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ye sancağının merkeziydi. Kosova'daki 
İpek'le (Pec 1 Peja) Podgoriça. Drivasto, 
Zabijak ve Medun kaleleri de sancağa 
dahildL 

ll. Bayezid tarafından inşa ettirilen ca
mi ile birlikte İşkodra giderek nüfusuyla 
da İslami bir hüviyete bürünmeye başladı. 
890'da (1485) müslüman nüfusun oranı 
o/o 28 dolayında iken 934'te ( 1528) o/o 73' e, 
978'de ise (1570-71) o/o 89'a ulaştı . 934'
te (1528) 119 müslüman, kırk üç hıristi
yan hane (yaklaşık 750-850 kişi). 978'de 
( 1570-71) 217 müslüman, yirmi yedi hı 

ristiyan hane (yaklaşık ı 200- ı 300 kişi) 
kaydedilmişti. Şehirdeki bu tedrkl İs
lamlaşma'nın bir başka işareti de Tekelü 
Türkmenleri'ne mensup olup Safev1ler'in 
Azerbaycan valiliğinde bulunmuş. son
radan onlarla anlaşmazlığa düşerek Os
manlılar'a iltica etmiş ve Kanuni Sultan 
Süleyman tarafından lrakeyn Seferi son
rasında İşkodra'ya gönderilmiş olan Ula
ma Bey tarafından 946'da (1539) inşa 
ettirilen cami, medrese ve hatnamdan 
müteşekkil külliyedir. 

Evliya Çelebi, XVII. yüzyıl İşkodra'sını on 
beş mahallesi ve 1800 hanesi olan orta 
ölçekli bir kasaba olarak zikretmektedir. 
Evliya Çelebi ayrıca şehirde bulunduğunu 
yazdığı on bir camiden sadece ll. Bayezid, 
Hüseyin Bey ve Kara Hasan camilerinin 
adını verir. Seyahatname'de geçen mes
cid ve medrese sayıları gibi rakamların 
çoğu ya abartılıdır ya da baskı hatası ol
malıdır. 1070 (1660) tarihli medrese lis
tesinde sadece bir medresenin (Ulama 
Bey) adı kaydedilir. 

İşkodra XVIII. yüzyıldan itibaren önem 
kazanmaya başladı. Bunun sebebi şehrin 
Arnavut Suşatlı ailesinin merkezi olma
sıdır. Suşatlı ailesi burada, bütün ülkenin 
en önemli ve en büyük camisi olan Kur
şunlu Cami'yi yaptırdı (ı 187/1 773). XVIII. 
yüzyılın sonlarında Ermeni coğrafyacısı 
İnciciyan İşkodra'nın Tophane, Terzihan 
ve Tabaki semtlerine ayrılmış yirmi beş · 
mahallesiyle gelişmiş bir ticaret merkezi 
olduğunu , müslüman nüfusun8000, Ka
tolikler'in ise 600 hane bulunduğunu. ay
rıca kırk camiye karşılık bir kilisenin faa
liyet gösterdiğini kaydetmiştir. Kalede de 
1 SO müslüman hane ve iki cami mevcut
tu. Şehirde Suşatlı ailesinin hükümranlı
ğı 17S6-1831 yılları arasında sürmüştür. 
1831'de Osmanlılar bu aileyi bölgeden çı
kardılar. İşkodra, XIX. yüzyıl boyunca Ar
navutluk'un en önemli ticaret ve sanat 
şehri olma özelliğini korudu. Tanzimat 
döneminde şehir bütün Kuzey Arnavut-
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luk' u kapsayan bir vilayetin merkezi oldu. 
1870'te başlayan Balkan demiryolu in
şaatının İşkodra'yı dışarıda bırakması 
şehrin gelişmesini olumsuz yönde etki
ledi. 

181 O tarihli Fransız konsolosluk rapor
ları nüfusun 40.000 civarında olduğunu 
kaydeder. Şemseddin Sami Kiimusü'l
a'lam'da yüzyılın sonlarında şehirde 
4SOO hane, 1 SOO dükkan ve 37.000 nüfu
su bulunduğunu zikretmektedir. 1870'
te dükkan sayısının 2SOO civarında oldu
ğunun bilinmesi şehirdeki ekonomik za
yıflamanın bir başka işaretidir. XX. yüz
yılda şehir Sırp ve Karadağ orduları tara
fından altı aylık bir kuşatma ile bunaltıl
dı. 1913'te Avrupa devletlerinin baskısıy
la yeni kurulan Arnavutluk Devleti'nin sı
nırlarına dahil edildi. 1 ve ll. Dünya savaş
ları arasında uzun bir durgunluk devri ya
şandı. Komünist döneminde yeniden ya
pılanmaya gidilerek eski Pazar bölgesi yı
kıldı . Kurşun! u Cami etrafındaki yerleşim 
alanı da 186S'teki büyük sel baskını sıra
sında harap olmuştu . 1967'deki kültür 
devriminin ardından biri dışında bütün 
camiler yıkıldı. XIX. yüzyılda yapılan Ro
ma Katalik kilisesi de spor salonuna çev
rildi. 

Komünist rejimin çökmesinden sonra 
ayakta kalan tek cami olan Kurşunlu Ca
mi 1996'da tekrar ibadete açılırken Kato
lik kilisesi de yeniden kilise haline getirildi. 
XVIII. yüzyıla ait hamamlar ve XIX. yüzyı
la ait idari yapılar kültür varlıkları olarak 
koruma altına alındı. Kalede bulunan ll. 
Mehmed Camii'nin kalıntıları ile minaresi 
de aynı şekilde tarihi eser ilan edildi. Gü
nümüzde nüfusu 80.000'i aşan İşkodra'
da en önemli sanayi faaliyeti olarak bakır 
tel fabrikaları vardır ve bu ürünün o/o 80'i 
ihraç edilir. Ayrıca çeşitli makine ve deri 
sanayii yaygındır. 

