
nıltarak tartışmada yenik düşürmek için 
aldatıcı dil ve mantık oyunlarına başvu
ranlar. 3. Sırf bilgiç görünmek düşünce
siyle demagoji ve mugalata yapanlar ( eş

Şifa': el-Mantık, iV, 56) 

Aristo. akıl yürütmede yapılan yanlış ve 
yanıltmaları lafızdan ve anlamdan kay
naklananlar olmak üzere başlıca iki gru
ba ayırır ve bırincisine altı . ikincisine yedi 
farklı örnek verir. Lafızdan kaynaklanan 
mugalata çoğunlukla eş anlamlı kelime
lerle yapılır. Mesela: "Bazı kötülükler zo
runlu mudur, değil midir? Eğer zorunlu 
değilse asla bulunamaz. Öyleyse varlığı 
hiçbir zaman zorunlu olmayan şey var de
ğildir." Hastalık, ölüm ve yaşlılık zorunlu 
birer kötülük olarak var olduğuna göre bu 
kıyas çelişiktir. dolayısıyla mugalatadır. 
Bu örnekte ontolojik anlamdaki zorunlu
luk ile realitedeki zorunluluk kavramları
nın eş anlamlı olmasından yararlanılıp 
mugalata yapılmıştır (a.g.e., IV, 9) Bir laf
zın hakiki manasıyla mecazi manası ara
sındaki farktan faydalanılarak mugalata
ya başvurulur. Mesela: "Bazı resimler at
tır. her at hayvandır. öyleyse bazı resim
ler hayvandır." Halbuki resimdeki ata me
cazi olarak at denilmektedir (Muhammed 
eş-Şehrezürı, ı, 484). Sazan öncül konu
mundaki önermelerde küçük terimle or
ta terim aynı anlama geldiğinden kıyas 
yeni bir biİgi sağlamaz. Mantıkta buna 
"müsadere ale'l-matlüb" denir: "İnsan be
şerdir. her beşer gülen hayvandır. o halde 
insan gülen hayvandır." Burada insanla 
beşer aynı manayı taşıdığından kıyastan 
beklenen elde edilmemiş, sadece muga
lata yapılmıştır (a.g.e., ı, 488). 

Öncül önermelerden birinin yanlış ku
rulmasıyla da mugalata ortaya çıkar: "Sen 
1 milyon kaybettin mi?" "Kaybetmedim." 
"Kaybetmediğin şey sendedir, o halde sen 
bir milyonersin." Burada muhatabın, "Mil
yonum yok ki kaybedeyim" demesi gere
kirken "kaybetmedim" demesi sonucun 
demagoji olmasına yol açmıştır. Yapılma
ması gereken yerde vurgu yapmak da 
mugalata sebebidir. "Oku adam ol baban 
gibi, eşek olma" ifadesinde başarıda ör
nek gösterilen baba vurgunun "adam ol"a 
çekilmesi halinde kötü örnek durumuna 
düşecektir. Mugalatanın bir başka tekniği 
de anlamca birleşik olan lafzı birimlerine 
ayırıp kıyas yapmaktır: "Beş, çift ve tek 
sayıların toplamı olduğu için hem çift 
hem tektir; o halde beş çifttir, demek ki 
tek olan sayı çifttir" (Farab1', ıı, 136). 

İslam mantıkçıları, eserlerinde lafız ve 
manadan kaynaklanan mugalata ile kı-

yasın şeklinden ve maddesinden ileri ge
len mugalata türlerine geniş yer ayırmış 
ve demagojiden korunma yöntemlerini 
açıklamışlardır (GazzaI1', s. 210-231). Ke
lamcılar da bu husustaAddbü'J-cedeJ 
adıyla müstakil eserler yazmış veya kitap
larında konuyu ayrı bölümlerde inceleye
rek tartışmaların belli kurallar çerçeve
sinde verimli olmasını sağlamaya çalış
mışlardır (bk CEDEL).
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Boş araziye 
fidan dikmek üzere kurulan 

