
farklı kısımlarının damağa yapışması ha
li olup ıtbak sıfatlılar .ı:; , J:o , ~ , W"' harf
leridir. 6. Hun1f-ı münfetiha. infitah (açıl
ma) ıtbakın zıddıdır. Kendilerinde infitah 
sıfatı bulunan harfler, dilin damaktan ay
rılıp açılması suretiyle telaffuz edilir. lt
bak sıfatlılar dışındaki yirmi dört harf bu 
gruba girer: 7. Hurüf-ı müsta'liye. Yirmi 
dokUz harfin en kalınları olan , ~ , W"' , t 
J ' t_ , .ı:; ' J:o harfleridir. Telaffuz edilirken 
dilin üst damağa yükselmesi sebebiyle 
bu yedi harfe "hurüf-ı müsta'liye" (hurQf-ı 
isti 'la) denn:iiŞtir. Kalın okunmaları sebe
biyle bunlara "hurüf- ı mufahhame" de 
denir. Kur'an-ı Kerl~ kıraatinde bu harf
Ierin fethalı halleri a sesiyle (elifle) med 
edilirse "fetha-i şedlde '! ile (a sesiyle) oku
nur. 8. HurüFı müstefile. isti'lanın zıddı 
olan istifale (alçalma}. dilin damağa yük
selmeyip aşağıda kalması halidir. Hurüf-ı 
müstefile. hurüf-ı riıüsta'liyenin dışında 
.kalanlar olup evvelindeki harfin fethalı 
veya zam m eli olması sebebiyle tağliz ile 
okunan "Allah" lafzının. "lam"ı ve fethalı 
veya zammeli ra dışında kalanları ince 
(terklk ile. "a~e" arası bir sesle) okunur. 
9. Hurüf-ı med ve lin. Med harfleri. ken
dinden önceki harfin harekesi kendi cin
sinden olan elif ile sakin vav ve sakin ya'
dır. "Hurüf-ı hevaiyye" de denilen ve ken
dilerinden önceki harfin sesinin uzatılına
sını sağlayan bu harflerin her üçünün de 
mahreci ağız boşluğudur. Fethalı bir harf
ten sonra gelen sakin vav ile sakin ya'ya 
"lin harfleri" denir. Belirtilen konumuyla 
bu iki harfte lin (yumuşak olma) sıfatı bu
lunur. to. Hurüf-ı safi re. Safir. W"' , U" , j 

harflerinde rihve sıfatının yaygın olması 
sebebiyle bu harfler mahreçten çıkarken 
ıslığa benzer bir sesin duyulması halidir. 
tt. Hurüf-ı kalkale. "Mahrecin kuvvetli 
bir ses işitilecek şekildeki hareketi" şek- . 

linde tarif edilen kalkale J , J:o , ~ , c: , -,.ı 
harflerine ait bir sıfattır. Her biri şiddet 
sıfatı da taşıyan bu harfler, kelime içinde 
veya vakıf sebebiyle sakin olduklarında 
mahreçlerinin önce şiddetle kapanıp he
men ardından kuvvetli bir titreşim le açıl
ması suretiyle telaffuz edilir. tz. Hurüf-ı 
münharife. inhiraf, J, J harflerinin telaf
fuzu esnasında dilin damağa doğru mey
letmesi. yükselmesi halidir. Meyil "lam"
da hemen dil ucunda, "ra"da ise dilin da
ha geniş kısmında olur. 13. Harf-i müte
feşşl. Tefeşşl (yayılma). telaffuzu esnasın
da ._;, harfinin mahrecinin akışındaki özel 
sestir. 14. Harf-i müstetll. ~ harfinin sı
fatı olan istitale (uzatma). harfin yumu
şak bir tarzda çıktığı mahrecinde biraz 

tutulup uzatılınası halidir. tS. Harf-i mü
tekerrir. Telaffuz edilirken mahrecinde 
tekrarlanır gibi bir ses oluşması sebebiy
le J harfi tekrlr sıfatı ile anılır. 16. Gunne-

. li harfler. Gunne, ihfa ve idgamların uygu
lanması sırasında w , ı" harflerine mah
sus genizden gelen sestir (harflerin sı

fatları hakkında geniş bilgi için bk. Slbe
veyhi. IV. 432-436; İbn Cinnl. ı. 46-48; 
Mekkl b. EbQ Talib. s. 115; EbQ Amr ed
Dan!. et-Ta/:ıdid, s. 107; ibnü'l-Cezerl. et

Temhid, s. 115; Ganim Kaddurl Hamed, 
s_ 227 vd.). 

