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i | TASAVVUF ANLAYIŞINDA GAYBET VE HUZUR 

ÖNSÖZ 

Tasavvuf, insan ruhunu kemale erdiren bir  hâl ilmidir. Mutasavvıflar, 

bu hususu belirtirken, tasavvufun bir kâl ilmi olmadığını özellikle vurgularlar. 

Ancak tasavvufun onlar tarafından "hâl ilmi" olarak tarif edilse de bu ilim 

hakkında çok sayıda eser kaleme alınmıştır. Yaşanan hallerin yoğunluğu, 

onları çokça eser yazmaya teşvik etmiş ve böylece de erken dönem tasavvuf 

klasikleri başta olmak üzere tasavvuf ıstılahları başlığı altında birçok eser telif 

edilmiştir.  

Tasavvuf terimleri üzerine yapılan bu çalışmalar, İslam Medeniyeti'nin 

ilk zamanlarında başlamış, günümüze kadar devam etmiştir. Başlangıçta zühd, 

vera ve riyazet ağırlıklı olan kavram ve terimlere, daha sonraki dönemlerde 

haller ve makamlarla ilgili kavramlarında eklemişlerdir. Sûfiler, geliştirdikleri 

tasavvufî terimleri ve onlara yükledikleri anlamları kuvvetlendirmek için de 

Ayet ve Hadisleri kendi bakış açılarına göre değerlendirmişlerdir. Geliştirilen 

bu terimlerden biriside çalışmamızın konusu olan gaybet ve huzur 

kavramlarıdır. 

Çalışmamız “Giriş” ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, 

tezimizin amacı, kapsamı, yöntemi ve kaynakların değerlendirilmesine 

değindik.  Birinci bölümde, gaybet kavramını ele alarak tasavvufun temel 

kaynaklarında bu kavrama nasıl yer verildiği, ve nasıl yaklaşıldığı ne şekilde 

değerlendirildiği ve nasıl tanımlandığını tetkik ettik. Ayet ve Hadisleri de 

inceleyerek konunun nasıl işlendiğini tespit ettik. Ayrıca gaybetin sebeplerini, 

derecelerini, ricalül gayb ilişkisini ve gaybete sebep olan saikleri tespit 

etmeye çalıştık. Son olarak da sonraki  dönem süfilere göre gaybet kavramını 

inceledik. 

 İkinci bölümde ise huzur kavramını ele alarak klasik tasavvuf 

kaynaklarında bu konunun ne şekilde ele alındığı ve nasıl tanımlandığını 

inceledik. Ayet ve Hadisleri tetkik ederek kavramın Kur’an ve Hadis 
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referanslarını değerlendirdik. Ayrıca huzur ve hazareti hamse ilişkisi, huzurun 

sebepleri ve sonraki dönem süfilere göre huzur kavramını inceledik. 
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GİRİŞ 

İslâm’ın ahlâk ve ihsan boyutunu temsil eden tasavvuf’un dinin diğer  

ilimleri gibi müstakil bir disiplin olarak teşekkül etmesi zaman almıştır. Dinî 

düşüncenin teşekkülüne ve olgunlaşmasına önemli katkısı olan bu disiplinin 

oluşum ve gelişim sürecinde, erken dönem tasavvuf klasikleri başta olmak 

üzere birçok eser telif edilmiştir. Tasavvufî öğretilerin, tasavvuf dili olarak 

adlandırılan özel bir dil ile kullanıldığı bu eserlerde, azımsanmayacak 

derecede Ayet ve Hadise de yer verildiği görülmektedir. Sûfîler, geliştirdikleri 

tasavvufî terimleri ve onlara yükledikleri anlamları kuvvetlendirmek için Ayet 

ve Hadisleri kendi perspektiplerine göre değerlendirmişlerdir. Böylece Ayet 

ve Hadislerin tasavvufi yorumları ortaya çıkmıştır. Bu düşüncelerin nokta-i 

nazarından hareketle tasavvuftaki makam ve halleri genel çerçevede ele 

almaya gayret edeceğiz.  

Makam ve Hâl ıstılahları tanım ve muhteva bakımından mutasavvıflar 

arasında bir takım farklı değerlendirmelere tâbi tutulsalar da, umumiyetle 

seyrü sülûkte mânevî seyahatini gerçekleştiren bireyin bu esnada yaşadığı ve 

tecrübe ettiği durumları ifâde için kullanılan iki önemli kavramdır. Tanım ve 

muhtevadaki bu farklılıklar; sûfîlerin yetiştikleri ortam, hangi tecrübenin 

makam hangisinin hâl olduğu yönündeki farklı değerlendirmeler, makâm ve 

hâlin kesbî veya vehbî olduğu konusundaki fikir ayrılıkları gibi 

mülahazalardan kaynaklanmaktadır.1 

Lugatte, “menzil, merhale, konak ve mertebe”2  anlamlarına gelen 

makâm,  tasavvufta ise, “Kulun, ibâdet, riyâzet, mücâhede ve uzlet” gibi 

konularda kişinin Allah’ın huzûrunda bulunduğu mânevî yer olarak tarif 

 
1 https://yenidunyadergisi.com/sufinin-erbaini-tasavvufta-kirk-hal-ve-makam. 
2 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İkinci Bas., Kabalacı Yayınevi, İstanbul, 

2005, s. 234. 



TASAVVUF ANLAYIŞINDA GAYBET VE HUZUR | 10 

edilir.3 Kuşeyrî de makamı, kulun say’ ve gayretiyle tekrar ede ede iktisab 

ettiği ve meleke haline getirdiği adâp ve ahlâk olarak görür.4 Ayrıca o, kişinin 

bir makâmı tam idrak edip içselleştirmeden başka bir makâma geçmemesi 

gerktiğini böyle yapmadğı taktirde hiçbir makâmın tam hakkını 

veremeyeceğini ve böylelikle bu makâmlarda kalıcı olunamayacağını da 

vurgular.5 Kur’an-ı Kerim’de bu husus şöyle ifade edililir: “İşte bu, 

makamımdan korkan ve tehditden sakınan kimselere hastır.”6 “Melekler der 

ki: Bizim her birimiz için bilinen bir makam vardır.”7 

Sûfîler, Tevbe, Vera, Zühd, Fakr, Sabır, Şükür, Korku, Reca, Tevekkül, 

Tevazu, Takva, İhlas, Yakin, Zikir, Üns, Kurb, İttisâl, Muhabbet ve Rıza gibi 

kavramlarını birer makam olarak değerlendirirler.8 

Sûfîler’in hâl yaklaşımlarını da şu şekilde ele almak bahsimize derinlik 

kazandıracaktır. 

Sûfîlere göre sözlükte “değişme, dönüşme, durum ve tavır”9 gibi 

anlamlara, gelen hâl,  tasavvufta ise, “zikrin Sâfiyeti sâyesinde kalblere 

yerleşen”10 durumdur. Başka bir tanıma göre hâl, kişinin her hangi bir çalışma 

ve gayreti, kast ve iradesi olmaksızın kendiliğinden kalbte varid olan “hüzün-

 
3 Ebû Nasr Abdullāh b. Alî b. Muhammed es-Serrâc et-Tûsî, el-Lüma’, İslam Tasavvufu, Çev. 

Hasan Kamil Yılmaz, Erkam Yayınları, İstanbul, 2016, s.41. 
4 Ebu’l-Kasım Abdülkerim b. Hevazin b. Abdülmelik b.Talha el-Kuşeyrî en-Neysaburî, 

Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, Haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul, 

1978. s.149. 
5 Kuşeyrî,Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s. 149. 
6 İbrâhim Suresi, 14/14. 
7 es-Sâffât Suresi, 37/164. 
8 Serrâc el-Lüma’, İslam Tasavvufu, s. 43-53.; Şeyh İzzedin Mahmud b. Ali Kâşânî Natanzi, 

Misbâhu’l-Hidâye ve Miftâhu’l-Kifâye (Tasavvufun Ana Esasları) Çev. Hakkı Uygur, Kurtuba 

yayınları, İstanbul, 2012, s.361-394.; Ebû Bekr Tâcülislâm Muhammed b. Ebû İshâk İbrâhîm b. 
Ya‘kūb el-Buhârî el-Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, Çev. Süleyman Ateş, 

Dergâh Yayınları, İstanbul,  2016, s. 153-176. 
9 Demirci, Mehmet, “Hâl”, DİA, c. 15, İstanbul.  
10 Serrâc  el-Lüma’, İslam Tasavvufu, s. 42. 
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neşe, sıkılma-sevinme, korkma-ümit” gibi manalardır.11 Cüneyd-i Bağdâdî, 

“Hal, kalbe inen bir şey olup devam etmez” derken bu mevzuya işaret eder.12 

Kuşeyrî’ye göre hâl, “kulun kastı, celp etme teşebbüsü, kazanma isteği 

olmadan kalbte varid olan “sevinç-hüzün, rahatlık-sıkıntı, şevk-dert, heybet-

heyecan”13 gibi manalardır. Ayrıca Kuşeyrî, Sûfîlere atfen hâlin şimşek gibi 

kişinin kalbinde parlayıp söndüğünü böyle olmaması durumunda da bunun hâl 

değil bir vesveseden ibaret olacağını ifade eder.14 Yine o, Sûfîlere atfen 

hâllerin devamlı ve ard arda olmaması durumunda hâl değil, “levâih ve 

bevâdih”15 adını aldığını söyler.16 Hucvîrî de hâli, kişinin kalbinde Hakk 

tarafından varid olan his, heyecan ve mana olarak ifade eder.17 

Sûfîler, Murâkabe, Kurb, Muhabbet, Havf, Reca, Şevk, Heybet-Üns, 

İtmi’nan, Müşâhede, Yakîn, Gaybet-Huzur, Kabz-Bast, Cem’-Fark, Cem’ul 

Cem, Fena-Beka, Sahv-Sekr, Zevk-Şirb ve Mahv-İsbat gibi ıstılahları birer hâl 

olarak değerlendirirler.18   

Sûfîler’in yapmış olduğu makâm ve hâl tanımlarından her ne kadar 

makâmın belli bir çalışma ve gayretin sonucunda olacağı,  hâlin ise her hangi 

bir say’ ve gayrete bağlı olmaksızın gerçekleşeceği söylense de aslında hâlin 

gerçekleşebilmesi için kişinin başta kalbini, ruhunu ve tüm duygularını buna 

hazır hale getirmesi gerekir. Çünkü bu durum, öyle özel bir husutur ki her 

insanda gerçekleşmez; ancak Allah yolunda rüsuh bulan kullar buna nail 

olabilir ve kendilerine Hakk tarafından lütfedilen bu durumun manevi hazzını 

 
11 Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, s. 143. 
12 Serrâc,  el-Lüma’, İslam Tasavvufu, s. 42. 
13 Kuşeyrî,Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s. 150. 
14 Kuşeyrî,Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s. 150. 
15 Henüz Hâllere ulaşamamış kişiler için kullanılır. 
16 Kuşeyrî,Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s. 150. 
17 Ebû’l-Hasen Alî b. Osmân b. Ebî Alî el-Cüllâbî el-Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, Haz. Süleyman 
Uludağ, Dergâh Yayınları, 4. Bas. İstanbul, 2014, s. 244. 
18 Kuşeyrî,Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s. 150-183.; Serrâc.  el-Lüma’, İslam 

Tasavvufu, s. 54-69.; Kâşânî Natanzi, Misbâhu’l-Hidâye ve Miftâhu’l-Kifâye ( Tasavvufun 

Ana Esasları) s.399-427. 
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yaşayabilirler. Başka bir ifadeyle manevi hâller herkeste zuhur etmez, ancak 

ihlaslı olarak güzel ameller yapanlar bu İlahî ihsanlara mazhar olabilirler. 

Hâllerin, yapılan samimi amellerin bir neticesi olduğu  gerçeği, hâllerin, aynı 

zamanda kesbi yönünün de olduğunu ortaya koymaktadır.  

Konu ile ilgili önemli bir diğer husus ise hâllerin ve makâmların 

birbirinden bağımsız olamayacağı gerçeğidir. Tasavvufta, vasıl olunan her 

makâmın aslında kendine has bir hâli de vardır. Makâmlar arası dikey bir 

yolculuk yapan sûfî, durumunun değişmesiyle daha mükemmel hâllere geçer. 

Ayrıca belli bir mevkide bulunan sâlikin hâlleri de kendisi bu mevkide iken 

devamlı bir değişim göstererek mükemmelliyete ulaşır. Hâllerdeki bu değişim 

bu şekilde sürüp gider. Bu hal, Allah’a doğru yapılan mânevî seyahatin 

devamlılığını ifade eder.  

Bu şekilde dini bir içerik kazanan ve tasavvufî literatürde yerini alan  

gaybet ve huzur kavramları da sûfinin kişisel olarak tecrübe ettiği, hem kesbi, 

hem de vehbi yönü olan durumlar olarak kabul edilmiş ve mutasavvıflar 

tarafından birbirinden farklı şekilde tarif edilerek hâl başlığı altında 

değerlendirilmişlerdir. 

 Ayrıca, bu kavramların ortaya çıkmasında; Tezkiye, Semâ, Zikir, 

Müşahede, Korku, ubûdiyyet ve muhabbet gibi amiller etkili olmuştur.  

Huzur hali ise genellikle gaybet halinin neticesinde ortaya çıkan bir 

durumdur. 

Sûfîler, Makâm ve Hâl arasındaki farkları şöyle ifade ederler: 

 

1-Makâmlar kişinin say’ ve gayreti ile kazanılır, (Mekâsib) fakat hâller 

lutfu İlahi’dir.” (Mevahib) 

2-“Hâl değişkendir, bazen gelir bazen gider; daimi ve kalıcı değildir. 

Makâm ise devamlı ve kalıcıdır.” 
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3-“Makâm sahibi makâmında temkîn sahibidir, hâl sahibi ise hâli içinde 

yükselme” durumundadır. 

4-Makâmda devamlılık varken hâlde ise değişme söz konusudur. 

5-Hâller kalbe girer ve etki eder etmez hemen yok olur, Makâmlar ise 

kalcıdır, etkileri devam eder. 

6-Sahibi makâm mücahedesiyle kâim iken, hâl sahibi ise kendisinden 

fanidir.19  

 
19 Kuşeyrî,Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s. 150-151.; Serrâc,  el-Lüma’, İslam 

Tasavvufu, s. 41-42.; Sühreverdî, Avârifü’l-Meârif, Trc. Yahya Pakiş, Dilâver Selvi, Umran 

Yayınları, 1. Bas., İstanbul, 1998, s. 446-449.; Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 244.; Kelâbâzî, et-

Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf,  s. 143. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GAYBET  

1.1.GAYBETİN TANIMI 

Gaybet (الغىبة) kavramı tasavvuf literatüründe işin erbabı olan kişilerce 

gerek lügevi ve gerek ıstılahi olarak ele alınıp şu şekil de mana verilmiştir.  

Lügatte "bir şeyin başka bir şeyde kaybolması,"20"kendinden geçme, kendini 

kaybetme, kalbin; maddi alemle ilgisini kesmesi, keşfin nurunun gücüyle 

ilmin ve adetin yok olması,"21 "dalgınlık, hislerini ve şuurunu kaybetmek, 

vecd ve istiğrak hâli,"22 bireyin nefsin hazlarından kaybolması23 gibi manalara 

gelir. 

Tasavvufta ise,  Hakk’ı temaşa ve huzûr hâli sebebiyle kulun zâhirinde 

bir değişiklik olmaksızın kalbin halkı müşâhededen geçmesi,24 “Hak’tan gelen 

feyz ve tecellinin çokluğu ve kuvveti sebebiyle sâlikin çevresinin ve bizzât 

kendisinin ne yaptığını fark edemeyecek şekilde kendini kaybetmesi”25 gibi 

manaları ihtiva eder.  

Başka bir tanıma göre ise,  kalbin, şuhud alemiy1e olan alakalardan 

uzaklaşması, Allah’tan başka her şeyden tecerrüt etmesi,26 kulun gönlüne 

 
20 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ağaç Kitabevi Yayınları, 

İstanbul, 2009, s. 90. 
21 Muhyiddin Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Arabî et-Tâî el-Hâtim,, Istılahatü’s-süfiye, 

Resâilü İbn Arabî, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, et-Tab’u’l- Ulâ, Beyrut, ts.,  s. 6. 
22 Hasan Kâmil Yılmaz, Tasavvuf Meseleleri, Erkam Yayınları, İstanbul, 1996, s. 171. 
23 Erginli, Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, I. Bas., s. 284. 
24 Hasan Kâmil Yılmaz, Ebû Nasr Serrâc Tûsî, el- Lüma’ İslâm Tasavvufu, Tasavvufla İlgili 

Sorular – Cevaplar, İstanbul: Altınoluk, 1996, s. 67; Erginli, Metinlerle Tasavvuf Terimleri 

Sözlüğü, Trc. Hey., Zafer Erginli, İlyas Karslı, Yavuz Köktaş, Nurettin Ödül, Rıfat Resul 

Sevinç ve Salih Sabri Yavuz, 1. Bas., s. 284. 
25 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü II. Bas., s. 144., Ayrıca bkz., H.Kâmil Yılmaz, 

Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatler, Ensar Yayınevi, İstanbul, 2017, s. 212; Hücvîrî, Keşfu’l-

Mahcüb, s. 311- 314. 
26 https://dunyasozluk.com/baslik/gaybet. 
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gelen hal ile meşgul olmasından ötürü, histen ve duygulardan gelen duyuları 

algılayamayarak halkın hallerinden habersiz kalması anlamına gelir.27  

Kur’an-ı Kerim’de zikredilen bazı Peygamber kıssaları Mutasavvıflarca 

gaybet, hâli ile ilişkilendirilir. Özellikle Hz. Yûsuf'u gören kadınların 

şaşkınlıktan ellerini kesmeleri,28 Hz. Meryem'in, "Allah'a oruç adadım, bugün 

hiçbir insanla konuşmayacağım"29  ve Hz. Eyyüb (as)'ın Allah'a olan 

münacatı ve sızlanması30 şeklindeki örnekleri gaybet halinin tarifinde delil 

olarak zikredilir. 

Mecnun'un aşağıdaki mısralarını da gaybet mevzuunda değerlendirmek 

konumuzun anlaşılmasına derinlik kazandıracaktır. 

Sen deme ki dut haber sözümden 

Kim yoh haberüm menüm özümden31 

"Bana, Sözünden haberdar ol deme; çünkü benim kendimden bile 

haberim yok!"32 

Ezcümle; metafizik  âlemle uğraşan duyu organlarının şuhudi âleme ait 

hassasiyetini ve şuurunu kaybetmesi33 diyebileceğimiz gaybet halindeki kişiye 

gaib denir. “Gâib bakar, fakat göremez, sesleri işitir fakat ne söylendiğini 

anlayamaz.”34 

 
27 http://www.kurannediyor.org 
28 Yusuf Suresi, 12/31; İbn Kayyım El-Cevziyye, Medâricu’s Sâlikîn, İnsan Yayınları, Trc. 

İbrahim Tüfekçi, İstanbul, 1990, s. 1115.; İsmail Hakkı Bursevi, Ruhul Beyan, (Elektronik 

Sürüm) Damla Yayın Evi, İstanbul, 2012, 5. c.  s. 221. 
29 Meryem Suresi. 19/26, Akkuş, Mehmet, “Gaybet”, DİA, c.  13, İstanbul. 
30 Enbiya Suresi, 21/83, Ebû’l-Hasen Alî b. Osmân b. Ebî Alî el-Cüllâbî el-Hücvîrî, Keşfu’l-
Mahcüb, Haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2014, 4. Bas. s. 311-314 
31 https://www.antoloji.com/leyla-vu-mecnun-2101-2200-siiri. 
32 Nurgül Karayazı, Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn’ unda Tasavvufî Kavram ve Unsurlar, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlâhiyat Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s. 216. 
33 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s.162-163. 
34 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 311-314; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 144; H.Kâmil 

Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, s. 214; H.Kâmil Yılmaz, Tasavvuf Meseleleri, 
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1.2.GAYBET  KAVRAMININ KUR’ÂNÎ REFERANSLARI  

Mutasavvıflar kullandıkları kavramların pek çoğunu Kur’ân’ı Kerim-i 

referans alarak ortaya koymuşlardır. Bu kavramlar bazen Ayetlerin zahiri 

anlamlarına hamledilirken bazen de işarî yorumlar sayesinde zâhirde olmayan 

bir takım anlamlara isnad edilmektedir. Biz de burada gaybetin tefsirlerde 

hangi Ayetler ışığında incelendiğini tespit ederek konuyu ayrıntılarıyla 

değerlendirmeye çalışacağız. 

 Gaybet haliyle ilgili ele alacağımız Ayetlerden bazıları şunlardır: 

ينًا َوقَالَِت اْخُرْج  ْنُهنَّ ِسك ِ ا َسِمعَْت بَِمْكِرِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَيْ ِهنَّ َوأَْعتَدَْت لَُهنَّ ُمتََّكأً َوآتَْت كُلَّ َواِحدَةٍ م ِ فَلَمَّ

ِ َما َهذَا بََشًرا إِْن َهذَا إِالَّ َملٌَك َكِريم  َوقَطَّْعَن أَْيِديَُهنَّ َوقُْلَن َحاَش لِِل  أَْكبَْرنَهُ   Vaktâ ki" َعلَْيِهنَّ فَلَمَّ ا َرأَْينَهُ 

bunların gizliden gizliye dedikodularını işitti, onlara da'vetçi gönderdi ve 

onlar için dayalı döşeli bir sofra hazırladı ve her birine bir bıçak verdi, 

beriden de çık karşılarına dedi, hepsi onu görür görmez çok büyüttüler, 

kendilerinin ellerini doğradılar ve hâşâ, dediler, Allah için bu bir beşer değil, 

mahzâ bir Meleki kerîm"35 dediler. 

Bazı mutasavvıflar bu Ayeti gaybet hâline delil olarak ele alıp  şu 

şekilde değerlendirirler:  

İbn Kayyım el-Cevziyye, (751/1350) Bu Ayette zikredilen kadınların 

Hz. Yusuf’u gördüklerinde ona olan hayranlıklarından ötürü gaybet haline 

geçip etrafındaki hiçbir şeyi göremez olduklarını ve böylece ellerini 

kestiklerini söyler.36 

 
s.190; Suad El-Hakîm, İbnü’l-Arabî Sözlüğü, Çev. Ekrem Demirli, Kabalacı Yayınevi,  
İstanbul, 2005, s. 454-455.; Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul,  2004, 7. baskı,  s. 190. 
35 Yusuf Suresi, 12/31. 
36 İbn Kayyım, Medâricu’s Sâlikîn, s. 1115. 
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İsmail Hakkı Bursevi de, (1137/1725) bu Ayette bahsedilen kadınların 

Hz.Yusuf'u görür görmez hayrete düştükleri ve onu meleklere benzeterek 

güzelliği karşısında kendinden geçtiklerini, ifade eder.37  

Allah’ın cemal ve letafetinin gölgesinin gölgesi hükmünde olan Hz. 

Yusuf’un yüzünün güzelliğini müşahede de, böyle bir hal hasıl oluyorsa; 

bütün güzelliklerin mutlak kaynağı olan Hakk’ın cemalinin temaşa 

edilmesinin başları nasıl döndüreceği ve nazarları nasıl bulandıracağı 

kendiliğinden zuhur eder. 

قَاَل يَا أََسفَى َعلَى يُوسَُف َواْبيَضَّْت َعْينَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَُهَو َكِظيمَوتََولَّى َعْنُهْم وَ  ””  “Onlardan 

yüz çevirdi ve: Vah! Yûsuf’a vah! dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O 

artık acısını içinde saklıyordu".38 Bazı sûfiler bu Ayeti gaybet hâli ile 

ilişkilendirerek şöyle mütalaa ederler 

Bursevi, bu Ayette geçen "Esef" kavramını şiddetli üzüntü ve hasret 

olarak  ifade eder.39 Yine o, Hz.Yakub'un, oğlu Hz.Yusuf''un kaybolmasından 

duyduğu üzüntünün ve ona kavuşma hasretinin sonucunda gözlerini 

kaybettiğini, Allah'tan başka hiçbir kimseyi göremeyerek gaybet haline 

girdiğini terennüm eder.40 

İbn Kayyım el-Cevziyye, (751/1350) Herevî'ye atfen Hz. Ya'kûb 

(a.s.)'un kalbinin, Hz. Yûsuf (a.s.)'un sevgisi, zikri ve hicranı ile dolu 

olduğundan kardeşi Bünyamin'in ayrılık musibetini hatırlamadığını ve bu 

fîrakın onu  üzmediğini, çünkü Hz. Yûsuf'un sevgisinden ve o sevginin 

kalbini istilâ edip ihate etmesinden ötürü Hz. Ya'kûb (a.s.)'un gaybet halinde 

olduğunu ifade  eder.41 

 
37 Bursevi, Ruhul Beyan, 5. c.  s. 221. 
38 Yusuf Suresi, 12/84. 
39 Bursevi, Ruhul Beyan, 5. c.  s. 262. 
40 Bursevi, Ruhul Beyan, 5. c.  s. 263. 
41 İbn Kayyım, Medâricu’s Sâlikîn, s. 1115. 
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Gaybet hali ile ilgili delil olarak zikredilen bu Ayetin söz konusu 

kavrama dayanak noktası olmaktan ziyade, tasavvufta ıstılah haline gelmiş 

olan gaybet haline ilişkin verilen bir misal olarak düşünülmesi daha uygun 

olacağı kanaatindeyiz. Diğer yandan Ayetin bu terim ile ilişkilendirilmesi 

zahir manası ile pek mümkün değildir. Gaybet haline delil getirilen bu Ayeti 

kerimeyi mutasavvıfların tasavvufi bir kanaat ile gaybet kavramıyla iltisaklı 

gördüklerini söylemek daha doğru olur. 

ب ِِهْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َونِْعَم أَجْ ُر اْلعَاِملِينَ  ن رَّ ْغِفَرةٌ م ِ  أُْولَئَِك َجَزآُؤهُم مَّ

“İşte onların yaptıklarının karşılığı rableri tarafından bir bağışlanma 

ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada temelli kalacaklardır. 

