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HAKKI BEY, Üsküdarlı 
(1823-1894) 

Son devir divan şairi. 
_j 

Mora'da doğdu. Asıl adı İbrahim olup 
şiirlerinde Hakkı mahlasını kullanmıştır. 

Yekçeşm Hakkı, Kör Hakkı diye de anılır. 

İsmail Hakkı Paşa'nın oğludur. İlk öğre
nimini babasının sürgün yeri olan Geli
bolu'da tamamladı. 1842'de babasının 
affedilerek istanbul Boğazlar Nazırlığı'
na tayini üzerine istanbul'da önce Bab-ı 
Defteri'de Haremeyn (veya Evkaf) Mu
hasebesi Kalemi'nde görev yaptı: daha 
sonra 1850 yılında Evkaf Nezareti Mek
tGbi Kalemi memurluğuna nakledildL Bir 
ara Defter-i HakEmi Kalemi'ne devam et
tiyse de bu görevleri sırasında aşırı ça
lışması sonucu zihin yorgunluğu has
talığına yakalandı. 1854-1865 yılları ara
sında rahatsızlığı sürdü: bir süre sonra 
sağlığına kavuşarak kendisine bağlanan 
1 000 kuruş maaşla emekli oldu ve bun
dan sonra hayatını Üsküdar Çamlıca'daki 
evinde geçirdi. Asir'in fethine dair kale
me aldığı kaside Abdurrahman Sami Pa
şa'nın aracılığı ile Sultan Abdülaziz'e tak
dim edilince kendisine 10.000 kuruş cai
ze verilerek maaşma da 600 kuruş zam 
yapıldı. Hayatının son yıllarına doğru sol 
gözü görmez oldu. 20 Safer 1312 (23 
Ağustos 1894) tarihinde vefat eden Hakkı 
Bey Çamlıca'da Celvetiyye tarikatına ait 
Selami Ali Efendi Tekkesi civarına defne
dildi. 

Fatin Efendi Hakkı Bey'in şiir sanatın
daki maharetini belirtmekte, bu sanatın 
bütün inceliklerine vakıf olduğunu, önce 
gazel alanında kendini denediyse de son
radan yaratılışına daha uygun düşen ka
sidede karar kıldığını zikretmektedir 
(Tezkire, s. 69). Sami Paşa da saraya yaz
dığı bir tezkirede Hakkı Bey'in şiir sana
tındaki maharetini övmektedir (İbnüle-
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üsküdarlı Hakkı Bey divanının ilk sayfası (Bursa 1292) 

min, I, 482). Yenişehirli Avni Bey'in, di
vanına yazdığı takriz kasidesinde Nefi'
ye denk sayılabilecek güçlü bir şair oldu
ğunu söylediği (Divan, s. 52-54) Hakkı 

Bey bir başka kaynakta da "Nef'i-yi za
man" olarak nitelendirilmektedir (Meh
med Tevfik, s. 14). 

1277 yılı sonlarından (Mayıs- Haziran 
1861) 1278 yılı ortalarına (Ocak 1862) ka
dar istanbul'da Hersekli Arif Hikmet 
Bey'in evinde her hafta yapılan Encü
men-i Şuara toplantılarına katılan Hakkı 
Bey, Tanzimat'tan sonra divan şiirini ya
şatmak isteyenler arasında dil ve üsiGp 
bakımından en kuwetli kabul edilen şa
irlerden biridir. Enderunlu Vasıfta bü
yük ölçüde mahalllleşen , Şinasi ile Ziya 
Paşa'da ise giderek modern bir muhteva 
kazanan yeni şiir anlayışını benimseme
yen Hakkı Bey, doğrudan doğruya Nef'i'
yi ve onun beğendiği İran şairlerini taklit 
etine yolunu seçmiştir. Kasidelerindeki 
parlak dil ve coşkun ahenk şaire yaşadığı 
dönemde büyük bir şöhret kazandırmış
tır. Ancak şiirindeki güzellikler derin ve 
renkli mana alemini, gerçek hayat sah
nelerini değil eski ve tamamen soyut 
klasik unsurları yansıtmaktadır. Dolayı
sıyla Hakkı Bey Nefi'nin dilini taklitte 
başarılı olmakla beraber onun şiirindeki 