Ebü'I-Esved ed-Düell ( ö . 69/688). Nasr 
b. Asım ve Yahya b. Ya'mer'le başlayan 
Kur'an lafızlarının doğru okunmasını te
mine yönelik çalışmalar her asırda gelişe
rek devam etmiştir. Filolojik çalışmalar 
içinde de yer alan harflerin yapı özellikle
riyle ilgili incelemeler, IV. (X.) yüzyılın baş
larından itibaren çeşitli kıraat rivayetle
rinde, özellikle tecvid ilminin temel ko
nusu olması bakımından bu disiplin için
de ön plana alınarak devam ettirilmiştir. 
Bu alanda eserleri kaynak kabul edilen 
müelliflerin başında ibn Mücahid ( ö. 324/ 
936), Müsab. Ubeydullah , ibn Galbün, 
Mekk1 b. Ebu Tali b, Ebü Amr ed-Dan!. Şa
tıbl, Sehavl, Ebu Şame, Ca'berl. ibnü'I-Ce
zerl ve Kastallani ( ö. 9 2 3/ ı 5 ı 7) gibi alim
leri zikretmek gerekir. 

Daha özel bir alan olan tecvid "harfleri 
güzel telaffuz etme" ilmi olduğundan 
harflerin hem seslendirilmesi hem de 
özellikleriyle meşgul olmuş. bu konuda 
IV. (X.) yüzyılın başlarından itibaren bir
çok eser verilmiştir. Ganim Kaddürl Ha
med, XIII. (XIX.) yüzyılın sonuna kadar el
li beş müellife ait 109 eserden bahseder 
(ed-Dirasatü'ş-şavtiyye, s. 23-46) . 

Osmanlı müellifleri de pek çok eserle 
bu alandaki çalışmalara katılmışlardır. 
imam Muhammed Birgivl'nin ed-Dür
rü'l-yetim ii 'ilmi't-tecvid'i. bunun ter
cümesi olan Eskicizade Ali b. Hüseyin'in 
Terceme-i Dürrü yetim'i, Hamza Hüdar
nin Tecvid-i Eddiyye'si, Mağnisfnin Ter
ceme-i Cezeriyye'si, Molla Abdurrah
man Karabaşi'nin Karabaş Tecvidi adlı 
risalesi , Mehmed Zihni Efendi'nin el
Kavlü's-sedid ii ilmi't-tecvid'i, Debreli 
Hoca Abdülkerlm'in Mizdnü'l-huruf'u, 
Abdülazlz b. Abdülfettah'ın Kavd'idü't
tecvid'i bu alanda basılan en tanınmış 
eserler olup Cumhuriyet döneminde de 
özellikle 1950'1erden sonra Ali Rıza Sağ
man, Demirhan Ünlü, ismail Karaçam, 
Abdurrahman Çetin gibi müellifler aynı 
alanda eser vermeye devam etmişlerdir. 

HARFÜŞ 
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Iii MEHMET ALi SARI 

. HARFÜŞ 
(..;,~.;>) 

Memlükler zamanında 
büyük şehirlerin 

aşağı sınıf halkına verilen ad. 
_j 

Sözlükte "kaba, çok öfkeli, kötülüğe ha
zır kişi" anlamına gelen Arapça harffiş ke
limesi (çoğulu haratiş ve haratişe ) haran
feş, muhranfeş şeklinde de kullanılır. 
Memlük tarihçileri tarafından hırsız, ah
laksız, hilekar, işsiz ve fakir pazarcılarla, 

halktan fesat ve tahrip hareketlerine ka
rışmış olanlar bu adla anılmıştır. Genellik
le Kahire 'de yaşayan bu zümrenin hile
kar, hırsız ve kötü ahlaklı olanlarına zaar, 
işsiz ve fakir pazarcılara ayyar, yol kesi
cilere ayyak denirdi. Bunlar "ahmak" an
lamında caidiyye adlarıyla anılırlar ve 
meydanlarda, caddelerde, cami önlerin
de dilencilik yaparlardı. Bu zümreler Ka
hire'nin geçirdiği iktisadi ve içtimal karı
şıklıklarda, Memlük sultanları ve emirler 
arasındaki mücadelelerde önemli rol oy
namışlardır. 

