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Özet 
Kur'an-ı Kerim'in bazı s(ırelerinin başlarında bulunan, bir veya birkaç 

harfin birleşmesinden oluşan harfiere el-Hurufu'l-Mukauaa (kesik hece 
harfleri) denir. 29 surenin başında bulunan ve 14 çeşit harften oluşan bu 
harfler, ilk dönemden itibaren Kur'an üzerinde araştırma yapanların dik
katini çekmiş ve bu konuda pek çok şey söylenmiştir. 

Söz konusu e.ttiğimiz he.c.e. harOe.ri pe.k çok miife..~sir gibi sCıfi miife.ssir 

Kuşeyri'nin de tefslrinde üzerinde durduğu önemli bir konu olmuştur. 

Onun bu konudaki görüşlerini şöyle özetleyebiliriz: 
Kuşeyıf, hun.ı f-u mukattalar hakkında uzun, anlamsız yorum ve tartış

malara girmez. O, hece harflerinin yemin ifade ettiği görüşünü sürekli öne 
çıkarır. Kuşeyrfye göre bir harfin tek anlamı yoktur, her harfin çağrıştırdı
ğı pek çok anlaın·ı vardır. Kuşeyri, bu hart1eri birer rumuz olarak a lgılar ve 
onları kendince anlamiandırmaya yahut o şifreleri çözmeye çalışır, bu 
harfleri fırsat bilerek bir kısım tasavvCıfi açıklamalarda bulunur. Bu harfler 
öncelikle Yüce Allah ile O'nun sevgili Peygamberi arasında bir sırdır. 

Kuşeyn~nin bu harflere yüklediği bu ınanalar, genellikle Kur'an'ın baş

ka yerlerinde benzeri olan ve Kur'an'ın ruhuna ters düşmeyen manalardır. 

A. Kur'an'da Hece Harfleri ve Yorumları 

Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin başlarında bulunan, bir veya birkaç harfin 
birleşmesinden oluşan harfiere el-Hurufu'l-Mukanaa (kesik hece harfleri) denir. 
29 surenin başında bulunan ve 14 çeşit harften oluşan bu harfler, ilk dönemden 
itibaren Kur'an üzerinde araştırma yapaniann dikkatini çekmiş ve Kur'an ilimle
rinin bir bölümü olarak çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Günümüzde de bu 
harflerin rakamsal değerlerinden hareketle çeşitli spekülatif tartışmalar yapılma
ya devam etmektedir. Bu itibarla bu harflerle ilgili şimdiye kadar söylenmiş gö
rüşleri bir kere daha gözden geçirmek yararlı olacaktır. 



 

 

56 ıasavvuf 

İlim adamJannca Kur'an'ın müteşabihatından sayılan, müstakil bir ayet olup 
oLmaması ve i'rabları tartışmalı olan bu harfler hakkında ilk bakışta şunlar dikka
timizi çekınektedir: 

Bu harllerde 28 harfli Arap alfabesinin yarısı kullanılmıştır. Kullanılan bu 
harfler şunlardır: Elif, Ha, Ra, Sin, Sad, Ta, Ayn, Qiif, Kiif, Uim, Mim, NOn, Ha, Ya. 

Şu cümle bunların hepsini topla mıştır: /'..ı e:;kü ~ ..,.; (Nassun Haklınun Katı'un 
lehO Sirrun/Hikmetli, son noktayı koyucu, gizemli bir ınetin . ) 1 

Söz konusu harflerden üçü Medeni, 26 sı Mekki 29 sürenin başında bulunur
lar. Bu harflerle başlayan Medeni süreler Bakara, Alu Imran ve Ra' d sOreleridir. 
Bunlardan Ra'd suresinin Mekkl olduğu da söylenmiştir. 

Hece harfleri, 13 farklı şekilde bulunurlar. Üçü tek ha rtl i, dokuzu iki harfli, on 
üçü üç harfli, ikisi dört harl1i, ikisi beş harfli olmak üzere toplam yetmiş sekiz 
harf kullanılmıştır. 3+ 18+39+8+ 10=78 

Bu harfler hakkındaki görüşleri2 şu şekilde özetleyebiliriz: 
ı. Bu harller Kur'an'ın esrarında ndır, bunların sırrını Allah'tan başkası bile

mez. Her kitabın bir sırrı, bir ZÜbdesi, bir iç yüZÜ vardır, Kur'an'ın sırrı ve zübde
si de bu harflerdir. Müteşabihanan sayılan bu harllerin manalarının Allah'dan 
başkası tarafından kesin olarak bilinemernesi insanın acziyetinin de açık bir gös
tergesidir. Nitekim Bakara suresinin başında hece harflerinden sonra Kitab'a 
uzaklığa delalet eden 'Zalike' ism-i işaretiyle işaret olunması bu anlayışı de(ekJe
ınektedir. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, İbn Abbas, İbn Mesud, eş-Şa'bf, Ebu Hatirrı 

başta olmak üzere seleften pek çoğunun görüşü budur. 
2. İnsanlar anlasın diye apaçıL< bir kitap olarak indirilen Kur'an'da anlamsız 

bir taktın harflerin bulunması düşiınülemez. Dolayısıyla bu harflerin de bir takım 
anlamlan olmalıdır. Genelde kelamcıların görüşü bu doğrultudadır. Bu görüşte 
olanlar kendi yaklaşrm ve kapasitelerine göre bu harfleri anlamiandırmaya çalış

mışlardır. Bu meyanda yirmiye yakın görüş ortaya çıkmıştır. Bu görüşlerden ba
zıları şöyledir: 

ı K::ıynaklannııı.da bu harfleri içerisinde toplayan *u cümlelere de yer verilmiştir: ~ ._,..; v. j:..~ 
(Apaydınlık olan ve belirginleşen hak (ke.L·ıın) ona (harflerin anlamlarına) dalmadı.) • .f ..;>- Ji d--< f' 
(Hakkın mını yayılmadı mı ki, ona tekrar <ekrar on::ı hücum edildi/dalındı.) Bu cümlede hece harf
lerinden olmayan ·vav' fa:.dadan yer alırken, 'sad' harfi hiç yer almamış; 'r' harfi de iki kere tekrar 
edilmiş, bu yüı;den cümleye pek itibar edilmemiştir. ~~ ~ J)• (Nasihat senin kulağına geldi 

(sense o harflerin anlamlarına dalıyorsun!)) ..ı...-~ ı/.:r' (Sırrı, sır olarak koru, yoksa onu yorum

lanıaya yeltenmen seni keser.) ô....., ~ .ı.ı,.. ~(Tutunulan hak yol üzere kalasıni hak yol üzere ka

lınmalı.) rı.> ..ı.;~ ...r' .r ,:;-(Onun (hece harflerinin manası) hakkında kesin söz söylemeye yelıenen 

kimse y:ırı yolda kalır.) ... '%~.;;.- r<. Hakkında konuşulamayan korunmuş sır.) Bu cümleterin hep

sinde ortak yön, lıece harflerinin :;ırnnın tam olar.ık bilineıneyeceğine işaret eden anlamlar taşıma
larıdır. Bk. Zerkeşl, el-Burhan fl Ulumi'I-Kur'fm, c. J, s. 167. 

2 Hece lıarAerinin yorunılanıp yorumlanmaması konu:;tında islam mezhepleri :ı rasında çok fark
lı yaklaşımlar olduğu gibi, müsteşriklerin de çok çeşitli değerlendirmeleri olımışr.ur. Bkz. Duman M. 
Zeki- Altundağ Mustafa, 'Hurlıf-ı Mukatta', DlA, c. XVIII, ss. 401-407. 
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5. Bu konuda en fazla tartışmaya açık olan görüş ise, bu harflerin sayısal de
ğerleriyle bir takun olaylara işaret etmiş olabileceğidir. Bazı sürelerin başında yer 
alan bu hece hartlerine, Ebced hesabıyla5 sayısal değerler biçerek çıkan rakam
lardan bazı sonuçlar çıkarma işi ta Peygamberimiz dönemine kadar uzanır. Ya
hudilerden bir grup Peygamberimize gelerek Elif Um Mim ifadesindeki harfle
rin sayısal değerini hesapiayıp 'Bu, ancak 71 sene devam eden bir din!' dediler. 
Peygamberimiz güldü. Onlar, 'Bu harflerden başka var mı?' deyince Hz. Peygam-

5 Arapçada Ilartlerin eski Sami alfabeye göre sıralanarak sayısal değer ifade eımesi ve bu değer

lere göre bir takım hesapların yapLimasma Ebced hesabı, yahut Cümınel (veya cümel) hesabı denir. 

