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Bu tebliğimizde, Hurûfilik’in ne olup ne olmadığını ele alarak, Fazlullah Hurufî’nin, 

kendi içinde tutarlı bir sistem kurmak adına yaptığı yorumlarda kullandığı yöntemleri Batınilik 

çerçevesinden ele alacağız. 

Hurûfîlik’in ne olup/olmadığını anlamak için kısaca, tarih boyunca insanlığın ilgisine 

mazhar olmuş Hurufîlik Tasavvuru üzerinde durmak gerekir. 

1. HURÛFÎLİK TASAVVURU VE TARİHSEL SÜRECİ 

Hurûfî kavramı lügat manasıyla, harflere tâbi olan, harflerle çeşitli şekillerde uğraşan 

demektir. Terim olarak ise, Kur'an’daki harflerden bir takım manalar çıkarıp, İslam’ın inanç, 

ibadet ve uygulamalarına aykırı yorumlar getiren tasavvufî-bâtınî mezhep ve ekole verilen 

addır.1 Bu tanımlama genel bir tanımlamadır. Bu manada hurûfî kavramının özel kullanımı, 

Fazlullah-ı Hurûfî ile başlar.2 Ne var ki, hem Fazlullah hem de takipçileri hurûfî kavramını 

kendileri için kullanmamış, bu isim onlara başkaları tarafından verilmiştir. 

Fazlullah’dan önce, gerek İslam içindeki gerekse İslam dışındaki dinî gruplar veya 

şahıslar için hurûfî kavramını kullanmak, kavramın anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu 

yüzden biz, üç ayrı döneme ait üç ayrı kavram kullanmayı tercih edeceğiz. Bunlardan birincisi 

İslam’dan önce veya -kısmen- İslam dışındaki dinler/düşünceler içindeki görüşler için “harf-

sayı gizemciliği”; ikincisi, Fazlullah’dan önce ve İslam düşüncesi içindeki benzer görüşler için, 

“ilm-i hurûf”; Fazlullah’ın ortaya koyduğu görüşler için “Hurûfilik” kavramlarını kullanacağız. 

Bunlara ek olarak günümüzde ortaya çıkan bazı görüşler için de “harfçilik”3 kavramını 

kullanmak yerinde olacaktır. Bunların hepsini içine alacak şemsiye kavram olarak önerimiz 

ise “Hurûfîlik Tasavvuru” kavramıdır.  
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A. HARF-SAYI GİZEMCİLİĞİ 

Tarih boyunca insanların yoğun ilgisini çeken harf-sayı gizemciliğinin kökeni, kadîm 

medeniyetlere dayanır. Bu anlayış milâttan önce IV ve III. yüzyıllardan itibaren Ortadoğu'daki 

Helenistik- Gnostik izler taşıyan dinlerde ortaya çıkar ve baskı altındaki bazı gnostik 

grupların, mensuplarına gizli kalması gereken bilgileri şifreler yoluyla öğretmesiyle varlığını 

devam ettirmiştir. Mesela milâttan önce IV. yüzyıldan veya biraz daha erken dönemlerden 

itibaren Ege bölgesindeki sır dinlerinin Grek harflerine sayısal değerler yükleyerek kehanet 

formulasyonları geliştirdiği bilinmektedir. Bu kehanetlerden biri, Roma şehrinin 948 yıl sonra 

yeryüzünden silineceği bilgisini verendir. Kehanetin temel mantığı, “gematria" sistemine göre, 

Grekçe'deki Roma adının harflerinin sayısal değerlerinin toplamının 948 olmasıdır.4 

Yahudilikte harf-sayı gizemciliği denince, üzerinde durulması gereken kavram 

Kabala’dır.  İbranicede almak, kabul etmek anlamına gelen  “k-b-l” kökünden türemiş olan 

kabala, “alınmış gelenek” anlamında, 13. yüz yılın başında itibaren Yahudi mistik geleneği 

olarak kabul edilmektedir.5  

Yahudi tarihi boyunca çeşitli evrelerden geçen kabalanın, konumuzla olan ilgisi 

bakımından en önemli kaynağı, M.S. II-VI yüzyıllar arasında Babil’de yazıldığı kabul edilen 

Sefer Yetsira’dır (Yaradılış Kitabı).6 Bu kitap, dünyadaki yaratıcı güçleri kontrol etme 

teknikleri, büyülü harf kombinasyonları ve harflerin sayısal değerlerine yönelik hesaplamalar 

demek olan gematrianın (İslam dünyasındaki ebcede benzer yöntem) yanı sıra ilahi yaratma 

sürecinde yer alan 32 yapılanmadan bahseder. Buradaki 32 sayısı; hava, su, ateş, doğu, 

batı, kuzey, güney, yükseklik, derinlik ve Tanrı’nın ruhundan oluşup, madde dünyasına biçim 

veren 10 mücerred sayı (sefirot) ile İbrani alfabesini oluşturan ve yaratılışın maddi boyutuna 

karşılık gelen 22 harfin toplamından meydan gelmektedir.7 

Erken dönemlerden itibaren baskı altında yaşayan Hıristiyanlar, mensuplarına özel 

