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Özer ENÖDEYİCİ1

ÖZET

Hurufîlik, harfl ere ve sayılara yüklediği 

yeni anlamlar ile İslamî akideleri ve var olu-

u izah etmeye çalı an bir inanç sistemidir. 

Bu akımdan bahseden muteber kaynaklar, 

onun Alevî-Bekta î geleneğini etkilediğin-

de hemfi kirdirler. Tarihî metinlerin tanıklığı 

ile bu etkile im kanıtlanabilir. Çalı mada, 

Alevî-Bekta î çevrelere ait olduğu anla ılan 

bir metinden hareketle 72 sayısının bu açı-

dan tahlili yapılacaktır. Hurufîlik tesiri ile 

Alevîlikte kullanıldığı anla ılan bu sayının, 

yeni yorumlarla geni letildiği gösterilecek-

tir. Alevî-Bekta î dü üncesindeki Hurufî 

tesirinin tüm yönleriyle ortaya konabilmesi, 

bu türden çalı malara olan ihtiyacı göster-

mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alevîlik, Hurufîlik, 

Nesîmî, Tevil, Harf, Sayı.

1 Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebi-
yat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

ABSTRACT

 Hurufi sm is a faith system which tries 

to explain İslamic orders and the subsistence 

with new meanings of letters and numbers. 

Respected sources that mentioned this 

movement are agreed about it’s infl uence 

to Alevi and Bektashi. This coaction can be 

proved by testimony of historical texts. In 

this study, number 72 will be analyzed ac-

cording to this fact and an Alevian text will 

be published. In this text it can be seen that 

this number which is used by Alevi after 

a Hurufi  infl uence takes new dimensions 

with new commentaries. This kind of stud-

ies must be done to explain Hurufi  effect in 

Alevi-Bektashi tought. 

Key Words: Alevi, Hurufi sm, Nesîmî, 

Commentary, Letter, Number.

GİRİ

Hurufi lik, Türk edebiyatı tarihi, Türk 

kültür, dü ünce ve inanç tarihi açısından 

önem arz eden bir akımdır. Türk edebiyatı-

na birçok air, müellif ve mütercim kazandı-

ran bu akım; Anadolu Türklüğü tarafından 

Alevî-Bekta î dü üncesinin kabulü ve des-

ALEVÎLİKTE HURUFÎ TESİRİNİN VE ISTIRABIN 

TEMSİLİ OLARAK YETMİ  İKİ SAYISI

NUMBER 72 AS A REPRESENTATION OF HURUFI 

INFLUENCE ON ALEVI AND THE PAIN
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teği ile Rumeli’ye kadar ta ınmı  ve asırlar-

ca ya atılmı tır.2

Hurufîliğin Alevî-Bekta î zümreler üze-

rindeki etkisinden bahseden kaynaklarda, 

bu etkile im u ayrıntılar üzerinde durularak 

aktarılır: Hurufîliğin kurucusu Fazlullah-ı 

Esterâbâdî’nin idamını takip eden yıllarda 

Timur yönetiminin sergilediği sert tavır ve 

takibat neticesinde Hurufîler, Anadolu’ya 

ve oradan da Rumeli’ye geçerler. Fatih Sul-

tan Mehmet zamanında saraya kadar gire-

bilen bu akım, Sadrazam Mahmut Pa a’nin 

delâleti ve Fahreddin-i Acemî’nin nüfuzu ile 

saray çevresinden uzakla tırılır ve Hurufîler 

yakılarak cezalandırılır (Huart, 1987: 599). Bu 

geli meler neticesinde Hurufîler; Kalenderî3 

ve Bekta î tekkelerinde kendilerine yer edi-

nerek inançlarını yaymaya devam ederler.4 

2 Bu ifadelerle ilgili olarak, Kaynakça’da verilen eser-
lerin değerlendirmelerine ba vurulabilir. Metindeki 
resim, Manisa İl Halk Kütüphanesi 45 Hk 1143/2 nu-
maralı “Mukaddimetü’l-Hakâyık” yazmasından alıntı-
lanmı tır.

