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GİRİŞ 

Deizm, âlemi var ettikten sonra âlemle ilişkisini koparan, insana duyarsız, gereksiz ve 

teklifsiz bir Tanrı anlayışını ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda ‘sorumsuz’ insan tasavvurunu 

ortaya çıkaran, uluhiyet ve rabbaniyet vasfı bulunmayan (pasif) Tanrı iddiasıyla deizmi, pratik 

ateizm olarak ifade edebiliriz. Bu anlayışı kurgulayan ve savunanların ‘başıboş insan’ 

tiplemesini ortaya çıkarmak istedikleri bir hayat hedefledikleri anlaşılmaktadır. İnsanları, 

hayata yansıması olmayan/yüreğe dokunmayan/yokluğa/hiçliğe dûçâr bir inanca mahkûm 

eden/etmek isteyen deizm’in bir sonraki adımı ise doğrudan ateizm olacaktır. Öyle ki “…Ne 

olursa olsun, pratik materyalist için Yaradancılık (deism), dinden kurtulmanın yalnızca hoş 

görülebilir bir yoludur” sözleriyle  Karl Marx’ın(ö.1883) burada deizmi, materyalizme giden 

bir yol olarak görmesi oldukça önemli kabul edilmelidir.1 Aslına bakılırsa dilde-kalpte inanç 

sahibi olduğunu belirtip pratikte inancın hiçbir göstergesinin kalmadığı geniş toplum kitleleri 

göz önüne alındığında ortada pratik deizm’in işlendiği de serdedilebilir. Deizme yönelik 

önemli eleştiriler getirilse de bu realitenin varlığı ve neticeleri göz ardı edilmemelidir. 

Önemsenmediğinde bir çıbanın ölüme yol açabileceği de unutulmamalıdır. 

 

DEİZM 

Deizm kelimesi, İngilizcede deism, Latincede ‘Tanrı’ anlamına gelen ‘deus’ 

kavramından türemiştir. Deizmin kökleri, Aristoteles(m.ö 322) ’in ezelî olan ve sadece kendi 

özünü bilen varlık olarak düşündüğü Tanrı tasavvuruna kadar geri götürülmektedir. 

Aristoteles’in Tanrı’sı ilk muharriktir2 ama rabbaniyeti olmayan, kendisi gibi ezelî olan 

																																																													
1 http://www.sdam.org.tr/image/foto/2022/02/19/sosyalizm_1645258613.pdf E.T: 03.03.2022 
2 Mustafa Bozkurt ve Mehmet Kuyucu, “Tanrı-İnsan İlişkisi Bağlamında Deizm’in Temel İddialarının 
Eleştirisi”, Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, C. 11, Sayı 2, Güz 2020, s. 441-469. 
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maddeye hareket vermekte ancak âlemde olup bitenleri bilmemektedir.3 Aristo’ya kadar 

indirgenen buradaki deist anlayışta aslında pandeizm4 de denilen düalist bir Tanrı kabulüyle 

söz konusudur. Zira ilk muharrik olan Tanrı ile madde, ontolojik olarak ‘ezeli’ olmakla eş 

tutulmaktadır. Modern deizm’in köklerinin intihar eden deist5 Charles Blount(ö.1693)’ın 1680 

yılında yayınlanan Deist Dinin Özet Açıklaması adlı yapıtı ve günümüzde genel kabul gören 

tarifi ile Samuel Johnson(ö.1784) 'un 1755 tarihli Dictionary’e6  dayandırılır. Bu metinlerde 

deizmin; vahyedilmiş herhangi bir dine bağlı olmaksızın Tanrı'nın varlığını kabul etmek, 

âlemde etkisinin olmadığı ve tüm inanç esaslarını inkâr anlamına geldiği belirtilmiştir.7 

Evrenin varlığı, Tanrı’nın varlığını zorunlu kılar ki bunu Newton (ö.1727), saat-saatçi 

benzetmesiyle şöyle açıklanmıştır: Nasıl saatin var olması için bir saatçinin var oluşu 

zorunluysa evrenin var olması da Tanrı’nın var oluşunu zorunludur.8 Deist Newton’a göre, 

Tanrı kudretiyle o kadar mükemmel yaratmıştır ki yarattıklarına bir daha müdahale etme 

gereği duymamaktadır.9 Yeknesak olmayan deistlerin bir kısmı, dinin varlığını bütünüyle 

reddederken bir kısmı, “aklın testinden geçerek onaylanan dine evet” demektedirler. 

Tartışmasız böyle bir din tasavvuruna getirilecek en açık itiraz ‘hangi akıl’ yahut ‘kimin 

aklı’dır. “Hangi akıl?” sorusuna deistlerin cevabı hazırdır: “Tanrı’nın aklı”. Pekiyi, Tanrı’nın 

aklı ile insanın aklı arasındaki alaka nedir?10 

İngiliz deist öncüsü sayılan Matthew Tindal (ö.1733) deistik dini yaklaşımını ve aklın 

konumunu şöyle açıklar: “Aklımız sayesinde bir Tanrı'nın var ve mükemmel olduğu, bizim ise 

kusurlu varlıklar olduğumuzun ve Tanrı'ya ve hemcinslerimize yönelik görevlerimizin 

bilgisine ulaşılabileceğimizi anlıyorum. Ki bu haliyle doğal dinin, aklın ve eşyanın doğasında 

temellenen her şeyi kapsadığını söylemek mümkündür”11 

Genel olarak deist, Tanrı’nın yaratıcı olduğunu kabul eder ancak vahyi ve peygamberi 

reddeder. Vahyi reddeden deizm beraberinde ibadeti de reddeder. Bu red ediş onları ‘madem 

ibadet yoktur o halde bunun ahirette karşılığı da yoktur yahut ahirette yoktur’ zannına 

götürmektedir. Vahyin, peygamberin kabul edilmediği deizmde, ‘insan için her şey akıldır’ 

																																																													
3 Erol Çetin, İnancın İman Hayatına Yansıması Bağlamında Deizm Eleştirisi, İksad Yay., Ankara, 2018, s. 4 
4 Tanrı, her şeydir; her şey tanrıdır. Evren=Tanrı yani düalist anlayış. 
5 Dilek Menküç, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri Işığında Liselerde Deizm 
Düşüncesi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2019, s. 7. 
6 https://bilimveutopya.com.tr/deizme-ve-deistlere-dair-bazi-temel-gozlemler E.T: 01.01.2022 
7 Çetin, a.g.e, s. 9 
8 Menküç, a.g.t, s. 16.	
9	https://dogruhaber.com.tr/yazar/mehmet-senlik/18294-deizm-tehlikesi-ve-aklin-yetki-alani/  E.T: 05.02.2022	
10 Şaban Ali Düzgün, “Deizm: Öncü İsimler ve Temel Doktrin”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı 320, Ağustos 
2017, s. 7. 
11 Ed. Vecihi Sönmez, Metin Yıldız, Burhanettin Kıyıcı, Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm, Meryem 
Kardaş, “Deizmin İncilinde Tanrı ve Din Tasavvuru”, 2017 Van, Ensar Neşriyat, s. 20. 
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tezi devreye sokulmaktadır. Bu anlamda deizm anlayışı, rasyonaliteyi her şeyin merkezine 

alan, insanı ve onun aklını adeta ‘Tanrılaştıran’ beşerî bir ‘din öğretisi’ halini almaktadır. 

Tanrı’nın varlığını kabul noktasında aynı kelime kökünden gelen Teizm ile Deizm 

arasındaki ayrışmaya da dikkat çekmek gerekir. Tanrı’nın varlığını kabul eden bu iki kavram 

arasındaki temel fark; Tanrı’nın kâinatta ve tabiatta etkinliği, insan hayatındaki yeri ile aklın 

konumudur. Teizme göre Tanrı, âlemi yaratan ve bunu yönetendir. Daima müdahale 

halindedir. Diridir, faaldir, vahyeder ve kontrol edicidir. O, her şeye gücü yeten, her şeyi 

bilendir. Deizme göre ise Tanrı, dünyayı yaratmıştır ancak dünyaya müdahale etmemektedir. 

Tanrı’nın insan yaşamında yeri yoktur. Dolayısıyla seküler Avrupa’da deizm, Hıristiyanlığa 

bir reddiye olarak Tanrı’nın dinini12 ve İsa’nın öğretilerini inkâr13 eden anlayıştır. Bu 

bağlamda deizm’de14  kâinatın mimarı olan Tanrı adeta ‘evsiz ev sahibi ve sorumsuz’dur. 

Deizm’de Tanrı-âlem ilişkisinden ziyade asıl önemli olan, insan ile olmayan ilişkisidir. 

Yaratan ama ilgilenmeyen bir Tanrı anlayışıyla hareket edecek insanın, dünya ve ahiret hayatı 

sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Böylesi bir inançta, insanın varlığının ve 

sorumluluğunun ne’liği asla cevap bulamayacaktır. Ya da tersinden bakılınca ‘sorumsuz 

Tanrı’ odaklı bir inançta, vahiysiz ve kitapsız bir yaşamda ancak ‘sorumsuz insan’ modelinin 

hedeflendiği ve bu ideolojiyi doğuran Batı uygarlığı dikkate alındığında ‘bırakın yapsınlar, 

bırakın geçsinler/laissez faire, laissez passer’ şeklinde sloganlaştırılan ‘istediğimi yapmakta 

özgürüm’ ifadeli bireyciliği esas alan liberal fikirlerin birer yansımaları görülecektir. Bu 

anlamda liberal ideoloji, deizmin zeminini ve imkânını artırmıştır. Batı uygarlığının 

doğurduğu ‘modern insan’, Yaratıcısına itaat etmek istemeyen bir karakterdedir. Çünkü 

Modernizmin insanı ‘hevaperest, asi ve bencil insan’dır. Öyle ki İtalya’da Niccolo Machavelli 

(ö.1527) ‘hedef için her yol mübah’ derken İngiltere’de ise Thomas Hobbes (ö.1679), “İnsan, 

insanın kurdudur”15 diyerek bunu savunmuştur. 