emek-tarla ortaklığı manasında 
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Sözlükte "fidan dikmek" anlamındaki 
gars kökünden türeyen mugarese. fıkıh 
terimi olarak arazi ve emek sahibinin 
( a mi 1) yetişecek ağaçların ortak olması 
şartıyla boş araziye fidan dikmek üzere 
yaptıkları akdi ifade eder. Suriye yöresin
deki yaygın kullanımın etkisiyle özellikle 
bazı Hanefi ve Şafii kaynaklarında bu or
taklık müşatara ve münasabe şeklinde 
anılır (İbn Hazm, VIII, 228; Şirb1'n1' , i l ,  324; 
İbn Abidın, VI, 289: Vehbe ez-Zühayl1', V, 
65 1 ). Bunlardan ilki ürünün paylaşılmasıy
la, diğeri de bölgede fidana verilen adla 
( nasab) ilişkilidir. Yine bir kısım Hanefi ve 
Hanbelı kaynaklarında mugarese müsa
katın bir türü olarak ele alınır (Suğd1', ıı, 
548-549: Buhüt1', 111, 352) Zeyd'i alimi İb
nü·l-Murtaza el-Mehdi-Lidinillah ve Şev-
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kani ise mugareseyi icare diye niteler 
(Şevkan1', ili, 223: ayrıca bk. MÜSAKAT; 

MÜZı\RAA). 

Fıkıh kitaplarındaki mugarese tarifle
rinden tarafların sadece yetişen ağaçta 
pay sahibi olabilecekleri izlenimi edinil
mekle birlikte bu akdin hükmüne dair ih
tilaflardan -cevazı fakihler arasında tar
tışmalı olsa da- değişik mugarese uygu
lamalarının bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Bunları üç grupta toplamak mümkündür. 
1. Amilin ağacın yanı sıra tarladan ve ağa
cın verdiği meyveden hisse alması. z. Ami
lin hissesinin sadece meyve ile sınırlı ol
ması. Bu tür mugarese ile müsakat ara
sındaki fark şudur: Müsakatta amil mey
ve veren ağaçların bakımını yaparak mey
vede hak sahibi olur. mugaresede ise tar
la sahibinin verdiği boş araziye fidan di
kip bunların bakımını ·yapar ve emeğinin
karşılığında meyveden hisse alır. 3. Taraf
ların ağaçta ve meyvede ortak olmaları.
Şafiiler'e göre bu türlerden hiçbiri caiz
değildir. Çünkü böyle bir muameleye ih
tiyaç olmayıp bundan beklenen sonucu
kira veya hizmet akdiyle sağlamak müm
kündür (Şirb1'n1', il, 324). Hanefiler'e göre
bunlardan sadece üçüncü. MaliKiler'e gö
re yalnız birinci, Hanbeliler'e göre ise sa
dece ikinci şekildeki mugarese caizdir
(Kadıhan, il, 201-202; İbn Kudame, V, 579-
580; Kara fi, VI, 138-139; Osman b. Ali ez
Zeylaı, V, 286).

Belirtilen şekillerde mugareseyi caiz 
görenler emeğin amile ait olması, fidan 
verecek tarafın . paylaşım oranlarının ve 
çoğunluğa göre sürenin belirlenmesi gibi 
müzaraa ve müsakatta 9ranan şartların
mugaresenin sıhhati için de gerekli sa
yıldığını belirtirler. Mugarese konusunda 
en ayrıntılı bilgiye Malik'i kaynaklarıyla İbn 
Hazm'ın eserinde rastlanır. MaliKiler mu
garesenin cevazı için şu şartları ileri sü
rerler: 1. Amil tarlaya ekin ve sebze gibi 
geçici bitkiler değil hurma ve zeytin gibi 
kalıcı ağaçlar dikmeli; z. Ağaçlar aynı ve
ya yakın cinsten olmalı; 3. Ortaklık müd
deti meyve alınabilecek süreden az ve ör
fen çok uzun sayılmayacak şekilde belir
lenmeli; 4. Amile sadece ağaç veya tar
ladan değil ikisinden de pay verilmeli; S. 
Mugarese vakıf arazisinde olmamalıdır. 
İmam Malik'ten gelen rivayetten, amilin 
toprağın rakabesinden pay sahibi olma
ya hak kazanmasının ağaçların yetişmesi 
şartına bağlı olduğu anlaşılmaktadır (İbn 
Hazm, Vlll , 228: İbn Abdülber, 11, 762: İbn 
Cüzey, s. 281) İbn Hazm. dikilecek fidan 
ve gerekli malzemenin tarla sahibi ve amil 
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tarafından sağlanması durumlarını farklı 
değerlendirir. Birincisinde icare yönü ağır 
bastığından süre tayin edilmelidir. Ami
lin emeğine karşılık muayyen bir ücret 
takdir edilebileceği gibi tarlanın belirli bir 
bölümü veya belirli bir hissesi şart koşu
labilir. Fidan ve diğer malzemenin amil 
tarafından sağlanması durumunda ise 
ortaklık niteliği baskın olduğu için süre 
sınırlaması yapılamaz; ortaklık fidanlar 
yetişinceye kadar devam ederse her iki 
taraf başlangıçta kararlaştırılan paylara 
hak kazanır. fakat amil arazi üzerinde as
la hak sahibi olamaz(el-Mu/:ıalla, vııı. 227). 
Şevkani'ye göre mugaresede amilin üc
reti belirli miktarda para, herhangi bir 
mal veya dikilen ağaçların bir kısmı ya da 
yetişecek meyvenin bir bölümü olabilir. 
Ancak amilin hissesinin meyveden veril
mesi şart koşulmuşsa meyvenin yetişmiş 
olması gerekir ( es-Seylü'l-cerrar, ili, 223). 

