
ur’ân’ı anlama sadece haricî yöntemlerle yapılacak bir çabalar man-
zumesi değildir. Bizzat Kur’ân’ın kendisi de Kur’ân’ı anlama ve onu
tefsir etmede ciddi bir misyonu yüklenmiştir. Bu bağlamda Kur’ân

ayetlerinin bir birini tefsir etmesi bir yana, onun manevî atmosferi de ay-
rı bir tefsir aracıdır. Bu manevî atmosferin teşekkülünde en önemli umde-
lerden birisi ona samimiyetle yaklaşmaktır. Ebû Hureyre’den gelen
rivayete göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Cenâbı Hak buyurdu ki:
“Ben kulumun beni bildiği üzereyim. Beni zikrettiğinde onunla berabe-
rim. Eğer beni kendi içinden anarsa ben de onu kendi içimden anarım.
Eğer beni bir topluluk için de anarsa ben de onu daha hayırlı bir topluluk-
ta anarım. Bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Eğer ba-
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Havâssu’l-Kur’ân

ÖÖZZEETT  Havâs il mi elit bir di sip lin dir ve ta rih sel sü reç te önem li de ği şim ler ge çir miş tir. Kur’ân ilim-
le rin den bi ri si olan Havâssu’l-Kur’ân da Havâs il mi nin bir şube si sa yı lır. Kur’ân’ın, ken di si ni bir
be re ket ve şifa kay na ğı ola rak tak dim et me si, bu min val de Hz. Pey gam ber’ den nak le di len ha dis ler
ve bir çok seç kin in sa nın, Kur’ân’ın ma nevî te si ri ne da ir ya şa yıp ak tar mış ol duk la rı tec rü be Havâs-
su’l-Kur’ân’ın özü nü teş kil eder. Aka de mik gün de me pek ge ti ril me yen Havâssu’l-Kur’ân, Kur’ân’ı
yo ğun bi çim de oku ma ça ba la rı nın sür dü ğü çağ daş dün ya da, Kur’ân’ı çok bo yut lu tef sir et me ye cid -
di kat kı la rı ola cak bir ilim dir. İş te bu ça lış ma da Tef sir gi bi yo ru ma da ya lı ilim ler de Havâssu’l-
Kur’ân’dan fay da la na bil me nin imkânı ir de len miş tir.
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AABBSS  TTRRAACCTT  Havâs sci en ce is an elit sci en ce and it had many chan ges in his to ri cal ti me pe ri od.
Havâssu’l Qo ran be ing one of the branc hes of Kur’ân Sci en ces may be tho ught to be a branch of
Havâs sci en ce. The ma in stu ruc tu re of Havâssu’l-Qo ran de pends on the pre sen ta ti on of Kur'an to
be the so ur ce of he alth, the ha diths lis te ned to Hz. Mo ham med on this sub ject, the ex pe ri en ces of
so me pri vil la ged per sons li ving with Qo ran's ef fec ti ve spi ri tu al cli ma te. Havâs'ul Qo ran not car ri -
ed in to aca de mic world may ha ve so me mo re ef fec ti on and uses to in ter pret Qo ran ha ving many
di men si ons in the con tem po rary world inc lu ding a lot of per sons trying to re ad Qo ran. He re in this
study was exa mi ned the op por tu nity to ta ke ad van ta ge of Havâssu’l- Qur'an in sci en ces that ba sed
on in ter pre ta ti on such as com men tary.
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na bir ar şın yak la şır sa, ben de ona bir ku laç yak la -
şı rım. O ba na yü rü ye rek ge lir se ben ona ko şa rak
gi de rim..”1 As lın da Cenâbı Hak kın ki ta bı olan
Kur’ân da böy le dir. Ona yü rü ye rek gi de ne Kur’ân
ko şa rak ge lir. İş te bu hu sus Kur’ân’ın bir havâssı -
dır.

Kla sik İslam kay nak la rın da Kur’ân’ı an la ma
nok ta sın da Havâssu’l-Kur’ân’dan na sıl ya rar la nı la -
bi le ce ği tav zih edil me miş sa de ce muh te lif ör nek ler
ve ril mek le ik tifâ edil miş tir. Biz bu ça lış ma da Ha-
vâssu’l-Kur’ân’dan in sa nın dü şün ce, id rak, yo rum
ve ha yal gü cü nü ar tı ra cak min val de is ti fa de edi le -
bi le ce ği ni gün de me ge ti re ce ğiz. Mev zu yu iş ler ken
Hz. Pey gam ber’ den nak le di len ha dis ler baş ta ol -
mak üze re İslam bü yük le ri nin tec rü be ve tav si ye -
le ri ne ve İslam dün ya sın da Havâs il mi sa ha sın da
yet kin olan âlim le rin eser le ri ne mü ra ca at ede ce ğiz.
Bu eser le rin bir kıs mı ağır lık lı ola rak Kur’ân’ın ha-
vâssı na mu te al lik iken bir kıs mı da Havâs il mi nin
ko nu la rıy la iç içe dir. Baş vu ra ca ğı mız kla sik kay-
nak lar dan bi ri si İmam Yâfî’nin (ö.768/1367) Türk-
çe’ ye Kur’ân-ı Kerîm’in Havâs ve Esrârı adıy la
ter cü me edi len ve pi ya sa da ra hat lık la ula şı la bi le -
cek olan “ed-Dur ru’n-Nazîm fî Havâssı’l-Kur’ân’il-
Azîm” isim li ki ta bı dır. İmam Yâfî bu ki ta bı nı Kâdı
Ebû Bekr el-Gas sanî’nin te lif et ti ği “el-Ber ku’l-
Lâmi ve’l-Gay su’l-Hâmi ” isim li eser le, Ebû Ha mid
Mu ham med Gazâlî’nin (ö.505/1111) Kur’ân-ı Ke-
rîm’in Havâssı’ na da ir te lif et ti ği çok mü him iki
eser den fay da la na rak yaz mış tır.2 Do la yı sıy la bu
kay nak mezkûr iki âli min de gö rüş le ri ni ta zam mun
et mek te dir. Öte yan dan Havâs il mi nin oto ri te isim-
le rin den bi ri si olan Ah med el-Bûnî’nin
(ö.622/1225) Şem su’l-Maâri fi’l-Kübrâ ad lı ki ta bı na
şumul lü ve sa ha sı nın baş ya pıt la rın dan bi ri si ol ma -
sı ha se biy le mü ra ca at ede ce ğiz. Ay rı ca seç me-der -
le me ni te li ğin de olan ve hem önem li havâs
nu mu ne le ri ni hem de ten ki de mü sa it bil gi le ri ih ti -
va eden Sey yid Sü leymân el-Hu seynî’nin Ken zu’l-
Havâs ve Ken zu’l Esrâr ad lı ki tap la rıy la; da ha çok
Kur’ân’ın havâssı na yö ne lik ka le me alın mış olan
Sey yid Mu ham med Hak kı’ nın Ha zi ne tu’l-Esrâr ad -

lı ki ta bın dan is ti fa de ede ce ğiz. Kla sik kay nak la ra
ila ve ten gü nü müz de ya pı lan çok sı nır lı sa yı da ki
aka de mik araş tır ma lar dan da mak sa dın hu su lu için
fay da lan ma ya ça lı şa ca ğız.

KUR’ÂN İLİM LE Rİ BAĞ LA MIN DA 
HAVÂSSU’L-KUR’ÂN

İnsan la ra dün ya ve ahi ret te mut lu ol ma nın yol la rı -
nı gös te ren Kur’ân, in di ril di ği dö nem den iti ba ren
üze rin de en çok araş tır ma ya pı lan ki tap ol muş; hat -
ta doğ ru dan Kur’ân’ın an la şıl ma sı için “Kur’ân
İlim le ri ” de ni len ilim ler te sis edil miş tir. Kur’ân
ilim le ri, çe şit li açı lar dan Kur’ân’ı araş tı ran, Kur’ân
met ni ne hiz met eden ya da Kur’ân met ni ne is ti nad
eden her il mi içi ne al mak ta dır. Is tı lahî an lam da
Kur’ân’a da ya nan ve araş tır ma cı nın Kur’ân’ı doğ ru
bir şekil de an la ma sı nı ko lay laş tı ran ilim le rin ta ma-
mı na ıtlak edil mek te dir.3 Kur’ân ilim le ri de ni lin ce
en çok bah si ge çen ilim ler Resm-i Os manî, Tef sir,
Kı ra at, Mekkî-Me denî, Esbâb-ı Nüzûl, Nâsıh-Men-
sûh, İ’câzu’l-Kur’ân, İ’râbu’l-Kur’ân ve lü gat ilim le-
ri dir. Suyûtî (ö. 911/1505) Kur’ân ilim le ri nin
çe şit li li ği ni ge niş le te rek as tro no mi, hen de se, tıp vb
bun la ra dâhil eder ken Ebû Bekr İbnu’l-Arabî
(ö.543/1148) Kur’ân ke li me le ri nin zâhir, bâtın, had
ve mat la’ ol mak üze re dört vec he sa hip ol du ğu an-
la yı şı na da ya na rak Kur’ân ilim le ri nin sa yı sı nı yet-
miş ye di bin dört yüz el li ola rak be lir ler.4 Bu tür
yak la şım lar Kur’ân’ı an la ma da fay da la nı la bi le cek
ilim ler de es nek olu na bi le ce ği ni ak la ge tir se de
Kur’ân ilim le ri nin ted vi ni ni göz önün de tut tu ğu -
muz da er ken dö nem ler de te lif edi len eser le rin ay -
nı za man da bi rin ci de re ce den Kur’ân ilim le ri nin
ne ler ol du ğu nu bi ze gös ter mek te dir. Bu na gö re bi-
rin ci de re ce de Kur’ân ilim le ri Kur’ân’ın Nüzûlu,
Cem ’i, İstin sa hı ile Tef sir, Kı ra at, Garîbu’l-Kur’ân,
Nâsıh-Mensûh, Esbâb-ı Nüzûl, Mekkî-Me denî,
Müş ki lu’l-Kur’ân, İ’râbu’l-Kur’ân, İ’câzu’l-Kur’ân
ve Meâni’l-Kur’ân gi bi ilim ler dir. Havâssu’l-Kur’ân
ise te lif ba kı mın dan çok da geç ta rih le re rast la ma -
yan Kur’ân ilim le rin den bi ri si dir.  Çün kü en es ki
kay nak ola rak Ca fer es-Sâdık ’a (ö.148/765) at fe di -
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len “Havâssu’l-Kur’ân” ad lı bir eser den bah se dil -
mek te dir.5

Havâssu’l-Kur’ân bir iza fet ter ki bi dir. Bu ter ki -
bi oluş tu ran “Havâs” söz cü ğü, “has sa ” ke li me si nin
ço ğu lu dur. “Has sa ” ge ne lin zıd dı olup6 özel lik ve
ki şi ye özel7 an lam la rı nı ta şır. Bu na gö re Havâssu’l-
Kur’ân, Kur’ân’a öz gü ma nevî özel lik le ri içe ren bir
di sip li ni ifa de et mek te dir. “Havâs” ke li me si in san -
lar için kul la nıl dı ğın da ise “sı ra dı şı, üs tün, seç kin
ki şi le r” an la mı na gel mek te dir.8

Kur’ân ilim le rin den bi ri ola rak zik re di len Ha-
vâssu’l-Kur’ân ne var ki di ğer Kur’ân ilim le ri ka dar
il gi gör me miş ve hat ta bir çok Ulûmu’l-Kur’ân ki-
tâbın da adın dan da hi söz edil me miş tir. Bu menfî
ta vır gü nü müz aka de mik çev re le rin de de sür dü -
rül mek te dir. Bun da Havâssu’l-Kur’ân ko nu su nun
Havâs il miy le bağ lan tı sı nın bu lun ma sı nın ya nı sı -
ra Kur’ân’ı an la ma ya çok ba riz kat kı sı nın ol ma dı -
ğı nın dü şü nül me si de önem li bir et ken ol muş tur
de ne bi lir. Her ne ka dar Zer keşî (ö.794/1391) ve Su-
yûtî gi bi Kur’ân ilim le ri sa ha sın da üstâd olan âlim-
ler Havâssu’l-Kur’ân ko nu su na yer ver miş ler se de
bi rin ci de re ce den bir Kur’ân il mi ol ma dı ğı se zil -
mek te dir. Ay rı ca ta rif nok ta sın da bir ka rı şık lı ğın
ol du ğu da gö ze çarp mak ta dır. Çün kü kla sik dö-
nem de âlim ler Havâssu’l-Kur’ân’ın ta nı mı nı Havâs
il mi nin ta ri fi ola rak zik ret mek te dir ler. Söz ge li mi
Kâtip Çe le bi (ö.1067/1657) “Havâs il mi Al lah ’ın gü -
zel isim le ri nin (Esmâ-i Hüsnâ), in dir di ği ki tap la rı -
nın ve duâla rın bel li bir ter tib üze ri ne okun ma sı nın
özel lik le rin den bah se den bir ilim dir. Bel li bir ter-
tip le oku nan bü tün bu isim le rin ve duâla rın ken-
din ce bir özel li ği var dı r”9 şek lin de bir ta nım
yap mak ta dır.

