
HARAKANI 

Sina ve Gazneli Mahmud'un onu ziyaret 
etmek için Harakan'a geldiklerini kayde
der. 

Nakşibendiyye silsilesinde önemli bir 
yer verilen ve üveyslliği üzerinde özellikle 
durulan Harakani, Aynülkudat el-Heme
dani, Necmeddin-i Daye, Attar, Mevlana 
Celaleddin-i Rumi gibi büyük mutasav
vıfları derinden etkilemiş, 1 O Muharrem 
425 (5 Aralık 1 033) tarihinde vuku bu
lan ölümünden sonra da etkisi uzun sü
re devam etmiştir. 

Kazvini (ö . 682/1283), Harakani'nin kab
rinin Sistam yakınlarındaki Harakan'da 
bulunduğunu. onu ziyaret edeni şiddetli 
bir kabz halinin istila ettiğini söyler (Aşa
rü '1-bWid, s. 363) VIII. (XIV.) yüzyılda Bis
tam'ı ziyaret eden İbn Battuta şehre ge
lince Bayezid-i Sistaminin zaviyesinde kal
dığını , Ebü'l-Hasan el-Harakani'nin kab
rinin de bu şehirde olduğunu bildirir (er
Rif:ıle, ı, 433). Evliya Çelebi, Kars Kalesi'
nin lll. Murad devrinde Lala Mustafa Pa
şa tarafından tamir edildiğini anlatırken 
bir askerin paşaya aktardığı rüyasını nak~ 
!eder. Buna göre asker paşaya, rüyasında 
gördüğü yaşlı bir zatın kendisinin Ebü'l
Hasan el-Harakani olduğunu ve makamı

nın burada bulunduğunu söylediğini, ken
disinden 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 bulun
muştur. Gaziler merrneri tekbir ve tev
hidle kaldırınca kabir ortaya çıkımıştır. Ya
ralı pazusuna sarılı makrame ile sırtın
daki h ırkasının bile henüz çürümediği gö
rülmüş; vücudunun sağ tarafındaki ya
rası 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 (Seyahat
name, ll, 330) Evliya Çelebi'nin anlattığı bu 
olay, daha sonra yaygınlık kazanarak Kars 
ve çevresinde Harakani'nin Kars'ın fethi
ne 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 
tarafından tercüme ettirilerek yayım
lanmıştır (haz. Şenol Kantarcı, Ankara 1 997). 
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Ebu Muhammed Bahaüddln Abdülcebbar 
b. Abdilcebbar b. Muhammed b. Sabit b. 
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Ahmed es-Sabit! ei-Harakı el-Mervezl 
(ö . 553/1158) 

Mervli filozof ve matematik, 
astronomi, coğrafya alimi. 

_j 

28 Rebiülewel 477'de (4 Ağustos 1 084) 
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 ola
rak 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. Ah
med b. Ebu Bişr ei-Haraki ei-Mervezi ile 
(ö. 533/1 ı 39) karıştırılmasına , bu ve di
ğer önemli eseri Müntehe'l-idrak'in baş

ta Katib Çelebi olrnak üzere, sonraki mü
ellifler ve çağdaş araştırmacıların hemen 
hepsi tarafından bu şahsa nisbet edil
mesine yol açmıştır. Öğrencisi Abdülke
rim b. Muhammed es-Sem'ani'nin yazdı
ğına göre Haraki, tahsil hayatına amcası 
Ebü'I-Kasım Abdurrahman b. Muham
med b. Sabit ei-Haraki'nin yanında baş
ladı. Daha sonra Merv'e giderek Abdül
kerim 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 kendi
si de bu sahada birçok talebe yetiştir
miştir. 