Bu konuda kaynaklarda yer alan bilgi 
ve tartışmalardan fakihlerin kendi çev

relerindeki uygulamaları dikkate alacak 
belirsizliği, haksız kazancı ve ihtilafı ön
leyecek tedbirler almaya çalıştıkları ve 

özellikle Malikiler'in mugareseyi kalıcı bir 
ortaklık biçiminde tasawur ettikleri an-
laşılmaktadır. 
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Akıl ve duyular yoluyla bilinemeyen 
varlık ve olaylar alanı. 
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Sözlükte "gizli kalmak, görünmemek, 
duyuların algı alanı dışında olmak" ma
nasındaki gayb kökünden türeyen mu

gayyeb (gizli tutulmuş) kelimesinin çoğulu 
olan mugayyebat "mahiyeti bilinemeyen 
gizli şeyler" demektir. Dinı literatürde akıl 
ve duyularla bilinemeyen, hakkında Al-
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lah'tan başka kimsenin bilgisi bulunma
yan varlık ve olaylar alanını ifade eder. 
Ulühiyyet alemi ve ahiret hayatı gibi nas
larda "gayb" olarak nitelendirilen husus
ların akılla temellendirilebileceğini ileri 
sürerek gayb kapsamına giren şeyleri sa
dece duyularla bilinemeyen varlık ve olay
larla sınırlandıranlar da vardır. 

Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde varlıklar 
alemi gayb- şehadet (mesela bk. el-En
'am 6/73; et-Tevbe 9/94, 105; er-Ra'd 13/9), 
halk-emir (el-A'raf 7/54), mülk-meleküt 
(el-Bakara 2/107; Al-i İmran 3/26; el-En
'am 6/75; el-A'raf 7/158, 185; el-Mü'minO.n 
23/88; Yasın 36/83) kavramları, ayrıca "gö
rebildikleriniz ve göremedikleriniz" ifade
siyle (el-Hakka 69/38-39) tasnif edilmek
te, bazı kişilerin gözlerinin gerçeklere kar
şı perdelendiği bildirilmekte (M. F. Abdül
baki, el-Mu'cem, "gtv", "J::ıcb", "str", "gşv" 
md.leri) ve insana verilen bilgilerin ona 
verilmeyenler yanında çok az olduğu be
lirtilmektedir (el-İsra 17/85). Kur'an'ın or
taya koyduğu varlık anlayışı açısından 
-materyalistlerin iddialarının aksine- için
de yaşadığımız fiziki alemin yanı sıra id
rak ve algılarımızın dışında bulunan bir
alemin mevcudiyeti söz konusudur. Al
lah'ın zatı, sıfatlarının mahiyeti, yaratılı
şın başlangıcı, ölümden sonraki hayat,
ruh, melek, cin, şeytan gibi duyuların id
raki dışında kalan varlıklar bu alana gi
ren şeylerden bazılarıdır. Kur'an-, Kerım,
metafizik varlıklar yanında fiziki alemin
duyularla algılanamayan kısmını da mu
gayyebata dahil eder (el-En'am 6/75; el
A'raf 7/185; el-Mü'min0n 23/88; Yasın 36/
83). Yedi göğü, kürsıyi ve arşı ontolojik
varlıklar kabul eden Babanzade Ahmed
Naim bunların aynı zamanda gaybı var
lıklar olduğunu kaydeder (bk. bibi.).

