia edildi¤i gibi rastlant›larla olufltu¤u aldatmacas›n› ileri sür-

müfltür. Bu iddia da 20. yüzy›ldaki bilimsel bulgularla çürümüfl, can-

l›larda reddedilemez bir "tasar›m" bulundu¤u ve tüm canl›lar› yarata-

n›n Allah oldu¤u bir kez daha gözler önüne serilmifltir. 

E¤er bir ideoloji ak›lc› oldu¤unu iddia ediyorsa, ancak iddialar›

ak›l ve bilim karfl›s›nda geçersiz kal›yorsa, dahas› yaflanan somut olay-

lar o ideolojinin tüm öngörülerini bofla ç›kar›yorsa, o zaman bu ideolo-

jinin hiçbir iddias› kalamaz. Bu ideolojiyi benimsemifl kiflilerin de, ide-

olojinin geçersizli¤ini ak›lc› bir analizle görüp onu terk etmeleri gere-

kir. Dolay›s›yla e¤er komünistler romantizm ve hayalperestlikle de¤il

de ak›l, mant›k ve sa¤duyu ile hareket eden kimseler olsalard› bugüne

kadar komünizmi yüzlerce kez terketmifl olurlard›. 

Ne var ki komünizm temelde romantizm üzerine kurulu bir ide-
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Komünizmin fikir babalar› Marx (solda) ve Engels'tir (sa¤da). Ortada ise Marx'›n Das Kapital isimli ki-
tab›n›n Rusça tercümesinin kapa¤› görülmektedir.



oloji oldu¤undan onun ba¤l›lar› da ak›lc›l›k ve bilimsellikten uzak bir

biçimde bu sisteme ba¤l› kalmay› ve bu köhne sistemi gerçeklere gö-

zü kapal› olarak savunmay› sürdürmektedirler. Daha en bafl›nda, yani

Marx'›n en temel kehanetlerinin gerçekleflmedi¤i görüldü¤ünde bu

ideoloji bir kenara b›rak›lmal›yd›. Oysa b›rak›lmad›. Dünyan›n dört

bir yan›nda türeyen "devrimciler", Marx'›n hayallerini gerçeklefltirmek

u¤runa eylemlere girifltiler. Devrimler, iç savafllar, gerilla mücadelele-

ri, terör eylemleri düzenlediler. 

Soyvetler Birli¤i ve tüm Do¤u Bloku çöktü, K›z›l Çin kapitalist

ekonomiyi benimsedi. Ama hala komünizm b›rak›lmad›. Hala dünya-

da ve ülkemizde komünist örgütler faaliyetlerini sürdürüyor. Sözünü

ettikleri "devrim"in bir hayal oldu¤unu bilmelerine ra¤men, s›rf ko-

münizmi b›rakmamak u¤runa kan dökmeye devam ediyorlar. Ken-

di arkadafllar›n› ve kendi bedenlerini diri diri atefle verip yanarken ko-

münist marfllar söyleyecek kadar romantik, kör ve amaçs›z bir inatla

komünizme ba¤l›l›klar›n› koruyorlar.

Bu durum, komünizmin ak›lc›

bir ideoloji olmad›¤›n›, bu ideolojiyi

savunanlar›n onu ak›lc› bir de¤erlen-

dirmeyle de¤il de bir baflka nedenle

benimsediklerini gösterir. Bu nedene

ço¤u kimse "fanatizm", "ba¤nazl›k",

"sabit fikirlilik" der. Bu tespitte bir ha-

ta yoktur. Ama biraz derinlemesine

incelendi¤inde, söz konusu fanatiz-

min alt›nda, romantizmin çok büyük

bir rol oynad›¤› ortaya ç›kmaktad›r.

Bir baflka deyiflle, komünizm de

romantizmin büyüsünden güç al-

maktad›r. 
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Bir fikir, bir ideoloji u¤runa kendilerini
yakan insanlar asl›nda afl›r› bir duygu-
sall›k içindedirler. Sonucunu ak›lc› bir
flekilde de¤erlendirmeden sözde "cesa-
ret" gösterileri yapabilmektedirler.



Komünist Romantizmin Örnekleri
Komünistlerin yaflad›¤› romantik ruh halini ilk baflta ço¤u kifli fark

etmez, çünkü komünistler hep bilimden, felsefeden, ak›ldan söz eder-

ler. Oysa söz konusu kavramlar› da romantik bir bak›fl aç›s›yla alg›la-

maktad›rlar. Bilimin ortaya koydu¤u, ama ifllerine gelmeyen sonuçlar›,

"burjuva bilimi" diye gözü kapal› bir biçimde reddederler. Hatta Stalin

bu bak›fl aç›s›n› sistemlefltirmifl ve kendi döneminde "burjuva bilimi"

ve "proletarya bilimi" diye saçma ve yapay bir ayr›m yapm›flt›r.

Öte yandan komünistlerin yay›nlar›na, dergilerine, fliirlerine ya

da marfllar›na detayl› olarak bak›ld›¤›nda, asl›nda yo¤un bir roman-

tizm yaflad›klar› görülmektedir. Baz› kavramlar› putlaflt›rm›fllar ve on-

lara karfl› afl›r› duygusal bir ba¤l›l›k gelifltirmifllerdir. Bunlar›n bafl›nda

"devrim" kavram› gelir. Bir komünist için devrim, sözde tüm kötülük-

lerin sonu ve tüm iyiliklerin bafllang›c›d›r. Hiçbir zaman gerçekleflme-

yece¤ini bildi¤i bu hayale bir tür ümitsiz aflkla ba¤lan›r. Sözünü etti¤i

bu devrim hakk›nda hiçbir ak›lc› de¤erlendirme yapmaz. Devrim niye

yap›lacakt›r? Devrim oldu¤unda, pek çok masum insan›n kan› bofluna

akacak, bütün toplum ac› çekecektir, buna ne gerek vard›r? Devrim ol-

madan da fakir insanlar›n yaflam flartlar› düzelemez mi? Devrim oldu-

¤unda ekonominin durumu ne olacakt›r? Ülke nas›l yönetilecek, iç ka-

r›fl›kl›klar nas›l bast›r›lacak, d›fl tehlikeler nas›l bertaraf edilecektir? 

Bu gerçekçi sorular›n bir komünist için hiçbir önemi yoktur. Var-

sa yoksa tek amaç devrimdir. E¤er üstteki gibi sorulara bir cevap ver-

mesi gerekirse, Lenin'in, Stalin'in veya Mao'nun yazd›¤› kitaplardan

kal›plaflm›fl sözleri al›p aktar›r ancak bu sorular›n cevaplar›n› gerçek-

çi olarak düflünmeye yanaflmaz. Onu devrim fikrine en çok ba¤layan

etken ise, bu konuda yaz›lan duygusal fliirler, bestelenen ateflli marfl-

lard›r. Komünist edebiyatta s›k s›k "çiçekler içindeki güzel ülke"den,

"uzaklardaki k›z›l günefl"ten vs. bahsedilir. Asl›nda devrim kavram› ile

komünist aras›ndaki iliflki, bir tür romantik aflk hikayesi gibidir. Üni-

versitelerdeki, kitap fuarlar›ndaki, kültür merkezlerindeki komünist-
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lere ait standlar, komünistlerin topland›¤› barlar, cafeler incelendi¤in-

de, bu romantizmin çeflitli sembollerle ayakta tutuldu¤u görülür. Zin-

cirlerini k›ran güçlü proleterya posterleri, s›k›lm›fl yumruk figürle-

ri, sosyalizm u¤runa savaflmaktan ve ölmekten söz eden devrim flar-

k›lar›, komünist romantizmin en yayg›n sembolleridir. 

Bu romantizm kimi zaman k›yafetlere de yans›r. S›rt›na haki renk-

li bir parka geçiren, bafl›na da komando kepi giyen komünist bir genç,

kendisini Latin Amerika'n›n komünist gerilla lideri Che Guevara ile

özdefllefltirir. Zaten odas›nda veya özel eflyalar›n›n aras›nda büyük

olas›l›kla bir "Che" posteri vard›r. Pop y›ld›zlar›na özenip onlar gibi gi-

yinen romantik kolejli gençlerden tek fark›, kendisine seçti¤i y›ld›z›n

müzisyen de¤il gerilla olmas›d›r. 

Komünist romantizmin bir di¤er ilginç örne¤i, kendilerine ac›

çektirmekten ve di¤er insanlar›n kendilerine ac›mas›n› sa¤lamak-

tan ilginç bir zevk almalar›d›r. Örne¤in cezaevinde "açl›k grevi"ne
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Komünistlerin dikkat çeken yönlerinden biri, milyonlarca insan›n ölümüne neden
olan, cani ruhlu liderleri, halk için çal›flan, yüksek erdem sahibi hatta insanüstü var-
l›klar olarak gösterme çabalar›d›r. Bu yolla halkta komünist liderlere karfl› duygusal
bir ba¤l›l›k oluflturmak ve ifllenen suçlar› mazur göstermek hedeflenmektedir. 



bafllayarak çok basit bir amaç u¤runa kendisini ölüme do¤ru sürükle-

yen komünist militan, bu eyleminin kendisine verdi¤i ac› ve ›zd›rap-

tan zevk duymakta, bir yandan da çekti¤i ac› nede-

niyle di¤er insanlar›n kendisine duydu¤u ac›ma

hissinden ve ilgiden haz almaktad›r. Öte yandan

arkadafllar› taraf›ndan "dava adam›" olarak bilin-

mekten ve takdir edilmekten zevk almaktad›r. 

Komünistlerin ac› çekmekten ald›klar› roman-

tik zevk, bazen çok uç noktalara varabilir. Komü-

nist militanlar, yapt›klar› eylemlerde kendilerini

canl› canl› yakmak, seçtikleri bir arkadafllar›n› de-

mir parmakl›klara ba¤layarak, üzerine yan›c› mad-

de döküp atefle vermek, sonra da karfl›s›na geçip o

yanarken komünist marfllar söylemek gibi korkunç

bir vahflet uygulamaktad›rlar. Bu ak›l almaz flidde-

ti gerçeklefltiren militanlar›n, aynen Nazi mitingle-

rindeki kalabal›klar gibi, bir tür "bilinç kaymas›"

halinde olduklar›, tamamen duygusal ve psikolojik

bir trans haline geçtikleri, aç›kça görülmektedir. 

Komünistlerin, hedeflerine asla ulaflamayacak-

lar›n› bildikleri halde ›srarla ideolojilerine ba¤l› kal-

malar›, bir tür romantik inatla mümkün olmaktad›r.
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Komünist romantizmin önemli
sembollerinden biri de bu tarz

posterlerdir. Bunlar halk›n komü-
nist ideolojiyle ve komünist lider-
lerle duygusal ba¤lant›s›n› ayakta
tutma amac›na hizmet etmektedir.



"Yanl›fl da olsa, baflar›ya ulaflamayacak da olsa, ben komünistim ve so-

nuna kadar öyle kalaca¤›m" düflüncesiyle körü körüne bir ba¤l›l›k ser-

gilemektedirler. Elbette ak›lc› bir insan böyle davranmaz. 

Sonuçta, komünizmin de fleytan›n insanlar› ak›ldan ve Allah'a

imandan uzaklaflt›rmak için

kulland›¤› romantizm silah›-

n›n bir parças› oldu¤u anlafl›l-

maktad›r. Komünizm, ak›lc›

bir ideoloji ve felsefe olma id-

dias›yla ortaya ç›kmas›na ra¤-

men, gerçekte akla ve bilime

ayk›r› iddialarla doludur ve

bunlar›n yaklafl›k 1.5 as›rd›r

hala ›srarla savunulmas›n›n

ard›nda, komünistlerin ide-

olojilerine olan romantik ba¤-

l›l›klar› yatmaktad›r. 
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K›z›l Çin'de ya da Sovyet Rusya'da
gösteri için toplanan komünist hal-
k›n psikolojisinin, asl›nda Hitler Al-
manyas›'ndaki halk›n psikolojisin-
den fark› yoktur. Her iki kesimi de
meydanlarda fluursuzca bir komü-

nizm taraftarl›¤›na yönelten güç,
telkin edilen duygusall›kt›r.



Onlar, 'çirkin bir hayas›zl›k'

ifllediklerinde: "Biz atalar›m›z›

bunun üzerinde bulduk. Allah

bunu bize emretti" derler. 

De ki: "fiüphesiz Allah, 'çirkin

hayas›zl›klar›' emretmez.

Bilmedi¤iniz bir fleyi Allah'a

karfl› m› söylüyorsunuz?" 

(Araf Suresi, 28)



R
omantizm bafll› bafl›na bir ideoloji veya dünya görüflü olmak-

tan ziyade, çeflitli ideoloji ve dünya görüfllerine nüfuz eden,

onlara duygusal bir atmosfer veren, bu yolla insanlar› ak›lc›-

l›ktan uzaklaflt›ran bir etkidir. Faflizm veya komünizm gibi tamamen

din d›fl› ve sapk›n ideolojilere nüfuz etti¤i gibi, bazen sözde din görün-

tüsü alt›nda da insanlar› etkiler. 

Bu konuya girmeden önce belirtilmesi gereken önemli bir husus

vard›r: Din ad› alt›nda ortaya ç›kan bir hareket, kimi zaman samimi

anlamda dindar olmayabilir. Aksine, tarihte dine ve dindarlara zarar

vermek için din ve Allah ad›yla ortaya ç›kan pek çok kifli, grup ve dü-

flünce olmufltur. Allah Kuran'da bunun baz› örneklerini bize bildir-

mektedir. Örne¤in Allah'›n Semud kavmine elçi olarak gönderdi¤i Hz.

Salih peygamberi öldürmek için plan kuran çete, bu ifli tasarlarken

kendi aralar›nda Allah ad›na and içmifllerdir:
Kendi aralar›nda Allah ad›na and içerek, dediler ki: "Gece mutla-
ka ona ve ailesine bir bask›n düzenleyelim, sonra velisine: Ailesi-
nin yokolufluna biz flahid olmad›k ve gerçekten bizler do¤ruyu
söyleyenleriz, diyelim." (Neml Suresi, 49) 

Peygamberlere karfl› ç›kan müflrik kavimler, büyük bir

sayg›s›zl›kla onlar› s›k s›k "Allah'a karfl› yalan uydurmakla" suçlam›fl-

lard›r ki, bu kendilerini sözde, Allah'a inanan dindar insanlar olarak

gördüklerini gösterir. (fiura Suresi, 24) Yeryüzünde kendi ilahl›¤›n› id-

dia edecek kadar büyük bir sapk›nl›k içinde olan Firavun’un da benz-

er bir iftirada bulundu¤u ayette flöyle bildirilmifltir:
Firavun dedi ki: "B›rak›n beni, Musa'y› öldüreyim de o (gitsin)
Rabbine yalvar›p-yakars›n. Çünkü ben, sizin dininizi de¤ifltirme-
sinden ya da yeryüzünde fesat ç›karmas›ndan korkuyorum." (Mü-
min Suresi, 26)

Bu durum, insanlar›n din ad› ve görüntüsü alt›nda asl›nda dinle

ilgisi olmayan birtak›m sapk›n düflünce ve eylemler içinde bulunabil-

diklerini göstermektedir. ‹flte romantizm de, dinle ilgisi olmad›¤› hal-

de dinin bir parças› san›lan bu sapk›nl›klar›n bafl›nda gelir. 

Dinle romantizmin birbirine nas›l kar›flt›r›ld›¤›n› anlamak için,
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dinin temeli olan "ihlas" kavram›n› iyi kavramak gerekir. ‹hlas, bir

iflin sadece ve sadece Allah'›n r›zas›n› kazanmak için yap›lmas›d›r. Bir

ifl ancak ihlasl› olarak yap›l›rsa ibadet olur ve Allah Kat›nda de¤er ka-

zan›r. Örne¤in namaz k›lmak, oruç tutmak, zekat vermek, Allah yo-

lunda çaba harcamak ve tüm di¤er ibadetler, Allah'›n r›zas›n› kazan-

mak kast›yla yap›ld›¤› takdirde ibadet olur. Allah Kuran'da "iflte flu

namaz k›lanlar›n vay haline, ki onlar, namazlar›nda yan›lg›dad›rlar,

onlar gösterifl yapmaktad›rlar" (Maun Suresi, 4-6) buyurarak, Allah

r›zas› için yap›lmayan ibadetin geçersizli¤ini bildirmifltir. 

Romantizmin dini çarp›tmas› da bu flekilde olur. Dini, Allah'›n r›-

zas›ndan baflka bir amaca yönlendirir: ‹nsanlara dini, Allah'›n r›zas›

için de¤il de, kendi duygusal ihtiyaçlar›n› tatmin etmek için yaflat›r. 
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Din ad› alt›nda uygulanan
romantizm ABD'de pek
çok tarikat mensubunun
toplu intiharlar›na yol aç-
m›flt›r. Solda 1993 y›l›nda
80 taraftar›n› ölüme sü-
rükleyen David Koresh
görülüyor. Üstteki resim-
de ise Jim Jones alttaki
resimde de onun liderli-
¤inde 1978 y›l›nda topluca
intihar eden 900 taraftar›
görülmektedir.



Romantizm bu ince ama çok önemli olan ayr›m› ortadan kald›ra-

rak, insanlar› tamamen yanl›fl bir din anlay›fl›na sürüklemektedir. Bu-

nun do¤al bir sonucu, mistisizmdir. ‹hlas ortadan kalkt›¤›nda ve din

(Allah’›n dinini tenzih ederiz) bir tür "psikolojik rahatlama" arac› ola-

rak görülmeye baflland›¤›nda, insanlar› bu psikolojiye daha fazla so-

kacak mistik etkenler devreye girer. 

Romantik din anlay›fl› ile Kuran'da Allah'›n bize ö¤retti¤i ve Pey-

gamber Efendimiz (sav)’in yaflam›nda en güzel örne¤ini gördü¤ümüz

gerçek dini karfl›laflt›rd›¤›m›zda fark çok aç›k olarak ortaya ç›kmaktad›r:

1. Kuran'da Allah insana akl›n› kullanmas›n›, düflünmesini,

Allah'›n yaratt›klar›n› incelemesini ve bu ak›l yoluyla iman etmesini

emretmektedir. Oysa romantik din anlay›fl›nda ak›l devreden ç›kar.

‹nsanlar düflünmeye de¤il, düflünmemeye yöneltilir. 

2. Romantik din anlay›fllar›n›n ço¤unda, insan›n kendisine zul-

metmesi, ac› çektirmesi makbul bir davran›fl olarak görülür. Örne-

¤in, kendilerini çarm›ha gererek Hz. ‹sa'ya yak›nlaflt›klar›n› düflünen
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Duygusall›¤›n etkisiyle sapk›n tarikatla-
ra giren insanlar gerçek dinden ve ak›l-
dan tamamen uzaklafl›r. Yukar›da resmi
görülen Herff Applewhite'›n takipçileri,
"Do" lakapl› bu kiflinin, UFO'lar›n gelip

kendilerini alacaklar›na dair sözlerine
inanm›fl ve topluca intihar etmifllerdir.  



H›ristiyanlar vard›r. Budizm gibi

Uzakdo¤u dinlerinde aç kalmak,

rahats›z yerde uyumak gibi "ken-

dine zulüm" örnekleri kutsallaflt›-

r›l›r. Oysa Kuran'da insan›n kendi-

sine ac› çektirmesi gibi bir anlay›fl

kesinlikle yoktur. Bir ayette geçen

"flüphesiz Allah, insanlara hiçbir fleyle zulmetmez. Ancak insanlar,

kendi nefislerine zulmediyorlar" hükmü (Yunus Suresi, 44) roman-

tizmin bu çarp›k anlay›fl›n› en güzel flekilde ifade etmektedir. 

Özetle, romantik din anlay›fl›, insanlar›n nefsinde bulunan; dü-

flünmeme, gerçeklerden kaçma, insanlar› putlaflt›rma, nostalji, kendi

kendini küçük düflürme ve kendine ac› çektirme gibi e¤ilimleri tatmin

eden ve gerçek dine tamamen ters pek çok inanç ve uygulama içeren

bat›l bir sistemdir. 

‹nsanlar, Allah'›n kendilerinden ne istedi¤ini ö¤renip uygulaya-

caklar› yerde, atalar›ndan kendilerine miras kalan düflünce kal›plar›n›

ve davran›fl flekillerini devam ettirirler. ‹çinde bulunduklar› flartlar›

ak›lc› olarak de¤erlendirip ona göre davranmak yerine, geleneklerin-

de var olan kurallar› ve anlay›fl flekillerini aynen muhafaza ederler. Bu
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Bat›l dinlerin ço¤unda
insanlar›n kendi be-
denlerine zarar verme-
leri makbuldur. Üstelik
bunu din ad›na yapar-
lar. Oysa bu romantik
din anlay›fl›n›n bir so-
nucudur. 



da Allah'›n Kuran'da fliddetle uyard›¤› bir sapk›nl›kt›r. Kuran'da bu

konuyla ilgili çok say›da ayet vard›r; bunlardan birkaç› flöyledir: 
Onlara: "Allah'›n indirdi¤ine ve elçiye gelin" denildi¤inde, "Atala-
r›m›z› üzerinde buldu¤umuz fley bize yeter" derler. (Peki,) Ya atala-
r› bir fley bilmiyor ve hidayete ermiyor idilerse? (Maide Suresi, 104)
Onlar, 'çirkin bir hayas›zl›k' ifllediklerinde: "biz atalar›m›z› bunun
üzerinde bulduk. Allah bunu bize emretti" derler. De ki: "fiüphe-
siz Allah, 'çirkin hayas›zl›klar›' emretmez. Bilmedi¤iniz bir fleyi
Allah'a karfl› m› söylüyorsunuz?" (Araf Suresi, 28)
Onlara; "Allah'›n indirdiklerine uyun" denildi¤inde, derler ki;
"Hay›r, biz atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz fleye uyar›z." fiayet
fleytan, onlar› ç›lg›nca yanan ateflin azab›na ça¤›rm›flsa da m› (bu-
na uyacaklar)? (Lokman Suresi, 21)

Sonuç
Bir insan›n Allah'›n istedi¤i gibi salih bir imana sahip olabilmesi

için, romantizm batakl›¤›ndan kurtulmas› zorunludur. "fiüphesiz

Allah, hakk›n ta kendisidir..." (Hac Suresi, 62) ayetinde buyuruldu¤u

gibi Allah, gerçe¤in ta kendisidir ve bunu kavrayabilmek için "gerçek-

çi" olmak gerekir. Romantizme kap›lan insanlar ise, ya romantik milli-

yetçilik, komünizm gibi sapk›n ideolojilerden etkilenirler, ya dini ro-

mantik bir bak›fl aç›s›yla yorumlay›p ak›ldan ve ihlastan uzaklafl›rlar

ya da kitab›n sonraki bölümlerinde inceleyece¤imiz türden romantik

sevgi anlay›fl›n›n etkisine girerler. 

