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Ebu Reşld Kutbüddln-i Ebherl oturmuş
tur (Abdurrahman Ebü'l-Ferec el-Vasıtl, s. 

58-59; Hulvl, vr. 132"). Sühreverdl'nin ya
nında yetişen yeğeni Ebu Hafs ömer es

Sühreverdl, Sühreverdiyye tarikatını kur

muş, Ammar-ı Yasir el-Bitlisl. İsmail Kasrl 
gibi şeyhler de Kübreviyye tarikatının ku
rucusu Necmeddln-i Kübra'yı yetiştirmiş

tir (Cam!, s. 417-418) . Fasih Ahmed-i Ha
fi, Necmeddln-i Kübra'nın bizzat Ebü'n

Nedb'den istifade ettiğini gösteren bir sil

sile kaydetmiştir ( Mücmel-i Faşlf:ıl, ll, 3 19). 
Ebü'n-Nedb'in tasawuf halkasında yeti
şenler arasında Ebu Muhammed Abdul
lah b. Mes'ud er-RGml, Ebu Abdullah b. 

Benna ve Fahreddin İbn Teymiyye gibi ki
şiler de vardır. 

Eserleri. 1. Adabü'l-müridin*. Mürid

Ierin tasavvuf yolunda uyması gereken ku
rallardan bahseden eserin metni (nşr. Me

nahem Milson , )erusalem ı 978) ve bazı 

Farsça çevirileriyle Farsça ve Arapça şerh

leri yayımlanmıştır. Eser ayrıca Ali el-Karl 

(Fetf:ıu ebuabi'd-din {f şerf:ıi Adabi'l-mürl
dln, Hacı Selim Ağa Ktp ., nr. 498). Cema
Ieddin b. Rükneddin el-Çiştl el-Guceratl, 

Muhammed b. Yusuf ed-Dihlevi ve Şere

feddin Ahmed b. Yahya el-Münlrl el-H indi 

tarafından şerhedilmiştir (Cami' u 'ş-şürüf:ı 
ve'l-f:ıavaşl, ı . 82-83). z. Şer]J.u ba'zi'l-el
fa?i'l-müşkile fi'I-Meşabil). (Garfbü'l-Me
şablf:ı) . Ferra el-Begavi'ye ait Meşabi]J.u's

sünne'nin bazı kısımlarının şerhidir (Sü

leymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 453, vr. 
ı b-52b). ömer Rıza Kehhale, Meşabi]J.u's

sünne üzerine yapılan en meşhur çalış

ma olan Hatlb et-Tebrlzl'nin Mişkdtü'l

Meşabi]J.'ini yanlışlıkla Ferra el-Begavl'ye 
nisbet etmiş ve Sühreverdl'nin bu eseri ih

tisar ettiğini belirtmiştir (Mu'cemü'l-mü'el
li{fn, V, 3 ı ı). Ebü'n-Neclb'in Şafii tabakatı

na dair bir eseriyle ( Keşfü '?-?Unun, ll, ı ı O ı ) 
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Ebü'n-Necib 
es-Sühreverdfnin 
Şer(ıu ba'zi'l
elffı+i 'l-müşkile 

fi'l-Meşabi/:ı 

ad lı eserinin 
ilk ve son sayfaları 
(Süleymaniye Ktp ., 

Şehid Ali Paşa , 

nr. 453) 

Şer]J.u'l-Esma'i'I-]J.üsna adlı diğer bir ese

rinin olduğu da kaydedilmiştir (Muham

med ez-Zühayll, s. 71 0) 

Nehcü's-sülUk ii siyaseti'I-mülUk isim
li eserin müellifi Ebü'n-Nedb Abdurrah

man b. Nasr es-Sühreverdl eş-Şeyzerl ile 

Ebü'n-Nedb Ziyaeddin es-Sühreverdl'nin 

aynı kişi olduğu zannedilerek eser ona nis
bet edilmişse de (Nehcü's-sülük, Hüseyin 

Algül 'ün girişi, s. 5- ı ı) bu doğru değildir. 
Adabü'l-müridin'den bir alıntı ile başla
yan Risale mine't-taşavvuf (Süleymani

ye K tp., Laleli, nr. 368 ı, vr. ı 5b- ı 7") ve Şe
habeddin es-Sührevercfi'nin bir sözüyle baş

layan Risdle fi'l-fa]f.r ve meka'idi'n-nefs 
adlı risale (Ragıb Paşa Ktp., nr. 660, vr. 222b-
223") Ebü'n-Neclb'e ait olmayıp anonim bir 

derlemeden ibarettir. Kaynaklarda Ebü'n

Neclb'in bazı şiirleri de kaydedilmiştir (İb

nü'l-Müstevfl, I, 107-108, ı ı l-1 ı2 ; Safedl, 
XIX, 48-49) 
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( J~f ıŞ~)'~' ) 
Ebü'l-FütGh Şihabüddln Yahya b. Habeş 

b. Emlrek es-Sühreverdl el-MaktGl 
(ö. 587/1191) 

L İşraki felsefe akımını kuran filozof. _j 

549 (1154) yılında İran 'ın kuzeybatısın
da yer alan, şimdiki Zencan şehri yakınla

rındaki Sühreverd kasabasında doğdu. İlk 
gençlik yıllarında Meraga'ya gitti ve ora

da Fahreddin er-Razl'nin hacası olan Mec

düddin el-Clll'den felsefe ve fıkıh usulü öğ

renimi gördü. Ardından tahsilini sürdür

mek amacıyla İsfahan'a geçerek burada 

Zahlrüddin el-Karl olarak anılan Zahlr ei

Farisl'den Ömer b. Sehlan es-Savl'nin el
Beşa'irü'n-Naşiriyye fi'l-man~ adlı ese

rini okudu. Sühreverdl'nin mantık for

masyonu kazanmasında bu eserin önem

li etkisi oldu. Kendisinin Fahreddin er

Razi ile okul arkadaşı olduğu yolundaki 

bilgi (Nasr, s. 56-57). aynı hocadan oku

dukları manasında değil birbirlerini eser

leriyle tanıdıkları şeklinde kabul edilme

lidir. Bunu Şehrezurl'nin Razi ile Sühre
verdl'nin birbirleri hakkındaki kanaatleri

ni aktarmasından anlamak mümkündür 

(Tanl).u'l-f:ıükema', s. 38ı ). Bu iki düşünü

rün şahsen görüştüklerine dair kesin bil

gi bulunmamaktadır (Marcotte, s. 37). İs
fahan'daki tahsili esnasında İbn Sina ge

leneğini tamamıyla özümsediği anlaşılan 

Sühreverdl daha sonra Anadolu'ya geçti. 



