HARAKANI
bir veli çıkacağını önceden haber vermiş
ti (Gölpınarl1. IV. 261-272).

HARAKANI
(~l§_po! f)

Ebü'l-Hasen Ali
b. Ahmed (Ca'fer) el-Harakani
(ö. 425/1033)
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Şath iyeleriyle tanınan mutasavvıf.

~

Sistam'ın kuzeyindeki Harakan köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hicri yıl hesabıyla yetmiş üç
yaşında vefat ettiğine göre 352'de (963)
doğmuş olmalıdır. Kaynaklarda üm mi olduğu, Bayezid-i Bistami'nin (ö . 234/848
ı? ı) manevi bir işareti üzerine Kur'an okumaya başladığ ı kaydedilmektedir (Attar.
s. 673) Harakan'dan Bistam'a gidip Bayezid'in türbesini ziyaret eden Harakani'nin Bayezid-i Bistami'nin ruhaniyetiyle
terbiye edildiği (bk ÜVEYSiLİK ) ve şeyhi
nin Bayezid olduğu kabul edilir. Harakani'nin Bayezid ile ilişkileri hakkında bazı
menkıbeler de anlatılmaktadır. Mevlana
Celaleddin-i Rumi'nin naklettiği bir menkıbeye göre Bayezid Harakan'dan büyük

Bayez!d'in tasawuf tarzını benimseyen Harakani'nin Hakk'a ermek için zor
riyazetlere. çetin mücahede ve çilelere
katlandığı bilinmektedir. Bazı kaynaklar
Ebü'l-Abbas el-Kassab'ın müridi olduğu
nu. Kassab'ın onun hakkında, "Benden
sonra ziyaretçilerim' ona yönelecekler" dediğini kaydeder (Hücv!rl, s. 102; Cami, s.
298) Harakani'yi şeyhi Kassab ile mukayese eden Herevi onun mertebesini şey
hinin mertebesinden daha yüksek bulur
(Tabakat, s. 373).

Ebu Said-i Ebü ' l-Hayr'ın Harakani'yi ziyarete gittiğinde meclisinde susmayı tercih ettiği, "Neden konuşmuyorsun?" sorusuna. "Bir hususta iki tercümana gerek yok" (Hücvlrl. s. ı 03) diye cevap verd i ği nakledilir. Ebu Said-i Ebü'I-Hayr'ı bast,
kendini kabz ehli olarak nitelendiren Harakani'nin Ebu Said'in büyük önem verdiği sema ve rakstan hoşlanmaması arala rında meşrep farkı bulunduğunu gösterir. Harakani. hırka ve seccade gibi taHarakani'nin Nürü '1-'ulüm adlı eserinin ilk sayfası (British

Museum, Or. , nr. 249)

sawufun şekli unsurlarına önem vermezken Ebu Said'in tekkesinde bunlara değer verilmesi bu meşrep farkından ileri
gelmektedir.

Necmedin-i
Dave'nin
Şerl:ıu
~avli'ş-şeytı

Ebi'I-Hasan
el - /jara~ani

adlı risalesinin

ilk s ayfa s ı
(Süleymaniye K tp.,
Carullah Efendi ,
nr. 2061, vr. 151')

