
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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(bk. ELDEM, İsmail Hakkı). 
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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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!smail Hakkı Bey'in kurduğu MüsikH Osmani Cemiyeti'nin 
nota neşriyatından Sehnaz Faslı'nın kapağı 

topluluğu ile halka açık icraların ilk örnek
lerini vermiş. ayrıca Şehzadebaşı'ndaki 
Yeni Ferah Tiyatrosu'nda kurduğu istan
bul Opereti'nin orkestrasını bizzat.yönet
miştir. öte yandan Musiki-i Osman! M ek
te bi adına yapmış olduğu fasıl defteri ve 
yaprak biçimindeki nota yayınları devrin 
musiki repertuvarı için önemli bir katkı
dır. ismail Hakkı Bey'in yetiştirdiği tale
beler arasında Ama Nazım, Yaşar Okur, 
Hayri Yenigün, Fahri Kopuz. Nuri Halil 
Poyraz, Faize Ergin, izzettin Hümayi El
çioğlu, Ali Rıza Şengel, Zeki Arif Ataer
gin, Mustafa Sunar ve Ali Rıza Sağman 
sayılabilir. 

ismail Hakkı Bey'in el yazısı ile derledi
ği, defterlerden oluşan nota koleksiyonu 
ölümünden sonra Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumu tarafından satın alınmış 
olup günümüz Türk mOsikisi repertuva
rının önemli kaynakları arasında yer al
maktadır. Yayımlamaya başladığı eserle
rinden ise ancak dört fasikül çıkarabil 

miştir. 

Mahurhan adlı bir makam icat etme
sinin yanı sıra bazı telifleri de bulunan is
mail Hakkı Bey'in bu eserleri zaman za
man araştırma yönünden eksiklikler ta
şıdığı ileri sürülerek tenkit edilmiştir. Ya
yımlanan eserleri şunlardır: Mahzen-i 
Esrô.r-ı Mı1siki yahut Teganniyô.t-ı Os
mô.ni (istanbul 13 I 3): Soliej N ota Ders-
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leri, Usı1lô.t, Soliej, Makiimô.t ve İla 
veli N ota Dersleri (istanbul 1335, I 341 ): 
Mı1siki Tekô.mül Dersleri (istanbul 
I 926): Zeybek Oyun Havalan (istan
bul, ts r 
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İSMAİL HAKKI BURSEvi 
(ö. 1137 /1725) 

Celveti şeyhi, müfessir, şair. 
_] 

1 063 Zilkadesinde (Ekim 1653) bugün 
Bulgaristan sınırları içinde bulunan Ay
dos'ta doğdu. Uzun süre Bursa'da yaşa
dığı için Bursevl, bir süre Üsküdar'da ika
met ettiğinden Üsküdarl, Celvetiyye ta
rikatına mensup olduğu için Celveti nis
beterini kullanmış . özellikle Bursevi nisbe
siyle meşhur olmuştur. Tamô.mü'l-ieyz 
ve Silsilenô.me-i Celveti başta olmak 
üzere bazı eserlerinde hayatı hakkında 
bilgi verenismail Hakkı'ya dair çalışmalar 
esas itibariyle bu bilgilere dayanır. Ancak 
oldukça hareketli bir hayat geçirdiğinden 
bu çalışmalarda yer yer eksiklik ve yan
lışlıklara rastlanmaktadır. istanbul'un Ak
saray semtinde doğup büyüyen babası 
Mustafa Efendi. ismail Hakkı'nın doğu
mundan bir yıl ewel evi yanınca Aydos'a 
gidip yerleşmişti. Daha önce istanbul'da 
tasawufı çevrelerle irtibatı olduğu anla
şılan Mustafa Efendi, Aydos'ta da bu ilgi
sini sürdürerek Zakirzade Abdullah Efen
di'nin halifesi sıfatıyla o sıralarda Ay
dos'ta irşad faaliyetinde bulunan Celve
ti şeyhi Atpazari Osman Fazlı ile yakın
lık kurmuştu. Yedi yaşında annesini kay
beden ismail Hakkı'ya büyükannesi bak
maya başladı. Osman Fazlı Efendi'nin ha-

