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GA YBA İMAN MI, GAYBDA İMAN MI? 

Prof. Dr. HalisALBAYRAK 
A. Ü. ilahiyat Fakültesi 

Çalışmamızın odaklandığı temel nokta Bakara Sılresi'nin 3. aye
tindeki ~4 ü_,.iA>.ı ~ı ifadesi olacaktır. Kültürümüzde gayb denince 
duyu organlarıyla veya duyu organıanna yardımcı olan insan yapımı a
letlerle görülemeyen, dolayısıyla hakkında bilgi sahibi olunamayan bir 
alem akla gelir. Çünkü bu kelime zaman içinde bir kavram içeriğine sa-· 
hip olmuştur. Bildiğimiz kadanyla gayb kelimesi Kur'an'da yalnızca gö
rünmeyen alem anlamında kullamlmamıştır. 

Gayb kelimesinin Kur'an'daki anlamlan: 

• Geçmiş olaylar1
: İlgili ayetlerde zamansal farktan söz edilerek 

önceden yaşanan olaylar gayb olarak nitelendirilir. 

• Gizli ve sır olan şeyler: Ra'd Sılresi'nin 9. ve lO.ayetlerinde Al
lah'ın gayb ve şehadeti bildiği belirtildİkten sonra O'nun, insanların iç 
dünyalannda kurguladıkları şeyleri bildiği de ifade edilmektedir. 

o Bir şeyin iç yüzü: Bilindiği gibi olaylarm iç yüzü ilgili olmayan 
kişilerce bilinerneyen olgulardır. Yusuf Sılresi'nin 81.ayetinde Yakub'un 
oğullarının görünüşe göre kardeşlerinin hırsızlık yaptığını kabullenmek 
durumunda kaldıkları anlatılırken olayın içyüzünü bilmemeleri gayb ke
limesi kullanılarak ifade edilmiştir. Yine Tevbe Süresi'nin 94.ayetinde 
de Allah'ın, münafıkların içyüzlerini bildiğinden söz edildikten sonra 
Allah'ın gaybı ve şehadeti bildiği ifade edilir. 

• Bilinmeyen her şey 

Kur'an'da ğ-y-b kökünün ve türevlerinin kullanıldığı bağlarnlara 
bakıldığında bu kelimenin insana ve insanın konumuna göre görünmez 

1 Al-i İmran 44; Yusuf 102; Kehf22,26 
2 A'raf 187, 188; Hüd 31 
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ve bilinmez varllk ve olgulan ifade ettigi goriiliir. Bu konuda insma go- 
relik qifi yonliidk. insanln varlk qartlamm dynda kalan go.liinmez ve 
bilinmezlerle, insanln iqinde bulundugu kiqiye 6zgii rjartlar qerqevesinde 
ona gizli kalan olgular iqin bir yoniinii o l u q m .  &in obur yonu ise in- 
sandomenin di&r insanlar tarafindan gofilememe ve bilinememe du- 
rumudur. 

Baraka S&esiynin 3. +et&deki ds;.b &I ifadesine tarih? 
ve metinsel baglammi goz oniine almakslzm yahzca nahvi aq~dan bak- 
tr@mzda 4 4  ifadesi iqin iki tiir sazdizimsel konum ong&iilebilir. 
Burada 4 4  s0zi.i Ya i.&A fiilinin mefuliidiir ya da bu fili 
gerqeklegtiren omelerin durumunu gosterk. Bu takdirde 4 4  sozii ha1 

konu%@!!16id~@ var say~ldlgmda ifade "gayba inananlar" an lama 
gelirken ha1 olarak dugiiniildiimde "gormedikleri hafde veya baqkalan 
gonnezken inananlar" anlamna gelir. 

4 4  ifadesi Kur'iln'da 12 kere geqmehedir. $imdi Bakara Siire- 
si'nin 3.iiyetinin dtgrndaki Ayetlerdeki & ifadesinin geFtigi ciimlelere 
lusaca goz atallm. 

