HiCABE
Ebu Bekir ei-Vasıtl ve Ebu Sald-i Ebü'IHayr gibi sütilere göre Allah ile salik arasındaki ilk ve en kalın perde nefis ve benliktir. Sütiler bu perdeyi fena ve mahv yoluyla 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 . kararması da mürninler için perdedir (Se rrac,
s. 451 ). Bazı sQfılere göre dört hicab (dünya , nefi s, halk ve ş eyta n), bazılarına göre
yedi hicab (yeme içme, ş eh v et , çoluk çocuk tutku su, mal ve makam hır s ı, ri ya ve
bencillik) vardır. insanda bu beşeri sıfat
Iarın baskın olmasına "istitar" ve "ihticab"
denir.
"AIIah'ın hicabı nurdur. bu hicabı açacak olsa zatının nurları bütün varlıkları
yakar" mealindeki hadis (Müsned, IV, 40 1;
Mü slim , "I man" , 293; İbn Mike, "Mu~d
dime" , 13) tasavvuti eserlerde. "AIIah ' ın
·nurdan ve zulmetten yetmiş bin perdesi
vardır " şeklinde rivayet edilir (Gazza l'1 ,
Mişka tü 'l-env a r, s. 84; Necm eddTn-i Daye, s. 310). Halvetiyye tarikatında seyrü
sü!Qk yapılan yedi esrnan ın (la il ahe illaiIah, Allah. hO, hay, hak. kayyGm, kahh ar)
her birinin yetmiş bin perdesi vardır. Kahhar esmasını tamamlayarak nefs-i karnile makamına erişen salike yetmiş bin h icab açılmış olur. Yukarıdaki hadis sütilerce çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bir
yoruma göre madde ve i nsanın kötü huyları zulmanl, iyi huyları , ibadetleri ve Allah'ın tecellileri nurani birer perdedir.
Hakk'ın her bir tecellisi aynı zamanda
onun bir üstündeki tecelliyi örten nurani perdedir (Aynülkudat el-HemedanT, s.
102) .
Bazılarına göre nefis, kalp , akıl, ruh ve
hatinin her birinin kendine has bir perdesi va rd ır. Nefsin perdesi arzular. kalbin
perdesi Hak'tan başkas ını d ü ş ünme, akl ın perdesi makuller, ruhun perdesi temaşa . hatinin perdesi de ilahi azarnet ve
kibriyadır (TehanevT, ı. 304) . İlahi hakikatIerin aniaşılmasına taklit perdesi engel
olur. Mezheplerine taassup derecesinde
bağlı olanlar dini gerçekleri kavrayamazlar. Hz. İbrahim'in yıldızları, ayı ve güneşi görüp bunlara rabbim demesi nurani
perdeleri görmesinden ibarettir (Gazza1'1 , İf:ıya', lll , 12. 13. 395 : Şah Veliyyullah
ed-DihlevT, 1, 117-120).

Muhyiddin İbnü'I-Arabl. sonsuz olan ilahi isiınierin her birinin bir üsttekine perde teşkil ettiğini, nefsin karanlık perdelerini riyazetle aşan bir salikin nur perde-