3 Hurufi lîğin Kalenderîlik üzerindeki etkisini Ahmet 
Ya ar Ocak (1992: 155) u ekilde belirtir: “Fazlullah-ı 
Hurufî’nin en tanınmı  ve en ileri gelen halifesi olup 
bir ara Anadolu’ya gelmi  bulunan ve ulûhiyet iddia 
ettiği gerekçesiyle 1418 yılında Halep’te diri diri derisi 
yüzülerek öldürülmü  bulunan Nesîmî’nin, hemen he-
men bütün Kalenderî zümrelerinde takdis edildiğini, 
divanının el kitabı niteliğini ta ıdığını ve hatta içinde-
ki bazı parçaların ilahi tarzında Kalenderî ayinlerinde 
okunduğunu, XVI. ve XVII. yüzyıllardaki Avrupalı 
seyyah ve gözlemcilerin eserlerinden anlıyoruz.”

4 Bu hususla ilgili olarak Hoca İshak Efendi’nin Kâ ifü’l-
Esrâr ve Dâfi ‘ü’l-E râr’ından hareketle aktarılan bilgiye 
göre, Fazlullah-ı Hurufî’nin halifesi olan Aliyyü’l-Alâ, 
Anadolu’ya gelip Hacı Bekta  Tekkesi’nde oturarak 
Bekta îlere Hurufîliği telkin etmi tir (Bkz. Gölpınarlı, 
1989: 27). 

Fazlullah’ın dü üncelerinin Anadolu ve 
Rumeli’ye nüfuz edi inde, Hurufî akideleri-
ni konu alan eserlerin yanı sıra, ba ta Nesîmî 
olmak üzere lirik ve co kun iirler kaleme 
alan airlerin de önemli rolü olur. “Nitekim 
hâlâ Nesîmî, Bekta îlerce kendilerinden sa-
yılmakta, Alevîlerce de yedi büyük ve ilahi 
airin biri tanınmaktadır.’’ (Gölpınarlı, 1989: 

28). Hurufîlik, kendisinden doğrudan ya da 
dolaylı olarak ilham alan birçok sanatçının 
eserinde bir mevzu olarak i lenir.5 İréne 

5 “Hurufîlik birçok tarikat sahipleri üzerinde etki yap-
mı tır. Hiç Hurufî olmayan airler bile manzumelerin-
de Hurufîlik ile ilgili kelimeler ve terimler bulundur-
mu lardır. Gerçi bütün tasavvufl ar ‘esrâr-ı hurûf’a, 
harfl erin ve noktanın erdemine inanırlar. Ama birçok 
tarikat sahipleri bu derecede kalmamı lar, Hurufîliğin 
remizlerini ve terimlerini benimseyerek eserlerinde 
kullanmı lardır’’ (Levend, 1971: 178-179). Hurufîlikten 
etkilendiği tespit edilen airlerden bazılarının ismi u 
ekildedir: “Refi î, Temennâyî, Usûlî, Kânî, Sarı Ab-

dullah Çelebi, Penâhî, Muhyiddin Abdal, Akyazılı 
İbrahim-i Sânî, Yemînî, Gülbaba (Misâlî), Oğlanlar ey-
hi İbrahim Efendi, Rûhî-i Bağdadî, Â ık Viranî, Ru enî, 
Diyarbekirli Halilî, Muhibbî (Kanunî), Bâkî; Azerî a-
irlerden Habibî, Hakikî, Hataî ( ah İsmail), Hayreti, 
Muhitî, air ve tarihçi Gelibolulu Mustafa Âlî Efendi, 
Mîr-i Âlem Celâl Bik gibi ki ilerin Hurufîlik etkisi altın-
da kaldıkları belirtilmektedir.’’ (Ünver, 2003: 93). 
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Mélikoff; Hurufîliğin, Bekta îliğe nüfuzu 
sayesinde varlığını sürdürdüğünü, “Bekta-
ilik sayesinde Hurufîlik yüzyıllara meydan 

okuyabildi.” cümlesiyle ifade eder (2006: 