Deizm, Tanrı’nın insanlarla iletişime geçmesi için vahye ve peygamberin aracılığına 

gerek olmadığını iddia eder. Deistlere göre Tanrı’ya atfedilen kitapların çokluğu sahtekârlığın 

bir kanıtı ve din adamlarının bir aldatmasıdır (tahrifat ve çeşitlilik sebebiyle Hıristiyanlıkta ve 

Yahudilikte böyle olmuştur). Kutsal kitaplar (Matta, Markos, Yuhanna… İnciller) tarafsız bir 

şekilde incelendiğinde birçok yanlış bilgiyi içinde barındırdığı ve insan aklına ters olduğu 

																																																													
12 Bozkurt ve Kuyucu, a.g.m, s. 441-469. 
13 Zekiye Öz, “Yeni İlm-i Kelâm Süreci ve Deizm”, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek 
lisans tezi, Aralık 2020, s. 42. 
14 Meryem Özdemir Kardaş, Deistik Argümanlara Karşı Vahyin İmkân ve Gerekliliği, Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, 2021  
15 Ed: Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Ahmet Ali Çanakcı, Hamdy Ahmed Abdelghany, Hz. Peygamber ve 
Gençlik Sorunları, Palet Yayınları, Konya, Aralık 2019, s. 19. 
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anlaşılacaktır. Özellikle Hıristiyanlığa tepkisel olarak ortaya çıkan deizm, İncil’de yer olan 

olağanüstü anlatımlara itiraz etmiş ve bu olayların mümkün olmayacağını savunmuştur. 

Mucizeler ve mistik öğeler, akıl ve bilimle çeliştiği için deistler tarafından kesinlikle kabul 

edilmemiştir. Tanrı, evreni hassas bir dengede yaratmıştır ve bu dengenin bozulması mümkün 

değildir. Evrendeki düzenin bozulmasının Tanrı’nın koyduğu yasalara aykırı bir durum 

olduğu ifade edilmiştir.16 İnsanın bir mucizeye ihtiyaç duyması durumunda (Tanrı’nın 

yaratma mucizeleri olan) kendi bedenine veya doğaya bakması yeterlidir. İnsan kendi başına 

doğru yolu bulabileceği için de peygamberlere ihtiyaç olmadığını savunur. 

Avrupa’da zuhur eden deizm; Hıristiyanlığa, tabiatüstü/mucizevî olaylara, kilise 

otoritesine ve ruhban sınıfına karşı çıkar. Deizme göre Tanrı inancı, akla ve mantığa dayalı 

olup kilise/Papalık tarafından dayatılan ya da vahiysel bir şey değildir. Tanrı, insanı yaratmış 

ve ona akıl vermiştir. İnsana herhangi bir din de göndermemiştir. Doğal olarak deizmde bir 

dine de ihtiyaç yoktur.17 Fransız deist Voltaire (ö.1778) “dinlere inanmayı budalalık olarak”18 

görür. Aslolan insanın kendi aklıdır.19 Bu eksende deizm, Avrupa’da yaşanan rasyonalizm ve 

pozitivizm temelli Aydınlanma döneminin yeni inancı20 olarak görülmelidir. 

Nihayetinde Batı menşeli ve sistematik ‘izm’ hareketlerinin, sıradan kendi halinde bir 

‘düşünce özgürlüğü’ kapsamı dışında ‘dine-vahye’ cephe alarak dinsiz bir toplum ve dünya 

inşa etmenin taşeronluğunu üstlenmiş olduklarını göstermektedir. 

 

DEİZM’İN TEMEL ANLAYIŞI VE İSLÂMÎ BAKIŞ 

v Deizmin 1. temel anlayışı, âleme müdahale etmeyen buna bağlı olarak vahyetmeyen 

ve sorumluluk yüklemeyen bir Tanrı anlayışıdır. Ki bunun neticesi de sorumsuz insan 

tasavvurudur. Deizm’in savına göre insan ve kâinat; amaçsız, gayesiz, gereksiz bir 

yaratılışla var edilmiştir. Tanrı’nın kavli kelamı yoktur, Onun kelamı, gözlemlenen 

evrendir.21 Bazı deistler insanın kendi aklıyla iyi-kötüyü, doğru-yanlışı bilebileceğini 

bunun için vahiy ve peygambere gerek olmadığını ve bunların karşılığının da ancak 

dünyada görüleceğini dolayısıyla ahirete gerek olmadığını savunur. Avrupa seküler 

paradigmasının, Kilise doktrinine ve uygulamalarına tepki olarak zemin bulan  

																																																													
16 Menküç, a.g.t, s. 18. 
17 Bozkurt ve Kuyucu, a.g.m, s. 444. 
18 Menküç, a.g.t, s. 14. 
19 Ed. Vecihi Sönmez, vd., Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm, Hamdi Gündoğar, “Deizm; Aklın 
Tanrılaştırılması Ya Da Sorumsuz Özgürlük”, s. 29-30. 
20 Vahdettin Başcı, Deizm Kavramı ve Ortaya Çıkardığı Problemler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Mart 2018, 22(1), s. 33-40. 
21 Menküç, a.g.t, s. 10.	
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deizm’in, İslâm nazarında bir kıymeti harbiyesi bulunmamaktadır. Zira İslâm, Allah’ın 

Hz. Adem’den beri insanlara gönderdiği dindir. Bu dinin özü, ‘Tevhid’ akîdesidir. 

İnsanlara bunu hatırlatıcı, uyarıcı ve müjdeleyici olarak da ‘peygamberler’ 

görevlendirilmiştir. Deistlerin, dini ve ameli reddetmelerine karşılık Kur’ân-ı Kerim 

Âl-i İmrân sûresi, 85.ayetinde “Kim İslâm’dan başka bir din ararsa asla ondan kabul 

edilmez. O, ahirette de kayba uğrayanlardandır.” Rahman sûresi, 29.ayetinde 

“Göklerde ve yerde bulunan sorumlu ve akıllı varlıklar, muhtaç oldukları şeyleri, 

güvenliklerinin ve hayatiyetlerinin devamını ondan isterler, ona başvururlar, ondan 

medet umarlar. O her gün, her an, sayıya, hesaba sığmayacak işlerin-oluşların, 

işleyen düzenin, sorumlulukların içindedir, ilmi ve kudretiyle tecellidedir.”22	şeklinde 

cevap vermektedir. Canlılar arasında akıl melekesine sahip insan, irade seçeneğiyle 

donatılmış23 ve sorumluluk yüklenilmiş bir varlıktır. Akıl, irade ve sorumluluk sahibi 

insan; yaratıcısını tanıyabilmenin yanında O’na kulluk yapıp yapmama konusunda 

ihtiyar kılınmıştır ki bu ona sorumluluk katmaktadır. Yaratıcısını tanıma, ona istenilen 

şekilde kulluğun yapılabilmesi ise salt akıl ile mümkün değildir. Zira o vakit, bunu 

nasıl yapacağının bilgisi olmayacaktır. Bunun giderilmesi içinde vahiy, nübüvvet ve 

peygamberler devreye konulmuştur. İslâmî açıdan sadece ‘inandım’ demenin yeterli 

olmadığı da Ankebut sûresi, 2-3.ayetinde şöyle bildirilmiştir: “İnsanlar ‘inandık’ 

demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Andolsun biz 

onlardan öncekileri de imtihan etmiştik.”  

v Deizmin 2. temel anlayışı, insanın aklına ve elde edilen bilgiye aşırı güvenmesidir. 

“Akıl mutlak otoritenin hakimidir”24 diyen Immanuel Kant(ö.1804) gibi Aydınlanmacı ekol ile 

sekülerleşen egemen bir bakışın ortaya konulması ve aklın adeta tanrılaştırılmasıdır. Halbuki 

insan, akıl sahibi olsa da bu akıl ‘sonsuza ve sınırsız’lığa malik değildir. Yaşadığı hayatı 

boyunca nice çaresizlikler içinde kalabilmekte ve buhranlar geçirebilmektedir. Birbirine 

muhalif binlerce görüş ve fikir iddiasında bulunmaktadır. Hal böyleyken akıl, her şeydir ve 

her şeyi çözümlemeye kafidir demek nakıs olan akla haksızlıktır. Bu yaklaşım akıldan ziyade 

hislerin, nefsin sınırsız arzularının/hevâ’nın ve kilise ile savunucularının yanlışlarının tepkisel 

tezahürleridir. İnsanın sahip olduğu nefsani istekleri, duyguları, hırsları, elde ettiği bilginin 

değişkenliği ve yanılabilirliği ile insan aklı, kendi başına ‘sınırlı/kısıtlı’dır. Yine nice insanın 

içinde bulunduğu gaflet ve saf aklın kirletilmesi sebebiyle hem evrendeki hem de kendi 

																																																													
22 https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=55&ayet=29 E.T: 07.02.2022 
23 Hüseyin Kemal Gürger, İddialar ve İzahlar, Düşün Yay., İstanbul, 2. Baskı 2019, s. 16. 
24 Öz, a.g.t, s. 24. 
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varlığındaki sayısız delil ve işareti de göz ardı ettiğine, aklın yerinde kullanılmadığına Yusuf 

sûresi, 105.ayetinde şöyle dikkat çekilir: “Göklerde ve yerde nice deliller var ki, yanlarından 

geçerler de dönüp bakmazlar bile.” 

İnsanın doğasından koparılan, aklın esarete alındığı, tevhidi aslından koparılan Paul25 

ve Pavlus menşeli muharref Hıristiyanlıktaki gayr-i aklî duruma karşılık, istemese de İslâm’ın 

hakkını teslim eden Protestancı Hıristiyan Martin Luther(ö.1546) “Muhammed’in getirdiği 

din, insanın aklı ve zekâsının kaldırabileceği bir sistemi önermektedir. Muhammed’i takip 

edenler kendi amelleriyle kurtulabilecekleri gibi büyük bir yanılgı içindedirler.”26 diyerek 

insanın Rabbinin sevgisi ve ihlaslı fiilleri ile nihai mutluluğa ve uhrevi gayesine 

ulaşamayacağını, kurtulamaz olduğunu vurgularken ancak onlardaki gibi 

Kilise/papa/papaz/ruhban aracılığını mecburi kılmaktadır. Oysa İslâm’da böyle bir şey 

kat’iyyen yoktur, gerek de yoktur. 