lerinde de yükselmesi gerektiğini belirtmiştir (el-Fütüf:ıat, ll , 159; lll , 65-68, 86) .
İbnü'I-Arabl'nin takipçilerinden Kaşanl
hicabı . "ilahi tecellileri kabule engel olacak şekilde maddi suretierin kal be yerleş 
mesi" şeklinde tarif etmiş ve genellikle
bu tarif kabul edilmiştir.
Ölen veya ölmek üzere bulunan bir kimse perde açıldığı için gerçeği çıplak olarak
görür (bk. Kaf50/23; krş. Kehf 18/ 101). insanla gayb alemi arasında bulunan perde ölümle kalkar. Mutasavvıflar, "ölmeden önce ölmek" suretiyle bu perdenin
açılmasının mümkün olduğuna i nanırlar.
Bu yoldan perdenin açılmasına " keşf" , bu
mertebeye erip gaybın esrarına vakıf olana " mükaşif" (ehl-i keşf. ehl-i mükaşefe) denir.
Mutasawıflar Hak'la veya ilahi hakikatla arasında perde bulunan. bu yüzden ilahi gerçeklerin özüne nüfuz edemeyen
alimiere ve hatta bazı mutasavvıflara
"mahcub" (perdeli) derler. Hücvlrl, eserine Keşfü 'l-ma]J-cO.b adını vermesinin sebebi ni açıklarken mahcubların önünde
var olan perdenin mükaşefe ehlinin önünde bulunmadığını ifade eder (Keş fü'l
mahcilb, s. 78) . Gazzali mahcubları üçe
ayırır : Önlerine yalnız karanlık perdesi çekilenler. karanlık-nur karışımı perde çekilenler. saf nurdan perde çekilenler. Birinciler tabiat ve maddeden başka bir şey
görmeyen inkarcı lar. ikinciler batıl bir dinin veya mezhebin mensupları, üçüncüler ise filozoflardır. Zaman zaman peygamber ve velllerin önüne de nurani perdeler çekilir, ancak bu onlar için ilahi bir
Iutuftur: zira sürekli olarak ilahi nuriara
m uhatap olmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Nitekim Hz. Peygamber, "Bazan
kalbimi bir perde örter. onu kaldırmak
için yüz defa istiğfar ederim" (M üslim,
" Zikir" , 41 ; Ebu DavGd. "Vitir", 26 ) mealindeki hadisiyle buna işaret et m i ştir
(Gazza ll, İ/:ıya', lll. ı ı . 12, 395) . Tasaw ufta bu perdeye "gayn", diğe r üç perdeye
de "reyn" denilmiştir (HücvTrT, s. 79).
Fena makamına eren salik hakiki ve yegane failinAllah olduğunu kavrar. Bu makam da olanlar, bütün varlıkların yapıp etmelerini gölge oyununda perdeye yans ı 
yan görüntülere benzetirler. SGfi şairler
tarafından öteden beri kullanılan bu teş
bih üzerinde İbnü'I-Arabl geniş olar ak
durmuş (el-Fütil/:ıiit, ll , 159; lll, 65 , bab
317, 86), bazı mutasawıflar Karagöz oyunundaki perdeyi tasawufi açıdan yorumlamışlardır (Konuk, Fusilsü 'l-hikem Tercüm e ve Şerhi !haz. Tahral ı- Er ay dınJ,
Tahra lı ' nın önsözü , lll, 44-63 ).

" Hicab-ı izzet" denilen bir perde ile örtülü olduğundan Hakk' ın zatı bilinemez
ve künhü id rak edilemez: bu perde keşif
le açılmaz. Burada sadece hayret söz konusu olur. Hace Abdullah Hereviizzet hicabını "O'nun O'luğu" ( Hakk'ın mahiyeti)
şeklinde açıklamıştır.
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Kabe'nin bakımı,
kapısının ve anahtarl annın
muhafazası görevi.
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Sözlükte "örtmek. birinin bir yere girmesine engel olmak" anlamına gelen hidibe kelimesi terim olarak başta Kabe'nin bakımı. kap ı sının ve anahtarlarının
muhafazası ve kapısının belli zamanlarda ziyaretçilere açılması olmak üzere makam -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 etmek" anlamındakis idane ile (sedane) birlikte de kullanılmıştır. Si danenin Kabe ile
ilgili bütün hizmetleri, hicabenin ise yalnız kapısıyla ilgili hizmetleri ifade ettiği
de ileri sürülmektedir. Hicabe görevinde
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bulunanlara hacib veya sad in denilir; ayrıca bunlar hacebi nisbesiyle de anıtmış
lardır (Sem 'a ni, ll, 277).
Rivayetlere göre hicabe görevi Hz. İs
mail' den bir nesil sonra Cürhümlüler'e, .
onlardan da Huzaalılar'a geçmişti ve reisIeri Huleyl b. Hubşiyye tarafından yürütülüyordu. Huleyl'in kızı ile evlenen Kusay
kayınpederinin ölümünden sonra Mekke'nin hakimi oldu; dolayısıyla Kabe'ye
ve hacılara hizmet etme görevini de üstlendi. Kusayy'ın vasiyetine uygun olarak
yerini oğullarından Abdüddar aldı ve böylece hicabe de onun soyunun elinde babadan oğula sırasıyla Osman b. Abdüddar. Abdüluzza b. Osman. Ebu Talha (Ab-

