
sındaki ilişkilerde ilahi iradenin rolünün 
keşfedilmesi" anlamında kullanılır. Nite
kim ilk sufilerden Hakim et-Tirmizi hik
meti "kalbin ilahi sırtara vakıf olması". 
Ebu Osman el-Mağribi "hak olanı söyle
mek" şeklinde tarif etmişlerdir. Hakim 
et-Tirmizi'ye göre "hikmet-i ulya" veya 
"hikmet-i hikmet" denilen hikmet türü 
peygamberlere ve velllere has bir ilimdir 
(l:fatmü'l-evliya', s. 348, 362); bu anlam
da hikmet keşf yoluyla ulaşılan tasawufı 
bilgidir. 

Kuşeyri sufılerin hikmeti açlıkta aradık
larını söyler. Ona göre günah ve cehaletin 
kaynağı tokluk, ilim ve hikmetin kayna
ğı açlıktır (Risale, s. 236) . Hikmet midesi 
boş olanlarda bulunur (a.g.e., s. 256). Ba
yezid-i Bistami, "Bu marifete ne ile ulaş
tın?" sorusuna. "Boş mide ve çıplak be
denle" şeklinde cevap verdiğine göre 
(a.g.e., s. 91) hikmetle marifet aynı anla
ma gelmektedir. Yusuf b. Hüseyin er-Razi 
hikmetin arnelle kazanıldığını söyler (Sü
lemT, s. 189). Hikmet sahibi olmanın ala
meti sürekli olarak sükut etmek ve ihti
yaçtan fazla konuşmamaktır (a.g.e., s. 
226). Hikmeti elde etmek için dünyevi 
kaygılardan uzak kalmak gerekir. 

Tasawufı bilgi olarak hikmet ehli olma
yana verilmez, ehli olandan da esirgen
mez. Hikmeti ehli olmayana veren ona za
rar vermiş. ehlinden esirgeyen de ona 
zulmetmiş olur (a.g.e., s. 26, 32) . Sufile
rin bu konuda dikkatli olmalarının sebebi 
hikmeti dinleyip de kabul etmeyenin gü
nahkar. ona göre davranmayanın ise mü
nafık olacağına inanmalandır (a.g.e., s. 
387) . öte yandan hikmetin kimlerde bu
lunmayacağı hususuna da dikkat çekil
miş . Fudayl b. İyaz, bid'atçılarla düşüp 
kalkanların hikmete sahip olamayacağını 
ifade etmiştir (a.g.e., s. 10). 

İlk sufılere göre hikmet çabayla kaza
nılan, özenle korunan çokdeğerli bir gizli 
bilgidir. Bu bilgiye sahip olan kişiye hakim 
denir. Ebu Bekir el-Verrak'a göre pey
gamberlerden sonra en yüksek derecede 
bulunanlar hakimlerdir (a.g.e., s. 226). 
Hakim et-Tirmizi ise hakimierin peygam
berler ve sıddiklardan sonra Allah katın
daki yerlerini alacaklarını söyler (a.g.e., 
S. 33). Tasawufta bazan arifle hakim eşit 
kabul edilir. bazan da arif hakimden üs
tün görülür. Hakim et-Tirmizi'ye göre ali
min mertebesi konuştuklarının altında, 
hakimin mertebesi konuştuklarıyla aynı 
seviyede, arifinki ise konuştuklarının üs
tündedir. 

