
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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"apaçık ufuk"ta görünen Cibril'in (et-Tek
vir 81/23) teşkil ettiği bilgi akli delille ay
rıca temellendirilmiş olsun olmasın ke
sindir. Müellif bu bilginin bir kavme veya 
bir çağa hasredilemeyeceğini savunur ve 
Grek kültür havzasında Eflatun'un ve on
dan geriye doğru Empedokles, Pisagor 
ve "hikrnetin babası" Hermes'in öğreti
leriyle kadim iran kültür havzasında Ca
masb, Ferşavüşter (Avesta'daki Frasha
oshtra), Büzürgmihr gibi eski Fars bilge
lerinin öğretilerini aynı geleneğe dahil 
eder. Böyle bir hikrİ'ıet geleneği an layışı . 
ona mensup sayılan filozoflar arasındaki 
görüş ayrılıklarının temelli olmadığı fikri
ni telkin eder. 

Müellif, mukaddimede sıraladığı sekiz 
hakim tipinin en başına "müteellih"i ko
yar. "Teellüh", ilahiyat bilgisine mistik 
müşahede ile ulaşmanın yöntemi, "mü
teellih" ise metafizik gerçeklik hakkında 
kavramsal düşüncenin dışında ve ötesin
de mistik bir vizyona sahip olan kimsedir. 
Müteellih, ilahi yahut metafizik varlık ala
nına ait nurani -meleki gerçeklikle bir mü
şahede tecrübesi sayesinde yüzyüze ge
lir ve onu yaşayarak, tadarak kavrar. Bi
zatihi bu aydınlanma tecrübesi ilahi bir 
karakter taşıdığından müteellihe "ilahi 
bilge" de denir. Böylece işrakl bilgesinin 
temel özelliği müteellih oluşudur. Bunun
la birlikte söz konusu manevi tecrübenin 
analitik bir felsefi çaba ile temellendiril
mesi. Sühreverdi 'nin tabiriyle "bahs" e ko
nu edilmesi de gereklidir. Bu sebeple te
ellüh ve bahs yöntemlerini kendinde bir
leştirebilenler ideal bilge sayılmaktadır. 

lfikmetü'l-işrô.l/ın girişinde eserin he
def kitlesi belirtilmektedir. Bu kitap se
kiz hakim tipinin altıncı sırasında yer alan 
"teellüh ve bahs yolunun talebesi" için 
yazılmıştır. Teellüh yoluna ilgi duymayan 
kimselerin bu eserden sağlayacağı bir ya
rar yoktur. 

Eserin mantık disiplinine ayrılmış olan 
birinci kısmında Aristo mantığının for
me! yapısına sadık kalınarak bir özet ve
rilmektedir. Nitekim Sühreverdi giriş kıs
mını bitirirken "fikrin koruyucu aleti" ola
rak tanımladığ ı mantık hakkında verece
ği özetin işrakl hikrnetin talebesi için ka
fi geleceğini belirterek ayrıntı isteyenle
rin bu konuda yazılmış mantık kitapları
na başvurmasını tavsiye etmekte (s. 13), 
kendisinin de bu özeti mantık kitapların
dan derlediğini belirtmektedir (s . 56-57). 
önermeler ve kıyas mantığının , formel · 
yanı itibariyle filozof için de standart ka
bul edildiği anlaşılmaktadır. Ancak man-
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tığın epistemoloji ve ontoloji ile irtibatlı 
olduğu konularda Sühreverdi Aristocu 
(Meşş1H) felsefeye eleştiriler yöneltmekte
dir. Bu eleştiriler, genellikle tanım teori
siyle bir mantık kategorisi olarak cevher 
teorisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

