
Farsça öğrendi. dini ve edebi ilimleri 
tahsil etti. Babası Mehdigulu Han'ın ölü
münden ( 1845) sonra Karabağ Hanlığı'nın 
meşru varisi olarak hanlığı yönetmeye 
başladı. Karabağ Hanlığı'nın hükml şah
siyeti ve veraset meseleleriyle ilgili işle

riyle uğraşmak üzere gittiği Tiflis'te Rus 
yöneticilerin zihniyeti ve emelleri hakkın
da yakından bilgi edindi. Kendisini devam
lı göz altında bulunduran Ruslar'ın ter
tibiyle, Ruslar'ın hizmetinde bir general 
olan Dağıstanlı HasayHan Üsmiyev'le ev
lendirildi ( 1850). Bu meselede Tiflis'te ta
nıştığı Mirza Feth Ali Ahundzade'nin de 
rolü olduğu söylenmektedir. Hasay Han'
dan bir süre sonra ayrılarak ( 1860) Kara
bağlı bir seyyidle evlendi. Hayatının bü
yük bir kısmını Şuşa'da eşinin de teşvik ve 
desteğiyle daha çok hayır işleriyle uğraşa
rak geçiren Hurşid Banu 2 Ekim 1897'de 
vefat etti. Şuşa'da "İmaret" adı verilen 
yerde defnedildi. Yoksullara ve muhtaç
lara yardım edip şefkat göstermesi halk 
arasındaki itibarını arttırmış, bu sebeple 
onun keramet sahibi olduğuna bile ina
nılmıştır. 6 km. uzaklıktaki isa Bulağı de
nilen yerden Şuşa'ya içme suyu getirmek 
için yaptırdığı kemer ve su yoluna halk 
"Han Kızı Bulağı" diyerek onun adını ebe
dlleştirmiştir. 

İçinde bulunduğu siyasi ve içtimal çev
re kadar şanssız ilk evliliği, oğlunun ve 
ikinci kocasının beklenmedik ölümleri 
Hurşid Banu'yu çok sarsmış. bunlar onu 
içine kapalı, hayata karşı kötümser bir ta
vır almaya sürüklemiştir. Şiirlerinin en be
lirgin özelliği keder, ümitsizlik, hasret ve 
yaşadığı zamandan şikayettir. Karabağ'ın 
Ruslar tarafından işgalinden sonra kadın 
çocuk demeden katledilen hanlık ailesi
nin ve perişan olan halkının acılarını, duy
duğu derin kaygı ve ümitsizliği şiirlerin
de ifade etmiştir. 

Hurşid Banu Natevan, XIX. yüzyıl Azer
baycan'ında Fuzull mektebinin en tanın
mış temsilcisi olarak kabul edilir. Gazelle
rinde samimiyet, tabiilik ve ince bir lirizm 
dikkati çeker. Oğlu Mlr Abbas'ın 1885 yı
lında genç yaşta ölümünden sonra daha 
önce yazdığı Fuzull tarzı gazelleri bir tara
fa bırakarak mersiyeler kaleme almıştır. 
Şiirleri Azerbaycan şairleri arasında bü
yük bir ilgiyle karşıianmış ve şiirlerine bir
çok nazlre yazılmıştır. Bunlar arasında 
Seyyid Azim Şirvanl'nin şiirleri en meşhur

larıdır. Azerbaycan'da şiir ve mOsikinin 
merkezi olarak bilinen Şuşa şehri onunla 
son parlak yıllarını yaşamıştır. 18SO'den 
itibaren şiir yazdığı bilinen Hurşid Banu 
bunları bir divan da toplayamamış, bu 

yüzden şiirlerinin birçoğu kaybolmuştur. 
Bulunabilen şiirleri ölümünden sonra Ki
ril ve Arap harfleriyle birçok defa yayım
lanmıştır. Devrinde Azerbaycan ve Kaf
kasya'nın her yerine yayılan şiirlerinin ba
zıları bestelenmiş ve bu besteler klasik 
Azerbaycan mOsikisinin en güzel örnekle
ri arasında yer almıştır. 

Hurşid Banu şairleri ve sanatçıları koru
muş. konağın ı onlara açmıştır. Karabağ'

da kurulmuş olan Meclis-i Üns adlı şair
ler cemiyetini 1872'de himayesine alarak 
cemiyetin başına geçmiştir. Bu mecliste 
bulunan otuz kadar şair, adet olduğu üze
re Azerbaycan'ın başka yerlerindeki di
ğer şair topluluklarıyla müşaarede bulun
muşlardır. Şehir ve bölgeler arasındaki bu 
yarışma Azerbaycan klasik şiirinde belirli 
ölçüde bir canlanmaya ve yeni şairlerin 
yetişmesine de imkan hazırlamıştır. 

Hurşid Banu hat. tezhip ve resimle de 
meşgul olmuştur. Azerbaycan El Yazma
ları Enstitüsü'nde onun kendi elinden çık
mış "Gül Defteri" adıyla bilinen bir albüm 
bulunmaktadır. Yaptığı iğne işleri de 
Azerbaycan Devlet İnce-senet (Güzel Sa
natlar) Müzesi'nde muhafaza edilmek
tedir. 18S8'de Kafkasya'yı ziyaret eden 
Fransız yazarı Alexandre Dumas'ya (Pe
re) hazırladığı el işlerini hediye etmiş. Du
mas da kendisine bir satranç takımı ver
miştir. 

