
iZMTRT. Mevlana Mehmed 

3. İbrô.zü'z-zamô.'ir 'ale'l-Eşbô.h ve'n
ne?ô.'ir (Süleymaniye K tp., Hasan Hüsnü 
Paşa, nr. 367; Beyazıt Devlet Ktp., Veliy
yüddin Efendi, nr. 1145, 1146; izmir Milli 
Ktp., nr. 715; Manisa il HalkKtp., nr. 708) . 

İbn Nüceym'in eseri üzerine yazılmış bir 
şerhtir. 4. Şer]].u Mülte]fa'l-eb]].ur (Ke
malü 'd-diraye fi cemi'i'r-riuaye min şüru
/:ti 'I-Mültef!:_a) (Süleymaniye Ktp., izmir, 
nr. 180; Manisa il Halk Ktp., nr. 607/ 1-3). 

5. Risô.le fi'l-i'tikô.i (Süleymaniye Ktp., 
Düğümlü Baba, nr. 449, vr. 174b-184b). 6. 
Şer]]. u Risô.leti'l-Birgivi (Süleymaniye 
Ktp., izmir, nr. 193, 57 varak). Birgivi'nin ha
yız, nifas ve istihazeyle ilgili bir risalesi
nin şerhidir. 7. Şer]].u'l-{Jilô.fiyyô.t bey
ne'l-Eş'ari ve'l-Mô.türfdi (Mesa'ilü '1-l].i
lafiyyat {ima beyne'I-Eş'ariyye ue'l-Ma
türidiyye) (Süleymaniye Ktp., ŞehidAli 
Paşa, nr. 1650; Köprü lü Ktp., Mehmed 
Asım, nr. 254) . Müellifbu eseri önce muh
tasar bir şekilde yazmış, daha sonra da 
şerh etmiştir. 

izmirl'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şuniardır: ljô.şiye 'alô. İmti
]].ô.ni'l-e~kiyô.' fi'n-na]].v, ljô.şiye 'alô. 
Şer]].i İbni'l-ljacib li-Mul]taşari'l-Mün
teha, ljaşiye 'ala Envari't-tenzilli'l
Beyzô.vi, ljaşiye 'alCı Şer]].i'ş-Şema'il, 

ljaşiye 'ala Şer]].i'l-Cami fi'n-na]].v, 
ljaşiye 'alô. Şer]].i'l-Fenari ii'l-mantı]f, 
ljô.şiye 'alô. Hidô.yeti'l-]].ikme, ed-Dü
rerü 's-seniyye ii ieza'ili'd-Devleti'l
'Oşmô.niyye, Şer]].u Zu{Jri'l-müte'eh
hilin, İsticlô.bü'l-mtırô.dat (Dela'ilü '1-
l].ayrat şerh i), Şer]].u '1- 'a]fa'idi'l-cedide 
fi'l-kelCım, Zübdetü 'ilmi 'l-kelCım. 
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Iii FERHAT KocA 

izMiRi, Mustafa 
(ö. 1154/1741) 

Kıraat alimi. 

ı 

_ı 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Ba
basının adı Abdurrahman, dedesininki 
Muhammed'dir. Talebelerinden Haşim b. 
Muhammed ei-Mağribi'nin kendisini 

530 

Men em eni nisbesiyle zikrettiğine ve Be
dô.'i'u'l-burhô.n adlı eserinin ferağ kay
dında da aynı nisbe ile anıldığına bakılır
sa İzmir' e bağlı Menemen'de doğduğu
nu söylemek mümkündür. Ayrıca Rumi 
n is besiyle anılan ve Canbaş Ded_e laka
bıyla tanınan izmiri, istanbul'a giderek 
Yusufefendizade diye maruf Abdullah 
Hilmi b. Muhammed b. Yusuf ve Köprü
lüzade Abdullah Paşa'dan kıraat tahsil 
etmiş . adı geçen talebesinin 30 Muhar
rem 1148' de (22 Haziran 1735) istanbul'
da kendisinden icazet aldığını belirtme
sinden anlaşılacağı üzere ( Temrinü 'Ha
lebe, vr. ı b) hayatının bir bölümünü bu 
şehirde öğretimle geçirmiştir. Hanefi 
mezhebine mensup olduğu bilinen İzmi
ri, Haşim b. Muhammed ei-Mağribi'nin 
belirttiğine göre 1153 (1741) yılında hac 
görevini ifa etmiş, hac dönüşü uğradığı 
Mısır'da 11 S4'te ( 1741) ölmüştür (ljış
nü'l-f!:_ari', vr. 62b)_ Bedô.'i'u'l-burhô.n'ın 

ferağ kaydının sonuna müstensih tara
fından düşülen notta Safer 11 S4'te (Ni
san- Mayıs 17 41) Mısır' da vefat ettiğinin 
belirtilmesi de bu bilgiyi doğrulamakta

dır. Diğer kaynaklarda 11 SS ve 1160 ola
rak kaydedilen ölüm tarihini Brockel
mann bir yerde 11 S6, bir yerdede 11 S2 
diye zikretmektedir. 

