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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 



Edirne'ye çağrıldı. Şeyhinin evinde üç aya 
yakın bir süre misafir kaldı ve onun göze
timinde Fuşilşü '1-l;ikem'i okuma im
kanı buldu. Osman Fazlı, Bursa halifesi 
Sun'ullah Efendi'nin vefat etmesi üzerine 
İsmail Hakkı'yı Bursa'ya halife olarak ta
yin etti (Cemaziyelahir 1096/Mayı s 1685). 
Şeyhinin tavsiyesine uyarak Ulucami'de 
ve diğer bazı camilerde vaaz vermeye 
1 096 Şabanından (Temmuz 1685) itibaren 
vaazlarında Kur'an- ı Kerlm'i Fatiha'dan 
başlayarak tefsir etmeye, vaazda söyle
diklerine tasawufi yorumlar ekleyip şiir
ler zikrederek ve Arapça olarakyazıya ge
çirmeye başladı. Bu şekilde meydana ge
tirdiği Ril!;u'l-beyfın adlı tefsirini Cema
ziyelewel1117'de (Eylül 1705) tamamla
dı. Bu arada başka eserler de kaleme al
dı. Bursa'da ikametinin ilk zamanlarında 
kendini riyazete verdiğinden oturacak ev 
ve geçimini temin hususunda sıkıntılar 
çekti. Bursa'ya halife tayin edildikten bir 
buçukyıl sonra İstanbul'a şeyhini ziyare
te gitti. Ardından dört defa daha aynı 
amaçla İstanbul'a giden İsmail Hakkı şey
hini son olarak sürgünde olduğu Kıbrıs'
ta ziyaret etti (l l 02/1690-9 1) Şeyh i bu 
ziyaret sırasında yerine onu tayin etti. 

1107-1108 (1695-1696) yıllarında İs
mail Hakkı, askerin moral gücünü arttır
mak için ll. Mustafa'nın daveti üzerine 
katıldığı ı ve ll. Avusturya seferlerinde 
yaralanarak Bursa'ya döndü. 1111 'de 
(1700) hacca gitti, yedi ay kadar Mekke 
ve Medine'de kaldı. Hac dönüşünde Me
dine ile Tebük arasındaki Ula yakınların
da eşkıyanın baskınına uğradı, canını zor 
kurtardı. Esrfırü'l-hac adlı eseri bu sı
rada kayboldu. Muharrem 1122'de (Mart 
171 O) ikinci defa hac niyetiyle yola çıktı. 
Bir ay kadar İstanbul'da kaldıktan sonra 
deniz yoluyla İskenderiye'ye, oradan da 
Kahire'ye ulaştı. Kahire'de ŞeyhCıniyye 
Medresesi bitişiğ indeki Kadirl Dergahı ' 

na yerleşti. İki aydan fazla kaldığı Mısır'
da ulema, tasawuf erbabı ve halkla irti
bat kurdu; aralarında Ezher müderrisle
rinin bulunduğu bazı kişilere icazetname 
verdi. Hac dönüşü İstanbul'da iki buçuk 
ay kalıp Bursa'ya gitti. Cemaziyelahir 
1126'da (Haziran 1714) Tekirdağ'a geçe
rek irşad faaliyetini burada sürdürdü. 
Aişe Hanım ve muhtemelen şeyhinin kızı 
Hanife Hanım'la burada evlendi. 1129'da 
(1717) tekrar Bursa'ya döndü. Aynı yı l 

Muhyiddin İbnü'I -Arabl'ye duyduğu sev
gi sebebiyle Şam'a gitti. Şam'da on kadar 
eser kaleme alan İsmail Hakkı, Tuhfe -i 
Recebiyye adlı eserini Şam Valisi Receb 

Paşa'ya takdim etti. Bu sırada Şam'da 
bulunan Abdülganl en-Nablusl ile, sigara 
içmenin caiz olup olmadığına dair tartış
malar yüzünden aralarının açık olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Şaban 1132'de (Haziran 1720) Şam dö
nüşü Üsküdar'a yerleşen İsmail Hakkı'ya 
Dam ad İbrahim Paşa bir ev hediye etti ve 
çeşitli ihsanlarda bulundu. Ancak İstan
bul'da devlet ricali üzerinde şeyhi ve Aziz 
Mahmud Hüdayl kadar etkili olamadı. 
Kendisi bunu daha ziyade zamanındaki 
ricalin kabiliyet noksanlığına bağlar. üs
küdar Ahmediye Camii'nde cuma vaizi 
olarak görev yaparken hakkında vaazla
rında vahdet-i vücCıd meselesinden bah
settiği, İslam akldesine aykırı sözler sar
fettiği iddiasıyla takibat açıldı. Pek çok ki
şinin şahittiğiyle suçlamanın asılsız oldu
ğu anlaşıldı. Bu olayın ardından 113S'te 
(1723) İstanbul'dan ayrılıp Bursa'ya dön
dü. Kendi imkanlarıyla bir cami inşa ettir
di. Son yıllarını da irşad faaliyeti ve eser 
telifiyle geçiren İsmail Hakkı 9 Zilkade 
1137'de (20 Temmuz 1725) vefat etti. 
Kabri Tuzpazarı'nda yaptırdığı caminin 
kıble tarafındadır. Ölümünden üç yıl ev
vel yazdığı Kitfıbü Nakdi'I-hdl adlı ese
rinde yer alan (vr. 236•) bir manzumesi
nin son beytindeki, "Hakkıya envar- ı Hak'
la pür oldu merkadi" mısraında vefatını 
önceden haber verdiği kabul edilir. 

