
Kalavun Camii - Kahire 1 Mıs ır 

yeye eklenmiş olup Mısır'daki en eski se
bildir. 

Külliyeye dahil bulunan. içinde Sultan 
el- Melikü'n-Nasır Muhammed'in ve Kala
vun'un diğer oğullarının defnedildiği tür
benin kareye yakın bir planı vardır. Yapı . 

Kahire'deki en güzel tezyinata sahip Or
taçağ binalarından biri olarak kabul edil
mektedir. Yapıya. belki Bizans tarzı olan 
basık kubbeli bir revakla çevrelenmiş bir 
küçük avludan ulaşılır. Bu avlunun orta
sında eskiden bir fıskıye mevcuttu . Avlu
dan alçı süslemeli. kemerli bir kapı ile 
türbeye geçilmektedir. Türbenin ortasın
da dörtpayeve dört pembe granit sütu
nun taşıdığı kemeriere oturan ku b be yer 
almaktadır. Kubbeli bölüm, iki çift sütun
la değişken olarakyerleşen iki çift payan
dadan meydana gelen şekliyle Kudüs'te 
Kubbetü 's-sahre'deki sekizgene benze
mektedir. OrUinal kubbe ortadan kalk
mış olup 1903'te yapılan mevcut kubbe, 
Kalavun'un oğlu el-Melikü'I-Eşref Halil b. 
Kalavun'a ait türbenin (687/ 1 288 ) kub
besine göre tasarlanmıştır. Kalavun'un 
oğlu el-Melikü 'n-Nasır Muhammed tara
fından yaptırılan ve iyi tamir edilip koru
nan bir ahşap paravan ortadaki sekizgen 
kısmı çevrelemektedir. Kubbe sekiz ke
merle duvarlara bağlanmıştır. Arada olu
şan sekiz bölümün tamamı , çokgenler
den oluşan geometrik bir kompozisyona 
sahip boyalı ve altın yaldızlı ahşap tavan
la örtülmüştür. 

Pencere girintilerinin de gösterdiği gibi 
binanın cephesi sokağın topografik doku
suna uydurulmuş ve iç duvarlar dışarıda
kilerle birlikte yana doğru çarpılmıştır. 
Bu duvarlar üzerinde yer alan dolapların 
ahşap kanatları vardır. Duvarların alt 
kısmı panolar halinde düzenlenmiş olup 
renkli taş. sedef ve m ermer kaplan mış
tır. Bu panoların bir kısmında Muham
med isminin tekrarlandığı köşeli kOfi ya
zılı kompozisyon mevcuttur. Bu tarz dü
zenleme Kahire 'de ilk defa görülmekte
dir. Panoların üstünde oyma tekniğiyle 
yapılmış bitkisel kompozisyonlu mermer 
levhalarla bunun üzerindeki ahşaba ka
bartma harfli olarak yazılmış kitabe bü
tün mekanı çevrelemektedir. Ahşap kap
lama tavan çokgenlerden müteşekkil bir 
kompozisyonasahip olup boyanmış ve 
altın yaldızla yaldızlanmıştır. 

Türbede yer alan ihtişamlı mihrap ay
nı zamanda Ortaçağ Kahiresi'nin büyük 
mihraplarından biridir. 7 m . yüksekliğin

de, 4,50 m. genişliğinde ele alınan mih
rabın köşeleri kademeli yerleştirilmiş üç
lü sütunlarla yumuşatılmış olup nişi iki 
renkli taştan örülmüş at nalı kemere sa
hiptir. Kemer köşeleri. renkli taşlarla mo
zaik tekniğinde yapılmış geometrik kom
pozisyonla dolgulanmıştır. Köşedeki orta 
sütunların üstünde üç. mihrap nişi için
de dört sıra halinde, üstleri istiridye ka
buğu şeklinde düzenlenmiş zarif sütun
çeli küçük nişler bulunmaktadır. Mihrap 
nişinin içinde. arada iki bölümde renkli 
taş kakma ile yapılmış geometrik kom
pozisyonlu süsleme vardır. 