İnsan, yaratılış itibariyle yaratıcısı olan Allah’a inanma şeklinde yoğrulmuştur. Fıtrat 

dini İslâm’da ‘tevhid’ olarak ifadesini bulan bu inanç, insanın fıtratına uygun olanı 

seçmesidir. Zira tevhid, Allah’ın insandan inanmasını istediğidir. Ancak bu durum insan 

aklının, batıla/dalâlete ve inkâra kapalı olduğu anlamına gelmez. Çünkü insan, seçme 

hürriyeti ile imanı ve küfrü kabul etmede muhayyerdir. Tercihlerinin ise mesulüdür. Bakara 

sûresi, 98.ayetinde “Kim de Allah’a, Meleklerine, Resullerine, Cibril’e ve Mikail’e düşmanlık 

ederse şüphesiz ki Allah, kâfirlerin düşmanıdır.” buyrulmaktadır. 

 

KUR’ÂN-I KERİM’DEN MÜŞRİK DEİSTLERİN İNANÇ ÖRNEKLERİ 

Zümer, 38.ayeti: “And olsun ki eğer onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan 

mutlaka: Allah! diyeceklerdir…” 

Mü’minun, 84-87.ayetleri: “Resulüm! Onlara: ‘Yeryüzü ve içindekiler kimindir?’ diye sor. 

Elbette, ‘Allah’ındır’ diyecekler. Sen de: ‘Öyleyse neden düşünüp ders almıyorsunuz?’ de…” 

Ankebût, 61.ayeti: “Şayet o inkârcılara, ‘Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına 

boyun eğdiren kimdir?’ diye soracak olsan, hiç tereddütsüz ‘Allah’tır’ derler. O halde 

hakktan nasıl yüz çevirirler?” Böylelikle deistlerin; hevâlarını, akıllarını ve bizatihi 

kendilerini ‘ilah’ edindikleri anlaşılmaktadır. Dinleri de Kafirûn sûresinde belirtildiği üzere 

‘dinsizlik dini’ olmaktadır. Zira deizm, ilahî dini inkâr etmektedir. 

	

																																																													
25 Ed. Vecihi Sönmez, vd., Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm, İbrahim Çoşkun, “Modern Çağ Deizminin 
Nedenleri ve Sonuçları”, s. 49. 
26 Düzgün, a.g.m, s. 9. 
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AVRUPA’DA DİN KARŞITI AKIMLARIN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ 

 

Batı’da ortaya çıkan deizm’in temel dinamiği, tepkisel hareket oluşudur. Rönesans 

sonrasında gelişerek kitlelerin düşünce ve yaşam biçimi hâline gelmiştir. Bunun önemli bir 

sebebi, Hıristiyanlığın dejenere olması ve pagan kültürüyle bütünleşmiş olmasıdır. 

Hıristiyanlığın dejenere olması ve pagan kültürüyle bütünleşmesi Hıristiyanlığı, 

irrasyonalizme yöneltmiştir. Hıristiyanlıktaki teslis, doğuştan getirilen/asli suç, kiliselerin 

Tanrı’nın bedeni oluşu gibi inançlar söz konusudur. Papazlar, ellerindeki otoriteyi halkın 

sömürülmesine alet etmiştir. Dünya-Ahiret dengesinin kurulamaması, Hz. İsa’ya sevgide 

aşırılık ve ilah/tanrı konumuna yüceltilmesi, kilisenin uyguladığı baskılar, akla aykırı 

yorumları da insanların dinden uzaklaşma nedenlerindendir.27 Rönesans’a kadar Katolik 

kilisesinin tekelinde bulunan dogmatik Skolastizm’in önceliği ‘hakikati/gerçeği keşfetmek’ 

değil, Kilisenin doğruluğunu-yanlışlığı irdelenmeden bağlılık göstermekti. Bunlardan ötürü 

Reform ve Rönesans süreçleriyle deizm, en başta kiliseye saldırmıştır. Yine Avrupa’da 

Fransız devrimi(1789 –1799) ile Kilise tekelli Tanrı egemenliğine son verilmiş yerine seküler, 

milliyetçi ‘ulus egemenliği’ ikame edilmiştir. Bu bağlamda Deizm’i aynı zamanda seküler, 

liberal bir ‘karşıt hareket’ olarak da ifade edilebilir. Dolayısıyla Avrupai Aydınlanmacılığın 

bir eseri olan deizm; peygamberi bulunmayan, kutsal kitabı olmayan bir ‘karşıt inanç’ 

hareketidir. Kilise ve papalığın güdümündeki skolastik düşünüş ve bunun onların yaşamına 

yansımaları, Batıyı fıtrata uygun din ve ahlaktan mahrum bıraktığından aydınlanma süreciyle 

tepkisel reflekslerle seküler bir dünya görüşünü hararetle savunur olmuşlardır. Yaşanan 

sürecin siyasal-ekonomik karşılığı olan seküler-kapitalist sistemde ise kâr, sermaye ve mal 

edinimi için her yol mübah sayılmıştır. Bu zihni, eylemsel alana dönüştüren Batı, 

Medyenlilerin Hz. Şuayb’a “Ey Şuayb! Atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız 

hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana dinin mi emrediyor? …” (Hud: 11/87) 

dedikleri gibi “kendilerine müdahale edecek peygambere karşı çıkacaklar, helal-haram diye 

bir sınır koymayan Tanrı inancını isteyeceklerdir.”28 

 

ÜLKEMİZDE DİN KARŞITI AKIMLARA YÖNELİŞİN NEDENLERİ 

İslâm coğrafyası özelinde (şimdilik) şu söylenebilir: Tamamen Orta Çağ’ın fikir ve 

inanç ikliminden Yeni Çağ’a girerken Hıristiyanlığın yaşadığı teolojik buhranın ve Batı 

																																																													
27 İbrahim Coşkun, Günümüzde Deizm, Ateizm ve Nihilizmi Doğuran Sebepler, Diyanet Dergi, Sayı 320, 
Ağustos 2017, s.11-13. 
28 Https://Dergi.Diyanet.Gov.Tr/Makaledetay.Php?ID=30190  E.T: 04.01.2022 
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uygarlığına has tarihi şartların bir ürünü olduğundan daha ziyade Hıristiyan Batı dünyası 

çerçevesi içinde ele alınması gereken bir konu olan deizmin, (İslâm dünyasında) muadilinden 

söz edebilmek zordur. İslâm âleminde ‘deizm’ diye adlandırabileceğimiz sistematik bir 

cereyan (henüz) yoktur.29 Ancak bu tespit ve yaklaşım tarzı, deizm gerçeğini göz ardı 

etmemiz gerektiği anlamına gelmez zira realite olarak karşımızda durmaktadır. Bireysel ve 

toplumsal çözümler ortaya konulmazsa modernizm ve gelişen teknoloji ile bu vakıanın 

yaygınlaşması kaçınılmaz görünmektedir.	 Ülkemizde yapılan bir ankette ‘Allah’ın bizi 

yarattığına inanıyor musunuz?’ sorusuna %4 oranında ‘Hayır’ cevabının verildiği bu soruya, 

‘Evet, Allah’ın bizi yarattığına inanıyorum ama her şeye karıştığını düşünmüyorum’ diyen 

deist düşünceye sahip olanların oranının ise %6 olduğu30 vakıası da söz konusudur. Avrupa 

kaynaklı deizmin ülkemizde temelleri, Tanzimat(1839) sürecinde yaşanan Batılılaşma ile 

atılmıştır. 

  

OSMANLI TANZİMAT DÖNEMİNDE İNANÇ KRİZLERİ 

Batılı düşünce akımlarının etkisiyle din düşüncesi de değişmeye başlamış, Osmanlı 

aydınlarının birçoğu pozitivist ve materyalist hareketlerin neden olduğu bir inanç bunalımına 

sürüklenmiştir. Doğu ve Batı gibi birbirinden farklı iki dünyanın arasında kalan sanatçılar bir 

ikilem içine düşmüştür. Yüzyıllar boyu İslâmî dairede kabul edilen kavramlar ve durumlar 

tartışmaya açılmış, bu tartışma ve bunalımlar Tanzimat dönemi edebiyatına da yansımıştır. 

Türk aydınını trajik bir durumda bırakmıştır. İbrâhim Şinâsi (ö.1871), Ziya Paşa(ö.1880) ve 

Abdülhak Hâmid Tarhan(ö.1937)  bu anlamda ön plana çıkan şairlerdir.31 Osmanlı ve Batı 

dünyası arasındaki gelişmişlik düzeyinin derin uçurumu sanatçıyı kendisiyle ve içinden çıktığı 

medeniyetle bir hesaplaşmaya götürmüştür. Bu hesaplaşmayla beraber Batı’ya ait birçok fikir 

hareketi ve ideolojiler, düşünce dünyamızda hızla yayılmaya başlamıştır. Eğitim alanındaki 

yenilik çalışmaları, Batılı düşüncelerin Türk aydını tarafından tanınmasında çok etkili 

olmuştur. Çeşitli okullarda Batı tarzı bir eğitim modeli uygulanmaya çalışılmış, aynı zamanda 

III. Selim(ö.1807) ve II. Mahmut(ö.1839) devrinde çeşitli Avrupa ülkelerine öğrenciler 

gönderilmeye başlanmıştır. Yeni bir anlayışla kurulan okullarda müfredat, okutulan kitaplar 

ve eğitim kadrosu Batı’daki eğitim anlayışı doğrultusunda şekillenmiştir. Bu okullar içinde 

pozitivist ve materyalist eğilimli bir eğitim anlayışı geliştiren okul Mekteb-i Tıbbîye’dir. 