Ziyaret etmekten hoşlandığı Diyarbekir ci
varındaki seyahatlerinde Artuklu Devleti'n
den Harput Emlri İmadüddin Ebu Bekir b. 
Karaarslan (DavQd) b. Artuk ile tanıştı ve 
el-Elvd]J.u '1-'İmddiyye adlı eserini emlrin 
adına ithafen telif etti. Onun başka bir uğ

rak yeri Mardin olup o sıralarda Mardin'
de oturan Fahreddin el-Mardin! ile dost
luk kurduğunu ve onunla çeşitli ilmi top
lantılarda bir araya geldiğini Şehrezurl be
lirtmektedir. Müellifin aktardığına göre 
Fahreddin el-Mardin! yakın çevresine genç 
Sühreverdl'nin parlak zekasından söz et
miş, fakat cüretkarlık ve tedbirsizliğinin 
ölümüne yol açabileceği yolunda tedirgin
liğini dile getirmiştir ( Tiirfl]u '1-f:ıükemii', s. 
380) Nitekim Sühreverdl'nin öldürüldüğü 
haberi kendisine ulaşınca yakın çevresine, 
"Korktuğum başıma geldi" demiştir ('UyCı
nü'l-enba', s. 642). Corbin. Sühreverdl'nin 
Anadolu Selçukluları'ndan çeşitli sultan ve 
emYrlerle de ilişki kurduğuna işaret etmek
tedir (İslam Felsefesi Tarihi, s. 203). 

İşrak felsefesi hakkındaki çalışmalarıyla 
tanınan Hüseyin Ziyaı, Sühreverdl'nin Il. 
Kılıcarslan'ın oğlu ll. Süleyman Şah ile ya
kınlık kurduğunu ve kendisi için Farsça Per
tevndme adlı bir eser yazdığım, ayrıca 
onun sultanın hacası olarak bir süre Sel
çuklu Hükümdan Alaeddin Keykubad'ın 
sarayında yaşadığını yazmaktadır (Ziai, 
ThePoliticalAspects, s. 322). Ancakdiğer 

bir Sühreverdl uzmanı olan Marcotte, Zi
yal'nin bu aktarırnlarını şüpheyle karşıla
maktadır (Suhrawardi, s. 50-51). Nitekim 
Ziyai'nin dalaylı kaynağı olan İbn Blbl'nin 
Mul]taşar-ı Tdri]]-i Seldci]fa adlı eserin
de geçen Sühreverdl (Anadolu Selçuk! Dev
leti Tarihi, s. 85, 92), Sultan Alaeddin Key
kubad'a Halife Nasır-Lidlnillah tarafından 
elçi olarak gönderilen, 'Avdrifü'l-ma'd
rif'in yazarı sufi Ebu Hafs Şehabeddin es
Sühreverdl'dir (ö . 632/1234). Ayrıca Süh
reverdl Alaeddin Keykubad'ın hükümdar 
olmasından ( 1220) çok önce vefat ettiği
ne göre onun sarayında bulunduğu bilgi
si tarihen doğru olamaz. Sühreverdl hak
kında Cumhuriyet döneminin ilk araştır
macılarından olan Yusuf Ziya Yörükan'ın, 
Kılıcarslan'ın ünlü veziri Emir Kemaleddin 
Kamyar'ın Sühreverdl'den bilim ve felsefe 
tahsil ettiği yolundaki görüşünde de ben
zeri bir yanılma söz konusu olmalıdır. Çün
kü Kemaleddin Kamyar, Konya tahtına çok 
sonraları geçecek olan Alaeddin Keyku
bad'ın bir kumandanıdır (a.g.e., s. 109, 132, 

146, 150; ayrıca bk. tür.yer.) . Ancak yaza
rın, Sühreverdl'nin ll. Kılıcarslan'ın oğul
larından Niksar ve Koyulhisar meliki N ası-

rüddin Berkyaruk ile yakınlık kurduğu yö
nünde İbn Blbl'den aktardığı bilgiler (Yö
rükan, s. 18) dikkat çekicidir. Nitekim İbn 
Blbl, Şehabeddin Maktul'ün Melik Nasırüd
din Berkyaruk nezdinde makbul bir kimse 
olduğunu, melikle düşünür arasında sıkı 
bir ilişki bulunduğunu, Berkyaruk'un fel
sefenin bütün disiplinleriyle ilgili olarak fi
lozoftan eğitim aldığını, Sühreverdl'nin Per
tevndme adlı eserini melikin adına telif 
ettiğini yazmaktadır. Müellife göre Berk
yaruk, bu eser sayesinde filozofların bütün 
kavram ve kaidelerine "İbn Sina'nın ruhu
nu kıskandıracak ölçüde" vakıf olmuştur 
(el-Evamirü'l-'Ala'iyye, s. 25). 

Sühreverdl'nin hayatında asıl dönüm 
noktasını Anadolu'dan Suriye'ye geçişi teş

kil eder. Filozof 579 (1183) yılında Halep'e 
giderek (Yakut, vıı, 269; ibn Ebu Usaybia, 
s. 643) orada Selahaddin-i Eyy(ıbl'nin oğ
lu el-Melikü'z-Zahir ile dostluk kurar. Onun 
fikri şahsiyetinden çok etkilendiği anlaşı
lan el-Melikü'z-Zahir'in Muhyiddin İbnü'l
Arabl ile de yakınlık kurduğu bilinmekte
dir. Şehrezurl'nin bildirdiğine göre Diyar
bekir başta olmak üzere Anadolu toprak
larında seyahat eden Sühreverdl Halep'e 
buradan geçti ( Tarftıu '1-f:ıükema', s. 379). 

