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müstakil bir şeriat getirdikleri halde ve
ll'ler bu şeriatı açıklayıcı bilgilere mazhar 
olurlar. Peygamberlere gelen vahiylere 
iman etmek gerektiği gibi mürninterin 
bunlara da inanması gerekir. Meleklerle 
daima irtibatlı olan veliler bu sayede gay
bı bilirler. hatadan korunmuş olup bütün 
varlıklar emirlerine arnade olur. Kera
metler hem velayeti hem de Hz. Peygam
ber'in nübüwetini kanıtlar. Kerametierin 
en önemlisi ilmi alanıdır. zira harikulade 
olaylardan ibaret olan kevnl kerametierin 
benzerleri Ehl-i kitabın ruhbantarı veya 
doğuştan güçlü bir ruhi yapıya sahip kılı
nan kişiler tarafından da ortaya konabi
lir. Marifetullaha ilişkin bilgilerle insanla
rı irşad edip salih birer kul haline getir
mek ise en büyük ilmi keramettir (a.g.e. , 
III, 316, 33 3, 355-356; IV, 5 I, 56, 61-62, 80-

81,205,225, 447;V, 268, 393;VII, 70 , 105, 
407 ; VIII, 39 , 264 , 470 ; IX, 12; X, 12-1 3, 

201) . 

Müstakil bir cevherden ibaret olan ruh 
ölümden sonra da mevcudiyetini sürdü
rür. Nasların haber verdiği ahiret alemi
nin gerçek olabileceğini kabul etmek ak-

. tın gereğidir. Allah ölenleri kabirlerinde 
diriltir ve nimetle azabı hissetmelerini 
mümkün kılacak şekilde onlara hayat ve
rir. böylece onlar sorulan soruları antayıp 
cevap verecek bir hale gelirler. Ölüm in
sanların akli melekelerinde bir değişiklik 
meydana getirmez. çünkü akli meleke
ler ruha ait niteliklerdir. Bazı büyük sfı
filerin söylediğine göre cehennem ehli 
azap görürken zaman zaman Hz. Pey
gamber'in şefaatinin bereketiyle uyuya
rak azaptan kurtulurlar ve bu onlar için 
büyük bir rahmet olur. Keşfen bilinen bu 
husus uzak bir ihtimal değildir. Kafirle
rin bedenleri ve ruhları uzun devirler bo
yunca yandıktan sonra gerçeği görmele
rine engel olan perdeler kalkar, böylece 
ariflerin dünyada gördükleri cemalin iz
lerini görürler. Bu onların, içinde bulun
dukları azabın hafiflemesine vesile olur. 
Zira cemalin izlerini müşahede ederken 
yanmak nerede ise hissedilmez. Hz. Yu
suf'un güzelliğini seyreden kadınların el
lerini bıçakla kestikleri halde acı hisset
meyişleri bunu kanıtlayan örneklerden 
birini teşkil eder (a.g.e. , ı. 258; II, 94; lll, 
69, 70; IV, 461; V, 4 79, 485; VII. 415-416 , 

457; Vlll, 423; IX, 126, 205) . 

Hakkında had cezası ve açık azap ha
beri bulunan günahlar büyük günahlar
dır. Bütün günahlar nefsin arzularına uy
mak ve dünyayı sevmekten kaynaklanır. 
Hararniara ve helallere dair hükümleri 
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reddetmek, Hz. Peygamber'in yanı sıra 
diğer peygamberlerle alay etmek veya 
onları küçümsemek, vel'ileri inkar etmek 
ve ilahi buyrukları ineşakkatli bulmak 
tekfir edilmeyi gerektiren hususlardan
dır (a.g.e., l, 179; ll, 348; lll, 394; lV, 68). 

Büyük çapta Muhyiddin İbnü'l-Arabl'
nin tesirinde kalan İsmail Hakkı Bursevl'
nin, keşfi hemen hemen vahiyle eşdeğer 
sayması ve bütün dini meselelerin çözü
münde kullanılabilecek kesin bir bilgi kay
nağı olarak kabul etmesi , vahdet-i vücfıd 
teorisine gerçek tevhid nazarıyla bakması 

ve bu konuda sahih olmayan bazı rivayet
lere dayanması. gerçek anlamıyla nübüv
vetin sona ermediğini savunup peygam
berle vel'ileri paralel çizgilerde telakki et
mesi, kafirlerin cehennemde zaman za
man azaptan kurtulabileceklerine ve bir 
şekilde ilahi cemali müşahede edebilecek
lerine keşfe dayanarak inanması. onun 
genel çerçevede Ehl-i sünnet akaidinden 
ayrıldığı noktaları oluşturur. İsmail Hak
kı'nın zahiri manadan mecazimanaya git
memek gerektiğini savunmasına rağmen 
görüşlerini kanıtlamak için nasları çok de
fa uzak te'villere tabi tuttuğu dikkatten 
kaçmamaktadır. Döneminden itibaren 
gerek tasavvuf çevrelerinde gerekse 
medreselerde eserleri okunduğundan 
İsmail Hakkı'nın etkilerinin oldukça yay
gın olduğunu söylemek mümkündür. İla
hiyyat konularına ilişkin görüşleri İb
rahim Çapak tarafından incelenmiştir 
(bk. bibl.) . 
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iSMAİL HAKKI TEKKESi 