																																																													
29 Hasan Peker, Tanrı ve Din Tasavvuru Bağlamıyla Deizm ve Yayılımı Üzerine, Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018/1, C. 5, Sayı 8, s. 13-42. 
30 http://www.makdanismanlik.org/turkiyede-toplumun-dine-ve-dini-degerlere-bakisi/  E.T: 09.07.2017 
31 Murat Kacıroğlu, “Bir Bunalımın Anatomisi: Tanzimat Şiirinde İnanç Krizleri”, Türkçe Çalışmaları 
Uluslararası Diller, Edebiyat Dergisi ve Türk veya Türk Tarihi, Cilt 4/1, Kış 2009, s. 2127. 
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1826’da açılan Tıbhâne ve Cerrahhâne’nin 1836’da Mekteb-i Tıbbîye adı altında 

birleştirilmesiyle faaliyete başlayan okulun materyalist anlayışa yaklaşması Viyana 

Üniversitesi hocalarından Doktor Bernard’ın 1838 yılında ‘muallim-i evvel’ sıfatıyla göreve 

atanmasıyla mümkün olmuştur.32 Okulun kütüphanesinde materyalist kitapların bulunması 

okulun, modern Batı düşüncesinin Osmanlı gençliği tarafından tanınmasındaki yerini açıkça 

ortaya koymaktadır. Fransız materyalistlerine karşı oluşu ile tanınan Mac Farlane(ö.1858), bu 

okulu ziyaret eder, kütüphanedeki kitaplar arasında Fransız materyalistlerinin kitaplarının 

çoğunlukta oluşu ve satır satır okunmuş olması onu hayrete düşürür. Çoktan beri bu kadar 

düpedüz materyalizm kitaplarını toplayan bir koleksiyon görmemiştim,33 der. Tanzimat’la 

birlikte devlet eliyle kurulan kurumların Batılı düşünce hareketlerinin ülkeye girmesinde 

büyük etkileri olmuştur. Bu kurumların başında Batı’daki ilim akademileri örnek alınarak 

kurulmuş olan (1851) Encümen-i Dâniş gelmektedir. Münif Paşa(ö.1910)’nın 1861 tarihinde 

Sultan Abdülaziz(ö.1876)’den izin alarak kurduğu Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye ise 

Avrupa’da gelişen modern bilimleri genç aydınlara tanıtmak amacını güder. Mecmua-i 

Fünûn(1862) adında bir yayın organı çıkaran kuruluşun kütüphanesinde Batı felsefesiyle ilgili 

birçok kitaba yer verilir. Claude Adrien Helvétius(ö.1771) gibi materyalist filozofun 

külliyatının bulunması dikkate değerdir. Tanzimat dönemi sanatçıları ve eserlerine 

bakıldığında söz konusu inanç sapmalarını görebiliriz.34 Tanzimat şiirinde dinî düşünce ve 

duyguda geleneksel olandan sapmaların ilki, Şinasi’de görülür. Şinasi’nin Batı düşüncesiyle 

doğrudan teması, Paris’e yaptığı yolculukla başlar. 1849 yılında resmî yolla Paris’e giden 

Şinasi, burada kaldığı yaklaşık 6 yıllık süreç içerisinde Batı düşüncesiyle yakından temas 

etmiştir. Şinasi, Paris yıllarında oryantalist Silevstre de Sacy(ö.1838)’la yakın dost olmuş, 

bundan daha önemlisi pozitivist düşüncenin o dönemdeki en büyük temsilcilerinden biri olan 

Ernest Renan(ö.1892)’la ve Auguste Comte(ö.1857)’un öğrencisi olan	Émile Littré(ö.1881) 

ile yakınlaşmıştır. Littré’ye göre insan, tabiatın ilâhiyat zarfını yırtarak gerçek yolunu 

bulabilir. Bu anlayış Şinasi’nin din anlayışının anahtarı gibidir.35 Şinasi, kendinde iman-akıl 

problemini doğurmuştur. Münâcât’ındaki, “Vahdet-i zatına aklımca şahadet lazım” 

mısrasıyla geliştirmeye çalıştığı düşünceyle rasyonel anlayışa yaslanması, inanç krizinin 

dolaylı şekilde dile getirilişinin ifadesidir.36 

																																																													
32 Kacıroğlu, s. 2131. 
33 Kacıroğlu, s. 2132.	
34 Mehmet Akgün, Materyalizmin Türkiye’ye Girişi, Elis Yayınları, Ankara, 2005, s. 83. 
35 Bedri Mermutlu, Sosyal Düşünce Tarihimizde Şinasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2003, s. 18. 
36 Kacıroğlu, s. 2139. 
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Ziya Paşa; Arapça ve Farsça öğrendikten sonra Saraya kâtip olarak girer ve burada 

Batı dünyasıyla tanışır. Ziya Paşa’nın hayatı tıpkı devri gibi acayip bir ikilik, gel-gitler 

içindedir. Eski şiirimizde dünyanın kötülüğünden, feleğin insanlara hiçbir zaman mutluluk 

getirmeyeceğinden bahsedilir; ancak hiçbir zaman bu kötülük ve kargaşanın kaynağının Allah 

olduğu düşüncesine varılmamıştır. Aşağıdaki beytiyle Ziya Paşa, düşüncesinin gezindiği 

tehlikeli alanlardan teslimiyet bölgesine yol alır: 

“Bir fâilin meâsiridir cümle hâdisât 

(Bir yapıcının eseridir tüm olan şeyler) 

Ne iktizâ-yı çerh ü ne hükm-i zamanedir 

(Ne talihin gereği ne de devrin hükmüdür) 

Subhâne men tahayyera fî sun’ihi’l-ukûl, 

(Sanatıyla, eserleriyle akılları hayrete düşüren) 

Subhâne men bikudretihî ya’cizü’l-fühûl”37 

(Kudretiyle aciz bırakan Allah’ı tesbih ederim.) 

Abdulhak Hamid; şiirlerinde din düşüncesiyle çelişen yer yer bir inanç krizine 

dönüşen konular arasında yaratıcı, ölüm, kader ön plânda gelmektedir. Ahmet Hamdi 

Tanpınar(ö.1962) bu manada, Abdulhak Hamid’in Makber’ini şöyle özetler: “İman ile şüphe 

arasında bir boşlukta asılmış olmanın ürpermesi. İşte Hâmid’in bütün şairliğinin kazandığı 

nokta. Makber, bu ürpermenin çok gelişi güzel fakat tabiatı itibariyle zengin doğmuş 

çocuğudur.” Makber, temelde Hâmid’in eşinin ölümü üzerinde duyduğu üzüntünün belgesi 

olarak görülse de şiirin asıl nesnesi şairin kendisidir. 

Makber mi, nedir şu gördüğüm yer? 

Yâ böyle revâ mı câ-yı38 dilber? 

Yok, mahvıma bir vesîledir bu … 

Ya nedir ölmek fenâ bulmak mıdır? 

Yoksa cismen münkalib39 olmak mıdır? 

Mısralarıyla ölümü materyalist bir anlayışa indirgeme çabası söz konusudur. Çünkü 

İslâmî anlayışta ölüm, bedenin değişimi olayı değildir. O da Ziya Paşa gibi Allah’a sorular 

sormaya ve onu yaptıklarından dolayı sorgulamaya çalışır. 

Lâkin o zaman dönüp derim ben 

Dünyayı ben istedim mi senden? 

																																																													
37 http://www.siirparki.com/ziyapasa9.html E.T: 05.01.2022	
38 Câ-yı: Dilberin bulunduğu yer 
39 Münkalib: Değişmek, dönüşmek	
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En sonra da bir âdem var onda…  

Ettin beni düşmen-i muhabbet… 

Ya böyle ölüm değil mi erken? 

Bu mısralardan Hâmid’in hangi tehlikeli bölgelerde dolaştığını açıkça görmemiz 

mümkündür. Ruh halinde büyük bir inanç krizi yaşanmakta ancak Ziya Paşa’da olduğu gibi 

geleneksel düşüncenin sınırları içine döner. 

Sen Hâlıkımızsın ettik iman 

Bir sende bulur bu ye’s pâyan 

Sen varken olur mu âhiret yok? 

Yok şüphe ki sende mağfiret çok.40 

 

DEİZMİN ÜLKEMİZDEKİ NEDENLERİ 

Birincisi: Diğer dinler gibi İslâm’ın da bilim ile çatıştığını, akla aykırı olduğunu, 

özgürlük tanımadığını, dünyayı ihmal ettiğini ve İslâm dünyasının bundan dolayı geri 

kaldığının iddiası ve savunanların olmasıdır. Oysa İslâm, ilmin kendisidir. Kur’ân-ı Kerim 

“Oku! Her şeyi emsalsiz güzellikte yaratan Rabbinin, insan, toplum, tabiat ve yaratıcı 

ilişkilerine meşrûiyyet getiren, düzen içeren kitabını, Kur'ân'ı, Rabbbinin adı, izni ve 

yardımıyla oku, düşün, duyur!”41 emriyle başlar ve “hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”42 

diye sorgulatır. Bu iddiada bulunanlar, İslâm dini hakkında yeterli bilgisi olmayan ve İslâm 

karşıtlığının ön plana çıkarıldığı çevrelerde yetişen kişilerdir. Bu cenah genel olarak popüler 

kültürden beslenmekte ve tamamen hedonist bir yaşam savunmaktadır. Hâlbuki İslâm’ın, 

Müslümanları bilim ve teknolojide geri bıraktığı iddiaları da doğru değildir. İslâm’ın kaynağı, 

Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Muhammed (s.a.v)’dir. Kur’ân’ın ve peygamberin akla, ilme, 

düşünmeye, anlamaya, öğrenmeye verdiği değer, delilleri ile sabittir. Birkaç asırdan beri 

İslâm dünyasının bilim ve teknolojide istenilen seviyede olmadığı malumdur. Fakat bu 

İslâm’ın değil; Müslümanların bir eksikliğidir ve bunun pek çok sebebi vardır. Günümüzde 

deizmi, bir dünya dini hâline getirmek isteyen küresel güçler vardır. Ülkemizde deist 

hareketler, bu küresel güçler tarafından desteklenmektedir. Bunlar özellikle de İslâm’ı, 

kurmuş oldukları düzenin önünde en büyük engel olarak görmektedir.43 

																																																													
40 Kacıroğlu, s. 2151. 
41 Alâk sûresi 96/1. 
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=96&ayet=1 E.T: 05.04.2022 
42 Zümer sûresi 39/9. 
https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Z%C3%BCmer-suresi/4066/8-9-ayet-tefsiri E.T: 15.04.2022 
43 Coşkun, s. 11-13. 
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İkincisi: İslâm inancı açısından asıl problem, İslâm’ın doğru anlaşılmaması, özüne 

uygun anlatılmaması ve Müslümanlar tarafından gerektiği gibi araştırılmamasıdır. Bu 

durumun en büyük etkenlerinden biri de din konusundaki bilgisizlik ve rehbersizliktir. 

