
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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GAY 
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( _;ll ) 

Cehennemdeki bir yere verilen ad ; 
şaşkınlığın doğurduğu 

bilgisizlik, azgınlık 
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(bk. CEHENNEM; İGVA). 
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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-



gisi kendisini devamlı şekilde görünenin 
ötesiyle ilgilenmeye sevketmiştir. Düşün
ce tarihi boyunca çeşitli disiplinler gaybı 
genellikle bir varlık ve bilgi problemi ola
rak ele almışlardır. Bunların içinde kelam 
ilmi gibi meseleyi sadece vahiy sınırları 
içinde çözmeye özen gösterenler yanın
da süfiyyede olduğu gibi konuya sırf bir 
varoluş gerçeği olarak yaklaşanlar da ol
muş, gaybi ilimlerle meşgul olaniarsa 
konunun bilgi alanı içinde ele alınması
nın gerektiğini kabul etmişlerdir. 

insanlık tarihi boyunca farklı din, me
deniyet ve felsefi kanaatiere sahip bu
lunan milletierin büyük çoğunluğunun 
gayb telakkileri birbirinden farklı olmak
la birlikte gayba iman konusunda genel
likle olumlu bir tavır ortaya konmuştur. 
Mısırlılar. insanların öldükten sonra ruh 
ve beden olarak tekrar diriltileceklerine 
inanıyor. bu sebeple de ölülerini mum
yalıyor. onlar için ehramlar inşa ediyor, 
ruhun cesedini kolayca tanıyabilmesi için 
bedenin hacmine ve şekline uygun mo
deller uyguluyorlardı. Dünyada faziletli 
bir ömür sürenlerin ebedi hayata ulaşa- · 
cağına. kötülerin ise mezarlarında aç ve 
susuz olarak yılan ve çıyanlara terkedi
leceğine inanıyorlardı. Yaptıkları heykel
ler bağımsız tanrıları değil görünmeyen 
gerçek ilahın fiilierini temsil ediyordu (M. 

Seyyid Kilani, ll , 8-9; Bessam Selame. s. 
45; C. Zeydan, 1, 20-2 ı ı. Sumerler'in inan
cına göre güneş, ay. su ve yer tanrıla
rından her birinin arkasında bazı ruhi 
güçler vardı. Bu güçler, her Sumerli'ye 
koruyucu bir melek ve ona musaHat olan 
kötü ruhlar görevlendirirdi. Tanrının yar
dımını elde etmek için dua edenler ölü
lerin tekrar dirileceğine inandıklarından 
onların dünyada kullandıkları aletler( ve 
sevdikleri yiyecekleri de birlikte görner
Ierdi (Bessam Selame, s. 49-50) . Babilli
ler ise tanrı inancı yanında cin ve melek 
gibi görünmeyen bazı varlıkların mev
cudiyetini kabul ediyordu. Bunlar, somut 
varlıklar olarak bağlandıkları heykellerin 
ötesinde soyuta doğru uzanan bir inanç 
sistemine sahiptiler. Eski Yunan'da halk 
çok tanrılı bir dini yapıya sahipti. Aydın
lar arasında Demokritos gibi materyalist
ler yanında Pisagor. Sokrat. Eflatun ve 
Aristo'nun da içinde yer aldığı büyük ço
ğunluk fizik ~ilemin ötesindeki varlıkları 
kabul ediyordu. Mesela Pisagor gaybi bil
gi elde etme yollarını göstermiş (Mes'Q
di. 11 , ı 72). Eflatun. ruhun bedenden ay
rılınca gayb ve meleküt alemiyle ilişki 

kuracağını açıklamış (Devlet, s. 301). Aris
to ise duyular ötesi alemi işlernek üze-

re Metaphysica'yı yazmıştır. Bu filozo
fa . rüya yoluyla haber elde etmeye dair 
et-Tenebbü, bi'r-rü,yô (De Diuinatione 
per Somnium) adlı bir risale nisbet edi
lirse de bunun apokrif olduğu bilinmek
tedir (Kaya, s. I 87, ı 94) . Hint ve Çin kıta
larında da metafizik varlıkların dini ha
yattaki fonksiyonları büyüktür. Mesela 
yoga. maya, hulül, ittihad, tenasüh ve 
nirvana gibi kavramlar fizik ötesi alemle 
ilgili ruhun aktivitelerini ifade eder. Me
tafizik yönü fazla bilinmeyen Konfüçyüs 
dininde ataların ruhları ve her şeyin üs
tünde yüce bir varlık olan Tien'in büyük 
önemi vardır (Konfüçyüs, s. I 1 ). Lao Tzu, 
Tae'yu duyular ötesi bir varlık olarak ta
nımlamaktadır (Taoizm, s. 34). Yine bu 
bölgede "ashabü'r-rühaniyyat" diye ad
landırılabilen bir grup, beşer suretindeki 
ruhani aracıların tanrıdan insanlara me
saj getirdiğini kabul etmekte. kişilerin 
değer ve üstünlüğünü duyular ötesi ale
me nüfuz gücü ile ölçmekte. onları bu 
güce ulaştıracak çeşitli riyazet şekilleri 
önermekteydi ( Şehri sta ni. ll, 256). 

