
GAVS. Muhammed 

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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GAVSİYYE 
(:Ç_f) 

Şüttariyye tarikatının 

Şeyh Muhammed Gavs'a 
(ö. 970/1563) 

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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GAVUR 

ı 

L 
(bk. KÜFÜR). 

_j 

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-


