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Hakka ve hakikate ulaşmaya,
ahiret hayatında
Allah'ı görmeye engel olan
perde anlamında terim.

_j

kaldığı belirtilmiştir.

Sözlükte "engel olmak; örtmek, gizlemek" manalarına gelen hacb kökünden
türemiş bir isim olan hicab "perde, iki
nesne arasına konan engel, örtü" anlamında kullanılır

(Lisanü'l-'Arab,

"J::ıcb"

md.; Kamus Tercümesi, I, 103). Hicab kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yedi ayette, ahirette cennette bulunanlarla cehennem ehlinin birbirieriniri haline vakıf olmaya mani olan engel (el-A'raf 7/46; bk.
Ragıb el-İsfahan\'. el-fvlü{redat, "J::ıcb"

md.); perde, örtü. engel (Meryem 19/17;
el-Ahzab 33/53; Fussılet 41/5; eş-Şura 42/
5 ı); Kur'an okuduğu sırada Hz. Peygamber'le ahirete inanmayanlar arasına çekildiği belirtilen görünmez perde (el-İsra
I 7/45) ve karanlığın oluşturduğu perde
(Sad 38/ 32) manalarında kullanılmıştır.
Hicab kavramı bir ayette de ahiret gününe inanmayıp her türlü taşkınlığı gösteren, günahkar, vahiy ürünü ayetleri "eskilerin masalları" olarak niteleyen ve nihayet kalpleri kararan kimseler "rablerine kavuşmaktan alıkonanlar" (mahcGbOn)
şeklinde tasvir edilirken ism-i mef'ul sigasıyla geçmektedir (el-Mutaffifln 83/15).
Kur'an'da yer alan gışave. sitr ve zulle
kelimeleri de hicabın yukarıdaki anlamlarına yakın manalar taşır ve
hicab kavramı etrafında oluşan terminolojik tartışmalara ışık tutar. Kur'an-ı Kerlm 'de, kafirlerin gözlerinde gerçekleri
görmelerini engelleyen perde bulunduğu
(ei-Bakara 2/7; Yasin 36/9; ei-Casiye 45/
23), münafıkların cihad ayetleri karşısın
da adeta "ölüm baygınlığı geçiren bir
kimsenin bakışı " ile Peygamber' e baktık
ları (Muhammed 47/20) bildirilirken "gışa
ve" kökü; dünya hayatında gözleri Allah'ın
varlığının apaçık delillerini görmeyen kafirlerden (el-Kehf 18/101) bu gaflet perdelerinin ahirette kaldırılacağı ifade edilirken (Kaf 50/22) "gıta" kökü; Allah düş
manlarına. organlarının ahirette kendileri aleyhine şahitlik edeceğini hiç düşün
meden bu dünyada işledikleri kötü arneller hatırlatılırken (Fussılet 4 1/22) "sitr"
kökü; inkarcıların iman etmeyi, Allah'ın
(çoğu 1u zulel)