Öte yan dan Havâssu’l-Kur’ân’ın, ba zı âlim ler
ta ra fın dan “vehbî ilim le r” ka te go ri sin de zik re dil -
me si bu ko nu yu Kur’ân ilim le ri sa ha sın da da ha özel

bir ko nu ma ge tir miş tir. Ör ne ğin Şah Ve li yul lah ed-
Deh levî (ö.1176/1762), Havâssu’l-Kur’ân’ı doğ ru -
dan “vehbî ilim le r” ara sın da say mak ta dır.
Deh levî’ye gö re, Havâssu’l-Kur’ân vehbî ilim ler -
den dir. Ön ce ki ler den bir grup Havâssu’l-Kur’ân’ı
iki açı dan de ğer len dir miş tir. Bir açı dan duâya ben-
zet miş ler di ğer açı dan ise sih re ben zet miş ler dir.
Sih re ben zet mek ten Al lah ’a sı ğı nı rım. An cak Al -
lah Teâlâ bu fa ki re bir ke re sin de Havâssu’l-Kur’ân
hak kın da nak le di len le rin iç yü zü hak kın da bir ka -
pı aç tı. Esmâ-i Hüsnâ, yü ce ayet ler, mübârek duâ-
lar la il gi li şey ler öğ ret ti. Ve de di ki: “Bu sa na
ta sar ruf ta bu lun ma ile il gi li bir ihsânı mız dır.” Fa kat
her ayet, isim ve duâ bel li şart lar la ka yıt lan mış olup
ele ge çi ril me si bir ka i de ye bağ lı dır. Bu nun ka i de si
de gayb âle mi ni göz le mek tir. Tıp kı is ti ha re de ol-
du ğu gi bi. Öy le ki ki şi han gi ayet ve ya is min ken-
di si ne gayb âle mi ni işa ret et ti ği ni mü ta la a eder
son ra da bu bran şın uz man la rı nez din de bi li nen
me tot lar dan bi ri ne gö re ayet ve ya is mi oku ma ya
ko yu lur.10 Suyûtî ise mü fes si rin ta şı ma sı ge re ken
şart lar içe ri sin de son mad de de il mi mev hi be ye yer
ver mek te dir. Ona gö re il mi mev hi be Al lah ’ın, il-
miy le amel eden ki şi yi il me va ris kıl ma sı dır. Bu na
“Kim bil di ğiy le amel eder se Al lah ona bil me di ği ni
öğ re ti r” ha di sin de işa ret edil miş tir. Bel ki “il mi
mev hi be in san kud re ti ni aşan bir du rum du r” şek-
lin de bir iti ra zın ola bi lir. Fa kat me se le zan net ti ğin
gi bi de ğil dir. Çün kü il mi mev hi be yi el de et me ye
ya ra ya cak amel ve zühd gi bi se bep ler var dır.11

Bu ifa de ler ışı ğın da öz nel tec rü be le re müs te -
nid ola rak, mü fes sir le rin ken di is ti dat la rı doğ rul tu -
sun da Kur’ân’ı an la ma la rın da ma nevî bir yön tem
ola rak Havâssu’l-Kur’ân’dan fay da la na bi le cek le ri -
ni söy le ye bi li riz. Zi ra ba zı âlim le rin de işa ret et ti -
ği gi bi “ilāhî kud ret, ma ne viyyāt āle min de de
nihāyet siz şuûne vucûd ver mek te dir. Bu ma nevî
şuûnun te cel liyātı hususun da ise Kur’ân ayet le ri -
nin pek latif te’ŝir le ri var dır ki bu da Kur’ânı Ke-
rîm’e Al la hu Teālā ta ra fın dan mevdu‘ bu lu nan
hassalar dan, me ziy yet ler den iba ret tir. Bu ci het le -
dir ki, bir kı sım has ta lık la rın, rûhî hadiŝele rin zevāl
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ve in kişāfı bābın da Kur’ân ayet le ri ni oku ma nın pek
mu ciz te’ŝir le ri gö rül mek te dir.”12 Bu na ben zer bi-
çim de tef sir il min de da ha ori ji nal yo rum la rın ya-
pı la bil me si ve Kur’ân’ın cez be di ci gü zel lik le ri nin
in san lı ğa gös te ri le bil me si için Kur’ân’ın havâssın -
dan fay da lan mak müm kün dür.

HAVÂS İLMİ

Havâssu’l-Kur’ân Havâs il mi nin bir şube si ola rak
te şek kül et ti ği için ön ce lik le Havâs il min den bah-
set mek ge re kir. Ya pı lan bir ta nı ma gö re Havâs il mi
“nes ne le rin giz li özel lik le ri ni ta nı ma ve bu özel lik -
ler den fay da lan ma yı amaç la yan bil gi da lı dır.”13 Taş-
köp rü lü’ nün (ö.968/1560) ta ri fi ne gö re ise “İlm-i
Havâs Zebûr, İncil ve Kur’ân’dan Al lah ’ın isim le -
ri nin bel li bir dü ze ne gö re okun ma sı ve ya ya zıl -
ma sın dan ve bu isim ve duâla rın ken di siy le
mü na se be tin den kay nak la nan özel lik le ri ni araş tı -
ran bir ilim dir. Ki şi in di ril miş ki tap lar da yer alan
Esmâ ve duâlar la iş ti gal ede rek kutsî bir ta ra fa yö-
ne lir ve ken di ni meşgûl eden şey ler den bo şa nır. Bu
kutsî yö ne liş ve arın ma ile üze ri ne bir ta kım eser-
ler ve nur lar ya yı lır. İş te zik re di len bu iş ler le meş-
gûl ol ma se be biy le bir is ti dat ka zan mış olur.”14 Bu
ta rif Havâs il mi ni da ha çok ilâhî ki tap lar müvâce -
he sin de ele al mak ta dır. Bu yüz den bu ta ri fin bi raz
da ha özel ta rif ol du ğu hat ta as lın da bu nun Havâs-
su’l-Kur’ân’ın ta ri fi ol du ğu söy le ne bi lir. Çün kü
Havâs il mi es ki dö nem le rin tıp, bo ta nik, si hir, sim -
ya gi bi bir çok uğ ra şı la rı nı bün ye sin de ba rın dı ran
elit bir ilim dir. Bu ne den le “ge le nek te Havâs il mi
de ni lin ce harf, ra kam, isim ve duâla rın has sa la rın -
dan is ti fa de et mek sûre tiy le ya pı lan iş lem ler ak la
gel mek tey se de ger çek te du rum bun dan fark lı dır
ve bu il min nes ne ler de ki iti barî hâssa lar dan çok ha-
ki ki hâssa la ra da yan dı ğı gö rü lür. Bu yö nüy le Havâs
il mi nin fi zik, kim ya, bi yo lo ji gi bi müs bet ilim le rin
ge liş me si ne olum lu kat kı da bu lun du ğu söy le ne bi -
lir.”15

Bu çer çe ve de Havâs il miy le uğ raş mış olan lar
bu gün kü bi lim adam la rı nın bir ne vi ata la rı sa yı la -

bi lir. Ni te kim Ro nan (1920-1995) bu na işa ret et-
mek te dir. Ro nan ’a gö re me se la bü yü cü çe şit li mad-
de ler hak kın da de ne ye ve göz le me da ya lı bir ta kım
bil gi le rin top la ma sı nı sağ la mış tır. Za man la ba şa rı -
lar ve ya ba şa rı sız lık lar han gi le ri nin ger çek ten et-
ki li, han gi le ri nin et ki siz ol du ğu nu gös ter miş tir.
Pra tik bil gi ler bir ara ya top lan mış, bu bil gi ler tec-
rü be nin ışı ğı al tın da kul la nıl mış ve yo rum lan mış -
tır. Öy le ki za man la, bü yü cü de ney ya pan
araş tır ma cı la rın so yun da ilk sı ra yı al mış ve mo dern
bi lim ada mı nın ata sı ol muş tur.16

Ba zı İslâm âlim le ri nin te lif et ti ği ki tap lar da baş -
ta tıp ol mak üze re bir çok ilim da lı nın Havâs il miy le
iç içe gir miş ol ma sı da Havâs il mi nin şümûlü hak-
kın da bir ipu cu ver mek te dir. Söz ge li mi Kemâled-
dîn ed-De mirî (ö.808/1405) Hayâtu’l-Ha yevân ad lı
ese rin de zo o lo ji, folk lor, tıp, rü ya ta bi ri, fı kıh, ha dis,
tef sir, ka sas ve Havâs il mi ni bir lik te iş le miş tir.

Havâs il mi in sa nın var lı ğa ve ta bi a ta hâkim ol -
ma is te ği nin di ğer bir de yim le “güç is ten ci ni n”
araş tır ma bo yu tu dur. Havâs il min de in sa nın ba zı
meçhûl kor ku la rın dan emin ol ma ve eş ya üze rin de
hâkim ol ma is te ği mün de miç tir. Bü yük bir ih ti -
mal le Havâs il mi nin ilk nü ve le ri in sa nın ta bi at la ve
ta bi at güç le riy le çok faz la iç içe ol du ğu, ta bi a tı ilâhî
bir sim ge şek lin de te lak ki et ti ği dö nem ler de ta bi a -
tı iç ten kav ra mı nın bir me to du ola rak ken di si ni
gös ter miş tir. İnsan ta bi a ta ege men ol ma ya baş la -
dık ça ve ha ricî tek no lo ji yi ge liş tir dik çe bu de fa ta-
bi a tı an la mak ye ri ne onu dış tan mu ha sa ra et me ye
ça lış mış ve Havâs il mi de bü yük öl çü de ke na ra itil-
miş tir. As lın da ba zı ayet ler: “Ye di gök, arz ve bun-
la rın için de bu lu nan lar, O’ nu tes bih eder ler. O’ nu
öv gü ile tes bih et me yen hiç bir şey yok tur, ama siz
on la rın tes bih le ri ni an la maz sı nız. O, ha lim dir, çok
ba ğış la yan dır (17/İsra,44) ve ba zı sûre ler me se la
“Mü seb bihât” adıy la bi li nen seb be he sûre gru bu,
her şeyin Al lah ’ı tes bih et ti ği ni söy ler. Bü tün bun-
lar bi ze ta bi a tın iç ten kav ran ma sı ge rek ti ği ni iç
man tı ğı nı an la mak ge rek ti ği ni ima eder. Do la yı -
sıy la Havâs il mi, in sa nın ken di si ni, ta bi a tı, kâinâtı
kı sa ca var lı ğı koz mik dü ze nin ay rıl maz un sur la rı
ola rak gör me nin bir yan sı ma sı dır. 
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Havâs il mi, oku ma, si hir, hurûf, sim ya, ci fir,
cin, rûhânî var lık lar, gaybî ko nu lar, tıp, duâ vb. ko-
nu la rı bün ye sin de ta şı yan bir ilim ol du ğun dan do-
la yı İslâm di ni açı sın dan ko nu nun ber rak laş ma sı ve
işin iç yü zü nün ay dın lan ma sı için açık la ma yap mak
ge rek miş tir. Bu bağ lam da İslâm âlim le ri de de ği şik
açı lar dan ko nu yu açık lı ğa ka vuş tur mak için gay ret
sarf et miş ler dir. Bu âlim ler den bi ri si olan İbn Ne-
dim ’e (ö.385/995) gö re, oku yup üf le me ya pan lar la
si hir baz la ra şeytânlar, cin ler ve rûhlar ita at ve hiz-
met ede bi lir, on lar şeytânlar, cin ler ve rûhla rı emir
ve ya sak la rı doğ rul tu sun da kul la na bi lir ler. Has ta -
lı ğa oku yup üf le yen ler Al lah ’ın yü ce is mi ne ita at
et mek, ona yal var mak, Al lah ’ın rûhla rı ve şeytân-
la rı emir al tı na al ma ya tah sis edi len isim le ri ni zik -
ret mek, ar zu la rı terk edip iba de te ya pış mak gi bi bir
ta kım ku ral la rı be nim se ye rek cin ve şeytânla rın
ken di le ri ne bo yun eğ me si ni sağ la ya bi lir ler. Cin ve
şeytânla rın bo yun eğ me si ise ya Al lah ’ın o ko nuy -
la il gi li is mi ne ita at et me le ri ya da on dan kork ma -
la rı ne de niy le mey da na ge lir. Çün kü Al lah ’ın
isim le rin de on la rı hü küm al tı na alıp bo yun eğ di re -
cek öy le bir özel lik var dır. Si hir baz lar ise kur ban -
lar la, na maz ve oru cu terk et mek, kan akıt mak ve
nikâhı câiz ol ma yan la rı he lal say mak gi bi şeri a ta
uy gun ol ma yan, Al lah ’a kar şı asî olu na cak gü nah -
la rı ir tikâp ede rek şeytânla rı kul la nır lar.17 Do la yı -
sıy la Havâs il mi nin İslâm di ni açı sın dan hoş
kar şı la na nı ol du ğu gi bi uy gun gö rül me ye ni de var-
dır. Ni te kim İslâm dün ya sın da Havâs il mi nin ön-
cü lü ğü nü ya pan “İbn Hilâl’in (Hilâl b. Va sıf) hay ret
ve ri ci fil le ri, gü zel iş le ri ve tec rü be edil miş so nuç -
la rı var dır. Yi ne Al lah ’ın isim le ri ni kul la na rak has-
ta lı ğa oku yu cu lar dan olan İbn İmam ’ın yön te mi de
zem me di len de ğil be nim se nen bir usûldür. Ay rı ca
Ab dul lah b. Hilâl, Sâlih el-Mü di re bi, Uk be tü’l-Ez -
ra i’, Ebû Hâlid Ho ra sanî de be ğe ni len tarz da bir
usûl be nim se miş ler dir. On la rın çok bü yük ve seç-
kin iş le ri var dır.”18

Kök le ri Es ki Mı sır ’a uza nan Havâs il mi nin,
özün de bel li bir ger çek li ğe sa hip ol du ğu an la şıl -
mak ta dır. Çün kü havâs ki tap la rın da ka dim ve
muh des bir çok fır ka nın or tak nok ta lar da bu luş tu -

ğu nu sık lık la gör mek te yiz. Me se la İsmâili ye’ nin
“her har fin, âlem de bir ağır lı ğı ken di ne has ta bi a tı
ve bu has sa sın dan (özel li ğin den) do la yı ne fis le re bir
te si ri var dı r”19 tar zın da ki dü şün ce si hem an tik me-
de ni yet ler de hem de Bâtınî ve Sünnî çev re ler de ay -
nen dil len di ril miş tir. Ne var ki Havâs il mi nin içi ne
za man la bir çok hu ra fe tü rün den bil gi ler ka rış mış
ve özel lik le si yasî is tis mar lar la me se le bu la nık ha -
le gel miş tir.