Şeyhi Osman Fazlı'nın yanı sıra başta 
Muhyiddin İbnü'I-Arabl olmak üzere Mev
lana Celaleddin-i RCıml. Sadreddin Kone
vl, Üftade ve Aziz Mahmud Hüdayl'nin 
İsmail Hakkı'nın üzerinde büyük tesirleri 
olduğu görülmektedir. Vahdetl Osman 
Efendi, oğlu Mehmed Bahaeddin, Zat! 
Süleyıman Efendi, Hikmet! Mehmed Efen
di, DerCınlzade Mehmed Hulusi Efendi ve 
Şeyh Yahya Efendi yetiştirdiği halifeler 
arasında zikredilebilir. 

Vahdet-i vücCıd anlayışına sıkı sıkıya 
bağlı olan İsmail Hakkı, hakikat-i Muham
mediyye'nin zuhurunu ayın bir aylık hare
ketine benzeterek anlatır. Ona göre ha
kikat-i Muhammediyye mutlak nübüwet 
ve velayeti içerir. Her ne bl ve velinin nü
büwet ve vetayetten belli bir payı vardır. 
İlahi bir nur olan nübüwetin Hz. Adem'
de hilal kadar olan zuhuru Hz. İbrahim'de 
ayın on dördü gibidir. Hz. Muhammed'de 
bu zuhur kemale ererek ayın on beşinci 
gecesindeki dotunayın zuhuru gibi olmuş 
ve bu hakikat en kamil anlamıyla tecelli 
etmiştir. Zira Hz. Peygamber insanları 
Hakk'ın zat, sıfat ve efaline davet etmiş. 
davet onunla zahirde ve batında ta-mam-
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lanmış. kendisinden sonra başka bir pey
gambere ihtiyaç kalmamıştır. Bu sebep
le o hatmü'l-enbiyadır. Hz. Muhammed'
den sonra bu zuhur yavaş yavaş azalma
ya, dolunaydan hilale doğru gitmeye baş
lamıştır. Ancak ondan sonra peygamber 
gelmeyeceğinden nübüwet nuru onun 
şeriatının aynasında parlamaya devam 
edecektir. Vetayet mertebesi nübüwetin 
özü gibidir ve nübüwetten öncedir. Veta
yet derecelerinin sonu nübüwet makam
larının başıdır. Nübüwet velayete daya
nır; her ne bl velldir. ancak her veli ne bl 
değildir. Velayetin peygamberlerde zu
huru asalet yoluyla, onların ümmetierin
den olan velilerde ise tebaiyyet ve vera
set yoluyladır. Bu ümmette velayete va
ris olmak bakımından velayetin ilk zuhCı
ru Hz. Ali'de hilal, İbnü'I-Arabl'de dolunay 
gibidir. Dolayısıyla İbnü'I-Arabl hatmü'l
evliyadır. Ondan sonra vetayet nuru kı
yamete kadar kutubların ve onlara tabi 
olanların kalplerindedir. İsmail Hakkı'ya 
göre zuhur bakımından "hatm" olması 
İbnü'I-Arabl'nin Hz. Ali'den veya Hz. Ali'
nin diğer sahabilerden üstün olduğu an
lamına gelmez. Marifetullahtan. zahiri 
ve batıni ilimlerden ibaret gördüğü ilmi 
kerametleri kevnl kerametierden üstün 
tutan İsmail Hakkı'ya göre marifetullah 
keşif ve kerametten üstündür. Bir veli
den harikulade bir şey sadır olsun veya 
olmasın marifetullah şeref olarak ona ye
ter. Çünkü keramet vetayet için şart de
ğildir. 

İsmail Hakkı sekr yerine sahvı, şathiy
yat yerine temkini ve bulunulan merte
beye uygun davranmayı benimsemiş, 
"ene'l-hak" diyen Hallac- ı MansCır'u, "sırr"ı 

faş ettiğine inandığı Niyazi-i Mısrl'yi, 
Şeyh Bedreddin'i , birtakım Mevlevi, Ka
lenderl, Bektaşller'i ve eksik taraflarını 
gördüğü diğer kişi ve zümreleri tenkit 
etmektengeri durmamıştır. Tasawuf eh
linin ve özellikle vahdet- i vücudun aley
hinde söz söyleyen u temayı da tarikat 
adına şeriatta ihmal ve gevşeklik göste
renleri de şiddetle eleştirmiştir. Ona gö
re Hz. Peygamber'in nübüwet ve vetayet 
n uru olmak üzere iki n uru vardır. Nübüv
vet nuru şeriat n uru. vetayet n uru ise ha
kikat nurudur. ResGl-i Ekrem kıyamete 
kadar biri zahir, diğeri batınla alakatı bu 
iki nurla aramızdadır. Bu iki n ura tabi ol
mayan ve onlarla hidayet bulmaya çalış
mayan kimse Peygamber'e uymayı ter
ketmiştir. . 