165 



HARFOS 

Ortaçağ islam dünyasında kendi çıkar
ları için toplum düzenini bozan ayyarlara 
benzeyen harfGşların ortaya çıkmasının 
başlıca sebebi idarecilerin zulmü ve ikti
sadi sıkıntıların doğurduğu işsizlikti. işle
yecek toprağı olmayan veya bir emirin 
toprağında iş bulamayan köylüler büyük 
şehirlere, özellikle Kahire'ye gelirlerdi. 
Bu geliş, bilhassa kıtlık, veba salgını gibi 
afetierin olduğu zamanlarda daha da yo
ğunlaşırdı. Böylece giderek sayıları artan 
işsiz güçsüz kişiler Kahire'de kalabalık 
bir zümre oluşturdular ve genellikle ka
nun dışı yollardan geçimlerini sağlamaya 
başladılar. İçlerinde ahlaksız ve hırsızla
rın da bulunduğu bu kesim, çarşı pazar 
ve cami kapılarının önleri gibi kalabalık 
yerlerde, sultan ve emirlerin yollarının 
üzerinde, şehrin büyük meydanlarında 
dilencilikyaparak ve toplumun huzurunu 
bozacak hareketler içerisinde yer alarak 
Memlük sultanları için önemli bir mesele 
haline geldiler. 

Yüksek sınıf tarafından aşağılanan har
fGşlar, Kahire ve civarındaki mescid ve ca
milerin yanında hayır müesseseleri bu
lunduğu halde buralara gitmezler. çalış
mak da istemezler, zenginlere musaHat 
olurlardı. Bu davranışiarına rağmen ha
reketlerinin kontrol altında tutulması ve 
iç mücadelelerde onlardan faydalanma 
amacıyla devlet bazan harfGşlara destek 
verirdi. Nitekim bazı Memlük sultanları 
harfaşiarın kefaletini kendi hasekiyyele
rine ve emirlerine vermiş, zaman zaman 
da on lara erzak tevzi ettirmiştir. 661 
(1263) yılında Mısır'da kıtlık olunca Sul
tan 1. Baybars 2500 harfGştan bir kısmı
nı kendisi almış. bir kısmını oğlu el-Me
likü's-Said'e, bir bölümünü de naibüssal
tanasına vermiş, kalanları ise emirlere 
ve zengin taeiriere dağıttırmıştır. Ayrıca 

onlara günde üç rıtl ekmek ile bir rıtl et 
tahsis etmiş ve bundan böyle halktan hiç
bir şey istememelerini emretmiştir (İbn 
İyas , ı. 319) Aynı şekilde 775'te (1373-
74) Kahire'de büyük bir kıtlık meydana 
gelip pahalılık artınca Sultan el-Melikü'l
Eşref Şa'ban fakiriere hububat dağıttır
mış. harfGşlar kefalete bağlanarak emir 
ve tüccarların ileri gelenleri arasında pay
laştırılmıştır. 782 (1380) yılında da Ber
kuk, Kahire'de bulunan harfGş ve fakir
Iere 20 irdeb un tevzi ettirmiştir. 841 
Şewalinde (Nisan 1438) Memlük sultanı 
Kal'atülcebel'e çıkınca harfGşlara ve di
ğer fakiriere altın ve gümüş paralar da
ğıttırmıştır. Ancak harfGşlar para dağı
tan hazinedan atından düşürünce sultan 
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reisierini çağırtarak bundan böyle dilen
cilik yapmamalarını, çalışarak para kazan
malarını. aksi takdirde cezalandırılacak
larını bildirmiştir. HarfGşlar bu emre bir 
süre uymuşlar, fakat daha sonra tekrar 
dilenciliğe başlamışlardır. Bunun üzerine 
harfGşların geldikleri yerlere geri dönme
leri için şiddete başvurulmuşsa da bun
dan bir sonuç alınamamıştır. 1 O Muhar
rem 912'de (2 Haziran 1506) Sultan Kan
su Gavri'nin harfGş ve yoksullara altın ve 
gümüş dağıttığı bilinmektedir (İbn İ yas, 

IV, 94). 