“Hıristiyanlıktaki deizm, Hıristiyanlığı bilmekten, İslâm’daki deizm ise İslâm’ı bilmemekten 

kaynaklanır.”44 Gençlerin herhangi bir araştırma yapmadan çevresindeki Müslümanlardan 

yola çıkarak İslâm hakkında yorum yapması veya kaynağı sağlam olmayan kanallarla bilgi 

edinmesi İslâm dininin yanlış yorumlanmasına neden olmaktadır. Gençler doğru bilgi 

kaynaklarına yönelmekten ziyade popüler olarak yayınlanan kitaplardan, dergilerden okuduğu 

veya internetten bazı bilgilerle İslâm dinini değerlendirmektedir. Deizmin ön planda tuttuğu 

akıl ve bilim, İslâm’ın da önem verdiği konulardan biri olmasına rağmen bazı dini grupların 

yanlış davranışlarıyla bilim arka planda tutulmaktadır. Dinin bilimsel gelişmelere engel 

olduğunu iddia edenlerin ve bilime önem vermeyenlerin aslında İslâm’ı bilmedikleri sonucu 

çıkmaktadır. Bu şekildeki algı operasyonları, gençlerin İslâm dinine olan düşüncelerini de 

etkilediği görülmektedir. Hâricî selefi anlayışlar ve kimi tasavvufi oluşumların dinî metinlere 

lafızcı ya da batıni yaklaşımlarını, şiddeti ve yasakları öne çıkaran kimi kesimlerin din 

yorumlarını örnek göstererek İslâm karşıtı görüşlerin savunulmasıdır. Halbuki İslâm, 

vasatı/orta yolu savunmaktadır. Adalet, sulh, güzel ahlak ve kardeşlik bu dinin şiarıdır. Meşru 

savunma hakkının dışında şiddete müsaade etmez. İslâm, dinin istismar edilerek sömürü aracı 

haline getirilmesine, sevgide aşırıya kaçmaya şiddetle karşı çıkar. 

 

Üçüncüsü: İnsanlar arasında dünyevileşmenin/seküler anlayışın yaygınlaşmasıdır. 

İnsanların bu durumu, Furkan sûresi, 43-44. ayetlerinde şöyle bildirilmektedir: “Kendi heva 

ve hevesini (nefsi istek ve tutkularını) ilah edineni gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil 

olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını 

mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki onlardan daha da şaşkındırlar.” Deizmi 

savunanlar ‘yalnız akıl’ derken Kur’ân, onları hakikatte ‘akılsız’, ‘hayvanlardan aşağılık’ 

olarak nitelemektedir. Çünkü bunlar arzu ve isteklerini yerine getirirken sınır tanımak 

istemeyenlerdir. Müslümanlar hatalar yapmış ve yapabilir fakat tekil olaylar örnek 

gösterilerek din karşıtı düşüncelerin savunulması asla gerçekçi, iyi niyet yaklaşımı olamaz. 

 

																																																													
44 Emre Dorman, “Modern Çağda Deizmin Popülerleşmesi ve Sebepleri”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı 320, 
2017, s. 15. 
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Dördüncüsü: Uygulanan eğitim-öğretim sistemi ve müfredat ile öğretmenlerin 

tutumudur. Risale-i Nur’un Sözler kitabının Meyve risalesinin 6.meselesinde geçen bahiste, 

eğitim-öğretimde izlenmesi gereken metot ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken husus şu 

şekilde beyan edilmektedir: “Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. 

“Bize Hàlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar,” dediler. Ben dedim: 

Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisân-ı mahsusuyla, mütemâdiyen Allah’tan 

bahsedip, Hàlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Meselâ, nasıl ki 

mükemmel bir eczahâne ki, her kavanozunda hârika ve hassas mîzanlarla alınmış hayattar 

mâcunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz, gayet maharetli ve kimyâger ve hakîm bir eczâcıyı 

gösterir. Öyle de küre-i arz eczahânesinde bulunan dört yüz bin çeşit nebâtât ve hayvanât 

kavanozlarındaki zîhayat mâcunlar ve tiryaklar cihetiyle, bu çarşıdaki eczahâneden ne derece 

ziyâde mükemmel ve büyük olması nisbetinde, okuduğunuz fenn-i tıb mikyâsıyla küre-i arz 

eczahâne-i kübrâsının eczâcısı olan Hakîm-i Zülcelâli, hattâ kör gözlere de gösterir, 

tanıttırır.” 

 

Beşincisi: İdeolojilerin, sanat ekollerinin dinleştirilmesi ile liderlere, karizmaya 

tapıcılığın çoğalmasıdır.	 Kur’ân-ı Kerim, Kasas sûresi 50.ayette: “Allah’ın gösterdiği 

doğruyu göz ardı ederek hevâsına uyandan daha dalâlette olan kim vardır?” buyrulmaktadır. 

Abdullah b. Abbâs (ö.887/67), “Hevâ, insanların Allah’tan başka taptıkları bir ilâhtır” 

demiştir.45 Heva, akıl üzerine hâkimiyet kurar. Hevasına uyan insan, aklına uyduğunu sanır. 

Oysa kendisini ilahlaştırmaktadır. 

 

Altıncısı: Yaşam amacının haz, zevk ve paraya indirgenmesidir. Batılı fikir akımları 

ve sanayileşmeyle üretilenin satılması, fazlasının üretilmesi ve tüketiminin sağlanması için 

zevkperest, dünyaperest bir yaşam modelinin çeşitli yollar ve vasıtalarla yaygınlaştırılması 

sağlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak hayattan daha çok haz almak ve daha hızlı yaşamak 

için para vazgeçilemez meta haline getirildi. Daha çok para kazanmak için de her yol meşru 

olarak gösterildi. İnsanın mala-mülke-paraya olan düşkünlüğünü Kur’ân-ı Kerim, Fecr sûresi 

20.ayette şöyle aktarmaktadır: “Malı aşırı derece seviyorsunuz.”  

 

Yedincisi: Dünya iktisadında tüketim ve sınırsız kazanç düşüncesinin seküler insanın 

aklını başından alıp onu çıldırtmasıdır. Gençlerin dini bir hayat tarzından uzaklaşarak yaşam 
																																																													

45 Kadir Polater, “Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Hevâ Kavramı ve Dalâletteki Rolü”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, 0/20, Aralık 2003, s. 273. 
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sürmelerinin bir başka nedeni ise modernleşmeyle birlikte toplumun seküler bir yaşama 

yönelmesidir. Çünkü sekülerlik; dini, dolayısıyla Tanrı’yı hayatın merkezinden uzaklaştırmış; 

dünyevi olan her şeyi hayatın merkezine yerleştirmiştir. Bunun neticesinde de dini 

hassasiyetten uzak bir hayat süren gençler, zamanla ahiret hayatını görmezlikten gelmekte ve 

yaşam tarzını kendi isteklerine göre şekillendirmektedir. Ayrıca kendi işine yaramayan 

şeylere karşı ilgisiz kalan gençler, dünyada kendisine fayda sağlayacak işlere yönelmektedir. 

İhtiyaç duyduğu zaman sadece dine yaklaşan, ihtiyacı kalmadığı zaman din yokmuş gibi bir 

hayat yaşayan gençlerin bu şekilde düşünmesinde toplumun ve ailenin etkisi fazladır. Nitekim 

gençler sınav merkezli yetişmekte ve daima üst bir mevki, statü kazandırılmaya 

odaklandırılmakta ve dünyevi olana yönlendirilmektedir.46 Allah, Kur’ân-ı Kerim’in Mülk 

sûresinin 2. ayetinde, fani dünyanın misafirleri için diyor ki: “Hanginizin davranışça daha iyi 

olduğunu sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O, güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.” 

Sonra Kâinatın yaratılışını vurgular ve insanın yaratılışı anlamasını ve Hâlıkını bilmesini ister. 

	
Sekizincisi: Hakikat anlayışının değiştirilmesidir. Tanrı merkezli hakikat anlayışı 

yerine her şeyin ölçüsü olarak insanın görülmesidir.47 Nahl sûresi 9. ayette; “Yolun doğrusunu 

bildirmek Allah’a aittir. Ondan sapan/saptıran/eğri yollar da vardır. O dileseydi hepinizi 

doğru yola iletirdi.” buyrulmaktadır. Ardından Nahl suresi 35. ayette: “Müşrik olan (Allah 

yerine başka şeylere bağlananlar/tapanlar: ‘Eğer Allah dileseydi, biz de babalarımız da 

O’ndan başka hiçbir şeye tapmazdık ve O’nun (emri) dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık.’ 

dediler. Kendilerinden öncekiler de böyle yaptı. (Kendi suçlarını Allah’a yüklemek istediler.) 

Peygamberlerin üzerine apaçık bir tebliğden başka (bir şey) düşer mi?” uyarısı ve sorusu 

yöneltilmektedir. 

 

Dokuzuncusu: Bazı meşreplerin ya da şahısların çoğunlukla Allah’ın gazabını öne 

çıkarmalarının doğru bir yaklaşım olmamasıdır.48 Zira Allah, merhamet ve adaletiyle 

muamele eder. 

 

Onuncusu: Aile eğitimi ve aile içi iletişim ile dış faktörler meselesidir. İnsan ilk 

olarak doğduğu çevrenin dinine, kültürel kimliğine bürünür. Yakın-uzak çevre etkileşimleri, 

okunan kitaplar, izlenen filmler, okul-arkadaş gruplaşmaları, öğretmenin 
																																																													

46 Menküç, a.g.t, s. 29.	
47 Mehmet Öztaş, “Deizm ve Dinî Hayat”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 
Kayseri, 2006, s. 57. 
48 Coşkun, s.11-13.	
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birikimi/tutumu/öğretim tekniği/kişiliği, gençlerin sorularına kâfi derece cevapların 

verilmemesi, kaza-kader meselesinin sorunsalı, medyadaki siyasilerin-din adamlarının tutum 

ve beyanları, sosyal medya ağlarının gençler tarafından çok yaygın şekilde kullanılmasıdır. 