lfikmetü'l-işrô.l/ın üç "makale" ihtiva 
eden birinci kısmı "Fi ıavabiti'l-fikr" 
başlığını taşımakta olup geniş ölçüde 
mantık disiplinine ve dolayısıyla bilgi te
orisine ayrılmıştır. Bu kısımda yer alan ilk 
makale, tümel kavramlar ve bunlarla ya
pılan tan ımların varlığın mahiyetini ne 
ölçüde yansıttığına dairdir. Bu makalede 
Meşşailer'in eksiksiz tanımla ilgili fikirleri 
eleştirilmektedir. İkinci makale, kıyasın 
temel ögeleri olarak önermeler ve kıyas 
şekillerine hasredilmiş, mantıktaki ispat 
(burhan) teorisi üzerinde özellikle durul
muŞtur. Üçüncü makale safsata (mugala
ta) konusuyla başlamakta; madde-suret, 
atomculuk, nefsin ölümsüzlüğü, Efla
tun'un ideler teorisi, ışığın mahiyeti , gör
me olayının İşrakl açıklaması, birlik-çok
luk problemi gibi çeşitli meseleler etra
fındaki Meşşai ve İşrakl yaklaşım farkla
rını vurgulayan bölümlerle devam etmek
tedir. AYnı kısımda kategorilerin zihni var
sayımlar olduğu ve bunların dış dünyada 
gerçekliklerinin bulunmadığı fikri işlenir. 
Daha sonra zihni varlık-ayni varlık ayırı
mından hareketle ontolojiye geçilerek ci
sim cevherinin Meşşailer'den farklı biçim
de nasıl anlaşılması gerektiği ortaya kon
maktadır. Bu konuyla ilgili olarak Meşşa

'iler'e yöneltilen temel eleştiri cismin biri 
ilk madde. diğeri suret denilen iki cevher
den oluştuğunu ileri süren Aristocu an
layışla ilgilidir. Buna göre Meşşailer'in id
diasının aksine uzamı (mikdar) cismin ara
zı saymak mümkün değildir. Aslında ci
sim "mikdar" ve "imtidad"dan başka bir 
şey değildir (s . 7 4-81 ) . Böylece Sührever
di, Aristocu madde-suret teorisinde bir 
araz olarak düşünülen "imtidad" ve "mik
dar"ı cismin hakikatine dahil ederek onun 
"mütehayyiz cevher" (Lat. res extensa) 
oluşunu temel almakta ve Aristocu ilk 
cevher teorisini aşmayı denemektedir. 

Müellif,lfikmetü'l-işrô.l{ın birinci kıs
mında zihni varlık-ayni varlık ayırımıyla 
ilgili tartışmaları Eflatun'un ideleri (mü
sül) meselesine getirerek Meşşailer'in on
ları yalnızca zihni varlıktan ibaret görme
lerini ve dolayısıyla antolajik bir gerçeğe 
sahip cevherler olarak ideleri inkar etme
lerini eleştirir. Ona göre "akli alem"de bu
lunan bu antolajik varlıklar akli mahiyet
ler olarak gerçek varlıklardır; onların bu 

alemdeki "sanem"leri ise ( aynivarlığa sa
hip karşılıklar) ideal örneklerini teşkil et
tikleri bu mahiyetierin kemaline sahip de
ğildir (s. 92-9 3 ) . lfikmetü'l-işrô.~'ın bu 
kısmı yine cevher kategorisiyle ilgisi için
de İşrakl ontolojisinin en önemli kavramı 
olan ışığın niçin cisim sayıtmayacağı ve 
yaygın görme teorilerinin niçin eleştiril
mesi gerektiği problemine atıfta buluna
rak sona ermektedir. 

Eserin ikinci kısmı "Fi'I-Envari'l-ilahiy
ye ve nurü'l-envar ve mebadfü'l-vücud 
ve tertibüha" başlığını taşımakta olup beş 
makaleye ayrılmıştır. İlk makale, nurun 
tanımlamayı gerektirmeyecek kadar apa
çık bir gerçeklik olduğu, cismani varlığın 
temelinde bu gerçekliğin bulunduğu, nur
lar hiyerarşisi ve bu hiyerarşide "nurlar 
n uru" olarak adlandırılan ve varlığın en 
yüce ilkesi olan Tanrı konuları üzerinde 
durulmaktadır. İkinci makalede kozmalo
j i bahsine geçilmekte ve varlık mertebe
leri s udur teorisi çerçevesinde yeniden ele 
alınmaktadır. Birden çoğun sadır olama
yacağı, O'ndan ilk olarak bir mücerred nu
run su dur ettiği, nur mertebeleri arasın
daki hakimiyet-sevgi (kahr- mahabbet) iliş
kisi, feleklerle onların iradi hareketleri ve 
arketipler (erbabü'l-enva) hakkında görüş
ler ileri sürülmektedir. Üçüncü makale, 
kozmalajik tabioyu daha da belirginleşti
recek şekilde nurlar hiyerarşisinin teşkil 
ettiği enlem- boylam mertebeleri, nurla
rın süreklilik arzeden kozmalajik etkileri 
ve semavi hareketin mahiyetine ayrılmış
tır. Dördüncü makalede cismani varlık 
alanına inilmekte ve aslında nur ile zul
met yahut varlık ile yokluk arasında bir 
"berzah" olarak tanımlanan cisimlerin İş
rak felsefesi açısından ontolojisi yapıl

