
ŞEHRENGiZ 

dedir. içerdikleri mizahi unsurtarla orta ta
baka insan tipinin eğlencelerine de ışık tu
tan şehrengizler bütün bunları bir divan
dan daha canlı şekilde yansıtmaktadır ve 
adeta divan şiirinin dış dünyaya açılan pen
cereleridir. Şehrengizlerin dili ve üslübu, 
şairterin çoğunlukla sanat endişesini ön 
plana almadıkları ve duygularını olduğu 
gibi aktarmaya çalıştıkları için yalın sayı
lır. öte yandan şair tavsif edeceği kişileri, 
sanat erbabını , kısaca şehrin sakinlerini 
geleneğin güçlü etkisiyle aşk, aşık ve ma
şuk üçgeninde ele alarak arıları meslekle
rine, ad ve takapiarına uygun cinas ve teş
bihlerle anlatmaya çalışır. 

Türk edebiyatında ilk şehrengizler XVI. 
yüzyıl başlarında görülmeye başlanmış ve 
kısa sürede yaygınlık kazanmıştır. Mesi
hi'nin Edirne'ye dair şehrengizinin ilk, Za
ti'nin aynı şehir hakkında kaleme aldığı 
eserin ise ikinci şehrengiz olduğu sanıl
maktadır. ll. Bayezid dönemine ait olduk
ları bilinen bu eserlerden Mesihi'ninki da
ha çok tanınmış ve esere birçok nazire 
yazılmıştır. Türün adı da onun, " İlahi bul
durup sözüme rağbet 1 Bu şehrengize ver 
şehr içre şöhret" beytiyle ortaya çıkmıştır. 

Haklarında en fazla şehrengiz yazılan yer
ler İstanbul , Bursa ve Edirne'dir. Birçoğu 
Osmanlı döneminde birer kültür merkezi 
olan Amid (Diyarbekir). Antakya, Belgrad, 
Gelibolu, Keşan , Manisa, Mostar, Rize, Si
nop, Siroz (Serez), Taşköprü , Vize, Yenice, 
Üsküp gibi şehirler için kaleme alınmış 
şehrengizler de vardır. Günümüze metin
leri ulaşantarla sadece adları bilinen top
lam altmış sekiz şehrengiz tesbit edilmiş
tir. Bu sayı şehrengize yakın kabul edilen 
eserlerle birlikte yetmiş sekize ulaşmak
tadır. XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar 
şehrengiz yazan belli başlı şairlerden eser
leri neşredilenler ya da üzerinde çalışma 
yapılanlar şunlardır: XVI. yüzyılda Arı Mus
tafa Efendi , Camii, Çalıkzade Mehmed 
M ani, Derviş , Hadi, Hayret1. İshak Çelebi, 
Lamii Çelebi, Mesihi, Nüvisi, Ravz1, Sani, 
Taştıcalı Yahya, Ulvl Çelebi, UsüiT; XVII. yüz
yılda Dürrl, Nazik Abdullah, Neşati; XVlll . 
yüzyılda Beliğ ; XIX. yüzyılda Enderunlu Fa
zı! (Karacasu, V/10 [20071. s. 305-307) Şeh

rengiz türü XVIII. yüzyılın sonlarında ken
dine has özelliklerini kaybetmeye başla
mış ve klasik şekliyle ortadan kalkmıştır 
(daha geniş bilgi için bk. Karacasu, bibl. ). 
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Hayatına dair çok az bilgi vardır. Heme
dan ile Erbil arasında bulunan, çok sayı

da alimin yetiştiği Şehrezür'da (Şehr izor) 

doğdu. Resô.'ilü'ş-Şecereti'l-ilô.hiyye ad
lı eserinden Şehrezür1'nin bu kitabı olgun
luk döneminde yazdığı ve bir nüshasında
ki ferağ kaydına göre 23 Zilhicce 680 (4 Ni
san 1282) tarihinde tamamladığı anlaşıl
maktadır. Şer]J-u Ifikmeti'l-işrô.~'ın telifı 