Memlük sultanlarının harfGşlara ge
nellikle yumuşak davranmasına karşılık 
bazı Memlük emirleri sert muamelede 
bulunurdu. Nitekim Emir Kosun, 74Z'de 
( 1341-42) harfGşları takip ettirdiği gibi 
birkaçını Babüzzüveyle'ye çiviletmişti. Bir 
kısım emirler de tam aksine onlara yakın
lık göstererek kendilerine meylettirirler 
ve muhaliflerine karşı kullanırlardı. Me
sela başta Emir İdıgmış olmak üzere ba
zı emirler hartuşlara Emir Kosun'un evi
ni yağmalatmış ve adamlarını öldürtmüş
lerdi. 723 ( 1323) yılında da Sultan el-Me
likü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun. har
fGşlara çok iyilikleri olan Emir Taştimur 
el-BGrl'yi hapsedince Kahire'de toplanan 
birkaç bin harfüş sultanı tehdit ederek 
Taştimur'u serbest bıraktırmışlardı. 

HarfGş zümresinin bir teşkilatı olup 
bu teşkilatın başında bir reis bulunurdu. 
Memlük sultanları , "şeyhü'l-harafiş" (sul
tanü'l-harafiş) adıyla anılan bu reis aracı
lığıyla harfGşlarla temas kurarlardı. İbn 
Tolun, Kahire'den Şam'a giden harfGş re
isi İbn Şa'ban'ın ve eşinin orada bulunan 
ayak takımı tarafından çalgılar ve davul
larla karşılandığını yazmaktadır ( Müfa· 
kehetü '1-l].illan, s. ı 64). Memlük Sultanlı
ğı'nın son yıllarında sayıları artan harfOş
ların yırtık elbiselerle Kahire sokakların
da dolaştıkları, birbirlerine küfrettikleri 
ve aralarında kavga çıkardıkları kaydedil
mektedir. 

HarfGşların Mısır'da Osmanlı hakimiye
ti zamanındaki durumları hakkında kay
naklarda fazla bilgi yoktur; ancak yine de 
bunların varlıklarını sürdürdükleri anla
şılmaktadır. Osmanlı müelliflerinden Ali 
Mustafa Efendi Kahire'de gördüğü dilen
ciler hakkında bilgi verirken onları özel 
bir adla anmaz (lfalatü'l-~ahire, s. 126). 
Aynı şekilde Evliya Çelebi de dilenciler
den bahsederek bunların bir şeyhi oldu
ğunu, sayılarının 9000'e ulaştığını. bey
lerden ve paşalardan bol bahşiş ve sada
ka aldıklarını belirtir ( Seyahatname, X, 

382, 521-526) . Bu ifadeler. söz konusu 
zümrenin Kahire'de Memlük dönemin
deki siyasi rollerinin tamamıyla ortadan 
kalktığını göstermektedir. Fakat Ceber
tl'nin "cuaydl" (caTdT) ve "evbaş" adlarıyla 
andığı harfaşiarın zaman zaman halka 
yönelik zararlı faaliyetlerini sürdürdükle
ri anlaşılmaktadır (Ma+harü 't-ta~dls, s. 
45-46, 120-121). Yalnız Cebertl fakir. di
lenci, kör ve topalları ·bu "ehl-i fesad" 
gruptan ayrı tutmaktadır. 