islam'dan önce Araplar'ın dini haya
tında da gayb aleminin önemli bir yeri 
olduğunu belirtmek gerekir. Gerçi Arap
lar içinde yaratıcıyı ve ahireti inkar ede
rek hayatın sadece bu dünyadan ibaret 
olduğunu söyleyenler vardı (mesela bk. 
ei -En'am 6/ 29; el-isra 171 49 ; Yasin 36/ 
78- 79 ; ei-Casiye 45/ 24). Ancak Allah ve 
ahiret inancına sahip bulunanlar ve gön
derilecek bir peygamberin beklentisi için
de olanlar da görülüyordu, bunlara Ha
nif denilmekteydi (Şehri stani, ll, 232, 235, 
24 ı). Müşrikler. putların ötesinde ulu bir 
tanrının ve onun yakınında bulunan bir
çok görünmeye~'! varlığın bulunduğunu 
kabul ediyorlardı. Arap dilinde bu tür 
varlıkları ifade etmek üzere ruh, şey

tan. cin, melek. gül gibi isimterin kulla
nılması onlarda bu inancın mevcut ol
duğunu kanıtlamaktadır. Cahiliye Arap
ları'nda gözle görülemeyen varlıklara 

genel olarak "alem-i ervah" denilmek
te, bunlar da kötü ve iyi tabiatlı olmak 
üzere ikiye ayrılmaktaydı. Kötü tabiatlı 
olanlara şeytan ve bazı cin türleri. iyi ta
biatlı olanlara da melek ve habis olma
yan cinler dahil edilmekteydi (Cevad Ali , 
VI. 409-410, 705-754). Kur'an-ı Kerim'in 
verdiği bilgilerden, Araplar' ın Allah ile 
cinler arasında nesep bağı bulunduğu
na inandıkları (es-Sa ffat 371 158), cinle
ri Allah'a ortak koştukları (ei-En'am 6/ 
ı 00). onlara tapındıkları (Se be' 34 1 41). 
sığındıkları (el-Cin 72 / 6) anlaşılmakta
dır. Yine Kur 'an'dan öğrenildiğine göre 

GAYB 

Araplar meleklerin Allah ' ın kızları oldu
ğuna inanıyor, onları dilediği kişilere yar
dımcı olmak üzere yeryüzüne indirdiği
ni kabul ediyorlardı (mesela bk. ei-En'am 
6/ 8; el-isra 17/ 40; ei-Furkan 25 / 7,2 1; 
ez-Zuhruf 43 / I 9). 

Araplar. ruhani varlıkların görünme
diğine inandıkları için putları onların yer
yüzündeki sembolleri sayıyor, bu amaç
la onlara kurban kesiyor, tapınıyor, şe
faatlerini umuyor. yeryüzünün idaresin
de tanrının ortakları sayıyorlardı. Ma
bedler de sadece tapınma yerleri değil 
aynı zamanda ruhanilerle temas kur
ma, gaybdan haber alma yerleri olarak 
kabul ediliyordu. Ruhlar alemine hük
metme onların hayatında önemli bir ye
re sahipti. Kahin, falcı. müneccim gibi 
kişilerin gökleri dinleyen cinlerden ha
ber aldıkiarına inanıyorlardı. Bu tür cin
lere "rei" veya "tabi'" , görünmeyen kay
naklardan gelen sesiere de "hatif" de
niyordu. Arap yarımadasında bu tür ki 
şilerin görev yaptığı birçok mabed var
dı. Beytü Riam. Beytü'l- Uzza. Beytü'l
Celsed t,ıu yerlerin meşhur olanlarıydı. 

Ehl-i kitabın gayb telakkisi ana çer
çeve olarak islam'la uyuşmaktadır. 

Aydınlanma çağında dikkatleri meta
fiziğe yöneiten filozof lmmanuel Kant 
olmuştur. Kant, selefi David Hume'un 
bütün zihinsel verileri reddetmesine kar
şılık Kritik der reinen Vernunft, Prole
gomena zu einer jeden künftigen Me
taphysik, die als Wissenschaft wird 
auftreten können ve Metaphysische 
Anfangsgründe der Naturwissenschaft 
gibi eserlerinde akla yöneldi; bilginin 
oluşması için akılda mevcut apriori kav
ramlarla bütünleşmesi gerektiğini söy
ledi. Duyutarla anlaşılması mümkün ol
mayan bir dünyanın (noumen) varlığının, 
tasawura dayanan bu dünyanın feno
men ~ileminin aksine, duyu dışı olduğu
nu ortaya koydu. insan aklının tasav
vur ve bağlantılarla oluşturduğu bu aş
kın alemin bilinemeyeceğini , ancak ona 
inanılacağını belirtti. Uzakdoğu ve is
lam metafiziği konularında araştırma

lar yapan Abdülvahid Yahya (Rene Gue
non). Sorbonne'da verdiği Doğu meta
fiziğine dair konferansında (ı 925 ı. me
tafiziği evrensel kabul etmesine rağ

men bunun Batı 'da çok ihmal edildiğini 
vurgulamak amacıyla "Doğu metafiziği" 

tabirini kullandığım. sınırlandırılamayan 
metafiziğin tarif de edilemeyeceğini ile
ri sürmüş, bu alanın fenomenlerle hiç
bir ilişkisinin bulunmadığını. çünkü fe
nomenler fizik aleme aitken metafizi-
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ğin tabiat ötesi olduğunu söylemiş, ta
biat ötesi aleme dair bilgilerin sezgiye 
dayandığını ve doğrudan doğruya elde 
edildiklerini belirtmiştir. Sezginin de "his
sf" ve "kalbi" olmak üzere ikiye ayrıldı
ğını, birincisinin akıl altı sezgiyi teşkil 

edip bunun oluşum ve değişim alemini 
kavradığını, ikinci tür sezginin ise aklın 
ötesine ait bulunduğunu, ebedl ve de
ğişmez prensipleri konu edindiğini vur
gulamıştır. Kalbi sezginin (aşkın akıl) be
şer! bir meleke olmayıp külll plandan 
neşet ettiğini söyleyen Abdülvahid Yah
ya, metafizik bilginin de bu sayede im
kan dahiline girdiğini kaydetmektedir. 
Ona göre Leibnitz'in manadları gibi ka
palı sistem oluşturan fertler metafiziğe 
yol bulamazlar. Aristo'yu metafiziği var
Iıkla sınıriandırdığı için eleştiren Abdül
vahid Yahya, ontoloji ile aynlleştirilen 

metafiziğin parçayı bütün yerine koy
duğuna dikkat çekerek varlığın bir be
lirlenme (taayyün) olduğunu ve bunun 
ötesine gitmek gerektiğini belirtmekte
dir. Ayrıca insanın metafizik yolculukta 
çeşitli mertebelerden geçerek yükseldi
ğini, bunların beşeri mertebeler çerçeve
sini aşamayan psikolojiyle hiçbir ilgisi
nin bulunmadığını söylemektedir (MÜİFD, 
lllll985l,s 103-122) 