Dini yaflamaya bafllasalar bile, romantizmin verdi¤i çalkant›l› ruh

hali sebebiyle, bu konuda kararl› ve istikrarl› olamazlar. Romantik ba-

z› etkenlerle dini yaflamaya bafllayan, ama k›sa bir süre sonra bundan

vazgeçen ve yeniden din d›fl› hayata dönen pek çok insan vard›r. 

Halbuki Allah, insana flöyle emretmektedir:
(Allah) Göklerin, yerin ve her ikisi aras›ndakilerin Rabbidir; flu
halde O'na ibadet et ve O'na ibadette kararl› ol. Hiç O'nun adafl›
olan birini biliyor musun? (Meryem Suresi, 65)
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... Size Allah'tan bir nur ve apaç›k

bir Kitap geldi. Allah, r›zas›na

uyanlar› bununla kurtulufl yollar›na

ulaflt›r›r ve onlar› Kendi izniyle

karanl›klardan nura ç›kar›r. Onlar›

dosdo¤ru yola yöneltip-iletir.

(Maide Suresi, 15-16)



K
itab›n bundan sonraki k›sm›nda, romantizmin günlük hayat-

taki etkilerini inceleyece¤iz. Ancak bundan önce, buraya ka-

dar s›k s›k de¤indi¤imiz "ak›l" kavram›n›n gerçek manas›n›

da detayl› olarak izah etmek gerekmektedir.

Ak›l sözcü¤ü toplum içinde genel olarak zeka kavram›n› ifade et-

mek için kullan›l›r. Bu  sebeple ak›ll› bir insanla zeki bir insan aras›n-

daki önemli farkl›l›klar da ço¤u zaman göz ard› edilir. Fakat bu çok

önemli bir yan›lg›d›r. Ak›l ve zeka gerçekte farkl› özelliklerdir. 

Ak›l, müminin, Allah'›n olaylar› yaratmas›ndaki ince hikmetleri

görmesini ve olaylar› bu ilahi hikmetler dairesinde de¤erlendirmesini

sa¤lar. Yaln›zca zekaya dayal› bir yaklafl›m ise olaylar›, ancak basit se-

bep sonuç iliflkileri çerçevesinde, mekanik ve dar kapsaml› bir alg›la-

may› getirir. Ak›l, zekadan daha üst boyuttaki bir meziyettir ve ancak

Allah'a ve Kuran'a kesin bilgiyle iman eden, Kuran ayetlerine uygun

bir yaflam sürdüren müminlere özgü bir yetenektir. Zeka, tüm insan-

larda çeflitli derecelerde bulunan ortak bir fiziksel özelliktir. Ancak ak›l

yaln›zca iman edenlere mahsustur. ‹man etmeyenler içinse ak›ldan

bahsetmek söz konusu de¤ildir.

Ak›l, zekan›n, muhakemenin ve mant›k örgüsünün de en do¤ru

ve kusursuz biçimde kullan›lmas›n›, bu yeteneklerden en üst düzeyde

faydalan›lmas›n› sa¤lar. Ak›ls›z bir insan ise ne kadar zeki olursa ol-

sun, akledemedi¤i için mutlaka belli bir noktada, yanl›fl bir mant›¤a,

bozuk bir yarg›ya sapmaya mahkumdur. Dünya tarihinde iman etme-

yen felsefecilere ve fikir adamlar›na bak›ld›¤›nda hepsinin ayn› konu-

larla ilgili farkl› hatta kimi zaman taban tabana z›t düflünceleri savun-

duklar› görülür. Bunlar›n hepsi oldukça zeki insanlar olmalar›na ra¤-

men imana ve dolay›s›yla akla sahip olmad›klar› için do¤rular› bula-

mam›fllard›r. Hatta birço¤u insanl›¤› say›s›z felaketlerin içine sürükle-

mifllerdir. Yak›n tarihten örnekler verecek olursak, Marx, Engels, Le-

nin, Troçki gibi pek çok felsefeci, ideolog ve devlet adam›, zeki insan-

lar olduklar› halde akledemediklerinden dolay› milyonlarca insan›n
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felaketine sebep olmufllard›r. Oysa ak›l insanlar›n felaketini de¤il, ba-

r›fl, huzur ve mutlulu¤unu gözetir, bunlar› elde etmenin yol ve yön-

temlerini gösterir. 

‹nsan düflünme, alg›lama, dikkat sarfetme, pratik davranma gibi

pek çok fleyi zekas› sayesinde gerçeklefltirir. Ancak ak›ll› bir insan ze-

ka ile mümkün olmayan derin bir anlay›fla, do¤rularla yanl›fllar› ay›rt

etme yetene¤ine de sahiptir. Dolay›s›yla ak›l kifliye zekan›n çok ötesin-

de bir üstünlük kazand›r›r. 

Akl›n kayna¤› ise az önce belirtti¤imiz gibi, samimi iman ve

Allah korkusudur. Allah'tan korkan, O'nun emir ve yasaklar›ndan sa-

k›nan, tavsiyelerine titizlik gösteren bir kimse do¤al olarak bu üstün-

lü¤e -Allah'tan bir nimet olarak- sahip olur. 

Ancak bu yetene¤e sahip olmak bu kadar kolay olmas›na karfl›n

insanlardan çok az› ak›l sahibidir. Allah'›n Kuran'da "... onlar›n ço¤u

ak›l erdirmez." (Maide Suresi, 103) ayetiyle haber verdi¤i bu gerçek,

insanlar›n ço¤unun gerçek imana sahip olmamas›, Kuran'dan uzak bir

hayat benimsemelerinden kaynaklanan bir durumdur. 

Allah'›n, Kendisi'nden kor-

kan ve samimiyetle Kuran'a uyan

kiflilere nasip etti¤i ak›l, iman

eden salih müminleri her durum-

da üstün bir konuma getirir. Ayr›-

ca iman sahibi bir kimsenin, her-

fleyi her an Allah'›n yaratt›¤›n›

bilmesi, en ince detay›na kadar

herfleyin Allah'›n belirledi¤i ka-

der dahilinde geliflti¤inin ve her

an Allah'la birlikte oldu¤unun bi-

lincinde olmas› akl›n temelini

oluflturan unsurlard›r. Öte yan-

dan ak›l, kiflinin sahip oldu¤u üs-
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Ey iman edenler,

Allah'tan korkup-

sakınırsanız, size

doğruyu yanlıştan

ayıran bir nur ve an-

layış (furkan) verir,

kötülüklerinizi örter

ve sizi bağışlar. Allah

büyük fazl sahibidir.

(Enfal Suresi, 29)



tün yönlerinin de¤iflen flartlara ve ortama en kusursuz flekilde uyum

sa¤lamas›n› da mümkün k›lar. 

Müminin basiret ve ferasetindeki keskinlik, dikkat ve fluur aç›kl›-

¤›, üstün teflhis ve çözüm kabiliyeti, güzel ahlak›, konuflma ve tav›rla-

r›ndaki hikmet, güçlü kiflili¤i hep, ak›l sahibi olmas›n›n do¤al sonuç-

lar›d›r. (Detayl› bilgi için bkz. Kuran'a Göre Gerçek Ak›l, Harun Yahya) 

Tarif etti¤imiz bu örnek modelin, bu üstün özelliklerin bir kifliye

ait oldu¤unu de¤il de, toplumun genel yap›s›n› oluflturdu¤unu düflü-

nün: Herkesin ak›lla hareket etti¤i her konuflmas›nda, her tavr›nda, al-

d›¤› her kararda, uygulad›¤› her çözümde akl›n avantajlar›n›n ço¤un-

luk taraf›ndan yafland›¤›n›… Ak›ll› insanlardan oluflan bir toplulu¤un

oluflturaca¤› ortam›… Kuflkusuz herkesin özlemini duydu¤u huzur,

güvenlik, esenlik, itidal için ak›ll› insanlara ihtiyaç vard›r. Ayr›ca in-

sanlar› bezdiren kaos, kargafla ve anarflinin engellenmesi ve bu konu-

lara köklü çözümler getirilebilmesi için de ak›l sahibi kimselerin varl›-

¤› kaç›n›lmaz bir gerekliliktir. Bu bak›mdan her sorunun anahtar› olan

akla duyulan ihtiyaç ortadad›r. 

fiüphesiz ak›l, bir insan›n sahip oldu¤u en önemli özelliklerden-

dir. Ak›ll› bir kimse kendisine oldu¤undan çok daha fazla fayday› çev-

resine sa¤lar. Çünkü iman›n getirdi¤i ahlakta, Allah'›n r›zas›n› kazan-

mak d›fl›nda hiçbir düflünce, hedef ya da ideal yoktur. Böyle bir kifli

Kuran'da tarif edilen mümin özelliklerini eksiksiz olarak yaflar; maz-

lumlar›n korunup kollanmas›, yolda kalm›fllara, kimsesizlere, yard›ma

ihtiyac› olanlara sahip ç›k›lmas›, adaletin hak olarak ifllemesi, kimse-

nin aç b›rak›lmamas› gibi her konunun sorumlulu¤unu üzerinde his-

seder. Kuran'dan ö¤rendi¤i bu incelikleri, vicdani sorumluluklar› akl›

sayesinde kusursuz bir flekilde gerçeklefltirir. Nitekim çözüm getirme,

hikmetli konuflma ve yazma, tedbir alma, uygulama, yol gösterme gi-

bi pek çok konuda do¤al olarak herkesin gözü ak›ll› bir kimseyi arar.

Çünkü böyle bir kimsenin her tavr›ndan, her konuflmas›ndan, her fik-

rinden istifade edilir.
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Akl›n gereklili¤i bu derece önemliyken ak›ls›zl›¤›n ne denli ciddi

bir tehlike oldu¤unu tespit etmek hiç de zor de¤ildir. Gerek kiflinin

flahs›, gerekse toplum geneli ile ilgili olarak ak›ls›zl›¤›n sebep oldu¤u

durumlar›, getirdi¤i belalar› incelemek durumun ciddiyetinin gere¤i

gibi anlafl›lmas› bak›m›ndan faydal› olacakt›r. 

Akl›n önündeki en büyük engellerden biri ise, kitab›n önceki bö-

lümlerinde siyasi ve toplumsal etkilerini ele ald›¤›m›z bir ruhsal bo-

zukluktur: Romantizm ya da di¤er ad›yla duygusall›k. 

GÜNLÜK YAŞAMDA DUYGUSALLIK NEDİR?
Duygusall›¤›, kiflinin, akl›n ve mant›¤›n gerektirdi¤i do¤rular yö-

nünde de¤il, duygular›n›n yönlendirmesiyle hareket etmesi fleklinde

tan›mlam›flt›k. Duygusall›k, genelde her insanda de¤iflik yo¤unlukta

hakim olmas›na ra¤men, dinden uzak toplumlar›n bütün fertlerinde

var olan ruhsal bir hastal›kt›r. Kuran'dan uzak, dini yaflamayan bir

kimsenin kendini romantizmden tam anlamda kurtarmas› mümkün

de¤ildir. Çünkü duygusall›k ancak, insan›n akl›yla, yani Kuran ahla-

k›yla hareket etmesi sonucunda ortadan kalkabilir. Kuran'a uymayan
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Üzülmek, karam-
sarl›¤a kap›lmak,
içinden ç›k›lmaz
bir durumda oldu-
¤unu sanmak, te-
vekkülden uzak-
laflm›fl insanlar›n
yaflad›klar› duygu-
sall›¤›n önemli bir
alametidir. Oysa
insan her ne ile
karfl›lafl›rsa karfl›-
lafls›n Allah'a gü-
venmek, ümitvar
olmak ve buna uy-
gun davranmakla
yükümlüdür.



bir kimsenin ise az önce belirtti¤imiz

gibi akledebilmesi mümkün de¤ildir.

Duygusall›k cahiliye toplumlar›n-

da oldukça makbul say›lan, "iyi insan"

olma ölçüsü olarak kabul edilen, dola-

y›s›yla da kimileri için övünme konusu

olan önemli bir ruhi bozukluktur. An-

cak hatal› bir ço¤unlu¤un kanaatinde

duygusall›k öylesine olumlu bir anlam

kazanm›flt›r ki, a¤lamayan bir kimseye

kolayl›kla kalpsiz, duygusuz bir insan

s›fat› yak›flt›r›labilmektedir. 

Acaba duygusall›k zannedildi¤i

gibi bu kadar masumane bir özellik mi-

dir? Bu sorunun cevab›n› gerçekçi bir

gözle de¤erlendirecek olursak duygu-

sall›¤›n son derece vahim sonuçlar do¤urdu¤u gerçe¤i ile karfl›lafl›r›z.

Önceki bölümlerde bunun toplumsal alandaki etkilerini aç›kça gör-

dük. Ancak duygusall›¤›n, günlük yaflamda da son derece zararl› etki-

leri yaflanmaktad›r. Nitekim duygusall›k, insanlar›n flikayet ettikleri

ve çözüm arad›klar› pek çok konuda aciz kalmalar›n›n bafll›ca sebep-

lerindendir.

Halbuki sorun olarak dile getirilen herfleyin çözümü, yaflanan s›-

k›nt›lardan kurtulufl yollar› Kuran'da mevcut oldu¤undan, Kuran'›

rehber edinen kimseler ya da toplumlar akl›n kazand›rd›¤› avantajla-

ra sahip olurlar, di¤er bir deyiflle akl›n konforunu yaflarlar:
... Size Allah'tan bir nur ve apaç›k bir Kitap geldi. Allah, r›zas›na
uyanlar› bununla kurtulufl yollar›na ulaflt›r›r ve onlar› Kendi iz-
niyle karanl›klardan nura ç›kar›r. Onlar› dosdo¤ru yola yöneltip-
iletir. (Maide Suresi, 15-16)

Çocuklu¤umuzdan beri hep a¤layan insanlar›n ya da gazetede
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Duygusal insan, s›k›nt›dan,
hüzünden asla kurtulamaz.

Kendi eliyle kendine zulmet-
mifl olur.



okudu¤u bir haks›zl›¤a, televizyonda seyretti¤i aç insanlara a¤layan-

lar›n, onlar›n içinde bulunduklar› duruma üzüldüklerini ifade edenle-

rin duygulu dolay›s›yla da vicdanl› insanlar oldu¤una dair yorumlar

duymufluzdur. Halbuki duygusal kiflilerin samimi bir ilgi ve çaba gös-

termeden yaln›zca gözyafl› dökmekten, yak›nmaktan öteye geçmeyen

bu tepkileri hiçbir fayda, hiçbir çözüm getirmez. Zaten bu tür kimse-

ler a¤lay›p dert edindikleri kimselerin sorunlar›na çözüm bulmaktan

çok onlara üzülmekten zevk al›rlar; bilinçaltlar›nda duygusall›¤›n ka-

ranl›k halini yaflamak nefislerinin daha çok hofluna gider. Karamsar-

l›k, umutsuzluk, ac›, keder, bunal›m gibi cehenneme özgü vas›flar›n,

bu dünyada fleytan›n duygusall›kla sapt›rd›¤› kimselere çekici gelme-

si de oldukça ilginçtir.

Ayr›ca bu konunun önemli bir yönü daha vard›r: Televizyon kar-

fl›s›na geçip hiçbir fley yapmadan gözyafl› döken bu insanlara birfleyler

yapmalar› teklif edilse, bofl durmamalar› söylense de de¤iflen bir fley

olmaz. Bu durumda da "benim yapt›¤›mdan ne olur?", "ben tek bafl›-

ma ne yapabilirim ki?" gibi bahanelerle konudan s›yr›lmaya çal›fl›rlar. 
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Karamsarl›k, umutsuzluk, ac›, keder, bunal›m gibi
cehenneme özgü vas›flar›n, bu dünyada fleytan›n
duygusall›kla sapt›rd›¤› kimselere çekici gelmesi
flafl›rt›c› bir durumdur. ‹nsanlar Allah'a tevekkül et-
menin huzurunu yaflayacaklar›na, kendilerini hiç
sonu gelmeyen bir s›k›nt›ya sokmaktad›rlar.



Duygusal insanlar, etraflar›nda meydana getirdikleri olumsuz ha-

va neticesinde olaylar› karmafl›k ve çözümsüz göstererek, kendileri gi-

bi çevrelerindeki kimseleri de karamsarl›¤a ve ümitsizli¤e sevk ederler.

Pek çok güzel ahlak özelli¤i, duygusall›k içinde yafland›¤›nda bu

güzelli¤ini kaybeder, hatta son derece tehlikeli bir yön kazan›r. Örne-

¤in, flefkat Allah'›n Kuran'da teflvik etti¤i üstün bir ahlak özelli¤i ol-

mas›na ra¤men, duygusal bir kiflinin yaklafl›m›yla bu flefkat zalim bir

kimseye ac›ma, bu kiflinin yapt›klar›n› hofl görme, zulmüne r›za gös-

terme gibi yanl›fl flekillerde uygulanabilir. Bu bak›mdan ak›ll› bir insan

için duygusall›¤a ait hiçbir üslubu, hiçbir tavr› ve mant›¤› da makul

görmek mümkün de¤ildir. Çünkü bu tür bir zihniyet içte bar›nd›r›ld›-

¤› sürece duygusall›¤a ait eylemler ortam ve flartlara göre çok daha

ciddi boyutlarda görülebilir. 

Ancak burada hassas, duyarl› olmakla duygusal olmak aras›nda-

ki fark› da belirtmek gerekir. "‹çli, duyarl›, mülayim olmak" Allah'›n

Kuran'da peygamber özelli¤i olarak vurgulad›¤› üstün bir özellik

iken, duygusall›k Kuran'da tarif edilen ahlak›n tam tersidir. Müminler

duygusal de¤ildir; ancak duyarl› ve insanc›l kimselerdir. Di¤er bir de-

yiflle hem üstün ak›l sahibi, itidalli kimselerdir hem de insani yönleri

son derece kuvvetlidir. Nitekim as›l meziyet de kiflinin bu özellikleri

birarada bar›nd›rabilmesidir. Allah Kuran'da ‹brahim Peygamber'in

bu güzel ahlak›n›  "Do¤rusu ‹brahim, halim (yumuflak huylu, ›l›ml›)

ve gönülden (Allah'a) yönelen biriydi." (Hud Suresi, 75) ayetiyle

bildirmektedir.

Unutulmamal›d›r ki, duygusal insanlar bir kifliye sadece ac›r, onu

içinde bulundu¤u zor durumdan kurtarmak, sorunlar›na çözüm bul-

mak için hiçbir giriflimde bulunmazlar. Ama Allah'›n emretti¤i duyar-

l›l›¤a sahip bir insan, ac›ma hissetti¤i kiflilere yard›m etmek için de

elinden geleni yapar, sorunlara çözüm aray›p bulur, insanlar› zor du-

rumdan uzaklaflt›rmak için gereken tedbirleri de al›r. Gerçek flefkat ve

sevgi de budur.
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DUYGUSALLIK AKLI NASIL ÖRTER?
Elbette her insan, sevgi, flefkat, merhamet, korku gibi duygularla

birlikte yarat›lm›flt›r. Bu duygulara sahip olmak insani bir özelliktir.

Bizim burada vurgulamak istedi¤imiz konu ise, bir insan›n sa¤l›kl› ve

dengeli bir ruh haline sahip olabilmesi için, bu duygular›n› iman› ve

akl› ile kontrol alt›nda tutmas›, yönlendirmesi gerekti¤idir. Örne¤in

sevgi insana, en baflta onu yoktan var eden, kendisine hesaps›z r›z›k

ve nimet veren ve ona sonsuz mutluluk dolu bir hayat vaad eden

Allah'a karfl› duymas› için verilmifltir. Daha sonra da Allah'› seven ve

Allah'›n da kendilerini sevdi¤i kimselere karfl›, yani müminlere karfl›

yöneltilmesi gereken bir duygudur sevgi. ‹nsanlara karfl› yöneltilen

sevgide ölçü kiflinin Allah'a olan yak›nl›¤›, Allah'›n s›n›rlar›n› koruma-

da gösterdi¤i titizlik, Allah korkusu yani takvas›d›r. Tüm bu sevgiler

de yine Allah için ve Allah'›n tecellilerine karfl› yöneltilen sevgilerdir.

Allah'a ve dine karfl› düflmanl›k besleyenlere karfl› içten bir sevgi bes-

lenmesi Kuran'da müminlere haram k›l›nm›flt›r. 

Ayn› flekilde Allah müminlere ancak Kendisi'nden korkmalar›n›,

baflka hiç kimseden ve hiçbir fleyden

korkmamalar›n› emretmifltir. Çünkü

herkesin ve herfleyin varl›¤› Allah'›n

hakimiyetindedir, Allah'tan baflka

hiçbir güç ve kuvvet sahibi yoktur,

dolay›s›yla kendisinden korkulmaya

lay›k baflka bir varl›k da yoktur.

Bir baflka örnek olarak da öfke

duygusunu verebiliriz. Öfke insanla-

ra karfl› yap›lan haks›zl›klara, adalet-

sizliklere, Allah'a ve dine karfl› göste-

rilen düflmanl›klara, zulümlere karfl›

müminlerin sorumluluk ve hamiyet

hislerini uyaran, harekete geçiren bir
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Onlar, bollukta da,

darlıkta da infak eden-

ler, öfkelerini yenenler

ve insanlar (daki hak-

ların)dan bağışlama ile

(vaz) geçenlerdir.

Allah, iyilik yapanları

sever. (Al-i İmran

Suresi, 134)



duygudur. Fakat müminin hamiyet hislerinin harekete geçmesi her za-

man, ak›l, itidal ve güzel ahlak çerçevesinde gerçekleflir. Hiçbir zaman

mümini adalet ve merhametten uzaklaflt›rmaz. Mümin öfkesine kap›-

l›p haks›zl›¤a karfl› haks›zl›k, zulme karfl› zulümle cevap vermez, ada-

letsizli¤e sapmaz. Nitekim böyle yapmas› Kuran'da yasaklanm›flt›r.

