
Ebu Bekir ei-Vasıtl ve Ebu Sald-i Ebü'I
Hayr gibi sütilere göre Allah ile salik ara
sındaki ilk ve en kalın perde nefis ve ben
liktir. Sütiler bu perdeyi fena ve mahv yo
luyla kaldırmaya çalışmışlardır. Cüneyd-i 
BağdMI'ye göre avam için nefse, halka ve 

. dünyaya, havas içinse ibadete, sevaba ve 
keramete güvenmek perdedir (Herev'1, s. 
226) . Kalbin mühürlenmiş olması kafirler 
için, katılaşması münafıklar için . karar
ması da mürninler için perdedir (Serrac, 
s. 451 ). Bazı sQfılere göre dört hicab (dün
ya , nefi s, halk ve şeyta n), bazılarına göre 
yedi hicab (yeme içme, şehvet , çoluk ço
cuk tutkusu, mal ve makam hırs ı, ri ya ve 
bencillik) vardır. insanda bu beşeri sıfat
Iarın baskın olmasına "istitar" ve "ihticab" 
denir. 

"AIIah'ın hicabı nurdur. bu hicabı aça
cak olsa zatının nurları bütün varlıkları 
yakar" mealindeki hadis ( Müsned, IV, 40 1; 
Müslim, "Iman" , 293; İbn Mike, "Mu~d
dime" , 13) tasavvuti eserlerde. "AIIah ' ın 

·nurdan ve zulmetten yetmiş bin perdesi 
vardır" şeklinde rivayet edilir (Gazza l'1 , 
Mişkatü 'l-envar, s. 84; NecmeddTn-i Da
ye, s. 31 0). Halvetiyye tarikatında seyrü 
sü!Qk yapılan yedi esrnan ın (la ilahe illai
Iah, Allah. hO, hay, hak. kayyGm, kahhar) 
her birinin yetmiş bin perdesi vardır. Kah
har esmasını tamamlayarak nefs-i karni
le makamına erişen salike yetmiş bin h i
cab açılmış olur. Yukarıdaki hadis sütiler
ce çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bir 
yoruma göre madde ve insanın kötü huy
ları zulmanl, iyi huyları , ibadetler i ve Al
lah'ın tecellileri nurani birer perdedir. 
Hakk'ın her bir tecellisi aynı zamanda 
onun bir üstündeki tecelliyi örten nura
ni perdedir (Aynülkudat el-HemedanT, s. 
102) . 

Bazılarına göre nefis, kalp , akıl, ruh ve 
hatinin her birinin kendine has bir per
desi vardır. Nefsin perdesi arzular. kalbin 
perdesi Hak'tan başkasını düşünme, ak
l ın perdesi makuller, ruhun perdesi te
maşa . hatinin perdesi de ilahi azarnet ve 
kibriyadır (TehanevT, ı. 304). İlahi hakikat
Ierin aniaşılmasına taklit perdesi engel 
olur. Mezheplerine taassup derecesinde 
bağlı olanlar dini gerçekleri kavrayamaz
lar. Hz. İbrahim'in yıldızları, ayı ve güne
şi görüp bunlara rabbim demesi nurani 
perdeleri görmesinden ibarettir (Gazza-
1'1, İf:ıya', lll , 12. 13. 395 : Şah Veliyyullah 
ed-DihlevT, 1, 117-120). 

Muhyiddin İbnü' I -Arabl. sonsuz olan ila
hi isiınierin her bir inin bir üsttekine per
de teşkil ettiğini, nefsin karanlık perde
lerini riyazetle aşan bir salikin nur perde-

lerinde de yükselmesi gerektiğini belirt
miştir (el-Fütüf:ıat, ll , 159; lll , 65-68, 86) . 
İbnü'I-Arabl'nin takipçilerinden Kaşanl 
hicabı . "ilahi tecellileri kabule engel ola
cak şekilde maddi suretierin kal be yerleş

mesi" şeklinde tarif etmiş ve genellikle 
bu tarif kabul edilmiştir . 

Ölen veya ölmek üzere bulunan bir kim
se perde açıldığı için gerçeği çıplak olarak 
görür (bk. Kaf50/23; krş. Kehf 18/101). in
sanla gayb alemi arasında bulunan per
de ölümle kalkar. Mutasavvıflar, "ölme
den önce ölmek" suretiyle bu perdenin 
açılmasının mümkün olduğuna i nanırlar. 

Bu yoldan perdenin açılmasına "keşf" , bu 
mertebeye erip gaybın esrarına vakıf ola
na "mükaşif" (ehl-i keşf. ehl-i mükaşefe) de
nir. 