cismaniyete bürünerek bütün azametiyle gelip kendini göstermesi gibi mu hal bir
talebe bağladıkları beyan edilirken de (elBakara 2/2 I O) "zulle" kökü kullanılmakta
dır. Gerek "hacb" kökünün gerekse bununla anlam yakınlığı bulunan diğer köklerin kullanıldığı ayetlerden anlaşıldığına
göre hicab, "Allah ile insanlar arasında
perde" anlamına geldiği yerlerde Allah'a
değil insanlara nisbet edilmiş. perdelenm eye ve mahrumiyete onların maruz
Hadislerde Kur'an-ı Kerim'de kullanıl
anlamlarda yer alan hicab kelimesi
bazı rivayetlerde Allah'a da nisbet edilmekte ve O'nun bir vasfı şeklinde kullanılmaktadır. Ebu Musa el-Eş'arl'den nakledildiğine göre Hz. Peygamber bir hadisinde çeşitli hususlara dikkat çektikten
sonra. "Allah'ın hicabı nurdur, eğer onu
kaldırmış olsayd ı bütün varlıklar yanardı" demiştir (Müslim, "İman". 293-294;
İbn Mace, "Mul5addime", 13) . Bu hadisin
farklı rivayetlerinde "nur" yerine "nar" kelimesinin kullanıldığı görülmekte (Müslim. "İman", 293; fvlüsned, IV, 401 ), bazı
kaynaklarda ise "Allah'ın nurdan (veya
nur ve zulmetten) yetmiş. yedi yüz veya
yetmiş bin perdesinin bulunduğu" şeklin
deki rivayetlere de yer verilmektedir (ZebTdT, ll, 72; V, ı 37; Şevkan ı, s. 450) . Suheyb
b. Sinan yoluyla gelen diğer bir rivayete
göre Allah Teala cennet ehline, "Benden
daha başka bir şey istiyor musunuz?" diye soracak, onlar da. "Yüzümüzü ağart
madın mı, bizi cennete koyup ateşten
kurtarmadın mı?" diyecekler, bunun üzerine Allah perdeyi kaldıracak ve cennettekiler, o güne kadar mazhar olmadıkları
en büyük nimet olarak rablerine bakacaklardır (Müslim, "İman". 297).
Kelam literatüründe hicab konusu daha çok rü'yetullah* münakaşaları sebebiyle, Yunus süresinin 26. ayetinde geçen
"ziyade" kelimesiyle Mutaffifin süresinin
1S. ayetinde geçen "mahcGbQn" kelimesi etrafında yapılan farklı yorumlar dolayısıyla ele alınmıştır. Nitekim Allah'ın ahirette görülebilmesi (rü'yetullah) meselesi, Mu'tezile ile Ehl-i sünnet alimleri arasındaki tartışma konularından birini teş
kil etmiştir. Sünni alimler ahiret hayatın
da Allah'ın görülmesinin aklen mümkün
olduğunu, nakil yoluyla da sabit bulunduğunu belirtmiş, Mu'tezile kelamcılarıy
la onların görüşlerini benimseyen bazı
alimler ise rü'yetullahın aklen ve naklen
mümkün olmadığını ileri sürmüşlerdir.
Rü'yetin imkanını savunan Ehl-i sünnet'e mensup müfessirler. "Güzel davradığı

nışlarda bulunanlara daha güzel karşılık,
bir de fazlası (ziyade) vardır" (Yunus ı O/
26) mealindeki ayette yer alan ziyade kelimesini "perdenin kalkması ile mürninlerio Allah'ı görmesi" şeklinde yorumlamaktadır (Taberl, VII, I 05-1 07; KurtubT,
VIII, 330; SüyGtT, IV, 356-357). Bu müfessirler, sıhhati tartışmalı olmakla birlikte
Cabir b. Abdullah'tan rivayet edilen ve
cennet ehlinin Allah'ı bir nur olarak göreceğini , O'na büyük bir manevi zevkle
baktıktan bir süre sonra Allah'ın gizleneceğini, fakat nuru ve bereketinin devam
edeceğini ifade eden hadisi (İbn Mace,
"Mul5addime", I 3) delil olarak zikrederler.
İbn FGrek de ziyade kelimesini. "insanların Allah'ı görmelerine mani olan engellerin ortadan kaldırılması" olarak açıklar;
hicabın ise "iki nesneyi birbirinden ayıran
duvar gibi katı bir nesne" anlamına geldiğini. Kur'an ve hadislerde geçen hicab
ve müştaklarını bu anlamda kabul ederekAllah'ı "memnG, mestGr, mahdQd ve
mahcüb" olarak nitelemenin caiz olmadı
ğını vurgular. Mu'tezile alimleri. ayetteki
ziyade kelimesini Allah ' ın görülmesi şek
linde anlamadığından zat-ı ilahiyyeye hicab kavramının nisbet edilmesini kabul
etmemiştir. Cehmiyye de benzer görüş
leri savunarak diğer haberi sıfatlar gibi
hicab tabirini de zahiri manasıyla almayıp
te'vil etmiştir. Dürz'iler ise her türlü idrakin ötesinde olan Allah'ın bir hicab ve beşer! sOretle (nasüt) perdelendiğini, yetmişe varan devreler halinde bu perdelerin kalkarakAllah'ın tecelli ettiğini ve en
son tecellinin Hakim-Biemrillah'ın şah
sında vuku bulduğunu kabul etmektedir.