İsmail Hakkı Bursevi, Mevleviliğin Şems 
kolu ve Bayrami Metamileri dışında bü
tün tasawufi çevrelerde geniş kabul gör-
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müş. birçok eseri basılmış ve yaygın bi
çimde okunmuştur. Ancak Mevlevller'in 
Şems kolu ve Bayrami Melamlleri. Silsi
lename-i Celveti adlı eserinde Hz. Pey
gamber'in anne ve babasının kafir oldu
ğuna dair rivayete yer vermesi. amcası 
Ebu Talib'in küfür üzere öldüğünü söyle
mesi yüzünden onu şiddetle eleştirmiş. 
mezarını ziyaret etmeyi dahi uygun gör
memiştir. isınail Hakkı'nın Celvetiyye'nin 
Hakkıyye şubesinin kurucusu olduğu 
kaydedilmişse de (Bandırmalızade, s. 38) 
böyle bir tarikat fiilen teşekkül etme
miştir. 

Eserleri. 1 QO' den fazla eser yazdığı nı 
belirten İsmail Hakkı bunların bir kısmı
nın adını da zikretmiştir. Bazı eserlerinin 
birden fazla ismi olması, mecmua ve va
ridat türü kitaplarının birbirine karıştı
rılması gibi sebeplerle eserlerinin sayısı 
çok farklı gösterilmiştir. Hadikatü'l-ce
vdmi'de altmış sekiz. Ziyaret-i Evliyd'
da elli, Yddigdr-ı Şemsi'de 11 S. Osman
lı Müellifleri'nde 1 OS. Setine-i Evliyd'
da 120. Kemalname-i H akki'de 132, 
Türk Azizleri'nde 134 eserinin adı zikre
dilmektedir. İsmail Hakkı'nın çalışmala
rıyla ilgili en geniş araştırınayı yapan Sa
kıp Yıldız bunların sayısını 127 olarak be
lirlemiştir. Ancak Sakıp Yıldız'ın listesin
de de eksiklik ve tekrarlar vardır. Eserle
rinin çoğu Türkçe. kırk kadarı Arapça'dır. 
Türkçe ve Arapça'nın karışık olarak kulla
nıldığı çalışmaları da vardır. Onun man
zum eserlerinin yanı sıra mensur eserle
rinin içinde de çok sayıda şiiri yer almak
tadır. Kendisi manzumelerinin 1 0.000'
den fazla olduğunu söyler. Hüseyin Vas
saf ise bir eserinde İsmail Hakkı'nın şiirle
rinin 70.000 beyitten (Sefine, lll. 50), di
ğer eserinde 100.000 beyitten fazla oldu
ğunu belirtir ( Kemalname-i Hakkı, s. 31 ). 
Aynı zamanda bestekar olan İsmail Hakkı 
kendisinin ve Aziz Mahmud Hüdayl'nin 
bazı ilahilerini bestelemiştir. Çalışmala
rında değişik ilimlerle ilgili konular iç içe 
ele alındığından eserlerinin konulara gö
re tam bir tasnifini yapmak oldukça güç
tür. 

A) Tefsir. 1. Rul:w'l-beyiin* ii tefsi
ri'l-Kur'dn. 1117'de (170S) tamamlanan 
eserde önce vaaz olarak takrir edildiğin
den mev'izaya ağırlık verilmiş, sonraki dö
nemlerde de mev'iza türü için önemli bir 
kaynak olmuştur. Müellif nüshası Bursa 
Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphane
si'nde bulunan RuJ:ıu'l-beydn'ın (Genel, 
nr. 12-27) çeşitli baskıları yapılmıştır (İs
tanbull255, 1285, 1286, 1306, 1330, 1333; 
Bulak 1255, 1264, 1276, 1278. 1287). Ese-
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ri n M. Ali Sabun! tarafından Tenvirü '1-
e~hdn min tefsiri RuJ:ıi'l-beydn adıyla 
yapılan özetini ( Dımaşk 1988) Abdullah 
Öz'ün içinde bulunduğu bir heyet Türk
çe'ye çevirmiştir (istanbul 1995-1996) 2. 

Ta'lika ald evaili Tefsiri'l-Beyzdvi(Bur
sa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., Ge
nel, nr. 31 [müellif hattıJ) . 3. ŞerJ:ı 'ald tef
siri cüz'i'l-a{J.ir li'l-KaQ.i'l-Beyzdvi (Bur
sa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., Ge
nel, nr. 28-30 [müellif hattıJ). 4. Tefsir-i 
Sureti'I-Fatiha (Bursa Eski Yazma ve Bas
ma Eserler Ktp., Genel, nr. 83, vr. 32b-57'). 
5. Tefsiru Amene'r-Resul (Beyazıt Dev
let Ktp., Genel, nr. 3507, vr. 44'-56b; Süley
maniye Ktp., Halet Efendi, nr. 414, vr. l53b
l 5 7b). 6. Tefsiru Sureti'l-'Aşr (Beyazıt 
Devlet Ktp ., Genel, nr. 3507, V[ 63'-64b). 
7. Tefsiru Sureti'z-Zelzele (Beyazıt Dev
let Ktp., Genel. nr. 3507, vr. ll6'-ı2l'). 