Ba zı ilim dal la rı nın in ce le me sa ha sın da za man
içe ri sin de de ği şim ler ya şan dı ğı gi bi Havâs il mi nin
bün ye sin de de ya şan mış tır. Hat ta Havâs il mi en
olum suz şek liy le bu de ği şim den na si bi ni al mış tır.
Çün kü “halk ara sın da yay gın şöh re te sa hip eser ler -
de da ha çok harf le rin, ke li me le rin, isim le rin, duâ-
la rın ve fe lek le rin ken di le ri ne öz gü has sa la rı nın
bu lun du ğu, bu has sa la rı bi len ki şi le rin söz ko nu su
bil gi yi kul lan mak sûre tiy le du yu lar öte sin den ha -
ber ve re bil dik le ri ve nes ne le re hük met tik le ri ile ri
sü rül müş, böy le ce Havâs il mi tek bo yut lu ha le ge-
ti ril miş tir. Bu ha liy le Havâs il mi nin ama cı eş ya nın
ha ki ka ti ni araş tır ma ol mak tan çı kıp has mın ye nil -
me si, giz li ha zi ne le rin bu lun ma sı, in san lar ara sın -
da sev gi ve ya nef ret duy gu la rı nın ge liş ti ril me si, şifâ
da ğı tıl ma sı gi bi hu sus la ra ve bü yü cü lü ğe dö nüş -
müş tür. Bu an la yış za man za man sa va şa iş ti rak
eden pa di şah ve ku man dan la rı, ko run mak ama cıy -
la üze ri ne ba zı âyet ve vefk ler ya zı lı göm lek ler (tıl-
sım lı göm lek) giy me ye, üze rin de çe şit li ya zı ve
şekil ler bu lu nan ma dal yon, yü zük ve me tal mus ka-
lar ta şı ma ya sevk et miş tir.”20 Kuş ku suz Havâs il mi -
nin ge çir miş ol du ğu bu ev rim de ba zı bi lim le rin
müs ta kil bir ha le gel me si ve araş tır ma alan la rı nı ge-
niş let me si et ki li ol muş tur. Bu bi lim le rin ba şın da ise
Fi zik ve Kim ya yer al mak ta dır.

HAVÂS İLMİ NE GÖS TE Rİ LEN İLGİ

Öte den be ri giz li tu tu lan ve bu yüz den “Giz li İlim-
le r” adı da ve ri len Havâs il mi, bu yö nüy le ken di si -
ne ay rı bir ca zi be ka zan dır mış tır. Havâs il mi nin
giz li tu tul ma sı nın çe şit li se bep le ri var dır. Bu se bep-
ler den bi ri si bil gi ye ulaş ma nın güç lü ğü dür. Ay rı ca
ilk dö nem bi lim adam la rı nın din adam la rın dan ol-

HAVÂSSU’L-KUR’ÂN Hikmet KOÇYİĞİT

Journal of Islamic Research 2012;23(2) 59

17 İbn Nedim, Ebû’l-Ferec Muhammed b. Ebî Ya’kub. el-Fihrist.  Tahran: 1971.
s.369.
18 İbn Nedim. Fihrist. s.371.

19 Şehristanî, Ebûl-Feth Muhammed b. Abdilkerîm. el-Milel ve’n-Nihel. Dâru’l-
Kutubi’l-İlmiyye. Beyrût: 1992. I,204.
20 Çelebi. Havâs İlmi.  DİA. XVI. Cilt. s.519.



ma sı il me bir kut sal lık da ka zan dır mış tır. Bu na ila-
ve ten bi lim sel ve ri le rin top lum yö ne tim ve de ne ti -
min de et kin li ği bil gi le rin sak lan ma sı nı da gün de me
ge tir miş tir. Ör ne ğin Es ki Mı sır’ da ol du ğu gi bi, bi -
lim bir çok ül ke de tak vim ve ta rım yı lı ile sı kı sı kı -
ya bağ lan tı lıy dı. Bu tip bil gi yi el de bu lun dur mak,
yö net me lik ler ve de net le me ler va sı ta sıy la top lum
üze rin de güç sa hi bi ol mak de mek ti. Öy le ki ba zı bi -
lim dal la rı na -ör ne ğin as tro no mi- ait bil gi ler, dev-
let sır rı gi bi, çok sı kı sak la nır dı.21

Bir kı sım araş tır ma cı la ra gö re “İslâmî dö nem -
de Havâs il mi ne ilk de fa il gi du yan ve onu yay gın
bir şekil de kul la nan la rın ba şın da Şiîler ve mu ta -
sav vıf lar gel mek te dir. Şiîler ’in bu il gi si nin te me -
li ni, Ehl-i Beyt ’e men sup ki şi le rin di ğer
in san lar dan im ti yaz lı ol duk la rı inan cı ile Hz.
Âdem ’e Esmânın öğ re til me siy le baş la tıp bü tün
pey gam ber ler de de vam et tir dik le ri hurûf il mi nin
Hz. Mu ham med’ de en üst nok ta ya ulaş tı ğı, on dan
Hz. Ali’ ye (ö.40/661) ve on dan da imam la ra geç ti -
ği yo lun da ki te lak ki le ri oluş tur mak ta dır.”22 Havâs
il mi nin İslâm dün ya sı na özel lik le Şia ka na lıy la gir-
me si te sa düf de ğil dir. Ka na a ti miz ce bu nun mün te-
sip ler üze rin de oto ri te yi meş ru laş tı rı cı bir ta ra fı
var dır. Şia öte den be ri Hz. Ali ve Ca fer b. Sâdık ’a
(ö. 148/765) ait cefr gi bi ba zı giz li bel ge ler den ve
ilim den söz et mek te dir. “Hâlbu ki gü ve ni lir hiç bir
kay nak ta Hz. Ali’ nin Cefr, Câmi a’ ve ya da ha baş -
ka bir eser yaz dı ğın dan söz edil me di ği gi bi Şerif
er-Radî (ö.359/969) ta ra fın dan der le nen ba zı hi ta -
be ve mek tup la rı nın otan ti si te si hak kın da da cid -
di iti raz lar da bu lu nul muş tur.”23 Fa kat Hz. Ali ve
onun so yun dan ge len imam la rın giz li öğ re ti le re
va kıf ol duk la rı id di a sı, mün te sip le ri ni en azın dan
psi ko lo jik ola rak tat min et mek te ve oto ri te ye kar -
şı bir ita at ol gu su ge liş tir mek te dir. Ay nı za man da
bu özel lik di ğer İslâmî fır ka la ra kar şı ken di le ri nin
dos doğ ru yol da bu lun duk la rı nın da ga ran ti si ol-
mak ta dır. 

Havâs il mi nin Şia’ da çok ra hat ka bul gör me si
Şi anın bel li bir ge le ne ğin için den gel me siy le de ala-
ka lı dır. Zi ra Şia, kök lü Pers me de ni ye tin den ge len

bir fır ka dır ve men su bu ol du ğu me de ni yet te de
okul tis min de rin iz le ri var dır. Ni te kim İbn Ne dim -
’in (ö.385/995) söy le di ği ne gö re cin ve şeytânla rı
hiz me tin de ilk kez kul la nan bir gö rü şe gö re Hz. Sü-
leymân bir rivâye te gö re ise İran lı Cem şid’ dir.”24

Bü tün bun la ra ila ve ten Şia’ nın giz li ilim le re ehem-
mi yet ver me si Arap-Fars re ka be ti nin bir ne ti ce si
ola rak Şia’ nın ka riz ma tik li der çı kar ma da ya şa dı ğı
bir kri zin et ki si nin ol du ğu da id di a edi le bi lir. Hz.
Pey gam ber ’in Arap ol ma sı Arap la ra siyâsî an lam -
da bel li bir pres tij ka zan dır mış tır. Şia, Arap la rın do -
ğu top lum la rın da ki li der li ği kar şı sın da Hz Ali’ nin
ve onun so yun dan ge len imam la rın ka riz ma sı nı
kul lan ma yı ter cih et miş ve ken di ne gö re bir ro ta
be lir le miş tir.25 Asır lar son ra İran coğ raf ya sın da
zuhûr eden Hurûfîlik gi bi akım la rın li der le rin de de
Arap la ra kar şı İran ’ın üs tün lü ğü nü di le ge ti ren le rin
ol ma sı bu hu sus ta önem li bir ve ri dir.  Me se la Hu-
rûfî ön der le rin den sa yı lan Mahmûd-i Mer dud, İran
kül tü rü nün hâki mi ye ti ni sa vun du ğun dan Faz lul -
lah ’a (ö.796/1394) ters düş müş tür. Ona gö re Arap
dev ri bit miş, Acem dev ri baş la mış tır.26

Öte den be ri Havâs il mi ne il gi du yan grup lar -
dan bi ri si de fi lo zof lar ol muş tur. Bun la rın ara sın da
Hz. Sü leymân za ma nın da ya şa dı ğı, yap tı ğı ri ya zet -
le gök ci sim le ri nin hı şır tı sı nı duy ma nok ta sı na gel-
di ği ve me lek ma ka mı na ulaş tı ğı id di a edi len
Pi sa gor27 (M.Ö.570–495) ile Pla ton (M.Ö.427–347)
ve Phi lo (M.Ö. 25-M.S. 50) ak la ilk ge len ler den dir.
İslâm âle min de de bir kı sım fi lo zo fun bu il me ala ka
duy du ğu eser le rin den an la şıl mak ta dır. İhvân-ı Safâ
bu grup tan dır. Sa yı bi li me önem ve ren İhvân-ı Sa-
fâ’ya gö re sa yı bi lim, her şeyin te me li ni oluş tu ran
bir lik il ke si ni an la ma nın bir yo lu dur.28 Her ne ka -
dar yu kar da de ğin di ği miz bel li baş lı grup la rın
Havâs il miy le iş ti gal et ti ği ni söy le sek de özel lik le
harf ve sa yı spe kü las yon la rı na da ya lı yo rum lar,
İslâm tef sir ta ri hin de sa de ce bel li çev re le rin te ke -
lin de kal ma mış, ak si ne Kur’ân’ı an la ma ve yo rum -
la ma fa a li ye tin de beyânî bil gi sis te mi ni esas alan
mü fes sir ler da hi tef sir adı na bu tür ga rip yo rum lar
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üret mek ten ken di le ri ni ala ma mış lar dır.29 Bu du -
rum Havâs il mi nin son de re ce bü yü le yi ci bir ya pı -
ya sa hip ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

Gü nü müz de ise Havâs il mi da ha çok halk kit-
le le rin den il gi gör mek te dir. Bu il gi yi ile ti şim araç-
la rı va sı ta sıy la göz le mek müm kün dür. Ya yın ve
ile ti şim sek tö rü nün ge liş me si ile be ra ber bil gi ye
eri şim ucuz la mış fa kat Havâs il mi bun dan olum suz
bi çim de et ki len miş tir. Çün kü Havâs il miy le il gi li
bir çok ter cü me ve der le me ki tap pi ya sa ya su nul -
muş, bun lar dan sathî oku ma lar ya pan ba zı ki şi ler
ken di le ri ni ko lay ca med yum ilan ede bil miş ler dir.
Bu nun so nu cun da Havâs il miy le iş ti gal eden ve
hat ta ga ran ti li havâs iş le ri nin ya pıl dı ğı id di a edi len
pek çok in ter net si te si boy gös ter miş ve iş ta ma men
ti carî bir hal al mış tır. Bü tün bun la ra rağ men Havâs
il mi nin top lum nez din de bir boş lu ğu dol dur du ğu
an la şıl mak ta dır. O hal de su is ti mal le rin önü ne geç-
mek adı na bu il me ehil olan la rın me su li yet ten kaç-
ma ma la rı icap et mek te dir.

HAVÂS Kİ TAP LA RI NA GE NEL BİR BA KIŞ

İslâm dün ya sın da ya zıl mış olan havâs ki tap la rın da
burç lar, va kit ler, harf ler, sa yı lar, ma den ler, taş lar gi -
bi Havâs il mi nin ge nel ko nu la rı nın ya nı sı ra Esmâ-i
Hüsnâ ve Kur’ân’ın çe şit li usûller de okun ma sı ve ya-
zıl ma sı iç içe an la tıl mış tır. İş te bu du rum havâs ki-
tap la rın da Kur’ân’ın özüy le bağ daş ma yan tür den
ba zı bil gi le rin ve çe şit li uy gu la ma la rın bu lun ma sı na
yol aç mış tır. Me se la “Ken zu’l-Havâs ad lı ki tap ta yer
yer si hir gö rü nü mü ve ren duâ ve uy gu la ma la ra rast-
lan mak ta dır. İnsan la rın ve hay van la rın tes hi ri, cin-
le ri da vet gi bi hu sus lar İslâm’ın as la tas vip
et me ye ce ği uy gu la ma lar dır. Mü el lif her ne ka dar ki-
tâbı nın ha yır yö nün de kul la nıl ma sı nı sa lık ve ri yor
ol sa da, ese rin için de ki ba zı uy gu la ma la rın iyi ni yet -
li ve İslâm’a uy gun ol du ğu nu söy le mek müm kün de-
ğil dir.”30 Ay rı ca İbn Hal dun ’un da işa ret et ti ği gi bi
Mes le me Mac ritî (ö.397/1007) “el-Gâye” ad lı ese rin -
de, Bûnî ise “Enmât” ad lı ese rin de tıl sım cı lar la ay nı
pren sib ler den ha re ket ede rek ka bul edi le mez bi çim -
de Kur’ân’ın sûre ve ayet le ri ni çe şit li kı sım la ra ayır -
ma yo lu na git miş ler dir.31

Havâs ki tap la rı na si hir iz le ni mi ve ren bil gi le -
rin gir miş ol ma sı da ha ön ce de ğin di ği miz gi bi
Havâs il mi nin, bu gün ar tık müs ta kil ha le gel miş
bir çok bi li mi bün ye sin de ta şı ma sın dan ile ri gel-
mek te dir. Fa kat Esmâ-i Hüsnâ ve Kur’ân’ın ha-
vâssı nın ya nın da si hir ve bü yü cin sin den
bil gi le rin yer al ma sı in san la rın zih nin de si hir ve
bü yü nün meş ru gö rül me si ris ki ni oluş tur mak ta dır.
Bu se bep ten do la yı Havâssu’l-Kur’ân ko nu su nun
müs ta kil bir baş lık ha lin de ve Havâs il mi nin ge -
nel ko nu la rın dan tec rid edi le rek, Kur’ân’ın rûhu -
na uy gun dü şe cek bi çim de ki tap laş tı rıl ma sı da ha
sağ lık lı gö zük mek te dir. Çün kü ger çek ten de havâs
ki tap la rın da sor gu lan ma sı ge re ken en te re san bil gi -
ler yer al mak ta dır. Bu tür bil gi le rin bu lun ma sı nı
ge nel ola rak İslâm âlim le ri nin her bil gi yi kay bol -
ma ma sı için kay det me le ri ne bağ la mak müm kün -
dür. Ne var ki bil gi le rin eleş ti ri süz ge cin den
ge çi ril me den ak ta rıl dı ğı havâs ki tap la rı nın, top-
lum da bir çok hu ra fe ve ba tıl inan cın ya yıl ma sın da
ken din ce bir et ki si ol muş tur.

