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ALEVÎLćKTE HURUFÎ TESćRćNćN VE ISTIRABIN
TEMSćLć OLARAK YETMćĨ ćKć SAYISI
NUMBER 72 AS A REPRESENTATION OF HURUFI
INFLUENCE ON ALEVI AND THE PAIN
Özer ĨENÖDEYćCć1

ÖZET

ABSTRACT
HuruÞsm is a faith system which tries
to explain ćslamic orders and the subsistence

Hurufîlik, harßere ve sayõlara yüklediþi

with new meanings of letters and numbers.

yeni anlamlar ile ćslamî akideleri ve var olu-

Respected sources that mentioned this

ĩu izah etmeye çalõĩan bir inanç sistemidir.

movement are agreed about it’s inßuence

Bu akõmdan bahseden muteber kaynaklar,

to Alevi and Bektashi. This coaction can be

onun Alevî-Bektaĩî geleneþini etkilediþin-

proved by testimony of historical texts. In

de hemÞkirdirler. Tarihî metinlerin tanõklõþõ

this study, number 72 will be analyzed ac-

ile bu etkileĩim kanõtlanabilir. Çalõĩmada,

cording to this fact and an Alevian text will

Alevî-Bektaĩî çevrelere ait olduþu anlaĩõlan

be published. In this text it can be seen that

bir metinden hareketle 72 sayõsõnõn bu açõ-

this number which is used by Alevi after

dan tahlili yapõlacaktõr. Hurufîlik tesiri ile

a HuruÞ inßuence takes new dimensions

Alevîlikte kullanõldõþõ anlaĩõlan bu sayõnõn,

with new commentaries. This kind of stud-

yeni yorumlarla geniĩletildiþi gösterilecek-

ies must be done to explain HuruÞ effect in

tir. Alevî-Bektaĩî düĩüncesindeki Hurufî

Alevi-Bektashi tought.

tesirinin tüm yönleriyle ortaya konabilmesi,
bu türden çalõĩmalara olan ihtiyacõ göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Alevîlik, Hurufîlik,
Nesîmî, Tevil, Harf, Sayõ.

Key Words: Alevi, HuruÞsm, Nesîmî,
Commentary, Letter, Number.

GćRćĨ
HuruÞlik, Türk edebiyatõ tarihi, Türk
kültür, düĩünce ve inanç tarihi açõsõndan
önem arz eden bir akõmdõr. Türk edebiyatõna birçok ĩair, müellif ve mütercim kazandõ-

1 Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatõ Bölümü.