Duygular› ile davranan insan ise

kimi zaman kendi menfaatini engelle-

yecek çok basit bir konuda bile büyük

bir öfkeye kap›labilir. Olaylar kendi is-

tekleri do¤rultusunda geliflmedi¤inde,

bir insan kendi arzu etti¤i bir fleyi yap-

mad›¤›nda ani bir k›zg›nl›kla hareket

edebilir. ‹çindeki öfke sebebiyle, hiç

umulmad›k bir anda muhakeme ve yar-

g›s› tamamen kapan›p, fevri hareketler

gösterebilir. 

Görüldü¤ü gibi insan, Allah'›n

kendisinde yaratt›¤› duygular› yine

Allah'›n r›zas› do¤rultusunda yönlen-

dirmelidir. Yani Allah'›n raz› olmad›¤›

bir sevgi anlay›fl›n›, bir korku ya da öf-

keyi kendinde bar›nd›rmamal›d›r. Aksi

takdirde Allah'›n gösterdi¤i de¤il, duy-

gular›n›n gösterdi¤i yolu benimsemifl

olur. Bu da bafll› bafl›na bir flirktir. 
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Ak›lc›l›ktan uzaklafl›p, duygular›n›n kontrolüne
giren bir insan kolayca hiddetlenebilir, kinlene-
bilir ve hatta fliddete dahi baflvurabilir. Oysa
iman eden ak›ll› bir insan, Allah'›n emri gere¤i
"öfkesini tutup yener", daima itidalli bir tutum
içinde olur.



‹flte insanda yarat›l›fltan var olan bu duygular, akl›n yönlendirme-

sinden ç›kt›klar›nda, duygusall›k dedi¤imiz hastal›k bafllar. O insan›n

davran›fllar›n›, konuflmalar›n›, hareketle-

rini, düflünce sistemlerini, olaylara yakla-

fl›mlar›n› duygular› yönetmeye bafllar. Bu

noktada kifli art›k akl›n›n denetiminden

ç›km›fl, duygular›n›n kontrolüne girmifl-

tir. Böyle bir insan›n duygular› akl›n›n

önüne set çekmifl, akl›n› örtmüfltür.

Hiçbir Kurani ölçü gözetmeden sev-

di¤i insana ölesiye afl›k olan bir kiflinin ya

da patronundan, kocas›ndan, herhangi

birinden fliddetle korkan bir kimsenin,

veya öfkeden gözü dönmüfl bir insan›n

elbette ki içinde bulundu¤u bu ruh

haliyle ak›lc› davran›fllar sergilemesi bek-

lenemez. Çünkü bu kifliler s›n›r ve ölçü

tan›mayan duygular›n›n esiri olmufllar ve

bunun sonucunda da ak›llar› kapanm›fl-

t›r.

Duygusall›k insan› gerçeklerden

uzaklaflt›r›r. Duygusal insanlar›n en belir-

gin yönlerinden biri gerçek d›fl› bir dün-

yay› yaflama istekleridir. Bu ruh halindeki

bir kimse hayal aleminde yaflar gibidir.
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Duygusal insanlar›n ço¤unlukla eli kolu ba¤l› otu-
ran, sadece a¤lamakla yetinen, yak›n›p flikayet

eden ama bu yak›nmalar›, rahats›zl›klar› sadece
sözde kalan kifliler olduklar›na flahit oluruz. Bu in-
sanlarda kendine ac›ma hissi o kadar yo¤undur ki,

hiçbir sebep olmasa da kendilerine a¤lay›p s›zla-
nacak bir konu oluflturabilirler.



Gerçeklerle aras›ndaki ba¤ son derece zay›ft›r. Akl›n ve mant›¤›n yeri-

ni duygular, gerçeklerin yerini ise hayal ve kuruntular alm›flt›r. Bu ba-

k›mdan duygusal bir kifliye ulaflmak yani bu kifliyle dialog kurabil-

mek, ona fikir dan›flmak, tavsiyede bulunmak pek mümkün olmaz.

Asl›nda duygusall›k, psikiyatri dilinde "flizofreni" olarak bilinen

ruh hastal›¤›n›n, hafif bir fleklidir. (Daha önce de belirtti¤imiz gibi,

flizofreni hastalar›, gerçeklerden tamamen kopar ve kendi hayal dün-

yalar› içinde yaflarlar.)  

Duygusal kiflilerin durumunu televizyon karfl›s›nda film seyre-

den bir kimsenin a¤lamas›na benzetebiliriz: Böyle bir kimse art›k ger-

çeklerden o kadar uzaklaflm›flt›r ki, bu filmde oynad›¤› rolden para

alan, hatta belki gerçek hayatta her türlü kötü ahlak özelli¤ini üzerin-

de tafl›yan bir insan›n filmdeki rolü gere¤i can› ac›d›¤› için ona üzüle-

bilmekte hatta bu kimse için a¤layabilmektedir. Ak›ll› bir kiflinin asla

içine düflmeyece¤i bu durum duygusal bir zihniyetin insan› gerçekler-

den ne denli kopard›¤›n›, ne

kadar sa¤l›ks›z düflünmeye it-

ti¤ini aç›kça göstermektedir.

‹flte bu çarp›k bak›fl aç›s› gün-

lük hayatta yaflanan olaylara

da yans›maktad›r.

Duygusal insanlar›n ço-

¤unlukla eli kolu ba¤l› oturan,

sadece a¤lamakla yetinen, ya-

k›n›p flikayet eden ama bu ya-

k›nmalar›, rahats›zl›klar› sade-

ce sözde kalan kifliler oldukla-

r›na flahit oluruz. Örne¤in bir

yak›n›n›n kaza geçirdi¤i habe-

ri gelir, bunda mutlaka bir ha-

y›r oldu¤unu, ard›ndan da na-
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s›l yard›m edebilece¤ini düflünmek yerine, duygusal bir kifli genellik-

le a¤lamaya bafllar, bay›lmaya kalkar. Sa¤l›kla ilgili gerekli tedbirler

al›nm›fl m›, doktor, ilaç durumu yeterli mi gibi ak›lc› sorular sormak,

durumun hassasiyetini ve yapabilece¤i yard›m› ö¤renmek yerine, biz-

zat kendisi teselliye, yard›ma muhtaç konuma düfler. 

Veya yan›nda birinin aniden fenalaflt›¤›n› görür. Ama bu kifliye ilk

yard›mda bulunup ambulans ça¤›raca¤›na telafllanmaya, panik yarat-

maya, hay›flanmaya, fluursuz ve ak›ls›z tepkiler vermeye bafllayabilir.

Kendisinden olanlar› anlatmas› istendi¤inde olay› dahi aktaramaz, k›-

sacas› yaflad›¤› duygusall›k onu akl›n› kullanamaz hale getirdi¤inden

böyle bir kifliyle tüm ba¤lant› kesilir. 

Ya da kendisinin önemli bir rahats›zl›¤› vard›r. Ancak bunu bildi-

¤i halde doktora gitti¤inde ciddi bir hastal›k teflhisi ile karfl›laflaca¤›n›,

böyle bir durumda da korkup üzülece¤ini düflünerek hastal›¤›n›n be-

lirtilerini umursamaz. Ak›lc› davrand›¤›nda alabilece¤i tedbirleri gör-

mezden gelerek, hastal›¤›n› tedavi ettirme f›rsat›n› yitirebilir. 

Örneklerini daha çok ço¤al-

tabilece¤imiz duygusal kiflilerin

gösterdikleri bu tarz ak›ls›z tep-

kiler, gerçekçi olmayan ç›kar›m

ve mant›klar son derece ciddi -

hayati- sonuçlar da do¤urabil-

mektedir. Neticede bu kimseler

fleytan›n da etkisiyle etraflar›n-

da geliflen ve olumsuz gibi gö-

rünen olaylardan öylesine sars›-

l›rlar ki bizzat kendileri yard›m

edilmesi, teskin edilmesi gere-

ken kifliler olurlar. Halbuki bi-

raz ak›l kullanarak, yaflad›klar›

olaylar karfl›s›nda isabetli karar-
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Gerçek şu ki, iman

edenler ve Rablerine

tevekkül edenler üzerinde

onun (şeytanın) hiçbir

zorlayıcı-gücü yoktur. Onun

zorlayıcı-gücü ancak onu

veli edinenlerle, onunla

O'na (Allah'a) ortak

koşanlar üzerindedir. 

(Nahl Suresi, 99-100)



lar alarak sorunlar› çözebilme imkanlar›

vard›r.

Görüldü¤ü gibi duygusal kimseler

ak›l yürütüp çözümler üreten, insanlar›

yönlendiren de¤il de güdülen, sahip ç›k›-

lan, insanlara yük olan kimselerdir. Tüm

bunlar›n sonucunda da bu kifliler ak›l kul-

lanamayan, kendi içlerinde mutsuz, hu-

zursuz, etraflar›na sorun olan at›l kimse-

ler olurlar. Örne¤in duygusal bir kifli ya-

n›nda yard›ma muhtaç biri oldu¤unda,

bu kifliye yard›mda bulunmak yerine ha-

y›flanmay›, "tüh tüh, vah vah, yaz›k" gibi

ac›ma ifadeleri kullanmay› yeterli görebi-

lir. Böyle bir durumda ak›l tümüyle geri

plana at›lm›flt›r. Dolay›s›yla da bu anla-

y›fltaki bir kimseden gerçek anlamda bir

fayda beklemek yanl›fl olur. 

Allah Kuran'da bu gibi insanlarla

müminlerin fark›n› flöyle anlatmaktad›r:
Allah flu örne¤i verdi: ‹ki kifli; bunlardan
birisi dilsiz, hiçbir fleye gücü yetmez ve
herfleyiyle efendisinin üstünde (bir yük),
o, onu hangi yöne gönderse bir hay›r ge-
tirmez; flimdi bu, adaletle emreden ve dos-
do¤ru yol üzerinde bulunanla eflit olabilir
mi? (Nahl Suresi, 76)

Müminler olaylara duygusal de¤il

ak›lc› tepkiler verirler ve her durumda

üstteki ayette belirtildi¤i gibi "adaletle

emreder", yani do¤ru olan›n yap›lmas›n›
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Duygusal insanlar›n en belirgin
özelliklerinden biri de, karfl›laflt›kla-
r› sorunlar karfl›s›nda çözümsüz
kalmalar›, hemen karamsar bir ruh
haline bürünmeleridir. Duygular›yla
de¤il akl›yla hareket eden, tevek-
küllü insanlar ise, her olay karfl›-
s›nda benzeri olmayan, say›s›z çö-
züm üretebilirler.



sa¤larlar. Yaflad›klar› her olay›n Allah'›n takdiriyle oldu¤unu bildikle-

rinden ve Allah'›n kendileri için diledi¤inin d›fl›nda hiçbir fleye güçle-

rinin yetmeyece¤inin bilincinde olduklar›ndan, bunun teslimiyeti ve

rahatl›¤› içinde itidallerini hiçbir zaman kaybetmezler. Beklenmedik

bir tepki vermez, ümitsizli¤e asla kap›lmaz, karamsar bir üsluba düfl-

mezler. Aksilik gibi görünen olaylar› bile Allah'›n kendileri için bir gü-

zellik olarak yaratt›¤›n›n fark›ndad›rlar.

Duygusall›¤›n tehlike oluflturan yönlerinden biri de bu kifliye

içinde bulundu¤u ruh halinin yanl›fll›¤› anlat›lmak istendi¤inde, bunu

kesinlikle kabul etmemesi hatta böyle bir ihtimali dinlemeyi de en bafl-

tan reddetmesidir. Duygusal bir kimse d›flar›dan gelen her türlü fikre

öylesine kapal›d›r ki, hemen haks›zl›¤a u¤rad›¤› hissine kap›larak ya

hüzünlenip a¤lamaya bafllar, ya da küsüp bir köfleye çekilir ve içine

kapan›r. Bu bak›mdan

duygusal bir kimseye de-

¤il elefltiride bulunmak,

bir fleyi hat›rlatmak, bir

tavsiyede bulunmak bile

söz konusu olmaz. 

Duygusall›k, insan-

lara al›ngan bir yap› ka-

zand›r›r. Bunun sonucu

olarak bu kifliler her söy-

lenenin alt›nda kendileri-

ne farkl› bir mesaj oldu-

¤unu düflünerek, içlerin-

de son derece farkl› ve

abart›l› ç›kar›mlar yapabi-

lirler. Ayr›ca hiçbir aç›kla-

ma yapmadan uzun süre

konuflmama, surat asma,
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selamlaflmama gibi çocukça

protesto yöntemleri kullanabi-

lirler. Bunun yan› s›ra gerçekçi

düflünemediklerinden ya da

gerçeklerle yüz yüze gelmek-

ten çekindiklerinden dolay›

özelefltiri yap›p kendilerini

düzeltmeleri de mümkün ol-

maz. Biraz önce de belirtti¤i-

miz gibi bu zihniyetteki kifliler

kendilerine söylenen her sözü

ya kendilerine yap›lm›fl bir haks›zl›k olarak de¤erlendirirler ya da

ümitsizli¤e kap›larak kendilerine büyük bir s›k›nt›ya dönüfltürürler.

Nitekim Allah kendilerine mutsuzlu¤u seçen bu tür kiflilerden bir

ayette flöyle bahsetmektedir:
Allah'tan '‹çi titreyerek korkan' ö¤üt al›r-düflünür. 'Mutsuz-bed-
baht' olan ondan kaç›n›r. (A'la Suresi, 10-11)

Sonuçta, ak›llar›n› kullanmad›klar› için duygular›n›n emrine gi-

ren ve bu yüzden günden güne ak›llar› daha da örtülen kimselerin bu

hallerinden ar›nmad›kça dini kavramalar› ve yaflamalar› mümkün de-

¤ildir. Çünkü Peygamber Efendimiz (sav)'in de belirtti¤i gibi, "Akl› ol-

mayan›n dini yoktur." Duygusal, ak›ls›z bir insan sa¤l›kl› bir muhake-

me yetene¤inden, tutarl› bir mant›k örgüsünden yoksundur. Mümin

için çok aç›k olan bir konuda çeliflkilere, kuruntulara saplan›r. Vesve-

selerle bo¤uflur. Temiz ak›l sahipleri için bir ö¤üt olan Kuran'› anlaya-

maz, ondan ö¤üt alamaz, Allah'› gere¤i gibi takdir edemez, kendisi-

nin, etraf›nda, kainatta sürüp giden olaylar›n yarat›l›fl hikmetlerini,

dünyan›n, cennetin, cehennemin varolufl sebeplerini kavrayamaz.

Allah'tan baflka ilah olmamas›n›n ne anlama geldi¤ini anlayamaz. Bu

fluursuzluktaki bir kimsenin her fikri, her düflüncesi, her amac›, her ni-

yeti, her davran›fl› kendisini bir flirkten baflka bir flirke sürükler.

‹manla Gelen Gerçek Ak›l

69



Bu, fleytan›n insanlar› Allah'›n yolundan sapt›rma yöntemlerin-

den biridir. Kuran'da fleytan›n insanlar› cehenneme sürüklemek için

her türlü yöntemi kullanaca¤› flöyle bildirilmifltir:

Allah, onu lanetlemifltir. O da (flöyle) dedi: "Andolsun, kullar›n-

dan 'miktarlar› tespit edilmifl bir grubu' (kendime uflak) edinece-

¤im. Onlar› -ne olursa olsun- flafl›rt›p-sapt›raca¤›m, en olmad›k ku-

runtulara düflürece¤im ve onlara kesin olarak davarlar›n kulakla-

r›n› kesmelerini emredece¤im ve Allah'›n yaratt›klar›n› de¤ifltir-

melerini emredece¤im." Kim Allah'› b›rak›p da fleytan› dost (veli)

edinirse, kuflkusuz o, apaç›k bir hüsrana u¤ram›flt›r. (fieytan) On-

lara vaadler ediyor, onlar› en olmad›k kuruntulara düflürüyor. Oy-

sa fleytan, onlara bir aldan›fltan baflka bir fley va'detmez. (Nisa Su-

resi, 118-120)

Allah'›n bu ayetlerini bilerek fleytan›n vesveselerinden yüz çevi-

ren, dolay›s›yla duygular›n›n etkisine kap›lmadan akl›n› kullanan bir

kimse gerçekleri net ve berrak olarak görür, ona göre davran›r. Duy-

gusal, dolay›s›yla akl› örtülmüfl bir kimsenin içinden ç›kamad›¤›, çok
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fieytan, verdi¤i vesveselerle duygusal in-
sanlar› kolayca yönlendirir. Onlar› ümitsizli-

¤e kapt›r›r ve çaresizli¤e düflürür.



karmafl›k, çeliflkili, aç›klanamaz gibi gördü¤ü konular, ak›ll› bir mümi-

nin gözünde son derece kolay, aç›k, net ve sadedir. Duygusall›¤›n›n

peflinden sürüklenen kimseler ak›llar›n› bir kenara atm›fl, kendilerini

fleytan›n büyüsüne ve iradesine teslim etmifl bir flekilde flirkin karanl›-

¤› ve batakl›¤› içinde ebedi azaplar›na do¤ru sürüklenmeye devam

ederler.
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Andolsun, Biz insana taraf›m›zdan

bir rahmet tatt›r›p sonra bunu

kendisinden çekip-alsak, kuflkusuz

o, (art›k) umudunu kesmifl bir

nankördür. Ve andolsun, kendisine

dokunan bir s›k›nt›dan sonra, ona

bir nimet tatt›rsak, kuflkusuz;

"Kötülükler benden gidiverdi" der.

Çünkü o, fl›mar›kt›r, böbürlenendir.

Sabredenler ve salih amellerde

bulunanlar baflka. ‹flte, ba¤›fllanma

ve büyük ecir bunlar›nd›r. 

(Hud Suresi, 9-11)



A
kl›n kapanmas›na sebep olan duygusall›k insan› fleytan›n bü-

tün telkinlerine aç›k hale getirir. fieytan duygusall›k silah›yla

dinden uzak yaflayan insanlar› ve toplumlar› diledi¤i gibi

yönlendirip her türlü sapk›nl›¤a sürükleyebilir. Bunun baz› örnekleri-

ni kitab›n ilk bölümlerinde inceledik, romantik milliyetçilik, komü-

nizm gibi ideolojilerin insanlar› ve toplumlar› duygusall›¤› kullanarak

nas›l helaka sürükledi¤ini gördük. 

Günlük hayat›m›zda ise duygusall›k çeflitli biçimlerde kendini d›-

fla vurur. ‹lerleyen sayfalarda, duygusall›¤›n belli bafll› türlerini bafll›k-

lar alt›nda inceleyece¤iz:

Üzüntü ve Karamsarlık
‹nsan güzelliklerden zevk alacak, nefle, huzur içinde yaflama iste-

¤i duyacak yap›da yarat›lm›flt›r. Bu bak›mdan bir kimsenin karfl›s›na

ç›kan olumsuzluklar› en k›sa zamanda ortadan kald›rmak ya da bun-

lar› güzelliklere, nefle vesilesine çevirmek istemesi en do¤al çabas› ola-

cakt›r. Kuflkusuz huzur, güven duymak, nefleli, mutlu, rahat olmak,

bedenen ve ruhen sa¤l›kl› olmak için son derece önemli unsurlard›r. 

Ancak insanlar Kuran'a göre de¤il de kendi ölçülerine, kendi is-

tek ve tutkular›na, duygular›na göre hareket ettiklerinde içlerinde

üzüntü, s›k›nt›, korku hali hakim olur. Örne¤in Kuran'da tarif edilen

tevekkül, kader, teslimiyet anlay›fl›na sahip olmayan bir kimse, bir

sonraki günün kendisine ve yak›nlar›na ne getirece¤ini bilmemenin

huzursuzlu¤u içinde sürekli mücadele halindedir. 

Halbuki insan Allah'›n kullar› için seçip be¤endi¤i dinini yaflad›-

¤›, Kuran ahlak›na sahip oldu¤u takdirde bu s›k›nt›lar›n hiçbirine gir-

meyecek, bu sorunlar›n hiçbirini yaflamayacakt›r. Allah elçileri arac›l›-

¤›yla duyurdu¤u bu gerçe¤i ayetlerde flöyle haber verir:
...kim Benim hidayetime uyarsa art›k o flafl›r›p sapmaz ve mutsuz
olmaz. Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse, art›k onun için s›-
k›nt›l› bir geçim vard›r... (Taha Suresi, 123-124) 
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Ço¤u insan ise ayette belirtildi¤i gibi Allah'›n zikrinden yüz çevir-

di¤i için mutsuz olur, s›k›nt›l› bir yaflam sürer. Ayr›ca hayat›n› tesadüf-

lerin yönlendirdi¤i gibi bat›l bir inançla yaflad›¤›ndan kendisi için ge-

lecekte güzel sonuçlar do¤urabilecek fleyleri de bir flanss›zl›k, aksilik

olarak görür, bunlar›n da üzüntüsünü çeker. ‹flten ç›kar›lmak, paras›z

kalmak, doland›r›lmak, hastalanmak ya da onore edilmeyi beklerken

alayla, sadakat beklerken nankörlükle karfl›l›k görmek gibi korkular›

ise sürekli zihnini meflgul eder. Her an üzücü bir haber alman›n, hoflu-

na gitmeyecek bir tav›r ya da sözle karfl›laflman›n ihtimaliyle kötüm-

ser bir ruh hali içine girer. En rahat, mutlu an›nda bile yaflad›¤› bu an›

sürekli k›lamaman›n endiflesini yaflayarak, adeta kabus dolu bir hayat

yaflar. Bir ayette Allah Kuran'dan uzaklaflarak s›k›nt›l› bir ruh hali içi-

ne giren insanlar›n durumunu flöyle aç›klar:
Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun gö¤sünü ‹slam'a açar;

kimi sapt›rmak isterse, onun gö¤sünü, sanki gö¤e yükseliyormufl

gibi dar ve s›k›nt›l› k›lar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne iflte

böyle pislik çökertir. (En'am Suresi, 125)

Dinden uzak insanlar, sevgi, flefkat, merhamet, fedakarl›k, kar-

defllik, alçakgönüllülük gibi Kuran'daki güzel ahlak özelliklerine sa-

hip olmayan kiflilerle beraber olduklar› için de do¤al olarak güvensiz-

lik ve huzursuzluk içinde olurlar. Kimsenin kimse için karfl›l›ks›z yar-

d›mda bulunmad›¤›, ç›kar iliflkilerine dayal› dostluklar›n yafland›¤›,

insani hatalar›n bile öfkeyle karfl›land›¤›, herkesin birbirinin hakk›n›

yedi¤i, arkas›ndan dedikodu yapt›¤›, samimi fikirlerini söylemedi¤i

suni, can yakan bir sistemin içinde yaflamak, duygusall›k içindeki bir

kimse için mutsuzluk sebebidir. 

