
tion de l'humanite" serisinde yayımla
nan ve Hz. Peygamber'in hayatı ile bir
likte islamiyet'in temel esasları hakkın
da bilgi verilen bu eserde yazar Kur ' an-ı 

Kerim'den geniş ölçüde faydalanmıştır. 
Kitap, diğer müsteşriklerin eserlerine 
göre oldukça tarafsız bir anlayışla kale
me alınmıştır. 

Tercümeler. 1. Histoire des Benoul Ah
mar, rois de Grenade (Paris 1898). ibn 
Haldün'un el- 'iber adlı eserinin Nasri
ler'le ilgili bölümünün tercümesidir. Bu 
kısım De Slane' ın el- 'iber'den yaptığı 
tercümede mevcut değildir. 2. Les cent 
et une nuits (Paris 19 11) . Kuzey Afrika'
da meşhur olan "Yüzbir Gece Masalla
rı " nın çevirisidir. 3. Masalik al-abçar: 
J'Afrique, moins l'Egypte (Paris 1928). 
ibn Fazlullah el-Ömeri'nin Mesiilikü'l
ebşiir adlı eserinin Kuzey Afrika'ya ait 
kısımlarının notlar ilavesiyle tercümesi
dir. 4. Vayage d'Ibn Jobair (Paris 1949-
1956) ibn Cübeyr'in er-RiJ:ıle'sinin En
dülüs'e ait kısımlarının çevirisidir. 

Müellifin, hisbe ve adiiye teşkilatı baş
ta olmak üzere islam tarihi ve medeni
yetiyle ilgili birçok makalesi Journal asi
atique, Revue des etudes islamique, 
Revue de J'histoire des religions, Re
vue critique, Revue des traditions po
pulaires, Revue historique, Revue d'his
toire economique et sociale, Revue af
ricaine, Journal des savants, Lettres 
d'humanite gibi dergilerde yayımlanmış
tır (başlıca çalışmaları için bk. Melanges 

Gaude{roy·Demombynes, XI-XII). 
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Ebü'l·Müeyyed Muhammed b. Hatiriddin 
b. Abdiliatıf el·Gavs el· H indi 
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(ö. 970 / 1563) 

Gavsiyye tarikatının kurucusu 
Hindistanlı Şüttari şeyhi. 

_j 

890'da (1485) Hindistan' ın Gevaliyar 
(Gwalyor) bölgesinde doğdu. Soyunun Fe
ridüddin Attar'a kadar uzandığı söylenir. 
Muhammed henüz yedi yaşında iken, 
Şüttariyye tarikatının kurucusu Şeyh Ab
dullah-ı Süttari'nin manevi torunu olan 
ve Şeyh Zuhür veya Hacı Huzur diye de 
tanınan Hacı Hamid'e intisap etti. Onun 
yanında iki yıl manevi eğitim aldıktan 
sonra on üç yıl yedi ay süren sıkı bir riya
zet dönemine girdi. Hayatını sadece ağaç 
yaprağı ve meyve yiyerek sürdürdüğü bu 
dönemde HindQ yogileriyle tanışarak on 
lardan yoga ve tantra öğrendi. Çü nar te
pel erindeki riyazet devrini tamamlayıp 
Gevaliyar'a dönen Muhammed Gavs, bu 
dönemde Şüttariyye tarikatına mensup 
şeyhler gibi devlet adamlarıyla dostane 
ilişkiler kurdu. Gevaliyar Afgan lideri Ta
tar Han Sarang Hani ile kurduğu dostluk 
sayesinde Babür'e manevi destek sağ
layarak Gevaliyar ' ın ona ithakma yardımcı 
oldu. ilk Babürlü sultanlarından Babür, 
Hümayun ve Ekber Şah onunla münase
bet kurdular. Astronomiyle yakından ilgi
lenen Hümayun, başta "da'vet-i esma" 
olmak üzere Gavs'tan bazı Şüttariyye 