Böyle amel edenlerin mükâfatı ne güzeldir!”42  

Ahmed İbn Acibe el-Haseni, (1224/1809) bu Ayeti gaybet halini tavzih 

etmek için istimal eder. O, Bahrü'l-Medid fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Mecid adlı 

eserinde kalp tasfiyesinin, tefekkür, taat ve ilahi yakınlık derecesinin 

artmasıyla salikin kalbine nurların ineceğini; bu  nurların artmasıyla beraber 

kalplerin ağyardan yüz çevirmesi ölçüsünde kulun üzerine ilahi ihsanlar ve 

feyizlerin akmasıyla beraber kulun kendinden geçerek gaybet haline 

gireceğini ifade eder.43 

أَنظُْر   أَِرنِي   ِ َرب  قَاَل  َربُّهُ  َوَكلََّمهُ  ِلِميقَاتِنَا  ُموَسى  َجاء  ا  إِلَى َولَمَّ انظُْر  َولَِكِن  تََرانِي  لَن  قَاَل  إِلَْيَك 

دَكًّا َوَخرَّ موَسى صَ  ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ  ا تََجلَّى َربُّهُ  فََسْوَف تََرانِي فَلَمَّ ا أَفَاَق قَاَل  اْلَجبَِل فَإِِن اْستَقَرَّ َمَكانَهُ  ِعقًا فَلَمَّ

ُل اْلُمؤْ  ِمنِينَ سُْبَحانََك تُْبُت إِلَْيَك َوأَنَاْ أَوَّ   “Musa, tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi onunla 

konuşunca, Musa: 'Rabbim! Bana Kendini göster, Sana bakayım dedi. Allah: 

'Sen Beni göremezsin ama dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen de Beni 

göreceksin buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu yerlebir etti ve Musa da 

 
42 Al-i İmran Suresi,3/136. 
43 Ahmed İbn Acibe el-Haseni, Bahrü'l-Medid fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Mecid, (Elektronik Sürüm) 

4. c.  s. 207. 
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baygın düştü; ayılınca: 'Yarabbi, münezzehsin, Sana tevbe ettim, ben 

inananların ilkiyim' dedi.”44 Ayet-i kerimesi de mutasavvıflar tarafından 

gaybet bağlamında ele alınır. 

 İbn Acibe, sufilere göre Cenabı Hakk'ı iki dünyada da görmenin 

mümkün ve vaki olduğunu; fakat bu dünyada havassü'l-havas denen seçkin 

velilerin buna ulaşacağını ifade eder.45 Onların  bu duruma müşahede ve iyan 

dediklerini, bu halin ancak nefsin manen ölümünden ve katlinden sonra 

gerçekleşen fena haliyle ve fenadan fena olma durumundan sonra ortaya 

çıkacağını, daha sonra da duyulardan ve şekillerden nefsin tecerrüt etmesiyle 

gaybet halinin gerçekleşeceğini söyler.46 

ْحَمِن َصْوًما فَ   ا تََريِنَّ ِمَن اْلبََشِر أََحدًا فَقُوِلي إِن ِي نَذَْرُت ِللرَّ ي َعْينًا فَإِمَّ لَْن أَُكل َِم  فَكُِلي َواْشَربِي َوقَر ِ

إِنِسيًّا  Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan 'Ben" اْليَْوَم 

Rahman için oruç adadım, bugün hiçbir insanla konuşmayacağım' de."47 Bir 

çok süfi bu Ayeti gaybet halini izah etmek için kullanır.48 

 Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp“  تَْلفَُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوهُْم فِيَها َكاِلُحون

kalır.” 49  

İbn Acibe, bu Ayeti tefsir ederken Rüzbihan-ı Bakli'ye atfen, ariflerin 

Hakk'ı ve O'nun her tarafı kaplamış ihsanını müşahade ettiklerinde bütün 

varlıklarıyla Allah'a bağlandıklarını ve kendilerinden geçtiklerini söyler.50  

 Naîm Cennetlerinde51 İbn Acibe, Arif zatların tefekkür için فِي َجنَّاِت النَِّعيمِ 

müşahade ve nazarlarını masivadan çekip tamamıyla Hakk'a yönelttiğinde, 

 
44 A’raf Suresi,7/143. 
45 İbn Acibe, Bahrü'l-Medid fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Mecid, (Elektronik Sürüm) 4. c.  s. 207. 
46 İbn Acibe, Bahrü'l-Medid fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Mecid, 3. c.  s. 444. 
47 Meryem Suresi. 19/26. 
48 Akkuş, “Gaybet”, DİA, c.  13. 
49 Mü’minün Suresi, 23/104. 
50 İbn Acibe, Bahrü'l-Medid fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Mecid, 6. c.  s. 363-364. 
51 Saffat Suresi, 37/43. 
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efkarında yalnızca Allah’ın azametini, sırlarını, celal ve cemalini 

düşündüklerini,52 kulun aklına O'ndan başka hiçbir şeyin gelmeyeceğini ifade 

eder.53 Müellifin bu ifadelerinden hareketle  bu Ayeti gaybet bağlamında 

değerlendirmek yerinde olur. 

 Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), evet" اَلَْسُت بَِرب ِكُْمْۜ قَالُوا بَٰلۚى َشِهدْنَاۚ 

(buna) şâhit olduk, dediler."54 Hücvirî,  bu Ayetten hareketle ruhların  elest 

bezminde Hakk tarfından  yaratıldıklarını ve Allah ile olan misaklarından 

önce en üstün hal olan  gaybetti yaşadıklarını; ayrıca bu alemde beşeri 

niteliklere sahip ruhların da gaybet haline geçince tekrar o makama 

yükseleceğini ifade eder.55 

َوقَْلبِه   اْلَمْرِء  بَْيَن  يَُحوُل   َ ّٰللاه اَنَّ  وا   Bilin ki Allah, hakîkaten kişi ile kalbi"  َواْعلَُمُٓ

arasına girer"56  

Ebü’l-Feth Safiyyüddîn İshâk b. Emîniddîn Cebrâîl b. Sâlih b. 

Kutbiddîn Ebî Bekr Safiyyüddîn-i Erdebîlî (650/1252) bu Ayette Allah'ın kişi 

ile kalbinin arasına girmesini gaybet hali olarak değerlendirir.57  

ا اِلَى اْلَكْهِف يَْنشُْر لَكُْم َربُّكُْم ِمْن َرْحَمتِه  َويَُهي ِْئ لَكُْم ِمْن  َواِِذ اْعتََزْلتُُموهُْم َوَما يَْعبُدُوَن اِالَّ  فَأُْوُُٓ۫ٓ  َ  ّٰللاه

ِمْرفَقاً   Mademki siz onlardan ve Allah’ın dışında tapmakta oldukları" اَْمِركُْم 

varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki, rabbiniz size rahmetini 

yaysın; işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın."58  

 
52 İbn Acibe, Bahrü'l-Medid fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Mecid, 6. c.  s. 363-364. 
53 İbn Acibe, Bahrü'l-Medid fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Mecid, 7. c.  s. 189. 
54 Araf Suresi, 7/172 
55 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 312. 
56 Enfal Suresi, 8/24. 
57 Serap Şah, Safvetü’s-Safâ’da Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve 

Menkıbeleri, I. c.  Marmara Ünüversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlâhiyat Anabilim Dalı 

Tasavvuf Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 2007, s. 148. 
58 Kehf Suresi, 18/16. 
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Kuşeyrî, bu Ayetten hareketle kişinin Allah'a ulaşabilmesi için 

ağyardan yüz çevirmesi ve onlardan ayrılması gerektiğini ifade eder.59  Yine 

o, kişinin kendi ihtiyaçlarını gidermek için masivaya değil samimi bir şekilde 

Allah'a yöneldiğinde Allah'ın o kişinin tüm ihtiyaçlarını giderdiğini ve kulunu 

kimseye muhtaç etmediğini söyler.60  

Ashabı Kehf ile ilgili zikredilen bu Ayeti kerimeyi gaybet bağlamında 

değerlendirmek mümkündür. Çünkü Ashabı Kehf  dünya ve dünyalıklardan 

yüz çevirip Allah'a yönelmişlerdi. Allah'ın onların bu yönelişlerini karşılıksız 

bırakmaması ve onları uykuya daldırması bir nevi gaybeti hali olarak mütalaa 

edilebilir. 

ا اَْرَضعَْت َوتََضُع كُلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْملََها َوتََرى النَّاَس سَُكاٰرى  يَْوَم تََرْونََها تَذَْهُل كُلُّ ُمْرِضعٍَة َعمَُّٓ 

يدٌ  َشد   ِ ّٰللاه َعذَاَب  َوٰلِكنَّ  بِسَُكاٰرى  هُْم   Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın" َوَما 

emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. 

Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin; çünkü Allah’ın 

azabı (kıyametin dehşeti) çok çetindir!"61 Kuşeyrî, bu Ayette zikredilen 

kiyamet halinin dehşetinden ötürü insanların derin bir korkuya kapılarak 

akıllarının başlarından gittiğini ve kendilerini kaybetttiğini ifa eder.62 

Zikrettiğimiz bu Ayette gaybet hali açık bir şekilde ifade edilmese de 

korkunun gaybete sebep olduğundan hareketle işari manayla böyle bir 

durumun ortaya çıktığını söylemek daha doğru olur. 

نَاٰدى   اِذْ  ينَۚ َواَيُّوَب  اِحم  الرَّ اَْرَحُم  َواَْنَت  الضُّرُّ  َمسَّنَِي  ي  اَن   َربَّهُُٓ   “Eyyub'a da. Hani 

Rabbına niyaz etmiş: Bu dert beni sarıverdi. Sen, merhametlilerin 

merhametlisisin, demişti.”63 

 
59 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi,  c.  3, s. 372. 
60 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi,  c.  3, s. 372. 
61 Hacc Suresi, 22/2. 
62 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi,  c.  3, s. 579. 
63 Enbiya Suresi, 21/83. 
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Hücvirî bu Ayeti gaybet bağlamında ele alarak şöyle değerlendirir: O, 

Hz. Eyyüb (a.s)’ın müptela olduğu hastalığın tesirinin artmasıyla beraber 

ibadetlerini yapamamanın etkisiyle sızlanarak Allah’a yakardığını ve halini 

O’na arzettiğini ifade eder.64 Ayrıca bu yakarışın normal şartlarda 

peygamberlere yakışan bir hal olmadığını ancak Peygamberlerin kendinden ve 

nefsinden gaib olması ile böyle bir durumun vaki olacağını da söyler.65 

Nitekim Hz. Eyyüb (a.s.)’ın yakarış ve sızlanışının da böyle bir durumda 

gerçekleştiğini mütalaa eder.66 

Gaybet kavramı ile ilgili kanıt olarak mütalaa edilen bu Ayetin bahsi 

geçen kavram ile ilişkilendirilmesi zahir manası ile pek mümkün değildir. 

Fakat  Hücvirî’nin zikredilen Ayeti tasavvufi bir yorum ile gaybet kavramı ile  

ilişkilendirdiğini söylemek daha doğru bir kanaat olur. 

Klasik tasavvuf kaynaklarından ve işari tefsirlerden yaptığımız 

tetkiklerden gaybet kavramı bağlamında değerlendirilen on iki Ayet-i kerime 

tespit ettik. Bu Ayet-i kerimelerde gaybet kavramı doğrudan geçmemektedir. 

Ancak Müfessirler, yapmış oldukları tasavvufi yorumlarla bahsedilen 

Ayetlerden bu kavramı istinbât etmişlerdir. 

1.3.GAYBET KAVRAMININ HADİS REFERANSLARI 

Mutasavvıflar kullandıkları kavramların pek çoğunu Hz.Muhammed'in 

(sav) Hadislerini referans alarak geliştirmişler. Bu ıstılahlar bazen Hadislerin 

zahiri anlamlarına isnad edilirken bazende işarî yorumlar sayesinde zâhirde 

olmayan bir takım anlamlara dayandırılır. Biz de burada gaybet halinin 

Hadislerde nasıl ele alındığını  tespit ederek konuyu ayrıntılarıyla 

değerlendireceğiz.  

 
64 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 313. 
65 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 313. 
66 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 313. 
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Gaybet konusuyla ilgili ele alacağımız Hadislerden bazıları şunlardır:  

Eşref Ali Tahânevî, Ubâde b. Sâmit tarafından rivâyet edilen bir 

Hadiste; Hz. Muhammed’in (sav) vahyin nüzulü esnasında sıkıntıya girmesini 

ve yüzünün renginin değişmesini67 gaybet hâli olarak yorumlar.68 Yine 

o,”yoğun bir şekilde gelen gaybî vâridattan dolayı beşerî hislerin ve 

düşüncelerin” belirli bir zaman için kaybolmasını da “gaybet-i mahv” 

olduğunu, Hz. Peygamber’in de vahyin inişi anında böyle bir hâle düçar 

olduğunu ifade eder.69  

Kur’an-ı Kerim’in nüzulü tamamlanıncaya kadar vahye mazhar olan 

Peygamberimizin vahyin inişinden etkilendiği bilinir. Lakin gelen vahiyleri 

karıştıracak derecede kendinden gaib olması veya bilincini kaybetmesi söz 

konusu olamaz. Zira bu durumda kendisine gelen vahyin idrak edilmesi, 

korunması ve aslını muhafaza ederek gönümüze kadar gelmesi sıkıntıya 

girerdi. Ayrıca vahye muhatap olmuş bir peygamberin diğer insanların muttali 

olduğu gaybet gibi bir gaybete gireceğini söylemek doğru bir yaklaşım olmaz. 

Onun gaybeti Peygamberlere has bir gaybet olarak değerlendirilebilir. Bu 

minvalden hareketle mevcut rivayetlerden böyle bir anlamın çıkmayacağını 

söylemek isabetli bir kanaat olabilir. 

Peygamber (sas) Hârise’ye “Nasıl sabahladın ey Hârise?” diye sordu. 

Hârise cevaben: “Hakiki bir mümin olarak yâ Rasûlallah!” dedi. Bunun 

üzerine Peygamber (sas), “Senin imanının hakikati nedir?” diye buyurdu. 

Hârise: “Dünyadan uzaklaştım. Geceleri uykusuz, gündüzleri susuz geçirdim. 

Artık rabbimin arşına açıkça bakıyor, cennetliklerin nasıl nimetlendiklerini ve 

cehennemliklerin nasıl bağırıp çağırdıklarını görüyor gibiyim.” Hârise’nin bu 

 
67 Müslim b. Haccac el- Kureşî, Camiu’s -Sahih, Tercüme ve Tahriç, Hanifi Akın, c.  I-III, 
Fezâil 88, Hudud, 13, Polan Yayınları, İstanbul, 2008. 
68 Eşref Ali Tahânevî, Hadislerle Tasavvuf, Haz., Zaferullah Dâvûdî, Ahmed Salihoğlu, Sey-

Tac Yayınları, Adıyaman, 2000. S. 62-63. 
69 Tahânevî, Hadislerle Tasavvuf, s. 62- 63. 
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sözleri üzerine Peygamber (sas): “Allah’ın kalbini nurlandırdığı mü’min! 

Marifete erdin (bildin), onun gereğini yap” buyurdu.70 

Hârise Hadisi olarak meşhur olan bu Hadis sûfîlerin, değişik 

varyantlarıyla beraber başta şuhûd ve gaybet olmak üzere pek çok kavramı 

izah ederken sürekli referans aldıkları bir rivAyettir.71 

Kelâbâzî yukarıdaki Hadiste geçen, Hârise’nin "dünyadan uzaklaştım" 

sözünü gaybet hali ile ilişkilendirir.72 Ona göre gaybetin diğer bir yönü de  

"bekayı ve Baki olanı temaşa ederek, fenâdan ve fânî olandan geçme" 

halidir.73 Bu zaviyeden hareketle bahsi geçen Hadis-i Şerif'te Hârise, insan 

nefsinin şiddetle arzuladığı ve insanın zaruri ihtiyaçları içerisinde bulunan  

dünyanın her türlü ihtiyacına karşı bir tavır sergilediğini ve dünyaya karşı 

gaybet haline geçtiğini söylemek yerinde olur. 

 İbn Ömer'den rivayet edilen Hadiste  Resûlullah'ın Abdullah b. Ubey 

b. Selûl öldüğünde onun cenaze namazını kılmak için ayağa kalktığında Hz. 

Ömerin de ayağa kalkarak Resûlullah'ın elbisesinden tutarak şöyle dedi: Ya 

Resûlullah! Rabbinin namaz kılmanı nehyettiği kimsenin cenaze namazını mı 

kılacaksın? Resûlullah da ona: "Allah beni bu husus da serbest bıraktı"74 diye 

buyurdu. Tahânevî, "Hz. Ömer'in  kalbinde Allah için buğzetme hali öyle fazla 

varid oldu ki Peygamberimize nasıl davranacağını" bilemediğini ve Hz. 

Ömer'in gaybi varidatla kendinden geçtiğini ifade eder.75 

 
70 Ebû Saîd el-Harrâz, et-Tarîk ila’llah (Kitâbü’s-Sıdk), haz. Abdülhalim Mahmud (Dâru’l-
Maârif, ty.), s. 56, 57; Ebû Nasr Abdullāh b. Alî b. Muhammed es-Serrâc et-Tûsî, el-Lüma’, 

Çev. Hasan Kamil Yılmaz, Erkam Yayınları, İstanbul, 2016, s. 14. 
71 Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, s. 27, 62, 169, 176, 191, 193, 198, 203, 209, 

220, 222; Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 97, 98, 287, 288, 289. 
72 Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, s. 193. 
73 Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, s. 193. 
74Buhârî, Cenaiz, 84; Müslim, Sifatül Münafikin, 3; Tirmizî, Tefsirul Kur’an, 10.  
75 Tahânevî, Hadislerle Tasavvuf, s. 64- 65. 
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İbn Mesûd'dan  rivâyet edilen Hadiste; "Allah'ın vahiy yolu ile 

konuştuğu zaman gök ehli taş üzerinden çekilen zincirin sesi gibi çıngırak 

sesini işittirler ve bayılarak kendinden geçerler."76  Tahânevî, bu  Hadiste 

anlatılan gök ehli kimselerin halini “gaybet-i mahv” olarak değerlendirir.77  

Hz. Osman'dan rivayet edilen Hadiste; "Resûlullah vefat edince 

ashabından bir gurup çok üzüldüler. Ve bir kısmı vesveseye düştüler. 

Onlardan biride bendim. Bir yerde otururken Hz. Ömer yanımızdan geçip 

selam vermiş. Ben onun ne geçtiğini ne de selamını işittim. Hz. Ömer bu 

durumu Hz. Ebubekir'e  şikayet etti. Daha sonra ikisi gelip bana selam 

verdiler. Hz. Ebubekir şöyle dedi: Kardeşin Ömerin selamını niçin almadın? 

ben ise: Böyle bir şey yapmadım dedim. Hz. Ömer Allah'a yemin olsun ki 

yaptın. Ey! Umeyye oğulları bu sizin huyunuz olmuş dedi. Ben de Allah'a 

yemin olsun ki ne senin geçtiğini nede selam verdiğini hissetttim. Bunun 

üzerine Hz. Ebubekir Osman doğru söylüyor. Bir üzüntü seni bundan 

alıkoymuş. Bende Bu işten nasıl kurtulacağımızı (Hilâfet meselesini nasıl 

çözeceğimizi) kendisine sormadan Allah, Rasûlünü vefat ettirdi."78   

Tahânevî, bu Hadiste zikredilen dini düşüncenin Hz. Osman da güçlü 

şekilde varid olmasıyla onu çevresindeki şeylerden habersiz bıraktığını  ve 

onun “gaybet-i mahv” halini yaşamasına sebep olduğunu ifade eder.79 

Bu Hadisten anlaşılan şudur ki: Hz. Ömerin selamı esnasında Hz. 

Osman, Hz. Peygamberin fîrakından ve  ahirete irtihalinden duyduğu derin 

üzüntüyle geçici olarak akli melekelerini kaybetmiş ve gaybete girmiştir. 

Bundan ötürü Hz. Ömerin geçişini ve selemını hissetmemiştir. Gaybet 

bağlamında değerlendirilen başka bir hadis ise, 

 
76 Buhârî, Tevhid, 32; Ebû Dâvûd, Sünnet, 22, (h. No: 4738)  
77 Tahânevî, Hadislerle Tasavvuf, s. 76. 
78 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 6. 
79 Tahânevî, Hadislerle Tasavvuf, s. 255-256. 



TASAVVUF ANLAYIŞINDA GAYBET VE HUZUR | 26 

Zeyd b. Sâbit’in şöyle dediği rivâyet edilmektedir: “Ben Rasûlüllah’ın 

yanında bulunuyordum ve birden kendisini sekîne kapladı”80  

Hadis mütehasısları bu Hadiste geçen sekîne kelimesini vahyin nuzulu  

esnasında Hz. Peygamber’in içine girdiği sükûn ve gaybet hali olarak mütalaa 

ederler.81 

Bu Hadiste geçen sekîne kavramını zahiri manasıyla gaybet hali 

ilişkilendirmek pek mümkün değildir. Hadis ulemasının işari bir 

değerlendirmeyle böyle bir kanaate vardığını söylemek daha doğru olur.   

Gaybet hâli ile ilgili klasik tasavufî eserlerden ve temel Hadis 

kitaplarından yapmış olduğumuz incelemelerden altı Hadisin bu kavram 

çerçevesinde ele alındığını tespit ettik. Bu Hadislerin tamamı meşhur Hadis 

kaynaklarında yer almaktadır. Gaybet kavramı sözkonusu Hadislerde 

doğrudan geçmemektedir. Ancak, mutasavvıflar yapmış oldukları yorumlarla 

bu hususa işaret etmişlerdir. 

1.4. GAYBETİN SEBEPLERİ 

Hâller, tasavvuf ilminin en temel kilit taşlarından birini oluşturur. 

Bunlar kulun herhangi bir çabası olmaksızın yüce Allah tarafından  kendisine 

vehbi olarak bahşedilen özel lütuflardır ancak salikin bu halleri yaşayabilmesi 

için kendisinde birtakım unsurların olması gerekir.  

Gazzali, (505/1111) vecd halinin ileri derecede Allah sevgisinden 

meydana geldiğini ifade ederken kişinin hali yaşayabilmesi için gerekli olan 

amillere vurgu yapar.82  

 
80 Ebû Dâvud, Kitâbu’l-cihâd, 19. 
81 İbnü’l-esîr, en-Nihâye fî garîbi’l-hadîs, Tahkik, Ahmed b. Muhammed, el-Herrât, 

Mektebetü’l-Mekkiye, c.  V, Mekke, 2013, s.1968 
82 Ebû Hamid Muhammed b.Muhammed el-Gazzâlî et-Tusi, İhya-u Ulumi'd-Din, Çev. Mehmed 

A. Müftüoğlu, Çelik Yayınevi, İstanbul, 2016,  c.  2, s. 613. 
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Kelâbâzî de hâllerin vehbi olduğunu, fakat amellerin neticesine göre 

belirlendiğini ve değiştiğini; kişinin iyi ve güzel bir iş yapması halinde 

kendisinde bir halin zuhur edeceğini söyler.83  

Hücvirî de halin Allah tarafından salikin kalbine  ilham ettiği fazl ve 

kereminden oluştuğunu ifade eder.84 Bu zaviyeden hareketle tasavvufi eserler 

tetkik edildiğinde gaybet halinin müsebbibi olan saikleri  şu şekilde görmek 

mümkün olur: 

1.4.1. Semâ 

Lügatte, “işitmek, duymak, dinlemek; işitilen söz, güzel ses, iyi şöhret”  

manalarını ihtiva eden semâ, kulun kendisinde  varid olan ilhamı ya da 

füyuzatı hissetmesi ve bunları kalbe aktarması anlamlarına gelir.85  

Semâ kulun kalbinde  şu hallerin "vecd-vücûd, gaybet-huzur, setr-

tecellî, sekr-sahv" ortaya çıkmasına sebebiyet verir.86 Kişi Allah’a duyduğu 

aşırı aşk ve muhabbet sebebiyle, dinlediği bir ilahide veya duyduğu herhangi 

bir seste  Allah lafzı geçmesinden dolayı kalbinde sudur eden coşkun bir 

galebeden ötürü vecd durumunu yaşayarak kendinden geçer ve gaybet haline 

girer.87  

Âşıklar semâ’ı gönlü teselli etmek, aşkı artırmak için yaparlar. Onların 

semâ yapma gayeleri Maşûk ile buluştukları zaman zevki artırmak, ayrılık 

dönemlerinde ise O’na karşı iştiyâkı artırmaktır. Bu bağlamda Nizâmeddin 

Evliyâ, mürîdlerin, Hakk’a olan muhabbetlerinden dolayı semâ esnasında 

dinledikleri her harfi Allah’ın bir sıfatına yorumladıklarını ve kendisinin de 

semâ esnasında dinlediği her harfi Hakk’ın bir sıfatına hamledip onun 

 
83 Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, s. 143. 
84 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 243.  
85 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s. 629., Ceyhan, Semih, “Sema” DİA, 

c.  36, İstanbul. 
86  Ceyhan, “Sema”, c.  36. 
87 Ceyhan, “Sema”, c.  36. 
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sıfatlarını dinliyormuş gibi hissettiğini ifâde eder. Semâ ehlinin semâ 

yapmaları, Hakk’a olan iştiyâk, muhabbet ve içlerindeki şevk ateşinin 

alevlenmesinden kaynaklandığını zira şevkten olmasa ne bekâ ne de bekânın 

şevki olmazdı.  Çünkü ona göre, semâ’ı ancak zevk sahibi olanlar dinlerler, 

zevki olmayan ne ile dinlesin?88  

Gazzâlî, Semâ’nın neticesi olarak kalbde vecde sebebiyet verecek bir 

hâlin zuhur ettiğini ve bunun sonucunda oluşan vecdin kişinin uzuvlarıyla 

beraber bütün duygularını   harekete geçirdiğini söyler.89  

Kelâbâzî ise; Semâ, kulun kalbine ulaştığında orada mektum olan 

hatırat ve havatırı ifşa ettiğini, o anda acz, fakr ve za'f özelliklerini 

taşıyanların, gelen varid ve feyzin etkisiyle coştuklarını ve bunun sonucunda 

kendilerinden geçerek gaybet haline girdiklerini ifade eder.90 

1.4.2. Korku 

Yüce Allah'a  duyulan aşk ve muhabbetinin yanında  şiddetli korku 

duygusu da salikin kalbini ve ruhunu kaplarsa  kişinin gaybet haline girmesine 

sebep olabilir.  

Bu mevzuya, تَْلفَُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوهُْم فِيَها َكاِلُحون " Ateş onların yüzlerini yalar, 

dişleri sırıtıp kalır."91 “Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği 

çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde 

görürsün.” “Oysa onlar sarhoş değillerdir, fakat Allah’ın azabı çok 

dehşetlidir!"92 Ayetlerini örnek verebiliriz. Çünkü insan Hakk'a duyduğu aşırı 

 
88 İsa Çelı̇k,- Ömer Tay. “Çı̇ştiyye Tarikatının Semâ ve Mûsikîye Yaklaşımı”. Çukurova 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21/1 (22 Haziran 2021), s. 216; Ömer Tay, Hindistan’da 

İslâm’a Adanmış Bir Yaşam Nizâmeddin Evliyâ ve Tasavvuf Anlayışı, Nida Akademi Yayınları, 

İstanbul 2022, s. 120. 
89 Gazzâlî, İhya-u Ulumi'd-Din, c.  2, s. 613. 
90 Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, s. 245. 
91 Mü’minün Suresi, 23/104. 
92 Hacc Suresi, 22/2. 
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sevgiden  ötürü O'nu temaşa ettiğinde gaybet hâlini yaşadığı gibi havf  

(korku)  kalbini şiddetli bir şekilde sardığında da  kulun gaybet  hâlini 

yaşamasına neden olabilir.  