Ancak bu kifliler kendilerine göre güzel bir ortamda olsalar da de-

¤iflen pek bir fley olmaz. Çevrelerinde geliflen say›s›z olumlu konu ol-

sa da duygusal kifliler bu konulara hep olumsuz yönünden yaklafl›rlar.

Havan›n s›cak olmas› veya so¤uk olmas›, ya¤murlu olmas› ya da rüz-

garl› olmas›, k›sacas› her detaya olumsuz bakt›klar›ndan kendileri için
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bir s›k›nt›ya dönüflür. Örneklerini sayfalarca ço¤altabilece¤imiz bu

memnuniyetsizlik hallerinin gün boyunca devam etmesi, Allah'›n

"Öyleyse kazand›klar›n›n cezas› olarak az gülsünler, çok a¤las›nlar."

(Tevbe Suresi, 82) ayetinin bir tecellisidir. Bir baflka ayette Allah inkar-

c›lar›n bu tepkilerini flöyle bildirir:
Kendisine bir fler (kötülük) dokundu¤u zaman feryad› basar. (Me-
aric Suresi, 20)

‹man etmeyenlerin mutsuzluklar›n›n temelindeki bir di¤er sebep

ise planlar›n›n bekledikleri gibi gitmemesidir. Örne¤in duygusal bir

kifli eflini memnun etmek için bir yemek yapar, bekledi¤i ilgiyi bula-

may›nca üzülür; para biriktirip arkadafl›na bir hediye al›r, yeterince se-

vindiremedi¤ini düflünerek yine üzülür; bir ev sat›n al›r, boyac› bada-

nas›n› iyi yapmam›fl diye yine mutsuz olur; mutsuzlu¤unun sebeple-

rinin sonu gelmez. Tuttu¤u futbol tak›m›n›n yenilmesi, s›navdan bek-

ledi¤inden birkaç puan eksik almas›, ifline geç kalmas›, trafi¤in t›kan-

mas›, gözlü¤ünün k›r›lmas›, saatini kaybetmesi, davette en sevdi¤i k›-

yafetinin lekelenmesi herfley mutsuzlu¤una sebep olur. 

Olaylar› yüzeysel bir gözle de¤erlendiren, duygusal bir yaklafl›m-

la tepki veren bir kimse kendisiyle ilgili ya da etraf›nda geliflen olayla-

r›n bir sonraki aflamada kendisi için ne gibi hay›rlar› olabilece¤ini ak-

l›na getirmez. Halbuki otobüsü kaç›rd›¤› için hemen üzüntüye kap›lan

bir kifli otobüsün bir an sonra kaza yapmayaca¤›n› nereden bilmekte-

dir? Belki de Allah kendisine isabet edecek böyle bir kazaya engel ola-

rak kaderinde otobüsü kaç›rmas›n› vesile k›lmaktad›r. Ya da her gün

önünden geçti¤i ve çok iyi bildi¤i bir sapa¤› kaç›rarak yanl›fl bir yola

sapan bir kifli, olaylar› kendi yüzeysel bak›fl aç›s›yla de¤erlendirdi¤in-

de kendine k›zacak, yolunu uzatt›¤› için hemen neflesi kaçacakt›r. Hal-

buki onu yola sapt›rmayan Allah't›r, her olay gibi bu da kaderdir. 

Örne¤in çok istedi¤i bir ifle al›nmamas›, gafil bir kimse için büyük

bir flanss›zl›k ve bir üzüntü sebebidir. Bu yaklafl›mdaki bir kimse ifle

girmesinin kendisi için çok iyi olaca¤›na kesin gözüyle bakmaktad›r.
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Aksini ise çok büyük bir kay›p gi-

bi görmektedir. Halbuki imanl›

bir kimse Allah'› dostu, velisi ola-

rak bildi¤inden Allah'›n kendisi

için takdir etti¤i sonucu teslimi-

yetle, nefleyle, flevkle karfl›laya-

cakt›r. Belki bu çal›flma ortam›

sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkileye-

cek bir ortamd›r, belki daha iyi bir

f›rsat› elde etmesi için bu ifle gir-

memesi gerekmektedir. 

Ya da sabah arabas›na bindi-

¤inde, arabas›n›n çal›flmad›¤›n›

gören bir kimse gafil davrand›-

¤›nda bunu bir aksilik gibi düflü-

nebilir. Ancak gerçekte araba

Allah diledi¤i için çal›flmamakta-

d›r ve Allah araban›n çal›flmama-

s›nda hay›r görmektedir. Ayr›ca

kifli bu olaydaki hikmeti de göre-

meyebilir, ancak hikmetini bilse

de bilmese de Allah'tan raz› olma-

s› gerekir.

‹nsanlar istemedikleri flekilde geliflen olaylara aksilik derler. ‹nsan

"aksilik" zanneder halbuki en do¤rusu kaderde o olay›n o flekilde ol-

mas›d›r. Gün içinde insanlar› üzen, rahat›n› kaç›ran, k›zd›ran, s›kan,

aksilik, terslik dedi¤i olaylar›n hikmet ve hay›rlar›n› Allah gösterse ki-

fli üzülmesinin ne kadar yanl›fl oldu¤unu anlayacak ve tam tersine se-

vinç ve nefle içinde olacakt›r. Kader kifliye bütün olarak gösterilecek ol-

sa ya da aksilik gibi görünen olaylar› kader içerisinde görecek olsa

olanlar için hiç üzülmeyecektir. 
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Bu bak›mdan yap›lacak en ak›lc› tav›r Allah'a teslim olarak yafla-

makt›r. Kald› ki fark›nda olsa da olmasa da, kabul etse de etmese de

herkes zaten Allah'a teslimdir. Ancak bunun bilincinde yaflamak

önemlidir. Bu fluura sahip müminler huzur ve güven içinde, tatmin ol-

mufl bir ruh haliyle Allah'›n kendileri için belirledi¤i kaderi, bir film

seyretmenin rahatl›¤› içinde yaflarlar. 

‹nsanlar›n ço¤u do¤um, ölüm, ecel, r›z›k gibi konular›n d›fl›ndaki

fleylerin kaderde olmad›¤›n›, aksilikten, tedbirsizlikten dolay› meyda-

na geldi¤ini dolay›s›yla da kaderle ba¤lant›l› olmad›¤›n› düflünürler.

Halbuki bu yan›lg› onlar› kaderde tesbit edilmifl olaylara karfl› isyana

sürükler, onlar›n  hüzün duymalar›na sebep olur. Ayr›ca tüm olaylar›

aleyhlerinde de¤erlendirmeleri de onlara kesintisiz bir azap yaflat›r.

Bunun sonucu olarak duygusal insanlar›n nefleli halleri de çok k›sa ve

anl›k olur. Bir fleye çok sevindikten k›sa süre sonra ak›llar›na üzülecek-

leri bir fley getirip tekrar karamsar ruh haline geri dönerler. 

Tüm bunlar dini yaflamaman›n do¤al ve kaç›n›lmaz sonuçlar›d›r.

‹man olmad›¤›nda kifli hüzne ve umutsuzlu¤a mahkum olur. Nitekim

dünyada, Allah'›n emir ve tavsiyelerini gözetmeksizin ömürlerini so-

rumsuzca tüketenler ahirette bu mutsuzluklar›n› kendileri ikrar et-

mektedirler:
Dediler ki: "Rabbimiz, mutsuzlu¤umuz bize karfl› üstün geldi, biz
sapan bir topluluk imifliz." (Mü'minun Suresi, 106)

Elbette ki Allah kifliyi bu dünyada birtak›m s›k›nt› ve zorluklarla

deneyebilir. Ancak mümin Kuran'dan habersiz kimseler gibi, bu s›k›n-

t›lar karfl›s›nda hüzüne ve karamsarl›¤a kap›lmaz, duygusallaflmaz.

Çünkü bilir ki Allah, kendisinin bu s›k›nt› karfl›s›nda nas›l davranaca-

¤›n› denemektedir. Ve bunun çözümü ne a¤lamak, ne hüzünlenmek ne

de hay›flanmakt›r. Bunun çözümü, "s›k›nt› ve ihtiyaç içinde olana,

kendisine dua etti¤i zaman icabet eden, kötülü¤ü aç›p gideren"

(Neml Suresi, 62) Allah'tan yard›m istemesi, yaln›zca O'na güvenip

dayanmas›d›r ve Allah'›n duas›na icabet edece¤inden emin olmas›d›r.
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Allah mümin kullar›na Kuran'da flöyle vaat etmifltir:
Haberiniz olsun; Allah'›n velileri, onlar için korku yoktur, mahzun

da olmayacaklard›r. Onlar iman edenler ve (Allah'tan) sak›nanlar-

d›r. Müjde, dünya hayat›nda ve ahirette onlar›nd›r. Allah'›n sözle-

ri için de¤ifliklik yoktur. ‹flte büyük 'kurtulufl ve mutluluk' budur.

(Yunus Suresi, 62-64)

Ayr›ca Allah s›k›nt›, zorluk gibi görünen anlar› da özel olarak pek

çok hikmetle  yarat›r. ‹man gözüyle bakan bir kimse Allah'›n yaratt›¤›

herfleydeki güzellikleri hikmetleri görerek flevklenecek, neflesi daha da

artacakt›r. Dolay›s›yla kiflinin Allah'a olan teslimiyeti ruhen dingin,

mutmain bir ruh halinde olmas›n› dolay›s›yla da huzur ve güven duy-

gusu içinde yaflamas›n› sa¤layacakt›r. 

Duygusall›k ise, insanlar› bu tevekkül bilincinden tamamen

uzaklaflt›rmakta, onlar› olaylar karfl›s›nda abart›l› sevinçlere veya

abart›l› üzüntü ve kederlere sürüklemektedir. Allah, umutsuzluk ve fl›-

mar›kl›k aras›nda gidip-gelen bu gibi kiflilerin durumunu ve mümin-

lerin bunlardan fark›n› Kuran'da flöyle tarif etmektedir:
Andolsun, Biz insana taraf›m›zdan bir rahmet tatt›r›p sonra bunu

kendisinden çekip-alsak, kuflkusuz o, (art›k) umudunu kesmifl bir

nankördür. Ve andolsun, kendisine dokunan bir s›k›nt›dan sonra,

ona bir nimet tatt›rsak, kuflkusuz; "Kötülükler benden gidiverdi"

der. Çünkü o, fl›mar›kt›r, böbürlenendir. Sabredenler ve salih

amellerde bulunanlar baflka. ‹flte, ba¤›fllanma ve büyük ecir bun-

lar›nd›r. (Hud Suresi, 9-11)

Öfke ve Asabiyet
Duygusall›k kad›nlarda daha çok hüzün, karamsarl›k, a¤lama,

yak›nma fleklinde görülürken, erkeklerde de ço¤unlukla öfke, asabi-

yet, sald›rganl›k fleklinde kendini d›fla vurur. Örne¤in duygusal bir er-

kek, otoparkta kendisine ayr›lm›fl yere bir baflkas›n›n park etti¤ini gö-

rünce ba¤›r›p ça¤›r›r, arabay› tekmeler. Ya da yolda yürürken bir kim-
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senin yanl›fll›kla omuzuna çarpmas› kolayl›kla hidddetlenmesine yol

açar. Veya evden ç›karken anahtar› evde unutan çocu¤una, hesab› geç

getiren garsona, telefonda bekleten sekretere, trafikteki araçlara sinir-

lenip a¤z›na geleni söyleyebilir. Akleden bir insan›n kolayl›kla çözüm-

leyebilece¤i sorunlar, hatta akl›na bile takmayaca¤› yüzlerce ayr›nt›

karfl›s›nda duygusal insan abart›l› ve gereksiz tepkiler verir. Ço¤u za-

man da kendine zarar verir, küçük düfler.

Erkeklerde öfke ve asabiyet fleklinde yaflanan duygusall›k, "deli-

kanl›l›k kültürü" ad› verilen ruh halini tafl›yan belli bir toplumsal ke-

simi oluflturur. Bu kültürü tafl›yan kesimde öfke, romantizm ve "ara-

besk" zihniyetin kar›fl›m› bir duygusall›k çeflidi hakimdir. Bu çarp›k

ruhu tafl›yan insan ço¤unlukla dengesiz, her an her türlü sald›rgan

davran›fl› sergileyebilecek bir kiflilik yap›s›na sahiptir. Bir anl›k bir öf-

ke sonucunda karfl›s›ndakini yaralayabilir, hastanelik edebilir ya da

öldürebilir. Kimi zaman karfl›s›n-

daki insan hiç tan›mad›¤› bir kim-

se dahi olabilir. Gazetelerin üçün-

cü sayfalar›, bu gibi insanlar›n ç›-

kard›klar› olaylar ve iflledikleri

suçlarla doludur. Nefleli bafllayan
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Gazetelerin üçüncü sayfalar›n› açt›¤›n›zda, genellikle ani bir öfke ve duygusall›kla hareket eden
insanlar›n ç›kard›klar› olaylar ve iflledikleri suçlarla karfl›lafl›rs›n›z. Nefleli bafllayan bir akflam›n

sonunda aniden sinirlenip arkadafllar›n›, yak›nlar›n› dövenler, sokakta yürürken kendilerine "yan
bakt›¤›" için tan›mad›klar› bir insan› b›çaklayanlar, borsada kaybetti¤i paralar yüzünden ailesini
öldürenler, kendisi ile alay etti¤i için birden öfkeye kap›l›p arkadafllar›n› öldürenler... Bu insanla-
r›n bir an için azg›n nefsani duygular›na tabi olmalar›, hayatlar›n›n geri kalan bölümünü hapiste
geçirmelerine, daha da önemlisi, insanlar› öldürme gibi büyük bir günah ifllemelerine sebep ola-
bilmektedir. ‹flte tüm bunlar, fleytan›n insanlar› ak›lc›l›ktan uzaklaflt›r›p nefsin istek ve tutkular› ile

hareket etmeye yönlendirmesi, ani duygu patlamalar›na sürüklemesi ile gerçekleflmektedir. 
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bir akflam›n sonunda aniden sinirlenip arkadafllar›n›, yak›nlar›n› dö-

vebilir, sokakta yürürken kendilerine "yan bakt›¤›" için tan›mad›klar›

bir insan› b›çaklayabilirler. Bir an için azg›n nefsani duygular›na tabi

olmalar›, hayatlar›n›n geri kalan bölümünü hapislerde geçirmelerine

yol açabilir. Daha da önemlisi, Allah Kat›nda, haks›z yere bir insan› öl-

dürme gibi büyük bir günah ifllemifl olurlar. 

Asabi duygusall›k, son derece vahim sonuçlar do¤urabilen, her

an patlamaya haz›r potansiyel bir tehlikedir. Duygusal bir kimse, tra-

fikte kendisine yap›lan hatal› bir hareket ya da tan›mad›¤› birinin ra-

hats›z oldu¤u bir bak›fl› veya çok basit bir yanl›fl anlaflma yüzünden

öfkelenip bafl›na türlü dertler ve belalar alabilir.

Özellikle yurtd›fl›nda rastlanan baz› taraftarlar›n sergiledikleri

vahflet görüntüleri de taraftarl›¤›n verdi¤i duygusall›¤›n yol açabilece-

¤i ak›ls›zl›k boyutuna aç›k bir örnektir. Kasap sat›rlar›, b›çaklar, sopalar

ile hiç tan›mad›klar› insanlara öldüresiye sald›ran bu kifliler, fleytan›n

duygusall›k silah›yla ak›l ve fluurlar›n› köreltti¤i ve topluma musallat

etti¤i bir bela haline gelmifllerdir. Oysa Allah insanlara fleytandan sa-

k›nmay›, kavga ve öfke de¤il, bar›fl ve güvenlik aramay› emretmifltir:
Ey iman edenler, hepiniz topluca "bar›fl ve güvenli¤e (Silm'e, ‹s-

lam'a) girin ve fleytan›n ad›mlar›n› izlemeyin. Çünkü o, size apa-

ç›k bir düflmand›r. (Bakara Suresi, 208)

Burada yine duygusall›kla ak›lc›l›k aras›ndaki fark› ay›rt etmek

gerekir. Zulme ve kötülü¤e duyulan öfke ve nefret insan› adalet, bar›fl

ve iyilik konusunda çok daha hassas ve duyarl› olmaya, zulmü ve kö-

tülü¤ü ortadan kald›rmaya, zalimlere engel olmaya, masum ve acizle-

rin haklar›n› korumaya yöneltir. Allah'›n insanlara verdi¤i bu adalet

duygusu ak›l ve irade ile yönlendirilip kontrol edilmezse, herhangi bir

spor klübünün taraftarlar›na karfl› alevlenebilecek, azg›nca d›fla vuru-

lacak kadar amac›ndan sapabilir. Ak›l ve iradeden yoksun insanlar ira-

de kullan›p duygular›n› dizginlemezler ve do¤ru yoldan ayr›larak
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fleytan›n istedi¤i yöne sürüklenirler. Allah, bir baflka ayetinde insanla-

r› fleytana karfl› flöyle uyarm›flt›r:
Ey iman edenler, fleytan›n ad›mlar›na uymay›n. Kim fleytan›n
ad›mlar›na uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (fleytan) çirkin utanmaz-
l›klar› ve kötülü¤ü emreder. E¤er Allah'›n üzerinizde fazl› ve rah-
meti olmasayd›, sizden hiçbiri ebedi olarak temize ç›kamazd›. An-
cak Allah, diledi¤ini temize ç›-
kar›r. Allah, iflitendir, bilendir.
(Nur Suresi, 21)
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Şeytani Merhamet Duygusu
fieytan›n k›flk›rtmalar›na uyan insanlar, Allah'›n bir güzellik ola-

rak verdi¤i merhamet duygusunu da kimi zaman sapt›rarak tamamen

yanl›fl yönlerde kullanabilirler. Allah'›n hükümleriyle çeliflen bir mer-

hamet anlay›fl›, fleytani bir merhamettir. Duygusal insanlar ölçü olarak

Kuran'› de¤il de duygusal dürtülerini esas ald›klar› için flefkat ve mer-

hamet duygular› da sapk›n bir biçimde yönlenir. 

Örne¤in, bir kimse, insanlar›n ac›lar›ndan, küçük çocuklar›n, ma-

sum sevimli hayvanlar›n ölümlerinden büyük üzüntü duyar. Ancak

burada fleytani merhamet devreye girer ve karfl›laflt›¤› olaylar onu

Allah'a karfl› isyana ve flirk koflmaya götürür. Halbuki bu tür bir tel-

kinden akl›n› kullan›p kurtulan insan, gerçe¤i temiz ve berrak bir fle-

kilde görecektir. Bir kere ölüm, mümin kimseler için bir zulüm, eziyet

ve azap olmad›¤› gibi onlar için bir kurtulufl ve sonsuz güzel bir haya-

ta at›lan ad›md›r. Allah'›n kullar›n› kendi Kat›na ald›¤› bir kap›d›r.

fieytan ve onun dostlar› aç›s›ndan ise ölüm dünyadaki azg›nl›klar›n›n,

nefislerinin s›n›rs›z tutkular›n›n sona erdi¤i ve kendilerine vaat edilen

ebedi azap kap›s›n›n aç›ld›¤› and›r. Bu yüzden fleytan ölümü çirkin bir

kötülük olarak görür ve göstermeye çal›fl›r. Bu de¤erlendirmesi kendi-

si aç›s›ndan do¤rudur, fakat masumlar ve müminler için geçerli de¤il-

dir. Cehenneme gidecek biri aç›s›ndan ölüm gerçekten kötü bir olay-

d›r, cennete gidecek için ise sevindiricidir.

fieytani merhamet, ayn› zamanda kifliyi karfl› tarafa fayda de¤il

tam aksine zarar verecek bir merhamet göstermeye yöneltir. Dinden

uzak toplumlarda insanlar, karfl›lar›ndaki kiflinin ahirette zarara u¤ra-

y›p u¤ramayaca¤›n› düflünmeden herfleyi yapmalar›na göz yumarlar.

Örne¤in, kötü bir ahlak göstermesine müsaade eder, Allah'›n haram

k›ld›¤› bir fiili uygulamas›na ses ç›karmaz, hatta bu konuda yard›mc›

olurlar. Örne¤in oruç tutabilecek yafla gelmifl olan çocu¤unun kendin-

ce "aç kalmas›na dayanamad›¤› için" oruç tutmas›na izin vermeyen bir

anne-baba, ya da elinde oldu¤u halde "uyand›rmaya k›yamad›¤› için"
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yak›n›ndaki birini sabah namaz›na kald›rmayan bir kimse gerçekte

fleytani bir merhamet anlay›fl›na sahiptir. 

