HURÜF-ı MUKATIAA

re, bu konuda geliştirilen görüşlerin hemen hepsinde söz konusu harflerle ayn ı
zamanda dikkat çekme hedefinin gözetildiğini kabul etmek mümkündür. Dolayısıyla bu telakki diğer yaklaşımların ortak noktası o lm ası açısından dikkate değer gözükmektedir.
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HURUFAT
( .::.ııs.9.f>' )
Matbaacılıkta
bazı

madenierden dökülüp
dizgide kullanılan harf, rakam
ve noktalama işaretleriyle
süsleme unsurlarına verilen ad
(bk. MATBAA).

L

_j

HURÜFİLİK
Fazlullah-ı Hurfıfl'nin

(ö.

L

796/1394)

kurup geliştirdiği,
harflerin esrarına dayanan
batıni bir akım.
_j

HurGfiliğin temeli. eski çağlardan gelen ve harflerle sayıların kutsallığını kabul edip bunlara çeşitli sembolik anlamlar yükleyen anlayışa dayanır. Çok eskiden beri tabiatta varlığı kabul edilen gizli
güçler şeki l ve harflerle ifade edilmeye
çalışı lmı ş, sonuçta tabiat bilimlerinden
önce efsun, tılsım, sihir gibi tekniklerle
"hurGf" ilmi adı altında sözde ilimler ort aya çıkmıştır. HurGfiliğin ne zaman ve
nasıl doğduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte gerçek anlamıyla milattan önce IV ve lll. yüzyıllardan itibaren Ortadoğu'daki Helenistik- gnostik karakterli dinlerde ortaya çıktığı görülmektedir (bk.
HURÜF ).

İslam dünyasında harflerin bazı gizli
özelliklere sahip olduğu düşüncesi hayli
eskidir. Mesela ll. (VIII.) yüzyılda aşırı Ş ii
ler'den Mugire b. Said el-İcll Allah'ı harfIere benzetmişti. Daha sonra HurGfi anlayış ve yorumlar. başta bazı mutasawıf
lar olmak üzere çeşitli İslami gruplar arasında ilgi görmüş, özellikle İbnü'l-Arabi'
nin katkı larıyla bu ilgi daha da artmış ,
İbn Haldun ve Katib Çelebi gibi alimler
bile bu anlayışın etkisine kapılmışlardır.
Fakat İ slam dünyasında batıni düşünce
lerin ışığında HurGfiliği bir sistem şekline
sokan ve bir fırka halinde yayan kişi Fazluilah-ı HurGfi olmuştur. Timur'un saltanatı döneminde ( 1370-1405) İran, Harizm.
Azerbaycan ve Irak bölgeleri çeşitli tarikatlar ve şeyh t e rin yaygın şekilde faaliyet
göste rd iği muhitlerin başında gelmekte, ilim ve tarikat ehline değer veren 11mur'un hoşgörüsü de bunların faaliyetini
kolaylaştırmaktaydı. Böyle bir kültür atmosferinde Fazlullah-ı HurGfi, batıni şeyh
lerinden olan ve Serbedariler'le birlikte
Horasan'da isyanlara karışan Şeyh Hasan-ı
CGri (ö. 743/1342-43) ve onun halifelerinin tesiriyle sistemini kurmaya, akldesini
yaymaya çalışmıştır (Meriç, s. 3) . HurGfi. liği kurarken Satınller'in te'vil usullerini
başarılı bir şekilde kullanan Fazlullah rüya yoluyla gerçeği bulduğunu, bazı sırla
rın kendisine bu yolla bildirildiğini ileri
sürerek Arapça'daki yirmi sekiz harf ve
bunlara ilaveten Farsça'daki dört harf ile
sayılar arasında çeşitli ilişkiler kurmak suretiyle HurGfilik sistemini yerleştirmiştir.

HURÜFiLiK
Bu sistemde bütün evren ve varlıklar.
yüzünde bulunduğu kabul edilen
ve birine " hutut-ı ebiyye". diğerine "h utut-ı ümmiyye" denilen yedişer hatlı iki
görünüşle aç ı klanır ; bütün dini hükümler yirmi sekiz ve otuz iki sayısına uygulanarak bu hükümlerin insanın yüzünde
temsil edildiği ileri sürülür. Ayet ve hadisleri de Hurufilik sistemi çerçevesinde
batıni te'villere tabi tutan Fazlullah ve diğer Hurufiler. özellikle huruf-ı mukattaanın müfessirlerce ileri sürüldüğünün aksine müteşabih değil muhkem olduğunu
savunmuşlar. sayısı on dördü bulan bu
harfleri de insanın yüzündeki hatlarla iliş
kilendirerek açıklamışlardır.
insanın

Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün "fazi"
(fadl) kelimeleriyle Fazlullah'ın kastedildiğine inanan, onu Allah'ın zuhuru şeklinde
gören Hurufiler. Fazlullah ' ın baş eseri ve
Hurufiliğin ana kaynağı olan Cavidannô.me'yi ilahi kitap olarak tanırlar ; ayetleri,
cennet, cehennem ve ahiret hallerini ve
bütün dini hükümleri yirmi sekiz veya
otuz iki harfe irca ederek te'vile tabi tutarlar. Mesela kelime-i şehadette geçen
Allah lafzında beş harf vardır; bu harflerin adlarının yaz ı mından on dört harf ortaya çıkar; yine kelime-i şehadetteki Muhammed lafzında da beş harf bulunmakta olup bunların imlası da on dört harfi
verir; böylece ikisinin toplamı yirmi sekiz
eder; buna kelime-i şehadetin ilk kelimesindeki dört harf eklendiğinde sayı otuz
ikiye ulaşır. Şu halde kelime-i şehadet ,
Arap ve Fars alfabelerinin tamamını ve
bunların içerdiği Hurufi anlamları ihtiva
etmektedir. Bu örnekte de görüldüğü gibi Hurufilik sisteminde istenen sonuca
ulaşmak için sayı eksik veya fazla ise ilm-i
huruf usullerine başvurulmaktadır. Mesela sayı değeri altmış olan bir rakam yirmi sekiz ve otuz ikinin toplamıdır. Eğer
altmıştan bir eksik ise " ba " nın ( y ) noktas ı eklenerek altmış bulunur. Ayrı c a sayının hal ve mahat durumu göz önünde
bulundurularak ihtiyaca göre bir katıyla
toptanır veya ikiye bölünür. Farklı sayıla
ra ihtiyaç duyulması halinde meval'id-i sela se (maden, bitki, hayvan). anasır-ı erbaa. havass-ı hamse. şeş cihet. seb'a semavat. heşt bihişt ve nüh felek tabirlerindeki sayılar kullanılır. Başka bir yöntem
de kabz ve bast usulüdür. Bu usulde harf
söylendiği gibi yazılıp oluşan kelimedeki
harf sayısından veya ebced hesabına göre
çıkan miktardan faydalanılır. Mesela "kün"
(d') kelimesinin Hurufiliksistemine göre
yorumu yapılırken bu kelime bastedilir,
yani kelimeyi oluşturan iki harfi n Arapça

okunuşu (kaf nun) esas alınır. böylece altı
harf ortaya çıkar ( w- s- w- ı...9 - ı - ;J ) .
Bu şekilde elde edilen altı sayısı altı yönü temsil eder; altı yön ise mekanın asli
özelliklerinden olduğuna göre Allah ' ın
"kün" emriyle oluşun ve alemin (kevn ve
mekan) nasıl meydana ge l diği ifade edilmiş olur.

Hurufilik akldesinde evren yorumlanır
ken merkezi anlam daima insana verilir.
Bu fırkanın inancında ruhun bedeni terkettikten sonraki durumu ile ahiretin
varlığı. cennet ve cehennem önemli bir
tartışma konusudur. Anadolu ve Bağdat
Hurufileri'nin önemli bir kısmı ölümden
sonra hayat olmadığına, birleşik varlıkla
rın tekrar basit hale dönüşeceğine, insanın Hurufiliğin esasın ı oluşturan otuz iki
kelimenin bilincine varınca kendisinden
yükümlülüklerin kalkacağına inanırlar.
Bazı Hurufiler'e göre ise "sahib-i te'vıT' dedikleri Fazlullah-ı Hurufi bütün dini sorumlulukları yerine getirmiştir. Cennette
sorumluluk yoktur; buna göre yaşanan
an veya zaman da cennetteki an veya zaman gibi düşünülmelidir. Hurufiliğe dair
eserlerden edinilen bilgilere göre bu akım
da ahiret ve dini mükellefiyetierin çoğu
inkar edilmektedir (Aksu. Amir (1Lyaş alDin, s. 72-75, 80-81, 83-85,86,88).
XIV. yüzyılın ikinci yarısında batıni yosayesinde gün geçtikçe taraftar
kazanan Fazlullah-ı Hurufi, düşüncele
rinin şeriata aykırı olduğu yönünde ulema ve fukahanın görüş bildirmesi üzerine Timur tarafından takibata maruz kaldı ve Timur'un oğlu Miran Şah tarafından
yakalanıp Alıncak Kalesi'nde hapsedildL
Yargılama sonunda Şirvan hakimi Şeyh
İbrahim'in kadısı Bayez'id'in fetvasıyla öldürüldü. Doğum yeri olan Esterabad'ın
dışında Horasan, İsfahan, C'ilan. Tebriz ve
Şirvan gibi yerleri dolaşıp buralarda inanc ını yayan ve halifeler yet i ştire n Fazlutl ah'ın idam edilmesinden sonra başta en
önemli adamı ve başhalifesi Ali el-A'la olmak üzere çok sayıdaki mürid ve halifesi
şiddetli baskılara rağmen Horasan, İsfa
han. Suriye, Azerbaycan ve Anadolu gibi yerlerde Hurufiliği yaymaya çalıştıla r ;
inançlarını bazı alim , şair , sanatkar ve
devlet adamlarıyla seyyidlere benimsettiler; yetiştirdikleri şairler aracılığıyla halk
arasındaki konumlarını güçlendirdiler.
Zaman zaman sarayiara ve sultaniara da
nüfuz eden Hurufiler "derv'işa n -ı helalhôr ve rast-guy" (helal yiyen ve doğru
söyleyeni n dervişleri) diye tanındılar; seyyid, hace. derviş , emir ve mevlana unvanrumları