makta, bu konu duyu ve hayal idrakleri 
hakkındaki açıklamalarla sona ermekte
dir. İkinci kısmın son makalesi mead, nü
büwet ve rüyalar konusuna ayrılmıştır. 
Tenasühün imkanı üzerinde uzunca bir 
tartışmadan sonra ruhların ölümden son
raki akıbeti konusuna geçilmekte, uhrevi 
mutluluk ve mutsuzluk bakımından bu 
akıbetin hangi varlık mertebesinde ve na
sıl yaşanacağı açıklanmaktadır. Nihayet 
İşraki bilginin en yüksek formu olan va
hiyden sadık rüyaya kadar yayılan bir yel
paze içinde metafizik bilginin imkanı ko
nusu ele alındıktan sonra işrakiliğin yön
temini benimsemiş olan "salik"lerin nur 
metafiziğinin bilgisine ulaşma yolundaki 
manevi tecrübelerine temas edilmekte
dir. Eser, Sühreverdi'nin İşrakyolunu be
nimsemiş olan okuyucusuna tavsiyeleriy
le son bulmaktadır. 



ljikmetü '1-işriik ' ın ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp ., Laleli, nr. 2487 / 2) 

Ijikmetü'1-işra]f'ın bu kısmı "nur me
tafiziği" denilebilecek felsefi çerçeve için
de ontoloji, kozmoloji , psikoloji (epistemo
loji) ve eskatoloji (mead) konularını ele al
maktadır. Öncelikle nur kelimesi üzerin
de temel düşüncelerini ortaya koyan mü
ellif daha sonra nuru varlık mertebeleri 
açısından incelemeye koyulur. "Zulmet" 
terimi de bu ontoloji içinde nurun karşıtı 
olarak belirli anlamlar kazanmakta ve 
özellikle cisman'i varlığın açıklanmasında 
önemli bir rol üstlenmektedir. Esere ha
kim olan İşraki perspektif içinde nur var
lıkla özdeşleştirilmekte ve dolayısıyla on-

. tolojik hiyerarşi nur mertebeleri şeklin
de ortaya konmaktadır. Kozmoloji de ay
nı yaklaşımın bir devamı olarak varlığın 

en yüce ilkesinden alemin derece derece 
suduru mantığına dayandırılmaktadır. 

Kozmos içinde bir bilgi ve ahlak varlığı 
olarak insanın ele alındığı noktada ise 
onun esas itibariyle bir nur olan nefsi ve 
bu nefsin meteketeri incelenirken özellik
le idrak melekesi üzerinde durulmakta ve 
bu bahis İşraki bilginin mahiyeti konusuy
la tamamlanmaktadır. 

Ijikmetü '1-işrô.]f'ta benimsenen su
dur teorisi, ana fikir itibariyle Farabi-İbn 
Sina felsefesinde ortaya konan teoriyle 
aynıdır. Nurlar nurundan tek bir saf nur 
sadır olur. Bu nurla ilkesi arasındaki fark 
kemal ve noksanlıkla ilgilidir. Nurlar nu-

runa en yakın olan ulu nur Pehlevi mele
kiyyatında "behmen" olarak anılan nur
dur. Sadır olan ilk saf nurdan bir başka 
saf nur ve felek cismi (berzah) sadır olur 
ve böylece sayıları Farabi ve İbn Sina'daki 
gibi on ile sınırlı olmayan öteki saf nurlar 
birbiri ardından sudtir eder. 