Eserinde Harakani'ye geniş yer ayıran
Attar. Abdülkerim ei-Kuşeyri'nin, "Harakan'a gittiğimde Ebü ' I -Hasan'ın heybeti
ve haşmeti bana o kadar tesir etti ki dilim tutuldu" (Tezkiretü'l-euliya , s. 676)
dediğini nakleder. Ancak şer ! hükümlere bağlılığı ile tanınan Kuşeyri'nin er-Risale'sinde bir sözü dı şında Har akani'ye
yer ve rm ediği dikkate a lınırsa ondan f azla hoşlanmadığı anlaşılır. Harakani'nin
vaaz ve nasihatlarını. bazı sözlerini, münacat ve menkıbelerini ihtiva eden ve tek
nüshası British Museum'da bulunan (Or..
nr. 249) Nılrü'l-'ulO.m'u ile Attar'ın Teg;kiretü'l-evliya' adlı eserinde onun birçok şathiyesi nakledilir. Bakli. şathiyeleri
itibariyle daha çok Bayezid-i Bistami'ye
benzeyen Harakani'nin bir şathiyesini
yo r umlamıştı r (Şer/:ı-i Şat/:ıiyyat, s. 317) .
Herevi de şeyhi Harakani'nin, "Sufi mahluk değildir" şeklindeki bir şathiyesini aktarır ve bunun yorumunu yapar ( Tabakat, s. 628) . Aynı söz Necmeddin-i Daye
tarafından da şerhedilmiştir. Attar. İbn
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HARAKANI

Harakani'nin
Kars'ın

Kağızmankapısı

semtindeki
makam türbesi
ve sandukası

Sina ve Gazneli Mahmud'un onu ziyaret
etmek için Harakan'a geldiklerini kaydeder.
Nakşibendiyye silsilesinde önemli bir
yer verilen ve üveyslliği üzerinde özellikle
durulan Harakani, Aynülkudat el-Hemedani, Necmeddin-i Daye, Attar, Mevlana
Celaleddin-i Rumi gibi büyük mutasavvıfları derinden etkilemiş, 1O Muharrem
425 (5 Aralık 1033) tarihinde vuku bulan ölümünden sonra da etkisi uzun süre devam etmiştir.
Kazvini (ö . 682/1283), Harakani'nin kabrinin Sistam yakınlarındaki Harakan'da
bulunduğunu. onu ziyaret edeni şiddetli
bir kabz halinin istila ettiğini söyler (Aşa
rü '1-bWid, s. 363) VIII. (XIV.) yüzyılda Bistam'ı ziyaret eden İbn Battuta şehre gelince Bayezid-i Sistaminin zaviyesinde kald ığını , Ebü'l-Hasan el-Harakani'nin kabrinin de bu şehirde olduğunu bildirir (erRif:ıle, ı, 433). Evliya Çelebi, Kars Kalesi'nin lll. Murad devrinde Lala Mustafa Paşa tarafından tamir edildiğini anlatırken
bir askerin paşaya aktardığı rüyasını nak~
!eder. Buna göre asker paşaya, rüyasında
gördüğü yaşlı bir zatın kendisinin Ebü'lHasan el-Harakani olduğunu ve makamı 
nın burada bulunduğunu söylediğini, kendisinden ayağını bastığı yeri kazmasını
istediğini anlatmış. bunun üzerine 100
işçi yeri kazmaya başlamış ve üzerinde,
"Menem şehid ü said Harakani" ibaresi
yazılı dört köşe bir somaki mermer bulunmuştur. Gaziler merrneri tekbir ve tevhidle kaldırınca kabir ortaya çıkımıştır. Yaralı pazusuna sarılı makrame ile sırtın
daki hırkasının bile henüz çürümediği görülmüş; vücudunun sağ tarafındaki yarası hala kanamakta imiş. Gaziler yine
tekbirle kabri kapamışlar. Kalemin içine
ilk olarak Lala Mustafa Paşa tarafından
Ebü'I-Hasan ei-Harakanl adına bir tekke
ile bir cami inşa ettirilmiştir (Seyahatname, ll, 330) Evliya Çelebi'nin anlattığı bu
olay, daha sonra yaygınlık kazanarak Kars
ve çevresinde Harakani'nin Kars'ın fethine katıldığı ve burada şehid olduğu şeklin
de bir inancın doğmasına yol açmıştır.
Kars'ta onun adını taşıyan bir dernek ku-
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rulmuş, Nurü'I-'uWm adlı

eser bu dernek
tercüme ettirilerek yayım
lanmıştır (haz. Şenol Kantarcı, Ankara 1997).

tarafından
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Ebu Muhammed Bahaüddln Abdülcebbar
b. Abdilcebbar b. Muhammed b. Sabit b.
Ahmed es-Sabit! ei-Harakı el-Mervezl
(ö . 553/1158)

L

Mervli filozof ve matematik,
astronomi, coğrafya alimi.