Merv'de yerleşen Harakl sonraları hi
sa b ve hendese gibi riyazi ilimiere yö
neldi ve felsefeye daldı; buna rağmen 
dinine bağlı, iyi ahlak sahibi bir kimsey
di. Riyazi ilimleri kimden okuduğuna 
dair kaynaklarda bilgi yoktur; bir muhad
dis olan Sem'ani hocasının bu yanıyla il
gilı:mmemiş, onu daha az tanıyan Beyha
ki 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 anlaşı l

maktadır. Merv'de yaşayan ve Sultan Sen
cer adına bir zic hazırlayan ünlü astrono
mi ve fizik alimi Abdurrahman ei-Hazini 
ile (ö. 550/1 1551?1) çağdaş olması ve sa
raya yakınlığı göz önünde tutularak bu 
kitapları okurken ondan da faydalanmış 
olduğu düşünülebilir. Harakl'nin Merv sa
rayında saygın bir yere sahip bulunduğu 
anlaşılmaktadır ; çünkü en meşhur eseri
ni ithaf ettiği Emir Şemseddin Ali, Sul
tan Sencer'in ünlü veziri Nasirüddin Mah
mud b. Muzaffer ei-Harizmi'nin oğludur 
ve haciblik görevi yapmış bir kimsedir 
(Handmir, II , 515-516). Harakl aklive ri
yazi ilimierin öğretimiyle de ilgilenmiştir. 
Zira Müntehe 'l-idrak'in mukaddimesin
de bu eseri öğrencileri için yazdığım be
lirtir (King, II, 14) . et-Tebşıra'nın mukad
dİmesinde de mantık ilmi konusunda ha
cimli bir kitap yazmakta olduğunu haber 



verir; fakat bu eseri günümüze ulaşma
mıştır. 

Harizmşahlar Devleti Hükümdan At
sız'ın 1 7 Reblülewel 536'da (20 Ekim 
1141) ele geçirdiği Merv'den ayrılırken 

beraberinde götürdüğü alimler arasında 
Haraki de bulunuyordu (Beyhaki, s. 155 ; 

ibnü'I -Eslr, el-Kamil, Xl, 88); ancak Sul
tan Sencer'in bir yıl sonra Harizm'i kuşat
ması üzerine Atsız'ın Selçuklular'a bağlı
lığını arzedip Merv'den aldıklarını geri 
vermesi sırasında o da evine dönmüş ol
malıdır. Harizm'de uzun süre kalmadığı , 

Sem'anl'nin bu hususa temas etmeyip 
sadece, onun Merv'de yaşadığını. 553 yılı 
ramazan bayramı günü sabahleyin (26 
Ekim 1158) vefat ettiğini ve orada topra
ğa verildiğini söylemesinden anlaşılmak
tadır ( et-Ta/:ıbfr, 1, 422) . 

Haraki dini, akli, riyaii ilimler ve felse
fe alanında şöhretini kendi dönemine 
kabul ettirmiş bir alimdir. Sonraki asırla
rın ilim hayatını etkileyen yanı ise astro
nomi ve coğrafYaya münhasır kalmıştır. 

Onu bugüne kadar yaşatan iki önemli 
eseri bu konulardadır. Haraki , bu çalış
malarında kozmogratya ile coğrafYayı ay
rı bölümlerde ele almış, bu suretle X. yüz
yıl ortalarında vasfi coğrafYayı (fiziki coğ

rafya) riyazl coğrafyaya bağlamaya yö
nelik akıma yeni bir yön kazandırmıştır 
(Krachkovski , 1, 316). ilk eseri Müntehe'l
idrdk'te, denizler konusunda geniş bilgi 
verdiği ikinci makalenin ikinci babı fiziki 
coğrafYa için özel bir önem taşımaktadır. 

Aslında Ceyhanl'ye dayanan bu bölüm et
Tebşıra'da yoktur; bu bakımdan ikinci 
eserinin coğrafYa ile ilgisinin az olduğu 
söylenebilir. Fakat bu, Wiedemann ve 
Krachkovski'nin ileri sürdükleri gibi et
Tebşıra'da yalnız astronomiden bahse
dilmiş ve coğrafYa konuları ihmal edilmiş 
(İA , VII, s. 449; Krachkovski, 1, 317) değil
dir. Kendi zamanına kadar gelmiş astrono
mi ve coğrafYa bilgilerini özetleyen Hara
ki, Hazin ve ibnü'I-Heysem'in gezegenler 
ve yıldızların mevhum daireler üzerinde 
değil , iç içe düzenli ve devamlı dönen küre
sel yüzeyler üzerinde hareket ettikleri gö
rüşünü açık ve inandırıcı biçimde anlat
mıştır. Bu sayede, bir gezegenin hareke
ti sırasında önündeki havayı sıkıştırarak 
arkasında bir boşluk bıraktığı görüşü ter
kedilmiştir. Onun astronomi alanındaki ça
lışmaları, Suter'in, ibnü'I-Heysem'in Ki
tab ii hey'eti'l- 'dlem'inin islam ilim dün
yasını asla etkilemediği halde hıristiyan 
ve yahudiler arasında çok meşhur oldu
ğu yolundaki görüşünün (İA , V/2, s. 860) 

gerçeğe uymadığını ortaya koymaktadır. 

