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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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likin ve arifin gaybeti diye ikiye ayırmış 
ve, "Gaybet eşyadan gaib, Hak'la hazır 
olmağa derler" (fvlinhacü 'l-{ukara, s. 246) 

cümlesiyle bu iki kelimeyi aynı tarifte 
ifade etmiştir. Tasawufi eserlerin çoğun
da gaybet- huzUr terimleri birlikte kul
lanılmıştır . Herevi'nin Menilzilü's -sa ' i 
rin 'inde olduğu gibi bazı kaynaklarda 
gaybet işienirken huzUr ayrı bir terim 
olarak ele alınmamıştır. Kelabazi ise hu
zUr yerine şühüdu kullanmıştır (et- Ta 'ar

ruf. s. ı40 ). Bu tasnifi benimseyen Şeha
beddin es-Sühreverdi, şühüdu bazan mu
rakabe, bazan da müşahede ile ulaşılan 
huzUr hali olarak tarif etmiştir. Baklf. 
gaybeti aklın. nefsin, ruhun ve sırrın 

gaybeti şeklinde dört gruba ayırmıştır 
( Şerh- i Şathiyyat, s. 55 1-552) . 
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GAYBET 
(~1 ) 

Özellikle İsnaaşeriyye inancında görülen, 
on ikinci imarnın ölmeden 

insanlar arasından ayrılıp gizlenmesi 

L 
manasında bir terim. 

_j 

Sözlükte. "insan bilgisinin dışında kal
mak. duyularla algılanamamak. gizlen
mek" anlamına gelen gayb kökünden 
isim olup "kaybolma. gizlenme" demek
tir. islam'dan önceki dönemlerden iti
baren kullanılan bu kavram. bazı pey
gamber veya imamların bir süre gözden 
kaybolmalarını ifade eder. Gaybetle il
gili en eski bilgi, revrat'ta kaydedildiği 
üzere İdris ' in "Allah ile yürüdüğü" ve Al
lah ' ın onu yanına alması neticesinde göz
den kaybolduğu şeklindedir (Tekvln, 51 
24) . Yine Tevrat'ta, İlyas'ın Elişa ile yü-
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rürken ateşten atların çektiği ateşten 

bir arabanın gelip onları birbirinden ayır
dığı . İlyas'ın kasırga ile göklere çıktığı 
(ll. Krallar, 2/ 1- ı 2), Rabbin büyük ve kor
kunç günü gelmeden önce peygamber 
olarak geri gönderileceği , dünyanın la
netlenmemesi için insanları ıslah ede
ceği (Malaki, 4 / 5-6) belirtilmektedir. İl 
yas' ın gaybeti ve geri dönmesi şeklin

deki inanca İncil'de de rastlanır (Markos, 
9 / 2-1 3). Ayrıca Hz. isa'nın kabrinden kı
yamı . sernalara yükselmesi, sonradan di
ri olarak Mecdelli Meryem ve on bir ha
varisine görünmesi. ardından göğe alın
ması (Markos. ı 6/ 6- 20) gibi hususlar da 
Hıristiyanlık'ta gaybet konusunda bazı 

düşüncelerin varlığını ortaya koyar. 

Kur 'an - ı Kerim'de İdris ' in doğru söz
lü bir peygamber olduğu ve Allah tara
fından yüce bir yere yükseltildiğİnden 
söz edili rse de (Meryem 19/ 56-57) İlyas 
hakkında peygamber oluşu dışında (ei
En'am 6/85 ; es-Saffat 371 123- ı 32 ) bir 
açıklama mevcut değildir. Hz. MUsa'nın, 

ilahi va h yi almak için Tür dağına gitmek 
üzere kavminden kırk gece uzaklaşma

sından (ei-A'raf 71 ı 42- ı4 3l. yine MUsa 
ile yol arkadaşından, islam literatüründe 
Hızır diye adlandırılan ve kendisine Al
lah tarafından özel bir ilim verilen gaib 
kişiden bahsedilmektedir (ei-Keh f ı 8/ 
65 -821. Ayrıca Hz. isa ' nın muhalifleri ta
rafından öldürülmediği ve asılmadığı , 