Bu nun la be ra ber havâs ki tap la rı nın ki mi si da -
ha çok ha dis ler de Fedâili ne sık ça de ği ni len Esmâ,
sûre ve ayet le ri ele al mış tır. Bu bağ lam da Havâs-
su’l-Kur’ân ko nu su nun bi raz da ha özen le iş len di ği
tür den ki tap la rın mev cut ol du ğu söy le ne bi lir. Me-
se la Ha zi ne tu’l-Esrâr ad lı ki tap ta en çok Bes me le,
Ba ka ra Sûre si’ nin son üç aye ti, Hz. Yu nus ’un duâsı,
Ha şir Sûre si’ nin son kıs mı, Aye te’l-Kürsî, Fâti ha,
İhlâs, Yâsîn, Fe tih, Vâkı a, Mülk, Am me, Duhâ, İn-
şirâh, Ka dir, Kev ser ve Mu av vi ze teyn Sûre le ri iş-
len miş ve mü el lif ta ra fın dan İslâm âlim le ri nin
“Kur’ân harf le ri ni ters çe vi rip yer le ri ni de ğiş tir me -
nin kü für ol du ğu nu ve böy le şey ler yap mak tan Al-
lah ’a sı ğın dık la rı32 di le ge ti ril miş tir. Bu nun la
be ra ber bu ki tap lar da Havâs il mi nin ge nel usûlle -
rin den va res te de ğil dir. 

Havâs ki tap la rı nın “için de ki le r” kıs mı in ce -
len di ğin de der de de va her alan dan for mül le rin zik-
re dil di ği ni gö re bil mek te yiz. Do ğal ola rak bu du rum
oku yu cu yu he men celb et mek te dir. Bu ki tap lar da
sa yı sal ola rak en çok tıp la il gi li re çe te le rin yer al dı -
ğı göz den kaç ma mak ta dır. Bun lar ara sın da sa ğır lık,
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sa ra, zekâ ge ri li ği, ve ba, ko le ra, ne fes dar lı ğı, pel-
tek lik, ro ma tiz ma, hal siz lik, felç, akıl has ta lık la rı,
baş ağ rı sı, ateş li has ta lık lar, kı sır lık, hum ma, si vil -
ce ler, ya nık lar, ka bız lık, kan kay bı, göz has ta lık la -
rı, diş ağ rı sı, ko lay do ğum vb ra hat sız lık lar için
re çe te ler öne ril mek te dir. Bu nun ya nı sı ra şöh ret,
mut lu luk, zen gin ol mak, zor iş le ri ba şar mak, iş bul-
mak, kıs met aç mak, şeref ve iti bar ka zan mak, hu -
zur bul mak, ha pis ten kur tul mak, ce sa ret sa hi bi
ol mak, müş te ri çek mek, ekin ve mah sul ler de be re -
ket el de et mek, hır sız lar dan ko run mak vb bir çok
ko nu da çö züm ler su nul mak ta dır. 

El bet te ki bun la rın sor gu lan ma sı ge re kir. Za ten
bu tür ki tap la rın ba zı sı na da ha ya zıl dık la rı dö nem -
de çe şit li eleş ti ri le rin ya pıl dı ğı mu kad di me le rin den
an la şıl mak ta dır. Ör ne ğin Sey yid Sü leymân el-Hü -
seynî ese ri ne ya pı lan ten kit le ri şöy le de ğer len dir -
mek te dir: “Bu hususda uzun uza dı ya bast-ı makala
bi zi sevk eden şey bażı erbab-ı inkarın “Ken zu’l-
Havassı” neşr ile halkı kesalet ve batale te sevk ey-
le diġimi ze dair yük selt tik le ri sada-yı iti raza cevab
ver mek le be ra ber karile ri miz den -pek az ise de-
bazı zevatın yanlış anla dık la rı nı -mü ra ca at la rı üze-
ri ne- an la dı ğı mız dı r…. Hiç bir hususda Havas, in-
sanı te şeb büs den vares te kıla maz. Mesela bir
maksadın husulü için Havas oķuyan kim se anın
esbab-ı zahi ri ye si ne de te ves sül ve te şeb büs et me -
li dir ki mu vaf fakiyet hasıl ol sun.”33

Fa kat havâs ki tap la rın da zik re di len ma lumâtın
imkânsız lı ğı nı ile ri sü re rek bun la rı bir çır pı da yok
et mek ilmî bir tu tum ola maz. Ay rı ca bu ki tap lar da
yer alan ba zı bil gi ler ka na a ti miz ce bi lim-kur gu tü-
rün den in sa nı nın uf ku nu aç ma ya ya ra ya cak bil gi -
ler dir. Me se la Kar tal ve ya Ak ba ba yı ita at al tı na alıp
on lar la uç mak, gö rün mez ha le gel mek, su dan zey-
tin ya ğı ve ya dev let pa ra sı yap mak,34 kâğı dı al tın ve
gü mü şe çe vir mek35 gi bi for mül ler bi rer ab sürd gi bi
al gı lan ma ma lı dır. Bi la kis bun lar muh te mel ke şif ve
icat lar için bi rer il ham kay na ğı te lak ki edil me li -
dir.

İslâm dün ya sın da Havâs il mi nin oto ri te le rin -
den bi ri si olan el-Bûnî ko nu nun has sa si ye tin den
ol sa ge rek, Şem su’l-Maârif ad lı kitâbı nın gi ri şin de
bu ilim ler den sa de ce na si bi olan la rın fay da lan ma sı
için ni yaz da bu lun mak ta dır. Ar dın dan bu kitâbı
kö tü ni yet le kul lan mak is te yen le ri ken din ce inzâr
et mek te ve: “Eh lin den gay rı kim se le re ve usûl ve
tav si yem dı şın da kul la nan la ra bu kitâbım ha ram ol -
sun de rim. Zi ra bu kitâbı mı kö tü ye kul la nan lar dan
her tür lü ha yır ve be re ket kalk mış olur. Hak Teâlâ
bu tür lü dav ra nan la rı kö tü du ru ma so kar. Kitâbım -
dan fay da la na cak kim se ler tam ab dest ve tahâret
üze ri ne ve Al lah ’ın adı nı ana rak kitâbı mı el le ri ne
al ma lı dır. Böy le ce Al lah ’ın rızâsı nı ka za na rak bu
ki tap ta ki ba şa rı ya ka vu şa bi lir sin. Ve yi ne bu kitâbı
Al lah ’ın rızâsı olan yön de kul lan ma ya bak ma lı sın.
Çün kü bu kitâbı ben sâlih, ârif, ita at li, amel sa hi bi
Al lah ’a mad de ten ve ma nen bağ lı mü rid ler için
yaz mış bu lu nu yo rum. Bu kitâbım bu gi bi ler için-
dir. Bu ki tap tan ne az ne de çok is tek ler de bu lun -
ma ”36 şek lin de ten bih le mek te dir.

Bi zim top lu mu muz da ol duk ça meş hur olan ve
ya za rı nın de di ği ne gö re tec rü be edil miş havâsdan
der le ne rek te lif edi len Ken zu’l-Havâs ad lı ki tap ta
da mü el lif, oku yu cu la rı na bi raz da ha uya rı cı ten-
bih ler de bu lu na rak şun la rı kay det mek te dir: “Bu
havassı hayr ve meşru hususatta is timal et me le ri ni
bi’l-hassa rica ey le riz. Çün kü havass-ı celile yi ma-
hal li nin gay rin de is timal günah-ı azim dir. El ve si-
lahıyla ızrar, dil ve kale miy le ızrarın ay nı dır.
havass-ı celile ile amal-ı nefsani ye ye hiz met eden-
le rin mu tazar rır ol dukla rı gö rül müş tür.”37 Mü el lif -
le rin bu ikaz la rı bir ba kı ma bir kay gı yı da
içer mek te dir. Çün kü bu tür ki tap lar da zik re di len
Havâs il mi ne ait so nuç lar bel ki bir çok ki şi ta ra fın -
dan el de edi le me ye bi lir ve ya el de edi len ne ti ce şer
yön de kul la nı la bi lir. Bu du rum da o ki şi ler de
Kur’ân’a kar şı menfî bir tu tum ge li şe bi lir. Bu ra da
en bü yük ya nıl gı bu il min mu ha tap la rı nın kim ler
ol du ğu nu bil me mek tir. Çün kü bu ilim bel li bir ya -
şam tar zı, da ha doğ ru su di nin en in ce şek liy le ya-
şan ma sı nı ga ye edi nen havâssa öz gü bir ilim ken,
avam dan in san lar sa de ce bir ta kım vird ve zi kir ler -
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le ne ti ce ye kes tir me bi çim de ula şa cak la rı nı zan ne -
der ler. Oy sa ki bu ilim bir ya şam tar zı nın mey da na
ge tir di ği tec rü be ve al gıy la il gi li dir. Havâs ke li me -
si za ten özel bir ala nı işa ret eder. O ge ne lin de ğil
öze lin il mi dir. Her ke sin fıt ra tı bu il me mü sa it de-
ğil dir.

HAVÂSSU’L-KUR’ÂN 

Ba zı âlim le rin ta ri fi ne gö re “Havâssu’l-Kur’ân,
Kur’ân’dan ba zı ke li me, âyet ve sûre le rin bel li bir
ter ti be gö re okun ma sı ve ya ya zıl ma sı ha lin de ni yet
ve mak sa da uy gun so nuç lar ve ren te sir ve özel lik -
le rin den bah se den bir di sip li ni ve bu nun li te ra tü -
rü nü ifa de eder.”38 Havâssu’l-Kur’ân il mi, rivâye te
da ya nan ilim ler den bi ri dir. Kur’ân-ı Kerîm’in ba zı
özel lik le ri ne da ir sa ha be ve ta bi un dan çok sa yı da
rivâyet gel miş tir. Bu yö nüy le bu il min Pey gam ber
(s.a.v) dev ri ne ka dar da yan dı ğı nı söy le ye bi li riz.39

Havâssu’l-Kur’ân, Müs lü man la rın Kur’ân’a olan de -
rin iman la rı ve onu ha ya tın mer ke zin de gör me le -
rin den ne şet et miş tir. Bu inan ca sa hip âlim ler den
bi ri si olan İbn Kay yim (ö.751/1350) Kur’ân’ın çe-
şit li has sa la ra sa hip ol du ğu nu şöy le di le ge tir mek -
te dir: “Bir ta kım kelâmın havâs ve fay da la rı nın
tec rü be edil di ği bi lin mek te dir. Âlem le rin Rab bi
Al lah, ya rat tık la rın dan da ha üs tün ol du ğu gi bi ke-
lâmı da di ğer söz ler den üs tün dür. Do la yı sıy la tam
bir şifâ, fay da lı bir ko ru ma, hidâye te gö tü ren bir
ışık ve “eğer bir da ğın üze ri ne in di ril sey di aza me -
tin den do la yı da ğı pa ram par ça eder di ” bu yur du ğu
Kur’ân’ın, ku şa tı cı bir rah met ol ma dı ğı dü şü nü le -
mez.”40

Taş köp rüzâde’ nin (ö.968/1560) be lirt ti ği gi bi,
Havâs il mi nin hem Esmâ-i Hüsnâya da ya lı po zi tif
bir tü rü hem de sih re da ya lı ne ga tif tü rü var dır.41

Bu açı dan ba kıl dı ğın da Havâssu’l-Kur’ân mer ke ze
Kur’ân’ın gü cü nü ko ya rak si hir, sim ya vb. şey ler -
den ay rıl mak ta dır. Do la yı sıy la bu havâs si hir il mi -
nin alt dal la rın dan de ğil Kur’ân ilim le ri nin alt
dal la rın dan dır.42

Havâssu’l-Kur’ân ile il gi li rivâyet ler Hz. Pey-
gam ber za ma nın da baş la mış ve er ken dö nem ler den
iti ba ren bu nun la ala ka lı uy gu la ma la rın meş ru i ye ti
seç kin âlim ler ara sın da tar tış ma ya açıl mış tır. Söz
ge li mi Ha san Basrî, Mücâhid, Ebû Kulâbe ve Evzâî,
su ka bı nın içi ne Kur’ân’ın ya zı lıp onun la has ta nın
yı kan ma sın da ve on dan iç me sin de bir sa kın ca ol-
ma dı ğı nı söy ler ken; Ne haî bu nu mekrûh gör müş -
tür. Ka dı Hü se yin, Ba ğavî vd ise Kur’ân’ın tat lı ve
ye mek le re ya zı lıp yen me sin de sa kın ca ol ma dı ğı nı
söy le miş ler dir.43

Havâssu’l-Kur’ân’da üze rin de en çok du ru lan
ko nu lar Hz Pey gam ber ta ra fın dan öne mi ne dik kat
çe ki len Bes me le, Laf za-i Celâl, İsm-i A’ zam, Fâti -
ha, Aye te’l-Kürsî, Ba ka ra Sûre si’ nin son üç aye ti,
İhlâs, Mu av vi ze teyn, Yâsîn, Mülk, Hâmîmler gi bi
Esmâ, ayet ve sûre ler dir. Bu bağ lam da bes me le nin
havâssı ile il gi li bir çok bil gi ak ta rıl mış tır. Bu bil gi -
ler den bi ri si ne gö re “her gün beş vaķit na ma zı mü-
te a kib yir mi bir de fa bes me le-i şeri fe oku mak iti yad
eden kim se her bir hu sus ta mazĥar-ı lütf-u Hu da
ve na il-i ina yet-i Küb ra olur. Ce nab-ı Hak kın Ra-
ĥman ve Raĥîm Es ma-i Kud siy ye si nin be re ke tiy le
her tür lü be la ve afet ten faķr ve sefālet ten, mevt-i
fec ’i den, haps ve esir ol mak tan emįn ve maĥfûž bu-
lu nur.”44 Ka na a ti miz ce bu tür havâs bil gi le ri Müs-
lü man la rın Kur’ân’ı da ha çok önem se me le ri ne ve
bes me le gi bi ulvî bir ke la mı gün de lik ha yat ta da ha
fa al bi çim de kul lan ma la rı na ve si le ol mak ta dır.