Hikmeti ilk defa bir tasawuf terimi ola
rak ele alıp inceleyen Herevi onun üç mer
tebesinden bahsetmiş. daha sonra takip
çileri Herevi'nin bu görüşlerini çeşitli şe
killerde yorumlamışlardır. Herevi'ye göre 
hikmetin birinci derecesi bir durumu, bir 
işi görmek, bilip tanımak. ikinci derecesi 
bunu ifade etmek, üçüncü derecesi onu 
uygulamak ve yaşamaktır ( Şad Meydan, 
s. 59). Felsefe kültürünün iyice yaygınlaş
tığı dönemlerde sufılerin hikmet tanım
larının da felsefıleştiği görülmektedir. Ni
tekim İbnü'l-Arabi'nin tasawufı görüşle
rine bağlılığıyla tanınan Abdürrezzak el
Kaşani hikmeti "asıllarına uygun olarak 
eşyanın mahiyeti, nitelikleri. özellikleri. 
hükümleri. sebep-sonuç bağlantısı, var
lıklar alanındaki sıkı düzenin sırrı hakkın
da bilgi sahibi olmak. bu bilginin gereği
ne göre hareket etmek" şeklinde tanım
lamıştır (lştllanatü 'ş-şüfıyye, s. 61 ). Kaşa
ni ayrıca biri söylenen hikmet. diğeri söy
lenemeyen hikmet olmak üzere hikmeti 
ikiye ayırmakta. ilkine şeriat ve tarikat, 
ikincisine hakikatin esrarı adını vermek
tedir. Ona göre rüsum uleması ve halk 
ikinci hikmetten bir şey anlayamaz. 

Sonraki dönemlerde sufilerin hikmet 
konusunda verdikleri tariflerde hikmetin 
bilgi ve eylemle ilgili yönü aynı derecede 
vurgulanmış. bunun sırri bir bilgi olduğu
na işaret edilmiştir. Bununla beraber ta
sawuf tarihinde hikmeti konu alan en ün
lü eser olan İbnü'l-Arabi'nin Fuşıl.şü'l-1;1-
kem'i tamamıyla teorik mahiyettedir. 

İlk sufıler hikmet konusunda bazı risa
leler kaleme almışlardır. Ebu Bekir el-Ver
rak'ın (ö. 280/893) Risale fi'l-l;ikme ve't
taşavvuf adlı eseriyle ZünnGn el-Mısri'ye 
nisbet edilen Risale fi'l-l;ikme bunlar
dandır (Sezgin, V, 643, 647). İbn Ataullah 
el-İskenderi'nin el-Ijikemü'l-'Ata'iyye 
adlı eseri 300 kadar hikmetli sözü ihtiva 
eder. Şehabeddin es-Sühreverdi ei-Mak
tCıi,Ijikmetü'l-işra]s adlı eseriyle kendi
ne has bir tasawuf felsefesinin öncülü
ğünü yapmıştır. Ahmed Yesevi'nin hike
ml şiirlerini ihtiva eden eseri de Divan-ı 
Hikmet adıyla anılır. Ahmed er-Rifai'nin 
el-ljikemü'r-Ritd'iyye adlı risalesi de 
onun bazı Hikmetli sözlerini ihtiva eder. 

Tasawufta hikmete verilen önem sebe
biyle bazı sufılerin "hakim" lakabıyla anıl
dıkları görülmektedir. Hakim et-Tirmizi 
ve Hakim Sen ai gibi Orta Asya Türk sufi
lerinden Hakim Ata Süleyman Bakırganl 
de ününü bu kavramdan alır. Safi, Süley
man Ata'yı tanıtırken "hikmet-amiz" söz
lerinin, "i b ret- engiz" latifelerinin Türki s-
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tan'da meşhur olduğunu belirttikten 
sonra, "Her gördüğün kişiyi Hızır bil, her 
geceyi Kadir bil"; "Herkes yahşi biz ya
man, herkes buğday biz saman" şeklinde
ki özdeyişlerini bu hikmetlere örnek ola
rak göstermektedir (Reşehat Tercümesi, 
s. 18-19). 
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HiKMET 
(~) 

Şehbenderzade 
Ahmed Hilmi tarafından 
İstanbul' da önce haftalık, 

daha sonra günlük olarak yayımlanan 

L 
siyasi ve fikri gazete. 

