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TASA VVUFI'A GAYB PROBLEMiVETASA VVUF 

LiTERATÜRÜNDE GAYBI RİV AYETLER1 

Ahmet YILDIRIM• 

Abstract: Asa result of his nature, humankind has always been keen and 
curious about ghaib unknown. This enthusiasm causes humankind to be 
interested in metaphysics. lt is possible to come across the signs of this fact 
in muslim culture too. In Islamic thought philosophers saw 'ghaib' as a 
problem of existence and epistemology and Muslim theologians tried to 
sol ve this problem in the border of revelation for the Muslim min d. As an 
existence problem for Sufi tradition, on the other hand, ghaib in the course 
of time led Sufis to the idea that walis who are regarded, as 'fiiends of 
God' have been different from the rest ofthe humankind. Sufı literature is 
full of examples that emphasises this kind of differences. From these 
examples we can conclude that Sufı iradition has a peculiar understanding 
and different problem of ghaib. 
Keywords: Sufi tradition, Epistomology, ghaib, narratives about ghaib 

İnsan, varlık şartlarının bir gereği olarak kendisi için muaınma olan gaybla ilgili 
· hususları merak etmiş, bilinmeyene, görünmeyene ve esrarlı olana hep ulaşma heyecanı 
ve gayreti içinde olmuştur. İnsanın engellenemez bu isteği, onu sürekli olarak 
görünenin ötesiyle bir şekilde il~lenmeye itmiştir. Filozof "gayb"ı bir varlık ve bilgi 

Bu makale, "Tasavvuf Literatilründe Gaybi Rivayetler" adıyla İSAV Vakfı tarafından düzenlenen 
(Altunİzade KOltür Merkezi, İstanbu~l 1-12 Ekim, 2003) Isianı Düşüncesinde Gayb Problemi II 
Sempozyumuna sunulan tebliğin geliştirilmiş şeklidir. 

Yard. Doç. Dr., SDÜ İlalıiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı. 



problemi olarak gönni.iş, kelamcı bu problemi yine varlık ve bilgi açısından vahyl 
verilerin sınırları içerisinde çözümlerneye çalışmış, silfi ise, onu, genellikle bir varoluş 
gerçeği olarak algılamıştır. 2 Mutasavvıflar için bir varoluş gerçeği olan gayb meselesi, 
zamarıla onları Allah'ın sevgili kulları olarak kabul edilen velilerin "gayb bilgisi" 
açısından diğer insanlardan farklı özelliğe sahip olduğu anlayışına götürmüştür. Evliya 
menkıbelerini arılatan kitaplar bu farklılığın örnekleriyle doludur.3 Bu örneklerden yola 
çıkarak mutasavvıfların kendilerine has bir gayb anlayışı olduğunu söylemek 
mümkiilldür. 

Gayb ve Mutasavvıflarda Gayb Problemi 

Ga)'b, Arapça, göz önünde olmayan, bilinmeyen, gizli olan duyulardan uzak olan 
ve kişiniri hakkında-bilgisi olmayan-şeye denir.4 Silfi düşünür İbn Arabl (ö.638/1240) 
gaybı, duyu organlan ve akıl ile bilinmeyen variıklar ve bunların bulundukları manevi 
ve rUhani ~i! em, Hakkın kendisinden değil, senden gizlediği şeyler diye tarif etmiştir.5 

Kur'an-ı Kerim'in varlık bilgisini, "iilimu'l-gayb" ve "iilimu'ş-şehiide" 
(görüıuneyen, duyular ötesi bilgi ve görünen ve duyutarla idrak olunan bilgi) şeklinde 
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Bkz. Halis Al bayrak, Kur 'an 'da İnsan-Gayb ilişkisi, Şili e Yayınları, İstanbul, I 993, s. 13 
"Hayru'n·Nessac (ö.322/920) anlatıyor: Bir gün evimde otururken 'Cüneyd·i Bağdadi (ö.297/890) 
kapıda dumıaktadır' diye içime bir fikir doğdu. Bu dUşOnceyi kalbirnden attım. Fakat aynı düşünce 
tekrar içime doğdu. Dışarı çıktım. Baktım ki, COneyd kapıda beklemekıe. COneyd bana dedi: 'İlk defa 
hatırladığında neden dışarı çıkmadın? Kuşeyri, Abdulkeriın, er-Risiile (Kuşeyrl Risalesi), İst., Dergah 
Yayınları, 1981, Haz: Süleyman Uludağ, s. 403. Örnekler içiıı bkz. Kuşeyri, er-Risiile (Kuşeyrı 
Risalesi), s.394-404. Bu konuda yapılan izahların bazısına göre, velinin kalbine gelen ilham, l\deta 
özgon bir mors alfabesi olarak telakki edilmiştir. 'Bir kısım şeyler o kalbe dikte edilir; O da bunlardan 
bir kısım manalar çıkarır. "Falan şu anda kapıya geldi" şeklinde söyleyebilir ve söylediği de çıkar. Bkz. 
Abôolfettah Şahin, Şüpheler ve Çıkış Yolları, İst. Zaman Gazetesi Yayınları, 1990, II, 122. Veya o veli, 
muhatabın zihninden geçen 'sorulara teker teker cevap verebilir. Bu mana, halk arasında da yaygın bir 
kımaat halindedir. "Allah dostu" denilen zatların, insanın içini okuduğunu söylerler. Şadi Eren, 
Kur 'an 'da Gayb Bilgisi, Işık Yayınları, İzmir, 1995, s. 84. Bir velinin insanın içinden geçenleri 
söylemesine şu noktadan bakalilar bile olmuştur: Kalp, etrafa bazı ışınlar neşrettiği gibi, beyin de bazı 
ışınlar neşreder. Bu ışınlar, insanın içinden geçen dlişOnceleri etrafa yansıtırlar, ya da, bu ışınlar içten 
dUşüncelere göre dalgalanır, şekillenir! er. Tıpkı radyo ve TV dalgaları gibi, bu ışınları da tesbit eden bir 
göz olursa, karşıdaki insanın düşüncelerini o söylemeden görOp öğrenebilir. İşte, insanda bilkuvve 
mevcud olan görOnmez göz (basiret), bu görOnmez ışınları tesbit gücOne sahiptir. Böyle basiret göz!l 
açık olan kimse karşısındakinin içinden geçen dUşOnceleri sezebilir, anlayabilir. Suleyman Ateş, isiarn 
TaSJivvujiı, Yeni Ufuklar Neşriyat. İst. 1992, s. 553. Tabii ki yukarıdaki yorumların tartışmalı 
olmadığını söylemek zordur. 
Rağıb el·İsfahiinl, Miifi-ecliit, (Thk.Safvan Adnan Davudi), Beyrut, 1992, s. 616. Ayrıca gayb 
kelimesinin !Ogll.vi manaları için bkz. İlyas Çelebi, ls/arn lnancmda Gayb Problemi, MÜİF AV 
Yayınları, İstanbul, 1996, s. 59-61; İlyas Çelebi, "Gayb", DİA, XIII, 403-404 
İbn Arabi, Jstıliihiitu Şeyh Muhyiddin lbn Arabl (Mu 'cernu Jstı/iihiitı 's-Süfiyyej, (1lık. Bessll.m 
Abdulvehh§b el-CBbi),Beyrut, 1990, s. 72; Suat el-Hakim, el-Mu 'cernu 's-Süfiyye, Beyrut, I 981, s. 848-
852; Süleyman Uludağ, TasavvufTerimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, İstanbul, 1991, s. 189; Ethem 
Cebecioğlu, TasavvufTerimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayıncılık, Ankara, 1997, s. 289. 



ikiye ayırdığıru görmekteyiz. AncakKur'an'ın, "alimu'l-gayb"ten bahsederken devamlı 
"iman" kelimesi ve müştaklarına yer veri~; ahiret alemi, meleküt iilemi gibi şehiidet 
iilemi dışındaki her türlü haber ve bilginin de gaybl veya gayb alemiyle ilgili hususlar 
olduğuna işaret eder. Varlık aleminin ise genelde "alemu'l-gayb" ve "alemu'ş-şehade" 
şeklinde ikiye ayrıldığını, benzer anlayış ve bilgiye mutasavvıf İbn Arabl'nin 
eserlerinde yer aldığı görülmektedir. İbn Arabl'ye göre varlık alemi, ikiye ayrılır: Bir 
kısmına gayb alemi denilir; bu illem senin gözüne görünmeyen her şey' dir. Diğer· 
lasmına da şehadet alemi (gözle görülen varlık) adı verilir.7 Ona göre -gayb alemi 
şüphesiz ki, akli (akılla kavranan) alemdir.8 Gayb alemi asıldır; şehadet alemi ise, onun 
fer'idir.9 Gayb alemi, Hakk'ın kendisinden değil, fakat senin yani insanlar için örttüğü 
şeydir. ı o Ayrıca bilgi elde etme yönünden de genelde tasavvufi düşünce içerisinde 
özelde de İbn Arabl'de gaybın iki kısma ayrıldığı belirtilmektedir. 1-Gayb-ı mutlak: 
Allah'tan başka hiçbir kimsenin bilmediği gayb. Mesela toplam yıldız sayısının ne 
kadar ôlduğu gibi Allah'tan başkasının bilemeyeceği şeylere gayb-ı mutlak denmiştir. 11 

2- Gayb-ı iziifi: Allah'ın peygamberlerine ve evliyaya bildirdiği bazı gaybl hususlar ki, 
bunları onlardan başkası bilemez.12 Tasavvufı düşüncede gayb-ı mutlakı kimsenin 

Bkz. En'iim 6/73; Tevbe 9/94, 105; Ra' d 13/9; Mu'munün 23/92. Geniş bilgi için İlyas Çelebi, İslam 
bıancmda Gayb Problemi, s. 61-64. 
İbn Arabi, el-Futıiluitu 'l-Mekkiyye, !, 85; Nihat Keklik, Muhyiddin İbn'ül-Arabi elcFutiihtit el
Mekkiyye, KUltur Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, s. 384. Ayrıca bkz. Muhammed Parsa Faslu'l
Hittib (Tevlıide Giriş), (tre. Ali HUsrevoğlu), Erkarn Yayınları, 1stanbu~ 1988, s. 292 
lbn-Arabl, e/-Futfihtitu 'l-Mekkiyye, ı, 435; Nihat Keklik, Mulıyidam lbn 'ül-Arabi, s. 384 
İbn Arabl, el-Futfilıtitu '1-Mekkiyye, I, 376; Nihat Keklik, Muhyiddin lbn 'iil-Arabi, s. 384 

10 İbn Arabl, el-Futahtitu '1-Mekkiyye, II, 143; Nihat Keklik, Muhyiddin İbn'ül-Arabi, s. 384. 
Mutasavvifeye yakın olan bazı bilginler bu iki alem arasında "berzah" ve "ceberüt" adını verdikleri 
UçüncU bir alem daha buluııduğunu iddia etmişlerdir. Onlara göre bu UçüncU alem, ne tamamen maddi, 
ne de tamamen ruhldir. İkisinin karışımından meydana gelmiş bir alemdir. İsmail Hakkı İZmirli, 
"Alem", Türk İslam Ansiklopedisi, ı, 268; İlyas Çelebi, Islam inancında Gayb, s. 64 

11 Mutlalc gaybla ilgili aşağıdaki tespitler konunun daha iyi anlaşılması noktasında önemlidir: Eğer 
mutlak gaybı "Allah dışında kimsenin bilgisinin taalluk etmediği ve ileride de etmeyeceği şeyler" 
tarzında tarif edecek olursak muğayyabat-ı harnse (beş gayb) meselesi bu manada gayb şUmulü dışında 
kalır. Aslında böyle bir gaybın bizim açımızdan yokluktan farkı da yoktur. Fakat mutlak gaybı "bugUn 
içiıi yalnızca Allah'ın bilgisinde olmakla beraber, ileride başkalarına da açıklanınası imkan dahilinde 
olan hususlar" olarak tarif edecek olursak, bu durumda başta beş gayb olmak Uzere ahiret ah vali, Levh
i mahfuz gibi hususlar da mutiak gayb içine girer. İlyas Çelebi, ls/am inancında Gayb, s. 79. 

12 İbn Arabi, el-Futfihtitu '1-Mekkiyye, IV. 128. İZafi gayb içine girebilecek konularla ilgili şu ifadeler 
dikkat çekicidir: Hakkında akli ve nakil delil bulunmakla beraber duyularla henUz kavranarnayan, 
ancak gelecekte mOşahadesi için bir engel bulunmayan konulardır. Bu konuları bazı kişilerin 
olağanllstil yollarla idrak edebilmesi imkan dahilindedir. İlyas Çelebi, lslam inancında Gayb, s. 81. 
Gaybın ikiye ayrılması bir başka açıdan şöyle izah edilmiştir: Allah gaybın birini, insanın ilminde 
mufassal kılmıştır. Yine bir gayb vardır ki, onu da insanın kabiliyelinde milemel olarak yaratmıştır. 
Birinci gaybe vUcüdi denir, alem-i meleküt gibi. ikinciye de gayb-ı ademllilem denir ki, bu alemi 
Allıılı bilir, kullar bilmez. Bu ikinci alem bize göre, adem mesabesindedir. İşte, ademi gaybın manası 
budur. Bir de gayb-ı meknün vardır ki, bu, korunmuş gayb olup, Zat! sırdan ibarettir, mahiyetini 
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bilemeyeceği, gayb-ı izafıyi bazı velilerin bilebileceği düşüncesi hakimdir. Hatta bu 
bağlamda bazı. şeyhler arasında gaybı bildiklerini iddia edenler olduğu gibi daha da ileri 
giderek kıyametin ne zaman kopacağım, yarın ne olacağım ve nerede öleceğini bildiğini 
söyleyenler bile olmuştur. Allah Telila şöyle buyuruyor: 

"Allah (işte kıyamet) saatin(in ne zaman geleceği) hakkındaki bilgi, O'nun 
yarundadır. Yağmiıru o yağdırır, rahimlerde olaru bilir. Hiç kimse yann ne kazanacağım 
bile111:ez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. (Her şeyi) bilen, (her şeyden) haberi olan 
-yalnız Allflh.'tır."13 Konuyla ilgili olarakAhmed b. el-Mübiirel<-şeyhi Abdülaziz -ed
Debbağ'a sor.uyor: 

:'-Efendim zahir alimlerinden hadisçiler ve başkaları Kur'an'da Lokman 
suresinde geçen gaybla ilgili beş şeyi Allah'ın Elçisi sallallahu aleyhi ve sellem 
Efendimizin bilip bilemediği konusunda ihtilaf etmişlerdir. O şöyle cevap veriyor: 
Gaybla ilgili bu beş şey nasıl Allah'ın Elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize 
meçhul kalır? Onun ümmetinden tasarrufa yetkili birinin tasarrufta bulunabilmesi için 
mutlaka bu beş şeyi bilmesi gerekir."14 

Demek ki, bunlar yarın ne olacağını, nerede öleceklerini ve kıyametin ne zaman 
kopacağını biliyorlar. Sayılan bu hususlar gaybla ilgili meselelerdir. Konuyla ilgili 
tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. 15 Bu ifadelerden tasawufta gaybla ilgili 
problefiılerin önceden olduğu gibi bugün de canlılığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. 

