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rinden tenkitli metni Murat Yurtsever ta
rafından doktora tezi olarak hazırlanmış 
(İsmail Hakki Divanı [İnceleme-Metin}, 

Bursa 1990) ve inceleme kısmı yeniden 
düzenlenmek suretiyle basılmıştır (bk. 
bi bl.). z. Mi'raciyye. 1121 'de (1709) 
Bursa'da yazılan 477 beyitlik manzume 
sanatlı ifadesi. muhteva zenginliği ve 
dile getirdiği yüksek duygular la edebiya
tımızın diğer mi'raciyyeleri arasında seç
kin bir yere sahiptir. Çeşitli nüshaları 
içinde Bursa Eski Yazma ve Basma Eser
ler Kütüphanesi'ndeki (Genel. nr. 124) 
müellif hattı ile olan tezhipli yazma ya
nında yine kendi yazısıyla olan bir diğer 
nüsha (TSMK. Emanet Hazinesi. nr. 1790. 
vr. 66b-82b) özellikle kaydedilmeye değer. 

Eserin 1267'de (1851) istanbul'da yapıl
mış bir baskısı vardır. Mesnevi şeklinde 
yazılan eserin diğer mi'raciyyelerle birlik
te işlediği motifler bakımından karşılaş

tırmalı olarak tahlil ve değerlendirmesi 
Metin Akar tarafından yapılmıştır (Türk 
Edebiyatında Manzum Mi'rac-nameler, s. 
171-172; ayrıca bk. indeks). 3. Manzu 
mdt. İsmail Hakkı'nın 1117 (1705) yılın
da kaleme aldığı 1 SO'yi aşkın manzume
si ni kendi el yazısı ile kaydetti ği bu mec
mua Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir 
(Halet Efendi. nr. 789. vr. 222b-252b) . Çe
şitli eserlerinde dağınık olarak yer alan 
şiirleri ise Mahmud Nasıh tarafından bir 
araya getirilmiştir ( Sübhatü 's-salikin, 
Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., 
Genel. nr. 1700). 

Şerhler i. 1. Ferahu 'r-ruh . Yazıcıoğlu 
Mehmed Efendi'nin Muhammediyye ad
lı eserine yaptığı geniş hacimli şerhtir. 
1105'te (1694) kaleme alınan şerh İsma
il Hakkı'nın en çok aranan, yazma nüsha
ları ve baskıları en fazla olan eseridir. 
Müellif hattı ile nüshası Bursa Eski Yaz
ma ve Basma Eserler Kütüphanesi'nde 
bulunan şerhin (Genel. nr. 59-61) toplam 
altı baskısı yapılmıştır (Bulak 1252. 1255. 
1256. 1258; istanbull274. 1294) . Kitabın 
Latin harfleriyle sadeleştiriimiş bir yayını 
da vardır (Ferahu 'r-RCıh, haz. Mustafa U t
k u. istanbul2000). z. Ruhu'l-Mesnevi. 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Me§ne
vi'sinin ilk 738 beytinin şerhidir. Gördüğü 
rüyalar ve aldığı manevi işaretler üzeri
ne yaptığını belirttiği şerhe sık sık kendi 
şiirlerinden de parçalar katmıştır. Müellif 
hattı nüshası Bursa Eski Yazma ve Bas
ma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan 
(Genel . nr. 72-74) bu hacimli şerhinde 
ikişer cilt halinde yapılmış iki baskısı var
dır(istanbull285.1287;eserüzerindeşu 

çalışma l a r yapılmı ştır: Muti Akkoyun. RCı-
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hü'l-Mesnevi'deki Metod ve Mesnevi'nin 
ilk On Sekiz Beyti, yüksek lisans tezi 1985. 
Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Ens
titüsü; Ahmet Sevgi, "İsmail Hakki Bur
sevl'nin Mesnevl Şerhi'nde (l. ci lt) Müel
life Ait Manzum Parçalar", VII. Milli Mev
lana Kongresi. Tebliğler, Konya ı 994. s. 
43-48). 3. Kitabü'l-Envar. Doksan dokuz 
beyitlik bu kaside içinde geçen tasawufi 
ıstılahiarın yine kendisi tarafından yapıl
mış şerhiyi e birliktedir. Müellifin 1121 '
de ( 171 O) kaleme aldığı eserin kendi hattı 
ile bir nüshası Süleymaniye Kütüphane
si 'nde bulunmaktadır ( Mihrişah Sultan. 
nr. 189). N evin (Gümüş) Mete eser üzerin
de doktora çalışması hazırlamış (İsmail 
Hak ki Bursevi'nin Diğer Eserlerine Müra
caatla, Kitabü'l-Envar Şerhive Şerh Me
todu, 1998. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü). M. Murat Yurtsever de 
eseri bir makaleye konu etmiştir ("İs mali 
Hakki Bursevl'nin Kitabü'l-Envarı". Ulu
dağ Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 

