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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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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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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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büyük ilgi duyan Baklfnin on beş yaşın
da iken Hızır'ı gördüğü ve bu olayın ken
disini tasawufa yönelttiği de onun hak
kında nakledilen menkıbeler arasında 
yer alır. İlk tahsilini muhtemelen doğum 
yeri olan Fesa'da yaptı. Erginlik çağına 
varınca giderek güçlenen dini duygula
rının etkisiyle kendisini ibadete verdi ; 
bu arada Kur'an'ı ezberledi ve tahsil ile 
meşgul oldu. On yedi on sekiz yaşların

da iken babasının dükkanında çalıştığı 

bir sırada malları dışarı fırlatıp üstünü 
başını yırtarak dükkandan uzaklaştı ve 
sahraya kaçıp gitti; bir müddet tasav
vufi heyecanlarla başı boş dolaştı. Daha 
sonra sükün bulup tasawufa yöneldi ve 
süfilerin yolundan gitmeye karar verdi. 
Yirmi beş yaşında iken kendisini Şiraz'

da bir hankahta buldu ve burada ika
met etmeye başladı. Bu sırada, Fesa' da 
bulunduğu yıllarda intisap ettiği Şeyh 

Cemaleddin b. Halilei-Fesai ile karşılaş

tı . Bir süre Şah Ebü Muhammed ei-Cev
zak'ın ri batında kaldı. 1175 'te Ş iraz' dan 
Fesa 'ya döndü. Burada yazdığı Manp
ku'l- esriir bi -beyiini1-enviir adlı tasav
vufi eserinde Fars bölgesi emiri Tekle 
b. Zengi'nin cülüsu için dua etti. Tekle'
nin çağrısına uyarak tekrar Şiraz'a gitti. 
Onun ve yerine geçen Sa'd b. Zengfnin 
takdirini kazanarak himayelerine girdi. 
Baki! tasawufa sülükünün başlangıcın
da Irak, Kirman, Hicaz ve Şam'a seyahat 
etti. Onun lrak'a gittiği, Samerra yakın
larındaki Kantaratü'r- Reşaş'ta yaşayan 
Şeyh Cagir'in müridi olmasından anla
şılmaktadır. Kaynaklarda iki defa hacca 
gittiği , bir müddet Mekke civarında ika
inet ettiği de bildirilmektedir. Hayatı
nın sonuna doğru ayağına felç geldi. Şi 

raz'da vefat etti. Cenaze namazını Şiraz 
kadılkudatı Seyyid Şerefeddin Muham
med b. İshak ei-Hüseyni kıldırdı. Riba
tülkadim'in yanına defnedildi. Kabrinin 
XV. yüzyıla kadar bir ziyaretgah olması
na rağmen daha sonra hankah ve ima
retlerinin tahrip edilmesi, onun kurdu
ğu Rüzbihaniyye tarikatının halefieri ta
rafından devam ettirilmediğini göster
mektedir. 

Tarunu ve Tuhfetü'l - 'irfiin yazarı Şe
refeddin İbrahim , Deylemliler kabilesi
ne mensup olan Bakli ailesinin Büvey
hfler zamanında (932-1 056) Fars bölge
sine yerleşmiş olduğunu kaydeder. Ken
di ifadesine göre Bakli birden fazla evli
lik yapmış olup zevcelerinden biri, zama
nın büyük arif ve alimlerinden Şeyh Ali 
Sirac'ın kız kardeşi idi. Bu eşinden iki 
oğlu ve üç kızı olmuştur. Oğullarından 
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Şeyh Şehabeddin Muhammed dini ilim
leri tedris ile meşgul olmuş ve babasın
dan altı ay önce ölmüştür. İkinci oğlu 
Şeyh Fahreddin Ahmed, devrindeki ge
çerli ilimiere vakıf, faziletli ve çok iyi bir 
va iz olarak tanınmıştı; çeşitli eserleri ve 
şiirleri olduğu söylenen Şeyh Fahred
din'e babası büyük bir ihtimam göster
mişti. 620 ( 1 223) yılında vefat edince 
babasının yanına gömülmüştür. 

Çağdaşlarının sevgi, saygı ve takdirle
rini kazanan Baki! kaynaklarda "arifle
rin sultanı". "alimlerin burhanı" , " aşıkla 

rın misali" ve " abdalların serveri" gibi 
unvanlarla anılagelmiştir. Meşhur süfi 
Fahreddin-i lraki bir şiirinde ondan öv
güyle söz eder. Baklfnin yaratılıştan ta
sawufa yatkın olduğu Keşfü'l-esriir ad
lı eserinden anlaşılmaktadır. O da birçok 
süfi gibi Hızır'ın mürididir ve bütün sü
filerde olduğu gibi onda da tasawufta 
en yüksek mertebe olan insan-ı kamil 
mertebesine ulaşma arzusu vardır. 