Kuşeyrî, Rebi b. Heysem’in İbn-i Mesud hakkındaki bir rivAyetinde 

onun şiddetli bir korku sebebiyle gaybete girdiğini söyler.93  

Rebi b. Heysem, İbn Mesud (r.a)'a giderken bir demirci dükkanın 

önünden geçer. “Körüğün ağzındaki kızgın bir demir parçasını görür görmez 

kendinden geçer ve bayılır.” Ertesi gün kendine geldiğinde bu halin sebebi 

sorulur, o da:  "Cehennemliklerin cehennemde oluş hallerini düşündüm" der.  

Bu hal gaybetin sınırını aşan çok ileri bir durum olduğu için hazret kendinden 

geçerek bayılır.94 

1.4.3. Zikir 

Zikir, unutmamak, hatırlamak, zihinde tutmak, yâd etmek, anmak,95 

"Allah'ın adını" 96 söylemek, tasavvufî kavram olarak ise; tasavvuf erbabının 

dili, kalbi veyahut hem kalbi hem de diliyle, bazı kelime ve ibareleri, tayin 

edilmiş zamanlarda belli sayıda,  bir edep dahilinde her gün düzenli olarak 

yaptığı cehri  veya hafî ritüellerdir.97 Bu hususa,   ًما َوقُعُودًا َوَعلَٰى َ قِيَٰ ٱلَِّذيَن يَذْكُُروَن ٱلِلَّ

َويَتَفَكَُّرونَ   Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken" ُجنُوبِِهْم 

Allah’ı anarlar,"98 Ayetini örnek vermek yerinde olur.  

Tasavvufta yüksek mertebeye ulaşmanın evrâd ve ezkârın devamına 

bağlıdır. Zira hakkıyla yapılan zikir, insanı günahlardan uzaklaştırıp iyi 

amellere teşvik eder. Bu yüzden ameller içinde en üstünün zikrin olduğunu 

 
93 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s.162-163. 
94 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s.162-163. 
95 Öngören, Reşat “Zikir”, DİA, c.  44, İstanbul. 
96 Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, dipnot no: 13, s. 170 
97 Öngören, “Zikir”, DİA, c.  44., Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 162;  Osman 

Türer, Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihi, Ataç Yayınları, İstanbul, 2003, 2.Bas., s. 108-109. 
98 Ali İmran Suresi, 3/191. 
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ifade etmek gerekir.  Ancak birçok kişinin zikrinin, sûrette kaldığını ve sîrete 

hiç yansımadığını ayrıca tasavvufta zikrin asıl gaye olmadığını bunların salih 

amele götüren birer vesile olduğunu da izâh etmek gerekir.99 

Mevlana Halid-i Bağdadî, (ö. 1827) Risale-i  Halidiyye adlı eserinde, 

kişi Allah’ın şerikinin olmadığını çokça tefekkür etmek ve O’nu ziyadesiyle 

zikretmekle Hakk'tan gelen feyiz ve tecellinin çokluğu ve kuvveti sebebiyle 

kendinden geçerek gaybet haline girdiğini ifade eder.100 Ayrıca, Mehmet Şirin 

Ayiş, Muhammed b. Hasan es-Semennûdî'ye atfen, zikrin insanı huzur 

halinden Allah'tan başka  hiçbir varlığın kalmadığı gaybet haline ulaştırdığını, 

bununda evliyaullah'tan muhakkik olan ariflerin mertebesi olduğunu söyler.101 

Başka bir deyişle, Allah'ı her daim zikretmek insan kalbini ve ruhunu coşkun 

bir hale getirir.  

Gaybet de kalbi ve ruhi bir hususiyet taşıdığı için, kişi yapılan bu 

zikirle şuhudi melekelerini geçici olarak kaybedip kalben ve ruhen kendinden 

geçerek gaybete girer. 

1.4.4. Müşahade 

Âşık aşırı muhabbet beslediği ve sevdalı olduğu maşukunu görmeyi 

arzu eder. O sevgiliye  dair en küçük  bir işaret dahi onu  heyecanlandırır ve 

kendinden geçerek gaybet haline girmesine sebep olması için yeterli olur. Bu 

hususa, Kur'an-ı Kerim'deki Hz. Musa'nın (a.s.) şu müşahade arzusunu örnek  

verebiliriz. كِ  ِ أَِرنِىُٓ أَنظُْر إِلَْيَك  قَاَل لَن تََرٰىنِى َولَٰ َمهُۥ َربُّهُۥ قَاَل َرب 
تِنَا َوَكلَّ ا َجآَُء ُموَسٰى ِلِميقَٰ ِن ٱنظُْر  َولَمَّ

آُ أَفَاَق  إِلَى ٱْلَجبَِل فَإِِن ٱْستَقَرَّ َمَكانَ ا تََجلَّٰى َربُّهُۥ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُۥ دَكًّا َوَخرَّ ُموَسٰى َصِعقًا  فَلَمَّ هُۥ فََسْوَف تََرٰىنِى  فَلَمَّ

ٱْلُمْؤِمنِينَ  ُل  أَوَّ َوأَنَ۠ا  إِلَْيَك  نََك تُْبُت   Ne zaman ki, Musa, mikatımıza geldi, Rabbi" قَاَل سُْبَحٰ

 
99 Ömer Tay, Tasavvufu Savunma Çabası Eşref Ali et-Tehânevî, Nida Akademi Yayınları, 

İstanbul 2022, s. 131. 
100 Mevlana Halid-i Bağdadî, Risale-i  Halidiyye, Trc. İsmail Fakirullah, Yasin Yayın Evi, 

İstanbul, 2007, s. 39. 
101 Mehmet Şirin Ayiş, Semennûdî’de Zikir Anlayışı, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, c.  5, Sayı. 9, Gümüşhane, 2016, s. 10. 
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ona kelâmıyla ihsanda bulundu. "Ey Rabbim, göster bana kendini de bakayım 

sana." dedi. Rabbi ona buyurdu ki; Beni katiyyen göremezsin ve lâkin dağa 

bak, eğer o yerinde durabilirse, sonra sende beni göreceksin." Daha sonra 

Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi, Musa da baygın düştü. Ayılıp 

kendine gelince, Sen sübhansın, tevbe ettim, sana döndüm ve ben inananların 

ilkiyim," dedi. 102 Hz. Musa (a.s.), yüce Allah’ın dünyada zatıyla insan 

nazarıyla müşahade edilemeyeceğini bildiği halde kendisinde hasıl olan  O'nu 

görme arzusu sebebiyle Allah’a böyle bir niyazda bulunduğnu söylemek 

mümkün olabilir. 

1.4.5. Tezkiye 

Tezkiye, lügatta, "temizlemek, arıtmak,103 temize çıkarmak, arındırmak, 

arıttırmak, fıtrî olana dönmek, temiz davranışlar ortaya koymak"104gibi 

manaları ihtiva ederken, tasavvufi ıstılahta ise, “arınma, nefse bulaşan kir ve 

pası temizleyerek onu nefs-i emmare mertebesinden nefs-i mutmaine” 

mertebesine çıkarmaktır. Ruhu manevi kir ve iletlerden temizlemektir.105  

Başka bir ifadeyle tezkiye, nefsi (kalbi ve ruhu) inkar, isyan ve nisyanın 

karanlığından, yani manen bütün kirlerden arınmaktır. Bu arınma takvanın ilk 

aşamasıdır. İkinci aşama ise güzel ahlakla bezenmektir. Güzel ahlak, "talim, 

temrin ve terbiye" sonucu elde edilecek bir şeydir. Terbiye, insanın doğasında 

bulunan veya nefsten kaynaklanan sufli sıfatları giderip onların yerine güzel 

sıfatları elde etmek ve bunu bir alışkanlık haline"106 getirmektir.  

Tezkiye Kur'an'ı Kerim'de şu şekilde yer bulmaktadır. 

 
102 Â’raf Suresi, 7/143 
103 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ağaç Kitabevi Yayınları, İstanbul, 

2009, 5. Bas., s. 274. 
104 İbn Manzur, Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem, Lisan’ul Arab, 14. Bas., 
Beyrut, 1994, s. 357. 
105 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalacı Yayınevi, İstanbul, 2001, s. 360. 
106 Dilaver SELVİ, Beyzavi Tefsirinde Nefs Tezkiyesi ve Takva, Tasavvuf ilmi ve akademik 

araştırma dergisi, c.  26, Sayı. 2, 2010, s. 4. 
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يمٌ ُخذْ ِمْن اَْمَواِلِهْم َصدَقَةً  يٌع َعل  ُ َسم  يِهْم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْمْۜ اِنَّ َصٰلوتََك َسَكٌن لَُهْمْۜ َوّٰللاه ُرهُْم َوتَُزك   تَُطه ِ   

"Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al! 

Bir de onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi 

çok iyi işitmekte ve bilmektedir." 107 

 Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir."108" قَدْ اَْفلََح َمْن َزكهيَها

يرُ  اْلَمص   ِ ّٰللاه َواِلَى   ْۜ ِلنَْفِسه  يَتََزكهى  فَِانََّما  تََزكهى   Kim arınırsa sadece kendi" َوَمْن 

yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah’a varır."109 

كهى يَك لَعَلَّهُ يَزَّ  Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı."110" َوَما يُدْر 

Yukarıdaki tanımdan ve Kur'an-ı Kerim Ayetlerinin nokta-i nazarından 

hareketle tezkiyenin gaybete  sebeb olduğunu şu şekilde izah etmek mümkün 

olur:  

Gaybet kişinin nefsinde, ruhunda ve kalbinde gerçekleşen bir 

durumdur. Bu durumun ortaya çıkması için de kişinin bahsedilen hususlarına 

allah tarafından yoğun bir şekilde ilham, nur ve tecellilerin gelmesi gerekir. 

Böylece kişi gaybet haline girmiş olur. Fakat eğer kişi gaybet mahalli olan bu 

hususlarını tezkiye edip arındırmazsa bu hal gerçekleşmez. Çünkü Allah 

kulun temiz olmayan bu duygularına nur, feyiz, ilham ve tecelli gibi lutufları  

indirmez. 

1. 4. 6. Muhabbet 

Muhabbet, "Sevgi, Sevmek, aşk ve dost edinmek;"111 alışma, dostluk, 

sevgi, rûhun iyi gördüğü veya iyi zannettiği şeyi istemesi, bireyin mânevi haz 

 
107 Tevbe Suresi, 9/103. 
108 Şems Suresi, 91/9. 
109 Fâtır Suresi, 35/18. 
110 Abese Suresi, 80/3. 
111 Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, dipnot no: 20, s. 176 
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aldığı veya kendisinde iyilik ve olgunluk gördüğü bir şeye eğilim göstermesi112 

gibi anlamları ihtiva eder. Muhabbet, bir anlayışa göre ''hubb'' kelimesi, 

bozulmamış sevginin adıdır.113  

Başka bir anlayışa göre ise, ''hubab'' kelimesinden inşikak etmiştir.114 

Bu kelime ise sağnak bir şekilde yağan yağmurun tesiriyle suyun yüzeyinde 

oluşan damlacık ve kabarcıklar  manalarına gelir. Bu zaviyeden hareketle 

muhabbet, kalbin sevgilinin hüsnü cemalini müşahede etmesiyle heyecana 

gelmesi ve ona duyulan özlemin etkisiyle kişinin kalbinin galayana gelmesi ve 

coşması halidir.115 Diğer bir görüşe göre ise, su kabı anlamında olan ''hubb'' 

kelimesinden türemiştir. Kalp de bu kap gibi sevgiliyle ve ona mütaallik 

güzelliklerle dolduğu zaman artık hariçten başka bir şey alamaz olur.116  

Muhabbet irâdeden meydana gelir. çünkü kişinin sürekli olan arzu ve 

irâdesi belli bir süre sonra muhabbete dönüşür ve arzusunun artmasıyla 

muhabbet kemâle ulaşır. Aşk ve şevk ise yakıcı muhabbete denilir. Bu yüzden 

visâl gerçekleşmeyene kadar muhabbetin artmasıyla aşk daha da yakıcı hale 

gelir. Visâl gerçekleştikten sonra ise yakıcılığı gider ve buna rıdvan makamı 

denilir. Bu yüzden şevk ve yakıcılığının nedeninin muhabbetin kemâl 

derecesinde olmamasından kaynaklanmadığını belki visâlin 

gerçekleşmemesinden meydana geldiğini ifade etmek gerekir.117 

Kuşeyrî, muhabbeti, Allah'ın kuluna hususi bir kurbiyet ve ulvi haller 

lutfetmeyi irade etmesi olarak mütalaa eder.118  

 
112 Hasan AKAY, İslâmi Terimler Sözlüğü, İşaret Yayınları, İstanbul,  2005, s. 315 
113 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi,  s. 406. 
114 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi,  s. 406. 
115 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi,  s. 406. 
116 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi,  s. 407. 
117 Tay, Tasavvufu Savunma Çabası, s. 155. 
118 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi,  s. 407. 
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Ebu Abdullah el-Kureşi, muhabbetin hakikatini kişinin hiçbir karşılık 

beklemeksizin bütün varlığını sevgilisine adaması olarak açıklar.119  

Ebü'l-Kâsım Cüneyd b. Muhammed el-Hazzâz el-Kavârîrî (ö. 

297/909)'e  göre muhabbet aşıkın kendisine ait sıfatlardan sıyrılarak maşukun 

sıfatlarıyla sıfatlanmasıdır.120 

Şibli de kalpte sevgiliden başka her ne varsa silip yok ettiği için 

muhabbeti mahabbet ismiyle açıklar.121  

Sülemî de muhabbeti, kişinin beşeri unsurlara yüz çevirip, sevgiliyle 

ram olup beraber kalması olarak mütalaa eder.122 Serî es-Sakatî de, 

muhabbetin sahih olmasını ''Aşık ile maşuktan birinin diğerine ey ben'' 

demesine bağlar.123 Nuri de muhabbeti engelleri aradan kaldırmak suretiyle 

esrarın keşfedilmesi olarak görür.124  

Ebû Abdillâh Hâris b. Esed el-Muhâsibî el-Anezî (ö. 243/857)' ye göre 

muhabbet, kişinin bütün varlığıyla bir şeye yönelmesi, daha sonra meylettiği 

şeyi "nefsine, ruhuna ve malına"  tercih etmesi, daha sonra da hem açıktan 

hemde gizli olarak ona eşlik etmesi, daha sonra da tüm bu yaptıklarına 

rağmen sevgisinde hatalı olduğunun farkında olması olarak ifade eder.125  

Muhyiddîn Ebû Muhammed Abdülkâdir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost 

el-Geylânî (ö. 561/1165-66)'ye göre muhabbet, kişinin kendinden  ve 

nefsinden  sıyrılarak hal ve kalde Hakk'ın sevgisi ile dolup taşmasıdır.126 

 
119 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi,  s. 407. 
120 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi,  s. 407. 
121 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi,  s. 407. 
122 Süleyman Ateş, Sülemî ve Tasavvufî tefsiri, Sönmez Yayınevi, İstanbul, 1969, s. 656. 
123 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi,  s. 410. 
124 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi,  s. 410. 
125 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi,  s. 410. 
126 Mustafa Özdamar, Abdülkadir Geylani, Kırkkandil Yayınları, İstanbul, 2005, s. 37 



35 | TASAVVUF ANLAYIŞINDA GAYBET VE HUZUR 

Serrâc'a göre muhabbet; kulun gözüyle Allah'ın kendisine mecanen 

bahşettiği nimetlere, kalbiyle Hakk'a olan yakınlık, inAyet, hıfz ve yardımına; 

iman ve yakin ile hidâyet ve inâyet nasîb etmesine bakarak Allah'ın kendisini 

sevdiğini müşahede edip kendisinin de O'nu sevmesidir.127 

Kur'an-ı Kerim muhabbete şu Ayetlerle dikkatlerimizi celbeder: 

اَيُّهَ  اَذِ يَُٓا  َويُِحبُّونَهُُٓ  يُِحبُُّهْم  بِقَْوٍم   ُ ّٰللاه يَأْتِي  فََسْوَف  ينِه   د  َعْن  ِمْنكُْم  يَْرتَدَّ  َمْن  ٰاَمنُوا  يَن  الَّذ  َعلَى ا  لٍَّة 

يَن   اْلَكافِر  َعلَى  ةٍ  اَِعزَّ يَن   Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin" اْلُمْؤِمن 

ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı 

severler; müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar."128 

ُ َغفُوٌر رَ  ُ َويَْغِفْر لَكُْم ذُنُوبَكُْمْۜ َوّٰللاه ي يُْحبِْبكُُم ّٰللاه َ فَاتَّبِعُون  يمقُْل اِْن كُْنتُْم تُِحبُّوَن ّٰللاه ح   "De ki: Eğer 

Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 

bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir."129 

  ِْۜ ّٰللاه  ِ َكُحب  يُِحبُّونَُهْم  اَْندَاداً   ِ ّٰللاه دُوِن  ِمْن  يَتَِّخذُ  َمْن  النَّاِس  ِ َوِمَن  لِِله  ًّ ُحبا اََشدُّ  ٰاَمنُُٓوا  يَن  ْۜۜ َوالَّذ   

"İnsanlardan kimileri Allah'a ortak koştuklarını Allah'ı sever gibi severler. 

Mü'minler ise Allah'ı herşeyden daha çok severler."130 

Ebû musa, Hz. Peygamber'den muhabbet bahsi ile ilgili şu Hadisi 

rivAyet eder: Resûlullah "Her kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da ona 

kavuşmayı sever. Her kim de Allah'a kavuşmayı sevmezse, Allah da onunla 

buluşmayı istemez."131 

 
127 Serrâc. el-Lüma’, s. 57. 
128 Maide Suresi, 5/54. 
129 Âl-i İmran, 3/31. 
130 Bakara Suresi, 2/165. 
131 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, Sahih-i Buhari, Rikâk, 

Trc. Abdullah Durmuş, Halil Aldemir, İbrahim Tüfekçi, İshak Emin Aktepe, M. Beşir 

Eryarsoy, Mehmet Odabaşı, Osman Gürman, Soner Duman, Polen Yayıncılık, İstanbul, 2008, 

s. 1058., Müslim, Camiu’s -Sahih, Zikir 5. 
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Sûfilerin yukarıdaki tanımlarından, Kur'an-ı Kerim'in Ayetlerinden ve 

Hz. Peygamberin Hadislerinin nokta-i nazarından hareketle muhabbetin 

gaybete  sebeb olduğunu şu şekilde izah etmek mümkün olur:  

Kişi Allah'a veya başka bir varlığa karşı kalbinde, ruhunda ve 

hisslerinde aşırı muhabbet beslemenin serencamında bazen kısa bazende uzun 

bir süre melekelerini kaybederek gaybete girer. 

1.5. GAYBETİN DERECELERİ 

1.5.1. Mürîdlerin Gaybeti 

Amacına samimiyetle ulaşabilmek ve hakikatı elde etmek için dünyevi 

bağlardan ve onu engelleyecek tüm manilerden kurtulma noktasındaki 

tavrıdır.132 

1.5.2. Saliklerin Gaybeti 

İlmin gerçekleri yerine onun rusum ve şekline takılıp kalmaktan ziyade, 

yüce Allah'ın yolunda gayret yerine yorgunluktan ve gevşeklik nedeniyle 

ruhsatlara karşı takındığı tavırdır.133 

1.5.3. Ariflerin Gaybeti 

“Bütün hal ve kanıtların kendilerinden korunaklı cem makamındaki 

tüm derecelerden kaybolup gaybet” yaşamasıdır.134 

 
132 Ebû İsmâîl Abdullāh b. Muhammed b. Alî el-Ensârî el-Herevî, Menâzilü’s-sâirîn, Emin 

Yayınları, Ter. Abdurrezzak Tek, Bursa, 2017, s.70, Ayrıca Bkz.; Mehmet Yavuz Şeker, 

Vahdet-i Vücûd Ekolü Öncesi sûfilerin Tevhîd Konusundaki Pozisyonları: Bâyezîd-i 

Bistâmî’nin Tevhîd Anlayışı, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, c.  5, Sayı. 4, Ankara, 2016, s. 
7. 
133 Herevî, Menâzilü’s-sâirîn, s.71, Ayrıca Bkz.; Mehmet Yavuz Şeker, Vahdet-i Vüvûd Ekolü 

Öncesi sûfilerin Tevhîd Konusundaki Pozisyonları: Bâyezîd-i Bistâmî’nin Tevhîd Anlayışı, c.  

5, Sayı. 4, s. 7.; Şeyh Rusûhî'd-din İsmaîl b. Ahmed el-Ankaravî, Minhacu’l-Fukara, İnsan 
Yayınları, İstanbul, 1996, s. 330-331. 
134 Herevî, Menâzilü’s-sâirîn, s.71, Ayrıca Bkz.; Şeker, Vahdet-i Vüvûd Ekolü Öncesi sûfilerin 

Tevhîd Konusundaki Pozisyonları: Bâyezîd-i Bistâmî’nin Tevhîd Anlayışı, c.  5, Sayı. 4, s. 7.; 

Ankaravî, Minhacu’l-Fukara, s. 330-331. 
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1.5.4. Beka Makamına Ulaşanların Gaybeti 

Kişinin nâ mütenâhî olan Allah'ı, O'nun lütfedeceği sonsuz nimetleri 

müşahede etmesi ve böylece muvakat olan dünyadan ve onun elem veren 

nimetlerinden uzaklaşmasıdır.135 

 1.5.6. Gaybet ve Ricâlü'l-gayb İlikisi 

Gaybet ve ricâlu’l-gayb ilişkisine geçmeden önce ricâlu’l-gaybın ne 

olduğunu kısaca izah ettikten sonra aralarındaki ilişkiye değineceğiz. 

“Sözlükte 'erkek, mert ve yiğit' anlamlarındaki racül kelimesinin çoğulu 

ricâl ile gayb kelimelerinden müterekkip olan ricâlu’l-gayb” kavramı, 

Farsça’da "merdân-ı gayb, merdân-ı Hudâ;" "Türkçe’de gayb erenleri, üçler, 

yediler, kırklar şeklinde ifade edilir."136 Ricâlu’l-gayba Arapça’da ise 

"mestûrûn, mektûmûn, ahfiyâ (örtülü, gizli ve saklı olanlar)" gibi isimler de 

verilir.137 Ricâlullah kavramı ricâlu’l-gaybdan daha geniş kapsamlı olmakla 

birlikte ricâlu’l-gayb yerine de kullanılır.138 Tasavvuf mefküresinde alemi 

yönetikleri kabul edilen veliler cemiyetine verilen bir isim olan ricalu’l-gayb 

kavramı, gayb adamları, gayb erenleri manasına da gelir.139 Tasavvufî 

kültürde bu, mana durumları sırlı olan ve Hakk’ın temsilcileri olarak şuhud 

alemini  yöneten, böylece kendi kozmik ve beşeri görevlerini yerine getiren 

kimseler için de sarfedilir.140 

Ricâlu’l-gayb kavramı, yerde ve gökte mahallerini Allah’tan başka 

kimsenin bilmediği, alçak bir ses tonuyla konuşan, hayalî, yeryüzünde vakur 

 
135 Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, s. 193. Ayrıca Bkz.; Şeker, Vahdet-i Vüvûd 

Ekolü Öncesi sûfilerin Tevhîd Konusundaki Pozisyonları: Bâyezîd-i Bistâmî’nin Tevhîd 

Anlayışı, c.  5, Sayı. 4, s. 7. 
136 Uludağ, Süleyman, “Ricâlu’l-gayb”, DİA, , c.  35, İstanbul.  
137 Uludağ, “Ricâlu’l-gayb”, c. 35. 
138 Uludağ, “Ricâlu’l-gayb”, c. 35. 
139 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul 2003, s. 196. 
140 William Chittick, Varolmanın Boyutları, çev. Turan Koç, İnsan Yay., İstanbul 2007, s. 196. 
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bir şekilde hareket eden, kendileriyle mülaki olanlara Allah'ın selamını verip 

geçen ve huşû içinde hayatlarını idame ettiren veliler halkasını ifade ederken, 

bir başka manaya göre de, malumatlarını ve rızıklarını maddi dünyadan  değil, 

gayb âleminden alan veliler zümresini de ifade eder.141  

İbnü’l-Arabî, ricâlu’l-gayb ıstılahının sufî anlayışta nasıl yer 

edindiğiyle ile ilgili şu bilgileri verir: Şeyhül ekbere göre bu tabir, Allah 

dostlarının ıstılahında kullanılır ve ehlullâh bu terimle, insanların gözlerinden 

gaib kimseleri kasteder.142 Bazen bu kavramı, iman etmiş ve sâlih amel sahibi 

olan cinlerden bir taifeyi ifade etmek için, bazen de herhangi bir vukuf  ya da 

dünyalık almayan, bilakis gayb diyarından rızıklanan bir tabakayı ortaya 

koymak için  kullanırlar.143 

Ricâlullah, gayb erenleri veya gizli Hakk dostları diye de tesmiye 

edilen ricâlu’l-gayb kavramı, tasavvuftaki Allah dostluğunun gizliliğine 

dikkat çeker.144 Ricâlu’l-gayb hususu Kur’an-ı Kerim de kavramsal 

çerçevesiyle geçmez. Fakat bu şahısalara ricâlu’l-gayb veya ricâlullah 

denilmesinin Kur’an Ayetlerinden işari manayla ortaya koyulduğu açıkça 

görülür.  

Örneğin:  َيََخافُون َكٰوةِ ۙ  ُِٓء ٱلزَّ َوإِيتَا لَٰوةِ  ِ َوإِقَاِم ٱلصَّ َواَل بَْيٌع َعن ِذْكِر ٱلِلَّ َرةٌ    ِرَجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم تَِجٰ

َوٱأْلَْبصَٰ  ٱْلقُلُوُب  فِيِه  تَتَقَلَُّب  رُ يَْوًما    "Onlar, ne ticaret ne de alışverişin kendilerini 

Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoyamadığı 

(ricâldir) kimselerdir. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir 

 
141 A. Vasfi Kurt, Ricâlu’l-gayb ve Abdâl Hadisleri, Basılmamış Doktora Semineri, Ankara 

1990, s. 6; Muhyiddin Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Arabî et-Tâî el-Hâtimî, el-
fütûhâtü’l Mekkiyye, Çev. Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2013, c. XI, s. 308. 
142 İbn Arabî, el-fütûhâtü’l-Mekkiyye, c. XI, s. 308. 
143 İbn Arabî, el-fütûhâtü’l-Mekkiyye, c.  XI, s. 308. 
144 İbn Arabî, el-fütûhâtü’l-Mekkiyye, c.  XI, s. 308. 
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günden korkarlar."145 Ayeti kerimesi “ricâlun” kelimesiyle başlar ve 

devamında Allah’ın razı olduğu ve iman etmiş bir  sınıfı tanımlanır.  

