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en önemli eseri el-lfikmetü'l-müte'aliye adlı hacimli kitabıdır. Eser. onun çeşitli risalelerindeki birçok felsefi problemi aldığı gibi islam düşüncesinin İbn Slna'dan sonra kazandığı yeni yapı çerçevesinde müellifin felsefesini ortaya koym ası
bakımından da büyük önem taşır. Zamanında felsefenin dıştanmasından üzüntü
duyan Şirazi. işraki felsefenin aydınlanma
yöntemine uygun olarak felsefe öğreni
mini tamamlaması yanında uzun süre
dünya ile ilgisini kesti ve bu sayede üzerine "ilahi alemin n uru" doğunca bahs ve
nazar yoluyla öğrendiği bilgilerin doğru
luğunu keşf yoluyla da teyit etti. Sonuçta onun "dört sefer" (el-Esfarü '1-erba'a)
adını da verdiği el-lfikmetül-müte'aliye ortaya çıktı. Ruha ait bu seferler şöy
le sır atanır: Halktan Hakk'a yolculuk, Hak
ile Hakk'a yolculuk, Hak'tan halka dönüş
ve yaratılmışlardaki tecellisiyle Hakk'a
yolculuktur (el-f:likmetü '1-müte'aliye, ı.
13) Sühreverdl gibi Şlrazl de peygamberlerin ortaya koyduğu hakikatle süfi ve
felsefi gelenekteki hakikatin birliğine inanıyor, bütünüyle hakikat nurunun "nübüwet feneri"nden alındığını söylüyordu
(Macid Fahri, s. 274-275).

teri ve Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi
Sünni mutasawıflara dayanm;aktadır.
Bundan dolayı işrakilik, Şii medresesini
temsil eden ulema tarafından ağır bir şe
kilde eleştirilmiştir. Ni'metullahiyye'nin
müceddidi Ma'süm Ali Şah, halifesi Nur
Ali Şah ve Muzaffer Ali Şah gibi süfilerin
katline fetva verdiği için SQfiküş diye tanınan Muhammed Ali Bihbehal'nin Risale-i Ijayratiyye ve Kat'u'l-ma]fiil'i. Mukaddes-i Erdebill olarak da bilinen Ahmed b. Muhammed ei-Erdebill'nin lfadi]fatü'ş-Şi'a'sı, Molla Muhammed Tahir-i Kumıni'nin lfikmetü '1-'arifin ve elFeva'idü'd-diniyye'si gibi eserler süfiliği ve işrakiliği red için yazılmıştır. Tasavvuf ve işrakilik Şilliği ikiye ayırmış. azın
lıkta olan aydınlar bu hareketleri benimserken çoğunlukta olan medrese uleması ve Usüliler karşı çıkmışlardır.

iran'da Sadreddin-i Şlrazl ile yeniden
güç kazanan işrakıyye, aralarında oğul
ları İbrahim ve Ahmed ile damatları Abdürrezzak ei-Lahlcl ve Feyz-i Kaşanl'nin
de bulunduğu çok sayıdaki öğrencisinin
çalışmalarıyla devam ettirildi. Ebü'I-Kasım Findiriskl. Molla Muhammed Bakır' ın
babası Muhammed Taki Meclisi. Recebali Tebriz!. Ni'metullah Şüsterl bu dönemde işrakiliğin diğer tanınmış temsilcilerindendir. Müteal hikmet veya ilahi
hikmet olarak bilinen İsfahan merkezli bu
hareket, daha sonraki dönemlerde Hadi-i Sebzevarl ve Hakim-i İlahi Aka Ali gibi temsilcileri vasıtasıyla günümüze kadar devam etmiştir (Abdülhüseyin ZerrlnkOb, Dünbale-i CüstücQ, s. 246-266).
Bunlardan iran'da Kaçar döneminin en
büyük filozofu kabul edilen Hadl-i Sebzevar!, Sadreddin-i Şirazl'nin eserleri konusunda otorite sayılan hocalardan sekiz yıl
boyunca dersler okudu; kelam, Meşşal
felsefe. işraki teosofi ve Şiilik etkisindeki
irfani öğretisinin sentezine dayanan görüşler ortaya koydu .