insanın gayb karşısındaki durumunu 
ve bu alanın onun varoluşundaki rolünü 
en sağlam şekilde tesbit eden kaynağın 
Kur'an-ı Kerim olduğunda şüphe yok
tur. Gayb kelimesi Kur'an'da altmış yer
de geçer. Bunlardan biri "gıybet etmek" 
manasından türemiş fiil, biri gaibe, üçü 
gaibln şeklinde sıfat. ikisi gayabe (bir şe

yin dibi) şeklinde isimdir. Dört yerde de 
cemi olarak guyüb tarzında yer alır (b k 
M. F. Abdü lbakl, el-Mu'cem, "gayb" md.). 
Gayb kelimesi Allah'a nisbet edildiği yer
lerde sadece Allah tarafından bilinebi
len mutlak gaybı, "alimü'l-gayb, alimü'l
gaybi ve'ş-şehade; allamü'l-guyüb, ali
mü gaybi's-semavati ve'l-arz" şeklinde
ki terkiplerde Allah'ın evrende görünen 
ve görünmeyen her şeyi bildiğini, ayrıca 
"gaybü's-semavati ve'l-arz" tarzındaki 
kullanımlarda insanların mevcut şart

lar açısından bilemedikleri her şeyi, "en
baü'l-gayb" terkibinde de geçmişte ya
şanan ve ibret alınmak üzere nakledi
len tarihi olayları ifade eder. 

Kur'an'da zaman açısından geçmiş, 

hal ve gelecek olmak üzere üç katego
riye ayrıiabilen birçok gaybl habere yer 
verilmektedir. Bunlardan uzak maziye 
ait olan ve bizzat Kur'an tarafından 

"gayb haberi" olarak nitelendirilenlere 
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Hz. Adem, Nüh, Yüsuf ve Meryem'e dair 
bilgilerle Ashab-ı Kehf, Zülkarneyn ve 
Hızır kıssaları örnek gösterilebilir (Al-i 
imran 3/ 44; Hud ll / 49;Yusuf 12 / 102; 
el-Kehf ı 8/ ı 3-26, 83-98). Mekke'nin fet
hi hazırlıklarının müşriklere bildirilmek 
istendiğini haber veren (ei-Mumtehine 
60 / ı ı. Beni Mustali~ kabilesinin zekatı
nın toplanmasını konu edinen ve ayrıca 
ifk* hadisesinin iç yüzünü açıklayan ayet
ler (el-H ucurat 4916; en-Nur 24 / ll- I 2). 
Kur'an'ın o dönemde bildirdiği haliha
zırla alakah gaybl haberler arasındadır. 
Bizanslılar'ın Mecüsl iranlılar karşısında 
yakın bir gelecekte galibiyet elde ede
ceğini bildiren (er-Rum 30 / 4-5). Mekke'
nin fethini (el-Fetih 48/ ı ı , 15, 16, 27) ve 
islam 'ın parlak istikbalini müjdeleyen 
(en-Nur 24 / 55) ayetler de Kur'an'ın ge
leceğe dair gayb haberlerindendir. 

Kur'an-ı Kerim'de gizlilik manası ta
şıyan bafa, sır, bab,. tebafüt. butün, setr, 
ken (künün), ketm ve cin gibi bazı kök
lerin gayb kelimesinin bir kısım anlam
larını ifade edecek şekilde kullanıldığı 

görülmektedir (bk. M. F. Abdülbakı, el· 
Mu'cem, ilgili md. ler). Bu kullanılışlar ışı
ğında Kur'an'da gayb kelimesinin belirt
tiği hususları geçmiş tarihi olaylar, gizli 
ve sır olan şeyler, bir şeyin veya olayın 
iç yüzü, fizik dünyada başkalarınca gö
rülemeyen nesneler, görülmeyen ve bi
linmeyen her şey, ayrıca Allah, melek, 
ahiret cin şeklinde özetlemek mümkün
dür. 

Genellikle insanın bilgiye ulaşmak için 
kullandığı duyuların ve zihnl fonksiyon
ların aracılığıyla bilinerneyen bir olgu ola
rak algılanan gayb kavramı, Kur'an'da 
fizik ötesi alemin varlıklarını belirtınesi 
yanında fizik aleminin insan bilgisi dı

şında kalan uzantısını ifade etmek için 
de kullanılmıştır. Buna göre fizik ötesi 
alem için "gaybl varlık", fizik dünyasın
da vuku bulmakla birlikte çeşitli sebep
ler yüzünden duyularla algılanamayan 

olaylar için de "gaybl haber" tabirlerinin 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu bakım
dan Kur'an'da gayb kavramının sadece 
fizik ötesi alem şeklinde bir anlamı bu
lunmamaktadır. Her ne kadar Kur'an'
da sidretü'l-münteha, arş, kürsl, mele
kut (ei-En'am 6/75; ei-A'raf 71 185; ei 
Mü 'minun 23/88). cennetü'l-me'va (en
Necm 53/ 151 ve mele-i a·ıa (es-Saffat 371 
8; Sad 38/691 gibi bazı metafizik kav
ramlar geçmekteyse de bunlara daya
narak Kur'an'ın gayb telakkisini yalnız 
felsefi bir metafizik kavram olarak ka
bul etmek mümkün değildir. 