Başka bir Ayette  de yüce Allah şöyle buyuruyor:    يَن ِرَجاٌل َصدَقُوا ِمَن اْلُمْؤِمن 

َعلَْيِهۚ فَِمْنُهْم َمْن قَٰضى نَْحبَهُ َوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر    َ يلً َوَما بَدَّلُوا تَْبد    َما َعاَهدُوا ّٰللاه  "Mü’minlerden öyle 

(ricâl) adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir 

kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit 

olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir."146 Bu Ayeti 

kerime de “minel müminune ricâlun-müminler içinde öyle adamlar vardır ki” 

kelimeleriyle başlar ve Allah’ın hoşnut olduğu birtakım işler yapan kişiler 

anlatılır. Bu ve benzeri Ayetlerdeki “ricâl” vurgusu, lügat anlamından daha 

geniş manada, kadın ve erkek Allah’ı razı eden bir grup mümin için 

kullanılır.147 Buradaki mananın tasavvufi anlayışta ricâlullah-ricâlü’l-gayb 

kavramlarıyla ifade edilen özel anlamdaki velilere işaret ettiği de 

söylenebilir.148 

 "Rabbinin ordularını O’ndan başka kimse bilmez."149Ayetini de bu 

mana minvalinde ele almanın mümkün olduğu belirtilir.150 

Yer yüzündeki velîlerin kimler olduğunun Yüce Allah'tan başka hiç 

kimse tarafından bilinemeyeceği düşüncesi, velâyet sırrının oturduğu zemini 

daha net bir şekilde ortaya koyar.151 

Tasavvufi düşüncenin genel kanaatine göre  ricâlu’l-gaybın şahısları 

değil, manevî durumlarının gizli olduğundan ötürü   velâyetin, zahirine değil 

 
145 Nur Suresi, 24/37. 
146 Ahzap Suresi, 33/23 
147  Uludağ, “Veli”, DİA, c.  43, İstanbul. 
148 Uludağ, “Veli”, c.  43. 
149 Müddessir, 74/31. 
150 Yılmaz, İslâm Tasavvufu, (el-Lüma’ Tercümesi içinde), Altınoluk Yay., İstanbul, 1996, s. 

541. 
151 Ahmet Ögke, “Bir Tasavvuf Terimi Olarak Ricâlu’l-gayb –İbn Arabî’nin Görüşleri-“ 

Tasavvuf ilmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 2, sayı: 5, Ocak, 2001, s. 162-164. 
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batınîliğine vurgu yapılır.152 Ricâlu’l-gayb zümresinden olan bu  velilerin 

halleri gizli olduğu için yaptıkları fiiller herkes tarafından suhuletle idrak 

edilemeyecek kadar güç olur. Her ne kadar varlıklarıyla insanlar arasında 

bulunsalar da manevî yönden avamın  kolaylıkla anlayamayacağı  özelliklere 

sahiptirler.153Gayb âleminde bizzatihi bulundukları için değil, çeşitli sırlara 

sahip oldukları için ricâlu’l-gayb kavramı ile tesmiye edilirler.154  

Ricâlu’l-gayb idrakine göre Allah, gezegenimizin maddi nizamını 

teessüs etmeleri için bazı insanların mühtelif görevler deruhte etmesini takdir 

ettiği gibi, âlemdeki nurani ve ruhanî sistemin muhafazası, güzelliklerin 

sağlanması, çirkinliklerin izalesi gibi mevzularda da sevdiği bazı kullarını 

görevlendirir.155 İnsanların kahir ekseriyeti tarafından bilinmemeleri, 

tanınmamaları veya sırlı olan gerçeklere vakıf olmalarından ötürü, 

ricalü’lgayb adı verilen bu mümtaz zatların arasında bir düzen ve hiyerarşik 

bir sistem olduğu bilinir.156 Dünyanın muhtelif işlerinin yönetiminde bir görev 

dağılımı olduğu gibi, bu gizli mâneviyat önderlerinin de kendi mabeyinlerinde 

bir vazife taksimi yaptığı bilinir.157Bu manevi sistemi Devlet yönetim 

hiyerarşisindeki metaforla izah edecek olursak; 

Kutbu’l-aktâbı bu düzen içinde devlet başkanına, kutuplar, bakan ve 

valiler, Sufilere “sultan” ve “şah” gibi ünvanların verilmesi de bu minvalde 

ele alınabilir.158  

Her mertebedeki ricâlu’l-gaybın isimleri, sayıları ve kaldıkları yerler ile 

ilgili literatürlerde farklılıklar göze çarpar. Tasavvuf sahasında yazılan kaynak 

eserlerde ricâlu’lgaybın adları, sayıları ve meskün tuttuğu yerler ile ilgili bir 

 
152 Uludağ, “Ricâlu’l-gayb”, c.  35. 
153 Uludağ, “Ricâlu’l-gayb”, c.  35. 
154 Uludağ, “Ricâlu’l-gayb”, c.  35. 
155 Uludağ, “Ricâlu’l-gayb”, c.  35. 
156 Uludağ, “Ricâlu’l-gayb”, c.  35. 
157  Yılmaz, İslâm Tasavvufu, (el-Lüma’ Tercümesi içinde), s. 541. 
158 Yılmaz, İslâm Tasavvufu, (el-Lüma’ Tercümesi içinde), s. 541. 
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itifakın olmadığı söylenebilir. Hatîb el-Bağdadî’nin Tarihu Bağdad adlı 

eserinde Kettânî’ye (ö.322/934) isnad edilen kadim rivAyetlerden birinde 

ricâlu’l-gaybın adları, sayıları ve yerleri ile alakalı şu bilgiler yer alır: 

“Nükabâ üç yüz, nücebâ yetmiş, büdelâ kırk, ahyâr yedi, umed dört ve gavs 

bir kişi olarak bilinir.159 Nükabâ Mağrib’de, nücebâ Mısır’da, abdâl Şam’da, 

ahyâr yeryüzünde seyahat etmekte, umed yerin dört yanında (kuzey, güney, 

doğu, batı), gavs ise Mekke’dedir.160  

Hucvîrî’nin Keşfu’l-Mahcûb adlı eserinde ahyâr üç yüz, abdâl kırk, 

ebrâr yedi, evtâd dört, nükabâ üç, kutub veya gavs bir kişi olarak zikredilir.161  

Ignaz Goldziher (ö.1921), tasavvufi kaynaklara isnad ederek, ricâlu’l-

gaybı on merhalede icmal eder.162 İsimlerini ve sayılarını şu şekilde verir: 

“Kutubtan sonra onun iki yardımcısı imâman, dört evtâd veya umud, yedi 

efrâd sonra abdâl, altmış nücebâ, üç yüz nükabâ, beş yüz asâib, sonra hukemâ 

veya mufredûn ve son olarak recebiyyûn” zümresi gelir.163 Bu on tabakadan 

her birinin alanı bellidir ve her birine ait hususi bir icraat alanı vardır.164Her 

mertebede ortaya çıkan boşlukları bir alt tabakadaki  mensuplarca 

doldurulur.165 

Gaybet ve Ricâlu’l-gayb arasındaki ilişkiyi şu şekilde izah etmek 

mümkündür: 

Ricâlu’l-gaybın özelliklerine baktığımızda gaybetin o mertebeye 

ulaşmasında bir  aşama olduğunu söyleyebiliriz. İbnü’l-Arabî’nin ricâlu’l-

gayb ile ilgili tanımından yola çıkarak ricâlu’l-gaybın ve gaybet teriminin 

 
159 Ebubekr Ahmed b. Ali el-Hatîb el-Bağdadî, Tarihu Bağdad, Mektebetü’l-Hancî, Kahire, 

M.1931/H.1349, c.III, ss. 75-76. 
160 Hatîb el-Bağdadî, Tarihu Bağdad, c.III, ss. 75-76 
161  Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 329-330. 
162 Ignaz Goldziher, “Ebdâl”, İA, c.  IV, İstanbul. 
163 Ignaz Goldziher, “Ebdâl”, İA, c.  IV. 
164 Ignaz Goldziher, “Ebdâl”, İA, c.  IV. 
165 Ignaz Goldziher, “Ebdâl”, İA, c.  IV. 
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birbirine benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz. ricâlu’l-gayb ve  Gaybet ehli 

her ne kadar halk arasında olsalarda aslında onlar manen  halktan gaip Allah 

huzûrunda hazır bulunanlardır. Bu onlar için manen tekrar bir yükseliştir. 

1.6. SÛFİLERE GÖRE GAYBET 

1.6.1. Ebü'l-Kâsım Cüneyd b. Muhammed el-Hazzâz el-Kavârîrî (ö. 

297/909) 

Ceneyd-i Bağdâdî, gaybet halini lugevi ve ıstılahi bir ayrıma tabi 

tutarak ele almaz. O, gaybeti, kişinin ne kendisinin, ne de başkasının farkına 

varmaması olarak ifade eder.166 Onun bu sözleri de konun anlaşılmasında bize 

rehberlik etmektedir. "Gökler ve yer halkı bir müddet benim hayret halime 

ağladılar. Bende aynı şekilde onların gaybetine ağlıyordum. Şimdi ise ne 

onları nede kendimi biliyorum" 167  

Ceneyd-i Bağdâdî’nin gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur 

ki: Kişinin gaybet halini yaşayabilmesi için öncelikle kendi ferdiyetini daha 

sonra da masivaya ait tüm teveccühleri bir kenera bırakıp Allah ile hem hal 

olmaktır. 

1.6.2. Ebû Nasr Abdullāh b. Alî b. Muhammed es-Serrâc et-Tûsî (ö. 

378/988) 

Serrâc, gaybeti, Hakk'ı müşahade ve huzur hali nedeniyle salikin dış 

aleminde herhangi bir değişiklik olmaksızın kalbin masivayı müşahade 

etmesinden geçme hali olarak mütalaa eder.168 

Serrac'ın gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Gaybet 

kişinin dış aleminde herhangi bir tağayurat meydana getirmeksizin kalben ve  

 
166 Ebü'l-Kâsım Cüneyd b. Muhammed el-Hazzâz el-Kavârîrî, Âriflerin Sultânı Ceneyd-i 

Bağdâdî, Trc. Ömer Erdem, Yasin Yayıncılık, İstanbul, 2018, s. 222. 
167 Cüneyd-i Bağdâdî, Âriflerin Sultânı Ceneyd-i Bağdâdî, s. 223. 
168 Serrâc el-Lüma’, s. 399. 
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ruhen Allah dışındaki her şeyden mücered bir hale gelmesidir. Başka bir 

ifadeyle kişi zahirde günlük yaşantısına diğer insanlar gibi devam eder; fakat 

kalbinde ve ruhunda bu yaşantının tam tersine masivadan mücerred olup 

gaybeti yaşar. Yani Allah ile olmak, O'ndan gelen tecellilere mazhar olmak 

için kişinin kalbini masivaya kapatması gerekir. 

1.6.3. Ebû Bekr Tâcülislâm Muhammed b. Ebû İshâk İbrâhîm b. 

Ya‘kūb el-Buhârî el-Kelâbâzî (ö. 380/990) 

Kelâbâzî, gaybeti, lügatte kaybolmak, kendinden geçmek, hislerini ve 

şuurunu kaybetme; tasavvufi terim olarak ise kulun kendi nefsinin istek ve  

arzularını görememesi ve bu çeşit arzulardan gaib olması olarak ifade eder.169 

“Gâibin baktığını, ancak göremediğini, sesleri işittiğini fakat ne söylendiğini 

anlayamadığını, bu hâlin de  bir bakıma galebe hâline benzediğini” söyler.170 

Yine o,  gaybet halinde kulun nefsinde var olan istek ve arzûları Hakk’ı 

temaşa halinde olması dolayısıyla göremediğini terennüm eder.171 Mevzunun 

daha iyi anlaşılması için Ebu süleyman Darani ile Evzai arasında geçen şu 

bahsi aktarırır:  

Ebu Süleyman Darani Evzai'ye "Pazarda senin mavi gözlü cariyeni 

gördük der." "Evzai cevaben sahi cariyemin gözleri mavi miydi?" "Keşke öyle 

olmasaydı kara gözlü olsaydı, ben öyle biliyordum" diye cevap verir. 

Ebu Süleyman Darani bu durumu izah etmek için şöyle der: "Onların 

baş gözü kapanmıştır, kalp gözü açılmıştır." 

 
169 Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, s. 192. 
170 Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, s. 193. 
171 Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, s. 193. 
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Evzai'nin "Gözleri sahiden mavi mi, demesinden anlaşıldığına göre, O 

siyah ve ahu gözden hoşlanmakta ve bundan da zevk almakta, bununla 

beraber O, cariyesinin gözlerinin maviliğinden gaib idi.”172 

Kelâbâzî'nin gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Kulun 

huzuru İlahi de olmasından ötürü nefsinde mevcut olan istek ve arzuların 

farkına varamayarak onlardan gaib olmasıdır. Başka bir ifade ile salikin 

Allah'ın huzurunda olmasıyla kendisinde var olan istek ve arzularla meşgul 

olmamasıdır.  

Bu tanımlamadan çıkarılan diğer bir husus da, kişinin Allah ile olan 

deruni beraberliğinden dolayı kalbinde varid olan sufli istek ve arzuların 

farkına varamamasıdır. Nasıl ki kişi uyuşturucu bir madde alarak tüm 

melekelerini kaybedip kendisinde zuhur eden kusurları fark edemeyecek 

kadar kendinden geçerse, gaybet haline giren de Allah ile ziyadesiyele meşgul 

olmaktan ötürü kendisinde var olan kusurları fark edemeyecek kadar 

kendinden geçer. 

1.6.4. Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen b. Fûrek el-İsfahânî en-

Nîsâbûrî (ö. 406/1015) 

İbn Fûrek, gaybeti, kişinin hazırda olmasından ötürü Allah'ın temaşa 

edilmesinden kalbin gaybı olarak ifade eder.173 

İbn Fûrek'in gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Bu 

tarife göre gaybet halinin gerçekleşme mahali kalbtir. Kalbin bu hale 

girebilmesi için mana aleminde Hakk’ı müşahede etmesi gerekir. Böylece 

kalb ihtizaza gelerek sahibinin gaybete girmesine vesile olur. 

 
172 Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf,  s. 193. 
173 Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen b. Fûrek el-İsfahânî en-Nîsâbûrî, El-İbâne An Turukil-

Kâsıdîn Ve’l-Keşf An Menâhici’s-Sâlikîn Ve’t-Teveffur İlâ İbâdeti Rabbil-Âlemîn, Çev. Ahmet 

Yıldırım, Abdülgaffar Aslan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2014, s. 

340. 
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1.6.5. Ebû’l-Hasen Alî b. Osmân b. Ebî Alî el-Cüllâbî el-Hücvîrî (ö. 

465/1072) 

Hücvîrî, gaybet halini lügevi ve ıstılahi olarak şu şekilde ele alır: 

Lügatta, kendinden geçmek, kendini kaybetmek174 tasavvufta ise, masivadan 

kalbin yüzçevirmesi, hatta kalbin kendinden bile geçerek gaib hale gelmesi 

olarak ifade eder.175 Başka bir ifadeyle O, gaybeti kişinin Hakk'tan başka her 

şeyden kat-ı alaka etmek olarak mütalaa eder.176   

O, Hz. Eyyub (a.s.) kıssasında geçen “zarar bana dokundu”177 

âyetindeki yakarışı kendinden geçme ve gaybet hâli olarak değerlendirir.178 

Bu sızlanmanın kendi nefsi için değil, Allah için olduğunu söyler.179 Ayrıca, 

Peygamberimizin, ismet sıfatının gereği olarak haramlardan masum olduğu  

ve aynı şekilde helal olan alışkanlıklarından da yüz çevirmesini de gaybet hali 

olarak görür.180 “Yine Hücvîrî, gaybet halini yaşayan bazı sûfîlerin namaz 

kılarken huzûr haline geçtiklerini, bazı sûfîlerin de huzûr halinde iken 

namazla birlikte gaybet halini yaşadıklarını söyler ancak namazla bahsedilen 

haller arasında böyle bir  paralellik kurulmasının da uygun olmadığını”  ifade 

eder.181 

Hücvîrî, Zünnün-ı Mısri ve Beyazid-i Bistami arasında geçen bu kıssayı 

da  gaybet hali bağlamında değerlendirir.  

Zünnün-ı Mısri'nin talebelerinden biri ziyaret kasdıyla Beyazid-i 

Bistami'nin yanına gider, "savmasının yanına varınca kapıyı çaldı." Beyazid 

sen kimsin, kimi istiyorsun, kimi arıyorsun? sorularını sorar. Adam cevaben 

 
174 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 311-314.  
175 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 311-314.  
176 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 311-314.  
177 Enbiya Suresi, 21/ 83 
178 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 311-314.  
179 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 311-314.  
180 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb,  s. 311-314.  
181 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 438. 
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Beyazid-i Bistami'yi istiyor ve arıyorum deyince, Beyazid-i Bistami, Beyazid 

kimdir, nerededir ve o ne şeydir? Bir süredir Beyazid-i arıyorum ama daha 

bulamadım der. Talebe dönüp durumu  Zünnün-ı Mısrıya aktarınca  Zünnün, 

kardeşim Bayezid, Allah'a gidenler içinde Allah'a gitmiştir demekle gaybet 

halini yaşadığını .182 

Hücvîrî'nin gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Gaybet 

kişinin zahirinde değil kalbinde gerçekleşen bir haldir. Bu halin vuku bulması 

kulun kalbini Allah dışındaki her şeyden soyutlaması hatta kalbin bizatihi 

kendisinden dahi mücerred hale gelmesine bağlar. Diğer bir husus da kişi 

Allah dışındaki tüm mevcüdattan ilgi ve alakasını kesmesi gerekir. Böylece 

kişi ölmeden önce kalbiyle huzur-u tammeyi  elde etmiş olur.  

1.6.6. Ebû’l-Kāsım Zeynülislâm Abdülkerîm b. Hevâzin b. 

Abdilmelik el-Kuşeyrî en- Neysâburî (ö. 465/1072) 

Kuşeyrî, gaybeti, “duyguların kalbe gelen nur ve ilham ile meşgul 

olması sebebiyle halkla ilgili ahvallere ait malumatın ve şuurun kalpten 

kaybolması” hali olarak ifade eder.183 Manevi alemle iştigal eden “duyu 

organlarının maddi aleme ait hasasiyetini ve şuurunu kaybetmesi, sevabı 

hatırlama ve azabı düşünme türünden bir varit sebebiyle kalbin kendisi ve 

başkası ile ilgili duyarlılığını kaybederek” gaybet haline geçtiğini ifade 

eder.184 Ve şu kıssalarıda konu bağlamında değerlendirir: 

"Rebi b.Heysem, İbn Mesud (r.a)'a giderken bir demirci dükkanın 

önünden geçer. Körüğün ağzındaki kızgın bir demir parçasını görür görmez 

kendinden geçer ve bayılır. Ertesi gün  Kendine geldiğinde bu halin sebebi 

sorulur, o da,  Cehennemliklerin cehennemde oluş hallerini düşündüm der."  

 
182 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 313.  
183 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s.162-163. 
184 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s.162-163. 
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Bu hal gaybetin sınırını aşan çok ileri bir durum olduğu için hazret kendinden 

geçerek bayılır.185 

Başka bir rivayette ise; Ali b. Hüseyin, secde hâlinde iken evine yangın 

ateşi düşmesine rağmen, namazını yarıda kesmemiştir. Selam verdikten sonra 

kendisine neden böyle yaptığı sorulunca da ‘büyük ateşi (cehennemi) 

düşünmek, beni bu ateşi düşünmekten men etti’ dediğini nakletmektedir.186 

Diğer bir rivayete göre ise Cüneyd bir gün eşi ile otururken, şibli 

yanlarına gelir. Onu gören hanımı hemen örtünmek için teşebbüs eder. Bunun 

üzerine hazret, zevcesine, Şiblinin gaybet halinde olduğunu, kendisini 

görmediğini ve yerine oturmasını söyler. Şeyhin, Şibliyle uzun 

konuşmasından sonra Şibli ağlamaya başlar, bunun üzerine piri fani eşine 

Şiblinin kendine geldiğini, gaybet halinin yok olduğunu söyleyerek örtünmesi 

gerektiğini söyler.187 

Kuşeyrî'nin  gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: 

Kişinin gaybet haline girebilmesi için duygularının kendi kalbinde varit olan 

nur, ilham ve tecelilerle alude olması ve kalbinde mevcut olan halka ait haller 

ile ilgili bilgilerin ve bilincin yok olması durumu olarak ifade edebiliriz. 

Ayrıca, mana alemiyle muşgul olan havası selime organlarının dış dünyaya ait 

şuur ve hassaiyetini kaybetmesi, cennet ve cehennem mülahazalarını tefekkür 

etmesiyle kalbin başta kendisinde mevcut olan tüm hususiyetleri ve başkaları 

ile alakalı hasasiyetleri kaybederek gaybet haline girmesi olarak mütalaa 

edebiliriz. Diğer bir husus da kişinin gaybet haline girebilmesi için mahalli 

ubudiyet ve nazargah-ı İlahi-i olan kalbini Allah'ın nuru ve tecellileri dışında 

ki tüm şeylerden arındırması gerekir. Zira kalb kendisinde varid olan maddi 

 
185 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s. 162-163. 
186 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s.162-163. 
187 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s.162-163. 



TASAVVUF ANLAYIŞINDA GAYBET VE HUZUR | 48 

aleme mütaalik tüm unsurlardan yüz çevirmekle gaybete girme hassasiyetini 

kazanabilir. 

1.6.7. Ebû İsmâîl Hâce Abdullāh b. Muhammed b. Alî el-Ensârî el-

Herevî (ö. 481/1089) 

Herevî, Yusuf Suresi 84. "Yakub onlardan yüz çevirdi ve vah Yusuf'a 

vah" Ayeti kerimesini zikrettikten sonra gaybet halini  üç aşamada ele alır. 

Birincisi; Müridin saf ve temiz bir niyetle gerçeklere sahip olması için 

başta kalbine, bünyesine ve duygularına musallat olan engellerin ve 

alışkanlalıkların kıskacından kurtulması olarak ifade eder.188 

İkincisi; Salikin ilmin dairesinden, çalışmanın hastalıklarından ve 

insanı atalete sevk eden ruhsatlardan kaçınması olarak mütalaa eder.189Başka 

bir ifadeyle müridin ilmin ahkamından, yine ilim ile aynı ortamda bulunan 

halin hükümlerine intikali olarak görür.190 

Üçüncüsü; arifin, halleri görmemesi ve hallerin de arifi temaşa 

edememesi,191 başka bir deyişle arifin afaki ve enfusi dairelerde kendisine 

meşaledarlık eden delilleri fark etmesiyle bu delilerden uzaklaşması ve 

bunlardan kaybolması durumu olarak ifade eder.192 

Herevî'nin gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Kulun 

gaybet halini yaşaybilmesi için başta kalbini, bünyesini ve duygularını 

tasallutu altına alan  süfli istek ve arzulardan ve kişinin kendisi ile Rabbi 

arasına giren tüm engellerden arındırmasıyle mümkün olabilir.  Ayrıca kişinin 

kendisini tüm ruhsatlardan arındırmasıyla da bu hal mümkün olabilir. Diğer 

bir husus da arifin gerek iç gerek de dış aleminde kendisinin yolunu 

 
188 Herevî, Menâzilü’s-sâirîn, s.70, İbn Kayyım El-Cevziyye, Medâricu’s Sâlikîn,  s. 1115. 
189 Herevî, Menâzilü’s-sâirîn, s.71. 
190 Herevî, Menâzilü’s-sâirîn, s.71, İbn Kayyım El-Cevziyye,  Medâricu’s Sâlikîn, s. 1115. 
191 Herevî, Menâzilü’s-sâirîn, s.71.  
192 Herevî, Menâzilü’s-sâirîn, s.71, İbn Kayyım El-Cevziyye,  Medâricu’s Sâlikîn, s. 1115. 
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aydınlatan tum bu aydınlatma araçlarını fark ederek bunlardan gaib olmasıyle 

mümkün olur. 

1.6.8. Ebû Muhammed Sadrüddîn Rûzbihân b. Ebî Nasr el-Baklî 

(ö. 606/1209) 

Baklî, diğer süfilerden farklı olarak gaybeti şu başlıklara ayırarak  

tanımlar.  

 Kalbin gaybeti, “Kişinin halktan Hakkın Rü’yetine yönelmesi,”Aklın 

Gaybeti, “Kişinin aklını şevahidden şahide yönlendirmesi,” Nefsin Gaybeti, 

“Kişinin kendi nefsinin istek ve arzularına diz çöktürmesi,” Ruhun Gaybeti, 

“Kişinin kendi ruhunu Hakk ile Hakk’a götürmesi,” Sırrın Gaybetini ise, 

“Rü’yetullah’ın kişi tarafından bilinmesiyle kişinin kıdeme varması” olarak 

tanımlar.193 Ayrıca o sûfilerin şatahatlarını da birer gaybet hali olarak 

değerlendirir.194 

Baklî’nın gaybet hali ile ilgili bu tarifinden şu hususlar anlaşılabilir: 

Birinci husus, Gaybet kişinin tüm bünyesinde gerçekleşir.  

İkinci husus, bireyin kalben gaybet haline girebilmesi için özellikle 

kalbini masivadan arındırması ve sadece Allah’a yönelmesi gerekir.  

Üçüncü husu,  kişinin aklen gaybet haline girebilmesi için aklını 

Hakk’tan başka hiçbir şeyle oyalamaması ve beraklaştırması gerekir.  

Dördüncü husus kişinin nefsen gaybet haline girebilmesi için nefsinin 

dizginlerini elinde tutması ve nefsinin süfli istek ve arzularına boyun 

eğmemesi ve nefsini terbiye etmekle ulaşmasıdır.  

 
193 Ebû Muhammed Sadrüddîn Rûzbihân b. Ebî Nasr el-Baklî, Şerh-i Şathiyyat, İntişarat-ı 

Tahüri, Tahran, s. 209. 
194 Baklî, Şerh-i Şathiyyat,  s. 66, 131, 164. 
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Beşinci husus, kişinin ruhen gaybet haline girebilmesi için başta ruhunu 

bütün maddi kirlerden arındırması ve Hakk’a teslim etmesiyle Hakk’a 

gitmektir. 