Maide SQesi'nin 94. gyetindeki 4 4  4L;1! i ~ d ,  &l +j (Allah, 
kendisinden gormedikleri haldelgormeden korkdan ortaya qlkarsm 
&ye.. ./bilsin diye) ifadesi. 

s, Yusuf SClresiynin 52. gyetindeki 4 4  4;;i'+ dl'+! &li ifadesi. 
Burada birinin arkaslndan ona hainlik yapmamaktan siz edili?. 

o Kehf Siresi'nin 22. ilyetindeki 4 ifadesi. Taberi'nin 
kaydettiwe gore Katade bu ifadeyi & qeklinde tefsir etmiStir4. 
~abed'nin kendisi de kesin bilgiye dayall olmakslzrn s6z soylemek ola- 
rak anlarm$d. $u halde 4 k  b~ ifadesini kesin bilgi sahibi olrnadao 
sijz soylemek anlamrnda alabiliriz. Ayetin devamda Ashab-I Kehf'in 
say lsm pek az kimse tarafindan bilinebilecegi anlabld~@a gore bura- 
daki 41 kelimesinin gayb alemi an lama allnamayacagr ortaya q h r .  

Beydavi, Tefsiru'l-Beydavi, Daru'l-Fib, Beyrut 199611416, ~ n .  294 
Taben ,̂ Carniu'l-Beyan, Daru'l-Fikr, Beyrut 1405, XV, 226: &. Es-Sanani, 
~bdurrazzak b.Hemmam, Tefsiru'l-Kur'an, Mektebetu"r-Rugd, Riyad 1410, 11,400;es- 
~ealibf,Abdurrahman b.Muhanmed, el-Cevahiru'l- is^^, Beyrut, tarjhsiz, 11,375; el- 
Begavi,el-Husey? b.Mes%, Mealimu't-Tenzil, Darufl-Marife, Beyrut 198711407,111, 
156; ibn Kesir, Ismail homer, Tefsiru'l-Kur'ani'l-&im, Daru'l-Fikr , Beyrut 1401, 
II1,79; Beydavi, a.g.e., 111,488. ' Taben ,̂ a.g.e, XV, 226 
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Burada deyimsel bir ifade vardır. Dolayısıyla görmeden, bilmeden, yal
mzca zanna dayalı hüküm vermekten söz edilmektedir. 

• Meryem Suresi 'nin 61. ayetindeki c..ll.,ıc. LJ.=. _;ll .le_, ı;ı1 LJ..lc ı.::..ıü.:;.. 
~4 ifadesi. Burada kullanİı görmediği cennetlerden söz edilmektedir6

• 

Dolayısıyla bu ifadede de "gayb alemi" anlamı söz konusu değildir . . 
• Enbiya 49, Fatır 18, Yasin ll, Kaf 33 ve Mulk 67. ayetlerdeki 

~4 LJ.=. _;ll ~ ve ~4 ra-u c.J~ gibi ifadelerde de görmedikleri 
halde rablerine saygı duyan, çekinen ve tazim eden insanlardan söz edi
lir. 

• Sebe Silresi'nin 53. ayetindeki ~ c.Jt.S.... c.J.<ı ~ c.J_,9~_, ifadesi. 
Katade'den7 ve Zeyd b. Eslem'den8 nakledildiğille göre burada zanna 
dayalı dayanaksız isnad ve iddialardan söz edilir. Taberi de aynı görüş
terlif. Mucahid, müşriklerin Hz.Peygamber hakkında sihirbaz, kahin ve 
şair gibi mesnetsiz iddialarma işaret edildiğini söyler10

• 

• Hadid Silresi'nin 25.ayetindeki ~4 .U.....J_, c~ c.J.<ı ..&1 rh:ıl-' 
ifadesi. Bu ifadede ~4 sözünün hal olduğu kaydedilir. Düşmanlannı 
görmeden veya düşmanlar onlan görmediği halde müminlerin giriştiği 
mücadeleden söz edildiği müfessirlerce belirtilmektedir11

• 

Dikkat edilirse Kur'an'ın diğer ayetlerinde yer alan~4 sözü ait 
olduğu bağlamlarda görünen alemin dışındaki görüroneyen bir varlık 
alanına işaret eder bir biçimde kullamlmamıştır. Bu bağlamlarda hep in
sanın içinde bulunduğu durumlardan veya deyimsel bir ifadenin doğur
duğu yine insanın bilgi sahibi olıriadan söyledikleri sözlerden bahsedil
mektedir. 

Şimdi ~4 sözünün diğer ayetlerdeki nahvi konumuna dayalı 
anlıtmlanna değindikten sonra asıl konumuz olan Bakara Silresi 'nin 
3.ayetine ilişkin literatürde yer alan bilgileri vermek istiyoruz. 