Kalavun sultan olmadan önce 675 
(1276) yılında Şam'da Nüreddin Zengl'
nin bimaristanını görmüş ve burada te
davi olmuştur. Bu yapıdan ilham alarak 
Kahire'de Bimaristanü'l-Mansüri adıyla 

da anılan kendi bimaristanını yaptırmış

tır. Cepheden görülemeyen yapıya külli
yenin arkasındaki bir geçit le ulaşı lmakta

dır. Külliyenin önemli bir bölümünü oluş
turan harap durumdaki bimaristanın 
dört eyvanlı bir plana sahip olduğu anla
şılmaktadır. Güneydoğu ve kuzeybatıda 
karşılıklı yer alan derin eyvanlar selsebil. 
kanal ve havuzları ile dikkati çekmekte
dir. Kuzeydoğuda üç kemerle avluya açı
lan "T" biçiminde bireyvan yer almakta
dır. Yıkılmış olan güneybatı eyvanı diğer
lerine göre daha geniş yapılmıştı. Kuzey 
köşede küçük odalarla çevrili iki avludan 
geniş olanı erkek hastalara ayrılmış bö
lümdür. Yıkık olan küçük avlu ise kadın
lara aitti. Selsebil. kanal ve havuzlarında 
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mermer ve renkli taş mozaikleriyle bi
maristanın çok ihtişamlı bir yapı olduğu 
anlaşılmaktadır (ayrı ca bk. DiA, VI, ı 70) . 

Yapı grubunun belki de en gösterişli ve 
en ilgi çekici bölümlerinden biri üç katlı 
ve kademeli olarak inşa edilen minare
sidir. Katların ilki iki renkli taştan inşa 
edilmiştir. İlk kat. stalaktitli kirişler üze
rinde at nalı biçimli kemeriere sahip olup 
stalaktitlerle sona erer. İkinci katta at nalı 
biçimli kemerler ve yastık şeklinde yuvar
lak kemer taşları vardır. Minarenin üçün
cü katı. aslı 1303 depreminde yı kıldığı için 
Kalavun'un oğlu el-Melikü 'n-Nasır Mu
hammed tarafından tuğladan yaptırıl
mıştır. Alçı tezyinatlı üst kısım . eski Mı
sır saz motiflerini hatırlatan dikey bir 
pervazla yuvarlak bölüm olarak son bu
lur. Bunun üzerinde yer alan başlık kısmı 
zaman içinde kaybolmuş ve daha sonra
ki bir devirde yerine mevcut konik kısım 
yapılmıştır. Depremin ardından el-Meli
kü'n-Nasır Muhammed'in minarede yap
tırdığı tamirat ilk katın üzerinde oyulmuş 
bir kitabeyle belirtilmiştir. 
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Sözlükte "bir şeyin içini dışına çıkar
mak, altını üstüne getirmek, ters çevir
mek. bir şeyi başka bir şeye dönüştür
mek ve değiştirmek" gibi anlamlara ge-
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len kalb kelimesi (Cevher! , I, 204; U sa
nü 'l-'Arab, "~lb" md.) vücutta kan dola-

. şımını sağlayan organın adıdır. Kalb, dini 
ve tasawufi bağlamda bilgi ve düşünce

nin kaynağı veya aracıdır. Bir et parça
sından ibaret olan kalble bir ilişkisi ol
makla birlikte ondan ayrı olan bu anlam
daki kalbe "rabbanl latife" ve "ilahi cev
her" de denir. 

Kur'an'da ve hadislerdefuad, sadr, Iüb, 
nüha ve ru' gibi terimler genellikle kalb 
manasında kullanılmıştır. Fuad bazıları
na göre kalb ile eş anlamlıdır; bazılarına 
göre ise kalb ondan daha özeldir. Müter
cim Asım Efendi'ye göre kalbin Türkçe 
karşılığı gönül, fuadınki yürektir (Kamus 
Tercümesi, I, 445) . Kur'an'da yüreğe (fu
ad) metanet vermek için önceki peygam
berlerin kıssalarından bahsedildiği belirti
lir (Hud ı III 20). Kalbin (fuad) göz ve ku
lak gibi sorumlu olduğunu bildiren ayet
te ise (el-İsra ı 7/36) fuad kalb anlamına 
gelir. "Göğüs" manasındaki sadr, "Allah 
göğüslerde olanı bilir" (Al-i İmra n 3/1 ı 9, 
ı 5 4) ve. "Allah bir kimsenin hi dayetini di
lerse göğsünü İslam 'a açar" (el-En'am 6/ 
I 25; ez-Zümer 39/22 ) mealindeki ayetler
de mecaz yoluyla kalb manasında kul
lanılmıştır. "Üiü'I-elbab" (Al-i İmran 3/7, 
ı 90) ve "ülü'n-nüha" (Tahil. 20/54, ı 28) ifa
deleriyle kalp sahiplerine hitap edilmiştir 

(Rag ı b e i -İsfahanl. el-Müfredat, "Lüb ", 
"Nüha", "Şadr", "Fu'ad" md.leri). Kur'an'
da akletme (düşünme) fiili kalbe nisbet 
edilmiş (el-Hac 22/46), yani düşünmenin 
kalbin bir işlevi olduğu belirtilmiştir. Aynı 

şekilde fıkhetmenin de (an lama) kalbin 
bir işlevi olduğuna dikkat çekilmiştir (e i
A' raf 7/ 1 79) . 