Bu arada müellif İslam öncesi İran koz
motojik fikir ve kavramlarından da fayda
tanır. Mesela Eflatuncu idelerin. karşılığı 
olan nurlar isimlerini eski Zerdüşt'i mele
kiyyattan almışlardır. Su unsurunun me
lek! sahibi "hurdad" . madenierin sahibi 
"şehrvar". ağaçların sahibi "murdad", 
ateş unsurunun melek! sahibi "ürd'ibi
hişt"tir. Su, mineral, ateş vb. f iziki varlık
lar da bu meleklerin yahut ideterin tılsı

mı, sanemleridir (s. 157-160). Filozofun 
mead meselesine bakışı ise insan nefsi
nin yeryüzü yolculuğunda bilgi ve ahlak 
bakımından kazandığı niteliklerle bağlan
tılı olarak öldükten sonra karşılaşacağı 
uhrev'i akıbet fikrinin incelenmesinden 
ibarettir. Eserde bu vesileyle tenasühle 
ilgili tartışmalar da gözden geçirilmekte
dir (s. 216-223). 

Ijikmetü '1-işrô.]f'ın son faslı , İşrak yo
lunun salikierine ait olağan üstü haller 
konusuna ayrılmıştır. Bu hallerin çoğu, 
İşrak'ın insan ruhu üzerindeki tesirinin 
tabii aleme yayılması demek olan birta- . 
kım kerametlerle ilgilidir. Yani insan ru-
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h unun aydınlanması ona yalnızca hakika
tin bilgisini sağlamakla kalmaz, kozmik 
olaylara yön verme gücünü de kazandırır. 
Mesela İşrak'ı belli bir seviyede tecrübe 
edebilen bazı kişiler suda ve karada yü
rüyebilir, bedenleriyle göğe yükselebilir, 
orada semavl varlıklarla görüşebilirler. Bu 
olağan üstü hallerin Eflatun (Piotinus ?). 
Hermes gibi eski İşraki bilgelerin bizzat 
tecrübe ettiğini söyledikleri, nurlar ale
minin ulaşılabilir en yüksek katlarını mü
şahedeye kadar varması mümkündür (s. 
252-257). 

Sühreverd'i'nin yazdığına bakılırsa ken
disine ansızın ilham edilen eser, filozofun 
müstakbel okuyucusuna bu kitabı ehli ol
mayandan koruması, içindeki gerçekleri 
inkar edenden Allah'ın esasen intikam 
alacağı, bu kitabın sırlarını anlamanın an
cak "halife" vasfını taşıyan bilgeye müra
caatlamümkün olacağı. bu yolun salikle
rinin ölümü çok düşünüp Allah'ı çok an
maları gerektiği yönündeki bir vasiyetiy
le son bulmaktadır (s. 257-260). 

Ijikmetü '1-işra]f'ın Sühreverd'i sonra
sı İslam felsefesinde önemli etkileri ol
muştur. Filozofa ait görüşlerin İşrakıyye 
olarak anılan ekolün temellerini oluştur
duğu ve ekolün adını bu eserden aldığı 
bilinmektedir. İşrakilik'te ortaya konan 
felsefi tavrın ekolleşme süreci, Sührever
d'i'nin öteki eserleriyle birlikte Ijikme
tü '1-işrô.]f'ın doğrudan etkileriyle paralel 
düşmektedir. Dünya kütüphanelerinde 
çeşitli yazma nüshaları bulunan (Brockel
mann. ı. 437) Ijikmetü'1-işrô.]f'a yazılan 
şerh ve ta'likler söz konusu etkinin en 
önemli göstergeleridir. Bu şerhterin ilki 
Şemseddin Muhammed b. Mahmud eş
ŞehrezGr'i'ye ait olup Sühreverd'i'nin me
tot ve görüşlerine en çok sadık kalan bir 
eser olarak kabul edilmiştir. Ancak onun 
şerhinden faydalanarak Kut büdd'in-i Ş'i

