
ERCiYES ÜNiVERSiTESi 

SOSYAL BiliMLER 
ENSTiTÜSÜ DERGiSi 

SAY! : 3 YIL : 1989 



ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BlUMLER ENSTİTÜSÜ DERGlSl 
SAYI : 3 YIL : 1989 

GAYB MESELESi VE İMAM MATURİDİ 

Doç. Dr. SaWıaddln POLAT• 

GAYB KAVRAM! VE İNSAN BiLGİSİ 
Öayb, arapçacia uÖabeıı kökünden isimdir. Uzak olmak, glz· 

lenmek, gizli kalmak, yok olmak, görünmemek gibi manalara ge
lir. Terim olarak ise insan bilgisinin lllaşamadığı şeyler manası
na kullanılır. Beşeri bilginin sınırlarının ne olduğu sorusu insan
ları asırlardır uğraştıragelmiştir. Bu yönüyle felsefedeki episto
molji . problemini ilgilendiren gayb meselesi, islami literatürde ge
nellikle muğlak bir şekilde ele alınmakta, çok farklı manalara 
kullanılmaktadır. Bu da Kur'andaki ğayb kavramındaki anlam 
farklanndan kaynaklanmış olsa gerektir. Hatta ğayb meselesiyle 
uğraşmanın doğru olmadığı şeklinde yaygın bir kanaat da mev-:
cuttur. Öaybın ne olduğunu tesbit edebilmek için insan bilgisinin 
sınirlannı çizmek zaruridir. Konuyu gerçek zeminine oturtabilmek 
için islam düşüncesindeki bilgi probleminden yola çıkmak daha 
uygun olacaktır. Bilgi problemini felsefe tarihi açısından ele al
mak bu çalışmanın sınırları dışında kaldığından, sadece islam dü
şüncesinde bilgi doktrinin ğaybı ilgilendiren yönünü ele alacağız. 
Bu konudaki farklı görüşleri özet mahiyetinde sunduktan sonra 
bu platformda Maturidi'nin yerini tesbit etmeye çalışacağız ve 
hadis ilmini ilgilendiren yönüyle Hz. Peygamberin bilgisinin sı

. nırları konusundaki görüşlerinin diğer görüşlerle mukayesesi llze
rinde duracağız. 

Bilgi meselesini kelam kitaplarına alma işini ilk başlatan ki
şinin Matuıidi olduğu kabu~ edilir (1) . Ona göre bilgi vasıtaları 
üçtür: ı- Sağlam duyu organları, 2- Akıl (Nazar) 3- Haber. 
(2) Kelam ilminde haberden maksad peygamberlerin insanlığa 

sunduğu bilgilerdir. 

(*) Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
ı. Maturidi, Kitabu't-Tevhld, Nşr : Fetbullah Huleyf, lst-1979, Naşirin mu
. . kademesi, 30. 
2. A.e., 7- ll. 
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Bu üç bilgi kaynağım ğayb meselesi açısından ele alınca ·iki 
temel probler.ı ortaya çıkmaktadır: 

ı- Bu üç vasıta dışında bilgi vasıtası var mıdır? 
2- Metafizik alanı idrak edebilmek peygamberliğin bir vasfı 

mıdır? Yoksa peygamberin bilgisi bu konuda Allah'ın bildirdikle
riyle mi sınırlıdır? İslami literatürdeki tabiriyle söylersek, Pey
gamber ğaybı bilir mi? 

Her iki sorunun cevabı da, ğayb terimiyle ne kasdedildiğinin 
net bir şekilde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Gayb kavramındaki 
farklı telakkiler, sorulara verilecek cevaplarm da farklı olması so
nucunu doğuracaktır. 

Kavram muğlaklığını çözümlernek için gaybı, İnutıak ve iza
fi diye iki grupta mütalaa. etme geleneğinin isabetli olduğu kana
atindeyiz. Bu dünyada beşer ilminin hiçbir şekilde ulaşma imkanı 
olmayan huauslar mutlak gaybtır. Mutlak gaybı ancak Allah'ın 

ilmi ihata edebilir. Kabiliyet, şartlar, çevre ve imkan farklarından 
dolayı bazı kişilerce bilinebilİrken bazılannca bilinemiyen husus
lar sadece bilemeyenler açısından gayb olduğundan. izafl 
gayb Qlarak mütealaa edilmelidir. Kur'an ayetlerini inceledi
ğimizde gayb kavramının bu iki farklı manada kullanıldığına şa
hit oluruz (3) . 

Maturidi de gaybı ikiye ayınr: ccGaybın bir kısmını insanla
rın bilmesi mümkün iken diğer kısmını Allah'tan başka kimse 
bilmez. Geçmişte olmu.ş ve gelecek.te ebediyete kadar olacak şey
leri bilmek ikinci kısma girer. Yani bunları Allah'dan başka kim
se bilemez.» (4) demektedir. Birinci kısım zamana, şartlara ve şa
hıslara göre gayb olmaktan çıkabilen izafi bir gaybtır. İkinci kı
sım ise beşeri bilginin hiçbir şekilde ulaşmasına imkan olmayan 
mutlak gaybtır. 

Büyük müfessir Fahreddin Razi de gaybı, hfusselerle (duyu
organlarıyla) bilinemiyen şeyler diye tarif ettikten sonra ikiye 
ayırmaktadır : 1- -- Hakkında delil olan. 2- Hakkında delil olma
yan (5). Delil, insanı bilgiye ulaştıran şey olduğuna göre Razi'nin 

3. Mesela Bakara 2, A'raf 188 ayetlerinde mutlak gayb kasdedilirken, Yu
suf 81 ayetindeki gayb kelimesi izafi manadadır. 

4. Te'vilat, Kayseri Raşid Ef. Kütüphanesi No: 297 Vr: 420b (414b) Varaklar
da farklı iki numara kullanıldığından her ikisi de verildi. 

S. F. er-Razi, Mefatlliul-gayb, İst. 1308. Matbaa-i Amire 1/ 174-5. 
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burada hakkında delil olan gaybtan maksadı, insanın bilgi edin
me imkanı olan alandir. Duyularla müşahade edilen şeylere gayb 
demediğine göre delille bilinebilen gayb için bir bilgi vasıtası 

kalmaktadır, o da akıldır. Çünkü akıl delillerden istidlal yoluyla 
bilgi edinmemizi sağlamaktadır. o halde makwat sahasının gayb 
olup olmaması, aklın istidlal edebileceği bir delil bulunup buıun
mamasına bağlıdır. Delil yoksa o konu insan için gaybtır. Delil bu
lununca gayb olmaktan çıkar. Asıl mutlak gayb, duyuların ve ak
lın idraksahası dışında kalan hususlar olmaktadır. 