Bk. İbo Manzur, Lisdııü ·t-AT-ab, c. XI , s . 128; Uzun Mustafa, 'Ebced', DiA, c. X, ss. 68-70. Bu değer

tendinneye göre hartler sekiz gruba ayrılmış olup şu kelimelerle ifade edilmiştir: ....ı-;.,.- .ı.,.,ı ev .i;.; 
~;...,.......;r-15(Ebced, Hevvez, Hutt1, Kelemen, Sa'fes, Kar.ışet (Kurişet), Sehaz, Dazağ.) Bulıartlerin 

sayısal Jeğerlerini gösterir tablo ise şöyledir: 

ı Elif IOYii 100 Kiif 1000 ğayn 

2 Bii 20 Kef 200 Rii 

3Cim 30 Lanı 300Şin 

4 Dal 40Mim 400Te 

S He SO NOn SOO Se 
6Vav 60Sin 600 Hi 
7za 70Ayn 700 Ziil 

8Hft 80 Ffı 800 Oiid 
9Ti 90Siid 900 Zl 

Hartlerin rakamlara delalet etmek üzere kullanılması Arabi ve Aramilerde de vardı. Bu kelimelerin 

bir kısım nefer, hükümdar yahut şeytan, yahut haftanın günlerinin, yahut da (ilk altısı) Allah'ın dünya

yı yarattığı ;ıltı gün/ dönemin adı olduğu da söylenmiştir. Bunların aslının Ebü Cik!, Hevvilz gibi isiın

ler olduğu da ileri sürülmü§tÜr, bunlara başka anlamlar da yüklenmiştir. Bu konuda isabetli görü~ ise 

bunların birer isim değil, bu harflerin öğrenilmesi için oluşturulmuş terkibi er olduğudur. Bu kelimele

rin Arapça olmadığından hareketle htırufıliğin kaynağının başka kadim kavimlerden Araplara geçtiği 

söylenmiştir. Bk. İbn Teynıiye, Kütühü Resfiil1;e Feteva, c. XII, ss. S7-62. Ebced hesabıyla tarih düşme 

Türk, Arap ve Acem edebiyatlarında kullanılmıştır. Osmanlılar dönemi edebi metinlerinde de yaygın 

olarak ebced hesabıyla tarihler düşülmüştür. Örneğin 'Beldetün Tayyıbe' tabirinden istanbul'un Hicri 

fetih tarihi olan 857 çıkarılmıştır. (2+30+4+400+9+10+2+400•8S7) Sivas'ın Timurlenk tarafından tahri

bi için 'Ha rab' kelimesiyle tarih düşülmüştür. (600+200+ ı +2• 803) Fatih'in Uzun Hasan'a galebesi için 

'Ve yensurakallahü nasran :ı:c:iza' ı;;? ı~ ..\ı ı.!l~J cümlesi ile (6+10+50+90+200+20+1+30+30+ 

5+50+90+200+ 1 + 70+ 7+ 10+ 7+ ı •878); Molla Cami'nin vefatı için 'Ve men dehalehil k ane am ina' t:...ı .:ı\S' 

.ı,:., ,:ı-J cümlesi ile (6+40+50+4+600+30+S+ 20+ 1 +50+ 1 +40+50+ 1•878) tarih düşülmüştür. (Molla Ca

ıni'nin vefat tarihi kaynaklanınızda 898 olar.ık gösterilmiştir. Bk. Bilmen ö. Nasuhi, Buyük Tejsfr Tari

hi, c. U, s. 613) Yine Arapça'da Allah kelimesinin rakamsal değeri altmışaltıdır. Buradan hareketle 

Türkçe'de işi emniyete almak, kesin çözüme ulaştınnak anlamına "Altmı~al ttya bağlamak" deyimi kul
lanılmaktadır. Yine argo bir talaın kelimeler Türkçe'de hartlerin sayısal değerleriyle ifade edilmişlir. is

tiınnii için, Türkçe 'el' kelimesinin s.'lyısal değeri 31 rakamının kullanılması gibi. (Bk. Doğan Mehmet, 

Büyük Trirkçe Sözlük, s. 47; Gölpınarlı Abdülbaki, Tasawu:f/an Dilimize .. , ss. 22-23.) Konu ile ilgili 

olarak ayrıca bk. Develioğlu Ferid, Osmanlıca TürkçeAniklopedik Lugat, ss. 233-234; Sarı Mevlüt, e/

Mevf.irid Arapça-Türkçe LUgat, ss. 2-3; Pakalın M. Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü
ğü, c. 1, ss. 493-494; Tahirü'I·Mevlevl, Edebiyat Lı<gatı, ss. 38-39;146-149; Yakıt tsınail, Türk Islam Kill

türünde Ebced Hesabı ı.ıe Tarih Dı'lşıl-nne, ss. 23-29. 
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ber, 'Evet var' deyip diğer hece harflerini okudu. Onların sayısal değerlerinden 
farklı rakamlar çıkaran yahudiler, 'Sen zihnimizi karıştırdın, biz hangisini baz ala
lım?' dediler.6 Hece Harfleriyle ilgili olarak hazırladığımız tabloda da görüleceği 
üzere bu harfleıin sayısal değerlerinden hareket ederek kesin bir sonuca var
mak, gelecekle ilgili herhangi bir tahminde bulunmak isabetli ve tutarlı bir yol 
değildir. Ama ötedenberi insanlar alışılagelmişin dışında sıralanan bu hart1ere ta
kılıp kalmışlar, onların üzerinde durarak çeşitli anlamlar çtkannaya çalışmışlar
dır. Ancak bir çok İslam alimi, mukatta bartlerinin cümel hesabında kullanılma
sını batı ! bir görüş olarak kabul etmiş, böyle bir hesapla elde edilen sonucun di
ni bir geçerliliğinin olamayacağını ve bu yüzden bu işin sihirbazlann büyüsüne 
benzetile bi leceğini söylemiştir. 7 

Peygamberimizin, yahudilerin bu yaklaşırnma tebessüm etmesi, bu harflerin 
bazı kavimlerin ömürlerini belirlediğini rakrir etmek değil, aksine onların bu saç
ma çıkanıniarına taaccüp için olabilir. Zira bir hareketin geleceği , böyle bir ta
kım temelsiz tahminlere bağlı olamazdı. 

Bu harflerin yemin ifade etmeleri şeklinde serdedilen görüş de lutarlı değil
dir. Çünkü Arab dilinde bu harfler yemin harflerinden değildir.8 

Cefr ilmi9 de denilen harflerin rakamsal değerlerinden bir şeyler çıkarma işi, 

bazı tefslrlerde yer almış, bir kısım ayet kelimelerinin rakamsal değerleriyle kimi 
tarihi olaylar arasında ilgi kuıulmuştur. Örnek olarak şunJan zikredebiliriz: 

Yüce Allah'ın kitabından bir takım gaybl bilgilerin çıkarılabileceği ni savunan 
Ebu'I-Hakem h. Be1recan (ö. 627/1229 veya 536/1142) el-.frşad fi Tejsfri'l
Kur'an adlı tefsirinde Rfım süresinin ilk ayetlerinden Kudüs'ün haçlılardan tes
lim alınacağı 583 tarihini çıkarmıştır. İbn. Berrecan 536 da vefat etmiş, gerçekten 
de dediği tarihte Kudüs haçlılardan alınarak fethedilmişti. 10 Bunun gibi Muhyid
din Arabf, 1rakf gibi bazı kimselerin de harflerin rakamsal değerlerinden hare
ket ederek Kur'an ayetlerinden gaybl bir takım bilgiler çıkardıklarını söyleyen 
Alüsf şu değerlendirmede bulunur: "Bu konuda geçmiş alimlerlmizden herhan
gi bir şey gelmemiştir, Yüce Allah'ın fazlma ve Kitabına insanın anladığının öte-