ran bu akõm; Anadolu Türklüþü tarafõndan
Alevî-Bektaĩî düĩüncesinin kabulü ve des257
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teþi ile Rumeli’ye kadar taĩõnmõĩ ve asõrlarca yaĩatõlmõĩtõr.2
Hurufîliþin Alevî-Bektaĩî zümreler üzerindeki etkisinden bahseden kaynaklarda,
bu etkileĩim ĩu ayrõntõlar üzerinde durularak
aktarõlõr: Hurufîliþin kurucusu Fazlullah-õ
Esterâbâdî’nin idamõnõ takip eden yõllarda
Timur yönetiminin sergilediþi sert tavõr ve
takibat neticesinde Hurufîler, Anadolu’ya
ve oradan da Rumeli’ye geçerler. Fatih Sultan Mehmet zamanõnda saraya kadar girebilen bu akõm, Sadrazam Mahmut Paĩa’nin
delâleti ve Fahreddin-i Acemî’nin nüfuzu ile
saray çevresinden uzaklaĩtõrõlõr ve Hurufîler
yakõlarak cezalandõrõlõr (Huart, 1987: 599). Bu
geliĩmeler neticesinde Hurufîler; Kalenderî3
ve Bektaĩî tekkelerinde kendilerine yer edinerek inançlarõnõ yaymaya devam ederler.4
2 Bu ifadelerle ilgili olarak, Kaynakça’da verilen eserlerin deþerlendirmelerine baĩvurulabilir. Metindeki
resim, Manisa ćl Halk Kütüphanesi 45 Hk 1143/2 numaralõ “Mukaddimetü’l-Hakâyõk” yazmasõndan alõntõlanmõĩtõr.
3 HuruÞlîþin Kalenderîlik üzerindeki etkisini Ahmet
Yaĩar Ocak (1992: 155) ĩu ĩekilde belirtir: “Fazlullah-õ
Hurufî’nin en tanõnmõĩ ve en ileri gelen halifesi olup
bir ara Anadolu’ya gelmiĩ bulunan ve ulûhiyet iddia
ettiþi gerekçesiyle 1418 yõlõnda Halep’te diri diri derisi
yüzülerek öldürülmüĩ bulunan Nesîmî’nin, hemen hemen bütün Kalenderî zümrelerinde takdis edildiþini,
divanõnõn el kitabõ niteliþini taĩõdõþõnõ ve hatta içindeki bazõ parçalarõn ilahi tarzõnda Kalenderî ayinlerinde
okunduþunu, XVI. ve XVII. yüzyõllardaki Avrupalõ
seyyah ve gözlemcilerin eserlerinden anlõyoruz.”
4 Bu hususla ilgili olarak Hoca ćshak Efendi’nin Kâĩifü’lEsrâr ve DâÞ‘ü’l-Eĩrâr’õndan hareketle aktarõlan bilgiye
göre, Fazlullah-õ Hurufî’nin halifesi olan Aliyyü’l-Alâ,
Anadolu’ya gelip Hacõ Bektaĩ Tekkesi’nde oturarak
Bektaĩîlere Hurufîliþi telkin etmiĩtir (Bkz. Gölpõnarlõ,
1989: 27).
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Fazlullah’õn düĩüncelerinin Anadolu ve
Rumeli’ye nüfuz ediĩinde, Hurufî akidelerini konu alan eserlerin yanõ sõra, baĩta Nesîmî
olmak üzere lirik ve coĩkun ĩiirler kaleme
alan ĩairlerin de önemli rolü olur. “Nitekim
hâlâ Nesîmî, Bektaĩîlerce kendilerinden sayõlmakta, Alevîlerce de yedi büyük ve ilahi
ĩairin biri tanõnmaktadõr.’’ (Gölpõnarlõ, 1989:
28). Hurufîlik, kendisinden doþrudan ya da
dolaylõ olarak ilham alan birçok sanatçõnõn
eserinde bir mevzu olarak iĩlenir.5 ćréne
5 “Hurufîlik birçok tarikat sahipleri üzerinde etki yapmõĩtõr. Hiç Hurufî olmayan ĩairler bile manzumelerinde Hurufîlik ile ilgili kelimeler ve terimler bulundurmuĩlardõr. Gerçi bütün tasavvußar ‘esrâr-õ hurûf’a,
harßerin ve noktanõn erdemine inanõrlar. Ama birçok
tarikat sahipleri bu derecede kalmamõĩlar, Hurufîliþin
remizlerini ve terimlerini benimseyerek eserlerinde
kullanmõĩlardõr’’ (Levend, 1971: 178-179). Hurufîlikten
etkilendiþi tespit edilen ĩairlerden bazõlarõnõn ismi ĩu
ĩekildedir: “ReÞî, Temennâyî, Usûlî, Kânî, Sarõ Abdullah Çelebi, Penâhî, Muhyiddin Abdal, Akyazõlõ
ćbrahim-i Sânî, Yemînî, Gülbaba (Misâlî), Oþlanlar Ĩeyhi ćbrahim Efendi, Rûhî-i Baþdadî, Âĩõk Viranî, Ruĩenî,
Diyarbekirli Halilî, Muhibbî (Kanunî), Bâkî; Azerî ĩairlerden Habibî, Hakikî, Hataî (Ĩah ćsmail), Hayreti,
Muhitî, ĩair ve tarihçi Gelibolulu Mustafa Âlî Efendi,
Mîr-i Âlem Celâl Bik gibi kiĩilerin Hurufîlik etkisi altõnda kaldõklarõ belirtilmektedir.’’ (Ünver, 2003: 93).
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Mélikoff; Hurufîliþin, Bektaĩîliþe nüfuzu

verilmiĩtir.7 Sözgelimi XIX. yüzyõl Bektaĩî

sayesinde varlõþõnõ sürdürdüþünü, “Bektaĩilik sayesinde Hurufîlik yüzyõllara meydan
okuyabildi.” cümlesiyle ifade eder (2006:

ozanlarõndan Sõrrõ’nõn aĩaþõdaki dörtlükle-

186).

görülebilir (Eyuboþlu, 1980: 433):

6

HuruÞlik ve Bektaĩîliþin buluĩmasõ, bu

rinde de Hurufî tesirinin bir neticesi olarak
32 sayõsõna atfedilen kutsiyetin yansõmalarõ
Her ne okursan

iki duyuĩ ve düĩünüĩün birbirine ileri düzey-

Otuz ikidir

de uyum saþlamasõ neticesini doþurur. Öyle

Her ne görürsen

ki Hurufîlik, bu münasebetten sonra ayrõ bir

Otuz ikidir

düĩünce olarak anõlmaz, Alevî ve Bektaĩî Þkriyatõnõn bir parçasõ olarak varlõþõnõ devam
ettirir. Hurufîliþin, Alevîlik ve Bektaĩîlik ile