Eserleri. 1. 'Umdetü '1- 'iriô.n ii ta]].riri 
evcühi'l-Kur'ô.n. Süleymaniye (Kılıç Ali 
Paşa, nr. 32, müellif hattı; Laleli, nr. 66/2; 
ibrahim Efendi, nr. 20) ve i zmir Milli (nr. 
301/2, vr. J07b- ı 61 b) kütüphanelerinde 
nüshaları bulunan eser Muhammed Mu
hammed Cabir ve Abdülaziz ez-Zeyyat 
tarafından neşredilmiştir (Kahire, ts . 
[Matbaatü' I-Cünd!J) . 2. Bedô.'i'u'l-bur
hô.n 'ala 'Umdeti'l-'iriô.n. Bir önceki ese
rin şerhi olup Edirne Selimiye (nr. 30, 31), 

Süleymaniye (Tekelioğlu, nr. 12; ibrahim 
Efendi, nr. 4), Hacı Selim Ağa (nr. 5/1, vr. 
ı b-252•), Atıf Efendi (nr. 10), İzmir Milli 
(nr. 297/2, vr. 126b·309b) ve Tire İlçe Halk 
(Diğer Vakıflar, nr. 51) kütüphanelerinde 
nüshaları mevcuttur. 3. Mu{Jtaşarü'n
Neşr fi'l-]fırô.'ati'l-'aşr. ibnü'I-Cezeri'ye 
ait eserin muhtasarı olup bir nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (La
leli, nr. 66/1, vr. 1- 178). Bu nüsha üzerin
de yapılan incelemede eserin Ta]fribü ]].u
şuli'l-ma]fiişıd ii ta{ırici ma ii'n-Neşri 
mine'l-ievô.'id adıyla da anıldığı tesbit 
edilmiş, buna göre Osmanlı Müellifle
ri'nde (ll, 28) Mu{Jtaşarü'n-Neşri'l-kebir 

ismiyle İzmiri'nin bir eserine işaret edil
dikten sonra Ta]fribü ]].uşuli ma]faşıd 
adıyla ayrı bir eserden söz edilmesinin 
doğru olmadığı anlaşılmıştır. 4. Ta]].ri-

rü'n-Neşr min tari]fı'l-'aşr. İbnü'I-Ceze
ri'nin adı geçen eserinde kaynak göster
meden aktardığı bazı bilgilerin kaynakla
rının tesbit edildiği bir eser olup bir nüs
hası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulun
maktadır(nr. 7715/1). · 

izmiri'nin bunlardan başka İ{Jtilaiü'l
berara bimô. sekete 'anhü'l-'aşera adlı 
bir eserinden de söz edilmiştir (eserleri 
için ayrıca bk. Brockelmann, GAL, ll , 582; 
Suppl., ll, 274, 653). Brockelmann, izmT
ri'nin Süleymaniye Kütüphanesi'nde (ib
rahim Efendi, nr. 32/11) Risfıletü'çl-çlô.d 
adıyla kayıtlı bir eserinin bulunduğunu 
söylemişse de ( GAL, ıı. 582) risale üzerin
de yapılan incelemede bunun müellifinin 
Mustafa b. İsmail el-izmiri olduğu görül
müştür (ayrıca bk. Sa lah Muhammed ei
Hıyem1', 1, 171-172). Yine Brockelmann, 
ljaşini). (f:lışnü)'l-]fiiri' ii']Jtilô.fi'l-me]fii
ri' adlı bir başka eseri de İzmiri'ye nisbet 
etmiş (GAL Suppl., ll , 653), ancak Süley
maniye Kütüphanesi'nde (Fatih 68/12, vr. 
62b-73b) bulunan nüshasının mukaddime
sinin incelenmesinden bu risalenin de iz
miri'nin çalışmalarından nakiller yaparak 
Haşim b. Muhammed el-Mağribi tarafın
dan kaleme alındığı anlaşılmıştır. 
BİBLİYOGRAFYA : 
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~ TATIAR ALTlKULAÇ 

İZMİRLİ, İsmail Hakkı 
(1869 -1946) 

Osmanlılar'ın son döneminde yetişen 
ve yeni ilm-i kelam hareketini 

temsil eden alim. 
_ı 

İzmir'de doğdu . Çubukçu Hüseyin Efen
di'nin torun u ve yedek yüzbaşı Hasan 
Efendi ile Giritli Hafize Hanım'ın oğludur. 
Küçük yaşta iken babasını kaybetti ve 
kardeşiyle birlikte annesi tarafından ye
tiştirildi. İlk öğrenimden sonra babasının 
amcası Ama Hafız'ın yanında hıfzını ta
mamladı . Bir yandan medrese dersleri 