6 Bey:tav), Envtıru ·ı-Tenzfl, c. ı, s. 37. 

7 Duman M. Zeki- Altundağ Mustafa, 'Hur'f-ı Mukatta', DİA. c. XVIII, s. 403. 

8 Bk. Şeyhu 'ı-lsıam Musa Knını , SajiJetü'I-Beytin.fl Te.flri'I-Kur 'lin, c. ı, s . 29. 

9 Sayılar, geometrik şekiller, harflerin sırları gibi değişik metodlarla gelecekten haber verme bil

gisi demek olan cefr (veya cifr) ilmi, temeli çok eski toplurnlara dayanan bir daldır. islami dönemde 

ise bu ilmin temeli, Kur'an'daki hece harfleri ile diğer bazı ayetleri n batıni ınıınalarına dayanarak ge

leceğe ilişkin tahminlerde bulunduğu söylenen Cafer-i Sadık'a dayandırılır. Bk. Yurdagür Meıin, 

'Cefr', DlA, c. VII, ss. 215-218. 

lO Bk. Ebu Hayyan, ei-Bahnt'I-Muhft, c. VII, s. l62; Suyüıl, Tat'ihu 'I-Hıılefa, s. 454·; Keş(üz-Zü

ıııln, c. ı, ş. 69; Ahmed Cevdet, Kısas-ı Enbiya, c. V, s. 292; Yakıt İsmail, Türk İslam Kültüründe Eb

ced Hesabı ... , ss. 59-61. İbf'l Şanıe, bu talıminin garip bir tesadüf olduğunu söyler. Öte yandan İbn 

Berreciin, bu tarihten sonr2 Kudüs'ün kıy:ımet.e kadar hep müslümanların elinde kalacağını da söy

lemiştir, ama onun bu tahmini tuunamıştır. 
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sinde bir şey yükleme konusunda da herhangi bir sırurlama yoklur. Nitekim Hz. 
Alı'ye 'Allah'ın Rasülü, size özel bir sır bıraktı mı?' diye sorulmuş, o da 'Hayır, sa
dece Allah 'ın Kitabı hakkında kuluna bahşetüği anlayış bunun dışındadır' diye 
cevap vermiştir."" 

Ünlü Osmanlı Şeyhü'l-isHimı ihn Ketrıal, Enbiya suresi 105. ayetinden Sulran 
Selim'in 920 de büyük bir zafer kazanacağını çıkaınııştır. Şöyle ki, ayetteki 'Ve
lekad' kelimesinin sayısal değeri 140 dır. Selim kelimesinin sayısa l değeri de ay
nıdır. 'El' takısı hariç ez-Zikir' kelimesinin sayısal değeri de 920 dir. Buna göre 
adını oluşturan harflerin sayısal değeri 140 olan Selim Han, 920 senesinde büyük 
bir fethe nail olacaktır ... '2 

Bu açıklamalardan sonr-.ı, karşı sayfadaki hece harflerinin Kur'an surelerinde·· 
ki dağılım tablosuna bakabiliriz:'·' 

B. Kuşeyri'nin Hece Harfleri Yorumu 

Bu gi riş bilgilerinden sonra büyük ınüfessir ve ınutasavvıf Kuşeyrl'nin sure 
başlarında bulunan hece harfleri hakkındaki görüş ve açıklamalarını LetiUfü 'l
lşiirat adlı tasavvufı refsirinden izleyeliın : 

2 Bakara: E/if Lam Mi'm. 2. Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah'a kar
şı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitap' tır. 

"Bazı surelerio başında yer alan bu hece harfleri, müteşabilı ayetlerdendir. Ba
zı ilim adamları bu müteşabihlerin yorumunu (te'vilini) Allah'tan başka hiç kimse 
bilmez, her kitabın bir sırrı vardır, Kur'an'ın sırrı da btı harflerdir, demişlerdir. 

Bazılan ise bu hart1erin Yüce Allah'ın isimlerinin baş harfleri olduğunu söyle
yerek bunları şöyle açıklamaya çalışmışlardır: Elif, Allah isminin başındaki eliftir, 
Um O'nun Latlf isınine , Mlm ise O'nun Mecld ve Melik isimlerine delalet eder. 

Bir başka görüşe göre Yüce Allah bu şerefli harfler ile yemin etmiştir. Çünkü 
bu hart1er O'nun isimlerinin ve hitaplarının temelleridir. 

Bu harflerin, başlarında bulundukları surelerio isimleri olduğu da söylenmiştir. 
Bir başka görüşe göre ise, bu hart1erden Elif, Yüce Allah'a, Lam Cibıil'e, Mlm 

Muhammed (s. )'a delalet eder. Buna göre bu kitap, Yüce Allah katından Cebra
il'in diliyle Hz. Muhammed'e inmiştir. 

ll Al Cısi, Ruhu 'f.Jifeôn~ <:.XXI, s. 20. 
12 Aıus'i, ibn Kemal'in bu çıkarımının enteresan bir tefe'ül olduğunu söyleyerek mıkleder. Bk. 

Allısi, age., c. 1, s. 8; c. XVLI , s. 104; Ahmed b. Zeyn'i Dahlan, Fütı.thtit-·ı İslamiyye, c. 1!, ss. 142-143; 
Yüksel Sadreddin, isldmf Araştıımalar, ss. 128-135. Kur'fuı'ın bazı kelimeleriılin sayısal değerleri n

den hareket ederek kimi tarihi olayları çıkanna işi son dönemlerde de yapılmaktadır. Ancak bunlar, 
herhangi bir temeli ve tutarlı l<!r:ıfı olmayan, her zaman l<lrtışılabilen, bazı insanların hoşuna gitse bi
le Kur'iin'ı asti iniş gayesinden uzakJaştıran şeylerdir. 19 r.Jkamının etı;ıfında koparılan fırtınalar; Ka
mer suresinin ilk :ıyetinden, insanoğlunun Aya ayak basıığı1390/l969 tarihinin çıkarılması; Zilzill su
resinin çeşitli kelimelerinden 1999 Marmara Debreıninin çıkarılınası gibi. 

13 Biz, farkbitkiarını gösrermek için bu harflerin sayısul değerlerini de tabloda gösterdik. 
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MushafTercibine Göre Kur'an'da Geçen Hece Harfleri 

Sıra sU re sur e iniş ibare Harf Mekki Tam Bir Harflerin 

No Sıra No Adı SıroNo Sayısı Medeni Ayet mi? Sayısal 

Değeri 

ı 2 Bakar:ı 87 r-l' 3 Medeni Eveı 1+30+40 
~n 

2 3 Alu Inırfin 89 r-l' 3 Medeni Eve ı 1+30+40 
· 71 

3 7 Araf 39 ._......ıı 4 Mekkl Evet 1•30·40+ 90 
~ 161 

4 10 Yunus 51 )' 3 Mekki Hayır 1+30+200 
c231 

5 ll Hüd 52 )1 3 Me k ki Hayır 1+30+200 
: 231 

6 12 Yusuf 53 )1 3 Me k ki Hayır 1+30+200 
~231 

7 13 Ra'd 96 _rJI 4 Medeni Hayır 1+30.40 
+200: 271 

8 14 İbrahim 72 )1 3 Me kkl H:ıyır 1 +30+200 
=231 

9 ıs Hıcr 54 ) \ 3 Mekki Hayır 1+30+200 
=23 1 

10 19 Me ryem 44 ~ 5 Mekki Evet 20·•5+ 10+ 
70+90= 195 

ll 20 Ta ha 45 <1- 2 Me k ki E ver 9+5s l4 
12 26 şu am 47 ı----1' 3 Mekki Eve ı 9+60+40 

=109 
13 27 Nemi 48 ,_,....k 2 Me kk! Hayır 9+60=69 
14 28 Kasas 49 ı----1' 3 Mckkl Evet 9+60+40 