Bakli' nin. tasawufta eriştiği yüksek 
dereceye layık olduğu konusunda ken
disine tam bir güveni vardı ve aynı za
manda devrinde "tek" olduğuna inanı
yordu. Kendisi de güzel olan Bakli güzel 
yüze, güzel sese aşık ve güzel kıyafete 
hayrandı. Ona göre güzellik, kendisini 
aniayabilmesi ve kendisinden zevk ala
bilmesi için sevilmeye muhtaçtır ve se
vilmelidir. O güzellikle aşkın ezelde söz
leştiklerini ve güzelliğin aşk için yaratıl

dığını söyler. Hayalinde melekleri kıvır

cık saçlı , yüzleri nurdan tüllerle örtülü, 
kulaklarında küpeler ve boyunlarında in
cilerle süslenmiş olarak tasawur eder. 

Tecelli* fikrine büyük önem veren Bak
li tecelliyi hulUI*den farklı görür. Onun 
engin ve derin tefekkürü esas itibariyle 
meleküt alemine (alem-i gayb) inhisar 
eder. Bu bakımdan adeta muhayyel bir 
alemde yaşar. Bu alemde yaşadığına öy
lesine inanmıştır ki söylediklerinin ve yaz
dıklarının hayali olduğunun farkında bi
le değildir. Bir defasında ilahi sıfatiarın 
güzelliğini düşünerek geçirdiği hayali bir 
gecenin fecrinde dünya ona tamamen 
ilahi bir hakikatle dolu olarak görünür. 
Bunun üzerine kendinden geçer; Allah 
kendisine tecelli eder ve bu suretle Al
lah ile buluşur. Baki! bu buluşma sıra
sında yaşadığı halleri şathiyyat tarzın
da ifadelerle ayrıntılı olarak anlatır. Bu 
vecd halinden sonra kendine gelir. An
cak akşam olunca Allah yine tarif edile
meyecek bir güzellikte ve vahdet deni
zinde ona kendisini gösterir. Keşfü'l-es
riir adlı eserinde naklettiği hayaller, M eş-

rebü 'l-erviiJı'ta süffnin aşması gereken 
1001 makamı açıklarken öne sürdüğü 
fikirler ve Kur'an ayetlerine te'vil yolu ile 
verdiği batını manalar. onun olağan üs
tü bir hayal gücüne sahip olduğunu gös
termektedir. O remz* ile temsil* ara
sındaki bütün iltibası kaldırır. Nitekim 
kendisinden önceki birçok süffnin vecd 
halinde söylediği şathiyyat türünden söz
leri şerhederek bunları şeriatla bağdaş
tırmaya çalışmıştır. 

Baklfde kırmızı bir gül renginde vuku 
bulan ilahi tecelli bütün manzarayı bo
yar, hatta göller bile kırmızı olur. Onun 
manada gördüğü şey şarap ve kan kır
mızısı renktir. Bu şarap gerçekte Allah 
aşıklarının O'na duydukları özlernin ka
nıdır. Baki! kendi kanının da alem-i gay
ba saçıldığını görür. Güzel yüzlülerin aş

kını tarikatının temeli kabul eden Bakli, 
sadece kronolojik olarak değil aynı za
manda güzelliği müşahede fikrinin ge
lişmesi bakımından da Ahmed ei-Gazza-
11 ile Fahreddin-i lraki arasında yer alır. 
Ona göre süffnin zahiri de batını da Yü
suf gibi güzel olmalıdır. Hz. Yüsuf Rüz
bihan'da cemalin timsalidir. Ya'klib pey
gamberin, oğlu Yüsuf'a olan derin sev
gisi insani aşkın tecrübi bir delilidir. Çün
kü Ya'küb'un aşkı Hakk'a aşktan ibaret
ti ve Yüsuf'un cemali de Hakk'ın cema
line aşık olma vesilesi idi. 