Bursa'da 
XVIII. yüzyıl başlarında 

kurulmuş tekke. 
_j 

Bursa'da Tuzpazarı semt inde Tekke
mescidi sokağında bulunmaktadır. Hik
metlzade Dergahı. Sırri Zaviyesi, İsmail 
Hakkı Asitanesi ve İsmail Hakkı Hankah ı 
isimleriyle de anılır. İsmail Hakkı Surse
vi'nin 1096'da (1685) Bursa'ya geldiğinde 
oturduğu evle evine bitişik çilehane, mi
safirhane, semahane ve camisinden otu
şan külliyeden bugün sadece çilehane, 
türbe, hazTre ve çeşme ayakta kalabil 
miştir. 

İsmail Hakkı , Üsküdar'da ikamet eder
ken serhakim Derviş Ali Efendi'nin Bur
sa'daki tedrls ve irşad görevine bıraktığı 
yerden devam etmesini rica eden mektu
bunu alınca Bursa'ya dönerek eski zaviye
sine yerleşmiştir ( 1135/ 1723). Önce mev
cut kitaplarıyla bir kütüphane kurmuş. 

daha sonra birikmiş parasının bir kısmını 
sadaka olarak dağıtıp geri kalanıyla zavi
yesini genişletmeye ve bir cami inşa et
meye başlam ıştı r. Tekke ve cami dokuz 
ay gibi kısa bir zamanda tamamlanmıştır 

(28 Şevval 1135 1 1 Ağustos I 723) . Cümle 
kapısındaki kitabede caminin tamamlan
dığına dair İsmail Hakkı'nın bir manzu
mesi yer almaktadır ve tarih beyti şöyle-

İsmail Hakkı camii'nin harim kapısı-Tuzpaza rı /Bursa 



dir: "Kale li't-tarihi banihü'l-fakir 1 Tern
me beytullahi sallQ va'büdQ" ( 1135). 

Fevkani tarzda, kagir. üstü ahşap ve ki
remit örtülü, ahşap minareli ve minber
siz olarak inşa edilen caminin çevresinde
ki oda sayısı 11 53'te (1740) Hikmeti Meh
med Efendi'nin meşihati sırasında doku
za çıkarılmış ve burada fukaranın ve tek
ke dervişlerinin iaşeleriyle barınmalarının 
sağlanması için görevli tayin edilmiştir. 
Ancak yiyecek ve içecek kafi gelmediği 
ve caminin de vakfı olmadığından Hüda
vendigar Vakfı ziyadesinden günlük 80 
akçe ayrılmıştır. 

1843'te Bursa'daki tekkelerin tamiri 
esnasında onarılan tekke zamanla harap 
olmuş. 1900 yılında Bursa İdare-i Vilayet 
Meclisi azası Hacı Ali Paşa'nın başkanlı

ğında kurulan bir heyet tarafından ve 
devrin valisi Halil Paşa'nın himayesinde 
yeniden tamir edilmiştir. Ancak yıkı lan 

ahşap minare yenilenmemiştir. 191 O' da 
Ahmed Rüşdü Efendi tarafından tekrar 
onarı lan cami kıymetli halılarla tefriş 
edilmiş ve duvarları nefis yazılarla süslen- . 
miştir. Günümüzde bunlardan herhangi 
bir iz kalmamıştır. Tekkelerin kapatıldığı 
sırada ( 1925) yalnız caminin açık tutul
duğu külliyeden geri kalan eski binalarla 
hücreler yenilenmiş, cami avlusunun do
ğu ve batı yönünde modern ek binalar in
şa edilmiş ve dini tedrisat yapan öğrenci
lerin mesken ve dershaneleri olarak hiz
mete sunulmuştur. Albert Gabriel külli
yeyi oluşturan binaların bir sanat değeri 
bu lunmadığına, fakat tekkenin Bursa'nın 
dini ve sosyal hayatında önemli bir yeri 
olduğuna işaret eder. 