Müellif son üç risaleyi. ikinci defa hacca 
giderken uğradığı Mısır'da bazı alimierin 
ve meşayihin talebi üzerine kaleme al
mıştır. Aynı sebeple birkaçayetide (ei
Bakara 2/21-22; eş-Şura 42/28) tefsir et
miştir (Beyazıt Devlet Ktp., Genel, nr. 3507, 
vr. 78'-96'). 8. Levd'iJ:ı tete'alla]f bi-ba'
zi'l-dydt ve'l-eJ:ıddiş (Makalat-ı ismail 
Hakkı [İstanbull288J içinde). 9. Kitdbü'l
Mir'dt li-J:ıa]fa'i]fı ba'zi'l-eJ:ıddiş ve'l
dydt (Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler 
Ktp., Genel. nr. 40 [müellifhattıJ). İsmail 
Hakkı ayrıca bazı ayetlerin kısa tefsirle
rini, yer yer de bazı hadislerin şerhlerini 
yapmıştır. Bu şekilde hazırlanmış müellif 
hattıyla birkaç mecmua vardır (Bursa Es
ki Yazma ve Basma Eserler Ktp., Genel, nr. 
32, 33; İÜ Ktp., AY, nr. ı 363; TY, nr. 3706). 

B) Tasavvuf. 1. Ruhu'l-Mesnevi (Şer
hu'l-Mesnevi). Mevlana Celaleddin-i Ru
ml'nin Meşnevi'sinin ilk 738 beytinin 
şerhidir (l-ll, İstanbul ı 285, 1287). 2. Şer
h u '1-Muhammediyye (Ferahu 'r-rüh). 
Yazıcıoğlu Mehmed Efendi'nin Muham
mediyye'sinin şerhi olup çeşitli baskıları 
yapılmıştır (Bulak 1252.1255. 1256, 1258; 
İ stanbull274, 1294). 3. Tamdmü'l-feyz 
ii bdbi'r-ricdl. Baş tarafında tarikatla
rın menşei. amacı, biat ve intisap, evrad, 
mürşidin vasıfları, Celveti silsilesi gibi ko
nuların ele alındığı eserin büyük bir kıs
mını Osman Fazlı'nın hayatı. kerametleri, 
eserleri, değişik konuşmalarından d erle
nen notlar teşkil eder. Ayrıca müellifin 
kendisiyle ilgili bilgiler verdiği eserin edis
yon kritiği Ramazan Muslu ve Ali Nam
lı tarafından yapılmıştır (bk. bi bl.) . 4. Sil
silendme-i Celvetiyye (Kitabü's-Silsile
ti'l-Celvetiyye). Celvetiyye meşayihi hak
kında bilgilerin yer aldığı eserin son ta-

rafında tarikat ada b ve erkanından söz 
edilmektedir. Silsilenome 1291'de (1874) 
İstanbul'da basılmış ve İlyas Efendi tara
fından Latin harflerine çevrilmiştir (isma
il Hakkı Bursevl'nin Kitabü 's-Silsileti'l
Celvetiyyesi, 1994, yüksek lisans tezi, MÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü). 5 . Kitdbü'l
Hitdb. İtikad ve ibadet konularının yanı 
sıra çeşitli tasawufi meseleleri ve kav
ramları ihtiva eder. İstanbul'da basılan 
eser (ı 256, 1292) i. Turgut Ulusoy (İstan
bul 1975) ve Bedia Dikel (İstanbul 1976) 
tarafından sadeleştirilerek yayımlan

mıştır. 6. Kitdbü'n-Necdt. Şam'da ka
leme alınan eserde tarikat, marifet. ha
kikat, vahdet, Allah'ın sübutl sıfatları, 
dört büyük melek, bazı büyük peygam
berler, Hulefa-yi Raşidin , dört mezhep 
imamı. keramet, kabir ve kıyamet ahva
li, cennet ve cehennem gibi konular üze
rinde durulmuştur (İstanbul 1290). 7. 
Şerh-i Usulü'l-aşere. Necmeddin-i Küb
ra'nın Uşulü '1-'aş ere adlı eserinin ter
cüme ve şer hi olup (İstanbul ı 256, ı 291) 
Mustafa Kara tarafından sadeleştirilerek 
Necmeddin-i Kübra'nın diğer iki eseriyle 
birlikte neşredilmiştir (Necmüdd!n Kübra. 
Tasavvufi Hayat, İstanbull980, s. 33-70). 
8. Tuhfe-i Recebiyye. Esrna-i hüsnadan 

ismail Hakkı Bursevi'nin Tuh{e-i Recebiyye adlı eserinin 

kendi hattıyla ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 

1374) 