Rabbanl latifeye kal b denilmesi bu ma
nevi cevherin vücuttaki kalp ile ilişkisinin 
bulunması , işlevlerinin onun aracılığ ıyla 

gerçekleşmesi dolayısıyladır. Kalb çok de
ğişken olduğu için bu ismi almıştır (Ta
cü'l-'aras, "~b " md.; Gazzal!, ifJ,ya' , lll, 3, 
44). Kur'an'da ve hadislerde kalbin ma
hiyeti ve tarifi üzerinde değil işlevleri ve 
nitelikleri üzerinde durulmuştur. Kur'an 
ve hadiste geçen kalb kelimesi insanın 
anlama, kavrama. düşünme ve şeylerin 
hakikatini bilme yönünü . başka bir ifa
deyle insanı insan yapan ve diğer canlı
lardan- ayıran temel niteliğini dile getirir. 
İnsanın idrak eden, bilen ve kavrayan 
tarafı olduğu için kal b ilahi hitaba muha
taptır, yükümlü ve sorumludur. Dini ve 
insani hayatın merkezinin kalp olduğu 
Kur'an ve hadislerde açıkça ifade edilmiş
tir. " Kalbieri var ama onunla bir şey anla-
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mıyorlar" (ei-A'raf 7/ 1 79); "Akletmek için 
onlarda kalb yok mu?" (el-Hac 22/46); 
"Kalbi olanlar için bunda öğüt vardır" 

(Kaf 50/3 7) mealindeki ayetler kalbin id
rak, ilim. marifet ve düşünme aracı oldu
ğunu ortaya koymaktadır. Bundan dolayı 
kalb (fuad ) sorumludur ( e l-İ s ra ı 7/36; el
Ahzab 33/5) 

Kalbin bir özelliği de değişken olması 
(Müsned, IV, 408; VI, 302), renkten renge 
girmesidir. Bu husus duygu, düşünce ve 
inançların değişmesini beraberinde geti
rir. Bundan dolayı bir hadiste. "Ey kalbie
ri değiştiren . evirip çeviren Allah. kalbi
mi dinin ve taatin üzerine sabit kıl" şek
linde dua edilmesi tavsiye edilmiştir 
(Müsned, ll, 168, ı 73; Müslim, "İman" , ı , 

2; Tirmizi, "Da'avat", 89, 124). Kalbieri sa
bit kılan Allah'tır (İbn Mace, "Mu~addi
me", ı 3). "Kalbler Allah'ın iki parmağı ara
sındadır" (Müslim, "!\ader", ı 7; İbn Ma ce, 
"Mu~ddime", ı 3; Tirmizi. "Da' avat", 89, 
"~ader", 7) hadisi de Allah Teala' nın kalb
leri değiştirdiğini ve yönlendirdiğini gös
termektedir (ayrıca bk. ei-En'am 6/1 10; 
Gazza ll, ifJ,ya', lll , 44). Kalb duygu, düşün
ce ve inanç bakımından çok çeşitli renk
Iere girmeye ve şekiller almaya elverişli
dir. İmanın mahalli kalbdir (el-H ucurat 49/ 
7, 14; ei-Mücadile 58/22); samimi bir şe
kilde kalb ile tasdik ederek kelime-i tev
hid getiren kişi müslüman olur (Buharl, 
" 'İlim ", 33, 39). İman kalbin tasdikidir. 
Temiz kalb çok önemlidir (ei-Maide 5/41; 
ei-Ahzab 33/53) . Kalbieri nuriandıratı 
Allah'tır (Buhar!, "Da'avat" , 9; Müslim, 
"Müsafirln", 181). Dinde önemli bir yeri 
bulunan takvanın mahalli kalbdir (el-Hac 
22/32; Müsned, V, 7 ı , 379). Kalbiere sekı

net. itminan, se bat ve huzur veren Allah 
olduğu gibi (el-Bakara 2/260; Al-i imran 
3/ 1 26; el-Maide 5/1 ı 3; el-Enfal 8/1 O; er
Ra 'd ı 3/28; el-Feth 48/4, 18) kalbiere hida
yet veren, kalbieri kaynaştıran. merha
metli , şefkatli ve insaflı kılan da O'dur 
(Al -i imran 3/103; ei-Hadld 57/27; et-Te
gabün 64/1 ı) . 