Sühreverdl, Halep'e ulaştığında Haleviyye 
Medresesi'ne devam etmeye başladı ve 
orada Hanefi mezhebi alimi Şerif İftiha
rüddin'in derslerine katıldı (Yaküt, vıı, 269). 

Bu medresede ve bazı muhtemel seya
hatleri esnasında ( 1183- I I 86) geçirdiği üç 
verimli yıl boyunca önemli eserlerini kale
me alma fırsatı bulduğu bilinmektedir. Me
sela Pertevndme'nin Harput Emlri İma
düddin'in tahta geçiş tarihi olan 1185 yı

lından sonra telif edildiği düşünülmekte
dir (Marcotte, s. 57). Kendisi de el-Meşd
ri' ve'l-mutdra]J.dt adlı eserinin sonunda 
ömrünün ilim peşindeki yolculuklarla geç
tiğini ve yaşının otuza yaklaştığını söyle
mektedir. Buna göre el-Meşdri' Halep'e 
intikal ettiği 1183 yılı dolaylarında yazıl 

mış olmalıdır. Filozof en ünlü eseri olan 
lfikmetü'l-işrd]f' ı 582 Cemaziyelahirinde 
(Ağustos-Eylül I 186) bitirdiğini belirtir (s. 
258). el-Meşdri' ve'l-mutdra]J.dt'ın anılan 

yerinde üç yıl sonra tamamiayacağı Ijik
metü '1-işrd]f'ından söz etmesi filozofun 
yazdığı eseriere bilahare birtakım iç atıf
lar eklediğini göstermektedir. 

Sühreverdl'nin Halep ulemasıyla yaptı
ğı tartışmaların sadece fıkıh meseleleriy
le ilgili olmadığı, filozofların dini fikirlerini 
güçlü ve cüretkar biçimde savunup onla
ra karşı çıkanları cehaletle itharn etmesi
nin bazı ulema arasında aşırı tepkiye yol 
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açtığı anlaşılmaktadır (Şehrezurl, s. 379). 

Yaküt'un bildirdiğine göre ulema, fikri ve 
ilmi üstünlüğü dolayısıyla ei-Melikü'z-Za
hir'in değer verdiği Sühreverdl'ye giderek 
artan bir öfke duymaya başladı ve işi dü
şünürü dini sapkınlık (ilhad) ve zındıklıkla 
itharn etmeye kadar vardırdı (Mu'cemü'l
üdeba', Vll, 269-270) Bu itharnların zındık
lıkla ilgili olanları filozofun eski Fars hik
metine yaptığı göndermelerle ilgili olma- · 
!ıdır. Daha sonra bu suçlamaların kendisi
nin öldürülmesi yönündeki fetva ile somut 
hale getirildiği bilinmektedir. İmadüddin 
ei-İsfahanl, Sühreverdl'nin ölüm tarihi olan 
1191 ·den dört ya da beş yıl sonra kaleme 
aldığı eserinde filozofun suçlandığı fetva
nın gerekçelerini aktarmaktadır. Buna gö
re Halep uleması camiye dönüştürülen bir 
kalede Sühreverdl için bir toplantı düzen
lemiş ve kendisini sorgulamıştır. Suçlama
ya esas olan mesele güya filozofun eser
lerinde geçen, artık imkansız olduğu hal
de Allah'ın bir peygamber yaratmaya gü
cünün yeteceği iddiasıdır. Toplantıda ha
zır bulunan ulema Sühreverdl'nin verdiği 
cevaplardan bunu mümkün gördüğü so
nucunu çıkarmış ve iki alimin muhalefetiy
le kendisinin küfre düştüğüne hükmetmiş
tir. İm.3düddin ei-İsfahanl'nin tesbitine gö
re Şafii mezhebine mensup olmakla bir
likte Sühreverdl'nin düşünce dünyasında 
felsefe ve kelam ilmi ön planda bulunmak
taydı. Kendisinin er-Ra]fimü'l-]fudsive el
Elvd]J.u '1-'İmddiyye gibi eserlerinin yanı 
sıra "kendi görüşüne dayanarak yazdığı" 
bir Kur'an tefsiri mevcuttu. Bu sorgula
manın sonucunda ulema, onun için bilgi
sinin değilse de aklının eksik olduğunu gös
teren gerekçeler ortaya koymuştu. Bu ge
rekçelerden en dikkat çekici olanı Sühre
verdl'nin kendi ruhu için "melekut ile des
teklenmiş" sıfatını layık görme cüretini 
göstermesiydi ( el-Bustanü 'i-cami', s. 442-

443) Bu suçlamada ima edilen şey belli 
ki Sühreverdl'nin bir şekilde peygamber
lik iddiasında bulunduğudur. Nitekim bu
na benzer suçlamalardan Şehrezurl de söz 
etmekte ve tamamen haksız bulduğu bu 
tür itharnları Sühreverdl'nin etkileyici şah
siyetine duyulan kıskançlığa bağlamaktay

sa da gerçek, te'vile yer bırakmayacak ka
dar açıktır. Ayrıca Şehrezurl, bazı öğren

cilerinin Sühreverdl için "Ebü'l-fütuh, AJ
Iah'ın resulü" gibi haddi aşan ifadeler kul
landığını kaydeder ( Tarfl]u '1-f:ıükema', s. 
380). Ona göre üstadının "el-müeyyed bi'l
melekut" lakabını taşıdığı doğrudur, an
cak bunun anlamı nübüwet iddiasıyla de
ğil onun Ijikmetü'l-işrd]f adlı kitabında 
ifadesini bulan mistik bilginin yöntemiyle 
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bağlantılıdır (a.g.e., s. 377, 379). Şehrezu