Tasavvufta Bilgi Nazariyesi ve Gayb Bilgisi 
Tasavvufta gayb probleminin bilgi nazariyesiyle yakından ilişkili olduğu ve onu 

etkileyen önemli faktörler arasında yer aldığı bilinmektedir. 16 Mutasawıflar 
başlangıçtan itibaren bilgiyi iki kısma ayırmışlardır. Biri akıl ve duyularla elde edilen 
zahiri bilgi; diğeri ise keşf ve ilham ile elde edilen hakiki bilgidir. Bilginin en üst 
derecesi kabul edilen ma'rifet ancak keşfve ilham ile elde edilir.ı' Bu bilgi onlara göre 
doğal olarak kendine has özellikleriyle gaybl. müşahedeleri doğurmuştur. Bu gaybi 

Allah'tan başkası bilmez. Bundan dolayı da mahiyeti korunmuş, akıllardan ve basiretierden 
gizlenmiştir. Ethem Cebecioğlu, TasavvufTerinıleri ve Deyinıleri Sözlüğü, s. 289. 

13 Lokman 31/34. 
14 Abdiliaziz Debbağ, el-lbriz, (fercame Celal Yıldırım) İstanbul 1979, c. I, s.521-522. 
15 Bu konuda ilginç bir tartışma Abdalaziz Bayındır ile Mahmut Ustaosmanoğlu (Mahmut Efendi) ve 

arkadaşları arasında yapılmıştır. Geniş bilgi ve tartışma metni için bkz. Abdalaziz Bayındır, Kur 'an 
Işığmda Tarikatçılık, İstanbul, 1997, s. 65-76. 

16 Geniş bilgi bkz. Alunet Yıldırım, Tasavvufun Temel Oğreti/erinin Hadislerdeki Dayanak/arı, Ankara, 
2000, s. 283-304. 

17 Bazı mutasavvıflar ilim ve marifet terimlerini ayırarak birlııciye kavrarnlara bağlı bilgi, ikinciye ise 
kavramsız (doğrudan) bilgi demişlerdir. Bkz. Hüseyin Aydın, Mulıiisibl'nin Tasavvıif Felsefesi, 
Aiıkara 1976, s. 107. 
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müşahadelerle ilm-i ledünn18 veya ilm-i biitın 19, firilset20
, müşahede ve keramet gibi ilillll 

ıs İlın-i ledunle ilgili olarak süfi müfessir Necmuddin Daye (ö.65411256) de öncelikle, "Biz ona 
nezdimizden bir ilim verdik'' (Kehf 18/65) ifadesinin yalnızca gayb ilimlerine, O'nun izniyle gaybtan 
haber vermeye veya biitın ilmine mahsus olduğunu söyler. Gerçi her ilim Allah katındandır. Aneale 
bunların bir kısmı insanlar vasıtasıyla öğrenilerek elde edilir. Bu tür ilimiere ledünni ilim adı verilmez. 
Leğ,ünni ilim, herhangi bir harici faktör bulunmaksızın doğrudan kalbe ilka edilen bir ilimdir. Bu ilme, 
zühd ve takva konusunda mesafe katetmiş veliler sahip olabilirler. İşte, Hızır' m ilim kaynağında baskın 
olan ilim türü de bu batıni ilimdir. Mustafa Öztürk, Kur'an ve Aşır.ı Yorum Teftirde Batinilik ve Bıitıni 
Te 'vi/ Geleneği, Ankara, 2003, s. 234 JJ]aye,_Bahru.'l-Hakıiik, vr. 352b'den naklen). Ayrıca bkz.-

19 Melunet Okuyan,Necmuddln Dôye ve Tasavvufl TeftirÇRağbet Yayınları, İstanbul, 2001, s. 202-203. 
İsm-i filll kalıbındaki batın sözcüğünün mastan olan batn ve butOn kelimesi, 'açıklık ve açık olmak' 
anlarnındaki zahir kelimesinin karşıtı olarak, 'kapalılık ve gizlilik; bir şeyin iç yüz\ine, bir kimsenin 
sırlarına vilkıf olmak' gibi manalar içerir. (Bkz. İbnü'l-Esir, Mecdüddin el-Mübarek b. Esirüddin 
Muhammed, en-Nihôye fl Garibi '!-Hadis ve '/-&er, nşr. T§Jıir Aluned ez-Zavi, Mahmud Muhammed 
et-Taniilıi, ei-Mek1ebetü'l-İlmiyye, Beyrut, trz., I, 136; İbn Marızür, Lisiillü'l-Arab, 1, 304) Tarihsel 
süreçte ziihir-bfuın terimlerinin göz ve içgörü (basiret) yoluyla açıkça görülen her şey için 
kullanıldığını belirten Riigıb ei-İsfehani (ö.503/l 109)'ye göre, beş duyunun algı alanına giren şeyler 
ziihir, duyusal idraki aşan şeyler ise, bilim diye isimlendirilir. Bkz. Riigıb el-İsfehani, el-Miifredôt fl 
Garibi '1-Kur'ıin, , s. 66, 474; Mustafa Öztürk, Kur 'an ve Aşırı Yomm, s. 106. Tasavvufta ise biitın, iç, 
gizli, derun, iç nihan, gizli alem manalarma gelmektedir. Bkz. Süleyman Uludağ, Tasavvuj terimleri 
Sözlilğii, s. 87. Serrac'a göre Kur'an'ın, hadisin ve İslam'ın da 7Jihir ve batını vardır. Geniş anlamıyla 
şeriat bu ikisini ihtiva eder. Nitekim sOiilere göre Lokman süresinin 20. ayetinde buna işaret 
edilmektedir. Cibril hadisinde söz konusu edilen "İslam" ziihir, "iman" biitındır: İhsan ise zahir ve 
biitın hakikatlerinin birliğidir. Serriic, el-Luma ', s. 22. Ayrıca bkz. Ebü Tiilib el-Mekkl, llmu'l-kulüb, s. 
54. Mutasavvıflara göre naslarda bulunan gizli manaları, ibadetlerin manevi ve abiiiki özünü, varlık ve 
olayların arkasındaki sırları açıklığa kavuşturan biitın ilmi gizlidir ve onu halka açıklamak caiz değildir. 
Çünkü halk bu yüksek ilmi ve ondaki ince manaları ya anlayamaz veya yanlış anlayabilir. Bu yüzden 
biitiiı ilmi ancak zeki, yetenekli, istekli ve kalp gözü açık kimselere öğretilir. Bu sebeple başlangıçta 
biitın ilminden sadece işaret yoluyla bahsedilmiştir. Süleyman Uludağ, "Biitın İlmi", DlA, V, 188. 
Suhreverdi (ö.63211234), farz clan ilim hangi ilimdir? Sorusuyla ilgili farklı görüşleri sıraladıktan 
sonra, bunlardan batın ilmi ile ilgili olarak şöyle der: "Denilmiştir ki: Farz olan ilim, biitın ilmidir. 
Biitın ilmi, kulun yakinini artıran ilimdir. Bu ilim ancak, Allah Teaiii'nın seçip manevi ordusuna aldığı, 
ziitıru (rızasını) arayanları kendisine sevkettiği insanları usül ve iidablarıyla kuvvetlendirip ir~ad ettiği, 
mukarrabfin makamına çıkmış, dünyadan gönlünü çekmiş, yakin derecesine ulaşmış siilih iiiimierin 
sohbet ve meclislerinde bulunmakla elde edilir. Onlar, Hz. Peygamber'in (s.a) ilminin v§risleridir. 
Yakin ilmini ancak onlar öğretirler. Suhreverdi, Ömer b. Muhammed (ö.63211234), Avtirifo'I-Matir{{. 

20 
İhyii'nın beşinci cildinde, Beyrut 1992, s. 86. 
Tas.avviıf ıstılahı olarak tiraset "Allah'ın kalbe verdiği ilham sonucu bir bilgiye ulaşma, yakini 
keşfetme ve gaybı görme"dir. Bkz.Kiişiini, Abdarrezziik (ö.730/1330), Jstılıihıitu 's-Süflyye, Kiilıire 
1992, s. 294 Curcani, es-Seyyid eŞ-Şerif Ali b. Muhammed (ö.81211409), et-Ta'rifôt, Thk. 
Abdurrahman Umeyra, Beyrut 1987., s. 213; Ankaravi İsmail {ö.l042/1623), Minhıicu'l-Fukarti, Ysz. 
Tsz., s. 216; Hasan eş-Şarkavi, Mu'cemu Eljtizı 's-Si{fiyye, Kiihire 1992, s. 224-225; D. B. Macdonald, 
"Firaset'', lA, IV, 640; Süleyman Uludağ, Tasavvıif Terimleri Sözluğii, s. 18 ı. Menazil salıibi Herevi 
fıraseti "Görülenle istidlal etmeksizin gaybın hükmünü bilmek'' olarak tanimlar. Bkz. İbn Kayyım, 
Medtiric, II, 5 ı 2. Ayrıca firaset gayb ilişkisiyle ilgili olı•rak bkz. Kuşeyri, er-Risıile (Kuşeyri Risaleslj, 
s. 394-395. 
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ikrfunlara mazhar olunacağı, manevi veraset (hakikat) ilmine de21 varis olunacağı 
beiirtilmiştir. Hatta Kur'an'da geçen Hz. Musa ve Bilge kul (Hızır) kıssası, 
mutasavvıflar tarafından da batıni ilmin kaynağı olarak yorumlanmıştır. 
Kuşeyrl'nin ayettesözü edilen ilme ilişkin muhteliftarifleri şöyledir: Bu, öğrenmek 
için herhangi bir çaba sarf edilmeksizin ilham yoluyla elde edilen bir ilimdir; 
Allah'ın, seçkin kullarına öğrettiği bir ilimdir; Allah'ın, evliyasına öğrettiği ve 
muhtevasında insanların salıihı bulunan bir ilimdir; faydası sahibine ait olmayan, 
Allah hakkından dolayı içerdiği faydalar tümüyle insanlara yönelik olan ve sahibi 
tarafında~ inkar edilmesi mümkün olmayan bir ilimdir.22 

Dolayısıyla sfifilere göre, ledünni ilme vakıfolanlar·gaybemuttali'-olurlar:Yani 
Allah Teaiii'nın hükümlerinin batınını bilen, Cemib-ı Allah tarafınd\111 seçilmiş yakin 
ehli arifler, yakinden kaynaklanan düşGncelerin tafsilat ve hükümlerini bilirler. Çünkü 
onlar gayb alemindeki çıkış yerlerini müşahede eder ve Yüce Allah'ın hiçbir perde 
tanımayan m.iru, 'hiç ayrılmadıkları yakınlığı ve her zaman hükmünü geçiren desteği ile 
·o düşüncelerin sıfatım ve gereğini bilirler.23 Onlara göre bu vakıf olma, "Gaybı 
Allah'tan başka kimse bilmez" hükmüne aykırı değildir. Çünkü onlar da gaybı 

'kendiliklerinden bilmezler. Ancak Allah onların. beşeri sıfatianın kaldırıp, kendi 
sıfatlarıyla· {mları süslediği zaman gaybe "akıf olurlar ki, bu halde kendilerinde değil, 
Allah'ta ·yaşıyor, Allah'ın gözüyle bakıyorlar. Binaenaleyh gaybi bilen yine onların 
.,beşeri varlıkları değil, kendilerinde tecelli eden iliihl sıfattır. Allah'ta yaşadıkları zaman 
Allah kendi sıfatiarını onlara emanet eder, O'nun göziyle bakarlar. Bir hadiste 
1'Mü'minin ferasetinden sakının, çünkü o, Allah'ın nuriyle bakar"24 buyurulmuştur. 
Burada Allah'in nurundan kastedilen "yakin nurudu(." Diğer bir rivayette "Alimin 
ferasetinden .,sakının" şeklindedir ve sarıki yukarıdaki rivayeti açıklamıştır. "Bunda 
görebilen insanlar için ibretler vardır"25 ve "Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere 
ayetlerimizi apaçık gösterdik"26 ayetleri de bu manaları taşır. Ebu'd-Derda şöyle 

21 Sulemi (ö.412/1021) ilmi, diraset (şeriat) ilmi veraset (hakikat) diye ikiye ayırmış, bu iki ilim arasında 
pek çok farkı şöyle sıralamıştır: Şeriat ilmi ad ab ilmi dir, hakikat ilmi ahval ilmidir. Kuhı. sıhhatli ahviil 
yolu fidaba sarılmadıkça açılmaz. (Bkz. Sulemi, "el-Fark beyne 'ilmi'ş-şeri'a ve'l·hakika", (nşr. ve tre. 
Süttlyınan Ateş), AOiFD, Ankara 1968, sy. 16, s. 221). Şeriat ilmi, Hakk'ııi, aracılar ve peygamberler 
vasıtasıyla bize ulaştırdığı şeydir. Hakikat ilmi ise Allah'a yönelme, murakabeye devam, zikre devam, 
nefsi ıslaJ:ıa sevketme sonucunda Allah'm, kullarının kalplerine açtığı şey ve tevfik verilmiş kullarının 

. kalbierine getirdiği özel fazlı ve keremidir. Kim onu sünnet yolunda kullanmaya çalışırsa Allalı onu 
dirayet ilmine ulaştırır ki hakikat ilmidir. Rasülullah'ın (a.s) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Kim 
bildiğiyle amel ed~rse Allah onu bilmediğinin ilminevaris kılar." Sulemi', "el-Fark", s. 223-24. Rivayet 
için bkz. Ebu Nuaym, Hi/ye, X, 15. 