Fransızlar'ın Mısır'da bulunduğu za
manlarda Kahire'deki karışıklıklardan fay
dalanan harfGşlar fesat ve yağma hare
ketlerine tekrar başlamışlardır. Napol-

. yon'un ordusu Kahire'ye girip İbrahim ve 
Murad beyler şehirden kaçınca caidiyye 
ve evbaşlar toplanıp bu emirlerin evleri
ni yağmalamışlar, onları örnek alan Fran
sızlar da Memlük emirlerinin evlerine gi
rip değerli eşyalarını almışlardı. Bugün 
de Kahire'de harfGşlara benzer bazı kim
selerin varlığı devam etmektedir. 

HarfGş kelimesi. Osmanlılar zamanın
da Şam'ın Ba'lebek ve Bi ka' bölgelerine 
hükmeden Şii emir ailesinin adı olarak da 
kullanılmıştır. Bu ailenin Mısır'daki har
faşlarla ilgisinin olup olmadığı bilinme
mektedir. İbn Tolun, Mısır'da bulunan 
harfüşlar şeyhinin zaman zaman Şam'a 
gittiğini belirtmektedir ( Müfakehetü '1-
l].illan, s. 164) . Ayrıca bu aileye mensup 
İbnü'I-HarfGş diye anılan bir kişinin Mı
sır'da harfGşlar şeyhi olup Osmanlılar'ın 
Şam'ı zaptından sonra muhtemelen bu
raya yerleştiği kaydedilmektedir. İbnü'l
HarfGş. Şam'da Osmanlı idaresine baş 
kaldırarak Sayda ve Bika'ı zapteden Na
sırüddin İbn Haneş' le birlik olmuş, ancak 
daha sonra Şam Beylerbeyi Canbirdi Ga
zall tarafından öldürülmüştür. Canbirdi'
nin isyanı esnasında HarfGşoğulları Ba'
lebek bölgesine yerleşmişlerdir. HarfO
şoğlu emirleri, Ba'lebek ve civarını nüfuz
ları altına almaya çalıştıkları için bazan 
Şam. Trablus ve Halep beylerbeyileri. ba
zan da Şam'daki mahalli kuwetlerden 
Ma'noğulları veya Şihabller tarafından 
te'dib edilmişlerdir. XVII. yüzyıl başların
dan itibaren Ba'lebek ve Bika'da hakimi
yet için HarfGş emirleri arasında rekabet 
çıkmış . bunların bir kısmı hedeflerine 
ulaşmak için düşmanlarıyla iş birliği yap
maya çalışmıştır. HarfGş emirleri ayrıca 
Şam'daki Osmanlı idaresiyle mahalli kuv
vetler arasında çıkan anlaşmazlıktan her 
fırsatta faydalanmışlar, böylece Ba'lebek 
ve Bika'daki hakimiyetlerini XIX. yüzyılın 
ortalarına kadar sürdürmüşlerdir. 
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HARGÜŞi 
( ~,f_p.J!) 

Ebu Sa'd (Said) 
Abdülmelik b. Muhammed 

(ö. 406/1015-16) 

Mutasavvıf, vaiz, 
fıkıh ve hadis alimi. 

_j 

Nişabur'un bir mahallesi olan Hargfış'
ta (Arapça telaffuzu ile Harkuş) doğdu . 

ilk tahsiline Nişabur'da başladı. Muham
med b. Ali ei-Masercisi başta olmak üze
re tanınmış alimlerden Şafii fıkhı okudu 
ve hadis dersleri aldı. Bu alanlardaki bil
gisini arttırmak için Bağdat'a, oradan da 
hac farizasını ifa etmek üzere Hicaz'a git
ti. Bir süre Mekke'de ikamet etti. Kudüs 
ve Şam yanında Mısır'daki ilim merkez
lerini de dolaşarak buralardaki alimler
den faydalandıktan sonra Nişabur'a dön
dü. ibn Nüceyd ve Ebu Sehl es-Sü'lfıki gi
bi zahid ve sfıfilerin meclislerine devam 
etti. Bir müddet sonra evinde inzivaya 
çekildi. Bu arada hadis akutmaya başla
dı ve zaman zaman vaaz verdi. Güvenilir 
bir ravi olarak kabul edildiğinden Hakim 
en-Nisabfıri gibi tanınmış alimler kendi -

sinden hadis rivayet ettiler. Bir cami. bir 
medrese, bir de hastahane inşa ettirip 
bütün servetini ve kütüphanes~ni bura
lara vakfetti. Serpuş imal ederek kazan
dığı para ile geçimini sağladı. Hayır sever 
ve takva sahibi bir kişi olan Hargfışi, iti
bartı ve ünlü olduğu halde sohbetlerine 
katılan fakir ve dervişlere devlet adamla
rına davrandığı gibi davranır ve saygı gös
terirdi. Doğduğu yer olan Hargfış'ta ve
fat etti. 