İşkodra yetiştirdiği Osmanlı simaları 
bakımından da ünlüdür. Osmanlı edebi
yatının klasik döneminden İşkodralı Ah
med! ve İşkodralı Bali, XVIII. yüzyıldan 
Sa'diyye tarikatının Aciziyye kolunun ku
rucusu şair Süleyman Efendi ilk akla ge
len isimlerdir. Buşatlı . ailesine mensup 
vezirlerden İbrahim Sıdkı Bey, Mahmud 
Harndi Efendi, İsmail Zihni Bey ile ailenin 
iki büyük şahsiyeti. İşkodra'da pek çok 
medrese, kütüphane, cami yaptıran Ru
meli Valisi İbrahim Ha1111 Paşa ve Balkan
lar'da birçok yerde valilik görevinde bu
lunan Hasan Hakkı Paşa zikredilmelidir. 
İşkodra'ya değerli bir kütüphane kazan
dıran Hasan Hakkı Paşa Türkçe. Arap-

ça. Farsça. Fransızca ve Arnavutça ko
nuşup yazabilen bir M evievi dervişi ve 
şairdir. 
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kurduğu mistik ve teosofik felsefe. 
L _j 

Şark kökünden türetil en işrak kelime
si sözlükte "güneşin doğuşu sırasındaki 
ışıma, aydınlanma, parlama, tan ağarışı" 
gibi anlamlara gelir. Aynı kökten türeyen 
meşri~ ise coğrafya olarak dağuyu ifade 
eder. Terim anlamında işrak, epistemo
lojik açıdan akıl yürütmeye veya bir bilgi 
vasıtasına gerek kalmadan bilginin doğ
rudan içe doğması. iç aydınlanma. keşf 
ve zevke (manevi tecrübe) dayanan bilgi 
için kullanılır. Ontolojik açıdan işrak. akli 
nurların tecellisi sonucunda varlığın zu
hur edip gerçeklik kazanmasıdır. Aynı za
manda işrak, arınan insan nefsinin ilahi 
nurların tecellisiyle aydınlanıp kemale er
mesi şeklinde ahiakl anlamda da kullanı
lır. İşrak ayrıca, güneşin doğudan yükse
lerek her şeyi aydınlatması olgusundan 
hareketle coğrafi anlamda ışığın ve ay
dınlanmanın ana yurdunun Doğu hi km eti 
olduğunu sembolize eder. "Işık doğudan 
yükselir" özdeyişi buradan gelmektedir. 
İşrakıyye terimi, İslam düşünce tarihin
de bilginin kaynağı olarak akıl yürütmeyi 
(istidlal) temel alan rasyonalist Meşşal 
felsefeye karşı mistik tecrübe ve sezgiye 
(keşf, zevk. hads) dayanan teosofikdüşün
ce sisteminin adıdır. İşrakıyyı1n da bu dü
şünceyi izleyenierin oluşturduğu akımı 
ifade etmektedir. 

İşrakilik seçmeci (eklektik) bir sistem
dir; ancak kaynağını nereden aldığ ı ve 
sisteme asıl rengini verenin hangi filozof 
veya doktrin olduğu tartışma konusudur. 
İslam düşünce tarihinde işrak felsefesi
nin en önemli temsilcisi kabul edilen Şe
ha beddin es-Sühreverdl ei-MaktQI, gö
rüşlerini temellendirdiği Hikmetü'l-iş

rô.)f adlı eserinin giriş kısmında İşraki hik
metin mahiyetini ve önceki felsefi dokt
rinlerle olan ilişkisini açık bir şekilde belir
tir. Ona göre kadim hikmet biri kanıtla
maya (istidlal) dayalı araştırma ve incele
rneyi (el-hikmetü'l-bahsiyye). diğeri mis
tik tecrübe ve sezgiyi (el-hikmetü'z-zev
kıyye) temel alan iki farklı metot kullanı
yordu. Bunlardan ilkinin önderi Aristo, 
ikincisininki Eflatun'dur. Fakat burada 

Eflatun. nurla sembolize edilen kadim 
Zerdüştl felsefenin bir devamı ve temsil
cisi olarak sunulur. Ayrıca Camasb, Ferşa
vüşter ve Büzürgmihr gibi eski İran bil
geleri; Agathedemon, Hermes ve Askle
pios gibi eski dünyanın Aristo dışındaki 
bütün bilge ve filozofları keşf ve aydın
lanma yöntemini benimseyip kullanan bi
rer İşraki sayılır. Ancak bilgelerin babası 
Hermes. hikmetin önderi ve reisi Eflatun. 
hikmetin sütunları sayılan Empedokles 
ve Pisagor İşraki hikmetin en belirgin si
malarıdır. Bu bilg eler. halkın cehaleti yü
zünden düşüncelerini sembollerle (ru
muz) ifade etmek zorunda kalmışlardır. 

Dolayısıyla onlara yapılan itirazlar asıl dü
şüncelerini değil sözlerinin zahirini ilgilen
dirir. Sühreverdl nur ve zulmeti (aş . bk.) 
temel alan kadim İran hikmetinin, şirk ve 
ilhadı gerektiren kiltir Mecüsl ve Mani
heistler'in sistemiyle herhangi bir ilişki
sinin bulunmadığına dikkat çeker (Hik
metü'l-işrak, s. 9-1 ı). 

Her ne kadar Sühreverdl, İşrakiliğin 
kaynağının kadim İran hikmeti , kendi 
amacının da o felsefeyi diriltmek olduğu
nu sık sık vurguluyorsa da yukarıda adla
rı sayılan Pers kökenli bilgelerden intikal 
etmiş orüinal hiçbiresere sahip değildi. 
Ayrıca o döneme ait kullandığı Pehlevlce 
terimler de son derece sınırlıdır. Buna 
isimlerini sayd ığı antik Yunan filozofları 
da eklenecek olursa Sühreverdl'de işra
kın coğrafi bir anlam taşıdığı kolaylıkla 
savunulamaz. Dolayısıyla işrak, özellikle 
farklı kültürlerdeki düşünürlerin metot 
birliğini sembolize eden bir kavram ola
rak değerlendirilmelidir. 