Hadislerde de genel olarak Kur'an'da
ki kullanım özelliklerine paralel şekilde 
geçen gayb kelimesi, sözlük anlamları 
dışında (bk. Wensinck, el-Mu'cem, "gayb" 
md.) "sadece Allah'ın nezdinde bulunan 
ilim" (Müsned, ı. 391, 452; IV, 264; N esaT, 
"Sehv", 62). "gaybın anahtarlarını oluş
turan beş şey" (f\1üsned, 1, 319, 445; IV, 
129,164; BuharT. "Tefsir", 6/ l. 3112, "Tev
J:_ıid", 4; "İman", 7) gibi teri m anlamını 
yansıtacak şekilde de kullanılmıştır. Ni
tekim mi'rac hadisinde mahiyeti bilin
meyen gök tabakalarından söz edilmek
te. sidretü'l- müntehaya vanldığı bildi
rilmekte, cennetten nehirlerin temaşa 
edildiği haber verilmektedir (Müsned, IV, 
207; BuharT, "Mena.lpb", 41 1 

Kur'an-ı Kerim ile hadis literatürünün 
gayb konusuna bakışı incelendiğinde 

problemin varlık, bilgi ve ahlak yönleri
ne ışık tutulduğu görülür. Kur'an'ın or
taya koyduğu varlık anlayışında insanın 
idrak ve bilgi sınırlarını aşan pek çok 
alan bulunmaktadır. Allah'ın zatı. sıfat
larının mahiyeti, alemin başlangıcı (meb
de). ölümden sonraki hayat (mead) vb. 
hususlar insan idrakine konu teşkil et
mediği gibi ruh, melek, cin, şeytan gibi 
duyulur alemin ötesinde bulunan varlık
lar da antik realiteleri kabul edilmekle 
birlikte fizik ötesi varlıklar olarak sunul
maktadır. 

Kur'an'ın gayb konusuna bilinip bili
nememe açısından yaklaşımı meselenin 
epistemolojik boyutunu teşkil eder. Ko
nuyla ilgili ayet ve hadislerin bazılarında 
gaybı sadece Allah'ın bildiği ifade edil
mekte (ei-En'am 6/59; Yunus 10/ 20; Hud 
ll/ 123 ; en-Nahl 16/ 77 ; ei-Kehf 18/ 26; 
en-Neml27/65; Fatır35 / 38; ei -Hucurat 
49/ 18; BuharT, "İstis~a,", 29, "Tevl:_ıid", 4; 
Müslim, "İman", 771. bir kısmında ise Al
lah'ın dilediği kullarını gayb hakkında 
bilgilendirdiği (Al-i imran 3/ 179; el-Cin 
72 / 26-271. bu bağlamda Hz. ibrahim'e 
yer ve göklerin melekOtunun gösterildi
ği (ei-En 'am 6/ 75). Hz. Yüsuf'a rüya ta
bir etme ilminin ve kavminin yiyeceği 
yemekleri önceden bilme yeteneğinin 

verildiği (Yusuf 12/ 21. 371. Hz. isa'nın, is
railoğulları'nın evlerinde ne yiyip neleri 
biriktirdiklerine vakıf olup bunları ken
dilerine haber verdiği (Al -i imran 3/491 
belirtilmektedir. Hz. Peygamber'in gay
bı bilmesi hususunda ashaptan farklı 

görüşler rivayet edilmiştir. Huzeyfe b. 
Yeman. Ebu Zer el-Gıfarl ve Selman-ı 
Farisi gibi sahabiler, "Allah yeryüzünü 
önümde dürdü de şarkını ve garbını gör
düm" (Müsned, V, 278; Müslim, "Fiten", 



19 ; Ebü Davüd, "Fiten", ı ; Nesal, "Cihad", 
42) ; "Beş gayb dışında her şeyin ilmi ba
na verildi" (Tayalisl, s. 51 ı; "Manaların 

başlangıcı, özü ve sonu bana verildi de 
cehennem bekçilerinin ve arşı taşıyan 

meleklerin kaç tane olduğunu bildi m" 
(Müsned, ll , 212) mealindeki hadisiere 
dayanarak ResGl-i Ekrem'in kıyamete 
kadar zuhur edecek her şeyi bildiğini, 

ona gaybdan hiçbir şeyin gizli kalmadi
ğını söylemişlerdir. Başta Hz. Aişe olmak 
üzere diğer bazı sahabilere göre ise Hz. 
Peygamber gelecek hakkında bilgi sahi
bi değildi , onun gaybı bildiği iddiası ger
çek dışıdır (Müslim, "İman", 287; Tirmizi , 
"Tefsir", 7). Öte yandan Mu'tezile alim
leriyle EbG Abdullah ei-Halimi, EbQ is
hak el-isferayini ve Ebü'I-Berekat en
Nesefi gibi bir kısım Ehl-i sünnet ali
mi, bazı ayetlerde geçen !Al-i imran 3/ 
179 , el-Cin 72 / 26-27) "rusül" lafzını "pey
gamberler" şeklinde sınırlandırmakta

dır. Fahreddin er- Razi. Ali b. Muham
med el-Hazin. Beyzavi. ibn Kemal. Şev
kani ve ismail Hakkı Bursevf gibi müfes
sirler ise Allah'ın peygamberler dışında 
bazı seçkin kullarını da gaybi bilgiye 
muttali kılabileceğini, bunun Kur'an ifa
deleriyle çelişmediğioi öne sürmekte
dirler. Bu alimler, gaybi bilgi elde et
mek için vahiy dışında ilham, keşf, rüya 
gibi yolların bulunduğunu söylemekte
dirler. ibn Haldün da peygamberlerin 
yanı sıra riyazet ve keramet ehli olan
ların gaybi bilgiye muttali olabileceğini 
kaydetmektedir (MuJı:addime, 1, 408). 

