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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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li] ATiLLA ÇETİN 

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-



mış alimlerden ders aldı. Tahran Ame
rikan Koleji 'nden mezun olduktan son
ra Eğitim Bakanlığı 'nda çalışmaya baş

ladı ( ı 919) . 1925 yılında bu bakanlıkta 
müfettişliğe tayin edildi. Bir süre bu gö
revde bulunduktan sonra 1927'de Ada
let Bakanlığı 'na geçti. 1930'da hukuk ala
nında incelemeler yapmak ve tahsilini ta
mamlamak üzere Avrupa'ya gitti. 1932 
yılında Sorbonne Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi'ni bitirdi. 1934'te Tahran 'a çağ

rılarak Eğitim Bakanlığı'nda bir göreve 
tayin edildi, ayrıca Tahran Üniversitesi'n
de İran edebiyatı dersleri vermeye başla
dı. 1935 yılında Tahran Üniversitesi rek
törlüğüne getirildi. UNESCO İran Komis
yonu ve Milli Eserler Kurumu başkanı ola
rak görev yaptı. Bir süre Dışişleri bakan
lığı ve bakanlık müsteşarlığı görevlerini 
yürüten Hikmet 1953'te Hindistan büyü
kelçiliğine tayin edildi. Lah or. Delhi ve Ali
garh üniversiteleri tarafından kendisine 
fahrl doktor unvanı verildi. Daha sonra 
emekliye ayrıldı ( 1957) _ Ali Asgar Hikmet 
özel kütüphanesindeki zengin yazma ve 
basma kitap koleksiyonunu Tahran Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphane
si'ne bağışladı. Tahran'da vefat eden Hik
met Şlraz 'da defnedildi. 

Eserleri. A) Telif Eserleri: Uşı11-i Fenn-i 
Müna~ara (Tahran 1316 hş ); Muta1a'a-i 
Tatbi~i-yi Romeo v ü Ju1iet ba LeyJQ 
vü M ecnun (Tahran ı 317 h ş. ) ; D ersi ez 
Divan-ı H atı~ (Tahran ı 3 ı 9- 1320 h ş. ); 

Zindegi-yi Cami veya sadece Cami 
(Tahran ı 32 2, 1363 hş. ; M. Nuri Gencos
man tarafında n Cami, Hayatı ve Eserleri 
adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir [ 3. baskı , is
tanbul 1991 [); Risa1e der Bab-ı Emir 
'Ali Ş i r N eva'i (Tahran 1326 h ş. ) ; Parsi
yi Nagz (Tahran 1330 hş . ) ; Emşa1-i Kur
'an (Tahran 1333 h ş . ) ; Na~ş-i Parsiber 
El_ıcar-i Hind (Kalküta 1957; Tahran 1338 
hş. ) ; Serzemin-i Hind (Tahran 1337 h ş. ) ; 

Nüh Güttar der TariO--i Edyan ( Şiraz 

1 3 39hş.; Tahra n 1341 hş. );İs1amezNa
~argah-i Danişmendan-i Garb (Tahran 
1340 hş. ) . Ali Asgar Hikmet'in divanı Sa
dat- ı Nasırl tarafından Sü]]an-i Hikmet 
adıyla yayımlanmıştır (Tahran 1351 hş. ) . 

B) Tercümeleri. Nikola Haddad-ı Mısrl, 

Rah-i Zindegani (Tahran 1346 hş. ) ; Sha
kespeare, Efsane-i Dilpe~ir (Tahran 1321 
h ş. ) ; Shakespeare, Penç Dram (Tahran 
1321 hş .); E. Browne. ez Sa'di ta Cami 
(E. Browne'nin Literary History of Persia 
adlı eserinin lll. cildinin çevirisidir [Tah
ran ı 327 h ş. [) . Kalidasa. Şakunta1a ya 

Enguşter-i Gumşude (V. yüzyılda yaşa 

yan Hint şairi Kalidasa' nın Sanskrit ede
biyatının şaheserlerinden Abhicnanaşa

kuntala adlı oyununun çevirisidir [Bom
bay 1336 h ş.[); L. Thlstoy, Restd]]iz (Tah
ran 1339 hş ); Edward Şier. E1val_ı -i Ba
bil (Tahran 1341 h ş . ) ; Corcl Zeydan. Emin 
u M e'mun (Tahran , t s. ). 