186).6 

Hurufi lik ve Bekta îliğin bulu ması, bu 

iki duyu  ve dü ünü ün birbirine ileri düzey-

de uyum sağlaması neticesini doğurur. Öyle 

ki Hurufîlik, bu münasebetten sonra ayrı bir 

dü ünce olarak anılmaz, Alevî ve Bekta î fi k-

riyatının bir parçası olarak varlığını devam 

ettirir. Hurufîliğin, Alevîlik ve Bekta îlik ile 

kurduğu münasebet tespit edilmekle birlik-

te, bu ili kinin ayrıntıları, tarihî metinlerin 

kar ıla tırmalı tanıklığına ihtiyaç göster-

mektedir. Acaba Alevî ve Bekta î airler ve 

müellifl er, harf-sayı unsurunu Hurufîlikten 

aynen alıp kullandılar mı, yoksa ona yeni 

unsurlar, yeni teviller ilâve ettiler mi? Yahut 

Alevî-Bekta î dü ünü te harf ve sayı mistik-

liği bulunuyordu da, Hurufîlik bu telakkiyi 

teyit eden ya da tetikleyen bir unsur olarak 

sonradan mı onlara dâhil olmu tur? Bu so-

ruların kesin bir ekilde cevaplanabilmesi, 

metin merkezli ara tırmalar yapılmasını 

zorunlu hâle getirmektedir. Kimi çalı ma-

larda söz konusu akımların birbirilerini et-

kilediklerine delil te kil eden metinlere yer 

6 Ayrıca Mélikoff, Hurufîliğin, Alevî-Bekta î dü ünce-
sini bazı uygulamalarda da etkilediğine dair u misali 
getirir: “Alevîler ve Bekta îler tarafından bıyığa veri-
len ehemmiyet Hurufîlerden gelir. Tanrısallığın, ‘Ali’ 
adının, insan yüzünde belirebilmesi için, bıyığın var-
lığından vazgeçilemez. Ka ların yayı ‘ayn’ı, burun çiz-
gisi ‘lâm’ı ve bıyık eğimi ‘yâ’yı çizer ve böylece insan 
yüzünde, hem sağdan, hem soldan ‘Ali’ adı okunabilir 
(Mélikoff, 2006: 182).” 

verilmi tir.7 Sözgelimi XIX. yüzyıl Bekta î 

ozanlarından Sırrı’nın a ağıdaki dörtlükle-

rinde de Hurufî tesirinin bir neticesi olarak 

32 sayısına atfedilen kutsiyetin yansımaları 

görülebilir (Eyuboğlu, 1980: 433): 

Her ne okursan

Otuz ikidir

Her ne görürsen

Otuz ikidir 

… 

Belki her işin 

Kirpikle kaşın

Lebinle dişin

Otuz ikidir

Ali Ulvî Baba’nın “Bekta îlik 

Makâlâtı”nda da aynı izleri yakalayabilmek 

mümkündür. Müellif, Fars alfabesindeki 

harf sayısına tekabül eden 32’yi, neticesiz 

kalan miraç tecrübesinin adedi olarak ni-

telemektedir. Ba arılı olan 33. deneme ise, 

bir harf olduğu hadis-i erifl e ifade edilen 

lâmelif (ال) mukabilidir: “Mi‘râc otuz iki 

defa neticesiz vâki‘ oldu. Ref‘-i hicâb ve 

mi‘râc-ı hakîkî otuz üçünde oldu. Hurûfât 

otuz ikidir. Lâmelif de bir harf-i hadîsle mü-

eyyeddir; otuz üç olur. Envâr-ı esmâ hurûf-ı 

mi‘râcdır.’’ (Ali Ulvî Baba, 2006: 49).

7 Bu noktada, içinde sayılarla ya da harfl erle ilgili 
kimi izahların ve yorumların bulunduğu her metni, 
Hurufîliğe mal etmenin de doğru olmayacağını belirt-
mek gerekir. Fatih Usluer (2009: 180) de çalı masında 
bu hususa dikkat çekmektedir: “Hurufî eserlerinde gö-
rülen belirli ortak noktalar vardır. Hiçbir Hurufî eser 
yoktur ki, 28 ve 32 harfi n varlık, ibadetler, dinî unsurlar 
vb. mü ahedesine, Fazlullah’tan bahsedildiğine, özel 
Hurufî ifre kısaltmalarına ahit olmayalım.”
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Bu çalı mada, 72 sayısı çerçevesinde, 

Alevî-Bekta î dü üncesindeki Hurufî tesi-

rine bir örnek daha eklenecek ve kurulan 

özde liğin tahlili yapılacaktır. Bu sayede 

Hurufîliğe ait materyallerin Alevî-Bekta î 

geleneğinde, yapılan ilavelerle zenginle ti-

rildikleri, yeni yorumlarla geni letildikleri 

ortaya konmaya çalı ılacaktır.