Buna göre hakikate ulaşmanın birbirini 
tamamlayan iki yolu vardır. Bunların ilki 
nazar ve tefekküre dayanan "bahs", di
ğeri de kulluk, çile çekme ve ahiakl arın
nıada en yüksek düzeye ulaşmayı ifade 
eden "teellüh"tür. Düşünmeye ve araş
tırmaya muhtaç olmadan keşfyoluyla ha
kikatin bilgisine ulaşma düzeyine yüksel
miş olana "müteellih" denir. Sühreverdl. 
bahs ve teellüh yöntemlerini kullanma
ları bakımından hakikati arayanları üç 
kısma ayırır. 1. Teellühü esas alıp bahse 
önem vermeyenler; z. Tefekkür ve bahsi 
önemseyip teellühü ihmal edenler; 3. 
Her iki yolu takip edenler. İlkine müteel
lih, ikincisine hakim. üçüncüsüne de mü
teellih hakim veya ilahi hakim denir. Süh
reverdl peygamberlerle sQfilerin çoğunu 
birinci grupta, Aristo ile onu izleyen Fa
rab! ve İbn sına'yı ikinci grupta gösterir: 
kendisinin de dahil olduğu üçüncü gru-
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bun sayısının çok az olduğunu ileri sürer 
(a.g.e., s. I 1- I 2). 

İlk sQfiler tarafından işrak kelimesi bir 
tasawuf terimi olarak ku Ilanıimamakla 
birlikte Yeni Eflatuncu felsefi fikirleri n de 
tesiriyle ontoloji. epistemoloji ve ahlak 
alanında İşrakilik'le paralellik arzeden 
kavramlar ve fikirler tasawuf çizgisinde 
büyük bir gelişme kaydetmiştir. Özellikle 
Gazzall, bu gelişmenin Muhyiddin İbnü'l
Arabl ve Sühreverdl'den önceki en büyük 
ismidir. Ayrıca Gazzall İşrakiliğin zulmet. 
nur, zevk. keşf gibi diğer temel kavram
ları yanında işrak kelimesini ve türevle
rin i bilhassa Mişkô.tü'l-envô.r'da ve İ]J
yô.'ü 'uWmi'd-din'de kullanmıştır. İşrak 
kelimesi RQzbihan-ı Baki! tarafından bir 
tasawuf terimi olarak tanımlanmış ve 
ondan sonra nisbeten daha sıkÇa kulla
nılmıştır. İşrakı "gönülden çıkan tecelli 
şimşekleri" şeklinde tanımlayan Baki! ilk 
süfılerden Ruveym b. Ahmed'in , "İşrak 
vahdaniyet nurlarının parlamasıyla nef
sin arzularının yok olmasıdır" dediğini 
nakleder (Şer/:ı-i Şat/:ıiyyat, s. 186, 550); 
ayrıca onu "ezell nurun yoklukta parla
ması " şeklinde de tanımlar (Meşrebü'l
erua/:ı, s. 256). 

Şüphesiz Sühreverdl ruhi arınmayı esas 
alan İşrakiliği kurarken isimlerini hay
ranlıkla andığı Bayezld-i Bistaml. Hallac-ı 

Mansur gibi İslam süfılerinden ve bu ko
nudaki zengin tasawuf literatüründen 
yararlanmıştı. Ontik varlığı nur kavramıy
la açıklayarak bir çeşit nur metafiziği yap
masında Kur'an'daki. "Allah göklerin ve 
yerin nurudur" (en-N Or 24/35) ayetiyle bu 
ayeti yorumlamak üzere Gazzall'nin yaz
dığı Mişkô.tü'l-envdr'da idealize edilen 
nur fikrinin onun için bir ilham kaynağı 
olabileceği de göz ardı edilmemesi gere
ken önemli bir husustur. Bu arada İhvan- ı 
Safa ve Karmatller'deki imarnet ve ku
tup kavramları. Yeni Pisagorcu ve Sabil
ler'in yı l dızlara yaptıkları dua ve müna
catlar. hulasa kadim Hermetik ve gnostik 
kültürde mevcut olan birçok unsuru İşra
kiliğin satır aralarında bulmak mümkün
dür (geniş bilgi için bk. M. Ali EbQ Reyyan, 
Uşülü '1-felsefeti'l-işrakıyye, s. 7 I- ı ı 9). Do
layısıyla Sühreverdl, uzlaştırılması çok zor 
kadinı kültürlerle kendi inanç ve kültü
ründen aldığı birçok unsuru ortak bir 
paydada buluşturarak oluşturduğu sis
teme İşrakıyye adını vermiştir. 