de 20 Receb 68S'te (ll Eylül 1286) tamam
lanmıştır. Başta çağdaşı İbn Hallikan ol
mak üzere eserlerini Şehrezüri'ye yakın 
zamanlarda kaleme alan biyografı yazar-

ları kendisinden bahsetmemiştir. Şehre

zürl, eserlerine ait bir nüshada yer alan 
müstensihin notuna göre 687 (1288) yılın
da hayattaydı (ŞehrezO r\', Taril)u'l-l).ükema' 
[nş r. EbO Şüveyribl. neşredenin girişi, s. 
18; EJ2 [ing ı. IX, 2 ı 9) Şehabeddin Yahya 
es-Sühreverôı, Halep Kalesi'nde iken Şems 
adında bir öğrencisinin onunla birlikte bu
lunduğu bilinmektedir; ancak bunun Şeh
rezüri olduğunu söylemek imkansızdır. 

Çünkü 68T de ( 1288) hayatta bulunan Şeh

rezürl'nin 587 ( 1191 ) yılında öldürülen Süh
reverdi'ye öğrenci olması mümkün değil
dir. Bununla birlikte Şehrezürl, Sührever
d1'nin Ifikme tü '1-işrô.~ ve Kitô.bü 't-Tel
vi]J-ô.t adlı eserlerine yazdığı şerhlerle İşra
ki felsefe geleneğinde önemli bir yer edin
miş , gerek şerhleri gerekse Resô.'ilü'ş
Şecereti'l-ilô.hiyye adlı eseriyle İbn Kem
müne ve Kutbüddin-i Şiraz1 gibi Sührever
dl şarihlerini derinden etkilemiştir. Şehre

züri, bütün şarihler arasında Sühreverdi'
nin işrak felsefesine ve felsefi metodolo
jisine en sadık kalanıdır (Şehrezüri, Resa'i
lü 'ş-Şecereti 'l-ilahiyye, neş redenin giri ş i , 

lll , 24; Corbin, s. 2 14; Hüseyin Ziya\', s. 
125). 

Felsefesi. İslam felsefesi geleneği İbn 
Rüşd 'ün ardından ciddi bir seviye kaybı
na uğrarken İslam dünyasının doğusun
da içinde İşraki okulun da bulunduğu bir
takım sentez çabaları başlamıştı. Hüse
yin Ziyai, Meşşaı felsefeden bağımsız bir 
ekol olarak değerlendirdiği İşraki felsefe 
geleneğinin iki akıma ayrıldığını , bir akı
mı İbn Kemmüne'nin, diğerini Şehrezüri'
nin temsil ettiğini belirtir. Şehrezürl, ge
rek Sühreverdi'nin yukarıda belirtilen iki 
kitabına yazdığı şerhlerle gerekse diğer 
eserleriyle sadece işraki felsefenin sem
bolik ve Meşşa1lik karşıtı unsurlarına vur
gu yapmakla kalmamış, aynı zamanda bu 
felsefenin ilham i , alegorik ve fantastik ya
pısını geliştirip daha ileri boyutlara taşı
mıştır. Bu akım İbn Kemmüne'nin temsil 
ettiği akıma göre felsefi bakımdan daha 
az öneme sahip ise de mistik ve dini fel
sefeyle ilgili görüşleri oluşturmada daha 
fazla etkili olmuştur (Alper, Aklın Hazzı, 

s. 21 ; Hüseyin Ziya\', s. 121-1 23). Şehre

zür1'nin samimi bir İ şraki olduğunu belir
ten Corbin, daha önce Sühreverdi'nin İşra
ki topluluğun başında kitabın koruyucusu 
sıfatıyla (kayyim bi'l-kitab) bir kişinin bulu
nacağına dair görüşünü hatırlatarak Şeh
rezür1'nin kendini bu sıfata layık gördüğü

nü belirtir ve Ifikmetü 'l-işrô.~'ın koruyu
cusu adının , Şiiliğin zahiri ve batıni bütün
lüğünde imamların "kitabın (Kur' an) koru
yucusu" olarak adlandırılmasıyla benzer-



liği bulunduğuna işaret eder (İslam Felse

fesi Tarihi, s. 214) 