Şu halde bilim ve teknolojinin ilerlemesi sonucu insanların 
önceleri bilemedikleri şeylerin bilinir hale gelmesi, o konularda 
duyuların idrak kapasitesinin artmasını sağlayan aletlerin icadı 

veya aklın istidlal edeceği delilleıin keşfi dolayısıyla insanın bilgi 
alanının genişlemesi sonucudur. Böylece bilim ve teknikteki iler
leme faaliyetinin, izafi gayb kısmında meydana geldiği ortaya çık
maktadır. ; : 

'' : ~· ı_l 

Burada hemen başka bir soru akla gelmektedir. Bilim ve tek
nolojideki ilerlemenin bir sının yokmudur? Bu ilerlemeler sonu
cu, bilinmez birşey kalmayacak mıdır? Modern bilim büyük t>ir 
hızla bilinmezleri insanın önüne sererken, insanoğlunu daha ön
ce farkında olmadığı başka bilinmezlerle karşı karşıya getirmek
tedir. Bilimin ilerlemesi arttıkça araştınlacak konu sayısı artmak
tadır. İnsanoğlu, bilgisi arttıkça bilgisinin yetersizliğini kavra· 
maktadır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de «Size ilimden az bir mik
tar verildiı> (6) şeklinde ifade edilmektedir. Diğer taraftan insan
daki sonsuz bilme arzusu, onu, bilinecek şeylerin sonsuzluğu ve 
bu sonsuzu bilen bir bilgi sahibi olması gerektiği fikrine götür
mektedir. Sınıdı insan bilgisine göre . bilineceklerdeki sınırsızlık, 

mutlak gayb kavramını ortaya çıkarmaktadır. 

Kur'an-ı Kerim'de, gaybın Allah'dan başka hiç kimse tarafın
dan bilinemiyeceğini ifade eden ayetler mevcuttur. Mesela:· «Gay
bın anahtarları Allah'ındır. Gaybı O'ndan başkası bilemez» (7) 
((Allah sizi gayba muttali kılmazıı (8) . «De ki; yerdeki ve gökte
kiler gaybı bilmez. Onu ancak Allah bilir (9). «Ey Allahım, gayb-

6. tsra 85. 
7. En'am 59. 
8. Ali tınran 179. 
9. Neml 65. 
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ı arın bilicisi ancak sensin>> (10). <ıDe ki; gayb ancak Allah'a ait
tir•> (ll) . 

Bu ayetler insan bilgisinin sınırlı olduğunu ve sonsuz ilim 
sahibinin ancak Allah Teala olduğunu ifade etmekte ve mutlak 
gayb alanına i§aret etmektedirler. 

şu halde gaybı, insanlarca belli bir zaman içerisinde ve
ya belli kLşilerce bilinemiyen §eyler olarak düşünürsek, insanlı· ~

ğın bilgisi sürekli arttığından gayb izafi olmaktadır. Ama gaybı, 
mutlak Umin taalluk ettiği her şey olarak düşünürsek izafilik OT

tadan kalkmaktadır. Ayetlerde bilinemiyeceği ifade edilen gaybı, 
bu manasıyla yorumlamak zorunluluğu vardır. Meseleye bu . açı
dan bakınca mutlak · gaybın sınırlarını çizmek, nereden başlayıp 
nerede bittiğini tesbite çalışmak zaten sözkonusu olamaz. Beşer 

bilgisinin nereye kadar ula§acağı da şu an için gaybtır. O halde 
insana dü§en, bütün imkanlarıyla bilininezleri araştırmak, bilgi 
kapasitesini sonuna kadar zorlamaktır. Yoksa bilgisinin ileride 
ula§acağı sınırlan tesbit değil. Dinimiz de ısrarla ilme tefekküre 
ve ara§tırmaya teşvik etmek suretiyle insanoğlunu bilinmezleri 
araştırınağa sevk etmektedir. Zaten insanda bu meyil yaratılış

tan mevcuttur. 

Kur'an-ı Kerimdeki ((gayba imanıı tabiri de konumuz açısın
dan önemlidir. Bir ayettP gayba iman eden takva. sahibi mü'min
ler övillmektedir (1.2). imam Maturleli ayetteki «gayba imanın iki 
türlü yocumlandığını belirtmektedir : 

ı- Mü'minler eski kavimlerin dedikleri gibi ((Açıkça görme
dikçe Allah'a iman etmeyizıı demezler. 

2- Kur'anlll haber verdiği va'd, vaid, emir, yasak, öldükten 
sonra dirili§, cennet, cehennem gibi gaybi hususlara iman ederleı-. 
Maturidi bu yorumları naklettikten sonra şunları söylemektedir: 
«Ancak gayba iman edilir. Çünki iman tasdik demektir. Yani bir 
şeyi kabul etmek ve doğrulamaktır. Doğrulama ve yalanlama ha
berler için geçerlidir. Gayb olan §eylerden haber verilir. MÜ§ahe· 
de edilen §eyler için haber sözkonusu değildir» (13) . Yani insanın 

10. Maide 109. 
11. Yunus io. 
12. Bakara 3. 
13. Matüridi, Te'vilat, Tahkiki: Muhammed Müstefidurrahman, Ba~dad-1983 

(1 cild halinde sadece Bakara süresi neşredilmiştir), 1/ 138 (R~şid Ef . . 
Nüshası 40). 
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müşahade ettiği şeylerin kendisine haber verilmesi anlamsızdır . 
Mfujahede varısa haber sözkonusu olamaz. şu· halde iman ma
hiyeti itibarıyla gaybi hususlara inanmaktır. 

Zaten Maturidi'ye göre peygamberler, insan aklının kavraya
madığı konularda insanla.rı irşad etmek için gönderilmişlerelir 
(14). Bu ifadelerinden anliı.şıldığına göre Maturidi, duyular ve 
akılla bUinemiyecek şeyleri gayb kabul etmekte ve «gaybe imanı» 
Kur'anın gaybi ihbarıarına inanmak olarak yorumlamaktadır ki 
bu gaybi ihbarların başında iman esaslan gelir : 

iman esaslarının hepsi de müşahede alanı dışındadır. Allah'ın 
meleklerin, kaderin gayb oluşu açıktır. Peygamber ve kitabı, duyu 
organıarımızla müşahede edebiliyorsak da, peygambere gerçek
ten peygamberlik görevi verilip verilmediğini ve ilahi kitap olarak 
takdim ettiği kitabın ona gerçekten Allah tarafından verilip veril
mediğini müşahede yoluyla bilemiyoruz. Bu iki iman esasında 

gayb ol~n yönler bunlardır ve zaten iman bu yönler için sözkonu
sudur. Görüldüğü gibi iman · esaslarında insanın bilgi edinme ka
pa.Sitesi ile kat'i bilgi edinmek değil, kat'i kabul ve taBdik sözko
nusudur. İnsanoğlu bu hususlarda vahiy yoluyla gelen bilgiyi ka
bul veya reddetmektedir. Bu konularda insanın, vahiy dışında bil-
gi edinme imkanı yoktur. · 

Sufiyyenin· gayb meselesine bakışlan biraz daha farklıdır. Bu 
fark onların, kelamcılar tarafından kabul edilen üç bilgi vasıtası 
dışında başka bir bilgi edinme yolunun daha mevcut olduğunu 

benimsernelerinden kaynaklanmaktadır. Bu bilgi edinme metodu
nu keşf, mükaşefe, marifet, ilham, müşahede, basiret, kalb gözü ile 
görme gibi değişik tabirlerle ifade ederler. Bu bilgi, belli şartıarı 
yerine getiren kişilerin kalbine Allah'ın lutfu ile doğan bir bilgi
dir. Bu bilgi edinme yolunun mahiyetini İmam Gazali'nin kendi 
ifadeleriyle sunmağa çalışalım. Gazali diyor ki: «Bil ki, zaruri ol
mayan ilimierin -ki bazı hallerde kalpte meydana gelir- elde edili
şi farklı olur. Bazen nereden geldiği bilinmeksizin kalbe doğar. 