Müminlerin bu konuda kendilerine ald›klar› ölçü ise, gösterilecek

merhametin karfl› taraf›n ahiretini mutlaka olumlu yönde etkilemesi-

dir. Kimi zaman bir mümine olan sevgileri ve merhametleri, onlar ad›-

na birtak›m önlemler almay› ya da elefltirilerde bulunmay› gerektire-

bilir. Karfl›lar›ndaki kiflinin yapt›¤› kötü bir tav›rda onu elefltirebilir,

içinde bulundu¤u durumdan cayd›racak konuflmalar yapabilir, Ku-

ran'›n bir emri olarak kötülükten men edebilirler. Gerçek merhamet de

budur. Çünkü müminler bunlar› yaparak, karfl›lar›ndaki kiflinin nefsi-

ne a¤›r gelebilecek bir söz söylemeyi, onun Kuran d›fl› bir hareketini

engellemeyi göze al›r, ama o kiflinin sonsuz hayat›n› cehennem gibi

geri dönüflü olmayan bir azap içinde geçirmelerini göze almazlar. Bu

nedenle de Allah'›n en be¤enece¤i ve en çok hoflnut olaca¤› ahlak› ya-

flamas› yönünde teflvik ederek onu cennete haz›rlar ve dolay›s›yla da

olabilecek en üstün merhamet örne¤ini sergilerler. Unutmamak gere-

kir ki, as›l merhametsizlik, karfl› taraf›n ahiretini düflünmeksizin, yap-

t›¤› yanl›fllara bile bile seyirci kalmakt›r.

fieytani merhamet beraberinde haks›zl›k ve adaletsizli¤i de geti-

rir. Ak›l sahibi bir mümin her durumda adaletle ve Allah'›n r›zas›na

uygun karar al›p hüküm verirken, duygusal insanlar fleytani merha-

met hislerine ve ac›ma duygular›na kap›larak kolayca adaletsiz davra-

nabilir, haks›zl›k yapabilirler. Nefslerinin, duygular›n›n, istek ve tut-

kular›n›n gösterdi¤i yönde hareket ederler. fiahit olduklar› bir olay

karfl›s›nda hakl›y› haks›z› bilmeden, adil ve ak›lc› bir de¤erlendirme

yapmadan ve en önemlisi Kuran'›n hükümlerini gözetmeden cahilce

bir ac›ma duygusuna kap›l›r ve bu bak›fl aç›s›yla hareket ederler. Ge-

nellikle de hem kendilerini hem de karfl›lar›ndaki insanlar› zarara so-

kabilecek giriflimlerde bulunur, yanl›fl yönlendirmeler yapar ve yanl›fl

kararlar al›rlar. Dolay›s›yla da yaflad›klar› merhamet, Kuran'›n emret-

ti¤i güzel ahlaktan çok uzak bir yap› ortaya ç›kar›r.
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Duygusal kiflilerin en önemli özelliklerinden biri de bencil olma-

lar›d›r. Bu tür kimselerin d›flar›dan fedakarl›k gibi görünen tav›r ve

davran›fllar› da asl›nda duygular›n› tatmin etmek için gösterdikleri

davran›fllard›r. Bu nedenle duygusal bir kimsenin adaletli davranma-

s›n›, hakkaniyetli olmas›n› bekleyemeyiz. Duygusal bir kimse kendisi-

nin, yak›nlar›n›n ve sevdiklerinin aleyhinde gibi görünen bir durum-

da adil olmak yerine tarafl› ve haks›z hükmedecektir. Hatta bilgisine

baflvurulan bir konuda gerçekleri yans›tmayan bir flahitlik yapmas›,

yak›n› oldu¤u için yap›lan hatal› bir eylemi gizlemesi de mümkündür. 

Oysa adaletli davranmak müminin en önemli özelliklerinden bi-

ridir. Nitekim Allah Kuran'da her koflulda -söz konusu olan kifli ken-

disi, yak›nlar› ya da düflman› bildi¤i bir kimse dahi olsa- adaletle dav-

ranmay› emretmektedir:
Ey iman edenler, kendiniz, anne-baban›z ve yak›nlar›n›z aleyhine
bile olsa, Allah için flahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) is-
ter zengin olsun, ister fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yak›n-
d›r. Öyleyse adaletten dönüp heva (tutkular›)n›za uymay›n. E¤er
dilinizi e¤ip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, flüphesiz
Allah, yapt›klar›n›zdan haberi oland›r. (Nisa Suresi, 135)

Bir baflka ayette Allah insanlar› "adil flahitler" olmaya davet et-

mektedir:
Ey iman edenler, adil flahidler olarak, Allah için, hakk› ayakta tu-
tun. Bir toplulu¤a olan kininiz, sizi adaletten al›koymas›n... (Ma-
ide Suresi, 8)

Ancak duygusal bir insan›n, ayetlerdeki bu emirleri eksiksizce ye-

rine getirmesi mümkün olmaz. Çünkü böyle bir insan bencilli¤i çok

köklü bir flekilde içinde bar›nd›rd›¤›ndan olaylar› de¤erlendirifl flekli,

yorumlar› da hep kendi tarafl› olur. Örne¤in baflta kendisine olmak

üzere yak›nlar›, sevdikleri ya da hiçbir geçerli k›stas› olmadan sempa-

ti duydu¤u kimselere karfl› ayr›cal›k tan›mas›, yap›lan çirkin tav›rlara

hatta suç olabilecek eylemlere karfl› göz yummas› söz konusudur. 
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Minnettarlık duygusu
‹nsandaki bask›n duygulardan birisi de minnettarl›k, di¤er ad›y-

la "flükran" duygusudur. ‹nsan, gerek do¤ufltan, gerekse hayat›n›n her

an›nda kendisine do¤ru sürekli bir nimet ak›fl› ile karfl› karfl›yad›r.

Kendisine gelen nimetler ço¤unlukla sebepler arac›l›¤›yla oldu¤u için

insan flükran duygular›n› bu sebeplere yönlendirmeye çok e¤ilimlidir.

Oysa bu duygunun da gerçek anlamda yöneltilmesi gereken tek mer-

cinin Allah oldu¤u, Kuran'da defalarca belirtilmektedir. Kuran'da bu

minnettarl›k "flükretmek" olarak tan›mlan›r. fiükretmek, arac›lar kim

ya da ne olursa olsun, bütün nimetleri gönderenin yaln›zca Allah ol-

du¤unun ve her konuda yaln›zca O'na muhtaç oldu¤unun bilincinde

olmak, O'na karfl› teflekkür ve minnettarl›¤›n› kalben ve dille ifade et-

mektir.

Yaln›zca Allah'a flükretmek, yaln›zca O'na minnettar olmak ayet-

te gerçek bir kullu¤un göstergesi olarak belirtilmifltir:
Ey iman edenler size r›z›k olarak verdiklerimizin temiz olanlar›n-

dan yiyin ve yaln›zca O'na kulluk ediyorsan›z, Allah'a flükredin.

(Bakara Suresi, 172)

Öyleyse Allah'›n sizi r›z›kland›rd›¤› fleylerden helal (ve) temiz

olanlar›n› yiyin; e¤er O'na kulluk ediyorsan›z Allah'›n nimetine

flükredin. (Nahl Suresi, 114)

Ayetlerde Allah'a flükretmek, baflka ilahlar edinmeden, yani flirk

koflmadan kulluk etmenin bir flart› ve göstergesi olarak belirtilmekte-

dir. Gerçekten de, yaln›zca Allah'a flükreden bir kimse bütün nimetle-

rin Allah'tan geldi¤inin, herfleyin O'nun elinde, O'nun kontrolünde ol-

du¤unun, yani Allah'tan baflka ilah olmad›¤›n›n bilincinde demektir.

Bütün nimetlerin Allah'tan geldi¤inin bilincinde olan bir kimse ise ye-

gane güç, kuvvet ve söz sahibinin Allah oldu¤unu, O'ndan baflka ilah

olmad›¤›n› kalbine yerlefltirmifl, kat›ks›z imana sahip bir kimse de-

mektir. Kuran'da tarif edilen ve övülen insan modeli de budur. 

Duygusal insanlarda ise durum tam tersidir. Bu kimseler sahip ol-
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duklar› bütün nimetleri Allah'›n bunlar› yarat›rken vesile (araç) k›ld›-

¤› maddelere ve flah›slara ba¤lar ve onlardan medet umarlar. Onlara

müteflekkir kal›r, onlara flükretmeye çal›fl›rlar. K›saca Allah'tan baflka

güç ve etki sahibi sand›klar› say›s›z sahte ilahlar edinirler. Ak›llar›n›

kullanmad›klar› için, bütün bu sahte ilahlar› da, onlar›n yapt›klar›n›

da Allah'›n yaratt›¤›n› ve Allah'›n dilemesi ve emri olmaks›z›n hiçbir

fley yapamayacaklar›n›, hiçbir fleye güçlerinin yetmeyece¤ini göre-

mezler.

Bu yanl›fl minnettarl›k duygusu, romantik insanlarda ezikli¤e ne-

den olur. Kendilerine minnet ettikleri kifliler (örne¤in patronlar›, bir ai-

le büyükleri, zengin bir akrabalar› gibi) karfl›s›nda kendilerini ezik his-

seder, bunu hareket ve sözleriyle aç›¤a vururlar. Bir mümine asla ya-

k›flmayan bu tav›r, romantizmin insanlara verdi¤i say›s›z s›k›nt›dan

biridir.  

İçine Kapanıklık
Duygusall›k kimi insanlarda,

içine kapan›kl›k, insanlarla iletiflim

kuramama biçiminde kendini gös-

terir. Bu tür duygusall›kta kifli yal-

n›zca kendi dünyas›nda, kendi so-

runlar›yla ilgilenen, çevresinde

olup bitenlere karfl› duyars›z ve et-

kisiz bir yap› sergiler. Kuran'da em-

redilen güçlü bir kiflili¤e sahip ol-

mad›¤›ndan d›fl dünyan›n olayla-

r›yla bafla ç›kacak dirayeti ve gücü

gösteremez, karfl›s›na ç›kan sorun-

lar›n üstesinden gelmeyi göze ala-

maz, sürekli aciz, çaresiz ve baflar›-

s›z bir yap› gösterir. Tevekkülü,
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Allah, iman edenlerin ve-

lisi (dostu ve destekçi-

si)dir. Onları karanlıklar-

dan nura çıkarır; inkar

edenlerin velileri ise ta-

ğut'tur. Onları nurdan

karanlıklara çıkarırlar.

İşte onlar, ateşin halkı-

dırlar, onda süresiz

kalacaklardır. 

(Bakara Suresi, 257)



Allah'a dayan›p güvenmeyi, Allah'a yönelip O'ndan yard›m istemeyi

düflünmedi¤i için, kendini tüm dünyaya karfl› tek bafl›na ve savunma-

s›z hisseder. Bu yüzden kendi içinde yaratt›¤› hayal dünyas›n›n d›fl›na

ç›kmaktan korkar. 

Duygusall›¤›n sebep oldu¤u bu melankoli hali bu tip kiflileri bu-

nal›ma kadar sürükler. Kendi-

ni insanlardan tecrit etme,

stresli olma, moral bozuklu¤u,

sinir krizleri geçirme, yas tut-

ma, efkarlanma, bunal›ma gir-

me, intihar düflünceleri gibi,

duygusal insanlar taraf›ndan

do¤al karfl›lanan tav›rlar›n

özel anlamlar› vard›r. Örne¤in

arkadafl›n›n yapt›¤› bir espri-

den al›nan bir genç k›z bütün

geceyi a¤layarak geçirmeyi,

bütün akflam arkadafl›n›n bu

sözü söylemesinin nedeni üze-

rine düflünmeyi makul görebi-

lir. Bir baflkas› içinse saç›n›n

beyazlamas›, de¤iflmeyecek fi-

ziksel bir kusurunun olmas›

bunal›ma girmesi için yeterli

olabilir. Gözü neden renkli de-

¤il, boyu neden biraz daha

uzun de¤il gibi onlarca, yüz-

lerce konu zihnini meflgul ede-

rek, soruna dönüflür. Tüm

bunlar için de can› s›k›l›r,

üzüntü duyar. 
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Duygusal insanlar›n, içlerine kapal›, buna-
l›ml› ve yaln›z halleri dinle ba¤daflmayan bir
ruh halidir. Allah insanlar› tevekküle ve hu-

zura ça¤›rmaktad›r.
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Bu tür kiflilerde karanl›kta oturarak "düflünme" ad› alt›nda vesve-

se yapma, hüzünlü fliirler yazma, saatlerce duvara bakarak hayal kur-

ma, ya¤murda yürüme, derin derin iç çekme, uzaklara dalma, omuza

yaslan›p a¤lama, gözleri dolarak sesi titreyerek konuflma gibi tav›rlar

s›k s›k görülür. Baz›lar› "efkar da¤›tma" ad› alt›nda afl›r› derecede içki

ve sigara içer. Neticede bunlar›n hepsi karanl›k bir dünyaya ait iç s›-

k›nt›s›na, huzursuzlu¤a ve ruhen-bedenen sa¤l›ks›z bir hayat sürme-

lerine sebep olur. Hepsinden önemlisi de Allah'›n be¤enmedi¤i bir ah-
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Gençlerin, kimi zaman sevdikleri pop y›ld›zlar›na duy-
duklar› afl›r› hayranl›¤› düflünüp, bunal›ml› bir ruh haline
girmeleri de duygusall›¤›n bir çeflitidir. Kimi zaman bu
duygusall›k öyle afl›r› davran›fllara sebep olur ki, konser-
lerde "ay›l›p bay›lan", kendinden geçip hastaneye kald›-
r›lan gençlerin görüntüleri zaman zaman televizyon ek-
ranlar›na, gazete sayfalar›na yans›r.



lak› yaflam›fl, O'nun hoflnut olmad›¤› bir hayat› benimsemifl olurlar.

Bu tür kifliler elbette ömürleri boyunca kendilerini odalar›na ka-

pat›p yaflamazlar. Di¤er insanlarla birlikte sosyal hayat›n içinde de yer

al›r, ama kiflilik bozukluklar›n› toplum içinde de devam ettirirler. Ge-

nelde al›ngan ve k›r›lgan bir yap›ya sahiptirler. Her sözden kendi

aleyhlerinde bir mesaj ç›kar›r, hiç kastedilmeyen anlamlar› üzerlerine

al›n›rlar. S›k s›k bozulur, küserler. Basit bir olay karfl›s›nda, gözleri do-

lar; gizli gizli a¤lad›klar› olur. 

Erkeklerdeki duygusal yap› zamanla daha ileri boyutlardaki sap-

malara, ruh sa¤l›¤›nda meydana gelen ciddi bozukluklara, "efemine" ta-

v›r ve hareketlere, cinsel sapmalara, homoseksüel e¤ilimlere kadar iler-

leyen boyutlara varabilir. Duygusal kifliler iç dünyalar›nda yaflatt›klar›

sapk›n kifliliklerini ortam›n ve çevrenin durumuna göre gizleyebilir ya

da pervas›zca aç›¤a da vurabilirler. Uygun ortam ve f›rsat bulduklar›n-

da bast›r›lm›fl komplekslerini, azg›nl›k, s›n›r tan›mazl›k, hiçbir ahlak ve

de¤er yarg›s› tan›mama fleklinde aç›¤a vurabilirler. Örne¤in, duygusal,

hüzünlü, içine kapal› bir kimsenin bir gün birden azg›n bir eflcinsel ya

da travesti olarak ortaya ç›kmas› günümüz toplumlar›n›n al›fl›lm›fl gö-

rüntülerindendir. Allah Kuran'da bu cinsel sapk›nl›¤›n çirkin bir haya-

s›zl›k oldu¤una, Hz.Lut'un kavmi için bildirdi¤i afla¤›daki ayetlerle dik-

kat çekmifltir: 
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Önceleri duygular›n›n etki-
sine girerek, içine kapal›,
çekingen ve bunal›ml› bir

hayat süren insanlar›n ba-
zen tüm ahlaki de¤erlerini
bir kenara atarak, sapk›n,
azg›n ve s›n›r tan›maz bir

yaflant› içine girdikleri gö-
rülür. Homoseksüellerin

yapt›¤› bir yürüyüflü göste-
ren yandaki resimde, bu

tür ahlaks›zl›¤›n bir örne¤i
sergilenmektedir.



Hani Lut da kavmine flöyle demiflti:
"Sizden önce alemlerden hiç kimse-
nin yapmad›¤› hayas›z-çirkinli¤i
mi yap›yorsunuz? "Gerçekten siz
kad›nlar› b›rak›p flehvetle erkekle-
re yaklafl›yorsunuz. Do¤rusu siz,
ölçüyü aflan (azg›n) bir kavimsiniz."
(Araf Suresi, 80-81)

Kuflkusuz tüm bu azg›nca tav›rlar,

insanlar›n Allah'›n yolundan sapmalar›-

n›n, istek ve tutkular›na esir olarak fley-

tan›n peflinden sürüklenmelerinin bir

sonucudur. Allah insanlar› Kuran'da

flöyle uyarm›flt›r:
… fieytan›n ad›mlar›n› izlemeyin.
Gerçekte o, sizin için apaç›k bir
düflmand›r. O, size yaln›zca, kötülü¤ü, çirkin-hayas›zl›¤› ve
Allah'a karfl› bilmedi¤iniz fleyleri söylemenizi emreder. (Bakara
Suresi, 168-169)

Gerçekte buraya kadar sayd›¤›m›z tüm duygusall›k türleri, ak›lc›-

l›¤› terk edip duygular›na ba¤›ml› yaflayan herkeste belli derecelerde

mevcuttur. Ancak flartlara ve kiflilere göre farkl› biçimlerde d›fla vuru-

lur. Örne¤in, öfkeli, asabi, dengesiz bir kimse, kendisine her ne kadar

sert ve haflin bir görünüm vermeye çal›flsa da asl›nda duygusall›¤›n›

ve acizli¤ini asabiyet k›l›f› alt›nda gizlemektedir. Böyle bir kimse hiç

umulmad›k bir anda a¤lay›p s›zlanmaya bafllayabilir, kendini küçük

düflürecek durumlara sokabilir. K›saca bir insan iman etmiyorsa ve

iman edenlerin sahip oldu¤u akla sahip de¤ilse, bir ak›l ve karakter

zaafiyeti olan duygusall›¤› içinde tafl›r, ortam ve flartlara, karfl›s›na ç›-

kan olaylara göre bu duygusall›¤›n› çeflitli dengesizlik ve kiflilik bo-

zukluklar› fleklinde d›flar› vurur.
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Ak›l ve mant›ktan uzaklaflan insanlar art›k
tamamen duygular›n›n kontrolüne gire-

rek, sapk›n bir hayat yaflamaya bafllarlar. 



Duygusall›k ancak iman eden, Allah'tan korkan ve akleden mü-

minleri etkisi alt›na alamaz. fieytan›n ihlasl› müminlere karfl› hiçbir et-

kisi olmad›¤› için, duygusall›k silah›n› müminlere karfl› kullanamaz.

Allah Hicr Suresi'nin 42. ayetinde fleytan için, "fiüphesiz, k›flk›rt›l›p-

sapt›r›lm›fllardan sana uyanlar d›fl›nda, senin Benim kullar›m üze-

rinde zorlay›c› hiçbir gücün yoktur." buyurmufltur. Bu nedenle mü-

minler, imanlar›ndan, Kuran'a ba¤l›l›klar›ndan ve ak›llar›ndan kay-

naklanan sa¤lam, güçlü, dengeli ve dirayetli bir kiflili¤e sahiptirler.

Duygusall›¤›n toplumlarda en yayg›n görülen, hatta en ciddi tür-

lerinden birisi de romantik sevgi anlay›fl›d›r. Romantik sevgi anlay›fl›-

n›n insanlar aras›nda farkl› türleri yaflan›r. Aile içi iliflkilerden, arka-

dafll›k ve dostluk iliflkilerine kadar uzanan bu romantik sevgi anlay›-

fl›n›n elbette ki en yo¤un yaflanan biçimi kad›n-erkek iliflkileridir. 

Romantik sevgi anlay›fl› duygusall›¤›n belki de en yayg›n ve sap-

k›n türü oldu¤undan, bu konuyu ayr› bir bölüm olarak ele alaca¤›z.
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‹nsanlar içinde, Allah'tan baflkas›n›

'efl ve ortak' tutanlar vard›r ki, onlar

(bunlar›), Allah'› sever gibi severler.

‹man edenlerin ise Allah'a olan

sevgileri daha güçlüdür. O

zulmedenler, azaba u¤rayacaklar›

zaman, muhakkak bütün kuvvetin

tümüyle Allah'›n oldu¤unu ve

Allah'›n verece¤i azab›n gerçekten

fliddetli oldu¤unu bir bilselerdi.

(Bakara Suresi, 165)



R
omantik sevgi anlay›fl›ndan bahsetmeden önce, müminlerin

gerçek sevgi anlay›fl›n›n nas›l oldu¤unu hat›rlamakta fayda

vard›r. ‹man sahibi fluurlu bir kifli, bütün kalbiyle sevmesi, ya-

k›nlaflmas›, ba¤lanmas› gereken varl›¤›n Allah oldu¤unu bilir. Çünkü

kendisini yoktan var etmifl, bedenini, akl›n›, fluurunu, iman›n› ve sa-

hip oldu¤u bütün herfleyi kendisine O vermifltir. Bütün ihtiyaçlar›n›

karfl›lam›fl ve karfl›lamaktad›r. Kendisi için bu dünyada say›s›z nimet-

ler yaratm›flt›r. Dahas›, kendisine iman etti¤i ve itaat etti¤i takdirde

onu hem dünyada hem de ahirette çok büyük ve sonsuz bir nimetle,

kendinden bir sevgi ve hoflnutlukla müjdelemektedir. Bütün bunlar›

da yaln›zca kendisinden bir rahmet ve lütuf olarak karfl›l›ks›z bir fle-

kilde vermektedir. O halde gerçek anlamda, herkesten çok sevilmeye,

ba¤lan›lmaya lay›k olan yaln›zca Allah't›r. Nitekim Allah, müminleri

"Ve yaln›zca Rabbine ra¤bet et" ayetiyle bu konuda uyarmaktad›r.

(‹nflirah Suresi, 8)

‹nsanlara duyulan sevgi de Allah sevgisinden kaynaklan›r. Allah'›

seven insan, Allah'a itaat eden kullara karfl› bir flefkat duygusu hisse-

der. Bu da, Allah'›n bu insanlar üzerindeki tecellilerine duyulan gerçek

sevgiyi oluflturur.

Sevginin oluflmas›ndaki sebeplerden biri de sevilen kimsedeki

üstün ve güzel özelliklere karfl› duyulan ilgi ve hayranl›kt›r. Bu ilgi ve

hayranl›k karfl› taraftan da karfl›l›k gördü¤ünde aradaki iliflki kuvvet-

li bir sevgi ba¤›na dönüflür. Ancak burada önemli olan, üstünlük ve

güzelli¤in gerçek sahibini bulmak, ilgi, sevgi ve hayranl›k hislerini

ona yöneltmektir. O da yine, bütün güzelliklerin, üstün ve yüce s›fat-

lar›n kayna¤›, sahibi olan Allah't›r. O'nun yaratt›klar›n›n sahipmifl gi-

bi göründükleri üstün s›fatlar ise, yaln›zca Allah'›n sonsuz s›fatlar›n›n

çok küçük birer yans›mas›d›rlar ve gerçekte Allah'a aittirler. Ancak ge-

çici olarak Allah'›n kullar› üzerinde tecelli etmekte, yani yans›makta,

görünmektedirler.