alırken öte yandan rüşdiyeyi bitirdi ve 
Ağustos 1891'de Namazgah İbtidal Mek
tebi'ne muallim tayin edildi. Aynı yıl İzmir 
Darülmuallimlni'nde fahrl hocalığa baş
ladı, bu arada İzmir İdadlsi'nde imamlık 
ve hocalık yaptı. 1 3 Ocak 1890'da İstan
bul'a gitti ve Darülmuallimln-i Aliye'nin 
ilk talebeleri arasına girdi, 1892'de Ede
biyat Şubesi'nden mezun oldu. Medrese 
tahsiline istanbul'da da devam eden is
mail Hakkı. Fatih dersiamlarından Hafız 
Ahmed Şakir Efendi'den icazet aldı. Da
rülmuallimln-i Aliye'deki hocaları arasın
da en çok etkilendiği Ahmed Asım Efen
di ile irtibatını devam ettirdi ve mezun 
olduktan sonra ondan Fuşuşü'l-]Jikem'i 
okudu . Ahmed Asım ve Ahmed Şakir 
efendiler onun ilmi şahsiyeti üzerinde 
derin etkiler bırakmıştır. İsmail Hakkı ay
rıca Hüseyin ei-Ezherl'den Şazeliyye tari
katı icazetnamesi almıştır. 

İstanbul'un çeşitli mekteplerinde mu
aHim, müderris ve müdür olarak görev 
yapan İsmail Hakkı, Maarif Nazırlığı'nın 
Encümen-i Teftiş ve Muayene heyetinde 
de çalıştı ( 1896). Bu arada Maarif Nazırı 

Zühdü Paşa tarafından çocuklarının özel 
hocalığına getirildi. Mülkiye Mektebi'nde 
Arapça. akaid-i İslamiyye ve usul-i fıkıh 
dersleri verdi. Daha sonra Darülmualli
mln-i Aliye'de tarih muallimi oldu (ı 907-
ı 908) ve Darüşşafaka müdürlüğünde 
bulundu. ardından Darülmuallimln-i Aliye 
müdürlüğü yaptı (ı 908- ı 909) Bu arada 
eğitim sisteminde ıslah programları çer
çevesinde kurulan Cem'iyyet-i Tedrlsiyye-i 
İslamiyye içinde yer aldı. 1909 yılında Ka
dıköy' e taşındı ve bundan sonraki hayatı
nı Ankara'da geçen kısa bir dönem hariç 
burada sürdürdü. 

İsmail Hakkı. 22 Haziran 1909'da tayin 
edildiği Darülfünun hocalığına emekliye 
ayrıldığı 1 Ekim 1935 tarihine kadar ara
lıklarla devam etti. Bu süre içinde Ulum-i 
Dlniyye ve Edebiyye şubelerinin müdür
lüğü yanında (ı 909- ı 913) çeşitli dersler 
verdi ve 13 Ekim 1914'te buradaki mual
limliği sona erdi. Darülfünun'daki beş yıl
lık hizmeti ve ilmi yayınlarıyla dini ilimler 
alanındaki ehliyetini ispatlayan İzmirli 
İsmail Hakkı, medreselerin ıslahı projesi 
çerçevesinde kurulan Darü'l-hilateti'l
aliyye'de müfettişliğe tayin edildi (ı 9 ı 4-
1 918). 191 S yılında Süleymaniye Medre
sesi'nin açılması üzerine Kelam Şubesi'
nin felsefe-i İslamiyye tarihi (daha sonraki 
adıyla hikmet-i ilahiyye) müderrisliği de 
ona verildi ve 1923 yılına kadar bu dersi 
okuttu. Ayrıca Menbaülirfan'da felsefe 
dersiyle Medresetü'l-irşad ve'l-vaizln Şu-

besi'nde kelam ve felsefe tarihi dersleri 
verdi. Bu arada tekrar Darülfünun'da fel
sefe-i İslamiyye tarihi müderrisliğine baş
ladı (ı 9 ı 9) ve Darü'l-hikmeti'I-İslamiyye'
de üyeliğin yanı sıra bir müddet reis ve
killiği ve reislik yaptı. 

İzmirli, Ankara'da Umur-i Şer'iyye ve 
Evkaf Vekaleti bünyesinde kurulan Tedki
kat ve Te'lifat-ı İslamiyye Heyeti'nde de 
üye(l6Ekim 1922-IOŞubat 1924). reis 
vekili ve reis olarak çalıştı (I ı Şubat- 22 
Kasım 1924). Bu sırada Tevhld-i Tedrlsat 
Kanunu ile kapatılan medreselerin yerine 
Darülfünun'un yeniden yapılandırılması 
üzerine İstanbul'a döndü, buranın ilahi
yat ve Edebiyat fakültelerinde müderris
lik yaptı ve ilahiyat Fakültesi'nin reisliği
ne getirildi (ı 93 ı) . Darülfünun'un İstan
bul Üniversitesi'ne dönüştürülmesiyle ila
hiyat Fakültesi yerine kurulan İslam Ted
kikleri Enstitüsü kadrosuna tayin edildi 
( I 93 3) . Yaş haddinden emekliliği gelince 
Vekiller Heyeti kararıyla görev süresi bir 
yıl daha uzatıldı ve 1 Ekim 1935 'te emek
liye ayrıldı. Bundan sonraki hayatını da il
ml faaliyetlerle geçiren İzmirli, oğlunu zi
yaret için gittiği Ankara'da 31 Ocak 1946 
tarihinde vefat etti ve 2 Şubat 1946'da 
Cebeci Mezarlığı'na defnedildi. 