…
Belki her iĩin

kurduþu münasebet tespit edilmekle birlik-

Kirpikle kaĩõn

te, bu iliĩkinin ayrõntõlarõ, tarihî metinlerin

Lebinle diĩin

karĩõlaĩtõrmalõ tanõklõþõna ihtiyaç göster-

Otuz ikidir

mektedir. Acaba Alevî ve Bektaĩî ĩairler ve
müellißer, harf-sayõ unsurunu Hurufîlikten
aynen alõp kullandõlar mõ, yoksa ona yeni
unsurlar, yeni teviller ilâve ettiler mi? Yahut
Alevî-Bektaĩî düĩünüĩte harf ve sayõ mistikliþi bulunuyordu da, Hurufîlik bu telakkiyi
teyit eden ya da tetikleyen bir unsur olarak
sonradan mõ onlara dâhil olmuĩtur? Bu sorularõn kesin bir ĩekilde cevaplanabilmesi,
metin merkezli araĩtõrmalar yapõlmasõnõ
zorunlu hâle getirmektedir. Kimi çalõĩmalarda söz konusu akõmlarõn birbirilerini etkilediklerine delil teĩkil eden metinlere yer

6 Ayrõca Mélikoff, Hurufîliþin, Alevî-Bektaĩî düĩüncesini bazõ uygulamalarda da etkilediþine dair ĩu misali
getirir: “Alevîler ve Bektaĩîler tarafõndan bõyõþa verilen ehemmiyet Hurufîlerden gelir. Tanrõsallõþõn, ‘Ali’
adõnõn, insan yüzünde belirebilmesi için, bõyõþõn varlõþõndan vazgeçilemez. Kaĩlarõn yayõ ‘ayn’õ, burun çizgisi ‘lâm’õ ve bõyõk eþimi ‘yâ’yõ çizer ve böylece insan
yüzünde, hem saþdan, hem soldan ‘Ali’ adõ okunabilir
(Mélikoff, 2006: 182).”

Ali

Ulvî

Baba’nõn

“Bektaĩîlik

Makâlâtõ”nda da aynõ izleri yakalayabilmek
mümkündür. Müellif, Fars alfabesindeki
harf sayõsõna tekabül eden 32’yi, neticesiz
kalan miraç tecrübesinin adedi olarak nitelemektedir. Baĩarõlõ olan 33. deneme ise,
bir harf olduþu hadis-i ĩeriße ifade edilen
lâmelif (ϝ) mukabilidir: “Mi‘râc otuz iki
defa neticesiz vâki‘ oldu. Ref‘-i hicâb ve
mi‘râc-õ hakîkî otuz üçünde oldu. Hurûfât
otuz ikidir. Lâmelif de bir harf-i hadîsle müeyyeddir; otuz üç olur. Envâr-õ esmâ hurûf-õ
mi‘râcdõr.’’ (Ali Ulvî Baba, 2006: 49).
7 Bu noktada, içinde sayõlarla ya da harßerle ilgili
kimi izahlarõn ve yorumlarõn bulunduþu her metni,
Hurufîliþe mal etmenin de doþru olmayacaþõnõ belirtmek gerekir. Fatih Usluer (2009: 180) de çalõĩmasõnda
bu hususa dikkat çekmektedir: “Hurufî eserlerinde görülen belirli ortak noktalar vardõr. Hiçbir Hurufî eser
yoktur ki, 28 ve 32 harÞn varlõk, ibadetler, dinî unsurlar
vb. müĩahedesine, Fazlullah’tan bahsedildiþine, özel
Hurufî ĩifre kõsaltmalarõna ĩahit olmayalõm.”
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Bu çalõĩmada, 72 sayõsõ çerçevesinde,

ĩu ĩekilde yer bulmuĩtur: “Bir hadis-i ĩerifte

Alevî-Bektaĩî düĩüncesindeki Hurufî tesi-

Müslümanlarõn 73 fõrkaya ayrõlacaklarõ, biri ha-

rine bir örnek daha eklenecek ve kurulan

riç hepsinin ateĩte olacaþõ söylenmiĩtir. Bu bir

özdeĩliþin tahlili yapõlacaktõr. Bu sayede

fõrka ise Fõrka-i Naciye’dir. Fazlullah, ümmetin

Hurufîliþe ait materyallerin Alevî-Bektaĩî

73 fõrkaya ayrõlmasõnõ Hz. Muhammed’in nut-

geleneþinde, yapõlan ilavelerle zenginleĩti-

kuyla tevil eder. Buna göre Hz. Muhammed’in

rildikleri, yeni yorumlarla geniĩletildikleri

nutkundaki 28 harÞn inbisatõnda 72 harf vardõr

ortaya konmaya çalõĩõlacaktõr.