bilgileri aktarabilmek için metinlerinin çeşitli yerlerine şifreli cümleler koydular. Hıristiyanlıktaki 

bu eğilimi güçlendiren sebeplerden biri, erken dönemlerden itibaren onların harf-sayı 

gizemciliği konusunda uzman olan gnostik çevrelerle ilişki kurmalarıdır. Yeni Ahid'de 

kullanılan en önemli şifre 666 sayısıdır.8 Hıristiyanlar, tarih boyunca deccalı simgelediğini 
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düşündükleri 666 sayısını, düşman bildikleri pek çok kişinin adına uygulamışlardır.9 666 

sayısına ulaşabilmek için, kimi zaman kelimelerin harflerinin de değiştirilmesiyle, yapılan 

hesaplar sayesinde buradan kastedilenin kim olduğu hakkında her çağda yeni görüşler 

ortaya çıkmıştır. 666 sayısı, ilk önceleri diktatör bir Roma İmparatorunu (Neron) temsil 

ederken, Protestan olan Michael Stifel’e göre Papa X. Leo’yu; Katolik olan Petrus Bungus’a 

göre ise Martin Luther’i ve Hz. Muhammed (s)’i işaret etmektedir.10 

B. İLM-İ HURUF VE EBCED 

İlm-i hurûf, harfler ve rakamlarda tabiat ve hadiseleri etkileme gücünün bulunduğu 

veya bunların gaybdan haber vermede yararlı olduğu iddiasına dayanan -sözde- bir ilim 

dalıdır. Gizli anlamlar içerdiği kabul edilen harflerin insana ve tabiata tesir ettiği inancına eski 

Mısır, Yakındoğu ve Hint uygarlıklarında, daha sonraları Yahudi, Hıristiyan ve İslâm 

kültürlerinde rastlamak mümkündür.11 

İlk önceleri dağınık ve ne olduğu tam olarak anlaşılmaz şekilde ele alınan ilm-i hurûf, 

daha sonra tasnif edilerek bölümlere ayrılmıştır. Taşköprüzâde’nin bildirdiğine12 göre bu 

bölümler şunlardır: 

a. Havâs: Bazı kimselerin, insanları âlemde var olan manevi güçlerden istifade 

ederek onları etkileyip yönlendirmek için başvurdukları çeşitli yollardır. Bununla uğraşan 

kimselere “Ehl-i Havâs” denilir. Ayrıca havâs, insanlara manevî yollarla tesir ederek 

hastalıkları bu yolla iyileştirmek için okunan dualar hakkında kullanılan bir tabirdir.13  

b. Lugaz: Bulmaca yerinde kullanılan lugaz, bir şeyin adını anmadan vasıflarını üstü 

kapalı bir şekilde söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı, dinleyen veya okuyana 

bırakmaktan ibaret olan eğlenceli sözdür. Eski dîvânların çoğunda bulunduğu gibi, halk 

dilinde de hece vezni ile tertip edilenleri vardır.14 

c. Mu’ammâ: Bir esasa göre tertip olunmuş ve çok defa istenen isme delâlet eden 

bilmece, yanıltmacadır. Söylenmek istenen adın, işaret ve üstü kapalı bir yolla, manası gizli 
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ve zor anlaşılır, söz ve şekille ifade edilmesidir. Mu’ammâ, Lugaz'da olduğu gibi her şeye 

değil, sadece insan ismine delâlet eder.15   

d. Remil: Kum üzerine çizilen bir takım nokta ve şekiller vasıtasıyla gayba ait 

hükümler çıkarmak, geleceğe dair istek ve niyetleri haber verme ilmidir. Bu işi yapanlara 

"Rammâl” denilir. Önceleri kum üzerine çizilen çizgiler sonraları tahta ve kağıt üzerine de 

çizilir olmuştur. Remil ilminin İdris Peygambere dayandığı kabul edilir. Remil ilminin esası 

noktadır. Bu nokta ve çizgilerle bir takım şekiller yapılır. Bu şekillerin anâsır-ı erbaa, 

gezegenler ve burçlara olan nisbeti hesap edilerek tahliller yapılır ve hükümler çıkarılır.16 

e. Fal: Genelde ya bazı alet ve vasıtalarla ya da bazı yöntemlerle tahminlerde bu-

lunma, içinde bulunulan zamanla ve gelecekle ilgili yorumlar yapma işidir. Bu ilme sahip olan 

kişi belirli işlemler yapar, özel alet ve vasıtalar kullanır; ancak onun farklı bir yeteneği ve 

uymak zorunda olduğu zühd kuralları yoktur. Fala bazı teknikler, kurallar ve söz kalıplarıyla 

belirli şeylerden anlamlar çıkarıp olumlu veya olumsuz sonuçlara ulaşır. Elde ettiği bilgiler 

sonuç itibariyle kesin değil tahminîdir.17 

f. Cifr: Değişik metotlarla gelecekten haber verdiği iddia edilen ilmi veya bu ilmi 

kapsayan eserleri ifade eder ve cefr olarak da anılır. Şiî kaynaklarına göre Hz. Ali Kur'an'ın 

bâtınî manalarını Hz. Peygamber'den öğrenmiş ve insanların muhtaç olduğu bütün bilgileri 

cefr adı verilen kuzu veya oğlak derisi üzerine yazarak el-Cefr ve el-Câmi'a adlı iki eser telif 

etmiştir. Geçmiş peygamberlere verilen kitapların özünü, ayrıca kıyamete kadar ger-