=109 
15 29 Ankabüı 85 ;-'~ 3 M ek ki Evet 1+30+40 

=71 
16 30 ROm 84 r-'1 3 Me kkl Evet 1+30+40 

=71 
17 31 Lo k ınan 57 r-ll 3 Me k ki Evet 1+30+40 

=71 
18 32 See de 75 r-l' 3 Mekki !:."vet 1+30+40 

~71 

19 36 Yasin 41 v-ı 2 Mekki .Evet 10+60=70 
20 38 sad 38 ./ ı Mc k ki Hayır 90=90 
21 40 Mu'ıniıı 60 ~ 2 Me k ki Evet 8+40=48 
22 41 Pussıleı 61 ı- 2 Me k ki Eveı 8+40: 48 
23 42 Şiln1 62 ~ı- s Me k ki İk i aycı 8+40+70 

+60+ ı on 
=278 

24 43 Ztıhruf 63 ı- 2 Mekkl Eve ı 8+40=48 
25 44 Duh:1n 64 ı- 2 Me k ki Evet 8+40=48 
26 45 Casiye 65 ~ 2 Mekkl Evet 8+40=48 
27 46 Ahk5f 66 ı- 2 Me kk i Evet 8+4o: 48 
28 so Qiif 34 J 1 Mekkl Hayır ıoo~ 100 
29 68 Kalem 2 .:ı ı Me k ki Hayır ;o~ so 

Toplam 3385 
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Elif haıf"i, yazımda diğer harflerden ayrı bir öZelliğe sahiptir. Şöyle ki bu harf, 
kendisinden başka bir kaç harf (dal, zal, ra, ze, vav) gibi kendisinden sonra ge
len harflere bitişmez, ama diğer harfler kendisine bitiş ir. Elif harfinin bu özelliği, 

tüm mahlukatın Yüce Yaratıcıya muhtaç olduğunu, ama O'nun hiç kimseye 

muhtaç olmadığını hatırlatır. 
İhHisit bir kul, Elif harfinden Yüce Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu 

hatırlar. Çünkü diğer harflerin boğazda, dudakta yahut dil üzerinde belli bir çı

kış yerleri (mahraç) vardır. Elif ise böyle değildir, onun belli bir yeri yoktur. 

Elif harfi, kulun kendini yalnızca Allah'a vermesine işaret eder. Kul tıpkJ eli
fin hiç bir harfe bitişınediği gibi, Allah'tan başkasına yönelınez ve O'nun huzu
rundan hiç ayrılmaz. 

Elif harfini telafuz eden kulun gönül alemi yalnızca (infirad) Rabbine yönelir, 
Lam harfini söyleyince O'nun huzunında durup eriyerek O'nun haklarını göze
tir, Mim harfini işi tince de O'nun tekliflerine muvafakatını terennüm eder. 

Her harfi n kendine has özel bir duruşu ve şekli vardır. Bunlardan yalnızca elif 
dimdik ayakta duruşu ve başka ha rtlere bitişmemesi ile onlardan ayrılır. İşte o ki
tabın baş10a konarak, alfabenin ilk harfi olarak; başka şeylere bitişrnekten ve 
başka şeylerle meşgul olmaktan uzaklaşan kimse yüceliklere erer ve ulvl merte
beleri kazanır. Zaten mürekkep olmayan harfler, sevenlerin hallerini ve sırlarını 
yabancılardan gizlemek için kullandıkları rumuzlardır. ,. Açık ibareler genel şey

lere işaret eder, rumuz ve işaretler ise özel şeylere işaret eder ... "15 

3 Alu Imran: ElifUm Mlm. 2. Allah, Ondan başka tanrı olmayan, diri, her an 

yaratıklarını gözetip durandır. 3. Kendisinden öncek i Kitapları tasdik eden Hak 

Kitabı sana indird i. 

"Yüce Mevla, 'Elif' harfi ile, her halükarda bir başına sana yeteceği ne işaret et
miştir. Zira sen gafletin pençesinde tek başına doğru yolu bulup kemale eremez
sin. O, seni dilediği yere götürür, yardımcı olarak O sana yeter. Sen bir şey iste
ınesen, hatta kendi durumunu bilmesen bile O sana yeter, hiç beklemediğin bir 
anda seni lututlarına boğar, hiç istemediğin halde sana nimetlerini bahşeder. 

Yüce Allah, 'L1m' harfi ile de sana olan Iutfuna işaret etmiştir. Hem de sana 
bahşettiği halde minnet etmeyerek açığa vurmadığı lutttı keremine işaret etmiş
tir. 'Mim' harfi ile ise, O'nun dostlarının istekleri doğrultusunda gerçekleşen rak
dirine muvafakat etmeye işaret etmiştir. Şöyle ki, kainatta hiç bir şey O'nun has 

14 Nitekim bir beyitte şair şöyle der: "Sevgili ye dedim ki, bizim için biraz dursana!_ Cevap olarak 

Kat' dedi.." Sevgil i, kendisini gözetleyenlere yakalanmamak için 'tamam durdunı' diye cevap verme

miştir. Ama sevgiliyi inciınıemek için 'hayır dunmun' da demenıişıir. Aksine iki tarafı d:ı idare ede

cek şekilde 'KaF demiştir. Böylece o açıkça duracağım söylememiş, ama dumıayı çağrışttran bir harf 

söyleyerek sevgilinin gönlüne su serpmişti r. Bunun başka örnekleri de vardır. B k. Kuşeyi'J, Lettiifı:i '1-
iştirtir, c. I, s. 54. 

15 Aynı eser; c. 1, ss. 53-54. 
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kullarının nzası olmadan hareket etmez. Nitekim bir kimse, Yüce Allah'ın 'O her 

gün bir yeni iştedir' '6 sözündeki işin , O 'nun gözde kullarının muradı doğrultu

sunda olduğunu söylese abart.mış olmaz. 

Bu harflerle ilgili olarak şunlar da söylenebilir: İnsaniann konuşma tarziarına 

aykm olan bu hece harflerini işiten gönüller, akıl, duyu ve ictihad ile bilinen, alı

şılagelmiş fiziki şeylerden ve vehimlerden tamamen uzaklaşır. Öyle ki gönüller 

bilinen şeylerelen ve hayali kuruntulardan tamamen arınır, alışılagelmiş belli şey

lerden kurtulur ve tertemiz olur. İşte ram o noktada hece harflerinden sonra ge

len 'Allah' ismi eelali gelir ve bu isim her şeyden arınmış nezih gönüllere kazınır. 

Elif lam mlm, Allah, O'ndan başka hiç bir ilah yoktur, O hay ve KayyGındur ... 

Nihayet O, asla senden ayrılmaz ve hiç bir şey seni O'ndan alıkoyamaz. Sen 

hiç bir zaman O 'ndan gafil olamaz, aksine hep O'nunla kalırsın. Artık O, her 

halükarda seni gören ve gözetleyen olur. İç dünyanı ve dış dünyanı bilen olur. 

O , sen bir başına kaldığında da seni gözetleyendir, halkın arasına karıştığında 

da. Özetle, sen hangi halde olursan ol, nerede bulunursan bulun O seninledir ve 

senin maşukundur. " 17 

7 Araf: Elif Um M im Sad. 2. Sana bir Kitap indirildi. Onunla insanları uyar

man ve inananlara öğüt vermen için kalbine bir darlık gelmesin. 

"Eiif, güzel ruhların birbirleriyle ülfetine işaret eder. Bu ülfetle, arzulayanın 

arzutaelığına ka\ı.ışması gibi, henzer ruhlar arasında birliktelik gerçekleşir. Gö

nül sözüyle yakınlık kesbettiğincle/öz-sözle bir olduğunda, kalp canını fedadan 

çekinmediğinde 'Eiife' (bir oldu/dost o ldu) fiili kullanılır. Elif harfinin, arzulaya

nın arzuladığının dışında her şeyden ilgisini kesmesine, başka hiç bir şeye ihti

yaç duymamasına işaret eder denilmiştir. 