Bazan da istidlal ve öğrenme yoluyla elde edilir. Kesb yoluyla ol
mayan ve delil vasıtasıyla meydana gelmeyen ilme ilham denir. 
İstidlal yoluyla meydana gelen ilme de itibar ve istibsar denir. 
Kulun tedbiri, gayreti ve öğrenmesi olmaksızın kalbe doğan şey
ler ikiye anlır : 1- Kişinin nereden geldiğini bilmediği doğuşlar .. 
2- Sebebini bildigi bilgiler. Bu ikincide, kalbe bilgiyi getiren me-

14. K. Tevhid, 178-181. 
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leğin müşahedesi sözkonusudur. Birinciye ilham, ikinciye vahy 
denir. Vahiy sadece peygamberlere mahsustur. ilham ise evliyaya 
ve asfiyaya mahsustur. Kesb yoluyla elde edilen ilim ise alimiere 
mahsustur. Meselenin hakikati şöyledir: Kalp bütün eşyanın ha
kikatıerinin yanBımasına müsaittir. Kalble eşyanın hakikati ara
sına duyular girer ve bir perde gibi kapatır. Kıyamete kadar 
Allah'ın takdir ettiği herşeyin yazılı olduğu lehv-i mahfuzla, kalb 
aynası arasındaki bu perde, oradaki bilgilerin kalb aynasına yan
sımasma engel olur. Bazan Allah'ın lütuf rüzgarları eser, kalb göz
lerindeki perdeler kalkar ve Lehv-i mahfuzda yazılı olan şeylerden 
bir kısmı kalbe yansır. Bu bazan uykuda iken olur ve kişi ileride 
olacak şeyleri bilir. Perdenin tamamen kalkması, Allah'ın gizli bir 
lütfuyladır. Böylece gayb perdesinin arkasındaki garip ilimler, ba
zan göz alıcı şimşek gibi, bazan da belli bir ölçüde peşpeşe kalbe 
yansır. Fakat bu halin devamı çok nadirdir. Kesbi ilimle ilham 
arasında; ilmin bizzat kendisi, yeri ve sebebi bakımından fark 
yoktur. Fark perdenin açılmasındadır. Bu da kulun isteğiyle ol
maz. Vahiyle ilhamın farkı ise, vahiyde ilmi getiren meleğin müşa~ 
hede edilmiş olmasındadır. Bunun dışında vahiyle ilhamın farkı 
yoktur» (15). 

Gazali başka bir yerde de şöyle der: <<Akıl mertebesinin üstün
de başka bir mertebe ve hal vardır ki, o durumda başka bir göz 
açılır. Kişi gaybı, ileride olacak olayları ve diğer şeyleri görür. Na
sıl temyiz gücü ile insan maklllatı idrakten acizse, yani ternyiz 
çağındaki bir çocuk maklllatı idrak edemiyorsa, akıl da bu alanı 
idrak etmekten acizdir» (16). 

Gazali kesbi ilmi, bir havuza yukarıdan akan suya; ilhamı 

ise havuzun dibinden kaynayan suya benzemektedir (1 7). 

Mükaşefe haline nasıl ulaşıldığını da şöyle anlatır : <<Kişi du
yular alemiyle alakasını kesince, melekut alemini, yani duyulax 
ötesi alemi ve levhu'l-mahfUzu müşahede eder. Bu müşahede, uy
ku ve ölüm halinde olabildiği gibi uyanıklık halinde de olabilir. 
Kalbden dünyevi istek ve alakalar uzaklaştınlıp riyazat yapıldı
ğı, kalb günah kirlerinden temizlendiği, yalnız olarak bir yerde 

ıs. Gazım, ihyau ulfimi'd-Din, Beyrut 1983, 3/ 18 v.d. 
16. Gazali, el-munkızü mine'd-Dalal, Muhammed Cabir neşri, Mısır tarihsiz, 

53. z 
17. İhya, 3/18v.d. 
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oturup duyu organlannın çevre ile irtibatını keserek Allah'ın zik
riyle meşgul olunduğu takdirde bu yetenek açılır. Kişi uykuda 
gördüklerini uyanıklıkta da görür. Meleklerin ve Peygamberlerin 
ruhları zahir olur. Yerin ve ğöğün melekutu açılır. Burada izahı 

mümkün olmayan şeyleri görür. Hz. Peygambe-rin «Yer bana dü
rüldü, doğusunu ve batısını gördüm» hadisi ile ((İbrahim'e i§te 
böyle göklerin ve yerin melek'u.tunu gösteririz.>> (18) ftyeti buna 
işaret etmektedir. Peygamberlerin bütün ilmi bu kabildendir. Du
yu organlan yoluyla-değildir. Sufiyyenin metodu da budur ... Ev
liyaların ilmi de böyledir. Çünki: bu ilim onların kalbine Cenab-ı 

Hak tarafından vasıtasız olarak gelir. Bir ayette «Ona katımızdan 
ilim verdik>> (19) buyurulur. Bu yol tecrübe edilmeksizin anlaşıl· 
maz (20). 

Gazali keşif ve ilhamın imkanına delil olarak, sadık rüyaları, 
Hz. Peygamberin ileride olacak şeyleri haber vermesini ve haber 
verdiği gibi çıkmasını gösterir (21). 

Gazali'nin başka bir. yerde kalb, nefis ve ruh kelimelerini ay
nı anlamda kullandığına şahit oluyoruz (22). Bu durumda onun, 
kalbin idraki olarak nitelendirdiği keşfin, insan ruhunun metafi
zik alemle irtibat kurmak suretiyle elde ettiği bilgiler olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Büyük sufiler, aklı bir kandil ve zahiri ilimierin doğruluk öl
çüsü olarak kabul etmişlerse de, eşyanın hakikatını idrak konu
sunda sınırlı olduğunu IGrarla savunmakta.dırlar. Hatta Muhyid
din İbnu'l Arabi, duyuların yanılmasını bile, aklın duyularla ge
len bilgileri yanlış değerlendirmesi ve hüküm vermesidir şeklinde 
izah etmek suretiyle, akla karşı daha fazla bir güvensizliği ifade 
etmiştir (23). Onun, marifet tabiri ile ifade ettiği bilgi tarzı mü
şahededir. Mesela Kabe'nin varlığını bilmemiz bir ilimdir. Fakat 
onu görmemiz ayn ve marifet adını almaktadır (24). Akıl anlar, 
keşf ise müşahede ve temaşa eder (25) der. Sufilere göre ilahi ma-
18. En'am 75. 
19. Kehf 65. 
20. Gazali, Kimyaü's-Saade, el-Mungız ile birlikte Mısır, tarihsiz, Muhammed 

Cabir neşri, 87-91, Krş: ihya, 3/19. 
21. el-Mungız, 344-5. 
22. Kimyaü's-Saade, 74-87. 
23. Muhyiddin ibnu'l Arabi, el-Futuhatü'l-Mekkiyye, Mısır 1282. 1/239. 
24. Nihat Keklik, M. İbnu'l Arabi, hayatı, çevresi İst. 1966, 35. 
25. İ. ·Arabi, Fütühat, 1/ 60. 
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nalarda, bilgilerde ve sırlarda şüphe imkansızdır. Şüphe ancak 
akli deliller sayesinde meydana gelen nazari ilimlerde olur (26). 