I arın ı kullandılar.

Hurufiler'in İbah iyyeci ve zındık olduklarını düşünen ulema n ın H urufiliğe karşı

devlet

adamlarını uyarması

neticesinde
Hurufiler bazan
katliama maruz kaldılar; bu durum faaliyetlerini gizli sürdürmelerine sebep ol-

çeşitli baskılara uğrayan

muştur.

Fazlullah-ı Hurufi'den sonra İran topraklarında

tutunabilen veya saklanabilenlerin dışında kalan bazı dervişler ülkelerini terketmiş, bunların bir kısmı Hindistan'a gitmiştir. Hindistan'a gidenlerin başında Mahmud-i Merdud (MatrOd) gelmektedir. Hurufi önderlerinden sayılan
Mahmud, İran kültürünün hakimiyetini
savunduğundan Fazlullah'a ters düşmüş
t ür. Ona göre Arap devri bitmiş, Acem
devri başlamıştır. Mahmud. Hindistan'da
Hurufiliğin bir şubesi sayılan Noktav'iliği
kurarakyaymıştır (a.g.e. , s. 32, 38; geniş
bilgi için bk. Sadık Keya, No~taviyan ya
Pasihaniyan, tür.yer.) .
XIV ve XV. yüzyıllarda Hurufiliğin yayı l
merkezler şunlardır : Horas a n . HurCıfiler' in Horasan ve Herat'taki faaliyetleri Fazlullah zamanında başlamış
tır. Herat'ta Hurufiliği kabul eden kişiler
ve bunların akıbeti eri hakkında Şahruh ' a
düzenlenen başarısız bir suikast dolayısıy
la kaynaklarda bilgi verilmektedir. Bu bilgilerden, Şahruh ' un ordusunda Hurufiliğin tehlikeli boyutlarda yayılmaya başla
d ı ğı, bu sebeple birçok Hurufi'nin çeş itli
yerlere sürüldüğü, Ahmed-i Lur ismindeki bir Hurufi'nin, cuma namazını kıldıktan
sonra camiden çıkan Şahruh'a kamasıyla
saldırıp onu yaraladığı, fakat hemen yakalanarak öldürüldüğü (830/1427). bu
olayın Herafta Hurufiler'e karşı geniş çaplı bir harekata girişilmesine sebep olduğu
ve Fazlullah ' ın tarunu Adudüddin'in de
aralarında bulunduğu birçok Hurufi'nin
öldürüldüğü öğrenilmektedir. Ahmed-i
Lur ile görüşen ünlü şai r Kasım- ı Envar
Semerkant'a s ürülmüş, yine Ahmed-i Lur
ile ilişkisi bulunduğundan şüphe edilen
bazı kişiler. bu arada Fazlullah ' ın tarunu
Emir Nurullah. hattat Mevlana Ma'ruf ve
Hurufiliğin önemli kaynaklarından İstiva
name 'nin müellifi Emir Gıyaseddin tutuklanmış , uzun süren yargılamadan sonra serbest bırakılmışlardı. Bazı kaynaklarda Hurufiler'in Herat'ta takibata uğra
malarının gerekçesi olarak bunların Şah
ruh'un ordusunda İbah'iliğ i yaymaları gösterilir. Fazlullah'a intisap ederek onun kı
zıyla evlenen ve Hurufiliğin inanç esasları
dığı başlıca

nı MaJ:ıremname

(Mul).arremname) adlı

eserinde anlatan Seyyid Emir İshak da Hurufiliği Horasan bölgesinde yaymak için
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HUROFILiK
göstermiş. bu sebeple Horasan
diye tanınmıştır. Seyyidü's-sadat
olarak anılan Emir ishak Cil an ve Şirvan ·da da Hurufi propagandası yapmıştır (Karagözlü, VI/31 [ 1375/19561. s. 67-74) .