HAVÂSSU’L-KUR’ÂN’IN DA YA NAK LA RI

Havâssu’l-Kur’ân’ın en bi rin ci is ti nadgâhı Kur’ân-ı
Azîm’dir.45 Ni te kim Hz. Pey gam ber bir kı sım ha d-
is le rin de çe şit li sûre le rin havâssı na ait be yanâtta
bu lun muş tur. Me se la “Her kim evi ne gir di ği za man
Kul hu val la hu eha di okur sa,  hem ken di ev hal kın -
dan hem de kom şu la rın dan fa kir li ği sav mış olur.”46

Ve ya “Her kim Cu ma dan son ra el-Ham du’ yü (Fâti -
ha yı), Mu av vi ze tey ni ve İhlâsı ye di şer de fa okur sa
di ğer bir cu ma ya ka dar ko run muş olu r”47 ya da
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“Kim Yâsîni ya zar son ra onu içer se içi ne bin nur,
bin be re ket ve bin şifâ gi rer ve on dan bin ta ne dert
çı kar gi de r”48 bu yur muş tur. İbn Me sud ’un nak let -
ti ği bir ha dis te ise Hz. Pey gam ber şöy le bu yur muş -
tur: “Kim ge ce le yin Ba ka ra Sûre si’ nin so nun dan iki
aye ti okur sa o ona kifâyet eder.”49 Bu ha di sin son
kıs mın da zik re di len “ona kifâyet ede r” ifa de si ge -
niş bir an lam yel pa ze sin de açık lan mış tır. Şarih le re
gö re “Ba ka ra Sûre si’ nin so nun dan iki aye tin okun-
ma sı ” her tür lü kö tü lü ğe ve şey ta nın şer ri ne kar şı
ye ter li ola ca ğı gi bi, in san ve cin nin kö tü lü ğü nü
uzak laş tır ma ya, bü tün ge ce yi iba det le ge çir me ye
de kifâyet eder.50

Öte yan dan Kur’ân’ın ken di si ni açık ça “şifâ”
ola rak ni te le me si dik kat çek mek te dir. Bu me yan -
da “Kur’ân-ı Kerîm’in sûre ve âyet le ri nin ken di le -
ri ne öz gü havâssı nın bu lun du ğu nu ile ri sü ren
mü fes sir ler, bu gö rüş le ri ne de lil ola rak onun şifâ
ol du ğu nu bil di ren âyet le ri gös ter mek te dir ler. Ba zı
âyet ler de Kur’ân’ın bir şifâ ol du ğu bil di ri lir se de bu
âyet ler de şifâ ke li me si nin iman, mev ’i za, rah met ve
hidâyet ke li me le riy le bir lik te kul la nıl ma sı (bk.
Yûnus 10/57; el-İsrâ 17/82; Fus si let 41/44), özel lik -
le Yûnus sûre si nin 57. âye tin de “gö nül ler de ki ne
şifâ” açık la ma sı nın yer al ma sı, Kur’ân-ı Kerîm’in
ahlâkî ve ma nevî has ta lık la rı te da vi edi ci ro lü nü
gös ter mek te, ay rı ca cis manî has ta lık la rı iyi leş ti ri ci
bir te si re sa hip ol du ğu na da ir bir âyet bu lun ma -
mak ta dır.”51 Fa kat psi ko lo jik ra hat lı ğın in san bi yo-
kimyâsı üze rin de ki müs pet et ki le ri göz önü ne
alın dı ğın da ma nevî te da vi nin bo yu tu nun ge niş le -
di ği dü şü nü le bi lir. 

Hz. Pey gam ber ’in Fedâilul-Kur’ân ve duâ gi bi
ko nu la rın ya nı sı ra özel lik le tıp la ala ka lı ba zı ha d-
is le ri Havâssu’l-Kur’ân’ın ikin ci da ya na ğı ol muş tur.
Hz. Pey gam ber ’in te da vi amaç lı en çok kul lan dı ğı
sûre ler den bi ri si Mu av vizâttır (İhlâs, Fe lak ve Nas).
Hz. Ai şe’ den ge len ri va yet te şöy le de nil mek te dir.
“Hz. Pey gam ber şikâye ti ol du ğun da Mu av vizât’ı
okur ve ken di si ne üf ler di. Ağ rı sı şid det len di ğin de
ben okur ve be re ke ti ni uma rak onun eliy le vü cu du

mes he der dim.”52 Meş hur ha dis şarih le rin den İbn
Battâl (ö.449/1057) ko nuy la il gi li şu açık la ma yı
yap mak ta dır: “Mu av vi ze teyn le ruk ye yap ma da bü -
tün ya ra tıl mış la rın, si hir ya pıp üf le yen le rin, ha sed
eden le rin, şeytânın ve onun ver di ği ves ve se nin şer-
rin den Al lah ’a sı ğın mak var dır. Mu av vi ze teyn ek-
se ri yet le is ten me yen şey le rin hep si ni kap sa yı cı bir
duâdır. Bu ne den le Hz. Pey gam ber Mu av vi ze teyn
ile ruk ye ya par dı. İlgi li ha dis sa de ce Al lah ’ın kitâbı,
isim le ri ve sı fa tıy la ruk ye ya pı la ca ğı nı gös te ren
asıl dır.53 Bu tür te da vi “tıbb-ı rûhânî”dir. Bu an lam -
da Mu av vi ze teyn ve Al lah ’ın di ğer isim le riy le ruk -
ye yap mak tıbb-ı rûhânîdir. İyi in san la rın di liy le
ya pıl dı ğı za man Al la hın iz niy le şifâ mey da na ge lir.
An cak bu da na dir bu lun du ğu için in san lar cis manî
tıb ba yö nel miş le r”54 ve tıbb-ı rûhânî ade ta Havâs
il mi ne tev di’ edil miş tir. Esa sen Hz. Pey gam ber ’in
fi i li ola rak te da vi ama cıy la oku ma şek lin de
Kur’ân’dan fay da lan dı ğı bi li nen bir hu sus tur. İbn
Battâl’a gö re Al lah ’ın kitâbıy la oku yup üf le mek
has ta lık la ra bir şifâdır. Kim böy le ya par sa isâbet et -
miş ve bu fi i lin de Al lah ’ın el çi si ne uy muş tur.55 İbn
Ha cer ’in (ö.852/1448) kay det ti ği ne gö re âlim ler şu
üç şar tın ye ri ne ge ti ril me si ha lin de ruk ye yap ma -
nın ca iz ol du ğun da ic ma ‘ et miş ler dir. Bi rin ci si ruk-
ye nin Al lah ’ın ke la mıy la ya da isim ve sı fat la rıy la
ya pıl ma sı; ikin ci si Arap çay la ve ya ma na sı bi li nen
baş ka bir li san la ya pıl ma sı; üçün cü sü or ta ya çı ka -
cak te si rin ruk ye nin ken di siy le de ğil bi la kis Al lah -
’ın ira de siy le ol du ğu na ina nıl ma sı.56

Tıbb-ı Ne bevî’yi ta ma men inan ca da yan dı ran
İbn Hal dun (ö.808/1406) ise şerî kay nak lar da nak-
le di len tıb bın va hiy le bir il gi si nin bu lun ma dı ğı nı,
bun la rın Arap lar ara sın da bi li nen şey ler ol du ğu nu
ve Hz. Pey gam be rin be şer ol ma sın dan kay nak lan -
dı ğı nı be lir tir. Çün kü Hz. Pey gam ber dinî hü küm -
le ri öğ ret mek için gön de ril miş tir, tıp ya da di ğer
ilim le ri öğ ret mek için gön de ril me miş tir. Bu ne den -
le Hz. Pey gam ber den nak le di len tıp la il gi li rivâyet -
ler sa de ce te ber rük ama cıy la, bir inanç ola rak
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tat bik edi le bi lir ve bu nun iyi ne ti ce al ma da et ki si
de gö rü lür. Fa kat bu et ki tıb tan de ğil inanç tan ile -
ri ge lir. Tıp kı ba lın, ka rın ağ rı sı nı te da vi et me sin -
de ol du ğu gi bi.57 Bu açı dan ba kıl dı ğın da
Havâssu’l-Kur’ân’ın bir ne vi duâ et me nin adâbı ve
ihlâsla duâ et me nin so nuç la rı üze ri ne ku rul muş ol-
du ğu söy le ne bi lir. Za ten Hz. Pey gam ber de duânın
bu yö nü ne dik kat çek miş tir: “Siz ger çek ten ica bet
edi le ce ği ne ina na rak duâ edi niz. Bi li niz ki Al lah
gaf let için de meşgûl bir kal bin duâsı nı ka bul et -
mez.”58

Havâssu’l-Kur’ân’ın da ya nak la rı ara sın da en
ko yu mü te şa bih ler den olan hurûf-ı mu kat ta a nın
her çe şit sır rın men ba ı ola rak te lak ki edil me si nin
de ro lü ol muş tur. Ni te kim İmam Yâfî’nin
(ö.768/1367) de di ği ne gö re Gazâlî’nin (ö.505/1111)
te lif et ti ği “Havâssu’l-Kur’ân” sûre baş la rın da ki şif-
re le ri ele al mış tır.59 Taş köp rüzâde ise “İl mu Havâs-
si’l-Hurûf’ baş lı ğı al tın da hurûf-ı mu kat ta a nın
havâssı na at fen: “Bil ki sûre le rin baş lan gıç la rın da
zik re di len harf le rin ve mut lak an lam da harf le rin
çok bü yük havâssı fay da la rı var dır. Bu nu an cak eh -
li olan lar bi li r”60 der. İş te bu ifa de ler hurûf-ı mu-
kat ta a nın Havâssu’l-Kur’ân ko nu sun da önem li rol
oy na dı ğı nı gös ter mek te dir. Hurûf-ı mu kat ta a da ha
son ra ayet le ri mey da na ge ti ren harf le re de teş mil
edil miş tir. Şem su’l-Maârif’ te ko nuy la il gi li şöy le
de ni lir: “Ey kar de şim şunu bil ki, ayet ler de ki harf-
le rin özel lik le ri çok şaşır tı cı ve hay ret ve ri ci dir.
Bun la rın fay da la rı da kezâ böy le dir. Bun la rı an cak
Ârif kim se le rin pek azı an lar ve bi lir.”61

Ba zı âlim ler ise bu gö rü şe pa ra lel bi çim de “harf-
ler ve isim ler le ta sar ruf ta bu lun mak şeref li bir ilim
olup bu na an cak o harf le rin ve isim le rin özel lik le ri -
ne uy gun olan bel li riyâzet şart la rı na ri a yet et mek le
ula şı la bi li r”62 de mek te dir ler. An cak iş harf ler le sı nır -
lı kal ma yıp sa yı lar la iliş ki len di ril miş tir. Harf ler le sa-
yı la rın bir bi riy le sı kı bir iliş ki ye so kul ma sı
muh te me len sa yı la rın var lık ta ki dü ze ni an la ma;
harf le rin ise bu nu ifa de ye ve si le ol ma sın dan kay nak-
lan mak ta dır. Bu nun la be ra ber harf ler ile sa yı lar ara-

sın da ki mü na se bet an la şıl ma sı güç bir iş tir. Çün kü
bu, ilim ler ve kı yas la ma lar cin sin den bir şey de ğil dir.
Bu iş le uğ ra şan la rın da ya na ğı zevk ve ke şif tir.63

Havâssu’l-Kur’ân’ın te şek kü lün de önem li bir
ye ri ol du ğu an la şı lan di ğer bir et ken Esmâ-i Hüsnâ
ya ni Al lah ’ın gü zel isim le ri dir. Ba zı âlim le re gö re
Esmâ-i Hüsnâ il mi ne şeri at çe ne de ak len inkâr
edi le mez ilim le rin en bü yük sır la rın dan bi ri si dir.64

Şunu be lirt mek ge re kir ki özel lik le Ta sav vuf ta çe-
şit li Esmâ’nın te sir le ri tec rü be edil miş ve mür şi din
mü ri di ni ir şad et me sin de en önem li um de ler den
bi ri ola rak ye ri ni al mış tır. Çün kü sûfî eği ti min de
isim ler sa yı la rı be lir li oran lar da anıl mak sûre tiy le
ki şi de bir nur oluş tur ma ya baş lar lar.65

Ta sav vuf ta zik rin te me li ni umu mi yet le Esmâ-i
Hüsnâ oluş tur mak ta dır. Ba zı mür şid ler zik rin öne-
mi ne at fen şöy le der ler: “Ta ri ka tın sır la rın dan bi ri -
ni tat mak is te yen, ha ki ka tin ne vi le rin den bi ri ni
kalp gö züy le gör mek is te yen, Al lah ’ın hu zu run da
bu lun ma şu uru na er miş bir kalp le, mü kem mel bir
edeb le, iç ten bir yö nel me ile Al lah ’ı zik ret me ğe de -
vam et si n”.66 Böy le ce ede be ri a yet et mek şar tıy la
bu sır rın biz zat tec rü be edi le bi le ce ği ifa de edil mek-
te dir. 

