
mer b. Abba d 'ın , nesnelere ait özellikle
rin (meanl) sonsuz olduğu görüşüyle Eş'a
rller'in sürekli yaratılışa dair fikirlerinin 
alemin ezeliliği kanaatine götürmesi ba
kımından dehriyyenin doktriniyle para
lellik taşıdığını belirtmiştir (a.g.e., V, 60, 
82). İbnü'l- Cevzi'nin, Nevbahti'ye ait el
Ara, ve · d- diyanat adlı es ere dayana
rak verdiği basmakalıp bilgiler kendi ha
masi değerlendirmelerinin içinde iyice 
belirsizleşmektedir. Müellife göre şey
tan. bedfhf bir hakikat olan yaratıcının 
varlığını çok az insana inkar ettirebilin
ce tabiatı yaratıcı diye telkin etmiş ve 
neticede dehrflik doğmuştur. Yunan fi
lozoflarının bir kısmı bu fikirlere kapıl
mış, bir kısmı da -Aristo gibi- alemi ezelf 
bir illetli varlık kabul ederek onlara yak
laşmıştır (Telbrsü iblfs, s. 41-45) Ünlü mu
tasawıf Abdülkerfm el-Cflf ise dehrlliği, 
tapınma duygusunun yanlış bir yönlen
dirmesi veya Allah'ın herhangi bir te
zahüründe takı lıp kalması olarak görür. 
Putperestliğin doğuşundan sonra put
lara tapınaktansa tabiatları asli prensip 
kabul etmenin daha mantıklı olacağını 

düşünenierin (tabTiyyün) yanı sıra sahip 
olduğu ilahi fıtrat yüzünden dehre ta
panlar ortaya çıkmıştır. Halbuki CHI'ye 
göre sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuru
luk gibi tabiatlara tapanlar gerçekte Al
lah'ın hayat, ilim, kudret ve irade sıfat
la rının oluşlar alemindeki tezahürler ine 
tapmaktadırlar. Dehrller de dehre hüvi
yeti açısından tapar (el-insanü 'l-kamil, 
II, 120-1 26) 

Gazzalf'nin işaret ettiği ayınma rağ
men natüralistler ve materyalistler, mo
dern düşünür Cemaleddfn-i Efganf ta
rafından da aynı kategoride değerlen
dirilmiştir. Efganf, er-Red ' ale'd - deh
riyyfn adlı eserinde "neycirf" (natüralist) 
olarak andığı dehrlleri Demokritos ve 
Epikuros materyalizmine dayandırmak
ta, Ortaçağ İslam dünyasında Mazdekf
ler'in ve Satınller'in de neyeiri olduğunu 
söylemektedir. Ona göre gerek kozmo
lojik materyalizme inanmaları, gerekse 
mülkiyet ortaklığını benimserneleri açı
sından modern komünist, sosyalist ve 
nihilist akımlar da Mazdekf karakterli 
dehrflikle aynı çerçevededir (s. ı 33, ı 55-
160). Osmanlı Türkiyesi'nde 1789 yılın
da yayımianmış bir fermanda Fransız 

devrimindeki dehrf felsefenin reddedil
mesi veya devrimin felsefesinden etki
lenen Jön Türkler'in dehrllikle itharn edil
mesi, bu terimin İ slam'ın modern çağın
da daha kapsamlı bir anlamda varlığını . 
devam ettirdiğini göstermektedir (Ser

kes, s. 316,351; Ef2 !İng . J. II, 97). 
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~ HAYRANİ AL TlNTAŞ 

DEHŞET 

( ...:.O..U\) 

Hakk'ın heybet, azarnet 
ve celal tecellileriyle 

ansızın karşılaşan salikin 
şaşırıp kalma halini 

ifade eden tasavvuf terimi. 
_j 

Sözlükte "beklenmedik bir durum kar
şısında şaşırıp kalmak, aklı başından git
mek" anlamına gelen dehşet, tasawuf 
terimi olarak genellikle "Allah aşığı su
finin birden sevgilisinin heybetiyle kar
sılaşarak aklının başından gitmesi" ma
nasında kullanılır. Dehşet halindeki sufi 
kendisini ağır bir gücün sarstığını hisse
der ve bu yüzden ne yaptığını bilmez. 
Esas itibariyle heybet* ve hayret*ıe il
gili olan dehşet hali sekr, fena, cem', ga
lebe, gaybet, marifet, hakikat ve tevhid 
gibi tasawufi terimlerle açıklanmıştır. 

Sufller umumiyetle dehşeti. tefekkür ve 
marifetin sonucunda ulaşılan bir hal şek
linde düşünürler. Bayezfd- i Bistamf te
emmülü dehşet, marifeti ise hayret hali 
olarak kabul eder. Cüneyd-i Bağdadf'ye 
göre dehşet tasavvufi hallerin en değer
lilerindendir. Çünkü düşünce tevhidin son 
mertebesinde hayret ve dehşete ulaşır. 

DE iZ M 

Şu halde tevhid konusunda aklın ulaşa
bildiği en son nokta dehşettir. Sehl et
Tüsterf dehşeti marifetin gayesi olarak 
görmüştür; yani marifet mükemmel 
olunca dehşete düşülür. Kuşeyrf ve üs
tadı Ebu Ali ed-Dekkak hakikat maka
mının dehşet ve mahvı gerektirdiğini, bu 
sebeple dehşetin hakikatin sonucu ol
duğunu ifade etmişlerdir. "Va dehşeta" 
diyerek bu halin ağırlığına işaret eden 
Ebu Bekir eş-Şiblf de tasawufu "dehşet
li bir ateş" olarak tarif etmiştir. 

Dehşete düşen salik (medhüş) mecnun 
ve meczup hükmünde olduğundan dini 
mükellefiyetieri yerine getiremez. Ancak 
bu halinden dolayı kınanmaz ve mazur 
görülür. Dini görevlerin aksatılmasına 

yol açan dehşet halini sufiler genellikle 
sülükün arızf bir hali sayar ve bu görev
lerin ifasını aksattığı için de bir eksik
lik olarak görürler. Hace Abdullah-ı He
revf dehşet halini, Hz. Yusuf'un güzelli
ği karşısında şaşıran ve kendilerini kay
beden kadınların (bk. Yusuf ı 2/3 1) hali
ne benzetmiştir. Hakk'ın lutfuna nail olan 
ve O'nun cemal tecellileriyle karşı laşan 

salikin bundan dolayı şaşırması ve ken
dini kaybetmesi haline de dehşet denil
miştir. 
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~ SüLEYMAN ULUDAG 

DEİZM 

Tanrı'nın varlığını ve alemin 
ilk sebebi olduğunu 

kabul etmekle birlikte akla dayalı 
bir tabii din anlayışı çerçevesinde 

nübüvveti şüphe ile karşılayan 
veya inkar eden felsefi ekolün adı. 

L _j 

Deizm Latince'de "Tanrı" anlamına ge
len deus kelimesinden türetilmiş olup 
Grekçe'de yine "Tanrı" anlamındaki the
ostan gelen teizm t erimiyle aynı sözlük 
anlamına sahiptir. Ancak XVI. yüzyıldan 
itibaren hıristiyan dünyasında başlayan 
felsefi ve teolojik tartışmalarla birlikte 
teizm terimi Ortodoks inançları savunan 
kesim için, deizm ise geleneksel inanç-
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