Ayetin tarihsel bağlamıyla ilgili olarak kaynaklarda aynntılı bilgi 
bulamadığımızı söylemeliyiz. Konuyla ilgili olarak sahabeden gelen her 

6 Zemahşeri, el-Keşşaf, Daru'l-Fikr, Beyrut, 1983/1403, II,515 
7 Taberi, a.g.e, XXII, 112 
8 İbn Kesir, a.g.e.,ill, 546 
9 Taberi, a.g.e, XXII, 112 
10 Taberi, a.g.e, XXII, 112 
11 Zemahşeri, a.g.e., fV, 66-67; Ebussuud,Tefsiru Ebissuud, Kahire, tarihsiz, Xill, 212 
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· ·~·· Iiangi bir bilgiye ulaşamadık. Tabiun müfessirlerinden olan İlcrime'den 
Bakara Süresi'nin Medine'de indirilen ilk süre olduğuna dair bir haberin 
nakledildiğini görmekteyiz12. Mücahid'den ise biraz daha ayrıntılı bir 
bilgi elimize ulaşmıştır. Buna göre Bakara Süresi'nin ilk dört ayeti 
ü~l a kadar mürninler hakkında, dört ayetten sonraki iki ayet kafırler 
ve ondan sonraki on üç ayet de münafıklar hakkında inmiştir13 . Bu bil
giler ışığında ayetin, münafıklann toplumda nitelikleriyle ve davranış 
biçimleriyle aynştığı bir zaman diliminde indiğini söyleyebiliriz. 

Y#-14 ü_,l..Y. 0=~1 ifadesiyle kimlerin kast edildiği konusunda 
değişik görüşler bulunmaktadır. Bunlara göre: 

1. Bu insanlar Arap müminlerdir. Çünkü Araplara indirilmiş bir 
kitap yoktur. Bir sonraki ayet de bunu destekler. Dolayısıyla burada 
gayba inananlardan söz edildiğine göre bunlar, ellerinde kitap bulunma
yan insanlar olmalıdır. Bu insanlar da Ehl-i Kitab'ın dışında kalan mü
min Araplardır14. Bu görüş İbn Mesud ve birçok sahabinin görüşü ola
rak verilmiştir15 . 

2. Ehl-i Kitab'dan Hz.Muhammed'e inananlardır. Sürenin ilk dört 
ayeti bunlar hakkında nazil olmuştur. Çünkü Kur' fm Ehl-i Kitab'ın giz
lediği gayb! konulan ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla Ehl-i Kitab'dan o
lan insanlar da gizledikleri şeylerin Allah katından olluğunu kabul et
mişlerdir16. 

3. Sürenin ilk dört ayeti Arap, Arap olmayan ve Ehl-i Kitab'dan 
müminlerin hepsi hakkında indirilmiştir. Nitekim hangi gruptan olursa 
olsun İnananlar, cennet, cehennem, öldükten sonra dirilme ve diğer ina
nılması gereken gayb! hususlara inanınakla gayba imanda ortaktırlar17 • 

4. Kılılenin değiştirilmesi sırasında namazda iken gelen habere 
inanarak namazda yönlerini değiştirenlerdir. Bu insanların davranışı 
Hz.Peygamber'e ulaştırılınca o, "Onlar, görmedikleri halde inanan in
sanlardır." buyurmuştur18 . 

ı ı el-V ahidi,Ebu'l-Hasen Ali b.Ahmed, Esbabu'n-Nuzfıl, Kahire ı 968/1387, s .I ı 
ıJ Bkz. Taberi, a.g.e, I, ı03;el-Vahidi, a.g.e, s.ıı 
ı4 Taberi, a.g.e, I, ı02; Tusi, Tibyan, I, 55 · 
ıs Taberi, a.g.e, I, ı 02 
ı 6 Taberi, a.g.e, I, ı 02 
ı? Bkz. Taberi, a.g.e, I, ı 03 
ıs İbn Kesir, a.g.e., I, 43; Suyuti, ed-Durru'l-Mensur, Daru'l-Fikr, Beyrut 1993, I,65; el