Aşk ve muhabbeti tasawuf nazariye
lerine esas yapanlardan biri olan Bakli. 
bu konudaki düşüncelerini 'Abherü'l
'iişı~in adlı eserinde açıklamıştır. O aş
kı Allah'ın kadim ve ezen bir sıfatı ola
rak telakki eder; Allah kendisini sevdiği 
için aşk, aşık ve maşuk süffnin nazarın
da birleşir ve tek kavram haline gelir. 
Allah 'ın tabiatın güzel şekilleri içinde 
tecelli ettiğini . Allah'a yakın olan kimse
nin her güzel şeyle yakınlık kurmuş ol
duğunu, gerçek süfflerin bu güzellikie
rin sırlarını tanıyıp idrak ettiklerini, an
cak bunları bilmeyenlere açıklamayı doğ

ru bulmadıklarını söyler. Sakli'ye göre 
sema ve raks salikin Allah yolunda va
racağı birer makamdır. Onun çok tesirli 
sema meclisleri tertip etmiş olduğu be
lirtilmektedir. S60'ta (1165) Şiraz'da in
şa ettirdiği ribatında kendi adını alan 
Rüzbihaniyye tarikatının temellerini atan 
Baklfnin tarikat şeceresi, Hafffiyye tari
katının kurucusu Ebü Abdullah Muham
med b. Hafff'e ulaşır. 

Eserleri. Hayatının büyük bir kısmını 
Şiraz'daki dergahında ve camide vaazla 
ve eser yazmakla geçiren Sakli'nin tef
sir, hadis, fıkıh ve özellikle tasavvuf sa-



hasında değerli eserleri vardır. Ölümün
den sonra eserlerinin dağıldığını, birço
ğunun kaybolduğunu söyleyen TuJ:ıie

tü'l- 'irfan yazarı tarunu Şerefeddin İb
rahim bulabildiklerinin adlarını kaydet
miştir. Ancak Şerefeddin İbrahim, Şed
dü'l-izar yazarı Ebü'l-Kasım Cüneyd-i 
Şirazi ve bu eserin naşiri Kazvini'nin ver
diği bilgilerle birlikte eserlerinin tam 
listesi tesbit edilebilmektedir. Günümü
ze kadar gelmiş olan eserleri şunlardır: 
1. Meşrebü '1-ervah •. Tasawuf hakkında 
geniş bilgi veren en önemli eserlerden 
biridir. Arapça yazılmış olan eserin Fars
ça adı Hezar u Yek Ma)(am'dır. Meşre
bü'l-ervah, kulun manevi yolculuğu sı
rasında aşması gereken makamlardan 
bahseder. Günümüze kadar gelen 1001 
makam üzere yazılmış tasawufi tek eser 
budur. Meşrebü'l-ervaJ:ı, tasawuf ede
biyatında o döneme kadar bilinmeyen 
birçok yeni makam ve terim ihtiva et
mesi bakımından da ayrı bir değer ta
şımaktadır. Eser Nazif Hoca tarafından 
yayımlanmıştır ( İ stanbu l 1974). 2. ~a'i
sü'I-beyan• ti J:ıa)(a'ilp.'l-Kur'an . Bak
li 'nin. Kur'an-ı Kerim'in işari tefsir*i 
hakkında günümüze ulaşan iki eserin
den biri olup Arapça yazılmıştır. Eserde 
Sülemi'nin Ha)(a'i)(u't-tefsir'i ve Kuşey
ri'nin Le ta, itü '1-işardt'ından faydalanıl
mış ve tasawufi terimiere geniş yer ve
rilmiştir (Haydarabad 1301) 3. Manp)(u'l
esrar bi-beyani 'l-envar. Bakli bu Arap
ça eserini ruhun bir nevi taşkınlığı olan 
şathiyeleri izah etmek için yazmıştır. 

Meşhur ve büyük sOfilerin şathiyyatının 
söz konusu edildiği eserin sonunda Hal
lac'ın Kitdbü't-Tavasfn'inin şerhive ta
sawuf terimlerinin bir fihristi yer alır. 

Eserin üç yazma nüshası bilinmektedir 
(bk GAL Suppl., 1. 735) Mantı)(u'J-es

rar'ın içinde bulunan Hallac 'ın Kitdbü't
Tavasin şerhinin bir kısmı L. Massignon 
tarafından yayımlanmıştır (Paris ı 913). 

4. Şerh-i Şathiyyat•. Arapça olan Manp
)(u'l-esrar'ın üç kat genişletilmiş ve Fars
ça olarak kaleme alınmış şeklidir. Bakli 
kendisinden önce yaşamış birçok aşık 
sütinin vecd halinde söyledikleri şathiy
yatı bu eserinde toplayıp açıklamıştır. 