Mutasawıflar Hak'la veya ilahi hakikat
la arasında perde bulunan. bu yüzden ila
hi gerçeklerin özüne nüfuz edemeyen 
alimiere ve hatta bazı mutasavvıflara 
"mahcub" (perdeli) derler. Hücvlrl, eseri
ne Keşfü 'l-ma]J-cO.b adını vermesinin se
bebi ni açıklarken mahcubların önünde 
var olan perdenin mükaşefe ehlinin önün
de bulunmadığını ifade eder (Keşfü'l
mahcilb, s. 78) . Gazzali mahcubları üçe 
ayırır : Önlerine yalnız karanlık perdesi çe
kilenler. karanlık-nur karışımı perde çe
kilenler. saf nurdan perde çekilenler. Birin
ciler tabiat ve maddeden başka bir şey 
görmeyen inkarcı lar. ikinciler batıl bir di
nin veya mezhebin mensupları, üçüncü
ler ise filozoflardır. Zaman zaman pey
gamber ve velllerin önüne de nurani per
deler çekilir, ancak bu onlar için ilahi bir 
Iutuftur: zira sürekli olarak ilahi nuriara 
m uhatap olmaya hiç kimsenin gücü yet
mez. Nitekim Hz. Peygamber, "Bazan 
kalbimi bir perde örter. onu kaldırmak 
için yüz defa istiğfar ederim" (M üslim, 
"Zikir" , 41 ; Ebu DavGd. "Vitir", 26) mea
lindeki hadisiyle buna işaret etm iştir 

(Gazzall, İ/:ıya', lll. ı ı . 12, 395) . Tasaw uf
ta bu perdeye "gayn", diğer üç perdeye 
de "reyn" denilmiştir (HücvTrT, s. 79). 

Fena makamına eren salik hakiki ve ye
gane failinAllah olduğunu kavrar. Bu ma
kam da olanlar, bütün varlıkların yapıp et
melerini gölge oyununda perdeye yans ı

yan görüntülere benzetirler. SGfi şairler 
tarafından öteden beri kullanılan bu teş
bih üzerinde İbnü'I-Arabl geniş olarak 
durmuş (el-Fütil/:ıiit, ll , 159; lll, 65 , bab 
317, 86), bazı mutasawıflar Karagöz oyu
nundaki perdeyi tasawufi açıdan yorum
lamışlardır (Konuk, Fusilsü 'l-hikem Ter
cüme ve Şerhi !haz. Tahral ı- EraydınJ, 

Tahra lı ' nın önsözü , lll, 44-63 ). 

HiCABE 

"Hicab-ı izzet" denilen bir perde ile ör
tülü olduğundan Hakk'ın zatı bilinemez 
ve künhü id rak edilemez: bu perde keşif
le açılmaz. Burada sadece hayret söz ko
nusu olur. Hace Abdullah Hereviizzet hi
cabını "O'nun O'luğu" ( Hakk'ın mahiyeti) 
şeklinde açıklamıştır. 
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HiCABE 
( ~l::=' ') 

Kabe'nin bakımı, 
kapısının ve anahtarlannın 

muhafazası görevi. 
_j 

Sözlükte "örtmek. birinin bir yere gir
mesine engel olmak" anlamına gelen hi
dibe kelimesi terim olarak başta Kabe'
nin bakımı. kap ısının ve anahtarlarının 
muhafazası ve kapısının belli zamanlar
da ziyaretçilere açılması olmak üzere ma
kam-ı İbrahim' in, hediye edilen kıymetli 
eşya ile iç ve dış örtülerin korunması ve 
bakımı gibi önemli hizmetleri ifade eder. 
Hi ca be kaynaklarda "Kabe'ye. hizmet et
mek" anlamındakisidane ile (sedane) bir
likte de kullanılmıştır. Si danenin Kabe ile 
ilgili bütün hizmetleri, hicabenin ise yal
nız kapısıyla ilgili hizmetleri ifade ettiği 
de ileri sürülmektedir. Hicabe görevinde 
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H iCAB E 

bulunanlara hacib veya sad in denilir; ay
rıca bunlar hacebi nisbesiyle de anıtmış
lardır (Sem'ani, ll, 277). 

Rivayetlere göre hicabe görevi Hz. İs
mail' den bir nesil sonra Cürhümlüler'e, . 
onlardan da Huzaalılar'a geçmişti ve reis
Ieri Huleyl b. Hubşiyye tarafından yürü
tülüyordu. Huleyl'in kızı ile evlenen Kusay 
kayınpederinin ölümünden sonra Mek
ke'nin hakimi oldu; dolayısıyla Kabe'ye 
ve hacılara hizmet etme görevini de üst
lendi. Kusayy'ın vasiyetine uygun olarak 
yerini oğullarından Abdüddar aldı ve böy
lece hicabe de onun soyunun elinde ba
badan oğula sırasıyla Osman b. Abdüd
dar. Abdüluzza b. Osman. Ebu Talha (Ab-