Temel bir epistemolojik ilke olan Aris
to'nun terim mantığı (horos) kavramını 
reddeden ŞehrezOrl bunun yerine kendi
siyle derunl bilginin keşfedildiği, ruhun fa
aliyetlerine dayanan ve daha sonra kıya
sa dayalı deliller inşa etmede ilk adım olan 
Eflatuncu bilgi anlayışına öncelik vermiş
tir. Bilen öznenin derunl tabiatı tarafın 

dan keşfedilen bu bilgi, ŞehrezOrl'nin dü
şüncesinde müteakip devirlerdeki bütün 
felsefi yapının temeli şeklinde işlev görür. 
Bilen özne zahir olan nesne ile ilişkiye geç
tiğinde nesneyi zamansızlık içindeki bir 
zamanda idrak eder. Dolayısıyla bir nes
nenin cins ve ayırırnma göre tanımlanma

sı zorunluluk arzetmez. İşrakilik'te "huzu
r! bilgi" denilen bu bilginin zamansal bir 
uzantısı yoktur ve kazanılmış bilginin ye
rini alır (Hüseyin Ziya.\', s. 129) 

ŞehrezOrl düşüncesinin merkezini zev
k! ve keşfi bilgi teşkil etmektedir. Bu ba
kımdan bir teosof diye tanımlanabilecek 
olan düşünürün varlık ve bilgi nazariyesi 
konusundaki teklifi keşf ve müşahedeye 
dayanan zevk! bilgiyi elde edebilme gay
retidir. Bu hususta yaptığı bütün açıkla
malar bu amaca yöneliktir. Ancak bu tür
den bir bilgi kazanma çabası gösterirken 
felsefi bilgi yolu da ihmal edilmemelidir; 
hatta felsefi alt yapısı olmayan kişinin zev
k! bilgi yoluna girmesi son derece sakın
calıdır (Altıparmak, s. 55) Tenasüh, ruhun 
ölümsüzlüğü , gerçek ve daimi bir alem-i 
misal olarak ayrı bir ideler alemi inşa eden 
bir kozmoloji ŞehrezOrl'nin düşüncesin
deki evrenin temeli durumundadır. Haki
ki mufarik formlar. Aristo'nun Analytica 
Posteriora'sının burhanı ile değil sezgi ve 
müşahede (işrak) yoluyla bilinebilir. Felsefi 
sezgi terimi İşraki felsefenin kurucu me
todolojisi için merkezi öneme sahiptir. Bu
rada sezgi, öncelikle önermelerin doğru
luğunun aracısız olarak bilindiği Aristocu 
keskin zeka kavramına ya da yapılan bir 
kıyasın hemen ardından ulaşılan sonuca 
benzemekte veya tümeller ve duyulur nes
neler aracılığıyla yeniden keşfetmeyi belirt
mektedir (Hüseyin ZiyaY, s. 129) . 

İşraki düşünceyi mantıksal çıkarıma da
yalı Meşşal felsefeden (el-hikmetü'l-bah
siyye) ayırt etmek için ŞehrezOrl "sezgi fel
sefesi" (el-hikmetü'z-zevkiyye) tabirini kul
lanır. Gerek Resa'ilü'ş-Şecereti'l-ilahiy

ye gerekse ŞerJ:ıu lfikmeti'l-işrals'ta cis
manl olmayan bütün varlıklarla akıllı var
lıkların meydana gelmesine felsefi bir açık

lama getiren ŞehrezOrl, ruh konusunun 

yoğun biçimde işlendiği İran ve Hint dün
ya görüşünün dini felsefeye girmesini ve 
Şii kelamını etkilemesini sağlamıştır. Şeh