Ailesinde birçok şair bulunan Hurşid 
Banu'nun çocukları da şiirle meşgul ol
muştur. İlk evliliğinden olan kızı Hanbike 
ve şiirlerinde Vefa mahlasını kullanan oğ
lu Mehdigulu Han da şairdi. 1960'ta Ba
kü'de heykeli dikilen Hurşid Banu hakkın
da birçok eser kaleme alınmıştır. Bunlar 
arasında İlyas Efendiyev'in Hurşid Banu 
Natevan ( 1978) adlı dramı birçok defa 
sahnelenmiştir. 
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Literatürde daha çok ilmü'l-huruf ola
rak geçmektedir. Gizli anlamlar içerdiği 
kabul edilen harflerin insana ve tabiata 
tesir ettiği inancına eski Mısır, Yakındo
ğu ve Hint uygarlıklarında , daha sonrala
rı yahudi, hıristiyan ve İslam kültürlerin
de rastlamak mümkündür. Grek filozof
l arı arasında da bu telakki zaman zaman 
kabul görmüştür. Nitekim Pisagor, ale
min ilk prensibinin aralarında bir düzen 
ve uyum bulunan sayılar olabileceğini ile
ri sürmüştür. Kaynaklarda Aristo'nun bi
le sayı ve harflerin esrarıyla ilgili bir eser 
yazdığı kaydediliyorsa da Arapça'da Ki
tabü 's-Siyase ii tedbiri'r-riyase deni
len bu kitabın uydurma olduğu bilinmek
tedir (Kaya, s. 294-299). Aynı şekilde İslam 
dünyasında hurQf ilmine dair literatür 
içinde Hermetik ve Pisagorcu geleneği 
temsil eden kaynakların çoğu da apokrif
tir. Mesela bunların başlıcaları olan Ha
fiyatü Eflatun, ElvaJ:ıu'I-cevahir ve 
e? -~ahrü'l-ta'iJ:ı ve'n-nurü'l-Ia'iJ:ı Ef
latun'a, Kitabü'l-lfurut Aristo'ya ve eJ
Kenzü 'J-a'?amBatlamyus'a mal edilmiş
tir. Bunlardan başka Hermetizm'e adını 
veren Hermesü'l-Heramise adlı efsane
vi şahsiyetin (Grek- Mısır tanrısı Hermes 
Trismegistos) yazdığı söylenen Kenzü 'l

esrar ve ~eoa'irü '1-ebrar çok tanınmış

tır. Sarnur ve İşrasin adlı meçhul şahısla
ra nisbet edilen Hint menşeli kitaplar da 
meşhurdur. 

Harflerin esrarına dayanan Hurufilik, 
gerçek anlamıyla milattan önce IV ve lll. 
yüzyıllardan itibaren Ortadoğu'daki Hele-
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nistik- Gnostik izler taşıyan dinlerde or
taya çıkmaya başlar. Baskı altındaki bazı 
gnostik gruplar, mensupianna gizli kal
ması gereken bilgileri şifreler yoluyla öğ
retme ihtiyacını hissetmişlerdir. Milat
tan önce IV. yüzyıldan veya biraz daha er
ken dönemlerden itibaren Ege bölgesin
deki sır dinlerinin Grek harflerine sayısal 
değerler yükleyerek kehanet formülas
yonları geliştirdiği bilinmektedir. Hele
nistik-Gnostik literatürde Sibyline Orac
les (m.ö. V-lll . yüzyıllar arası) adı verilen 
yahudi-Grek kaynaklı kehanetler kolek
siyonunda Grek harflerine sayısal değer
ler verilerek geleceğe yönelik kehanetler
de bulunulmaktadır. Bunların en ilginç
lerinden biri, Roma şehrinin 948 yıl son
ra yeryüzünden silineceği yolundaki ke
hanettir. Burada yürütülen temel man
tık, Grekçe'de Roma adının Mgematria" 
sistemine göre sayısal karşılığının 948 ol
masıdır. 

Yahudi geleneğinde apokaliptik litera
türde (m.ö. lll. yüzyıl) ortaya çıkan hurü
fi anlayış İbranice'de "gematria" şeklin
de adlandırılır. Halakacı ve Hagadacı çev
relerde bu anlayış fazla ilgi görmemiştir; 
fakat Midraş Haserot vi-yterot ve Beresit 
Rabba gibi metinlerde sıkça görülür. Ölü
deniz el yazmalarında bazı kehanet for
mülasyonları kullanılmaktaysa da yaygın 
ve çeşitli değildir. Buna karşılık Philo'nun 
hermenötik metodunda hurüfi yaklaşı
mın büyük önemi vardır. Ortaçağ yahudi 
kaynaklarında ise iyice yaygınlaştığı gö
rülür. Fakat asıl gelişimi, Jacob b. Jacob 
ha Kohen ve Abraham Abulafla'nın tesi
riyle kabalacı çevrelerde olmuştur. XVII. 
yüzyıldan itibaren Nathan Nata b. Solo
rnon Spira gibi isimler hurüfi kabalacığı
nı sürdürdüler. Sabatay Sevi hareketi de 
hurüfi kabalacılığını esas alır. XIX. yüzyıl
dan itibaren hurüfi kabalacıların merkezi 
Selanik idi. Bugün bazı kabalacı çevreler 
gematria geleneğini hala sürdürmekte
dir. 

Yahudi geleneğinde hurüf ilmi, esasta 
bazı İbranice harfiere sayısal değerler 
vermeye veya harflerin yerini değiştirme
ye dayanır. Bu yönteme göre mesela Tek
vin XIV'te Hz. İbrahim'e bir savaş sırasın
da yardımcı olan 318 kişi aslında onun 
hizmetçisi olan Eliezer'den başkası değil
dir; çünkü Eliezer kelimesinin sayısal de
ğeri 318'dir. Harflerin yerini değiştirme 
yöntemine (temurrah) göre "galip gelmek" 
anlamındaki "şşk" (şeşak) kelimesi (Yerem
ya, 25/27) MBbl" (Babil) kelimesine (Verem-

398 

ya, 51/41) denk düşer (çünkü bu kurala 
göre "s" ler "b"ye, "k" da "l"ye dönüşe
bilmektedir) . Böylece kutsal kitabın hu
rüf ilmiyle yorumu neticesinde Tanrı'nın 
Babil'e üstün geleceği sonucuna ulaşıl
maktadır. Yahudi mistikleri, bazı peygam
berlere ve kahramanlara sayısal değerler 
yanında özel anlamlar da vermişlerdir. 
Mesela Zohar'a göre İbrahim hikmeti, is
hak aklı, Ya'küb ise bilgiyi temsil etmek
tedir. 

