
iSMAiL FEN Ni ERTUGRUL 

inhart Pieter Anne Dozy'nin Abdullah 
Cevdet tarafından Tô.rih-i İslô.miyyet 
(Kahire 1908) adıyla tercüme edilen ese
rinde yer alan İslam. Kur'an ve Hz. Mu
hammed hakkındaki itharniara cevap ola
rak yazılmıştır. Kitapta Dozy'nin özellikle 
Hz. Peygamber'in bazı şahsi tasarrufla
rı, Bahlra ve Nestura ile görüşmesi ve İs
lam'ın yayılışıyla ilgili tenkitleriyle Kur'an 
üslubunun düzensizliği hakkındaki id
diaları cevaplandırılmış, bu arada kü
für ifadelerinin yer aldığı konularda mü
tercimin suskunluğu da eleştirilmiştir. 4. 
Vahdet-i Vücud ve Muhyiddin-i Ara bi 
(İstanbull928). Vahdet-i vücudun İslami 
karakteri ve panteizmden farkı konusu
nun ele alınıp aksi yöndeki görüşlerin ce
vaplandırıldığı eser Mustafa Kara tarafın
dan kısmen sadeleştirilerek Vahdeti Vü
cud ve İbn Arabi adıyla tekrar yayım
lanmıştır (İstanbul 1991 ). s. Küçük Ki
tapta Büyük Mevzular (İstanbul 1934). 
Eserde din ve tasawuf meselelerine dair 
bazı önemli fikirler sade bir dille ve soru 
cevap şekilde açıklanmaktadır. Kamil Yıl

maz eseri sadeleştirerek İman Hakikat
leri Etrafında Suallere Cevaplar adıy
la neşretmiştir (İstanbul 1976). 6. Haki
kat Nurları (İstanbull949, 1979). Asıl adı 
Envô.r-ı Hakikat olup müellifin hayatın
da basılmayan eseri Osman Nuri Ergin 
sadeleştirip önemli notlar eklemek su re- . 
tiyle yayımlamıştır. H. Hirschfeld'in New 
Researches into the Composttion and 
Exegesis of the Qoran (London 1902) 
ve W. Clair Tisdall'ın Original Sources of 
the Quran (London 1905) adlı eserlerin
deki iddialara reddiye olarak kaleme alın
mıştır. Eserde bu müelliflerin Hz. Pey
gamber'in ruhi dengesi. çok evliliği, Kur
'an-ı Kerim'in kaynakları, Sabillik ve Ya
hudiliğin İslam dinine etkisiyle ilgili gö
rüşlerine cevap verilmektedir. Ayrıca İs
lam'ın uluhiyyet anlayışı bakımından di
ğer ilahi dinlerden farkı üzerinde durul
makta ve Resul-i Ekrem'in nübüwetinin 
ispatına yer verilmektedir. 

Müellifin bunların dışında, Türkiye Ya
yınevi'nce Canlı Tarihler adıyla yayımla
nan seri içinde bir hatırası ile (istanbul 
1946, 18 sayfa). kendisinin telif haklarıyla 
birlikte Darüşşafaka Kütüphanesi'ne ba
ğışladığı Büyük Filozoflar, Hürriyet (!. 

Stuart Mill'den).Asr-ı Hô.zır Maddiyyun 
Mezhebi (Paul Janet'ten), Hayat ve 
Madde (Oiivier Lodge'dan) gibi çoğun
luğu Fransızca, İngilizce ve Arapça'dan 
tercüme olan on beş kadar basılmamış 
eseri bulunmaktadır (Bo lay, Felsefe Dün

yası, sy. 7 ı 19931. s. 14-15). 
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li] SüLEYMAN HAYRi BOLAY 

İSMAİL GALİB 
(1847-1895) 