Krachkovski, Haraki'nin eserinin eski La
tince risalelerde anıldığını tesbit etmiş
tir (ay ) Ünlü riyaziyyatalimi Kutbüddln-i 
ŞI razi (ö. 710/ 1311 ), Nihdyetü'l-idrdk'i
nin sonunda faydalandığı kaynaklar ara
sına Haraki'nin bu iki kitabını da katmış
tır. 

Eserleri. 1. Müntehe'l-idrak ii te]f.ti
simi 'l -eflak. Astronomi ve coğrafYayı ko
nu alan bu ilk eseri üç bölüm (makale) ha
linde düzenlenmiştir. Birinci bölüm de 
kendi içinde yirmi baba ayrılmış olup gök 
cisimlerinin yapısından ve hareketlerinin 
özelliklerinden bahseder. On yedi babdan 
meydana gelen ikinci bölümde yerküre
nin konumu, meskün ve meskün olma
yan yerlerle buraların saat farkları ve de
n izler ele alınmıştır. On bir baba ayrılan 
üçüncü bölümde zaman kavramı , zaman 
birimleri ve takvim konusunda bilgi veri
lir. Bu bölümlerdeki bazı bablar ayrıca 
kendi içlerinde fasıliara ayrılmıştır. Kahi
re Teymüriyye Kütüphanesi 'nde ( Ri yaze. 
nr. lll). Paris Bibliotheque Nationale'de 
(nr. 2499) ve Berlin Kraliyet Kütüphane
si 'nde (nr. 5699) olmak üzere üç yazma 
nüshası bulunan kitabın henüz tam bir 
neşri yapılmamış, sadece ikinci bölümün 
ikinci babı Carlo Alfansa Nailina tarafın
dan Latince tercümesiyle birlikte yayım
lanmıştır (AI-Batenii opu.s Astronomicum, 
Milano 1903,1, 169- 175) . E. Wiedemann 
da eserin mukaddimesini et-Tebşıra'nın 
mukaddi m esiyle birlikte Almanca'ya ter
cüme etmiştir (Zeitschrift {ür Ph ysk, XXIV 
11 9241. s. 166-168). 2. e t-Te bşıra ii 'il
mi'l-hey'e . Müellif, Müntehe'l-idrdk'in 
bazı bölümlerini çıkarıp geriye kalan met-

HARAKi 

ni özetleyerek yeniden düzene koymak 
suretiyle meydana getirdiği bu çalışma
sını Emir Şemseddin Ali b. Naslrüddin 
Mahmud ei-Harizml'ye ithaf etmiştir. iki 
kısım halinde tertiplenmiş olan eserin 
gök cisimlerinin yap ılarından ve birbirle
rine göre konumlarından bahseden birin
ci kısmı yirmi iki, dünya coğrafYasından 
bahseden ikinci kısmı ise on dört babdan 
oluşmaktadır; mukaddimede de hey'et 
ilminde kullanılan terimierin anlamları 
verilmiştir. Eserin çok sayıda yazma nüs
hası mevcuttur. Bunlardan Gotha Kütüp
hanesi'ndeki nüshada müellif adı doğru 
olarak Bahaeddin Ebü Muhammed ei
Haraki şeklinde verilmiş (Pertsch, lll , 45-

46, nr. 1384). Kah i re nüshası da (Ta) 'at, 
Hey'et, nr. 35, tahminen 550 11155] ta
rihli) yazar hayatta iken istinsah edilmiş
tir (King, ll , 15-1 6 ). Ayrıca istanbul'da Sü
leymaniye (Ayasofya, nr. 2578, 2579, 2580, 

2581, 4857/3; Carullah Efendi, nr. 1483/2; 

Fatih , nr. 3 172/3, 3385/ 1; Hasan Hüsnü 
Paşa, nr. 1279; vr. 62b- 128•). Nuruosma
niye (nr. 2898). Hacı Selim Ağa (nr. 741 / 