Yahudilik, kutsal kitabı hurüf ilminin 
yöntemleriyle yorumlamanın meşruiyeti
ni Kitab-ı Mukaddes'teki Tanrı'nın her şe
yi belli bir düzene dayalı olarakyarattı
ğı (İşaya, XU26; Eyub, XXVIII/25) tezine 
oturtma eğilimindedir. Bununla birlikte 
bazı halakacı çevrelerle reformist ve mu
hafazakar gruplar Kitab-ı Mukaddes'in 
hurüfi bakışla okunabileceği kanaatine 
katılmazlar. 

Erken dönemlerden itibaren baskı al
tında yaşayan hıristiyanlar, mensupianna 
özel bilgileri aktarabilmek için metinleri
nin çeşitli yerlerine şifreli cümleler koydu
lar. Hıristiyanlık'taki bu eğilimi güçlendi
ren sebeplerden biri, erken dönemler
den itibaren onların Hurüfilikkonusunda 
uzman olan gnostik çevrelerle ilişki kur
maları dır. Yeni Ahid'de kullanılan en 
önemli şifre Vahiy'deki (XIII/18) 666 sayı
sıdır. Hıristiyanlar, tarih boyunca deccali 
simgelediğini düşündükleri 666 sayısını 
Hz. Muhammed'in de dahil olduğu düş
man bildikleri pek çok kişinin adına uygu
lamışlardır. Bunların en eskisi, Grekçe'de 
harflerinin sayısal değeri 666'ya denk dü
şen Neron'dur. Böylece hıristiyanlara bas
kı yapan ilk imparator olan Neron, Yeni 
Ahid'de Tanrı tarafından önceden bildiril
miş biri olarak kabul edilmiştir. Barna
bas'ın Mektubu (IX/8), fsa adının ilk iki 
harfinin sayısal değerine ( 18) çarmıhı 
sembolize eden " T " harfinin sayısal de
ğeri olan 300'ü ekleyerek çıkan toplamı 
(318) Hz. İbrahim'in Thvrat'ta geçen 318 
hizmetçisiyle aynileşti rm ek suretiyle ('!ek
vln, XIV/14) Hz. Ysa'nın Tevrat'ta müj
delendiğini göstermek istemiştir. Saint 
Augustine başta olmak üzere Latin baba
ları da zaman zaman bu tip bir herme
nötiğe başvurmaktan çekinmemişlerdir. 

Hurüfi geleneği Bizanslılar tarafından da 
yaygınca kullanılmaktaydı. XVII. yüzyılda 
bu telakkiye yeniden ehemmiyet kazan
dıran en önemli eser Peter Bongo'nun 
Numerorum Mysteria'sıdır. Bununla 
birlikte Hurüffiik Protestan çevrelerde ka
bul görmemiştir. 

Hindistan'da Jainizm, Çin'de Taoculuk 
ve Konfüçyanizm çevrelerinde sayılar ve 
harfler arasında belli bir ilişki sistematiği 
kurulmuşsa da bunlar klasik Hurüfiliğin 
tanımında görülmez. Hurüf metodunun 
nesnesi olan kutsal kitap kavramının yok
lu ğu Doğu dinlerinde bu düşüncenin ge
lişmesine engel olmuştur. 

İslam'dan önce Araplar arasında gayb
dan haber verme iddiasıyla çeşitli yön
temler kullanılıyordu; ancak kaynaklarda 
harflerin esrarına dayanan bir sistemin 
varlığından söz edilmemektedir. İslam'ın 
zuhurundan sonra bu usullerin yasak
lanmasına rağmen bazıları birtakım de
ğişikliklerle İslami bir şekle büründürü
lerek sürdürülmüştür. Mesela Cahiliye 
dönemindeki fal telakkisinin yahudi hu
rüf anlayışı ile birleştirilerek Kur'an'ın bazı 
harf ve kelimelerine (hurQf-ı mukattaa gi
bi) uygulanması bu tür bir gayretin ese
ridir. 

Hurüf ilminin İslam dünyasında gelişip 
yaygınlık kazanmasında, İlkçağ tabiat 
felsefesinin gnostik düşünürlerce mistik 
ve teosofık açıdan yorumlanmasının payı 
büyüktür. Mevcut literatüre bakılırsa Ca
bir b. Hayyan'dan itibaren bazı İslam alim 
ve filozoflarının farklı ölçülerde benimse
dikleri bu felsefede tabiat dört unsurdan 
meydana geliyor ve teosofik anlayışa gö
re Allah'ın isim ve sıfatları feleklere ve 
yıldızlara geçerek onların nefıslerini (ruh) 
oluşturuyordu. Harfler ve rakamlar ulvi 
alemle süfll alem arasındaki esrarlı ilişki
yi gösteren birer şifre idi ve bunların sır
ları kelimelere, kelimelerinki ise kainata 
yayılmıştı. Bu telakkide ateş, hava, su ve 
toprağın tabiatları Arap alfabesinin ye
dişer harfiyle irtibatlandırılıp bu unsur
lardaki her türlü etki ve edilgi harflerin · 
gücüyle yorumlanmış; bunun sonucunda 
harfler kozmik aleme ilişkin şifreler şek
linde görülüp şifreler çözüldükçe düzenin 
kavranacağı ve üzerinde belli tekniklerle 
tasarrufta bulunmanın mümkün olacağı 
iddia edilmiştir. Bu amaca ulaşmak için 
de harflerin nicelik ve niteliklerine göre 
tablolar (vefk) hazırlanmıştır. Aslında bu 
tablolarla falnamelerdeki daireler ara
sında mahiyet bakımından bir fark yok
tur; harflerle kelimelere verilen anlam
lar, yüklenen fonksiyonlar ilmi esaslara 
göre değil, göreneğe bağlı olarak tasar
lanmıştır. 