Reşid Rıza da sufiyyenin, keşif yoluyla akıl ötesi alana ait ba
zı bilgiler edinebileceği şeklindeki tezlerini benimsemekte ve bu
nu şöyle izah etmektedir: «Gayb aleminden maksad ruh aıemidir. 
İnsanın maddi aleme dalmaGı sonucu, gayb dediğimiz ı:uh alemiy
le insan arasına perde girmektedir. Allah, peygamberlerini kesbi 
olmaksızın hakiki gayb olan bazı konulara muttali kılmaktadır. 
Peygamberlerin tabilerinin üstün şahsiyetleri, fıtratı selim olan
lar, riyazat veya hastalık sonucu nefislerinin bedenleriyle ilgisi azal
mış kişiler, ruh aleminden bazı hususlara muttali olabilirler (27). 

· Genellikle modernist olarak bilinen bir son devir ilim adamının 
bu konuda sufilerle aynı çizgide olması dikkat çekicidir. 

İlhamın bilgi kaynağı olarak değeri m~selesinin, hadis ilmini 
ilgilendiren başka bir yönü daha vardır. O 'da keşf yoluyla hadis
lerin sıhhatinin tesbit edilip edilmeyeceği konusudur. Muhaddis
lere göre hadisin sıhhati, sadece hadis usulü kaideleriyle tesbit 
edilebilir. Bazı alimler ise muttaki ve kalbi keşif yoluyla bilgi edi
nebilecek şekilde temiz kişilerin hadisin senedille bakmaksızın, 

Rasululah'ın A.S. ağzından çıkıp çıkmadığını anlayalabilecekleri 
görüşünü benimserler (28). 

Bu durumda ehl-i tasavvufa göre, Maturidi gibi alimierin be-
nimsedikleri üç bilgi edinme yolu dışındaki bir yolla, onların gayb 
telakki ettikleri alanda bilgi sahibi olmak, metafizik aleme dair 
peygamberin getirdiği ve insanlara tebliğ ettiği bilgiler dışında 

bilgiler edinm~k mümkün olmaktadır. Gazali'nin ifadelerinde 
görüldüğü gibi keşf yoluyla· gayb bilinmektedir. Yine Gazali
nin ifadelerinden anlaşıldığına göre ilham, kulun kendi isteğiyle 
değil Allah'ın irade ve iütfuyla geldiğine göre, sufiyyenin gaybı 

keşif yoluyla bildikleri iddiası, Gaybı Allah'dan başka kimsenin 
bilemiyeceğini ifade eden Kur'an ayetlerine ters düşmeyecektir. 

Çünki onların ga)'bı bilmesi de Allah'ın bildirmesi nisbetinde ola
caktır. Bu arada şunu da belirtelim ki kelamcıların mükaşefeyi 
ilim sebebi saymayışları vakıa olarak kabul etmediklerinden de
ğil, herkes için bağlayıcı olan genel ve objektif bir bilgi vasıtası ol
madığındandır. 

26. N. Keklik. a.g.e., 47. · 
27. Reşid Rıza, el-Vahyu'l Mulıaınmedi, mektebetu'l-İslaınl 207-9. 
28. Cemaluddin el Kasimi, Kavaidü't-Tahsis, Beyrut 1399, 165-172. 
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Bütün bu açıklamalardan sonra gaybın ne olduğu konusunda 
şöyle bir neticeye varılabilir: Fizik alemin şartları içerisinde meta
fizik alem gaybtır. Melekut ve ruhlar alemi" de denilen metafizik 
alan, yani gayb alanı hakkında bilgi edi~e imkanları insandan 
.:.sana değişirken, geneld_e Allah'ın bildirdikleriyle sınırlıdır. öte 
yandan yüce yaratıcının sonsuz ilmi yanında, insanın sınırlı bil
gisi için gayb alanının sonu gelmeyecektir. Bu manaya gaybı bil
mek sadece Allah'a c.c. mahsustur 

HZ. PEYGAMBER VE GAYB BiLGİSİ 

Gayb probleminin hadis ilmini ilgilendiren yönü Peygamber 
A.S.'ın gaybı bilip bilmediğidir. Kur'anda Allah'dan başka kimse
ni.n gaybı b!lE:mlyeceği belirtilmesine rağmen, peygamberimizin 
beşeri imkanl:ı:rlv bi!iı.rrniyecek bazı gaybi ihbarlarda bulunması 
böyle bir soruyu zihinlere ge~irmektedir. Bir ayeti kerimede: 

· «Allah, seçtiği peyg:ımberler dışında, gaybı kimseye bildirmez.ıı 

(29) buyurulmaktadır. Şu halde Allah'ın bildirmesi sonucu Pey~ 

gamberlerin gaybı bilmeiSi mümkündür. Zaten onların insanlara 
tebliğ ettiği dinin birçok hususu gayba taalluk eder. Fakat Allah'ın 
bildirmesiyle gaybı bildiği kabul ediliyorsa zaten problem yoktur. 
Asıl mesele peygamberimizin peygamber olmasından ileri gelen 
ve bizatihi gaybı bilmesini sağlayan, diğer insanlardan farklı bir 
vasfı var mıdır meselesidir. Allah'dan başka kimsenin gaybı bile
miyeceğini ifade eden ayetleri daha önce sıralamıştık. Burada 
peygamberlerin, özellikle de Hz. Peygamberin gaybı bilemiyeceği
ni ifade eden ayetleri vereceğiz. Şu ayet genelde hiçbir pygambe
rin gaybı bilemiyeceğini ifade etmektedir: cı Allah kıyamet günü 
peygamberleri toplayıp şöyle buyurur: Bilgimiz yok. Şüphesiz sen 
bütün gaybları bilensin de.rler.ıı (30). Maturidi, bu ayetteki ccne 
karşılık verdiler:ma zfı'ücibtümıı ifadesini, sözle karşınk verme ola
rak değil, samimi olarak mı yoksa görünüşte mi iman ettiler şek· 
linde yorumlamaktadır (31). Şu halde peygamberler insanların 

kalbini bilmemektedirler. 

Şu ay~t ise Hz. Peygamberin gaybı bilmediğini, onun dilinden 
mantıki bir yolla ifade etmektedir. <<De ki ben Allah'ın dilediğin
den başka, kendi kendime ne bir menfaat kazanmağa, ne de bir 
zararı def etmeğe muktedir değilim. Eğer gaybı bilseydim daha 

29. Cin 26-28. 
:;o. Maide 109. 
31. Te'vilat, 155b (ISOb) 
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Ç'Jok .hayır yapardım ve bana hiçbir kötülük dokunmazdın (32). Bu 
ayet, Mekke mü.şriklerinin Hz. Peygamber'e, hangi alanda ticaret 
yaparlarsa daha çok kazanç elde edecekleri, ne zaman kıtlık, ne 
zaı.ı:ıan bolluk olacağı gibi sorular sorması üzerine inıniştir. Bazı 

müfessirlerin, ayetin iniş sebebinden hareketle ayetteki, ccgaybı 

bilseydim daha çok hayır elde ederdim» cümlesini; «gaybi bilsey
dim bolluk ve kıtlığa göre hazırlık yapar kıtlıktan zarar görmez, 
l:olluk.tan daha iyi istifade ederdim veya ne zaman öleceğimi bil
sem ona göre hayır ll arneller işlerneyi çoğaltırdım» şeklinde · tefsir 
ettiklerine işaret eden Maturidi, Peygamberimizin dünyevi men
faatlar sevdalısı olduğu imajını veren «gaybı bilseydim daha çok 
dünyalık elde ederdimıı şeklinde yorumu uygun görmemektedir. ıı 

«Öleceğim vakti bilsem çok salih amel işlerdim» tarzındaki yorumu 
da, Hz. Peygamberin, kulluğu ve ibadeti ölümün yakınlığına veya 
uzaklığına göre ayarladığı gibi bir sonuca götürdüğü için hatalı 
bulmaktadır. Ona göre bu ayet şöyle tefsir edilmelidir: «Ben gay
bı bilseydim ve bu sayede size gelecek zararları giderip menfaat 
elde etmenize vesile olabilseydim bana iman ederdiniz. Bana iman 
denlerin sayısının çok olması da Allah katında sevabımın art
masına sebep olurduıı (33). 