22 Kuşeyri, Lettiifu '1-lştirtit, II, 407-408. 
23 Rivayelin tahrici ileride gelecektir. 
24 Hicr 15/75. 
25 Hicr 15/75. 
26 Bakara 2/1 18. 
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denniş: "Mü'min gaybe ince bir· perde arkasından bakar"27 onun bir yönüyle gaybl 
ilimden olduğunu, fakat bunun "Gaybı Allah'tan. başka kimse bilmez" ayetinin 
yasakladığı kısma girmediğini, çünkü bu ilme ulaşanlann ona, Allah'ın izni ve 
bildinnesiyle ulaştıklanru savunrnuşlardır.28 "Gökleıin ve yerin gaybı Allah'a aittir''29 

ayetiyle ilgili olarak Nehrecurl (ö.330/941) şöyle diyor: "Gaybı Allah'tan başkası 
bilmez. Aneale kullan arasında kendisine yaklaşan umena'da30 mugayyebata vakıf 
olurlar. Fakat kendi varlıklanyla değil, Hak'ta fani olmaları hasebiyle gaybı bilirler. 
Bunlar kendilerinde tamamen geçmiş, kainatı arkaya atmışlardır. Bunları kimse bilmez. 
Çünkü tefrika (ayrılık) sınırından çıkmış cem' aynında cem' olmuşlardır."3 ı 

Bunlardan -hareketle mutasavvıflara göre bazı ·kimselerin; ·istikbale dair kimi 
olayları yukarıda işaret edilen ruhi bir takım kabiliyetlerle, hasiret gözüyle görüp 
bileceği anlaşılmaktadır. Ancak bu, Süleyman Ateş'e göre, gaybı bilmek sayılmaz. O 
bu gibi hususları şöyle izah edip değerlendinnektedir: "Ona göre bu gibi hususlar 
sadece Allah'ın; herhangi bir kuluna ikram olarak bazı olayların üstünden gayb 
perdesini bir parça aralaınasıdır. Peygamberimizin, yıllar sonra çıkacak bazı hiidiseleri 
haber verdiği sahih hadislerle sabittir. Bu gibi şeyler peygamberden çıkarsa mu'cize, 
ümmetinden çıkarsa keramet olur. Evliyanın kerameti inkar edilemez. Allah, seçtiği, 
sevdiği kullarına bazı olaylan bildirir onlar da Allah'ın bu lfitufıyle bilirler. Kaldı ki 
gaybi sereeelere ayınnak gerekir, gaybın en derin noktasını ne bir peygamber, ne de 
veli bilir. Kadir Süresi 'nin tefsiri üzerine gelen hadislerle Cenab-ı Haklc' ın, bir senelik 
olayları Kadir Gecesi'nde meleklere verip en yakın göğe indirdiği ifade edilir. Demek 
ki, ezell kaderin vukua çıkma, tezahür etme zamanı yaklaştıkça o hiidise gayb 
hazinesinden yavaş yı;ıvaş ayrılıp insanın kavrayış ufkuna, dünya semasına doğru 
gelmektedir. Denizin ta dibindekibir cisim görtilmez, ama dipten ayrılıp yüzeye doğru 
gelen cisim, yüzeye yaklaşınca kuvvetli gözler tarafından görülür. İşte gaybm 
derinliklerinden ayrılıp şehadet alemine doğru yaklaşan olaylan da hasiret gözü açık 
olan bazı keşif erbabı görebilir. Nitekim meteoroloji olaylannı vukuundan önce tesbit 
de bazı özel aletlerle mümkün olmaktadır. Demek ki bu hadise asıl gayb alanından 
çıkmıştır. Ama tam dünyada da değildir. Dünya ile ğayb arasındadır. Bunu bazı gözler 
görebilir. Yoksa asıl gaybi Allah'tan başka kimse bilemez.m2 

27 Ebu Truib el-Mekk!, Kütu 'l-kulüb, I, 118. 
28 Bkz. Şa'riini, AbdülvehMb b. Ahmed (ö.973/ı 565), el-Envônı'l-Kudsiyye, Beyrut 1988, IT, 21; 

Süleyman Ateş, Sülemf ve Tasavvufl Tefi;iri, İstanbul ı 969, s. ı 45. 
29 Hud I 11123; Nah116/77. 
30 Arapça, emin kelimesinin çoğulu olup, güvenilen,bir şeyi koruyan itimad edilen kişi, hiyanet sahibi 

olmı:Yan gibi çeşitli manalan ihtiva eder. Kaşani bu tabiri, iç halini yansıtmayan meliin11lerdir, şeklinde 
tanımlar. Bu gruba mensuplar, kedilerine teslim edilen sırrı, layık olmayan kişilerden korudukları için 
keıiailerine güvenilenler, koruyanlar denmiştir. Bkz. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve 
Deyimleri Sözlüğü, s. 735. 

ı ı Süleyman Ateş, Sülemf ve Tasavvufl Teftiri , s. 145 (Hakaik, No. 77, varak 124a' dan naklen) 
32 Silleyman Ateş, ls/am Tasavvufo, s. 553 
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Sahabeye Atfedilen Gaybi Rivayetler 
Tasavvuf literatüründe gaybla yakın ilgisi olan batın ilminden ilk 

bahsedenlerle ilgili bilgilerle birlikte33 biitın ilmine delil mahiyetinde zikredilen 
. bilgi ve rivayetlere de yer verilir. Bu bilgi ve rivayetler, daha sonra üzerinde 
duracağımız Hz. Peygamber'e dayandırlan rivayetler dışında sahab'ilere kadar 
vardırılır. Onlara göre, sahabilerden bazıları özel bazı gaybl/gizli bilgilerden 
haberdar idiler. Hatta bu bilgiye sahip oldukları konusunda ilim erbabı arasında 
ihtilaf olmadığı anlayışına da sahiptirler.34 Tasavvuf literatüründe sahabeye 
atfedilen gaybl rivayet! er: 

1-Hz. Ebü Bekir'in bu ilimden haberdar olduğuna dair örnek olarak, O'nun 
"Harice adlı hamının karnındaki bebeğin kız olduğu kalbime ilham olundu"'5 

şeklindeki ifadesi gösterilir/6 Ancak bilindiği üzere ilham kesinlik ifade etmez. 
Sadece şartlarına haiz olan kişiyi bağlar. Eğer bu durum gaybl bilme gibi anlaşılırsa 
o zaman bu anlama "mugayyebiit-ı hamse" anlayışına terstir. Çünkü ayette 
" ... Ralıil!llerde olanı Allah bilir" 37 buyrulmaktadır. 

2-Hz. Ömer' in "muhaddesün"dan38 olduğuna dair hadisin39 etkisiyle bu tür ilim 
yoluyla bilgilendirmeye bir delil ve örnek olarak bu hadisin sıkça zikredildiğine 
rastlamak .mümkündür.40 Bu hadis üzerinde daha sonra durulacaktır. Ayrıca yine Hz. 
Ömer'in bu ilimden haberdar oluşuna diğer bir misal olarak kendisi· Medine'de 
hutbedeyken Nihavend'deki ordusunun kumandanı Sariye b. Zuneym'e (ö.30/650) 

33 Bu anlayışın zamanla tasavvuf düşlineesi içerisine girdiği, gaybla yakın ilgisi olan böyle bir bilgi 
kaynağından ilk önce işaretle değil sözle bahseden kimse olarak Hasan Basri (ö.l 10n2S) (Bkz. Ebil 
TıiliD el-Mekki, llmu '1-ku/ıib, s. 150), daba sonra da Zu'n-Niln ei-Mısfı (ö.245/859) gösterilir. ei-Mısri 
keşfi bu bilgi kaynaklarına ilk defa ekleyen kişi olarak bilinir. Fakat o bu ilmi sadece kendisine 
inananlara anlatmaktaydı. Cilneyd-i Bağdildi (ö.297/909) ise bu ilmi mabzenlerde ve kapalı kapılar 
ardında öğretiyordu. Tasavvuf tarihinde biitın ilminden kürsülerde açıkça bahseden ilk silfınin Şibll 
(ö.334/945) .olduğu söylenir. Bununla beraber biitın ilmi geniş ölçüde her zaman gizli öğretilmiş, bu 
anlayış tarikatlarda da devarn ettirilmiştir. Ahmed Emin, Zuhrn'l-İsliim, 1, 168; Hayran! Altıntaş, 
TasavvufTarihi, s. 67. Fakat bu devirde nazari tasavvufbilgisinden bahseden ilkler olarak yörelere göre 
farklı kişilerden babsedilir. Mesela Bağdat'ta konuya ilk değinen kişi Series-Sakati (6.2511865) (Bkz. 
Suleınl, Tabakatu 's-süfiyye, s. 48), Horasan'da Şakik_ el-Belhi (ö. 174/790) kabul edilir. Sulemi, age, s. 
54. 

34 Bkz:. Serrac, Ebu Nasr et-Tiist (ö.378/988), el-Lunıa ', Thk. Abdulhalim Mabmud- Taba Abdulbiiki 
Surfır, Kabire 1960, s. 38. 

35 Bkz. Muvatta', Akdiyye, 33. 
36 Serrac, el-Luma', s. 170-171; Kelabiizi, et-Taarrıif, s. 16. 
37 Lokınan 31/34. 
38 Muhaddes tasavvufta "Hakk'ın kuluna veya ariflere mülk ve şehadet alemindeki varlıklardan hitab 

etmesi" anlamına gelmektedir. Kaşı1nl, age, s. 101; Curcı1ni, age, s. 258; Hıfııi, age, 237. 
39 Rivayet için bkz. Buhari, 62/Ashabi'n-nebi, 6 {N, 200); Muslim, 44/Fediiilu's-sababe, 23 (IV, 1964); 

Tirmizi, 50/Meniikıb, 18 (V, 581, h. no: 3693); Musned, VI, 55. 
40 Serrac, el-Luma ',s. I 73, 396. 
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seslenınesi ve Sariye'nin bunu duyması gösterilir.4 ı Bu olay İslam Tarihi kaynaklarında 
şöyle anlatılır: Hz. Ömer tarafindan ordu komutanlığına tayin edilen Sariye b. 
Züneym42

, bir bölgede İran kuvvetleriyle çarpışmaya tutuşur. Fakat İranlılar çevreden 
yardım alırlar. Büyük bir ordu ile etrafı kuşatılan İslam ordusu güç durumda kalır; 
orduda hezimet emareleri baş göstermiştir. Tam bu sırada Medine'de hutbe okuyan Hz. 
Ömer, duruma aniden muttali olur. İslam ordusunun arkasında bir dağ vardır. Buraya 
çekilirse düşman tek yönden gelecek ve tehlike savuşturulacaktır. Hz. Ömer, hutbeyi 
yarıda keser ve: 'Ya Sariye, el-cebel, el-cebel!': Ey Sariye, dağa çekil, dağa!' diye iki 
veya iiç defa bağırır. Sariye ·ve· arkadaşlaıı:.bu ~sesi J şiti p .dağa · çekil iri er.-Tehlikeden 
kurtuldukları gibi galibiyetve bol·ganimet elde ederler. Bir siire sonra fetih bölgesinden 
gelen birisi bu olayı olduğu gibi Medine halkına anlatır.43 

Sariye olayı üzerinde bir rivayet araştırması yapan Ahmet Önkal, rivayetin 
senedini değerlendirirken Elban1'nin vardığı şu sonucu nakletmektedir: "Siiriye olayı ile 
ilgili tarikierden İbn Aclan rivayeti dışında hiçbir tarik sahih değildir. İbn Aclan 
rivayetinde de Hz. Ömer'in: 'Ya Siiriye, el-cebel' diye nida ettiği, ordunun bu sesi 
duyduğu ve bu sayede zafer kazandığı hususlarından başka bir şey yoktur."44 Diğer 
yönüyle Ahmet Önkal olayı şöyle değerlendirmektedir: Sariye olayı gerçekten Hz. 
Ömer'in bir kerametidir. Onun gördüğü sadık rüya ve Cenab-ı Hak:k'a hüh1s-u kalble 
yaptığı bir iltica ile İslam ordusunun helakten kurtulması, Allah Teaiii'nın Ömer 
vasıtasıyla, zor durumda bulunan mürnin kullarına lütuf ve ikramıdır. Ancak bu yolda 
keşif veya bir başka bir yolla gayba muttali olma gibi bir durum söz konusu değildir. 
Çünkü gayb bilgisi yalnız Allah'a mahsustur (En'am 6/59) ve Allah peygamberler 
dışında hiç kimseye gaybı göstermez.45 Araştırmanın tedkikindep Hz. Ömer'e nisbet 
edilen bu olayın hiçbir hadis kitabında yer almadığı, sadece bazı tarih kitaplarında yer 
aldığı görülmektedir. Olayın şekli hususunda alimler görüş birliği içerisinde değillerdir. 
Kimileri bu olayın sahih olduğunu söylerken, kimileri de sahih olmadığını ileri 
sürerler.46 Olayın tarih kitaplarında yer alması, rivayete son derece ihtiyatlı yaklaşınayı 
gerekli kılmaktadır. 

