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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, 

406). 

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 



en önemli eseri el-lfikmetü'l-müte'ali
ye adlı hacimli kitabıdır. Eser. onun çe
şitli risalelerindeki birçok felsefi proble
mi aldığı gibi islam düşüncesinin İbn Sl
na'dan sonra kazandığı yeni yapı çerçeve
sinde müellifin felsefesini ortaya koyması 

bakımından da büyük önem taşır. Zama
nında 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 üze
rine "ilahi alemin n uru" doğunca bahs ve 
nazar yoluyla öğrendiği bilgilerin doğru
luğunu keşf yoluyla da teyit etti. Sonuç
ta onun "dört sefer" (el-Esfarü '1-erba'a) 
adını da verdiği el-lfikmetül-müte'ali
ye 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 peygam
berlerin ortaya koyduğu hakikatle süfi ve 
felsefi gelenekteki hakikatin birliğine ina
nıyor, bütünüyle hakikat nurunun "nü
büwet feneri"nden alındığını söylüyordu 
(Macid Fahri, s. 274-275). 

iran'da Sadreddin-i Şlrazl ile yeniden 
güç kazanan işrakıyye, aralarında oğul
ları İbrahim ve Ahmed ile damatları Ab
dürrezzak ei-Lahlcl ve Feyz-i Kaşanl'nin 
de bulunduğu çok sayıdaki öğrencisinin 
çalışmalarıyla devam ettirildi. Ebü'I-Ka
sım Findiriskl. Molla Muhammed Bakır'ın 

babası Muhammed Taki Meclisi. Rece
bali Tebriz!. Ni'metullah Şüsterl bu dö
nemde işrakiliğin diğer tanınmış temsil
cilerindendir. Müteal hikmet veya ilahi 
hikmet olarak bilinen İsfahan merkezli bu 
hareket, daha sonraki dönemlerde Ha
di-i Sebzevarl ve Hakim-i İlahi Aka Ali gi
bi temsilcileri vasıtasıyla günümüze ka
dar devam etmiştir (Abdülhüseyin Zer
rlnkOb, Dünbale-i CüstücQ, s. 246-266). 
Bunlardan iran'da Kaçar döneminin en 
büyük filozofu kabul edilen Hadl-i Sebze
var!, Sadreddin-i Şirazl'nin eserleri konu
sunda otorite sayılan hocalardan sekiz yıl 
boyunca dersler okudu; kelam, Meşşal 
felsefe. işraki teosofi ve Şiilik etkisindeki 
irfani öğretisinin sentezine dayanan gö
rüşler ortaya koydu. 

Son dönemde daha çok irfaniyye ola
rak 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. Abdur
rahman-ı Cami. Fahreddln-i lraki, Şebüs-

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 ta
nınan Muhammed Ali Bihbehal'nin Risa
le-i Ijayratiyye ve Kat'u'l-ma]fiil'i. Mu
kaddes-i Erdebill olarak da bilinen Ah
med b. Muhammed ei-Erdebill'nin lfa
di]fatü'ş-Şi'a'sı, Molla Muhammed Ta
hir-i Kumıni'nin lfikmetü '1-'arifin ve el
Feva'idü'd-diniyye'si gibi eserler süfili
ği ve işrakiliği red için yazılmıştır. Tasav
vuf ve işrakilik Şilliği ikiye ayırmış. azın
lıkta olan aydınlar bu hareketleri benim
serken çoğunlukta olan medrese ulema
sı ve Usüliler karşı çıkmışlardır. 

İrfanllerin savundukları tasawuf şey
he bağlı kalmayı, bir tarikat disiplini içine 
girmeyi, tekketerde raks, sema ve zikret
meyi esas alan kurumtaşmış tasawuftan 
farklıdır; irfanller ve işrakiler bu tür ta
sawufa her zaman karşı çıkmışlardır. Ni
tekim Molla Sadra. Kesru esnami'l-ca
hiliyye adlı eserinde bu tür tasawufu 
şiddetle eleştirmiştir. 

iran'da işrakilik zaman zaman medre
selerde de okutulmakla beraber daha zi
yade Ni'metullahiyye, Zehebiyye, Nürbah
şiyye ve Gunabadiyye gibi Şii tarikatiarına 
mensup olanlar arasında taraftar bul
muştur. Yine de bu tarikatlar üzerinde 
İbnü'l-Arabl'nin etkisi Sühreverdl'den 
daha fazladır. 
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1!1!1 SüLEYMAN ULUDAÖ 

L 

İŞTİKAK 
(J~)If) 

Aralannda anlam ilişkisi bulunan 
iki kelimeden 

birinin diğerinden türetilmesi 
ve bu alanda yazılmış eser türü, 

bir cinas nevi. 
_j 

Sözlükte "bir şeyin yarısını almak" an
lamına gelen iştikak kelimesi, terim ola
rak "aralarında mana ilişkisi bulunan iki 
kelimeden birinin diğerinden alınması ve 
türetilmesi" demektir. Kendisinden türe
tilen asıl (kök) kelimeye müştak (me'hfız) 
minh, ondan türeyen ferl (tali) kelimeye 
de müştak (me'hfız) veya iştikak adı ve
rilir. 

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 kelime
lerin aslının masdar, KOfeliler ise mazi ki
pinin müzekker üçüncü tekil şahsı oldu
ğunu söylemişlerdir. Abdullah Emin, Fu
ad Hanna Tarzi ve Em ll Bed!' Ya'küb gibi 
çağdaş araştırmacılar. Arapça'da türe
miş kelimelerin asıllarının sadece masdar 
veya mazi fiil olmadığını. mekan, kabile 
ve organ isimleri gibi somut isimler, ta
biat seslerinin taklidinden meydana ge
len isimlerle (onomatope) mana harfleri 
(edatlar) gibi kelimelerin de bu arada sa
yılması gerektiğini örnekleriyle açıklamış
lardır. 

Klasik dilciler üç tür iştikaktan söz et
mişlerdir. 1. ei-İştikaku's-sagir. Kipleri ay
rı olmakla birlikte asıl harfleriyle sırala

nışları aynı olan ve aralarında anlam iliş
kisi bulunan kelimeler arasındaki türe
medir. Arap dilini zenginleştiren vasıta
lardan olan bu türde iştikak kolayca far-
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