faaliyet
mürşidi

İsfahan. Fazlullah-ı Hurufi isfahan 'ı birkaç defa ziyaret edip isfahan civarındaki
Toğci'de bir süre ikamet etmiş, bir mağa
rada inzivaya çekilmiş . Hurufi inançlarını
yaymaya başlamıştı. Burada ona ilk inanan kişiler olarak Fahreddin. Celal-i Burucirdi, Fazlullah-ı Horasani, Mir Abdullah-ı isfahani. Ali ei-A'Ia, Muhammed Naini ile Deştli bir kişiden söz edilir. Bazı kaynaklar bu sayıyı dokuza çıkararak feleklerin sayısıyla karşılaştırır (Şeybi, ll, 161 ).
Fazlullah ' ın idamından sonra bir grup Hurufi ile birlikte isfahan'a gelen Hacı Surh
adlı bir kişi burada propagandaya giri şe
rek taraftar toplamış. 83S'te (1431-32)
bir ayaklanmanın çıkmasına sebep olmuş.
bu sırada Şahruh ' un kumandanlarından
Emir Abdüssamed'in iki oğlu da öldürülmüştür. Bunun üzerine Hacı Surh derisi
yüzülerek katledilmiş, taraftarları da çeşitli şekillerde cezalandırılmıştır (Ajend,
S . 87).

Tebriz. Başlangıçta Hurufiler'le iyi iliş
kiler içinde olan Karakoyunlu Hükümdan
Cihan Şah zamanında HurCıfiler'in Tebriz'de ayaklandı ğ ı bilinmektedir (845/1441 ).
Bu ayaklanma ulemanın da desteğiyle
kanlı bir şekilde bastırılmış ve soo kadar
Hurufi öldürülmüştür (M. Cevad ŞekGr,
Xlll/4 [1357J, s. 133-146; Ajend, s. 91,
ı 02) . Kaynaklar. Pir-i Türabi adında bir
kişinin mezarından bahsederken Fazlull ah-ı Hurufi'nin kızı Fatma Hatun'un, eşi
Ali ei-A'Ia ' nın idam edilmesinden sonra
Tebriz' e gelip yerleştiğini ve burada Hurufiliği yaymaya çalıştığını. öldürülünce
Pir-i Türabi'nin kabrinin yanına defnedildiğini yazar. Bazıları ise bu kadını cezbeli
bir derviş olan Pir-i Türabi'nin karısı olarak gösterir (a.g.e., s. 96, ı 02). Kara Yusuf ile oğlu Cihan Şah ' ın Şii temayülde olmaları. özellikle Cihan Şah'ın dine ilgisizliği Hurufiler'in faaliyetlerine elverişli bir
zemin oluşturmuş. bu durum ulemanın
tepkisine. hatta tedbir almadığı takdirde meşruiyetini yitirmiş sayılacağını ima
edip hükümdan tehdit etmesine yol açmıştır. Bunun üzerine başta Mevlana Necmeddin olmak üzere ulema heyetinin verdiği fetvaya dayanan Cihan Şah'ın emriyle SOO HurQfi Tebriz'de öldürülmüş. cesetleri yakılmış. bunlarla ilişkileri bulunan
çok sayıda kişi de sürgün edilmiştir (M .
Cevad ŞekGr, Xlll/4 [ 13571. s. 138 vd.; Ajend,
S. 96-102) .

410

Irak-Suriye. Derviş Emir Ali Keyvan,
Ziya, Derviş Hamd-i Natık,
Hacı Isa Bitlisi. Hasan Haydari, Hasan Tirger. Seyyid Taceddin ve Seyyid Muzaffer
Hurufiliğin Irak'taki başlıca temsilcileridir. Daha sonra Emir Nurullah'la birlikte Aziz-i Cani ve Muhammed Tirger de
l r ak'a ge l miştir (Şeybl. ll, 163). Bunlar
Bağdat'ta propaganda yapıyor. diğer Hurufiler'le de ilişkilerini sürdürüyorlardı.
Suriye Hurufileri'nin önde gelen ismi Seyyid Nesimi Hurufiliği Suriye'de yaymakla
kalmamış. Anadolu'da çeşitli yerleri gezerek buralarda da faaliyet göstermiştir.
Derviş Sadr-ı

Mısır. Memlükler döneminde Kaygusuz
Sultan Tekkesi'nin faaliyete geçmesiyle
Hurufilik Mısır'da da yayılmaya başlamış
tır. Sultan Kansu Gavri Nesimi'nin şiirle
rine büyük ilgi göstermiş ve ona hayranlık duymuştur.