çekleşecek bütün dinî ve siyasî olaylarla karşılaşılacak problemlerin çözüm yollarını ihtiva 

eden bu eserler ancak Ehl-i Beyt'e mensup imamlarca çözülebilecek rumuzlarla doludur. Bu 

tür eserlerde genel olarak harfe dayalı ve sayıya dayalı olmak üzere iki metot kullanılır.18 

g. Vefk: Ümit ve isteklerin gerçekleşmesi, hastalıkların şifâ bulması için yapılan 

tılsımlı duadır. Bir kimsenin istek ve arzularına uygun dua ve harflerin yazılı olduğu muhtelif 

şekillerdeki muska, hamail gibi şeyler hakkında da bu tabir kullanılır. Bir ayet, hadis, dua 

veya ismin ebced hesabına göre değerini, usulüne göre çarptıktan veya böldükten sonra, her 

birine bir harf/sayı yazılan küçük karelerden oluşan büyük kare sayesinde vefk oluşturulur.19 
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h. Azayim: İnsanların karşılaştığı kötülüklerden kurtulması veya yakalandığı 

hastalıklardan iyileşip sıhhat bulması için, okunan büyülü dualardır. Bir bakıma, bu maksatla 

yapılan efsun, sihir, büyü anlamına da gelir.20 

i. Nücûm: Yıldızların tesirine ve hareketine bakarak yeryüzünde olacak hadiseleri ve 

insanların geleceklerini keşfetme, gaibden haber verme bilgisidir. İlm-i Nücûm’a göre yedi kat 

gökteki yedi yıldızın (Ay, Utarit, Merih, Güneş, Zühre, Müşteri, Zuhal) her birinin hususi 

tabiatı ve hâkim olduğu iklimler ve yeryüzüne tesir ettiği saatler vardır.21 

İbn Haldun (ö. 808/1406) ilm-i hurûfu, ilm-i esrar-ı hurûf olarak isimlendirir ve kendi 

çağında bu ilme simiya dendiğini söyler. Ona göre başlangıçta İslam içinde bulunmayan bu 

ilim, uzun bir müddet geçtikten sonra aşırı mutasavvıfların (gulat-ı mutasavvıfa) zuhur 

etmesiyle ortaya çıkmıştır. Çünkü bu mutasavvıflar, felekler ve yıldızların ruhlarının, Allah’ın 

isimlerinin mazharı olduklarına inanıyorlardı. Harfler, isimlere sirayet etmiş, isimler de belli bir 

nizam içinde olan mükevvenata sirayet etmiştir. Mükevvenat ise yaratılmasından itibaren 

şekilden şekle girerek kendindeki sırları ve hikmetleri izhar etmiştir. Yani bu mutasavvıflar, 

ilahi isimlerin varlığa olan tecellisini açıklayabilmek için harfleri kullanmışlar, bunun sonucu 

olarak da simiya ilminin dallarından biri olan ilm-i esrar-ı hurûf ortaya çıkmıştır.22 

İbn Haldun, ilm-i hurûfla uğraşanların bu ilmi daha sonra ikiye ayırdığını söyler. 

Bunlardan birinci grup, harflerdeki tasarrufun sırrını, onların terkibindeki mizaca bağlayıp, 

unsurlar gibi harfleri de tabiatları itibariyle dört sınıfa ayırmıştır. Böylece harfler hava, toprak, 

su ve ateş unsurları üzerine taksim edilmiş oldular.23 

İkinci grup ise, harflerdeki tasarrufun sırrını, sayılara bağlamıştır. Çünkü ebced hesabı 

sayesinde harflerin her birine bir sayı denk gelmekte ve harfteki sır ile sayıdaki sırrın birbirine 

olan uygunluğu sayesinde vefkler oluşturulabilmektedir.24 

Esas itibariyle, rakamların gördüğü işlev yerine kullanılan ebced hesabı, daha 

sonraları, ilm-i hurûfun şubelerinin kullandığı bir metot olması hasebiyle, bunlarla karıştırılır 

olmuştur. Günümüzde kullandığımız, menşei itibariyle Hint kültürüne ait olan25 rakamların 

İslam dünyasında ilk defa tanınması ve kullanılması 156/773’te gerçekleşmiştir.26 Bundan 
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önce Müslümanlar, günlük hayatta rakamların yerine harfleri kullanmakta idiler.27 Hatta 

Avrupalılar bile, bu rakamları Müslümanlar sayesinde ve daha geç tanımıştır.28 Bilindiği gibi 