Allah ' ın onu kendisine yücelttiği de be
lirtilmektedir (en -Nisa 4 / 1 56-ı 58) Bü
tün bunlardan. islam 'dan önce gelen 
peygamberlerden bir kısmının bazı se
bepler yüzünden kavimlerinden bir sü
re ayrılıp sonra döndükleri, bazılarının 

da ilahi kitapların ifadesiyle "AIIah 'ın ka
tına yükseltildikleri " (ölümleri sonucu ila
hi nimetiere kavuşturuldu k l a rı l anlaşılmak

tadır. ResGl -i Ekrem'in vefatından son
ra Hz. Ömer'in, bazı münafıkların Pey
gamber'in öldüğünü iddia ettiklerini, hal
buki onun ölmediğini. MUsa 'nın kavmin
den kırk gece ayrıldıktan sonra dönüşü 
gibi onun da döneceğini belirten cümle
leri (Taberi . llL 200) her ne kadar büyük 
bir üzüntünün etkisiyle söylenmişse de 
o devirdeki gaybet ve rec'at telakkisini 
bir ölçüde yansıtmaktadır. 

Hz. Ali'nin hayatında onun ilah oldu
ğunu ileri sürerek ölümünü kabul etme
yen, kıyamet gününden önce tekrar dö
nüp dünyayı ıslah edeceğini söyleyen aşı
rı taraftarları . islam'da ilk mezhebi gay
bet düşüncesini ortaya koymuş oluyor
lardı . Bundan sonraki gaybet Muham
med b. Hanefiyye ile ilgilidir. Keysaniy-

ye adıyla anılan taraftarları onun ölme
diğini, Medine yakınlarındaki Radva da
ğında gizlenip gözden kaybolduğunu. 

kıyamet gününden önce ortaya çıkarak 
düşmanlarından intikam alacağını ileri 
sürmüşlerdir. Bundan başka ilk İsmaili
ler de Muhammed b. İsmail ile nesiin
den gelen imamların Fatımfler Devleti'
nin kurucusu Ubeydullah ei-Mehdf'ye 
kadar bir nevi gaybet sayılabilecek giz
lilik (setr) içinde bulunduklarını kabul et
mişlerdir. 

İslam fırkaları içinde, son imamları
nın süresi bilinmeyen bir gaiblikten son
ra dönüp dünyayı ıslah edeceği fikrini 
bir iman esası haline getiren tek fırka 
isnaaşeriyye ' dir. Bu fırkaya göre gaybet 
Adem, İdris , NUh, İ brahim, Müsa, isa ve 
Hz. Muhammed'in sünneti veya davra
nış tarzıdır (Mecl isi, Ll . 2 I 7). Şii rivayetle
rine göre Hz. Peygamber, on ikinci imam 
Muhammed el -Mehdi ei-Muntazar'ın 

isim, künye, vücut yapısı ve davranış yö
nünden kendisine benzeyeceğini , onun
la insanların sapıklığa düşeceği bir gay
bet ve bocalama dönemi başlayacağını , 

daha sonra karanlıkları delen bir gök
taşı gibi döneceğini , zulümle dolmuş bu
lunan yeryüzünü adaletle dolduracağını 
açıklamıştır (ibn Babeveyh, L 287 ). Mu
hammed ei-Mehdf'nin gaybete gireceği 
hususu. başta Hz. Ali ve Fatıma olmak 
üzere nesillerinden geldiği on imam ta
rafından da açıkça ortaya konmuştur 
(a.e., 1, 288-332; ll , 333-409) 

isnaaşeriyye'nin on birinci imamı Ha
san ei -Askerf'nin 260 (873) yılında ve
fatından sonra mensupları on dört gru
ba ayrılmış ve imarnın ölmediği , imarnet 
görevini yapacak oğlu bulunmadığından 
dünyanın imamsız kalmaması için öl
dükten sonra tekrar imarnet görevini 
devraldığı veya ölümünün ardından ima
metin kardeşi Ca'fer'e geçeceği , yahut 
ölümünde beş yaşında olan oğlu Muham
med 'in imam olması gerektiği gibi hu
suslarda ihtilafa düşmüşlerdir ( gen iş bil
gi için bk. NevbahtT, s. 79-94) Çoğunluk 
Hasan ei -Askerf'nin oğlu Muhammed'in 
imametini kabul etti. Onlara göre As
keri. AbbasHer'in kötülük yapmasından 
korktuğu için oğlunun doğumunu gizle
mek zorunda kalmıştı. Daha doğumun
dan itibaren kendisine birçok mUcize at
fedilen Muhammed b. Hasan, beş ya
şında iken kırk yaşındaki bir kişinin ol
gunluğuna ulaşmıştı. Bu imam. babası
nın ölümünden sonra Abbasiler'in ken
disini öldürme niyetinde olduğunu bil
diği için Allah ' ın takdir ettiği bir zama-