2) ve istanbul Üniversitesi (AY, nr. 1341 , 
3398, 630 tarihli) kütüphanelerinde top
lam on üç, Bursa (H a raççı oğ lu, nr. 1157) 

ve Kütahya-Tavşanlı 'da (Zeytinoğlu ilçe 
Halk Ktp., nr. 4645/2 ) birer nüshası bulun
maktadır ( ay rı ca bk. Brocke lmann. GAL, 
ı. 624; Suppl., ı. 863 ). et-Tebşıra üzerine 
Mlrek Muhammed b. Mübarek Şah ei
Buharl tarafından 733'te (1332) yazılan 
şerhten (Şerf:ıu 't-Tebşıra {i 'ilmi 'L-hey'e) 
müellif hattı iki nüsha Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndeki bir mecmua içerisinde
dir (Ayaso fya, nr. 258211, 2). Katib Çelebi, 
eseri Taceddin ibnü't-Türkmanl'nin de 

~l l • • . 

J.,;:!fV~{d-'~ ıiJi~J~'"'' 

et- Tebşıra 

(i 'ilmi'l-hey 'e'nin 
ilk iki sayfa s ı 

(Süleymaniye K tp ., 
Ayasofya , 
nr. 2578) 

)q;;ı.; ı.;,,;~~;t});..u..Jü,;ia'r; 

ı,. ,ı~ iJ{~~?~t!'liti'),;;lf'. 
f.rr~ ..... ~..;.JI,Jti~~!l(.J,;;_,6ı 
~,Çfr:.JJı~ ~.r~,ç,~;j,i,vı 
Jft)i!Dı,~ı,ıtoıj/~~pı 

• 11,• ~jbf;.f~ ı;. ı ;,!;j,;;.fı 
rı ( 40 ' . . , , !!. ,..-~, • 

. ~ı:ı;;ı~~~'~J,t:,.:JI..., ·ı?. ' .. , r . v,-u-:r,"' . 

.:., ; ;;ljJı;~';Jiı0j~ı,;,u.JJ'-jı . 
- 1, . . '! • - ./ . . !. • ~ .. ~ ~t 

,0'~~·-iJ•,.t-p.v''trrP-1-
. . ' ;!iır-ihltf'~~t,,çJ;._,f)f, 
. ~~)~~~i~~~, 

; .!-. / ~ 

·~i~J;.:.,.;,);!_;ı/ii::/!.!:il . 

.ı ı"/ }(cif,v;~ı,~,[;,:~b~ . 
i;/},;j,;,i;.-,j;,">'/?lr~b/f 

-. ~~~ii~~lJI,t'~to/e;llf~1i · 
-JjJ ·:2i·..;,.).ll; (....~~~~ı: 

1 ' " ' ; . , . , .. !'·· 

95 



HARAKl 

' ;, . -- ~,,~,~;· .· . . ·.y.' p.;:.oo ---.--- -~,yÇ$1....,1 · · ·, ,. . . • -
•• • :' 1 •• \ / .... " ; : . ~ ' 

..,ıl_...:u:.ıtı"'..r.L(:<'~J-J~I-'""i)t.)JU!?t._:ıı0J·' . 
,./. -_. . ' . . - . . , 

. JI_,:rf~c.P"#J,.J-_...o\:,..,lr~UI.I-.;.,IA?j..;;..o> i ·-. 