canlılığı, yeni hayalleri ve gerçek hayat 
sahnelerini yakalayamamıştır. Eski kasi
delerin çoğunda tekrarlanan ve Nedim'
den sonra terkedilen İran kaynaklı klasik 
hayaller Fatih Sultan Mehmed, Kanuni 
Sultan Süleyman ve IV. Murad gibi ihti
şamlı padişahlar için doğru sayılsa bile 
şairin yaşadığı dönemdeki devlet adam
ları için artık geçerliliğini kaybetmiştir. 
Bu sebeple Hakkı Bey'in kasidelerindeki 
gür sese rağmen gerçeği yansıtmayan 
sözün doğurduğu boşluk önemli bir ek
siklik olarak görülmektedir. 

Arapça, Farsça, Türkçe nazım ve ne
sirde başarı göstermiş olan şairin elli 
beş sayfalık divanı Eşref Bey vasıtasıyla 
1292'de (1875) Bursa'da basılmıştır. Yir
mi kaside ve otuz bir gazelin yer aldığı 
divanın sonunda Yenişehirli Avni Bey'in 
yazdığı takriz kasidesiyle Eşref Bey'in 
düştüğü tarih ve Hakkı Bey'in hal tercü
mesi bulunmaktadır. Hakkı Bey'in, diva
nının basıldığı tarihten ölümüne kadar 
geçen on dokuz yıllık sürede yazdığı şiir
ler ise bir araya getirilip yayımlanama
mıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Hakkı Bey. Di uan; Bursa 1292, s. 52-54; Fa
tin, Tezkire, s. 69; Mehmed Tevfik, Kafile-i Şua
ra, İstanbul 1290, s. 14; Abdurrahman Sami Pa
şa. inşa-yı Sami, İstanbul, ts. (Necib Bey Mat
baası) . s. 61; Sicill-i Osmani, ll, 239; Osmanlı 
Müellifleri, ll, 151; İbnülemin. Son Asır Türk 
Şairleri, 1, 481-486; Kocatürk. Türk Edebiyatı 
Tarihi, s. 607-608; "Hakkı Bey, İbrahim (Üskü
da r lı) ", TA, XVIII, 335; "Hakkı Bey (Yekçeşm)", 
TDEA, IV, 29. lti!l M. SERHAN TAYşt 

ı 
HAKSAR HAREKETİ 

ı 

Hindistan' da İnayetullah Han 
(ö. 1963) 

tarafından başlatılan 

dini, içtimal 
ve siyasi hareket 

(bk. iNAYETULIAH HAN). 
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İran'da 
tarikata benzer özellikler taşıyan 

dini bir fırka. 
L _j 

Farsça'da "toprağı andıran, toza buc 
lanmış" anlamına gelen hak-sar kelime
sini, tevazu ifadesi olmak üzere kendile
rini nitelendiren bir isim olarak kullanan 
Haksariyye mensupları melamet ve fü
tüwet ehlinin, ayyar ve kalenderlerin et
kisinde kalmıştır. inanç, adab ve erkanı-



nı yazıyla tesbit etme gerektiğine inan
mamaları . Haksariyye'nin tarihiyle ilgili 
çeşitli rivayetlerin ortaya çıkmasına ve 
özelliklerinin gizli kalmasına sebep ol
muştur. Bundan dolayı Haksariyye'nin ta
rihini doğru olarak tesbit etmek son de
rece güçtür. Haksariler adlı bir toplulu
ğun varlığından bahseden en eski kay
nak, Zeynelabidln-i Şirvanl'nin (ö _ 1253/ 