Görüldüğü gibi J'mam'ın tefsiri, Hz. Peygamber'e karşı çok in
ce bir edep anlayışı taşımaktadır. Hz. Peygamber'in gaybı bilemi
yeceğini ifade eden diğer ayetler şunlardır : 

<<Rasulum de- ki: Ben Allah'ın hazineleri yanımdadır demi
yorum. Gaybı da bilmem. Meleğim de demiyorum. Ben ancak ba
na vahyoluna uyarım. De ki, görmeyenle gören bir olur mu? Hiç 
düşünmüyor musunuz?ıı (34) Bu ayet, Hz. Peygamber'e1 kıyame

tin ne zaman kopacağı ve üzerlerine ne zaman azap yağdırılacağı 
gibi sorular sorulması ve insanüstü isteklerde bulunulması üzeri
ne inmiştir (35). 

Şu ayette de Hz. Peygamberin münafıklan bilemediği ifade 
edilmektedir: «Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine halkından bir 
takım münafıklar vardır ki onlar münafıklığa alışmışlardır. Sen 
onları bildezsin. Onlan biz biliriz (36). 

32. A'raf 188. 
33. Te'vilat, 210b (205b) 
34. En'am 50. 
35. Maturidi, Te'vilat, 162b (157b) 
36. Tevbe : 101 . 
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Maturidi bu ayeti tefsir ederken, Hz. Peygamberin bildiği mü
nafıkları, maddi bazı karine~erle bildiğini, yine Kur'an ayetlerine 
dayanarak söylemektedir. Yani onların münafıklığını gösteren 
alametler olmadığı sürece bilememektedir. Matuı'idi bu konuda 
şöyle diyor: «Hz. Peygamber münafıkların bir kısmını sözlerinde
ki lahn dolayısıyla t . .:.nırdı. «Onları sözlerindeki lahnla tanırsınıı 

~ (37) ayeti bunu gösterir.» Namaza kalktıklarında tembel tem
bel kalkarlar» (38) ayetinin ifade ettiği gibi bir kısmını da istek
siz nainaz kılmalarından tanırdı. Bir kısmını da savaşlardan geri 
kalmalanyla tanırdı (39). 

Ayrıca vahiy gelmedikçc geçmiş olayların Hz. Peygamber ta
ı afında.n bilinemiyeceğini ifade eden ayetler vardır : 

<(Bunlar gayb haberleridir. Biz onları sana vahyediyoruz. Sen 
ve kavmin onları daha önce bilmiyordunuz» (40). 

<(Biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan bir 
kısmının hikayelerini sana anlattık, bir kısmınınkileri ise anlat
madıkı) (41) . 

Öte yandan başka bir ayeti kerimede, «0 gaybı bilendir. Seçti
~i peygamberler hariç gaybını kimseye açmaz.» (42) buyurulmak
t.adır. Bu ve önceki ayet Allah'ın bazı gaybi bilgileri peygamberle
rine bildirdiğini gösterir. Dolayısıyla peygamberin gayb bilgisiiv~ 
muttali olup olmadığına dair ilk bakışta çelişkili gibi görünen 
ayetlerdeki tearuz şöyle giderilebilir: Peygamberlerin gayb bilgi
si Allah'ın bildirdikleri ile sınırlıdır. O bildirmedikçe bilemezler. 

Hayatına göz attığımızda Hz. Peygamber, yaşadığı devirdeki 
bir çok olayın içyüzünden de haberdar değildir. Mesela, ayet inin
eeye kadar; ifk hadisesinin doğru olup olmadığını, Tebuk seferine 
katılmayanların ileri sürdükleri mazeretierin ne derece gerçek ol
duğunu, Mescid-i Dırarı inşa edenlerin müslümanları parçalama 
niyetinde olduklarını bilememiştir. 

37. Muhammed : 30. 
38. Nisa: 142. 
39. Te'vilat, 24lb (236b) 
40. Hud: 59. 
41. Mu'min: 78. 
42. Cin : 26-27. 
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· Ayrıca bir hadisinde, hüküm verirken hangi taraf davasını 

daha ikna edici delillerle savunursa onun lehine hüküm vereceği
~i, hakikatta kimin haklı kimin hakısız olacağını bilemeyeceğini 

ifade etmiş ve haksız olan tarafın davasım savunarak karşı tara
fın hakkını almamasını tavsiye etmiştir (43). 

Zeyb b. Erkam, Abdullah b. Übeyy'in müıSlüm.anlar aleyhindeki 
bir konuşmasını Hz. Peygamber'e iletmiş fakat İbn Ubeyy yemin 
ederek bunu inkar etmiştir. Hz. Peygamber kimin doğni söylediği
ni ancak münafıkün suresinin ilk ayeti nazil olunca anlamıştır. 
(44). 

Bir düğün töreninde, «aramızda yarın ne olacağını bilen pey
gamber var» diye şiir söyleyen cariyeye böyle söylememesini em
retmiştir ( 45) . 

Bunların yanında Hz. Peygamberin be.şeri imkaruarla biline
miyecek bazı olayları bildiğine dair rivayetler de bulunmaktadır. 
Mesela, Kureyş'in kendisine karşı suikast düzenlediklerini bilmiş 
(46), Bi'r-i Maüne ak'asında (47) ve Mu~ harbinde şehid olanla
rın durumunu tam olayın meydana geldiği anda haber vermiş, 
( 48) Nec8.şi'niıı ölümünü haber vererek gıyabında cenaze nama
zı kılmış ( 49) , Hatıb b. Ebi Beltea'nın Kureyşlilere haber sızdırdı
ğını söylemiş ve suçüstü yakalatmıştır (50). Ayrıca bütün istik
bal ve geçmişe dair herşeyin kendisine bildirildiğini ifade eden 
sözleri vardır (51). Bu olayların her birisi için hem vahiy yoluyla 
hem de bazı ki:ıiler tarafından haber verildiği Şeklinde ve bazan 
çelişkili rivayetler mevcuttur (52). Yine bir defasında hutbeye 
çıkmış ve bugün bana ne sorarsanız cevaplandıracağım demiş, ba
bası bilinmeyen bazı kişiler babalarını sorunca, babalarını söyle
miştir ( 53) . 

43. Buhari, Lukata lS (3/ 101) Şehadat 27 Muvatta, akdiye l. Müslim, akdiy
ye 3 Nr. 1713, Geniş bilgi için bkz: M.S. Hatiboğlu Gaybi hadisler mesele
si, A.Ü.İ.F. Tefs-hadis bölümü S. sınıf ders notları 9-27. 

44. Buhari, tefsir, münafıkun 1, menakıb 8. 
4S. Buhari nikah, 48 (6/137). . 
46. İbnu Hişam, es-Siretü'n-Nebeviyye, 'l'ahkık, M. Seka, t. Enbari, A. Şilb!, 

Mısır-13SS, 1936,_ 1/482. 
47. Buhari, Cihad, 9 (3/204). 
48. Buhari, megazi, 44 (S/87). 
49. Buhari, cenaiz, 4. 
SO. İbnu Hişam, Sire, 2/398. 
51. Müslim, fiten, '6. 
52. Hatiboğlu, a.g.e., sh. 28-32. 