Harflerle rakamların olmuş ve olacak 
hadiseleri sembolik biçimde anlattığı inan-



cı İslami literatürde Şii- Batıni kökenli cefr 
geleneğinin doğmasında etkili olmuştur. 
Bu gelenekte önceleri sembolleri yorum
lama yetkisi sadece Hz. Ali soyuna men
sup imamlarla sınırlı iken daha sonra Şii 
olsun olmasın herhangi bir bilge kişinin, 
özellikle mutasavvıfların ulaşabileceği 
gaybdan haber verme tekniğine dönüş
müş, konuyla ilgili literatür de giderek 
" ilmü'I-huruf" adı altında müstakil bir 
ilim dalı şeklinde telakki edilmişti r (bk. 
CEFR). 

Huruf ilminin İslam dünyasında ilgi gö
rüp yaygınlaşmasında Ma'ruf-i Kerhl, 
Zünnun ei-Mısri, Sehl et-Tüsteri, Cüneyd-i 
Bağdadi, Ebu Bekir eş-Şibli, Abdülkadir-i 
Geylani, Şehabeddin es-Sühreverdi ei
Maktul, Ahmed b. Ali ei-Buni ve Muhyid
din İbnü'I-Arabl gibi mutasawıfların bü
yük tesiri olmuştur: nihayet bu telakki. 
Fazlullah-ı Hurufi'nin öncülüğünü yaptığı 
Hurufilik akımının da temelini teşkil et
miştir. 

İbn Haldun Mu]faddime'sinde, o dö
nemde simya adıyla da anıldığını söyledi
ği bu konuyu "İimü esrari'I-huruf" başlığı 
altında etraflıca inceleyerek huruf ilmi
nin bir kozmoloji doktrinine dayandığını 
görmüş ve bu doktrini açıklarken İbnü'I
Arabi'nin "tenezzül" ve "zuhur" anlayışı 
ile harfler arasında kurulan irtibata işa
ret etmiştir. Buna göre alem ilahi isimle
ri n zuhuru veya bu zuhurun vuku buldu
ğu mazhardır. İlahi isimleri meydana ge
tiren harfler en aşağı mertebelere kadar 
inerek varlığın gerçeklik kazanmasında 
belirleyici bir rol oynar. Dolayısıyla harfler 
kozmalajik şifrelerdir ve çözüldüklerinde 
kozmik düzeni kavramak ve belli teknik
lerle bu düzene tasarruf etmek müm
kündür. Bu anlayışta Pisagorcu telakki
ler devreye girmekte ve kozmalajik bir 
ilke olarak sayı kavramı, esrna-i hüsnayı 
meydana getiren ve kozmik tesiriere sa
hip bulunan harf kavramıyla birleştiril
mektedir. Bu safhada huruf ilminin da
yanaklarından birini oluşturan "ebced" 
ve "vefk" tabloları önemli bir rol oynamış • . 
ortaya Kur'an'da anılan esrna-i hüsı:ıaya 
dayandığı için keyfi olmadığı ileri sürülen 
harfler. sayılar, unsurlar, tabiatlar ve gök 
cisimlerinin birbirine tekabül ettirildiği 
bir tablo konmuştur. İbn Haldun Mul,fad
dime'sinde, bu tablonun Ebü'I-Hasan es
Sebtl isimli bir şahsın düzenlediği "zayir
çe-i alem" denilen bir örneğini tanıtmak
tadır. Huruf ilmini tasawuf geleneğine 
bağlayan İbn Haldun bu ilmin dayandığı 

sırların ancak ilahi ilhamla keşfedilebile
ceğini, akıl veya hesapla yapılan tahlilie
rin tılsımcılıktan öteye geçmeyeceğini de 
vurgulamaktadır. İbn Haldun'a göre hu
ruf ilminin sonuçlarını esrna-i hüsnanın 
sırtarına dayalı olarak ortaya koymada 
şahsın manevi mertebesi önemli rol oy
nar ve ancak ilahi yardıma kavuşmuş ol
duğu için tabiat kanunlarının üstüne çı
kabilen bir "nefs-i natıka" tabiattaki var
lıklar üzerinde tasarrufta bulunabilir: 
esasen bu tasarrufun özü de keramet
tir. Halbuki bu ilmin tılsım teknikleri se
viyesinde kalan şekillerinde tesirler tabi
at kanunları çerçevesinde ve mekanik bi
çimde cereyan eder. İbn Haldun'un açıkla
malarında huruf ilmi. bu konuda yegane 
otorite kabul edilen Şii imamlarının yo
rumlama yetkisinden çıkarılarak merte
be sahibi herhangi bir bilgenin manevi 
tecrübeler alanına dahil edilmekte ve ila
hi ilhama mazhar olmayan tılsımcılık ve 
simyacılık ise şam an ik uygulamalar sevi
yesinde görülmektedir (Mukaddime, lll. 
1159-1 196) . İbn Haldun gibi sosyal oj i ve 
tarih felsefesinin kurucusu kabul edilen 
bir düşünürün hiçbir akli ve ilmi ilkeye 
oturtutması mümkün olmayan huruf il
mi hakkında eleştirel tavır takınmaması 

şaşırtıcıdır. 