şiddetle eleştirmiştir.

Son dönemde daha çok irfaniyye olarak bilinen bu hareket Sühreverdl ve İbn
Sina kadar. hatta onlardan daha fazla
Gazzali'ye ve İbnü'l-Arabi ile Sadreddin
Konevi ve Davüd-i Kayseri gibi İbnü'l-Ara
bl'nin takipçilerine; ayrıca Attar. Abdurrahman -ı Cami. Fahreddln-i lraki, Şebüs-

İrfanllerin savundukları tasawuf şey
he bağlı kalmayı, bir tarikat disiplini içine
girmeyi, tekketerde raks, sema ve zikretmeyi esas alan kurumtaşmış tasawuftan
farklıdır; irfanller ve işrakiler bu tür tasawufa her zaman karşı çıkmışlardır. Nitekim Molla Sadra. Kesru esnami'l-cahiliyye adlı eserinde bu tür tasawufu

iran'da işrakilik zaman zaman medreselerde de okutulmakla beraber daha ziyade Ni'metullahiyye, Zehebiyye, Nürbahşiyye ve Gunabadiyye gibi Şii tarikatiarına
mensup olanlar arasında taraftar bulmuştur. Yine de bu tarikatlar üzerinde
İbnü'l-Arabl'nin etkisi Sühreverdl'den
daha fazladır.
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Aralannda anlam ilişkisi bulunan
iki kelimeden
birinin diğerinden türetilmesi
ve bu alanda yazılmış eser türü,
bir cinas nevi.

_j

Sözlükte "bir şeyin yarısını almak" angelen iştikak kelimesi, terim olarak "aralarında mana ilişkisi bulunan iki
kelimeden birinin diğerinden alınması ve
türetilmesi" demektir. Kendisinden türetilen asıl (kök) kelimeye müştak (me'hfız)
minh, ondan türeyen ferl (tali) kelimeye
de müştak ( me'hfız) veya iştikak adı verilir.
Arapça kelimelerin hepsinin müştak
olduğunu veya hiçbirinin müştak sayıl
madığını ileri süren iki uç görüşe karşılık
çoğunluğun görüşü bu kelimelerin kıs 
men müştak, kısmen camid olduğu şek
lindedir (SüyOtl, ı. 348). Klasik dilciler iş
tikakı fiile has bir hadise olarak görürken
Basralı dil alimleri türeyen bütün kelimelerin aslının masdar, KOfeliler ise mazi kipinin müzekker üçüncü tekil şahsı olduğunu söylemişlerdir. Abdullah Emin, Fuad Hanna Tarzi ve Emll Bed!' Ya'küb gibi
çağdaş araştırmacılar. Arapça'da türemiş kelimelerin asıllarının sadece masdar
veya mazi fiil olmadığını. mekan, kabile
ve organ isimleri gibi somut isimler, tabiat seslerinin taklidinden meydana gelen isimlerle (onomatope) mana harfleri
(edatlar) gibi kelimelerin de bu arada sayılması gerektiğini örnekleriyle açıklamış
lamına

lardır.