}-Hz. Osman'la ilgili olarak da şu olay nakledilir: Enes b. Millik'in şöyle dediği 
rivayet olunur: "Hz. Osman b. Afflin'ın yanıila gittim. Yolda giderken gördiiğüm bir 
kadının güzelliğini düşündüm. Bunun uzerine Hz. OSman: İçinizden biriniz gözlerinden 

4 ı Hakim Tinnizi, Hatmu'l-evliya, s. 391-392; Serrac, age, s. 173,396. Kuşeyri bu olayı Hz. Ömer'in bir 
kerameti olarak zikreder. Bkz. Kuşeyri, er-Risiile, s. 535. 

42 Hayatı için bkz. Zirikli, A 'fıim, III, 69. 
43 Ebı1 Nuaym, Deliii/u 'n-Nubuvve, II, 579; lbn Hacer, el-İsiibe, II, 3; Doğuştan Günümüze islam Tarihi, 

İstanbul, 1986, II, 88; Ahmet Önkal, Sariye Olayı Ozerine Bir Riviiyet Araştırması, s. 9-1 O 
(Basılmamış çalışma). 

44 Ahmet Önkal, Sariye Olayı Ozerine Bir Rivtiyet Araştırması, s. 52. 
45 Alunet Önkal, agç, s: 52. 
46 Olayın b!ltiln yönleriyle ilgili olarak bkz. Ahmet Önkal, agç, s. 3-68. 
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zina alametleri zuhur ede ede, beni ziyarete gelmektedir, dedi. Kendisine RasUiullah'tan 
(s.a) soma vahyi ile mi karşılaşıyonım? Diye sordum, fakat buna tabsıra, burhan ve 
sadık fıraset, derler diye cevap verdi."47 

4- Hz. Ali ile ilgili olarak ta tasavvuf literatüründe "RasGiullah (s.a) benden 
başka hiç kimseye öğretmediği ilmin yetmiş babını sadece bana öğretmişti."48 "Eğer 
Hz. Ali savaşlarla uğraşmamış olsaydı, bu ilimden bizlere çok daha fazla şeyler 
söyleyecekti. Zira o, kendisine ilm-i ledünnl verilmiş bir kişiydi" rivayetleri 
buiUf!Illaktadır. 49 . 

5- :Yine Huzeyfe b. Yernan Rasfılullah'ın (s.a) sırdaşı-sıfatıyla -münafıkların 
isimlerini bilmesi tasavvuf literatüründe bu ilimden haberdar olmasına delil olarak 
zikredilir. 50 

6-Sahabeden Hz. Harise'ye atfedilen "Dünyadan el-etek çekince Allah kalbimi 
nurlandırdı da daha önce bana gizli olan hususlar gözle görülür hale geldi" şeklindeki 
bir rivayet de bu konuda delil olarak kullanılır.51 

Hz. Peygamber' e (s.a) Atfedilen Rivayetler 

:rasavvuf klasiklerinden kabul edilen el-Luma' adlı eserin müellifi Serrac 
(ö.378/988) gaybla yakın ilgisi olduğu kabul edilen batın ilmiyle ilgili zahir ulemasının 
itirazlarına şöyle cevap vermektedir: Rasfılullah'ın (s.a) "Ey Peygamber! Rabbinden 
sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun ... "52 

ayetiyle ilaru emirleri tebliğ etmekle memur olduğu anlaşılınakla birlikte, ancak Hz. 
Peygamber'in (s.a) tebliğe memur olunmadığı diğer ilimiere de sahip olmadığı 
söylenemez. 53 Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber' e tasavvuf literatüründe bir takim 
rivayetler izafe edilmiştir. Tasavvuf literatüründe Hz. Peygamber' e izafe edilen gaybl 
rivayetleri iki katagoride ele almak mümkündür: 

1-Gaybl bilgilere vakıf olunabileceğiyle ve bu konumda olanların özellikleriyle 
ilgili rivayetler, · 

2- Gelecekte olabilecek hadiselerle ilgili rivayetler. 

47 Kuşeyri er-Risale (Kuşeyri Risalesi), s. 401. 
48 Serrac, el-Luma ',s. 38, 456; Ebü Nuaym, Hilye, I, 68. 
49 Serrac, el-Luma ',s. 179. 
50 Bkz. Serrac, el-Luma ',s. 38. 
51 Keiabazi, Taarruf, s. 15, 127, 141, 144. Rivayet için bkz. Abdullah ibn Mubarek, Kitabu 'z-zulıd, s. 106 

(h. no: 314); Abdurrezziik, el-Musannef, XI, 129 (h. no: 20114); Taberfini, el-Mu'cemu'l-kebir, m, 
2662-67 (h. no: 3367); Bey haki, Şuabu 'l-inuin, VII, 362-63 (h. no: 10590-1 0592). İbn Hibbfuı, ri vayeti 
Ahmed b. Hasan b. Ebfuı el-Mısri'den bahsederken onun isnadını değiştirdiği hadisiere yer verirken 
zikretmiştir. Bkz. İbn Hibban,Mecrıihfn, I, 150. 

sı Milide 5/67. · 
53 Serriic, el-Luma ',s. 38, 456; Ebü Nuaym, Hi/ye, I, 68 
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Rivayetler ele alınırken yöntem olarak önce rivayetlerin tasavvuf 
literatüründeki yerlerine işaret edilecek, sonra da hadis külliyatınta hangi 
kaynaklarda yer aldığı belirtilerek değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

Gaybi bilgilere vakıf olunabileceğiyle ve bu konumda olaniann özellikleriyle 
ilgili ril!ayetler: 

ı~ Enes'ten, Rasfilullah (s.a) şöyle buyurdu: "Kalpte bulunan biitın ilmi vardır ki, 
işte asıl faydalı olan ilim odur." 

Tasavvuf literatüründe bu rivayeti Ebu TiUib el~Mekki batın ilmi ile ilgili olarak 
nakletmiştir.54 

ruvayeti EbU Nuaym Hilye'de Enes'ten rivayet etmiştir. 55 Ayrıca Ali Muttakl 
rivayeti eserine almıştır. 56 Muteber kabul edilen kaynaklarda yer almayan rivayete daha 
derece ihtiyatla yaklaşmak gerekir. 

Z- Abdu'l~Vil.hid b. Zeyd, Hasan Basri'ye "batın ilmi" nedir? diye sordum. O da 
şöyle dedi: "Ben ilm~i batının ne olduğunu Huzeyfe b. Yernan'dan sordum ve şu cevabı 
aldım" dedi. Rasfilullah'tan (s.a) batın ilminin ne olduğunu sordum ve şu cevabı aldım", 
dedi. "İlın-i batının ne olduğunu Cebrilll'den sordum. O da şu cevabı verdi: "Ulu ve 
Yüce Allah'abatın ilmini sordum. O da şöyle buyurdu: "O benim sırrınıdan bir sırdır, 
onu kulum un kalbine yerleştiririm. Yaratıklarınıdan hiç biri buna vakıf olmaz." 

Tasavvuf literatüründe bu rivayeti Ebu Til.lib el-Mekki ilm-i batından 
bahsederken57

, Kelab§zl ise ilimlerle ilgili bilgiler verirken zikretmiştir.58 

Benzer bir rivayeti Deylem! Hz. Ali'den rivayet etmiş59, Suyüt! rivayete zayıf 
derken60

, İbn Arrak, İbnu'l~Cevzl'nin el~Vahiyat adlı eserinde rivayeti Ali b. Ebi 
Talib'ten rivayet ettiğini ve şöyle dediğini nakletmiştir: "Rivayet sahih olmayıp 
ravilerinin tamamı da ma'rfif değillerdir."61 Elbanl ise mevzu hükmünü vermiştir.62 

ruvayetin mevzu olduğu açıktır. 

3- "Batın ilmi Allah'ın sırlarından bir sır ve Allah'ın kullarından dilediği 
kimselerin kalbine attığı hükümdür." 

54 Ebu Talib el-Mekk~ age, I, 129. 
55 Ebu Nuaym, age, VI, 9. 
56 Ali Muttaki, Kenzu'l-ummıil, X, 182 (h. no: 28946). 
57 Ebil Tillib el-Mekkl, İlmu'l-kuliib, s. 52 
58 Kelii!J§zl, Taarruf, s. 1 O 1 
59 Deylemi, Firdevsu '1-ahbıir, m, 70 (h. no: 3922) 
60 Suyilti, el-Camiu 's-sağir, ll, 160 (h. no: 5473) 
61 İbn Arrak, Tenzihu ~-şeri'a, I, 280 
62 Elbant, Daife, nı, 371 (h. no: 1227) 
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_F.ivayete İbn Arrak eserinde yer vermiş, İbnu'I-Cevzi'nin el-Viihiyatta bu 
rivayete yer verdiğini, sahih olmadığını ve ravilerinin hepsinin ma'ruf olmadığını 
belirtmiş63 , Elbfuı'i mevzu olduğuna hükmetmiştir.64 Mevzu olduğu açıktır. 

4- Srud b. Museyyeb'in, Ebu Hureyre'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah 
(s.a) şöyle buyurmuştur: "Gizli bir ilim nevi vardır. Allah hakkında marifet sahibi 
olanlardan başkası bunu bilmez. Bu ilimden bahseden arifleri, Allah hakkında aldanış 
halinde olanlardan başkası inkar etmez." 

_Tasavvuf literatüründe bu rivayeti Kelabazl ilim.1erle ilgili bilgiler verirken65
• 

Si.ıhrev.erdl:·h~lere dair..:baznasavvufı ıstılahiarı açıklarken66, Sulern'i · Kitô.bu 'l~erbafn 
fi't-tasavvuf adlı eserinde67

, İsmail Hakkı Bursevl ise marifeti anlamaktan aciz 
olunmasıyla ilgili olarak zikretmişlerdir.68 

Hadisi Deyleml rivayet etmiş, ancak buradaki dipnotta isnadının zayıf olduğu 
belirtilmiştir.69 Muteber kabul edilen kaynaklarda yer almayan ve isnadı zayıf olan 
rivayete daha ihtiyatla yaklaşmak gerekir. 

5-"Kim bildiği ile amel ederse, Allah Tea§, ona bilmediklerini de öğretir; 
arnelinde muvaffak kılar, sonuçta kul cenneti hak eder (ve oraya girer). Kim de, bildiği 
ile amşl etmezse, bildiğinde de şaşırır, Allah onu arnelinde muvaffak kılmaz, sonuçta 
cehennemİ hak eder (ve oraya girer)." 

Tasavvuf literatüründe bu rivayeti Hakim Tirmizl70 ve Ebu Talib ei-Mekkl, 
Allah'ın insana bahşettiği faydalı ilimlerden bahsederken zikretmiştir.7 ı 

63 İbn Arrak, Tenzihu 'ş-şeri 'a, I, 280 
64 Elbiini, Daifo, III, 371 
65 Keliibazi, age, s. 10 I 
66 Suhreverdi, age, s. 3 96 
67 Selıiivi, Tahricu '1-erbaine fi 't-tasavvuf, s. 126. Sulemi hadisle ilgili olarak şöyle der: Şeriat ilmini ziihir 

ilim erbabı olan şeriat bilginleri' bilir; hakikat ilimini Allah' ı bilen illimler bilir ki o gizli ilimdir. 
Sul emi, "el-Fark", s. 221 

68 İsmail Hakkı Bursevi, Temdmu '1-:foyz, s. 194 (Birinci kısım) 
69 Deylemi, Firdevsu '1-ahbar, I, 258 (h. no: 799). Aynca bkz. Zebidi, age, I, 260 
70 Hakim Tinnizi, Beydnu '!-fark beyne 's-sadr ve 'l-kalb ve '1-fudd ve '1-lub, s. 50. Riviiyeti sufıler çeşitli 

açılardan kendi anlayışıarına göre yorumlamışlardır: Serriic, kim bildiğiyle amel ederse Allah 
bilmediği ilimiere varis kılar sözUndeki bilinmeyen ilimierin işaret ilmi, Allah' ın kullarının kalplerine 
açtığı ince ve gizli manalar ilmi, durumları, zamanları ve zikirlerindeki safıyete göre kişilerde oluşan 
Kur'an'nın ve Resfılullah'ın haberlerinin anlamları hakkında nadir hikmetler ve bilinmeyen ilimler 
olduğunu söyler. Bkz. Serriic, age, s. 147. Keliihiizi' hadisle ilgili şöyle der: Kul isteneni yapar ve 
görevini yerine getirirse mtişiihede halleri vukua gelir. Keliihiizi, age, s. 68. Şa'riini şu nakli yapar: Bir 
gUn Bistiim fakihlerinden ve alimlerinden biri, Ebil Yezid'in yanına geldi ve ona şu soruyu sordu: Ya 
Eba Yezid! Bu ilim sana nereden geldi? Bunun Uzerine Ebu Yezı"d ona şöyle cevap verdi: "İimim 
Allah'tan ve O'nun lutfundandır. ÇUnkü Hz. Peygamber (s.a), "Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona 
bilmediği şeyleri ilisan eder" buyunnuştur. Bu cevap karşısında illim sustu. Şa'riini, Tabakatu '1-kubrii, 
I, 77 
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Rivayeti EbU Nuaym Enes tarikiyla merfu olarak rivayet etmiş, sonra da şöyle 
demiştir: "Ahmed b. Hanbel bu kelfunı, bazı tabi!nden, onlar da İsa b. Meryem'den (a.s) 
rivayet etmişlerdir. Ancak bazı raviler bu kelamı Ahmed b. Hanbel'in Neb1'den (s.a) 
rivaye~ ettiğini vehmederek, kolay ve N ebi'ye (s.a) yakın olduğu için Ahmed b. Hanbel
Yezld b. Harun-Humeyd et-Tavil-Enes b. Malik senedini uydurmuşlardır. Bu isnadla 
rivayetin Ahmed b. Hanbel'den rivayet edilmesi muhtemel değildir.72 Ach1nl bu rivayeti 
eserine almıştır.73 Irak! de Ebu Nuaym'ın ifadelerine aynen katılınıştır.74 Elbanl ise bu 
rivayeti sevkeden cemaatı ve onlardan uyduran kimseyi .tanımadığını belirtmiş ve 
mevzu olduğuna hükmetmiştir.75 Rivayetin uydurma-olduğu açıktır: 

6- İbn Abbas'dan, Rasulullah (s.a) şöyle buyurdu: "Kırk gün süreyle Allah'a 
ihlas ile amel edenin hikmet pınarları kalbinden lisanına akar." 