Öte yandan kalb olumsuz yönde de de
ğişir ve türlü renklere girer. Kur'an'da 
kalb körlüğünden (el-H ac 22/46), kalb 
kasvetinden ve taşiaşmış yüreklerden (el
Baka ra 2/74; ei-Maide 5/ 1 3; ei-En'am 6/ 
43; ez-Zümer 39/22) bahsedilmiş; kalbie
rin mühürlenınesi (ei-Bakara 217; en-Nahl 
ı 611 08; ei-Casiye 45/23 ), gerçeği algıla
maktan alıkonulması (ei-A'ril.f 7/ 1 Ol; Yü
n us ı 0/7 4). kilitlenmesi ve üstüne perde 
çekilmesi (el-Bakara 2/88; ei-En 'am 6/25; 
el-isra 17/46; Muhammed 47/24; el-M u-

taffifln 83/14) üzerinde de durulmuştur. 

Allah yoldan sapanların kalbierini saptı
rır (es-Saf61/5). yani insan kendi iradesiy
le kötülüğü tercih edip o yönde teşebbü
se geçerse Allah da onu kötü yola düşü
rür. Kalbin en iyisi iman, en kötüsü küfür 
ve inkar olan çok çeşitli halleri vardır. 

Kal b hem rahmanl hem de şeytani kuv
vetlerin mücadele alanıdır. Bir hadiste 
bu husus. "Kalbde iki dürtü vardır. biri 
melekten. diğeri şeytandandır" (Tirmizi, 
"Tefslrü'l-~ur'an", 2/35) şeklinde ifade 
edilmiştir (Gazzall, ifJ,ya', lll , 26). 

Kalbin islam'daki büyük önemi iman 
ve inkar mahalli olmasındandır. Bütün İs
lam alimleri imanın asli şartının kalbin 
tasdiki olduğu hususunda ittifak etmiş
tir (a.g.e., 1, I 2 I ; Fahreddin er-Razi, el-Mu
IJ.aşşal, s. I 74; Teftazanl, ll. 249). iman gibi 
inkar ve red de kalbin bir fiilidir. islam'da 
vahyin mahalli de kalbdir. Cebrail Kur
'an'ı Hz. Peygamber'in kalbine indirmiş

tir (ei-Bakara 2/97; eş-Ş u ara 26/193- ı 94). 
ResGl-i Ekrem'in gördüğü rüyalar ve al
dığı ilham kalble ilgilidir. Süfilerin büyük 
değer verdikleri keşif ve marifetin kayna
ğı da kalbdir. 

Gazzall kalb, ruh, akıl ve nefsin farklı 
anlamları olduğunu. fakat aynı zamanda 

· bu terimierin rabhani latife denilen bir 
kavrama müştereken delalet ettiğini , in
sanın hakikatinin de bundan ibaret oldu
ğunu. aynı şeye filozofların "nefs-i natı
ka'~ dediklerini anlattıktan sonra onun ni
teliklerini "bilen. tanıyan. algılayan. so
rumlu ve yükümlü olan" şeklinde tesbit 
eder. Gazzali'ye göre rabbani latife insa
nı diğer canlılardan ayıran ve onlara üs
tün kılan insanın hakikati olup duruma 
göre ona bazan akıl, bazan ruh, bazan ne-

. fis. bazan kal b denir. Ona verilen isimler 
değişik olsa da mahiyeti değişmez (ih
ya' , lll , 3-5). Kalbile rabbanllatife arasın
daki ilişki cevher- araz. sıfat-mevsuf. yö
neten-yönetilen. alet-usta, mekan-me
kanda bulunan nesne ilişkisi gibidir. Bu 
ilişkinin mahiyeti konusunda akıl hayre
te düşer. Hz. Peygamber ruh (kalb) üze
rinde konuşmaktan kaçındığından (Bu
han, "ilim", 47; Müslim, "Münafı[5ln", 32) 
bu konuda açıklama yapmak doğru de
ğildir, bunun pratik bir faydası da yoktur 
(Gazzall, iJ:ıya' , ııı . 3). 

Fahreddin er-Razi kalbin hakkı batıl
dan. doğruyu yanlıştan ayırt etme ve iyi 
ile kötü arasında tercih yapma özelliğine 
işaret ettikten sonra bilgi, algı, düşünce 
ve inancın merkezinin kal b olduğunu be
lirterek bunun deliHerini anlatmış. dü-



şünce ve bilginin merkezinin beyin oldu
ğunu söyleyen bazı eski filozofların görüş
lerini ve dayandıkları delilleri aktararak 
eleştirmiştir ( J11efatfl:w 'l-gayb, V, 54 ı, 544 ). 