bazı isiınierin şerh i olan eser Şam Valisi 
Receb Paşa'ya takdim edilmiştir (Süley
maniye Ktp., Esad Efendi. nr. I 374 [müel
lif hattı!). 9. Risale-i Şerh-i Esrna-i Seb'a 
(Şerh -i Kelime-i TevhTd, Kitabü Şecereti't
tevhTd, Kitabü't-TevhTd). Risalede Halve
tiyye ve Celvetiyye tarikatlarında sü!Qkte 
esas alınan la ilahe illallah, Allah, hfı. hak. 
hay, kayyum ve kahhar isimleri şerhedil
miştir (Millet Ktp., Şer' iye, nr. I 252). 10. 
Risaletü'l-Hazarat. Seyyid Şerif el-Cür
canl'nin et-Ta'rifat'ındaki "el-Hazaratü'l
hamsü'l-ilahiyye" ve "el-insanü'l-kamil" 
maddelerinin şerhidir (Süleymaniye Ktp., 
Mihrişa h Sultan . nr. 189,vr. 136•-I64b).11. 
Kenz-i Mahfi. Eserde, "Küntü kenzen 
mahfiyyen" hadisi ele alınmış. müellifin 
varidatı ve bunların şerhlerine de yer ve
rilmiştir (İstanbul I 290. I 307). Abdülkadir 
Akçiçek kitabı Gizli Hazine adıyla sade
leştirmiştir(istanbul 1967, 1980). 12.Ki
tdbü Hücceti'l-baliğa . insanın vasıfları. 
ism-i h u. vücud-i mutlak. ruh. fena fillah, 
esrna-i ilahi, erbab-ı zahir, salikin vasıfla
rı ve sülukün mertebeleri gibi bazı konu
ların yer aldığı eser ReşeJ:ıat'ın kenarın
da basılmıştır(istanbul 129 1. s. 2-123).13. 
Tuhfe-i İsmailiyye. iman ve amel konu
larının yanı sıra bazı tasawufi öğütleri 
ihtiva etmekte olup müellifin katıldığı 
Nem çe ve Erde! seferlerinde yol arkadaşı 
Lefkevlzade Hacı İsmail Piyade'nin isteği 
üzerine yazılmıştır (istanbul ı 292, ı 303) 
14. Tuhfe-i Haliliyye. iman hakkındadır 
(istanbul 1256, 1293).15. Tuhfe-iBahriy
ye. İsmail Hakkı'nın zikir meclislerine ka
tılan Has bahçeler müfettişi Bahri Hüse
yin Efendi'ye ithaf edilmiştir. HQ ismi. 
tevhid, cem'. fark. kara ve denizin bazı 
esrarı gibi konulardan bahseder (Süley
maniye Ktp. , Pertev Paşa, nr. 637/9) . 16. Ri
sal e-i Hüseyniyye. Aynı kişiye ithaf edil
miş olup Hüseyin isminin tasawufı yoru
mu hakkındadır (Süleymaniye Ktp., Pertev 
Paşa. nr. 637110) . Yer ve zaman belirtilme
yen bir baskısı yapılmıştır. 17. Sülilkü'l
mülCık (Tuhfe-i Aliyye). Sırat-ı müsta
klm, vezirlik mertebesi. Hz. Ali'nin duası 
ve ibadet şekilleri gibi konuların ele alın
dığı eser Ali Paşa'ya sunulmuştur (Atıf 
Efendi K tp., nr. I 4 I 2/1) . 18. Tuhfe-i Hase
kiyye. Serhasekiyan Tfıbazade Mehmed 
Ağa'ya ithaf edilen bir eserdir (DTCF Ktp., 
i smail Sa i b Sencer, nr. 2029[ müellif hattı IJ. 
19. Kitdbü's-SülCık (Tuhfe-i VesTmiyye). 
Enderun ağalarından Seyyid Ahmed 
Vesim için yazılmıştır (istanbul ı 240). 
20. Şerh-i Ebyat-ı Fusus. Fuşuşü'l-J:ıi
kem'in "Kelime-i İshakıyye Fassı"nın so
nunda yer alan beyitlerin şerh i dir (Sü ley-

maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1474/3). 21. 
Tuhfe-i Ataiyye. insan-ı kamil, vahdet-i 
vücfıd. Celvetiyye tarikatı, kutub, şeriat 
ve tarikat ilişkisi gibi konulara dairdir 
(istanbull304). 22. Tuhfe-i Ömeriyye. 
Tevhid, vahdet-i vücfıd. tevhidin kısımla
rı, esrna-i seb'a, iman. ihsan. velayet. nü
büwet. zikir gibi konuları ihtiva eder (is
tanbul ı 240). 23. Risale-i Bahaiyye. is
mail Hakkı'nın. oğlu Mehmed Bahaeddin 
için yazdığı küçük bir eserdir (Hacı Selim 
Ağa Ktp., Az iz Mahmud Hüday!, nr. 476, 
vr. 70-75). 24. Kitabü'ş-Şecv. Bela, be
lanın sebebi ve hüzün hakkındadır (Sü
leymaniye Ktp., Halet Efendi. nr. 789/ 1 
[müellif hattı[). 25. Meciü'l-b eşir li
ecli't-tebşir. Hz. Muhammed'in müj
deci olarak gelmesi hakkında Arapça bir 
eserdir (Süleymaniye Ktp., Halet Efendi , 
nr. 789/2 [müelli f hattı[) . 26. Vesiletü'l 
meram. Cüneyd-i Bağdadl'nin, sahih bir 
sülQk ve halvetten faydalanmak için 
gerekli olduğunu söylediği sekiz şart ve 
bunların izahı. n ebiler ve veliler arasın
daki farklar. şeriat ve tarikata göre am el 
edenlerin tabakaları. ilahi sıfatlar gibi 
konuları ele alır (Süleymaniye Ktp., Hacı 
Mahmud Efendi, nr. 2260, vr. 58-97) . Aynı 
kütüphanede Risale fi't-tasavvuf adıy
la kayıtlı eser (Laleli. ı 372/1) Vesiletü'l 
meram'ın eksik bir nüshasından ibaret
tir. 27. Risale-i Nefesü 'r-Rahman . Sey
yid Abdurrahman adlı bir kişiye ithaf edi
len ve konuları çok dağınık olan kitap is
mail Hakkı'nın en son çalışmalarındandır 
(Atıf Efendi Ktp., nr. 1405/2). 28. Şerh-i Sa
lavat-ı İbn Meşiş. Abdüsselam b. Meşlş 
el-Haseni'nin çeşitli müellifler tarafından 
defalarca şerhedilen salavatının tercüme 
ve şerhidir (istanbul 1256; Bulak 1279) . 
29. Nu]].betü'l-leta'if. Müellifin Üsküp'te 
bulunduğu sırada yazdığı bu Arapça eser 
Zemahşerl'nin Nevabigu 'J-kelim'inden 
seçme! eri. Hariri'nin M ir' atü 'ş-şeyyib 'i
nin şerhini ve varidatını ihtiva eder (Bur
sa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., Ge
nel, nr. 138[müellifhattı 1 ). 30. Mecmu'a
tü'l-esrar. Muhyiddin İbnü'l-Arabl. Sad
reddin Konevl. Abdullah Bosnevi Osman 
Fazlı Efendi'nin bazı eserlerinden seçme
leri ve İsmail Hakkı'nın halife olarak tayin 

·edildikten sonra Osman Fazlı'yı ziyaret
leri esnasında tuttuğu Arapça notları ih
tiva eder (Atıf Efendi Ktp., nr. 1500 [mü
e lli fhattı[). Bu notlarTamamü'J-fey.Z'de
ki notların aynıdır. 31. Risale-i Şem'iy
ye. "Adem bir demdir" diye başlayan şii
rin şerhidir (Süleymaniye Ktp., Mihrişa h 
Sultan, nr. 217/2 ). 32. Es'iletü's-Sahafiy
ye ve ecvibetü'l-Hakkıyye . İsmail Hak-
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kı'nın. Şeyh Mehmed Sahafı'nin manzum 
sorularına verdiği cevaplardan meydana 
gelen eserde zat-ı ilahiyye ve ahadiyyet 
gibi konular ele alınmıştır. Nüshalarından 
birinin başında (Süleymaniye Ktp., H alet 
Efendi, nr. 250) sonradan yazıldığı anlaşı
lan "Keşfü'l -gıta li-ehli'l-ata" ibaresi bu
lunduğundan bazı araştırmacılar bu nüs
hayı yanlışlıkla başka bir eser olarak gös
termişlerdir. İsmail Hakkı'nın manzum 
sorularına da Mehmed Sahafi Ecvibe
tü's-Sahafian es'ileti'ş-şeyh İsmail 
Hakki adıyla cevap vermiştir (iü Ktp ., 
TY, nr. 2208/ 1 ). 33. Es'ile-i Şeyh Mısri'
ye Ecvibe-i İsmail Hakkı. Niyazi-i Mıs
rl'nin. "Müşkilim var size ey Hak dostları 
eylen küşad" mısraıyla başlayan şiirinin 
şerhi olup Makiiia t-ı İsmail Hakkı için
de basılmıştır (istanbul ı 288, s. 3-8) . 34. 
Kitabü'l-Fasl fi'l-esrar. Bazı tasawuf 
terimlerinin izahına dair küçük bir risale
dir (Atıf Efendi K tp., nr. 150 1/2). 35. Esrii
rü'l-huruf(Süleymaniye Ktp., Hacı Mah
mud. nr. 2537, vr. 2lb-30b). 36. Risale et
TeJ:ıacci ii J:ıurufi't-tehecci (Bursa Eski 
Yazma ve Basma Eserler Ktp ., Genel, nr. 
162 [müellif hattı[) . 37. l:falsii'iJsu'l-J:ıu
ruf (Millet Ktp., Şer'iyye, nr. 1182, vr. 73b-
79b). 38. Kitabü Zübdeti'l-makiil (Hacı 
Selim Ağa Ktp ., Aziz Mahmud Hüday!, nr. 
449). 39. Malsaldt-ı Şey]]. İsma'il l:faJsJsı 
(Mecmü'atü't-tıutab ve'l-varidat) . 1118-
1124 (1706-1712) yılları arasındaki vari
datını ve şerhlerini ihtiva eder. Bir hatıra 
defteri niteliğindeki bu Arapça eserde 
müellifin şiirleri, düşünceleri, bazı ayet 
ve hadislerin açıklamaları. hayatıyla ilgi
li bilgiler ve mektuplaşmaları da yer alır 
(Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler 
Ktp., Genel, nr. 85/2). 40. Mecmu'a. 1122 
(1710) yılındaki hac yolculuğunu da an
lattığı eser, Mısır ve Hicaz'da bulunduğu 
sıradaki varidiltı ve şerhleridir. Bu Arap
ça mecmuada Mısır uleması ve meşayi
hinden bir kısmına hediye ettiği risaleler 
de yer almaktadır (Beyazıt Devlet Ktp., Ge
nel.. nr. 3507 [müellif hattı J) . 41. Kitdbü'n
Netice. Safer-Şewal 1136 (Kasım 1723-
Temmuz 1724) tarihleri arasındaki varidil
tı ve şerhlerine dair olan eser Ali Namlı 
ve İmdat Yavaş tarafından Latin harfle
riyle yayımlanmıştır (istanbull997) . is
mail Hakkı'nın Bursa Eski Yazma ve Bas
ma Eserler Kütüphanesi'yle (Genel, nr. 
66,71. 79, 84, 86, 87) diğer bazı kütüpha
nelerde (Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, 
nr. 645, Halet Efendi, nr. 789/3, Mihrişah 
Sultan , nr. 93, Esad Efendi. nr. 1667; iü 
Ktp., TY, nr. 2 I 53, 40 I 9, 9793; Hacı Selim 
Ağa Ktp., Az iz Mahmud Hüdayi, nr. 468; 
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Atıf Efendi Ktp .. nr. 1420/2) çok sayıda va
ridat türü eseri bulunmaktadır. 