Eserleri. Hargfışi'nin günümüze ulaşan 
eserleri şunlardır: 1. Şe re tü 'n-nebi (Şe
refü 'n-nübüvve, Şerefü '1-Muştafa ve De
la'ilü'n-nübüvve). Arthur John Arberry, 
şernail ve siyere dair olan bu eserin sekiz 
cilt olduğunu söylüyorsa da (İA, V/1, s. 
231) mevcut nüshaları bir cilttir (Sezgin. 
1, 670; Gündüz. s. 66). Eser, Mahmud b. 
Muhammed er-Ravendi tarafından Ki
tab-ı Siyer-i Muştaffı adıyla Farsça'ya 
tercüme edilmiştir. Bu tercümenin Sü
leymaniye (Esad Efendi. nr. 2222) ve Be
yazıt Devlet (Veliyyüddin Efendi, nr. 888) 
kütüphanelerinde nüshaları vardır (Gün
düz. s. 66). 2. Kitfıbü'l-Beşfıre ve'n-ne
~fıre. Rüya ile ilgili olan eserde özellikle 
sülfık esnasında görülen rüyalar ve rüya 
ile kişilik arasındaki münasebetler üze
rinde durulmaktad1r. Kitabın Süleymani
ye Kütüphanesi'nde (Ayasofya , nr. 1688) 
bir nüshası bulunmaktadır (d i ğer nüs-
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haları için bk. Sezgin, ı. 670; Gündüz, s. 
67) 3. Teh~ibü'l-esrfır ii taba]fati'l-a.fJ
yfır. Zühd, tasawuf ve ahlaka dair olup 
yetmiş bölümden meydana gelmektedir. 
Hargfışi bu eserinde geniş ölçüde Ser
rac'ın el-Lüma'ından faydalanmıştır. 

Ancak eser başka kaynaklarda bulunma
yan orüinal bilgiler de ihtiva etmektedir. 
Müellifın ele aldığı konular, genellikle el
Lüma' ve ~ütü'l-]fulı1b'da görülen şek
liyle tasavvufun bilinen meseleleridir (yaz
ma nüshaları için b k. Sezgln, 1, 671; Gün
düz, s. 68-70, 87) Arberry. Teh~ibü'l-es
rfır'ın mutasawıflar ve tarikat ehli arasın
da fazla rağbet görmemesini. eseri mü
elliften rivayet eden öğrencisi Ebfı Ab
dullah Şirazi ile ikinci ravisi Ebfı Ali Kir
ınani'nin zayıf ve güvenilmez raviler ola
rak tanınmaianna bağlar (İA, V ll. s. 231 ). 
Teh~ibü'l-esrfır, Hargfışi'nin sohbet mec
lisindeki konuşmalarının bir öğrencisi ta
rafından kaydedilmesi suretiyle meyda
na gelmiştir. Fakat Hargfışi bu eserini bir 
dostunun arzusu üzerine kafeme aldığı
nı söyler. Bir sfıfi olmaktan çok zahid ve 
vaiz olarak tanınan Hargfışi'ye sfıfi taba
kat kitaplarında yer verilmediği gibi şat
hiyelerin bulunmadığı ve zahiri hüküm
lere bağlılığın esas alındığı Teh~ibü'l-es
rfırda mutasawıflar arasında pek tanın
mamıştır. Kitap, irfan Gündüz tarafın
dan Berlin (nr. 2820) ve Süleymaniye (Şe-

HargOsi'nin Kitabü'L-Beşare ve'n·ne<ii.re adlı eserinin unvan sayfası ile ilk sayfası (Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. 1688) 
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