lifesi Ahmed Efendi'den Arapça dersle
ri alan İsmail Hakkı, Osman Fazlı'nın Ay
dos'a uğrayan Edirne halifesi Seyyid Ab
dülbaki Efendi ile birlikte Edirne'ye gitti 
(1074/1664). Burada din ilimlerini öğre
nirken bir yandan da hüsn-i hatta meşgul 
oldu. Osman Fazlı'nın bir halifesinden fı 
kıh ve kelamla ilgili kitaplar okudu. Tah
silini tamamlayınca Abdülbaki Efendi onu 
İstanbul'da bulunan Osman Fazlı 'nın ya
nına gönderdi. İsmail Hakkı 1 083 Rebiü
lewelinde (Temmuz 1672) bu şeyhe inti
sap etti. Kendisinden ketarn ve feraiz 
ilimlerini, el-Mutavvel haşiyesini hazır
ladığı sırada el-Mutavvel'i, fıkıh usulü
ne dair Ten~iJ:ıu'l-uşı11 adlı eseri okudu. 
Mehmed Efendi'den tecvid ve diğer bazı 
hocalardan Farsça dersleri aldı. Meşhur 
şairterin Farsça divanlarını ve ayrıca bazı 
eserleri inceledi ( Tamamü 'l·feyz-11, s. 80-
8 ı). Hafız Osman'dan hüsn-i hat meşket
t i. Üç yıl sonra şeyhinin izniyle Zeyrek Ca
mii'nde halvete giren İ smail Hakkı dok
san gün süren halvetten çıkınca dervişle
re hizmetle görevlendirildi. Bir süre sonra 
şeyhi ona kendi yerine vaaz etmesini söy
ledi, 1 086'da da ( 1675) halife tayin ede
rek Üsküp'e gönderdi. 

Beraberindeki üç dervişle birlikte Üs
küp'e giden İsmail Hakkı (Reblülahir ı 086/ 
Temmuz 1675) muhtelif camilerde vaaz 
etmeye, isteyenlere zahiri ilimiere dair 
dersler vermeye başladı. Harap bir tekke 
onarılarak kendisine tahsis edildi. Bir sü
re burada kaldıktan sonra yeni bir zaviye
de irşad faaliyetlerini sürdürdü. 1 087'de 
(1676) Şeyh Mustafa Uşşaki'nin kızı ile. 
evlendi. İsmail Hakkı vaazlarında, dine ay
kırı davranışlarını gördüğü Üsküp müftü
sünü ve şehrin bazı ileri gelenlerini eleş
tirmeye devam edince muhalifleri tara
fından mahkemeye verildi. İsmail Hakkı 
ve davacıları İstanbul'a giderek Şeyhülis
lam Çatalcalı Ali Efendi, Sadrazam Mer
zifonlu Kara Mustafa Paşa ve Rumeli ka
zaskeri Beyazizade Ahmed Efendi ile gö
rüştüler. Aralarını bulması için görevlen
dirilen Osman Fazlı Efendi tarafları barış
tırdı. Altı yıl süren bu çekişme ortadan 
kalkar gibi olduysa da muhalifleri İsmail 
Hakkı'yı Üsküp'ten sürdürmek için tek
rar faaliyete başlayınca Osman Fazlı ona 
Köprülü'ye gitmesini tavsiye etti. Köprü
tü'de on dört ay kalan İsmail Hakkı, Ustu
rumca halkının Osman Fazlı'dan kendisi
ni kasabalarına göndermesini istemeleri 
üzerine oraya gitti ( 1093/1682). 

İsmail Hakkı 1096'da (1685). lV. Meh
med'e nasihatte bulunmak üzere Edir
ne'de bulunan Osman Fazlı tarafından 