raz'i'nin Ijikme tü '1-işrô.]f' a yazdığ ı şerh 

ŞehrezGr'i'ninkinden daha çok tanınmış
tır. Bunun sebebi onun, İbn Sina'nın ve 
Sühreverd'i'nin felsefelerini Muhyiddin İb
nü'I-Arab'i'nin vahdet-i vücGd öğretisiyle 
başarılı bir şekilde terkip eden ilk filozof
lardan biri olmasıdır. Ş'iraz'i'nin bu sentez
ci tavrı , yalnızca İbn Sina ile Sühreverd'i'yi 
İşraki görüşlere açık olan hacası Nas'i
rüdd'in-i TGs'i'nin şekillendirdiği zihn'i bir 
potada uzlaştırmakla kalmamış. diğer ho
cası Sadreddin Konevi'den aldığı vahdet-i 
vücGdcu irfan öğretisinin İşrakilik akımıy
la buluşmasını da sağlamıştır. Onun şer
hine XVI. yüzyılda VedGd Thbr'iz'i tarafın
dan ta'likat yazılmıştır. Kati b Çelebi, aynı 
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şerhe Mevlana Abdülkerim'in de Farsça 
bir haşiye yazdığım kaydetmektedir ( Keş
fü '?·?Unün, ı . 68 5) . lfikmetü'l-işral(a ya
zılan üçüncü şerh. Hindistan'daki Çiştiy
ye tarikatına mensup olması muhtemel 
bir mutasavvıf olan Şerif Nizameddin 
el-Herevi tarafından kaleme alınmıştır. 

1008 (1600) yılında yazıldığı bilinen En
variyye adlı bu şerh Farsça'dır ve eserin 
girişiyle ikinci kısmının çoğunun tercüme 
ve şerhini ihtiva etmektedir. Herevi şer
hinin en dikkate değer özelliklerinden bi
ri, müellifinin Hint felsefesindeki Advaita 
sistemiyle işraki ilkeleri mukayese et
me teşebbüsüdür. Bu şerh lfi kmetü' l
işra~·ın metafizik, kozmoloji ve görme 
teorisiyle ilgili bölümlerini tasavvufi bir 
renge büründürmüş, ayrıca eserdeki ba
zı düşünceler zaman zaman Hint bilgele
rinden ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
Meşnevi'sinden alınan düşüncelerle des
teklenmiştir. Böylece şerh , yer yer bir kar
şılaştırmalı tasavvufi öğretiler inceleme
si görünümü kazanmıştır (Ziai , "The Illu
minationist nadition", ı. 468-470) . lfik
metü '1-işra~· ın bir Farsça tercümesi, 
Ferzane Behram b. Ferşad adlı Zerdüşti 
din adarnma aittir. Ferzane Behram, Şl
raz'ı terkedip Hindistan'a yerleşmiş olan 
Azer Keyvan'ın öğrencisiydi. Azer Keyvan 
ve öğrencileri Sühreverdl'nin görüşlerin
den çok etkilenmişlerdi ve kendilerini iş
raki sayıyorlardı. Onların başlattığı dini ve 
fikri cereyanın Ekber Şah'ın sarayında da 
önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. 

Aynı dönemde lfikmetü '1-işra~·a Nec
meddin Hacci Mahmud Tebrizi bir şerh , 

Sühreverdi felsefesinden çok etkitenmiş 
olan Molla Sadra da ta'lik yazmıştır. Os
manlı kültür muhitinde ise Anadolu ve 
Suriye havzalarının yakınlığı , Konya mer
kezli gnostik öğretilerle işraki fikirterin 
münasebetine zemin hazırlamıştır.lfik
metü '1-işra~ ve şerhleri başta olmak üze
re Sühreverdl'nin eserlerine ait yazmala
rın Türkiye kütüphanelerinde çok sayıda 
bulunuşu . bu eserlerin Türk müstensih
lerince istinsah edilmiş olması ve İbnü'l
Arabi ekolüne mensup Türk mutasavvıf
larının eserlerinde işraki renk taşıyan bir
çok fikrin mevcudiyeti, Türkçe konuşulan 
Osmanlı topaklarında lfikmetü '1-işra~ 
ile Sühreverdl'ye ait öteki eserlerin etki-

. sine işaret etmektedir (Seyyid Hüseyin 
Nas r, /C, XIV/3, s. 113-115; Jjikmetü'l-iş

rfi~ ve bazı önemli şerhleri başta olmak 
üzere istanbul kütüphanelerinde bulunan 
Sühreverdl'ye ait eserlerin çok sayıdaki 
yazma nüshası için b k. Ritter, XXIV 1 19371 . 