 

On birincisi: Gençler arasında deizm düşüncesinin yaygınlaşmasında bir diğer önemli 

faktör, ergenlik döneminin etkisidir. Ergenlik, bireyin gelişim süreci içerisinde fizyolojik 

erişkinliğe ulaşıncaya kadar geçen zaman dilimini kapsayan bir gelişim dönemidir. Ergen bu 

dönemle birlikte soyut düşünmeye ve akıl yürütmeye başlar. Tabiatüstü, dini ve metafizik 

konuları sorgular. Bu dönemde gençler, sorgulamadan kabul ettiği inançları sorgulamaya 

başlar. Nitekim lise düzeyinde yapılan araştırmalarda ergenlerin inanç konusunda ciddi şüphe 

ve tereddütler içerisinde oldukları ve merak ettikleri konuların başında inanç konularının 

geldiği belirtilir. Neticede ergenlik, gençlerde dini şüphenin artması, gelişimsel dönemin 

etkisiyle de farklı dini inanışları merak etmesi ve ilgi duyması deizm gibi düşüncelerin 

yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Gençlerin ise dinin, insanın hayattaki özgürlüğünü 

kısıtladığını düşünmeleri Allah’ın, peygamberin ve vahyin getirdiği ölçüleri reddetmelerine 

neden olmuştur. Ayrıca kendi nefsine ağır gelen durumlarda sınırsız bir şekilde yaşama isteği 

insanları deizm gibi düşüncelere yönlendirmiştir.49 

 

On ikincisi: İslâm dininin anlatılmasıyla uygulanması arasında ciddi farklılıkların 

gözlemlenmesidir. Kendisini Müslüman olarak tanıtan fakat hayat tarzında Müslümanlığı 

yaşatmayan insanların her geçen gün artması gençlerin inançlarını sorgulamasında bir 

etkendir. İnsanların Allah’a inanmalarına rağmen o dinin öğretilerine uygun yaşamaması veya 

dinin öğretilerine tamamen ters bir yaşam sürmesi, dinin yanlış anlaşılmasına neden 

olmaktadır. Yaptıkları davranışlar ile inançları arasında tutarsız olduğunu fark eden gençler, 

eleştirdikleri Müslümanlar gibi olmamak için deizm düşüncesine yönelmektedir.50 

 

On üçüncüsü: Hayatın tüm aşamasında model alınması gereken Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.) yanlış tanıtılması yahut bir masal kahramanıymış gibi görülmesinin gençlerin 

peygamberlikle ilgili düşüncelerinde soru işareti bırakmasıdır51 (Burada hem oryantalist 

girişimler, Müslüman etiketli akademisyenlerin tutum ve söylemleri hem de yakın çevre ve 

dijital platformlarda görülen kimi zevatın varlığı negatif etki oluşturmaktadır). 

																																																													
49	Menküç, a.g.t, s. 28.	
50	Menküç, a.g.t, s. 32.	
51	Menküç, a.g.t, s. 33.	
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Peygamberlerin hayatları tarihi bir olay gibi anlatılması veya yanlış bilgilerle olağanüstü 

varlıklar gibi yansıtılması gençlerin sorgulamasına veya zamanla peygamberliği reddetmesine 

neden olmaktadır. Anmaktan ziyade onu doğru anlatmak ve onun ahlakına uygun yaşamak 

gerekir. Aksi takdirde gençlerin dinden uzaklaşması ya da son derece yanlış bir din algısına 

sahip olması kaçınılmazdır. 

 

On dördüncüsü: Aynı dine mensup olan fakat farklı dini tutum sergileyen 

cemaatlerin davranışlarının gençlerin kurumsal bir dinden uzaklaşmasının nedenleri arasında 

yer almasıdır. 

Cemaatlerin birbirlerine karşı davranışları ve yanlış uygulamalar sergilemesi, seküler 

ve laik çevrelerin bunu fırsata çevirmesi gençlerin cemaatlere ve dine karşı ön yargılı 

davranmasına yol açmaktadır. Bazı cemaatlerin dini, siyasi ve ticari kaygılarla istismar etmesi 

gençlerin zihinlerinde dine karşı olumsuz bir iz de bırakmaktadır. Dinle ilgili olmayan 

inançların, din adına savunulması insanların inançlarına da zarar vermektedir. Aynı şekilde 

batıni yorumlarla İslâm dinini istismar ederek maddi ve manevi sömürü aracı hâline getiren; 

sevgide aşırıya kaçarak dini sembolleri ve din âlimlerini üst seviyeye çıkaran düşünce, tutum 

ve davranışlar da gençlerin dine olan bakışını etkilemekte ve dinden soğumalarına neden 

olmaktadır.52 

 

SÖZ KONUSU MESELEYE DAİR BAZI ÖRNEKLER 

Örnek-1: Öğretmen bir anne anlatıyor; ‘kızım biyoloji öğretmenliğinde okuyor. Bir 

gün eve geldiğinde daha kapıda, ‘Anne, ben deist oldum!’ dedi. O an âdeta tepemden aşağı 

kaynar sular döküldü. ‘Bu da nereden çıktı kızım, hayrola?’ diye sordum. ‘Anne karar verdim, 

artık ben deistim.’ Öğretmen olmama rağmen deizme dair bildiklerim kulaktan dolma 

şeylerdi. Ne olduğunu pek merak etmemiştim. Doğrusunu söylemek gerekirse bir gün benim 

kapımı da çalabileceği aklımın ucundan dahi geçmemişti. Oturdum, o gece biraz internette 

gezindim, nedir bu deizm diye birkaç siteye baktım. Tadım tuzum yoktu, aklımda kalanlar 

pek fazla değildi. Neyse meseleyi soğumaya bırakmanın daha uygun olacağını düşündüm, 

hatta babasına dahi söylemedim. Aradan birkaç ay kadar zaman geçti, yine bir gün okuldan 

geldiğinde daha hoş geldin demeden, ‘Anne, ben artık deist değilim!’ dedi. Ben, neden fikir 

değiştirdiğini sordum: ‘Anne, bugün çok hassas mikroskop altında hücrenin akla durgunluk 

veren karmaşık yapısını ve çalışma düzenini inceledik. Hayretler içinde kaldım. Bunun 

																																																													
52	Menküç, a.g.t, s. 34.	
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kendiliğinden, tesadüfî bir şey olamayacağına kanaat getirdim. O an, hayatımdan neredeyse 

dışladığım Allah’ın gücünü ve varlığını yakından kavradım. Allah kesinlikle var ve buna tüm 

kalbimle inanıyorum.’ Bu sözleri duyunca nasıl mutlu oldum tarif edemem. 

 

Örnek-2: Deizmden dönen bir genç, inanç krizlerinden kendisini En’âm sûresinin 

“Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar 

zandan / tahminden başka bir şeye tâbi olmaz, yalandan başka söz de söylemezler.”	 116. 

ayetinin kurtardığını söylemiş ve sözlerini şöyle tamamlamıştır: Deist olduğumda böyle bir 

hayatın bana sunacaklarını ve benden götüreceklerini geceler boyu düşündüm durdum. Bu 

yüzden çok uykusuz gecelerim oldu. İçimdeki şiddetli fırtınayı dindiren, beni sakinleştiren, 

gözümün açılmasını, idrak perdemin aralanmasını sağlayan bu ayet oldu. Şimdi kendimi hiç 

olmadığı kadar sağlam bilinçli ve tutarlı bir Müslüman olarak görüyorum. Şükürler olsun. 

 

Örnek-3: (Akademisyen İhsan Fazlıoğlu anlatıyor) İmam Hatip okulundan bir heyet 

gelerek; deizm yayılıyor, çocuklara ne anlatalım ne yapalım diye sordular. Dedim ki, 

konuşmayı bırakın yapın artık. Devamlı konuşuyoruz. Terbiye, temsil ister. Örnek 

olacaksınız... 15 Temmuz’dan bu yana (2018’e) 17 tane başörtülü öğrenci gelip benimle bu 

konuları konuştular... Aileleri nedeniyle hala başörtüler ama (deist değil) tanrıya bile 

inanmıyorlar. Ortak neden sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemlerinin 

sonucudur. Mesele bu kadar ciddidir. Bu sonuçlarla yüzleşmezsek 30 yıl sonra çok farklı 

şeyler konuşuruz,53 uyarısında bulunuyor. 

 

Örnek-4: Müslümanlığını bir hayat biçimi olarak ifade eden gençlerde bir yorgunluk 

hikâyesi olduğunu, bunu ‘din yorgunu gençler’ olarak ifade eden Akademisyen Ömer Miraç 

Yaman, bunun sebeplerinden biri olarak aile-çocuk iletişiminin ‘sorunlu’ olmasını gösteriyor. 

Aile ve çocuk arasında, din dendiğinde yönlendirme, tavsiyeyi aşan, baskıya dönüşen bir 

süreç yaşandığına dikkat çeken Yaman, bazı ailelerin belli bir döneme kadar vermedikleri dini 

eğitimini, birden vermeye çalıştıklarını, bunun da sorunlara yol açtığını ifade ediyor. Din 

yüklenen değil yaşanan bir şey olduğu için bir şeyler eksik kalıyor,54 diyor. 

 

Örnek-5: Yetim Vakfından Hatice Naç, iç etkenlerin yanı sıra misyonerler gibi dış 

etkenlere dikkat çekiyor: Ateizm, deizm ve madde bağımlılığı yayan ekip müthiş profesyonel 
																																																													

53 http://www.gercekhayat.com.tr/dosya/anne-ben-deist-oldum/ E.T: 10.01.2022	
54	http://www.gercekhayat.com.tr/dosya/anne-ben-deist-oldum/ E.T: 10.01.2022	
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çalışıyor. Asla hedef kitlesinden vazgeçmiyor. Aileler çocuklarını ya aşırı serbest bırakıyor ya 

da aşırı baskılıyor. İkisi arasında savrulan genç kendince itilmiş hissediyor, zaten 

ilgilenilmeyen ailelerin çocukları ise kendince savrulup duruyor. Tam o esnada bu ekipler 

çocuklara ulaşıyor. 75 Arjantinli 3 ay önce işini gücünü bırakıp gelip Antep’e yerleşti. 

Suriyelilere yardım etmek istediklerini söylüyorlar. Aylardır Suriyelilerle çalışıyorlar. Bu 

çocukları örgütlemek için birçok STK, Vakıf kurdular. Misyonerlik, olmadı ateizm, olmadı 

deizm üzerine çalışıyorlar...55 

MAK ARAŞTIRMA RAPORUNA GÖRE ÇARPICI BAZI TESPİTLER 

• Allah’ın varlığına, birliğine bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz? sorusuna 

toplumun %86’sı ‘Evet’ derken aynı soruya; ‘Evet, Allah’ın sadece varlığına, bizi yarattığına 

inanıyorum ama her şeye karıştığını düşünmüyorum’ diyen deist oranı %6’dır. ‘Hayır, 

Allah’a inanmıyorum’ diyerek ateist olanların oranı %4 olarak değerlendirilmiştir. 