ki, lâmelif’le (ϝ) birlikte 73 yapmaktadõr. ćĩte bu

Hurufîlikte 72 sayõsõ, Arap alfabesindeki
28 harÞn okunuĩu yazõldõþõnda ortaya çõkan
harßere karĩõlõk gelir. Ĩöyle ki elif () harÞ,
okunduþu gibi yazõldõþõ zaman üç harf ortaya çõkar ( ϝ ϑ). Diþer harßerin de bu ĩekilde
okunuĩlarõnõn yazõlmasõyla ortaya 72 harf

73 harf, Müslümanlarõn ayrõlacaþõ 73 fõrka hizasõndadõr.’’ (Usluer, 2009: 140). Fazlullah-õ
Hurufî’nin yetiĩtirdiþi en tesirli halifesi Seyyid ćmadüddin Nesîmî, yukarõda anõlan tevile ĩiirinde ĩu ĩekilde yer vermiĩtir (Ayan,
1990: 63):

çõkar. Bunlar ĩöyle verilebilir8: “ ϝ ϑ Ώ ̵ Ε ̵

Otuz iki menzili var ilimüñ

Ι ̵ Ν ̵ ϡ Ρ ̵ Υ ̵ Ω  ϝ Ϋ  ϝ έ ί  α ̵ ϥ ε ̵ ϥ ι 

Yetmiú iki hem maúÀmõ yolumuñ

ΩνΩρ̵υ̵ω̵ϥύ̵ϥϑ̵ϕϑ̭ϑϝϡϡ
̵ ϡ ϥ ϭ ϥ ϭ  ϭ ϩ ̵ ̵ ̵” Hurufîler harßerin oku-

Bu maúÀmõ kim bilür Óaúú’õ bilür

nuĩlarõnda ortaya çõkan harßeri, “eczâ” ola-

Bu kelÀmõ Fõrúa-i NÀci bilür10

rak nitelemiĩlerdir.9 28 harÞn yazõlõĩlarõ ile
elde edilen bu 72 harf, farklõ Hurufî teville-

Nesîmî’nin yetmiĩ iki sayõsõnõ andõþõ bir

rinde kullanõlmõĩtõr. Bu sayõnõn Hurufîlikte

diþer beytinde ise “kün (̭ϥ)” emri ile yet-

ne ifade ettiþinin daha iyi görülebilmesi için

miĩ iki sayõsõnõn iliĩkilendirildiþi görülmek-

birkaç tevile yer vermek uygun olacaktõr.

tedir (Ayan, 1990: 372):

Sözgelimi Hurufîlerin, “Fõrka-i Nâciye” hak-

Óüsnüñ varaúõ lisÀna geldi

kõndaki düĩüncelerinde bu sayõ, kendisine

Yetmiú iki tercemÀna geldi

8 Hurufî eserlerinin birçoþunda ünsüz harßerin “i”
sesiyle okunduklarõ görülebilir. Verilen listede de
harßer “i” ünlüsü ile seslendirilmektedir (elif, bî, tî, sî
gibi).
9 Feriĩteoþlu’na ait Saâdetnâme (tarihsiz: 187a-b) adlõ
eserde bu Hurufîlerin bu telakkisi ĩu ĩekilde anõlmõĩtõr: “Ve bir vech ile daòi otuz iki kelime-i ilÀhìdür ki aãl-õ
kelÀm-õ úadìmdür, óÀlet-i telaffuôda eczÀlar ile yetmiú iki
olur, bu ùarìú üzerine:  ϝ ϑ Ώ ̵ Ε ̵ Ι ̵ Ν ̵ ϡ Ρ ̵ Υ ̵ Ω  ϝ
Ϋ  ϝ έ ί  α ̵ ϥ ε ̵ ϥ ι  Ω ν  Ω ρ ̵ υ ̵ ω ̵ ϥ ύ ̵ ϥ ϑ
̵ ϕ  ϑ ̭  ϑ ϝ  ϡ ϡ ̵ ϡ ϥ ϭ ϥ ϭ  ϭ ϩ ̵ ̵ ̵ Çün yigirmi sekiz
kelime eczÀlarõ yetmiú ikidür.”
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Zülfündeki kÀf u nÿn ne sözdür
Kim âyet-i kün fekÀna geldi11