Hz. Peygamber ruh ve kalbin mahiyeti 
üzerinde fazla durmadığından sahabe ve 
tabi'in döneminde bu konu araştırılma
mıştır. İlk dönemde kelamcılar daha çok 
akıl ve istidlal, fakihler kıyas ve re'y, süfi
ler de kal b ve onun ürünü olan keşif ve il
ham üzerinde durmuşlardır. SGfilerin ilgi 
alanı kal b ve kalbin tasfiyesi olduğundan 
tasawufa ilmü'l-kulüb, ma'rifetü'l-kulüb: 
süfilere de ehlü'l-kulüb, ashabü'l-kulüb, 
erbabü'l-kulüb ve ehl-i dil gibi isimler ve
rilmiştir. 

Zahidler ve ilk süfiler dini ve ahlaki açı
dan kalbin önemi, kalb temizliği, bunun 
sonucu olan ibadet ve iyi davranışlar üze
rinde yoğunlaşmış, Allah'ın huzuruna 
kalb-iselimle (eş - Ş uara 26/89; es-Saffat 
3 7/84) çıkmanın uhrevl kurtuluşun şartı 
olduğunu vurgulamışlardır. Haris el-Mu
hasibl kalb temizliği. kalbin huşüu ve 
kalble işlenen günahlar konusuna dikkat 
çekmiş , kalbin çeşitli hallerini, uğradığı 
değişimleri, buna etki eden hususları ve 
bunların sonuçlarını inceleyerek kalb ve 
nefisle ilgili çok önemli psikolojik tahliller 
yapmış , Allah'a kalble yaklaşılacağını be
lirtmiştir ( el-Veşaya, s. ı 29, ı 97, 291; er
Ri'aye,s. 109-115.120,1 36. 197, 291). 
Sehl b. Abdullah et-Tüsterl ise kalbi arşa, 
sadrı kürslye benzetmiştir (GaziMı, il:ıya', 
lll , 4) . Daha sonra sCıfiler Allah'ı daha çok 
kalb arşında aramışlar ve kalbi beytullah 
(Allah· ın evi) olarak adlandırmışlardır. 
Sehl'e göre Allah'ın kıblesi Kabe, kalbin 
kıblesi niyet, bedenin kıblesi de kalbdir. 

Ebü'l-Hüseyin en-Nuri Ma]famdtü '1-
]fulilb adlı eserinde kalb, lüb, sadr ve fu
ad kelimelerini incelemiş, Ebu Said el
Harraz da Kitabü'ş-Şıd]f isimli eserinde 
kalb terimi üzerinde durmuştur. Daha 
sonra Hakim et-Tirmizi Kitdbü'l-Far]f 
beyne'ş-şadr ve'l-]falb ve'l-tu'ad ve'l
lüb isimli eserinde (Kahire 1954) kalb ve 
onunla aynı anlama gelebilen terimleri 
ele alarak bunlar arasındaki farkları be
lirtmiştir. Ona göre nefis, sadr ve kalb iç 
içe geçmiş üç halka gibidir; altta nefis, 
ortada sadr, üstte kalb bulunur. Sadr ne
fis ve kalbin buluştuğu ortak alandır. Ne
fisten ancak kötülük doğar. Sadra feyiz 
kal bd en gelir. Kalbin iki yüzü vardır: biriy
le Hakk'a, diğeriyle halka bakar. Kalb Al
lah'ın arşıdır. yerlere ve göklere sığmayan 
Allah mürnin kulunun kalbine sığmıştır 
(ljatmü'l-euliya', s. 130,269,270, 374 ; İb-

nü'l-ArabT, el-Füta/:ıatü 'l-f\1ekkiyye, 1, I O I
ı 02). HaKim et-Tirmizi. Kitdbü'r-Riydie 
ve dddbü'n-nefs adlı eserinde (Kahire 
ı 366) bu konuları işlemiştir. Tasawuf ki
taplarında sıkça geçen. yere ve göğe sığ
mayan Allah'ın mürnin kulunun kalbine 
sığdığı nı belirten ifade kutsl bir hadis ola
rak da rivayet edilir (AclGnT. ll , 99- ı 95). 