C) Hadis. 1. Şer.f:ıu Nul]beti'l-fiker 
(Bursa EskiYazma ve Basma Eserler Ktp., 
Genel. nr. 35-37[müellif hattıJ). 2. Şer
J:ıu'l-lfadişi'l-erba'in (Bursa Eski Yazma 
ve Basma Eserler Ktp .. Genel, nr. 38. vr. 
ı•-ı4• [müellif hattıj). 3. Şerhu'l-Erbai
ne hadisen. İmam Nevevi'nin kırk hadi
sinin Türkçe tercüme ve şerh id ir (İstan
bul ı253. ı3ı3. ı3ı7) Müellifinbazıhadis 
şerhlerini ihtiva eden risaleleri de vardır 
(Bursa EskiYazma ve Basma Eserler Ktp .. 
Genel . nr. 41-42). 

D) Fıkıh ve Keliim. Şer.f:ıu Fı~hi'l-Key
dani(.Atıf Efendi K tp .. nr. 873 lmüellif 
hattıJ); Risale-i Mesaili'l-fıkhiyye (Bur
sa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp .. Ge
nel. nr. 161. vr. 34•-48• [müellifhattı]); Ri
saletü'l-Camia li-mesaili'n-naiia (Sü
leymaniye Ktp., Hacı Mahmud. nr. 2902); 
Kitabü '1-Fazl ve'n-neval (Bursa Eski 
Yazma ve Basma Eserler Ktp .. Genel . nr. 
83 1 müellif hattı J); İhtiyarat (Süleyma
niye Ktp .. Halet Efendi. nr. 414. vr. 134b
ı48b); Ecvibetü'l-Hakkıyye an es'ile
ti'ş-Şeyh Abdirrahman (Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi. ı 521/3 [müellif hattıJ); 
Şerhu Şuabi'l-iman (İstanbul 1304); 
Şerhu'l-kebair (RumQzü'L-künQz) (İs
tanbul 1257). 

E) Diğer Eserleri. 1. Şerhu Mukaddi
meti'l-Cezeri(Bursa Eski Yazma ve Bas
ma Eserler Ktp .. Genel. nr. 38/7 [müellif 
hattıJ). 2. Kitabü'l-Furu~. Çeşitli ilimiere 
dair bazı kavram ve terimierin açıklama
sınıihtivaeder(İstanbul ı251,1291.1310). 
3. Şer.t:ıu Risale ti'l-adabi'l-müna~ara 
li-Taşköbrizade (İstanbul ı273) . 4.Me
calisü'l-va'~ ve't-tegkir. Üsküp'te bulun
duğu sırada yaptığı vaaz ve nasihatlerini 
ihtiva eden Arapça bir eserdir (İstanbul 
1266. 1303) s. Kitabü'l-lfutabd' (ljatf
bü'L-tıutaba.') (Bursa Eski Yazma ve Basma 
Eserler Ktp .. Genel. nr. 85/1 [müellif hattı 1 ). 

6. Risale-i Gül (Risale-i Verdiyye) (İstan
bul BelediyesiAtatürk Kitaplığı. Osman 
Ergin. nr. 975/7). İsmail Hakkı'ya ait bir

kaç mecmua daha mevcut olup (İÜ Ktp .. 
TY, nr. 482; TY. nr. ı 999; Bursa Eski Yazma 
ve Basma Eserler K tp .. Genel. nr. 41) bun
lar genellikle şiirlerin i. mektuplarını, istin
sah ettiği bazı eserleri, notlarını, yer yer 

yaptığı tefsirleri, hadis şerhlerini ve bir 
kısım varidatını ihtiva eder (edebi eser
leri için aş . bk.). 