10 Ĩehrimin otuz iki duraþõ var, yolunun yetmiĩ iki
makamõ var. Bu makamlarõ bilenler Allah’õ bilirler. Bu
sözü “Fõrka-i Nâci (kurtulacak olanlar)” anlar.
11 Güzelliþinin yapraþõ dile geldi, yetmiĩ iki sayõsõ
tercüme edildi. Saçõndaki kâf (ϙ) ve nûn (ϥ) nasõl bir
sözdür ki “kün fekân (̭ϥ ϑ̭ϥ)” ayetine gelmiĩtir?
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Alevî-Bektaĩî klâsiþi olarak neĩredilen

Çalõĩmanõn sonuna ilâve edilen metin-

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

de ise yetmiĩ iki sayõsõnõn, azaba ve õstõraba

12

emri ile yetmiĩ iki sayõsõ arasõnda

iĩaret edecek biçimde kullanõldõþõ dikkati

kurulan münasebet ĩu biçimde izah edil-

çekmektedir. ćlgili metin, Alevî-Bektaĩî dü-

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

ĩüncesi ile Hurufîliþin etkileĩimini ortaya

fenâ! Lâmelif, kâf ve nûn adedincedir ki, ϡ ̭ϥ ϭ

koymasõ açõsõndan önem arz etmektedir.16

ϡ ̵̭ϭϥ andan vücûda gelmiĩtir. Zîrâ nûn elli,

Bu metinde, 72 sayõsõnõn ele alõnõĩõnda

kâf yirmi: yetmiĩ iki. Dahi asõl adedi, yetmiĩ iki

Hurufîlerden farklõ bir yol izlenmesi, Alevî-

olur.” Ebced hesabõna13 göre, kâf (ϙ) ve nûn

Bektaĩî zümrelerin bu akõmõn akidelerini

(ϥ) harßerinin sayõ deþeri yetmiĩ eder. Bu

tekrarlamakla iktifa etmediklerini; sayõlara

harßerin kendileri de iki adettir, toplam yet-

yeni anlamlar ve duygu deþerleri de yük-

(̭ϥ)”

miĩ iki olur.

14

lediklerini düĩündürmektedir. 72 sayõsõnõn

Yetmiĩ iki sayõsõ, Hurufî tevillerinde
çoþunlukla Arap alfabesindeki yirmi sekiz
harÞn okunuĩundan elde edilen harf sayõsõnõ (ecza) karĩõlamak için kullanõlmõĩtõr.

15

12 Sözcük “ol” anlamõna gelir. ćslamî düĩünüĩe göre,
Allah “ol” diyerek varlõþõ yaratmõĩtõr.
13 Ebced, eski yazõda, her bir harÞn bir sayõya karĩõlõk
gelmesine dayalõ hesap sistemidir.
14 Hurufî ĩarih ve müellißerinden Câvidî, “Kün (̭ϥ)”
ve 72 sayõsõ arasõndaki münasebeti, daha evvel bahsi
geçen “Fõrka-i Nâciye” hususuna havale eder: “Cavidî
ise 73 fõrkayõ, yaratõlõĩõ baĩlatan kün (̭ϥ) emri hizasõnda görmektedir. Kün (̭ϥ) kelimesinin ebcedi 70’dir, 2
harf ve 1 noktayla birlikte 73 yapar, 73 fõrka hizasõndadõr. Cavidî’ye göre bu fõrkalardan kurtulacak olan
Fõrka-i Naciye, noktanõn sõrrõna ulaĩanlardõr. Çünkü
Hz. Ali’nin dediþi gibi, ilim bir noktadõr ve onu cahiller çoþaltmõĩtõr.’’ (Usluer, 2009: 142).
15 Usluer’in (2009) eserinde yer alan, yetmiĩ iki sayõsõnõn ilgili bulunduþu Hurufî tevilleri ve bunlarõn sayfa
numaralarõ ĩöyledir: Fõrka-i Nâciye (140, 142), Allah’õn
kõrk büyük ismi (234), Adem’in çamurunun kõrk gün
yoþuruluĩu (327), Nuh Tufanõ’nõn kõrk gün sürmesi
(333), Hayme-i Mi‘âd (345), Musa’nõn asasõ (353), Hazreti Muhammed’in eĩleri (379-380), Kâf Daþõ (390), Yâ
Sîn (393). Bu tevillerin tümünde yetmiĩ iki, yirmi sekiz
harÞn eczasõnda yer alan harßerin sayõsõ olarak anõlmõĩlardõr.

bahsi geçen metinde anõlma nedenleri ĩöyle
sõralanabilir:
1. ćbrahim Peygamber, ćsmail’i kurban edeceþi zaman onun boþazõna
yetmiĩ defa bõçak vurmuĩtur. Bu sayõya ćbrahim ve ćsmail’in kendileri
de eklendiþinde yetmiĩ iki olur.
2. Hazreti Muhammed Mekke’den
Medine’ye göç ettiþinde yanõnda
yetmiĩ kiĩi vardõ. Bu sayõya “Muhammed Ali” de eklendiþinde yetmiĩ iki elde edilir.
3. Hazreti Muhammed’in diĩi Uhut
Savaĩõ’nda ĩehit olduþunda, yetmiĩ
kiĩi daha ĩehit olmuĩtur. “Mustafa
ve Murtaza” sõrrõyla bu sayõ yetmiĩ
iki olur.
4. Uhut Savaĩõ’nda Hazreti Hamza öldürüldüþünde, yetmiĩ iki parçaya
ayrõlmõĩtõr.