Klasik dilciler üç tür iştikaktan söz etmişlerdir. 1. ei-İştikaku's-sagir. Kipleri ayrı olmakla birlikte asıl harfleriyle sırala
nışları aynı olan ve aralarında anlam iliş
kisi bulunan kelimeler arasındaki türemedir. Arap dilini zenginleştiren vasıta
lardan olan bu türde iştikak kolayca far439
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kedilebilir. Bu sebeple türe küçük iştikak
gibi i ştikak denilince ilk akla
gelen tür olması dolayısıyla "el-iştikaku'l
am". ayrıca fiil türevlerini kapsadığından
"el-işti kaku's -sarfı" adı da verilmiştir. Sülasl ve rubal mücerred fiilierin masdarlarından fiil ve isim kategorisinde birçok
kelimenin ve mücerred fiillerden mezld
fiil kalıplarının türemesi bu nevi iştikak
tır. İbn Faris'in hacimli sözlüğüMu'cemü
me~ayisi'l-luga'sında uygu ladığ ı "mekayls" sistemi bu tür işt ikaka girer. Bu
sisteme göre bir kökü n altında "rnekayis 1
usul" olarak adlandırdığı. birçok türevi ilgilendiren ortak- asıl anlamlar tesbit edilerek ilgili türevlerin anlam ve iştikak durumuna bu anlam altında yer verilmiştir.
Bu temel anlam lardan hiçbiriyle mana
ve iştikak ilgisi bulunmayan kelimeler de
"tebayün 1 tebaud 1 infirad 1 adem-i inkı
yas" adıyla ayrı olarak zikredilmiştir. Eser
bu sistemiyle kendisinden sonra yazı
lan sözlükleri etkilemiştir. Saganl'nin el'Ubab 'ınd a. Zebldl'nin Ta cü '1- 'arus'unda. Luis Ma'IGf ei-YesG'i'nin eJ-Müncid'inde onun tesiri görülmektedir. z. ei-İşti
kaku'l-keb'ir. Aynı harflerden oluşan , ancak s ır alanışiarı farklı olan ve aralarında
anlam ilişkisi bulunan kelimeler arasın
daki türernedir ( , L_,_. ~ ...~.o.=>-' ~ ~ ..,_,~
~ i~ ~ gibi). Bu nevi türemeye "elkalbü'l-mekan'i" de (harflerin yer değiştir
diği i ş tikak) denilmiştir. Arap dilinde birçok örneği bulunan bu tür kelimeler hakkında Asma'i. İbnü's-Sikklt. Ebü'I - Kasım
ez-Zeccad ve Ahmed Faris eş-Şidyak gibi
alimler "el-kalb, el-kalb ve'l-ibdal. el-muakabe ve'n-nezair" vb . adlarla müstakil
eserler kaleme almışlardır. Bu kelimeler-.
de asıl ile fer'i belirlemek güç olduğundan
bunun için bazı ölçülerden söz edilmiştir.
Arapça'nın ilk sözlüğünü yazan Ham b.
Ahmed'in Kitabü'l- 'Ayn'ında uyguladığı
takllb (takallb) sistemi de bu tür iştikaka
dahildir. Bu sisteme göre aynı kökü oluş
turan harflerin farklı dizilişleriyle elde
edilen tali kökler arasında iştikak ve anlam ilgisi olduğu ileri sürülür. İbn Düreyd
Cemheretü'l-luga, EbG Ali ei-Kall el-Bari', Ezherl Teh~ibü '1-luga, İbn SI de elMul;kem, Zebldl Mul]taşarü'l-'Ayn adlı sözlüklerinde bu sistemi uygulamışlar
dır. 3. ei-İştikaku'l-ekber. İki asıl harfiyle
anlamı aynı olan veya harfleri arasında
mahreç birliği ya da yakınlığı bulunan iki
kelime arasındaki türemeye denir( ~ L_,_.
ı:_ıa. ~ ._Ja., o..ı..o gibi). "Lugavl ibdal" adı da
verilen bu nevi kelimeler hakkında EbG
Ubeyde et-Teym'i. Asma!. İbnü's-Sikklt,
adı verildiği
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Zeccad, Ebü't-Tayyib ei-Lugavl ve Ahmed Faris eş-Şidyak gibi alimler "el-ibdal. el-kalb, el-muakabe ve'n-nezair" vb.
adlarla eser telif etmişlerdir. Bu iştikak
lardan ilki kıyas'i ve umumi olduğundan
sarf alimlerinin. diğerleri ise daha çok
sözlükçülerin ala n ına girer.
İki kelimeden, terkip veya cümleden
bazı

harflerin atılıp diğer bir kısmının alın
suretiyle suni bir kelime oluşturul
masına "el - iştikaku'l - kübbar" denilmiş ve
bu tür. gramer kitaplarında "en-naht"
adıyla müstakil olarak ele a l ınmıştır. Bu
yolla türetilen yeni kelimeye "menhGt".
kendisinden türetme yapılan unsura da
"menhGt minh" denir ( , ~ ~ ._,...,..;.ır ~
41...\..o.=>- ~..lı~~')~~ )f..>Jf ..w: gibi).
ması