İnşasından 1843'teki ilk tamirine ka
dar bir asrı aşkın süreyle cami ve tekkeye 
herhangi bir vakıf yapılmamıştır. Ancak 
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde bulunan 

!smail Hakkı Tekkesi'nin çi lehanesi · 

1 7 Cem aziyelahir 1263 (1 Haziran 1847) 
tarihli belgeden büyük bir vakfa sahip ol
duğu öğrenilmektedir. Bu belgede, Bur
sa'da Tekkemescidi mahallesinde vaki İs
mail Hakkı Hankahı demekle meşhur Hik
meti Sırri Zaviyesi Vakfı'nın şahsiyeti ve 
zaviyedarlığı ile türbedarlığının tevcihleri 
kayıtlı ise de vakfiye bulunmamaktadır. 
Yine bu belgeden, tekkenin dervişleriyle 
hacegan-ı Divan-ı Hümayun'dan DarpM
ne-i Amire emini, Hüseyin Hüsnü Bey'in 
mahdumları Abdullah ve Ahmed Kamil 
beylerin tekke için Bursa'da Balıklı kar
yesi hududu dahilinde vakıflarıyla birlikte 
3951 dönüm araziyi vakfettikleri ve vak
fiyesinin de bulunduğu anlaşılmaktadır. 

1964 yılında eski semahanenin olduğu 
yerde yeniden inşa edilen cami bugün yi
ne on altışar basamaklı ve çift taraflı mer
divenle çıkılan. son cemaat yeriyle birlikte 
1 3,85 x 21 , 75 m. ölçüsünde ahşap tavan
lı ve kiremit çatılı olan bu yapının mahfili, 
son cemaat mahallinden başlayarak önde 
kare kesitli iki ahşap ayak üzerine otur
maktadır. Mahfi! kirişindeki çiçek motifli 
pervaz mabede ayrıca bir zenginlik kat
maktadır. 

Çilehane İsmail Hakkı 'nın oturduğu 
evin altında penceresiz ve bacasız. ma
ğarayı andıran özellikte dar bir hücreden 
ibarettir. 4,5 x 3,65 m . ölçüsünde ve üze
ri tonazla örtülü bu bölüm kemer alınlık
lı bir kapıdan girilen üç adet nişten oluş
maktadır. 

Camiye çıkılan iki taraflı taş merdivenin 
altındaki çeşme, parmaklıkları. ayna taşı. 
musluğu ve kitabesiyle İsmail Hakkı Kül
liyesi içinde ilk halini muhafaza eden tek 
yapıdır. Duvar ve kemeri tuğladandır. 
Vaktiyle çeşmeye ait bir hazne bulundu
ğu belirtiliyorsa da bugün hazneye ait bir 
iz görülmemektedir. Çeşmenin kitabesin
de İsmail Hakkı tarafından yazdırılan şu 
beyitler yer almaktadır: "Kale mücri 'l 
mai Hakki fi's-sebil 1 Hazihi aynün li-mai's
selsebil/ Piş-gah- ı ma'bed-i rOşende bu 1 
Su çemen-zar- ı safanın zeynidir 1 NOş 
eden dil-teşneler de Hakkıya 1 Çeşme-i 
ab-ı hayatın aynıdır" ( 113 5). 

İsmail Hakkı'nın caminin kıble tarafın
da bulunan kab ri 1900 yılına kadar harap 
ve bakımsız bir halde iken Hacı Ali Paşa'
nın yardımıyla tamir edilmiş. mermerden 
bir mezar yaptınlarak çevresi demir par
maklıklarla örtülmüştür. Eşi Aişe Hanım 
ve oğlu Mehmed Bahaeddin Efendi ile 
birlikte muhiblerinden Mahmud Nasıh 
ve postnişinlerinden büyük bir kısmının 
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yer aldığı hazirede on sekiz kabir bulun
maktadır. Mısri Asitanesi şeyhi ve Yi'ıdi
gi'ır-ı Şemsi müellifi Mehmed Şemsed

din Efendi, İsmail Hakkı'nın ölümünden 
üç yıl önce yazdığı Nakdü 'I-hal adlı ese
rindeki manzumelerden birinin son ınıs
raının onun ölüm tarihini verdiğini tesbit 
etmiş ve bu manzumeyi bir taşa yazdıra

rak mezarının ayak ucuna astırmıştır. 

İsmail Hakkı Tekkesi'nde meşihat göre
vinde bulunan şeyhler şunlardır : Mehmed 
Bahaeddin Efendi (ö. 1138/1726), Hikme
ti Mehmed Efendi (ö 1165/1752), Meh
med Emin Efendi (ö. 1817), Mehmed Ba
haeddin Efendi (ö. 1818), İ smail Hakkı b. 
Mehmed Emin Efendi (ö. 1844) , Mehmed 
Hikmet Efendi (ö . 1855), Mehmed Rif'at 
Efendi (ö. 1856) , İsmail Hakkı b. Hikmet 
(ö . 1868), Mehmed Ali Rıfkl Efendi (ö. 

1897), Mehmed Faik Efendi ( ö 1906), Se
lameddin Efendi, Üftade Dergahı şeyhi 
Üftade Efendi, Hafız Bahaeddin Efendi, 
Cemaleddin Efendi, Hacı Ahmed Rüşdü 
Efendi, Mısri Dergahı şeyhi Mehmed 
Şemseddin (Uiusoy) Efendi (ö. 1936). 
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