Lam haıfi de şekil bakımından elif gibidir, ama lam diğer had1ere bitiştiğinde 
onlar gibi harekeleri kabul eder. Sözgelimi bazen mansub olur, bazen sakin, ba

zen de meıft.ı' oJur. Elif ise, kendisinden sonraki hartlere asla bitişmez ve asli 

şeklini muhafaza eder. 

Sad harfi, aşıkların sevdalarında, ariflerin vecd hallerinde, müridierin gönül

lerindeki saclakate işaret eder. Zira susama, her iştiyak sahibinin kaçınılmaz özel

liğidir. Tıpkı dehşetin, vecd ehlinin ayrılmaz özelliği olduğu gibi. 

Sad, sevenlerin belası olan muhabbetin sadırlarda görülmesine işaret eder de 

denilmiştir. Yine Sad harfi, sadıkicandan bir sevgiyle maşukunu aramana işaret

tir denilmiştir. Sevgide sadakat, ulaşı labilecek en son noktadır. Öyle ki artık onu 

ne iyilik ve ihsanlar artırır, ne de kısma ve daraltmalar onu eksiltir."'$ 

10 Yunus: Eli[ Um Ra. İşte bunlar hikmedi Kitabın ayederidir. 

16 55 Ralıman 29. 
17 Kuşeyri, Letaifu'l-lşaraı, c. ı , s. 218. 
ıs Aym eser, c. ı, ss. 517-518. 



 

"Eiif, Allah isminin anahtarı; Iiim, Latlf isminin, Ra ise Rahlm isminin anahta

rıdır. Bu isimlere yemin ederim ki, bu kitap size vadedilen ahid günüdür, Biz on
da dönüş gününün gerçekliğini açıkladık ve onda size sevgi bağlarını uzun uzun 
anlattık Evet dönüş gününün zamanı doldu, menzile vanldı ve mutJu günler 

öbür alemele sahiplerini beklemektedir. Öyleyse sevgi kadehlerini içmeye dav
ranın ve sevenlerin dosdoğru yolunda kalın. '9 

ll Hud: E/if Uim Ra. Bu Kitap, hakim ve haberdar olan Allah tarafından, 
ayetleri kesin kılınmış, sonra da uzun uzadıya açıklanm1ş bir Kitap' dı r. 

"Elif, Yüce Allah 'ın Rububiyette infiradına /tekliğine ; Iiim O'nun tevhid ehli
ne olan lutfuna; Ra ise tüm canlılara olan Rahmetine işarettir. Bu harfler yemin 
anlamınadır. Mana şöyledir: Rububiyette birliğime (İnfirad) , beni birleyenlere 
olan lutfuma ve tüm canltiara olan rahmetime yemin olsun ki.. Gerçekten bu ki
tabın ayetleri muhkem kılınrruştır."20 

12 Yusuf: Elif Uim Ra. Bunlar, gerçeği açıklayan Kitabın ayetleridir. 

"Kelimelerle değil de harflerle şifreli olarak konuşma, sevgilerini gizleyen se
venlerin adetidir. Her ne kadar Kur'an her şeyi apaşikar ortaya koymak için gel
mişse de, onda imalı anlatımlar da vardır, açık aniarımlar da, detaylı açıklamalar 
da vardır , özlü açıklamalar da. Nitekim şair şöyle demiştir: 'Her ne kadar sizin ev
leriniz batı tarafında ise de, ben kil u kal (dedikodu) endişesiyle batıya da ağlarım.' 

Şöyle de söylenebilir: Yüce Allah'ın Habibine söylediği bir takım sırları anla
maktan halk aciz kalmıştır. Ön lar Yüce Yaratıcı ya ibadet eder ve O'nun sırlarına 
genel olarak inanırlar. Ama, 'nun sırlarını O'nun sevgilisi anlar layık ı veçhile. 
Çünkü onlar, sadece sevgiliye bahşedilıniş sırlardır, ona başkası muttali olamaz. 
Tıpkı şairin dediği gibi: 'Sevenlerin arasmda nice sırlar vardır ki, onları ne sözler 
açıklayabilir ve ne de kalemler yazabilir~' 

İşte bu hece harHerinin inişinde de bir takım işaretler vardır. Şöyle ki akıl ve 
anlayış sayesinde nice basit gibi gözüken lafızlardan nice derin manalar çıkarı
lır. Kendinde olmayan nice kişi pek çok söz dinlediği halde, onlardan pek az şey 
anlar. Bütün bunlar akıl ve vuslatta mesafe katetmeye göre değişikJik arzeder. İş
te bu yüzden Yüce Allah da bazı sürelerin başında bu hece harflerini indirdi. Bel
ki onların manalarını layıkıyle anlamak mümkün değildir, ama onlar sevenler 

için bir genişlik ve ferahlıktır. Şöyle ki onlar, bu harflerin manalarını anJayama
dıklan zaman, mahzun olmazlar ve onlara zorlama manalar vermezler. Bu onla

rın kendilerinden geçtikleri istiğrak hallerine de uygun düşen bir durumdur. Bu 
yüzden, aklının dizgininden kuıtulan rahata erer, denilmiştir. "2

' 

13 Ra'd: Elif Uim Mim Ra. Bunlar Kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indi

riten Kitap haktır; fakat insanların çoğu inanmazlar. 

19 Kuşeyri, letiiifü'l-lşiiriit, c. II, ss. 76-77. 

20 Aynı eser, <:. II, s. 120. 

21 Aynı ese1; c. ll. s. 165. 
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14 İbrahim: E/if Um Ra. Bu, Allah'ın izniyle, insanları karanlıklardan aydınlığa, 

güçlü ve övülmeğe layık Allah'ın yoluna çıkarman için, sana indirdiğimiz Kitaptır. 

"Yüce Allah, isimlerine delalet eden bu harflerle, bu Kitabın Allah'tan pey

gambere inen ayetler olduğuna yemin etmiştir. Şöyle ki , elif, O'nun Allah ismi

ne, tam Lat!f ismine, ınlın Medcl isınine , ra da Rah!m ismine işaret eder. Sanki O 

şöyle demektedir: Allah, Latlf, Mecld ve Rahlm isimlerine yemin olsun ki, bu si

ze haber verdiklerün bana indirilen kitabın iiyetleridir .. "22 

15 Hıcr: Elif Um Ra. Bunlar Kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. 

"Yüce Allah, bu ayetleri dinleyenlerin atışageldikleri mürekkep kelimelerin 

aksine bu hece ha rtleriyle hitap ederek onların dikkatlerini çekti. Onlar alışık ol
madıkları bu bartleri duyunca, her şeyden yüz çeviıip ona kulak kesildiler. 

Kur'an bu hartlerle onların dikkatini üzerine çekip onları, kendisini dinlemeye 

hazır hale getirdikten sonra, onlara bu okunanların kitabın apaçık ayetleri oldu

ğunu söylemeye başladı."2: 
19 Meıyem: Kafl:Ui Ya Ayn Sad. 2. Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rah

metini anmadır. 

"Bu hartler, sevenler için bir takım sırlar olduğunu bildirmekreclir. Yüce Al

lah, bu hartlerin anlamlarını sır yaptı. Öyle olunca ahy::ıra düşen onları dinlemek 
ve sürekli tekrarlaınaktır. O sırl a rı anlamak ise Peygamber (s.)':.ı yaraşır. 

Şunlar da söylenmiştir: Yüce Allah Kat" harfi ile, kullarına nimet vermeye ve 

onları cezalandırmaya; onlardan dilediğin i yüceltmeye ve dilediğini de alçalrma

ya kafi olduğuna işaret etmiştir. Yine kat harfinde, O'nun dostlarıyla beraber ol

duğunu bildirmek (ta'rif), bir takını musibetlerle deneyerek onları korkutmasma 

(tahvit) işaret olduğu da söylenmiştir. Aynı şekilde kaf harfi, meleklerin kulları

nın hataların ı yazınalanndan önce Allah'ın kendi nefsine rahmeti yazmasına (ki

tabet l işaret eder de denilmiştir. 

Ha harfi, Allah 'ın inanan kullannı kendisini tanımaya, celal ve cemal sıfatla 

rıyla tecellisini bilmeye hidayet etmesine işaret eder. 