_j 

21 Nisan 191 O- 25 Ekim 191 2 tarihleri 
arasında farklı boyutlarda, çeşitli aralık
larla, bazan ismi değiştiriterek yayımla
nan Hikmet, yazılarının çoğu Şehbender
zade Ahmed Hilmi tarafından yazıldığı 
için onun adıyla özdeşleşmiş bir gazete
dir. ll. MeŞrutiyet'in ilanından bir müddet 
sonra 23 Zilkade 1326 ( 17 Aralık 1 908) 
tarihinden itibaren haftalık İ ttihad-ı İs
lam dergisini çıkaran Ahmed Hilmi, bu 
derginin 18. sayıda (23 Nisan 1 909) kapan
ması üzerine bir süre bazı gazete ve der
gilerde yazmış. 11 Rebiülahir 1328 (21 Ni
san 191 O) tarihinden başlayarak haftalık 
Hikmet gazetesini yayımlamıştır. önce
leri değişik matbaalarda basılan gazete, 
Şehbenderzade'nin kendi matbaasını kur
masıyla 3 Kasım 191 O tarihli 29. sayısın
dan itibaren Hikmet Matbaası'nda basıt
mıştır. Perşembe günleri çıkan gazetenin 
başlık yazısı altında "i'tisam" ayetinden 
(Al-i im ran 3/1 03) alınmış "va'tesımG ve 
lateferrekü" ibaresi ve yanında da "itti-
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Hikmet gazetesinin 24 Safer 1329 !24 Şubat 19111 tarihli 45. savısının baş lığ ı 

had hayattır, tefrika memattır" cümlesi 
yer almaktadır. 

Gazetenin yönetime karşı henüz açık 
bir muhalefete geçmediği bu dönemde 
sayfalarında fikri yazı ve tefrikalar yer al
mıştır. " İcmal-i Siyasi, Hikemiyat, içtima
iyat İktisadiyat. Felsefe-i Asır. Tasawuf-ı 
islami" başlıkları arasında başlıca şu ya
zılar dikkati çeker: "Tasawuf-ı islami ve 
FünOn-ı Cedide ve Felsefe", "Batıniler: İb
lis izzeddin Behmen", "Din, Hikmet ve Fen 
Karşısında Feminizm", "Alem-i İslam'ın 
Zaaf ve Kuweti". "Edebiyyat-ı Mutasav
vıfane". 

Yazılardan çoğunun muharriri olan Ah
med Hilmi'den başka gazetede Yunus Na
di (Abalıoğlu), Ömer Fevzi (Mardin) , Ali Hay
dar, Ahmed Harndi (Akseki), Ahmed Aga
yef (Ağaoğlu), Şerefedd in (Yaltkaya) gibi 
bazı yazarların makaleleri de bulunmak
tadır. Pek çok sayıda ise yarım sayfa hac
minde Farsça bir makale yer almıştır. is-

. tek üzerine bazı sayıları ikinci defa bası
lan Hikmet Girit için, Batılı bir yazarın is
lam dinine ve peygamberine haksız yere 
dil uzatmasına karşı ve Almatu (Aimatı) 
felaketzedeganına yardım amacıyla fev
kalade nüshalar çıkarmış, ayrıca Osman
lı donanmasını güçlendirmek için çeşitli 
yardım kampanyalarını teşvik etmiştir. 

Gazete kısa zamanda Osmanlı toprakları 
dışındaki islam ülkelerinde de büyük ilgi 
görmüş ve bu ülkelerden gelen müslü
man seyyahlar matbaayı ziyaret etmiş
lerdir. Hikmet, 7 4. sayısında yayımlanan 
( 14 Eylül ı 9 ı ı) "Halife ve Padişahımız 
Hazretlerine, Hey' et-i Thşriiyye ve icraiy
yeye Açık Arzıhal" başlıklı yazıdan dolayı 
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77. sayıdan (28 Eylül 1911) sonra kapatıl
mıştır. 