İslam kültüründe huruf ilminin şekille
n ip yaygınlık kazanmasında İbnü'I-Ara
bi'nin önemli bir yeri vardır. el-FütilJ:ıd 

tü 'l -Mekkiyye'nin ikinci babında bu ko
nuları işleyen İbnü'I-Arabi ana fikirlerini, 
varlık mertebeleriyle harflerin sembolik 
ve sayısal düzeni arasındaki tekabül esa
sına dayandırmaktadır. Söz konusu teka
büller şematik olarak felek sistemleri. 
varlık türleri, dört unsur ve onların harf 
sembolizmindeki karşılıkları şeklinde dü
zenlenmiştir (sistemin ayrıntısı hakkında 
bk. el-Fütüf:ıat, ı. 232-243, 253-272) . İb
nü'I-Arabi'nin aynı babda bu konuyla ilgi
li olarak işaret ettiği eJ-Mebddi ve'l-ga
ydt fimd taJ:ıvi 'aleyhi J:ıun1fü'l-mu'
cem fi'l-'acd'ib ve 'l-dydt adlı eserinin 
daha sonraları meşhur olduğu anlaşıl
maktadır (krş. Keşfü'?-?UnO.n, ı. 659). Ki
tôbü Keşfi'l-gaydt (Tahran 1367) adlı 
eserinde de bu konuya yer vermiştir. 

Taşköprizade huruf konusunu "İlmü 
havassi'l-huruf". "İimü'I-havassi'r-ruha
niyye". "İimü't-tasarruf bi'I-huruf". "İI
mü'l-hurufi'n-nuraniyye ve'z-zulmaniy
ye" şeklinde başlıklar ayırarak tanıtmak
tadır. Bu açıklamalara göre özellikle bazı 
surelerin başlangıcında yer alan ve "hu
ruf- ı mukattaa" diye bilinen harfler yal-

HU RÜF 

nız ehlinin bileceği birtakım ruhani tesir
Iere sahiptir. Bu konuda beklenen tesirin 
elde edilmesi ancak harflerin nitelik ve 
nicelik bakımından sahip oldukları özel
liklerin belli sayı tabloları vasıtasıyla bir 
araya getirilmesi neticesinde mümkün
dür. Harflerin sayılarta münasebeti o ka
dar derindir ki huruf ilmi aslında aritme
tiğin bir dalı bile sayılabilir. Harflerin an
lamlı bir terkibinden oluştuğu inancıyla 
esrna-i hüsnanın da huruf ilmine ait iş
lemlerin konusuna girdiği kabul edilmiş
tir. İyi sonuçlara ulaşmak için nurani, ak
si durumda da zulmani harfiere başvuru
lur: sure başlarındaki harfler ise kesin ola
rak nurani özelliktedir (Miftti.f:ıu 's-sa'ade, 
II, 591-592) . 

Kati b Çelebi, DavGd-i Antakl'den aktar
dığı açıklamasında harflerin gerek tek 
tek gerekse terkip halinde sayı oranlarıy
la ilgili belli özellikler taşıdığını ve yeni 
oranlar elde ederek bir hadisenin isteni
len şekilde gerçekleşmesinin mümkün 
olduğunu belirtmiş. bu konuda gök ci
simleriyle onların ruhaniyetlerinin etki
sinden bahsetmiştir. Bu alanda RıJ.J:ıu'l
J:ıurıJ.t adlı bir kitap yazdığım söyleyen Ka
tib Çelebi kaynak olarak geniş ölçüde İbn 
Haldun'un Mu]faddime'sine dayanmak
ta, ayrıca İslam dünyasında yaygın biçim
de okunan, içlerinde Hermetik eserle
rin de bulunduğu Z 16 çalışmanın liste
sini vermektedir (Keşfü '?-?UnO.n, I, 650-
660). 

Bazı müslüman filozoflarda da Hurufi
lik temayülleri görülmektedir. İhvan-ı Sac 
fa , Resd'il'in sihir ve azaime ayrılan bö
lümünde (IV, 283-463) sihir ve tılsım uy
gulamalarını dini ilimler arasında sayarak 
bunların tesirlerini gök kürelerinin faali
yetleriyle irtibatlandırmakta, huruf ilmi
ne temas etmemekle beraber astroloji 
temelli sihir ve tılsım tekniklerini açıklar
ken huruf ilminin kaynağı sayılan Herme
tik ve Pisagorcu kaynaklara başvurmak
tadır. İbn Sina da harflerin batıni anlam
larına değinen Fi Ma'dni'l-J:ıurufi'l-hi

cd'iyye başlıklı bir risale yazmıştır (Kos
tantiniye 1298, Tis'u resa'il içinde) . Ha
ralli'ye veya Fahreddin er-Razi'ye nisbet 
edilen es-Sırrü'l-mektılm anlamı müp
hem harf terkiplerinden oluşmaktadır. 
Haram. huruf ilmi esaslarına göre Mittd
J:ıu 'l-bdbi'l-mu]fattel 'ald fehmi 'l -Kur
'dni'l -münezzel adlı bir de tefsir yaz
mıştır. Kitabı özetleyen Sudanlı Muham
med b. Muhammed el-Füllanl ei-Kişnavl'
nin aynı konuyla ilgili Behcetü'l-afd]f ve 
izaJ:ıu 'l-lebs ve'l-iflak adlı müstakil ça-
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lışması vardır. Ahmed b. Ali el-Buni de hu
ruf ilminin önemli temsilcilerinden olup 
onun Kuzey Afrika kültüründen kaynak
lanan Şemsü'l-ma'arifi'l-kübri'ı'sı, hem 
Helenistik kaynaklara hem de esrna-i hüs
na anlayışına dayanan çok meşhur bir 
eserdir. Buni'nin ayrıca Esrarü'l-J:ıuruf 

ve'l-kelimat ve Leta'ifü '1-işarat ii esri'ı
ri'l-J:ıurufi'l- 'ulviyyat gibi başka kitap
ları da bulunmaktadır. Huruf ilmine dair 
meşhur bir eser de İbnü'l-Hac el-Abderi 
et-Tilimsani el-Mağribi'nin Şümusü'l-en
var ve künuzü'l-esrari'l-kübra adlı ki
tabıdır. Müellif, her harfin belli zamanlar
da bazı tekniklerle çeşitli yerlere yazılıp 
belirli sayılarda okunınası sonucunda bu 
harflerle bağlantılı görevleri olan ruhani 
varlıklarla temasa geçilebileceğini ve is
tenen konuda onlardan bilgi alınabilece
ğini, yine onlar sayesinde yararlar sağla
yıp zararlardan korunmanın mümkün ol
duğunu belirtmektedir (s. 2-8). Taşköpri
zade'nin hadis, tefsir ve fıkıh ta alim, harf 
ve isiınierin hassaları ve cefr konuların
da arif OldUğUnU bildirdiği (eş-Şel):a'ii):, S. 