Heysemi, Ali b. Ebi Bekr, Mecmeu'z-Zevaid, Kahire ı407, II, 14; et-Taberani, 
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5. Hz.Peygamber'in vefatından sonra Kur'an'a inananlardır. Bu 
görüşün kaynağında Abdullah b. Mesud vardır. İbn Ebi Hatim'in 
Abdurrahman b. Y ezid'den naklettiğine göre o şöyle demiştir: "Bazı in
sanlar Abdullah'ın yanında Hz.Peygamber'in ashabından ve onlann i
manlanndan söz ettiler. Abdullah onlara cevaben: 'Hz.Muhammetl'in 
durumu onu görenler için açıktır. Kendinden başka tann olmayana ye
min olsun ki hiçbir müminin imanı, onu görmeden inananın imanından 
üstün olamaz' deri ve~ üPJ:ı ~ı okudu." 19 Bu rivayet biraz değişik 
ifadelerle İbnu'l-Cevzi'nin Zadu'l-Mesir'inde Amr b.Murre'ye isnad edi-

. lerek verilmiştir. Orada ise Abdullah'ın cevabı şöyledir: "Allah Resulü
nün durumu onu görenler için açıktı. Fakat ilginç olan bir şey var ki bir
takım insanlar Rasülüllah'ı görmedikleri halde içinde bir şeyler yazılı 
bir kitabı buluyorlar/görüyorlar ve ona iman ediyorlar." Abdullah bun
lan söyledikten sonra Bakara Sılresi'nin 3.ayetini okumuş1:lıi0• 

Şimdi Y;!il4 üp J:ı ~ı ifadesinin tefsir literatüründe yer alan 
tahlillerine ilişkin bilgiler vereceğiz. Bu ifadeyle ilgili olarak nahvi 
açıdan dört muhtemel durumdan söz edilir: 

1. Mevsuldür.Yani sıfat cümlesi durumundadır. 
2. Medh makamında mansubdur. 
3. Malımfbir mübtedanın haberidir. 
4. Mübtedadır. Haberi "Ulaike ala huden ... " cümlesidi?1

• 

üP J:ı kelimesine 

• Tasdik ederler, 

• Korkarlar, tazim ederler, 

• Amel ederler gibi anlamlar verilmişti?2• 

Tasdik ederler şeklinde · tefsir edildiğinde Y;!ilı kelimesi 
görünmeyen varlık alanına ait varlıklan karşılar biçimde algılanmış 
demektir. er-Rabi' b.Enes'e isnad edilen bir haberde o, üPJ:ı kelimesini 
,:ı e kelimesiyle tefsir etmiştir. Bu takdirde er-Rabi', ~Lı kelimesini 

Suleyman b.Ahmed, el-Mucemu'l-Kebir, Mektebetu'l-Ulum ve'l-Hikem, 1983/1404, 
XXV, 43; Şevkani, Fethu'l-Kadir, Beyrut 1964/1383, I, 34 · 

19 İbn Ebi Hatim, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azım, Mekke 1997/1417, I, 36; el-Vahidi, Ebu'I
Hasen Ali b.Ahmed, el-Vasit fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Mecid, Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 
Beyrut 1994-1415, I, 81; el-Beğavi, a.g.e., I, 47 

20 İbnu'1-Cevzi, Ebu'l-Ferec Cemalurldin Abdurrahman, Zadu'l-Mesir fi İlmi't-Tefsir, 
1964'1384, I, 24,25 

21 Zemahşeri, I, 123 
22 Taberi, a.g.e., I, 100-101 
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linlesiyle tefsir etmiştir. Bu takdirde er-Rabi', ~4 kelimesini hal ola
rak kabul ederek "görmedikleri halde tazim ederler/korkarlar" anlamını 
vermiş olmaktadı.r3• Tusi'nin kaydettiğine göre er-Rabi', bu ifadenin an
lamının "Gizlilikte ve açıklıkta Allah'a itaat ederler" şeklinde olduğunu 
belirtmişti?4• İmana amel anlamı verilmesinde de imanın tammıyla ilgi
Ii keHimi tartışmaların bir yansımasını görmek mümkündür. 

Y:ıil4 ifadesine gelince ~ı kelimesi mastar olabileceği gibi isim 
de olabilir. Müfessirlerin bu kelimeyi iki şekilde de değerlendirdikleri 
görülmektedir. ~4 ifadesi meful olarak kabul edildiğinde ~ı·ın isim 
olması söz konusu iken hal olarak görüldüğünde ise mastar kalıbı ön 
plana çıkar. Bu tarz bir değerlendirmeyi, çağdaş müfessirlerden Mu
.hammet et-Tahir b.Aşur'un yaptığını görüyond5

• 

~4 ifadesinin Nahvi Açıdan Tahlili 

Bu ifadeye tefsir literatüründe iki tür konum öngörülmüştür. ~4 
ifadesi cümle işinde ya mefuldür ya da haldir. Zaten gayba iman veya 
gaybda imaİı tartışmasının çıkış yeri de burasıdır. 