Mutasawıflar insanların fiilierini beden 
ve kalbin fiilieri olarak ikiye ayırmışlar, be
denin fiilierini zahiri am eller. kalbin fiilie
ri ni, batıni am eller diye adlandırmışlardır. 
Bedenle ilgili fiiliere uygulanan farz, ha
ram, mekruh, mubah gibi şer'! hüküm
ler tasawufta aynen kalbin fiilierine de 
uygulanmış ve bunlara batıni hükümler 
denilmiştir. Tasawufun bir bakıma batıni 
fiilieri ve bunlara ilişkin şer'!- batıni hü
kümleri tesbitten ibaret olduğu söylene
bilir. 

Kalbin fiilierinin namaz. oruç, hac. ze
kat, abdest gibi bedenin fiilierinden üs
tün olduğu konusunda din alimleri görüş 
birliği içindedir. Hadislerde, "Vücutta bir 
et parçası vardır; o iyi olursa bütün beden 
iyi, kötü olursa bütün beden kötü olur, bu 
et parçası kal bd ir" (Buhar!, "İman", 39; 
Müsliin, "Müsftl5jt", 107) ; "Allah sizin şek
linize ve malınıza değil kalbinize bakar" 
(f\1üsned , ll , 285; Müslim, " Birr" , 32; İbn 

Mace, "Zühd", 9) denilmesi, Kur'an'da se
lim kalbin ve Allah'a gönül vermenin vur
gulanması (eş-Şua ra 26/89; Kaf 50/33) söz 
konusu görüş birliğinin dayandığı deliller
dir. Tasawufun tavizsiz bir muhalifi olan 
İbn Teymiyye de itikad, irade, reca. rıza, 
inabe. kibir ve hased gibi hallerin kal be 
ait olduğunu, kalbin hallerine ilişkin bilgi
lerin batın ilmini oluşturduğunu, ayetle
rio çoğunda bu ilmin anlatıldığını ifade 
etmiş. süfiler gibi o da dinin temelinin bu 
bilgiler olduğuna dikkat çekmiştir (et- Tu/:ı 

fetü'l-'Iralf.:ıyye fi'l-a'mali'l-kalbiyye, ll, 

1-65; a.mlf. , f\1ecmu'ufetaua,X, 91-137, 

148; XIII, 233, 270; İbn Kayyim el-Cevziy
ye , er-R0./:1, s. 217, 243, 248, 250). 

Kalb tasawufta bilgi (marifet) kaynağı 

olması bakımından da önemlidir. SGfile
re göre dini hakikatler ve ilahi sırlar hak
kında bilgi edinmenin en güvenilir yolu 
kalbdir. Akıl bu alanda yetersizdir (Kela
bazl, s. 63; GazzalT, el-fl1ünif.:ı?, s. 16, 75) . 

Ancak kalbin doğru ve güvenilir bilgi ver
mesi için olgunlaşması , günah kirinden, 
bilgisizlikten. taklid ve taassuptan temiz
lenmesi gerekir. Mutasawıflar, kal b tasfi
yesi veya nefis tezkiyesi denilen bir yön
temle temizlerren kalbin dini ve ilahi ha
kikatleri doğrudan ve aracısız olarak bi-
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leceğine inanırlar (Gazzall, i/:ıya' , lll, ı 9-
21; Mevlana, 1, 344) . Onlara göre vahiy gi
bi ilham da kalbe gelir. Kalbin gayb ale
mine bakan bir penceresi vardır. Buna 
kalb gözü denir. Üzeri günah kiri ve bilgi
sizlik pası ile örtülü olan bu göz mücahe
de ve riyazet denilen bir usulle temizlen
diği takdirde manevi alemi ve oradaki 
gerçekleri görebilir. Bu yolla kazanılan bil
gilere marifet, irfan. ilham, batıni ve le
dünnl ilim gibi isimler verilmiştir (N i ffer!, 
s. 7 ı ; Gazzall, fl1işkatü'l-enuar, s. 43-49; İb

nü'l-Arabl, el-Füta/:ıatü'l-f\1ekkiyye, IV, 26). 
Mutasawıflar kalbin bilgi kaynağı oldu
ğunu göstermek için. "Eğer takva üzere 
olursanız Allah size bir furkan (ilham) ve
rir" (el-Enfal 8/29); "Fetvayı kalbinden is
te" (f\1üsned, IV, 194, 224; Dariml, "Bü

yü'", 3; AclGnl, I. 124) mealindeki ayet ve 
hadisiere dayanmışlardır. 