,. 

53. Buhari, Daavat, 35. 
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Yukarıda zikredilen ayetler gaybın Allah dışında kimse tara
fından bilinemiyeceğini, Allah'ın da bazı gayb bilgilerini sadece 
pe~amberlere bildireceğini ifade etmektedir. Bu durumda pey
gamberlerin diğer insanlar için ga.yb olan bazı hususları_ bilecek
leri gayet normaldir. Allah'ın bildirdiği ölçüde peygamberin gay
bı bileceğinde hiç kimsenin itirazı olmasa gerek. Zaten bunu ka
bul etmek gaybı Allah'dan başka kimsenin bilemiyeceği hükmü
ne aykırı düşmez. Çünki peygamberin gayb bilgisi mutlak değil, 

ilahi ihbar ile sınırlıdır. Hz. Aişe'nin, <<Kim peygamber gaybı bi- ·. 
lir derse yalan sÖylemişUro (54) şeklindeki sözü de gaybı mutlak 
olarak kendi kendine bilmez manasma anlaşılmalıdır. Hz. Peygam
berin gayb bilgisinin iki kaynağı olabilir: 1- Vahiy, 2- Müka
şefe (ilham) yolu. Vahyin gayb bilgisinin kaynağı olmasında tar
tışma yoktur. Fakat Hz. Peygamberin gayb bilgisi sadece Kur'an
la rhı sınırlıdır, yoksa Kur'an dışında vahiylerle gayb bilgisine 
muttali kılınmış mıdır? Bu konuda ihtilaf vardır. öte yandan mü
kaşefe ve ilhamı bilgi kaynağı sayanlar Hz. Peygamberin de veli
ler gibi keşf yoluyla gaybe muttali olacağını benimserler. Keşfi ka~ 
bul etmeyenler peygamber için de böyle bir bilgi kaynağını kabul 
etmezler. 

HZ. PEYGAMBERE KUR' AN DIŞINDA GELEN V AHİYLER. 

Kur'an dışında Hz. Peygambere vahiy gelmiş midir? Bu soru 
ötedenberi çok önemli tartışmalara neden olmuştur. Bu soruya 
olumlu. cevap verirsek Hz. Peygambere Kur'andaki gaybi bilgiler 
dışında, vahiy yoluyla gaybi bilgiler verilmesi m~ün olur. So
ruya olumsuz cevap verirsek, Hz. Peygamberin gaybi bilgisinin sa
dece Kur'andakilerle sınırlı olduğunu beniri]Semiş oluruz. Kur'an 
elimizde olduğuna göre onun gaybi bilgisi ile diğer müslümanla
rın gaybi bilgisi eşittir. 

Kur'an-ı Kerimdeki bazı ayetlerin derinlemesine tahlili ya
pıldığında, Peygamberlere, Allah tarafından vahyedilen dini tali
matlar dışında da vahiy geldiği ifade edilmektedir. Mesela Hz. Da
vud için ((Ona zırh yapma sanatını öğrettikıı (55) buyuruluyor. 
Hz. Nuh'un gerniyi ilahi vahiy ve nezaret altında yaptığı şu ayetle 
ifade ediliyor: «Bizim nezaretimizle ve vahyimizle gemiyi yap» 
(56). Başka bir ayette ise Hz. Süleyman'ın ağzından: «Ey insanlar. 

54. Buhari, Tevhid, 4 (8/166). 
55. Enbiya 80. 
56. Hud 37. 

273 



bize kuşların dili öğretildi» (57) buyurulur. Bütün bu ilahi tali
matlar peygamberlikle doğrudan alakah değildir. Yani dini husus
lar değildir. Diğer peygamberler için mümkün olan bir şeyi, pey
gamberimiz için imkan~ı,z görmeyi gerektirecek ona ait bir özel
lik yoktur. 

Aynca Hz. Peygambere Kur'an dışında vahiyler geldiğine i§a
ret eden Kur'an ayetleri mevcuttur. Bunlar içerisinde en önemlisi 
şu ayettir: «Kur'anı ezberlemek için acele ederek (Cebrail vahyı 

bitirmeden önce) dilini hareket ettirme. Onu (kalbinde) toplamak 
ve okutmak bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz vakit (Cibrilin) 
okuyuşuna uy. Sonra onu açıklamak (ve anlamanı sağlamak) da 
bize aittir.» (58). 

Bu ayetlerde Kur'anı peygambere ezberletme, ezberliği gibi 
okumasını sağlama ve manasını kavratmayı Allah Teala deruhde 
etmektedir. Özellikle «beyanı bize attir» ifadesi, Kur'anın lafızla
n dışında onu açıklayıcı vahiyler geldiğini gösterir. Halbuki bu 
açıklamalar Kur'anda yer almamıştır. Şayet bu açıklamalar Kur'
anda bulunsaydı, o zaman beyana gerek kalmazdı. Hz. Peygamber 
sadece Kur'anı inBanlara okumatla görevli olmayıp, açıklamak 

(59) ve insanlan Kur'ana göre eğitmekle yükümlü olduğuna göre 
onun açıklamalan ilahi vahyin kontrolu altındadır. 

. Aynca Kur'an-ı Kerimde, çok iyi arapça bilen kişilerin bile 
tam manasıyla anlayamayacağı lafızlar ve kavramlar mevcuttur. 
öte yandan Kur'anda namaz, zekat, oruç, hac gibi ibdetıer farz 
kılınmış olmasma rağmen, bunlann nasıl icra edileceğine dair 
teferruatlı açıklamalar yoktur. Bu açıklamalan Hz. Peygamber 
yapmıştır. İbadetlerin şeklinde rey ve akıl ile düzenlemeler yapıla
mıyacağına göre, Kur'anda bulunmayan ibadet şekillerine ve te
ferruatına dair bilgileri Hz. Peygamber ilahi vahıyle almıştır. 

Fetih suresinde, Hz. Peygamberin Mekke'ye nasıl gideceği ve 
· müyesser kılınacak fethin, rüyada Hz. Peygambere gösterildiği ve 
aynen çıktığı belirtilir (60). 

Hz. Peygamber zevcelerinden binne mahfuz kalması kaydıyla 
bir sır söylemişti. Allah Teala bunu Hz. Peygambere bildirdi: 

57. Nemi 16. 
58. Kıyame 16-19. 
59. Bkz: Bakara 29, 151, Ali İmran 164, Cuma 2. 
60. Fetih 27. 
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«Peygamber zevcelerinden birine bir sözü sır olarak söyleyip o zev
cesi bunu (diğerine) söyleyince Allah'da bunu peygamberine bil
dirdi. Peygamber bunun bir kısmını ona (haber veren zevcesine) 
söyleyip bir kısmını söylemedi. O : «Bunu sana kim bildirdi» de
yince, «Her şeyi bilen ve herşeyden haberdar olan (Allal:ı) bildir
din dedi» (61). Allah'ın bu bildirmesi Kur'anda yer almaz. Allah 
bunu kur'an dışı bir vahiyle bildirmiştir. 