Nasların bu ayrımı karşısında episte
molojik açıdan gayb, sadece Allah ' ın bil
diği ve O'nun bildirdikleri tarafından bi
linebilen şeklinde iki kısma ayrılabilir. 

islami literatürde gaybın birinci kısmına 
"mutlak gayb", ikincisine de "izafi gayb" 
denilmektedir (aş bk.). Kur'an-ı Kerim, 
mutlak gaybın bilinmesini sadece Allah 'a 
tahsis etmek suretiyle bu husustaki Ca
hiliye inancını reddetmektedir. Kur 'an. 
gaybı bilme özelliğini Allah'a ait bir ke
mal sıfatı olarak göstermekte (ei-Maide 
5/ 109, 116 ; ei-En 'am 6/ 73 ; et-Tevbe 9/ 
94, 105; er-Ra'd 13 / 9; Sebe' 34/ 48l, yal
nız O'na ait olan bu niteliğin diğer yara
tıklardan birine tahsis edilmesini tevhi
de aykırı bulmakta. gayb kapılarını zor
lama denemeleri olan fal, kehanet vb. 
yollara başvurmayı yasaklamaktadır. Di
ni literatürde, Allah'ın dilediklerini mut
tali kılacağı gayb alanına ait bilgi edin
me yollarının vahiy ve ilhamdan ibaret 
bulunduğu. böyle bir bildirim olmadan 
gaybı bilmenin mümkün olamayacağı 

vurgulanmaktadır. Muhammed b. Ah
med ei-Kurtubi. ibn Hacer ei-Heytemi. 
ibn Ebü Rendeka et-Turtüşi ve EbQ Be
kir ibnü'I-Arabi gibi alimler, hiçbir ema
reye dayanmadan gaybı bildiğini iddia 
eden kişinin küfre düştüğünü söylemiş
lerdir (el-Cami', VI I, 2-3 ; el· i' lam bi· ka· 

uatı'i'l-islam, s. 98- 104 ; Keş{ü 'z.zunO.n, 
ll , 1216). 

Gayb kavramının gizlilik ve bilinmez
lik vasıflarının asli veya arizi bir nitelik 
olup olmadığı tartışması. bu terimin ta
nımı konusunda farklı yaklaşımların be
nimsenmesi sonucunu doğurmuş, Kur'an 
ve hadiste gayb kelimesine yüklenen an
lamları değerlendiren islam bilginleri bu 
terimi farklı şekillerde tanımlamışlardır. 
Fahreddin er-Razi. Reşid Rıza gibi tef
sir alimleriyle Ahmed eş-Şintunavi ve 
Abdülkerim Osman gibi gayb konusun
da müstakil eser yazan müelliflere göre 
gayb "duyularla id rak edilemeyen"; Ra
gıb el-isfahani. Muhyiddin ibnü'I-Arabf 
ve Tehanevi'ye göre "duyularla idrak edi
lemediği gibi akılla da bilinemeyen"; Sey
yid Şerif ei-Cürcani'ye göre "akıl ve du
yular yanında batını hislerle de biline
meyen"; el-Muvatta' şarihi Ebü'I-Velid 
ei-Baci'ye göre "ma'düm ve hakkında 

hiçbir bilgi elde edilemeyen" anlamına 
gelmektedir. Dini konulara pozitif yak
laşımları ile tanınan Ferid Vecdi'ye göre 
ise gayb realitenin zıddı . antik gerçekli
ği (vücüd-i haricisi) olmayan. hayali (zihni) 
şey demektir. Bilinemezlikle gizliliğin 

gaybın asli özelliği olduğunu ileri süren
ler terimi "zahiri ve batıni duyularla kav
ranamayan. delil ve emaresi bulunma
yan. insan bilgisinin kapsamı dışında ka
lan varlık alanı " biçiminde tanımlamış
lardır. Gaybın bu niteliklerini zaman, 
mekan ve şartlara göre değişen birer 
arizi vasıf olarak değerlendirenler ise 
kelimeyi "duyuların idrak sınırlarını aşan 
mevcüd veya henüz ma'dQm durumda 
olan varlık alanı" şeklinde tarif etmek
tedir. 

Zaman ve mekan engeli veya yaratılış 
özellikleri açısından sınırlı bir varlık olan 
insan gayb denilen alanla her an karşı 
karşıyadır. insanı merkez alan bir tasni
fe göre gayb mutlak ve izafi şeklinde 
ikiye ayrılır. Mutlak gayb da hakkında 
hiçbir şekilde bilgi sahibi olunmayan ve 
vahiy yoluyla sadece peygamberlere bil
dirilen gayb olmak üzere iki kısımdır. 

Vahiy yoluyla insanlara bildirilen ahiret. 
ruh, melek gibi hususların mutlak gayb 
olarak kabul edilip edilmeyeceği tartış
malıdır. Reşid Rıza, bu tür konuların mut-
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!ak gayba dahil edilmesi halinde izafi 
gaybın fizik alemde bazı insanların bilip 
bazılarının bilmediği konulara hasredii
miş olacağını (meçhul manasma gelece
ğinil kaydetmekte ve bunun doğru ol
madığını söylemektedir ( Te{sfrü 'l· me nar, 

VII , 422). Literatürde mutlak gayb ola
rak ele alınan konuların başında "beş 

gayb" (mugayyebat-ı hams) gelir (bk. MU
GAYYEBATl izafi gayb da fiziki alemle 
ilgili ve fizik ötesi olmak üzere ikiye ay
rılabilir. insanların kısmen de olsa bilgi 
sahibi olabildiği bu alan, hiçbir zaman 
sadece Allah'a mahsus mutlak gayb sı
nırlarını zorlamaz. Esasen bir kimse bir 
şey hakkında bilgi sahibi olabiliyorsa söz 
konusu husus onun için şehadet konu
mundadır. Bu açıdan izafi gayba "izafi 
şehadet" demek de mümkündür. "Gayb 
ile şehadetin kesişip iç içe girdiği kav
şak noktası varlığı" olarak nitelenebile
cek bir varlık yapısına sahip bulunan in
sanda akıl. ruh ve gönül gibi adlarla anı
lan bazı fizik ötesi boyutlar bulunmakta
dır (Ragı b el-isfahanl, Ta{sflü 'n ·neş' e tey n, 

S. 25 -27) Kur'an, alemde insan tarafın
dan müşahede edilen her şeyin görü
nen yönünün, bilinen fonksiyonunun öte
sinde görünmeyen ve bilinmeyen bir me
tafizik cephesinin de bulunduğunu ha
ber vermektedir (el-Bakara 2/ 74; el-isra 
17 / 44 ; el-Hac 22 / 18). Duyulur alemde 
gerçekleştiği halde zaman. mekan ve du
yuların yetersizliği gibi sebeplerle insa
nın bilgi sahibi olamadığı varlık alanları 
da mevcuttur. 