Anadolu. Genel olarak kabul edilen bir
göre Anadolu'da Hurufilik, Fazlullah-ı Hurufi'nin önde gelen halifelerinden
damadı Ali el-A'Ia vasıtasıyla yayılmıştır.
Bu zat genç yaşta Fazlullah'a bağlanmış,
onun idamından sonra Timurlular tarafın
dan Hurufiler'e uygulanan baskıdan kaçarak kardeşiyle birlikte Suriye'ye g itmiş,
Suriye ve Anadolu'da çeşitli yerleri dolaşarak Hurufi inançlarını yaymış. Fazlullah 'ın Cavidanname 'sini esas alıp Tevgörüşe

Hurüfilik

1', 189')

akımının

ana kaynak

kitabı

}J.idname ve Kıyametname gibi çeş itli
manzum eserler yazmıştır. Bu arada Kır
şehir'e de giden Ali ei-A'Ia bir müddet Hacı Bektaş-ı Veli tekkesinde kalmış. kimliğini gizleyerek Bektaşi gibi görünmüş,
buradaki dervişl ere Cavidanname'yi Hacı Bektaş-ı Veli'nin düşünceleri gibi sunm uş. kitapta yer alan ve dini hükümleri
gereksiz sayan bazı ifadelerin birer ilahi
sır olduğunu söyleyerek bunları gizli tutmalarını istemiştir. Hoca ishak Efendi (ö.
131011 893) Hurufiliğin Anadolu'ya bu şe
kilde girdiğini söyler (Kaşi{ü'l-esrar, s. 4
vd.); ancak daha eski kaynaklarda Ali elA'la'nın Anadolu'daki faaliyetleri hakkın
da bilgi mevcut değildir. Bazı araştırma
cılar. Hurufilik hakkında en güvenilir kaynak olan Emir Gıyaseddin'in İstivana
me'sinde Ali el-A'la 'n ın Anadolu'ya gittiğine dair bilgi bulunmamasını ve bizzat
Ali el-A'la'nın eserlerinde bu yönde bir
işaretin mevcut olmamasını göz önüne
alarak onun Anadolu'ya geldiğine dair bilgileri ihtiyatla karşılamaktadır (Birge, s.
60-61; Göl pınarlı, Hurüfilik Metinleri Kata/oğu, s. 28). Öte yandan Abdülbaki Gölpınarlı, Mir Şerif'in .lfacname'sinde kardeşiyle birlikte Anadolu'ya gittiğini, Hurufiliğe dair bazı kitaplarla Fazlullah'ın kitaplarını da yanında götürdüğünü söylemesini. yine Fazlullah'ın halifelerinden şa-

olan C.ividanname'den iki sayfa (Millet Ktp., Ali Emiri Efendi, Far. , nr. 1046, vr.
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ir Nesimi'nin Hacı Bayram-ı Veli ile görüş
mek üzere Ankara'ya gelmesini, Anadolu'da çeşitli yerleri gezmesini, halifeler yetiştirmesini, Reşaretname adlı eserin yazarı Refii'nin onun önde gelen halifelerinden olmasını, Bektaşller'in Neslmi'yi kendilerinden saymalarını. Alevller'in onu yedi büyük ilahi şairden biri olarak tanıma
larını delil göstererek Hurüfiliğin Anadolu'da yayılmasında ve Bektaşlliği etkilemesinde Mlr Şerif ile Nesimi'nin rol oynamış olabileceğini ileri sürer ( a.g.e., s. 28).
Hurüfi halifelerinin )01. yüzyılın başın
dan itibaren Tebriz ve Halep yoluyla Anadolu'ya gelerek propagandaya başladık
ları: inançlarını tasawuf, vahdet-i vücüd
ve ilm-i esrar-ı hurüf gibi daha önce mevcut olan fikir ve inançlar içinde gizleyerek
yaymaya çalıştıkları: Hor asan , Azerbaycan ve İsfahan'da olduğu gibi Anadolu ve
Balkanlar'da da hem halk hem yöneticiler arasında bir çevre edindikleri ve nihayet Kalenderller'in arasına sızdıkları bilinmektedir. Çelebi Sultan Mehmed ve oğlu
Sultan Murad zamanında başlayan Hurüfi etkisi Fatih Sultan Mehmed döneminde saraya kadar ulaşmış. Taşköprizade'
nin ifadesine göre genç padişah bile bir
ara bu harekete meyletmişti. Hurüfıler
Herat. İsfahan ve Tebriz'de uyguladıkları
taktikleri Osmanlı ülkesinde de uyguluyor. bir yandan yeniçeriler arasında taraftar bulmaya, bir yandan da padişahı etkileyerek Hurüfıliği devletin resmi mezhebi haline getirmeye ve iktidarı ele geçirmeye çalışıyorlardı. Durumun vehametini gören vezir Mahmud Paşa'nın ulemayı uyarması üzerine Fahreddln-i Acemi
Hurüfiler'in cezalandırılması konusunda
padişahı ikna etmiş. bunun üzerine yakalanan Hurüfiler Edirne'de öldürülmüştür
(Taşköprizade, eş-Şe~a'i~. s. 120). Hurüfiler Kanüni Sultan Süleyman döneminde de Osmanlı topraklarından sürülmüş
tür (Küçük Nişancı Mehmed, s. 234-238).
Buna rağmen )011 ve )0111. yüzyıllarda Hurüfilik Osmanlı toplumunu etkilerneye
devam etmiş, bir yandan Bektaşiliğin temel inançları arasına girerken öte yandan Bektaşilik'ten bağımsız temsilciler
yetiştirmiştir. Anadolu ve Balkanlar'da
Hurüfiliğin yayılmasında ve yaşamasında
Abdülmecid Pirişteoğlu ile Nesimi gibi şa
irlerin büyüketkisi olmuştur. Muhtelif kayıtlardan, )011. yüzyılda Anadolu ve Rumeli'deki çeşitli bölgelerde "ışık" (Taife-i ı şı kı
yan) adı verilen Hurüfiler'in takip edilmesine, tutuklanıp cezalandırılmasına dair
emirnameler gönderildiği anlaşılmakta
dır (Gölpınarlı . HurQ{ilik Metinleri Kata/o-