rl'nin kanaatinin aksine sonraki kaynak
larda da Sühreverdl'nin nübüwet görü
şünde sapkınlıklar bulunduğu vurgusuna 
yer verilmiştir. Mesela Zehebl'nin aktar
dığına göre filozof nübüwetin müktesep 
olduğu iddiasındaydı (A'Iamü'n-nübela', 
XXI, 2 ı ı ) . Her ne kadar Şehrezurl üstadı
nın dünyaya değer vermeyen. mesihi gö
rünümlü, kalender! kılıklı , düşüncesini ila
hi alemlerde yoğunlaştırmış ve daha önem
lisi şeref ve riyasete kıymet vermeyen za
hid bir kişilik olarak niteliyorsa da Sühre
verdl'nin "vaktin efendisi" diye şöhret bu
lan karizmatik şahsiyetine dair özellikler 
(Tarif] u '1-/:ıükema', s. 378; krş. ibn Ebu 
Usaybia, s. 644) onun birtakım siyasiemel
ler taşıdığını ima eden rivayetlerle de bir
leştirilmiş olmalıdır. Nitekim Seyfeddin ei
Amidl filozofla Halep'te görüştüğünü ve 
kendisine. "Kesinlikle yeryüzüne malik ola
cağım" dediğini aktarmaktadır. Amidf. "Bu
nu da nereden çıkarıyorsun?" diye sordu
ğunda. "Rüyamda kendimi denizin suyu
nu içerken görüyorum" cevabını almıştı. 
Sühreverdl'nin bu düşünceden hiç vazgeç
mediğini belirten Arnidi filozof hakkındaki 
son izlenimini. "Benim gördüğüm kadarıy

la bilgisi çok. aklı az biri" sözleriyle özetie
mektedir (ibn Hallikan, VI, 272; ibn Tağrl

berdl, VI, ı !5) . Bu ifadenin Halep ulema
sının değerlendirmesiyle ilgili olarak isfa
Mnl'nin aktardıklarıyla (yk. bk.) uyum için
de olması ve ibn Hallikan'dan önce ibn Ebu 
Usaybia tarafından aynı ifadenin tekrar
lanması ('UyO.nü'l-enba', s. 641) çok önem
lidir. Ziyai'nin de dikkat çektiği üzere (The 

Political Aspects, s. 322-323) Sühreverdl 
başkanlık mevkiine Allah 'ın halifesi, önder 
veya kutup unvanına sahip olan işraki bil
gelerin (müteellih) layık olduğunu ve siya
setin onların elinde bulunduğu dönemle
rin aydınlık olacağını açıkça yazmıştır (l:fik
metü 'l-işra/!:, s. 12). Eflatun'un filozof-kral 
teorisini hatırlatan bu siyaset öğretisin
deki başkanlık telakkisi her ne kadar ilmi 
ve manevi liderlik şeklinde yorumlanma
ya müsaitse de siyasi otoriteyle ilgili çağ
rışımlara da açık görünmektedir. 

Sühreverdl'nin karizmatik imajını pekiş
tiren bir başka unsur onun simya ilmi de
nilen illüzyon sanatındaki maharetine dair 
nakillerdir (bir örnek için bk. ibn Ebi Usay
bia , s. 642-643; krş. ibn Hallikan, VI, 269-

270) . Sühreverdl'yi simya ilmiyle ilişkilen
diren söylentilerin daha Şehrezurl sağken 
yayılmaya başladığı anlaşılmaktadır. Ni
tekim Şehrezurl. mistik bilgiden nasipsiz 
olan birtakım sıradan bilginierin Bayezld-i 
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Bistaml ve Hallac-ı Mansur gibi büyük su
fılerin makamlarıyla ilgili bu tür olağan üs
tü halleri simya sanatına bağlamalarından 
ve Sühreverdl'ye de bu sanatı yakıştırma
larından şikayet etmektedir (Tarif) u '1-l).ü

kema', s. 379). 

Yaküt'a göre ulema Selahaddin-i EyyGb'a 
bir mektup yazarak Sühreverdl'nin. oğlu 
ei-Melikü'z-Zahir'in itikadını bozacağı ve 
böyle giderse bütün insanları yoldan çıka
racağı yönünde uyarıda bulundu. Bunun 
üzerine Selahaddin oğluna bir mektup yol
layarak Sühreverdl'nin öldürülmesini ke
sin bir dille emretti ve bunu Halep ulema
sının ölüm fetvası izledi (fVlu'cemü'l-üde
ba', VII , 270). Onun "el-müeyyed bi'l-me
lekut" lakabıyla anıldığını ve Şafii mezhe
bine mensup olduğunu tekrar eden ibn 
Hallikan da düşünürün bozuk inançlı ve 
inkarcı olmak, antik filozofların fikirlerine 
inanmak ve bununla şöhret bulmakla it
ham edildiğini, bu yüzden Cehbel'in iki oğ
lu Zeynüddin ve Mecdüddin başta olmak 
üzere Halep uleması tarafından öldürül
mesinin mubah olduğu yönünde fetva ve
rildiğini yazmaktadır ( Ve{eyat, VI, 272; Sa
fedl. ll , 320) ibn Ebu Usaybia'ya bakılırsa 
Selahaddin gönderdiği mektuba Kadi el
Fazıl'ın hattıyla. "Şehabeddin es-Sühre
verdl adlı kişinin öldürülmesi gerekmek
tedir: serbest bırakılmasının hiçbir yolu 
yoktur; hiçbir surette sağ kalamaz" şek
lindeki fetvası da eklenmiştir ('UyO.nü '1-
enba', s. 642). Şehrezurl. ulemanın önce 
ei-Melikü'z-Zahir'e Sühreverdi'nin öldürül
mesi gerektiği yönünde başvurduğunu. ei
Melikü'z-Zahir'in buna yanaşmadığını, ar
kasından filozofun dini ifsat ettiği gerek
çesiyle öldürülmesi için Sultan Selahad
din'e mektupla başvurduklarını yazmak
tadır. Şehrezurl filozofun öldürülme şek
linin belirsizliği üzerinde durarak bu olay 
hakkındaki çeşitli rivayetleri aktarır. Bun
lara göre Sühreverdl hapsedilmiş ve aç bı
rakılarak ölüme terkedilmiştir. Bir kısım 
rivayetlere göre Sühreverdl ölünceye ka
dar açlığa mahkum olmayı kendisi tercih 
etmiş. bazılarına göre ise bir sicimle bo
ğulmuş yahut kılıçla idam edilmiştir. Bir 
başka söylenti kaleden atılarak öldürüldü
ğü ve cesedinin yakıldığı şeklindedir [ Tarf
l].u'l-l).ükema' , s. 379-380) . Filozof öldürül
düğünde Şehrezurl'ye göre otuz altı yaş
larındaydı. Müellif bu bilgiye otuz sekiz ve 
hatta elli yaşında öldürüldüğü rivayetlerini 
de ekiernektedir (a.g.e., s. 38 ı) Yaküt'a 
göre bu hadise filozof otuz sekiz yaşında 
(güneş yılına göre otuz altı) iken 587 (1191) 
yılında vuku bulmuştur. ibn Ebu Usaybia 