Avrupalılar da rakamların yerleşmesinden önce günlük hayatta sayıları, harfler yoluyla yazıda 

göstermekte; bu gün bildiğimiz Roma rakamlarının temelini oluşturan çeşitli harf-sayı 

sistemlerini kullanmaktaydılar.29 

Hint rakamlarının daha kullanışlı olmasından dolayı, günlük kullanımda zamanla 

ebced hesabının yerini alması sonucu, kanaatimizce, ebced hesabı daha özel bir alan olan 

ilm-i hurûfa has hâle gelmiştir. Bundan sonra, basit ve kullanışlı bir tek yönteme sahip olan 

ebced hesabı, üç yeni ve daha karmaşık yöntemi kullanır hale gelmiş ve aynı harflerle farklı 

sonuçlar elde edebilme imkânına kavuşmuştur.30 Böylece ebced hesabı, günlük ihtiyaçlardan 

daha girift olan ilm-i hurûf için daha kullanışlı hale gelmiştir. Bu yöntemleri şöyle 

sıralayabiliriz: 

a. Küçük Ebced (Asıl Ebced): Ebced düzenin de ilk dokuz harf 1’den 9’a; ikinci 

dokuz harf, onar onar olmak üzere 10’dan 90’a; üçüncü dokuz harf, yüzer yüzer olmak üzere 

100’den 900’e kadar değerlendirilir. Son olarak, ]غ[ harfi ise 1000’i gösterir.31 Böylece, yan 

yana yazılan harflerin sayısal değerlerinin toplanmasıyla elde edilmek istenen sayıya ulaşılır. 

b. En Küçük Ebced: Küçük ebceddeki, harflerin sayısal değerleri 12’ye bölündükten 

sonra kalan sayı her bir harfin karşılığı olarak kabul edilir. 12’den küçük olan değerler, küçük 

ebceddeki haliyle kalır.32  

c. Büyük Ebced: Harflerin okunduğu gibi yazılmış hallerinin, küçük ebceddeki 

değerleri nazarı itibara alınarak yapılır.33 Mesela, ]ج[ harfi, ]جيم[ şeklinde yazılır. Ortaya 

çıkan üç harfin küçük ebceddeki değerleri; 10= ى ,3= ج ve 40= م’dır. Büyük ebceddeki, ]ج[ 

harfinin değeri de 3+10+40=53’dür. Her bir harf için bu şekilde yapılan hesaplamadan elde 

edilen sonuç, o harfin büyük ebceddeki değerini gösterir. 
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d. En Büyük Ebced: Her bir harfin, küçük ebceddeki sayı değerinin Arapça isimlerini 

oluşturan harflerin, yine küçük ebced ile hesaplama yöntemidir. Mesela, ]هـ[ harfinin küçük 

ebceddeki değeri 5’tir. Bu da Arapça ‘da ]خمسة[ olarak isimlendirilir. Ortaya çıkan harflerin 

değeri; 60= س ,40= م ,600= خ ve  5= )ه( ة’dir. En büyük ebceddeki, ]هـ[ harfinin değeri ise 

600+40+60+5=705’dir.34 

Bu açıklamalar ışığında, harflerin dört ebced yöntemindeki sayısal değerleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 
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Ebced Düzeni Harfler Küçük Ebced En Küçük Ebced Büyük Ebced En Büyük Ebced 

 ابجد
 13 111 1 1 ا

 611 3 2 2 ب

 1035 53 3 3 ج

 278 35 4 4 د

 هوز

 705 6 5 5 ه

 465 13 6 6 و

 137 8 7 7 ز

 حطى

 606 9 8 8 ح

 535 10 10 9 ط

 575 11 10 10 ى

 كلمن

 630 101 8 20 ك

 1090 71 6 30 ل

 333 90 4 40 م

 760 106 2 50 ن

 سعفص

 520 120 - 60 س

 192 130 10 70 ع

 651 81 8 80 ف

 590 95 6 90 ص

 قرشت
 47 181 10 100 ق

 502 201 8 200 ر

 1077 360 6 300 ش

 320 401 4 400 ت

ذثخ  

 747 501 2 500 ث

 512 601 - 600 خ

 179 701 10 700 ذ

 ضظغ

 653 805 8 800 ض

 577 901 6 900 ظ

 111 1060 10 1000 غ

İslam dünyasında harf sayı gizemciliğine örnekler (Muğire b. Said el-Iclî’ ö.119/737; 

Sehl b. Abdillah et-Tusterî ö.283/896; Hallac-ı Mansur ö. 309/921; İhvan-ı Safâ’nın V./X. yy.) 

verilebilecekken ilm-i hurûfu yukarıda çizdiğimiz sınırlar içerisinde ilk kullananın Ahmed b. Ali 

El-Bûnî (ö. 622/1225) olduğunu söylememiz gerekir. Onun kırktan fazla eseri, İslâm âleminde 



sihir, havas ve muskacılık konusunda en çok başvurulan kaynaklardır.35 el-Bûnî’nin Şemsü'l-