ğu, s. 32). Bektaşi görünen Hurüfiler, giderek sayıca azaimalarına rağmen daha
sonraki asırlarda da faaliyetlerini gizlice
devam ettirmişler, ancak hiçbir zaman
devlete karşı ayaklanma gücünü elde
edememişlerdir. Horasan. Irak-ı Acem,
Azerbaycan ve Suriye'deki Hurüfiler ise
daha erken dönemlerde etkinliklerini yitirmişlerdir. Halep, Bitlis. Sivas. Akçahisar. Eskişehir, istanbul gibi merkezler yanında Balkanlar'da Deliorman, Arnavutluk. Ergirikasrı, Filibe, Varna. Tatarpazarcığı ve ayrıca İskenderiye Hurüfiler'in zaman zaman varlıklarını duyurdukları merkezler olmuştur.
Hurüfiler inançlarını yaymak amacıyla
pek çok eser kaleme almışlardır. Bu eserlerde bazı bilgiler üstü kapalı biçimde verilmiş, bazan da harfiere ve sayılara birtakım anlamlar yüklenerek sembolik bir
anlatım yoluna gidilmiştir. Bu sebeple Hurüfi metinleri ve özellikle Fazlullah'a ait
Cavidanname zor anlaşıldığından bunlar için Lugat-ı Esterabôdigibi sözlükler
yazılmıştır. Sadık Keya'nın Vajename -i
Gürgani (Tahran 1330 h ş. ) adlı eseri de
bu niteliktedir.
Hurüfiliğin ana kaynağı Cavidanname'dir. Fazlullah'ın anlaşılması zor olan
Esterabad (Gürgan) lehçesiyle yazdığı Cavidanname'ye Cavidanname-i Kebir,
buna nisbetle daha kısa olan Cavidanname'ye de Cavidanname-i Şagirde
nilmektedir. Derviş M urtaza adlı bir Bektaşi Cavidanname-i Şagir'i esas alarak
1048'de (1638) eseri Dürr-i Ye tim adıy
la Türkçe'ye çevirmiş, Seyyid Kemal Haşimi de Cavidanname'yi şerhetmiştir
(Eir. , II. 843 ) Abdülmecid Firişteoğlu'nun
Işkname adlı Türkçe muhtasar tercümesine de C avidanname veya Cavidanname-i Sagir denilmektedir. Fazlullah'ın
diğer eseri Mu]J.abbetname Abdülmecid Pirişteoğlu tarafından Hidayetname
adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir.
Ali ei-A'Ia ile Emir Gıyaseddin ' in eserleri, Seyyid İshak-ı Esterabadi'nin Ta]J.]fi]fname ve Jjabname'si, Nesimi'nin divanı
ve Mukaddimetü'l-hakaik'ı, Nesimi'nin
halifesi Refıi'nin Reşaretname ve Gencname'si, Firişteoğlu'nun eserleri, Mir Şe
rif'in Reyanü'l-va]fı'ı. lşkurt Dede'nin
ŞaJQtname, Gülbaba'nın Miftôhu'l-gayb
adlı eserleri de Hurüfiliğin başlıca kaynaklarıdır. Ijutbetü'l-beyan ve Miftô]J.u'l]J.ayat isimli eserler de (Hoca İshak Efendi, s. 5, 7) Hurüfilik'te önemlidir.
Osmanlı

kültürü ve sanatı. içtimai ve
siyasi hayatı üzerinde Hurüfiler'in önemli
tesiri vardır. Hurüfilik inançları bir yandan