Meslek hayatını çok yoğun biçimde ge
çiren İzmirli İsmail Hakkı birçok cemiyet 
ve teşekkülde faaliyette bulunmuş. döne
min hemen bütün ilmi komisyonlarında 
yer almıştır. Darüşşafaka'da görev yapar
ken Cem'iyyet-i Tedrlsiyye-i İslamiyye'de 
çalışmış. Abdullah Cevdet'in tercüme et
tiği Dozy'nin Tô.rih-i İslô.miyyet adlı kita
bı hakkında bir rapor hazırlamak üzere 
Maarif Nezareti tarafından kurulan ko
misyonda bulunmuştur. Ayrıca Tedkik-i 
Kütüb, Ulum-i Dlniyye ve Arabiyye ve Ah
lakiyye gibi komisyonlarda çalışmış. Meh
med Zihni Efendi'nin vefatı üzerine onun 
yerine Meclis-i Maarif üyeliğine getirilmiş 
ve Cem'iyyet-i Sufiyye'de görev almıştır. 

Öte yandan Darü'I-hilafeti'l-aliyye dersle
rinde terimler arasında birlik sağlamak 
üzere 191 S'te kurulan ve kelam ilminin 
çağın ihtiyaçlarına göre yeniden ele alınıp 
şekillendirilmesi amacıyla aynı yıl teşek

kül eden encümenlerin başkanlığını yap
mıştır. İzmirli, Türk Tarih Kurumu yedek 
üyeliği ve Paris'teki Milletlerarası İlimler 

. Akademisi Türk grubu üyeliğin de de bu
lunmuştur. 

ilmi çalışmaları ve idari hizmetlerinden 
dolayı İzmirli'ye Darülmuallimln-i Aliye'
de birçok rütbe ve nişan verilmiştir. İlk 
olarak aldığı Musıle-i Sahn ruusu müder
risliği sonradan Beride-i Sahn derecesi-

iZMiRLi, ismail Hakkı 

ne yükseltilmiştir. Mercan Mülkiye İdadi
si'nde iken üçüncü rütbeden Mecldl, En
cümen-i Teftiş ve Muayene memuru iken 
dördüncü rütbeden Osman! nişanları alan 
İzmirli'nin rütbesi daha sonra Mülkiye'ye 
çevrilmiş, ardından sınıf-ısani rütbesiyle 
ödüllendirilmiştir. Ayrıca Fransa tarafın
dan akademi nişanına layık görüldüğü 
gibi maarif çalışmalarına yaptığı hizmet
Ierinden ötürü kendisine önce ikinci, ar
dından birinci rütbeden Maarif nişanları 
verilmiştir. 

İzmirli'nin siyasetle uğraştığı bilinme
mekle birlikte Mehmed Akif (Ersoy) gibi 
o da Meşrutiyet'in ilk günlerinin havası 
içinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne kay
dedilmiş. Meşrutiyet idaresinin üstünlük
lerini halka anlatmak üzere 1909 Ekimin
de Kayseri ve Konya'ya gitmiştir. Aynı yıl 
cemiyetin Şehzadebaşı'ndaki ilmiye Ku
lübü'nde medrese talebelerine yönelik 
olarak verilen konferansiara Musa Kazım, 
Sursalı Mehmed Tahir ve Mehmed Akif'
le birlikte katılmıştır. - Son derece nazik 
bir kişi olan izmirli'nin dini konularda so
rumsuz kimselere karşı zaman zaman 
sertleştiği nakledilir. Nitekim Balkan Har
bi'nden sonra İstanbul'da ortaya çıkan 
ve "kavm-i cedld" fikrini yaymaya çalışan 
Ubeydullah Efganl'ye bu tür çıkışlar yap
mıştır. 

Titiz bir kitap arayıcısı ve okuyucusu 
olan izmirli Türkçe. Arapça ve Fransızca 
kitaplardan oluşan kütüphanesini Süley
maniye Kütüphanesi'ne vakfetmiştir. 275 
yazma ve 411 O matbu kitaptan oluşan 
kütüphane daha sonra oğlu Celaleddin iz
mirli'nin kattığı kitaplarla zenginleşmiş
tir. Kütüphane, bilhassa İzmirli'nin basıl
mamış eserlerinin nüshalarını ihtiva et
mesi ve düşüncesinin kaynaklarını gös
termesi bakımından önem taşımaktadır. 
Burada yer alan kelam kitapları üzerine 
Habip Terzioğlu tarafından bir yüksek li
sans tezi hazırlanmıştır (I 989, MÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü). 