Altıncı husus da,  kişinin sırren gaybet halini yaşayabilmesi için 

öncellikle Allah’ı ilmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin olarak bilmesi ve 

bunun sonucunda sırrı kıdeme ulaşması gerekir. Böylece kişi ölmeden önce 

bu dünyada gaybet yoluyla mana aleminde Hakk’ı müşahede ederek huzura 

varır. 

Bu durum da ulaşılması gereken en üstün hal olarak tarif edilebilir. 

1.6.9. Ebû Hafs Şihâbüddîn Ömer b. Muhammed b. Abdillâh b. 

Ammûye el-Kureşî el-Bekrî es-Sühreverdî (ö. 632/1234) 

Sühreverdî, gaybeti, lugevi ve ıstılahi bir ayırıma tabi tutarak şu şekilde 

tarif eder: Gaybet, lügatte kaybolmak, kendinden geçmek; tasavvufi terim 

olarak ise masivadan ve dünya hallerinden vazgeçmek, olduğunu, ifade 

eder.195 Yine o kulun, Hakk ile niyazından ve mükaşefesinden ötürü havası 

salime organlarının fonksiyonunu kaybedeceğini; öyle ki eli ateşe sokulsa bile 

hiçbir acıyı hissetmeyeceğini söyler.196 Başka bir deyişle o, salikin eşyadan 

gaib olmasının Hakk ile olacağını söyler.197 Ali b.Hüseyin Zeynelabidin’in şu 

kıssasını da konu bağlamında ele alır. 

Ali b.Hüseyin Zeynelabidin (r.a) Allah'a secde halindeyken evinde 

yangın çıktığını, ateş sönünceye kadar başını kaldırmadığını, neden böyle 

yaptığı sorulunca, büyük ateşin (cehennem ateşi)  kendisini bu ateşten 

alıkoyduğunu  söylediğini ifade eder.198 

 
195 Ebû Hafs Şihâbüddîn Ömer b. Muhammed b. Abdillâh b. Ammûye el-Kureşî el-Bekrî es-
Sühreverdî, İrşadü’l Müridin, Hacegan yayınları, İstanbul, 2006, s. 24. 
196 Sühreverdî, İrşadü’l Müridin, s. 24.  
197 Sühreverdî, Avârifü’l-Meârif, s. 497. 
198 Sühreverdî, İrşadü’l Müridin, s. 24.  
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Sühreverdî'nin gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: 

Kişinin Hakk ile hemhal olmasıyla duyu organlarının dışa yönelik 

hususiyetlerini kaybeder ve eşyadan gaib olur. Diğer bir husus da gaybet 

halinin kişinin zahirinde değil kalb ve ruhunda zuhur etmesidir. Yani kişi dış 

alemiyle değil ruhunda ve kalbinde yaşamış olduğu manevi derinleşmeyle 

kendinden geçerek gaybet haline girer. Bedenen her ne kadar insanlarla olsa 

da kalben ve ruhen derin heyulalara dalar. Sarhoş olan biri almış olduğu 

maddenin tesiri ile nasıl ki ruhen ve kalben kendinden geçer fakat bedenen 

insanlarla iç içedir; gaybet haline giren kişi de her ne kadar maddeten 

insanlarla olsa da manen Allah'ın huzurundadır. 

1.6.10. Muhyiddîn Muhammed b. Alî b. Muhammed el-Arabî et-

Tâî el-Hâtimî (ö. 638/1240) 

İbn Arabi gaybet halini, kalbin yaratıkların işlerinden bigane olması ve 

kendisine gelen şeylerle meşgul olmaktan kaçınması, “kulun kendisine huzur 

haliyle gelen varid sebebiyle hisle meşgul olduğu için, kalbin halkın hallerini 

bilmekten” gaib olması199 olarak ifade eder. Ayrıca, Allah ehli kimselerin 

gaybetini Hak nedeniyle gerçekleştiğini, bunların da farklı derecelerden 

oluştuğunu  ifade ettikten sonra şöyle tarif eder:200  

Birincisi; ariflerin gaybeti, Allah'tan Allah ile gaib olmaktır der.201 

İkincisi; Ehlullahın gaybeti, Hak nedeniyle mahlukattan gaybet olarak 

terennüm ettikten sonra şu dizeleri konu bağlamında serdeder.202  

"O'nu gören bir gözüm varken, O'ndan gaibim! 

Gayb mertebesinde, gaipler hazır değildir, 

 
199 İbn Arabî, el-fütûhâtü’l Mekkiyye, c.  9, S. 369.  
200 İbn Arabî, el-fütûhâtü’l Mekkiyye, c.  9, S. 370. 
201İbn Arabî, el-fütûhâtü’l Mekkiyye,  c.  9, S. 370. 
202İbn Arabî, el-fütûhâtü’l Mekkiyye,  c.  9, S. 370. 
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Gaybte ve şehadette yok bir başkası O'ndan, 

Gaybe bakınız ve düşünün, 

İşte gaybet, şu da onun hali, 

kalbin gaybeti, geçersiz bir hal, 

Kimden gaybet ki? Alemde bir'den başkası mı var, 

Tek Varlık! Ne cevher ne de eser var." der.203 

İbn Arabî'nin gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Ona 

göre gaybet kişinin dış aleminde değil hislerinde olur. Bundan ötürü kalbin 

masivadan yüz çevirmesi ve bizatihi kendi içinde vuku bulan hallerle alude 

olmaması gerekir. Diğer bir husus da hislerin huzur haliyle gelen varidatlarla 

meşgul olmasıyla kulun kalbi halka ait halleri bilmekten gaib olmasdır.  

1.6.11. Ebü’l-Feth Safiyyüddîn İshâk b. Emîniddîn Cebrâîl b.      

Sâlih b. Kutbiddîn Ebî Bekr Safiyyüddîn-i Erdebîlî (650/1252) 

Erdebîlî, gaybeti;   Kalbi, masivadan  tecerrüd ederek Allah ile hemhal 

olma hali204 olarak ifade eder. Bu durumun da kişinin zahirinde ve kalbinde 

yok olması olmak üzere iki şekilde  tecelli ettiğini şu şekilde ifade eder: 

Zahirde Kaybolma, cehennem ya da herhangi bir şeyin korkusundan 

veyahut Kur’ân-ı Kerim'in bu durum ile alakalı bir âyetini işitmekten ötürü 

kişinin zahirinde bu halin gerçekleştiğini, bu durumda da salikin gâib ve 

nisyan haline girdiğini; kalbin kaybolması ise, Allah'ın azamet-i kibriyasından 

ve şiddet-i zuhurundan  kaynaklandığını söyler.205  Enfâl Suresinin 24. “Bilin 

 
203İbn Arabî, el-fütûhâtü’l Mekkiyye,  c.  9, S. 370. 
204 Şah, Safvetü’s-Safâ’da Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve 

Menkıbeleri, I. c.  s. 148. 
205 Şah, Safvetü’s-Safâ’da Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve 

Menkıbeleri, I. c.  s. 149. 
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ki Allah, hakîkaten kişi ile kalbi arasına girer” Ayetini de bu hususa delil 

olarak istimal eder.206  

Erdebîlî'nin gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Ona 

göre gaybet hali kişinin gerek zahirinde gerek kalbinde gerçekleşir. Bu 

durumuın olabilmesi için de kalbin masivadan yüz çevirerek Hakk ile hemhal 

olması gerekir. Yine bu tariften anlaşılan kişinin zahirinde gerçekleşen 

gaybetin havf yoluyla olduğu ve bunun sonucunda kulun akli melekelerini 

kaybederek unutkanlık hali yaşadığıdır.  Diğer bir husus da nisyanın kişinin 

gaybete girmesine sebep olmasıdır. Bu tariften anlaşılan başka bir 

değerlendirme de, kalbte gerçekleşen gaybet halinin Allah'ın tecellisinin her 

yeri ihata etmesinden ötürü meydana gelmesidir. 

1.6.12. Şeyh İzzedin Mahmud b. Ali Kâşânî Natanzi (ö. 735/1334) 

Kâşânî Natanzi, gaybeti, lugevi ve ıstılahi bir ayırıma tabi tutarak şu 

şekilde tarif eder: Gaybet, lügatte, “bir şeyin bir şeyde kaybolması, kalbin 

maddi alem ile ilgisini kesmesi,” duyguların kendisinde varid olan şeylerle 

alude olmasından ötürü, kalbin, halkın halleriyle  ilgili olarak gelişen 

hadiselere dair bilgilerden uzak kalması olarak ifade eder.207 Tasavvufta ise 

gaybeti şuhudun karşısındaki vasıf olarak ifade ettikten sonra, yerilmiş 

gaybet, Hakk'ın görülmesinin mukabelesindeki gaybet ve övülmüş gaybet, 

halkın şuhudunun karşısındaki gaybet olarak iki ayrı noktada 

değerlendirir.208Ayrıca övülmüş gaybeti de iki başlıkta şöyle ele alır:  

 
206 Şah, Safvetü’s-Safâ’da Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve 

Menkıbeleri, I. c.  s. 149. 
207 Kâşânî Natanzi, Misbâhu’l-Hidâye ve Miftâhu’l-Kifâye ( Tasavvufun Ana Esasları)  s.145. 
208 Kâşânî Natanzi,  Misbâhu’l-Hidâye ve Miftâhu’l-Kifâye ( Tasavvufun Ana Esasları) s.145. 
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Birincisi; Mübtedilerin209 gaybeti, Hakk'ın görülmesinin ağır basması 

nedeniyle gözle görülen şeylerden gaybet olarak ifade eder.210 

İkincisi; Mutavasıtların211 gaybeti, Allah'ın şuhudunun galebesiyle 

kişinin kendi varlığından gayip olduğunu, bu durumun da aynı zamanda 

gaybetin sonu  ve fenanın da  başlangıcı anlamına geldiğini ifade eder.212 

Kâşânî Natanzi'nin gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: 

Müellife göre gaybet dış alemde değil kalbte gerçekleşen bir halldir. Bundan 

ötürü kişinin kalbini maddi alemle olan ilgisini kesmesi, duyguların kalbe 

gelen tecelli ve fuyazatlarla hem hal olması gerekir. Yine ona göre bu gaybet 

hali herkeste aynı şekilde tecelli etmez. Müptedilerin gözle müşahede 

edilebilen şeylerden kaybolması,  Mutavasıtlarda ise Allah'ın görülmesinin 

galip gellmesiyle kişinin kendi varlığından sıyrılarak gaybete girmesi gerekir.  

1.6.13. Kemâlüddîn Abdürrezzâk b. Ebi’l-Ganâim Muhammed el-

Kâşânî (ö. 736/1335) 

Kâşânî, diğer süfilerden farklı olarak gaybeti şu başlıklara ayırarak  

tanımlar.  

Velayette Gaybet, Müridin Keşfin nurunun gücüyle ilmin rusmundan 

gaybet; Bidayette, salikin adat ve alışkanlıklarından gaybeti olarak ifade 

eder.213 

 
209 Yeni başlayan, acemi demektir. Bir şeyi yeni öğrenmeye başlayan öğrencilere, müptedi ( 

işin başında) denir. Tasavvufi terim olarak ise, tam anlamıyla kendini Allah’a vererek, 

tasavvufi sulüke azm ve kuvveti ile başlayan kişi anlamına gelir. 
210 Kâşânî Natanzi, isbâhu’l-Hidâye ve Miftâhu’l-Kifâye ( Tasavvufun Ana Esasları) s.145. 
211 İşin ortasında olan Hak yolcusu. 
212 Kâşânî Natanzi, isbâhu’l-Hidâye ve Miftâhu’l-Kifâye (Tasavvufun Ana Esasları) s.145. 
213 Kemâlüddîn Abdürrezzâk b. Ebi’l-Ganâim Muhammed el-Kâşânî, Menâzilü’s-sâirîn, Elf 

Makâm, Emin Yayınları, Ter. Abdurrezzak Tek, Bursa, 2017, s. 345.  
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Ebvabda, dünyadan, dünyevi lezzet, istek, arzu, süs ve bunlara 

meyletmekten gaybet, Muamelatta, halktan, onların fiil, söz ve işlerinden 

gaybet olarak izah eder.214 

Ahlakta, nefisten onun sufli istek ve arzularından, heva, heves ve 

sıfatlarından gaybet, Usulde, müridin matlubunun maksudundan başka bir 

şeye yöneltmemesi, himmet ve gayretini gidilmesi gereken hedefe yürümeye 

hasretmesi olarak ifade eder.215 

Ahvalde, matlubun tecellisinin parıltısıyla tezahür eden muhibbin, 

mahbubu ile arasına giren perdelerden gaybet, Edviyede, Allah'ın nurunda 

müstağrek olmakla nefsin karanlık dehlizlerinden gaybeti olarak zikreder.216 

Hakaikte, müridin bizzatihi ezelin nurunu temaşa etmekle kevnlerden 

ve mümkünattan gaybettir. Nihayette ise cem mertebesinden ikiliğin ortadan 

kalkmasıyla gaybetten de gaybet olarak mütaala eder.217 

Kâşânî'nin gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Kişinin 

gaybet halini yaşaybilmesi için keşfin nurunun kendisine sunduğu ilmin 

olanaklarından kendisini kurtarması, kendisne musallat olan adat ve 

alışkanlıkları terk etmesi gerekir. 

 Diğer bir husus da salikin kalbi ve ruhi olarak Allah'ın nurunu 

müşahede etmesiyle başta kainat ve tüm mümkün varlıklardan kendisini 

kurtarması durumu olarak da ifade edilebilir. Ayrıca gaybet hali kişinin farklı 

alemlerinde tecelli eder. Dolayısıyla kişi bu alemlerini Allah'tan varid olan 

feyiz ve tecellilerle gaybete hazır hale getirmesi gerekir. 

 
214 Kâşânî, Menâzilü’s-sâirîn, Elf Makâm, s. 345.  
215 Kâşânî, Menâzilü’s-sâirîn, Elf Makâmı,  s. 345.  
216 Kâşânî, Menâzilü’s-sâirîn, Elf Makâm, Emin Yayınları, Trc. Abdurrezzak Tek, Bursa, 2017, 

s. 345. 
217 Kâşânî, Menâzilü’s-sâirîn, Elf Makâm, s. 346.  
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1.6.14. Hâce Ziyâüddîn Nahşebî (ö. 751/1350 

Nahşebî, gaybeti; salikin kalbinin dünya hallerinden ve masivadan 

uzaklaşması olarak ifade eder.218 Görünen alemde dostun huzurunda olan 

kişinin gaybette sayılmadığını, fakat yaşadığımız zamanda dostun huzurunda 

olan kimsenin gaybete düşeceğini, dostun huzurunda olanın kendi varlığından 

uzak kalarak gaybet halini yaşayacağını mütaala eder.219  

Yine o, gerçek gaybet halinin gaib ile hazır olanın birlikte olması olarak 

da ele alır.220 Ayrıca gaib ile hazırın bir arada olduklarında ne cennet 

nimetlerinin sevinci ne de cehennem azabının korkusu onları etkilemediğini 

ifade eder. Şu kıssaları da bu konu bağlamında ele alır.221 

Hüseyin b. Ali'nin (r.a) bir gün secde halinde kendisinden geçerek Hak 

ile öyle bir hazır olur ki evinin neredeyse tamamı yanar fakat kendisinin 

secdeden kalkmadığını söyler.222 

Huzur ve gaybet halinde bulunan bir dervişin namaza durduğu vakit, bir 

adamın  ona seslendiğini, dervişin onu duymadığını, namazı bitirdiğinde o 

şahsın hayretle kendisine o kadar bağırdığım halde beni duymadın mı diye 

sorduğunu, dervişin cevaben namazda bir kişinin başkasının bağırmasını 

duymamasının şaşılacak bir şey olmadığı bilakis, birinin namazda bir 

başkasının feryadını işitmesinin şaşılması gereken bir durum olduğunu 

nakleder.223 

 
218 Hâce Ziyâüddîn Nahşebî Silku’s- Sulük, Çev. Mustafa Çiçekler-Halil Toker, İnsan Yayınları, 

İstanbul, 1999, s.28. 
219 Nahşebî, Silkü’s-sülûk, s.28. 
220 Nahşebî, Silkü’s-sülûk, s.28.  
221 Nahşebî, Silkü’s-sülûk, s.28. 
222 Nahşebî, Silkü’s-sülûk, s. 29. 
223 Nahşebî, Silkü’s-sülûk, s. 29. 
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Şibli'nin (r.a) huzurdan gaib olan ve gaybetten huzura kavuşan kişilere 

müjdeler olsun sözlerini de mevzu ile alakalı olarak değerlendirir.224 

Nahşebî'nin gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Ona 

göre kişinin gaybete girebilmesi için kalbini ve ruhunu gerek dünyanın tüm 

hal ve alışkanlıklarından gerek de Allah dışında kalan  herşeyden temizlemesi 

gerekir. Yine ona göre manevi alemde dostun huzuruna çıkabilmek için 

kişinin başta kendi benliğinden ve nefsin bütün istek ve arzularından 

sıyrılması gerekir. Diğer bir husus da kendinden kayb olan kişinin Allah'ın 

yanında hazır olmasıyla kişiyi son derece huzurlu kıldığını ve bundan ötürü ne 

cehennem hallerinin korkusu nede cennet nimetlerinin sevincinin onu 

etkilememesidir. 

1.6.15. Ebû Abdullah Lisanüddin Muhammed b. Abdullah b. Said 

b. Abdullah b. Said b. Ahmed b. Ali b. el-Hatib es-Selmani el-Lûşî 

el-Gırnâtî el-Endülüsî (ö. 776/1374)   

Lisanüddin  İbni Hatib, gaybeti, kulun arzu ve alakalardan, gerçekleri 

araştırmaya mani  olan şeylerden, salikin ilimlerin rusmundan, çabalama 

hastalıklarından ve ruhsatların gevşekliklerinden, Hakk'tan başka her şeyden 

gaib olması olarak ifade eder.225  

Lisanüddin  İbni Hatib'in gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan 

şudur ki: Ona göre gaybet hali kulun tüm hususiyetlerinde gerçekleşir. Bu 

durumun gerçekleşebilmesi için kişinin kalbini, ruhunu, ferdiyetini ve tüm 

hislerini nefsin istek ve arzularından ve gerçeklerin görülmesine mani olan 

tüm engellerden arındırması gerekir. Yani kişi eğer öteler ötesini müstetirsiz 

 
224 Nahşebî, Silkü’s-sülûk, s. 29. 
225 Ebû Abdullah Lisanüddin Muhammed b. Abdullah b. Said b. Abdullah b. Said b. Ahmed b. 

Ali b. el-Hatib es-Selmani el-Lûşî el-Gımâtî el-Endülüsî, Ravzatü't-ta'rif bi'l-hubbi'ş-şerîf, 

thk. Muhammed el-Kettani, Dârülbeyzâ, Beyrut , Dârü's-Sekâfe, s. 493.; Ayrıca bkz. 

Erginli, Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü,  s. 287. 
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müşahede etmek istiyorsa o zaman tüm bu perdeleri yırtıp atmalıdır. Bunu da 

ancak nefsinin istek ve arzularının farkına varmasıyla yapabilir. 

1.6.16. Şeyh Rusûhî'd-din İsmaîl b. Ahmed el-Ankaravî (ö. 

1041/1631) 

Ankaravî, gaybeti velayetin derecelerinden biri olarak görüp şöyle ele 

alır: 

 Gaybeti, masivadan arınmak, yüz çevirmek ve eşyadan gaip olup, 

hakta hazır hale gelmek olarak ifade eder: 226 Bu tarz durumları yaşayanları 

ise gayib yada hadari olarak tanımlar.227Ayrıca mevzunun daha iyi anlaşılması 

için konuyu ikiye ayırarak izah eder. 

Birincisi; Salik'in gaybeti, ilmin sınırlarından ve aklın ihatasından 

kurtulması, bu durumun gerçekleşmesi için de salike vecdin hakim olması 

gerektiğini söyler.228 

İkincisi; arifin gaybeti, hallerin çemberinden açık bir ışık gibi 

kaybolması, yani ne halkın onu gördüğünü ne de onun halkı müşahede 

ettiğini, halin hükmünün saliki değiştirebildiğini ama arifi değiştiremediğini, 

arif olanın bunların hepsinin üstesinden geldiğini  terennüm eder.229 

Ankaravî'nin gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki:  

Gaybet, kişinin kendinden geçip Allah'ın huzurunda hazır olabilmesi için 

gerek bedenini gerk de kalb ve ruhunu Hakk'ın dışındaki her şeyden 

arındırması gerekir. Böylece kişi dış dünya ile alakasını keserek yaratıcısı ile 

hem hal olmuş olur.  

 
226 Ankaravî, Minhacu’l-Fukara, s. 330. 
227 Ankaravî, Minhacu’l-Fukara, s. 330. 
228 Ankaravî, Minhacu’l-Fukara, s. 331. 
229 Ankaravî, Minhacu’l-Fukara, s. 331. 



59 | TASAVVUF ANLAYIŞINDA GAYBET VE HUZUR 

1.6.17. Abdullah Salahaddin Uşşakî (1130/1717-(1705?) 

Uşşakî, gaybeti, halkın hallerinden mütevellid şeylerin ilminden kalbin 

habersiz kalması,230 hislerin Allah'tan varid olan tecellilerle meşgul 

olmasından ötürü masivayla alakasının kesilmesi olarak tarif eder.231 Yine o, 

gaybet için Şuhûd mahalinden gaybet ederek, gayb mahalinde hazır 

olmaktır232der. 

Müellif, gaybete giren salikin ruhen müşahede aleminden kat-ı alaka 

ederek her şeyden habersiz hale gelmesi olarak görür.233 Gaybete girenin 

görünen alemden çıktığını, gaybetten çıktıktan sonra ise tekrar müşahede 

alemine döndüğünü ifade eder.234  

Ayrıca o, kişinin maddi âlemden gaybetinin, ve âlemi gaybette 

bulunmasının; övülmüş bir hal olduğunu söyler.235 Kulun zaman zaman 

hislerden gaybetinin bir mana nedeniyle gerçekleştiğini, bu mananın da Hakk 

tarafından ona açıldığını söyler.236 

Uşşakî'nin gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Ona 

göre gaybet hali kişinin zahirinde değil kalb, his ve ruhunda gereçekleşir.  

Kalbin gaybete girebilmesi için halka mütevecih tüm hallerden ve 

şeylerin ilminden yüz çevirmesi gerekir.  

Hislerin gaybeti , masivadan tecerrüd etmek ve Hakk'tan vürud eden  

tecellilerle meşgul olmaktır.  

 
230 İhsan Soysaldı, Salahaddin-i Uşşaki’nin Tasavvuf Felsefesi, Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı, Doktora 

Tezi, Ankara, 2002, s. 145. 
231 Soysaldı, Salahaddin-i Uşşaki’nin Tasavvuf Felsefesi, s. 145. 
232 Soysaldı, Salahaddin-i Uşşaki’nin Tasavvuf Felsefesi, s. 145. 
233 Soysaldı, Salahaddin-i Uşşaki’nin Tasavvuf Felsefesi, s. 145. 
234 Soysaldı, Salahaddin-i Uşşaki’nin Tasavvuf Felsefesi, s. 145. 
235 Soysaldı, Salahaddin-i Uşşaki’nin Tasavvuf Felsefesi, s. 145. 
236 Soysaldı, Salahaddin-i Uşşaki’nin Tasavvuf Felsefesi, s. 145. 
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Ruhun gaybeti ise, ruhun görünen alemden alakasını keserek her 

şeyden bihaber olmasıdır. Yani kişi, kalbi, ruhu ve hisleri ile gaybete girmek 

istiyorsa eğer sadece Allah ile mülaki olması gerekir. Bunun için bu 

uzuvlarını temiz tutmalı ve onları Hakk'a götürmekten alı koyan tüm 

prangalardan kurtarması gerekir.  

1.6.18. Mevlana Halid-i Bağdadî (ö. 1827) 

Mevlana, gaybeti, kendini kaybetme, kendinden geçme, Allah'tan varid 

olan füyuzat ve tecellilerin çokluğu ve kuvveti nedeniyle müridin ne 

yaptığının şuuruna varamayacak kadar kendinden habersiz olması, kendisi ve 

başkalarıyla olan ilgisinin kesilmesi olarak ifade eder. 237  

Mevlana'nın gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Ona 

göre gaybet hali, kişinin kalbinde değil şuurunda ve dış aleminde gerçekleşir. 

Bunun olabilmesi için de müridin Allah'tan varid olan feyiz ve tecellilerin 

çokluğu ve kuvveti karşısında ne yaptığını bilemeyecek derecede bilincini 

kaybetmesi ve kendinden dahi habersiz kalması gerekir. 

1.6.19. Kâtib Mustafa Fevzi B. Nu’man (1288/1871) 

Kâtib Mustafa Fevzi b. Nu’man, gaybeti, kulun kalbinin zaman zaman 

Allah'ın korkusuyla dehşete düşmesi, bazen de bir ezgi ya da bu duruma sebep 

olan herhangi bir sesten dolayı kişinin sersem bir hale gelmesi olarak mütalaa 

eder.238  

Ayrıca o kişinin bünyesinin idrak gücünün ve duygularının bütün bütün 

yok olmasıyla da gaybet haline girdiğini ifade eder.239 O, bu duruma alude 

 
237 Mevlana Halid-i Bağdadî, Risale-i Halidiyye, s. 58. 
238 Fikri Akbulut, Kâtib Mustafa Fevzi b. Nu’man Efendi’nin Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî 
Görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim 

Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van, 2006, s. 124. 
239 Akbulut, Kâtib Mustafa Fevzi b. Nu’man Efendi’nin Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî 

Görüşleri, s. 124.  
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olan birinin konuşmaktan aciz olduğunu, tıpkı ölüler gibi güçsüz kaldığını, ve 

onda hiçbir hayât emaresinin görülmediğini, bu duruma girenlerin ise  gayb-ı 

sûrî ve  gayb-ı gaybîyi yaşadıklarını söyler.240 Yine o, Salikin kalbinin heybet 

ve haşyetle dolmasıyla, kendisinden hızlı bir şekilde gaib olmasıyla gayb-ı sır-

ı ma’nevî derecesine girdiğini terennüm eder.241 

Kâtib Mustafa Fevzi b. Nu’man'ın gaybet hali ile ilgili bu tarifinden 

anlaşılan şudur ki: Gaybet kişinin gerek zahirinde gerek kalbinde ve gerek 

hislerinde olur. Kalb bazen Allah'ın dehşetengiz korkusu, bazende kendisini 

ihtizaza getirecek bir sesin bir nağmenin şiddetli tesiriyle sarsılır ve böylece 

sahibinin bünyesinin anlama yeteneğini ve hislerinin hassasiyetlerini  

kaybederek gaybete girmesine sebebiyet verir. Bu hale girift olan kişi acziyeti 

yaşayarak adete bir ölüye dönüşür. Hem kendisinden hemde çevresinden 

habersiz hale gelir. Bu durum onun gaybet halindeki derecesine açıkça bir 

işaret olur. 