Kur'a n-ı Kerim'de gayb konusu ahlak 
açısından da ele alınmaktadır. Adem'in 
yaratılışını anlatan ayetler "türab" !Al-i 
imran 3/591. "tin" (ei-A'raf 71 12) ve "ha
me-i mesnQn" (ei-Hicr 15 / 28) gibi keli
melerle fizik aleme ait maddi yönüne. 
ona ruh üflendiğini ifade eden ayetlerle 
de (ei-Hicr 15 / 29) gayb alemine ait yö
nüne dikkat çekerek insanı gayb ve şe
hadetin birleşimi olarak göstermekte
dir. Onun yaratılışındaki bu düalizme çe
şitli hadislerde de işaret edilmektedir 
(bk. Buhar!, "Enbiya' ", ı ; Müslim. "~a
der", ı ı . Kur'an'da müminlerin özellikle
ri anlatılırken "gayba inananlar" (el -Sa
ka ra 2/ 3), "görmedikleri halde rablerine 
gönülden saygı gösterenler" (el-Enbiya 
21 1 49 ; Kaf 50 / 33; el -Mülk 67 1 12) şek
linde nitelemeler yapılmaktadır. Ancak 
burada söz konusu olan ilişki Eflatun'
daki gibi hayali değil gerçektir. Zira Al
lah alemle devamlı münasebet içinde
dir ve her an yaratma halindedir (er-Rah
man 55 1 29). Kur'an'da insanla sürekli 
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ilişki halinde olduğu belirtilen ikinci gay
bi varlık meleklerdir. Melekler her an 
insanların yanı başında onların yaptıkla

rını kaydetmekte (Kaf 50 / 17-18), onları 

tehlikelerden korumakta (ei-En'am 6/ 
61 ), inananlara mağfiret dilernekte (Ga
fir 40 / 7) ve nihayet günü gelince ruhla
rını kabzetmektedir (el-En'am 6/ 6 ı; en
Nahl 16/ 32; Muhammed 47 / 27). Bu an
lamda üçüncü gaybi varlık ise şeytan
dır. Şeytan insana vesvese vererek (el
A'raf 71 200; Fussılet 4 ı 1 36), düşmanlık 

yaparak (el-Maide 5/ 91; Yasin 36/60), 

kötü şeyleri güzel göstererek (el-En 'am 
6/ 43, ı 37) meleklerin aksine kişiyi olum
suz yönde etkilerneye çalışmaktadır. 

Kur'an-ı Kerim diğer bir gaybi varlık 
olan cinlerin hem antik olarak varlığını. 
hem de insanlarla temasını melek ve 
şeytan kadar sık olmasa da vurgulamak
tadır (mesela bk. en-Nemi 271 ı 7, 39; Se
be' 34 / 12, 14; el-Cin 72 / 6). Kur'an. in
sanların gaybla antik yönden olumlu iliş 

ki içinde bulunaniarına mümin, olumsuz 
olanlarına ise kafır demektedir. Kur'an'a 
göre bu ikinciler gaybdan kendilerine yö
nelen yaratma, murakabe, yanıltma gi
bi mekanizmalardan habersiz oldukları 
için her şeyi dünya alemi ve fiziki çev
re ile sınırlı görürler. Halbuki Kur'·an'ın 

gayb telakkisi insanın dünya hayatı ve 
ahlak anlayışıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır. 
Bu dünyada yapılan her işin gaybf ale
min bir bölümünü oluşturan ahiretle çok 
yakın münasebeti vardır. Mümin, ahiret 
sorumluluğuna ve gaybf murakabeye ina
nır, davranışlarını da buna göre düzen
lerse İslam'ın öngördüğü ahlaki seviye
ye ulaşır. 

Literatür. Gayb konusunda çeşitli mü
elliflerce kaleme alınan klasik ve yakın 
döneme ait pek çok eser bulunmakta
dır. Bu. geniş literatürün bir kısmı ko
nuya dair ayetlerin yorumu, bir kısmı 
da müstakil çalışmalar şeklindedir. Gayb
la ilgili bazı ayetlerin tefsiri mahiyetin
de yazılan müstakil risaleler arasında, 
Muhyiddin İbnü'I-Arabf'nin Kitabü'l - Gii
yat mine'l - gayb if tefsiri ba'ii'l-fıyat 
(Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 
ı 777), Seriyyüddin İbnü's-Saiğ Muham
med b. İbrahim'in Risôle ii izahı ittı
la 'i '1- gayb ii ~avlihi te 'ôia "tel d Y~?
hirü 'ala gaybihi aJ:ıaden" (Süleymani
ye Ktp., Esad Efendi, nr. 3634) adlı risa
leleriyle Azmizade Mustafa Haleti (Sü
leymaniye Ktp., Uileli, nr. 252), Ganfzade 
Mehmed Nadirf (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 246) ve Muhammed b. İbra
him ei - Mısrf (Süleymaniye Ktp., Esad Efen-
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di, nr. 246) gibi müelliflerin aynı ayetin 
(el-Cin 72 / 26) tefsiriyle ilgili risalelerini 
zikretmek gerekir. 