Sühreverdl, ister değiştirmek suretiyle 
sistemine alsın isterse eleştirip reddet
sin. İşraki felsefede Meşşalliğin rolü bü
yüktür. Bu arada Sühreverdl özellikle İbn 
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Sina'ya çok şey borçludur. Çünkü İbn Si
na kendisinden önce. Meşşai felsefeden 
üstün gördüğü ve rasyonal sezgiyi temel 
alan bir Doğu felsefesi kurma girişimin
de bulunmuştu : Arapça'da "doğu" anla
mındaki meşrikıyye ile aydıntatıcı demek 
olan müşrikıyye kelimelerinin ikisi de sı
fat olarak işrakın türevleridir. İbn Sina'nın 
bu amaçla kaleme aldığı eserlerden sade
ce el-lfikmetü'l-meşri]fıyye'nin man
tık bölümü günümüze ulaşmıştır (Mantı
~u 'l-meşri~ıyye 1 nşr. Muhibbüddin el-Ha
tlbJ, Kahire 1338). Sühreverdi. İbn Sina'
nın Doğu hikmetini tekrar canlandırmak 
istediğini. fakat Husrevaniler denilen es
ki iranlı rahip krallar tarafından temsil 
edilen ilahi hikmetin kaynağını tanıya
madığı için bunu başaramadığını söyler 
( el-Meşari' ue'l-mutaral)at, s. ı 95). Ayrıca 
Sühreverdi, İbn Sina'nın If ay b. Ya]f~an, 
Selaman ve Ebsal ile Risaletü't-tayr 
gibi sembolik ve alegorik eserlerini oku
muş ve ışığın anayurdunun Doğu olduğu 
fikrini benimsemiş, hatta aynı doğrultu
da Kışşatü'l-gurbeti'l-garbiyye ve He
yakilü'n-nur gibi risaleter kaleme almış
tır. Bu arada İbn Sinirnın bazı risalelerini 
Farsça'ya çevirmiştir. Bütün bunlar, iş
rak! felsefenin köklerinin büyük ölçüde 
İbn Sina'nın Aristocu olmayan son dönem 
eserlerine, özellikle onun el-İşarat ve't
tenbihat'ının "Makamatü'l-arifin" başlıklı 
son kısmındaki görüşlere dayandığını gös
termektedir (Seyyid Hüseyin Nasr, İslam 
Düşüncesi Tarihi, ı. 41 7). Nihayet işrakl
lik'teki eklektik sistemin omurgasını İbn 
Sina ve onun felsefesine yansıdığı ölçüde 
Yeni Eflatunculuğun oluşturduğunu be
lirtmek gerekir. 

Sühreverdi. Farabi ve İbn Sina'nın eser
lerini okuyarak felsefi formasyon kazan
mış. bu filozofların doktrinini gençlik dö
neminde kaleme aldığı et-Telvif:ıatü'l
levf:ıiyye ve'l- 'arşiyye, el-Lemef:ıat, el
Mu]favemat ve el-Meşari ' ve'l-muta
raJ:ıat adlı eserlerinde yer yer eleştirip 
özetlemiştir. Ona göre rasyonel araştır
maya dayanan bu sistem sağlam ve gü
zel olmakta birlikte hakim-i müteellih (te
osofist) olmak için yeterli değildir; o de
receye erişmek üzere önce keşfe ve ruhi 
tecrübeye ulaşmak, sonra da bu bilgiyi 
başkasına aniatma aşamasında akti tah
lilini yapmak gerekir (/fikmetü'l-işra~. s. 
ı O- ı 3). Fakat Sühreverdi. Aristo'yu islam 
Meşşaileri'nden ayrı tutmaya özen gös
terir ve Meşşailer'in yaptıkları yorumlar
la Aristo'nun felsefesini asıl maksadından 
saptırdıklarını savunur; hatta uzun za
man uğraşıp da çözemediği bilgi proble-
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mini rüyasında imdadına yetişen Aristo'
nun yardımıyla çözdüğünü bildirir. Grek 
filozofu ona, çözümü objektif varlık ala
nında değil kendi sübjektif dünyasında 
aramasını yani özüne dönmesini tavsiye 
eder. Ayrıca islam filozofu olarak bilinen
lerden hiçbirinin hakikat bilgisine (huzG
ri bilgi) ulaşamadığını, bunu ancak Baye
zid-i Bistami, Sehl et-Tüsteri gibi sGfile
rin başardığını. gerçek anlamda hakimin 
de bunlar olduğunu söyler (et- Teluf/:ıat, ı, 

7 4). Böylece Sühreverdi. hakiki felsefenin 
keşf ve sezgiye dayanan mistik ve teoso
fik düşünce tarzı olduğunu Aristo'ya tas
dik ettirerek kendi sistemi adına onun 
güçlü otoritesinden yararlanmak ister. 
Bununla birlikte bu konuda Sühreverdi'
ye kılavuzluk eden gerçekte Aristo değil, 
yanlışlıkla ona mal edilen EşulUcya adlı 
apokrif eserdeki görüşleriyle Plotin'dir; 
dolayısıyla işraklliğin ilham kaynakların
dan biri de Yeni Eflatunculuk'tur. Böyle
ce Gazzali'nin eleştirileriyle büyük bir dar
be yiyen Yeni Eflatuncu karakterdeki is
lam felsefesi Sühreverdi ve takipçiterinin 
gayretleriyle. Gazzali'nin de dahil olduğu 
mutasawıf düşünürlerden gelen birikim
den yararlanıp ilham alarak yeni bir form 
kazanmak suretiyle tekrar canlanmıştır. 

Gazzali. Allah'ın semaların ve arzın nu
ru olduğunu ifade eden ayete dayanarak 
(en-NGr 24/35) daha sonra Sühreverdi'
nin ortaya koyduğu işrakıyye felsefesine 
benzeyen teosofik ve hermetik bir ilahiy
yat geliştirmiştir. Ona göre Allah en yüce 
ve hakiki nurdur, diğer bütün nurların da 
kaynağı O'dur. Ruhani-cismani, manevi
maddi bütün varlıklar aslında o nurun 
yansımalarıdır. NGrü'l-envar denilen ilk ve 
hakiki nurdan uzaklaştıkları nisbette di
ğer nurların nurtutuk derecesi azalır. O'na 
yakın oldukları nisbette artar. Öte yan
dan kaynağından uzaktaşan nurların nur
luluk derecesi azaldıkça karanlıkları (zu l
met) artar. Nurun kaynağından feyezan 
suretiyle meydana gelen bu nurların sa
yılmayacak kadar dereceleri vardır. Al
lah'a en yakın nur, nurların ve marifetle
rin insanlara yansıması için vasıta olan 
Peygamber'in kutsal ruhu olduğundan 
Kur'an da ışık saçan meşale ( el-Ahzab 33/ 
46) olarak nitelendirilmiştir. Gazzali. dü
zenli bir dizi oluşturan nurların. başkası
na nur saçan, ama başkasından nur al
mayan ilk ve öz bir nura dayandığını an
latırken. "işte bütün nurlar bir tertip üze
re ondan işrak (zuhur. tecelli) eder" der. 
Başka bir yerde Allah'ın varlığının çok açık 
olduğunu, ancak nurunun işrakı (parlaklı
ğı) sebebiyle insanlara kapalı hale geldi-