B ektaşiler aracılığıyla yeniçeriler üzerinde etkili olmuş. öte yandan Kalenderiler
ve Bektaşiler aracılığıyla halk arasında yayılmıştır. Hurüfilik, bilhassa İslamiyet'i yeni kabul eden Balkanlar'daki halk içinde
de taraftar bulmuştur. Bazı Osmanlı devlet adamları ile şairlerin bu hareketten
etkilendikleri. özellikle Nesimi'nin pek çok
Bektaşi ve Alevi şaire tesir ettiği bilinmektedir. Refıi. TirninnaL Usü!I. Kani, Sarı Abdullah Çelebi, Penahl, Muhyiddin Abdal,
Akyazılı İbrahim -i Sani. Yemin!, Gülbaba
(Misali). Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi,
Rühl-i Bağdadi, Aşık Viranl, Rüşenl, Diyarbekirli Hallll, Muhibbl (KanOnT). Baki, Azeri şairlerinden Hablbl, Hakiki, Hata! (Şah
İsmail) , Hayret!. Muhltl, şair ve tarihçi Gelibolulu An Mustafa Efendi. Mlr-i Alem Celal Bik gibi kişilerin Hurüfilik etkisi altın
da kaldıkları belirtilmektedir (Gö lpın ari ı,
HurQ{ilik Metinleri Kata/oğu, s. 28- 30; Norris. s. 93; Muhtar, IV 11 9861. s. 2 I 9-226).

Hurüfilik metinleri üzerinde çeşitli araş
bu hareketle ilgili eserlerin listeleri yayımlanmıştır. Bunların
başlıcaları E. G. Browne'un "Same Notes
on the Literature of the Hurufi Sect"
(JRAS, XXX i I 8981. s. 6 I -89). "Further
Notes on the Literature of the Hurufis
and their Connection with the Bektashi
Order of Dervishes" (a.g.e., XXXIX 119071.
s. 533-58 ı) . "Nüvisteha-yıl:lurüfiyyan" (tre.
Ataullah Hü seynT, Ferheng-i iran-zemfn,
XXVI 113651. s. 206-245) adlı makaleleriyle Abdülbaki Gölpınarlı'nın Hun1filik Metinleri Kataloğu'dur (Ankara I 973). Hurüfıliğin Anadolu ve Balkanlar'daki etkileri üzerinde de çeşitli çalışmalar yapılmış
olup bunların başlıcaları şunlardır: Harputlu Hoca İshak Efendi. Kaşifü'l-esrar
ve dafiu'l-eşrar (İstanbul ı 29 ı); Ahmed
Rifat, Mir'atü'l-Makasıd (istanbul ı 293);
M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk
Mutasavvıflar (İstanbul 1918, s. 363};
Abdülbaki Gölpınarlı, Hurufilik Metinleri Kataloğu (Ankara 1973, s. 1-33). "Façllallah-i Hurüfi'nin Oğluna Ait Bir Mektup" ( ŞM, I IAnkara I 9561. s. 37-57 ). "Façllallah-i Hurüfi'nin Wasiyet-nama'sı veya
Wasaya'sı" (a.g.e., II !istanbul 19571. s.
53-62). "B e ktaşilik- Hurüfılik ve Façll Allah'ın Öldürülmesine Düşürülen üç Tarih"
(a.g.e., V 1ı 9641. s. 15-22), "Hurüfilik ve
Mlr-i 'Alem Celal Bik'in Bir Mektubu" (TM,
XIV 119651. s. 93-110); Cemal Muhtar, "Hurüfi Türk Şairleri" (MÜiFD, IV 119861. s.
tırmalar yapılmış,

219-229).
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derlik ediyor du. 1968'de İttihadü kurrai'lalem başkanlığına seçildi. Ayrıca Mec-

HURÜFÜ'l-HECA
(bk_ ELİFBA)-
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HUSARI
(bk. SAT!' ei-HUSARl)_

L

_j

ı

HUSARI, Mahmud Halil
( -s~f .}.!> ~~)
(1917-1980)
Mısırlı

ve

L

kıraat

kari
alimi.