Şehbenderzade Ahmed Hilmi bu-ara
da, ilk sayısını 26 Ağustos 1911 'de çıkar
dığı Millet ile Musahabe adlı günlük bir 
gazete yayımına girişmiştir. On beş sayı 
yayımlanan bu gazete ile muhalefeti sert
leşen Ahmed Hilmi'nin bundan sonraki 
gazetelerinde konuların ağırlığının gide
rek siyasete doğru kaydığı görülmektedir. 
O haftalık Hikmet henüz kapanmadan 
aynı ad altında 9 Eylül 1911 'den itibaren 
günlük bir gazete çıkarmaya başlamıştı . 

Ancak gazete, iktidardaki ittihat ve Te
rakki Fı rkası'na karşı yaptığı sert tenkit
leri sebebiyle bir buçuk ay içinde beş de
fa kapatılmış ve her defasında kısa süre
lerle ve farklı adlarla yeniden çıkmıştır. 

Böylece 14. sayıda kapanan günlükHik
met yerine 24 Eylül 1911'de mizahi ka
rakterde Coşkun Kalender adıyla bir, 
27 Eylül'deMünakaşa adıyla iki, 2 Ekim'
de Kana d adıyla beş , 8 Ekim'de Nimet 
adıyla iki sayı çıkıp kapatılan dergileri ya
yımlayan Ahmed Hilmi, 9 Ekim 1911'de 
dergisi ve matbaası süresiz kapatılarak 
önce Kastamonu'ya, oradan da Hüdaven
digar (Bursa) vilayetine sürülmüştür. On 
ay sürgünde kaldıktan sonra İttihatçı
lar'ın iktidardan uzaklaştırılması üzerine 
affedilip istanbul'a dönen Ahmed Hilmi 
1 Ağustos 1912'de Hikmet'in 1. sayısını 
yine günlük gazete olarak yayım hayatı
na koymuşsa da 25 Ekim 1912 tarihli 84. 
sayısıyla gazete kendiliğinden kapanmış
tır (gazetede yer alan bazı yazıların ko
nuları ve özetleri için bk. Ekici. s. 94-
115). 

Ahmed Hilmi bu gazetelerde A. H., F. 
A. H. kısaltmaları ve *** işaretinden baş
ka tasawufi yazılarında Şeyh Mihridin 
ArOsi, mizahi yazılarında Coşkun Kalender 
ve Kalender Geda Özdemir, milli ve ha
masi şiirlerinde Özdemir gibi takma ad
lar kullanmıştır. Bilhassa Özdemir imzalı 
şiirleriyle Türk-İslam birliğine , hatta Ziya 
Gökalp'ten önce zımnen bir Turan ülküsü
ne yaklaşan Şehbenderzade'nin Hikmet 
gazetesi , döneminin siyasi akımlarından 
Türkçülüğe ilgisiz kalmamakla beraber 
ağırlıklı olarak islamcılık akımının önemli 
yayım organlarından biri olmuştur. 

Hikmet'in ilk dönemine ait tam kolek
siyonu Hakkı Tarık Us ve Beyazıt Devlet 
kütüphanelerinde mevcuttur. Bu dönem
den sonra kapanmaları ve yeniden çıkış
ları ile adı ve sayı sıralaması karışıklık gös
teren gazete, bazı eksiklerle Hakkı Tarık 
Us Kütüphanesi ve istanbul Belediyesi 
Atatürk Kitaplığı 'nda bulunmaktadır. Yi
ne Şehbenderzade'nin çıkardığı İ ttihad-ı 
İslam daİstanbul Belediyesi Atatürk Ki
taplığı ' ndadır. 
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HiKMET, Ali Asgar 
(1893-ı 980) 

Devlet adamı, edebiyatçı ve şair. 
_j 

Şiraz'da doğdu. Haşmetü'l-memalikAh

med Ali -i Müstevfi'nin oğludur. Öğreni
mine Medrese-i Kadime-i MansOriyye'de 
başladı. 1915'te Tahran'a giderek tanın-