16 Metni temin ve neĩretmeme imkân saþlayan deþerli dostum Kâmil Ali Gõynaĩ’a teĩekkür ederim.
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5. Hazreti Muhammed, Hazreti Hamza ve Kerbelâ ĩehitleri için yetmiĩ
iki rekât namaz kõlmõĩtõr.

kuzuncu maddede kurulan özdeĩlik ise, sayõnõn kaynaþõnõ Hurufîlikte aramak gerektiþini haber vermektedir. Ĩöyle ki, metinde

6. Hazreti Ali’nin kardeĩi Cafer-i Tayyar yetmiĩ iki yerinden yaralanmak
suretiyle ĩehit edilmiĩtir.

geçen “Ve kelime-i ilÀhì olan nÀdd-õ èAli “sì ve

7. ćmam Hüseyin, Kerbelâ’da ĩehit
edildiþinde yetmiĩ iki yerinden yaralanmõĩtõr.

Hazreti Ali’nin konuĩtuþu dil olan Arapçada

8. ćmam Zeynelabidin, ĩehit edildiþinde vücudu yetmiĩ iki parçaya ayrõlmõĩtõr.
9. Hazreti Ali’nin rõzkõ olan otuz iki
harf17, yetmiĩ ikidir.
10. ćmam
Ali’den
Muhammed
Mustafa’ya gelinceye kadar baĩlarõyla oynayanlarõn sayõsõ yetmiĩ ikidir.
11. Kerbelâ ĩehitlerinin sayõsõ yetmiĩ
ikidir.

dü” yaènì yetmiú iki olur” sözleri, bu sayõnõn
Hurufî menĩeine gönderme yapmaktadõr.
yirmi sekiz harf bulunur. Hurufîler, Arapçadaki yirmi sekiz harf ile Farsçadaki otuz iki
harÞ birbirinden ayrõ düĩünmezler. Daha
önce de bahsi geçtiþi üzere, Arap alfabesindeki yirmi sekiz harÞn eczasõnda yetmiĩ iki
harf bulunur. Verilen maddelerden ikinci
ve üçüncüsünde, 70 sayõsõna “Muhammed
Ali” ya da “Mustafa ve Murtaza”nõn eklenerek 72 sayõsõna ulaĩõlmasõ da HuruÞyâne
bir usuldür.
Bektaĩîlerin yetmiĩ iki sayõsõnõ tercih etmelerinde, Hurufî tesirinin yanõ sõra, bu sayõnõn õstõrapta aĩõrõlõþõ ifade edebilecek niceliþe sahip olmasõ da önemli rol oynamõĩtõr.

ćlgili sayõnõn Alevî-Bektaĩî metninde

Boþaza yetmiĩ iki defa bõçak vurulma, yet-

kullanõm nedenleri üzerine yoþunlaĩõldõþõn-

miĩ iki yerinden yaralanma, yetmiĩ iki par-

da, “ĩehadet” ve “õstõrap” temalarõ etrafõnda

çaya ayrõlma düĩüncelerinde; acõnõn niteliþi-

ĩekillenen bazõ hadiseler ve durumlarõn iza-

nin yanõ sõra niceliþinin de önem kazandõþõ

hõna odaklanõldõþõ dikkati çekmektedir. Do-

ve yetmiĩ iki sayõsõnõn aĩõrõlõþa delâlet etiþi
görülmektedir. Yalnõzca bu misal göz önüne