Tefsir literatüründe genellikle mugay
yebat konusu. gaybın anahtarlarının beş 
olduğunu ifade eden hadislerle En'am 
(6/50, 59) ve Lokman (31/34) sürelerinde
ki ayetler irtibatlandırılarak ele alınmış
tır. Taberi'nin beyanına göre bedevı Arap
lardan biri Hz. Peygamber'e gelerek, ku
rak geçen beldelerine yağmurun ne za
man yağacağını, hamile olan karısının do
ğuracağı çocuğun oğlan mı kız mı olaca
ğını ve kendisinin ne zaman öleceğini öğ
renmek istediğini söylemiş, bunun üzeri
ne Cenab-ı Hak, Lokman süresindeki aye
ti inzal ederek kıyametin kopma zama
nına ait bilginin kendi katında olduğunu, 
yağmuru O'nun yağdırdığını, rahimlerde 
olanı O'nun bildiğini, kimsenin gelecekte 
ne yapacağını ve nerede öleceğini bileme
yeceğini haber vermiştir ( Cami'u 'l-beyan, 

XXl, 55-56). Ayette sıralanan beş husus 
hadislerde "mefatıhu'l-gayb" olarak ni
telendirilmiştir. "Anahtar" manasındaki 
miftah kelimesinin çoğulu olan mefatih, 

En'am süresinde (6/59) gaybın anahtar
larının Allah katında olduğunu ve onları 
ancak O'nun bildiğini ifade eden ayette 
mefatih şeklinde geçmektedir. Müfessir 
Dahhak b. Müzahim ve Mukatil b. Süley
man, bu terkibin aynı sürenin 50. ayetin
de yer alan "hazainullah" (Allah'ın hazine
leri) ifadesiyle anlam ilişkisi içinde bulun
duğu kanaatindedir. Buna göre mefati
h u '1-gayb, "içindekini Allah'tan başka 
kimsenin bilmediği hazinelerin bulundu
ğu yerin kapısını açmaya yarayan anah
tarlar" anlamına gelir. Ata b. Ebü Rebah 
ise mefatihu'l-gayb terkibine "sevap, sa
adet, şekavet, ecel, amellerin son duru
mu gibi insanlar tarafından önceden bi
linmeyen şeyler" manası vermiştir (Ce
mel, il, 37). Matürıdi, En'am süresindeki 
(6/59) mefatihu'l-gayb terkibini aynı sü
renin 5J ve 58. ayetleriyle bağlantılı gör
mektedir. Bu ayetlerde Peygamber'e Al
lah'ın hazinelerine sahip olmadığını, gay
bı bilmediğini, dolayısıyla ilahi rahmet ve 
azabın elinde bulunmadığını muhatapla
rına söylemesi emredilmektedir. Matü
rıdı, 59. ayetteki mefatih kelimesinin 
"anahtar" manasındaki miftahın değil 
"maddı ve manevı yardım ve zafer" anla
mındaki "meftah"ın (mifteh) çoğulu oldu
ğunu söyler (krş. Usanü'l-'Arab, "ftJ::ı" 
md.). Buna göre Kur'an'da yer alan me
fatihu'l-gayb "gaybın anahtarları" mana
sına gelmemektedir (Te'vilatü 1l-Kur'an, 

Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 40, vr. 214b). Esa
sen kendisi Lokman süresindeki ayeti ( 31/ 
34) aşağıdaki hadisin etkisinde kalarak
yorumlamamıştır. Matürıdi, "ilmü's-saa"
terkibini kıyametin kopma zamanından
başka kıyametin mahiyeti, boyutları ve

süresi manasına da almış, Allah'ın rahim
lerde olan şeyi bilmesini, spermin döl ya
tağına intikalinden sonra rahimde mey
dana gelen değişim ve evreler olarak yo
rumlamıştır. Rahimde ceninin oluşup
oluşmadığı, oluşması halinde erkek mi
kız mı olduğunun bilinmesinin başkaları
tarafından belirlenmiş bazı işaretler yo
luyla bilinebileceğini söylemiştir. Matürı
di, mugayyebat hadisine te'vil ehlinden
bazılarının kanaati olarak ikinci derecede
yer vermekle yetinmiştir (a.g.e., vr. 573•-b;
Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 176, vr.
595•-b).

Gaybın anahtarlarının beş olduğunu 
ve bunları Allah'tan başka kimsenin bile
meyeceğini ifade eden hadis Abdullah b.  


