
CEZAYiRLi HÜSEYiN PAŞA 

Hüseyin Paşa sert ve inatçı olmakla 
beraber kan dökücü değildi. Hamdan 
Hoca onun iyi ahlaklı ve bilgili olduğunu 
yazarken Ali Rıza Paşa kendisini cahil 
ve son derece mağrur biri olarak tanıt
maktadır. 
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Allah'ın kulu kendine çekip 
yaklaştırınası anlamında 

bir tasawuf terimi. 
_j 

Sözlükte "çekmek" anlamına gelen cez
be, tasawufta "Hakk'ın kulu kendine 
çekmesi ve aniden yüce huzuruna yük
seltmesi" demektir. Cezbe, Allah'ın sev
diği kulunun kalbinden perdeyi kaldırıp 
çalışma ve gayreti olmadan onu yakin • 
nuru ile birden bire manevi makamlara 
yükseltmesidir. Allah'ın kuluna bir ih
sanı olan cezbe, kulda istikamet ve iba
det arzusu doğurarak ona bela ve mu
sibetlere sabretme gücü kazandırır. Cez
be sırasında kul ruhuyla hakikatin kay
nağına ulaşır, Allah'ın dışında her şeyi 
unutarak kendinden geçer ve kulluğun

dan habersiz hale gelir; vecd ve istiğ

rak haline girer. Süfiler, "Allah diledi
ğini kendisine çeker" (eş-Şura 42/ 13) 

mealindeki ayeti ve bazı kaynaklarda 
hadis olarak zikredilen, "AIIah'ın kula 
olan cezbesi, iki cihan halkının arnelleri
ne denktir" anlamındaki sözü cezbeye 
delil sayarlar. Sülemi bu sözün Ebü'I-Ka-

504 

sım İbrahim en-Nasrabadi'ye (ö 3671 
977) ait olduğunu belirtmiştir (Taba/(:at 

s. 488) 

Hakk'ın kulu kendine çekmesi cezbe, 
bu cezbeyle kulun Allah'a yönelmesi aşk
tır. Nitekim mutasawıflara göre Hz. Pey
gamber'i öldürmeye giden Hz. Ömer'in, 
eniştesinin evinde duyduğu Kur'an se
siyle imana gelmesi, aynı şekilde avda 
iken üç defa ardarda, "Sen bunun için 
mi yaratıldın?" diye seslenildiğini duya
rak sultanlığı bırakan İbrahim b. Ed
hem'in tövbe edip tasawuf yoluna gir
mesi "Allah tarafına çekilme" (cezbe) so
nucunda gerçekleşmiştir. Böyle bir cez
beye tutulanları Allah iç hallerini göste
rerek nefis ve dünyadan uzaklaştırır, 

kendisine yaklaştırır. Bu anlamıyla cez- · 
be, peygamberlere ve velilere ait Hak 
vergisi bir kabiliyettir. Yünus Emre, "Cez
be-i aşk olmayınca neylesin şeyhim be
ni" derken buna işaret etmiştir. 

Tasawufta cezbe süluk* ve amel ile 
bir arada düşünülür, sülüke bağlı olma
yan cezbe makbul sayılmaz. Sülük gör
memiş olanlar, cezbeleri güçlü de olsa, 
vecd halinde bulunduklarından kalp ma
karnını aşıp kalbin sahibine yani Allah'a 
eremedikleri için irşad ehliyetine sahip 
olamazlar. Çünkü irşada layık olabilmek 
ancak sülük yolundan geçmekle müm
kündür. Nitekim imam-ı Rabhani cez
beyi, sülük görmeyenierin ve sülükünü 
tamamlamış bulunanların cezbesi olmak 
üzere ikiye ayırır. Sülük görmeyenlerde 
ruh nefsin etkisinden kurtulamadığı için 
bunların cezbesi kalbidir, ruhi değildir. 
Böyleleri ruhlar alemini müşahed e et
tikleri halde Hakk'ı müşahede ettikleri
ni zannederler. Sülüklerini tamamlayıp 
ruhları nefislerinin etkisinden kurtul
muş kimselerin cezbesi ise ruhidir, bun
lar Hakk'ı müşahede ederler. Bundan 
dolayı sülük görerek kemal mertebesi
ne erenlerde vahdet-i vücı1d*a dair söz
lere rastlanmaz. imam-ı Rabbanfnin ifa
desine göre cezbe ehli sülük gördükten 
sonra vahdet-i vücüda dair daha önce 
kendilerinden sadır olan sözlerden töv
be etmişlerdir. 

Sohbet, zikir ve sema meclislerinde 
kalbinde meydana gelen varidata (bk. 
vARio) dayanamayarak kendinden ge
çen, gayri ihtiyari sıçrayıp nara atan kim
selerin davranışiarına da cezbe adı veril
mektedir. Türkçe'deki "cezbelenmek, cez
beye gelmek" gibi deyimler bu tür cez
be için kullanılır. Buna karşılık ilk tasav
vufi kaynaklarda bu cezbeye vecd adı 

verilir ve zikir, sema gibi konularla bir-

likte anlatılır. Asıl cezbe ile veedin dışa 
yansıması anlamındaki cezbe bazı ba
kımlardan farklılık arzeder. İlk süfıler
den itibaren mutasawıfların bir kısmı 
bu son anlamdaki cezbeyi ve bundan 
kaynaklanan taşkın hareketleri muteber 
saymamışlardır. Nitekim ilk kaynaklar
da vecd bahsi münasebetiyle Cüneyd-i 
Bağdadi ile ilgili olarak anlatılan bir men
kıbe bunu teyit etmektedir. Cüneyd, soh
bet esnasında cezbeye gelerek nara atan 
bir genci, "Böyle yapacaksan bir daha 
benim meclisime gelme" diyerek uyar
mış, bunun üzerine genç titrediği ve da
marları şişip gerildiği halde cezbesine 
hakim olmaya çalışmıştır; ancak sonun
da cezbesi dayanılmaz bir hal almış, ken
dine hakim olamayarak bir nara atmış 
ve ruhunu teslim etmiştir. 

Melamet fikrini benimseyen ilk süfi
lerle Cüneyd ve imam-ı Rabhani gibi bazı 
mutasawıflar bu tür cezbeyi önemseme
dikleri halde Bayrami Melamileri, özel
likle Hamzaviler buna büyük değer verir 
ve sülükün esası sayarlar. Diğer tarikat
lar cezbeyi benimsemekle birlikte bu tür 
hal ve hareketlerin riyaya sebebiyet ver
memesi için gizli tutulmasını isterler. Ni
tekim MevlevTier bu gibilere, "Kanını içi
ne akıt", RifaTier ise, "Yan fakat tütme" 
uyarısında bulunurlar. Tasawuf tarihin
de bu iki anlayışın temsilcileri her devir
de bulunmuştur. 
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