Hurufîlikte 72 sayısı, Arap alfabesindeki 

28 harfi n okunu u yazıldığında ortaya çıkan 

harfl ere kar ılık gelir. öyle ki elif (ا) harfi , 

okunduğu gibi yazıldığı zaman üç harf orta-

ya çıkar (ف ل ا). Diğer harfl erin de bu ekilde 

okunu larının yazılmasıyla ortaya 72 harf 

çıkar. Bunlar öyle verilebilir8: “ی ت ی ب ف ل ا 

 ا ص ن ی ش ن ی س ا ز ار ل ا ذ ل ا د ی خ ی ح م ی ج ی ث
 م م ا ل ف ا ک ف ا ق ی ف ن ی غ ن ی ع ی ظ ی ط د ا ض د
-Hurufîler harfl erin oku ”ی ی ی ه و ا و ن و ن م ی

nu larında ortaya çıkan harfl eri, “eczâ” ola-

rak nitelemi lerdir.9 28 harfi n yazılı ları ile 

elde edilen bu 72 harf, farklı Hurufî teville-

rinde kullanılmı tır. Bu sayının Hurufîlikte 

ne ifade ettiğinin daha iyi görülebilmesi için 

birkaç tevile yer vermek uygun olacaktır. 

Sözgelimi Hurufîlerin, “Fırka-i Nâciye” hak-

kındaki dü üncelerinde bu sayı, kendisine 

8 Hurufî eserlerinin birçoğunda ünsüz harfl erin “i” 
sesiyle okundukları görülebilir. Verilen listede de 
harfl er “i” ünlüsü ile seslendirilmektedir (elif, bî, tî, sî 
gibi). 

9 Feri teoğlu’na ait Saâdetnâme (tarihsiz: 187a-b) adlı 
eserde bu Hurufîlerin bu telakkisi u ekilde anılmı -
tır: “Ve bir vech ile daòi otuz iki kelime-i ilÀhìdür ki aãl-ı 
kelÀm-ı úadìmdür, óÀlet-i telaffuôda eczÀlar ile yetmiş iki 
olur, bu ùarìú üzerine: ل ا د ی خ ی ح م ی ج ی ث ی ت ی ب ف ل ا 
 ف ن ی غ ن ی ع ی ظ ی ط د ا ض د ا ص ن ی ش ن ی س ا ز ار ل ا ذ

 Çün yigirmi sekiz ی ی ی ه و ا و ن و ن م ی م م ا ل ف ا ک ف ا ق ی
kelime eczÀları yetmiş ikidür.” 

u ekilde yer bulmu tur: “Bir hadis-i şerifte 

Müslümanların 73 fırkaya ayrılacakları, biri ha-

riç hepsinin ateşte olacağı söylenmiştir. Bu bir 

fırka ise Fırka-i Naciye’dir. Fazlullah, ümmetin 

73 fırkaya ayrılmasını Hz. Muhammed’in nut-

kuyla tevil eder. Buna göre Hz. Muhammed’in 

nutkundaki 28 harfi n inbisatında 72 harf vardır 

ki, lâmelif’le (ال) birlikte 73 yapmaktadır. İşte bu 

73 harf, Müslümanların ayrılacağı 73 fırka hi-

zasındadır.’’ (Usluer, 2009: 140). Fazlullah-ı 

Hurufî’nin yeti tirdiği en tesirli halifesi Sey-

yid İmadüddin Nesîmî, yukarıda anılan te-

vile iirinde u ekilde yer vermi tir (Ayan, 

1990: 63): 

Otuz iki menzili var ilimüñ

Yetmiş iki hem maúÀmı yolumuñ 

Bu maúÀmı kim bilür Óaúú’ı bilür

Bu kelÀmı Fırúa-i NÀci bilür10

Nesîmî’nin yetmi  iki sayısını andığı bir 

diğer beytinde ise “kün (نک)” emri ile yet-

mi  iki sayısının ili kilendirildiği görülmek-

tedir (Ayan, 1990: 372): 

Óüsnüñ varaúı lisÀna geldi

Yetmiş iki tercemÀna geldi

Zülfündeki kÀf u nÿn ne sözdür

Kim âyet-i kün fekÀna geldi11

10 ehrimin otuz iki durağı var, yolunun yetmi  iki 
makamı var. Bu makamları bilenler Allah’ı bilirler. Bu 
sözü “Fırka-i Nâci (kurtulacak olanlar)” anlar. 