Arap dilinin gelişme ve zenginleşme
sinde önemli payı olan iştikak konusunda erken dönemlerden itibaren birçok
eser kaleme alınmıştır. Kutrub. Ahfeş eiEvsat, Müberred. Mufaddal ed-Dabb'i.
Zeccac. İbnü's -Se rrac. Nehhas. İbn Düreyd. İbn Haleveyh, Muhammed b. Ahmed ei-Vail'i, Asma'i. Ahmed b. Hatim eiBahill. Abdülmelik b. Kattan ei-Mührl.
Zeccad. Ebu Ubeyd ei-Bekr'i. Ali b. Muhammed ei-Harizm'i. İbn Dürüsteveyh,
Rumman'i, Gulam Sa'leb, İbnü'l- Kelb'i, İbn
Faris, Şatıb'i, SüyGt'i ve Şevkani bu hususta eser yazan müellifler arasında zikredilebilir. Çoğunlukla "Kitabü'I-İştikak" veya "Kitabu İştikakı'l-esm a"' adıyla anılan
bu eserlerde ya iştikak ilminin teorisi ele
alınmış ya da belli konulardaki isimlerin iştikakı incelenmiştir. İbn Düreyd'in,
ŞuGbiyye'nin. Arap isimlerinin saçmalığı
ve mantıksı zlığı eleştirisine cevap vermek
amacıyla yazdığ ı hacimli eseri Kitabü'lİşti~a~'ta (İşti~a~u'l-esma' 1 İşti~a~u esma'i 'l-~aba'il) Arap kabile isimlerinin (nşr.
Abdüsse lam Muhammed Harun . Kah i re
1378/1958)' Zeccad'nin İşt~a~u esma'illah adlı eserinde (nşr. Abdülh üseyin elMübarek, Beyrut 1406/ ı 986) Allah 'ın isim
ve sıfatlarının, Ali ei-Harizm'i'nin İşti~a 
~u esma'i'l-mevazı' ve '1-büldan 'ında
yer ve ülke adlarının iştikakı ele alınmış
tır. Abdullah Emin'in el-İştil)aJtı (Kahire
1376/1956), iştikak ilminin teori ve uygulamasına dair çağdaş ve kapsamlı bir
eserdir.
İştikak, bed!' ilminde "aynı kökten birkaç kelimeyi bir sözde toplamak" anlamında bir cinas türü olarak kullanı
lır... ~ ı .:ı ı .~..ıl> rı ıJ' .9 .. ayetinde (elFelak 113/ 5) iştikak cinası bulunmaktadır.
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Bugün Makedonya Cumhuriyeti'nde
Stip adıyla anılan
eski bir Osmanlı şehri.
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Otinja nehriyle Vardar ' ın kolu olan Breyerde kurulmuştur.
Üsküp'ün 70 km. güneydoğusunda ve
Köprülü'nün (Titov Ve les, Veles) 23 km .
doğusunda yer alır. Ortaçağ'larda Sırp
Prensliği 'ni n en önemli şehirlerinden biri
iken Osmanlı döneminde geniş verimli
toprakları ve yoğun Türk nüfusuyla İsla
mi hayatın etkili olduğu bir kaza merkezi
galnitsa'nın birleştiği

özelliği kazanmıştır.

Eski bir yerleşme merkezi olan İştip'in
tarihi milattan önce lll. yüzyıla kadar iner.
Bu sıralarda Astibo adıyla anılan şehir Peonlar'ın İliriya (lllyrian) kolunun merkeziydi. Yunanlılar ve daha sonra Bizanslılar
buraya Stipeon ismini verdiler. VI. yüzyıl
da Makedonya'ya yerleşmek amacıyla gelen Slavlar, şehri bugünkü adıyla anmaya
başladılar. İştip IX-X. yüzyıllarda 1. Bulgar
İmparatorluğu 'nun bir parçası idi; 1018'de Bizanslılar'ca geri alındı. XIII. yüzyılın
ilkyarısında bir ara ll. Bulgar İmparator
luğu'na bağlandıysa da 1330'da Sırp Kralı
Stephan Decanski burasını Sırp Devleti'ne katıncaya kadar Bizans' ın elinde kaldı.