Yi harfi , O'nun bir mkım zorluklarla sınamasın ın ardından nimetlerini sunarak 
işleri kolaylaştırmasına (yüsr), mümin kullarına rahmetini saçmasına işaret eder. 

Ayn harfi, O 'nun gizli açık , az çok, gelmiş geçmiş ve gelecek, bolluk darlık 

her biilükarda bütün her şey i bilmesine (ilim) işaret eder. 

Sad harfi ise, O'nun vadinde sadık olduğunu gösterir. "ı4 

20 Taha: Ta Ha. 2-4. Kur'an' ı sana, s ıkıntıya düşesin diye değil, ancak Al

lah'tan korkanlara bir öğüt ve yeri ve yüce gökleri yaratanın karından bir Kitap 

olarak indirdik. 

22 Kuş<:!yrl, Leul((ıi 'l-lşariil, c. ll , s~. 215, 238. 

23 Aynı eser, c. ll, s. 262. 

24 Ay m escrr. c. If , ss. 418-419. 
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nezih olduğuna (talıaret), ariflerin gönüllerinin Allah'tan başkasını büyüklemek

ten ari olduğuna, vecd ehlinin gönüllerinin Allalı sevgisinin dışındaki sevgile r

den uzak olduğuna, tevhid ebiinin gönüllerinin de Allah'tan başkasını müşaha

deden tahir olduğuna işaret eder. Sin harfi Allah 'ın günahkar kullannı kurtuluşa, 

iraatkar kullarını derecelere erdiriş, aşık kullarınJ da sürekli dua ve niyazda n.ıru

şundaki sırrına işaret ~~cıer. Mlm harfi ise, Yüce Mevla'nın tüm inanan kullarına 

yeterli rızık bahşetmesir·e (ıninnet), onları hayır yollannda turuşuna işare t eder"28 

29 Ankebut: ElifUim lWim. 2-3. And olsun, biz kendilerinden öncekileri de de

nemişken, insanlar, " İ nandık" deyince, denenıneden bırakılacaklarını mı san ırlar? 

Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalanc ı ları da ortaya çıkaracaktır. 

"El if harfi, Yüce Yaratıcının hiçbir şeye muhtaç olmaması, O'nun her şeyden ay

rı olması ve her şeyin O'na muhtaç olmasına işaret eder. Tıpkı kendisine tüm harf

ler bitiştiği halde, kendinden sonra gelen hiç bir harfe bitişmeyen elif harfi gibi. 

Lam harfi ise şuna işaret eder: Arap hart1erinden her harfi n yazılıınında bir çe

şit eğrilik/kav is vardı r. Uiın harfi ise yazımda en çok elife benzeyen ve onun gi

bi dik yazılan bir harftir. Elif ile 15ın arasındaki fark, elifin kendisinden sonra ge

len hiç bir harfe bitişmemesi, tarnın ise bitişmesidir. Bir de elif ile Himdan başka 

iki harf birleşerek tek bir haıf oluşturmazlar. Ama ikisi bitişir ve Laınelif olurlar 

ve lama yakın bir yazılımda yazılırlar 

Mlm harfi, min harfi ce rine işaret eder. Bunun söylemek istediği mana ise şu

dur: Yaratış Rabden (mine'r-Rabb>, Hakka hizmet ise kuldan (mine'l-Abd), yine 
lutuf ve kerem Rabden (mine'r-Rabb) clir."29 

30 Rüm: ElifUm Mtm. 2-5. Rumlar en yakın bir yerde yenildiler. Onlar bu ye

nilgilecinden b ir kaç yıl sonra galip geleceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a ai t
ti r. İşte o gün, İnananlar, istediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevinecekler

dir. O güçlüdür, merhametlidir. 

"Eiif, Bizim azarnerimizi Lanıyanın Bizim dostluğumuza ülfet ecleceğine; yine 
ululuğuımızu bilenin bizim sınamalanınıza yakın olacağına işaret eder. 

U\ın, Bizim sevgi ve muhabbetiınizi taelan kimseye rahmet kapımızın gerek
li (lazım) olacağına, Bizim cemalimize şahid olana lutuf ve kerem.imizin kaçınıl 
maz (lazım) olacağına işaret eder. 

Mlın ise, Bizim hizmetimizde kaiın olanın Bizim gözdemiz olmasının münı

ki.inlüğüne , yine Bizim gerçek dosrlarııruzın Bizim vefakarlığımız üzerine ölece
ğine ( ınevt) işaret eder. "~') 

31 Lokıniln: Eiif Uim M im. 2-3. Bunlar, iyi davranan kimseler için rahmet ve 

doğru yol rehberi olan hikmedi Kitabın ayetleridir. 

28 Kuşeyfı. Lclfi!(ü 'l-lşaraı. c. HI , s. 53. 

29 Aynı eser, c. ll r, :;. 86 

30 Aynı c1ser, c. 111, s. 107. 
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"Eiif, Yüce Allah'ın nimetlerine (ala'), Him O'nun lutuf ve ikramlarına, mlm 
O'nun yücelik ve u luluğuna işaret eder. Evet Yüce Mevlanın nimetleriyle O'nun 
dostlarının gönlünden inkar izleri kalkar; O'nun lutf u keremiyle o gözde kulların 
iç dünyasında sevgi ve muhabbet duyguları kökleşir; O'nun yüceliği, kudret ve 
azameti sayesinde onlar O'ndan başka şeylere muhtaç olmaktan kurtulurlar.'0 1 

32 Secde: E/if Lam Mtm. 2. Şüphe götürmeyen Kirap, alemietin Rabbi'nin in

dirdiğidir. 

"Elif harfi, aşıkların Zat ı Kibriyama yakın olmaya aşina oluşlarına (ülfet) ve 
asla Bensiz yapamayacaklanna, Beni ululayıp yüceltmeye aşina olan aritlerin 
Bensiz olamayacaklarına işaret eder. 

Uim harfi, Benimle buluşma şerefini (Likaullaha) sevenierime saklaclığıına 
işaret eder. Artık onlar dostluğuın üzere kalsalar da, bu konuda ufak tefek ku
surlarda bulunsalar da onlara aldırmam. Bunlar dotluğumuzu zedelemez. 

Mlm harfi ise, Benim dostlarıının kendi istek ve arzularını (murad) Benim is
tek ve arzularını uğruna terk ettiklerine işaret eder. İşte bu yüzelen Ben, o gözde 
kullarıını diğer kullanma tercih etmişimdir . "'2 

36 Yasin: Ya Sin. 2-4. Kur'an'ı Hakim'e and olsun ki, sen doğru yol üzere gön

derilmiş peygaınberlerdensin . 

"Ya s1n, ey seyyid , efendi demektir. Ya, misak gününe (yevm), sin ise onun 
sevenler arasındaki sırrına işaretti r denilmiştir. Buna göre şöyle de denebilir: Mi

sak gününü ve sevenlerle aranıdaki sırnın hakkı için ve hikmer.li Kur'an hakkı 
için .. Sen gönderilmiş peygamberlerdensin ve dosdoğru yol üzeresin."1

'
1 

38 Sad: Sad. Öğür veren Kur'an'a and olsun ki. 2. İnkar edenler gurur ve ay
rılık içindedirler. 

"Sad harfi, Yüce Allah'ın Sadık, SabCır, Sameel ve Sa ni' isimlerine işaret etmek
tedir. Buna göre Yüce Mevla, bu isimlerine ve Kur'an'a yemin euniştir."31 

40 Mu'min: Ha Mim. 2. Kirabın indirilmesi, güçlü ve bilgin olan Allah katın
dandır. 

''Ha mim, olacak olan olmuştur anlamınadu· (Huınme). Ha, Yüce Allah 'ın h ıl
mine, mlın ise O'nun mecdine işarettir de denilmiştir. Buna göre mana şöyle 
olur: Hılmim ve rnecclime yemin olsun ki, Bana iman edeni asla ebedi olarak 
ateşte bırakmam. 