Vl l/7 1 19981. s. 279-296) . 4. ŞerJ:ı-i Na?
mü 's-sülilk. ibnü'I-Farız'ın Na?mü 's-sü
Wk (et-Ta'iyye) adlı kasidesinin ilk dört 
beytinin şerhi olup müellif hattı nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 
( Mihrişah Sultan. nr. 189/I ). S. Şerh-i 
Pend-i Attar. Ferldüddln-i Attar'a isnat 
edilen Pendname'ye yaptığı geniş hacim
li bir şerhtir. Müellif hattı nüshası Bursa 
Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüpha
nesi'nde bulunan şerh (Genel . nr. 68-69) 
çok rağbet görmüş olduğundan çeşitli 
yazma nüshaları bulunduğu gibi iki de 
baskısı vardır (istanbul 1250. 1287). Eser 
üzerinde bir yüksek lisans tezi hazırlan
mıştır ( Rafiye D uru. Bursaltİsmail Hakkı'
nın Şerh-iPend-i Attar'ı [İnceleme-Metin}, 
Ege Üniversitesi. 1998. Sosya l Bilimler 
Enstitüsü). 6. Şerh-i Ebyô.t-ı Hacı Bay
ram-ı Veli. Hacı Bayram-ı VeiT'nin, "Çala
bım bir şar yaratmış" mısraı ile başlayan 
manzumesinin şerhi olup müellif hattı 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
kayıtlıdır (Esad Efendi. nr. 1521/1 ). 7. 
Şerh-i Ebyat-ı Yunus Emre. Yunus Em
re'ye atfedilen iki şathiyye ile iki ilahinin 
şerhidir (Süleymaniye Ktp .. Esad Efendi. 
nr. I 52112 . 4. 6. 71 m üellif hattı i) . 8. Şerh-i 
Nazm-ı Ahmedi. İsmail Hakkı'nın, şai
rinin hangi Ahmed! olduğunu bilmediği

ni belirterek şerhettiği hece vezniyle ya
zılmış yedi beyitlik bu şathiye Dukakin
zade Ahmed Bey'e (X./XVl. yüzy ıl ) aittir. 
Müellif hattı nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndedir (Mihrişah Sultan . nr. 189/ 
ı. vr. 103"-106"; Esad Efendi. nr. 1521. vr. 
81 b-86"). istanbul'da basılan ( 1330) şerh, 

Cemal Kurnaz ve Mustafa Thtçı tarafın
dan da neşredilmiştir (Bitmemiş Ot Dibin
de Doğmadıcak Bir Göcen: Şerh-i Nazm-ı 
Ahmed, An-kara 2000). 9. Şerh-i Nazm-ı 

Hayreti. Bu mutasawıf şairin, "Sinemin 
bağında bitmiş bir ağaçta dört dal" mıs
raı ile başlayan manzumesine şerhtir (Sü
leymaniye Ktp .. Hacı Mahmud. nr. 2749/ 
5'tekinden başka Hacı Selim Ağa Ktp., Aziz 
Mahmud Hüdayl'de üç nüshası daha var
dır). 10. Şerh-i Ebyat-ı Hasan-ı Kadiri. 
Çağdaşlarından olduğu anlaşılan bu mu
tasawıf şairin, "Bu gönül hem Hak'tadır 
hem anda Hak" mısraı ile başlayan man
zumesinin şerhi olup istanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi'ndeki (TY. nr. 3339/3) 
nüshadan başka Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde de iki nüshası mevcuttur. 
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~ M . MURAT YURTSEVER 