~4 ifadesi meful olarak alındığında yukarıda da ifade edildiği 
gibi ~ı kelimesi isim olarak karşımıza çıkar ve eylem boyutu göz ö
nüne alınmamış olur. Bu takdirde ~ı kelimesi görünen alemin dışın
daki bir varlık alanının veya o varlık alanına ait varlık ve olguların ya
hut da kaynağı itibariyle görünmeyen aleme ait varlıkların adı olarak 
görülür. Literatürde verilen anlamlar da bunu doğrular. 

~ı Kelimesinin Anlamları 
• Vahiy. Bu görüş İbn Abbas ve İbn Cureyc'e isnad edilir6

• 

• Allah. Bu görüş er-Rabi', Ata ve Said b. Cubeyr'e isnad edilİ!7• 
• Melekler. er-Rabi''in görüşü böyledi?8

• 

• Peygamberler9
• 

• Ahiret ve oradaki varlıklar ve olgula2°. 

23 Taberi, a.g.e., I, 101; 
24 et-Tusi, Ebu Cafer Muhammed b. El-Hasen, et-Tibyan fi Tefsiri'l-Kur'an, İhyau't-

Turasi'l-Arabi, Beyrut, tarihsiz, I, 55 
25 Bkz. Muharnmet et-Tahir b.Aşur, Tefsiru't-Tahrir ve't-Tenvir, yer yok, tarihsiz, I, 229 
26 İbnu'l-Cevzi, a.g.e., I, 24,25; Tabatabai, el-Mizan, Kum 1973/1393, I, 46 
27 Taberi, a.g.e., I, 101; İbnu'l-Cevzi, a.g.e., I, 25 . 
28 Taberi, a.g.e., I, 101 
29 Taberi, a.g.e., I, 101 
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• Şeriatıann haber verdiği şeylef 1 • 
• Kur'an32 ve ondaki gaybi şeylef3 • 
• Kaza ve Kader34

• 

Yukandaki görüşler literatürde sahabeden İbn Abbas ve bazı 
taqiun müfessirlerinin görüşlerini yansıtmaktadır. 

Rivayet tefsir yazım geleneğine ait Kur'an tefsirlerinin dışındaki 
tefsir literatüründe de ~ ifadesinin meful olarak kabul edildiğine dair 
değerlendirmeler oldukça fazladır. Ancak arnlan literatürde genellikle 
Y:ıil4 ifadesiniıi hem mefullıem de hal olabileceğine ve her iki durumda 
da anlamın farklı olacağına dair değerlendirmeler art arda yer alır. Yu
kanda da yer aldığı gibi dirayet tefsir literatüründe Y:ıil4 ifadesi meful 
olarak değerlendirilirken y#.ll kelimesinin isim olarak kabul edildiği 
anlaşılmaktadır. Bu durumda bu kelime görünen alemin dışında kalan 
görümnez aleme/gayb alemini göstermektedir. 

Dikkat edilirse bu yaklaşım tarzında Y;!ill kelimesi karşımıza bir 
kavram olarak çıkmaktadır. V erdiğimiz örneklere bakılırsa sahabe ve 
tabiun dönemine ait açıklamalarda bu kelime için belirgin bir kavram
laşmadan söz edemeyiz. Çünkü o dönemde Y;!ill kelimesinden kast edi
len varlıklar ve olgular ön plana Çıkmaktadır. Nitekim bu çerçevede Al
lah, kaza-kader, haşr, sırat, cennet, cehennem gibi varlık ve olgulardan 
söz edilmektedir. Dolayısıyla bu dönemde "gayb"ın bir varlık alam ola
rak ön plana çıkmadığım görürüz. Bazı müfessirlery#.l4 ifadesinin 
meful olarak düşünülmesi gerektiğini vurgulaımşlardır. Ancak pek çok 
Kur'an tefsirinde ise her iki ihtimal de söz konusu edilmiş ve bu ihti
maliere göre oluşacak mana ortaya konulmuştur. 

y#.l4 ifadesi hal olarak düşünüldüğünde literatürde iki temel an
lamın söz konus~ olduğunu görürüz. 