Eser H. Corbin tarafından neşredilmiş
tir. (Tahran 1966, 1981). s. Risaletü'l-üns 
fi rı1J:ıi'l-kuds. Kaynaklarda çeşitli isim
lerle kaydedilen bu Farsça risale Risa
letü'l-kuds adıyla es-Seb 'u'l-meşani 
ile birlikte basılmıştır (nşr Muhsin HalT 
imadü'l-fukara. Şiraz 1342) 6. 'Abherü'l
ilşı~n·. Beşeri (mecazi) aşk ile ilahi (ha
kiki) aşktan bahseden bu eser, süfiyane 
aşk ve güzellik hakkında Farsça yazı!-

mış ilk eserlerdendir. Kitap M. Moin - H. 
Corbin tarafından yayımlanmıştır (Tah
ran-Paris 1953) 7. ŞerJ:ıu'l-J:ıucüb ve'l
estar fi makamali ehli'l-envar ve'l-es
rar (Kitabü 'l·İgane). Bakli bu Arapça ese
rinde bir hadiste geçen "el-igane" (ört
rnek) kelimesinden hareket ederek Al
lah'a vasıl olma yolundaki altmış altı per
denin (hicab) esrarını açıklamaya çalışır. 
Eserin yazma bir nüshası Londra'da bu
lunmaktadır (lndia Office. nr. 1285; bk. 
GAL Suppl., I. 735) 8. Seyrü'l-ervaJ:ı (el· 
M işba!) {f mükaşe{ati ba 'şi'l-ervah). Ruh
ların yaratılmadan önceki ve sonraki du
rumlarıyla insanın yaratılışından bahse
der. Bakli bu Arapça eserinde muhtelif 
tecelli şekillerini düşünür ve bunların 

manalarını izaha çalışır. Eserde bir çeşit 
narsisizm nazariyesi ele alınmıştır. Al
lah kendi aksi olan insanda güzelliğini 
temaşa etmekten hoşlanır. Kendisinin 
Allah'ın tecelligahı olduğunu bilen insan 
da kendine aşıktır (eserin yazmaları için 
bk. Hoca, s. 79) 9. Kitabü'n-Nükat (Ga

latatü 's -salikrn). SQfi ıstılahlarının bir lu
gatçesi olan bu Farsça eserin tek nüs
hası Paris Bibliotheque Nationale'dedir 
(bk. Hoca, s. 79) 10. Keşfü'l - esrar ve 
mükaşefetü '1- en var. Bazı kaynakların 

Kitabü'l-Envar fi keşfi'l-esrar olarak 
da zikrettiği bu eser Arapça'dır. Bakif
nin elli beş yaşında iken yazdığı Keşfü'l
esrar onun ruhi hayatını anlatan bir oto
biyografıdir. Bu kitabında çocukluğun

daki ilk hayallerinden başlayarak ma
nevi ve ruhi yükselişini. mükaşefe* ha
linde başından geçen hadiseleri ve mü
şahede esnasında kendisine görünen sır
ları anlatmaktadır. Bakli'nin bu eseri bil
hassa din psikolojisi bakımından çok 
önemlidir (nşr Nazif Hoca, istanbul 1971 ; 

Bakli'nin kaynaklarda adları geçen, fakat 
günümüze intikal etmem i ş olan eserleri için 
bk. Hoca. s. 83 vd.) . 

Bakli'nin Divan ü'l -ma 'arif adlı man
zum bir eserinden de söz edilmektedir. 
Kaynaklarda geçen bazı şiirlerini M. Moin 
'Abherü'l- 'aşıkin'in önsözünde yayım
lamıştır. Muhtemelen divanından alın

mış on bir bölüm ve 231 beyitten mey
dana gelen, TuJ:ıietü'l- 'irfan veya sonun
daki kayda göre TuJ:ıietü'l- 'urefa adını 
taşıyan mesnevi tarzındaki şiirinin tek 
nüshası istanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (FY. nr. 538, vr 
567"-570• ) Bu mesneviyi Danişpejüh Rilz
bihanname adlı eserinde yayımiarnıştır 
(s. 375-386) . Bakli'nin Konya izzet Koyu
noğlu Müzesi Kütüphanesi'ndeki numa
rasız bir mecmuada bulunan şiirleri Na
zif Hoca tarafından Rüzbihan al-Ba)(-

BAKT 

li ve Kitab Kaşf al-Asrar'ı ile Farsça 
Bazı Şiirleri adlı eser içinde neşredilmiş
tir (s. I I 9-138). 
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(~1) 

Hicri III. yüzyılın sonlarında 
V Asıt civarında ortaya çıkan ve 

hayvan eti yemeyi haram kabul edip 
sadece bakiiyat cinsi gıdaları 

mubah sayan bir grup Karmati'ye 
verilen ad 

(bk. KARMATILER). 

BAKT 
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Halife Hz. Ömer zamanından 
XIII. yüzyılın sonuna kadar 

Nube hıristiyanlarının 
Mısır valisine ödediği vergi. 

.J 

.J 

Kelimenin aslının Latince pactum ol
duğu ve bunun Grekçeleşmiş şekli olan 
paktondan Arapça'ya geçtiği kabul edil
mektedir. Helenistik dönemde karşılıklı 
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