Kabe'nin

kapısı

ve

anahtarı

dullah) b. Abdüluzza, Talha b. Ebu Talha
ve Osman b. Talha'ya intikal etti. Bu görev. Mekke'nin fethi sırasında Osman b.
Talha'nın uhdesinde bulunuyor ve Kabe'nin anahtarı da onun annesinde duruyordu. Hicabenin Abdümenafoğulları'nda olduğunu ve çekilen kura sonucu Hz. Peygamber'in büyük d ed esi Haşim b. Abdümenafa geçtiğini, onun ölümünden sonra soyuna intikal ettiğini. İslamiyet'in doğuşu sırasında Beni Haşim'in elinde bulunduğunu 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 Beytullah'ı içerideki resim ve putlardan temizlettikten 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 kendilerine verilmesini istediler. Ancak ResGl-i
Ekrem Kabe'nin anahtarını onlara vermedi 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 anahtarı ikisine teslim etti. Hz. Peygamber'in
anahtarı sadece Osman b. Talha'ya verdiği 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 davranmaları tavsiyesinde bulunduğu belirtilmektedir. Anahtarın Abdüddaroğulları ' 
na, "Allah size emanetleri ehline vermenizi 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 olduğunu 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 tarafından 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-
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vam ettirdi. İbn Kuteybe (ö. 276/889). Belazürl (ö . 279/892-93), İbn Abdülber enNemer'i (ö 463/1071 ). İbnü'I-Es'ir (ö. 630/
1233). Kalkaşend'i (ö. 821/1418) ve Eyüp
Sabri Paşa (ö . 1308/ 1890). kendi zamanlarında hicabenin Ben! Şeybe tarafından
yürütüldüğünü kaydetmektedirler; günümüzde de bu görev Şeybe ailesinin elindedir (Muhammed b. el-Alevi el-Abbas,
S.

125).

Hz. Peygamber Mekke'nin fethi sırasın
da yaptığı bir konuşmada şunları söylemiştir : "Dikkat edin! Kabe'nin hizmeti
(sidanetü'l-beyt) ve hacılara su temini(sikaye) dışında geçmişe ait bütün mefahir iddiası. kan ve mal davaları şu iki ayağırnın
altındadır" (Müsned, rı, 36. 103).
BİBLİYOGRAFYA :

Lisanü'l-'Arab, "l:ıcb", "sdn" md.leri; Müs·
ned, ll, ll, 36, 103; lll, 410; Buhari, "Şalat", 81;
Vakıdi, el-Megazi, ll, 837 -838; ibnü'l-Kelbi. Cemhere (Abdüssettar). 1, 216-217 ; ibn Hişam , esSlre2, IV, 412; ibn Sa'd, et·Tabakat, ll, 136137; Zübeyri. Nesebü Kurey ş, s. 251-253; ibn
Habib, el-MuJ:ıabber; s. 17; Ezraki. Al].biJ.ru Mekke (Me! has). 1, 1 ı 1, ı 14, 265-268; ibn Kuteybe.
ei-Ma'arif(Ukkaşe). s. 70, 575; Belazüri. Ensab,
1, 53; Taberi. Cami'u'l-beyan, V, 86-88; ibn
Hazm. Cemhere, s. ı 26- ı 27; ibn Abdülber. elİst!' ab (Bicav1), ll, 712-713; Nasır-ı Hüsrev, Se{ername (tre. Abdülvehhab Tarzi), istanbul 1967,
s. 117 -119; Sem'ani, el-Ensab, ll, 277; lll, 486487; ibn Cübeyr, er-Ri /:ıle, Beyrut 1400/1980, s.
70-71; ibn Kudame. et-Tebyln {f ensabi'l-Kureşiyyln (nşr. M. Nayif ed-Düleymi), Beyrut 1408/
1988, s. 249-25ı; Muhibbüddin et-Taberi, elKıra li-kaşıdi Ümmi 'l-kura (nşr. Mustafa es-Sekka). Kahire ı390/ ı970, s. 502 vd .; Kalkaşendi.
Nihayetü'l-ereb (n ş r. ibrahim el-Ebyari). Kahire
1991, s. 3ıO; ibn Hacer. el-İşabe (Bicavi). IV,
450-45 ı; Tecrid Tercemesi, ll , 417 -418; VI, 25;
x, 311-3ı2; Şami. Sübülü't-hüda, v. 366-368;
Mir'atü'l-Haremeyn, 1, 306-309, 968-969; Cevad Ali. el-Mufaşşal, V, 248 , 250; Muhammed
b. el-Alevi el-Abbas. Fi Ri/:ı3.bi'l-Beyti'l-Haram,
Cidde 1979, s. 125; Köksal. islam Tarihi (Medine). VIII, 894; Hamidullah. islam Peygamberi
(Tuğ). ll, 894; Abdülhay ei-Kettani. et-Teratfbü'lidariyye(Özel), 1, 194-196; Kehhale, Mu'cemü
kaba'ili'l-'Arab, Beyrut 199ı, ll, 623; el-Kamüsü'l-İslaml, ll, 38; lll , 282; G. Demombynes,
" Şeybe", İA , Xl, 458-460.

Iii

İBRAHiM SARIÇAM

HiCAZ
{j~f)

Arabistan

yarımadasında Kızıldeniz'in

doğu

L

sahili boyunca uzanan
ve Haremeyn ile mikat yerlerini
içine alan coğrafi bölge.
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İslam coğrafyacıları genellikle Hicaz'ı
yarımadanın

önemli ve müstakil bir bölgesi olarak tanıtırlar ( DiA, lll, 248). Bölgeye Hicaz adının ne zaman verildiği kesin