rezOrl, Resa'ilü'ş-Şecereti'l-ildhiyye'nin 

"Metafizik ilimiere ve İlahi Sırlara Dair" 
başlığını taşıyan beşinci bölümünde açık 
şekilde mahiyetin varlığa (vücOd) önceliği

ni ve üstünlüğünü savunur. Buna göre ma
hiyet öncelikli ve gerçek kabul edilirken 
vücut türetilmiş zihnl bir kavram olarak 
görülmektedir (a.g .e., s. 130-13 I) Meta
fizik felsefesi açısından önemli olan aynı 
eserin on, on bir ve on yedinci bölümlerin
de Eflatuncu formların hayal alemini ve 
son olarak cinler, şeytanlar ve isyankar me
lekler konusuyla İblls'in aslını ve hallerini 
inceler. ŞehrezOrl'ye göre bunlar gerçek 
rüyaların vuku bulduğu tahayyül alemi
nin sakinleridir. Burası hem peygamberle
rin vahiy, velllerin ilham aldıkları hem de 
büyücülerin güçlerini elde ettikleri yerdir. 
Bu alana hayalen seyahat eden kimse eğer 
bu zorlu yolculuğun büyük sıkıntıianna gö
ğüs gerebilirse ilahi güçlere benzeyen güç
lere sahip olabilir. Bu güçlere sahip olan
lardan az bir kısmı su üzerinde yürür, dün
yayı bir uçtan bir uca dolaşır, geleceği ön
ceden haber verme yeteneğine kavuşur ve 
unsurlardan oluşan evrenin ötesine uzan
ma gücünü elde eder (Resa'ilü'ş-Şecere
ti'l-ilahiyye, lll. 574-575, 577, 583-585) 

ŞehrezOrl metafizik felsefesini temel
lendirirken Meşşal felsefenin geliştirdiği 
sisteme Yeni Eflatunculuk, Yeni Pisagor
culuk ve eski İ ran geleneğinden birtakım 
unsurlar katıp bir metafizik alemler zin
ciri oluşturmak ister ve Eflatuncu ideler 
alemini ele alarak işe başlar. Daha sonra 
Resa'ilü'ş-Şecereti'l-ilahiyye'nin beşin

ci bölümünde (lll, 389-394) "Misal Alemi'
nin Tahkikine Dair" adını verdiği bir baş

lık altında bu alemin özelliklerinden bah
sederken insan ruhunun -her ne kadar 
zaman, mekan, ilişki , nicelik ve nitelik gi
bi kategorik özelliklere sahip olsa da- var
lıkların maddeden soyutlandığı ontolojik 
bir alan olduğunu vurgular. İslam Meşşal 
felsefesindeki akıl , ruh ve maddeden te
şekkül eden alem anlayışına Sühreverdl'
nin ekiediği formlar alemini ŞehrezOrl or
ta alem diye anmakta ve deneysel görü
nüşlerle sınırlı olmayan bu alanı saf akle
dilir olanla saf duyulur olan arasında bu
lunan bir alem diye tasavvur etmektedir. 
Bu orta aleme giden yol fiill tahayyüldür. 
işraki kozmosun dördüncü hakimiyet ale
mi olan bu formlar alemi hem aydınlık (iyi) 
hem karanlık (kötü) formların bölgesini 
kapsar (Hüseyin Ziya!, s. 132). 
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işraki felsefedeki hayal alemi, müslü
man Meşşaller'in şiddetle reddettikleri ir
rasyonel boyutları kabul etme imkanı ge
tirmesi bakımından İslam felsefesi tari
hinde önemlidir. İster ışık olsun ister ka
ranlık olsun bu alemin yaratıkları , Şehre

zOrl'ye göre rasyonel ispatın yanında mün
zevl eylemlerle sezgilerini kuwetlendiren 
ve hayallerini tasfiye eden ilahi filozofla
rın sezgileri ve hayalleriyle ispatlanmıştı r. 