Bütün bunlardan dolay›, sevgi ancak Allah'›n zat›na duyulur.

O'nun tecellilerine karfl› duyulan sevgi ise, ancak Allah kalpten ve ha-
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t›rdan ç›kar›lmadan, O'nun ad›na beslenebilir. ‹nsan›n bir kimseyi ve-

ya bir eflyay› Allah'tan ba¤›ms›z, müstakil bir varl›k olarak görüp de,

onu, Allah'› sever gibi sevmesi ise, flirk kofltu¤unun en belirgin alamet-

lerinden birisidir.

Yanl›fl ve haks›z bir sevgi besleme sonucunda flirk koflman›n top-

lumda çok çeflitleri vard›r. Babas›n› flirk koflma, o¤lunu flirk koflma, ka-

r›s›n›, kocas›n›, ailesini, atalar›n›, idarecilerini flirk koflma bunlardan bel-

li bafll›lar›d›r. Hepsinin de temelinde yanl›fl ve haks›z bir sevgi vard›r.

Bir ayette müflriklerin Allah'› b›rak›p, kendilerine sevgi ba¤› ile

putlar edindikleri, flöyle bildirilir:
(‹brahim) Dedi ki: "Siz gerçekten, Allah'› b›rak›p dünya hayat›nda

aran›zda bir sevgi-ba¤› olarak putlar› (ilahlar) edindiniz. Sonra k›-

yamet günü, kiminiz kiminizi inkar edip-tan›mayacak ve kiminiz

kiminize lanet edeceksiniz. Sizin bar›nma yeriniz atefltir ve hiçbir

yard›mc›n›z yoktur." (Ankebut Suresi, 25)

Ahirette bu sevgi ba¤›n›n nefrete ve karfl›l›kl› inkara dönüfltü¤ü

ise yine Kuran'da bize bildirilir. Bunun sebebi, aralar›nda sevgi ba¤›

kurarak birbirlerini put edinenlerin, ahirette birbirlerinin sonsuz aza-

b›na neden olmalar›d›r. Yaln›zca Allah'› ilah edinen bir kimsenin bafl-

ka birfleyi, baflka bir kimseyi Allah kadar ya da O'ndan daha fazla sev-

mesi söz konusu olamaz. Bunun aksine bir tutum tak›nan müflrikler

ise ayette flöyle tarif edilir:
‹nsanlar içinde, Allah'tan baflkas›n› 'efl ve ortak' tutanlar vard›r ki,

onlar (bunlar›), Allah'› sever gibi severler. ‹man edenlerin ise

Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba u¤ra-

yacaklar› zaman, muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'›n ol-

du¤unu ve Allah'›n verece¤i azab›n gerçekten fliddetli oldu¤unu

bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 165)

Ayette, iman edenlerin en çok Allah'› sevdikleri belirtilmifltir. De-

mek ki Allah'tan baflkalar›n›n sevgisi kalbinde daha güçlü olan bir

kimsenin 'iman edenler'den oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir.

Bunun aksini iddia eden bir kiflinin samimi olmad›¤› ya da Allah'› ve
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dini gere¤i gibi tan›mad›¤› kesindir. Zaten ayetin sonundan flirk ko-

flanlar›n Allah hakk›nda yanl›fl ve eksik bir bilgi ve anlay›fla sahip ol-

duklar› anlafl›lmaktad›r. 

Bu tarz kifliler, Allah'› gere¤i gibi takdir edemediklerinden (Zü-

mer Suresi, 64-65) sahip olduklar› sevgi duygusunu kendi nefislerine

veya baflka kiflilere yönlendirirler. Bunlar babalar›, o¤ullar›, kardeflle-

ri, kar›lar›, kocalar›, sevgilileri, örnek ald›klar› kimseler, hayran olduk-

lar› kifliler gibi pek çok insan olabilir. Baz› kimselerde bu sevgi insan-

lar›n yan› s›ra, cans›z nesnelere, hatta soyut kavramlara da yönlendi-

rilir. Para, mal, ev, araba, herhangi bir eflya, makam, mevki, iktidar gi-

bi kavramlar putlaflt›r›l›r. K›saca imanla do¤ru bir biçimde yönlendi-

rilmeyen sevgi, beraberinde flirk koflmay› getirir. Bu sevgi ak›lc› olma-

d›¤›, yani Allah'a yönlendirilmedi¤i için, romantik bir sevgidir. Allah

Kuran'da böyle tutkulu bir sevginin insanlara fayda getirmeyece¤ini,

as›l kazanc›n Allah Kat›nda oldu¤unu flöyle bildirmifltir: 
Kad›nlara, o¤ullara, kantar kantar y›¤›lm›fl alt›n ve gümüfle, salma

güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu flehvet insan-

lara 'süslü ve çekici' k›l›nd›. Bunlar, dünya hayat›n›n meta›d›r. As›l

var›lacak güzel yer Allah Kat›nda oland›r. (Al-i ‹mran Suresi, 14)

Do¤ru olan ise, tüm bunlar› Allah'›n yaratt›¤› varl›klar olarak sev-

mek ve onlar› Allah'›n vermifl oldu¤u birer nimet olarak de¤erlendir-

mektir. Özellikle insan sevgisi, Allah'›n yaratt›¤› güzel bir histir. Allah

Kuran'da insan› "en güzel surette" yaratt›¤›n› bildirmifltir. Dolay›s›yla

Allah'a itaatli, güzel ahlakl› insanlara lay›k olduklar› flekilde içli bir

sevgi beslemek de güzel ahlak›n bir gere¤idir. Müminin duydu¤u bu

gerçek sevgi, dinden uzak toplumlarda yaflanan hiçbir sevgi ile k›yas-

lanamayacak, çok yüce, derin ve içli bir duygudur.

‹lerleyen sayfalarda ise, Allah'›n bir nimet olarak insana verdi¤i

bu yüce duyguyu yaflayamayan insanlardan söz edecek, sevgi yoluy-

la yaflanan flirk modelinin en s›k ve yo¤un rastland›¤› iliflki türü olan

kad›n-erkek iliflkileri üzerinde özellikle duraca¤›z.
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Kadın-Erkek İlişkilerindeki Şirk Sevgisi
Kad›n-erkek iliflkilerinde, Allah r›zas› d›fl›nda karfl›l›kl› kurulan

ba¤l›l›k ve beraberlikler, insanlar› flirke sapt›ran en önemli konulardan

birisidir. Bunlar evlilik ya da toplumda giderek yayg›nlaflan evlilik d›-

fl› beraberlikler fleklinde olabilir.  

Bu romantik sevgi anlay›fl›nda, Allah'a karfl› yerine getirmeleri

gereken bütün vazifeleri birbirlerine karfl› getiren, birbirlerini

Allah'tan ba¤›ms›z müstakil varl›klar olarak gören, Allah'a karfl› duy-

malar› gereken hisleri birbirlerine karfl› duyan "sevgililer" ortaya ç›-

kar. Bu kifliler Allah'› zikretmek (anmak) yerine, sürekli birbirlerini

zikrederler (anarlar). Sabah gözlerini açt›klar›nda, kendilerini yarat-

m›fl ve onlara yeni bir gün vermifl olan Allah'› an›p O'na flükredecek-

leri yerde, ilk iflleri birbirlerini düflünmek, birbirlerini hayal etmek

olur. Kendilerini Allah'a be¤endirmeye de¤il de, birbirlerine be¤endir-

meye çal›fl›rlar. Allah ve O'nun dini için fedakarl›kta bulunmazlar da,

birbirleri için türlü fedakarl›klar gösterirler. 

K›sacas› bu kifliler, birbirlerini ilah edinirler. Nitekim dünyada

son derece yayg›n olan bu çarp›k sevgi anlay›fl›n›n örneklerine bak›l-

d›¤›nda, romantik erkeklerin ve kad›nlar›n aç›kça birbirlerine "sana ta-

p›yorum" gibi ifadeler kulland›klar› görülebilir. Yine romantik sevgili-

lerin birbirlerine yapt›klar› konuflmalarda, yazd›klar› fliirlerde "nereye

baksam seni görüyorum, nereye gitsem seni düflünüyorum" gibi ifade-

ler yer al›r. Oysa her nereye bak›lsa ve her nereye gidilse düflünülme-

si gereken tek varl›k, alemlerin Rabbi olan Allah't›r. 

Görüldü¤ü gibi halk aras›nda masum hatta makbul bir sevgi çe-

flidi olarak görülen romantik aflk, gerçekte Allah Kat›nda lanetlenmifl

olan "flirk koflma"n›n bir parças›d›r. Ne var ki "gerçekleri ters yüz eden

fleytan" her konuyu oldu¤u gibi bu kavramlar› da asl›ndan çarp›tarak

insanlara süslü göstermekte, insanlar›n ço¤u da fleytan›n gösterdi¤i

yolu izlemektedir:
Andolsun Allah'a, senden önceki ümmetlere de (elçiler) gönder-
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dik, fakat fleytan onlara yap›p ettiklerini süslü göstermifltir; bugün
de onlar›n velisi odur ve onlar için ac› bir azab vard›r. (Nahl Sure-
si, 63)
…Kendi yapt›klar›n› fleytan süsleyip-çekici k›ld›, böylece onlar›
yoldan al›koydu. Oysa onlar görebilen kimselerdi. (Ankebut Sure-
si, 38)

Kuran'da, bu tür romantik iliflkilerde kad›nlara karfl› beslenen tut-

ku dolu sevgiye özellikle dikkat çekilir. Bu kad›n, kiflinin efli, sevgilisi,

hatta uzaktan "platonik" olarak sevgi besledi¤i herhangi bir kad›n da

olabilir. E¤er bu, Allah'› unutturan, Allah'› gere¤i gibi anmay› engelle-

yen, Allah sevgisine tercih edilen, kalpten Allah sevgisini ç›kar›p da

onun yerine konulan bir sevgi türüyse, kifliyi do¤rudan flirke sürükler.

Kuflkusuz ayn› tehlike yaln›zca erkekler için de¤il kad›nlar için de ge-

çerlidir. 

Romantik kad›n-erkek iliflkisini alabildi¤ine yaflayan kimseler ço-

¤u zaman bu gerçeklerden habersizdir. Kendilerini yine kendi elleriy-

le içine att›klar› tehlikenin bilincinde de¤ildirler. Çünkü ço¤u, çocuk-

luklar›ndan beri toplumdan ald›k-

lar› çarp›k telkinlerin ve kendileri-

ne do¤ru yolu gösterecek tek reh-

ber olan Kuran'dan habersiz olma-

lar›n›n bir sonucu olarak, iflledikle-

rinin Allah Kat›nda bir suç oldu¤u-

nun fark›nda de¤ildirler. Allah'›n

dininden uzak yaflad›klar› için, da-

ha önce de belirtti¤imiz gibi, bü-
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yük bir bata¤›n içinde olmalar›na ra¤men

kendilerini do¤ru yolda zannetmektedirler.

Yaln›zca Allah'a iman etmedikleri için, ak›l

ve anlay›fllar› körelmifltir.

Ak›ls›zl›k içinde yaflanan söz konusu

flirk sevgisi, birbirlerini ilah edinmifl olan

kad›n ve erkekleri bazen çok büyük fela-

ketlere sürükler. Örne¤in, birbirine afl›k iki

gencin birlikte intihar etmekten zevk ala-

cak derecede ak›llar› kapanabilir. Dünya

flartlar›n›n, biraraya gelmelerini engelledi-

¤i iki genç aflklar›n› sözde "ebedilefltirmek",

"ruhlar›n›n sonsuza kadar birlikte olmas›"

gibi anlams›z ve gerçek d›fl› telkinlerle ele-

le tutuflup bir köprüden atlayabilirler. Oy-

sa bunu yaparken, asl›nda kendilerini ce-

hennem çukuruna att›klar›n›n fark›nda de-

¤ildirler. Haram olan bir fiili bir mahsur görmeden gerçeklefltirmekte

ve öldüklerinde Allah'a kavuflacaklar›na de¤il birbirlerine kavuflacak-

lar›na inanmaktad›rlar. Son anda ölüm meleklerini gördüklerinde bu-

nu anlarlar, ancak art›k ifl iflten geçmifltir. Gazetelerde s›k s›k ümitsiz

afl›klar›n intiharlar›ndan, geride b›rakt›klar› duygusal mektuplardan

bahseden haberlere rastlamak mümkündür. Tüm bunlar romantizmin

insanlar›n ak›llar›n› ve fluurlar›n› ne derece kapatabildi¤inin somut ör-

nekleridir.

Ne var ki, bu dünyada romantizm nedeniyle gözü kapal› ba¤land›-

¤›, ilah edindi¤i eflini kifli ahirette kendi nefsini kurtarmak için fidye ola-

rak vermeye kalkacakt›r. Çünkü gözündeki perde kalkm›fl, kendisine

vaat edilen azab›n gerçek oldu¤unu anlam›flt›r. Ayetlerde bu kimselerin

ahiretteki tav›rlar› flöyle tarif edilir:
Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu-günahkar, o günün azab›-
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Sevdi¤i bir insan kendisini terk etti¤i için veya sevdi¤i kifli ile dünya flartlar›nda biraraya gele-
medi¤i için intihar etmek, sevdi¤i kifliden ilgi göremedi¤i için kendi kendine zarar vermek, ka-
r›s›yla veya kocas›yla kavga etti¤i için kendini öldürmeye kalk›flmak... Bu tarz haberler gazete-
lerde, televizyonlarda, haber sitelerinde zaman zaman karfl›m›za ç›kar. Kuflkusuz tüm bunlar,
kad›n-erkek iliflkilerinde duygusall›¤›n sebep oldu¤u sapk›nl›klardand›r. Yukar›da da bu sap-

k›nl›¤›n çeflitli örnekleri görülmektedir. En üstteki ‹ngilizce haberlerde, kar›s›n›n ölümünün ar-
d›ndan kendini öldüren (solda) ve sevgilisiyle kavga etti¤i için sülfürik asit içip ölen kiflilerden

söz edilmektedir. Kuflkusuz fleytan, bu insanlar› kand›rarak do¤ru yoldan sapt›rm›flt›r.
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na karfl›l›k olmak üzere, o¤ullar›n› fidye olarak vermek ister;
Kendi eflini ve kardeflini,
Ve onu bar›nd›ran afliretini de;
Yeryüzünde bulunanlar›n tümünü (verse de); sonra bir kurtulsa.
(Mearic Suresi, 11-14)

Bir baflka ayette de ayn› durum flöyle tasvir edilir:
Kifli o gün, kendi kardeflinden kaçar; Annesinden ve babas›ndan,
Eflinden ve çocuklar›ndan, O gün, onlardan her birisinin kendine
yetecek bir ifli vard›r. (Abese Suresi, 34-37)

fiirke dayal› romantik sevgi anlay›fl› toplumda "aflk", "roman-

tizm", "saf ve temiz duygular" vb. fleklinde masum gösterilir, hatta yü-

celtilip teflvik edilir. Özellikle genç yafltaki insanlar› etkisine alan bu

romantizm telkini ak›l ve fluurun geliflmesini engelledi¤i için, dinden,

imandan, yarat›l›fl amaçlar›ndan haberleri olmayan, Allah'› unutmufl,

Allah sevgisini, Allah korkusunu bilmeyen, flirki do¤al bir davran›fl,

bir yaflam tarz› haline getirmifl sapk›n nesiller ortaya ç›kmaktad›r. 

Televizyonlarda ve filmlerde romantizm ve duygusal konular çok

yo¤un bir flekilde insanlara empoze

edilir. Duygusall›k adeta insan›n do-

¤al bir ihtiyac› olarak öne sürülür.

Romantizm flark›larda, fliirlerde, ki-

taplarda en revaçta, en ön planda ifl-

lenen temad›r. fieytan duygusall›¤›n

insanlar›n akletmelerini, gerçekleri

görmelerini,     Allah'› anmalar›n›,

yarat›l›fl amaçlar›n› ve ahireti dü-

flünmelerini engelleyen, onlar› dini

yaflamaktan uzaklaflt›ran, flirke bat›-

ran bir illet oldu¤unu çok iyi bilir.

Bu yüzden her kesimdeki ve her

sektördeki yandafllar›n›, duygusall›k

telkinini en yo¤un ve s›k olarak
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karanlık gecenin parçalarına

bürünmüş gibidir. İşte bun-

lar ateşin halkıdırlar; orada

süresiz kalacaklardır. O gün,

onların tümünü bir arada

toplayacağız, sonra şirk ka-

tanlara: "Yerinizden ayrılma-

yınız; siz de, şirk koştukları-

nız da" diyeceğiz. Artık on-

ların arasını açmışızdır...

(Yunus Suresi, 27-28) 



ayakta tutacak biçimde yönlendirir. 

Bu nedenle, flirk koflmay› yaln›zca tafltan tahtadan putlara secde

etmek sananlar, bu dünyada kendilerini müsta¤ni görüp ahirette de

"Rabbimiz olan Allah'a andolsun biz müflriklerden de¤ildik"

(En'am Suresi, 22) diyenlerden olmaktan çok sak›nmal›d›rlar.

Müminlerin Sevgisi
K›sacas› sevgi duygusunun Allah'tan baflkas›na, O'nun yaratt›kla-

r›na yönlendirilmesi flirki ortaya ç›karan önemli bir sebeptir. Mümin-

ler ise, daha önce de belirtti¤imiz gibi yaln›zca Allah'› severler, di¤er

müminleri ve Allah'›n yaratt›klar›n› da onlarda Allah'›n tecellilerini,

Allah'›n s›fatlar›n› gördükleri için Allah ad›na severler. Allah'tan ba-

¤›ms›z, müstakil varl›klar olarak sevmezler. Bu da halis iman›n flart›

ve göstergesidir.

Müminin sevgisi berrak, nurlu, kalpte ferahl›k oluflturan bir sev-

gidir. Çünkü sevgisinin gerçek muhatab› Allah't›r. Bu yüzden, dünya-

da Allah'›n tecellilerini bar›nd›rd›¤› için sevdi¤i bir kimse veya varl›k

ölünce veya sevdi¤i bir eflya kaybolunca, kendisinden al›n›nca mümin

üzülmez, bir mahrumiyet, ayr›l›k ac›s› çekmez. Çünkü sevdi¤i varl›k-

taki maddi manevi bütün güzelliklerin, tecellilerin gerçek sahibi

Allah't›r. Allah ebedi ve ezelidir. Hepsinden önemlisi kendisine flah

damar›ndan daha yak›nd›r. Allah, yaln›zca kendisini imtihan etmek

için geçici olarak baz› tecellilerini geri alm›flt›r. ‹man›n› ve bu anlay›fl›-

n› sürdürdü¤ü sürece dilerse bu dünyada dilerse ahirette sonsuza dek

kendisine çok daha yo¤un olarak pek çok güzel s›fat›yla tecelli edecek-

tir. ‹flte bu s›rr› kavrad›¤› ve kat›ks›z gerçek imana kavufltu¤u için mü-

mine üzüntü ve ac› verecek hiçbir durum söz konusu olmaz. Allah

müminin bu ruh halini flöyle tarif eder:

fiüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah't›r" deyip sonra do¤ru bir istika-

met tutturanlar (yok mu); art›k onlar için korku yoktur ve onlar

mahzun olmayacaklard›r. (Ahkaf Suresi, 13)
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fiüphesiz Allah, insanlara

hiçbir fleyle zulmetmez.

Ancak insanlar, kendi

nefislerine zulmediyorlar.  

(Yunus Suresi, 44)



D
uygusall›k kiflide ruhsal ve manevi yönden büyük bir y›k›ma

yol açt›¤› gibi, fiziksel olarak da ciddi bir tahribat yapar.

Bunlar›n bafl›nda kiflinin gizleyemedi¤i, herkes taraf›ndan

gözlemlenebilen fiziksel de¤iflimler gelir. Çünkü ruhen yaflanan hu-

zursuzluklar, gerilimler, üzüntüler do¤al olarak insan›n d›fl görünü-

müne de yans›r. Yüz kaslar›, bak›fllar›, mimikleri, el ve kol hareketleri,

ses tonlar› bu kimselerin her aç›dan duygusall›¤›n etkisi alt›nda olduk-

lar›n› hissettirir.

Duygusal insanlarda "psikosomatik" hastal›klar›n, yani ruhsal

problemlerin yol açt›¤› fiziksel bozukluklar›n tümüne rastlanabilir.

Vücudun fiziksel anlamda direnci k›r›larak, güçten düfler. Bunun so-

nucu olarak ba¤›fl›kl›k sistemi çöker ve birbiri arkas›na hastal›klara ya-

kalan›r veya mevcut bir hastal›¤›n›n iyileflmesi gecikir. 

Hastal›klar›n yan› s›ra saç dökülmesi, a¤armas›, matlaflmas›, cil-

din neminin çekilerek kurumas›, kal›nlaflmas›, esnekli¤ini kaybederek

k›r›flmas›, çatlamas›, bunun sonucunda d›flar›dan her türlü enfeksiyo-

na aç›k hale gelmesi, hücrelerin yenilenmesi gecikti¤i için cilt bozuk-

luklar›n›n kal›c› bir görünüm almas›, rengin soluklaflarak yüzün sarar-

mas›, gözlerin matlaflmas› gibi daha pek çok olumsuz de¤ifliklik de be-

raberinde yaflan›r. Bu sebeple herfleyi sorun edinen, romantik, hüzün-

lenmeye e¤ilimli insanlar erken yaflta çökerler. Vücutlar› senelerce, gü-

nün her an›nda süren bu gerilimi, duygusal f›rt›nalar›, ruhi dalgalan-

malar› kald›ramaz. Bunun sonucu olarak fliddetli yafll›l›k alametleri

görülür ve kal›c› fiziksel tahribatlar oluflur. 

Duygusall›¤›n kifliye fiziksel olarak verdi¤i zararlar bu kadarla da

kalmaz. Kiflinin içindeki karanl›k ve hüzün yüzüne ve tav›rlar›na da

yans›d›¤›ndan bütün dinamizmi, canl›l›¤›, yaflama sevinci, flevki dola-

y›s›yla da insani güzelli¤i ve gösterifli ciddi flekilde azal›r. Bak›fllar›n›n

donuklaflmas›, gözlerinin küçülmesi, saçlar›n›n seyrekleflmesi ya da

cans›zlaflmas›, yüz kaslar› gerildi¤i için ifadesinin gergin, kasvetli ve
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itici olmas› bu de¤iflimlerden sadece birkaç›d›r. Nitekim nefleli, rahat,

huzurlu olan kimselerin gerilimli, stresli, a¤lamaya yatk›n kiflilere gö-

re daha uzun yaflad›klar›, daha sa¤l›kl› olduklar› da pek çok bilimsel

araflt›rmayla do¤rulanm›fl bir gerçektir.