Eserleri. A) Kur'an İliınieri ve Hadis. 
1. Siyer-i Celile-i Nebeviyye (istanbul 
ı 332). Siyerin önemi, kaynakları ve tarih 
ilmindeki yeri hakkında kısa bir girişten 
sonra hadis türleri ve mevzu hadisiere 
dair giriş mahiyetinde bilgiler içermek
tedir. z. Tô.rih-i Hadis (istanbul I 340). 
Darülfünun'da verdiği ders notlarıdır. 3. 
Mustasvife Sözleri mi Tasavvufun Za
fer leri mi? Hakkın Zaferleri (istan
bul 134 I) . Şeyh Saffet'in (Yetkin) Tasav
vuf'un Zaferleri adlı kitabına yazılmış 
reddiye olup tasavvufi kaynaklarda hadis 
olarak nakledilen ifadelerin çoğunun as-
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lında tasavvuf büyüklerine ait sözlerden 
ibaret olduğunu örneklerle göstermekte
dir. 4. Binbir Hadis(İstanbul l926). Da
rülfünun'da okuttuğu hadis metinlerin
den ibarettir. s. Medni-yi Kur' an. Kur
' an-ı Kerim'in açıklamalı Türkçe meali 
olup iki cilthalinde yayımlanmıştır (İstan
bul 1343/1927). Latin harfleriyle de çeşitli 
baskıları yapılan eserin son üç cüzü 1931 
yılında ayrı ayrı basılmıştır. 6. Tarih-i 
Kur'an. Mealin sonuna ilave edilen bir 
risale olup (ll, 579-596) sonradan Cela
leddin İzmirli'nin takdim yazısıyla birlik
te basılmıştır (İstanbul 1956). 7. Ahlak 
ve Tasavvuf Kitaplarındaki Ahadis 
Hakkında. Müellifle Şeyh Saffet arasın
da ahlak ve tasavvuf kitaplarında yer 
alan hadislerin sıhhati konusunda cere
yan eden tartışmaları ihtiva eden bu ese
ri (Sü leymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 
537) İbrahim Hatiboğlu giriş ve notlar ila
vesiyle yayımiarnıştır (istanbul 200 ı ) . 

B) Keliim. 1. Muhassalü'l-keldm ve'l
hikme (İstanbull336). Kelam ilmine giriş 
mahiyetindeki eserin ilk bölümünde bu 
ilmin ortaya çıkışı, dönemleri ve metodu 
ele alınmakta, diğer bölümde ise kısaca 
itikadl İslam mezhepleri tanıtılmakta
dır. 2. Mülahhas İlm-i Tevhid (istanbul 
13 38). Maarif Ve kaleti tarafından sulta
nllerin dokuzuncu sınıfları için ders kita
bı olarak yazdırılmıştır. 3. Yeni İl m-iKe
lam* (I-Il, istanbull339 r./1341- 1340 r./ 
1343). Kelam ilminin zamanın ihtiyaçları
na göre yeni bir metotla ele alınması ama
cıyla telif edilmiştir. Eserin giriş kısmı ile 
ilahiyyat konularını ihtiva eden ilk bölü
mü yazılmış. ikinci bölüm ve sonuç kısmı 
eksik kalmıştır. Kitap Sabri Hizmetli ta
rafından da yayımlanmıştır (Ankara 198 1). 
4. el-Cevabü's-sedid ii beyani dini't
tevhid (Ankara 1339 r. /1341 ). Anglikan 
kilisesinin, İslam dihinin mahiyetini ve 
zamanımızın problemlerini çözüm öne
rilerini öğrenmek maksadıyla düzenle
diği soruların cevaplandırılması talebiy
le şeyhülislamlık makamına yaptığı baş
vuru üzerine kaleme alınmış ve resmi 
makamlarca Londra'ya gönderi l miştir. 

Kitap ayrıca, Anglikan Kilisesine Ce
vap adıyla sadeleştirilerek basılmıştır 
(haz. Fahri U nan, Ankara 1995). S. Narın 
Ebediyet ve Devamı Hakkında Tedki
kat (İstanbu l 1341 ). Ahirette cehennem 
azabmm ebediyen aynı şekilde devam et
mesinin cezalandırma mantığına ve ilahi 
hikmete aykırı düşeceği görüşünü savu
nan bir risaledir. 6. Dürzi Mezhebi ( İs
tanbull926). 7. Din-i İsldm ve Din-i Ta
bii. Aydınlanma dönemiyle birlikte Batılı 
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düşünürlerin savunmaya başladığı rasyo
nel din anlayışı ile vahye dayalı islam di
ninin karşılaştırıldığı bir eser olup (Sü ley
maniye Ktp., İ zmirli İsma il Hakkı, nr. 376, 
müell if hatt ı ) Osman Karadeniz tarafın
dan sadeleşti rilerek yayımlanmıştır (iz
m ir 1998). 8. el-Furkan beyne 't-tevfik 
ve'I-hızldn. Meclis-i Maarif azası ve Ma
beyn-i Hümayun mütercimi Sabuncuza
de Louis'nin islam'daki oruç ibadetinin 
gereksizliği, Kur'an'daki huruf-ı mukat
taanın anlamsızlığı ve mezhep ihtilafları
nın zararlarıyla ilgili bir makalesine red
diyedir (Sü leyman iye Ktp., İzm i r li İsma i l 

Hakkı, nr. 3740). 