1.6.20. Mustafa Safvet Yetkin (1282/1866)  

Yetkin, gaybeti, kulun şuhûd alemine  ait his ve hallerinden nefsini 

tecerrüd ederek gayb âleminden varid olan tecellilerin manevi hazzıyla 

kendinden geçme olarak tarif eder.242 

Yetkin'in gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Ona göre 

gaybet kişinin zahirinde değil ruh ve kalbinde gerçekleşir. Bu durumun 

gerçekleşmesi için de kalb ve ruhun müşahede alemine ait hal ve hislerden 

arınması gerekir. Böylece kişi psikolojik olarak gaybete girmiş olacaktır.  

 
240 Akbulut, Kâtib Mustafa Fevzi b. Nu’man Efendi’nin Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî 

Görüşleri, s. 124.  
241 Akbulut, Kâtib Mustafa Fevzi b. Nu’man Efendi’nin Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî 
Görüşleri, s. 124.  
242 Zekiye Berrin Hacıismailoğlu, Şeyh Safvet’in Tasavvuf Dergisi’ndeki Yazılarında Tasavvufî 

Kavramlara Bakışı, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 

Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012, s. 52. 
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1.6.21. Abdülhakim Arvâsî (1865-1943) 

 Arvâsî, gaybeti,  tasavvufta, kalbin Allah'tan gelen tecellilerle meşgul 

olmasıyla, kulun halkın hallerinden gafil ve unutkan olması olarak tarif 

eder.243 Yine o, "bâzen tezekkür-i sevâb ve tefekkür-i itâb gibi bir vâridin 

kalbe taalluku ve te’sîri sebebiyle nefsini ve gayrısını ihsâsdan gâib ve zâhil 

olmasıyla" olduğunu söyler.244 

Arvâsî'nin gaybet hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: 

Gaybet kişinin hem zahirinde hem de kalbinde gerçekleşir. Bunun 

olabilmesi için de kalbin Allah'tan varid olan tecellillerle alude olması ve 

bunun neticesinde kişinin halkın hallerinden gaflete düşerek nisyan perdesi 

altına girmesiyle akli ve kalbi melekelerini kaybetmesi olarak da ifade 

edilebilir. Ayrıca kul bazen sevabı ve sevaba mütallik bazı hususları 

zikretmekle, bazende işlemiş olduğu hataların karşılığı olarak kendisine 

verilmesi gereken cezayı ve buna yönelik müeyyideleri tefekkür etmesi 

sonucunda da gaybete girebilir. 

1.7.GAYBET HALİNİ HUZUR HALİNDEN ÜSTÜN GÖREN 

MUTASAVVIFLAR 

 Hucvirî, Allah'ın ruhları elest bezminde yarattığını ve onlara ben sizin 

Rabbiniz değilmiyim diye sorduğunu, onların da bu ilahi hitaba evet sen bizim 

Rabbimizsin diye mukabelede bulunduklarını, ayrıca ruhların yaratıcıları ile 

bu misakı yaptıklarında en üstün hal olan gaybet halinde olduklarını söyler. 245 

Bu zaviyeden hareketle gaybet halini huzur halinden üstün tutan 

mutasavvıfları şöyle sıralar: Ebü’l-Abbâs (Ebü’l-Fazl) Tâcüddîn Ahmed b. 

 
243 Osman Gördebil, Abdülhakim Arvasî’nin Er-Riyazü’t-Tasavvufiye İsimli Eseri Metin 

Transkribe ve Tahlîli, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 
Anabilim Dili Tasavvuf Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2011, s. 76. 
244 Gördebil, Abdülhakim Arvasî’nin Er-Riyazü’t-Tasavvufiye İsimli Eseri Metin Transkribe ve 

Tahlîli, , s. 76. 
245 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 312.  
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Muhammed b. Abdilkerîm b. Atâillâh eş-Şâzelî el-İskenderî (ö. 709/1309), 

Hüseyn b. Mansûr Hallâc (ö. 309/922), Ebû Bekr Dülef b. Cahder (Ca‘fer b. 

Yûnus) eş-Şiblî (ö. 334/949), Ebü’l-Hüseyn Bündâr b. el-Hüseyn eş-Şîrâzî (ö. 

353/964), Ebû Hamza el-bBağdâdî el-Bezzâz (289/901), Semnûn b. Ömer el-

Muhibb (298/911) ve Irak cemaatinden bir cemaat 246  

  

 
246 Cüneyd-i Bağdâdî, Âriflerin Sultânı Ceneyd-i Bağdâdî, s. 223. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

HUZUR  

2.1. HUZURUN TANIMI 

Tasavvuf ilmiyle uğraşanlar huzur kavramını lügevi ve ıstılahı olarak 

tanımladıktan sonra ikiye ayırarak şu şekilde ele alırlar:  

Huzur: (الحضور ) lügatte, hazır olmak, gelmek247 huzurda 

bulunmak,248gibi anlamlara gelir.  Tasavvufta ise kulun bir şeyin bilincinde, 

yanında olması, ondan haberdar olması,249 gibi anlamlarını ihtiva eder. Başka 

bir tanıma göre huzur, kulun "kalbin gözünden gaib olan şeyi yakin 

berraklığıyla"250 "nefsinin hazlarını Hakk ile"251 görmesidir. Başka bir ıstılahı 

anlamı ise, "kalbin gaybetten sonra Hakk'la huzûr halidir."252  

Sûfiler huzur halini Hakk ile huzur ve halk ile huzur olmak üzere ikiye 

ayırark izah ederler. 

Hakk ile huzur: Masivadan gaib olup Hak ile hazır olmaktır. Allah'ın 

zikrinin kalbi istila etmesiyle kul, kalbiyle ve bütün benliğiyle Hakk'ın önünde 

olur.253 Kişi halktan kaybolması ölçüsünde Hakk'ın huzurunda bulunur. 

Halktan tamamen kaybolması ölçüsünde huzuru da o ölçüde tam  olur. 

Rabbini sürekli anarak kalbinde tutmasıyla devam ederse huzurunda mükaşefe 

olur ve böylece Allah ona, derece ve istidatına göre bazı hakikatleri açıp 

gösterir.254 

 
247 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.125. 
248 http://forum.medineweb.net 
249 Ateş, İslam Tasavvufu,  s. 520. 
250 Erginli, Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 284. 
251 Erginli, Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 284. 
252 İbn Arabî, Istılahatü’s-süfiye, Resail, s. 6. 
253 Ateş, İslam Tasavvufu,  s. 520-521. 
254 Ateş, İslam Tasavvufu,  s. 520-521. 
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Halk ile huzur: Kişinin gaybetten uyanması, nefsinin ve halkın hallerini 

bilmeye dönmesi, gaybetten, beşeriyyet bilincine dönmesidir. 255 

2.2. HUZUR KAVRAMININ KUR’ÂNÎ REFERANSLARI 

Tasavvuf alimleri ve mutasavvıflar kullandıkları kavramların pek 

çoğunu Kur’ân’ı Kerim-i referans alarak geliştirmişlerdir. Bu kavramlar bazen 

Ayetlerin zahiri manalarına dayandırılırken bazen de işarî yorumlar sayesinde 

zâhirde olmayan birtakım anlamlara dayandırılmaktadır. Burada huzur 

kavramının tefsirlede hangi Ayetler bağlamında incelendiğini tespit ederek 

konuyu ayrıntılarıyla mütala etmeye çalışacağız.  

Huzur konusuyla ilgili ele alacağımız Ayetlerden bazıları şunlardır: 

 Doğrusu bunda, kalbi"  إِنَّ فِي ذَِلَك لَِذْكَرى ِلَمن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوهَُو َشِهيدٌ 

olana veya hazır bulunup kulak verene ders vardır."256 Tefsircilerden bazıları 

huzur kavramını bu Ayet bağlamında mütalaa eder: İbn Acibe, Bahrul medid 

adlı eserinde büyük veli Şibli'ye atfen bu Ayetten murad, Hakk ile hazır ve 

huzur halinde olan ve O'ndan hiçbir zaman gafil olmayan kimse için nasihat 

ve uyarı manasını taşıdığını nakleder.257 

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ  ِ أاَلَ بِِذْكِر ّٰللا   Bunlar, iman edenler" الَِّذيَن آَمنُواْ َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذْكِر ّٰللا 

ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak 

Allah'ı anmakla huzur bulur."258 Ayeti celileside sûfiler tarafından huzur 

halini izah için kullanılır. 

 İbn Acibe, bu  Ayeti kerimede geçen kalbin huzurunu iki aşamada 

değerlendirir. Birincisi; kişinin iman etmesiyle huzura kavuşması, ikincisi ise; 

kulun kalbinin Hakk'ın tecellilerini temaşa etmesiyle huzura kavuştuğunu 

 
255 Ateş, İslam Tasavvufu,  s. 520-521. 
256 Kâf Suresi, 50/37. 
257 İbn Acibe, Bahrü'l-Medid fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Mecid, 11. c.  s. 354. 
258 Ra’d Suresi, 13/28. 
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söyler.259 Yine aynı Ayeti, bir gurubun var olan fakat gözle müşahede 

edilemeyen Hakk'ın varlığına kat-i hüccetlerle iman ederek kalplerini huzura 

kavuşturduklarını; diğer bir gurubun ise vicdan ve zevk yoluyla O'nu çokça 

zikrederek kavuştukları müşahede  ile Allah'ı temaşa etmeleri sonucu 

kalplerini huzura ulaştırdıklarını söyler.260 

Tefekkür eden ve ibret alan tüm müslümanların iman ile mükarrebûn 

makâmındaki müşahede ve basiret sahibi mümtaz sûfilerin ise Hakk'ı temaşa 

etmekle kalp huzuruna kavuştuklarını ifade eder.261 

Rûzbihân-ı Baklî, bu Ayeti kerimede geçen kalbin huzurunu iki esasta 

ele alarak şöyle mütalaa eder: Birincisi; kalpteki imanın sadece inanç ile 

olması halinde kalbin zikir ile huzur bulduğunu, ikincisi; eğer kalpteki iman 

temaşaya dayali ise, kalplerin huzuru Hakk ve O'nun zatına ait esrarın keşfiyle 

mümkün olacağını söyler.262 

Elmalılı Hamdi Yazır, bu Ayette gönüllerin içsel acı ve sancıların 

Allah'ın zikriyle yok olduğunu, kalplerin yatışmasıyla sükûna ererek huzur 

bulduğunu ifade eder.263 

 Kuşeyrî, Letâifu'l İşârât adlı eserinde bu Ayeti kerimeyi huzur 

bağlamında ele alarak şu şekilde değerlendirir: İnsanlardan bazılarının Hakk'ı 

anmakla gönüllerinin huzura kavuştuğunu, bazılarının da kalplerinin yüce 

Mevla'nın zikriyle huzura ermesinden ötürü, Allah'ın lütfuyla onları andığını 

 
259 İbn Acibe, Bahrü'l-Medid fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Mecid, 11. c.  s. 585.  
260 İbn Acibe, Bahrü'l-Medid fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Mecid, 11. c.  s. 585. 
261 İbn Acibe, Bahrü'l-Medid fi Tefsiri'l-Kur'ani'l-Mecid, 11. c.  s. 585. 
262 Ebu Muhammed Ruzbihan b. Ebi'n-Nasr El-Fesevi El-Bakli, Arâisül Beyan fi Hakaikil 

Kuran, Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, c.  2, s. 239, Beyrut, 2008. 
263 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, [Elektronik Sürüm], Zehraveyn Yayınevi, c.  

5, s. 142, İstanbul, 1992. 
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ve hususi olarak onların kalplerinde huzur meydana getirdiğini terennüm 

eder.264 

Başka bir deyişle insanların bir kısmının Allah'ın kendilerini andığını 

hatırladıklarında kalplerinin yumuşadığını, ruhlarının sevindiğini ve mana 

dehlizlerinin huzura erdiğini söyler.265  

Fahreddin er-Razi de, Tefsiri Kebir'inde bu Ayette geçen öğüt ifadesini 

kalbi ile Hakk'ın huzurunda  hazır bulunan kullar için kullanır.266 

ينُ  نَْستَع  َواِيَّاَك  نَْعبُدُ   Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım" اِيَّاَك 

dileriz." Kâdı Beydavî, (685/1286) Envârü’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl adlı 

eserinde bu Ayeti kerimeyi gaybet ve huzur bağlamında ele alararak şöyle 

değerlendirir: 

Ona göre Allah, gerçek hamde sahip olanın kendisi olduğunu önce 

zikreder, daha sonra kendisini başka varlıklardan ayırt edecek sıfatlarla tavsif 

ederek bir merhaleye kadar diğer mevcudat tarafından bilinmesini sağlar. 

Böylece sair mahlukatın kendi lisanı mahsusasıyla kendisine nasıl ibadet 

etmesi, ve kendisinden nasıl istekte bulunması gerektiğinin hitabını öğretir.267 

Yine o, bu şekil bir hitapla kişinin Allah'ı tanımada "bürhan 

makamından ayan makamına" yükseldiğini, gaybetten şuhûda geçtiğini, 

tasarrufatıyla ilmen bilinen zatın (Allah'ın) kul tarafından gözle görülür hale 

geldiğini; aklen bilinen zatın (Allah'ın) ise temaşa edilebilir olduğunu 

dikkatlerimize sunar.268 

 
264  Kuşeyrî, Letâifu'l İşârât, İlk Harf Yayınları, Ter. Mehmet Yalar, c.  3, İstanbul, 2013, s. 
163. 
265 Kuşeyrî, Letâifu'l İşârât, c.  3, s. 163. 
266 Fahreddin er-Razi, ,Tefsir-i Kebir, [Elektronik Sürüm], Huzur Yayınevi,  c. 23, s. 315, 

İstanbul, 2002. 
267 Abdullah b. Ömer b. Muhammed b. Ali Ebu’l-Hayr (Ebu Sa’id) Nasiruddin el-Beydâvi, 

Envârü’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl, Trc.  Şadi Eren, (Elektronik Sürüm), Selsebil Yayınları, 

İstanbul, 2011, 2. Bas., s. 28. 
268 Beydâvi, Envârü’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl, 2. Bas., s. 28. 
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Gaybet ve huzur hali ile ilgili delil olarak sarf edilen bu Ayetin 

bahsedilen kavramlarla ilişkilendirilmesi zahir anlamı ile pek mümkün 

değildir. Fakat  Kâdı Beydavî'nin  zikredilen Ayet-i kerimeyi tasavvufi bir 

mülahaza ile gaybet ve huzur kavramları ile  iltisaklı gördüğünü söylemek 

daha doğru bir kanaat olur. 

Klasik tasavvuf kaynaklarından ve işari tefsirlerden yaptığımız 

tetkiklerden huzur hali çerçevesinde değerlendirilen üç Ayet-i kerime tespit 

ettik. Bu Ayet-i kerimelerde huzur kavramı doğrudan geçmemektedir. Ancak 

Müfessirler, yapmış oldukları tasavvufi yorumlarla bahsedilen Ayetlerden bu 

kavramı istinbât etmişlerdir. 

2.3. HUZUR KAVRAMININ HADİS REFERANSLARI 

Mutasavvıflar kalbe gelen feyiz ve varidat yoluyla elde ettiklerine 

inandıkları, “ma’rifet, ilm-i bâtın ve ilm-i ledün” gibi isimlerle 

kavramlaştırdığı bilgileri kullanarak, metne tasavvufi anlamlar yüklemişlerdir. 

Bizde bu bölümde huzur hâli ile ilgili Hadisleri sufilerin nasıl mana 

verdiklerini ele alacağız.  

Huzur haliyle ilgili ele alacağımız Hadislerden bazıları şunlardır: 

Resûlullah’ın (sav) katiblerinden olan “Hanzala b. Rebî el-Üseyd (r.a) 

anlatıyor; “Bir gün Hz. Ebû Bekir (r.a)’le karşılaştık. Bana: “Nasılsın?” diye 

sordu. “Hanzala münafık oldu.” dedim. “Subhanallah, sen neler 

söylüyorsun?” diye şaşırdı. (Ben) açıkladım: “Peygamber (s.a.v)’in 

huzurunda olduğumuz sırada bize cennet ve cehennemden söz edilir, sanki 

gözlerimizle görmüş gibi oluruz. Oradan ayrılıp çoluk çocuğumuza, bağ 

bahçemize karışınca çoklukla unutup gidiyoruz.” Hz. Ebû Bekir (r.a) de: 

“Allah’a yemin olsun ki ben de aynı şeyi hissediyorum.” dedi. Beraberce 

Peygamber (s.a.v)’e gittik ve bu durumu açtık.  
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Bize: “Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelâl’e yemin olsun ki, siz, 

benim yanımdaki hali dışarıda da devam ettirip (cennet ve cehennemi) 

hatırlama işini koruyabilseniz muhakkak melekler sizinle yataklarınızda ve 

yollarda musâfaha ederdi. Fakat ey Hanzala, bazen öyle bazen böyle olması 

normaldir (münafıklık değildir), dedi ve (son cümleyi) üç kere tekrarladı.” 

Eşref Ali Tahânevî, Hz. Hanzala’nın Hz. Peygamberin yanında cennet 

ve cehennemin hatırlanmasıyla sanki onları gözü açık bir şekilde görüyoruz 

sözlerini müşhaede bağlamında değerlendirir.269 Müşahedenin huzur 

kavramına yakın bir anlamı karşıladığı bazende bir birleri yerine kullandığı 

gerçeğinden hareketle Eşref Ali Tahânevî^nin bu değerlenirmesi doğru ve 

yerinde bir değerlendirmedir. 

Müşahede hali ile ilgili delil olarak zikredilen bu Hadisin huzur haline 

kavrama kaynaklık etmekten ziyade, tasavvufta terim haline gelmiş olan 

huzura dair verilen dolaylı bir misal olarak düşünülmesi daha uygun olacağı 

kanaatindeyiz. Diğer yandan Hadisin bu kavram ile ilişkilendirilmesi zahir 

anlamı ile pek mümkün değildir. Müşahede haline dayanak olarak getirilen bu 

Hadisi Eşref Ali Tahânevî’nin tasavvufi bir kanaat ile müşahede kavramıyla 

iltisaklı gördüğünü söylemek daha doğru olur. 

Huzur kavramı ile ilgili klasik tasavufî eserlerden ve Hadis 

kaynaklarından yapmış olduğumuz taramalardan konu ile alakalı doğrudan 

her hangi bir Hadise raslamadık. Fakat dolaylı olarak  Müşahede bağlamında 

ele alınan Hanzale Hadisinin huzur hali bağlamında da dolaylı olarak 

değerlendirilebileceği kanaatindeyiz.  

Başka bir husus da huzur hâlinin gaybetin sonucunda 

gerçekleşeceğinden hareketle gaybet kavramı için yukarıda zikrettiğimiz 

 
269 Tahânevî, Hadislerle Tasavvuf, s. 36- 38. 
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Hadislerin huzur hâli için de istimal etmek kanaatimizce bir problem teşkil 

etmeyecektir. 

2.4. HUZURUN SEBEPLERİ 

2.4.1. Zikir 

Zikir, "Unutmamak, hatırlamak, zihinde tutmak, yâd etmek, anmak,270 

'Allah'ın adını söylemek '271 " tasavvufi ıstılahta ise; maddi ve manevi huzuru 

temin etmek ve zamanını faydalı bir şekilde geçirmek amacıyla ya bir mürşid-

i ekmelin riyasetinde ya da şeriatın ve tarikatın belirlemiş olduğu kurallara 

riAyet edilerek tesbih ve türevi şeylerle başta Allah'ın ism-i azamı olmak 

üzere Esma'ül Hüsna'sını, her gün düzenli bir şekilde belli sayıda, cehri  veya 

hafî olarak, kalben, lafzen  veyahut hem kalben hem de lafzen terennüm 

etmektir.272  

Bu hususa,  ِ ّٰللاَّ بِِذْكِر  قُلُوبُُهْم  َوتَْطَمئِنُّ  آَمنُوا  اْلقُلُوب الَِّذيَن  تَْطَمئِنُّ   ِ ّٰللاَّ بِِذْكِر  أاََل   ۗ  "Onlar, 

inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler 

ancak Allah’ı anmakla huzur bulur."273  ًۙيرا َكث  ِذْكراً   َ ّٰللاه اذْكُُروا  ٰاَمنُوا  يَن  الَّذ  اَيَُّها   Ey" يَُٓا 

iman edenler! Allah’ı çokça zikredin."274Ayetlerini örnek vermek yerinde 

olur. Mevlana Halid-i Bağdadî, salikin rabıta yapmasıyla kalbinde zikrin 

meydana geldiğini, bu zikirin  devam etmesiyle kişinin  huzur haline girdiğini 

söyler.275 Ayrıca, Mehmet Şirin Ayiş, Muhammed b. Hasan es-Semennûdî'ye 

atfen, zikrin kişiyi akıl sahibi sıradan insan mertebesinden huzur derecesine 

ulaştırdığını ifade eder.276 Başka bir deyişle, Allah'ı anmak ve tesbih etmek 

insan kalbini ve ruhunu ihtizaza getir. Huzur da kalbi ve ruhi bir haslet olduğu 

 
270 Öngören, “Zikir”, DİA, c.  44. 
271 Kelâbâzî, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, dipnot no: 13, s. 170 
272 Öngören, “Zikir”, DİA, c.  44. Yılmaz, Ana hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar,  s. 162,; 

Türer, Ana hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, s. 108-109. 
273 Rad Suresi, 13/28. 
274 Ahzâb Suresi, 33/41. 
275 Mevlana Halid-i Bağdadî, Risale-i  Halidiyye, s. 11. 
276 Mehmet Şirin Ayiş, Semennûdî’de Zikir Anlayışı, c.  5, Sayı. 9, s. 10. 



71 | TASAVVUF ANLAYIŞINDA GAYBET VE HUZUR 

için, kalp ve ruh  yapılan bu zikirlerle mutmain olur ve insan ind-i İlahi'de 

hazır bir duruma gelir.  

2.4.2. Ubûdiyyet 

Ubûdiyyet, lügatte, “itaat etmek, boyun eğmek, inkiyat etmek, hudû ve 

tezellül”277 manalarına gelirken, tasavvufi ıstılahta ise, iradeyi kader 

karşısında kulun kendi irâdesini terk etmesidir.278 Diğer bir ifadeyle kulun 

kendi marziyatını terk ederek, Allah'ın şuunatında fani olmak, "amel 

derecesinden hâl derecesine"279 yükselmek  demektir. Ankaravî de ubûdiyyeti 

kulluk olarak tanımlar.280  

Bize göre ubûdiyyet, İnsanın kevniyatta müşahede edilen  salatanat-ı 

İlahiye'yi, halketme, idare etme, tanzim etme, dizayn etme gibi harikulade 

tasarruflara bakıp, yüce Allah’ın azamet-i kibriyasını tasdik etmek, hüsnü 

sanatı  karşısında hayretini ve kulluğunu göstermektir.  

Bu konuya Kur'an-ı Kerim şu Ayetlerle dikkatlerimizi çeker: "Ey 

insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan rabbinize kulluk edin ki, 

sakınabilesiniz."281 

“Gökte ve yerde olanların tamamı Allah’ı tesbih eder”282  

Said Nursi, kişinin “Allah’u Ekber diyerek namaza başlamasıyla 

mânen, hayalen veya niyeten iki cihandan geçmesi ve  kayd-ı maddiyattan 

tecerrüd edip ubûdiyetin küllü bir mertebesinden geçerek huzuru İlahi’yeye 

müşerref olacağını”283 söylerken aslında bu konuya işaret eder.    

 
277 Serrac,  el-Lüma, s. 279. 
278 Serrac, el-Lüma, s. 280., Ceyhan, Semih “Ubûdiyyet”, DİA, c.  42, İstanbul. 
279 Serrac, el-Lüma, s. 280. 
280 Ankaravî, Minhacu’l-Fukara, s. 245. 
281 Bakara Suresi, 2/21. 
282 Cum’a Suresi, 62/1. 
283 Said Nursi, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1996, s. 182-183. 
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Hz. Ali'nin ayağına batan oku namaza durduktan sonra çıkartırması da 

bu hususu en iyi şekilde özetler.284 Zira bu hal onun namaz ile huzuru 

İlahi'yeye çıktığını gösterir.  

"Allah'ı  O 'nu sanki görüyormuş gibi kulluk et."285 Hadisi de kişinin 

namaz yoluyla Allah'ın huzuruna çıkacağını ifade eder. Diğer bir ritüelde 

duadır. Kişi samimiyeti derecesinde duasıyla huzuru ilahi'yeye çıkar, kalbi ve 

tüm latifeleri huzur ile dolar.  

Bu tanımların nokta-i nazarından hareketle ubûdiyyetin huzura  sebep 

olduğunu aşağıdaki şekliyle izah etmek yerinde olur: 

Kul mükellef olduğu ritüellerle kendisine Allah tarafından  bahşedilen 

nimetlere karşı şükür ve ubûdiyyetini yerine getirir. Böylece kişi kulluk 

vazifesini en mükemmel şekilde yerine getirmiş olur. Bu ritüellerin en 

önemlilerinden birisi de namazdır. Kişi miracı olarak tanımladığı namaz 

yoluyla hem kendisine bahşedilen nimetlere karşı ubûdiyetini yerine getirir 

hemde huzuru İlahi'yiye çıkar.  

2.5. SÛFİLERE GÖRE HUZUR 

2.5.1. Ebü'l-Kâsım Cüneyd b. Muhammed el-Hazzâz el-Kavârîrî  

Ceneyd-i Bağdâdî, huzur halini diğer mutasavvıflar gibi lugevi ve 

ıstılahi olarak tarif etmez. Ancak onun şu sözlerini huzur bağlamında ele 

almak daha doğru olur. 

"Cüneyd meclisinde otururken talebeleri ona Ey üstat! Allah ne zaman 

kuluna yönelir? diye soru sordular. Cüneyd onlarla meşgul olmadı ve onlara 

cevap vermedi. Öğrenciler ısrar ettiler. Bunun üzerine onlara baktı ve şöyle 

 
284 Hasan b. Ebi’l-Hasan Muhammed ed-Deylemi, İrşadu’l-Kûlub, Darül Üsre, Tahran, 1956, c. 

2, s. 56; Hatipoğlu Nihat, Hz. Ali'yi (r.a.) hasretle anıyoruz, Sabah Gazetesi, 21 Mart 2014, s. 4. 
285 Müslim, Camiu’s -Sahih, İman 7. 
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dedi: Ne kadar tuhaf! Rabbi'nin huzurunda huzurda olmadan duruyorsunuz. 