17 Burada 28 denilmek istenmiĩ olabilir. Ancak
Hurufîlerin 28 ve 32 harÞ biribirinden ayrõ ve farklõ düĩünmediklerini de ilâve etmekte fayda vardõr:
“Hurufîler Arap alfabesindeki yirmi sekiz harf ile
Fars alfabesindeki otuz iki harf arasõnda bir ayrõm
gözetmezler. Bunlar aslõnda aynõ deþerdedir. Fars alfabesinde bulunup da Arap alfabesinde bulunmayan
dört harf (pâ, çâ, jâ, gâ) karĩõlõþõnda Tanrõ, Araplara
‘lâmelif’i vermiĩtir ki bu harÞn okunuĩunda bulunan
ve tekrar etmeyen dört harf, Fars alfabesinde bulunup
da Arap alfabesinde bulunmayan dört harfe karĩõlõk
gelir.’’ (Ĩenödeyici, 2009: 102-103).
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getirildiþinde Bektaĩîlikte, Hurufîlikten alõnan malzemelerin aynen aktarõlmadõþõ; onlara ilâve edilen kimi çaþrõĩõmlarla tevillerin
geniĩletildiþi ya da yeniden yorumlandõþõ
görülmektedir. Yapõlacak mukayeseli çalõĩmalarla, kaynaklarda anõlan tesirin daha
somut bir düzleme oturtulacaþõ, etkileĩimin
tek yönlü olmadõþõnõn kanõtlanacaþõ muhakkaktõr.
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Metin18
[1b] ... Óaøret-i øbrÀhìm ÒalìlullÀh èaleyhi’ããalavÀtu ve’s-selÀma fermÀn-õ ilÀhì oldõ ki: “Oàluñ
øsmÀèìl èaleyhi’s-selÀmõ benüm içün úurbÀn
eyle.” CenÀb-õ Òalìl èaleyhi’ã-ãalavÀtu ve’sselÀm, ber-mÿcib-i emr-i ilÀhì bir ip ile øsmÀèìl’i
baàlayup ve òulú-õ mübÀrekine yetmiú nevbet tìà
çaldõ. ømdi Òalìl ile øsmÀèìl sõrrõ yetmiú iki olur.

cÀm-õ úehÀdeti nÿú itdigi zamÀn nìze-i tìr-i
òavÀricden cism-i mübÀrekleri yetmiú iki yerden zaòm-nÀk eylediler. Ve Óaøret-i ømÀm
Zeyne’l-èÀbidìn

èaleyhi’s-selÀm

óaøretlerini

SüfyÀniyÀndan èAbdü’l-melik-i melèÿn úehìd
eyledikde mübÀrek vücÿd-õ úerìfini yetmiú iki
pÀre eylediler. Ve kelime-i ilÀhì [2b] olan nÀdd-õ
èAli “sì ve dü” yaènì yetmiú iki olur.

[2a] Ve Seyyid-i SÀdÀt ve Mefòar-i MevcÿdÀt

ømdi ey müémin-i pÀk ve ey cümle óicÀblar

Óaøret-i Muóammed MuãùafÀ ãallallÀhu èaleyhi

yaúasõn çÀk çÀk iden èÀúõúlar ve ey kendi-

ve sellem Mekke-i Mükerreme’den Medìne-i

ni meydÀn-õ ulÿhiyyetüñ èaúúõna kendi özüñ

Münevvere’ye hicret buyurduúlarõnda tamÀm

ùapúurmõú ve ϭιϝ ωϝ̵ ϝαΏΡϥ niyyetinde

yetmiú nefer õÀt-õ èaliyyü’l-úadr ile teúrìf ve

bulunmõú olan cÀnlar! Bu yetmiú iki didügümüz

“Muóammed èAli” sõrrõyla yetmiú iki olur.