46) Abdurrahman b. Ali el-Bistaml'nin 
Şemsü'I-i'ıfi'ı]f. ii 'ilmi'l-J:ıuruf, Mittaf:ıu'l
cifri'l-cami' gibi eserleri yanında özellik
le Menahicü't-tevessül ii mebahici't
teressül'ü (İstanbul 1299) harflerin sihri 
fonksiyanlarına dair olup huruf ilminin 
önemli kaynaklarındandır. Ebü'l-Kasım el
lraki'nin 'Uyunü'I-J:ıa]f.a'i]f. adlı eserinde 
Kur'an harflerinin sırlarına dair verdiği 
bilgileri doğrudan tasawuf büyüklerine 
ve bu arada İşraki düşün ür Şehabeddin 
es-Sühreverdi el-Maktul'e dayandırmak
tadır (Ullmann, s. 365-366,375,382,388-
392). 

İslam aleminde huruf ilminin büyük il
gi gördüğü kesimlerin başında gelen Şii
Batıniler, Hermetizm'in bazı unsurları ile 
Pisagorcu bakış açısını bir araya getirerek 
"cefr" denilen sistemi oluşturmuşlar; bazı 
Şii müellifler ise huruf ilminin Hz. Adem'
den başlayarak Hz. Muhammed'e kadar 
bütün peygamberler. Hz. Muhammed'
den sonra ise Hz. Ali ve Hz. Hüseyin ile 
Ca'fer es-Sadık ve Ali er-Rıza başta olmak 
üzere bütün imamlar tarafından kullanıl
dığını iddia etmişlerdir. Bu inancın İslam 
aleminde gelişmesinde Şia'nın etkisi çok 
büyük olmuş (Ali Nemazi, s. 193-195), 
özellikle gulat-ı Şia 'yı oluşturan Batıniyye 

içinde İsmailiyye gibi rakamların esrarı
na inanan grupların yanında ism-i a'zam 
sayesinde orduları bozguna uğrattığını 
ve yıldızlara hükmettiğini iddia eden Be
yan b. Sem'an gibi kişiler çıkmıştır (Bağ-
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dadi, s. 237). Sünni İslam'da ise başlan
gıçta hurufi bir anlayış mevcut değilken 
genellikle batıni yorumlara dalmaktan 
hoşlanan mutasawıfların geniş halk ke
simleri nezdinde itibar görmesiyle birlik
te hurufi temayüller de yayılmaya başla
mıştır. Esasen mutasawıfların bu konu
daki kaynağının Şia olduğunda şüphe 
yoktur; nitekim Ma'ruf-i Kerhl bu yönte
mi İmam Ali er-Rızi:\'dan öğrendiğini söy
lemiştir. 

Tasawufun felsefileşmeye başladığı VI. 
(XII.) yüzyıldan itibaren varlık anlayışında 
olduğu gibi bilgi probleminde de felse
fi görüşler geliştiren bazı mutasawıflar, 
harflerle unsurlar arasında kurdukları 
münasebetin bir benzerini harflerle Al
lah'ın isim ve sıfatları arasında da kur
muşlar ve sırlarla dolu harflerden oluşan 
esrna-i hüsna sayesinde olağan üstü ye
tenekler kazanmış kulların tabiat alemi 
üzerinde etkili olacağını ileri sürmüşler

dir. Her ne kadar mutasawıflar harflerin 
bu tür sırlarının bilinmesini keşif ve ilha
ma bağ lamışiarsa da çok defa tılsımcıla

rın yöntemiyle mutasawıfların yöntemi 
aynı olmuştur. Tılsımcıların bunu harfler
le unsurlar arasındaki tenasüple izah 
etmeleri gibi sufiler de yıldızlarla vefkler 
arasındaki ilişkiye bağlamakta ve bu iliş
kinin isimlerdeki kemalin berzahı olan 
"hazarat-ı amaiyye" katından geldiğini 
söylemektedirler. Öte yandan Abdülveh
hab eş-Şa'rani gibi Hurufiliği ve huruf il
mini bütünüyle reddeden mutasawıflar 
da vardır. Şa'ranl. şeyhi İbrahim el-Meb
tGli'nin harflerin esrarına dayanarak söz 
söyleyenierin putlara tapan müşrikler
den daha aşağı olduklarını ileri sürdüğü
nü ve gerekçesini de, "Çünkü onlar putla
ra tapmak suretiyle Allah 'a yaklaşmak is
temektedirler; ilm-i hurufla uğraşanlar 
ise tamamen dünyevl kazanç peşinde koş
maktadırlar" şeklinde dile getirdiğini kay
detmektedir (et-Tabal):at, ı, 79) . Şa'ranl, 
şeyhinin ayrıca Sühreverdl el-Maktul'ün 
ve daha başkalarının yaptığı gibi bu işte 
esrna-i hüsnayı kullanmaya da şiddetle 
karşı çıktığını belirtmektedir (Abdülha
mid Salih Hamdan, s. ı 09). 