Tasavvuf literatüründe bu rivayeti İsmail Hakkı Bursevl ihlc'isla amel eden 
iilimlenn milrifeti anlayabileceğiyle ilgili olarak zikretmiştir.76 Eşref Ali ise hadisi "Sır 
ilimlerinin ispatı" başlığı altında açıklamaktadır.77 

Rivayeti Ebu Nuaym Ebu Eyylıb ei-Ensar1'den merfu olarak rivayet etmiş ve 
şöyle demiştir: Bu ri vayeti aynı şekilde YeZıd el-V asit! ınuttasıl olarak ve Ebu Muaviye 
Haccac'dan ınursel olarak rivayet etıniştir.78 Henniid es-Seri derivayeti Haccac tarikiyla 

71 Ebü Tillib ei-Mekkl, age, I, 1 ı9. Burada hadisle ilgili şöyle bir açıklama vardır: "Allah ona 
bi!ıııediklerini öğretir" sözüyle, kalb arnellerinin sonucu olarak elde edilen marifet ilimleri 
kasdedilmiştir. Mesela, kulun imtihan haliyle, Cenab-ı Hak tarafından tercih edilmesinin, bela ile 
seçilmenin, azapla mOkafatın arasındaki farkı bilmek, kula gelen marıev1 şeyleri azaltarıı ve artıranı 
tanıma, kabz (manevi sıkıntı ve kalbi tutukluk), bast, hal, akd, cem', tefrika ve bunlardan başka daha 
pek çok marifet ilmi bu kısma dahil olmaktadır. 

72 Ebu Nuaym, Hi/ye, X, ı5. Ebıi Nuaym burada sened tenkidi yapmıştır. Bkz. Y. Ziya Keskin, Ebü 
Nuaym Hayatı, Eserleri ve Hadis ilmindeki Yeri, (Ankara ı995, basılmamış doktora tezi), s. ı50 

73 Aclıini, age, II, 265 (h.no: 2542) 
74 Muhiisibi, Risiiletu '1-musterşicf'm, s. ı 00 ( 1 nolu dipnot) Sehiivl Fetlıu '1-muğis adlı eserinin bir yerinde, 

bu riviiyeti uydurma diye nitelendirirken bu haberi aynı eserin başka bir yerinde "temriz sıgası"yla da 
olsa istidlal için zikretmesi hadisleri değerlendirmede çifte standarta dOştüğüııün bariz bir ömeğidir. 

75 
Bk2ı. Abdullah Aydınlı, Tasavvuf ve Hadis, s. 89 
Elbiin~ Daifo, I, 61 ı 

76 İsmail Hakkı Bursevi, Temiimu '1-ftyz, s. 194 (Birinci kısım) 
77 Eşref Ali Taııevi, Hadisler/e Tasavvuf, s. 246 . 
78 Ebfi Nuaym, Hi/ye, V, 189; Deylemi, Firdevsu'l-ahbiir, IV, 213 (h.no: 6179); İbnu'l Esir, Camiu'l-usül, 

Xl, 557 (h.no: 9166). Suhreverdl hadisin yorumunda şöyle der: Kim, kırk gün, midesini aç tutup 
nefsini buna alışıırarak ihlas ile Allah için aınel ederse, Rasıilullah'ın (s.a) haber verdiği gibi; Allah ona 
miinevl (ledünni) ilimierin kapısını açar. Hadisde geçen, "Kalbinden diline hikmet akar" sözüyle kalbin 
şu haline işaret edilmiştir: Kalbin yaşadığımız ilierne dönük olması itibariyle nefse bakarı bir yönü, 
gayb iiiemine dönük olması itibiirıyle de ruha bakarı diğer bir yönü vardır. Bu sıfatıyla kalp, netiste 
gizlenmiş ilimleri kendi tarafına çeker ve onlan, tercümarıı oları dile çıkarıp ulaştırır. İliınierin kalpten 
çıkfuası işte böyle olur. Çünkü ilim kalpte kök salmıştır. Kalp ve ruhun, ilham rütbelerinin üstünde ve 
ötesinde, ilhaının kaynağı oları Allah Teillii'ya yakınlık noktasında, farklı rütbeleri vardır. Kul, 
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rivayetetmiştir.79 İbnu'l-Cevzl rivayeti eserine almış, sabit olmayan bu rivayetle :zahid 
ve sfıfılerden bir grubun amel ettiğini söylemiş, rivayetin illetli olduğunu belirtmiştir.80 

Zerkeşi ri vayetin zayıf senedie Enes'ten rivayet edildiğini söyler.81 Hemen yukarıdaki 
aynı bilgileri Aliyyu'l-Kfui, Aclfın'i, Seh:M, Derviş el-Hüt ve İbn Ömer eş-şeybanl 
nak1etmişlerdir.82 Elbanl ise rivayeti tedkik ederek zayıf olduğuna htikmetmiştir.83 

Ri vayetin zayıf olduğu anlaşılmaktadır. 

·7- E~fı Hallad'dan, Rasfılullah (s.a) şöyle buyurdu: "Bir kuladtinyada.zühd ve az 
konuşma ii1san edildiğini gördüğünüz zaman, ona yaklaşın. Çünkü· ona~hikmet 
verilmiştir." 

Tasavvuf literatüründe bu rivayeti Muhasibl hikmetle ilgili bilgiler verirken 
zikretmiştir. 84 

Hadisi Ebfı Hallad'dan İbn Mace, Ebü Nuaym ve Beyhaki rivayet etmişlerdir.85 

Ebu Ya'la'nın Abdullah b. Ca'fer'den yapmış olduğu rivayet mevcut olmakla birlikte 
rivayetin isnadındaki Ömer b. HarCın'un metruk olduğu ifade edilmiştir.86 Rivayete sqn 
derece ihtiyatla yaklaşmak gerekir. 

Muhasib! burada bu manada başka bir hadise de yer verir: Rasulullah (s.a) 
şöyle ~uyurmuştur: "Bir kula dünyada zühd verildiği zaman şu üç haslete varis olur: 
Akrabasız bir dostluğa, malsız bir zenginliğe ve talimsiz bir ilme."

87 Kaynağı 
bulunamadı. Kaynağı beli i olmayan rivayete son derece ihtiyatla yaklaşmak gerekir. 

Benzer rivayet şöyledir: 

Ebfı Hureyre'den, Hz. Peygamber (s.a) şöyle demiştir: "Hikmet on ctizdür. 
Dokuzu uzlet, biri de susmaktır." 

Suhreverdl bu manadaki bir sözü sohbet ve tesirleri bölümünde uzlet ve 
halvetten bahsederken zikretmiştir.88 

masivadan kesilerek tamamen Allah Teaiii'ya yöneldiğinde, vlicudunda alınacak manevi mesafeleri 
kateder ve nefsinin madeninden ilim cevherlerini çıkanr. Suhreverdi, age, 194-195. 

79 Hennacl es-Seri, Kitiibu 'z-zuhd, II, 357 (h.no: 678) 
80 ibnu'l-Cevz~ el-Mevduat, III, 144-ı45 
81 Zerkeşi, Tezkire, s. 137 
82 Aliyyu'J.Kfui, el-Esrar, s. 315 (h.no: 454); Aclılni, age, II, 224 (h.no: 2361); Sehilvi, age, s. 620-621 

(h.no: 1054); Derviş el-Hfit, age, s. 41 ı (h.no: 1330); İbn Ömereş-Şeybiini, age, s. 158 
83 Elbiini, age, I, ı 11-112. "' 
84 Muhasibi, el-Vesiiyii, s. 293 
85 İbn Mace, 37/Zuhd, 1 (II, 1373, h. no: 4101); Ebu Nuaym, age, X, 405; Beyhaki, Şuabu'l-irnlin, IV, 

254 (h. no: 4985). Bkz. Eşref Ali, Hadisler/e Tasavvzif, s. 267 
86 Heysemi, age, X, 286 
87 Muhasibi, e/-Vesiiyii, s. 293-94 
88 Suhreverdl, age, s. 329 
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Rivayeti İbn Ebi'd-Dunya ve Ebu Nuaym Vuheyb b. Verd'den, Beyhiikl'89 ve İbn 
Adi Ebu Hureyre'den haber veımişlerdir. İbn Ad! rivayette bulunan Muharrız b. 
Harun'un munkeru'l-hadls olduğunu nakletmiştir.90 Suyfitl rivayete hasen rumuzunu 
koymuştur.91 Ancak onun tesahülü malum ve meşhurdur. Rivayetin uydurma olma 
ihtimali yüksektir. 

Ş- RasCılullah (s.a) Harise92 'ye "İmarun hakikatı nedir? diye sorduğu vakit O, 
"Dünyadan el etek çekince, gündüzlerim susuz, gecelerim uykusuz hale geldi. 
Rabbimin arşım açıkça görür gibi oldum. Birbirini ziyaret eden cennet ehli ile 
yekdiğerine düşman kesilen cehennemehlini görür gibiyim demiştLHarise,-."Dünyadan. 
el etek çekince Allah kalbimi nurlandırdı da· daha ewel bana gaib olan hususlar gözle 
görülür gibi bir vaziyete geldi" diye durumunu Rasulullah'a (s.a) haber vermişler. 
Bunun üzerine RasGiullah da (s.a) "Bir kimse Allah'ın kalbini nuriandırdığı birisini 
görmek isterse Harise'ye baksın", buyurmuştur. 

Tasavvuf literatüründe bu · rivayeti Keliibiiiı' yakin, müşiihede ve marifet 
konulatım işlerken93 , Ebu Tali b el-Mekkl de benzer konulardan bahsederken 
zikretmiştir.94 Ayrıca ri vayetin itikad kitaplarında yer alması dikkat çekicidir.95 

Rivayeti İbn Mubarek, Abdurrezziik:, Taberiini ve Beyhaki rivayet etmiş96, 
Heysemt ise iki benzer rivayet vermekte birisinin isnadında İbn Lehi'a'nın 
bulunduğunu ve araştıniması gerektiğini, diğerinin isnadında ise Yusuf b. Atiyye'nin 
yer aldığını ve onunla ihticac edilmeyeceğini söylemektedir.97 Abdurrezziik'taki 
rivayetin dipnotunda İbn Mubarek'in rivayetinin mu'dal olduğu belirtilmektedir.98 

Zehebl ise ravi tenkidi yaparken rivayeri iki yerde zikreder. Birinde Yfisufb. Atiyye'nin 
bulundJlğunu, "onun zayıf bir ravi olduğu hususunda ittifak edildiğini"99, ikinci 

89 İbn Ebi'd-Dunyii, es-Samtu ve tiaabu'l-/istin, s. 54 (h. no: 36); Ebu Nuaym, age, VIII, 153; Beyhaki, 
ez-Zuhdu '1-keblr, s. 95 (h. no: 1 27) 

90 İbn Adi, age, VI, 442. İbn Adi rivayette bulunan Muharriz b. Harun'un munkeru'l-hadis olduğunu 
nakl etmiştir. 

91 Suyüti, e/-Ctimiu 's-sağir, I, 591 (h.no: 3828) 
92 Harise b. Malik en-Nu'miini el-Ensari. Hayatı için bkz. Nuri Topaloğlu, "Harise b. Nu'miin", DİA, 

XVI, 202. 
93 Keliibazi, Ta 'arruf, s. 15, 127, 141, 144. 
94 Ebı! Talib el-Mekki, age, I, 95. 
95 Bkz. Beyazizilde, Ahmet b. Hasan, ei-Usülu '1-Münife Li '/-Imam Ebi Hanife, Thk. İlyas Çelebi, 

istanbul, 2000, s. 93-94. 
96 Abdullah İbn Mubarek, Kiltibu'z-zuhd, s. 106 (h. no: 314); Abdull'ezziik, el-Musannef, XI, 129 (lı. no: 

20 114); Taberiini, el-Mu 'cemu '1-kebfr, III, 2662-67 (h. no: 3367); Beyhaki, Şuabu 'l-iman, VII, 362-63 
(h. no: 10590-10592). İbn Hibbiin, rivayeti Ahmed b. Hasan b. Ebiin el-Mısri'nin isnad ını değiştirdiği 
hadisleri verirken zikreder. Bkz. İbn Hibbiin, Mecrühln, ı, 150. 

97 Heysemi, age, I, 57. 
98 Bkz. Abdurrezziik, el-Musannef, Xl, 129 (4 nolu dipnot). 
99 Zehebi, M"IZtin, IV, 469 (r. 9877) 
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rivayetteki Cerlr b. Utbe'nin ise "hakkında çok konuşulduğu ve iki batıl hadis rivayet 
ettiğini" nakleder. 100 İsnadında problem olduğu anlaşılan rivayete son derece ihtiyatla 
yaklaşmak gerekir. 

9- Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur:· "Kamınızı aç bulundurunuz, ihtirası 
terkediniz, bedeninizi çıplak bırakınız, ernellerinizi kısa tutunuz, ciğerlerinizi susuz 
bırakınız, dünyayı terkediniz, umulur ki bu sayede Rabbinizi kalplerinizle görürsünüz." 