Dahas›, vücutlar›ndaki bu de¤iflimler karfl›s›nda dünyan›n gelip

geçici bir yer oldu¤unu, ne kadar acizlik içinde olduklar›n› düflüne-

ceklerine ve Allah'a teslim olup iman edeceklerine, yaflad›klar› bu ka-

busu daha da fliddetlendirirler. Yafllanman›n, hastalanman›n da kendi-

lerine hay›r olabilecek yönlerini takdir edemedikleri için, bu durumla-

r› morallerini bozan, sürekli ak›llar›ndan ç›kmayan bir endifleye dönü-

flür. ‹flte bu k›s›r döngü sonucunda vücutlar›n›n da kald›ramayaca¤›

bir yükün alt›na girerler. Nitekim ço¤u doktor birçok hastal›¤›n sebe-

bini üzüntü, s›k›nt›, stres olarak aç›klarken, tek kurtulufl yolu olarak

da yüksek moral ve nefleyi önerir. 

Stres ve depresyona ba¤l› olarak uyku ve beslenme düzensizlik-

leri, tansiyon hastal›klar›, mide, böbrek, kalp gibi iç organlarda ortaya

ç›kan çeflitli hastal›klar, ast›m gibi solunum bozukluklar›, alerji, egza-

ma, sedef gibi deri hastal›klar›, migren, kanser türleri ve daha pek çok

sorunun psikolojik kaynakl› oldu¤u tespit edilmifltir. Vücudun stres

karfl›s›nda tepkisi sonucu, vücuttaki biyokimyasal reaksiyonlar, enerji
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tüketimi maksimum seviyeye ç›kar. Bu stres halinin süreklili¤inde ise

vücut fonksiyonlar› de¤iflerek dengesizliklere sebep olur. 

Stresin sebep oldu¤u a¤r›lardan ise uzmanlar flöyle bahsetmekte-

dirler: 

Stres ve stresin do¤urdu¤u gerginlik ve a¤r› aras›nda önemli bir ilifl-

ki vard›r. Stresin sebep oldu¤u gerginlik damarlar›n daralmas›na, ka-

fan›n belirli bölgelerine giden kan ak›m›n›n bozulmas›na ve o bölge-

ye giden kan›n bir hayli azalmas›na yol açar. Di¤er taraftan bir doku-

nun kans›z kalmas› do¤rudan a¤r›ya sebep olur. Çünkü muhtemelen

bir taraftan gergin dokunun daha çok oksijene ihtiyaç göstermesi, di-

¤er taraftan dokunun zaten yetersiz kanla beslenmesi özel a¤r› al›c›-

lar›n› uyar›r. Bu arada adrenalin ve noradrenalin gibi stres s›ras›nda

sinir sistemini etkileyen maddeler de salg›lanm›fl olur. Bunlar da

do¤rudan veya dolayl› olarak

kaslar›n gerginli¤ini art›r›r ve

h›zland›r›r. Böylece a¤r› gergin-

li¤e, gerginlik kayg›ya, kayg› da

a¤r›n›n fliddetlenmesine yol

açar.12

‹man etmeyen kimselerde

depresyon, stres, bunal›m sonucu

haf›za zay›flamas›, dikkat da¤›n›k-

l›¤›, yorum bozukluklar›, mant›k-

s›zl›klar, tikler, kontrolsüz tav›rlar

görülürken, müminler aklen ve ru-

hen son derece sa¤l›kl› ve dengeli

olurlar. Çünkü gerçek huzur, kal›c›

nefle ancak Allah'a teslim olmakla,

tevekkül etmekle mümkün olur.

Müminler de Allah'a ve Allah'›n
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yaratt›¤› kadere teslimiyet ve tevekkül içinde yaflad›klar›ndan neflele-

ri de, huzurlar› da daimi olur. Allah'tan bir nimet olarak bu tür bir y›p-

ranman›n etkilerinden korunmufl olurlar. 

Romantizmin insanlara getirdi¤i büyük bir bela olan hüzün duy-

gusu, ancak iman›n getirdi¤i tevekkül ve sevinçle ortadan kalkar.

Allah, cennete giden müminlerin flu flekilde hamd ettiklerini bildir-

mektedir:
Derler ki: "Bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun;
flüphesiz Rabbimiz, gerçekten ba¤›fllayand›r, flükrü kabul eden-
dir." (Fat›r Suresi, 34)
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Allah takva sahiplerini (inanarak

ve inançlar›n› uygulayarak) zafere

ulaflmalar› dolay›s›yla kurtar›r.

Onlara kötülük dokunmaz ve

onlar hüzne kap›lmayacaklard›r. 

(Zümer Suresi, 61)



D
inden uzak bir ahlak ve yaflam flekli benimsemifl kimselerde-

ki en köklü kiflilik bozukluklar›ndan biri olan duygusall›k,

asl›nda zannedildi¤i gibi kiflinin do¤ufltan sahip oldu¤u ya

da terk edemeyece¤i bir karakter özelli¤i de¤ildir. 

Bu ruh hali kiflinin bilinçli ya da bilinçsiz telkinle elde etti¤i bir

yöndür. Dolay›s›yla duygulara kap›lman›n -a¤laman›n, hüzünlenme-

nin, öfkelenmenin- iradeleri d›fl›nda oldu¤unu, buna karfl› koymaya

güç yetiremediklerini iddia edenler de samimi olarak düflündüklerin-

de bunun geçerli olmad›¤›n› göreceklerdir. Örne¤in a¤layan, üzgün

bir kifliye büyük mebla¤l› bir para teklif edildi¤inde ya da ciddi bir

baflka menfaat sunuldu¤unda birden bire neflelenebilmesi, istedi¤i, ge-

rekli gördü¤ü takdirde bu ruh halinden kolayl›kla ç›kabilece¤inin en

net göstergesidir. O zaman kiflinin özel olarak elde etti¤i bu duygusal

yön hem çevresine karfl› vicdans›zca bir tav›r, hem de Allah'›n Ku-

ran'da haber verdi¤i gibi kiflinin kendi kendine zulmetmesidir:
fiüphesiz Allah, insanlara hiçbir fleyle zulmetmez. Ancak insanlar,

kendi nefislerine zulmediyorlar. (Yunus Suresi, 44)

Ancak duygusal insanlar bu gerçe¤i kavrayamazlar. Onlar sürek-

li hüzünlü ve umutsuz bir ruh hali içindedirler. Hangi flartlar alt›nda

olursa olsun, kendilerine üzülecek, s›k›nt› duyacak bir konu bulurlar.

Asl›nda bu insanlar kendi elleriyle kendilerine zulmetmektedirler. Bu

gerçek bir ayette flöyle bildirilir:
Biz insanlara bir rahmet tadd›rd›¤›m›z zaman, onunla sevinirler;

kendi ellerinin takdim etti¤i dolay›s›yla onlara bir kötülük isabet

etti¤inde, hemen umutsuzlu¤a kap›l›rlar. (Rum Suresi, 36)

Bu tarz kiflilerin romantik ruh halinden ç›kabilmesi, bu illetten

kurtulabilmesi için fleytan›n vaatlerine, aldatmacalar›na karfl› uyan›k,

akl›n›n ve vicdan›n›n da tam aç›k olmas› gerekir. Bu ise ancak kiflinin

iman› ölçüsünde mümkün olur. 

Gerçek bir Müslüman kendisine romantizmin acizli¤ini yak›flt›r-

maz; ak›lc› olur, sorunlara çözüm getirir, çevresindekilere örnek olur.
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Mutsuz, afl›r› duygusal, karamsar insanlar dünyadaki güzelliklerin ve

nimetlerin fark›na varamazlar.  Çevrelerinde binbir türlü güzellik

varken, onlar hep herfleyin olumsuz yönlerini görür, daha da

mutsuzlafl›rlar. Oysa Allah, rahmeti ve flefkati ile insanlar için

dünyada say›s›z nimet yaratm›flt›r. Ak›l ve vicdan sahibi müminler

bunlar› hemen farkedip, nimetlerin sevinci ile Allah’a flükrederler. 



Ayr›ca Müslüman güzel ahlak› yaflamas›ndan, güzel söz söylemesin-

den ötürü de do¤al olarak nefleli olur. Çünkü do¤ru tavr›n müjdesi,

›fl›¤›, ayd›nl›¤›, nuru en zor ortamda bile insana nefle ve sevinç vere-

cek; dünyada huzurlu, flanl›, flerefli güzel bir hayata, ahirette ise son-

suz sevinç ve nefleye vesile olacakt›r. Dolay›s›yla her an Allah'›n be¤e-

nece¤i bir niyet ve hal içinde olan müminler için, üzüntü ya da s›k›nt›

konusu olacak, onlar› karamsarl›¤a sürükleyecek hiçbir fley olmaz. Ni-

tekim bir ayette Allah flöyle bildirmektedir:
Allah takva sahiplerini (inanarak ve inançlar›n› uygulayarak) za-

fere ulaflmalar› dolay›s›yla kurtar›r. Onlara kötülük dokunmaz ve

onlar hüzne kap›lmayacaklard›r. (Zümer Suresi, 61)

Ayr›ca müminlerdeki nefle, mutluluk, huzur ve güven kendileri

için cennet ortam›n›n dünya flartlar›ndaki bir yans›mas›d›r. Dünyada

bafllayan bu sevinçleri ahirette Allah'tan umut ettikleri cenneti kazan-

m›fl olman›n kesinleflmesiyle birlikte daimi olur. ‹nananlar›n ahirette-

ki sevinç içindeki durumlar› bir ayette flöyle bildirilmifltir:
Art›k Allah, onlar› böyle bir günün flerrinden korumufl ve onlara

par›lt›l› bir ayd›nl›k ve bir sevinç vermifltir. (‹nsan Suresi, 11) 

Bir baflka ayette ise Allah ahiret günü müminlerle inkarc›lar ara-

s›ndaki fark› flöyle bildirir:
O gün, öyle yüzler vard›r ki apayd›nl›kt›r; güler ve sevinç içinde-

dir. Ve o gün, öyle yüzler de vard›r ki üzerini toz bürümüfltür. Bir

karart› sar›p-kaplam›flt›r. ‹flte onlar da, kafir, facir olanlard›r. (Abe-

se Suresi, 38-42)

‹nkarc›lar da ahirette dünyada fleytana uyarak yaflad›klar› ceh-

nennem hayat›n›n asl›n› -kat kat fliddetlisini ve sonsuza kadar sürecek

olan›n›- yaflarlar. T›pk› müminlerin nefle ve mutluluklar›n›n cennette

kesintisiz ve süresiz devam edece¤i gibi:
(K›yametin) Gelece¤i günde, O'nun izni olmaks›z›n, hiç kimse söz

söyleyemez. Art›k onlardan kimi 'bedbaht ve mutsuz', (kimi de)

mutlu ve bahtiyard›r. Mutsuz olanlar atefltedirler, onlar için orada
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(kah›rla ve ac›yla) nefes al›p vermeler vard›r. Onlar, Rabbinin di-
lemesi d›fl›nda gökler ve yer sürüp gittikçe, orada süresiz kalacak-
lard›r. Çünkü Rabbin, gerçekten diledi¤ini yapand›r. Mutlu olan-
lar da, art›k onlar cennettedirler. Rabbinin dilemesi d›fl›nda gökler
ve yer sürüp gittikçe, orada süresiz kalacaklard›r. (Bu) kesintisi ol-
mayan bir ihsand›r. (Hud Suresi, 105-108)
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De ki: "O, herfleyin Rabbi iken,

ben Allah'tan baflka bir Rab mi

arayay›m? Hiç bir nefis,

kendisinden baflkas›n›n aleyhine

(günah) kazanmaz. Günahkar olan

bir baflkas›n›n günah yükünü

tafl›maz. Sonunda dönüflünüz

Rabbinizedir. O, size hakk›nda

anlaflmazl›¤a düfltü¤ünüz fleyleri

haber verecektir." 

(Enam Suresi, 174)



D
arwinizm, yani evrim teorisi, yaratılıfl gerçe¤ini reddetmek

amacıyla ortaya atılmıfl, ancak baflarılı olamamıfl bilim dıflı

bir safsatadan baflka bir fley de¤ildir. Canlılı¤ın, cansız mad-

delerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve canlı-

larda çok mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim tarafından ispat

edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah'ın tüm evreni ve canlıları yarat-

mıfl oldu¤u gerçe¤i, bilim tarafından da kanıtlanmıfltır. Bugün evrim

teorisini ayakta tutmak için dünya çapında yürütülen propaganda, sa-

dece bilimsel gerçeklerin çarpıtılmasına, taraflı yorumlanmasına, bi-

lim görüntüsü altında söylenen yalanlara ve yapılan sahtekarlıklara

dayalıdır. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisi-

nin bilim tarihindeki en büyük yanılgı oldu¤u, son 20-30 yıldır bilim

dünyasında giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yapılan arafltırmalar, Darwinist iddiaların tamamen

yanlıfl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adamı ta-

rafından dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pale-

ontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›, Darwi-

nizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini art›k yarat›l›fl ger-

çe¤iyle aç›klamaktad›rlar. Bugün bilimsel geliflmeler, evreni ve tüm

canl›lar› Allah’›n yaratm›fl oldu¤u gerçe¤ini gözler önüne sermektedir.  

Evrim teorisinin çöküflünü ve yaratılıflın delillerini di¤er pek çok

çalıflmamızda bütün bilimsel detaylarıyla ele aldık ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, taflıdı¤ı büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vardır. 

Darwin’i Y›kan Zorluklar

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olması-

na karflın, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim
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dünyasının gündemine sokan en önemli

geliflme, Charles Darwin'in 1859 yılında

yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı.

Darwin bu kitapta dünya üzerindeki fark-

lı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattı¤ı

gerçe¤ine karflı çıkıyordu. Darwin'e göre,

tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve

zaman içinde küçük de¤iflimlerle farklı-

laflmıfllardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilim-

sel bulguya dayanmıyordu; kendisinin de

kabul etti¤i gibi sadece bir "mantık yürüt-

me" idi. Hatta Darwin'in kitabındaki "Te-

orinin Zorlukları" bafllıklı uzun bölümde

itiraf etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karflısında açık veriyordu.

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların geliflen bilim tarafından aflıla-

ca¤ını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendirece¤ini umuyordu.

Bunu kitabında sık sık belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in

umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer dayanak-

sız bırakmıfltır. 

Darwinizm'in bilim karflısındaki yenilgisi, üç temel bafllıkta ince-

lenebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktı¤ını asla

açıklayamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte ev-

rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu

yoktur.

3) Fosil kayıtları, evrim teorisinin öngörülerinin tam aksine bir

tablo ortaya koymaktadır. 

Bu bölümde, bu üç temel bafllı¤ı ana hatları ile inceleyece¤iz.
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Afl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaflık 3.8 milyar yıl

önce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini id-

dia etmektedir. Tek bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks

canlı türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçeklefl-

miflse neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadı¤ı, teorinin

açıklayamadı¤ı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edi-

len evrim sürecinin ilk basama¤ı üzerinde durmak gerekir. Sözü edi-

len o "ilk hücre" nasıl ortaya çıkmıfltır?

Evrim teorisi, yaratılıflı reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi

kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasarım, plan ve düzenle-

me olmadan, do¤a kanunları içinde rastlantısal olarak meydana geldi-

¤ini iddia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda

ortaya canlı bir hücre çıkarmıfl olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel

biyoloji kanunlarına aykırı bir iddiadır. 

"Hayat Hayattan Gelir"

Darwin, kitabında hayatın kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlayıflı, canlıların çok basit bir

yapıya sahip olduklarını varsayıyordu. Ortaça¤'dan beri inanılan

"spontane jenerasyon" adlı teoriye göre, cansız maddelerin tesadüfen

biraraya gelip, canlı bir varlık oluflturabileceklerine inanılıyordu. Bu

dönemde böceklerin yemek artıklarından, farelerin de bu¤daydan

olufltu¤u yaygın bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç de-

neyler yapılmıfltı. Kirli bir paçavranın üzerine biraz bu¤day konmufl

ve biraz beklendi¤inde bu karıflımdan farelerin oluflaca¤ı sanılmıfltı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildi¤i-
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ne bir delil sayılıyordu. Oysa

daha sonra anlaflılacaktı ki, et-

lerin üzerindeki kurtlar kendi-

liklerinden oluflmuyorlar, si-

neklerin getirip bıraktıkları

gözle görülmeyen larvalardan

çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni

adlı kitabını yazdı¤ı dönemde

ise, bakterilerin cansız madde-

den oluflabildikleri inancı, bi-

lim dünyasında yaygın bir ka-

bul görüyordu. Oysa Dar-

win'in kitabının yayınlanma-

sından befl yıl sonra, ünlü

Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inancı kesin

olarak çürüttü. Pasteur yaptı¤ı uzun çalıflma ve deneyler sonucunda

vardı¤ı sonucu flöyle özetlemiflti: "Cansız maddelerin hayat oluflturabile-

ce¤i iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüfltür."13

Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karflı uzun

süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canlı hücresinin karmaflık yapısı-

nı ortaya çıkardıkça, hayatın kendili¤inden oluflabilece¤i iddiasının

geçersizli¤i daha da açık hale geldi.

20. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya at-

tı¤ı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebilece-

¤ini ispat etmeye çalıfltı. Ancak bu çalıflmalar baflarısızlıkla sonuçlana-

cak ve Oparin flu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: "Maalesef hücrenin
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"cans›z madde canl›l›k oluflturabilir" iddias›n›

yapt›¤› deneylerle geçersiz k›ld›.



kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en ka-

ranlık noktayı oluflturmaktadır."14

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, haya-

tın kökeni konusunu çözüme kavuflturacak de-

neyler yapmaya çalıfltılar. Bu deneylerin en ün-

lüsü, Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafın-

dan 1953 yılında düzenlendi. Miller, ilkel dün-

ya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazları

bir deney düzene¤inde birlefltirerek ve bu karı-

flıma enerji ekleyerek, proteinlerin yapısında

kullanılan birkaç organik molekül (aminoasit)

sentezledi. O yıllarda evrim adına önemli bir

aflama gibi tanıtılan bu deneyin geçerli olmadı-

¤ı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya koflullarından çok

farklı oldu¤u, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.15

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandı¤ı

atmosfer ortamının gerçekçi olmadı¤ını itiraf etti.16

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak

için 20. yüzy›l boyunca yürütülen tüm ev-

rimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçlan-

d›. San Diego Scripps Enstitüsü'nden ün-

lü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth

dergisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir

makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken,

hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip oldu-

¤umuz en büyük çözülmemifl problemle

karfl› karfl›yay›z: Hayat yeryüzünde nas›l

bafllad›?17
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hayat›n kökenine ev-

rimci bir aç›klama ge-
tirmek için yürüttü¤ü
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En son evrimci kaynaklar›n da
kabul etti¤i gibi, hayat›n köke-

ni, hala evrim teorisi için bü-
yük bir açmazd›r. 



Hayat›n Kompleks Yap›s› 

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir

açmaza girmesinin bafllıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile

inanılmaz derecede karmaflık yapılara sahip olmasıdır. Canlı hücresi,

insano¤lunun yaptı¤ı bütün teknolojik ürünlerden daha karmaflıktır.

Öyle ki bugün dünyanın en geliflmifl laboratuvarlarında bile cansız

maddeler biraraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlantı-

larla açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taflı olan

proteinlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik

ortalama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de

1'den küçük olasılıklar pratik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çe-

kirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise,

inanılmaz bir bilgi bankasıdır. ‹nsan DNA'sının içerdi¤i bilginin, e¤er

ka¤ıda dökülmeye kalkılsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kü-

tüphane oluflturaca¤ı hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birta-

kım özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile efllenebilir. Ama

bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda ger-

çekleflir. Birbirine ba¤ımlı olduklarından, efllemenin meydana gelebil-

mesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın

kendili¤inden olufltu¤u senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego

California Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific

American dergisinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçe¤i flöyle itiraf

eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluflmaları

aflırı derecede ihtimal dıflıdır. Ama bunların birisi olmadan di¤erini elde et-

mek de mümkün de¤ildir. Dolayısıyla insan, yaflamın kimyasal yollarla or-

taya çıkmasının asla mümkün olmadı¤ı sonucuna varmak zorunda kalmak-
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tadır.18

Kuflkusuz e¤er hayatın do¤al etkenlerle ortaya çıkması imkansız

ise, bu durumda hayatın do¤aüstü bir biçimde "yaratıldı¤ını" kabul et-

mek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı yaratılıflı reddetmek olan ev-

rim teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

Evrimin Hayali Mekanizmalar›

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin

"evrim mekanizmaları" olarak öne sürdü¤ü iki kavramın da gerçekte

hiçbir evrimlefltirici güce sahip olmadı¤ının anlaflılmıfl olmasıdır. 

Darwin, ortaya attı¤ı evrim iddiasını tamamen "do¤al seleksiyon"

mekanizmasına ba¤lamıfltı. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitabının

isminden de açıkça anlaflılıyordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yo-

luyla...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam müca-

delesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalaca-

¤ı düflüncesine dayanır. Örne¤in yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit
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Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA molekülü, dört ayr› molekülün
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Elbette böylesine ola¤anüstü bir bilgi, tesadüf kavram›n› kesin biçimde geçer-

siz k›lmaktad›r.



edilen bir geyik sürüsünde, daha hızlı koflabilen geyikler hayatta kala-

caktır. Böylece geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluflacaktır.