adabını öğrendi. Sirşah tarafından taht-

Muhammed 
Gavs'ın 

türbesi · 
Gevalivar 1 
Hindistan 

GAVS, Muhammed 

tan indirilen Hümayun'un iran'a iltica et
mesi üzerine tasawufi görüşlerine karşı 
çıkan ulemanın baskısıyla Gevaliyar'dan 
ayrılmak zorunda kalan Gavs, Gucerat 
bölgesindeki Ahmedabad şehrine göç 
edip (94 71 1540) burada "devlethane" adı 
verilen bir hankah kurdu. Gucerat ulema
sından Ali el-Müttaki onu tenkit ederek 
aleyhinde bir fetva verdi. Ancak bu olay 
şöhretinin Ahmedabad'da yayılmasını ön
leyemedi. Ahmedabad'ın tanınmış alimi 
Şeyh Veemüddin Alevi'nin de onun mü
ridleri arasına katılması şöhretini daha 
da arttırdı. 966 ( 1558) yılına kadar Gu
cerat'ta kalan Muhammed Gavs, Babür
lü baskısının yoğunlaşması üzerine aile
si ve müridleriyle birlikte Agra'ya gitti. 
Ancak Ekber Şah'ın kendisine yakınlık 
göstermesine rağmen Agra'daki ortamı 
uygun bulmayarak Gevaliyar'a döndü. 17 
Ramazan 970 'te (10 Mayıs 1563) Agra'
da vefat etti. Cenazesi Gevaliyar'a götü
rülerek orada defnedildi. Ekber Şah tara
fından yaptırılan türbesi HindQ ve müs
lüman mimarisinin bir sentezini temsil 
etmektedir. 

Gavs'ın Gevaliyar'da iken yazdığı ve 
Hz. Peygamber'in !'ni'racına benzer ma
nevi tecrübelerini tasvir ettiği Mi'riic
niime adlı eseri ulema arasında tepkiy
le karşıianmış ve aleyhinde bir fetva çı
karılmış, ancak daha sonra müridi ve 
halefi Şeyh Veemüddin 'in teşebbüsüy
le ulemanın bu fetvayı geri alması sağ
lanmıştır. 

Hindülar'la sosyal ilişkiler kuran Mu
hammed Gavs, Sanskritçe bir mistik ri
sale olan Amratkund'u Bahrü '1- hayat 
adıyla Farsça'ya tercüme etmiş ve Hin
dQ mistik kavramlarını tasawufa uyar
lamaya çalışmıştır. Onun Şüttariyye mü
ridleri için geliştirdiği "ilm-i Şüttara" di
ye bilinen manevi disiplin üç esasa da
yanır. "Da'vet-i esma" da denilen bu me
tot esrna-i hüsnanın özel bir manevi gü
ce sahip olduğu, yıldızların esrna-i hüs
nanın okunmasından etkilendiği ve yıl

dızların ihsan kaderine tesir ettiği inan
cına dayanır. 

Şüttariyye tarikatı Gavs'ın irşad faali
yetleriyle önce Hindistan'da, daha son
ra Endonezya'da yayılmış, pek çok alim 
ve şeyh onun tarikatına intisap etmiş, 

meşhur müzisyen Tan Sen gibi bazı Hin
dülar şeyhin manevi olgunluğuna hay
ran olmuşlardır. 

Eserleri. Ümmi olduğunu söylemesine 
rağmen el-Ceviihirü'l-.l]ams (Fas 1318). 
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BaJ:ırü'l-J:ıayôt, Kilid-i MelJôzin, Za
ma'ir u Beşa'ir, Kenzü't-tevJ:ıid, Ev
rad-ı Gavşiyye, TeslJirü 'l-kevdkib, Te?
kiretü'l-evliya' ve Mi'racndme gibi 
eserler kaleme alan Gavs'ın en önemli 
eseri, riyazet döneminde manevi tecrü
belerden yola çıkarak yazdığı el-Cevd
hirü '1-.fJams 'tır. Sonraki yıllarda tekrar 
gözden geçirdiği bu eser Gavsiyye tari
katının temel kitabı olmuştur. Aslı Fars
ça olan. ancak daha çok Arapça tercüme
siyle tanınan el-Cevdhirü'l-lJams "cev
her~ başlıklı beş bölüme ayrılır. Birinci 
cevherde zahidin tanımı ve zühd yolları. 
ikinci cevherde riyazet ve usulleri, üçün
cü cevherde zahidlerin okuyacakları du
alar. dördüncü cevherde Şüttarl tarika
tına mensup dervişlerin ibadet ve zikir
leri. beşinci cevherde muhabbet ve ha
kikate ulaşma konusu anlatılmaktadır. 
Eserin son iki bölümü. Salim b. Ahmed 
(ö 1046/ 1636) tarafından Bulgatü 'l-mü
rid ve bugyetü '1- m üstefi d adıyla şer
h edilmiştir. 
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Şüttariyye tarikatının 

Şeyh Muhammed Gavs'a 
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nisbet edilen bir kolu. 
_j 