Böyle bir duruş Allah'ın yönelişini nasıl gerekli kılar."286  

2.5.2. Ebû Nasr Abdullāh b. Alî b. Muhammed es-Serrâc et-Tûsî 

Serrâc, huzur halini şu şekilde ele alır: Huzur, kulun beşer gözüyle yüce 

yaratıcıyı müşahade edememesi; safiyeti nedeniyle kalben Hakk Tealayla 

beraber olması,287 diğer bir ifadeyle her ne kadar Allah kuldan gaib olsa da 

kulun kendisini O'nun huzurunda hissetmesi olarak mütaala eder.288  

 Nuri ve başka bir şairin şu mısralarını da gaybet bağlamında 

değerlendirir.289 Ben gaybete erince O zahir olur, O zahir olunca ben gaybete 

ererim,290 

"Efendim benden gaib olsan da yanımda/hazır gibisin."  291 

Serrâc'ın, huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Ona göre 

huzur kişinin zahirinde değil kalbinde gerçekleşen bir durumdur. Bu durumun 

vuku bulmasi için kişinin kalbini ağyardan ve huzura gidişi engelleyen tüm 

manilerden temizlemesi gerekir. Kalb temizlendikten sonra kul indi İlahi de 

hazır hale gelir. Böylece kişi ölmeden önce kalbi bir yükselme gösterip 

Allah'ın huzuruna çıkarak manevi hazlarla dolmuş olur. 

2.5.3. Ebû Bekr Tâcülislâm Muhammed b. Ebû İshâk İbrâhîm b. 

Ya‘kūb el-Buhârî el-Kelâbâzî 

Kelâbâzî diğer sûfilerden farklı olarak huzur kavramı yerine şuhûdu  

kullanır. Ona göre şuhûd, lügatte, kendine gelmek, gaybetten çıkıp başta 

 
286 Cüneyd-i Bağdâdî, Âriflerin Sultânı Ceneyd-i Bağdâdî, s. 132. 
287 Serrac, el-Lüma, s. 399. 
288 Serrac,  el-Lüma, s. 399. 
289 Serrac, el-Lüma, s. 399. 
290 Serrac, el-Lüma, s. 399. 
291 Serrac, el-Lüma, s. 399. 
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nefsini ve  sair mevcudatı tanımak,292 tasavvufta ise, salikin kendi nefsinin 

hazlarının farkında olmak, yaptığı her şeyi kulluk bilinciyle tevazulu bir 

şekilde yerine getirmek, Allah'ın kendisine bahşettiği nimetleri zevk ve keyf 

için değil, bu nimetlere karşılık şükür ve minnet duygularını göstermek olarak 

ifade eder.293 Ayrıca o şuhûd kavramını ikiye ayırarak değerlendirir. 

1. “İyân şeklindeki şuhûd (Şuhûd-ı iyân): Âşikâr, apaçık olan 

şuhûddur”.294 

2. “Galebe şeklindeki şuhûd (Şuhûd-i galebe);” yani insanın fayda ve 

zarar veren şeyleri göremeyecek derecede gâib olduğu şeylerden 

uzaklaşmasıdır. Yoksa bu araya perde ve örtü girmesi şeklindeki setr ve hicâb 

gaybeti değildir.295  

Nuri’nin şu mısralarını galebe şeklindeki şuhûd bağlamında ele alır. 

 “Sevgilimi gördüm ama göz ucuyla değil. Görülmeyeni (sır âlemini) 

göz ucuyla görmek bile yeter. 

Gaybın gaybten gâib oluşu gibi gâib oldum. Böylece gaybın zuhuru 

gayb olmayacak şekilde parladı.”"296 

Kelâbâzî'nin huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: 

Kelâbâzî diğer sûfilerden farklı olarak huzur kavramı yerine şuhûd kavramını 

kullanır. Şuhûd halinin vuku bulması için kişinin kendi nefsinin istek, arzu ve 

hazlarının farkında olması gerekir. Diğer bir husus da kişinin bu hale 

girebilmesi için tevazu içinde yaşaması, kendisine verilen nimetleri hazlarını 

tatmin etmek için değil şükür için sarfetmesi gerekir. 

 
292 Kelabazi, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf,  s. 193. 
293 Kelabazi, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf,  s. 193. 
294 Kelabazi, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf,  s. 193. 
295 Kelabazi, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf,  s. 193. 
296 Kelabazi, et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf,  s. 193. 
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2.5.4. Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen b. Fûrek el-İsfahânî en-

Nîsâbûrî 

İbn Fûrek, huzur kavramını, gözden kaybolan kulun kalpte, "yakinin 

saflığı" nedeniyle Hakk'ın yanında hazır olması olarak tarif eder.297 

İbn Fûrek'in huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Huzur 

kişinin zahirinde değil kalbinde zuhur eden bir haldir. Bu halin oluşabilmesi 

için de kişinin gözlerden uzak bir yaşantı sürmesi ve kalbiyle samimi olarak 

Hakk'ın huzurunda olması gerekir. 

2.5.5. Ebû’l-Kāsım Zeynülislâm Abdülkerîm b. Hevâzin b. 

Abdilmelik el-Kuşeyrî en- Neysâburî 

Kuşeyrî, Huzur kavramını, lugevi ve tasavvufi olmak üzere iki şekilde  

ele alarak şöyle tanımlar:  lügatte kendine gelme, şuhud ve somut alemde 

hazır olma, kendinden gaib olarak Hakk'ın huzuruna çıkma hali,298 tasavvufi 

ıstılahta ise, Yüce Allah'ın zikrinin, salikin kalbini ihate etmesiyle, kulun 

kendinden geçerek huzuru ilahide hazır hale gelmesi olarak terennüm eder.299 

Ayrıca o, kulun, Hakk ile olan kemali huzurunun halkın teveccühünden ve 

halktan gaybeti nisbetinde gerçekleşeceğini, 300 halka yüz çevirenlerin ise 

Hakk ile  Hakk'ın raiyetinden ayrılmakla da halk ile hazır olduklarını 

söyler.301 

Kuşeyrî'nin, huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Ona 

göre huzur kişinin gerek zahirinde gerek kalbinde gereçekleşen bir durumdur. 

Bu halin kalbte zuhur etmesi için kişinin Allah'ın zikriyle gark olması  ve bu 

zikrin kulun kalbini tamamen ihate etmesiyle olur. Huzur halinin kişinin 

 
297 İbn Fûrek, El-İbâne An Turukil-Kâsıdîn Ve’l-Keşf An Menâhici’s-Sâlikîn Ve’t-Teveffur İlâ 

İbâdeti Rabbil-Âlemîn, s. 340. 
298 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s.163. 
299 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s.164. 
300 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s.164. 
301 Kuşeyrî, Tasavvuf İlmine Dair KuşeyrÎ Risalesi, s.164. 
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zahirinde vuku bulabilmesi için de kulun halkla olan ilgisini kesmesi ve 

onların tasannukar teveccühlerine kat'i nazar ederek Hakk ile hem hal olması 

gerekir. Başka bir ifadeyle kişi kalbi ve zahiri bir huzur hali yaşamak istiyorsa 

eğer zahirini masivanın tüm ilgi ve alakalarından, kalbini de tüm süfli istek ve 

arzulardan temizlemesi gerekir.  

2. 5. 6. Ebû’l-Hasen Alî b. Osmân b. Ebî Alî el-Cüllâbî el-Hücvîrî 

Hucvirî Keşfu'l-Mahcûb adlı eserinde huzur halini lugevi ve ıstılahi bir 

ayrıma tabi tutarak izah eder. Huzur, lügatte, şahid ve var olmak, yüce 

Mevla'nın yanında hazır olmak,302 tasavvufta ise, kalbin kesin ve doğru bilgi 

vasıtası ile huzur bulması olarak ifade eder.303  

Ayrıca o huzur kavramını kendinden geçme ve kendine gelme hali 

olarakta izah eder.304 Yine o, bireyin nefsinden ve halktan gaib olmasıyla 

Hakk ile huzur halini yaşadığını, Hakk'tan ayrılanın da nefsinin ve halkın 

huzurunda olacağını söyler.305 Huzurda olanın herhangi bir eşyaya karşı 

iradesi ve isteğinin olmaması, dünya ve ukba fikrine sahip olmayacak kadar 

temiz bir kalb taşıması gerektiğini de ifade eder.306 

Yine aynı eserinde huzur ve gaybet kavramlarının birbirinin tersi 

olduklarını, 307 nefsinden gaib olanın Hakk'ın yanında olduğunu, Hakk'ın 

huzurunda olanın da kendinden geçtiğini söyler.308 Gaybeti huzurun başı, 

huzuru da gaybetin sonu olarak görür, başka bir ifadeyle gaybet dıştır, huzur 

içtir der.309 Gaybetin huzur, huzurun gaybet; gaipin hazır, hazırın gaip 

 
302 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 311. 
303 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 311.  
304 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 311.  
305 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 311.  
306 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 311.  
307 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 311.  
308 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 311.  
309 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 313. 
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olduğunu mütaala eder.310Huzur halini, huzuru Hakk ve  kalbi olmak üzere  

ikiye ayırarak ele alır.311    

Birincisi; Huzuru Hakk, bir kulun ya da bir velinin kendinden geçerek 

ind-i İlahi'de kendisini bulması, ikincisi; Huzur-u kalb, bir mutasavvıfın 

gönlünde ve iç aleminde  Allah'a ait tecellileri müşahade edip, dış dünyadan 

alakasını keserek kalbinde hazır duruma gelmesi olarak ifade eder. 312 Başka 

bir deyişle huzuru kalb, kalbinde mevcut olanı temaşa eden velinin, kendinden 

geçmesi, etrafıyla ilgisini kesmesi, dış dünyadan ve cismani varlığından da 

habersiz hale geldiğini beyan eder. 313 

Hucvirî'nin huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: O da 

Kuşeyrî gibi huzur halini kişinin hem zahirinde hem de kalbinde 

gerçekleşeceğini ifade eder. Bu hususun kalbte ortaya çıkabilmesi için kişinin 

sahih ve yakini bir bilgiye sahip olması gerekir. Kişi eğer nefsinden ve 

halktan mücerred bir hale gelirse zahirinde de huzur hali peyda olur. Eğer 

tersi bir durum vuku bulursa kişi huzur halinden çıkar. Onun bu 

tanımlamsından çıkan diğer bir husus da kişi huzurda olduğu müddetçe 

nefsinin istek ve arzularına ve dünyaya müteveccih her hangi bir alaka ve 

yöneliş hissetmemelidir. 

2.5.7. Ebû İsmâîl Hâce Abdullāh b. Muhammed b. Alî el-Ensârî el-

Herevî 

Huzur kavramını, salik ile Hakk'ın arasındaki engelllerin kalkmasıyla 

kulun Allah'ın ayn ve zatının  hakimiyetini  temaşa etmesi314 olarak ifade eden 

Herevî,  konuyu üç derecede ele alır.  

 
310 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 314. 
311 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 314. 
312 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 314. 
313 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 314. 
314 Herevî, Menâzilü’s-sâirîn, s.72. 
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Birinci derece; "Cemin avlusuna yerleşerek vücüd nûrunun 

parıltılarında ilmin sınırlarının üzerinde olan marifetin müşahedesidir."315 

İkinci derece; "Şevahidin iplerini kesen, kuds sıfatlarını giydiren ve 

işaretleri susturan mu'âyenenin müşahedesidir."316 

Üçüncü derece; "vürûdun sıhhatine sahip olarak ve varlık denizine 

girerek cemin hakikatine cezbeden cemin müşahadesi"317 olarak mütalaa eder. 

Herevî'nin huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: O, huzur 

halini kişi ile Allah Arasındaki engellerin ortadan kaldırmasıyla olacağına 

inanır. Bu perdelerin kalkmasıyla kişi Rabbi'ini ayn ve zatıyla müşahede eder. 

Böylece manevi bir haz alır. 

2.5.8. Ebû Muhammed Sadrüddîn Rûzbihân b. Ebî Nasr el-Baklî 

Baklî, huzur halini, kişinin gaybeti yaşamasından sonra Allah’ın 

muhtelif nurlarına vasıl olması olarak tarif eder.318 

Baklî’nın huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Kişinin 

Allah’ın huzurunda hazır olabilmesi için öncelikle gaybete girmesi daha sonra 

da gaybet halinde yapacağı manevei yolculukla Hakk’ın yanında hazır olur. 

2.5.9. Ebû Hafs Şihâbüddîn Ömer b. Muhammed b. Abdillâh b. 

Ammûye el-Kureşî el-Bekrî es-Sühreverdî 

Sühreverdî, huzur halini lügatte hazır olmak, tasavvuf ise; kulun 

ahiretin hallerini  aklına getirmesi ve bunları sıklıkla tefekkür etmesi,319 

 
315 Herevî, Menâzilü’s-sâirîn, s.72. 
316 Herevî, Menâzilü’s-sâirîn, s.72. 
317 Herevî, Menâzilü’s-sâirîn, s.72. 
318 Baklî, Şerh-i Şathiyyat,  s. 209. 
319 Sühreverdî, İrşadü’l Müridin, s. 24. 
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murâkabe ve müşâhede özellikleriyle de Hakk'ın huzurunda bulunması 320 

olarak ifade eder. 

Sühreverdî'nin huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: 

Onun bu tanımlamasından anlaşılan huzur hali kişinin ruhunda gerçekleşir. Bu 

durumun meydana gelebilmesi için kişinin her daim ahirete mütaalik hususları 

mülahaza ve tefekkür etmesi, ruhunu bu tarz şeylerle bezemesi gerekir. 

Böylece kişi huzur-u tammeye vasıl olur. 

2.5.10. Muhyiddîn Muhammed b. Alî b. Muhammed el-Arabî et-

Tâî el-Hâtimî 

Huzur kavramını kulun kalbinin şuurlu bir şekilde Hakk ile meşgul 

olması hali321 olarak ifade eden İbn Arabî, Hakk ile halkın karşısındaki huzur 

halinin bir olduğunu söyler.322 Yine o, huzuru, kulun kalbinin gaybetten sonra 

Hakk'la huzur olarak tarif eder.323 Mevzunun daha iyi anlaşılması için şu 

mısraları terennüm eder.  

"Hak karşısında huzurum gaybetimdir. 

Onunla huzurdur, öyleyse huzur sahibi O'dur 

O benim gaybetimde bâtın olan Haktır. 

Ben O'nu yitirirsem, ilk benim 

O beni yitirirse, ben sonum."324 

İbn Arabi'nin huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Ona 

göre huzur kişinin kalbinde gerçekleşen bir durumdur. Fakat bu durumun 

gerçekleşebilmesi için kalbin bilinçi bir yönelişi söz konusu olması gerekir. 

 
320 Sühreverdî, Avârifü’l-Meârif, s. 497. 
321 İbn Arabî, el-fütûhâtü’l Mekkiyye,  c.  9, S. 371. 
322 İbn Arabî, el-fütûhâtü’l Mekkiyye,  c.  9, S. 371. 
323 İbn Arabî, Istılahatü’s-süfiye, s. 532. 
324 İbn Arabî, el-fütûhâtü’l Mekkiyye,  c.  9, S. 371. 
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Diğer bi husus da kişinin huzurunu gaybetine bağlamasıdır. Yani kişi huzur 

haline gaybete girdikten sonra ulaşır. 

2.5.11. Ebü’l-Feth Safiyyüddîn İshâk b. Emîniddîn Cebrâîl b. Sâlih 

b. Kutbiddîn Ebî Bekr Safiyyüddîn-i Erdebîlî 

Erdebîlî huzur halini, kalbin, huzur-u İlahide 325 olması olarak ifade 

eder. Kendinden geçen  herkesin Hakk ile hazır olduğunu,326 insanın halktan 

gaib olmasıyla Allah’ın yanında hazır327 olduğunu, bu duruma da muhâzara 

veya huzûr denildiğini söyler.328 Bu mısraları da  konu bağlamında serd eder. 

Mum gibi onun huzûrunda eriyip bittiklerinde 

Kendilerini halk ve âlemin arkasına verdiler329 

Erdebîlî'nin huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Huzur 

hali kişinin zahirinde değil kalbinnde gerçekleşen bir durumdur. Bu durumun 

kalbte tahakkuk etmesi için kulun başta kendinden ve ağyardan geçmesi ile 

mümkün olur. 

2.5.12. Şeyh İzzedin Mahmud b. Ali Kâşânî Natanzi 

Kâşânî Natanzi, huzur kavramını, lugatte, hazır olmak, mevcut 

olmak,330 tasavvufta ise, kulun Hakk'ın karşısında hazır ve mevcud olması ve 

salikin Hakk'ın tecelileriyle meşgul olması durumu olarak ifade eder.331 

 
325 Şah, Safvetü’s-Safâ’da Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve 

Menkıbeleri, I. c.  s. 148. 
326 Şah, Safvetü’s-Safâ’da Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve 

Menkıbeleri, I. c.  s. 149. 
327 Şah, Safvetü’s-Safâ’da Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve 

Menkıbeleri, I. c.  s. 149. 
328 Şah, Safvetü’s-Safâ’da Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve 

Menkıbeleri, I. c.  s. 149. 
329 Şah, Safvetü’s-Safâ’da Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve 

Menkıbeleri, I. c.  s. 666. 
330 Kâşânî , Misbahu’l-Hidaye ve Miftahu’l-Kifaye ( Tasavvufun Ana Esasları) s.144. 
331 Kâşânî , Misbahu’l-Hidaye ve Miftahu’l-Kifaye ( Tasavvufun Ana Esasları) s.144.  
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Kâşânî Natanzi'nin huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: 

Kul Hakk'tan gelen yoğun feyizlerle meşgul olmakla kendinden geçerek 

gaybete girer ve bunun sonucunda kulun kalbi ve ruhu mana aleminde terakki 

ederek Allah'ın huzuruna çıkar. Böylece kişinin bütün melekeleri huzur ile 

dolar ve kişi bu durumu yaşadığı için manevi bir mutluluk yaşar. 

2.5.13. Kemâlüddîn Abdürrezzâk b. Ebi’l-Ganâim Muhammed el-

Kâşânî 

Huzur halini, kul ile Hakk'ın arasındaki perdelerin kalkmasıyla Hakk'ın 

kesin olarak kula görülmesi332 olarak ifade eden Kâşânî, huzuru, bidayette, 

ebvavda, muamelatta, ahlakta, usulde, edviyede, ahvalde,  velayette ve 

nihayette olmak üzere dokuz farklı aşamada ele alır.333 

Birincisi; Bidayette, Yüce Allah'ın zatıyla her şey için hazır olduğuna 

inanmak, ikincisi; ebvâbda,  eşyanın Hakk ile mevcut olduğuna iman etmek, 

üçüncüsü; muamelatta, bütün amellerin rıza-i İlahi için yapıldığını bilmek, 

dördüncüsü; ahlakta, mükemmel ahlak'ın Allah'a ait olduğunu tefekkür etmek, 

beşincisi; usulde, kulun temaşasının yalnızca Hakk'a, Hakk'ta ve Hakk ile 

olduğunu idrak etme ve kendini Allah için Allah'a teslim etmek, altıncısı; 

edviyede, İlahi nur ile süslenmiş olan basiretin Hakk'ı idrak etmek, yedincisi; 

ahvalde, cemâl nurlarının tecellîlerinin şuhûdu ve muhabbetin sadece cemîl 

olana ait olması, sekinzincisi; velâyette, celale ait hüsünlerin zatın cemalinden 

keşfetmek, dokuzuncusu; nihAyette ise kulun cemin aynında tamamen fena 

bulması nedeniyle Hakk'ın zâtını zâtıyla şuhudu olduğunu mütalaa eder.334 

Kâşânî'nin huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Kâşânî 

bu tanımlamasıyla diğer mutasavvıflardan farklı bir değerlendirme yapar. Ona 

 
332 Kâşânî, Menâzilü’s-sâirîn, Elf Makâm,  s. 348. 
333 Kâşânî, Menâzilü’s-sâirîn, Elf Makâm,  s. 348. 
334 Kâşânî, Menâzilü’s-sâirîn, Elf Makâm,  s. 348. 
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göre huzur kişi ile Rabbi arasındaki perdelerin kaldırılmasıyla vuku bulur. 

Ortaya çıkan bu huzur halinin de çeşitli aşamalarla tahakkuk edileceğini 

ortaya koyar. Kişi her aşamada huzur halinin farklı yönlerine tanıklık eder. 

Böylece kişinin huzuru uzun süreli olur. 

2.5.14. Hâce Ziyâüddîn Nahşebî 

Nahşebî, Huzur halini, salikin kalbinin dünya ahvallerinden müfarakat 

etmesiyle, ahiretin halleriyle meşgul olması olarak ifade eder.335 

Nahşebî'nin huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: O da 

yukarıda zikredilen bazı mutasavıflar gibi huzur halinin kulun kalbinde 

olacağını ifade eder. Bu durumun gerçekleşebilmesi için kişinin kalbini 

dünyanın tüm hallerinden tecerrüd ederek  ahirete mütealik hallerle meşgul 

olması gerekir. 

2.5.15. Şeyh Rusûhî'd-din İsmaîl b. Ahmed el-Ankaravî 

Ankaravî huzur kavramını, lügatte, hazır olma, bir nesneyi görme,336 

tasavvufi ıstılahta ise kulun  yüce Allah ile  arasındaki perdelerin kalkmasıyla, 

Hakk'ı müstetirsiz bir şekilde müşahede etme ve O'nun  huzurunda mevcut 

olmak olarak ifade eder.337 

Ankaravî'nin huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Allah'ı 

isim, sıfat ve fiilleri ile tanıyan kul, kalbine gelen yoğun tecellilerle kendini 

kaybederek gaybete girer. Gaybete girdikten sonra tüm perdeleri ortadan 

kaldırıp mana aleminde terakki ederek Allah'ın huzurun çıkar. Böylece O'nu 

hakkel yakin ve aynel yakin şeklinde müşahede eder. 

 
335 Nahşebî, Silkü’s-sülûk, s. 28. 
336 Ankaravî, Minhacu’l-Fukara, s. 339. 
337 Ankaravî, Minhacu’l-Fukara, s. 339. 
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2.5.16. Abdullah Salahaddin Uşşakî 

Uşşakî, huzur kavramını diğer sufilerlerle aynı mana minvali üzere ele 

alarak şöyle ifade eder: Huzur, kulun Hakk'tan gaybeti esnasında günlün ve 

ruhun hakk ile beraber olması olarak görür. 338 O, huzur ve gaybetin 

birbirlerinin sonucunda ortaya çıkan farklılıkların terkibi olarakta mütalaa 

eder. 339 

Uşşakî'nin huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Huzur 

hali kalbte ve ruhta vuku bulan bir durumdur. Bu durumun oluşabilmesi için 

de kişinin Allah'tan gaib olması gerekir. Ayrıca huzur ve gaybet halleri bir 

birinin tersi olarak ortaya çıkar. 

2.5.17. Mevlana Halid-i Bağdadî 

Mevlana huzur halini,  lügate kendine gelme, şuhûd aleminde hazır 

olma tasavvufi ıstılahta ise, salikin halktan ve nefsinden gaip olmasıyla 

Hakk'ın yanında bulunma durumu olarak mütalaa eder. 340 

Mevlana'nın huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Huzur 

halinin vuku bulması için kişinin başta kendinden ve ağyardan yüz çevirmesi 

ile mümkün olur. Bu durumun vuku bulması için kişinin kendi nefsinin istek 

ve arzularını hakkiki manada törpülemesi ve halkın beklentilerine ve onlardan 

gelebilecek tüm dünyalıklara yüz çevirmesi ile mümkün olur. 

2.5.18. Mustafa Safvet Yetkin  

Yetkin, huzur kavramını iki manada ele alarak tarif eder. Biri kişinin 

dünyanın hertürlü hallerinden  kendisini soyutlaması ve gaybeti vaktinde 

Allah'ın huzurunda bulunması, diğeri de bu soyutlanma ve gaybetin nihayete 

 
338 Soysaldı, Salahaddin-i Uşşaki’nin Tasavvuf Felsefesi, s. 147. 
339 Soysaldı, Salahaddin-i Uşşaki’nin Tasavvuf Felsefesi, s. 147. 
340 Mevlana Halid-i Bağdadî, Risale-i  Halidiyye, s. 59. 
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ermesiyle beraber abd olma şuuruyla hareket ederek  kendisine yüklenen 

marziyat-ı İlahiye'yi icra emek üzere her daim teyakkuzda olmasıdır.341 

Yetkin'nin huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Huzur 

kişinin dünyanın tüm ahvallerinden kendisini tecerrüd ederek gaybete girmesi 

sonucunda oluşur. Diğer bir husus da kul gaybet halinden çıktıktan sonra 

kulluk bilinciyle hareket ederek şuunat-ı İlahi'yeyi yerine getirmek üzere her 

daim ruhunu ve kalbini hüşyar tutmalıdır. Böylece salikin huzur hali daimi 

olur. Böylelikle kişi kalbi ve ruhi bir tatminlik içerisinde hayatını idame eder. 

2.5.19. Abdülhakim Arvâsî 

Arvâsî, huzur kavramını diğer sûfiler gibi aynı mana perspektifinden 

görerek şöyle ifade eder: Huzur, Hakk ile hazır 342 olmak, Allah'ın zikrinin 

kulun kalbini galebe ve istila etmesiyle, kulun kendisinden geçerek Hakk'ın 

yanında hazır hale gelmesi olarak görür.343 Yine piri faniye göre, 

"huzûr-u tâmme" müridin halktan gaybeti nisbetinde olur.344 

Arvâsî'nin huzur hali ile ilgili bu tarifinden anlaşılan şudur ki: Huzur 

kişinin zahirinde değil kalbinde vuku bulan bir haldir. Bu halin 

gerçekleşebilmesi Allah'ın zikrinin kulun kalbini ihate etmesine bağlıdır. 

Kulun kalbi İlahi fuyuzatın hakimiyetine ram olmakla kul kendinden geçer ve 

Rabbi'nin karşısına çıkarak huzur halini yaşar ve bu durumdan ötürü manevi 

hazlarla dolar. 