Bir bakış açısına göre burada inanan insaniann görmedikleri bir 
şeylere görmedikleri halde inanınalanndan söz edilmektedir. Yukanda 

30 Taberi, a.g.e., I, 101; el-Maverdi, en-Nuketu ve'l-Uyfin, Taru'l-Kutubi'l- İlrniye, Bey
rut, 1992/1412, I, 69; İbnu'l-Cevzi, a.g.e., I, 24,25; İbn Atıyye, el-Muharreru'l-Veciz, 
Fas 1975/1395, I, 100 

31 İbn Atıyye, a.g.e., I, 100 
32 Taberi, a.g.e., I, 101; el-Maverdi, a.g.e., I, 69 
33 İbn Atıyye, a.g.e., I, 100 
34 İbnu'l-Cevzi, a.g.e., I, 24,25; İbn Atıyye, a.g.e., I, I 00 
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kaydedildiği üzere Arap müminlerin daha önce önlerinde kitap olmadığı 
için Hz.Muhammed'in verdiği haberlere görmedikleri halde inandıkla
nndan söz edilmiştir. Zemahşeri bu görüşü destekleyici olarak ü~ 
~4 ~.J c.>.ılll (Enbiya 49) ve ı.,..ı;i.ll..,ı .u:.!' rJ ı,ş-il' rh:ıl ..ill:ı (Yusuf 52) ifadelerini 

zikreder'5 
· 

Harise oğıılları mescidinde namaz kılanların, birinin, 
Hz.Peygamber'den getirdiği bir haber üzerine namazdayken yönlerini 
değiştirmeleri ile ı.,..ı;i.ll..,ı ü_,lo >.ı ~ı ifadesi arasında Hz.Peygamber'in 
bizzat kendisi bir bağ kurmuştur36 • Burada da görmedikleri halde bir 
şeye inanma anlamı karşımıza çıkmaktadır. 

Literatürde insaniann Allah Resulünü görmedikleri halde 
Kur'an'a inanmaları ile, ilgili ayet arasında irtibat kurulmuştur. Daha 
önce Abdullah b. Mesud'a isnad edilen haberde bu görüşün benimsen
diğini görmüştük Abdullah b. Mesud bu insanların imanlannın 
Rasülüllah'ı görenlerin imanlarından daha üstün olduğıınu söylemiştir. 

Rivayet tefsir literatüründe Hz.Peygamber'in, kendisini görmeden 
inanan insanlan övücü sözler söyle.diği nakledilmiştii'7• 

Son dönem müfessirlerinden Mir Muhammed Baküvi tefsirinde 
ı.,..ı;i.ll..,ı ifadesinin hal olarak alınması gerektiğini ileri sürerek burada 
Rasülüllah'ı görmeden inananların kast edildiğini vurgulamıştır. Ona 
göre Hz.Peygamber'den bu kendi zamanına kadar onu görmeden ina
nanlar ve bundan sonra İnanacak bütün müminler, bu ayetin çerçevesi 
içindedirler. Allah Resulü hayattayken Peygamber ve Kur'an'ın durumu 
açık ve aşikar olduğıı için o dönemde onun yanında bulunup iman eden
lerin imanına gayba iman denmez38

• 

Bir başka anlama biçimine göre inananiann kendilerinin gaybda 
oluşlan, yalnız başına oluşlan öne çıkmaktadır. Şu halde ı.,..ı;i.ll..,ı ü_,lo>.ı 
c.>.ılll ifadesinden bu insanlann, ~aşkalanyla bir arada olmadıklannda, 

35 Zemahşeıi, a.g.e., I, 127 
36 İbn Kesir, a.g.e., I, 43; Suyuti, ed-Durru'l-Mensur, Daru'l-Fikr, Beyrut 1993, I,65; el

Heysemi, Ali b. Ebi Bekr, Mecmeu'z-Zevaid, Kahire 1407, II, 14; et-Taberani, 
Suleyman b.Ahmed, el-Mucemu'l-Kebir, Mektebetu'l-Ulum ve'l-Hikem, 1983/1404, 
XXV, 43; Şevkani, Fethu'l-Kadir, Beyrut 1964/1383, I, 34 

37 İbn Kesir, a.g.e., I, 43; Suyuti, ed-Durru'l-Mensur, Daru'l-Fikr, Beyrut 1993, 1,65; et
Taberani, Suleyman b.Ahmed, el-Mucemu'l-Kebir, Mektebetu'l-Ulum ve'l-Hikem, 
1983/1404, XXV, 43; Şevkani, Fethu'l-Kadir, Beyrut 1964/1383, I, 34 

38 Mir Muhammed Bakuvi, Keşfu'l-Hakayık an Nuketi'l-Ayat ve'd-Dekayık, Tiflis 1904, 
I, 5 
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yalnız başlarına iken inanıyor olduklan sonucuna ulaşılmış olmaktadır. 
Fahruddin er.:.Raz1, Ebıl Muslim el-Isfahanl'nin bu görüşte olduğunu 
kaydeder. 