ğini vurgular (Mişkatü'l-enuar, s. 54, 60, 
64; İ/:ıya', ı, 290; ııı , ı t-14). Gazzali, "ilah. 
insanın ibadet ve teellühle (kulluk) ken
disine yöneldiği zattan ibarettir" derken 
Sühreverdi'de sıkça geçen teellüh keli
mesini kullanması ilgi çekicidir (Mişka
tü'l-enuar, s. 60). Gazzali'nin yer verdiği 
hayali ruh, akti ruh, fikri ruh, nebevi-kut
si ruh deyimleri de Sühreverdi tarafın
dan işrak-ı ilahi. işrak-ı huzGri. işrak-ı akti 
vb. şeklinde kullanılmıştır. 

Gazzali, nur ağırlıklı bir tasawuf anla
yışı geliştirirken bir yandan Kur'an ve ha
dise, diğer yandan kendisinden önceki sG
filere dayanmıştır. Onun nur felsefesinin 
üçüncü kaynağı ise son döneminde işra
kiliğe meyleden İbn Sina'nın ilahiyyat ve 
nefisle ilgili eserleri ve görüşleridir. Aslın
da tasawufun doğuşunda ve gelişmesin
de Eflatunculuk ve Yeni Eflatunculuk'la 
hermetik geleneğin, eski i ran hikmetinin 
etkili olduğu her zaman ileri sürülmüştür. 
Doğruluk payı bulunan bu görüşe göre 
Gazzali, ilk safilerden beri süregelen adı 
konmamış bir işrakiliğe yeniden şekil ver
miş. bu da Sühreverdi için ilham kaynağı 
olmuştur. ilk safilerde ilham ve keşf gibi 
sadece bir bilgi edinme aracı olan işrak 
Gazzali'den sonra özellikle "şeyh-i işrak" 
ve "hakim-i ilahi" diye tanınan Sührever
di'nin çalışmalarıyla kapsamlı bir tasav
vuf felsefesi veya teosofik bir tasawuf 
haline gelmiştir. 

Sühreverdi. işraki doktrinini temelien
dirirken Meşşai felsefenin problemleri 
üzerinde yürür; bunlardan bazısını değiş
tirerek sistemine alır, bazısını da redde
der. Mesela Aristoculuk'ta varlığın en 
yüksek cinsleri sayılan on kategoriyi cev
her. hareket. izafet, nicelik ve nitelik ol
mak üzere beşe indirir. yani bir varlığı di
ğerinden ayırıp tanımada bu beş katego
rinin yeterli olduğunu söyler. Ayrıca ka
tegorilerin Aristo'dan değil Pisagorcu bir 
filozof olan Arkhutos'tan alındığını iddia 
eder (et-Telufl)at, ı. ı 1-12). Aslında Süh
reverdi. manevi varlıkları hesaba katma
dan varlığı sadece maddeye indirgeyerek 
kategorileri belli sayı ile sınırlamanın ve 
bunları varlığın temel formları saymanın 
yanlış olduğu kanısındadır. Esasen ona 
göre kategorilerin ilme pek fazla katkısı 
da yoktur (ei-Meşari' ue'l-mutara/:ıat, s. 
284). Bundan başka Sühreverdi, Aristo'
nun tarif anlayışını da eleştirir. Buna gö
re eğer bir şeyin tarifi o şeyin cinsiyle fas
lından (temel özellik) yapılacak olursa 
herkes o temel özelliği bilemeyeceğin
den böyle bir tarif istenilen kesin bilgiyi 
vermeyecektir. Kaldı ki tarifi yapan kişi-



nin o şeyin temel özelliğini doğru olarak 
belirlediğinin güvencesi de yoktur. Şu hal
de bu konuda Meşşaller. "Bir bilinmeyen e 
ancak bir bilinen kanalıyla ulaşılır" şeklin
deki kendi kurallarına ters düşmüşlerdir 
(f:fikmetü 'l·işrai)_, s. 20-2 1 ). 

Yine Meşşaller'e göre cevher heylıla ve 
suretten oluşan bir bileşiktir. Onlar. cis
min ayıncı vasfı olarak kesintili ve kesin
tisiz ( ittisal ve infisal) olmanın temeline 
heyOlayı koyarlar ve cismi tanımada mik
tarın bir rolü olmadığını savunurlar. Süh
reverdl'ye göre bu da yanlış bir yaklaşım
dır. Zira kesintisizlik iki cisim arasındaki 
sürekli bağıntıyı belirlese de cisimden ay
rı bir şeydir. Buna karşılık miktar asla ci
simden ayrılmaz. Öyleyse cisim üç boyut
lu bir miktardan başka bir şey değildir. 
Bir başka deyişle cisim hacimden ibaret
tir. Buna göre mutlak cisim (heyula) 
mutlak miktardan. özel cisimler ise özel 
miktarlardan oluşur. Nitekim aynı mu
mun erimiş haliyle katı hali arasında mik
tar bakımından herhangi bir fark yoktur. 
Bu da gösteriyor ki Meşşaller'in cismin 
temeline mahiyeti belirsiz olan heyOla
yı koymaları anlamsız bir şeydir (a.g.e., 
S. 75). 