Ma’arifi'l-Kübrâ adlı eseri de cefr literatürü arasında yer alır. Bûnî, sayı ve harfler arasındaki 

münasebetlerden (vefk), ayrıca bazı geometrik ve girift şekillerden ruhanî tesirlerin meydana 

gelebileceği düşüncesindedir. Bu eserini, başta esmâ-i hüsnâ, besmele, Fatiha ve Âyetü'l-

kürsî olmak üzere bazı dua, âyet ve sûrelerin manevî tesirlerine dayanarak maddî âlemde 

birtakım tasarruflarda bulunmanın mümkün olduğu görüşünden hareketle telif etmiştir.36 

el-Bûnî, harflerle ilgili teorik tartışmaları amelî ve tatbikî sahaya çıkarmıştır. Bunu 

yaparken, sadece Kuran harfleriyle, besmeleyle ve bu ikisiyle ilgili konularla yetinmemiş 

bunlardan hareketle gündelik hayata yönelik sırlar da ortaya koymuştur. Ona göre ilm-i hurûf, 

kullanıcısının iyi veya kötü olmasına bakılmaksızın tabiatı ilmin sahibine boyun eğdiren bir 

meslek ve vesiledir.37 Onun, çalışmamızla bağlantılı olarak, en önemli görüşü, 28 ve 32 harf 

hakkında söyledikleridir. O, yaratılışın başında Âdem'e öğretilen isimlerin aslında 32 harf; 32 

harfin 28'inin "apaçık Arapça" (arabiyyen mübînen) harfleri; geriye kalan dört harfin ise zayıf 

lafızlı müdgam harfler olduğu görüşündedir.38  

İslam düşünce tarihinde ilm-i hurûfun zirve yaptığı isim, büyük mutasavvıf İbn 

Arabî’dir (ö.638/1239). İslam kültüründe ilm-i hurûfun şekillenip yaygınlaşmasında çok önemli 

yer işgal eden İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye isimli eserinde konuya geniş yer ayırmıştır. 

O bu eserinde harfler için şöyle der:  

“Harfler bizim gibi bir topluluktur, onlar da sorumlu ve muhataptır. İçlerinden 

peygamberler ve kendilerine göre isimleri vardır. Bunu sadece keşif ehli bilebilir. 

Harfler âlemi bütün âlemler içinde en düzgün konuşan ve en açık ifade sahibi olan 

âlemdir. Onlar da çeşitli kısımlara ayrılır: bir kısmı ceberût âlemi…, bir kısmı en üst 

âlem…, bir kısmı orta âlem…, bir kısmı ise süflî âlemdir…. Onların arasında da 

seçkinler, seçkinlerin seçkinleri ve seçkinlerinin seçkinlerinin seçkinleri bulunur.”39 

Söz konusu eserinde tek tek harflerin özelliklerinden bahseden İbn Arabî elif harfine 

özel bir önem atfeder. Ona göre elif bütün harflerin hammaddesi gibidir. Bütün harfler elif’in 

farklı şekiller almasıyla meydana gelir. Bu yaklaşım vahdet-i vücud düşüncesinin en teknik 

konularından birisidir ve İbn Arabî bunu şöyle açıklar. Elif, bir sayısının bütün sayılara 

yayıldığı gibi, bütün mahreçlere yayılır. O harflerin dayanağıdır, her şey ona ilişir, o hiçbir 

şeye ilişmez. Bu özelliğiyle de bir’e benzer, çünkü sayıların varlıkları ona ilişir, o ise hiç birine 
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bağlı değildir. Bir, bütün sayıları ortaya çıkarır, sayılar ise onu ortaya çıkaramazlar. Bir, 

herhangi bir mertebeyle sınırlanmadığı gibi, elif de bir mertebe ile sınırlanmaz. Elif bütün 

mertebelerde kendini gösterir.40 

Harf ve sayı arasındaki ilişkiyi bu şekilde kuran İbn Arabî, aslında kullanmış olduğu 

harf sembolizmiyle vahdet-i vücud çerçevesinde Allah-âlem ilişkisini yorumlamıştır.41 

3. HURÛFÎLİK 

Fazlullah’ın kurduğu Hurûfîlik, temelde vahdet-i vücud düşüncesine dayanan, içinde 

Ehl-i Sünnet ve Şiilik’ten unsurlar barındıran, örnek aldığı Bâtınî metotlar sayesinde 

varlığın birliğini ispat etmek için harfleri ve sayıları kullanarak orijinal yorumlar yapan, 

mehdici/mesihçi bir fırkadır.42 

Tebliğimizin konusu açısından yukarıdaki tanımın üzerinde duracağımız kısmı 

“varlığın birliğini ispat için harf ve sayıları Bâtınî metotları kullanarak yorumlama” kısmıdır. 

Burada tespit etmemiz gereken bir yorumun neden ve nasıl “bâtınî” olarak kabul edileceğidir. 

Bir yorumun bâtınî sayılabilmesi için bilgi kaynağının önemi burada ortaya çıkmaktadır. 