Kur'an'ın gayb konusundaki ana te
rimlerinden biri olan "mefatfhu'l-gayb" 
tamlaması bu alana ilişkin pek çok ese
re ad olmuştur. Nitekim Sadreddin-i ŞI
razı (Tahran ı 971). Muhyiddin İbnü'I-Ara
bf (Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 
2073, 2111; Esad Efendi, nr. 1277; Hacı 

Mahmud Efendi , nr. 2960; Şe hi d Ali Paşa , 

nr. 2736, 2813), Sadreddin Konevi (İÜ Ktp, 
AY, nr. 4164, 4492, 6374), Muhammed Ba
kır ei-İsfahani, Muhammed Hicazf ei
Cfzf ei -Halvetf (GAL, rı. 447). İsmail Ru
sühf Ankaravf (Süleymaniye Ktp., Hacı 

Beşir Ağa , nr. 35; Beyazıt Devlet Ktp., nr. 
540) ve Zerkavi (Kah i re ı 325 1 ı 907) gi
bi birçok müellif eserlerine MefôtiJ:ıu'l
gayb (Misali [Gülbabai, Miftahu'l·gayb, 
iü Ktp .. TY, nr. 77) adlarını vermişlerdir. 
Abdülkadir- i Geylani (İstanbul ı 28 ı ; Ka
hi re ı 304, ı 3 ı 7; Dımaşk ı 986, nşr. M. Sa
lim el-Bevvab), Şerefeddin Hüseyin b. Mu
hammed et-Tibf (Süleymaniye Ktp ., Aya
sofya, nr. 370-371 ; Hacı Mahmud Efendi, 
nr. 64; Esad Efendi, nr. 238) ve Sa'deddin 
et-Teftazanf'nin (Süleymaniye Ktp ., Mah
mud Paşa, nr. 62) gayb konusuna dair 
eserleriı·ıin adı ise F_ütUJ:ıu '1- gayb 'dır. 

Gazzalf er-Risaletü'l-ledünniyye (Ka
hire 1328, ı 343, 1353); Muhyiddin İbnü'I
Arabf Şa~~u '1- ceyb li -miftahi'l - gayb 
(İÜ Ktp., AY, nr. 3672 , 4203); Nüreddin 
İbn Ganim ei-Makdisf el-FütUJ:ıôtü'l
gaybiyye fi'l- esrari '1- ~albiyye ( Beya
z ı t Devlet Ktp. , nr. 8054); Abdülganf en
Nablusf MetatiJ:ıu'l- ~ulub ti 'ilmi'l
J:ıuiur ve'l- guyub (Süleymaniye Ktp ., 
Esad Efendi, nr. 3607); el-Lü'lü'ü'l
meknun ii hükmi'l - il]bôr 'amma se
yekun (Süleymaniye Ktp. , Hasan Hüsnü 
Paşa, nr. 660) ve el-Ma 'rifetü'l- gaybiy
ye Şerf:ıu'l- 'Ayniyyeti'l-ceybiyye (Sü
leymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa , nr. 
645); Saçaklızade Mehmed Risaletü'l
gayb (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
ı ı 84; Hamidiye, nr. 1442); Müsa b. Tahir 
Tokadi Mantık u '1- gayb (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. ı ı ı 5); Şerefeddin 

ei-Kevkebanf el -Yemeni Sehmü'l - gayb 
ii işbôti'i-iamir bila reyb (MÜ ilahiyat 
Fakültesi Ktp ., nr. ı ı 19); Ali b. Abbas ei
Kafkasf Kavaninü '1 -melekuü'l- gaybiy
ye ii usuli'l - cefri'l- hafiyye (İ ü K tp , TY, 

nr. 6740); Nazif b. Muhammed Mevarid-i 
Gayb (İÜ Ktp., TY, nr. 6625); İmamzade 
'Alemü '1- gayb (Süleymaniye K tp., Mih
rişah Sultan, nr. 203); İzzüddin en -Nese
fi Risale der Beyan-ı 'Alem-i Gayb 

ve'ş-şehôde (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali 
Paşa, nr. 2802); Muhammed Şuayb ei-İb
şfhf Şa~~u'l - cüyub 'an esrari me 'ani'l
guyub (Süleymaniye Ktp., C:sad Efendi, 
nr. 1687); Muhammed Hicazf ei-Cfzf ei 
Halvetf aynı adı taşıyan ( GAL, ll, 44 7; 

Suppl., ll, 469) ve Muhammed b. Ali en
Nazillf Mefatihu'l-guyub ve marile
tü '1- kulUb adlı eserleriyle bu li teratürü 
zenginleştirmişlerdir. 

Ali Abdülcelfl Radi'nin el- 'Alem gay
rü'l-manzur (Kahire ı945), Tevfik et
Tavfl'in et- Tenebbü' bi'l- gayb 'inde 
müfekkiri'l-İslam (Kahire, ts . [Darü'l
maarifl ), Ahmed eş - Şintunavf'nin et- Te
nebbü' bi'l-gayb ~adimen ve J:ıadi
sen (Kahire, ts. [Darü'l-maarifl ). Abdül
kerfm Osman'ın Rihletü 'abri'l- gayb 
beyne ayaü'l-~ur'an ve safahôü'l
ekvan (Kahire, ts. [Darü's-selam[), Bes
sam Selame'nin el-lman bi'l-gayb (Zer
ka ı983), Yahya Salih'in el - İnsan ve'l
gayb (Beyrut ı 986) adlı eserleriyle Mu
hammed Ali ei-Bazürf'nin el-Gayb ve'ş
şehade min hilali'l-~ur'an ' ı (Beyrut 
ı987), ayrıca Said Nursi'nin Sikke-i Tas
dik-i Gaybi (İstanbul 1991) adlı Türkçe 
eseri gaybla ilgili olarak yazılmış yakın 
döneme ait eserlerdir. 

HalisAlbayrak Kur'an'da İnsan - Gayb 
İlişkisi (İstanbul ı 993), İlyas Çelebi İs
lam inancında Gayp Problemi (İstan
bul 1996) ve Mustafa Ertürk Metin Ten
'kidi Prensipleri Açısından Sahih-i Bu
hari'deki Bazı Fiten Hadislerinin De
ğerlendirilmesi (doktora tezi, 1995, İSAM 
Ktp., nr. 35228) başlıklı akademik çalışma
larında gayb konusunu incelemişlerdir. 
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GAYBET 

(~1) 

Salikin kendisine gelen 
bir varid ve ithamın tesiriyle 

şuur halini kaybetmesi 
anlamında tasawuf terimi. 