Tasavvufliteratüründe bu rivayeti Hucvlrl müşahede bahsinde zikretmiştir. 101 

Irak1 asılım bulamadığım söylemektedir. 102 _Ri vayetin aslı olmadığı 
anlaşılmaktadır._. 

10- Ebu Talib Mekk1 Abdullah b.Mes'ud, Suhreverdl, Hasan Basr! yoluyla, 
Rasfilu.llah'ın (s.a) şöyle buyurduğunu naldetti: ''K.ur'an'da nazil olan her ayetin bir 
zahiri ve bir de batını vardır. Her bir harfinin bir sınırı, her bir sımrının da bir matlaı' 
vardır." 

Tasavvuf literatüründe bu rivayeti Ebu Talib Mekk1, Kur'an tilaveti ve Kur'an 
ayetlerinin aniaşılmasıyla ilgili konuları ele alırken 103 , Suhreverdi' ise ilmin yazılması ile 
ile ilgili olarak zikretmiştir. 104 

Ri vayetin çeşitli rivayet tarikleri vardır. 

I-Abdullah b. Mes'ud Rivayetleri: 

a-Abdullah b. Mes'ud'un şöyle dediği nakledilmiştir: "Kur'an yedi harf üzere 
indirildi. Ondaki her harlin bir ziihiri ve bir de batını vardır."105 

b-"Kur'an'ın bir ziihiri, bir batını, bir haddi ve bir de muttala'ı vardır"; 106 

c-"İşte bu Kur'an'daki her harlin bir haddi, her haddin de bir muttala'ı vardır."107 

İbn Mesud'a nisbet edilen bu üç rivayetin ilk varyantı Ebu Nuaym'ın Hilye'sinde de yer 
almaktadır. Ancak burada, rivayetin. yer aldığı diğer kaynakların hiç birinde 

100 Zehebi, age, III, 27 (r. 5475) 
101 Hucviri, age, s. 474 
102 Iraki, age, Til, 214; Zebidi, ithtif,VII, 288 
103 Ebii TaJib Mekki', Kutu '1-Ku{(ib, I, 5 1. 
104 Suhreverdi, age, s. 81 
105 Bkz. Ebii Ya' lıi, el-Müsned, IX, 83; Heysemi', Mecmeu 'z-Zevtiid, VII, 152; İbn Belban, el-lhsiin, I, 

276; 
106 Bkz. EbO'I-Kıisım Süleyman b. Ahmed et- Taberani, el-Mu'cemü'l-Kebfr, nşr. AbdOimecid es-Silefi, 

MektebetO'J-Uliim, Musul, 1983, IX, 136; Heysemi, Mecmeu 'z-Zeviiid, VII, 153. 
107 Bkz. Taberani, el-Mu'cemü'l-Kebfr, IX, 136; Suyiiti, Celalüddin EbO'l-Fazl Abdurrahman b. EbiBekr 

b. Muhammed, el-ltkiin fi Ulumi'l-Kur'iin, Diiıu'l-Ma'rife, Beyrut, trz,, II, 236. İbn Mes'ud'dan 
nakledilen bu üç versiyon için ayrıca bkz. Bcğavi', Ebii Muhammed el-Hüseyn b. Mes'iid, Şerlıu 's
Sünne, nşr. Zuheyr eş-Şiiviş, Şuayb el-Arnaviit, el-Mektebü'l-İsliimi', Beyrut, 1983, I, 262 vd. 

200 



bulunmayan bir idrac göze çarpmaktadır. Rivayetin sonuna iliştirilen bu idracta İbn 
M es' ud 'un ·dilinden, z:a.hir ve batının bilgisinin Hz. Ali' de olduğu ifade edilmektedir. 108 

2- Bazı lafiz farklılıklanyla rivayeri Abdurrahman b. A vf, 109 Ali b. Ebi Talib110 ve 
meşhur tabii Hasen el Basrl111 kanalıyla da nakl edilmiştir. Ancak bu varyantıyla rivayet, 
hem sübut hem de delalet açısından ciddi problemler arz etmektedir. Zira, rivayetin 
özellikle Sünni hadis ve tasavvuf kaynaklarında yer alan çeşitli varyantiarı 
incelendiğinde, bu sözlerin Hz. Peygamber'e mi, sahabeden birine mi yoksa herhangi 
bir mutasavvıfa mı ait olduğu hususu, çözümü oldukça zor bir problem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Öyle Y...i, Sünı1l kaynaklardaki bazı varyantiarında mevkuf olarak 
İbn Mes'ud'a izafe edilen rivayet, yine ayni kaynaklarda merfii olarak Abdurrahman b. 
Avf ve mürsel olarak da Hasen ei-Basrl'ye nisbet edilmiştir. 112 Buna karşılık ayru 
rivayet, Süleml'nin tefsirinde Hz. Peygamber'e ve Hz. Ali'ye113 nisbet edilirken, 
Tüsterl'nin tefsirinde ise bizzat müellifın kendi sözü gibi aktarılmıştır.114 Öte yandan, 
Gazzali'nin Mişkiitü'l-Enwir adlı risalesinde Hz. Ali'den mevkuf olarak nakledilme 
ihtimaline dikkat çekilmekle birlikte, Hz. Peygamber'in hadisi olarak takdim edilıniş; 115 

ancak İhyô'da bunun İbn Mes'ud'a ait bir söz olduğu (mevkuf) kaydedilmiştir. 116 

Muhyiddin İbnü'l-Arabl veya Abdürrez.zak el-Kaşani ise bu rivayeti keşf yoluyla Hz. 
Peygamber'den aldığını ileri sürmüştür. 117 Rivayetin kaynağı konusundaki bu 
belirsizlikten dolayı İsmail Cerrahoğlu şöyle bir değerlendirınede bulunmuştur: "Bu 
sözler, bir tasavvufı tefsirde, bir mutasavvıfın sözü olarak geçerken, başka bir tasavvufı 
tefsirde ise bu söz Hz. Ali'ye atfedilmektedir. Demek ki, tasavvuf erbabı da kendi 
hareket ve görüşlerini tasvib için, Sahabeye ve Peygambere atıf yapmaktan 
çekinmemişlerdir."118 Herhalde bu durumdan olacak ki, İbn Teymiyye rivayetin açıkça 

108 Ebu Nu ayın, Hilyetü '1-Evliyti, I, 65. Ayrıca bilgi için bkz. Mustafa ÖZiürk, Kur'an ve Aşırı Yorum, s. 
226. . 

109 ruvayetin Abdurrahman b. Afv versiyonu şöyledir: "Kur' an Arş'ın altındadır. Onun, insanların delil 
getirecekleri bir zahiri ve bir batını vardır." Bkz. Suyilti, el-ltkan, II, 236. 

110 Hz. Ali'ye atfedilen versiyondaki ifade şöyledir: "Kur' an' daki her ayetin bir zahiri, bir batım, bir haddi 
ve bir muttalaı vardır." Bkz. Sülemi, Hakai/cu 't-Tejsfr, I, 75 (Mustafa Öztürk, Kur 'an ve Aşırı Yorum, 
s. 227'den Naklen) 

111 Hasenel-Basri versiyonu ise şöyledir: "Her ayetin bir zahiri, bir batıru vardır. Her harlin bir haddi, her 
haddin de bir muttalaı vardır." Bkz. Beğavi, Şer}ıu 's-Sünne, I, 262; Suyilti, el-ltlain, II, 236. 

112 Suyilti, el-İlkan, II, 236. 
113 Sülemi, Hakai/cu 't-Tefsfr, I, 74-75 (Mustafa Öztürk, Kur'an ve Aşırı Yanını, s. 227'den Naklen) 
114 Tüsteri, Sehl b. Abdillfih, Tejsfru 'i-Kur 'ôni '/-Azinı., Daru'l-Kutubi'l-Arabiyyeti'l-Kubril, Ysz.Tsz., s. 

3 .• 
115 Gazziili, Ebu Hilmi d Muhammed b. Muhammed, Mişka/u '1-Envôr, [Mecmıiatü 'r-Resôili '1-İmtim ei

Gazzôlf içinde}, Daru'l-Fikr, Beyrut, I 996., s. 283. 
116 Gazzdli, ]Jryti, I, 257. 
117 Muhyiddin İ b nU '1-Arabi, Tefsiru 'i-Kur 'ôni '/-Kerim, nşr. Mustafa G§lib, Dam' 1-Endellls, Beyrut, trz., I, 

4. 
118 Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, II, 1 I. 
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uydurma olduğunu ifade etmiştir. 119 Muteber kabul edilen eserlerde yer almayan, klasik 
Hadis usulünde üçüncü dereceden sahih kabul edilen bazı hadis mecmuaları ile 
muhtelif dönemlere ait tasavvuf kaynaklarında nakledilen ve zahir-batın ayrımı 
olduğunu akla getiren bu rivayete, daha ihtiyatla yaklaşmak gerekir. 

ll- Ebü Sald'den, Rasülullah (s.a) şöyle buyurdu: "Müminin firasetinden 
sakının..- Çünkü o baktığında Allah 'ın n uru ile bakar." 

Tasavvuf literatüründe bu rivayeti Hfuis el-Muhasibl, SeıTiic ve Ebu Talib el
Mel.<kJ fıraset meselesini açıklarken zikretmiştir. 120 Sulemi de Kitabu 'l-erbafn fi 't
tasavvu.fa~lı;eserinde yer-venniştir.ı21 Ebü'l.-Fadl ei-Makdis!-sufilerin-özelliklerinden
bahsederken · zikretmiştir.ızz Hadisi Eşref Ali "feraset" başlığı altında 
yorumlamaktadır. 123 

Tirmizi'nin garib diye nitelendirdiği hadisP 2
\ Ebu Nuaym, Taberan! ve İbn 

Abdi'l-b.er müşterek senedie Ebu Umame rivayetini nakletmişlerdir. 125 Buhar! de hadise 
et-Tarfhu'l-kebir adlı eserinde yer vermiştir.126 İbnu'I-Cevz'ı' de İbn Ömer, Ebu Sa!d, 
EbU Uİname ve Ebu Hureyre'den olmak üzere dört ayrı nakil zikreder.127 ZehebJ128 ve 
İbnu'l-Cevzl'nin129 çok zayıf ve munker diye tanıttıklan rivayet, Muhammed b. Keslr, 
Arnr b. Kays, Atiyye ve Ebu Said senediyle gelen nakil dir. Nitekim Tirmizi'nin ri vayeti 
üçüncü ravi Amr b. Kays'tan itibaren Musa b. Sellam tarikıyla rivayet edilmiştir. 
Suyfitl'nih hasen dediği rivayeteı 3o Elb§nl zayıf demiştir. 131 Rivayetin zayıf olduğu 
açıktır. 

1 ı 9 İbn Teymiyye, Risdle jillmi '1-Bdtm ve 'z-Zôlıir [Mecmü 'u Fetava içinde.], XIII, 231-232. Rivayet! e 
ilgili geniş bilgi için bkz. Mustafa ÖztUrk, Kur'an Ve Aştrı Yorum, s. 225-232. 

120 Haris ei-Muhasibi, er-Ridye, s. 98; Serriic, age, s. 298; Ebü Tiilib el-Mekki, age, I, 118, 120. Serr§c 
burada Yüsuf b. Huseyn'den şöyle bir naldlde bulunur: "Ona bu hadis sorulmuş, o da bu hadisin 
Resülullah'ın (s.a) hak sözü olduğunu, fırasetin iman ehlinin hususiyeti ve Allah'ın kalbini nurlandırıp 
göğsünü açtığı kimseler için de ı,ıyrı bir ikram olduğunu söylemiştir." 

121 Seh§vi, Talıricu'l-erbeine fl't-tasavvuj, s. 133 Sulemi Tabakat'ında Ebü Nuaym Hilye'de bu hadisin 
'ittekü" yerine 'ihzerfi' şeklindeki rivayetine yer verir. Sulerni, Tabaka/u 's-silfiyye, s. 156; Ebü Nuayrn, 
age, X, 271-72 

122 Ebu'l-Fadl el-Makdisi, ·sajvetu's-safve, s. 526. Buradaki rivayet "fe innelıu yenzuru halfe'l-basar'' 
şeklindedir. 

123 Bkz. Eşref Ali, Hadisler/e TasavvuJ, s. 69. 
'
24 Tirmizi, 48ffefsir, 16 (V, 278, lı. no: 3 127). 

125 Ebü Nuayrn, age, VI, 118; Taberii.nl, el-Mu'cemu'l-kebir, VIII, 102 (h. no: 7497); İbn Abdi'l-ber, 
Cdmi 'u beydni 'l-i/m, I, 196. 

126 Buhar!, et-Tiirilıu '1-kebir, IV, 354 (r. 1529). 
127 İbnu'l-Cevzl, el-Mevduat, III, 145-148. 
128 Zehebl, M'IZdn, IV, 17. 
129 İbnu'l-Cevzi, age, III, 146-147. 
130 Suyüti', el-Ledli, Il, 330. 
131 Elbii.nl, Daifo, IV, 299-302 (h. no: 1821). Ayrıca bkz. Sehii.vi, Mekiisıd, s. 59 (h. no: 23); Aclüni, age, I, 

41-43 (h. no: 80); Şevkii.ni, Fevaid, s. 243 (h.no: 724). 
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12- Rasôlullah (s.a), Allah Teiila'nın: "Allah kimi doğnı yola ulaştırmak isterse, 
onun kalbini İslfun'a açar"132 ayetini okuyunca, aslıab-ı kirfun: "Ya RasQJallah bu 
açılma nedir, nasıl olur?" diye sordular. O zaman Hz. Peygamber (s.a), "Ailah'ın 
hidayet nuru kalbe atılınca kalp açılır ve genişler" buyurdu. "Bunun bir alfuneti var 
mıdır?" diye sorulunca da: 

"Evet, bunun aliimeti; bu aldanma yeri olan dünyadan kalbi çekmek, ebediyet 
yurdu olan ahirete yönelmek ve başa gelmeden önce ölüm için hazırlanmaktır", 
buyurdu. 