Esmâ-i Hüsnâ içe ri sin de bil has sa İsm-i A’ -
zam’ın ay rı bir ye ri var dır. Sıd dık Ha san Hân
(ö.1307/1890) Eb ce du’l-Ulûm ad lı kitâbın da “İsm-
i A’ zam la ta sar ruf ta bu lun ma il mi ” baş lı ğı al tın da
şun la rı söy ler: “Ebû’l-Hayr (ö.440/1049) bu il min
tef si rin alt dal la rın dan bi ri si ol du ğu nu, Pey gam ber
ve ev liyâ dı şın da bu il me in san lar dan çok az ki şi nin
ulaş tı ğı nı be lirt mek te dir. Bu yüz den bu is min be lir-
len me si hak kın da kim se eser yaz ma mış tır. Çün kü
âle min fe sa da uğ ra ma sı ve in san la rın dü ze ni nin bo-
zul ma sı na se bep ola ca ğı için İsm-i A’ zam ’ın in san -
la ra açık lan ma sı as la uy gun de ğil dir. Bu ko nu da
İmam Yâfî ve di ğer ba zı âlim ler her ne ka dar so ru
so ran la ra bir ce vap ola rak kıy met li ki tap yaz mış -
lar sa da bu ki tap la ra da gü ve ni le mez. Zi ra bu ilim
pey gam ber le re has kı lın mış bir ilim dir.”67 Söy len -
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di ği ne gö re İslâm dün ya sın da Havâs il mi nin ön cü -
sü sa yı lan Hz. Ali, Fâti ha Sûre si’ nin Kur’ân’ın ba şı,
di re ği ve zir ve si ol ma sı nı da içe ri sin de İsm-i A’ -
zam ’ın bu lun ma sı na bağ la mış tır.”68 İsm-i A’ zam te-
lak ki si ge rek İsma i liy ye ge rek se İma miy ye Şi asın da
da önem li bir yer tut mak ta ve bu çev re ler de de te-
laf fuz edil me si ha lin de ola ğa nüs tü iş le ri ba şar ma
imkânı sağ la yan ilâhî bir güç gi bi al gı lan mak ta dır.69

Ba zı sûre le rin çok sa yı da me lek ta ra fın dan in-
di ril di ği bil di ril mek te dir. Me se la En’âm Sûre si’ nin
“Mek ke’ de bir ge ce de top yekûn bi çim de yet miş bin
me le ğin tes bi hiy le in di ril di ği ” nak le dil mek te dir.70

İş te bu tür ifa de ler, her sûre nin, her aye tin ve hat -
ta her har fin bir me lek le il gi si ol du ğu an la yı şı nı pe-
kiş tir miş tir. Bu ne den le havâs ki tap la rın da her
is min hiz met me le ğin den bah se di lir ve ba zen o me-
le ğin is mi de zik re di lir. Bu isim ler Cebrâil, Mikâil
İsrâfil ve Azrâil ad la rın da ol du ğu gi bi ek se ri yet le
“il” ekiy le bit mek te dir. Ör ne ğin “el-Me li k” is mi nin
hiz met me le ği “Hey he li l”, “el-Cebbâr” İsmi nin
“Rec feyâil”, “er-Rezzâk” is mi nin “Heh reyâil” dir.71

As lın da ta bi at olay la rın da da en kü çük bir ola yın
me se la bir kar ta ne si nin il gi li me lek ta ra fın dan in-
di ril me si, ay nı za man da koz mo lo jik bir bir lik te li ği
harf le re de ak set tir me nin so nu cu dur.

Havâssu’l-Kur’ân öz nel bir tec rü be nin ese ri
ola rak vü cut bul muş ve en et kin da ya nak la rın dan
bi ri si İslâm bü yük le ri nin söz ve tec rü be le ri nin ak-
ta rıl ma sı ol muş tur. Ni te kim ba zı İslâm bil gin le ri de
Havâssu’l-Kur’ân’ın sâlih ki şi le rin tec rü be le ri ne ve
bu hu sus ta va rid olan ha dis le re da yan dı ğı nı be lirt -
mek te dir ler.72 Havâssu’l-Kur’ân uy gu la ma ya da ya -
nan bir ilim ol ma sı ha se biy le İslâm bü yük le rin den
nak le di len tec rü be ler bu il min iti bar gör me sin de
ba şat bir rol oy na mış tır. Rivâyet ler in ce len di ğin de
isim le ri İslâm dün ya sın da hür met gö ren bir çok za -
tın Havâssu’l-Kur’ân ile il gi li yaz ma, oku ma, su yu -
nu iç me şek lin de tec rü be ler ya şa dı ğı ve bun la rı
baş ka la rı na ak tar dı ğı mü şa ha de edil mek te dir. Ör-
ne ğin sa ha be nin bü yük le rin den Ab dur rahmân b.

Avf ’ın (ö.32/652) mu ha fa za edil me si ni is te di ği mal
ve eş ya nın üze ri ne sûre baş la rın da ki harf le ri
(hurûf-ı mu kat ta a) yaz dı ğı bu ve si ley le on la rı ko-
ru du ğu söy len miş tir. Ben zer bi çim de meş hur Şâfî
fa kih le rin den el-Ki ye her rasî’nin (ö.504/1110) se-
ya ha ta çık tı ğın da sûre baş la rın da ki hurûf-ı mu kat -
ta a yı oku du ğu ve bu nun se be bi ken di si ne
so rul du ğun da bu harf le rin bu lun du ğu ve ya zıl dı ğı
ma lın ko run du ğu ve ki şi nin te lef olup bo ğul mak tan
em ni ye te çık tı ğı nı söy le miş tir. An la tıl dı ğı na gö re
İmam Şâfî (ö.204/819) göz il ti ha bın dan şikâyet
eden bir ada ma için de (50/Kâf,22) ve (41/Fus si -
let,44) ayet le ri ni bir kâğıt par ça sı na yaz mış, şikâ-
ye ti olan ki şi de bu nu üze ri ne as mış ve iyi leş miş tir.
İmam Gazâlî ise Is fahân’da sâlih ler den bi ri si nin kü -
çük ab des ti ni boz ma da sı kın tı ya düş tü ğü nü bu nun
üze ri ne bir say fa ya bes me le yi ve ar dın dan (56/Va -
kı a,5–6) (69/Hak ka,14) ve (89/Fecr,21) ayet le ri ni
ya zıp onu bir su yun içi ne at tı ğı ve bu su yu iç tik ten
son ra ko lay ca bev let ti ği ni nak let mek te dir.73 Bu ne-
den le Havâssu’l-Kur’ân ile il gi li or ta ya ko nan tec-
rü be le rin Hz. Pey gam ber ’in Fedâilu’l-Kur’ân, duâ
ve tıp gi bi ko nu lar da be yan bu yur duk la rı nın ge niş-
le til miş uy gu la ma la rı ol du ğu söy le ne bi lir.

Ka na a ti miz ce Havâssu’l-Kur’ân ko nu su
Kur’ân’a at fe di len kut sal lı ğın do ğal bir so nu cu dur.
Çün kü kut sal sa yı lan her şey de bir ola ğa nüs tü lük
ve gi zem ta bi ola rak var dır ve in san lar her za man
kut sal say dık la rı de ğer ler den ola ğa nüs tü şey ler
bek le miş ler dir. İş te Havâssu’l-Kur’ân ko nu su nun
şekil len me sin de bu nun da bir te si ri ol muş tur. Özel-
lik le hal kın havâs ki tap la rı na il gi duy ma sın da bu -
nun et ki si var dır. Ba zı araş tır ma cı la ra gö re “avam
de di ği miz halk ta ba ka sı nı Havâssu’l-Kur’ân ko nu -
suy la il gi len me ye sevk eden se bep ler: a) Maddî sı-
kın tı lar b) Ma nevî sı kın tı lar c) Sos yal et ken ler d)
De va sı tıb ben bu lu na ma yan has ta lık lar e) Di ğer
din le rin et ki si dir.”74 Özel lik le şifâ bul ma umu duy -
la havâs ki tap la rı na bir te vec cüh ol du ğu gö rül mek -
te dir. Fa kat bu işe te ves sül et me den ön ce “şifânın
ni haî kay na ğı; de va sı araş tı rıl ma lı, maddî bir arızâ-
nın maddî bir de va ya bağ lı ol du ğu unu tul ma ma lı -
dır. Bu as lın da her kes çe bi lin me si ne rağ men,
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mo dern Tıp uy gu la ma la rın da in sa nın ma nevî-rûhî
cep he si nin göz ar dı edil me si, dinî ka na at ler, sos yo-
kül tü rel sa ik ler ve tıbbî te da vi nin pa ha lı ol ma sı gi -
bi et ken ler in san la rı bu tür ‘ko lay cı lık’ la ra
it mek te dir.”75 Hâlbu ki Hz. Pey gam ber de duâ oku-
ya rak te da vi ol ma nın sı nır la rı nı ba zı ha dis le rin de
ta yin et mek te dir. Me se la bir ha dis-i şerif te: “Ruk -
ye, sa de ce göz değ me si ve ze hir li hay van ısır ma -
sın da olu r”76 bu yur mak ta dır.  Ha dis yo rum cu la rı na
gö re el bet te ki “ruk ye bun la rın dı şın da ki ler için
câiz de ğil dir an la mı na gel mez. Fa kat ruk ye en çok
bu iki alan da fay da lı dır ve bu iki alan da uy gu lan -
ma sı da ha uy gun du r” mânâsı na ge lir.”77

As lı na ba kı lır sa in san, men fa a ti ne düş kün
prag ma tik bir var lık tır. Bu ci het le Havâssu’l-
Kur’ân ile il gi li tec rü be ler in sa nın prag ma tik yü-
zü nü gös te rir ve bu za vi ye den onu teş vik eder.
Kur’ân oku ma nın ve onun la meşgûl ol ma nın en et-
ki li yol la rın dan bi ri si bel ki de bu tür has sa lar dan
bah set mek tir. Ni te kim ba zı âlim ler bu hu su su de-
ğer len dir miş ler dir. Me se la Ku rey şizâde Mu ham -
med Fev zi Efen di (ö.1318/1900) “Vâkı a ‘ Sûre si ” ile
il gi li yaz dı ğı müs ta kil tef si ri ni nin gi ri şin de oku yu-
cu yu teş vik et mek için bu sûre hak kın da va rid olan
ha dis-i şerif ler ışı ğın da havâssı na de ğin mek te dir.
Ona gö re “Hazret-i Kur’ân’ın her bir sûre, her bir
ayet, her bir ke li me ve her bir har fin de hazi ne-i
zer ve cev her gi bi her tür lü faide ve men fa at
murad olu nur ise de ba zı sı nın ba zı has se-i mah-su-
sası ol du ğu musar rah ve mansusadır. Ez cüm le
sûre-i Kur’âniy ye nin el li al tın cı sı olan Sûre-i Va-
kıayı her kim de vam üz re vakt-i mahsusada kıra at
eder se ol kim se as la öm rün de fakru fa ka ya gi riftar
ol maz.”78 Fa kat sa de ce fa kir lik ten ya da has ta lık -
lar dan kur tul mak için Kur’ân’ın havâssın dan ya-
rar lan ma ya kal kış mak ise Kur’ân’ı ba sit şey le re alet
et me nin bir baş ka şek li olur. Bu yüz den Havâssu’l-
Kur’ân’dan fay da lan ma da ni ye tin mev ki i be lir le -
yi ci bir fak tör dür.

HAVÂSSU’L-KUR’ÂN UY GU LA MA LA RIN DA 
Rİ A YET EDİL ME Sİ GE RE KEN HU SUS LAR

Bi lin me si ge re ken ilk hu sus Havâssu’l-Kur’ân ile
uğ ra şan ki şi nin fıt ra tı nın bu işe ne den li el ve riş li
ol du ğu dur. Bu il min oto ri te le ri ne gö re “şu iyi bi-
lin me li dir ki; giz li lik ler Eh li nin yo lun da yü rü yen
bir kim se bu işi ba şa ra bi lir. Rast ge le bir in san bu işi
ba şa ra maz.”79 Ay rı ca Havâssu’l-Kur’ân’dan cid di
bo yut lar da fay da lan mak için bu ilim yet kin ho ca -
lar dan ve ya sağ lam kay nak lar dan alın ma lı dır. Ni-
te kim İmam Ah med el-Bûnî (ö.622/1225)
kitâbı nın so nun da ay rın tı lı ola rak ho ca la rı nı zik-
re de rek80 il mi nin kay na ğı nı işa ret et mek te ve böy-
le ce bu alan da ho ca-ta le be iliş ki si nin öne mi ne
atıfta bu lun mak ta dır.

Havâs ki tap la rın da yer alan bil gi le rin uy gu -
lan ma sın da önem li esas la rın ol du ğu sa tır ara la rın -
dan okun mak ta dır. Hat ta ava mın da oku ya bi le ce ği
dü şü nü le rek havâs bah sin de ön ce lik le bi lin me si ge-
re ken hu sus lar ba zı ki tap la rın med ha lin de arz edil-
miş tir.81 Çün kü Havâssu’l-Kur’ân ko nu sun da Havâs
il mi nin bir ta kım ka i de le ri uy gu lan ma ya ça lı şıl -
mış tır. Me se la Esmânın zik rin de sa yı, bel li va kit -
ler de oku ma, ko ku sü rün me, ya zı la cak duâlar da
za fe ran, misk ve ya gül su yu ka rı şım lı mü rek kep
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malumatı beyân ve izâh ettiğini söyler. İhmal olunan malumât ise riayet
edilmesi gereken şartlardır. Seyyid Süleymân Havâs ilminde riayet edilmesi
gereken şartları derli toplu biçimde şöyle anlatır: “Ħavāśś-ı şerifeden istiāneyi
arzu eden zatın bir takım şeraiŧe riāyet etmesi icap eder. Birinci şarŧ itikad ve
iman. Okunacak Ħavāśś-ı şerifenin behemaĥal icra-yı teŝir eyleyeceğine
maŧlûb ve maķśadın labudde ħāsıl olacağına itikad ve iman şarŧ-ı ažamdır.
Erbāb-ı şek ve irtiyābın nafile yere yorulmamalarını tavsiye ederim. İknci şarŧ
nežāfet ve temizlik. Ħavāśś-ı şerifenin kıraatı esnasında nažar-ı diķķate alın-
ması elzem olan şarŧlardan biri de nežāfettir. Bu da vücudda, maĥalde, libasda
olmak üzere üç kısımdır. Vücuda nežāfet cünüp, hayđ gibi şeylerden ŧâhir bu-
lunmak;  maĥalde nežāfet Ħavāśś-ı şerife kıraat olunacak oda veya herhangi
bir maĥal temiz ve ŧāhir olmalıdır. Güzelce süpürülüp silinmelidir. Örümcek
ağları izale edilmeli, resm levhaları varsa kaldırılmalı, köpek ve kedi gibi hay-
vanlar varsa def edilmelidir. Elbisede nežāfet: Elbise ve çamaşırda necaset, bevl,
kan, kirlilik bulunmamalıdır. Üçüncü şarŧ niyettir. Ħavāśś-ı şerife ve ezkār-ı
celileyi kıraata başlamadan evvel niyet etmelidir. Dördüncü şarŧ imsāk ve
riyāżettir.  Kıraat-ı Ħavāśśa karar verildiği zaman üç ve hiç olmazsa bir gün
oruç tutmak bir miķdar zeytin veya hurma ile iftar edildikten sonra karnı
tamamıyla tıka basa dolu olmadığı halde başlamak lazımdır. Midede ĥaram
şeylerden biri bulunmamak icap eder. Ağızda soğan ve sarımsak gibi fenâ
kokulu şeyler olmamalıdır. s.4–7. Seyyid Süleymân, Kenzu’l-Esrâr adlı kitâbını
avamı göz önünde bulundurduğu için konu itibariyle önceki kitâbı olan Ken-
zu’l-Havâss’dan biraz daha farklı olarak ekseriyetle besmele, Lafza-i Celâl, İsm-
i A’zam ve bazı Esmâ-ı Hüsnâ gibi doğrudan Havâssu’l-Kur’ân’ın konularını
işlemiştir.



kul lan ma, te miz li ğe özen gös ter me bu ka i de ler den
bir ka çı dır. Zi ra ma nevî has ta lık lar için alı nan ilaç-
lar da teş his, öl çü, za man, mekân, faz la lık ve nok-
san lık tan ka çın mak gi bi hu sus la ra ke sin lik le ri a yet
et mek esas tır. Ak si tak dir de ya ne ti ce alı na maz, ya-
hut ta fay da ye ri ne za rar gö rü lür.82 Ka na a ti miz ce
havâs âlim le ri nin ri a yet edil me si ni ısrar la vur gu la -
dık la rı hu sus lar ki şi nin ta ma men ya pa ca ğı duâya
odak lan ma sı na, onu önem se me si ne ve böy le ce duâ-
nın ka bul edi le cek bir at mos fe re gir me si ne ze min
ha zır la mak ta dır. 