Osmanlı nümismatı. 
_j 

11 Kasım 1847'de İstanbul'da doğdu. 
Sadrazam Sakızlı İbrahim Edhem Paşa'nın 
oğlu . ressam Osman Harndi ile epigrafi 
uzmanı Halil Ethem (Eidem) beylerin kar
deşidir. Hayatının ilkyılları hakkında fazla 
bilgi yoktur; ancak rüşdiyede okuduğu , 

katiplik eğitimi gördüğü, Fransızca öğ
rendiği belirtilir (Gövsa, I, 147). Otuz yıl 
devlet memuriuğu yaptığından söz edilir
se de bu konudaki tek kayıt, ölümünden 
bir süre önce Kara Todori Paşa'nın valiliği 
sırasında Girit vilayeti müşavirliğine tayin 
edilmiş olmasıdır. Eserlerindeki bazı bil
gilerden. memuriyete babasının himaye
sinde intisap ettiği ve Şura-yı Devlet'te 
önce mülazım ve muavin, ardından üye 
olarak bulunduğu anlaşılmaktadır. 1895'
te getirildiği Girit vali müşavirliği görevi 
de uzun sürmemiş. İstanbul'a döndükten 
kısa bir süre sonra 1 S Aralık 189S'te öl
müş, babasının Üsküdar İskele Camii ha
zlresinde bulunan türbesine defnedilmiş
tir. 

İsmail Galib Bey. Abdüllatif Subhl Pa
şa'dan sonra Türkiye'nin yetiştirdiği en 
büyük meskukatçıdır. Oluşturduğu mes
kukat koleksiyonu. geçici bir tutku ol
maktan çıkarak bu ilmin ülkemizde tanın
masına ve tarihçiler için bir kaynak teşkil 
etmesine yol açmıştır. Antikite alanında 
derin bilgi sahibi olup bu konudaki Batıli
teratürünü de inceleyen İsmail Galib, top
ladığı sikkelerle ilgili malumatı yakın ilişki 
kurduğu Batılı meskukatçılardan edindi
ği bilgilerle karşılaştırarak yeni sonuçlar 

elde etmiş. bu arada devrinin çeşitli kül
tür ve nümismatik kuruluşlarına üye se
çilmiştir. Yayımladığı eserlerle, İslaml
Türk sikkelerinin Batılı araştırmacılar ta
rafından bilinmesi ve mutlaka izlenmesi 
gereğini ortaya koymuştur. Hazırladığı 
koleksiyonlar. hem devrinde hem daha 
sonraki dönemlerde büyük önem kazan
dığından tıpkıbasımları yapılmıştır. Kar
deşi Halil Ethem, oğlu Mübarek Galib, Ah
med Tevhid ve Ahmed Ziya beyler gibi 
Türk nümismatlarının yazdıkları eserler 
onun araştırmalarına dayanır. Araştırma
ları sadece Osmanlı sikkeleriyle sınırlı kal
mayıp eski devirleri de içine alan pek çok 
konuya temas etmiştir. Erken ölümü İs
lam meskukatçılığı için büyük bir kayıp
tır. Eserleri meskukat ilmine ilgi duyanla
rın rehberi olmuş ve bir İsmail Galib ge
leneği oluşmuştur. Ölümünden sonra ko
leksiyonları Darphane-i Amire için satın 
alınmıştır. 

Eserleri. 1. Yeni Mikyasıara Dair Ri
sô.ledir (istanbul 1287). Şura-yı Devlet 
mülazımlığı sırasında kaleme alınmıştır. 
Galib Bey, dört kısma ayırdığı bu risalenin 
önsözünde 1290 Martından (Mart 1874) 
itibaren eski ölçülerin kaldırılıp metre 
usulüne geçilmesine dair iradenin çıkma
sı üzerine yeni sistemi ve ölçü birimlerini 
tanıtmak istediğini belirtir. Risalede çe
şitli ölçü aletlerinin şekilleriyer aldığı gi
bi soru- cevaplarla çeşitli meselelere de 
açıklık getirilmiştir. 2. Takvim-i Mesku
kô.t-ı Osmô.niyye: Devlet-i Aliyye-i Os
mô.niyye'nin Bidô.yet-i Teessüsünden 
Beri Darb ve İhraç Olunan Meskukô.t 
ve Madalyaların Nevi ve Cins ve Tô.
rifatıyle Ma'JCımô.t-ı Tô.rihiyyesini Mü
tazammındır (Konstantiniye 1307). Eser
de Sultan Abdülaziz'e kadar bütün padi
şahların darbettikleri paralar, bazı padi- . 
şahlara ait kurşun mühürler ve damga
lar, Osmanlı Devleti'ne ait madalyalar ve 
ölçüler hakkında bilgi verilmektedir. Bu 
esere dair Journal Asiatique'te bir ta
nıtma yazısı çıkmıştır (XVII ı I 89 I 1, s. 349-
353) 3. Takvim-i Meskukô.t-ı Selçukiy
ye: Selaçika-i Rum Tarafından Darb 
ve İhraç Olunan Meskukô.t ile Diğer 
Bazı Hükumô.t-ı Sagire Sikkelerinin 
Envô.ıyle Tô.rifô.tını ve Ma'lumô.t-ı Tô.ri
hiyyesini Mütazammındır (Konstanti
niye 1309). Eser, "Ouvrages rare ou inedlts 
sur l'histoire de la Turquie et des turcs I" 
başlığını taşıyan bir dizide tıpkıbasım ola
rakyayımlanmıştır (Ankara 1971 ). Bu eser 
hakkında da Journal Asiatique'te bir 
makale yayımlanmıştır (XX Jl892J, s. 292-
295). 4. M üze-i Hümô.yun Meskukô.t-ı 