Bâtınî yorum elde edilirken, beyanî epistomoloji yerine irfani epistomolojinin kullanılması 

yeterli olmaktadır. İrfanî epistomoloji iki farklı şekilde karşımıza çıkar. Birincisi Şia’daki, 

nassları yorumlarken masum imamdan geldiğine inanılan bilgiyi tereddütsüz kabul etme; 

ikincisi ise sûfîlerin tecrübesi olan keşf ve müşahede ile bilgi edinme olarak özetlenebilir.43 

Fazlullah’ın bilgi edinme kaynağı olarak oldukça önem verdiği yöntemlerin başında 

rüya gelmektedir. Onun ve takipçileri için rüyada elde edilen bilgi kesin bilgidir ve rüya te’vil 

edilmelidir. Nitekim Fazlullah da hem kendi gördüğü rüyaları hem de kendisine anlatılan 

rüyalar te’vil etmiş, buradan çıkan bilgileri kendisi ve takipçileri kesin bilgi olarak test ve kabul 

etmişlerdir.44 

Mesela, Fazlullah Tebriz’de iken h. 775 yılının Ramazan ayında (Şubat-Mart 1374) 

gördüğü bir rüya ile huruf-ı mukattaa’nın ve günlük yapılan ibadetlerin sırrına ulaştığına 
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inanmıştır.45 Böylece kırk yaşında iken Hak kendisine âşikar olarak tecelli etmiş, kâinattaki 

bütün sırlar ile peygamberlerin makamı kendisine açıklanmıştır.46 

Bu rüyanın kendisine verdiği yetki ile huruf-ı mukattaaya kendince farklı bir yorum 

getiren Fazlullah’a göre Kur'an'ın sırrı, yirmi dokuz sürenin başında bulunan hurûf-ı 

mukattaa’dadır. Bunların tamamı, tekrarlardan çıktıktan sonra, 14 harften (  هـ ، ی،ا، ل، ر، ك، 

ا، ل، ر، ك، هـ، ) ibarettir. Bu harfler söylendiği gibi yazılırsa sayı 17’ye ( ع، ص، ط ، س، ح، م، ق، ن

 çıkar. Bu on yedi harfe "muhkemât" denir. İnsan günde (ی، ع، ص، ط ، س، ح، م، ق، ن، ف، د، و

farz olarak 17 rek'at namaz kılar. Muhkemât buna işarettir. 17 harfin dışındaki 11 harfe 

"müteşabihât" denir. Seferi birinin kıldığı 11 rek'at farz namaz da müteşabihât sayısıncadır.47 

Fazlullah’ın varlığın birliğini anlatabilmek için kullandığı en önemli kavram, kelime-i 

ilahî kavramıdır. Fazlullah, bu kavramı 28 kelime-i ilahî ve 32 kelime-i ilahî olarak kullanır.  İlk 

bakışta Arap alfabesindeki 28 harf ve Fars alfabesindeki 32 harf gibi anlaşılan bu kavramdan 

asıl maksat gerçekte başkadır. Çünkü Fazlullah kelime-i ilahî kavramını eserlerinde harf’den 

farklı anlamda kullanmaktadır.48 Bu ayırıma gitmesinin sebebi, Allah’ın varlıklara tecelli 

etmesini açıklarken kullanacağı soyut bir kavrama ihtiyaç duymasıdır.  

Ona göre Allah’ın isimleri 28 kelime-i ilahî’den onlar da 28 mücerred harften ibarettir. 

Mücerred harfler şekilden, suretten, hey’etten ayrılınca 28 kelime-i ilahî kalır. 28 kelime-i ilahî 

ezeli ve ebedidir. Nasıl ki güneş ışığı güneşin zatıyla birleşikse, 28 kelime-i ilahî de Allah’ın 

zatıyla kaimdir.49   

Fazlullah, kelime-i ilahînin harften ayrımını bu kavrama soyut anlam yükleyerek 

sağlamaktadır. Bunu da, her bir sözcüğü oluşturan en küçük ses birimini ele almakla yapar. 

Buna göre, kelime-i ilahî insanın zihninde oluşan kavramın en küçük yapı taşıdır. İnsanın 

zihnindeki kavram en son kelime-i ilahîye kadar bölünebilir. Harf ve nokta ise kelime-i ilahînin 

sadece sûreti ve alemidir. Kelime-i ilahî için mazi, müstakbel, hal, şekil, suret, uzunluk, 

derinlik, araz, renk söz konusu değildir. Bunları ne vehm ile, ne farzetmekle, ne akletmekle 
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ve ne de tasavvur ile bölmek ve parçalamak mümkün değildir. Çünkü bunlar Allah'ın zatıyla 

kaimdirler.50  

Fazlullah, ortaya koyduğu kelime-i ilahî kavramına delil aramaktan da geri 

durmamıştır. Kur'an’da geçen müteşabih ayetlerdeki “Allah’ın eli”51 ve “onun avucu”52  gibi 

kapalı ifadelerden kastın 28 ve 32 kelime-i ilahî olduğunu ileri sürmüştür.53 Diğer bir delil 

olarak da Hz. Peygamberin, Hz. Hamza’nın cenaze namazını 72 tekbir ile kıldırmasını 

sayar.54 28 kelime-i ilahînin bast (okunduğu gibi yazılması) edilerek yazılması sonucu ortaya 

çıkan 72 harfle bunu eşleştirir.55 

Fazlullah’a göre 28 kelime-i ilahî (ve 32 kelime-i ilahî) kendi zatında birdir. Zira hepsi 

Allah’ın sıfatı olması yani Allah kendi sıfatlarını bunlar sayesinde bildirdiği için bir olmak 

zorundadır. Fazlullah, bu birliği ifade etmek için, aslında Allah’ın sözü manasında, kelime 