Ri a yet edil me si ge re ken ka i de ler den bi ri si va-
kit ler dir. Havâs âlim le ri ne gö re “havass-ı şeri fe ve
ezkar-ı ce li le oku mak için en mü na sip vakit ge ce
ya rı sın dan son ra her ke sin de rin uy ku da ol du ğu ve
ci ha nı bir amiķ sükût ve sukûnet kap la dı ğı za man -
dır. Ba zı havass-ı şeri fe var dır ki okun ma sı için vakt
ve za man-ı mahsus var dır. Bi’ttabî bun lar ken di za-
man la rın da oku nur.”83 Esa sen va kit le rin öne mi ne
Kur’ân da de ğin mek te dir. Ör ne ğin se her vak ti nin
ehem mi ye ti ne bi na en şöy le buy rul mak ta dır: “On -
lar sab re den, doğ ru olan, gö nül den kul luk eden,
iyi lik için har ca ma da bu lu nan ve ssee  hheerr  vvaa  kkiitt  llee  rriinn  --
ddee Al lah’ tan ba ğış lan ma di le yen kim se ler di r”(3/Al-
i İmrân,17). Duâla rın ka bul gör me si için de
va kit le rin gö ze til di ği dik kat çek mek te dir: “Ya’ kub,
“Rab bim den si zin ba ğış lan ma nı zı di le ye ce ğim.
Şüp he siz O, çok ba ğış la yan dır, çok mer ha met
eden di r” de di (12/Yu suf,98). Mü fes sir le re gö re bu
ayet te Hz. Ya’ kub duâsı nı ica bet gör sün di ye se her
vak ti ne ve ya ge ce na ma zı ve ya Cu ma ge ce si ne er-
te le miş tir.84

Vak tin gö ze til me si nin ya nı sı ra sa yı la ra da dik-
kat edil mek te ve her zik rin ve Esmâ’nın çe kil me si
ge re ken aded üze rin de önem le du rul mak ta dır.
Me se la “kim Aye te’l-Kürsî’yi üç yüz on üç de fa
(313) okur sa ken di si ne öl çü le me ye cek ka dar ha yır
hâsıl olur, ken di si ne ha yır ka pı la rı nı açar. O bu nu
oku ma ya de vam et tik çe bu ka pı lar ka pan maz. Bu
sa yı da ya ni 313 sa yı sın da bir mü ca hid gru bu sa va -
şa cak olur sa mağ lup ol maz. Çün kü Ta lut ’un ya ran -
la rı nın sa yı sı 313 idi. Be dir Sa va şı na iş ti rak eden ler

de üç yüz on kü sur (313) idi.85 Gö rül dü ğü üze re
Aye te’l-Kürsî’nin üç yüz on üç ke re okun ma sı nın
se be bi Ta lut ’un ta raf tar la rı nın ve Be dir As ha bı’ nın
sa yı sıy la bağ lan tı ku ru la rak öne ril miş tir. 

Bir baş ka ör nek te ise Fâti ha, ye di aye tin den
her bi ri nin haf ta nın bir gü nü ne denk gel di ği dü şü -
nü le rek gün de me ge ti ril miş tir. Bu an la yı şa gö re o
gün ler de ta sar ruf ede cek ulvî ve suflî âlem den olan
rûhânîler le be ra ber gün le rin isim le ri ve harf le ri de
yer leş ti ril miş tir. Bu nu iyi an la ta ki Al lah sa na ka-
pı sı nı aç mış ola.86 Havâs ki tap la rın da en çok üze-
rin de du ru lan sa yı la rın ba şın da “ye di ” gel mek te dir.
Bu sa yı İbn Kay yım el-Cev ziy ye’ nin de dik ka ti ni
çek miş ola cak ki ye di nin özel li ği hak kın da çe şit li
yön ler den bağ lan tı ku ra rak açık la ma ge tir mek te -
dir. Ona gö re bu sa yı hem öl çü hem de şerî ba kım -
dan yer al mak ta dır. Çün kü Al lah gök le ri, ye ri ve
gün le ri ye di ola rak ya rat mış, in sa nı ye di aşa ma da
tekâmül et tir miş, ye di de fa ta vaf et me yi, Sa fa ile
Mer ve ara sın da yü rü yüş yap ma yı ve şeytân taş la -
ma da ye di şer taş at ma yı ve bay ram na ma zı na gi-
der ken ye di ke re tek bir ge ti ril me si ni kul la rı na
meş ru kıl mış, bir rivâye te gö re ço cuk ye di ya şı na
ge lin ce an ne ve ya ba ba sın dan bi ri ni seç me de mu-
hay yer bı ra kıl mış, Al lah, rüzgârı ye di ge ce Ad kav-
mi nin üze ri ne mu sal lat et miş, Hz. Pey gam ber tıp kı
Hz. Yu suf gi bi kav mi ne kar şı Al lah’ dan yar dım da
bu lun ma sı için ye di ke re duâ et miş, Al lah Teâlâ sa-
da ka ve ren le rin mükâfa tı nı ye di ba şak bi ti ren ta-
ne ye ben zet miş, Hz. Yu suf ’un efen di si rü ya sın da
ye di ba şak gör müş ve on lar peş pe şe ye di yıl ürün
ek miş ler dir. Sa da ka la rın kar şı lı ğı ye di yü ze ve da -
ha faz la sı na ka dar ço ğa lır, bu üm met ten yet miş bin
ki şi sor gu suz cen ne te gi rer. Şüp he siz ye di sa yı sın -
da di ğer sa yı lar da ol ma yan bir özel lik var dır. Ye di
sa yı sı di ğer bü tün sa yı la rın an lam la rı nı ve has sa la -
rı nı ken di sin de top la mış tır.87

Esa sen bir kı sım iba det ler de sa yı la ra dik kat
edil me si bü tün din ler de ve ta bi i ola rak İslâm’da da
gö rü len uy gu la ma lar dan dır. Bun lar ev ren sel ar ke -
tip ler dir. Söz ge li mi na maz la rın ar dın dan otuz üçer
de fa tes bih, tah mid ve tek bir et mek Hz. Pey gam -
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ber ta ra fın dan ade di bil di ril miş bir olay dır ve bun -
da bir hik met var dır. Bu mânâda Pey gam be ri mi zin
ra kam la rı var dır, sa yı la rı var dır. Ra kam lar bi zim
ha ya tı mız da çok önem li bir yer iş gal eder. As lın da
bu isim le rin sa yı la rı nın aşa ğı ya doğ ru ini şi an tik
dün ya da ma te ma ti ğin baş lan gı cı ola rak gö rü lür.88

Sa yı la rın Havâs il min de ve do ğal ola rak Havâssu’l-
Kur’ân ala nın da önem li bir un sur ola rak yer al ma -
sı var lı ğın her saf ha sı nın bir dü zen içe ri sin de
ol ma sı ve bu dü ze nin de öl çü ye di ğer bir de yiş le
ma te ma ti ğe da ya lı ol ma sın dan kay nak lan mak ta dır.
Ni te kim me de ni yet ta ri hin de sa yı la rın önem sen -
me sin de bü yük pay sa hi bi olan Pi sa gor’ da da
(M.Ö.570-495) dü zen fik ri nin et ki li ol du ğu an la -
şıl mak ta dır. Çün kü Pi sa gor ’un dü şün ce si nin te me -
li dü zen fik ri dir: Mü zik sel dü zen, ma te ma tik sel
dü zen ve en so nun da et nik ve top lum sal dü zen.”89

Ben zer şekil de Ya hu di lik, kut sal kitâbı hurûf il mi -
nin yön tem le riy le yo rum la ma nın meş ru i ye ti ni
Kitâb-ı Mu kad des te ki Tan rı’ nın her şeyi bel li dü ze -
ne da ya lı ola rak ya rat tı ğı (İşa ya, XL/26; Eyub,
XXVI I I/25) te zi ne oturt ma eği li min de dir.90

Havâs ki tap la rın da, her han gi bir ha cet için ya-
pı la cak duâ vb şey ler de ön ce lik le he lal lok ma ye-
me ye, te miz li ğe ve ri ya ze te dik kat edil me si
vur gu lan mak ta dır. Ör ne ğin “kim ilm-i kimyâya sa -
hip ol ma yı is ter se ve ya cif rin de rin sır la rı nı kav ra -
mak di ler se, o kim se ön ce tam ve kâmil mânâda
gu sül ab des ti alır. Peş pe şe ve hiç ara ver me den (40)
kırk gün oruç tu tar. Bu sü re zar fın da da ye di ği nin,
iç ti ği nin he lal ol ma sı na aza mi de re ce de dik kat et-
me li dir. Yi ne bu sü re zar fın da her ak şam uyu mak
üze re ya ta ğı na uzan dı ğın da “Şems, Duhâ ve İnşi-
râh” Sûre le ri ni (7) ye di şer de fa oku ma lı, da ha son -
ra Al-i İmrân Sûre si nin (26) yir mi al tın cı aye ti ni
(7) ye di de fa oku ma lı dır.91 Bu yö nüy le Havâssu’l-
Kur’ân’dan fay da lan ma sü re cin de bu il min in san -
da he lal ye me ve te miz ol ma bi lin ci oluş tur du ğu
söy le ne bi lir. 

Ay rı ca Havâssu’l-Kur’ân’dan fay da lan ma nın
mâri fe tul lah ile çok sı kı bağ lan tı sı ol du ğu da bu işin

oto ri ter le rin ce be lir til mek te dir. Ör ne ğin rivâye te
gö re, bir gün dost la rın dan ba zı la rı Ca fer-i Sâdık
(r.a) haz ret le ri ne, yap tık la rı duâla rın ni çin ka bul
olun ma yıp hep red do lun du ğu nu so rar lar. O bü yük
ve li de dost la rı na ay nen şöy le der: “Sev gi li dost la -
rım! Siz ler ta nı ma dı ğı nız bir kim se den is ti yor su -
nuz. Ger çek ten de O’ nu ta nı mı yor su nuz. O’ nu
hak kıy la ta nı yan kim se nin duâsı as la red do lun -
maz.”92

Öte yan dan okun ma sı tav si ye edi len ayet,
Esmâ ve ya duânın an lam la rı nın il gi li ko nuy la ör t-
üş tü ğü dik kat çek mek te dir. Havâs ulemâsı na gö re
Esmâ-i Ĥüsnâ’da mânâsı na gö re ħaśśa bu lun du ğu
mut te feķun aleyh93 bir hu sus tur. Me se la “ge ce le yin
uy ku su gel me yen kim se “ve ce al na nev me küm sü-
ba ta ” (78/Ne be, 9) aye ti ni oku yup tek rar la dı ğın da
ar zu su ye ri ne ge lir. Çün kü bu çok de fa lar tec rü be
edil miş tir.”94 Bu ayet te uy ku nun bir din len me kı-
lın dı ğı be lir til mek te dir ve havâs ulemâsı bu aye ti
uy ku suz luk tan muz da rip olan ki şi le re tav si ye et-
mek te dir. Ke za yük sek mer te be le re eriş mek is te -
yen ler Hak Teâlânın “el-Ali y” is mi nin anıl ma sın da
bir giz li lik bu lun du ğu nu bil me li dir ler.95 Bu ra da da
Esmâ-i Hüsnâ’dan “yü ce ” an la mı na ge len “el-Aliy -
y” ile “yük sek mer te be ” ara sın da an lam ca bir iliş ki
var dır. Ben zer bi çim de dar gın bu lu nan ka rı-ko ca -
nın ara sı nı dü zelt mek için “Öy le in san lar var dır ki,
Al lah’ tan baş ka sı nı Al lah ’a denk tu tar, tıp kı Al lah -
’ı se ver ce si ne on la rı se ver ler. Mü min le rin Al lah ’a
olan sev gi le ri ise her şey den da ha ile ri ve da ha kuv-
vet li di r” (2/Ba ka ra,165) aye ti ile “On la rın kalp le ri -
ni kay naş tı ran da O’ dur. Sen, yer yü zün de ki her
şeyi ba ğış la say dın, on la rın kalp le ri ni yi ne de kay-
naş tı ra maz dın; Fa kat Al lah on la rın ara la rı nı bu lup
kay naş tır dı. Çün kü O, da i ma üs tün dür, hü küm ve
hik met sa hi bi di r” (8/En fal, 63) aye ti ni per şem be
gü nü dört gen li bir vef kin çev re si ne ya zıp te miz bir
ka bın içi ne ko yup üze ri ne te miz iç me su yu dol dur-
duk tan son ra si li nen ya zı nın su yu nu dar gın ka rı ve
ko ca ya ve ya her han gi bi ri ne içi re cek olur sa Hak
Teâlâ o kim se le rin kalp le ri ni bir leş ti re rek ara la rın -
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da sev gi ve ya kın laş ma yo lu nu aç mış olur.”96 Bu ra -
da bi rin ci ayet ten çok ikin ci aye tin an la mıy la, öne-
ri len işin ma hi ye ti da ha çok bağ daş mak ta dır.