Reşldüddln-i Meybüdl'nin. Hace Abdul
lah-ı Ensarl'nin tefsiri olarak da bilinen 
Keşfü'1-esrar ve 'uddetü'1-ebrar (Tah
ran 133 1-1 339/195 2- 1960) adlı on ciltlik 
eseriyle Ali Şlr Neval'nin M ecalisü 'n-ne
f ais'ini (Tahran ı 323 h ş. ) neşre hazırla

yan Ali Asgar Hikmet'in dergilerde yayım
lanmış çok sayıda makalesi bulunmakta
dır. 
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HiKMET -i TEŞRİ' 

(bk. MAKASIDÜ'ş-ŞERİA) . 

ei-HİKMETÜ'I-IiALİDE 

(bk. cAviDAN-HIRED). 

HİKMETÜ'I-iŞRAK 
( J l_r,f' l ~) 

İşrakıyye ekolünün kurucusu 
Şehabeddin es-Sühreverdi 

el-Maktul'ün 
(ö. 587/ 1191) 

en önemli eseri. 

-, 

_j 

-, 

_j 

_j 

Müellifin çok sayıdaki eseri arasında 
kendisinden sonra en çok yankı uyandır
mış alanıdır. Kitabın önemi İşrakıyye eko
lünün ilkelerini. yöntemini ve karakteris
tik özelliklerini filozofun öteki eserlerine 

HiKMETÜ'I-iSRAK 

nisbetle en açık ve kapsamlı biçimde or
taya koymasından kaynaklanır. Bundan 
dolayı Sühreverdi'nin kurduğu sistem 
adını bu eserden almış ve filozofun ken
disi de "şeyhülişrak" diye anılmıştır. 

Filozof, Ifikmetü '1-işra~ da dahil ol
mak üzere başlıca eserlerini hayatının son 
on yılı içinde yazmıştır. e t-Te1vil_ıat, e1-
Mu~avemat ve e1-Meşari' ve '1-muta
ral_ıat adlı eserlerinin, İşrakl felsefeyi saf 
haliyle ortaya koyduğu Hikmetü'1-işra]fa 
hazırlık olmak üzere önce okunmasını tav
siye etmektedir ( el-Meşari', s. 194 ). Sühre
verdl. e1-Meşari' gibi et- Te1vil_ıat'ı da 
"Meşşal yöntem"le yazdığı nı (lfikmetü '1-
işrak, ı ı, ı O) ve bu yöntemle metafiziğe 
dair bazı önemli konularda ulaşılabilecek 
felsefi seviyeye e1-Meşari' ile ulaştığını 
belirtmesine rağmen ( el-Meşari' , s. 40 ı) 
her iki eserde de yeri geldikçe bu seviye
yi aşan İşraki bilgi türünün yahut kadim 
bir İşrakl hikmet geleneğinin mevcudiye
tine atıfta bulunmaktadır (et-Telvi/:ıat, ı , 

2, 74, 106- ı09, 11 3, 121; el-Meşari', s. 452-
45 3, 466, 487-488, 493, 506) 

Ifikmetü '1-işra~·ı 582 (1186) yılında 
tamamladığını müellif bizzat kaydetmek
tedir (s . 258) . Meşşal yöntemle yazdığı 
öteki üç eserinin yalnız okuma sırası ba
kımından değil yazılış tarihi bakımından 
da Hikmetü 'l-işra~ 'tan önce olduğunu 
söylemek mümkündür (ei-Meşari', s. 505) . 
Fakat onun daha önce yazdığı bilinen ki
taplarında Ifikmetü'1-işra~'tan bahset
mesi (mesela bk. Kitabü'L-Mukavemat, s. 
192; el-Meşari', s. 194, ı95 , 401 , 483-484, 
494, 505; el-Elva/:ıu 'l-'imadiyye, s. 74; Ke
limetü't-Taşavvuf, s. 117; Leme/:ıB.t, s. ı 75). 
bu eserini kaleme aldıktan sonra diğer 
eserleri de elden geçirip söz konusu atıf
ları ilave etmesinden kaynaklanmış olma
lıdır. 

Bir mukaddime ile iki kısımdan oluşan 
Hikmetü '1-işra~·ın mukaddimesi, ese
rin dayandığı felsefe tasawuruna genel 
bir çerçeve teşkil edecek ana fikirleri ih
tiva etmekte ve kitabın yazılış gerekçesi
ni ortaya koymaktadır. Burada ayrıca ese
rin metodolajik karakterini de açık şekil
de görmek mümkündür. Sühreverdl. ki
tabındaki görüşlerin akli istidlaller neti
cesinde oluşturulmuş fikirler olmayıp zev
ke yahut manevi tecrübe mahiyetindeki 
bilgilere dayandığını . eserde yer alan ka
nıtların ise arkadan geldiğini belirtmek
tedir. Ancak bu, akli delille temellendiril
meden bırakılmış tezlerin kuşku götürür 
olduğu anlamına gelmez. Zira kaynağını 
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