(logos) kavramını kullanır. 28 ve 32 kelime-i ilahînin zatında bir olması sonuçta âlemdeki 

varlıkların da birliğini getirmektedir.56 Bu birliğin göstergesi olarak Allah bütün varlığa tecelli 

etmiştir. Allah’ın varlığa tecelli etme şekli aynı zamanda bu tecelli’nin delilidir. Bu 

şekilleri/delilleri şu şekilde sayabiliriz57: 

1. Şekil/Delil: Her bir varlığın mutlaka isminin olmasıdır. Varlığın ismi, 32 kelime-i 

ilahînin göstergesi olan 32 harfin bir kısmı ile oluşmaktadır. "Allah her şeyi kuşatmıştır"58 

ayetiyle kastedilen, Allah’ın isimlerini oluşturan kelime-i ilahîlerin aynı zamanda varlıklarında 

isimlerini de oluşturmasıdır.59 Böylece Allah’ın vahdaniyetinin gereği olarak 32 kelime-i ilahî 

bütün eşyada, eşyanın isimleri sayesinde tecelli etmiştir.60 Bunun açıklamasını Fazlullah, şu 

şekilde yapar; şey’in zatında bil-kuvve var olan isim, insanın zihninde veya hariçte ortaya 

çıkan sözün medlulünden başkası değildir. Yani her isme mutlaka bir söz delalet eder. 

Allah’ın isimleri için de bu durum aynıdır. Allah’ın zatında tecelli edip zuhura gelen 32 kelime-
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i ilahî, bir araya gelip terkip kurarak ıstılahları (kavram) meydana getirir. Bu ıstılahlar da 

kâinattaki cisimlerin, kendi zatlarında bil-kuvve var olan, isimlerine delalet eder.61 

2. Şekil/Delil: Her bir varlığın hakikatini ve ruhunu oluşturanın savt/ses olmasıdır.62 

Varlığın ilk zuhuru sesle olmuştur.  Ses, gayb âleminden şehadet âlemine gelen her varlıkta 

mevcuttur. Ancak canlılarda bil-fiil, cansızlarda ise bil-kuvve mevcuttur. Cansız bir şey, başka 

bir cansıza vurulursa, onun cevheri olan ses zuhur eder. Canlılarda ses, irade ve ihtiyarla 

zahir olur. Sesin en mükemmel hali, kelâm yani sözdür. Kelâm ise ancak insanlarda zuhûr 

eder.63 İşte her varlıkta bulunan bu ses, 32 kelime-i ilahînin dışında değildir. 

3. Şekil/Delil: Her bir varlıkta görülebilen hatt-ı istivadır. " ... sonra Arş üzerine istiva 

etti"64 ve " ... bütün çiftleri yarattı"65 ayetlerinde, yerde ve gökte var olan her şeydeki hatt-ı 

istivanın varlığına işaret edilmiştir. Hatt-ı istiva daha önce açıkladığımız üzere insanın 

yüzünde 28 ve 32 kelime-i ilahînin görülmesi için bir alamet, Allah'ın eşyadaki ihatasını 

gösteren bir delildir. Böylece onu müşahede etmemize imkân tanır.66 

4. Şekil/Delil: [کن]  emrinin karşılığı olarak her bir varlıkta 6 yönün67 bulunmasıdır. 

Bu yönler sırasıyla sağ-sol-arka-ön-yukarı-aşağıdır. Bu altı yön, [کن]  emrinin harflerinin bast 

(okunduğu gibi yazıldığında) edildiğinde ortaya çıkan 6 harfe ]كاف نون[  denk gelir. Allah’tan 

ilk sadır olan ve kelime-i ilahîden oluşan bu emir68 karşısında mahlûkatta 6 yön ortaya 

çıkmıştır.  Allah'ın, 6 yönden varlığı ihata etmesine diğer bir açıklama da "Şüphesiz Rabbiniz 

Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine istiva etti"69 ayetinden hareketle 

yapılır. Bu ayete göre yaratılış, istiva da dâhil olmak üzere 7 günde gerçekleşmiştir. 7 günün 

saatleri toplamı, 6 kere 28 saate eşittir (7x24=6x28). Bu 6 tane 28 saatten her bir 28 saat, 28 

kelime-i ilahîyi gösterir ki bu da kelime-i ilahînin eşyayı 6 yönden ihata etmesi anlamına 

gelmektedir.70 Ayrıca 12 burcun her biri 30 derecedir, toplamda bunlar 360 derece yapar. Bu 

da, (28 kelime-i ilahî + 32 kelime-i ilahî) x 6 yön=360 şeklinde formüle edilir ki 6 yönü olan 
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tüm mevcudatın üzerine 28 ve 32 kelime-i ilahînin muhit olduğunu dolayısıyla da Allah’ın 

tecellisini gösterir.71 

5. Şekil/Delil: Her bir varlığın sahip olduğu şekildir. Nitekim "Herkes şekline 

(mizacına) göre amel eder"72 ayetinde geçen her varlığın şekli, Allah ]اهلل[ ismindeki üç 

harfin, yani elif, lam, he  ه[-ل-]ا 'nin düz, kıvrık veya dairesel şekilleri tüm eşyanın mümkün 

olan şekillerini kapsar. Yani her varlığın şekli, Allah'ın ismindeki harflerin ait olduğu 32 harfin 