J-0'JcW.I..,.>LJ.~_,]b.,li",Y/9'Jb>--e.;&'·· 

#&~,ı.....~,ı.;.:._~y~b)J, ı;_ı;(;..ı lcfJ G.ı..f- '. 
*.!1<-?Jjl~t9ı;&ıif--'J-tSSif---"'' · .utt. · 
1 . ' " -, . . ' ··•· · .·, 
~~~.JJ"-'?i-->)l..>l..u:--l.u?Lu;~lı; 

!>~Me.!f(:Sl',,;.;.ıJ..:.~,f'.(_J.ı;ı9~-t;iiJ: 
J}i_:-,ı;;_,~j,~;u....;;ı_.,_;LIJ~)t>ıp.)J;l:i>:? 
,.ı.y; _ ,, ... u6) • · ı . ·· · · · .? . · · · 
-:;a':r~'-·'~~-,:.-yJ~o.ıf...<;Lt . . .. 

· -·c . ·- : 0_id&.:!JI~~Iı.:;_;.;:;, 
. ~Au.J!JJwt:;.ıı · J.~!Y.;~u~;i.gıı 
~~_,tiJ'&' j_):JJ,;,~,;.ı8~v.iı,yi 
~4ıvll.Ljuıb))lbı.ı-v(!h,~.!.,;-'..J~...., .. . 
31t:JI/çY_fl~.._.ıl'""\;.i~_,ıil?l t.)jjJJ 
~!J.k..-,}b_,vıı~J,ı...ı.,.u:..;Aı:..ı,ıı~-1 _,ı; ı-ı 

_j._...J~~J;;;.,IJ.ic,(J,.t_,!;;~~J!jG.,~z-..,~ 
-:::;. ı.:.:;.,b.:::,.)l.J.#...J,!f-ı,_.ı,;_>..ıı~ul Li;,ty>.,.ıl 
... J·t.5~~Ji~l:41( J,kf!J,J...-J,ı.:,.-'-ırl'Jıi~li 
. t::.::Jiı........,_r,ıı;_.ı_y ,:::_. .;..J<SıJ!.i...ıU ;ı:.;,}f( ..:::..-
_ ..!JU_,bJ~.J_,Uf.h~-J,;_j._,)b_ik...~,ü,;;.tı 
...:J,A;-J._..,,}t~ı·,~ı;. · ,_ ,i.ı ·.· ;·.IJjJ ·· · .. . , _-

- '"' ~ - ._;r-. .:3\""J . -; 

.:J__;,J/..,Jf:;,JLj ... JrJ,Ji,"Nll~ l;,?.<lb>_yJIJ_,ki&~ . 

Haraki'nin et-Te/1]1ş fi 'adedi'/-uefl!: adlı eserinin ilk say
fasılSüleymaniye Ktp., Ayasofya, nr . 4843/ 2) 

( ö. 7 44/134 3) şerhettiğini söylemektedir 
(Keşfü'?·?unCın, ı. 339); ancak bugüne ka
dar böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
3. Risô.le ii 'ameli ~ô.ti'l-{ıala~. Astrono
mide güneş, ay ve yıldızların yerini tesbit 
için kullanı lan "zatü'l-halak" adlı rasat 
aletinin tanıtımı ve kullanımından bah
seden küçük bir eserdir. Batlamyus'un 
el-Mecisti'sinden faydalanılarak yazıldı
ğı anlaşılan bu risalenin bilinen tek nüs~ 
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıt
lıdır (Fat.ih, m 3442/ 2) 4. et-Tel{ıiş fi 'ade
di'l-vef~. Vefk kareleri ve sayıları bil
gisini konu alan küçük hacimli bir risale
dir; şekilleri eksik bir nüshası Süleyma
niye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(Ayasofya, nr. 4843/ 2) 5. Tari{ıu Merv. 
Sem'an\"nin bildirdiğine göre Merv'de ye
tişmiş ünlü alim ve muhaddislere dair 
olan bu eser zamanıniıza ulaşmamıştır. 

Haraki'nin matematik konusundaki 
eserleri arasında er-Risô.letü'ş-şô.mile ve 
er-Risô.letü 'l-Magribiyye adlarında iki 
çalışmadan daha söz edilmekteyse de 
(Keşfü';;-?unCın, ı , 664) bunlara henüz 
rastlanmamıştır. Beyhaki. Haraki'nin öğ
rencilerinden birine yazdığı riyaziyyatın 
tasnifiyle ilgili bir notunu nakletmiştir 

96 

(Tetimme, s. 155); bunun bir nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndedir (Ayasof
ya , nr. 2587, vr. 124"). 
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WiJıJ CEMiL AKPlNAR 
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HARAI.Li 
C.i'.rJ' ı 

Ebü'I-Hasen Ali b. Ahmed 
b. ei-Hasen et-Tüdbi el-Haralli 

(ö. 637 /1240) 

Daha çok siifi olarak tanınan 
tefsir, kelam ve fıkıh alimi. 

_j 

Merakeş'te doğdu. Aslen Mürsiye'nin 
(Murcia) Haraile köyünden olup Beni Tü