Ama elbette bu mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onları baflka bir

canlı türüne, örne¤in atlara dönüfltürmez. Dolayısıyla do¤al seleksi-

yon mekanizması hiçbir evrimlefltirici güce sahip de¤ildir. Darwin de

bu gerçe¤in farkındaydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında "Faydalı de¤i-

fliklikler oluflmadı¤ı sürece do¤al seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zo-

runda kalmıfltı.19

Lamarck'›n Etkisi

Peki bu "faydalı de¤ifliklikler" nasıl oluflabilirdi? Darwin, kendi

döneminin ilkel bilim anlayıflı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak

cevaplamaya çalıflmıfltı. Darwin'den önce yaflamıfl olan Fransız biyo-

log Lamarck'a göre, canlılar yaflamları sırasında geçirdikleri fiziksel

de¤ifliklikleri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu

özellikler sonucunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örne¤in Lamarck'a

göre zürafalar ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açların yaprakları-

nı yemek için çabalarken nesilden nesile boyunları uzamıfltı. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adlı
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kitabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla bali-

nalara dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.20

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzyılda geliflen genetik bilimiy-

le kesinleflen kalıtım kanunları, kazanılmıfl özelliklerin sonraki nesille-

re aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece do¤al seleksiyon

"tek baflına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kal-

mıfl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların

sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yanı-

na "faydalı de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların gen-

lerinde radyasyon gibi dıfl etkiler ya da kopyalama hataları sonucun-

da oluflan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim adına geçerlili¤ini koruyan model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı tü-
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Evrimciler yüzy›l›n bafl›ndan beri sinekleri mutasyona u¤ratarak, fay-
dal› mutasyon örne¤i oluflturmaya çal›flt›lar. Ancak ony›llarca süren
bu çabalar›n sonucunda elde edilen tek sonuç, sakat, hastal›kl› ve ku-
surlu sinekler oldu. Üstte solda, normal bir meyve sine¤inin kafas› ve
sa¤da ise mutasyona u¤ram›fl di¤er bir meyve sine¤i görülüyor.
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rünün, bu canlıların, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi sayısız kompleks

organlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir sü-

reç sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bıra-

kan açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları gelifltirmez-

ler, aksine her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahip-

tir. Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rastgele bir etki ancak zarar

verir. Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana ge-

lirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların evrimsel

bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede özel-

leflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir de¤iflim, ya et-

kisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir

de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek

veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir flehri gelifltirmez, ona

yıkım getirir.21

Rastgele mutasyonlar insanlara ve di¤er tüm canl›lara her zaman için zarar
verirler. Resimlerde görülen çocuklar Çernobil kazas›n›n sonucunda sakat
kalm›fllard›r. 



Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi geliflti-

ren mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı ol-

du¤u görüldü. Anlaflıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" ola-

rak gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sa-

kat bırakan genetik olaylardır. (‹nsanlarda mutasyonun en sık görülen

etkisi de kanserdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim meka-

nizması" olamaz. Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi,

"tek baflına hiçbir fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "ev-

rim mekanizması" olmadı¤ını göstermektedir. Evrim mekanizması ol-

madı¤ına göre de, evrim denen hayali süreç yaflanmıfl olamaz.

Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmamıfl oldu¤unun

en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisine göre bütün canlılar birbirlerinden türemifllerdir.

Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve

bütün türler bu flekilde ortaya çıkmıfllardır. Teoriye göre bu dönüflüm

yüz milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamıfl ve kade-

me kademe ilerlemifltir. Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm sü-

reci içinde sayısız "ara türler"in oluflmufl ve yaflamıfl olmaları gerekir.

Örne¤in geçmiflte, balık özelliklerini taflımalarına ra¤men, bir yandan

da bazı sürüngen özellikleri kazanmıfl olan yarı balık-yarı sürüngen

canlılar yaflamıfl olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taflırken, bir

yandan da bazı kufl özellikleri kazanmıfl sürüngen-kufllar ortaya çık-

mıfl olmalıdır. Bunlar, bir geçifl sürecinde oldukları için de, sakat, ek-

sik, kusurlu canlılar olmalıdır. Evrimciler geçmiflte yaflamıfl oldukları-

na inandıkları bu teorik yaratıklara "ara geçifl formu" adını verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canlılar geçmiflte yaflamıfllarsa bunların sa-

yılarının ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir.
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100-150 mil-
yon y›ll›k de-
nizy›ld›z› fo-
sili (L.Creta-
ceous dö-
nem)

100-150 mil-
yon y›ll›k ka-
rides fosili
(L.Cretace-
ous dönem)

Ordovikyen dev-
rine ait 450 mil-
yon y›ll›k "at t›r-
na¤› yengeci"
fosili 

150-200 milyon
y›ll›k yusufçuk
fosili (Jurassic-
Recent dönem)

Resimlerde de görüldü¤ü gibi, yap›lan arkeolojik kaz›lar sonucu bulunan tüm
fosil örnekleri, günümüzde yaflayan örneklerinden farks›zd›r.

Yaflayan Fosiller Evrimi Çürütüyor



Ve bu ucube canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlan-

ması gerekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle açıklamıfltır:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan sayısız ara-geçifl çeflitleri

mutlaka yaflamıfl olmalıdır... Bunların yaflamıfl olduklarının kanıtları da sa-

dece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.22

Darwin’in Y›k›lan Umutlar›

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanın-

da hummalı fosil arafltırmaları yapıldı¤ı halde bu ara geçifl formlarına

rastlanamamıfltır. Yapılan kazılarda ve arafltırmalarda elde edilen bü-

tün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzün-

de birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını gös-

termifltir. Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir ev-

rimci olmasına karflın bu gerçe¤i flöyle itiraf eder: 

Sorunumuz fludur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak inceledi¤imizde, türler

ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karflılaflırız; ka-

demeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görürüz.23

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçifl

formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar.

Bu, Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin

yaratıldıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türü-

nün, kendisinden evrimleflti¤i hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusur-

suz olarak ortaya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmıfl olma-

sıdır. Bu gerçek, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da

kabul edilir:

Yaratılıfl ve evrim, yaflayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegane

iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksik-

siz bir biçimde ortaya çıkmıfllardır ya da böyle olmamıfltır. E¤er böyle olma-

dıysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı

türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmalıdırlar. Ama e¤er eksiksiz ve
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mükemmel bir biçimde ortaya çıkmıfllarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl

tarafından yaratılmıfl olmaları gerekir.24

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bi-

çimde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-

win'in sandı¤ının aksine, evrim de¤il yaratılıfltır.

‹nsan›n Evrimi Masal›

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu,

insanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yafla-

yan modern insanın maymunsu birtakım yaratıklardan geldi¤ini var-

sayar. 4-5 milyon yıl önce baflladı¤ı varsayılan bu süreçte, modern in-

san ile ataları arasında bazı "ara form"ların yafladı¤ı iddia edilir. Ger-

çekte tümüyle hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:
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Fosil kay›tlar› evrim teorisinin önünde çok büyük bir engeldir. Çünkü bu kay›t-
lar, canl› türlerinin aralar›nda hiçbir evrimsel geçifl formu bulunmadan, bir anda
ve eksiksiz yap›lar›yla ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Bu gerçek türlerin ayr›
ayr› yarat›ld›klar›n›n ispatlar›ndan biridir.

410 milyon y›ll›k Coelacanth fosili
(üstte) ve bu bal›¤›n 
günümüzdeki hali (solda)



1) Australopithecus

2) Homo habilis 

3) Homo erectus

4) Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney may-

munu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar

gerçekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir.

Lord Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve

ABD'den dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri

üzerinde yaptıkları çok genifl kapsamlı çalıflmalar, bu canlıların sade-

ce soyu tükenmifl bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiç-

bir benzerlik taflımadıklarını göstermifltir.25

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani

insan olarak sınıflandırırlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canlılar,

Australopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farklı can-

lılara ait fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim fleması oluflturur-

lar. Bu flema hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında ev-

rimsel bir iliflki oldu¤u asla ispatlanamamıfltır. Evrim teorisinin 20.

yüzyıldaki en önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo

sapiens'e uzanan zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder. 26

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus >

Homo sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir son-

rakinin atası oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son

bulguları, Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünya-

nın farklı bölgelerinde aynı dönemlerde yafladıklarını göstermektedir.27

Dahası Homo erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok mo-

dern zamanlara kadar yaflamıfllar, Homo sapiens neandertalensis ve

Homo sapiens sapiens (modern insan) ile aynı ortamda yan yana bu-

lunmufllardır.28

Bu ise elbette bu sınıfların birbirlerinin ataları oldukları iddiası-

nın geçersizli¤ini açıkça ortaya koymaktadır. Harvard Üniversitesi pa-
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leontologlarından Stephen Jay Go-

uld, kendisi de bir evrimci olmasına

karflın, Darwinist teorinin içine girdi-

¤i bu çıkmazı flöyle açıklar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde ya-

flayan üç farklı hominid (insanımsı)

çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤acı-

mıza ne oldu? 

Açıktır ki, bunların biri di¤erinden

gelmifl olamaz. Dahası, biri di¤eriyle

karflılafltırıldı¤ında evrimsel bir gelifl-

me trendi göstermemektedirler.29

Kısacası, medyada ya da ders ki-

taplarında yer alan hayali birtakım

"yarı maymun, yarı insan" canlıların

çizimleriyle, yani sırf propaganda yo-

luyla ayakta tutulmaya çalıflılan insa-

nın evrimi senaryosu, hiçbir bilimsel

temeli olmayan bir masaldan ibaret-

tir. 

Bu konuyu uzun yıllar incele-

yen, özellikle Australopithecus fosil-

leri üzerinde 15 yıl arafltırma yapan

‹ngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim

adamlarından Lord Solly Zucker-

man, bir evrimci olmasına ra¤men,

ortada maymunsu canlılardan insana

uzanan gerçek bir soy a¤acı olmadı¤ı sonucuna varmıfltır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıfltır. Bilimsel ola-

rak kabul etti¤i bilgi dallarından, bilim dıflı olarak kabul etti¤i bilgi
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haberlerde yukar›dakine benzer hayali "il-
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dallarına kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'ın bu tablosu-

na göre en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kim-

ya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da

sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dıflı" sayı-

lan kısımda ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum

ötesi algılama" kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zucker-

man, yelpazenin bu ucunu flöyle açıklar:

Objektif gerçekli¤in alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan bu

alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlan-

masına- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin müm-

kün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin

çeliflkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.30

‹flte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan bir-

takım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorum-

lamalarından ibarettir.

Darwin Formülü!

fiimdiye kadar ele aldı¤ımız tüm teknik delillerin yanında, ister-

seniz evrimcilerin nasıl saçma bir inanıfla sahip olduklarını bir de ço-

cukların bile anlayabilece¤i kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılı¤ın tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir.

Dolayısıyla bu iddiaya göre cansız ve fluursuz atomlar biraraya gele-

rek önce hücreyi oluflturmufllardır ve sonrasında aynı atomlar bir fle-

kilde di¤er canlıları ve insanı meydana getirmifllerdir. flimdi düflüne-

lim; canlılı¤ın yapıtaflı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi ele-

mentleri biraraya getirdi¤imizde bir yı¤ın oluflur. Bu atom yı¤ını, han-

gi ifllemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canlı oluflturamaz. ‹sterseniz

bu konuda bir "deney" tasarlayalım ve evrimcilerin aslında savunduk-

ları, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiayı onlar adına "Dar-
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win Formülü" adıyla inceleyelim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılı¤ın yapısında bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi element-

lerden bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan

ancak bu karıflımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemele-

ri de bu varillere eklesinler. Karıflımların içine, istedikleri kadar amino

asit, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluflma ihtimali

10950 olan) protein doldursunlar. Bu karıflımlara istedikleri oranda ısı

ve nem versinler. Bunları istedikleri geliflmifl cihazlarla karıfltırsınlar.

Varillerin baflına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar.

Bu uzmanlar babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle

milyarlarca, hatta trilyonlarca sene sürekli varillerin baflında beklesin-

ler. Bir canlının oluflması için hangi flartların var olması gerekti¤ine

inanılıyorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa

yapsınlar o varillerden kesinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları,

aslanları, arıları, kanaryaları, bülbülleri, papa¤anları, atları, yunusları,

gülleri, orkideleri, zambakları, karanfilleri, muzları, portakalları, el-

maları, hurmaları, domatesleri, kavunları, karpuzları, incirleri, zeytin-

leri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllarını, sülünleri, renk renk kelebek-

leri ve bunlar gibi milyonlarca canlı türünden hiçbirini oluflturamaz-

lar. De¤il burada birkaçını saydı¤ımız bu canlı varlıkları, bunların tek

bir hücresini bile elde edemezler. Kısacası, bilinçsiz atomlar biraraya

gelerek hücreyi oluflturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hüc-

reyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka kararlar alıp, elektron mikrosko-

bunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop altında izleyen

profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün yaratmasıy-

la hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir

safsatadır. Evrimcilerin ortaya attı¤ı iddialar üzerinde biraz bile dü-

flünmek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i açıkça gösterir.
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Göz ve Kulaktaki Teknoloji

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyece¤i bir di¤er ko-

nu ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kı-

saca cevap verelim. Bir cisimden gelen ıflınlar, gözde retinaya ters ola-

rak düfler. Bu ıflınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyalleri-

ne dönüfltürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen

küçücük bir noktaya ulaflır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden

sonra beyindeki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden

sonra flimdi düflünelim:

Beyin ıflı¤a kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ıflık beynin

bulundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapka-

ranlık, ıflı¤ın asla ulaflmadı¤ı, belki de hiç karflılaflmadı¤ınız kadar ka-

ranlık bir yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ıflıklı, pırıl pırıl bir dün-

yayı seyretmektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzyıl tek-

nolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamamıfltır. Ör-

ne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, son-

ra baflınızı kaldırın ve çevrenize bakın. flu anda gördü¤ünüz netlik ve

kalitedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net

bir görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon flirketinin üret-

ti¤i en geliflmifl televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce

mühendis bu netli¤e ulaflmak için çalıflmaktadır. Bunun için fabrika-

lar, dev tesisler kurulmakta, arafltırmalar yapılmakta, planlar ve tasa-

rımlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de flu anda

elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı

oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görün-

tü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesi-

niz. 

Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-
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zün görme kalitesine ulaflmaya çalıflmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir

televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç bo-

yutlu görmek mümkün de¤il, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka ta-

raf daha bulanık, ön taraf ise ka¤ıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman

gözün gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada

da, televizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekaniz-

manın tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. flimdi biri size, oda-

nızda duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya

geldi ve bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünür-

sünüz? Binlerce kiflinin biraraya gelip yapamadı¤ını fluursuz atomlar

nasıl yapsın? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet

tesadüfen oluflamıyorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de te-

sadüfen oluflamayaca¤ı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerli-

dir. Dıfl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta

kula¤a iletir; orta kulak aldı¤ı ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula-

¤a aktarır; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltüre-

rek beyne gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de be-

yindeki duyma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ıflık gibi sese

de kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dıflarısı ne kadar gürültülü de

olsa beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde

algılanır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini din-

lersiniz, kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o an-

da hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada

keskin bir sessizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılı-

yorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses ka-

yıt cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik

sistemleri bu çalıflmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu
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teknolojide çalıflan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤ın

oluflturdu¤u netlik ve kalitede bir sese ulaflılamamıfltır. En büyük mü-

zik sistemi flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi

kaydetti¤inde mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da olsa mut-

laka parazit oluflur veya müzik setini açtı¤ınızda daha müzik baflla-

madan bir cızırtı mutlaka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki tek-

nolojinin ürünü olan sesler son derece net ve kusursuzdur. Bir insan

kula¤ı, hiçbir zaman müzik setinde oldu¤u gibi cızırtılı veya parazitli

algılamaz; ses ne ise tam ve net bir biçimde onu algılar. Bu durum, in-

san yaratıldı¤ı günden bu yana böyledir. fiimdiye kadar insano¤lunun

yaptı¤ı hiçbir görüntü ve ses cihazı, göz ve kulak kadar hassas ve ba-

flarılı birer algılayıcı olamamıfltır. Ancak görme ve iflitme olayında,

tüm bunların ötesinde, çok büyük bir gerçek daha vardır.

Beynin ‹çinde Gören ve Duyan fiuur Kime Aittir?

Beynin içinde, ıflıl ıflıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri,

kuflların cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya

kitaplarında bu görüntünün beyinde nasıl olufltu¤una dair birçok de-

tay okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçe¤e hiçbir

yerde rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses,

koku ve his olarak algılayan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunla-

rı algılayan bir fluur bulunmaktadır. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakası ve sinir hüc-

relerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu-

¤unu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap ve-

rememektedirler. Çünkü bu fluur,    Allah'ın yaratmıfl oldu¤u ruhtur.
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Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç

duymaz. Bunların da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz.

Bu açık ve ilmi gerçe¤i okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç san-

timetreküplük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli,

gölgeli ve ıflıklı olarak sı¤dıran Yüce Allah'ı düflünüp, O'ndan korkup,

O'na sı¤ınması gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgular-

la açıkça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayatın

kökeni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdü¤ü evrim meka-

nizmalarının hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin ge-

rektirdi¤i ara formların yaflamadıklarını göstermektedir. Bu durumda,

elbette, evrim teorisinin bilime aykırı bir düflünce olarak bir kenara

atılması gerekir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli

gibi pek çok düflünce, bilimin gündeminden çıkarılmıfltır. Ama evrim

teorisi ısrarla bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar

teorinin elefltirilmesini "bilime saldırı" olarak göstermeye bile çalıfl-

maktadırlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanıfl olufludur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne ba¤lıdırlar ve Darwinizm'i de do¤a-

ya getirilebilecek yegane materyalist açıklama oldu¤u için benimse-

mektedirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden

ünlü bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Ric-

hard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" oldu¤unu flöyle

itiraf etmektedir:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl,
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do¤ru varsayılmıfl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama ge-

tirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kuralları de¤il. Aksine, mater-

yalizme olan 'a priori' ba¤lılı¤ımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir açık-

lama getiren arafltırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materya-

lizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir açıklamanın sahneye girme-

sine izin veremeyiz.31

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤lılık u¤runa ya-

flatılan bir dogma oldu¤unun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden

baflka hiçbir varlık olmadı¤ını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinç-

siz maddenin, hayatı yarattı¤ına inanır. Milyonlarca farklı canlı türü-

nün; örne¤in kuflların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin,

a¤açların, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içinde-

ki etkileflimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cansız madde-

nin içinden olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bi-

lime aykırı bir kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi

bir açıklamanın sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya de-

vam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insan-

lar ise, flu açık gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi

ve akla sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yok-

tan var eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yara-

tıp flekillendiren Allah'tır.

Evrim Teorisi Dünya Tarihinin En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideoloji-

nin etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantı¤ını kullanan her

insan, bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran

evrim teorisinin inanılması imkansız bir iddia oldu¤unu kolaylıkla an-

layacaktır. 
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Yukarıda da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bun-

ların karıflımından zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan

profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim

adamlarının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun

yanı sıra ceylanların, limon a¤açlarının, karanfillerin çıkaca¤ına inan-

maktadırlar. Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, pro-

fesörler, kültürlü, e¤itimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için

"dünya tarihinin en büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak ye-

rinde olacaktır. Çünkü, dünya tarihinde insanların bu derece aklını ba-

flından alan, akıl ve mantıkla düflünmelerine imkan tanımayan, gözle-

rinin önüne sanki bir perde çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine

engel olan bir baflka inanç veya iddia daha yoktur. Bu, eski Mısırlıların

Günefl Tanrısı Ra'ya, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkının

Günefl'e tapmasından, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yaptıkları put-

lara, Hz. Musa'nın kavminin altından yaptıkları buza¤ıya tapmaların-

dan çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,

Allah'ın Kuran'da iflaret etti¤i bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların an-

layıfllarının kapanaca¤ını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düfle-

ceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları flöyle-

dir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark

etmez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühür-

lemifltir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azap onla-

radır. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bu-

nunla görmezler, kulakları vardır bununla iflitmezler. Bunlar hay-

vanlar gibidir, hatta daha afla¤ılıktırlar. ‹flte bunlar gafil olanlardır.

(Araf Suresi, 179)

Allah baflka ayetlerde de bu insanların mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:
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Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı yük-

selseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülen-

mifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, in-

sanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu bü-

yünün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret ve-

rici bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryola-

ra, saçmalık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaflılabi-

lir. Ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların, fluursuz ve cansız

atomların ani bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon,

disiplin, akıl ve fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni,

canlılık için uygun olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegeni-

ni ve sayısız kompleks sistemle donatılmıfl canlıları meydana getirdi-

¤ine inanmasının, "büyü"den baflka bir açıklaması yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı

kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa ve

Firavun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fi-

ravun'a hak dini anlattı¤ında, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin bü-

yücüleri" ile insanların toplandı¤ı bir yerde karflılaflmasını söyler. Hz.

Musa, büyücülerle karflılafltı¤ında, büyücülere önce onların marifetle-

rini sergilemelerini emreder. Bu olayın anlatıldı¤ı bir ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini

büyüleyiverdiler, onları dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir

sihir getirmifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -

Hz. Musa ve ona inananlar dıflında- insanların hepsini büyüleyebilmifl-

lerdir. Ancak, onların attıklarına karflılık Hz. Musa'nın ortaya koydu¤u

delil, onların büyüsünü, Kuran'daki ifadeyle "uydurduklarını yutmufl"

yani etkisiz kılmıfltır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıve-
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rince) bir de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparla-

yıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta ol-

dukları geçersiz kaldı. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfl-

ler olarak tersyüz çevrildiler. (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanları büyüleyerek et-

kileyen bu kiflilerin yaptıklarının bir sahtekarlık oldu¤unun anlaflılma-

sı ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir bü-

yünün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara

inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, e¤er bu iddialar-

dan vazgeçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açı¤a çıktı¤ında ve "büyü

bozuldu¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 ya-

fl›na kadar evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha son-

ra gerçekleri gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gele-

cekte düflece¤i durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandı¤ı alanlarda, gelece¤in ta-

rih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤ına ikna ol-

dum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir

saflıkla kabul edilmesini hayretle karflılayacaktır.32

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yakın bir gelecekte insan-

lar "tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi

dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en fliddetli büyüsü olarak ta-

nımlanacaktır. Bu fliddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir ya-

nında insanların üzerinden kalkmaya bafllamıfltır. Art›k evrim aldat-

macasının sırrını ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandı¤ı-

nı hayret ve flaflkınlıkla düflünmektedir.
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... Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden
baflka bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gerçekten Sen, herfleyi bilen, hüküm
ve hikmet sahibi olans›n. 

(Bakara Suresi, 32)