şekillerinden biri olmak zorunda olduğuna göre, Allah'ın ve dahi 32 harfin her şeye muhit 

olduğu görülür.73 

Fazlullah, bütün varlıkta meydana gelen tecelliyi böylece ele aldıktan sonra özel 

tecelliyi insan üzerinden açıklar. Zaten en çok üzerinde durduğu da bu özel tecellidir. İnsan 

da ortaya çıkan özel tecelli, genel tecellinin yukarıda bahsettiğimiz beş şeklinden/delilinden 2. 

ve 3. şeklin/delilin geliştirilmiş halidir. Bu geliştirme, insanın diğer varlıklar arasındaki hususi 

yerine paralel olarak ortaya çıkar. Fazlullah, insanın diğer varlıklardan farklı olan iki özelliğini 

(konuşma ve insan yüzü), özel tecelliyi genel tecelliden ayırmak için kullanır. Ancak dikkat 

edilecek husus, insanın hem genel tecelli hem de özel tecelliye mazhar olmasıdır. İnsana 

has tecelliyi, genel tecelliden ayıran iki özelliği şöyledir: 

1. Fazlullah, insanın konuşmasının, onda ortaya çıkan tecellinin göstergesi sayar. 

Diğer varlıklardan farklı olarak konuşabilen insan, “biz emâneti, göklere, yere ve dağlara 

sunduk; onu yüklenmekten kaçındılar, on(un sorumluluğun)dan korktular; onu insan yüklendi; 

(fakat onun ağır sorumluluğunu tam kavrayamadı) doğrusu o, çok zâlim, çok câhildir”74 

ayetindeki “emanet”i yüklenmiştir. İşte bu emanet, konuşmadır.75 Bütün varlıklarda ortaya 

çıkan genel tecellinin delili kabul edilen ses, insanda en mükemmel şekliyle, konuşma olarak 

kendini gösterir. Bu mükemmellik, insanda ortaya çıkan özel tecellinin sebebidir.76 

2. Bütün varlıklarda görülebilen hatt-ı istiva77, insana has olarak yüzünde bulunur.78   

İnsanın yüzünü iki eşit parçaya bölen bu hayali çizgi sayesinde, 28 ve 32 kelime-i ilahînin 
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alameti olan hatt-ı ümmiyye79 ve hatt-ı ebiyye80 belirmiştir. 28 ve 32 kelime-i ilahînin alameti 

hiçbir varlığın yüzünde belirmezken sadece insanın yüzünde bu özellik vardır.81 Bu yüzden 

Fazlullah, insanda tecellinin şekli/delili olan, 28 ve 32 kelime-i ilahînin belirmesini bil-fiil; diğer 

varlıklarda belirmesini de bil-kuvve olarak kabul eder.82 

Fazlullah, bu iki madde sayesinde insanda ortaya çıkan özel tecellinin, diğer 

varlıklarda görülen genel tecelliden daha üstün olduğu görüşündedir. Zira diğer varlıklardaki 

tecelli parça parça iken insandaki ise bütündür.83 28 ve 32 kelime-i ilahînin tamamına mazhar 

olan insan, özellikle de insan-ı kâmil olan Hz. Âdem, varlıklar arasında müstesna bir yere 

sahiptir.84 Bundan dolayı bütün varlık Allah’ın isimlerinin karşılığında iken ilk insan olan Hz. 

Âdem onun ism-i âzamıdır.85 

SONUÇ 

Harf ve sayıları kullanarak dini metin veya nassları yorumlama çabaları insanlık 

tarihinde oldukça eskidir. Bu yorumlama biçimi kültür, inanç, yaşam tarzı vb. etkenlerle 

farklılıklar gösterebilmektedir. Yapılması gereken bu farkları göz önüne alarak kavramları 

kullanmak olmalıdır. 

Bu ihmal edildiğinde Hurufilik kavramı, her sayı-harf yorumlamasına verilen genel bir 

kavram haline gelmektedir. Kanaatimize göre bu genelleme, tarihen sabit olan ve Fazlullah 

Hurufî tarafından kurulan fırkaya haksızlık yapmakta ayrıca da müphemlik katmaktadır. 

Tebliğimizde yapmaya çalıştığımız üç ana kavram ayırımı sayesinde, Batınî metotların 

farklılıklarını tespit ettik. Mesela Fazlullah batınî metotları kullanırken ebced hesabını hiç 

dikkate almamış ve kendine mahsus harf-sayı kombinasyonları üretmiştir. Buradan hareketle 

Fazlullah’ın kullanmış olduğu Batınî metodu sistemli, kendi içinde tutarlı ve bir fırka 

oluşturmaya yeterli bir metot olarak tavsif edebiliriz. 

                                                                                                                                                                                     
ve Fazlullah tarafından Hz. Âdem’in yüzündeki çizgilerin sayılarının belirlenmesinde kullanılmıştır. bkz. Derviş 
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