Hz. Peygamb~rin, evlatlığı Zeyd ile evli olan halasının kızı 

Zeyneb ile evlenerek evlatlık müessesesini kendi tatbikatıyla kal
ctıracağı vahiyle bildirilmişti. Fakat Hz. ·Peygamber halkın tepki
sinden çekindiğinden bunu gizliyordu. Bu husus ayette şöyle ifade 
f'dilir : «Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimet verip hürriyetine 
kavuşturduğun kişiye ((Allah'tan kork eşini yanında tutıı diyor
dun. Fakat Allahın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyordunıı (62) .. 
Demek ki bu durum peygambere önceden bildirilmişti. Fakat bu 
önceki bilditıneye dair Kur'anda bir ayet bulunmamaktadır. 

Bedir ss.vaşından oorıra inen bir ayette: cıAilah size iki taife
den birini va'dettiğinde güçlü olmayanı istiyordunuz. Allah size 
emirleriyle, hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin köklerini kesme
yi diler» (63). Bilindiği üzere Bedir savaşından önce müıslüman
lar Kureyş kervanını elde etmeyi istiyorlardı. Fakat Kureyşliler 
bu arada kervanı korumak üzere bir ordu göndermişlerdi. Ayetin 
ifadesine göre Allah ya kervanı ele geçireceklerini veya Kureyş 
ordusuna galip geleceklerini va'detmişti. Halb~ bu va'd Kur'an
da yer almaz. şu halde kur'an dışı bir vahiyle bildirilmiştir. 

Yine bir ayette: ((Hani siz Rabbinizden imdad istediğinizde · 
«size peyderpey bin melek ile yardım edeceğim» diye duamza icabet 
etmişti.» (64) buyurulmaktadır. Bu va'd Bedir savaşından önc·-3 
olmuş ve va'dedildiği gibi vuku bulmuştur. Ayetin ifadesi geçmiş 
bir olayı işaret ettiğine göre, ayet bu olaydan sonra inmiŞtir. Va'din 
bu olayla yapılmış olması düşünülemez. Kur'anın başka yerinde 
de bu va'di ifade eden bir ayet yoktur. O halde Kur'an dışı bir va
hiyle bu va'd yapılmıştır. 

Hz. Peygambere Kur'an dışında vahiyler geldiğini ifade eden 
hadisler de mevcuttur. 

61. Tahrim 3. 
62. Ahzab 37. 
63. Enfal 7. 
64. Enfal 9. 
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İlk vahiylerin sadık rüyalar şeklinde olduğu belirtilir (65). 
Bunlar ayet olarak Kur'ana geçmemiştir. 

Cibrilin her ramazan peygamberimizle Kur'an dersi yaptıkla
rı malumdur (66). Bu derslerin sadece Kur'anın ezberini pekiş
tirrnek için olmayıp, Kur'anın açıklanmasına dair Cibril tarafın
dan bilgiler getirildiğinin düşünülmesi hatalı olmaz kanaatinde
yiz. 

öte yandan Cibrilin Hz. Peygambere abdesti (67) namaz va
kitlerini (68) ve yedi harfi (69) öğrettiği, dü§rnanın gizli planları
nı haber verdiği (70), Lebid tarafından yapılan aihrin hangi ku
yuya bırakıldığını haber verdiğine (71) dair hadisler mevcuttur. 
Hendek harbinden sonra müslümanlar silahlarını çıkarırlarken 

Cibril gelip, ''sen silahları çıkarıyorsun ama biz daha çıkarmadık:ı 

demiş ve Beml Kureyza üzerine yürümesini bildirmiştir (72). Bi
risi, gelip Hz. Peygambere güzel koku sürünüp cü b be ile umre için 
lhrama girdiğini, ne yapması gerektiğini sormuş, Rasulullah bir 
müddet beklemiş vahip gelmiş, kokuyu yıka, cübbeyi çıkart de
miştir (73) . 

Hadis kitapları tarandığından daha başka örneklere de rast
lanacaktır. Bütün bu olaylar Kur'an-ı Kerimde yer almaz. Şu hal
de bu hususlar (hepsi olmasa da en azından bir kısmı) Kur'an dı
şı vahiylerle bildirilmiştir. 

Kur'an dışında vahiyler geldiği ortaya çıkınca, Hz. Peygam
berin Kur'anın bildirdikleri dışında gayb bilgisi olmadığı iddiası· 
nın da mesnedi ortadan kalkar. En azından Kur'an dışı vahiylerle 
Hz. Peygamberin gaybe muttali kılınmasının mümkün olduğu or
taya çıkar. Bu da sahih hadislerdeki bazı gaybi malumatın vahye 
müstenid olmasını gerektirir. Çünki Hz. Peygamberin mesnedsiz, 

65 Buhari, tefsir, Sure 92 bab 1-3. 
66. Buhari, bedü'l-halk 6, bed'ul-vahy 5, menakıb 23, Müslim, fedail 50. 
67. Müsned 4/161. 
68. Buhari, mevakit ı, Bed'ul-halk 2, Mega;z;i 12, Müslim, mesacid 166-7. E. 

Davud, salftt, 2. Müsned 1/263, 299, 313. 
69. N esai, iftitahu's-salat 37. 
70. Müslim, tabare.308. 
71. Buhari, tıb. 49. 
72. Buhari, megazi 30, cihad, 18. Müslim dhad, 66. 
73. Buhari, fedailul kur'an 2. 
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tahmini ve kehanet türünden asılsız bilgileri ümmetine aktarma · 
sı düşünülemez. 

PEYGAMBERLEREiLHAM 

Peygamberlerin vahiy dışında ilham yoluyla bilgi edinip edin
medikleri konusu, gaybi bilgilerinin kaynağı açısından önemlidir. 
Vahyi, Kur'andaki geniş manasıyla alırsak ilham da vahyin bir 
bölümü olur. Fakat vahyi ıstılahi manasıyla alırsak o zaman ilham 
vahiyden farklıdır. Çünki vahiy sadece peygamberlere mahsus
ken, ilham peygamber ve peygamber olmayanlar arasında müş
terektir. 

Gazali, Hz. Peygamberin gaybi ihbarlanmn, peygamberlik 
vasfının bir sonucu olduğu görü.§ündedir. Bu konuda şöyle diyor: 
<•Peygamberlerin derununda öğrenmeksizin ve işitmeksizin bazı 

gizli şeyler açığa çıkar. Buna ilham denir. Peygamberimiz bunu 
«Ruhu'l-Kuds kalbime üfledi ki.._;, şeklinde ifade etmiştir. Bu, 
meleği gözle görmek, kulakla işitmek şeklindeki sarih vahiyden 
farklıdır. Meleklerin peygamberlere bilgi vermelerinin başka bir 
tarzıdır. Vahyin dereceleri çoktur. Bunlara dalmak muamele ilmi
ne uygun olmaz. Bunlar mükS.Şefe ilminin konusudun> (74) . 

Gazali başka bir yerde de şöyle der: «Peygamberlik öyle bir 
hal ve mertebedir ki onda meydana gelen nurla gayb olan ve aklın 
idrak edemediği şeyler ortaya çıkar. Bu, peygamberliğin özellikle
rinden biridir (7 5) . 

Reşid Rıza da peygamberlerin bazı gerçek gayb bilgilerine 
muttali kılınmalarının, peygamberliğin ·kesbi olmayan özellikle
rinden olduğunu belirtmektedir (76) . Bu konuda örnek kabilin
den V. yüzyıl ve son devirden birer alimin görüşlerinin yeterli ola
cağı kanaatindeyiz. 

imam Maturidi ise peygamberimizin gaybi bilgisinin kaynağı
nın ne olduğuna teirulS etmeden, onun gaybi ihbarlanmn peygam
berliğini isbatlayan mucizeleri olduğunu ifade etmektedir (77). 