Kalbin çeşitli mertebelerinden, bu 
mertebelerden her birinin nitelik ve hü
kümleri nden bahseden mutasavvıflar 
böyle bir ayırım yaparken ayet ve hadis
lerden esinlenmişlerdir. Kur'an'da bazı 
kalbierin imanlı , nuri u, bazılarının ise ka
tı ve mühürlü olduğundan bahsedilmek
tedir. Bir hadiste mü mini n kalbi pürüz
süz. kafirin kalbi ters dönmüş, münafıkın 
kalbi kilitli olarak nitelenmiş. bazı kalbie
rin de kapalı olduğu belirtilmiştir (f\1üs
ned, III, ı 72; EbG Tali b el-Mekkl, I, 233) . 
Müminlerin kalbierinin ihlas, amel, iba
det ve yeteneklerine göre farklı merte
belerde olduğunu söyleyen mutasawıflar 
bunlara atvar-ı dil veya atvar-ı seb'a adını 
vermişlerdir. Bunlardan sırasıyla sadr İs
lam, kalbiman mahallidir. akletme kalbin 
işlevidir; şegaf (dış kalbzarı) sevgi ve şef
kat mahalli (Yusuf ı 2/30), fuad temaşa. 
habbetü'l-kalb ilahi aşk. süveyda gaybı 
mükaşefe, ilm-i ledün ve ilahi sırların ma
hallidir: mühcetü'l-kalb ise (kalbin deru
nu) ilahi sıfatiarın nurlarının tecelli ettiği 
yerdir (Necmeddln-i Daye, s. ı 10; Ebü 'l
Beka, s. 280) Ferldüddin Attar Mantı

]fu ' t-tayr'da bu yedi tavrı yedi vadi olarak 
tasvir etmiştir. Melamet ehli bu tavırları 
nefis, kalb, sır, ruh şeklinde sıralamıştır. 
Nakşibendiyye'de ise Jetaif-i hamse de
nilen bu tavırlar kalb. ruh , sır, hafi, ahfa 
olarak sıralanmaktadır. 

Mutasawıflar kalbin yedi tavrını bede
nin yedi organına benzetmişler ve bede
nin yedi organ üzerine secde etmesi gibi 
kalbin de bu yedi tavrı n her biri üzerinde 
secde ettiğini söylemişlerdir (Gazzall, il:ı
ya' , 111 . 7) . Sehl b. Abdullah et-Tüsterl'ye 
göre bu secde sürekli ve ebedldir (Hakim 
et-Tirmizl.ljatmü 'l-euliya' , s. 270; İbnü'l-
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Ara bl, el-Fütai)_atü '1-Mekkiyye, I, 101 ). Ba
zı mutasawıflar Kur'an'da geçen kandil, 
lamba. fanus, yağ (mişkat, misbah, züca
ce, şecere, bk. en-Nur 24/35) gibi kelime
leri de kalbin çeşitli tavırları olarakyorum
lamışlardır (Gazzall, Mişkatü'l-envar, s. 12; 
Molla Sad ra, Tefsir-i Ayet-i Mübareke-i 
Nur, Tahran 1362hş./1403). 

Tasawufta bilginin kaynağı kalbdir. An
cak kal b aklın karşıtı değildir; bir yere ka
dar akılla iç içedir. Akletme kalbin bir işle
vidir, düşünceyi üreten aklın kaynağı kalb
dir. Metafizik konularda kalbin aklı aştı
ğını söyleyen sufiler bu konularda kalbin 
sezgisini esas almışlardır. Onlara göre 
sözlükte "bağlamak" anlamına gelen ak
lın faaliyet alanı dar ve sınırlı, buna kar
şılık kal b alemi çok daha geniştir ( ibn ü' 1-
Arabl, el-Fütaf:ıatü'l-Mekkiyye, ll, 155, 
394; IV, 25 ; a mlf .. Fuşuş, s. 128). Aşıkane 
tasawuf edebiyatının temel konusu kalb
dir (bk GÖNÜL). 
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(~f) 

Sözün lafız veya manaca 
ters çevrilmesini ifade eden 

belagat terimi. 
_j 

Sözlükte "geri çevirmek, içini dışına 
döndürmek" gibi anlamlara gelen kalb 
kelimesi belagatta, birçok konuyla ilgili 
olarak sözün lafız veya mana bakımından 
ters çevrilmesini ifade eden kapsamlı bir 
teri m şeklinde kullanılmıştır. İlk defa İbn 
Münkız. "Babü'l-kalb" başlığı altında mü
şebbeh ile müşebbeh bihin yer değiştir
diği maklub teşbihten söz etmiştir. Harl
rl. "bir sözün tersinden okunması duru
munda da aynı ibareyi vermesi" anlamın
daki kalbe "ma la yestei)Tiü bi'l-in'ikas" adı
nı vermiştir. Konuyu Reşldüddin Vatvat'ın 
Farsça lj ada 'i]fu 's-siJ:ır'inden nakleden 
Pahreddin er-Razi kalbi bir ve birden çok 
kelimede olmak üzere ikiye, bir kelimede 
olan kalbi de maklub~ı kül, maklub-ı mü
cennah ve maklub-ı ba'z olarak üç kısma 
ayırır." ..Jı;> 1 ~"(fetih -ölüm) gibi bütün 
harflerin yer değiştirmesiyle oluşan ikili
ye maklub-ı kül, bu ikiliden birinin beytin 
başında, diğerinin sonunda olmasına 