_j

28 Rebiülewel 477'de (4 Ağustos 1084)
Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun baş
şehri Merv yakınlarında, yetiştirdiği ilim
adartıları ve o dönemde kurulan panayın

ile ünlü büyük ve marnur Harak köyünde
doğdu; Kati b Çelebi bu nisbeyi yanlış olarak Hırakl şeklinde vermektedir (Keşfü'?
?Unun, 1, 338). Ayrıca en meşhur eseri
olan et-Tebşıra'nın nüshalarında sadece
nisbesinin yer alması muhaddis, fakih ve
kelamcı Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed b. Ebu Bişr ei-Haraki ei-Mervezi ile
(ö. 533/1 ı 39) karıştırılmasına , bu ve diğer önemli eseri Müntehe'l-idrak'in baş
ta Katib Çelebi olrnak üzere, sonraki müellifler ve çağdaş araştırmacıların hemen
hepsi tarafından bu şahsa nisbet edilmesine yol açmıştır. Öğrencisi Abdülkerim b. Muhammed es-Sem'ani'nin yazdı
ğına göre Haraki, tahsil hayatına amcası
Ebü'I-Kasım Abdurrahman b. Muhammed b. Sabit ei-Haraki'nin yanında baş
ladı. Daha sonra Merv'e giderek Abdülkerim es-Sem'ani'nin babası Tacülislam
Muhammed b. Mansur es-Sem'ani'den
fıkıh okudu ve ona bağlandı; Ebu İshak
İbrahim b. Ahmed el-Merverruzl'den de
Şafii fıkhını öğrenip iyi bir fakih olarak
yetişti. Bu arada Ebu Ali İsmail b. Ahmed
el- Beyhaki'den hadis okumuş ve kendisi de bu sahada birçok talebe yetiştir
miştir.

Merv'de yerleşen Harakl sonraları hisa b ve hendese gibi riyazi ilimiere yöneldi ve felsefeye daldı; buna rağmen
dinine bağlı, iyi ahlak sahibi bir kimseydi. Riyazi ilimleri kimden okuduğuna
dair kaynaklarda bilgi yoktur; bir muhaddis olan Sem'ani hocasının bu yanıyla ilgilı:mmemiş, onu daha az tanıyan Beyhaki de bu konuda bir şey kaydetmemiştir.
Eserlerinden daha çok Batlamyus'un.
Ebu Ca'fer el-Hazin'in, İbn Sina ve İbnü'I
Heysem'in kitaplarını okuduğu anlaş ı l
maktadır. Merv'de yaşayan ve Sultan Sencer adına bir zic hazırlayan ünlü astronomi ve fizik alimi Abdurrahman ei-Hazini
ile (ö. 550/1 1551?1) çağdaş olması ve saraya yakınlığı göz önünde tutularak bu
kitapları okurken ondan da faydalanmış
olduğu düşünülebilir. Harakl'nin Merv sarayında saygın bir yere sahip bulunduğu
anlaşılmaktadır ; çünkü en meşhur eserini ithaf ettiği Emir Şemseddin Ali, Sultan Sencer'in ünlü veziri Nasirüddin Mahmud b. Muzaffer ei-Harizmi'nin oğludur
ve haciblik görevi yapmış bir kimsedir
(Handmir, II , 515-516). Harakl aklive riyazi ilimierin öğretimiyle de ilgilenmiştir.
Zira Müntehe 'l-idrak'in mukaddimesinde bu eseri öğrencileri için yazdığım belirtir (King, II, 14) . et-Tebşıra'nın mukaddİmesinde de mantık ilmi konusunda hacimli bir kitap yazmakta olduğunu haber