İzmirli'nin Süleymaniye'deki kitapları 
arasında Nusayriyye, Dürziyye, Şey
hiyye, Babiyye, Vehhdbiyye (nr. 3738), 
Ebu Bekir el-Bakıllani (nr. 3739, ayrıca 
b k. DİFM, ll/5-6 119271, s. 137-1 72). Risale
tü't-teselsül (nr. 374 1). Risaletü 'I-hud us 
(nr. 3742). TeaJim-i Mu'tezile (nr. 3760) 
ve Medhal-i İlm-i Kelam (nr. 3772) gibi 
genellikle mecmualarda çıkan yazıların
dan derlenen diğer bazı risaleleri de var
dır. 

C) Fıkıh. 1. Hikmet-i Teşri' (İstanbul 
1328). Dört bölüm olarak tasarlanan kita
bın sadece, hikmet kavramının felsefe
deki yerini ve diğer ilimlerle ilişkisini ele 
alan mukaddime kısmı yazılabilmiştir. 2. 
Usul-i Fıkıh Ders1eri(İstanbu l l329) . Da
ha çok hüsün ve kubuh konusunun işlen
diği Darülfünun ders notlarıdır. 3. Usul-i 
Fıkıh (İstanbu l 1330). Fıkıh usulü terimle
rinin kısaca açıklandığı küçük bir risale
dir. 4. İlm-i Hilaf (İstanbu l 1330). Üç cilt 
halinde yazılması planlanan eserin hilaf 
ilminin tarifi. önemi ve konularını içeren 
mukaddime kısmı ile fıkhl istinbat. delil 
ve ah karndaki ihtilafların işlendiği ilk bö
lümü yayımlanmıştır. s. Kitabü'l-İfta 
ve'l-kaza (İstanbu l l336-1338). 6.Fıkıh 

Tarihi (istanbul 1919) 7. el-'İnaye ii 
Şer]J.i'l-Bidaye. İbn Rüşd'ün Bidaye
tü'l-müctehid adlı fıkha dair eserinin 

mukaddime kısmının şer hi olup Arapça'
dır (Süleymaniye Ktp., İzmirli İsmai l Hak
kı , nr. 3764). 

D) Felsefe ve Mantık. 1. Mi'yarü 'l
ulCım (İstanbu l l315). isagücişerhi olup 
müellifin yayımianmış ilk kitabıdır. 2. 
Mantık-ı Tatbiki veya Fenn -i Esalib 
(İstanbu l l327/1329, taş baskısı). 3. Muh
tasar Felsefe-i Ula (İstanbu l 1329) . Me
tafizik konularını tanıtan bir risaledir. 4. 
Arap Felsefesi ( İ stanbul l329/133 1 ). Kin
di'nin felsefesine dairdir. s. Fenn-i Me
nahic: Methodologie (İstanbu l l329). 6. 
Felsefe Dersleri (İstanbu l 1330). Darül
fünun'daki dersler için mantık konularıy
la ilgili olarak felsefeye giriş mahiyetinde 
hazırlanmıştır. 7. Felsefe-hikmet (bi
rinci kitap, İlmü'n-ne{s; İstanbu l 1333). 
Ruh konusunu ele almaktadır. 8. Müslü
man - Türk Filozofları (istanbul 1936). 9. 
İhvan-ı Said Felsefesi ( İ stanbu l 1337). 
Celaleddin İzmirli tarafından sadeleştirilip 
bazı ilavelerle birlikte basılmıştır (Ankara 
1949). 10. İsldmda İlk Tercüme ( İ stan
bul 1337). Emevller ve Abbasller devrin
de Yunanca, Süryanlce ve Farsça'dan ya
pılan tercümeler hakkındadır. 11. Fel
sefe-i İslamiyye Tarihi (biri nci kitap , 
Ebü'l-hükemti Ya'küb b. İshak el-Kindi, 
istanbul 1338). Darülfünun ilahiyat Fa
kültesi Mecmuası'nda çıkan yazıların
dan derlenen eser Abbas ei-Azzavl tara
fından Feylesuiü'l-'Arab Ya']füb b. İs
J:ıa]f el-Kindi adıyla Arapça'ya çevrilmiş

tir (Bağdad 1963). 12. Şeyhü'l-etıbbd EbU 
Bekir Muhammed bin Zekeriyya er
Razi (İstanbul1341 ). 13. İslam Mütefek
kirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasın
da Mukayese (Ankara 1952). Süleyman 
Hayri Bolay tarafından sadeleştirilerek 
yayımlanmıştır (Ankara 1973). İzmirli'nin 
kendi kütüphanesinde İlm-i Mantık, 
Muhtasar Ma ba'de 't-tabia (nr. 3746), 
Tasnit-i UWm (nr. 3759) ve Muhtasar 
İlm-iAhlak(nr. 3762) adlı eserleri de 
mevcuttur. 