• Kur’ân-ı Kerim ve diğer kitapların vahiyle geldiğine inanıyor musunuz? Sorusuna 

katılımcıların %76’i ‘Evet’ derken ‘Hayır, inanmıyorum’ diyenlerin oranı %14’tür. 

• Evinizde Kur’ân-ı Kerim var mı ve düzenli aralıklarla okuyor musunuz? sorusuna 

toplumun %25’i ‘Evet’ derken, %33’ü ‘evimizde Kur’ân-ı Kerim yok’ demiştir. 

• Öldükten sonra dirileceğinize ve bu dünyada yaptıklarınızdan hesaba çekileceğinize 

inanıyor musunuz? sorusuna katılanların %73’ü ‘Evet’, katılımcıların %10’u ‘Evet, öldükten 

sonra dirileceğime inanıyorum ama hesaba çekilmeye inanmıyorum’ derken, ‘Hayır, 

dirileceğime ve hesaba çekileceğime inanmıyorum’ diyenlerin oranı %9’dur. 

• Kur’ân-ı Kerim'in Türkçe meâlini hiç okudunuz mu? sorusuna katılımcıların 

%17’si ‘Evet’, %60’ı ‘Hayır’ demiştir. 

• Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını hiç okudunuz mu? sorusuna 

katılımcıların %23’ü ‘Evet’, %65’i ‘Hayır’ demiştir.56 

 

DEİSTLERİN NÜBÜVVET İNKÂRI VE NÜBÜVVET GERÇEĞİ 

İslâm, dinî muhtevasını Hz. Muhammed’in ‘risâlet’ ve ‘vahiy’ olarak da nitelenen 

‘Nübüvvet’inden alır. Kur’ân-ı Kerim, ilk kez Hz. Âdem ile son kez de Hz. Muhammed 

(s.a.v) ile temsil edilen nübüvvetin, tarihte ‘kesintili’ bir süreklilik içerisinde iki önemli esasa 

																																																													
55	http://www.gercekhayat.com.tr/dosya/anne-ben-deist-oldum/ E.T: 10.01.2022	
56 MAK Danışmanlık Araştırması, “Türkiye'de Toplumun Dine ve Dini Değerlere Bakışı”, Haziran 2017 
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temel sağladığına işaret eder. Biri, nübüvvetin hakikat ve hidayetin nihaî otoritesi olması, 

diğeri ise nübüvvetin ilahî buyrukların beyanını mümkün kılan tek seçenek olmasıdır.57 

Kur’ân-ı Kerim, Zariyat sûresi 56.ayette insanın yaratılış gayesini şöyle beyan eder: 

“Ben cinleri ve insanları (başkasına değil) sadece bana kulluk etsinler diye yarattım.” Demek 

ki insan, Allah’ı tanıma-bilme kabiliyetinde donatılmıştır. Allah’ı tanımadan kulluk olmaz. 

Nebi, vahyi kitap olmadan da nasıl kulluk yapılacağı bilinmez. 

Mu‘tezilî’den58 Râfizîliğe kayan ve ilhâd ile özdeşleşen, hakkında tartışmalar bulunan 

İbn-i Râvendî59 (ö.913), peygamberliği sihir ve kehanete indirgemiş, masum sıfatlarını 

reddetmiş60, âlemi ezeli görmüş ve Kur’ân’ın çelişik olduğunu iddia etmiştir. Bu sürecin 

anarşist düşünürlerinden biri olan, beş ezeli ilke ortaya atan materyalist Ebû Bekir er-Râzî 

Muhammed b. Zekeriyyâ(ö.925) ise nübüvvete gereksinim olmadığı, akıl temelinde hiçbir 

hikmet değeri taşımadığı, Kur’ân’ın mucize olarak nitelendirilemeyeceği vb. iddiaları 

savurmuştur. Bunlar hakkında Kur’ân-ı Kerim, Zariyat sûresi, 51-52. ayetlerinde şöyle 

denilmektedir: “Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben, size, Allah 

tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber 

gelmemişti ki, "O bir büyücüdür" yahut "bir delidir" demiş olmasınlar…” (sonraki ayet 

‘bunları azgın’ olarak nitelemiştir.). Müslüman âlimlerin; Yahûdî, Nasranî, Berâhime61 ve 

âleme ezelilik atfeden materyalist felsefe geleneğinin ve yaratıcı fikrini reddeden Dehrîlerin 

eleştirilerine karşı savunuları sonucunda bir Nübüvvet külliyatı oluşmuştur. İlhâd çevrelerinin 

iddialarına karşı Nübüvvet savunusu ilk kez, İmam Şafiî(ö.820) ve İmam Taberî (ö.923)’nin 

çabalarıyla başlamıştır. İmam Taberî’nin, Yahûdîlere ve Nasârâ’ya karşı yazdığı “ed-Dîn 

ve’d-Devlet fî İsbât-i Nubuvvet-i Muhammed” adlı eseri, Nübüvvet savunusunun ilk eseri 

kabul edilir.62 Tarihçi ve tefsirci Taberî’ye göre, Hz. Muhammed (s.a.v)’in nübüvvetine karşı 

ortaya çıkan karşıtlığın dört ana nedeninden söz edilebilir. Bunlar; kuşku, gururuna 

yedirememe, taklit ve düzeysizliktir. Taberî, Nübüvvet savunusunda; Kur’ân’ın ilahiliği, Hz. 

Muhammed (s.a.v)’in şahsiyeti, gelecekte gerçekleşeceği haber verilen ayetler, geçmişte vuku 

bulan kıssalar, Hz.Peygamber’in çağrısının daha önceki peygamberlerin mesajlarıyla 

																																																													
57 İbrahim Aslan, “İmâm Maturidî’nin Deist Eleştirilere Karşı Nübüvvet Savunusu”, Kelam Araştırmaları 
Dergisi 12/2, 2014, s. 33-54.	
58 Osman Aydınlı, “Mu‘tezilî Düşüncede Nübüvvet Meselesi ve Hz. Muhammed”, İslâmi İlimler Dergisi, Yıl 
1, Sayı 1, Bahar 2006, s. 8-20. 
59 İlhan Kutluer, “İbn-i Râvendî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 21, 2000, s. 179-184. 
60 Gündoğar, a.g.m, s. 34. 
61	Öz, a.g.t, s. 70-71.	
62 Aslan, a.g.m, s. 38. 
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örtüşmesi, Yahudi ve Nasârâ’nın inançlarına ilişkin tespit ve tahlillere yer vermesi, İsra olayı 

ve Hz. Peygamberin ümmîliği63 gibi kanıtlardan da yararlanmıştır. 

Hint kökenli olup Brahmanlıktan türediği belirtilen Berahime (Brehmen/Brahmi) 

adıyla bilinen ve Nübüvvetin reddini savunan64 felsefî-teolojik çevrenin deist eleştirilerine 

karşılık; İmam Matûrîdî (ö.944)65 Nübüvveti savunmuştur. İslâm bilgini Matûridî, akıl ile 

çeliştiği gerekçesiyle Nübüvveti dolayısıyla da Kur’ân’ın bağlayıcılığını reddeden tutum 

üzerinde durmuş, onların iddialarını dört madde de toplamıştır. Bu iddialar: 

*Âlem kendi kendine var olmuştur. Yaratıcı yoksa Nübüvvet de yoktur. 

*Âlem, kendi başına var olamaz. Ama Yaratıcı, sorumluluk yüklemez. 

*İnsan, aklıyla kendine yetebilen bir varlıktır. O halde nübüvvete gerek yoktur. 

*Nübüvvet, gizemli olduğundan bir tür kehanet ve büyüdür. 

İmam Matûridî’ye göre var olmak, bir amaca sahip olmak anlamına geldiğinden maddî 

gereksinimleri karşılama ile ilahi değerleri gereksinimi arasında bir ayniyet vardır. Zira 

hayatın sürmesi, her iki gereksinimin karşılanmasıyla mümkün olabilir. Nitekim kendi 

sorunlarını çözümlemekte yetersiz kalan ve duygularına yenik düşen akıl, her şeyi ihata 

etmekten acizdir. Nübüvvet, özü itibarıyla akıl-vahiy ilişkisini kurmaya bağlıdır. Din, 

gerekliliği ve geçerliliği açısından akla dayanırken ibadet ve insana sorumluluk getiren 

yönüyle ise Nübüvvete dayanır. İmam Matûridî, bunları savunan deist Berahime ve ilhada 

dayanan materyalist çevrelerin ‘hayat, yaşamak ve ölmekten ibarettir’ iddiasının 

temelsizliğini ortaya koyar.66 

 

KUR’ÂN-I KERİM’DE PEYGAMBERE DAİR BAZI AYETLER 

Bakara Sûresi, 119. ayet: “Resulüm! Biz seni, insanları hem müjdelemen hem de 

uyarman için hak din ile gönderdik. Sen vazifeni hakkıyla yapıyorsun dolayısıyla cehennemlik 

olanlardan sorumlu tutulacak değilsin!” 

Âl-i İmrân Sûresi, 144.ayet: “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de 

pek çok peygamber gelip geçmiştir. Şayet o ölür veya öldürülürse ökçeleriniz üzerine eski 

dininize geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerine geri dönerse Allah’a hiçbir zarar veremez. 

Ama Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.” 

																																																													
63	Aslan, a.g.m, s. 39.	
64 Orhan Şener Koloğlu, “Kelâm ve Mezhepler Tarihi Literatüründe Berâhime”, Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 13, Sayı 1, 2004, s. 159-193. 
65 Şükrü Özen, “İmam Maturidi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 28, 2003, s. 159-165.	
66 Koloğlu, s. 159-193 
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Âl-i İmrân Sûresi, 159.ayet: “Allah tarafından lütfedilen bir rahmet sâyesinde sen 

onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın insanlar etrafından dağılıp 

giderlerdi. Artık onları affet, onlar için Allah’tan bağışlanma dile. Karara bağlanacak işlerde 

onlarla istişâre et! Kesin kararını verince de yalnız Allah’a güvenip dayan! Çünkü Allah, 

kendisine güvenip dayananları sever.” 