 
341 Zekiye Berrin Hacıismailoğlu, Şeyh Safvet’in Tasavvuf Dergisi’ndeki Yazılarında Tasavvufî 

Kavramlara Bakışı, s. 52. 
342 Gördebil, Abdülhakim Arvasî’nin Er-Riyazü’t-Tasavvufiye İsimli Eseri Metin Transkribe ve 

Tahlîli, , s. 76. 
343 Gördebil, Abdülhakim Arvasî’nin Er-Riyazü’t-Tasavvufiye İsimli Eseri Metin Transkribe ve 

Tahlîli, , s. 76. 
344 Gördebil, Abdülhakim Arvasî’nin Er-Riyazü’t-Tasavvufiye İsimli Eseri Metin Transkribe ve 

Tahlîli, s. 76. 
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2.6. HUZUR HALİNİ GAYBET HALİNDEN ÜSTÜN TUTAN 

MUTASAVVIFLAR 

Hucvirî, Ebû Abdillâh Hâris b. Esed el-Muhâsibî el-Anezî (ö. 243/857), 

Ebü'l-Kâsım Cüneyd b. Muhammed el-Hazzâz el-Kavârîrî, Ebû Muhammed 

Sehl b. Abdillâh b. Yûnus b. Îsâ b. Abdillâh b. Refî‘ et-Tüsterî (ö. 283/896), 

Ebû Hafs Amr b. Seleme el-Haddâd en-Nîsâbûrî (ö. 260/874), Ebû Sâlih 

Hamdûn b. Ahmed b. Umâre en-Nîsâbûrî (ö. 271/884), Ebû Muhammed 

Ahmed b. Muhammed b. el-Hüseyn el-Cerîrî (ö. 321/933), Ebü’l-Hasen Alî b. 

İbrâhîm el-Husrî (ö. 371/981), Ebû Abdullah Muhammed b. Hafîf (ö. 

371/982) ve bununlarla beraber başka bir cemaatin, bütün güzellikleri huzura 

bağladıklarını ve bundan ötürü huzur halini gaybet halinden üstün tuttuklarını 

ifade eder.345 

2.7. HUZUR VE HAZARETİ HAMSE İLİŞKİSİ 

Huzur ve hazaret-i hamse ilişkisine geçmeden önce hazaret-i hamseyi 

kısaca izah ettikten sonra aralarındaki ilişkiye değineceğiz. 

Lügatte, "yakında ve yanında olmak, önünde bulunmak, huzuruna 

varmak ve çıkmak"346 gibi manalara gelen "hazret" kavramı, İbn Arabi'de 

önemli bir tasavvufi ıstılah haline gelerek, "varlığın genel mertebeleri ve 

alemdeki bütün tecelîleriyle birlikte İlahî ve kevnî hakikat" anlamında 

kullanılır.347 Alemin oluşumunu sudur ve tecelli kuramına348 göre izah  eden  

 
345 Hücvîrî, Keşfu’l-Mahcüb, s. 312.  
346 Muhammed b. Mükerrem İbn Manzur, Lisainü'I-Arab, I-XIV, Beyrut trs., c.  lV, s. 196; 

Muhammed A'la b. Ali et-Tehanevi, Kitabu Keşşâifi Istılâhâtil-Funun, I-II, tash. Muhammed 
Vecih-Abdulhak-Gulam Kadir, Kalküta 1862, c.  I, s. 296; Hüseyin Kazım Kadri, Tûrk Lagatı 

Tûrk Dillerinin lştikakı ve Edebi Lügatlan, I-IV, Cumhuriyet Yayın evi, İstanbul, 1943, c.  ll, s. 

536. 
347 Demirci, Mehmet, "Hazret", DİA, c.  XVII. 
348 İbn Haldun, Fuat Köprülü gibi bazı ilim adamları ve sûfilerin bu nazariyeyi filozoflardan 

aldıklarını söyler: İbn Haldun, Mukaddime, I-III çev. Zâkir Kadirî Ugan,  Milli Eğitim 

Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1996, c.  II, s. 548,; Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında ilk 

Mutasavvıflar, Akçağ Yayınları,  Ankara, 1976, s. 308, dipnot no:28. 
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mutasavvıflara göre mevcudat Hakk'tan zuhur etmek suretiyle aşama aşama 

ondan uzaklaşarak ve aşağıya inerek meydana gelir.349 Bu durum “tenezzülât” 

kavramıyla ifade edilir. Yüce Allah’a ulaşmak isteyen bir mürid, aynı yoldan 

bu tenezzülâtı teker teker kat ederek yukarıya doğru çıkmak 

mecburiyetindedir. Bu çıkışlara da “hazarât” denir.350 Bir sâlik bu 

hazretlerden ne kadarını katederse mânevî durumu o kadar yükselir ve 

kutsiyet kazanır.351  

İbn Arabi, Allah'ın  zatının ve sıfatlarının bir sonunun olmadığı gibi 

gerçekte, âlemlerin dahi bir nihayetinin olmadığını, Cenabı Hakkın isimlerinin 

ve sıfatlarının tecelligahları olduklarını, zuhur edenin sonsuz olduğuna göre, 

zuhur mahalerinin de nihayetsiz olmasını doğal olarak görür.352   ي ف  هَُو  يَْوٍم  كُلَّ 

 O, her gün yeni bir iş yaratma üzeredir."353 Ayeti kerimesindeki mana " َشأْنٍۚ 

gereği şuunat-ı İlahiyenin bir  nihayetinin olmadığını söyler.354 Hatta Allah'ın 

kemal-i kudretinden, bir kuluna aynı tecelliyi tekraren eylemediğini, daima 

yeni suret ve müşahedelerle tecelli ettiğini terennüm eder.355 Ne Hakk’a 

nihâyet çizildiğini ne de zuhur yerleri olan âlemlere bir son verildiğini,  buna 

rağmen, izah babında âlemler için, icmali olarak on sekiz ve tafsilatıyla da on 

sekiz bin olduklarını ifade eder.356 Fakat bu âlemlerin hepsi, “hazaratı hamse-i 

ilahi” yani (beş ilahi mertebe) ya da başka bir ifadeyle (beş ilahi boyut) ismi 

altında beş âlemde toplandığını açıkladıktan sonra bu alemleri şu şekilde izah 

eder.357 

 
349 Demirci, "Hazret", DİA, c.  XVII. 
350 Demirci, "Hazret", DİA, c.  XVII. 
351 Demirci, "Hazret", DİA, c.  XVII. 
352 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, Çev., İsmail Hakkı Bursevi, Bahar Yayınları, İstanbul, 

2000, Bas., 5, s. 46. 
353 Rahman Suresi, 55/29. 
354 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 46. 
355 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 46. 
356 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 47. 
357 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 47. 
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Birinci Alem: Gaybı mutlak, bu alem de, “âlem-i lahut,  (ölçü ve şeklin 

söz konusu olmadığı) lâ Taayyün âlemi, (bırakma, yayılma, her yana) sirAyet 

âlemi,  ıtlak âlemi, mutlak â’ma, sırf vücud, mutlak vücud, sırf zat, ümmül 

kitab, mutlak beyan, yayılma noktası, gaybların gaybı” gibi çeşitli isimlerden 

oluşur.358  ْۜا اِالَّ هَُو  ,Gaybın anahtarları O’nun indindedir"  َوِعْندَهُ َمفَاتِـُح اْلغَْيِب اَل يَْعلَُمَهُٓ

onları ancak O  bilir."359 Ayetini konun anlaşılmasında örnek vermek yerinde 

olur. Yukarıda zikredilen isimlerin hepsi, aynı mertebeyi ifade eder.360 

Dolayısıyla bu makamda Yüce Allah, tam bir şan ve bütün mevcudattan 

müstağni oluşu ile bilinir.361 Müellif, gerçekte bu makamda, ne makam, ne 

mertebe, ne isim, ne resim, ne sıfat, ne sıfatlananın var olmadığını, fakat bu 

hususun anlaşılabilmesi için  bu tanımlamaları da elzem görür.362 Nitekim, bu 

mertebede Zat'ın her şeyden münezzeh olduğunu, daha esma ve sıfat dairesine 

inmediğini, bütün isimlerin ve resimlerin kendisinde olduğunu, bunu da  

yokluk makamı olarak ifade eder.363  

ينَ  َ لَغَنِيٌّ َعن اْلعَالَم   Muhakkak ki Allah âlemlerden ganîdir."364“  اِنَّ ّٰللاه

َمذْكُوراً  َشْيـٔا  يَكُْن  لَْم  الدَّْهِر  ِمَن  يٌن  ح  ْنَساِن  ااْلِ َعلَى  اَٰتى   İnsan üzerinden bir“  َهْل 

zaman geçmedimi ki, o zaman insan anılan bir şey değildi!"365 

ا يَِصفُونَۚ  ةِ َعمَّ ِ اْلِعزَّ  Rabbine karşı hayretini derinleştir, rabbin" سُْبَحاَن َرب َِك َرب 

tenzih sahibidir."366  

Şeyhul Ekber, yukarda zikredilen Ayetleri bu makamı tarif için istimal 

eder.367 

 
358 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 47. 
359 En’am Suresi, 6/59. 
360 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 48. 
361 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 48. 
362 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 48. 
363 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 48. 
364 Ankebut Suresi, 29/6. 
365 İnsan Suresi, 76/1. 
366 Saffat Suresi, 37/180. 
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İkinci alem: İbn Arabi, Alem-i Ceberrûtü, Ceberrut, birinci taayyün, 

birinci tecellî, ilk akıl, ilk cevher, hakikati Muhammedîye, ruh-u izafî, ruh-i 

külli, gayb-ı muzaf, kitab-ül müb’in gibi isimlerle müsemma olduğunu ifade 

eder.368 "Ümm-ül kitapta herşeyin toplu" olarak görüldüğünü, "kitab-ül 

müb’in" de ise  ayrıntıya geçildiğini söyler.369 Yine o, Ümm-ül kitaptan kastın 

Zat olduğunu, bu makama ise "isimler alemi, ayanı-ı sabite, mahiyet alemi ve 

büyük berzah"  olarak da anıldığını ifade eder.370 

Üçüncü Alem: Melekût Alem-i, bu alem “misal âlemi, hayal âlemi, 

vahidiyet, ikinci taayyün, ikinci tecellî, sidre-i müntehâ,  emr âlemi, küçük 

berzah, tafsil âlemi” gibi isimlerle tesmiye edilir.371 İbn Arabi, özetle bu 

alemin ruhların ve nefislerin alemi olduğunu söyler.372 

Dördüncü Alem: Şuhud-u Mutlak, bu alem "mülk âlemi, nasut âlemi, 

halk âlemi, his âlemi, anasır âlemi, yıldızlar ve felekler âlemi, mevalid âlemi 

(bunlardan murad, maden, nebat ve hayvanlardır) Ve arş-ı azîm" gibi isimlerle 

de anılır.373 İbn Arabi bu âleminin dışında kalan diğer âlemleri, “gayb âlemi” 

veya “emr âlemi” gibi kavramlarla tanımlar.374 Bundan ötürü o alemleri “gayb 

âlemi”  ve “şehâdet âlemi” (dünya ve âhiret) olmak üzere ikiye ayırır. 375 

Müellif, yukarıda her birini ayrı ayrı olarak zikrettiğimiz bu dört 

alemin, (Mülk, Meleküt, Ceberut ve Lâhut) dört derya kıymetinde olduğunu, 

ayrıca bunların da ezeli ve ebedi olup başlangıç ve sonunun olmadığını, bu 

dört deryanın başının "Zat" yada "Lahut" olduğunu ifade eder.376 Şeyhul 

 
367 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 48. 
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369 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 49. 
370 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 49. 
371 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 49. 
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373 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 50. 
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Ekber, Allah'ın “Gizli bir hazineydim; bilinmemi istedim”, hüküm ve 

kaidesince “Zat’ı İlahî'nin” coştuğunu bunun sonucunda “ceberrut âlemi” bu 

alemin coşmasıyla " melekut alemi" bu alemin coşmasıyla da "şuhud aleminin 

ortaya çıktığını söyler.377 Ayrıca o bu coşmayı "zat-î meyil ve zat-î meyilin" 

bir zorunluluğu olarak görür.378 Bahsettiğimiz tüm bu alemlerin “tarfetül 

ayn'da yani göz açıp kapaması kadar  hatta çok daha kısa bir zaman zarfında 

Zat'tan sudur” edip ortaya çıktıklarını terennüm eder.379  

بِاْلبََصرِ  َكلَْمحٍ  َواِحدَةٌ  اِالَّ  اَْمُرنَُٓا  ا   Emrimiz, bir tek emirdir, Göz kırpması" َوَمُٓ

gibidir"380   

ا اَْمرُ  َمُٓ ا اََرادَ َشْيـٔاً اَْن يَقُوَل لَهُ كُْن فَيَكُونُ اِنَـّ
هُُٓ اِذَُٓ  "Bir şeyi (yaratmayı) dilediği zaman 

O'nun emri sadece ona Ol demesidir. O da hemen oluverir."381 Bu Ayetleri 

konun anlaşılmasında kullanmak yerinde olur. 

Şeyh, ayrıca bahsettiğimiz bu alemlerin yoktan varolmadığını hepsinin 

"Zatî inkılaptan" zuhura geldiklerini, yukarıda mevzu bahis olan yoktan var 

olmanın ise, Zatı kendisinde mektum iken, meşietiyle açığa çıkma382 

manasına geldiğini, ne varın yok olduğu ne de yokun var olduğunu; sadece zat 

deryasında teşekkül eden değişmelerin sonucunda bu alemlerin ortaya 

çıktığını ifade eder.383  

Beşinci Alem: İnsân-ı kâmil, bu alem daha önce zikrettiğimiz diğer tüm 

hazarat ve alemleri kendisinde ihtiva eder.384 İsm-i Azam'ın diğer tüm isimleri 

bünyesinde topladığı gibi  İnsân-ı kâmil de onun gibi yukarıda bahsedilen dört 

 
377 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 52. 
378 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 52. 
379 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 52. 
380 Kamer Suresi, 54/50. 
381 Yasin Suresi, 36/82. 
382 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 53. 
383 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 53. 
384 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 55. 
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alemi zatında toplar.385İnsân-ı kâmil gerek dışta gerek içteki tüm makamları 

ihata eder.386 Zati bir yayılma ile her şeyde hükmünü icra eder ve belki de o 

şeyin bizzatihi kendisi olur.387 Hazreti Ali “Kendini küçük olarak zannedersin, 

Halbuki âlem-i ekber Sensin!” 388 Bu sözü ile insân-ı kâmil kavramını en iyi 

şekilde özetler. Müellif, konun daha  net anlaşılması için şu örneği serdeder: 

Farz edelim ki on sekiz bin âlem bir havan içinde dövülüp macun hale gelse, 

bu terkibin isminin  “İnsân-ı Kâmil” olduğunu söyler.389 Böyle bir insanın on 

sekiz bin âlemi, on sekiz bin göz ile müşahede ettiğini,  her bir âleme ayrı ayrı 

girip  o âleme mahsus bir göz ile orayı temaşa ettiğini,  duygular âlemini his 

gözüyle, makûlatı akıl gözüyle, manaları da kalb gözüyle seyrettiğini, 

diğerlerinin de buna kıyas edilmesi gerektiğini ifade eder. 

Yukarıda tafsilatlı olarak izah ettiğimiz hazarat-ı hamse ve huzur hali 

arasındaki bağlantıyı şu şekilde açıklamak mümkün olabilir: 

Yüce Allah insanların atası olan Hz. Adem ve eşi Hz. Havva’yı yer 

yüzüne göndermeden önce onlar cennette O’nun huzurunda bulunuyorlardı ve 

yasaklı meyve hariç tüm nimetlerden dilediği şekilde istifade ediyorlardı. 

Ancak şeytanın kendilerine verdiği vesvese ile o yasaklı meyveden yediler 

böylece hem Allah’ın emrine karşı geldiler ve hem de kendi nefislerine 

zulmettiler. Allah’da yapmış oldukları bu itaatsizlik için onların yer yüzüne 

tenezülatlarını gerçekleştirdi. Ve Âdemiyet ilk defa huzuru İlahi’den çıkarak 

gaybet haline girdi.  

Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şu şekil de vucut bulmaktadır: 

 
385 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 55. 
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388 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 55. 
389 İbn. Arabi, Lübb’ül-Lübb, Özün Özü, s. 56. 
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فَتَكُونَ الشََّجَرةَ  ٰهِذِه  تَْقَربَا  َواَل  ِشئْتَُما  َحْيُث  ِمْن  فَكََُل  اْلَجنَّةَ  َوَزْوُجَك  اَْنَت  اْسكُْن  ٰادَُم  ِمَن  َويَُٓا  ا 

ينَ   Ey Adem. Sen ve eşin cennete yerleşip-oturun. İkiniz de dilediğiniz"  الظَّاِلم 

yerden yeyin ancak şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz"390 

buyurdu. 

ِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوٰاتِِهَما   َوقَاَل َما نَٰهيكَُما َربُّكَُما َعْن ٰهِذِه  فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيَطاُن ِليُْبِدَي لَُهَما َما ُوُ۫ٓ

ينَ  اْلَخاِلد  ِمَن  َملََكْيِن اَْو تَكُونَا  اِالَُّٓ اَْن تَكُونَا   Derken şeytan, kendilerine gizli kalan" الشََّجَرةِ 

çirkin yerlerini (fücurlarını) açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi 

ki "Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca sizin iki melek olmamanız 

veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir."391 

َورَ  ِمْن  َعلَْيِهَما  يَْخِصفَاِن  َوَطِفقَا  َسْوٰاتُُهَما  لَُهَما  بَدَْت  الشََّجَرةَ  ذَاقَا  ا  فَلَمَّ بِغُُروٍرۚ  اْلَجنَِّةْۜ فَدَلهيُهَما  ِق 

لَكَُما وَ  الشَّْيَطاَن  اِنَّ  ا  لَكَُمُٓ َواَقُْل  الشََّجَرةِ  تِْلكَُما  َعْن  اَْنَهكَُما  اَلَْم  ا  َربُُّهَمُٓ ُمب    نَاٰديُهَما  ينٌ َعدُوٌّ   "Böylece 

onları aldatarak (bulundukları mevkiden) düşürdü. Ağacı tattıkları anda 

çirkin yerleri (fücurları) kendilerine açılıverdi ve üzerlerini cennet 

yapraklarından örtmeye başladılar. Rableri de kendilerine, Ben sizi bu 

ağaçtan men etmemiş miydim? Ve şeytanın da sizin gerçekten apaçık bir 

düşmanınız olduğunu söylememiş miydim?" diye nida etti."392 

نَا   َربَـّ ينَ قَااَل  اْلَخاِسر  ِمَن  لَنَكُونَنَّ  َوتَْرَحْمنَا  لَنَا  تَْغِفْر  لَْم  َواِْن  اَْنفَُسنَا  َظلَْمنَُٓا   "Dediler ki, Ey 

Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve bize 

merhamet etmezsen, muhakkak ki hüsrana uğrayanlardan oluruz."393  قَاَل اْهبِطُوا 

ينٍ  ح  اِٰلى  َوَمتَاعٌ  ُمْستَقَرٌّ  ااْلَْرِض  فِي  َولَكُْم  َعدُوٌّۚ  ِلبَْعٍض   dedi ki Kiminiz (Allah)" بَْعُضكُْم 

kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir 

yerleşim ve meta (geçim) vardır."394 

 
390 Araf Suresi, 7/19. 
391 Araf Suresi, 7/20. 
392 Araf Suresi, 7/22. 
393 Araf Suresi, 7/23. 
394 Araf Suresi, 7/24. 
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اْهبِطُ  ينٍ َوقُْلنَا  ح  اِٰلى  َوَمتَاعٌ  ُمْستَقَرٌّ  ااْلَْرِض  فِي  َولَكُْم  َعدُوٌّۚ  ِلبَْعٍض  بَْعُضكُْم  وا   "Kiminiz 

kiminize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde belli bir vakte kadar 

yerleşim ve meta (faydalanacağınız şeyler) vardır"395 dedik. 

Konuya ilişkin zikredilen Ayetlerden de anlaşılacağı üzere insanlar 

ilahi emir üzerine vatan-ı aslileri olan cennetten ayrılık ve gurbet diyarı olan 

dünyaya indirildiler. Bu inişi Yaşar Nuri Öztürk, "Zat-ı Kibriyâ'nın" bir 

parçası hükmünde olan insanın özden kopuşu ve ayrılığı diye tanımlar.396 Bu 

Ayeti de konuya delil olarak zikreder.397  َئَِك َعٰلى هُدًى ِمْن َرب ِِهْم َواُ۬وٰلُٓئَِك هُُم اْلُمْفِلُحون
 اُ۬وٰلُٓ

"İşte bunlar, Rabblerinden olan bir hidayet üzeredirler ve felaha (kurtuluşa) 

erenler de bunlardır."398  

İlk insanlar olan annemiz ve babamızın ind-i İlahi'den yeryüzüne 

tenezzûlatları yukarıda bahsedilen alemlerin oluşumu gibi olmuştur. Onların 

ve çocukları olan tüm insanların Allah’ın huzuruna Tekrar çıkışları ruhi ve 

manevi yolculuklarla bu dünyada olacaktır. Başka bir ifadeyle kişi masivadan 

yüz çevirmesi ile gaybet haline girer ve bunun neticesinde ruhi ve manevi bir 

yükselme göstererek Allah’ın yanında hazır olur. Ölmeden önce gerçek yeri 

olan huzuru İlahi'ye bu dünyada çıkar. 

Yaşar Nuri Öztürk de bu ayrılığın vuslata dönüşünün bu dünyada 

olacağını ve bunun da ruhun tezkiyesi ve huzura ermesi ile gerçekleşeceğini 

söyler.399  

Ayrıca huzur ve hazaret-i hamse’nin kelime köklerine bakıldığında aynı 

kökten türedikleri (hazır bulunma) görülür. Huzuru, hakk huzurunda hazır 

bulunmak şeklinde tanımlayan sûfîlere göre hazaret-i hamse’nin en alt 

 
395 Bakara Suresi, 2/36. 
396 Yaşar Nuri Öztürk, Kur’an ve Sünnete Göre Tasavvuf, Yeni Boyut Yayınları, İstanbul, 
1990, 4. Bas., s.87. 
397 Öztürk, Kur’an ve Sünnete Göre Tasavvuf, 4. Bas., s.87. 
398 Bakara Suresi, 2/5. 
399 Öztürk, Kur’an ve Sünnete Göre Tasavvuf, 4. Bas., s.87. 
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mertebesinden yukarıya doğru yükseliş yaşanır. Halk ile huzur şeklinde 

tanımlayanlar şeklinde ele alırsak bu sefer hazaret-i hamse’nin  en üst 

mertebesinden aşağıya doğru huzur halini yaşadığını söyleyebiliriz. Bu 

yüzden her iki durumda da sûfî de yükseliş yaşanmaktadır. 
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SONUÇ 

Zengin bir birikime sahip olan tasavvuf doktrininde sûfîler, tecrübe 

ettikleri halleri ve makamları tanımlayabilmek için birtakım ıstılahlar 

geliştirmişlerdir. Bireysel deneyimlere dayanan bu ıstılahları diğer insanlara 

aktarabilmek için metaforik bir dil meydana getirerek bu ıstılahları Ayet ve 

Hadisler muvacehesinde sağlam delillerle ortaya koymuşlardır. 

 Gaybet ve huzur kavramları tasavvuf literatüründeki anlamı ile Kur’an 

ve Hadislerde sarahaten geçmemektedir. Ancak bu terimlerin tarihi süreç 

içinde derinlik kazandığı manaların bazı yönleri Kur’an ve Hadisin güçlü 

vurgularla işaret ettiği hususların içinden işari yorumlarla süzülerek 

çıkarılmaktadır. Bu minvalde dinin safiyetine ve Kur’an’ın Ayetlerinin 

zâhirine aykırı düşmeyen yönleriyle bu ıstılahlar mutasavvıflar tarafından 

kullanılmışlardır. 

Gaybet ve huzur hâli, tasavvufi tefsirlerde Kur’an’da geçen peygamber 

ve örnek şahsiyetlerin kıssalarından ve Ayetlerin işâri manalarından ilham 

alınarak ortaya konulmuştur. Hz. Musa (a.s)’ın Allah Teâlâ’yı görmeyi 

istemesi, O’nun tecelli etmesiyle kendinden geçmesi, Hz. Yusuf (a.s)’ı gören 

kadınların ellerini kesmeleri, Hz. Meryem’in Allah’a konuşmama orucu 

adaması olayını gaybet haline, kalplerin Allah’ı zikretmesiyle ihtizaza 

gelmesini de huzura delil getirilmiştir.  

 Tasavvuf kaynaklarında bu ıstılahlarla alakalı Hadisler temel Hadis 

kaynaklarından sahih rivayetler olarak tespit edilmiştir. Ancak şunu 

belirtmeliyiz ki, mevzuya kaynaklık eden söz konusu Hadislerin bir kısmının 

konuyla irtibatlarında aşırı te’villere gidilse de, bu eserlerde istimal edilen 

Hadislerin değerlendirilmesinde şeriatın zahirine ve dinin temel prensiplerine 

aykırı bir durum görülmemiştir. Bu prensip, sûfîlerin ortak bir tavrı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Tasavvuf erbabı kişiler bu Hadisleri mütalaa ederken, 

yorumlarında yer yer zahiri manadan uzaklaşmış olsalar da, ancak yaptıkları 
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işâri yorumlarda dinin aslına ve ruhuna muhalif davranmamaya azami 

ihtimam göstermişlerdir.  

Tasavvuf geleneğinin mihenk taşları olan sema, muhabbet, tezkiye, 

zikir, korku ve Allah’ı müşahede etme arzusu gibi kavramlar gaybet halinin 

tecelli etmesini sağlayan amiller olarak karşımıza çıkar.  

Bazı sûfiler gaybet halini, bazıları da huzur halini üstün görmekte ve 

kendi açısından bu iddialarını belli delillerle müdellel hale getirmektedirler.  

Gaybet halinin üstün olduğunu müdafaa eden sûfiler, Allah'ın elest 

bezminde ruhlarla misakını yaparken ruhların en üstün hal olan gaybet halinde 

olduklarını söyleyerek bu halin üstünlüğünü izah etmektedirler.  

Huzur halinin üstün olduğunu savunanların en temel sakileri ise bütün 

güzelliklerin huzur halinde meydana geleceğini düşündükleri için bu halin 

üstünlüğünü ifade etmektedirler. 

Sûfilerin gaybet ve huzur halleri ile ilgi tanımlamalarına, bunların 

birbirlerine olan üstünlükleri hakkındaki fikirlerine, Kur’ân-ı Kerim’in 

Ayetlerine ve Hadislere baktığımızda, bu iki ıstılahın aralarındaki farklılıklara 

rağmen tamamen birbirinden bağımsız olmadığını, bunların üstünlüklerini 

savunan sûfilerin de bunlardan birinin üstün olduğunu savunurken diğerini 

tamamen reddetmediklerini söyleyebiliriz. 
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