İzmirli İsmail Hakkı'nın bunlardan baş
ka İlm-i Tarih (nr. 3756). Tahlil ve Ten
kid-i Tarih -i İslam, Tarihin Lüzılmu 
(nr. 3773) adlı küçük risaleleri, liseler için 
hazırlanmış din dersi kitapları, Harbiye 
Nezareti'nce yazdırılan Gazilere Ar
mağan (İstanbu l 1332), ayrıca Yiğitlere 
Öğütler(Ankara 1964) adlı eserleriyleAI
tın Orda Devleti Tarihine Ait Metinler 
adıyla (İsta nbu l 1941) W. F. 1iesenhaus
en'den Türkçe'ye çevirdiği bir kitabı da 
bulunmaktadır. 

Meşrutiyet'in ilanının ardından İzmir
li'nin ilk yazıları haftalık Me ram dergi-



sinde neşredilmiştir. Daha sonra Sırat-ı 
M üstakim ve Sebilürreşad mecmuala
rında yazan İzmirli'nin hayatında özellik
le ikinci derginin önemli bir yeri vardır. 
Ayrıca Ceride-i İlmiyye'de Şeyh Saffet'
le tasawuf hakkında başladığı tartışmaya 
Mihrab'da devam etmiş (sy. 23. 26, 27). 
Mahfil'e de (sy. 24, 25. 26) "Resm-i Mus
haf-ı Osman! Meselesi" başlığıyla yazılar 
vermiştir. İzmirli'nin "İslam'da Felsefe Ce
reyanları" adı altında Darülfünun ilahi
yat Fakültesi Mecmuası'nda yayımla
nan makaleleri N. Ahmet Özalp tarafın
dan derlenip İsldm'da Felsefe Akımları 
adıyla sadeleştirilip yayımlanmıştır (is
tanbul 1995). Darülfünun Edebiyat Fa
kültesi Mecmuası'ndaki yazıları ise "İs
lam İctimaiyatı" ve "İki Türk Filozof" baş
lıklarıyla çıkmıştır. İzmirli, 1940 yılında çı
kan İsldm-Türk Ansiklopedisi'ne çok 
sayıda maddenin yanı sıra bu ansiklope
dinin mecmuasında da çeşitli makaleler 
yazmış, İk dam, Tasvir, Ulus gibi gazete
lerde yazıları çıkmıştır. 

İzmirli İsmail Hakkı'ya dair bazı çalış
malar yapılmıştır. Bunlar arasında oğlu 
Celaleddin İzmirli 'nin İzmirli İsmail Hak
kı (İstanbul 1946) adlı kısa biyografisi, 
Sabri Hizmetli'nin Sorbonne Üniversite
si'nde hazırladığı yüksek lisans (La vie et 
fes oevres d '/zmir/i/smail Haqqi, 1976) ve 
doktora (Les idees theologiques d'lsmail 
Hakki !zmir/i , 1979) tezleriyle İsmail 
Hakkı İzmirli adlı eseri (Ankara I 996). 
Bayram Ali Çetinkaya'nın İzmirli İsmail 
Hakkı: Hayatı, Eserleri, Görüşleri (İs
tanbul 2000) adlı eserleri sayılabilir. is
mail Hakkı ile ilgili olarak 24-25 Kasım 
1995 tarihlerinde İzmir'de bir sempoz
yum düzenlenmiş, daha sonra bildiriler 
kitap halinde yayımlanmıştır (İzmirli İs
mail Hakkı, haz. Mehmet Şeker- A. Bü
lent Baloğlu, Ankara 1996). 
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[i] ALi BiRİNCi 

ilmi Şahsiyeti ve Görüşleri. İzmirli İs
mail Hakkı, ilim anlayışını ve uyguladığı 
metodu açıklarken ilke olarak Hz. Pey
gamber dışında kimseyi günahsız ve ha
tas ız kabul etmediğini belirtmiş. eski 
alimierin görüşlerine değer vermekle bir
likte kişileri veya ekolleri körü körüne tak
lit etmeden gerçeğe ulaşınaya çalıştığını 
söylemiştir. İzmirli bilhassa iyi bir nakilci 
olmakla övünmüş. nakillerde tahrife ve 
yanlış anlamaya meydan vermeme. delile 
dayanmayan bir fikri kendine mal etme
me konusunda titiz davranmıştır. Müslü
manlara yönelik sapıklık ve küfür suçla
maları yapmaktan kaçın m akla birlikte di
ni emir ve yasakları hafife alanlara mu
halefet etmekten de geri durmamıştır. 
Düşünce çizgisi hakkında ise İzmirli, Se
lef alimlerine büyük bir saygı duyduğunu , 

yararlandığı İslam düşünürleri arasında 
Gazzall'nin başta geldiğini kaydetmiştir 
(Mustasvife Sözleri mi Tasavvufun Zafer
leri mi?, s. 6-8). 