586 yılını vermekteyse de ('UyO.nü 'l-enba', 
s. 642) ibn Hallikan tabakat yazarının tes
bitini yanlış bulmuş ve doğru ölüm tarihini 
5 Receb 587 (29 Temmuz 1191) şeklinde 
vermiştir ( Ve{eyat, VI. 269, 273 ). Kaynak
ların aktardığına göre ei-Melikü'z-zahir bir 
süre sonra yaptığından pişman olmuş. fi
lozofun ölümüne fetva verenlerden onları 
tutukiatmak ve mallarını müsadere etmek 
suretiyle intikam almıştır (Yakut, vıı. 270; 

ibn Ebi Usaybia, s. 644) 

Sühreverdl'nin öldürülmesi modern araş
tırmacılar tarafından dönemin sosyopoli
tik şartlarına bağlanarak açıklanmaktadır. 

Buna göre Sühreverdl'nin Halep'te bulun
duğu sırada Artukoğlu imadüddin Ebu Be
kir b. Karaarslan adına el-Elva}J.ul-'İma
diyye adlı bir eser yazmış olması isteme
den kendisine yönelik düşmanlığı körükle
miştir. Artukoğulları, Diyarbekir yöresin
de başka bir Türk hanedam olan Zengl
ler'e bağlı olarak hüküm sürmekteydi. Mu
sul ve Halep şehirleri Sühreverdl'nin Suri
ye'ye geçtiği sıralarda Zengl kontrolünden 
henüz çıkmıştı. Dolayısıyla Zengi-Artuklu 
gücünün EyyGbller'le olan rekabeti söz ko
nusu iken Halep'te genç Eyyubl Emlri ei
Melikü'z-Zahir ile yakınlık kurmuş bir dü
şün ürün tahta yeni geçmiş bir Artuklu 
emlri için eser yazması rahatsızlık doğur
muş olmalıdır. Ayrıca Sühreverdl'nin Ha
lep'e gelişinden üç yıl öncesine kadar Ni
zarl ismaillleri'nin bu şehirde oluşturduğu 
tehdit ciddiyetini muhafaza etmekteydi. 
Selahaddin-i Eyyubl ise yeni ele geçirdiği 
bu topraklarda istikrarı sağlamak ve ken
di otoritesini pekiştirrnek için ulema ke
siminin toplumsal liderliğini daima göz 
önünde bulundurmuş ve ismaill propagan
dası karşısında daha önce Zengller'in Sün
ni bir ilim politikası çerçevesinde inşa et
tirdiği medreseleri desteklemiştir. 

Filozof hakkında müstakil bir çalışma 
yayımlamış olan Razavl, Sühreverdf'nin fik
ri şahsiyetiyle bir tehdit algısına yol açma
sına üç farklı açıklama getirilebileceği ka
nısındadır. Bunlardan ilki filozofun islam 
öncesi Fars kültürünün yüceltilmesi anla
mına gelen Şuubiyye hareketi içinde de
ğerlendirilmesidir. Fakat Razavl'ye göre ei
Melikü'z-Zahir'in sarayı kadim Fars kültü
rüyle ilgili propaganda yapmak için hiç de 
uygun görünmediğinden bu açıklama pek 
makul sayılmaz. ikincisi Ziyai'nin yorumun
da dile getirilen, Sühreverdl'ye nisbet edi
lebilecek bir filozof-kral iddiasının ei-Me
likü'z-Zahir'in sarayındaki Sünni ilim çev
relerini harekete geçirmiş olma ihtimali
dir. Sonuncusuna gelince -bu ihtimal Ra-



zav1'ye göre en akla yatkın alanıdır- eğer 

Şehrezürl'nin aktardığı gibi bazı öğrenci
lerinin Sühreverdl'ye Allah'ın resulü diye 
hitap ettikleri bilgisi doğru ise bu tür ya
kıştırmalar filozofun idamına giden yolu 
hazırlamış olmalıdır (Suhrawardi, s. 4). So
nuç olarak Sünni inancın kalesi olan med
rese hocalarının, antik felsefe kültürünü 
yücelten ve bunu yaparken eski Fars ge
leneğine zındıkları hatırlatır biçimde atıf
larda bulunan. Şafii mezhebine bağlı gö
rünse de Şii eğilimler taşıdığından ve nü
büwet iddiasıyla desteklenmiş biçimde si
yasi hedefler beslediğinden kuşkulanılan 
karizmatik bir filozofun Halep'teki saraya 
kadar nüfuz etmiş tehlikeli fikirlerini göz 
ardı etmeleri mümkün değildi. 