Sühreverd'i. Meşaller'in bilgi problemi
ne getirdikleri çözümü de eleştirmekte
dir. Meşşaller. bir şeyin algılanabilmesi 
için onun maddeden soyutlanmış olma
sını şart koşarlar. Sühreverdl'ye göre eğer 
bu iddia doğru olsaydı heyOlanın (güç ha
lindeki soyut madde) doğrudan algılan
ması gerekirdi. Halbuki heyOla ancak bir 
form (sOret) kazandıktan sonra algılana

bilmektedir. İşrakilik'te ise algının sebe
bi nurdur. Her şey nurdan sudur eder ve 
yine nura döner. Bir şeyin algılanması o 
şeyin terkibindeki nurun miktarına bağ
lıdır (a.g.e., s. 115 ). Ayrıca Meşşaller. bir 
şeyin algılanışı esnasında algılayanla (ne
fis, akı l ) algılanan şeyin sOretinin birleşip 
özdeşleştiğini, yani bilen özne ile bilinen 
nesnenin bir ve aynı şey haline geldiğini 
söylerler. Sühreverdl'ye göre bu yanlış bir 
. temellendirmedir; zira gerek algıdan ön
ce gerek algı anında gerekse algı gerçek~ 
leştikten sonra nefisle sOret (özne ile nes
ne) ayrı ayrı şeylerdir ; bir başka ifadeyle 
algılanan ne kadar çok ve çeşitli olursa ol
sun veya ne kadar yenilenip tekrarlanır
sa tekrarlansın algılayan nefiste herhan
gi bir yenilenme olmaz. o daima sabit bir 
güçtür. Sühreverdl'nin deyişiyle, "Algı ol
sun veya olmasın daima sen sensin" (el

Meşari' ve 'l-mutarat:ıat, s. 475). 

İşraki felsefede sistemin bütününe ha
kim olan nur gayet açık ve seçik olduğu 

için apriori bir kavram gibi tarife gerek 
kalmadan anlaşılır bir ilkedir (Meşşaller 

varlık kavramı için aynı ifadeyi kullanırlar) . 

Nur. özünde apaçık olup başka varlıkları 
açığa çıkarandır (Hikmetü'l-işrai)_, s. 114). 
Meşşaller'in varlığı zorunlu- zorunsuz (va
cip-mümkin) diye ikiye ayırdıkiarı gibi İşra
kiler de varlığı sembolize eden nuru. var 
olmak için başkasına ihtiyacı olmayan 
"saf nur" (nur-i mücerred, nur-i cevherl) 
ve varlığı başkasından olan "arazi nur" 
diye ikiye ayırırlar. Ayrıca kendi kendine 
kaim olan karanlığa "gasak", başkasına 
bağımlı olan karanlığa da "hey'e" adını 
verirler. Özü itibariyle bağımsız. şuur ve 
idrak sahibi olan varlıklar saf nurdur ve 
bunların madde ile hiçbir ilişkisi yoktur. 
Bunlara aynı zamanda "kahir nurlar" de
nilir. Allah. melekler. idealar ve insani 
nefisler saf n uru temsil eder. Yı ldızlar ve 
ateş gibi varlığı başkasından olanlar ise 
arazi nur diye adlandırılır. Ayrıca bunlar 
"müdebbir nurlar" diye de anılır. Cisim
ler ve fiziki nesneler gibi şuurdan yoksun 
varlık türleri asıl karanlığı; renk. tat ve 
ko ku gibi nitelikler ise arazi karanlığı tem
sil eder. Varlığı meydana getirmek üzere 
nurun işrakında. yani nurlar nuru olan 
Allah'tan çıkıp yayılmasında biri dikey. 
öteki yatay olmak üzere nurun iki tür ha
reketi söz konusudur. 

İşrakilik'te antik varlığın yorumu Farabi 
ve İbn Sina 'nın sudOr teorisindeki hiye
rarşik sistemle açıklanır. Ancak oradaki 
akılların yerini İşrakilik'te nurlar almış . 
sudOr da işrak diye adlandırılmıştır. Bu
na göre nurlar hiyerarşisinin başında bü
tün aşağı nurlar zincirinin kaynağı olan 
nurlar n uru Allah bulunur (Meşşatler'de 

el-mebdeü'l-evvel, vacibü'l-vücud). Mut
lak anlamda bir olan nurlar nurundan bir 
tek şey çıkar ki o da ilk nurdur. Meleklerin 
reisi olan ve Behmen diye adlandırılan bu 
ilk nur. kaynağından sadece kemalinin 
derecesi bakımından ayrılır. İlk nur çift 
karakterli dir; nurlar nuruna en yakın nur 
olduğu için zengin ve yetkin. özü itibariy
le de fakir ve eksik sayılır. İlk nur kaynağı
nı id rak etmekle ondan ikinci nur. fakirli
ğini idrak etmekle de en yüksek berzah 
(Meşşatler'de en dıştaki felek) denilen ilk 
gölge meydana gelir. Gerçekte bütün var
lık nurlar nurunun gölgesi (eseri) sayılır. 
Böylece her nur bir n uru ve bir berzahı 
yani feleği meydana getirmek üzere işrak 
devam eder. Meşşaller'de sudOr onuncu 
akıl (faal akıl) ve dokuzuncu felekte son 
bulduğu halde İşrakilik'te nurların sonsu
za kadar devam ettiği düşünülür (a.g.e., 

s. 125-149). Sühreverd'i. ulvl alemle süfll 
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alem (fiziki alem) arasına "berzah" adın ı 

verdiği aracı bir alem koyar ki bu Efla
tun'un matematik idealarına tekabül et
mektedir. Nitekim Sühreverdl, bazan bu
nu muallak örnekler (el-müsülü' l-muallaka) 
adıyla anar. Nurlar nurundan taşıp yayı

lan bu nur tabakalarının oluşturduğu ka
inat nurlar nuru gibi ezelldir (Meşş§ller'
de de alem Allah ile zamandaş yani ezelt
dir) . İşrakiliğin varlığı nurlar hiyerarşisi 
veya nur tabakaları şeklinde tasvir etme
si son tahlilde kainatın akıllı. dinamik ve 
sonsuz hareket eden muazzam bir kitle 
olduğu izlenimini vermektedir. Bu nura
ni birliğin vahdet-i vücOd diye adlandırıl
ması akla pek uzak gelmemektedir (M. 
Ali Ebu Reyyan, Tarfi].u 'l-flkri'l-felsefi fl'l
islam, s. 410-411 ). 