_j

17 Eylül 1917'de Garbiye vilayetinin
merkezi Tanta'ya bağlı Şübrannemle köyünde doğdu. Sekiz yaşında Kur'an hıfzı
nı tamamladı. Daha sonra Ezher'de öğre
nim gördü. Sesinin güzelliği ve Kur'an
tilaveti konusundaki üstün kabiliyeti onu
Kur'an ilimleri alanında çalışmaya yöneltti.
İ lk resmi görevine Vezaretü'l-evkaf'a
bağlı Meşihatü'l-mekarii'l-Mısriyye'de

kari olarak başlad ı ve el-Mescidü'l-Ahmedi'de görevlendirildi. Bu vazifesi on yıl
sürdü. 1944 yılında Kahire Radyosu'nda
Kur'an okuyacak hafızların seçiminde birinci oldu _19SS'ten itibaren karilik görevine el-Mescidü'l-Hüseyni'de devam etti.
Bu arada mekariü'l-Mısriyye müfettişliği
görevine tayin edildi; burada önce başkan
yardımcısı , ardından başkan oldu ( 1961 ).
el-Cem'iyyetü'l-amme li'l-muhafazat ale'lKur'ani'l-Kerim'in başkanı Lebib es-Said
tarafından ön hazırlıkları tamamlanan,
Kur'an-ı Kerim'in meşhur on kıraatinin
ikişer ravisinin okuyuşu ile sesli kaydının
yapılması çalışmalarına, Husari'nin hemen bütün İslam dünyasında yaygın olan
Asım b. Behdele kıraatinin Hafs rivayetini seslendirmesi ve kaydının yapılmasıyla
başlandı. Bu kayıt 18 Eylül 1961'den iti~
baren Kahire Radyosu'ndan yayımiandı
(Leb!b es-Sa!d, s. 90-91 ). Daha sonra kurulan bir Kur'an radyo istasyonu Husari'nin bu kaydını yaklaşık on yıl yayımlamış
tıc 1964'te Nafi' kıraatinin Verş, 1968'de
aynı imarnın Kalun ve Ebu Amr b. Ala kı
r aatinin DQri rivayetleri de Husari tarafından okundu ve kayıtl arı yapıldı (H usarı . AJ:ıkamü l):ıra'ati'L Kur'ani'L-Kerfm,
S.

mau'l - buhQsi'l- İ slamiyye li-şuuni'l-Kur

'an'a uzman üye olarak tayin edildi. Aynı
yıl Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnas ı r'dan el-UIQm ve'l-fünun ödülünü aldı.
İslam ülkelerinde yapılan çeşitli konferansiara davet edildi ve Kur'an okudu .
Amerika ve Rusya'ya gitti; buralarda devlet başkanlarından ödüller ve nişanlar
aldı. Son ödülü vefatının ardından Mısır
Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek tarafın
dan verildi. Birleşmiş Milletler' de, Amerikan kongresinde ve İngiltere Parlamentosu'nda Kur'an okuyan ilk kari olan Husari'nin gönüllere heyecan veren nağme
leri birçok kişinin müslüman olmasına vesil e oldu (a.g.e., s. 9). Husari ülkesinde
birçok hayır işine de öncülük etti. Bunlar arasında Kahire'de ve diğer yerlerde
Kur'an kurslarının açılması. karilerin meselelerini halletmek için Nekabe li-kurrai'l - Kur'an'ı tesis etme çalışmaları gösterilebilir. Hayatının sonlarına doğru doğ
duğu köyde, bünyesinde Kur'an kursu
olan bir cami yaptırma ve yanıbaşında
bir dini ilimler enstitüsü kurma arzusunu tahakkuk ettirmeye çalışıyordu. Malı
nın üçte birini bu kuruma ve diğer hayır
hizmetlerine harcanması için vasiyet etti. Husa ri 24 Kas ı m 1980 tarihinde vefat
etti.
Bütün ömrünü Kur'an-ı Kerim hizmetine hasreden Husari'nin kendine has bir
okuyuş tarzı vardı. Kıraatinin teganni ve
tekellüften uzak ve sade oluşu. sesini iyi
kullanması. meharic-i hurfıfa itina göstermesi, medlerde, gunnelerde, kalın ve
ince harflerin telaffuzunda ölçü ve disiplini gözetmesi onun okuyuşunun be lli
başlı özellikleridir_
Eserleri_ L AJ:ıkamü Jsıra,ati'l-Kur,a
ni'l-Kerim (Kah i re 1389/1 970). Tecvid ilminin kaideleriyle okuyuş hataları ve so-

9) .
Şöhreti Mı sır hudutları dışına çıkan

Husari, ölçülü ve örnek tilavetiyle bilhassa
Arap İslam dünyasına ve Uzakdoğu'ya ön-

Mahmüd

Halil
el-H usa ri