maklub-ı mücennah. "w lı:~; 1 .:.ı;'" "ta 
(kusurlar- korkular) olduğu gibi sadece 
bazı harflerde ( ÖJ 1 ;"') yer değiştirme 
bulunması durumuna da maklub-ı ba'z 
adını verir. Birden çok kelimedeki kalb 
ise bir terkip veya cümlenin sondan başa 
doğru okunduğunda da aynı ibareyi ver
mesidir. Sekkakl ile İbnü'n-Nazım, Kazvl
nl, Tell]iş şarihleri ve diğer belagat alim
leri aynı çizgiyi sürdürmüştür. Kazvlnl. se
rika (intihal) türü olan bir kalb çeşidinden 
daha söz eder. Sekkakl. bir şairin ortaya 
attığı bir fikri n daha sonraki bir şair tara
fından ele alınıp tersinin savunulmasına 
"anlam kalbi" demiştir. Bu türe Hariri da
ha önce "aks" adını vermişti (Ahmed b. 
Abdülmü'min eş-Şerlşl, lll , 82, 86). Bed
reddin ez-Zerkeşi isnad kalbi, ma'tof kal
bi. aks kalbi. m üstevi kal b, kalb-i ba'z ola
rak beş neviden bahsetmiştir. İlk defa İbn 
Paris'in söz konusu ettiği isnad kalbi mü
balağa. tekrlm gibi belagat amaçlı nük
te için bir cümleye dahil faili mef'ul ve
ya mef'ulü fail ya da mef'ulü bir başka 
mef'QI konumunda ifade etmektir. Buna 
"belagi kalb" de denilmiştir. ~ LMıj> ;· 
"c-eı_,...ıı (Musa'ya sütannelerini haram kıl
dık) ayeti (el-Kasas 28/ 12) ı.sl" LMıj> ,"' 
"~Y- .;ıi c-eı_,...ıı (Sütannelerine Musa'yı 
emzirmeyi haram eyledik) anlamındadır. 
Süt emen bir çocuğa ergin-mükellef bir 
kimse gibi hitap etmek onun makamını 
ve şanını yüceitmeyi belirtir. Bu, Arap ke
lamında da yaygın bir üsluptur. Araplar 
parmak yüzüğe sokulduğu halde, "yüzü
ğü parmağıma soktum" şeklinde maklup 
ifade kullanırlar. Ma'tuf kalbi ma'tuf ile 
ma'tuf aleyhin yer değiştirmesidir: Li .:ı ;;.r· 
".)x3 (Sonra -mi'rac geces inde Cebrail 
Hz. Peygamber' e- yaklaşt ı ve sarktı) ayeti 
(en-Necm 53/8) maklup atıflı ifade olup 
"Li~ .).JJ ;J" "Sonra -Cebrail- sarktı ve -Hz. 
Peygamber' e- yaklaştı" şeklindedir. 

Akis kalbine "tıbak kalbi" ve "ma'küs 
kal b" de denir. İlk defa "tebdll" adıyla Ku
dame b. Ca'fer'in söz konusu ettiği bu ne
vi, öndeki cümle veya terkibin öğeleri

nin yerlerini değiştirerek ikinci bir cümle 
yahut terkip elde etmektir. "Kelamın ki
_barı; kibarın kelamı. beylerin adetleri, 
adetlerin beyleri" terkipleriyle .. :,rı ı ~ 
._rı ı ,yı~~~~ ..::..:;.,;ı ,yı .. (Çıkarır diriyi 
Ölüden, çıka rır ölü yü diriden; Yunus ı 0/ 
31 ). ~1..> ,yı ı..~ ·~ ,yı Jl>41l-> ,yı~ L." 
"·~,yı~ (Ne sana düşer on l arın he
sabından bir şey, ne de seninhesabından 
onlara bir şey; el-En 'am 6/52) ayetleri bu 
türe örnektir. 

Müstevl kalb. bir kelime veya kelime 
grubunun sondan okunduğunda da aynı 