EI-Isfaham'ye göre~ sözü müminlerin sıfatıdır. Manası şöy-. 
lediç "Kuşkusuz onlar, Allah'a başkalanyla birlikteyken inandıklan gibi 
tek başianna olduklarında da inanırlar. Onlar, inananlada birlikteyken 
inandık deyip şeytanlanyla baş başa kaldıklarında bizler sizinle berabe
riz, biz onlarla alay ediyoruz diyen münafıklar gibi değildirler. 

Allah Teala'nın Y#14 .u.:;.ı· r1 ~r rh:ıl.ill:l '1şte bunlar kendisi yok
ken arkasından ona hainlik etmediğimi bilmesi içindir. "(Yusuf 52) sözün
de de buna benzer bir durum vardır ... Bu, ayette söylenenlerin hepsi dış 
dünyalanyla iç dünyalan birbiriyle uyumlu ve kalplerinde olmayan şey
leri dilleriyle söyleyen münafıkların durumuna tamamen zıt bir yapıda 
olmalanndan ötürü mürninleri övmek içindir." 38 

Bu bakış açısına göre ayette müminlerin gönülden, samımı bir bi
çimde inandıklanndan söz edilmektedir. Literatürde el-İsfaham'nin ter
cihine paralel tefsirlere rastlanmaktadır. Ancak bu görüşe yer veren mü
fessirler herhangi bir tercihte bulunmadan Y#14 sözünün hem meful 
hem de hal olması durumunda ortaya çıkan anlamlan yansıtmaktadır
Ia29. Tabresi burada müminlerin imanlanyla hiç kimseye gösterişte bu
lunmak istemediklerinin, aksine imanlannı yalnızca Allah'a has kıldık
lannın anlatıldığını kaydeder40. Öte yandan Y#14 sözü~ şeklinde de 
tefsir edilmiştir. Bu takdirde de ifadeden müminlerin gönüllerinin derin
liklerinde, samimi olarak Allah'a iman duygusunu yaşadıklan anlaşı
lır41. Görüldüğü gibi müfessirler gaybda iman anlamına ulaşırken hem 
metinsel bağlama hem de Kur'an'ın ilgili diğer ayetlerine atıflarda bu
lunmuşlardır. 

38 Fahruddin er-Razi, Mefatihu'l-Gayb, Tahran, tarihsiz, II, 27 
39 )3eydavi, Envaru't-Tenzil, I, 114; İbn Atıyye, a.g.e.,I, 100; Tabresi, Ebu Ali el-Fadl, 

Mecmeu'l-Beyan, Tahran, tarihsiz, I, 38; Rağıb el-Isfahani, el-Mufredat, s. 367; 
Ebussıiud, Tefsiru Ebissuud, Kahire, tarihsiz, I, 31 

40 Tabresi, a.g.e., I, 38 
41 el-Kurtubi,Muhammed b.Ahmed, el-Cami li Ahkami'l-Kur'an, Daru'ş-Şa'b, Kahire 

13:73, I, 164; Ebussuud, a.g.e., I, 31, Elmalılı Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İs
tanbul, tarihsiz, VIII, 5414 
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Değerlendirme 

Ayetin tarihsel bağlarnma ilişkin kesin bilgilere ulaşamamış olsak 
da bu ayetin Medelli olduğunda şüphe yoktur. Yine Medine döneminde 
münafık bir grubun sürekli iki yüzlü davrandığına ilişkin hem tarihi bil
gilere hem de Kur'an'da yer alan malumata sahibiz. Bu bilgiler bizi a
yetteki y,;;Jl,ı ifadesini hal olarak kabul etmeye sevk etmektedir. 