Hesap gününe inanmayıp her türlü taş
gösteren, alabildiğine günahkar.
vahiy mahsulü ayetleri "eskilerin masalları" olarak niteleyen kalpleri kararmış kimseler için, "Hayır! Onlar hesap günü rablerinden mahrum (mahcub) kalacaklardır"
denilmektedir (el-Mutaffifln 83110- I 5)
Bu ifadede yer alan "hicab" kavramı hakkında da farklı görüşler ileri sürülmüş
tür. Fahreddin er-Razi. buradaki hicabı
Ebu Ali el-Cübbal'nin "Allah ' ın rahmetinin engellenmesi", EbG Müslim'in "O'na
yakınlığın engellenmesi" ve Zemahşe
rl'nin "kafirlerin huzura kabullerinin engellenmesi" şeklinde anladıklarını ifade
ettikten sonra her üçünde de ortak olan
şeyin "engellenme"den ibaret bulunduğunu belirtir; bunun ise "Allah'ı bilmeye
engel olunma" şeklinde anlaşılamaya
cağını, zira kafirlerde de bir nevi Allah
bilgisinin mevcut olduğunu söyler. Ona
göre ayetteki hicab kavramına "rü'yete
kınlığı
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engel olma" şeklinde bir anlamın verilmesi daha isabetlidir; nitekim Muk<"itil
b. Süleyman ve Kelbi gibi müfessirler
de aynı görüşü benimsemişlerdir (Me{atif:ıu'l-gayb, XXXI, 95-96) Mu 'tezile'ye göre söz konusu ayetin rü'yete delaleti ancak teşbih ve tecsime meyletme
halinde mümkün olabilir. Zira ayetteki hicabın , hem gören hem görülen açısından
rü'yetin sıhhatini engelleyen bir perde
olarak anlaşılması sadece elsimler hakkın
da düşünülebilecek bir durumdur. Buna
göre ayet. "kafirlerin Allah'ın rahmet ve
sevabmdan men edilecekleri" şeklinde anlaşılmalıdır (Kadi Abdülcebbar, IV, 220).
Hz. Peygamber'in mi'racda Allah'ı görüp görmediği tartışması da genellikle
hicab terimi etrafında gelişmiştir. ibn Abbas'a nisbet edilen bir görüşe göre ResUl-i Ekremmi'racda rabbini görmüş. Hz.
Aişe ve Ebü Zer'den rivayet edilen diğer
bir görüşe göre ise mi'rac gecesinde rü 'yet asla gerçekleşmemiştir. Kendisine
Tekvir süresinin 23. ayetiyle Necm süresinin 13. ayeti hatırlatılan Aişe. Resülullah'a bu ayetlerle ilgili olarak ilk defa kendisinin soru sorduğunu söylemiş. ardın
dan da bu ayetlerde "görülen" olarak zikredilenin Cebrail olduğunu kaydederek,
"Gözler O'nu idrak edemez, fakat O bütün gözleri idrak eder" (ei-En'am 6/103)
ve. "Allah bir insanla ancak vahiy suretiyle veya perde (hicab) arkasından konuşur
yahut bir elçi göndererek dilediğini vahyeder" (eş-Şura 42/51) mealindeki ayetlerin. Allah'ın (dünyada) görülemeyeceği
hususuna açık delil teşkil ettiğini belirtmiştir. Ebü Zer ei -Gıfari'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber'in kendisine bu
husus so rulduğunda, "O bir nurdur, nasıl
görebilirim?" dediği, rivayetin bir başka
varyantında ise kendisinin sadece bir nur
gördüğünü söylediği kaydedilmektedir
(Müslim, "İman", 291 -292).
Tefsirlerin büyük bir kısmında mi'rac
gecesinde hicabın kaldırıldığı. ancak ResUl-i Ekrem'in Alllah'ı değil Cebrail'i asli
sOretinde gördüğü belirtilmektedir (Taberi, XIII, 44-51; İbn Keslr, IV, 247-249).
Kur'an-ı Kerim'de ise nur kavramı çeşitli
konumlarda Allah'a izafe edilmiştir (bk.
M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "nur" md.).
Müfessirler, ayetlerde geçen nur kelimelerini rivayetlerde geçtiği gibi "hicab" olarak değil "hidayet. hakikat. Allah'ın dini,
O'nun varlığına delalet eden ayetler. nurun yaratıcısı ve sahibi" şeklinde anlamış
lardır (TaberT, X, 135; Fahreddin er-Razi,
Me{atf/:ıu 'l-gayb, XXIII, 224; İbn Keslr. lll,
289; AlGsT, XVIII, 164). Nitekim Hz. Pey-
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gamber'in. bazı ilahi ayetlerin kendisine
gösterilmesi için bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü
nü (ei-İ s ra I 7/I) ve onun bu seyahat esnasında rabbinin büyük ayetlerini gördüğünü (en-Necm 53/ I8) bildiren ayet-ikerlmeler de birbiriyle bağlantılı olarak incelendiği takdirde Allah'ın nurundan maksactın "O'nun varlığına delalet eden deliller" olduğu anlaşılır. "AIIah'ın hicabının
nur olduğu" şeklindeki rivayetlerin de bu
bağlamda değerlendirilmesi halinde hicabın "zatının görülmesine mani olan engeller'' anlamına geldiği söylenebilir. Öte
yandan Allah ' ın nur olarak telakki edilmesi, O'nun kendi yarattığı bir varlıkla özdeş
kabul edilmesi gibi akl en imkansız bir var
sayıma da yol açar. Bundan dolayı Kadi
İyaz, "O bir nurdur ... "şeklindeki rivayeti
güvenilir kaynakların hiçbirinde görmediğini söylemiştir (NevevT, lll , 12). Hicabla ilgili bazı hadisiere yer veren İbnü'I-Cev
zl bunları genellikle zayıf. metrO k ve sika
olmayan kişiler tarafından rivayet edilmiş
sözler olarak nitelendirmektedir (el-Mevzu'i'it, ı. 116-117)
İbn FGrek. Gazzall. Fahreddin er-Razi ve
İbn Haldün gibi alimler. Allah ile insanlar
arasında bazı perdelerin bulunduğunu bildiren ifadelerde kullanılan h icab tabirinin
yaratılmış varlıklara yönelik olduğunu
kaydetmektedir. Bunlara göre bir şeyin
perdelenebilmesi için onun sınırlı ve ihata edilebilir olması gerekir. Halbuki Allah ' ın, yaratılmış varlıklar için söz konUsu
olan böyle bir şeyle nitelendirilmesi. O'nun
bir perde ile gizlenmesi aklen ve dinen kabul edilemez. Allah ' ın bir perde ile perdelendiğini iddia eden kimse O'nun hakkın
da düşünülmesi muhal olan bir söz sarfetmiş, dolayısıyla tevhid inancını zedeleyerek teŞbih ve tecslme düşmüş olur.
Bundan dolayı h icabı sözlük anlamıyla kesinlikle Allah'a izafe etmemek gerekir.
"Bir kişi ile bir nesne arasında yer alan ve
arkasında bulunanların görülmesine engel olan şey" anlamındaki hicabı, "Büyüklük benim ridam, ululuk ise izarımdır"
(Müslim , "Birr", 136; İbn Ma ce, "Zühd" ,
16; EbG DavGd, "Libas", 25) hadisinde olduğu gibi mecazi manaya hamletmek gerekir.