Hayat hikayesinin talihsiz biçimde sona 
ermesi sebebiyle kendisinden bahseden 
klasik metinlerde sık sık "ei-Maktül" laka
bıyla anılan Sühreverdi. bir külliyat halin
deki eserleri ve bu eserlerde sistemli bir 
şekilde ve sembolik bir dille ifade ettiği 
mistik fikirlerinden dolayı islam düşünce 
tarihinde belirgin bir yer edinmiştir. is
lam düşünce tarihinde felsefi-mistik gele
neği inşa eden ve kendisi için uygun gör
düğü "şeyhu'l-işrak" unvanı, filozofun fikri 
şahsiyetini ei-Maktül lakabının hatırlattığı 
talihsizliklerin çok ötesinde daha uygun bi
çimde tanımlamaktadır. Filozofun bütün 
çabası. İbn Sina sonrası dönemde Doğu 
ve Antik Yunan düşünceleri arasında yeni 
sentez arayışlarıyla ilgilidir. Kelamda Falı
reddin er-Razi'nin, tasawuf düşüncesinde 
Muhyiddin İbnü'I-Arabl'nin ulaşmak iste
diği yeni senteze Sühreverdi felsefe ala
nında ulaşmaya çalışmıştır. Tohumları İbn 
Sina'nın sembolik hikayeleri, yine onun el
İşarat ve't-tenbihdt'ı. Gazzali'nin Mişkd
tü'I-envar'ı , İbn Tufeyl'in Hay b. YaJs?dn'ı 
gibi eserlerde atılmış olan İşraki felsefe 
Sühreverdi'nin sentezci yaklaşımında sis
tematik ifadesine kavuşmuştur. Ancak bu 
sentez tıpkı diğerleri gibi esas itibariyle 
İbn Sina felsefesini aşma şeklinde kendi
ni gösterir. Bu sebeple İbn Sina'nın "meş
riki" diye isimlendirdiği felsefe tasawuru. 
temellerini mistik bilgi anlayışı oluşturma

dığından Sühreverdi tarafından tatmin 
edici bir felsefe projesi olarak görülmemiş 
ve Meşşai (Aristocu) düzeyde kalmakla it
ham edilerek eleştirilmiştir. Bu eleştiri. 
onun felsefi serüveninde ulaştığı yol ayı
rımının Meşşai-İşraki farklılaşmasını be
lirgin hale getiren akademik bir ifadesi
dir. Söz konusu farklılaşma . filozofun akli 
araştırmaya dayalı felsefe (el -hikmetü" l-bah
siyye) adını verdiği Meşşai bilgi yöntemle-

ri nin değerini inkar etmemekle birlikte fel
sefenin temeline Aristocu aklı koymayı red
detmek anlamına gelmektedir. Çünkü Süh
reverdl'ye göre hakikatin bilgisini veren 
yöntem. esas itibariyle filozofun yaşaya
rak bilmeye dayalı felsefe (el-hikmetü"z-zev
kıyye) diye adlandırdığı mistik ve manev1 
tecrübedir. Zihnin ortaya koyduğu mantık
sal tanım ve istidlali çıkarıma dayalı bilgi 
(el-ilmü'l -husQIT). aynı zamanda antolajik ger
çekliği olan nurun bir aydınlanma ( işrak) 

süreciyle insan ruhunda bulunuşu (el-ilmü'l
huzQrl) karşısında daima ikinci plandadır. 
Manevi veya mistik tecrübeyle ulaşılan hu
zur! bilgi. tıpkı astronomide gözlemin te
oriyi öneelemesi gibi teorik açıklamaları 
önceler. Ancak Sühreverdi'ye göre zihnin 
inşa edeceği teorik açıklamalar İşraki bil
ginin temellerini teşkil etmese de bu bil
ginin aktarımı ve açıklanışında yahut bu 
bilginin farklı felsefeler karşısındaki öz
gün niteliğini ortaya koymada son dere
ce gereklidir. Bu sebeple Sühreverdl'nin 
ideal felsefi bilgi tasawuru zevki hikme
tin kurucu ve yönlendirici, bahsi hikmetin 
açıklayıcı ve eleştirici olduğu sentezde ifa
desini bulmaktadır. Dolayısıyla Sühreverdi, 
Aristocu akla dayalı bir bilgi anlayışı (Gr 
episteme) yerine bu felsefenin imkanla
rını da kullanmak isteyen. ancak son tem
silcisini Eflatun'da gördüğü ve Latinler'in 
"sapienta" dediği zevke dayalı bir bilgi an
layışını koymak ister. Sühreverdi'nin İşrak 
felsefesinde mistik bilgiye ulaşma süreci 
Batı tefekküründe "theosophia"ya karşı
lık geldiği düşünülen. "teellüh" terimiyle 
ifade edilir ve bu yüzden Sühreverdi'nin 
ideal entelektüel tipi "teosof bilge" (el-ha
k1mü'l-müteellih) adını alır. Bu felsefe anla
yışı. Sühreverdi'ye göre ne yepyeni bir ta
sawurdur ne de sadece tek bir kültür ge
leneğine hasredilebilir. Filozof Grek, Fars 
ve Mısır'ın kadim bilgeliğinde bu hikmet 
anlayışının büyük isimlerine sık sık gön
dermede bulunur ve bir tür ezeli hikmet 
anlayışı ortaya koyar. Sühreverdi'ye göre 
işraki hikmetin islam dünyasındaki ilk te
zahürleri büyük süfılerin öğretisinde ken
dini göstermiştir: ancak onu bahsi hikme
t in analitik imkanlarını sonuna kadar kul
lanarak "hikmetü'I-İşrak" adıyla sistemli 
ve mükemmel biçimde ortaya koyan kişi 
öyle anlaşılıyor ki kendisidir. Böyle bir felse
fe tasawurunda epistemoloji elbette onu 
destekleyen bir metafizikle temellendiri
lebilirdi. Bu sebeple Sühreverdi'nin onto
lojisi de tıpkı bilgi teorisi gibi nur ve İşrak 
terminolqjisine dayalı olarak şekillenmiş
tir. Bu ontolojide nur varlığı. zulmet yok
luğu ifade eder. Nurlar nuru olarak Tanrı'-
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nın hem dikey hem yatay boyuttaki me
lek! varlık düzeylerinde ışıması (işrak) me
tafizik varlık alemi ni, yatay boyutta bulu
nan ve Ef!atuncu idealarla Zerdüşti mele
kiyyata tekabül eden arketipler de cisma
ni nesnelere arız olup onların zuhurunu 
sağlayan varlık ilkelerini oluşturur (Süh
reverdl'nin felsefesi hakkında geniş bilgi 
için bk. HİKMETÜ'I-İŞRAK; İŞRAKIYYE ) . 