Esas itibariyle sufiler harfler vasıtasıy
la kişiye zahir olan bilgilerin ilham ve keş
fin sonucunda doğduğunu söylemekte
dirler. Halbuki ilham ve keşif kişide ani
den ve doğrudan zuhur eden bir haldir 
ve onu kurallaştırmak, istenildiği anda 
tekrar etmek mümkün değildir. Huruf il
minde ise bu iş özneden bağımsız vefkler, 
kurallar haline getirilmiştir ve diğer akli 

yöntemler gibi talim suretiyle elde edil
mektedir. Ebu Bekir İbnü'l-Arablve Takıy
yüddin İbn Teymiyye gibi alimierin büyük 
çoğunluğu, harflerin tek başına gizli an
lamlar taşıyan şifreler olduğu şeklindeki 
bir anlayışı reddetmiştir. Esasen bu anla
yış yıldızları yarı ilah kabul eden astroloji
nin batı! görüşüne dayanmaktadır; ayrı
ca yıldızlarla harf ve rakamlara dayana
rak ortaya konan vefkler arasında ileri sü
rüldüğü tarzda bir münasebetin bulun
duğuna dair ne duyulara ne akla ne de 
dini naslara dayanan herhangi bir delil 
mevcuttur. Dolayısıyla harfleri yıldızların 
hareketleriyle irtibatlandırıp bundan dün
ya hayatını etkileyen anlamlar çıkarmak 
ilmi bakımdan mesnetsiz, dinen de ha
ramdır. Ancak harflerin tarih düşürme
de olduğu gibi metafizik bir boyut katma
dan sadece sanat amacıyla kullanılması 
itikadi açıdan bir sakınca teşkil etmemek
tedir. 

Öte yandan Kur'an ve Sünnet' i temel 
kaynak olarak gören İslami anlayışta bil
ginin kaynağı akıl, duyular ve vahiyden 
ibarettir. Akıl ve duyularla idrak doğru
dan olabileceği gibi istidlal şeklinde de 
olabilir. Fakat ne akıl ne de duyularla bil
gi elde etmede huruf ilmine yer yoktur; 
çünkü bu ilim, akıl ve duyuların alanı dı
şında kalan gaybdan haber verme iddia
sındadır. Halbuki Kur'an-ı Kerim gayb ale
mine ait bilgilerin esasta Allah'a ait oldu
ğu (el-En'am 6/59; Yunus 10/20; Hud ll/ 
123; en-Nahll6/77; en-Neml27/65), an
cak O'nun bu bilgileri dilediği resullerine 
bildirdiğini haber vermektedir (Al-i İ m ran 
3/179; el-Cin 72/26-27). Bunun yolu ise va
hiydir; bu mazhariyete sadece peygam
berler ulaşmıştır. Ayrıca Hz. Peygamber 
çeşitli hadislerinde iyafe, tark, ilm-i nü
cum, tıyara, kehanet ve ırafe gibi vahye 
dayanmayan gaybdan haber verme yön
temlerinin asılsız. bunları uygulamanın, 
bilgi almak amacıyla bu işlerle ilgilenen 
kişilere başvurmanın haram ve verdikle
ri haberleri tasdik etmenin küfür olduğu
nu belirtmiştir (Müsned, ll, 408,429, 476; 
lll, 14; IV, 68; V, 380; Müslim, "Selam", 125; 
İbn Mace, "Taharet", 122; Ebu Davud, 
"Tıb", 2l;Tirmizi,"Taharet", 102). İbnAb
bas da yıldızlarla harfler arasında irtibat 
kurup bunlardan anlamlar çıkaran bir 
topluluk hakkında "nasipsizler" ifadesini 
kullanmış (Abdürrezzak es-San'ani, Xl, 26; 
Beyhakl, VIII, 139; İbn Hacer, Xl, 359) ve 
yaptıkları işi sihir gibi dinen yasak olan 
şeyler arasında saymıştır (ayrıca b k. FAL; 

FALNAME; HAVAS İLMİ; HURÜFILİK). 
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Iii MEHMET EMiN BozHüYüK 

HURÜF-ı MUKATTAA 
(~f.J~_,.,..lf) 

Kur'an'da yirmi dokuz surenin 
başında yer alan 

ve isimleriyle telaffuz edilen 
harflerin ortak adı .. 

_j 

Harf kelimesinin çağulu olan hurGf ile 
"kesilmiş, ayrılmış" an lamındaki mukat
taa kelimesinden meydana gelen bir tam
lamadır. Mukattaa, "kesmek, bir şeyi bü
tününden ayırmak" manasma gelen kat' 
kökünden türemiş bir sıfat olup söz konu
su harfler kelimeyi oluştururken okun
dukları gibi değil kendi isimleriyle telaf
fuz edildiklerinden "bağımsız ve ayrı harf
ler" an lamında "hurGf-ı mukattaa" diye 
anılmıştır. Bu harfiere aynı sebeple hu
ruf-ı tehecci adı verildiği gibi surelerin ilk 
harflerini oluşturduklarından evailü's-sü
ver ve fevatihu's-süver de denilmiş, ayrı-

ca ne manaya geldikleri veya bu sGrelerin 
başında hangi amaçla yer aldıkları kesin 
olarak bilinmediğinden hurGf-ı mübhe
me olarak da adlandırılmıştır. 

Tefsir usulü kitaplarında, Kur'an - ı Ke
rlm'in surelerinde söze nasıl başlandığı 
sorusuna cevap veren "Fevatihu's-süver", 
"Evailü's-süver" vb. başlıklar taşıyan bö
lüm içinde huruf-ı mukattaa önemli bir 
yer tutar. Başlangıçtan günümüze kadar 
yazılan Kur'an tefsirlerinde huruf-ı mu
kattaa hakkındaki bilgilere genellikle m us
h af tertibinde ilk geçtiği su re olan Baka
ra suresinin başında yer verilmiştir. 