Kendisine yönelik eleştirileri cevaplan
dmrken akaidde felsefi yöntemleri tercih 
etmediğini, tartışmalı meselelerde Sele
fiyye'nin yolunu izlediğini. inanç konula
rında vahye bağlı kaldığını , sadece kalben 
mutmain olmak ve inkarcılara cevap ver
mek amacıyla akli istidlalleri kullandığım 
belirten İzmirli, görüşlerine ön yargıya 
dayanan bir kuşkuyla bakilmasını haksız 
bulduğunu ifade eder (SR, XXll/551-552 

ı 1342 ı. s. 30-31). İzmirli, Selef ekolüne 
meyilli tenkitçi bir isıarn alimi. ilmi konu
larda ise rasyonel düşünen, ruh-beden 
ilişkisinde düalizmi savunan ve idealizmi 
realizme tercih eden bir düşünür (Cela
leddin İzmirli , s. 27-29). ele aldığı konular
la ilgili olarak zihinlerde şüphe uyandır
makyerine kısa ve kesin hükümlere ulaş
mayı seven, kavramlar arasında çeşitli 
benzetme ve sınıflamalar yoluyla sentez
Iere varmaya çalışan bir ilim adamıdır 
(Ülken, s. 284). Dini hayatın bir realitesi 
ve bir eğitim metodu olarak gördüğü ta
sawufla Şazeliyye tarikatı ve Cem'iyyet-i 
Süfiyye kanalıyla münasebet kuran İz
mirli fikir dünyasında tasawufa fazlaca 
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yer vermemiştir. Thsawuf ve ahlak kitap
larında hadis diye zikredilen sözlerin ço
ğunun aslında mutasawıfların sözleri ol
duğunu söylemesi, başta Şeyh Saffet ol
mak üzere zamanındaki bazı tasawuf 
mensuplarıyla uzun tartışmalara girme
sine yol açmıştır. Hadislerin sıhhatinin 
tesbiti konusuna verdiği önem dolayısıy
la hadis ilmiyle yakından meşgul olmuş , 

Tarih-i Hadis ve Siyer-i Celile-i Nebe
viyye adlı eserlerinde bilhassa mevzü ve 
zayıf hadislerin kriterleri üzerinde dur
muştur. 

Kelam. XIX. yüzyılın sonlarından itiba
ren ortaya çıkan kelamda yenilik hareke
tinin Türkiye'deki en önemli temsilcisi 
olan İzmirli. yaşadığı dönemde kelam di
siplininin artık ilmi değerini kaybettiğini, 
günün ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir 
ketama ihtiyaç bulunduğunu ifade eder 
(SR, XIV/344Il333j, s. 43) ve bu görüşü
nü kelam tarihinde daha önce meydana 
gelen değişimlere dayandırır. Ona göre 
Fahreddin er-Razi döneminde Bakıllanl'
ye ait kelam anlayışı ihtiyaca cevap ver
mediği gibi günümüzde de Razi ketarnı 

yetersiz kalmıştır. Kelam ilminin amacı 

ve temel konuları değişmemekle birlikte 
metodu ve kullandığı bazı deliller zama
na ve ihtiyaca bağlı olarak değişebilir. Ay
rıca din karşıtları ve inkarcı akımlar de
ğiştikçe bu ilmin savunma biçimi de fark
lılaşır. Müteahhir dönem ketarnının da
yandığı Aristo felsefesi üç asırdan beri 
geçerliliğini yitirdiğine göre bugünün ke
lamcıları çağdaş Batı filozoflarının görüş

lerini inceleyip İslam'a uygun olanlarını al
malı, uymayanları da reddetmelidir. Bu
nun yanında skolastik metot yerine ke
Jamda modern metodolojinin kuralları uy
gulanmalıdır (Yeni İ/m-i K e lam, ı. 18-19; 
Muhassalü 'l-ke/am ve'l-hikme, s. 13-14 ). 

Allah'a imanda her ferdin akli kapasi
tesine ve özelliklerine göre bir yol izlene
bileceğine dikkat çeken İzmirli isbat-ı va
cib delilleri konusunda belirgin bir tercih
te bulunmaz, ancak kolay anlaşılması se
bebiyle fıtrat delilini halk için daha uygun 
görür. Kozmotojik deliliere bazı filozoflar
ca yapılan itirazlara karşı, sebep-sonuç 
ilişkisinin sadece tecrübe alanında değil 
teoride de geçerli olduğunu ve bu saye
de düşünmenin mümkün hale geldiğini 
öne sürer. İzmirli , gaye ve nizarn delilinin 
alemin yaratıcısını ispat etmeyip yalnız
ca düzenleyicisini ispatladığı yönündeki 
eleştiriyi de haksız bulur. Ona göre insan 
ürünü olan eserlerden farklı olarak alemi 
düzenleyen varlık aynı zamanda onun ya
ratıcısı olduğundan alemin kendisi ve dü-

533 


