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~ TAYYAR A LTlKULAÇ 

ı 
BAKKALZADE İSMAİL HAKKI 

1 

(1830 -1921) 

Son devir 
Osmanlı müderrislerinden. 

L _j 

Çaykara'da Ataköy'de (Sinek) doğdu. 
İlk öğrenimine burada müderrislik ya
pan babası Mehmed Efendi'nin yanın
da başladı. Daha sonra yörenin meş
hur müderrislerinden Abbas Efendiza
de Mehmed Efendi'den ders alarak İs
lami ilimler alanındaki tahsiline devam 
etti. 1878'de Erzurum'da Osmanlı- Rus 
Harbi'ne katıldı. Hocasının bu savaşta 
şehid düşmesi üzerine savaş sonrasın
da yarım kalan öğrenimini Akdoğan (Yu
karı Hopşera) köyü müderrisi Hafızzade 
İsmail Efendi'nin yanında tamamladı. 

Önce Tonya'nın Kumyatak köyündeki 
İskenderli Medresesi'nde başladığı mü
derrislik görevine sırasıyla Vakfıkebir'de 
ve Of'un Uğurlu (Çifaruksa) köyünde de
vam etti. Yaklaşık otuz yıl boyunca otur
duğu Uğurlu'da bir medrese kurdu ve 
buradan yüzlerce öğrenci mezun etti. 

Uğurlu'da bulunduğu sırada boşalan Of 
müftülüğüne yörenin müderrislerince 
ittifakla seçildiği halde öğretim faaliye
tine engel olacağı düşüncesiyle bu gö
revi kabul etmedi. Ruslar' ın Trabzon'u 
işgali sırasında yaptığı etkili vaazlarla 
halkı cihada çağırdı ; topladığı milis kuv
vetlerinin başına geçerek Rus ordusu
nun Baltacı deresinden geçmesine en
gel olmaya çalıştı. 1902'de kendi köyü
ne dönerek burada ve Maraştı (Paçan) 
köyünde ders akutmaya devam etti. 
Bakkalzade doğduğu köyde vefat etti; 
mezarı Sinek Camii'nin yanındaki kab
ristandadır. 

Öğrencilerinden Kamazade Mustafa 
Efendi'nin verdiği bilgilere göre hayatı
nı İslam ilimlerini öğrenmek ve öğret
mekle geçiren İsmail Hakkı Efendi, on 
yedi dönem icazet vererek 2000'e yakın 
öğrenci yetiştirmiştir. Hayatı. çoğu sa
vaşlarla geçen Osmanlılar'ın son döne
mine rastladığı için talebeleri ve ilmi 
faaliyetleri hakkında fazla bilgi mevcut 
değildir. Bilinen en meşhur talebeleri. 
Maraştı köyü müderrislerinden İdris 
Efendi ile son dönem kıraat alimlerin
den Mehmet Rüştü Aşıkkutlu'dur. is
mail Hakkı Efendi tedris faaliyeti yanın
da eser telif etmekle de meşgul olmuş
tur. Tasawuf, belagat ve mev'izaya dair 
bazı eserler yazmış, ayrıca mantık ve 
kelamla ilgili bir iki eser tercüme et
mişse de özel kütüphanesinde bulunan 
kitaplarının hemen hemen tamamı bir 
yangında yok olmuştur. Kurban Risale
si, Kırk Hadis, Manzum Ot Kasidesi, 
Mecalis-i Cihadiyye, Fatiha Mev'izası 
vb. adlar taşıyan eserlerinden geriye sa
dece el-Kati ii şerhi'l - 'Aru:i adında be-
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!smail 
Hakkı 

Efendi 'ye ait 
ei-KiJ.{f 

tr şerf:ıi'l· 'Arat 
adl ı eserin 
iki sayfas ı 

(DiAKtp .• 

nr. 11.231) 

BAK Ll 

lagatla ilgili Arapça bir kitabı kalmıştır 
(DİA Ktp . nr ı ı .231 ). Orta boy otuz yedi 
varaktan ibaret olan kitap, Ebü'I-Ceyş 
ei-Ensari'ye ait el-Mul]tasar ii 'ilmi'l
'aru:i adlı eser üzerine güzel bir üslüpla 
yazılmış, tatminkar açıklamalar ihtiva 
eden bir şerhtir. Müellif mukaddimede 
eserini müderrisliğinin ilk yıllarında Kum
yatak köyünde telif ettiğini kaydetmek
tedir. 
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M YusuF ŞEvKi YAvuz 

L 

B AKLİ 
(~1) 

Ebu Muhammed Sadrüddln 
Ruzbihan b. Ebi Nasr el-Baki! 

(ö. 606 / 1209) 

iranlı meşhur sufi, alim ve şair. _j 

. Fesa 'da doğdu. Kaynakların doğum 

tarihi hakkında verdiği bilgiler farklıdır. 

Ancak Meşrebü'l - erva]ı'ın sonunda ese
rini 16 Zilkade 579 ( 1 Mart 1184) tari
hinde tamamladığı zaman elli iki yaşın
da bulunduğunu kaydettiğine göre 526-
527'de ( 11 32-1133) doğmuş olmalıdır. 
Nitekim başka kaynaklarda da bu tari
hi teyit eder mahiyette bilgiler vardır. 
Asıl adı Rüzbihan , en meşhur lakabı ise 
Sadreddin'dir. Babasının sebzeci olma
sından, _kendisinin de gençliğinde bu iş

le uğraşmasından dolayı ei-Bakli nisbe
siyle tanınmıştır. Ayrıca şathiye * leriyle 
ünlü olduğundan Şeyh-i Sattah diye de 
anılır. 

Bakli'nin dini kurallara bağlılığı olma
yan bir çevrede doğup büyümesine rağ
men daha öğrencilik çağında canlı bir 
din şuuruna sahip olduğu, okul arka
daşlarına, "Allah'ı tanıyor musunuz?" gi
bi ilginç sorular sorduğu, "Allah mekan 
ve cihetten münezzehtir" şeklindeki bir 
cevabın kendisini çok etkilediği, hatta 
bu yüzden vecd ile kendisinden geçtiği 
söylenir (bk. Hoca, s. 22). Rivayete göre 
Bakli on beş yaşiarına kadar birkaç de
fa ilahi cezbeye kapılmış, bu manevi hal
ler onda derin bir sevgi duygusu geliş
tirmiş, her şeyin kendisine en güzel bir 
biçimde görünmesine yol açmıştır. Ço
cukluk yaşlarından itibaren zikre karşı 
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