İslô.miyye Kısmından Meskılkat-ı Türk
maniyye Kataloğu: Beni Artuk, Beni 
Zengi, Fürıl-ı Atabekiyye, Mülılk-i Ey
yılbiyye-i Meyyafarikin (Konstantiniye 
131 ı). Müze-i Hümayun müdürü olan kar
deşi Osman Harndi Bey'in bir mukaddime 
yazdığı eserde Doğu Anadolu ve Suriye'
de hüküm süren Türkmen beylerinin dar
bettikleri sikkeler hakkında bilgi verilmek
tedir. Eserin Fransızca'sının da basıldığı 
(Constantinople 1894) Türkçe nüshasının 
iç kapağında kaydedilmiştir. Ayrıca İtal
ya'nın Bologna şehrindeki Forni Yayınevi 
tarafından tıpkıbasımı yapılmıştır. Eser 
hakkında Journal Asiatique'te bir tanıt
ma yazısı bulunmaktadır (XXlll 1 ı 895J, s. 
364-371 ). S. M üze-i Hümayun Meskıl
kat-ı Kadime-i İslô.miyye Kataloğu: sa
saniyan ve Bizantin Tarzındaki Sikke
ler, Huletay-ı Emeviyye ve Abbdsiyye 
Meskilkdtı, Füril-ı Abbdsiyye'den Be
ni To lun, Beni İhşid, Al-i saman, Beni 
Hamdô.n, Al-i Büveyh, Beni Mervan 
Meskilkô.tı (Konstantiniye ı 3 I 2). Emevi 
ve Abbasi hükümdarlarıyla onların yerine 
geçen hükümdarlara ait sikkeler hakkın
da bilgilerin verildiği eserde Osman Ham
di Bey'in kısa mukaddimesinden sonra 
uzun bir giriş bölümü de yer almaktadır. 
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İSMAİL HAKKI, ihramizade 
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(bk. TOPRAK, İsmail Hakkı) . 
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İSMAİL HAKKI, Manastırlı 
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(bk. MANASTIRLI İSMAİL HAKKI). 
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İSMAİL HAKKI ALİŞAN 

(bk. ELDEM, İsmail Hakkı). 

İSMAİL HAKKI ALTUNBEZER 

(bk. ALTUNBEZER, İsmail Hakkı). 

İSMAİL HAKKI BEY 
(1866-1927) 

Türk milsikisi bestekarı 
ve hocası. 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

İstanbul Balat'taki Molla Aşki mahalle
sinde doğdu. İdare-i Mahsusa memurla
rından hanende Raşid Efendi'nin oğludur. 
İlk öğreniminden sonra örücü çırağı ola
rak çalışmaya başladı. On üç yaşlarında 
iken mahalle camisinde okuduğu ezanı 
dinleyen bir hünkar müezzininin tavsiye
siyle saraya alındı. Burada Muzıka- i Hü
mayun'da Suyolcu Latif Ağa'dan Türk 
mOsikisi nazariyatı ve usul, Zati Bey (Ar
ca) ve Guatelli Paşa'dan Batı müziği ders
leri alarak kendini yetiştirdi. Kısa zaman
da müezzin-i şehriyariler arasına girdi. 
Ardından kolağası rütbesiyle sermüezzin
liğe tayin edildi. Muzıka-i Hümayun'un 
fasl-ı cedid ve fasl-ı atik heyetlerinde de 
görev alan İsmail Hakkı Bey serhanende 
sıfatıyla fasl-ı cedidin başına getirildi ve 
burada kaymakamlığa kadar yükseldi. 

ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra Şeh
zadebaşı'ndaki Fevziye Kıraathanesi'nin 
üst katında İzzettin Hümayi (Elçioğlu) ile 
birlikte MOsiki-i Osman i Cemiyeti (Mekte
bi) adıyla bir öğretim kurumu açtı. Darü
lelhan Şark MOsikisi Bölümü'nde gerek 
ilk kuruluşunda (1917) gerekse 1923 yı
lında yeniden açılışındaki öğretim kadro
sunda nazariyat, solfej ve fasl - ı umumi 
dersleri okuttu. Bir ara bölümün müdür
lüğü yanında icra heyeti yöneticiliğinde 
de bulundu. Talim ve Terbiye Dairesi Sa
nayi-i Netise Encümeni'nin 9 Aralık 1926 
tarihli kararıyla Darülelhan Şark MOsikisi 
Bölümü'nün lağvedilmesi üzerine kuru
lan Tarihi Türk MOsikisi Eserlerini Tasnif 
ve Tesbit Heyeti üyeliğine tayin edildi. 30 
Aralık 1927'de Karaköy'de tramvayda kalp 
sektesi sonucu öldü. Naaşı. Chopin'in ce
naze marşı eşliğinde hafız okuyuşları ve 
haham mersiyelerinin birbirine karıştığı 
büyük bir kalabalıkla Eğrikapı Mezarlığı'
na defnedildi. Mahmut Ragıp Gazimihal 
onun. mezarına bando ile götürülen ilk 
Türk mOsikisi müntesibi olduğunu ifade 

iSMAiL HAKKI BEY 

eder (MillfMecmua, sy. 101 Jl928J, s. 
1632) 

İsmail Hakkı Bey özellikle bestekarlığı 
ve hocalığı ile tanınmıştır. Saz semaisi, 
peşrev, longa, oyun havası. zeybek, kar, . 
kar- natık. beste. semai, şarkı. köçekçe. 
marş. tevşih. durak. ilahi, şuğul. nefes 
gibi Türk mOsikisinin hemen her formda 
2000 civarında eser vermiş nadir sanat
karlarındandır. Çok kolay beste yaptığ ı, 

ders verirken bir taraftan da eser beste
lediği söylenir. Canlı, yumuşak ve lirik bir 
üsiGbun hakim olduğu eserlerinde zen
gin ifade gücünden doğan melodik yapı
nın yanında geniş bir ufuk gözlenir. Yıl
maz Öztuna'nın listesini verdiği toplam 
940 eserin yarısından fazlası şarkı for
mundadır. Eserleri arasında. "Gülşende 
yine ah u enin eyledi bülbül" mısraıyla 
başlayan rast ve. "Seni hükm-i ezel aşGb-i 
devran etmek istermiş" mısraıyla baş
layan nihavend şarkılarıyla, "Dü cihanın 
mefhari" mısraıyla başlayan uşşak ve 
"Kullarında yok sana layık meta" mısra
ıyla başlayan eviç ramazan ilahisi günü
müzde okunan eserlerinden birkaçıdır. 
Mehmed Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı 
rast makamında besteleyen ( 1922) İsma
il Hakkı Bey'in aynı makamda besteledi
ği, "Ordumuz etti yemin" mısraıyla başla
yan Ordu Marşı ve "Ey şan lı ordu ey şan lı 
asker" mısraıyla başlayan Tekbir ve Cenk 
Marşı ile mahur makamındaki, "Gafil ne 
bilir neşve-i pür-şevk-i vegayı" mısraıyla 
başlayan Mehterhane-i Hakani Marşı da 
günümüze çok az eserle intikal etmiş 
mehter repertuvarının sevilen örnekleri 
arasındadır. 

"Muallim" lakabıyla tanınan İsmail Hak
kı Bey, kurduğu MOsiki-i Osmanl Cemiyeti 
(Mektebi) ile dönemin mOsiki eğitim ve öğ
retim çalışmalarını önemli ölçüde destek
lemiş, önceleri birkaç kişiden ibaret olan 
incesaz takımlarındaki geleneksel yapının 
dışına çıkarak otuz kırk kişilik ses ve saz 

!smail 
Hakkı Bey 
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