Tasavvuf literatüründe bu-rivayeti Ebu-Talib el-MekkLA!lah'm kalbe koyduğu 
ili ml e kalbin açılması bahsinde zikretmiştir. 133 

Rivayet tefsir kitaplarında yer almaktadır. 134 Sadece tefsir kitaplarında yer alan ve 
tasavvüfı unsurlar ihtiva eden rivayeti son dereca ihtiyatla yaklaşmak gerekir. 

13- Hiiris ei-A'ver'in H§.ris'ten naklettiğine göre Hz. Ali, Rası1lullah'ın (s.a) 
şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Kur'fuı ulemanın doyamadığı, çokça 
tekrarlamakla eskimeyen, harikuladeliği tükenmeyen bir kitaptır." 

Eşref Ali hadisi "Vehbi ilimler ve kalbe gelen ilhamlar" başlığı altında 
yorumlamaktadır. 135 Konuyla ilgisi tam anlaşılmamaktadır. 

Hadisi Tinniii, Darimi ve Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş136 , Tinnizl isoadının 
meçhul olduğunu, isnaddaki Hiiris hakkında bir şeyler söylendiğini ifade etmiştir. Bu 
sebeplerden dolayı ri vayete ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. 

14- Rasillullah (s.a) şöyle buyurdu: "Allah Teiila benim kalbime neyi ilka 
etmişse, ben de aynını Ebu Bekr'in kalbine koydum." 

Tasavvuf literatüründe bu rivayeti Abdurrahman Cam! ve İmam-ı Rabbiini gibi 
sufıler "vasıtasız ilim" türüne delili olarak zikretmişlerdir. 137 

Rivayet bazı M(!Jidılfıt türü eserlerde yer almakta, bundan dolayı mevzu kabul 
edilmektedir. 138 

132 En'fun 6/125 
133 Ebu Tali b el-Mekk!, Kıitu '1-ku/ub, I, 148 
134 Taber!, Ciimiu '/-beyan, Yili, 26; İbn Kesfr, Tefsir, lll, 327; Suyı1tf, ed-Dumi '1-mensıir, III, 354-355. 

Ebu Talib el-Mekkf, RasGlullah'ın (s.a) bunu söylemesinin sebebi ile ilgili olarak; dünyaya karşı zühd 
Mevla'nın hizmetine yönelmek ve O'nun güzel tevfıki olduğUnu zikretıniştir. EbG Tiilib el-Mekk!, age, 
ı, 148. 

135 Bkz. Eşref Ali, Hadisler/e Tasavvuf, s. 52-53. 
136 Tirmizi, 46/Fedililu'l-Kur'an, 14 (V, 158-159, h. no: 2906); Darimf, 23/Fedililu'I-Kur'lin, 1 (Il, 526-

527, h. no: 333I);Musned, I, 91. 
137 Carm, Abdurralunan Nefehtitu '1-ıms, s. 58; İmam-ı Rabban!, el-Mek/Ubat, İstanbul, Tsz., ll, 176; 

Muhammed b. Abdiilah el-Hani, el-Behcetu 's-Seniyye (Adtib), Terctime: Ali Hüsrevoğlu, 
İstanbul, 1980, s. 22,33 
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15- İbn Ömer'den, RasGiullah (s.a) şöyle buyurdu: "Allah, hakla Hz. Ömer'in 
diline ve kalbine yerleştirdi." İbn Ömer şöyle anlatıyor: Her ne zaman milletin içinde 
bir hadise meydana gelmişse insanlar o hadise hakkında birşeyler söylediler. Hz. Ömer 
de düşüncesini ortaya koyacak bir şeyler söyledi. Ancak Kur'an, Hz. Ömer'in dediği 
şekilde nazil oldu. 

Eşref Ali hadisi "İiham ve sadık fıraset" başlığı altında açıklamaktadır. 139 

Hadisi Tirmizi', İbn Mace ve Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş, Tirmizi hadisi 
hasen-garib diye nitelendirmiştir. 140 Garib olan rivayetlere karşı son derece ihtiyatlı 

olmak -gere_l~r. 

16- Ebu Hureyre'den Rası1lullah (s.a) şöyle buyurudu: "Önceki iimmetlerde 
muhaddesler vardı. Sizdeki de Ömer b. Hattab'dır." 

Tasavvuf literatüründe bu rivayeti Hakim et-Tirmizi Hatmu'l-velaye konusunda 
muhaddesi anlatırken141 , Ebu Tiilib ei-Mekk'i benzer konulardan bahsederken142 Hucvlri' 
de Ömer b. Hattab'dan bahsederken zikretmiştir. 143 

Hadisi Buhar!, Muslim, Tirmizi ve Ahmed b. Hanbel rivayet etmişlerdir. 144 

J3enzer hadisler şöyledir: 

Ebu Hureyre'den, Rasfilullah (s.a) şöyle buyurdu: "Bir çoban sürilsünü 
otlatırken, bir kurt koşarak gelip, sürüden bir koyun kapar. Çoban kurdun peşine düşer 
ve koyunu ondan kurtarır. Ancak kurt çobana dönüp bakar ve "Bu koyunİara yırtıcı 
hayvanların geleceği ve benden başka çobanın olmadığı giinde onlara kim bakacak?" 
der. Halk bunun üzerine kurt konuşur mu? diye hayrete düşerler. Rasulullah (s.a) 
(onların bu tereddütleri üzerine), "Buna ben inanıyorum, Ebı1 Bekir ve Ömer de 
inanıyor" der. Halbuki o sırada Ebu Bekir ve Ömer orada değillerdi. 

_!1adisi Buhar!, Muslim ve Tiımizl rivayet etmişlerdir. 145 

Ebu Hureyre'derı, Rasfilullah (s.a) şöyle buyurdu: "Bir adam bir ineği 

sevkederken Uzerine bindi. İnek adama bakıp dile geldi ve "Ben bunun için değil, ben 
ziraat için yaratıldım" dedi. Halk hayret ve korku ile, "Subhanellah, konuşan bir inek 

138 İbnu'l-Cevzi, el-Mevduat, I; 319; Aliyyu'I-Kilrl, el-Esrar, s. 455; Derviş el-Hfıt, age, s. 391. 
139 Bkz. Eşref Ali, Hadisler/e Tasavvı!f, s. 189. 
140 Tiıinizi, 50/Memwb, 17 (V, 577, h. no: 3682); İbn Mace, Mukaddinıe, ll (I, 40, h. no: 108); Musned, 

II, 53, 95, 401; V,·145, 165, 177. 
141 Hakim Tirmizi, Hatmu '1-ve/iiye, s. 356-357. 
142 Ebil Tillib el-Mekki, age, I, 120. 
143 Hucviri, age, s. 158. 
144 Buhiiri, 62/Ashabi'n-nebi, 6 (IV, 200); Muslim, 44/Fediiilu's-sahiibe, 23 (IV, 1964); Tirmizi, 

50/Menilklb, 18 (V, 581,h. no: 3693);Musned, VI, 55. 
145 Buhiiri, 41/Hars, 4 (ITI, 67); Enbiya, 50; Muslim, 44/Fedailu's-sahabe, 13 (IV, 1857-58); Tirmizi, 

501Menilk1b, 18 (V, 582, h. no: 3695). 
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ha! dediler. Rası1lullah (s.a): "Ben onun konuşmasına inanıyorum. Ebu Bekir ve Ömer 
de inanıyorlar" buyurdular. 

Hadisi Muslim rivayet etmiştir.ı 46 Bu iki hadisin sahih olduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak Hz. EbU Bekir ve Hz. Ömer'in faziletine dair ve mucizevi motifler taşıyan bu 
rivayetlere karşı dikkatli olmak gerekir. 

17- Ebu Hureyre anlatıyor: "Allah'm Raslılü'nden iki kap dolusu ilim aldım. 
Onlardan birini dağıttım; ötekine gelince, eğer onu da dağıtsaydım, benim şu boynum 
kesilirdi." 

Tasavvuf literatüründe bu rivayeti_İbn Arabl Eutuhdt'ta sır (batın) ilminin 
varlığıyla ilgili olarak zikretrniştir.ı47 

Hadisi Buhar! rivayet etmiştir.ı 48 

18- Ebu'd-Derda şöyle demiş: "Allah' ın Raslılü'ne marifetten sordum: Dedi ki: 
Cibrll'e sordum, Cibrll de Allah'a sordum, dedi. Allah buyurdu: O sırlarımdan bir 
sırdır. Onu ancak beni bilmeye yarar bir sırra emanet ederim dedi. 

Tasavvufiiteratüründe bu rivayeti Sulemi marifet babında zikretmiştir.ı 49 

Kaynağını bulamadım. Kaynağı belli olmayan rivayetin mevzu olma 
ihtimalinden dolayı son derece ihtiyatla yaklaşmak ~erekir. 

19- Hz. Aişe, Rası11ul\ah'ın (ş.a) şöyle dediğini rivayet etmiştir: "İlim ikidir: Bir 
ilim v~ ki kalpte sabittir. Bir ilim de var ki lisandadır. İşte o, Yüce Allah'ın kullanna 
hüccetidir." 

Tasavvuf literatüründe bu ri vayeti Ebu Tali b el-Mekkl ve Sulemi zahir ve batın 
ilminden bahsederken zikretmiştir.ıso 

146 Muslim, 44/Fedailu's-sahabe, 13 (IV, 1857-58). 
ı 47 Bkz .. İbnArabi, Marifet ve Hikmet, s. 61. 
ı 48 Bul'ıiiri, 3/İlim, 42 (I, 38). Bazı şarihler hadiste ge.çen, söyleomeyen ilimle ilgili hususların kıyamet 

alametleri, olacak olan fitneler ve istikbalde vuku bulacak hadiseler olduğunu söylemektedirler. Bkz. 
Ayni, Umdetu'l-kiirl, II, 153; İbn .Hacer, Fetlıu'l-barf, I, 293; Kastalani, İrştidi's-sdrf, I, 212. Bu 
şarihlerin açıklarnalarında sırh ilimlerden ve gizli olan şeylerden bahsedilmemektedir. Yine Ebfi 
Hureyre "Benim RasQJulJah'tan (s.a) ezberlediğim öyle hadisler vardır. ki, onları size söylemedim. 
Eğer bu hadislerden birini sizlere söyleyecek olsam, beni taşlarla recmederdiniz .. .'~ Hllim, Mustedrek, 
III, 509 (h.no: 6162). Hiikim bu hadisin salıih olduğunu söylemiş, Zehebi de bu hükme katılmıştır. 
Ayrıca rivayetin tahric ve değerlendirmesi için bkz. Sami Şahin, EbU Hureyre 'nin Ölümüne Sebep 
Olabilecek Gizli Bilgiler, (yayınlanmarnış çalışma) s. 1-4. Muhammed Parsa (ö.822/1419) rivayetle 
ilgili olarak şöyle bir nakilde bulunur: Ebü Hureyre'nin birincisiyle muradı alıkilm ve ahlak 
konularındaki ilimdir. Diğeri ağyardan gizlenmesi gereken ve sadece marifetullaha sahip kimselere 
tah~isi edilmiş ilim dir. Muhammed Parsa, Fas lu '1-Hittib (Tevlıide Giriş), s. 35. 

149 Sulemi, age, s. 83. 
ıso Ebü Talib el-Mekki, age, I, 120 Sulemi, "el-Fark", s. 221 
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Bu rivayeti İbn Mubarek Kitiibu'z-iuhd'ünde Dariınl Sunen'inde, İbn Abdi'l-ber 
Camiu beyani'l-ilm'inde Hasan Basıi'den mursel olarak rivayet etmişlerdir. 151 Camiu 
beyani'l-ilm'i tahkik eden Ebfi'I-Eşbal ez-Ziüıirl bu hadisin zayıf olduğunu 
söylemiştir. 152 Ri vayetin zayıf olduğu aniaşı lmaktadır. 

2- Gelecekte olabilecek hadiselerle ilgili rivayetler. 

1- Tasavvuf li teratürü içerisinde önemli yere sahip olan Kutu 'l-kulub ve 
Avarif'te gelecekte olabilecek · durumlarla ilgili olarak şu rivayete yer 
verilmektedir153

: "İki yüz senesinden sonra ümmetime bekarlık helal kılınmıştır. 
Sizden birisinin o zamanda bir enik (köpek yavrusu) yetiştirmesi . çocuk 
yetiştirm~~i'i1den=daha hayırlıdır." Başka bir rivayet ise şu biçimdedir: "İki yüz 
yılında sizin en hayırlınız ailesi ve malı olmayan bekar kimsedir.ııı 54 Bu tür hicr1 
"yüzelli", "yÜZ altmış", "yüzelli dört", "üçyüz altmış", "üçyüz seksen" yıllarından 
sonra bekarlığın helal olacağı evlenmenin fenalığıyla ilgili rivayetler genelde 
mevzuat kitaplarında yer almaktadır. 155 Benzer rivayet şöyledir: İsa b. Vakid 
anlatıyor: Rasfilullah (s.a) şöyle buyurdu: "Yüz seksen senesi olduğu zaman size 
gurbeti (yurdundan uzaklaşmayı) ve dağların tepelerinde ibadete çekilmeyi helal 
(<:ıl dım." ıs6 

Rivayeti İbnu'I-Esi'r eserinde rivayet etmiştir. 157 Camf'u'l-usul'u tahkik eden 
Abdulkiidir Arnavut bu hadisle ilgili şunları söyler: Bu hadis sahih hadisiere terstir. 
Çünkü· rivayette evlenmeden uzaklaşmayı gerektiren bir durum söz konusudur. 
Nikillıtan men eden hiçbir sahih rivayet mevcut değildir. Çünkü İslam ııikahla iligili pek 
çok hüküm ortaya koymuş ve nikahı teşvik etmiştir. ı ss 

İbn Kayyim, belli konulara dair sahih hadis bulunmadığına dair zikrettiği genel 
kaidelerin birinde bekarlığı öven hadislerin batıl olduğunu ifade eder.ı~9 Sehav!, bu 
manada pek çok hadis vardır, fakat hepsi de son derece zayıftır, der.ı 6o Fı'rfizabadl 

(ö.8 I 7/1415) de hicıi yüz yılından sonra bekarlığı öven ve evlenip çocuk sahibi olmanın 

ısı Abdullah İbn Mubarek, Kitôbu 'z-zulıd, s. 407 (h.no: I 161); Darim!, Mukaddi me, 34 (364, 365); İbn 
Abdi'l-ber, Cômiu beyôni '/-ilm, I, 661 (h. no: 1 150) 

ısı İbn Abdi'l-ber, Cômiu beyôni'l-ilm, I, 661 
ısJ Ebu Tiilib el-Mekki, age, Il, 239; Suhreverdl, age, s. 105. 
ıs4 Suhreverd!, age, s. I 05. 
ı 55 Bkz. Sağfuıl, age, s. 60 (h.no: 98)Aiiyyu'l-Kiiri, el-Esrôr, s. 461; Sehiiv!, age, s. 329 (h.no: 452); 

İbnu'l-Cevz!, el-lle/u '1-mulenalıiye, II, 635-36; Aclilnl, age, I, 386-87; İbn Hacer, el-Metalibu '1- 'aliY,Ye, 
IV, 274 (h.no: 4426). 