1838) Riyazü's-seyaJ:ıa adlı eseridir. Bir 
rivayete göre Haksariyye, FethAli Şah dö
neminde ( 1797-1 834) iran'a gelen Kerim 
Han Zend'in oğlu Gulam Ali Şah tarafın
dan kurulmuştur. Başka bir rivayete gö
re ise Sultan Celaleddin Haydar'ın kurdu
ğu Celaliyye tarikatının bir şubesidir. Kay
naklarda Celaleddin Haydar'la ilgili bilgi 
yoktur. Haksariler, adı dışında hakkında 
hiçbir şey bilmedikleri Sultan Celaleddin 
Haydar'a Pir Şlr Mlr adını verirler. Haksa
riyye mensuplarının saygı ile anıp yücelt
tikleri bu zatın Mahdilm-i Cihaniyan u Ci
hangeşt diye tanınan Celaleddin Hüseyin 
el-Buharl (ö . 785/ 1384) olması kuwetle 
muhtemeldir. Abdülhüseyn-i Zerrlnkilb 
ise Celaleddin Haydar'ın tarihi bir şahsi
yet olmaktan çok Celal-i Sani diye de anı
lan Celaleddin Hüseyin el-Buharl ile Kut
büddin Haydar'ın özelliklerini birleştiren 
menkıbevi bir şahsiyet olduğu görüşün
dedir. 

Haksariyye mensupları Sultan Celaled
din Haydar'ın tayy-i mekan, aynı anda 
yedi veya kırk kişi olarak görünme gibi 
kerametleri olduğuna ve bundan dolayı 
"Çih-ten" (kırk ki ş i) ve "Heft-ten" (yedi 
ki ş i) diye bilinen mezarlıklarda gömülü 
bulunduğuna inanırlar. 

Adab ve erkanlarını öğrenmek için ara
larında birkaç yı l yaşayan Nilreddin-i 
Müderrisl, bu fırkanın Haksar-ı Celall (bu 
kol Ebutürabi ve Gulam Ali Şahl adıyla 
da anılır) . Dilde-yi Acem, Ma'silm Ali Şa
hl ve Nur Ali Şahl adlı dört kola ayrıldığ ını 

söyler. Zerrlnkilb'a göre Celaliyye ana ta
rikat olup Haksariyye, Ehl-i Hak ve Cela
liyan-ı Outarn Ali Şah onun şubeleridir. 
Gerek hiyerarşisinde gerek törenlerinde 
yapılan yenilikler, Haksariyye'yi aslı oldu
ğu tahmin edilen Celaliyye'ye göre farklı 
hale getirmiş ve ona tamamıyla Şii-Batı
ni bir hüviyet kazandırmıştır. Genellikle 
Ehl-i Hak grupları içinde mütalaa edilen 
Haksariyye mensupları Tanrı'nın insanın 
bedenine veya şahsiyetine hulill ettiği
ne. farklı dönemlerde yedi bedende ken
dini gösterdiğine ve ölen kişinin ruhu
nun yaptıklarının cezasını çekmek için 

bir başka bedene göç ettiğine (tenasüh) 
i nanırlar. Bu şekilde 1 000 bedeni dola
şan ruh gerçekle birleşerek kurtuluşa 
erer. Haksariler Hz. Ali'yi Tanrı mertebe
sine çıkarır ve onun çeşitli dönemlerde 
tenasüh yoluyla kendini gösterdiğine 
inanırlar. Haksariler'de Ma b ve erkan di
ğer tarikatlardan çok farklıdır. Dini gö
revleri yerine getirme konusunda son 
derece gevşek davranan Haksarller'in 
faaliyetleri daha çok dışa ve maddi alana 
dönük olup bunlarda zühd, riyazet ve te
fekkür gibi içe dönük tasawufı uygula
malar görülmez. Bu bakımdan Haksariy
ye'yi bir tarikat olarak değerlendirmek 
pek mümkün görünmemektedir. 

Haksariyye'ye girmeye istekli olan kişi 
(talip} altı safhadan geçerek mürşidlik 
makamına kadar çıkabilir. Talip için dü
zenlenen ilk ayine "lisan merasimi" adı 
verilir. "Pir-i del11" denilen rehber tatibi 
hamama götürerekyıkadıktan sonra be
yaz bir elbise giydirir ve "pir-i tarikat" 
adı verilen üstadın huzuruna çıkarır. Pir-i 
tarikat talibe meslek ve meşrebine uy
gun yeni bir isim verir. Sonra saç. sakal, 
kaş ve bıyığından üç küçük parça keser: 
bu işleme "mühr-kerden" (mühürleme) 
denir. Artık talibin bu mühürlenmiş saçı

n ı kesmesine ömür boyu izin verilmez. 