Kur'an ve Sünnet'teki çeşitli kullanım
göre hicab Allah'ı
görmek isteyen süjeye ait bir vasıf olup
katirierde kalbin mühürlenmesi, mürninlerde ise kararması sonucunda manevi
bir körlük oluşturmakta, bu körlük ölüm
ve ölüm sonrası hayatın gerçekleriyle nisbeten kalkabilmektedir. Bu husus. "Onlarından anlaşıldığına

lar rablerinden mahcub ve mahrum kalacaklardır" (ei-MutaffifTn 83/ 15) şeklin
deki ilahi beyanla vurgulanmaktadır.
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D TASAVVUF. SGfiler, salikle Hak arabulunan ve O'nu tanımaya (marifet)
engel olan her şeye hicab (nikab) demiş
ler ve kendileriyle Hak arasında kalan perdelerden daima yakınmışlardır. İlk süfiler arasında önemli bir yeri bulunan ZünnGn ei-Mısri kul ile mevlası arasında çeşit
li perdelerin bulunduğunu. bunların en
kapalı ve en kalın olanının da nefis olduğunu söylemiş, iddianın dava sahibi ile
Hakk'ı müşahede arasında bir perde oluş
turduğunu ifade etmiştir (SülemT. s. 18.
22). Seri es-Sakat!, "AIIahım, bana perde ardında kalma azabıyla azap etme de
ne ile azap edersen et" diyeniyaz etmiş
(a.g.e., s. 51), Bayezld-i Bistami aşıklar
için cennetin bile bir perde olduğunu söylemişti (a.g.e., s. 70).
sında

SGfiler. Hak ile salik arasında nelerin
perde olduğuna dair çeşitli görüşler ileri
sürmüşlerdir. Bayezid-i Bistami, ZünnGn,