_j 

Sözlükte "bir şeyin bir başka şey için
de kaybolması. kişinin kendini kaybet
mesi" gibi manalara gelen gaybet. tasav
vuf terimi olarak "salikin var id* ve itha
mın tesiriyle kendinden geçerek dış dün
ya ile ilgili şuurunu kaybetmesi" anla
mına gelir. " Hazır bulunmak. rahat ol
mak; yüce makam" anlamlarındaki hu
zur ise genel olarak gaybet halinin so
na ermesiyle birlikte başlayan uyanıklık 
durumunu ifade eder. Gaybet halini ya
şayan salike gaib. huzur halinde bulu
nana ise hazır denilir. 

SGfiler. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ba
zı olayları bu terimi izah etmek için kul
tanırlar. Özellikle Hz. Yusuf'u gören ka
dınların şaşkınlıktan ellerini kesmeleriyle 
(Yüsuf 12 / 31. 50) Hz. Meryem'in, "AIIah'a 
oruç adadım. bugün hiçbir insanla ko
nuşmayacağım" (Meryem 191 26) şeklin
deki ifadesini gaybet haliyle açıklarlar. 

Kabz- bast, sekr- sahv. fena- b eka gi
bi genellikle beraber kullanılan gaybet
huzür terimlerini safiler değişik şekil
lerde açıklamışlardır. Muhyiddin İbnü'I
Arabi'ye göre her hazır gaibdir. her gaib 
de hazırdır (el-Fütat:ıa~ ıı. 544). Hak ile 
huzur kendinden gaib olmak. kendinden 
gaib olmak ise Hakk ' ın huzuruna çık

maktır. Gaybetin son noktasını "gaşyet" 

olarak niteleyen Kuşeyri ise bu terimler
le diğer tasawuf terimleri arasındaki 

yakınlık ve farklılıklar üzerinde durmuş
tur. Ona göre heybet* in hakkı gaybet
tir, heybet sahibi olan her salik gaybet 
halinde bulunur. Gaybetin az veya çok 
sürmesi de heybetle ilgilidir. Gaybet ha
li sona erince sahv* hali başlar. Sekr* 
gaybetten daha kuwetli olabileceği gi
bi aksi de mümkündür. Salikin halktan 
gaybeti oranında Hak ile olan huzuru 
mükemmelleşir. Nihayet gaybet ve sekr 
Hak ile huzuru, temkin ve sahv ise halk 
ile huzuru ifade eder (Kuşeyri , ı, 266) . 

Gaybetin varid ve sebebi de çok de
ğişik olabilmektedir. Zikir ve tefekkür 
sonucu ortaya çıkan his ve müşahedeler 
saliki bu hale ulaştıracağı gibi Allah'ın 
rahmet veya gazabına işaret eden. cen
net veya cehennemi, sevap veya azabı 

hatırlatan bir ses, tavır ve davranış da 
kişinin gaybet haline girmesine yol aça-
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bilir. Nitekim tasawuf kaynakları , de
mircinin ocağında kor haline gelen demi
ri görünce cehennemi hatıriayarak ken
dinden geçen sGfilerin varlığından bah
seder. Hücviri. gaybet halini yaşayan ba
zı sGfilerin namaz kıtarken huzur haline 
geçtiklerini, bazı süfilerin de huzur ha
linde iken namazla birlikte gaybet ha
line girdiklerini söyler : ancak namazla 
söz konusu haller arasında böyle bir pa
ralelliğin kurulmasını uygun görmez (Keş

fü'l-mat:ıcab, s. 438) . Cüneyd-i Bağdadi. 
"Vecd ile birlikte olan kurb cem'dir, be
şeriyet ile olan gaybet ise tefrikadır" (Sü
lemi. s. 157) sözüyle gaybetin cem' -tef
rika halleriyle olan yakınlığını ortaya koy
muştur. 

SGfiler arasında farklı şekilde değer
lendirilen bir başka husus da bu iki te
rimin birbirine göre durumudur. Hücvi
ri'nin verdiği bilgiye göre tasawuf anla
yışını gaybet- huzur esasına dayandıran 
İbn Hafif başta olmak üzere Haris ei
Muhasibi. Cüneyd-i Bağdadi. Sehl b. Ab
dullah et-Tüsteri. Ebü Hafs ei-Haddad, 
EbG Muhammed ei-Ceriri, Husri gibi bir 
grup mutasawıf huzur halini gaybet ha
linden daha üstün tutarlar. Onlara göre 
bütün güzellikler huzura bağlıdır. Gay
bet Hakk'a giden bir yoldur, huzüra va
rınca yol afet haline gelir. Çünkü mak
sat hasıl olmuştur ; illet ve sebebe artık 
gerek yoktur. Nefsinden geçen herkes 
Hak ile huzGrda olur. Gaybetin fayda
sı huzGrdur, huzürsuz gaybet cinnettir. 
Gaybette "hicab"ın sıkıntısı . huzürda ise 
" keşf"in rahatlığı vardır. Salik, kendi ter
cihlerinin yerine Hakk'ın tercihlerini ko
yabilmesi için huzur halinde olmalıdır. 

Gaybet halinde bu durum gerçekleştiri
lemez. 

Aralarında İbn Ata, Hallac-ı MansGr, 
Ebu Bekir eş-Şibli, Bündar b. Hüseyin, 
EbG Hamza ei-Bağdadi. SemnGn Muhib 
gibi sGfilerin bulunduğu diğer bir grup 
mutasawıf ise gaybet halini huzur hali
ne tercih eder. Gaybet haliyle yaratılış 
ve elest bezmi arasında ilgi kuran bu 
safilere göre huzur halinin mükemmel
liği gaybet haline göredir. RGzbihan-ı 
Bakli'nin gurbeti, "Ruhun ezeldeki gay
bet halidir" (Şert:ı-i Şatt:ıiyyat, s. 634) şek
linde tarif etmesi de konunun elest bez
miyle olan yakınlığını göstermektir. Al
lah'ın gaybet halini yaşayan sGfiye tat
tırdığı zevki makamların ve kerametie
rin en yücesi olarak değerlendiren Nec
meddin-i Kübra gaybet halindeki müşa
hedelerini Fe va, ilfu ·ı- cemal adlı ese
rinde anlatmıştır. Ankaravi gaybeti sa-
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