11 Güzelliğinin yaprağı dile geldi, yetmi  iki sayısı 
tercüme edildi. Saçındaki kâf (ك) ve nûn (ن) nasıl bir 
sözdür ki “kün fekân (ناکف نک)” ayetine gelmi tir? 
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Alevî-Bekta î klâsiği olarak ne redilen 

Viranî Baba’ya ait “İlm-i Cavidân”da “Kün 

emri ile yetmi 12”(نک)  iki sayısı arasında 

kurulan münasebet u biçimde izah edil-

mektedir (2008, 317): “İmdi ey tâlib-i fakr u 

fenâ! Lâmelif, kâf ve nûn adedincedir ki, و ناک ام 
 ,andan vücûda gelmiştir. Zîrâ nûn elli نوکی ام

kâf yirmi: yetmiş iki. Dahi asıl adedi, yetmiş iki 

olur.” Ebced hesabına13 göre, kâf (ك) ve nûn 

harfl erinin sayı değeri yetmi (ن)  eder. Bu 

harfl erin kendileri de iki adettir, toplam yet-

mi  iki olur.14 

Yetmi  iki sayısı, Hurufî tevillerinde 

çoğunlukla Arap alfabesindeki yirmi sekiz 

harfi n okunu undan elde edilen harf sayısı-

nı (ecza) kar ılamak için kullanılmı tır.15 

12 Sözcük “ol” anlamına gelir. İslamî dü ünü e göre, 
Allah “ol” diyerek varlığı yaratmı tır. 

13 Ebced, eski yazıda, her bir harfi n bir sayıya kar ılık 
gelmesine dayalı hesap sistemidir.

14 Hurufî arih ve müellifl erinden Câvidî, “Kün (نک)” 
ve 72 sayısı arasındaki münasebeti, daha evvel bahsi 
geçen “Fırka-i Nâciye” hususuna havale eder: “Cavidî 
ise 73 fırkayı, yaratılı ı ba latan kün (نک) emri hizasın-
da görmektedir. Kün (نک) kelimesinin ebcedi 70’dir, 2 
harf ve 1 noktayla birlikte 73 yapar, 73 fırka hizasın-
dadır. Cavidî’ye göre bu fırkalardan kurtulacak olan 
Fırka-i Naciye, noktanın sırrına ula anlardır. Çünkü 
Hz. Ali’nin dediği gibi, ilim bir noktadır ve onu cahil-
ler çoğaltmı tır.’’ (Usluer, 2009: 142).

15 Usluer’in (2009) eserinde yer alan, yetmi  iki sayısı-
nın ilgili bulunduğu Hurufî tevilleri ve bunların sayfa 
numaraları öyledir: Fırka-i Nâciye (140, 142), Allah’ın 
kırk büyük ismi (234), Adem’in çamurunun kırk gün 
yoğurulu u (327), Nuh Tufanı’nın kırk gün sürmesi 
(333), Hayme-i Mi‘âd (345), Musa’nın asası (353), Haz-
reti Muhammed’in e leri (379-380), Kâf Dağı (390), Yâ 
Sîn (393). Bu tevillerin tümünde yetmi  iki, yirmi sekiz 
harfi n eczasında yer alan harfl erin sayısı olarak anıl-
mı lardır. 

Çalı manın sonuna ilâve edilen metin-

de ise yetmi  iki sayısının, azaba ve ıstıraba 

i aret edecek biçimde kullanıldığı dikkati 

çekmektedir. İlgili metin, Alevî-Bekta î dü-

üncesi ile Hurufîliğin etkile imini ortaya 

koyması açısından önem arz etmektedir.16 

Bu metinde, 72 sayısının ele alını ında 

Hurufîlerden farklı bir yol izlenmesi, Alevî-

Bekta î zümrelerin bu akımın akidelerini 

tekrarlamakla iktifa etmediklerini; sayılara 

yeni anlamlar ve duygu değerleri de yük-

lediklerini dü ündürmektedir. 72 sayısının 

bahsi geçen metinde anılma nedenleri öyle 

sıralanabilir: 

İbrahim Peygamber, İsmail’i kur-1. 
ban edeceği zaman onun boğazına 
yetmi  defa bıçak vurmu tur. Bu sa-
yıya İbrahim ve İsmail’in kendileri 
de eklendiğinde yetmi  iki olur. 

Hazreti Muhammed Mekke’den 2. 
Medine’ye göç ettiğinde yanında 
yetmi  ki i vardı. Bu sayıya “Mu-
hammed Ali” de eklendiğinde yet-
mi  iki elde edilir. 