ı 56 Eşref Ali rivayeti "Evlenmeyi terketme ve uzlet" başlığı altmda açıklamaktadır.Bkz. Eşref Ali, 
Hadisler/e Tasavvuf, s. 251 

157 İbnu'l-Es!r, Cômiu'l-usıl/, XI, 783 (h.no: 9485). 
158 BkZ. İbnu'l-Esir, age, XI, 783. 
159 İbn Kayyım, el-Menôru '1-münif, s. 127 
ı 60 Sehav'i, age, s. 329 
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kötü olduğuna dair rivayetlerin "sabit" olmadığı şeklinde görüşe sahiptir.ı 6 ı Goldziher, 
zühd hareketinin İslam'ın tabii elemanlannın biri haline geldiği zaman, İslam'da 
görülen keşişlik ile, açıkça bunun aleyhinde olan asli inanışın, uydurma hadisler 
aracılığıyla uzlaştırılması gereği sık sık duyuldu, der ve bu yapay gerçekleştirmede 
hadisin rolü çerçevesinde bu tür hadisleri zikreder.ı 62 Aslında ahir zamanda bekar 
kalmak, perbiz tatbik etmek gibi hususlarda Hristiyarıl bir etkiden de söz etmek 
mümkündür. Pavlus'un Timoteyus'a yazdığı birinci mektubun dördüncü bölümünde bu 
etkiye işaretle şöyle demektedir: "Bu yalancılar evlenmeyi yasakiayacak, Tanrı'nın, 
iman_eden ve gerçeği bilenlerierin -şükranla yemesi için yarattığı yiyeceklerden 
çekinmek gerektiğini -buyuracaklar; ·Oysa-Tanrı 'nın-yarattığı-her-şey iyidir; ve şükranla 
kabul olunursa, hiçbir şey reddilmemelidjr."ı 63 

3- Abdullah b. Mesud'dan, RasUlullah (s.a) şöyle buyurdu: "İnsanlar üzerine 
öyle bir zaman gelir ki; dinini kurtarmak için, oradan oraya giden şaşkın tilki gibi, bir 
köyden diğer bir köye, bir tepeden diğer tepeye, bir delikten diğer deliğe kaçan 
kimseden başka hiçbir ehl-i dini n dini seliimette kalmaz." Ashiib: "Bu ne zaman olur yii 
RasCılellah?" diye sorduklarında; Hz. Peygamber (s.a): "Geçim ancak, Allah'a isyan 
edilerek elde edildiği zamandır. O zaman gelince bekiir kalmak heliil olur." buyurdu. 
Ashab: "Bu nasıl olur Ya Rasfilallah! Halbuki evlenmekle emrolunduk?" dediler. 
Rasi'ılullah (a.s), "O zaman olduğıında, kişinin beliiki anne-babasının elinde olur. Anne 
babası yoksa hanımı ve çocuğu elinde olur. Eğer hanımı ve çocuğu yoksa, yakının 
elinde olur" buyurdu. Ashiib: "Bu nasıl olur yii Rasfılallah?" dediler. Hz. Peygamber 
(s.a): "Geçim darlığı sebebiyle onu ayıplarlar. O da güç getiremeyeceği şeylerin altına 
girer. Nihayet onu helale olacağı yerlere sürüklemiş olurlar!" buyurdu. 

Tasavvufliteratüriinde bu ri vayeti Suhreverdl sohbet ve tesirleri bölümünde uzlet 
ve halvetten bahsederken zikretmiştir.ı 64 

ilivayeti Hattabi el-Uzle adlı eserinde rivayet etmiştir.ı 6s İsliimm genel eseslanna 
uymadığı açıkça görülmektedir. 

ı 6 ı Fin1zabadi, Muhammed b. Ya'kilb, Sifnt 's-Saade, Thk. Halil el-Meys, Beyrut, 1986, s. 286. Aynca bkz. 
Enbiya Yıldırım, Hadis Problemleri, İstanbul, 2001, s. 145-147, 176-179. 

ı 62 Goldziher, "İslamiyetin İlk ZanıanlarındaZühd", s. 539. Goldziher, bu yapay gerçekleştinnede hadisin 
ro!Unün, Süleyman b. İsa es-Siczl tarafından yayılmış Hz. Peygamber' e ait olduğu söylenen bir sözde 
açıkça ortaya çıktığını söylemekte, yaşadığı zaman biliıuneyen bu hadis uydurucusunun, düzenli bir 
isnad zinciri ile Hz. Peygamber'den merfu olarak şu söylentiyi yaydığını belirtmektedir: "Üçyüz 
seksen senesi olduğu zaman size dünyadan el etek çekmek ve dağiann tepelerinde ibadete çekilmek 
heliii kılınmıştır." Zehebi, Miztin, II, 218-219 

ı 63 İncil, Pavlus'un Timoteyus'a yazdığı birinci nıektub, 4/3-4 
164 Suhreverdi, age, s. 329 
ı 65 Hattabi, Ebfl Süleyman Hamd b. Muhanuned el-Bustt el-Uzle, Thk. Adil Abdulmevcfld, Kahire, 1987; 

Ayrıca bkz. Muhammed Besyflni Zağlfll, Mevsu 'alu etr4fi '/-hadis, VI, 812 
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4- Ebu Sa.ld'den, RasCılullah (s.a) şöyle buyurdu: "Müslümarun en hayırlı malı, 
dağların tepelerinde ve vadilerin arkasında dolaşan koyunlarının olmasıdır. Müslüman 
dinine bağlılığı sebebiyle fıtnelerden kaçar." 

Tasavvuf literatüründe bu rivayeti Suhreverdi eserinin sohbet ve tesirleri 
bölümünde uzlet ve halvetten bahsederken zikretmiştir. 166 Eşref Ali ise rivayeti 
"Maslahatttan dolayı uzlet" başlığı altında yorumlamaktadır.167 

Jfadisi Buhari, Nesm, İbn Mace, İmam Malik ve Ahmed b. Hanbel rivayet 
etmişlerdir. 168 

Son~ç. 

Bütün bu değerlendirmelerin yanında şunu da belirtmek gerekir ki, Kur'an'da 
gayb bilgisinin ulCıhiyet vasıflarından biri olduğu169 ve insanların bilgi edinme 
vasıtalarının dışında kaldığı; ancak Allah'ın bazı peygamberlerini dilediği bilgilere 
muttali kıldığı kabul edilmiştir. Çünkü Kur'an'a göre gayba ait haberlerin yegane 
kaynağı vahiydir. Bu itibarla, bazı mutasavvıfların bazı gaybi bilgilere vakıf olduklarını 
iddia etmeleri, ayrıca da Şillerin, Hz. Peygamber'in kendisine gelen vahiylerin batıni 
anlamlimnı yalnızca Hz. Ali'ye bildirdiğini, bu sebeple Hz. Ali'nin sahip olduğu 
bilginin ve yaptığı yorumların vahye dayandığını iddia etmeleri, RasCılüllah'n nazil olan 
vahiylerin tamamını bütün ümmete tebliğ ettiğini bildiren Kur'an ayetleriyle çelişmekte 
ve yine bu iddialar, çeşitli sahabllerden nakledilen muteber kabul edilen hadis 
kaynaklarında yer alan rivayetlere de ters düşmektedir. 170 Ayrıca zaman, mekan imkan 
ve kabiliyet farkiarına bağlı olarak bilinen bazı hususların gayb sahasına girip girmediği 
tartışmalı olup, bu noktada önceden gayb olan bir çok hususun artık ınüşahede salıasma 
girdiğini söylemek mümkündür. Bu konudaki sözümüzü Cüneyd-i Bağdildi'nin 

Şamlıların konuyla ilgili sordukları sorulara verdiği cevapla bitirmek istiyoruz: "Gayb 
olan şeylerin ilmini tek başına Hakk bilir. Bu sebeple; olanı, olmakta olanı, bulunanı ve 
olmayacak olanın olsaydı nasıl olacağını sadece o bilir."171 

Genel olarak tasavvuf literatüründe Hz. Peygamber'e izafe edilen gaybi 
rivayetlerle ilgili olarak şunlar da söylenebilir: ruvayetlerin çoğunun zayıf veya mevzu 
olduğu hatta kaynağının belli olmadığı, sahih rivayetin ise çok az olduğu 

anlaşılmaktadır. · Sahih olanlarının da direk gayb!a ilgili olmayıp gaybı do\aylı 

166 Suhreverdi, age, s. 329. 
167 Bkz. Eşref Ali, Hadisler/e Tasavvuj, s. 207. 
168 Buhari, 2/İman, 12 (I, 10); Nesai, 47/İman, 30 (VITI, 122, h. no: 5051); İbn Miice, 39/Fiten, 13 (IT, 

1317, h.no: 3980);Muvatta', 54/İsti'zan, 16 (II, 739);Musned, lll, 6, 43, 57. 
169 Bkz. Milide 5/109, 116; En'am 6173; Tevbe9/94, 105; Ra' d 13/9; MU'minun 23/92; Secde 32/6; Sebe 

34/3, 48; Fatır 35/38; ZUmer 39/46; TeğabUn 64/18; Cin 72/26. 
170 Bkz. Buhar\', İli m 39 (I, 36); İbn Hanbel, el-Müsned, I, I 08. Ayrıca değerlendirme için bkz. Mustafa 

ÖztUrk, Tefsirde Biitmilik, s. 230 
171 Kuşeyr\', er-Risiile (Kuşeyri Risalesi), s. 105 
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ilgilendirınekte, bunların da yoruma ve te'vile açık olduğu gözükmektedir. Bu 
konulardaki rivayetler gerek sened ve gerek metin açısından tenkid edilmiştir. Ayrıca 
yıl belirten rivayetlerin genel bir kaide olarak sabit olmadığı, batıl ve mevzu olduğu 
kabul edilmektedir. Rivayetlerin kaynağını, genelde ehl-i kitaptan alınan bilgiler ve o 
zamanki siyasi ve kültürel olayların yansımaları ve toplumsal muhayyilenin ürünleri 
oluşturduğunu söylemek mümkündür. Bu tür rivayetlerden yola çıkarak İslanı'a göre 
bir gayb anlayışı ·ortaya koymak zordur. Bunları zamanla ortaya çıkmış bazı bilgi ve 
kültürlerin yansımaları-olarak .. değerlendirınek ve· sağlıklı sonuçlara ·ulaşmak için de 

· Kur'an'daki verilerle-birlikte Hz. Peygamber'in sahlh sünnetini anlamak ve dikkate 
almak daha doğru ve uygun olacaktır. 

Özet: İnsan, varlık şartlarının doğal bir sonucu olarak bilgisi dahilinde 
olmayan gaybla ilgili hususları merak etmiş, bilinmeyene, görünmeyeneve 
esrarlı olana hep ulaşma heyecanı ve gayreti içinde olmuştur. İnsanın bu 
arzusu, onu sUrekli olarak görünenin ötesiyle bir şekilde ilgilenmesine 
sebep olmuştur. Ayrıca bunun tezahiirlerini kiiltürümiizde de rastlamak 
mümkiindür. Düşünce sistemimiz içerisinde filozof "gayb"ı bir varlık ve 
bilgi problemi olarak görmüş, kelamcı bu problemi yine varlık ve bilgi 
açısından vahyi verilerin sınırları içerisinde çözümlerneye çalışmış, sfıfı ise, 
onu, genellikle bir varoluş gerçeği olarak algılamıştır. Mutasawıflar için 
bir varoluş gerçeği olan gayb meselesi, zamanla onları Allah'ın sevgili 
kulJan olarak kabul edilen velilerin "gayb bilgisi" açısından diğer 
insanlardan farklı özelliğe sahip olduğu anlayışına götiirmüştür. Tasavvuf 
literatiiründe yer alan evliya menkıbelerini anlatan kitaplar bu farklılığın 
örnekleriyle doludur. Bu örneklerden yola çıkarak mutasawıfların 

kendilerine has bir gayb anlayışı, problemi olduğunu ve kendi 
literatiirlerinde bu anlayışın dayandığı rivayetler bulunduğunu söylemek 
mümkiindür. 

Anahtar kelimeler: Tasavvuf, Bilgi Teorisi, Gayb, Gayb Alemi, Gayb1 

Rivayetler. 
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