db kabilesine mensuptur. Bazı kaynak
larda görülen Hirali (Brocke lmann, GAL, 

ı . 527 ; Suppl., ı. 735) ve Harrani (ibn Ha
cer, IV, 204 ; ibnü'l- imad, V, 189; Keşfü'?

?UnCın, ll. 124 ı) şeklindeki nisbeler doğ
ru değildir. İlk tahsilini Merakeş'te yapan 
Haram. İbn Harüf'tan nahiv okudu. En
dülüslü edip ve şair Ebü'l-Haccac el-Be
levi'nin derslerine devam etti. Daha son
ra tahsil amacıyla doğuya seyahat ede
rek pek çok hocadan istifade etti. önce
leri mantık ve felsefe ile ilgilenirken muh
temelen tefsir dersi aldığı Harem-i şerif 
imamı Ebu Abdullah Muhammed b. ömer 

ei-Kurtubl'nin tesiriyle tasawufa yönel
di. Hac farlzasını ifa ettikten sonra Mağ

rib'e döndü ve Bicaye (Bougie) şehrine 
yerleşti. Burada Ebu Muhammed Abdü
lazlz b. Ömer'den kıraat, hadis ve fıkıh 
okudu. Ayrıca kelam, feraiz ve mantık 
dersleri alarak bu alanlarda ileri bir sevi
yeye ulaştı . Daha sonra Mısır'a gidip bir 
süre Bilbls şehrinde ikamet etti. Bölge
nin ilim otoritesi olan İzzeddin b. Abdüs
selam ile tefsir konusunda görüşleri uyuş
mayın ca buradan ayrılmak zorunda kal 
dı ve Suriye'nin Hama şehrine yerleşip 
ölünceye kadar orada yaşadı. Vefat tarihi 
İbnü'I-Ebbar (ö 638/ 1241) tarafından 
637 ( 1240) olarak gösterilmektedir. Gub
rlnl ( ö. 714113 14). ondan nakille bu tari
hi verdikten sonra kaynak belirtmeden 
12 Şaban 638'de (26 Şubat 1241) öldüğü
ne dair bir rivayet daha zikreder. Gubri
nl'den birkaç yıl sonra vefat eden İbnü't
Tawah da yalnız bu son rivayeti kaydet
miştir. 

Tasawuf ve felsefe ile çok fazla ilgilen
diği için Malikl fıkhında gerilediğinin bazı 
fakihlerce ileri sürülmesi üzerine Haram, 
Ebu Said ei-Berazil'nin et-Teh~ib ti'{ıti
şô.ri'l-Müdevvene adlı eserini okutma
ya başlamış ve bu eserin birçok bölümü
nün, Malikl fıkhının meşhur eseri el-Mü
devvenetü'l-kübrô.'nın aslına uygun ol
madığını ortaya koymuş. ayrıca İbn Sina'
nın en-Necô.t'ını da okutarak eserin da
yandığı bazı delilleri çürütecek kadar fel
sefi birikime sahip olduğunu göstermiş
tir. Bununla birlikte Haralli daha çok süfi 
müfessir olarak tanınır. 

Hacası Ebu Abdullah ei-Kurtubl'nin 
usUl-i fıkıh kaidelerine benzer şekilde or
taya koyduğu iltn-i hurüfa dayalı tefsir· 
anlayışı . Haralli'nin özellikle tasawufi dü
şüncesinin şekillenmesinde etkili olmuş
tur. Haram, çağdaşı Muhyiddin İbnü'J-Ara
bi gibi harflerin hatta rakamların sem
bolik ve sırri değerler taşıdığını savunur. 
Ona göre bu değerlerin ortaya çıkarılma
sı durumunda ileride meydana gelecek 
olaylara, Kur'an'daki bazı sürelerin ba
şında bulunan harflerin esrarına ve ge
nel olarak birtakım gaybl hakikatiere dair 
bilgi edinilebilir. Başta Zehebl olmak üze
re hemen bütün kaynaklar. Haralll'nin, 
harf ve rakamlara dayanarak deccalin ne 
zaman zuhur edeceğini ve güneşin batı
dan ne zaman doğacağını belirlediği id
diasında bulunduğunu kaydederler (me
sela bk. Mfzanü'l-i'tidal, lll, ı 14; ibn Ha
cer, IV, 204). 

Dilin tevklfi olduğunu ve Allah katından 
vahyedildiğini savunan ekole mensup olan 