Hazreti Muhammed’in di i Uhut 3. 
Sava ı’nda ehit olduğunda, yetmi  
ki i daha ehit olmu tur. “Mustafa 
ve Murtaza” sırrıyla bu sayı yetmi  
iki olur. 

Uhut Sava ı’nda Hazreti Hamza öl-4. 
dürüldüğünde, yetmi  iki parçaya 
ayrılmı tır. 

16 Metni temin ve ne retmeme imkân sağlayan değer-
li dostum Kâmil Ali Gıyna ’a te ekkür ederim. 
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Hazreti Muhammed, Hazreti Ham-5. 
za ve Kerbelâ ehitleri için yetmi  
iki rekât namaz kılmı tır. 

Hazreti Ali’nin karde i Cafer-i Tay-6. 
yar yetmi  iki yerinden yaralanmak 
suretiyle ehit edilmi tir. 

İmam Hüseyin, Kerbelâ’da ehit 7. 
edildiğinde yetmi  iki yerinden ya-
ralanmı tır. 

İmam Zeynelabidin, ehit edildiğin-8. 
de vücudu yetmi  iki parçaya ayrıl-
mı tır. 

Hazreti Ali’nin rızkı olan otuz iki 9. 
harf17, yetmi  ikidir. 

İmam Ali’den Muhammed 10. 
Mustafa’ya gelinceye kadar ba la-
rıyla oynayanların sayısı yetmi  iki-
dir. 

Kerbelâ ehitlerinin sayısı yetmi  11. 
ikidir. 

İlgili sayının Alevî-Bekta î metninde 

kullanım nedenleri üzerine yoğunla ıldığın-

da, “ ehadet” ve “ıstırap” temaları etrafında 

ekillenen bazı hadiseler ve durumların iza-

hına odaklanıldığı dikkati çekmektedir. Do-

17 Burada 28 denilmek istenmi  olabilir. Ancak 
Hurufîlerin 28 ve 32 harfi  biribirinden ayrı ve fark-
lı dü ünmediklerini de ilâve etmekte fayda vardır: 
“Hurufîler Arap alfabesindeki yirmi sekiz harf ile 
Fars alfabesindeki otuz iki harf arasında bir ayrım 
gözetmezler. Bunlar aslında aynı değerdedir. Fars al-
fabesinde bulunup da Arap alfabesinde bulunmayan 
dört harf (pâ, çâ, jâ, gâ) kar ılığında Tanrı, Araplara 
‘lâmelif’i vermi tir ki bu harfi n okunu unda bulunan 
ve tekrar etmeyen dört harf, Fars alfabesinde bulunup 
da Arap alfabesinde bulunmayan dört harfe kar ılık 
gelir.’’ ( enödeyici, 2009: 102-103). 

kuzuncu maddede kurulan özde lik ise, sa-

yının kaynağını Hurufîlikte aramak gerek-

tiğini haber vermektedir. öyle ki, metinde 

geçen “Ve kelime-i ilÀhì olan nÀdd-ı èAli “sì ve 
dü” yaènì yetmiş iki olur” sözleri, bu sayının 

Hurufî men eine gönderme yapmaktadır. 

Hazreti Ali’nin konu tuğu dil olan Arapçada 

yirmi sekiz harf bulunur. Hurufîler, Arapça-

daki yirmi sekiz harf ile Farsçadaki otuz iki 

harfi  birbirinden ayrı dü ünmezler. Daha 

önce de bahsi geçtiği üzere, Arap alfabesin-

deki yirmi sekiz harfi n eczasında yetmi  iki 

harf bulunur. Verilen maddelerden ikinci 

ve üçüncüsünde, 70 sayısına “Muhammed 

Ali” ya da “Mustafa ve Murtaza”nın ekle-

nerek 72 sayısına ula ılması da Hurufi yâne 

bir usuldür. 

Bekta îlerin yetmi  iki sayısını tercih et-

melerinde, Hurufî tesirinin yanı sıra, bu sa-

yının ıstırapta a ırılığı ifade edebilecek nice-

liğe sahip olması da önemli rol oynamı tır. 