Eserleri. Sühreverdl'nin başlıca eserleri 
Opera Metaphysica et Mystica (Oeuv
res philosophique et mystique) başlıklı üç 
ciltlik bir dizi halinde neşredilmiştir. A) 
Opera Metaphysica et Mystica I (nşr. 

Henry Corbin , istanbul 1945: Tahran 1993) . 

t. Kitabü't-Telvi]J.ati'J-lev]J.iyye ve'l-'ar
şiyye (eserin mantık bölümünü fvlantt/<:.u 't
telvff:ıiıt adıyla ayrıca nşr. Ali Ekber Feyyaz, 
Tahran 1955) İbn Kemmüne bu esere şerh 
yazmıştır. z. Kitdbü'l-Mu]fiivemat. 3. Ki
tabü'l-Meşari' ve'l-mutara]J.at. B) Ope
ra Metaphysica et Mystica Il (nşr. Henry 
Corbin, Tahran-Paris ı952) 1. /fikmetii'l
işrfi/i* (Aim tre. Max Horten , Halle ı912: 
Fr. tre. Henry Corbin, Le livre de la sa
gesse orientale, Kitab hikmat al-ishraq, 
commentaires de Qotboddin Shirazi et fvlol
la Sadra Shirazi, bir girişle nşr. Christian 
]ambet, Paris ı 986: ing. tre. ve nşr. ]oh n 
Walbridge ve Hossein Zia i, The Philosophy 
of lllumination. A New Critica/ Edition of the 
Text of Hikmat al-lshraq with English Trans
lation, Notes, Commentary, and lntroduc
tion, 1 Walbridge and H. Ziai, Brigham Yo
ung University Press, Provo, Utah, 1999; 

metinden seçilmi ş parçaların T tre. Mah
mut Kaya, "Aydınlanma Felsefesi 1 Hikme
tü'l-işrakj", İslam Filozoflanndan Felsefe 
fvletinleri, ista nbul 2003 , s. 505-5 ı 3) Z. Ri
sale ii i'tiJsiidi'l-]J.ükema' (T tre. ismai l 
Yakıt, "Filozoflann inançlan", Bilim ve Ta
savvuf Dergisi, sy 30-3 ı, istanbul, ı 985, s. 
ı 3- ı 8: ikinci basım: Felsefe Arkivi, sy. 26 

!istanbul 1987]. s. 203-212) 3. Kışşatü'l
g urbeti 'l -garbiyye (Ar. ve F neşirleriyle 
birlikte ing tre. Wheeler M. Thackson, Suh
rawardi: The Philosophical Allegories and 
fvlystical Treatises, A Paralle i Persian-Eng
lish Text, Costa Mesa ı 999, s. ı 06 vd.: T. tre. 
ismail Yakıt, "Ruhun Yolculuğu", Felsefe 
Arkivi, sy 26 1 istanbu 1 ı 9871 , s. 2 ı 3-226: 

T. tre. Mahmut Kaya, "Batı 'ya Yolculuğun 

Hikayesi" , İslam Filozoflanndan Felsefe fvle
tinleri, istanbul 2003 , s. 5 ı 9-528: T. tre. Se
dat Baran , "Batı'ya Yolculuk", Cebrail'in Ka
nat Sesi, Sufi Kitap, ista nbul 2006, s. ı 35-

ı 4 ı) . C) Opera Metaphysica et Mystica 
III 1 n ş r. Seyyed Hossein Nasr, Tahran, Pa
ri s 1970: 2. bs, Tahran ı 977). 1. Pertevna-
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me (İng. tre. ve nşr. Hossein Ziai, The Book 
of Radiance [Partu-Namej, A Paralle i Eng
lish-Persian Text, Costa Mesa 1998). Z. Ki
tabü H eyakiJi'n-nur ( 1922 yılında Med
resetü'l-mütehassis!n'de yapılmış dokto
ra tezi olarak T. tre. Yusuf Ziya Yörükan, 
Şehabeddin Sühreverdf ve Nur Heykelleri, 
nşr. A. Kamil Cihan, İstanbul 1988; T. tre. 
Saffet Yetkin, Nur Heykelleri, 2. bs., Anka
ra 1963; İng. tre. Bilal Kuşpınar, Temples 
of Lights, ISTAC, Kuala Lumpur 1996; Ar. 
nşr. Muhyidd!n Sabrı el- Kürdı, Kahire 1917; 
Ar. nşr. Muhammed Ali Ebu Reyyan, Ka
hire 1957, 1958) . Dewanl bu eser üzerine 
bir şerh yazmış, İsmail Rusuhl Ankarav'i 
de izahu'l-hikem adıyla eseri Türkçe'ye 
çevirip şerhetmiştir. 3. el-Elva]J.u'l-'İma
diyye fi'l-mebde' ve'l-me'ad (Elvaf:ı-ı 
'imadf). 4. Risaletü't-Tayr. s. Avaz-ı 
Perr-i Cebra'il (Fr. tre. ve nşr. Henry Cor
bin ve Paul Kraus, "Suhrawardl d'Alep. Le 
bruissement de l'aile de Gabriel: Traite phi
losophique et mystique", JA, sy. 227 [Pa
ris 19351. s. 1-82). 6. 'A]fl-ı Sur}].. 7. Ruzi 
Bd Cema'at-i Şufiyan. 8. Risô.le ii't-Tu
fuliyye. 9. Mü'nisü'l-'Uşşa]f (Fi Hakika
ti'l-'ış!,:). 10. Lugat-ı Muran. 1 t. Safir-i 
Simurg. 1Z. Bustfınü'l-]fulub (Ravzatü'l
!,:ulüb). 13. Yezdfın-şinal].t. 14. Risale
tü'l-ebrfıc. (Bu külliyatta yer almayanlar): 
15. Leme]J.at (nşr. Emile Maalouf, Beyrut 
1969; nşr. Muhammed Ali Ebu Reyyan, 
İskenderiye 1988). 16. Kelimetü't-taşav