Bir bedevi Peygamberimize 'Haınlın ne demek, bizim dilimizde böyle bir şey 
yok' diye sormuş, o da şöyle cevap vermiştir: 'O'nun isimlerinin ilk bartleri ve 

sürelerin açılışıclır' . "" 

31 Kuşeyri, Letı1{/i1'1-lşiirtıı, c . ll! , ~ - 127. 

32 Aynı eseı; c. lll ,~- 138. 

33 Aynı eser, ı.:. lif. ~- 21 1. 

34 Aynı fiSf/1'. c. lll, s . 245. 

35 Aym esu1; c. lll,:;. 294. 
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41 Fussılet: Ha Mtm. 2-5. Bu Kitap, merhametli olan Allah katından indirilme

d ir; bilen bir millet için müjdeci ve uyarıcı olmak üzere arapça okunarak, ayederi 

uzun uzun açıklanmıştır. Ama insanların çoğu yüz çevirmiştir, onlar işitmezler de: 

"Bizi çağırdığm şeye karşı kalplerimiz kapalıdır, kulaklarımızda ağırlık, bizimle se
nin aranda anlaşmamıza engel vardır; istediğini yap, biz de yapacağlz" derler. 

"Hayatırna, sı fat ve zatımdaki Mecdime yemin olsun ki, bu Rahman veRahim 

olanın katından indirilmedii."36 

42 Şura: Ha Mim. 2. Ayn Stn Kaf 3. Güçlü olan, Hakim olan Allah, sana da, 

senden öncekilere de şöylece vahyeder. 4. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da 

O'nundur. O, yücedir ve çok büyüktür. S. Melekler ise Rablerini överek resbih 

eder ve yeryüzünde bulunanlar için O'ndan bağışlanma dilerler. Gökler neredey

se çadayacak. İyi bilin. Allah şüphesiz bağışlayandır, merhametli olandır. 6. Al

lah'ı bırakıp da dostlar edinenierin işlediklerini Allah gözetlemektedir . Sen, onla
ra vekil olmağa memur değilsin. 7. Böylece şehirlerin anası olan Mekke'de ve çev

resinde bulunanları uyarman, şüphe götürmeyen toplanma günü ile uyarman için 

sana At·apça okıman bir Kitap vahyettik. İnsanların bir rakımı cennete, bir takımı 

da çılgın alevii cehenneme girer. 
"Ha harfi, Yüce Allah'ın Halim, Hafız, Hakim isimlerinin; Mlm harfi O'nun Me

lik, Macid, Mec1d, Mennan, Mü'min ve Müheyınin isimlerinin; Ayn harfi O'nun 

Alim, Adi, All iimlerinin; Sin O'nun Seyyid, Senıl', Ser'lu'I -Hısab isimlerinin; KM 
harfi O'nun Kadir, Kahir, Karlb, Kadir ve Kuddüs isimlerine işaret eder."17 

43 Zuhnıf: Ha M lm. 2-3. Apaçık Kitap'a and olsun ki, akıl edesiniz diye 
Kur'an'ı Arapça okunan bir Kitap kılmışızdır. 

"Ha harfi Yüce Allah 'ın Hayat, mim ise O 'nun Mecdine delafer eder. Buna gö

re mana şöyle olur: Hayatıma ve Mecdime yemin ederim ki, rnüınin kullanma rah
metimin bir recellisi olarak indircliğiın bu Kur'an hak ve gerçeğin ta kendisidir .... ııı 

44 Duhan: Ha Mlm. 2-3. Apaçık olan Kitaba and olsun ki, Biz onu, kutlu bir 

gecede indirdik. Doğrusu Biz, insanları uyarmaktayız. 

"Ha harfi Yüce Yaratıcının Hak oluşuna , ınlm ise O'nun muhabbetine işaret 
eder. Buna göre nıana şöyle olur: Hak adıma, kullarıma olan muhabbetime ve 

Kutlu Kitabmıa yemin olsun ki .. Ben asla, Beni tanıyan hıllarıma firkatimle azab 
etmem.".w 

45 Casiye: Ha M tm. 2. Kitabın indirilmesi, güçlü ve Hakim olan Aiıah katın

dandır. 

36 Kuşeyr1', Letliijil'l-İşariit, c. lll, s. 319. 

37 Aym eseı; c. III, s. 341. Nitekim sureni n ayet sonlannda bu isimler geçmektedir. Örneğin Aziz, 
Alim (2. ayet); Aziz, Hakim (8. ayet); Aliy, Keblr (12. ayet); Seriu'I-Hısab (17. ayet); Semi', Basir (20 
ve 56. ayet); Aziz, Ga~Tar (42. ayet) S<Lnki surenin b~ınd:ıki hece harfleri, surede gelecek olan bu 

isimlerio anahtarı nıesabesindedir. 
38 Aynı eser, c. lll, s. 361. 

39 Aym eser, c. lll, s. 379. 
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46 Ahkaf: Ha M fm. 2. Bu Kitabın indirilmesi g üçlü olan , Hakim olan Allah 
katın d and u·. 

"Ben lutfuma mazhar olımış gözde kullarımın gönüllerini himaye eder ve lu
zumsuz şeytani düşüncelerden korurum. O gönülleri hakikat nurlarr~rla aydınla

tır ve hep yakini müşahade eder Mide tutarun. Artık o gönüllerde gerçeğin ele
Iilieri görülür. Bir de ona ihsan lu tutları ilave ederim. Böylece onlar vuslat dere
cesine erişir ve onları kurbiyet meydanlannda ü nsiyet meltemiyie/ ilahi havayla 
gıdalanclınrım . w l<l 

50 Qaf: Qaf. Şanlı K u.r'iin 'a and olsun . 

Kaf harfi Yüce Allah 'ın Kavl, Kaclir, Kad'ir, Karib isimlerinin ilk harfleridir. Yü
ce Mevla, bu isimlerine ve şanlı Kur'an'a yemin ederek sözlerine başlıyor. Kase
min cevabı ınahzuf şu cüınledir: Kıyaınette hepiniz diriltilip sorgulanacakınız!"41 

68 Kalem: Niln. Kalem ve onunla yazılanlara and olsun ki .. 2. Sen Rabbinin 
n imetine uğramış bir kimsesin , d eli deği lsin. 

"Nun, evreni sırtında taşıyan Balıktır, denilmiştir. Onun hokka olduğunu söy
leyenler olduğu gibi, o Yüce Allah 'ın Nasır ve Nur isimlerinin ilk hartldir de de

nilmiştir. Buna göre bu sürede Yüce Mevla, ınümin kullarına olan nusretine ve 
kaleme yemin eelerek sözlerine başlamıştır."4z 

Değerlendirme 

Kur'an'ın muhtevası , iniş şekli, yazımı, tesbiti gibi, bazı sürelerin başında bu
lunan hece harfleri de ötedenberi Kur'an okuyucusu ve araştırıcılannın dikkati
ni çekmiş ve bu konuda pek çok şey söylenmiştir. Bu konuda söylenebilecek en 
tutarl ı görüş , bu harflerin Kur'an 'ın sırlarından olması, elikkat çekmek ve muarız

lara meydan oktımak için bazı sürelerin başına konmuş olmasıdır. Bu harflerin 
rakamsal değerlerinden hareket ederek kimi tarih! tahmin ve tespitlerde bulun
mak Kur'an'ın iniş gayesi dışında bir zorlama olup, bu konuda ileri sürülen şey
ler kesin bir bilgi ifade etmekren uzaktırlar. 

Söz konusu ettiğimiz hece harfleri pek çok müfessir gibi sfı fi rnüfessir Kuşey

ri'nin de işarl tefs!ri Letaifinde üzerinde durduğu önemli bir konu olmuştur. 
Kuşeyıfnin hece bartleriyle ilgili olarak söylediklerinden çıkarabilecekleriınizi 
şu şekilele özetleınemiz mümkündür: 

Genel olarak Kıışeyri, huruf-i mukattalar hakkında uzun, anlamsız yorum ve tar
tışmalara girmez. O huruf-u mukattaları Allah'dan başka hiç kimsenin bilemeyeceği 
ınüteşabihlerden, Kur'an'ın sırlarından olduğunu kabul eder. Ancak bu konuda 
varid olan görüş leri görüş sahiplerini belinıneden serdetmeyi de ihmal etmez. 