Havâs il mi nin ba zı usûlle ri nin Havâssu’l-
Kur’ân’a uy gu lan ma sı hidâyet ve mut lu luk kay na -
ğı olan Kur’ân’ın şer iş ler de kul la nıl ma sı na ka pı
ara la dı ğı mü şa he de edil mek te dir. Çün kü dik kat li
dav ra nıl ma dı ğın da Havâssu’l-Kur’ân, işin içi ne şirk
ka rış tır ma ih ti ma li yük sek bir ko nu dur. Bu ne den -
le Hz. Pey gam ber de Havâssu’l-Kur’ân tü rün den
uy gu la ma lar da şirk ka rı şıp ka rış ma dı ğı na dik kat
çek miş tir. Avf b. Mâlik (ö.73/692) di yor ki: “Biz ca-
hi li ye dö ne min de ruk ye ya pı yor duk. Hz. Pey gam -
ber ’e: ‘Bu ko nu da ne der si niz’ de dim. Bu yur du ki:
“İ çin de şirk ol ma dık ça ruk ye yap ma nız da bir sa-
kın ca yok tur.”97 Ba zı şârih le re gö re bu ha dis Al lah -
’ın isim le ri ve kelâmıy la ol ma sa bi le an la şı lır
ol du ğu tak dir de -çün kü ne de mek is te di ği an la şıl -
ma yan şeyin için de şirk olup ol ma dı ğı na ina nı la -
maz- ruk ye ve te da vi yap ma nın şerî açı dan câiz
ol du ğu na, bir za ra rı nın ve ya sa ğı nın bu lun ma dı ğı -
na de lil dir.”98

İLİM EH Lİ İÇİN BİR KAÇ HAVÂSSU’L-KUR’ÂN ÖR NE Ğİ 

Bu ra da özel lik le Tef sir gi bi yo ru ma da ya lı sa ha -
lar da ilim eh li nin fay da la na bi le ce ği bir kaç Havâs-
su’l-Kur’ân ör ne ği ni ak tar mak is ti yo ruz. Bu
ör nek ler den bi ri si Esmâ-i Hüsnâ ile il gi li dir. Ah -
med el-Bûnî’ye gö re “el-Mu sav vi r” is mi ni çok ça
anan bir kim se ye, hiz met me le ği ine rek o kim se -
nin du ru mu na gö re, ve him, dü şün ce ve ha yal gü cü -
nü güç len di re ce ği gi bi, ruhânî giz lik le ri de o
kim se nin önün de aç mış ve gös ter miş olur. Bir kim-
se nin bu du ru ma va ra bil me si için tam tahâre te ve
uzun sü ren ri yazâta, he lal den yi yip iç me ye ve içi -
ni te miz tut ma ya de vam et me li dir.99

Di ğer bir Havâssu’l-Kur’ân ör ne ği ba zı Kur’ân
ayet le riy le il gi li dir. İmam Yâfî’nin de di ği ne gö re
Kur’ân oku ma yı, ilim tah sil et me yi ve her han gi bir
şeyi unut ma mak üze re ak lın da tut ma yı, her han gi
bir şeyin esa sı nı an la yıp kav ra ma yı, isa bet li hü küm

ver me yi ve gü zel ko nuş ma yı is te yen ler Hûd Sûre -
si 1-4. ayet le ri ni ye şil kal kas otu yap ra ğı üze ri ne
misk, zağ fe ran ve gül ka rı şı mı bir ma yi ile ya zıp bu -
nu te miz bir su yun içe ri si ne bı rak ma lı ve bu su dan
ak şam sa bah ol mak üze re dört gün müd det le iç me -
ye de vam et me li dir ler. Bun dan son ra bu ki şi le rin
kal bi ve ka fa sı her duy du ğu nu an lar ve ez ber ler.
İlim de ne le re ka dar ulaş mak is ti yor sa ula şır. İmam
Yâfî’nin bir baş ka öne ri si Alak Sûre si ile il gi li dir.
Bir kim se Alak Sûre si’ nin 1-5. ayet le ri ni ılgın ağa-
cın dan ya pıl mış ye ni bir kap içe ri si ne, oruç lu ve
ab dest li ola rak, çe lik bir ka lem le ya zar ve bu ka bın
içe ri si ni gü neş gör me den ye rin den alı nan tat lı bir
su ile dol du rur ve aç ka rı na içer se, bek le ne nin üs-
tün de bir zekâya ve en gin gö rüş lü lü ğe sa hip olur.100

El bet te ki bu havâs öne ri le ri di ğer le ri gi bi ne ti ce de
onu uy gu la ya cak ki şi nin ka rak te ri ne bağ lı ol ma sı
ha se biy le sub jek tif bir de ğe re sa hip tir. Fa kat yi ne
de bun dan fay da lan mak imkân da i re sin de dir ve
tec rü be edi le bi lir.

HAVÂSSU’L-KUR’ÂN UY GU LA MA LA RIN DA NE Tİ CE 

Havâssu’l-Kur’ân’ın vü cud bul ma sın da el bet te ki
olum lu so nuç la rın el de edil me si en bü yük âmil ol-
muş tur. Ni te kim Hz. Pey gam be rin öner di ği ba zı
uy gu la ma la rın sa ha be ta ra fın dan tec rü be edi lip, eşe
dos ta da tav si ye edil di ği gö rül mek te dir. Os man b.
Ebi’l-As şöy le nak le di yor: “Ner dey se be ni he lak
ede cek bir ağ rım var dı. Hz. Pey gam ber ba na de di
ki: “Ağ rı yan ye ri ni sağ elin le ye di ke re mes het ve
“ya ka lan dı ğım şeyin şer rin den Al lah ’ın iz zet ve
kud re ti ne sı ğı nı rı m” de.” Ben de bu nu yap tım. Al -
lah da ben den bu sı kın tı yı gi der di. Bu nun üze ri ne
ben de her za man ai le me ve baş ka la rı na da bu nu
yap ma la rı nı söy le dim.”101 İş te bu ve ben ze ri ha dis -
le rin içe ri ği bir kı sım sâlih ki şi le rin tec rü be siy le da -
ha da ge niş le til miş ve Havâssu’l-Kur’ân baş lı ba şı na
bir di sip lin ol muş tur.  

An cak Havâssu’l-Kur’ân’ın her za man müs pet
ne ti ce yi ver me ye ce ği unu tul ma ma lı dır. Çün kü Ha-
vâssu’l-Kur’ân’a hem re fe rans hem de ör nek ola rak
Hz. Pey gam ber’ den ak ta rı lan ba zı rivâyet ler de her
za man müs pet ne ti ce alı na ma dı ğı an la şıl mak ta dır.
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Bun lar dan bi ri ne gö re “Al lah ’ın Ra su lü (s.a.v) mu-
ha re be le re çı kar ken sa ha be le ri ne Fus sı let Sûre si’ -
nin ba şın dan iti ba ren 16. aye ti ne ka dar
oku ma la rı nı tav si ye yi adet ha li ne ge tir miş ler di.”102

Hz. Pey gam ber dö ne min de ger çek le şen mu ha re -
be ler de umu mi yet le mu zaf fer olun du ğu bi lin mek -
te dir. An cak İslâm ta ri hin de önem li ye ri bu lu nan
Uhud Sa va şı’n da is te nen ne ti ce alı na ma mış tır. Eğer
Al lah ’ın Ra su lü (s.a.v) mu ha re be le re çı kar ken sa-
ha be le ri ne Fus sı let Sûre si’ nin ba şın dan iti ba ren 16.
aye ti ne ka dar oku ma la rı nı tav si ye yi adet ha li ne ge-
tir miş ler di ise muh te me len Uhud Sa va şı ön ce sin de
de ay nı şey ya pıl mış tır. Fa kat is te nen so nuç alın-
ma dı ğı na gö re her şeyin ilâhî me şi et çer çe ve sin de
iş le di ği ve bu tür pra tik ler de son ker te de ilâhî me-
şi e te dik kat edil me si ge rek ti ği an la şıl mak ta dır.

SO NUÇ

Havâs il mi ta rihî sü reç içe ri sin de an lam sa ha sı de-
ği şik mec ra la ra kay mış elit bir ilim dir. Ge nel iti ba -
riy le Havâs il mi nin İslâm di ni açı sın dan hem tas vib
edi len hem de tas vib edil me yen yön le ri bu lun -
mak ta dır. Bu ne den le ba zı İslam âlim le ri ko nu yu
vu zu ha ka vuş tur mak için çe şit li açık la ma lar yap-
mış lar dır. Havâs il mi nin bir çok alt di sip li ni var dır.
Bun lar dan bi ri si de Havâssu’l-Kur’ân olup Kur’ân
ilim le rin den ka bul edil miş an cak Havâs il mi ile Ha-
vâssu’l-Kur’ân’ın ta rif le ri kla sik eser ler de ay nı ilim-
ler gi bi ta nım lan mış tır. Oy sa ki Havâssu’l-Kur’ân,
mer ke ze Kur’ân’ı al dı ğı için Havâs il min den ay rı
bir ko nu ma sa hip tir. 

Havâs ki tap la rı na göz atıl dı ğın da in san la rı cez-
be den il ginç bil gi ler le kar şı la şıl mak ta dır. Bu bil gi -
ler el bet te eleş ti ri süz ge cin den ge çi ril me li dir.
An cak bu bil gi le ri ta ma men ab sürd ka bul edip bir
ke na ra bı rak mak da ilmî bir tu tum ola maz. Çün kü
bun la rın için de ufuk açı cı ve il ham ve ri ci bil gi ler
de mev cut tur. 

Havâssu’l-Kur’ân’ın Kur’ân ilim le ri ara sın da
ge re ken il gi yi gör dü ğü söy le ne mez. Bu nun se bep -
le ri ara sın da ba zı âlim le rin Havâssu’l-Kur’ân’ı
vehbî ilim ler den say ma sı ve Havâssu’l-Kur’ân’ın
özel bir il gi, ri ya zet ve ye te nek ge rek tir me si zik re -

di le bi lir. Havâssu’l-Kur’ân il mi nin te şek kü lün de en
baş ta Kur’ân’ın ken di si bü yük bir yol gös te ri ci ol-
muş tur. Di ğer da ya nak la rı ise Hz. Pey gam ber ’in
Fedâilu’l-Kur’ân, tıp ve duâ ile il gi li ha dis le ri ile sa-
ha be den baş la mak üze re sâlih ki şi le rin tec rü be le -
ri dir. An cak Hz. Pey gam ber ’in ko nuy la il gi li sı nır lı
sa yı da ki beyânla rı da ha son ra tec rü be sa ha sı na dö-
kü le rek ge niş le til miş ve Havâssu’l-Kur’ân adıy la
özerk bir di sip lin mey da na gel miş tir. Bu di sip li nin
te şek kü lün de Şia ve mu ta sav vıf lar önem li rol oy-
na mış tır. 

Havâssu’l-Kur’ân, Müs lü man la rın Kur’ân’ın
ma nevî be re ke ti ne inan ma la rı nın ve Kur’ân’ı şifâ
te lak ki et me le ri nin ese ri dir. Fa kat havâs ki tap la -
rın da Kur’ân’ın ve Es ma-ı Hüsnâ’nın havâssı nın
Havâs il mi nin ge nel ko nu la rı ile iç içe an la tıl ma sı
oku yu cu nez din de si hir vb şey le rin meş ru imiş gi -
bi al gı lan ma sı na se be bi yet ver mek te dir. Bu yüz den
Havâssu’l-Kur’ân te ma la rı nın Havâs il mi nin ge nel
ko nu la rın dan tec rit edil miş, müs ta kil bi çim de ele
alın ma sı da ha uy gun ola cak tır. Havâssu’l-Kur’ân
bil gi le ri nin uy gu lan ma sın da he lal ye mek, te miz lik,
ri ya zet, va kit ve sa yı la ra ri a yet et mek gi bi hu sus lar
havâs âlim le ri nin ısrar la vur gu la dı ğı nok ta lar dır.
Bu yö nüy le Havâssu’l-Kur’ân’ın ki şi de he lal ye me,
te miz li ğe dik kat et me ve Kur’ân’a say gı gös ter me
bi lin ci oluş tur du ğu söy le ne bi lir. Ay rı ca bu bil gi le -
rin sub jek tif li ği akıl da tu tu la rak her ke sin ay nı ne-
ti ce ye ula şa ma ya bi le ce ği bi lin me li dir. Çün kü
her ke sin ni ye ti, sa mi mi ye ti, fıt ra tı fark lı fark lı dır
ve Havâssu’l-Kur’ân inan ca da ya lı öz nel bir tec rü -
be dir.

Havâs ki tap la rın da Havâssu’l-Kur’ân ile il gi li
se net siz bir çok ha ber nak le dil di ği için, Havâssu’l-
Kur’ân’dan bir Kur’ân il mi ola rak fay da lan ma da
özel lik le tec rü be edil di ği vur gu la nan hu sus la ra
odak la nıl ma lı dır. Tef sir il mi gi bi yo rum üze ri ne bi -
na edi len ilim ler de mü fes si rin ba şa rı sı onun id rak
ye te ne ği ile sı kı ir ti bat için de dir. Do la yı sıy la tef sir
sa ha sın da öz gün ve kay da de ğer ça lış ma lar yap mak
için Havâssu’l-Kur’ân’dan fay da lan mak müm kün -
dür. Üs te lik Kur’ân’ı da ha iyi tef sir et mek için Ha-
vâssu’l-Kur’ân’dan ya rar lan mak dün yevî de ğil ulvî
bir key fi yet tir. Fay da la nı la bi le cek havâs ör nek le ri,
il gi li ki şi ler ta ra fın dan mu te ber havâs ki tap la rın -
dan öğ re ni lip tat bik edi le bi lir.
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