Óaøret-i ømÀm èAli’ye eã-ãalavÀtu ve’s-selÀmdan

Ve Óaøret-i Peyàamber’üñ mübÀrek dendÀn-õ

SerdÀr-õ EnbiyÀ Muóammed MuãùafÀ ãallÀllahu

úerìfleri úehìd olduàõ zamÀnda yetmiú nefer

teèÀlÀ èaleyhi ve sellem Óaøreti’ne gelince ser-

muóibb-i cÀn úehìd, MuãùafÀ ve MurtaøÀ sõrrõy-

lerde oynayan yetmiú ikidür. Ve KerbelÀ’da úehìd

la, yetmiú iki olur. Ve Uóud àazÀsõnda Óaøret-i

olan yetmiú iki èaded úehìd-i õì-úÀndur. Aña “ser-

Óamza cÀm-õ úehÀdeti nÿú itdigi zamÀnda,

güúÀde-i KerbelÀ” dirler, zìrÀ αΏΡϥ ϡ ωυϡϩ

SüfyÀniyÀn-õ melèÿnlar Óaøret-i Óamza’nuñ

εϥ̵ Νϝ˷ Νϝϝϩ. ÕÀt-õ CemÀl u CelÀl’üñ ve ôÀt

cism-i laùìfini19 yetmiú iki pÀre eylediler. Óaøret-i

u ãõfÀtuñ “tevellÀ ve teberrÀ” farúõn müúÀhede

SerdÀr-õ EnbiyÀ ve Senedü’l-AãfiyÀ, ùefìè-i Rÿz-õ

ve õÀt-õ merdÀniyesin maúÀm-õ imtióÀna çeküp

CezÀ aènì bihi Muóammedü’l-MuãùafÀ ãallÀllÀhu

ulÿhiyyet sõrrõ ôÀhir olduàõ ol maúÀmdur. Aña

teèÀlÀ èaleyhi ve Àlihi ve sellem, Óaøret-i Óamza

“Ùaf ÙÀf” ismi kÀn olmõúdur. Sõrr-õ sefìne-i Nÿó

içün yetmiú iki rekèat namÀz úõldõàõ, KerbelÀ

èaleyhi’ã-ãalavÀtu ve’s-selÀmdur. ZìrÀ sefìne-i

úehìdleri içün úõlmõúdur. Ve ømÀm èAli Óaøretleri

Nÿó èaleyhi’s-selÀma her kim girdi ise, ùÿfÀndan

birÀder-i ekremi Caèfer-i ÙayyÀr Óaøreti úehÀdet

òalÀãõ buldõ. Be-óükm-i óadìå-i úerìf-i: “ϡϥ

cÀmõn nÿú itdigi vaút Óaøret-i Caèfer’üñ vücÿd-õ

έ̭Ώ ϑ̵ϩ ΏϥΝΓ ϭ ϡϥ ΕΥϝϑ ωϥϩ ύέϕ” äadaúa

mübÀrekine yetmiú iki yerden zaòm-nÀk eyledi-

ResÿlullÀh. Ve KerbelÀ’da ømÀm Óüseyn sõrrõ ile

ler. Ve Úurretü’l-èAyn-õ Nebì ve Nÿr-õ Çeúm-i

ehl-i beyt her kim úehìd oldõ ise, esfelden òalÀãì

Óaøret-i èAli, ùÀh-õ ùehìd-i KerbelÀ Óaøret-i

olup daòi óayy olup [3a] selÀmetini buldõ. ZìrÀ

ømÀm Óüseyn èaleyhi’ã-ãalavÀtu ve’s-selÀm

yüz yigirmi dört biñ enbiyÀ, ùÀh MurtaøÀ’da
cemè olup ve èAliyyü’l-MurtaøÀ KerbelÀ’da

18 Metnin, 72 sayõsõna taalluk eden kõsmõ alõntõlanmõĩtõr. Eserin tamamõ, tarafõmõzca neĩre hazõrlanmaktadõr.
19 laùìÞni: laùìÞnde [metin]

yetmiú iki cÀndan baú gösterdi. ZìrÀ bu yüz yigirmi dört biñ peyàamberÀn-õ õì-úÀn KerbelÀ’da
óuøÿr-õ ømÀm Óüseyn Óaøretleri’nde mevcÿd
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olup nevbet ile birer birer cÀm-õ úehÀdeti nÿú itmiúler. äÿret-i èanÀsõr óükmiyle, cümlesi yetmiú
iki cÀndur. Evvel ü Àòir, ôÀhir ü bÀùõn aãllardur.
ùimdi, bu demde erenler úaùÀrõna úatõlup boynõna resen ùaúup øsmÀèìl menzilin bulup iúrÀra
çekilüp ve iúrÀrõnda åÀbit-úadem olan penc Àl-i
èabÀ sõrrõyla yüriyüp efendisi on iki imÀm ve on
dört maèãÿm-õ pÀkler olup reh-ber ile mürúidi
óaú bilüp bu maúÀmda åÀbit-úadem olan cÀnlar,
yüz yigirmi dört biñ peyàamberÀn-õ èõôÀmdur ki
kÀn-õ Muóammed olup maúÀm-õ Maómÿd sõrrõyla ømÀm èAli’ye vÀãõl olup yetmiú iki vücÿd
ile KerbelÀ’da cÀn u baú viren cÀnlar gelürler
ve giderler. Gitmeklük ve gelmeklük èanÀãõr
óükmidür. Farú olsun diyü taórìr olundõ. ZìrÀ
Óaú mevcÿddur. Nereden gelür ve nereye gider,
bu maènÀyõ farú iden cÀnlara ve èÀúõúlara èaúú olsun. “ZìrÀ iúte budur.” dirsen, èaúl-õ kül maènìler
içündür. Ey merd-i kÀmil! Gel beri, böyle gezme
serserì. Dervìúe dervìúÀn, úÀnÿn-õ ùìr-i YezdÀn.
Beyt: Vücÿd bir gemi / èAú[õ]l dümeni / Fik[i]
r küregi / Õik[i]r yelkeni / Úullan [3b] gemiñi /
Göreyüm seni.
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Metnin orijinalinden bir kesit [2a]:
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