İsmail Hakkı'ya bazı eserler nisbet edil
mektedir. Bunlardan Abdülkadir Akçiçek 
tarafından Özün Özü adıyla sadeleştiri
len (İstanbul 1963) Lübbü'l-lüb ve sır-
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ru's-sır (İstanbul ı 289. ı 328) üs!Gp olarak 
İsmail Hakkı'nın eserlerinden farklıdır. 
Ayrıca müellif bazı kitaplarında eserleri

nin isimlerini verirken böyle bir risaleyi 
zikretmemektedir. Kütüphane kayıtla
rında Niyazi-i Mısri'ye de isnat edilen bu 
eserin Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya ait 
olması daha kuwetli bir ihtimaldir. İsmail 
Hakkı'ya nisbet edilen Risaletü Cila'i'l
~ulCıb da (Bursa Eski Yazma ve Basma 
Eserler Ktp .. Genel. nr. 82) Erzurum! u İb
rahim Hakkı'ya aittir. Şer.f:ıu Risaleti's
Sühreverdiyye (er-Rakimü'L-evvel) , Süh
reverdi'nin eserine yazılan bir şerhin İs
mail Hakkı tarafından yapılmış istinsahı

dır (Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler 

Ktp .. Genel. nr. 86/1 ). ŞerJ:ıu Risaleti VaJ:ı
deti'l-vücCıd li-Mevla Cami, Molla Cil
mi'nin eserinin eksik bir istinsahı olup ke
narında bazı haşiyeler vardır (Bursa Eski 
Yazma ve Basma Eserler Ktp ., Genel. nr. 
161/2). el-İksirü'l-mu'a~~am ve'l-J:ıace
rü'l-mükerrem, Muhammed el-Gamri 
el-Mısri'nin (ö. 1049/1639) eserinin İsma
il Hakkı tarafından yapılmış bir istinsahı 
olup baş tarafında yer yer hi'ışiyeler mev
cuttur (Bursa Eski Yazma ve Basma Eser
ler Ktp .. Genel. nr. 114) . Yine ona nisbet 
edilen Müntel]abat min Minhaci'l-'abi
din, Gazzali'nin Minhacü '1- 'abidin adlı 
eserinin mukaddimesinin İlyas b. Abdul
lah ei-İstanbüli tarafından yapılan istin
sahından ibarettir (Bursa Eski Yazma ve 
Basma Eserler Ktp., Genel. nr. 88). M üsta
kimzade Süleyman Sadeddin Efendi'nin 
mürşidin vasıfları ve riayetedeceği hu
suslarla ilgili eseri yanlışlıkla İsmail Hak
kı'ya nisbet edilerek Ahidname-i İsma
il Hakkı adıyla basılmıştır (İstanbul ı 329). 
Abdullah Besnevi'nin Tecelliyatü 'ara'i
si'n-nüşCış adlı Fuşuş şerhinin İngiliz
ce tercümesi de İsmail Hakkı'nın adıyla 
yayımlanmıştır (İsmail Hakkı Bursevi's 
Translation of and Commentary on Fusus 
al-Hikam, tre. Bülent Rauf. 1-IV. Oxford 
ı 986- ı 991). İsmail Hakkı'ya nisbet edilen 
Mul]taşar li-Taril]i İbn Hallikan, mü
ridlerinden Muhammed Kalbi tarafından 
şeyhinin istifadesi için hazırlanmış ve ona 
ait bir mecmuaya yazılmıştır (Bursa Eski 
Yazma ve Basma Eserler Ktp .. Genel. nr. 
161/ı ). MecmCı'atü'l-ed'iye'nin de (Sü
leymaniye Ktp .. Hekimoğlu Ali Paşa. nr. 
5 ı 9) İsmail Hakkı'ya ait olması uzak bir 
ihtimaldir. Tek nüshası bilinen eserin baş 
tarafında duaların İsmail Hakkı tarafın
dan seçildiğine dair ibareden başka ona 
aidiyetini gösteren bir işaret bulunma
maktadır. ŞerJ:ıu Kitabi'd-Dürreti'l-fa
l]ire ii keşii 'ulCımi'l-al]ire Gazzali'nin 

ölüm. kabir hayatı ve ahiret hallerine da
ir ed-Dürretü'l-ial]ire ii keşti 'ulCımi'l
al]ire adlı eserinin eksik bir şerhi olup ke

narında ismail Hakkı tarafından eklendiği 
anlaşılan hi'ışiyeler vardır (Bursa Eski Yaz
ma ve Basma Eserler Ktp ., Genel, nr. 86, 
vr. 265-297). Bursa Eski Yazma ve Bas
ma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan 
(nr. ı 7709) ve İsmail Hakkı'ya isnat edi
len Tetsiru Sureti Yusuf adlı eser Yakub 
Afvi'ye (ö. ı 149/ı 736) aittir. Manastırlı 
İsmail Hakkı'nın Türkçe Telsir-i Sure-i 
Ydsin'i de (İstanbul 13 ı6) yanlışlıkla ona 

nisbet edilmiştir. 
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