s. 270-286) . Bu beldelerde bir işraki eko-
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!ün varlığına nisbette İbnü 'l-Arabi ekolü
nün varlığından söz etmek daha isabetli 
görünmektedir. Katib Çelebi'nin, İbnü 'l
Arabi ekolüne dair terimierin "Hikmet-i 
İşrak'tan me'huz" olduğu şeklindeki ka
naati (Mizanü 'l-hak, s. 62) , vahdet-i vü
cud ekolü çerçevesinde yazılmış eserler
deki işraki rengin ne kadar farkedilebilir 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca Sühre
verdl'nin Heyakilü'n-nur adlı eserine 
şerh yazmış olup işrakiliğe temayülü bili
nen Devvanl'nin fikri tavır itibariyle Os
manlı ilim ve kültür muhitindeki güçlü 
etkisi de bilinmektedir. işrakiliğe has yak
laşımların . düzenli bir medrese eğitimi 
almamasına rağmen çağının parlak ze
kalarından biri olarak kendini kabul ettir
miş bulunan Katib Çelebi 'de bir "meş
rep" teşkil etmeye kafi geldiğ i anlaşıl

maktadır. Nitekim Katib Çelebi, Sülle
mü '1 - vüşul ila taba~ati'l-fuJ:ıul adlı 

eserinde kendisini "İşrakıyyü'l-meşreb" 

olarak tanıtmaktadır (Keşfü'?-?Unün, M. 
Şerefettin Yaltkaya' nın mukaddimesi, I , 
17; Adı va r, s. ı 39) . Ayrıca Sursalı Meh
med Tahir' in, Osmanlı alimi Yanyalı Esad 
Efendi'ye Şerhu Hikmeti'l-işrakıyye 
(işrfik J?l) adlı bir eser nisbet ettiği belir
tilmelidir (Osmanlı Müellifleri, I , 235). 

Müellifin, eseri istanbul kütüphanelerin
de bizzat gördüğünü kaydetmesi dikkat 
çekicidir. 

lfikmetü'l-işra~ ilk defa Tahran'da ba
sılmıştır (ı 3 ı 5) . Tahkikli neşri ise Henry 
Corbin tarafından gerçekleştiritmiş ve 
Sühreverdl'nin diğer önemli eserlerini de 
ihtiva eden üç ciltlik bir dizinin ll. cildi için
de yayımlanmıştır (Opera Metaphysica 
et Mystica, Tahran- Paris ı 952, IL 9-260; 

bu dizinin tıpkı basımı ı 977 ve ı 993 yılla

rında Tahran'da yapılmıştır). Henry Corbin 
esere kitabın planı, temel fikirleri. şerh
leri ve yazma nüshalarıyla ilgili olarak 

. uzun bir giriş yazmıştır (a.g.e., ll, ı 9-79) . 

Eserin Henry Corbin tarafından yapılan 
Fransızca tercümesi, Corbin'in ölümün
den sonra Christian Jambet tarafından 
yayıma hazırlanarak bir g irişle birlikte 
Le livre de la sagesse orientale, Ki tab 
J:ıikmat al-ıshraq adıyla neşredilmiştir 

(Paris 1986 ). lfikmetü '1 -işra~·ın yeni 
Farsça tercümesini Seyyid Ca'fer-i Seeca
di yapmıştır 4 bs., Tahran ı 366 hş. ) . 

Esereyazılan şerhlerden Şehrezurl'nin 

ŞerJ:ıu lfikmeti'l-işra~· ı İngilizce bir 
girişle birlikte Hüseyin Ziyai tarafından 
(Tahran 1993). Kutbüddin-i Şlrazi'nin şer
hi önce müstakil olarak İbrahim Tabata
bal tarafından (Tahran ı 313/1895; bu ne-

şirden tıpkıbasım . Kum, ts. Jİntişarat-ı Bl
dar!). daha sonra H ikmetü '1-işra~·ın anı
lan baskısı içinde (Tahran ı 3 15) , Herevi'
nin Envariyye adlı Farsça tercüme ve 
şerhi Hüseyin Ziyai tarafından neşredil
miştir (Tahran ı 980) . Molla Sadra'nın Ta'
liMt' ı ise Şlrazi şerhiyle birlikte lfikme
tü'l-işra~· ın 131 S tarihli neşri içinde yer 
almıştır. 
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