İşrakilik'te nübüwet. genellikle pey
gamberlerin keşf ve müşahede yoluyla 
nurun kaynağından bilgi alması olarak 
anlaşılır. Onlara göre müteellih hakim 
feyz yoluyla nOrü'l-envardan marifet alır 
ve bunu çevresindekilere yansıtır. İlahi 
kaynaktan bilgi almak süreklidir. Bu kay
naktan en üst düzeyde bilgi alan insan 
Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Buna 
kutub da denir. Kutu b bazan gizli de ola
bilir. Sühreverdlve İbn Seb"in'in bu konu
daki ifadelerinden nübüwetin kesinti
siz olarak dev·am ettiği ve nebl olmanın 
mümkün olduğu gibi bir anlam çıkaran
lar olmuştur. Nitekim İbn Teymiyye bu iki 
İşraki hakimin peygamber olmaya heves
lendiklerini ileri sürer. Ancak Ebü'l-Vefa 
et-Teftazanl'ye göre bu itharn isabetli de
ğildir. Zira her iki filozof da Hz. Muham
med'in son peygamber olduğunu kabul 
etmiş. fakat konuya Allah'ın kudreti açı
sından bakılınca teorik olarak belirtilen 
fikirlerin imkansız olmadığını anlatmak 
istemiştir (ibn Seb'fn ve J:ıikmetü '1-işrai)_, 
S. 295-296) 

Mistik, gnostik ve gizemli olan her dü
şünce tarzının insanlara cazip geldiğ i bi
linen bir gerçektir. İşrakilik de özünde bu 
nitelikleri barındırdığından özellikle sOfı 
ve Şii çevrelerde büyük ilgi uyandırmış
tır; günümüzde de hala canlı bir düşünce 
akımı olarak varlığını sürdürmektedir. XII. 
yüzyıldan itibaren Meşşalfelsefenin zayıf
laması üzerine onun yerini büyük ölçüde 
İşrakilik almış ve bu teosofik felsefe İb
nü'I-Arabl'nin beslendiği başlıca kaynak
lardan biri olmuştur (aş. bk.). 
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I!!I!J MAHMUT KAYA 

Tasavvuf. Farabl, İbn Sina ve İhvan-ı Sa
fa'da mevcut olan işraki eğilimlerin Süh
reverdl tarafından tasawufa sokulması . 

Sühreverdl dönemi ve sonrasında terim 
olarak değilse bile kavram olarak muta
sawıfların bu hususa ilgi duymasına se
bep olmuştur. Öte yandan Muhyiddin İb
nü'l-Arabl ve takipçiteri işrak felsefesini 
oldukça ayrıntılı bir şekilde ele almışlar 
ve bunu vahdet-i vücOdla bütünleştirmiş
lerdir. Esasen onlara bu yolu açan. özellik
le Mişkdtü'1-envdr'da ışık ve karanlığı 
(nur- zulmet) esas alarak bir bilgi ve varlık 
anlayışı ortaya koymaya çalışan Gazzali ol
muştur (yk. bk.) . 

İşrakilik Gazzall'den önce de İbn Sina 
tarafından ljay b. Ya1q:dn, Selômdn ve 
Ebsd1, et-Tayr, e1-'Iş]f, e1-Kaşidetü'1-
'ayniyye ve e1-ljikmetü 'l-meşri]fıyye 
gibi eserlerde ele alındığı gibi İbn Sina'
nın bu eserlerdeki fikirleri Gazzall ve Süh
reverdl ile birlikte Sühreverdl'nin çağdaşı 
olan İbn Tufeyl'i de etkilemiştir. İbn Tu
feyl'in ljay b. Ya]f?dn adlı felsefi roma
nında bu etki ve İşraki temayül açık ola
rak görülür. 

işrakıyye hareketi ve hikmet-i meşri
kıyye Sühreverdl'den sonraki dönemler
de ilgi odağı olmuş. bu harekete hikmet-i 
müteal (transendental felsefe), hikmet-i 
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halide, ezeli- eb edi hikmet. felsefi ta
sawuf (teosofik mistisizm) ve ilm-i ilahi 
gibi isimler verilmiştir. Günümüz İran 
düşüncesinde ise irfaniyye olarak bilin
mekte ve etkisini sürdürmektedir. İslam 
kaynaklarında ilahiyyOn. müteellihQn ve 
hukema-i müteellihin. hakim-i ilahi. ba
zan da urefa. ehl-i irfan veya irfaniyyün 
şeklinde anılan bilgeler ve düşünürler 
bunlardır. Şemseddin Muhammed b. 
Mahmud eş-Şehrezüri, Kutbüddin-i Şi
razi. İbn Kemmüne. Seyyid Şerif el-Cür
cani Sühreverdl'nin en önemli takipçile
ridir. Bunlardan Şehrezüri, Sühreverdl'
nin et-Te1vil:ıat ve ljikmetü'1-işrd]f'ına 

şerh yazmış . İbn KemmOne bu eserler
den ilkini. Kutbüddin-i ŞI razi de ikincisini 
şerh etmiştir. Kutbüddin-i Şlrazi hem Na
sirüddin-i TGs!' nin hem de Sadreddin Ko
nevi' nin öğrencisi olduğundan Sührever
dl'den gelen İşrakilik ile İbnü'l-Arabl'nin 
vahdet-i vücüd ağırlıklı tasawufunu bir
leştirdi; bundan sonra İbnü'I-Arabi ve 
onun tasawuf anlayışının önem kazan
masıyla İşrakilik geri plana itildi , bunun
la beraber hiçbir zaman büsbütün unu
tutmadı. Özellikle İbnü'I-Arabl'nin tasav
vufuna bağlı olan mutasawıflar Sühre
verdl'den de etkilendiler. Nitekim Abdur
rahman-ı Cami'nin NefeJ:ıdtü'1-üns'te 
Sühreverdl'yi evliya arasında zikretmesi 
ona olan ilginin derecesini göstermekte
dir. 