İtikadi Görüşleri. Akaid konularında 
genellikle Ehl-i sünnet' e mensup olduğu
nu söyleyen İsmail Hakkı Bursevl tasav
vufta Muhyiddin ibnü'I-Arabl ekolüne 
bağlı olduğundan bilgi bahsi, u!Ghiyyet, 
nübüwet ve ahirete ilişkin meselelerde 
farklı görüşler benimseyip SGfiyye akai
dinin temsilcileri arasında yer alır. Ona 
göre "Ehl-i sünnet" kavramı Hz. Peygam
ber'in, ashabın ve tasawuf erbabının sün
netine tabi olanları ifade eder; "ehl-i bid
'at" ise bunlara muhalefet edip cüz'i akla 
uymayı benimseyenleri anlatır. Böylece 
İsmail Hakkı sünnetin kapsamına meşa
yihin görüş ve davranışlarını da dahil eder 



(İsmail Hakkı Bursevl, RCıfw 'l-beyan, ı. 
ı 69; IV, ı 92). Bursevl'nin belli başlı itikadl 
görüşlerini şöylece özetlemek mümkün
dür: 

Bilginin zahiri kaynakları yanında batı
ni kaynakları da mevcut olup bunlar vahiy 
ve ilhamdan ibarettir. Ledünnl veya keşfi 
adı verilen bu bilgilere sadece arnel-i sa
lih işleyen takva sahipleri ulaşır. Vahiy ve 
ilham, doğrudan doğruya Allah'tan alın
ması bakımından aynı olmakla birlik
te edebe riayet etmek amacıyla vahyin 
peygamberlere, ilhamın ise ve!Tlere mah
sus olduğu söylenir. Kişi kemale erince 
ilahi feyizleri almaya elverişli hale gelir 
ve açık bir şekilde Allah'tan bilgi aldı
ğını farkeder. Bunun Allah'tan geldiğini 
bilmek için başka bir bilgiye de ihtiyaç 
duymaz. Bu tür bilgiyi reddetmek insanı 
cehenneme götüren davranışlardan bi
rini oluşturur (a.g.e., ll, 285; V, 271, 275 ; 
VIII, 344 ). Keşif ve ilham yoluyla elde edi
len bilgiler peygamberlerin tebliğleriyle il
gili tereddütleri ortadan kaldıran bir ma
hiyet arzeder. Nitekim keşfen sabit olan 
bir hadis, isnad zincirinin bulunmaması

na rağmen hadisçilerin rivayet ettiği ha
disten daha sahihtir, zira keşif ehli hadisi 
doğrudan doğruya Hz. Peygamber'den 
alır (İsmail Hakkı Bursevl, Kenz-i Mahfi, s. 
ı O) . Keşfi bilgiler naslarda haber verilen 
gayb alemiyle ilgili problemierin çözülme
sinde de kullanılabilir (İsmail Hakkı Sur
sev!, RCıf:ıu '/-beyan, IX, I 85). 

Allah'ın zatı ve sıfatları konusunda bilgi 
edinmek için en önemli kaynak Kur'an-ı 
Kerim'dir. Bu alanda kesin bilgiye ulaş 

mak, ilahi isimleri sürekli zikredip bütün 
benliğiyle bu noktada yoğuntaşmak sa
yesinde mümkün olur. Bunu tam olarak 
gerçekleştiren kişinin kabiliyetine göre 
ilahi isimlerle ruhu arasında bir ilişki mey
dana gelir. ilahi ve kevni sırtara dair bilgi
lere ulaşır ( a.g.e., lll, 307). İlahi feyizlere 
mazhar olan kişi sonunda Allah'tan baş
ka hiçbir varlığın bulunmadığını, kainatın 
ilahi tecellilerden ve masıvanın hayaller
den ibaret olduğunu anlar. Tevhidin ha
kikati olan "la mevcude illallah" derece
sinde bulunan kişi öyle bir makama yük
selir ki onda kul rab olur ve her şeyi Allah 
ile aynı görür. Bu noktaya erişen insan 
kendini yokluk mertebesinde bulur, böy
lece Allah ile halvet hali gerçekleşir ve 
kenz-i mahfi adı verilen ilahi bir makam 
zuhur eder. Vahdet makamı olan bu hal
de kulun varlığı ortadan kalkar ve sadece 
Allah'ın varlığı kalır (a.g.e. , VI, 402; İsmail 
Hakkı Bursevl, Kitabü 'l-Hitab, s. 162-163; 
a.mlf .. Kenz-i Mah{'f,s. 155). 