Kabe'nin kapısı ve anahtarı 
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dullah) b. Abdüluzza, Talha b. Ebu Talha 
ve Osman b. Talha'ya intikal etti. Bu gö
rev. Mekke'nin fethi sırasında Osman b. 
Talha'nın uhdesinde bulunuyor ve Kabe'
nin anahtarı da onun annesinde duruyor
du. Hicabenin Abdümenafoğulları'nda ol
duğunu ve çekilen kura sonucu Hz. Pey
gamber'in büyük d ed esi Haşim b. Abdü
menafa geçtiğini, onun ölümünden son
ra soyuna intikal ettiğini. İslamiyet'in do
ğuşu sırasında Beni Haşim'in elinde bu
lunduğunu iddia edenler varsa da ( el-~a
musü 'l-islamf, rı. 38) bu doğru değildir. 
ResGl-i Ekrem, Mekke'nin fethedildiği gün 
tavafın ardından Osman b. Talha'yı çağır
dı ve Kabe'nin kapısını açtırarak Beytul
lah'ı içerideki resim ve putlardan temiz
lettikten sonra Bilal ve üsame ile birlikte 
içeri girip namaz kıldı (Buhari, "Şalat", 
· 8 ı ) . Dışarıya çıktıktan sonra Abbas ve Hz. 
Ali. sikaye ile birlikte hicabenin de kendi
lerine verilmesini istediler. Ancak ResGl-i 
Ekrem Kabe'nin anahtarını onlara verme
di ve Osman b. Talha ile amcasının oğlu 
Şeybe b. Osman'ı çağırarak, "Gün iyilik 
ve vefa günüdür. Ey Ebu Talha oğulları! 
Emaneti kıyamete kadar sizde kalmak 
üzere alın; hicabeyi sizden ancak zalimler 
geri alır" (ibn Sa'd, !!, ı 37) dedi ve anah
tarı ikisine teslim etti. Hz. Peygamber'in 
anahtarı sadece Osman b. Talha'ya verdi
ği de rivayet edilmektedir; ancak Osman 
b. Talha'dan sonra hicabenin Şeybe b. 
Osman'a geçmesi ve tarih boyunca onun 
nesiinde kalması dikkate alındığında 
anahtarın ikisine birlikte verilmiş olması 
ihtimali kuwet kazanmaktadır. ResGl-i 
Ekrem'in anahtarı verirken elbisesiyle 
gizlediği ve onlara da bu yönde davran
maları tavsiyesinde bulunduğu belirtil
mektedir. Anahtarın Abdüddaroğulları'

na, "Allah size emanetleri ehline verme
nizi emreder" (en-Nisa 4/58) mealindeki 
ayetin nüzGiünden sonra teslim edildiği 
de söylenmektedir (Taberi, V, 86-88). Öte 
yandan İbn Kuteybe ve İbn Hazm. Şeybe 
b. Osman'ın Osman b. Talha'nın oğlu oldu
ğunu kaydediyorlarsa da (el-Ma' arif, s. 70; 
Cemhere, s. ı 27) diğer kaynaklarda onun 
amcasının oğlu olduğu belirtilir ki doğru
su budur. 

Osman b. Talha Mekke'nin fethinden 
sonra Medine'ye döndü ve ResGiullah 'ın 

vefatma kadar orada kaldı. Bu zaman 
zarfında hicabe görevi Şeybe b. Osman 
ve oğulları ile kardeşi Vehb b. Osman ta
rafından yürütüldü; Osman b. Talha da 
geri dönünce onlara katıldı . Osman b. 
Talha'nın vefatı üzerine görevi Şeybe b. 
Osman ve onun ahfadı (Beni ŞeybeJ de-

vam ettirdi. İbn Kuteybe (ö. 276/889). Be
lazürl (ö . 279/892-93), İbn Abdülber en
Nemer'i (ö 463/1071 ). İbnü'I-Es'ir (ö. 630/ 
1233). Kalkaşend'i (ö. 821/1418) ve Eyüp 
Sabri Paşa (ö . 1308/ 1890). kendi zaman
larında hicabenin Ben! Şeybe tarafından 
yürütüldüğünü kaydetmektedirler; gü
nümüzde de bu görev Şeybe ailesinin elin
dedir (Muhammed b. el-Alevi el-Abbas, 
S. 1 25). 

Hz. Peygamber Mekke'nin fethi sırasın
da yaptığı bir konuşmada şunları söyle
miştir : "Dikkat edin! Kabe'nin hizmeti 
(sidanetü'l-beyt) ve hacılara su temini(sika
ye) dışında geçmişe ait bütün mefahir id
diası. kan ve mal davaları şu iki ayağırnın 
altındadır" (Müsned, rı, 36. 103). 
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Iii İBRAHiM SARIÇAM 

HiCAZ 
{j~f) 

Arabistan yarımadasında Kızıldeniz'in 
doğu sahili boyunca uzanan 

L 

ve Haremeyn ile mikat yerlerini 
içine alan coğrafi bölge. 

_j 

İslam coğrafyacıları genellikle Hicaz'ı 
yarımadanın önemli ve müstakil bir böl
gesi olarak tanıtırlar ( DiA, lll, 248). Bölge
ye Hicaz adının ne zaman verildiği kesin 