VIII. (XIV.) yüzyıldan itibaren İşrakiliğe 
olan ilgi , İbn Sina'nın İşraki eğilimli felse
fesinin de etkisiyle farklı bir şekil aldı . Bu 
dönemde müslüman düşünürlerin bir 
kısmı hikmetle ilgili dörtlü bir sınıflan
dırma yaparak bunların birini kabul edip 
diğerlerini red yerine hepsini uzlaştırma 
yoluna gittiler; böylece Meşşai felsefe, 
İşrakilik, tasawuf ve ketarn uzlaştırılmış 
oldu. Seyyid Şerif el-Cürcani. Taşköpriza
de ve Katib Çelebi bu akımın temel fikir
lerini şöyle özetlerler : Ebedi mutluluk 
ancak ilim ve arnelle gerçekleşir. Bu ikisi 
birbirinin hem sebebi hem sonucudur. 
ilmi olup arneli olmayan veya arneli olup 
ilmi olmayan eksiktir. Ebedi saadete ulaş
manın yolu yüce yaratıcı hakkında mari
fet sahibi olmaktır. Bunun da biri nazar 
ve istidlal. diğeri riyazet ve mücahede ol
mak üzere iki yolu vardır. Birinci yolu tu
tanlar vahye bağlı kalır! arsa ketarn cı , ak
si halde Meşşai, ikinci yolu tutanlar vah
ye bağlı kalırlarsa sQfi, kalmazlarsa İş
raki sayılırlar (lfaşiyetü Metali'i'l-envar, S. 

12-1 3: Mevzüatü 'l-ulüm, ı. 312,320, 337: 
Keşfü'?-?Unün, ı. 53,678: Tehanevi. ı. 42, 
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Taşköprizade Mevzudtü'l-uWm'da (1, 
345) Fahreddin er-Razi, Nasirüddin-i TO
si, Kutbüddin-i Şlrazi. Kutbüddin er-Razi. 
Sa'deddin et-Teftazani, Seyyid Şerif el
Cürcani. Hocazade Muslihuddin Efendi 
ve Muslihuddin Kesteli gibi alimleri bü
yük hakimler arasında sayar. İbnü'l-Ara
bi'nin tasawufu geniş ölçüde İşrakiliği 
içerdiğinden Sadreddin Konevi. Abdür
rezzak el-Kaşani. DavOd-i Kayseri, Müey
yidüddin Cendi, Şemseddin Fenari, İbn 
Kemal, Kınalızade Ali Efendi. Abdullah 
Bosnevi, Katib Çelebi, İ smail Hakkı Bur
sevi, Şeyh Galib gibi Osmanlı ilim ve fikir 
adamlarının önemli bir kısmı işraki sayı
lır. Bunlar genellikle felsefenin burhanı
nı , ketamın istidlalini ve tasavvufun keş
fini birleştirmişlerdir. İznik'te kurulan ilk 
Osmanlı medresesinde müderris olan Da
vüd-i Kayseri'nin işrakilik'te ağırlıklı bir 
yeri bulunması oldukça önemlidir. Feri
düddin Attar. Mevlana Celaleddin-i RO
mi. Abdurrahman-ı Cami. Aziz Nesefi. 
Abdülkerim el-Cili, İ bnü'l-Farız, İbn Seb
'in gibi mutasawıflar da genellikle irfan 
hareketinin mensupları sayılm ı şlardır. 

Yukarıda da geçen kelamcıların yanı sıra 
Adudüddin el-ki. Celaleddin ed-Dewani 
gibi kelamcılar da işrakilik'ten etkilen
mişlerdir. Bunların tasawufa ilgi duyma
ları ve eserlerinde tasawufi meseleler
den bahsetmeleri bu etkiden kaynakla
nır. 

İbnü'l-Arabi'nin etkisindeki mutasav
vıfların genellikle İşrakiliğe olumlu bak
tıkları doğru olmakla beraber bu felsefe
ye tepki gösterenler de olmuştur. 'Avdri
fü '1-ma'arit müellifi Şehil.beddin es-Süh
reverdl. Keşfü 'n-neşd'iJ:ıi '1-imaniyye 
ve keşfü'1-fezd 'iJ:ıi'1-Yundniyye isimli 
eserinde felsefeye ilgi duyan ları eleştir

miştir. Osmanlı müelliflerinden Saçaklıza
de Mehmed Efendi ve İsmail Hakkı Bur
sevi de felsefeye karşıdır. Bursevi ayrıca 
İşrakiler'in sayısının çok az olduğunu ile
ri sürer (Rühu'l-Mesnevf, I, 26) . 

İşrakilik, XVII. yüzyılda Şii akideyi güç
lendiren Safeviler yönetimindeki İran'da 
yeni ve ciddi bir gelişme göstermiştir. Ba
hil.eddin Arnili ve İşrak mahlasıyla şiirler 
yazan Mir Damad ile bunların öğrencisi 
olup İran'da modern zamanların en bü
yük filozofu olduğunda ittifak edilen (Ma
cid Fa h ri, s. 274) Sadreddin-i Şlrazi saye
sinde İşrakilik İran'da yeniden canlandı. 
Sühreverdi'nin ljikmetü '1-işrd]f ' ı, Esi
rüddin el-Ebheri'nin e1-Hidaye fi'1-J:ıik
me'si ve İbn Sina'nın eş-Şifd'ının bazı bö
lümlerine yazdığı şerhler yanında çok sa
yıda telifi bulunan Sadreddin-i Şirazi' nin 