Tevhidin "la ilahe illa h u, la ilahe illa en
te, la ilah e illa ene" şeklinde üç m ertebe
si bulunduğu gibi şirkin de açık, gizli ve 
en gizli üç derecesi vardır. Açık şirk puta 
tapmaktır. Bundan kurtulmanın tekyolu 
tevhiddir. Gizli şirk, dünyaya ve nefis ar
zularına meylederek rububiyyetin dışın
daki şeylere iltifat etmektir. Bundan kur
tulmanın yolu "bir"i "bir" için "bir"le bir
Iemektir (vahdaniyet) . Gizli şirk seçkin kul
lar için söz konusudur. En gizli şirk ise 
Allah'tan başka varlık görmek ve benli
ğin mevcudiyetine inanmaktır. En seçkin 
kullara ait olan bu şirkten kurtulmak na
sutiyyeti yok edip lahutiyyette beka bul
makla (vahdet) mümkündür (İsmail Hak
kı BursevT,RCıf:ıu'l-beyan, ll, 219). 

İlahi isim ve sıfatlar, Allah'ın yaratıklar

la ilişki kurmasını sağlayan ve zatıyla ya
ratıkları arasında bir tür perde fonksiyo
nu gören vasıtalardır. Esasen Allah için 
biri ahadiyyet, biri de vahidiyyet olmak 
üzere iki mertebe vardır. Birincisinde Al
lah her türlü nitelikten müstağni olan 
mutlak varlıktır. İkincisinde ise isim ve 
sıfatlar alarak kulları tarafından bilinme
si mümkün hale gelir. İsimler ve sıfatlar 
tevkifidir. İlahi kelam harf ve seslerden 
oluşmadığı halde Hz. Musa duyduğu ke
lamın Allah'a ait olduğu konusunda zaru
ri bir bilgiye sahip kılınmış, sanki bütün 
varlığıyla onu algılamıştır. Ahirette de ila
hi kelamın duyulması bu şekilde gerçek
leşecektir (a .g.e., VI, 322). Haberi sıfatlar 
mecazi anlam taşır. Allah zatıyla değil za
tının nurları ve sıfatlarının tecellileriyle 
her yerde mevcuttur. Allah, zatını ve sı
fatlarını yaratıklara tanıtırken azam et ve 
kibriya konusunda zihinlerinde oluşan 
kavramları seçmiş ve kibriyasını anlatır
ken arştan söz etmiştir. Veli kullarının 
kalpleri onun arşıdır. bütün sıfatlarıyla 
onlara istiva etmiştir (a.g.e., ı. 403-404; 
V, 365; VI, !Ol; VII I, 166). 

Mutlak olarak bütün oluşlardan sıyrıl

mak anlamında tam bir "insilah" vuku 
bulup beşeriyet halinin yok olmasından 
sonra insanın Allah'ı dünyada kalp gö
züyle (bas1ret) görmesi mümkündür. Pey
gamberler, hatta ve!Tler bu dünyada Al
lah'ı kalp gözüyle görmüşlerdir. Madde 
alemini aşan Hz. Peygamber ise cisim su
retine bürünen sırrı ve ruhuyla, yani ba
sar ve basiretiyle keyfiyetsiz olarak rab
bini görmüştür. Allah'ın rüyada görül
mesi de mümkündür, zira rüyada gören 
göz değil kalptir. Nitekim seleften pek 
çok kimsenin Allah'ı rüyada gördüğü nak
ledilmiştir (a.g.e., lll, 77-80, 232; V, I 22; 
IX, 222) Ahirette herkes Allah'ı inandığı 
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gibi, insan-ı kamil olanlar ise tam olarak 
göreceklerdir. 

Peygamber, ilahi feyizleri vasıtasız bir 
şekilde alma kabiliyetine sahip olan kim
sedir. İnsanın Allah'ın yeryüzündeki hali
fesi olmasının manası da budur. Bütün 
insanlar Allah 'ı bilmek için aklı kullanmak
ta eşit oldukları halde peygamberler kalp
lerinde açılan bir yolla vahiy alarak diğer 
insanlardan ayrılır. Peygamberlerin hep
si insanları inkar, şirk, bilgisizlik, kötülük 
ve ahlaksızlıktan kurtarıp Allah'ın varlığı
nı ve birliğini, bilgi üretmeyi, iyilikyapma
yı ve erdemli olmayı öğretmek suretiyle 
onları yüce değerlerle bezemişlerdir. İlahi 
kitapla rın özeti bundan ibarettir ( a.g.e., 
l, 181 , 224, 439; IV, 425; V, 257; VI, 323; VIII, 
228). Allah'ın peygamberleri gönderme
sinden maksat Hz. Muhammed'in varlı 