En‘âm Sûresi, 48.ayet: “Biz peygamberleri ancak müjdeci ve uyarıcı olarak 

göndeririz. Dolayısıyla kim iman eder, hâlini ve yolunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur, 

onlar mahzun da olmayacaklardır.” 

A‘râf sûresi, 158.ayet: “Resulüm! Bütün insanlara ilan et: “Ey insanlar! Şüphesiz ben 

Allah’ın, sizin hepinize gönderilmiş peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkiyeti ve 

hâkimiyeti O’nundur. O’ndan başka ilâh yoktur; hayat verir ve öldürür. O halde Allah’a iman 

edin; Allah’a ve O’nun bütün sözlerine, kitaplarına inanan o Ümmî Peygamber'e de iman 

edip ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” 

Hûd Sûresi, 2.ayet: “(Resulüm de ki): Bu kitap sadece Allah'a kulluk/ibadet etmeniz 

için indirildi. Şüphesiz ki ben, onun tarafından size (gönderilmiş) bir uyarıcı ve müjdeciyim.” 

Haşr Sûresi, 7.ayet: “…Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak 

ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı çetindir.” 

Hadîd Sûresi, 9.ayet: “Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed’e 

apaçık ayetler indiren O’dur. Doğrusu Allah size karşı şefkâtlidir, merhametlidir.” 

 

SONUÇ 

Durağanlığın olmadığı insanda ve hayatta, Batının ‘öldürdüğü’ ya da ‘pasif’ konuma 

oturttuğu bir Tanrı tasavvuru, Hıristiyanlıkla hesaplaşan seküler dünyanın ve ahireti unutan 

Avrupa için Deizm söz konusu iken bunun İslâm’da yeri ve karşılığı yoktur. Deizm; İslâm 

inancı, düşüncesi ve tefekkürü bağlamında doğru bir akım değildir. 

Sistematik hâle getirilmeden evvel deistik inanç, insanlığın atikesine götürülse de 

Kur’ân-ı Kerim’in şahitliğinde müşrik toplumda da kendisini gösterse de özellikle Avrupa’nın 

din ile siyaset, kilise ile toplum ilişkilerinin yoğun kriz ve dönüşüm cereyanlarının yaşanmaya 

başladığı Reformist hareketler ile beraber yaşanan ve rasyonalitenin odağında formatlanan bir 

ideoloji ve inanç olarak bugün karşımıza ‘din karşıtlığı ideolojisi’ olarak ateist olan 

kapitalizmin kargosunda kapımızı çalan deizm, bir meydan okumadır. 

Deizm kapımızı ansızın çalabilir, donanımlı olarak neslimizi şuurlandırmalıyız. 

Teknolojinin nesnesine dönüşmüş gündelik hayatta modern insanın ahlak ve inançla olan 
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mesafesi açılırken inanmama özgürlüğünü istediği gibi kullanmanın eldeki yegâne ve en 

değerli özgürlük olarak pompalandığı bir çağda, arzu ve gücün dışında bir kural ve hedef 

tanımayan küresel kapitalizmin, liberalizmin eseri olarak deizmi görebiliriz. 

Deizm, yedeğe aldığı sözde bir tanrının varlığını görüntüde kabullenen ama bağnaz 

din inkârcılığı ile küresel kapitalizmin fenalıklarını örtbas eden modern bir hurafedir. Bu 

hâliyle deizm; insani ilişkileri parçalayan, faydacı bir ahlakı pompalayan, araçsal bir aklın 

sırtını sıvazlayan, israf ve tüketimi teşvik eden liberal rasyonalizmin elinde ‘dinsiz’ toplum 

inşasının taşeronluk misyonu yüklenmiştir. 

Din katı bir şekilcilik, kuralcılık, dışlayıcılık ve yargılayıcı bir üslup ile servis 

edildiğinde, öz ruhunu yitirdiğinden asli işlevini icra edemeyecektir. Dinin özündeki değerler 

ve güttüğü amaçlar Müslümanın eliyle zedelendiğinde ahlaki, dinî hedef ve hassasiyetler 

buharlaşır. 

Avrupa’nın kendi sosyo-kültürel ve dinsel ikliminde doğan deist anlayışın İslâm 

coğrafyalarına da sıçraması, bizi Müslümanlığımız ile yüzleşmeye davet etmektedir. Bunda 

pek çok din istismarının, sorunlu ve kamplaştırıcı din anlayışının, yanlış Müslüman sunum ve 

temsilinin vebali vardır. Dinin özünü şekil ve lafızcılığa boğan, sosyal değişime, tarihî 

tecrübeye, kültürel mirasa, dinî birikime sırt dönen, toplum bilincini yok sayan, tekfirciliği 

meslek edinen anlayışların ‘İslâm’ etiketi ile pazarlanması taze dimağlar üzerinde elbette bir 

tahribat yapmış ve yapacaktır. 

Dünyaya, akla, bilime giderek yabancılaşan bir taklit-itaat kültürünün sorgulayan 

gençliği cezbetmesi hayaldir. Diğer taraftan, sanal dünyanın gerçek dünyayı elimizden alması 

karşısındaki çaresizliğimiz de bir başka sorundur. Çevresindeki acılara, kayıplara, dramlara 

sessiz ve duyarsız kalan, sanal dünyanın sarhoşluğunda şuursuzca, içinde yaşadığı gerçek 

dünyayı unutan bir gençliğin bilincinin tıkanması ve inancının sığlaşması kaçınılmazdır. Bu 

bağlamda bireyci piyasada, başarı ve şöhret odaklı bir konformist gamsızlığa gömülmesi de 

kaçınılmazdır. Bu, egoist ve saldırgan bir menfaatçiliğin dışa vurumudur. 

Dünyevileşen, tevhid inancını bozarak şirkperestleşen Hıristiyan âleminden tevarüs 

edilen sekülerizm ile kapitalizm kardeşlere deizm de katılmıştır. Hakikatin anlaşılmaz 

kılınması ise ruhun ölümüne yol açmaktadır. 

Tanzimat’tan bu yana ülkemizdeki bir kısım zevat, İslâm âleminin ilerleyebilmesi için 

İslâm’ın da Hıristiyanlık gibi reform edilmesi savıyla deist bir anlayışı savunmaktadır. 

Hâlbuki Müslümanların tarihinde münferit kimi olayların dışında bilimsel gelişmelere engel 

olunduğu söylenemez. İslâm’ın böylesi bir özelliği ise asla olmayıp aksi sabittir. 
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Din, akıldan doğmamıştır. Ancak emir ve yasakları akla uygundur. Zira dinin 

muhatabı, insandır. Kâinatı ve insanı yaratan Allah olduğu gibi vahyin ve peygamberin sahibi 

de Allah’tır. Vahiy, Hz. Âdem'den Hz. Peygamber'e kadar değişmeden gelmiştir, öz aynıdır. 

İslâm dünyasındaki problem ve sorunlardan İslâm değil Müslümanlar ve muarızları 

sorumludur. Dorman’ın ifade ettiği gibi Hıristiyanlıktaki Deizm, Hıristiyanlığı bilmekten 

Müslümanlardaki Deizm ise İslâm'ı bilmemekten kaynaklanıyor.  

Gençlerin/Öğrencilerin genel olarak sorguladığı konular şunlardır: 

• Allah’ın varlığı ve sıfatları 

• Peygamberlerin gerekliliği 

• Hz. Peygamber’in hadisleri 

• Ahiret hayatı 

• Görülmeyen varlıklar 

• Kader ve kaza 

• Kur’ân-ı Kerim’deki cihat, tesettür vb. ayetler 

• Kur’ân-ı Kerim’in değiştirilmemesi meselesi 

• İlahi kitapların gerekliliği ve gerçekliği 

• İnsanların varlık sebebi, ibadetlerin gerekliliği 

• Dinin gerekliliği ve dini kurallar 

• Din-bilim ilişkisi 

• Akıl-vahiy ilişkisi 

• Evrim teorisi ve Kur’ân-ı Kerim’deki yaratılış mevzusu 

• İslâm’da kadının yeri ve hakları 

• İslâm coğrafyasının genel durumu 

• Din adamların ve dini cemaatlerin tutumu 

• Müslümanların yanlış davranışları 

• Kötülük problemi 

• Allah’ın adaleti 

• Ahlaki davranışlar 

Deizme yönelmede sebeplerinden bazıları şunlardır: 

• Müslümanların yanlış tutum ve davranışları 

• Müslümanların İslâm dinine uygun yaşamayışı 

• Batının etkisi ve İslâm ülkelerinin genel durumu 
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• Müslümanların bilim ve teknolojiden geri kalması 

• İslâm dinini doğru bir şekilde bilmeyişleri 

• Küreselleşen dünyanın etkisi 

• Sekülerleşme 

• Parçalanmış aile yapıları ve kötü hayat tecrübesi 

• Din eğitiminin yetersizliği 

• Rol model aldıkları kimselerin dini anlayışları 

• Dindar kesimde rol model eksikliği 

• Aile ve çevrelerinin dini yaşantısı 

• Dinin sınırları, sorumluluktan kaçma ve özgürlük anlayışları 

• Popüler kültürün etkisi 

• Ergenlik dönemi 

• Her şeyi sorgulamaları ve akla yatkın cevap bulamayışları 

• Akıl ve bilime sonsuz güven 

• Camideki hocanın veya ortaokuldaki din öğretmenin tutumu 

• Dinin gereksiz olduğu düşüncesi 

• Ailelerin ve toplumun sınav-başarı odaklı yaklaşımları 

• Allah’ın adaletsiz olduğu düşüncesi 

• Allah’ın ibadetlere ve dualara cevap vermediği düşüncesi 

Ne yapmamız ve nasıl davranmamız gerektiği hususunda yöntemimizi Hz. Peygamber 

(s.a.v) belirtmiştir: “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”67 

Diğer bir beyanatında Hz. Peygamber (s.a.v) “İnsanlara akılları ölçüsünce, anlayabileceği 

bir şekilde konuşun”68
 buyurmuştur. 

																																																													
67 Buhârî, İlim, 11, Cihad, 164 
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