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engel olma" şeklinde bir anlamın veril
mesi 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 dela
leti ancak teşbih ve tecsime meyletme 
halinde mümkün olabilir. Zira ayetteki hi
cabın , 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 an
laşılmalıdır (Kadi Abdülcebbar, IV, 220). 

Hz. Peygamber'in mi'racda Allah'ı gö
rüp görmediği tartışması da genellikle 
hicab terimi etrafında gelişmiştir. ibn Ab
bas'a nisbet edilen bir görüşe göre Re
sUl-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 süre
sinin 13. ayeti hatırlatılan Aişe. Resülul
lah'a bu ayetlerle ilgili olarak ilk defa ken
disinin soru sorduğunu söylemiş. ardın
dan da bu ayetlerde "görülen" olarak zik
redilenin Cebrail olduğunu kaydederek, 
"Gözler O'nu idrak edemez, fakat O bü
tün gözleri idrak eder" (ei-En'am 6/103) 
ve. "Allah bir insanla ancak vahiy suretiy
le veya perde (hicab) arkasından konuşur 
yahut bir elçi göndererek dilediğini vah
yeder" (eş-Şura 42/51) mealindeki ayet
lerin. Allah'ın (dünyada) görülemeyeceği 
hususuna açık delil teşkil ettiğini belirt
miştir. Ebü Zer ei -Gıfari'den gelen bir ri
vayette Hz. Peygamber'in kendisine bu 
husus sorulduğunda, "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 Re
sUl-i Ekrem'in Alllah'ı değil Cebrail'i asli 
sOretinde gördüğü belirtilmektedir (Ta
beri, 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 kelime
lerini rivayetlerde geçtiği gibi "hicab" ola
rak değil "hidayet. hakikat. Allah'ın dini, 
O'nun varlığına delalet eden ayetler. nu
run 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 Ha
ram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü
nü (ei-İ s ra I 7/I) ve onun bu seyahat es
nasında rabbinin büyük ayetlerini gördü
ğünü (en-Necm 53/ I8) bildiren ayet-ike
rlmeler de birbiriyle bağlantılı olarak ince
lendiği takdirde Allah'ın nurundan mak
sactın "O'nun varlığına delalet eden de
liller" olduğu anlaşılır. "AIIah'ın hicabının 
nur olduğu" şeklindeki rivayetlerin de bu 
bağlamda değerlendirilmesi halinde hi
cabın "zatının görülmesine mani olan en
geller'' anlamına geldiği söylenebilir. Öte 
yandan Allah ' ın nur olarak telakki edilme
si, 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 görme
diğini söylemiştir (NevevT, lll , 12). Hicab
la 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-Mev
zu'i'it, ı. 116-117) 

İbn FGrek. Gazzall. Fahreddin er-Razi ve 
İbn Haldün gibi alimler. Allah ile insanlar 
arasında bazı perdelerin bulunduğunu bil
diren ifadelerde kullanılan h icab tabirinin 
yaratılmış varlıklara yönelik olduğunu 
kaydetmektedir. Bunlara göre bir şeyin 
perdelenebilmesi için onun sınırlı ve iha
ta edilebilir olması gerekir. Halbuki Al
lah 'ın, yaratılmış varlıklar için söz konUsu 
olan böyle bir şeyle nitelendirilmesi. O'nun 
bir perde ile gizlenmesi aklen ve dinen ka
bul edilemez. Allah'ın bir perde ile perde
lendiğini iddia eden kimse O'nun hakkın
da düşünülmesi muhal olan bir söz sar
fetmiş, dolayısıyla tevhid inancını zede
leyerek teŞbih ve tecslme düşmüş olur. 
Bundan dolayı h icabı sözlük anlamıyla ke
sinlikle Allah'a izafe etmemek gerekir. 
"Bir kişi ile bir nesne arasında yer alan ve 
arkasında bulunanların görülmesine en
gel olan şey" anlamındaki hicabı, "Büyük
lük benim ridam, ululuk ise izarımdır" 
(Müslim, "Birr", 136; İbn Ma ce, "Zühd" , 
16; EbG DavGd, "Libas", 25) hadisinde ol
duğu gibi mecazi manaya hamletmek ge
rekir. 

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

lar rablerinden mahcub ve mahrum ka
lacaklardır" (ei-MutaffifTn 83/1 5) şeklin
deki ilahi beyanla vurgulanmaktadır. 
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I!I2J lLYAS ÇELEBİ 

D TASA VVUF. SGfiler, salikle Hak ara
sında bulunan ve O'nu tanımaya (marifet) 
engel olan her şeye hicab (nikab) demiş
ler ve kendileriyle Hak arasında kalan per
delerden daima yakınmışlardır. İlk süfi
ler arasında önemli bir yeri bulunan Zün
nGn ei-Mısri kul ile mevlası arasında çeşit
li perdelerin bulunduğunu. bunların en 
kapalı ve en kalın olanının da nefis oldu
ğunu söylemiş, iddianın dava sahibi ile 
Hakk'ı müşahede arasında bir perde oluş
turduğunu ifade etmiştir (SülemT. s. 18. 
22). Seri es-Sakat!, "AIIahım, bana per
de 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 söy
lemişti (a.g.e., s. 70). 

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



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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