ğıdır. Önce gönderilen peygamberler in
sanlara onun nübüwetini müjdelerneye 
yönelik bir hazırlık safhası teşkil etmişler
dir. Zira ilk defa "akl-ı ewel" veya "felek-i 
a'la" diye de bilinen Hz. Muhammed'in 
ruhu yaratılmıştır. Yaratıkların ilki ve aslı 
olduğundan ona ümml denilmiştir. Ölü
leri diriltmek gibi pek çok mucizesi var
dır. Çelişki taşımayan Kur'an gibi hacim
li bir kitabı getirmesi onun ilmi mucize
sini oluşturur. Ebeveyni diriltilmiş ve ona 
iman ettikten sonra tekrar ahirete inti
kal etmiştir. 

Resulullah örfi anlamda son peygam
ber olmakla birlikte nübüwetin "Allah'
tan haber vermek" şeklindeki asıl anlamı 
dikkate alınırsa peygamberlik kıyamete 
kadar devam edecektir. Hatemü'n-ne
biyyln oluşu nübüwetinin çocuklarına in
tikal etmediği anlamına gelir. Allah'tan 
doğrudan haber alanlara, Cebrail vasıta
sıyla vahye mazhar olanlar tarzındaki örfi 
anlamıyla ne bl değil veli d enilir. Şu halde 
gerçek anlamda nübüwet sona ermeyip 
ümmet içindeki ve!Tler aracılığıyla devam 
etmektedir (a.g.e., ı. 217; ll, 245; lll, 253, 
255; VII, 187; IX, 501 ). Her mürnin bir veli
dir. ancak velayetin en yükseği fena mer
tebesine erişip Allah'la beka bulmaktır. 
Hz. Peygamber'in varisi olan ve!Tler kaina
tın manevi direkleridir. İnsan ruhu bede
nini terkedince ceset çürüyüp dağıldığı 
gibi velayet sona eripartık veli zuhur et
meyince kainat dağılacak ve kıyamet ko
pacaktır. Allah'a ve peygamberlere ima
nın yanı sıra vel'ilere de inanmak gerekir. 
Kesblolduğu zannedilirse de esasen nü
büwet gibi velayet de vehbldir. Vasıtasız 
bir şekilde Allah'la irtibat kuran ve!Tlerin 
getirdikleri bilgilere "ilham ayetleri" ve
ya" batıni vahiy" denilir. Peygamberler 
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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.) . 

BİBLİYOGRAFYA : 
İsmail Hakkı Bursevi. RCı/:ıu ' /-beyan, İstanbul 

1389, tür.yer.; a.mlf. , Kitabü'l-ijitab, istanbul 
1256,s.4-20, 37,43,47-52, 59-62,66-67,72-
79,81,95-97, 104-105, lll, 115, 121, 127-
133, 136,138, 142, 162-163; a.mlf .. Kenz-i 
Mahfi, İstanbul 1980, s . 10-11, 16-28, 30-36, 
43-44, 67-69, 155; a .mlf., Kitabü'n-l'fetfce(nşr. 
Ali Nam lı- imdat Yava ş). istanbul 1997, 1, 71, 
206 , 268; ll, 225, 294 , 382; Mehmet Ali Ay
ni. Türk Azizleri 1: İsmail Hakkı , İstanbul 
1944, s . 120, 161, 219-220; el-Mu 'cemü 'ş-şCıfi, 
s. 579; Cağfer Karadaş , İbn 'Arabi'nin İtikadi 
Görüşleri, istanbul 1997, s. 26, 30 , 53-55, 80-
81, 91-95; İbrahim Çapa k. Bir Din Felsefesi 
Problemi Olarak Bursa/ı İsmail Hakkı 'da (J{Cı
hiyyet (yüksek lisans tezi ı 997). MÜ Sosyal Bi
limler Enstitüsü, s . 123; Ahmed Said Süleyman, 
"Vai)detü'1-vücüd ve ba<zu'I-efkari'1-Batıniy
ye fı'l-kütübi't-Türkiyye li-isma'il J:lal}l}i ei
Bursev!", Cami'atü'l-~ahire Mecelletü Külliy
yeti 'l-adab, XXX/1-2, Kahire 1968, s. 1 vd. 

li! YusuF ŞEvKi YAvuz - CAGFER KARADA Ş 

r 
iSMAİL HAKKI iZMiRLi 

ı 

L 
(bk. İZMiRLi , İsmail Hakkı) . 

_j 

r 

L 

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 