Ma.turidi'nin, günümüzde yeniden aktüalite kazanan 
ğayyebatü'l-Hamse:beş bilinmeyenler» diye meşhur olan 

74. İhya, 1/88. 
75. el-Mungız, 53-4. 
76. R. Rıza, a.g.e., 205. Tefsiru'l Menar 7/ 421-456-9,9/ 513. 
77. Te'viliit, (matbu nüsha) 1/ 162. 
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lar la ilgili . ayet hakkmdaki yorumunu aktarmakla konuya son 
vermek istiyoruz. Lükman suresinin son ayetinde: «Kıyametin il
mi muhakkak ki Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır. Rahiın
lerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç bir 
kimse de hangi yerde öleceğini bilemez. Şüphesiz ki Allah herşeyi 
bilendir. Herşeyden haberdardır.ıı buyurulmaktadır. 

Hz. Peygamber a.s.da bir hadisinde: «Beş şey vardır ki onları 
·Allah'dan başka kimse bilemezıı demiş ve peşinden bu ayeti oku
muştur. Ayetin ifadesine göre insanlar tarafından bilinemıyeceği 
ifad~ edilen şeyler kıyametin bilgisi, insanın yarın ne kesbedecegı 
ye nerede öleceğidir. Ayette yağmurun ne zaman yağacağı -ve an
ne karnındaki çocuğun cinsiyetinin bilinemiyeceğine dair bir üa
de mevcut değildir. Müfessirlerin çoğu yukarıdaki hadisde beş şe
yi Allah'dan başka kimse bilemez huyurulmasından hareketle, ço
cuğun cinsiyetinin ve yağmurun ne zaman yağacağının da bili
nemiyeceğini ifade etmişlerdir. Bu tefsirleri müfessirler, zamanla
rındaki ilmi seviyeye göre yapmış olmalılar diye düşünecek olur
sak, acaba Maturidi gibi çok erken çağlarda yaşamış bir müfessir 
niçin ayeti onlar gibi anlamamaktadır? Maturidi, «ayette geçen 
beş şeyin gayb olan yönleri olabilir ama bu, beş şey hakkında hiç
bir bilgi edinemeyeccğimiz manasma gelmezıı demektedir. Ona 
göre bilinemiyecek olan bu beş şeyin hakikatıdır. İslam düşünür
lerine göre hakikatten maksad mahiyettir. Birşeyin hakikati, onu, o 
şey j•rı.pan şeydir (78). Mesela düşünen canlı olmak insanın ha
kati ve mahiyetidir. Ama gülen canlı olmak insanın hakikati de
ğildir. İnsan gülmese veya gülme özelliğinden yoksun olsa yine in-
sandır. Ama düşünme özelliği olmayan bir canlıya insan diyeme
yiz. Ma turidi ayeti tefsir ederken, bu beş hususun bir kısmında . he
sap yoluyla bilgi sahibi olunabileceğini ifade eden telmihlerde bu
lunmaktadır. Müneccimlerin hesap yoluyla birdikleri şeyler bu 
k&.bildendir demektedir (79) . Onun bu ifadesine, bugünkü mete
ortJlojik tahminleri örnek göstermek mümkündür. 

Anne karnındaki çocuğun cinsiyetinin bilinip bilinmeyeceği 

konusunda Maturidi, çoğu müfessirin benimsediği görüşe · zıt bir 
görüş beyan etmektedir. Ayetteki : ((Rahimlerdekini bilirıı ifade
sini pek çok müfessir «erkek mi dişi mi olduğunu ancak Allah bi
lirıı şeklinde yorumlamaktadırlar. Bu tefsire göre cenin doğmadık-

78. Seyyid Şerif, Ta'rifat, 52. 
79. Te'vilat, 447b. 
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;a cinsiyetini tesbit etmek mümkün olmayacaktır. Onbir asır ön
ce yaşayan İmam Maturidi'nin yorumu, ceninin cinsiyetinin tes
bit edilebileceği şeklindedir. Bu konudaki ifadeleri aynen şöyle
dir : <~Rahimlerdekini bilirnden maksad, ceninin sırasıyla nutfe, 
alaka, mudğa safhalanna intikalini, bir halden diğer hale geçişi
ni ve her an cenin üzerinde meydana gelen değişiklikleri (gerçek 
rnahiyetiyle) bilir demiktir. Bunu Allah'dan ba§ka kimse bilmez. 
Anne karnındaki çocuğun erkek mi dişi mi olduğunun bilinmesine 
gelince bunu Allah'dan ba§kasının da bilmesi mümkündür (80). 
Dikkatle incelendiğinde görülür ki ayet böyle bir tefsire müsaittir. 
Maturidi'nin onbir asır önce modern telakkilere uygun bir yorum 
getirmesi, Kur'an lafızları üzerinde yapmış olduğu dirayetli tah
lillerin sonucu olarak açıklanabilir. 

«Bu beş şeyin hakikati bilinemezn ifadesiyle son yorumu bir
leştirilince; bu beş hususta izafi gayb olan yönler bulunduğu gibi, 
mutlak gayb olan yönler de mevcuttur sonucu çıkar. Maturidi'nin 
tefsirinin dikkat çekici noktası işte burasıdır. Daha önce belirt- . 
tiğimiz gibi gaybın izafi kısmında insanoğlunun bilgi sahibi ola
bileceğini benimsernek bizi dini bir mahzurla karşı kar§ıya getir
meyecektir. 

Reşid Rıza, Hz. Peygamberin <~Gaybın anahtarlan beştirn bu
yurduktan sonra Lokman suresinin son ayetini okuması (81) ile 
ilgili olarak çok önemli bir yorum yapmaktadır. Bu yorumunda 
dikkat çektiği soru şudur: Allah'ın ilminin sını:n olmadığı halde 
niçin ayette bu beş şeyin zikredilmesiyle yetinilmiştir? Müfessirler 
beşin sınırlayıcı olmadığını, Allah'ın bunlar dl§ındaki şeyleri de 
bildiğini belirterek problemi çözümlerneğe çalışırlar. Fakat bu du
rumda beş şeyin ccğaybın anahtarlını» olmasından ne kasdedildiği 
sorusu cevapsız kalmaktadır. Reşid Rıza bu soruyu şöyle cevap
landırmaktadır: Gayb alemi, berzah ve ahiret alemidir. Dünya ale
minde de gayb olan yönler vardır. Bu beş şeyden her biri ile gayb 
atemlerinden birisine işaret edilmiştir. Kıyamet bilgisi, ahiret ale
minin anahtarıdır. Yağmur, nebatat aleminin anahtarıdır. Rabim
lerdekiler canlılar aleminin anahtarıdır. Kişilerin ne kazanacağı, 
kesb ve arnellere dair gaybın anahtarıdır. Kişinin nerede öleceğini 
bilmesi de berzah aieminin anahtandır. Dolayısıyla bu beş şey beş 
ayrı alemdeki gaybi hususların birer örneği ve .sembolü mahiye-

:o. Te'vilat , 447b. 
81. Buhari, Tefsir, sure 6/ 1,31 /2, Müsned 2/ 122. 
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tindedirn (8.2). Hadiste bu beş hususa «gaybın anahtarın denme
si, insanların bu konularda araştırma yapmaları için mesaj olamaz 
mı? 

82. R. Rıza, T. Menar, Mısır Mektebetü'I-Kahire 7/467-9. 
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