Yukanda venneğe çalıştığımız y,;;Jl,ı sözünün bulunduğu diğer 
ayetlerle ilgili tahliliere bakılrrsa bu kalıbın fıillerin gerçekleşme biçi
miyle; bir bakıma öznelerin tutum, davramş ve durumlarıyla ilgili oldu
ğu anlaşılmaktadrr. Dolayısıyla bu kabil bağlamlarda ins.anın kendi ruh 
durumu, iç dünyasında taşıdığı duyguları, Allah'la girdiği içten iletişimi 
ve diğer insanların arkasından onlara karşı tutumu dile getirilmektedir. 
Bu itibarlı Kur'an'ın diğer ayetlerinde geçen y,;;Jl,ı ifadesinin görünme
yen bir varlık alanını gösterdiğine dair belirgin bir karinenin olmadığım 
söyleyebiliriz. 

Ayetin sonrasında yer alan ifadelere baktığımızda önce kafirlerin 
niteliklerinden sonra da münafikların tutum ve davramşlarından söz e
dildiğini görürüz. Sfuenin 14.ayetinde münafıkların, müminlerle karşı
laştıklarında onlara, kendilerinin de inandıklarını söyledikleri; ancak 
dostlanyla baş başa kaldıklarında ise onlarla alay ettiklerinden bahse
dilmektedir. 

ilgili ayetin bu bağlamda yer alması bizi burada müminlerin i
manlanmn samimiyetinden, gösterişten uzak oluşundan ve kalitesinden 
söz edildiği sonucuna götürmektedir. Aynca bu ayetin, öncesindeki 
~ ifadesinin sıfatı durumunda olduğunu kabul ettiğimizde bizi des
tekleyen bir başka gerekçe de ortaya çıkar. Çüııkü ittika ile nitelenen in
sanlann Allah'a, meleklere, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmış 
olduklan açıktır. Ayetin devamında onlann namazı dosdoğru kıldıkları 
ve infakta bulunduklan da anlatılmaktadrr. Dolayısıyla bu bağlamda on
larm neye inandıklanndan söz edilmesi yerine imanlarımn keyfiyetinden 
bahsedilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Böylelikle gerçek müminle
rin imanlarımn içten ve gönülden olduğu da vurguianmış olmaktadrr. 

Öte yandan Kur'an'ın hiçbir ayetinde 'gayba iman' dan bahse
dilmemiştir. Aksine inarulacak varlıklar çeşitli ayetlerde açık açık sa- · 
yılımştır. Bu da ayetteki ~ ifadesini hal olarak görmemiz gerektiğine 
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bir delil olarak alınabilir. Kaldı ki gayba iman, görünmeyen ve hakkında 
bilgi sahibi olunmayan her şeye iman etme gibi bir yükümlülük fıkrini 
doğutur ki bizce bu, Kur'an'ın ruhuna aykırı olduğu gibi makul de de
ğildir. Nitekim Kur'an, insanlann, hakkında bilgi sahibi olmadıklan 
gaybi: bir takım varlıklara ve olgulara inanınalarmı kınamakta ve bu tür 
tavı'tlan zanna tabi olmak olarak görmektedir42

• Dolayısıyla her görün
.meyene inanmak gibi bir inanç ilkesi olamaz. Böyle bir kapının açılması 
her şeyi alt üst eder ve insanlan, şartatanların tuzağına düşürür. Kur'an, 
inanılacak varlıklan açık açık sayarak iman konusunu disipline etmiş ve 
her türlü kanşıklıktan kurtarmıştır43 • 

Bütün bu değerlendirmelerden sonra diyebiliriz ki bu ayette mü
ıninlerin her yerde ve her zamanda içten ve gönülden Allah'a inandıkla
rından bahsedilmektedir. Onlar münafıklar gibi iki yüzlü olmayıp kendi 
başlanna kaldıklarında da Allah'a gönülden bağlılık duygusunu derinli
ğine yaşarlar. ~~ sözünün c.,..ıill~ ifadesiyle tefsir edilmesinde de bu 
espriye işaret olduğıınu söyleyebiliriz. 

İnceleme imkanı bulduğumuz meallerde ~~ ifadesinin hal ola
bilme ihtimalinin dikkate alınmadığım görmüş bulunmaktayız. Sonuç 
olarak bu ayetinmealine ilişkin şu ifadeleri önerebiliriz: 

"Onlar içten ve gönülden inanırlar." 

"Onlar tenhadada inanırlar." 

"Onlar kendileriyle baş başa kaldıklannda da inanırlar." 

42 Nisa 157;En'am 116, 148 
43 Krş. Albayrak, Halis, Kur'an 'da İnsan-Gayb ilişkisi, Şule Yayınlan, İstanbul 1996, 

ss. 96-100 