Huruf-ı mukattaa Arap alfabesindeki 
on dört harften ( , c , .b , d' , ..r , J , L , f 

..s , lo , w , f' , J , ~ , ..; ) teşekkül etmiş 
olup bunların üçü tek, dördü iki. üçü üç, 
ikisi dört, ikisi de beş harflidir. Tekrarla
rıyla birlikte yirmi dokuz ünite oluşturan 
huruf-ı mukattaa, ikisi Medeni olmak 
üzere yirmi dokuz surenin başında yer 
alı r. Bakıliani ve Zemahşerl gibi alimierin 
de işaret ettiği gibi huruf-ı mukattaa Arap 
alfabesinin yarısını içerdiği gibi mehmu
se-mechure, şedlde-rihve gibi harf cins
lerinin de (bk. HARF ) yarısını içermek
tedir (İ'cazü'L-1:\ur'an , s. 48; el-Keşşaf, I, 

ıoı-ı 03). Ayrıca Arapça kelimelerin oluş
turulmasında en çok kullanılan harflerden 
meydana gelmiş. bunların da en çok kul
lanılanı olan elif ve lam huruf-ı mukattaa
nın çoğunda yer almıştır (a.g.e., I, 103) . 

Mukattaa harflerinden tekrarlanan 
"hamlm"lere çoğul olarak "havamlm", 
"tasln"lere "tavasln" denilmiştir. Meryem. 
Ankebut ve Rum (bazılarına göre Kalem) 
dışındaki surelerde huruf-ı mukattaadan 
hemen sonra Kur'an'dan veya aynı an
lamda kitaptan söz eden ya da bunlara 
işaret eden bir ayet yahut ayetler gelmek
tedir. Başında huruf- ı mukattaa bulunan 
sfırelerin fasılaları da bir ölçüde bu harf
lerin okunuşu ile uyumlu olarak gelmiş
tir. Buna göreelif-lam- mlm ile başlayan 
altı, ha- ml m ile başlayan altı, ta- sin
mlm ile başlayan iki. ta-sin , ya-sin ve 
nun ile başlayan birer sfıre olmak üzere 
toplam on yedi s firenin fasılaları umumi
yetle 'im", "In" veya "un" uyumuna; ta
ha, ilk yirmi dört ayetinden sonra bazı 

farklılıklarla birlikte "a" uyumuna; sad 
ise büyük ölçüde "ak", "as" uyumuna sa
hiptir. Elif-lam-ra ile başlayan Hud sfı
resinin ilk beş ayeti "Ir". "ur". elif-lam
mlm- ra ile başlayan Ra'd suresi "un" ve 
ha- ml m-ay n- sin- k af ile başlayan Şura 
suresinin ilk beşayetide (Şura'nın 2. aye
t i hariç) lm" sesleriyle bitmektedir (E/2 

!İng!. V. 414). 

HUROF-1 MUKATIAA 

Hurfıf-ı mukattaanın metin içindeki ko
numları (i'rab), kıraat ilmi ve tecvid kural
ları açısından okunuşları hakkında birbi
rinden farklı bazı görüşler ileri sürülmüş
tür (Fahreddin er-Razi, II. 12; Kurtubl, ı. 

I 57; ibnü'I-Cezerl. I, 227. 24 I; II. I 7-19; 

AIOsl. I. 104) . Bu harflerin tam bir ayet 
sayılıp sayılmayacağı hususu da ihtilaflı
dır. Kfıfeli kıraat alimleri bunlardan e lif
lam -mlm. elif-lam-mlm-sad, ha-mlm, 
kaf-ha-ya-ayn-sad, ta-ha. ta-sln-mlm 
ve ya-sin harflerini birer; ha-mlm -ayn
sln- kaf harflerini iki ayet sayarken diğer
lerini ilk ayetin parçası saymışlar, Basralı 
kıraat alimleri ise bunların hiçbirini tam 
bir ayet kabul etmemişlerdir (Zemahşe
rl. ı. 105-!06; Zerkeşl. ı. 170-171 ). 

Başta müfessirler olmak üzere islam 
alimleri hurfıf-ı mukattaanın tefsiri me
selesinde çeşitli görüşler öne sürmüşler

dir. Kur'an o kumayı teşvik eden. Allah'ın 
kelamını okuyana her harfi için on sevap 
verileceğ ini bildiren ve bu ar ada "elif
lam- mlm"in tek harf değil üç harften 
oluştuğunu bildiren hadisin dışında (Da
rimi. "Feza'ilü'l-l).uran". ı; Tirmizi. "Fe
za'ilü'l-l).uran", 16) muteber hadis kay
naklarında hurOf-ı mukattaaya dair her
hangi bir açıklama bulunmamaktadır. is
lam alimlerinin hurfıf-ı mukattaanın yo
rumu konusunda ortaya koydukları gö
rüşler genel olarak iki grupta ele alınabi

lir. Daha çok Selef alimlerinden meydana 
gelen bir gruba göre hurfıf-ı mukattaa, 
te'vilini yalnızca Allah'ın bildiği müteşa
bih ayetlerden olup bu harfler üzerinde 
yorum yapmak m ümkün değildir. Hule
fa-yi Raşidln, İbn Mes'Od ve İbn Abbas gi
bi sahabilerin bu kanaatte olduğu (Fah- . 
reddin er-Razi. II. 3; Kurtubl. ı. ı 54; Nlsa
bOrl. ı. 134). Şa ' bl. Süfyan es-Sevrl, İbn 
Hibban. İbn Hazm, Ebu Hayyan ei-Ende
lüsl ve Süyfıtl gibi alimierin de bu görüşe 
katıldığı bildirilir; Şla imamlarının da ge
nelde btı görüşte olduğu kaydedilmek
tedir (Tabersl. ı. 112). Şevkani de hurfıf-ı 
mukattaanın manasma dair Resfılullah'
tan hiçbir açıklamanın gelmemesi, saha
be ve tabi'in alimleri tarafından ortaya 
konulan çok farklı görüşlerin bir noktada 
bir leştirilememesi. ayrıca teklif edilen 
manalardan hiçbirinin Arap dilinde yay
gın olmaması gibi sebeplerle bu mesele 
hakkında görüş bildirmemeyi t ercih et
miş, söz konusu harflerin indirilişinde Al
lah'ın mutlaka bir hikmetinin bulunduğu
nu, ancak insanların id rakinin bu hikmeti 
kavrayamayacağını söylemekle yetinmiş
tir (Fetl:ıu'L-~adir, I. 30-32). 
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