Boğaza yetmi  iki defa bıçak vurulma, yet-

mi  iki yerinden yaralanma, yetmi  iki par-

çaya ayrılma dü üncelerinde; acının niteliği-

nin yanı sıra niceliğinin de önem kazandığı 

ve yetmi  iki sayısının a ırılığa delâlet etiği 

görülmektedir. Yalnızca bu misal göz önüne 

getirildiğinde Bekta îlikte, Hurufîlikten alı-

nan malzemelerin aynen aktarılmadığı; on-

lara ilâve edilen kimi çağrı ımlarla tevillerin 

geni letildiği ya da yeniden yorumlandığı 

görülmektedir. Yapılacak mukayeseli ça-

lı malarla, kaynaklarda anılan tesirin daha 

somut bir düzleme oturtulacağı, etkile imin 

tek yönlü olmadığının kanıtlanacağı mu-

hakkaktır. 
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[1b] ... Óaøret-i İbrÀhìm ÒalìlullÀh èaleyhi’ã-
ãalavÀtu ve’s-selÀma fermÀn-ı ilÀhì oldı ki: “Oàluñ 
İsmÀèìl èaleyhi’s-selÀmı benüm içün úurbÀn 
eyle.” CenÀb-ı Òalìl èaleyhi’ã-ãalavÀtu ve’s-
selÀm, ber-mÿcib-i emr-i ilÀhì bir ip ile İsmÀèìl’i 
baàlayup ve òulú-ı mübÀrekine yetmiş nevbet tìà 
çaldı. İmdi Òalìl ile İsmÀèìl sırrı yetmiş iki olur. 
[2a] Ve Seyyid-i SÀdÀt ve Mefòar-i MevcÿdÀt 
Óaøret-i Muóammed MuãùafÀ ãallallÀhu èaleyhi 
ve sellem Mekke-i Mükerreme’den Medìne-i 
Münevvere’ye hicret buyurduúlarında tamÀm 
yetmiş nefer õÀt-ı èaliyyü’l-úadr ile teşrìf ve 
“Muóammed èAli” sırrıyla yetmiş iki olur. 
Ve Óaøret-i Peyàamber’üñ mübÀrek dendÀn-ı 
şerìfleri şehìd olduàı zamÀnda yetmiş nefer 
muóibb-i cÀn şehìd, MuãùafÀ ve MurtaøÀ sırrıy-
la, yetmiş iki olur. Ve Uóud àazÀsında Óaøret-i 
Óamza cÀm-ı şehÀdeti nÿş itdigi zamÀnda, 
SüfyÀniyÀn-ı melèÿnlar Óaøret-i Óamza’nuñ 
cism-i laùìfini19 yetmiş iki pÀre eylediler. Óaøret-i 
SerdÀr-ı EnbiyÀ ve Senedü’l-AãfiyÀ, Şefìè-i Rÿz-ı 
CezÀ aènì bihi Muóammedü’l-MuãùafÀ ãallÀllÀhu 
teèÀlÀ èaleyhi ve Àlihi ve sellem, Óaøret-i Óamza 
içün yetmiş iki rekèat namÀz úıldıàı, KerbelÀ 
şehìdleri içün úılmışdur. Ve İmÀm èAli Óaøretleri 
birÀder-i ekremi Caèfer-i ÙayyÀr Óaøreti şehÀdet 
cÀmın nÿş itdigi vaút Óaøret-i Caèfer’üñ vücÿd-ı 
mübÀrekine yetmiş iki yerden zaòm-nÀk eyledi-
ler. Ve Úurretü’l-èAyn-ı Nebì ve Nÿr-ı Çeşm-i 
Óaøret-i èAli, ŞÀh-ı Şehìd-i KerbelÀ Óaøret-i 
İmÀm Óüseyn èaleyhi’ã-ãalavÀtu ve’s-selÀm 

18 Metnin, 72 sayısına taalluk eden kısmı alıntılanmı -
tır. Eserin tamamı, tarafımızca ne re hazırlanmakta-
dır. 

19 laùìfi ni: laùìfi nde [metin] 

cÀm-ı şehÀdeti nÿş itdigi zamÀn nìze-i tìr-i 
òavÀricden cism-i mübÀrekleri yetmiş iki yer-
den zaòm-nÀk eylediler. Ve Óaøret-i İmÀm 
Zeyne’l-èÀbidìn èaleyhi’s-selÀm óaøretlerini 
SüfyÀniyÀndan èAbdü’l-melik-i melèÿn şehìd 
eyledikde mübÀrek vücÿd-ı şerìfini yetmiş iki 
pÀre eylediler. Ve kelime-i ilÀhì [2b] olan nÀdd-ı 
èAli “sì ve dü” yaènì yetmiş iki olur. 