vuf (son iki eseri, el-Elvaf:ıu'l-'İmadiyye'
nin Arapça metni ile birlikte nşr. Necef
kul1' Habıbl, Se Risale ez Şeyl]-i İşra!,:, Tah
ran ı 977). Özellikle Opera Ili'de yayım
lanan eserler yer yer yeni neşirleriyle be
raber gruplar halinde çeşitli dillere tercü
me edilmiştir (Bunlardan 4, 1 O ve 1 1. eser
lerin ilk neşirleriye birlikte İng. tre. ve nşr. 
Otto Spies, S. K. Khatak, Three Treatises on 
Mysticism by Shihabuddin Suhrawerdf 
Maqtal, Stuttgart 1935; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 ve 14. eserlerle Opera If' de yayımlanan 
3. eserin Fr. tre. Henry Corbin, L'archange 
empourpre: Quinze traites et recit mysti
ques traduits du persan et de l'arabe, Pa
ris 1976; Farsça4, 5, 6, 7, 8, 9, !O ve ll. eser
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Iii İLHAN KUTLUER 

SÜHREVERDI, Şehabeddin 

( IŞ~.)j*"'' w-ı.""'...,.,~ ) 
Ebu Hafs Şihabüdd!n Ömer 
b. Muhammed b. Abdillah 

b. AmmCıye el-Kureş! 
el-Bekr! es-Sühreverd! 

(ö . 632/1234) 

Sühreverdiyye tarikatının kurucusu, 
müfessir ve muhaddis. 

_j 

1 Şaban S39'da (27 Ocak ı 145) İran'ın 
Irak-ı Acem bölgesinin CibaJ eyaletinde Zen
can'a bağlı Sühreverd'de doğdu. Hz. Ebu 
Bekir'in soyundan geldiği için Bekrl, Tey-

ml ve Kureşi nisbeleriyle anılır. Lakap ve 
nisbeterindeki benzerlik sebebiyle zaman 
zaman Sühreverdl el-Maktul diye tanınan 
Şehabeddin Yahya b. Habeş ile karıştırılır. 
Birçok alim ve sufl yetiştiren seçkin bir 
aileye mensuptur. Babası Ebu Ca'fer Mu
hammed, amcası Ebü'n-Nedb Ziyaeddin 
Abdülkahir ve büyük dedesi Ammuye la
kabıyla meşhur Abdullah b. Sa'd, Sühre
verdl nisbesiyle anılan alim ve sufl kişiler
di. Bağdat Nizarniye Medresesi'nde oku
yup bir süre aynı medresede müderrislik 
ve Kasr Camii'nde vaizlikyapan babası Süh
reverd kadısı iken bir iftira sonucu idam 
edildiğinde Sühreverdl henüz altı aylık bir 
çocuktu. Sühreverdl on altı yaşlarında Bağ
dat'a amcası Ebü'n-Nedb'in yanına gitti. 
Burada ondan ve çeşitli hocalardan ders 
okudu. Şafii fıkhını amcasının arkadaşı 
Ebü'l-Kasım b. Fadlan ve Ebü'l-Muzaffer 
Hibetullah b. Ahmed eş-Şibll'den tahsil et
ti. Ebü'l-Feth İbnü'l-Battl, Ma'mer b. Fahir, 
Ebu Zür'a el-Makdisl, Ebü'l-Fütüh et-Tal 
gibi alimlerden hadis, fıkıh ve diğer ilim
leri öğrendi. Önceleri kelam ilmine mey
lettiyse de amcasının arkadaşı olan Kadi
riyye tarikatı plri Abdülkadir-i Geylani'nin 
tavsiyesiyle bundan vazgeçti. Abdülkadir-i 
Geylani (ö. 561/1 165-66) ve amcası Ebü'n
Neclb es-Sühreverdl'nin (ö. 563/1 168) vefa
tından sonra bir mürşid arama amacıyla 
Basra'ya gitti. Burada bir müddet Ebu Mu
hammed Abdullah el-Basrl'nin sohbetleri
ne devam eden Sühreverdl'nin Basra kör
fezinde Abadan'da abdal diye anılan eren
lerle görüştüğü ve Hızır'la sohbetlerde bu
lunduğu rivayet edilir. Yine orada Ebü's
Suud el-Bağdadl'nin sohbetlerine katıldı. 
Uzunca bir süre halvete girdi. Daha son
ra Bağdat'ta amcasının Dicle nehri kena
rındaki tekkesinde ve 590 (1194) yılında 
Makber mahallesinde vaaz ve irşada baş
ladı. Etkili konuşmaları sayesinde geniş bir 
kitlenin ilgisini çekti ve birçok kişi kendisi
ne intisap etti. Halife Nasır-Lidlnillah'ın onu 
ziyaret ettiği ve Merzübaniyye Tekkesi'nde 
baş başa görüştükleri kaydedilmektedir. 
Halife onu kendi adına yaptırdığı tekkeye 
şeyh tayin etti. Bu dönemde Nasıriyye, Bis
tamiyye ve Me'muniyye tekkelerinin şeyh
liği de şeyhü'ş-şüyCıh unvanıyla anılan Süh
reverdl'ye aitti. 

Halife Nasır-Lidlnill~ döneminde fütüv
vet teşkilatının organize edilmesi çalışma
larında öncülük eden Sühreverdl hilafet 
merkeziyle beylikler arasında bazı elçilik 
görevlerinde bulundu. Dımaşk'a Eyyubl 
Sultanı el-Melikü'l-Eşref Musa'ya elçi ola
rak gittiğinde çok iyi karşılandığı ve ken-