40 Kuşeyri, Leu!i(ju 'f-lşlirat, c. l ll, s. 395. 
4 1 Aynı eser, c. ın , s. 447 . 

42 Aynı eser; c. lll, s. 616. 
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O, hece harflerinin yemin ifade ettiği görüşünü sürekli öne çıkarır. Her bir 

harf Kuşeyrfye göre, Yüce Allah'ın isimlerinden birine yahut bir kaçına işaret 

eder ve Yüce Allah bu harflerle kendi zatına yemin eder. 

Kuşeyriye göre bir hartin tek anlamı yoktur, her harfin çağrıştırdığı pek çok 
anlam, pek çok esrna ve sıfat vardır. Kuşeyrinin ilim ve irfan zenginliği bu harf

lerde adeta coşarak kendini gösterir. 
Kuşeyrf, bu harfleri birer ruınuz olarak algılar ve onları kendince anlamlan

dırmaya yahut o şifreleri çözmeye çalışır.•~ Ama o, bu konuda ısrarcı olmadığını , 

bu harflerin başka anlamlara da gelebileceğini sürekli tekrar eder. 

Benzer kalıplardan oluşan bu hartlerin, bulunduklan her sürenin ba~ında ay

rı ayrı anlamı ve tefsiri vardır. Ku.şeyrı~ biraz da bu harflerden sonra gelecek olan 
surenin lafızlarından yahut bir bütün olarak içeriğinden algıladıklarına paralel 

olarak bu harfleri açıklamaya çalışu. Örneğin Kuşeyrı~nin bu hartlere yüklediği 

esma ve sıfarlar genellikle, o harflerin bulunduğu sGrede geçen isim ve sıfatiar

dan seçilmiştir. 
Kuşeyriye göre bu harfler, yalnızca Yüce Mevlanın isim ve sıfatiarını hatırlat

makla kalmazlar. Onlar tevhid, ibadet ve salih arneLle ilgili tüm güzel kelime ve 

onların terennüm ettiği hakikatleri çağrıştınrlar. Kısaca bu harfler, gerçek 

müminlere, abidlere, ariflere, velilere yaraşan güzellikleri anlatan kısaltrnalardır, 

yahut fı rsatlardır. 

Aslında Arapçaeta bu harflerle başlayan ve kötü şeyleri anlatan pek çok 

kelime vardır. Ama bu harfler Kuşeyrfye hep iyi ve güzel şeyleri çağnştırırlar. Bu 

da onun düşünce ve gönül güzelliğinin açık bir götergesidir. 

Kuşeyr~ bu harfleri fırsat bilerek bir kısım taavvufi açıklaınalarda bulunur. 

Kuşeyrrye göre bu harfler ariflerin, abidler1n, sGtllerin, saliklerin, ve!Üerin, eren

lerin, seçkinlerin özellik ve güzelliklerini sembolize eden kısalrmalardır. Bu 

sıradışı insanların özellik ve güzellikleri gibi, onların esrar ve ervahı gibi bu harf
ler de yazım ve yorum itibanyla sıradışıdırh:ır. Bu hartler de tıpkı o güzel ve özel 

insanlar gibi , oluşturdukları kelime ve cümlelerle değil belki ama, bir başlarına 

dun.ışlarıyla çok şey söylemek isterler. Ama bu harflerin lisan-ı hal ile söylemek 

istediklerini herkes anlayabildiği oranda, kapasitesi kadar alır ve anlar. 
Bu harfler öncelikle Yüce Allah ile O'nun sevgili Peygamberi arasında bir sır

dır. Bu sırrı da en iyi o peygamber anlar. Ama bu sırlardan Allah'ın diğer gözde 

43 Harflerin Yüce All:ıh'ın isim ve sıf:ıtl:ırına dei;ılet eıtiği görüşü Hı:. isa peygambere dayandırıl

makı:ıdır. Rivayete göre Hz. İsa öğrenme çağına gelince hocaya gitmiş ve alfabedeki harflerin her 

birine birer anlam yükteyerek okumuş ve küçük yaşta hocasını da hayrete düşürmüştür. Bkz. ibnü'I

Cevıl, Ziidü 'I-Mesfr·, c. vırı. s. 278; Razi, eı-T~{Sfrıı 'l-Keblr; c. XXI, s. 214; SuyOti, ed-Dürrü'l-MensuT, 

c. ll, ss. 199-201 . ibn Teymiye, bu harilere yüklenen anlamlarla ilgili olarak hadis diye akıarıl;ın 

rivayetlerin uydurnıtı ve asılsız old~ığumı ve bunlarl;ı asl;ı ihticac edilemeyeceğini söyler. Bk. İbn 
Teymiye, Kütühü Resdil t'e Feteva, c. xıı, s. 57. 
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kulları da nasibdar olabilirler. Bu harflerin hal ile anlatmak istedikleri, sair harf
lerin kelime ve cümlelerle/ kal ile anlattıklanndan çok fazladır. 

Harflerin bir kısım kelimelerin kısalemaları olarak bir çok anlam ifade ettik
leri gibi, bir başlarına yalın olarak duruşları , yazılışları, hatta mahraclan da pek 
çok şeyi terennüm eder. Tıpkı hiç kimseye muhtaç olmayan Yüce Yaratıcının bir 

başına tüm her şeyi yaptığı gibi . . . Hz. Mevlana'nın Adem kelimesini oluşturan 
Elif harfinin Kıyaında duruşa, Dal harfinin rukuya varışa, M'im harfinin ise kıv
rulup secdeye kapanışa delalet ettiğini söylemesi gibi. Başka bir ifade ile Adem 
yani Adam olınak için, Elif gibi dimdik O'nun huzurunda duracak, dal gibi yal
nızca O'nun huzurunda eğilecek ve Mim gibi bir kapı tokmağı gibi kıvrılıp 

O'nun rahmet kapısını dövınek gerekecektir. 
Kuşeyrf, bu ha rtlere bir takım anlamlar yüklerken zaman zaman şiirlerle istiş

had eder, onlarla sözlerini deteklemeye ve örneklendirrneye çalışır. 
Kuşeyri'nin bu hart1ere ytiklediği ve aşk, şevk, vecd, zevk ve neşe içerisinde 

okunabilecek şekilde ifade ettiği bu manalar, genellikle Kur'an' ın başka yerlerin
ele benzeri olan manalardır. "' Başka bir deyişle onun söylediği bu manalar, 
Kur'an 'ın ruhuna ters düşmezler. 

Abstract 

Syllable Lerters In Qur'an And lnterpretation of Qusayri About T he m 

Leners which presents at the beginning of some surah of the Qur'an 
anel forms coming one or nıore letters rogether callecl as ai-Hunıf al 

Mq;ıtr:ı 'at (cut syll::ıble letters). These ınystical letrers are placed at the 
beginning of 29 surah of the Qur'an and forms 14 different letter. They 
alw:ıys attıuct attention of people who want to investigate about the 
Qur'an and these people have said a lot of things about theın. 

These lette.rs :ı re mentioneel in comınentary on the Qur'an of Qusayri 
like the other soıne cooımentators. We can summarize his interpretations 
about this subject like this: 

Qusayri's comınentary doesn't indude long and unnecessary discus
sion. He claims that this syl\able letters ınean oach. According to him one 
Jetter hasn't got only one meaning, every lerter has a lot of meaning. 
Qt.ısayri perceives these lerters as a syınbol and tıy to explain theın or 
solve codeson them. He tells some Sufism explaining. Firstly, these letters 
are the secrets between Allah and his Prophet. 

These explaining of Qusayri usually resembles other some parts of 
Qur'an and they never go against the Qur'an spirit. nıystical 

44 Nitekim iş:iri tefs!ri değerlendiren ilim adamlarıınız, Bir ınananın benzeri bir nıana ile zik

redilebileceğinden hareketle, Kur'an'ın ruhun:ı ters düşmeyen b-.ıtıni manalann bu kabi.lden 

sayılabileceği ni söylemişlerdir. Bk. Zehebi, eı-Tefsir ve'I-Müfessirfın, c. H, ss. 351-354. 



 

 