Böylece ŞehrezOrl tarafından dini bağlam
da yorumlanan İslami işrak felsefesi, Meş
şal felsefenin güç yetiremediği ölçüde va
hiy ile onun bütün hayall ve metafizik çağ
rışımları arasında bir uyum sağlayabilmiş

tir (a.g.e., s. 133-135). 

Şehrezı1r1, insanın ruh-beden yönünden 
mahiyetini incelerken insani nur veya "is
fehbed nur" denilen bir nurun varlığından 
bahsetmektedir ki bu da Meşşal felsefe
deki nefs-i natıkadır. İnsan bu saf nur sa
yesinde insan olma şerefine nail olmuştur, 
aksi halde insan sadece bir heykelden iba
ret kalır. İnsan bu nur (ruh) sayesinde yer, 
içer, gezer, eğlenir; yine bu nur sayesin
de müteal varlığın bilgisine ulaşabilir; be
denle beraber zahiri ve batıni uzuvları yö
neten isfehbed nurla bir değer kazanır. 

Böylece insanı insan yapan en önemli güç 
Allah'ın nuru olan ilahi nefhanın insanda 
bulunmasıdır. beden ise yalnız alet konu
mundadır. 

ŞehrezOrl'nin İşraki yönelimi ve düşün
cesini remiz ve semboller aracılığıyla ifa
de etmeyi tercih etmesi onun toplumsal 
hayatı, ahlaki ve siyaseti kendi sistemi 
içinde ele almasına engel olmamış, eser
lerinde hem bireysel ahiakın geliştirHip nef
sin tezkiye edilmesi yönünü hem de top
lum düzeyindeki ilişkiler boyutunu ve ni
hayet siyaset düşüncesinin unsurlarını ay
rıntılı biçimde incelemiştir (Resa'ilü 'ş-Şe

cereti'l-ilahiyye, ll, 10-118) ŞehrezOrl'nin 

ahlak ve siyaset düşüncesinin ana tema
sı adalettir. Resa'ilü'ş-Şecereti'l-ilahiy
ye'nin "Ahlak ve Siyaset" başlıklı bölümün
de öncelikle bu kavramın ferdi hayattaki 
önemi vurgulanır. Amell hikımeti nazari 
hikımete öneeleyen ŞehrezOrl, akledilen
lerin idraki için bilhassa nefsin saflığı ve 
aydınlığının sağlanması gerektiğini, bunun 
da ahlak ve siyasetin olgunlaştırılmasıyla 

mümkün olduğunu belirtir. Nefis, beden
den ayrı bir cevher olan natık nefsin yet
kinliğine ancak adalet erdeminin yardı 

mıyla ulaşabilir. Nefsin yetkinliğine ulaş
ması için natık nefsin aklL şehvanl ve ga
zabi güçlerinin mutedil bir durumda bu
lunması gerekir. Adalet erdemi bu üç gü
cün aşırılıkianna müdahale eder ve onları 
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mutedil kılar. Eğer adalet nefsin bu kuv
vetleri arasında etkin olursa akli kuwet 
hikmet erdemine, şehevl kuwet iffet er
demine ve öfke kuweti cesaret erdemine 
dönüşür. Bütün bu erdemler adalet er
demiyle birleşerek insanı yetkinliğe ulaş

tırır. Şu halde en üstün erdem adalettir. 