İmdi ey müémin-i pÀk ve ey cümle óicÀblar 
yaúasın çÀk çÀk iden èÀşıúlar ve ey kendi-
ni meydÀn-ı ulÿhiyyetüñ èaşúına kendi özüñ 
ùapşurmış ve ناحبسلا یلع لصاو niyyetinde 
bulunmış olan cÀnlar! Bu yetmiş iki didügümüz 
Óaøret-i İmÀm èAli’ye eã-ãalavÀtu ve’s-selÀmdan 
SerdÀr-ı EnbiyÀ Muóammed MuãùafÀ ãallÀllahu 
teèÀlÀ èaleyhi ve sellem Óaøreti’ne gelince ser-
lerde oynayan yetmiş ikidür. Ve KerbelÀ’da şehìd 
olan yetmiş iki èaded şehìd-i õì-şÀndur. Aña “ser-
güşÀde-i KerbelÀ” dirler, zìrÀ همظعا ام ناحبس 
لج یناش  ÕÀt-ı CemÀl u CelÀl’üñ ve ôÀt .هلالج 
u ãıfÀtuñ “tevellÀ ve teberrÀ” farúın müşÀhede 
ve õÀt-ı merdÀniyesin maúÀm-ı imtióÀna çeküp 
ulÿhiyyet sırrı ôÀhir olduàı ol maúÀmdur. Aña 
“Ùaf ÙÀf” ismi kÀn olmışdur. Sırr-ı sefìne-i Nÿó 
èaleyhi’ã-ãalavÀtu ve’s-selÀmdur. ZìrÀ sefìne-i 
Nÿó èaleyhi’s-selÀma her kim girdi ise, ùÿfÀndan 
òalÀãı buldı. Be-óükm-i óadìå-i şerìf-i: “نم 

 äadaúa ”قرغ اهنع فلخت نم و ةاجنب اهیف بکر
ResÿlullÀh. Ve KerbelÀ’da İmÀm Óüseyn sırrı ile 
ehl-i beyt her kim şehìd oldı ise, esfelden òalÀãì 
olup daòi óayy olup [3a] selÀmetini buldı. ZìrÀ 
yüz yigirmi dört biñ enbiyÀ, ŞÀh MurtaøÀ’da 
cemè olup ve èAliyyü’l-MurtaøÀ KerbelÀ’da 
yetmiş iki cÀndan baş gösterdi. ZìrÀ bu yüz yi-
girmi dört biñ peyàamberÀn-ı õì-şÀn KerbelÀ’da 
óuøÿr-ı İmÀm Óüseyn Óaøretleri’nde mevcÿd 
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olup nevbet ile birer birer cÀm-ı şehÀdeti nÿş it-
mişler. äÿret-i èanÀsır óükmiyle, cümlesi yetmiş 
iki cÀndur. Evvel ü Àòir, ôÀhir ü bÀùın aãllardur. 
Şimdi, bu demde erenler úaùÀrına úatılup boy-
nına resen ùaúup İsmÀèìl menzilin bulup iúrÀra 
çekilüp ve iúrÀrında åÀbit-úadem olan penc Àl-i 
èabÀ sırrıyla yüriyüp efendisi on iki imÀm ve on 
dört maèãÿm-ı pÀkler olup reh-ber ile mürşidi 
óaú bilüp bu maúÀmda åÀbit-úadem olan cÀnlar, 
yüz yigirmi dört biñ peyàamberÀn-ı èıôÀmdur ki 
kÀn-ı Muóammed olup maúÀm-ı Maómÿd sır-
rıyla İmÀm èAli’ye vÀãıl olup yetmiş iki vücÿd 
ile KerbelÀ’da cÀn u baş viren cÀnlar gelürler 
ve giderler. Gitmeklük ve gelmeklük èanÀãır 
óükmidür. Farú olsun diyü taórìr olundı. ZìrÀ 
Óaú mevcÿddur. Nereden gelür ve nereye gider, 
bu maènÀyı farú iden cÀnlara ve èÀşıúlara èaşú ol-
sun. “ZìrÀ işte budur.” dirsen, èaúl-ı kül maènìler 
içündür. Ey merd-i kÀmil! Gel beri, böyle gezme 
serserì. Dervìşe dervìşÀn, úÀnÿn-ı Şìr-i YezdÀn. 
Beyt: Vücÿd bir gemi / èAú[ı]l dümeni / Fik[i]
r küregi / Õik[i]r yelkeni / Úullan [3b] gemiñi / 
Göreyüm seni.
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