Şeyh Vecihüddin Alevi. Şeyh Allahbahş 
ve Şah Pir gibi meşhur süfi ve alimierin 
Muhammed Gavs'a intisap etmeleri tari
katın Hindistan ' ın Delhi. Gucerat ve Ben
gal bölgelerinde yaygınlık kazanmasını 
sağlamıştır. Muhammed Gavs'ın müridie
rine öğrettiği prensipler kendisinden son
ra tarikatın genel kuralları olarak benim
senmiştir. Bu prensipierin başında vah
det-i vücüd inancı gelir. Ehl-i sünnet'e 
tabi olmak. Hz. Peygamber'i örnek almak, 
gerçeği kitaplarda değil şeyhin öğrettik

lerinde aramak, rüyayı mübalağa yapma
dan şeyhe anlatmak. cahil insanlarla ar
kadaşlık etmemek ve imanı kaybettirece
ği korkusuyla dünyalık peşinde koşanlar
la dostluk kurmamak tarikatın temel öğ

retilerindendir. Genellikle vahdet-i vü
cQd inancının sadık takipçileri olan Gav
siyye şeyhleri diıiin batıni yönünü vur
gulayarak bazı sırri özellikler geliştirmiş
lerdir. Tantra ve yoga ile ilgili birçok uy
gulamayı benimsemeleri, zikrin manevi 
faydasını vurgularken bile "zikr-i hans. 
zikr-i alkah" gibi bazı Hint düşünce me
totlarını tavsiye etmeleri. bu düşüncenin 
etkisi altında kaldıklarını göstermesi ba
kımından önemlidir. Bizzat Muhammed 
Gavs'ın. sırri güçler geliştirmek için men
suplarına HindQ mistik geleneğindeki 

oturarak tefekkür tarzı olan "asin"in 
muhtelif şekillerini denemelerini tavsiye 
ettiği bilinmektedir. Yine onun. muhte
melen Hindülar'a . karşı bir iyi niyet gös
tergesi olarak boğa ve inek yetiştirmesi, 
daha sonra müridieri tarafından bir ta
rikat geleneği haline getirilmiştir. 

Sultan Cihangir'in büyük saygı göster
diği Mlretli (Meerut) Şah Pir Şüttari de 
inek yetiştirmekteydi. Şah Pir gibi bazı 
Gavsiyye meşayihi Hintçe muskalar yaz
mışlardır. Şüttariyye adabmm bir temel 
unsuru olan ve astronomiyi zikirle birleş
tiren "da'vet-i esma· metodu Gavsiyye 
tarikatında da uygulanmıştır. 

el-Cevô.hirü'l-hams, Sirô.cü 's -sdlikin, 
Isrdrü 'd-da've, Ş~rJ:ı-i Risô.le-i Kenzü'l 
esrô.r fi J:ıdli eşgôli Şüttdr, Eşgôl-i Şüt
tdr, Evrdd-ı Şilfiyye adlı eserler tarika
tın temel kitapları arasında sayılabilir. 

Tarikat mensupları Arabistan. iran. 
Türkiye ve Endonezya'ya kadar giderek 

Gavsiyye'yi yaymaya çalışmışlarsa da ba
şarılı olamamışlardır. 
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(bk. KÜFÜR). 
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1 
GAY 

ı 

( _;ll ) 

Cehennemdeki bir yere verilen ad ; 
şaşkınlığın doğurduğu 

bilgisizlik, azgınlık 

L 
(bk. CEHENNEM; İGVA). 

_j 

1 
GAYB 

ı 

(~1) 

Akıl ve duyular yoluyla 
hakkında bilgi edinilemeyen 

L 
varlık alanı. _j 

Arapça'da "gizli kalmak. gizlenmek, 
görünmemek, uzaklaşmak. gözden kay
bolmak" anlamında masdar ve "gizle
nen. hazırda olmayan bulunmayan şey" 
manasında isim veya sıfat olarak kulla
nılır (Lisanü 'l· 'Arab, "ğyb" md.; Firüza
badi, el-f:(ama.sü'l-mutııt, "ğyb" md.). Ra
gıb el-isfahani gaybı "duyular çerçeve
sine girmeyen ve aklın zaruri olarak ge
rektirmediği şey" , ibnü'I -Esfr de "kalp
lerde (zihinlerde) mevcut olsun veya ol
masın gözlerden gizli kalan her şey" tar
zında açıklamışlardır (el -Mü{redat, "gayb" 
md.; en-Nihaye, "ğyb" md.). 

insan yaratılışının gereği olarak bilin
meyen ve görünmeyene. esrarengiz ola
na karşı daima ilgi duymuş, onun bu il-