İkinci ayine "piyale merasimi" denir. 
Bu da fakr (dervişlik) kadehiyle kevser 
şarabının sembolik olarak içilmesinden 
ibarettir. Tören esnasında rehber finca
na bir içim su, bir miktar şeker ve gül 
suyu koyar: on dört kadehle ilgili kurallar 
okunduktan sonra şerbeti üstada sunar. 
Mürşid, rehber ve talip sırayla birer yu
dum içtikten sonra fincanı mecliste bu-

-lunan dervişler arasında dolaştırırlar. Bu 
ayin, fütüwet ehlinin fütüwet kadehin
den içme adet ini andırmaktadır. 

üçüncü safhadakl ayine "kisve merasi
mi" adı verilir. Bu törende rehber, mürşi

din huzurunda talibin sağ kolu üzerine 
madeni bir para koyarak bunun çevresi
ni bir daire meydana getirecek şekilde 
bir mumla yakar. Burada oluşan yara iyi
leşineeye kadar talibin yıkanmasına ve 
eşiyle cinsi münasebette bulunmasına 
izin verilmez. Kol üzerinde kalan yara izi
ne "mühr-i nübüwet" denir. Artık bu 
safhadan itibaren talip tarikata girmek 
isteyen adayları kabul etme, onlara lisan 
ve piyale merasimleri sırasında rehberlik 
etme sorumluluğunu yüklenebilir. Dör
düncü safhadakl ayine "gül sipürdeg'i 
(yanı k deriyi mürş ide emanet etme) me-
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rasimi" adı verilir. Bu törende mürşid ya
ranın bulunduğu yeri öper ve böylece gü
lü (yanı k deriyi) Hz. Ali'nin hazinesine tev
di etme sorumluluğunu üstlenmiş olur. 

Beşinci ayine "cevz şikesten" (ceviz kır
ma) merasimi denir. Ehl-i Hak bir aileye 
mensup bir seyyidin huzurunda cereyan 
eden bu merasirnde t alip. Haksariler ara
sında saygı gören ve yüceltilen Ehl-i Hak'
tan birine tabi olur. Haksariyye'nin seç
kinleri bu şekilde Ehl-i Hak ailesine bağ
lanmış olurlar. 

Altıncı safhadakl ayine "leng-i ışkullah 
pilşlden (ilahi aşk kemerini kuşanma) 
merasimi" denir. Bu merasimden sonra 
talip mürşid unvanı alır. Dervişterin işle

riyle görevlendirilen bu yeni mürşide bir 
derviş "çırağl" sıfatıyla yardımcı olarak 
verilir. Bu derviş ömür boyu mürşidine 
bağlı kalır. 

Haksariyye fırkasındaki ilerleme ve 
yükselmeyle ilgili bu basamaklardan her 
birinin sonunda talibin yeni sorumlulu
ğunu diğer dervişlere duyurmak için 
"d'ig cilş" (kazan kaynatma) merasimi 
düzenlenir. Bu merasirnde talip bir deve 
veya sığır kurban ederek dervişlere ye
mek verir. Kur'an'dan belli ayetler okun
duktan sonra yerde hazırlanan sofrada 
yemekler yenir. 

Haksariyye dervişlerinin mürşidlerinin 
kızlarıyla evlenmesine izin verilmez. Sa
rıkları , uzun saçları, yanlarında taşıdıkla
rı teber ve keşkülleriyle tam anlamıyla 
kalender( derviş tipini andıran Haksariy
ye mensupları hakkında afyon, esrar ve 
morfin gibi uyuşturucular kullandıkları 
ve buna da "sır yaprağı" adını verdikleri 
yolunda birtakım iddialar vardır. Yakın 
zamana kadar Tahran, Meşhed ve Kilfe 
gibi şehirlerde tekke ve merkezleri bulu
nan Haksarüer'in faaliyetleri Rıza Şah Peh
levi ( ö . 1944) döneminde yasaklanmıştır. 
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