Aristo'dan intikal eden felsefi gelenek
te kabul edildiği üzere adalet tam orta
dır. Nasıl ki birlik bütün çoklukların ken
disine döndüğü ilkeyse adalet de erdem
lerdeki birliğin bir yansımasıdır. Adalet ay
nı zamanda erdemterin itidal halidir. Esa
sen kozmotojik yapıda da itidal hakimdir. 
İtidal olmasaydı varlık dairesi tamamtan
mazdı. Varlığın teşekkülü için gerekli ka
rışımlar ancak belli oranlarda ve itidalte 
olursa varlık ortaya çıkar. Adalet erdemi bi
reysel ahlaki yetkinlikte olduğu gibi top
lumsat hayatın mükemmelleşmesi için de 
gereklidir. Adaletin kaynağını tek bir ilahi 
kanunun teşkil etmesinden dolayı evren
deki diğer varlıkların oluşmasındaki itidal 
kanunu toptum hayatında da vazgeçilmez
dir. İnsanlar arasındaki ilişkilerin düzen
lenmesinde adalet erdeminin büyük rolü 
vardır. Aristocu anlayışa göre yaratılmış
lar arasında adaletin sağtanması için ihti
yaç duyutan üç yolu ŞehrezOrl de kabul 
eder. Bunlar ilahi kanun (din) , insanların 
kendi aralarından seçtikleri "konuşan ada
let" denilen yönetici hakim ve "sessiz ada
let" denilen paradır. ŞehrezOrl. Aristo'nun 
parayı "tedbir (yönetim) ve siyaset" anla
mına gelecek şekilde adil kanun diye ni
telendirdiğini ifade eder. Din Allah katın
dan olup en büyük kanundur ve diğer iki 
kanunun rehberidir (a.g.e., Il, 49-50) . Şeh

rezOri, siyasetin temel şartı olarak gör
düğü adalet ilkesinin yönetenler tarafın
dan düzgün bir şekilde uygulanması du
rumunda devletin ömrünün uzun olaca
ğını , adalet ilkesinden uzaktaşılması duru
munda ise toplumsal yapının bozulmasıy
la birlikte devletin birliğini ve düzenini kay
bederek çöküşe geçeceğini söyler (a.g.e., 
ll , 96) . 

Etkisi. ŞehrezOrl'nin ŞerJ:ıu l;Iikmeti'l
işrô.]f ve Resô.'ilü 'ş-Şecereti'l-ilô.hiyye 

adlı eserleri daha sonraki İşraki felsefe 
geleneği ve Şii düşünürleri üzerinde de
rin etki bırakmıştır (örnek olarak Şii düşü
nürü İbn Ebu Cumhur el-Ahsal'ye etkis i 
için b k. Schmidtke, s. 24-3 ı ). Kutbüddln-i 
Şlrazl, Şerl)_u l;Iikmeti'l-işrô.]f ve Dürre
tü 't-tae adlı eserlerinde Şehrezurl'nin şer

hine çok sayıda atıf yapmıştır. Aynı şekit

de Resô.'ilü 'ş-Şecereti'l-ilô.hiyye'ye yapı
lan birçok referans Mlr Damad'ın başta Ki
tô.bü'l-Kabesô.t'ı olmak üzere çeşitli eser-
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lerinde, Sadreddin-i Şlrazl'nin el-Estô.rü 'l
erba'a'sında ve diğer eserlerinde görülür. 
Önemli bir Sühreverdl şarihi ve İşraki dü
şünürü olan İbn KemmOne de Şehrezu
rl'nin eserlerinden geniş ölçüde etkiten
miştir (Şehrezurl, Şerf:ıu fjikmeti 'l- işrak, 

neş reden in giri şi , s. XIV- XV; Schmidtke, 
s. 24) . Şehrez0r1 ayrıca Osmanlı düşünce
sine de tesir etmiştir. İbn Sina felsefesini 
İşraki gnostisizmi ile karışık bir felsefe sis
temi haline getirmeye çalışan Şehrez0r1'

nin bu mistikyorumu bir yandan Sadred
din-i Şlrazl sonrası Şii düşüncesi, diğer yan
dan Celaleddin ed-Dewanl aracılığı ile Sün
ni düşüncesi üzerinde etkili olmuştur. Bu 
felsefe, duraklama döneminden itibaren 
Osmanlı düşüncesini etkilemede felsefe ve 
ketamın yerini almıştır. 

Eserleri. 1. Nüzhetü'l-ervô.J:ı ve ravza
tü'l-efrô.J:ı (TM}]u 'l-f:ıükema') . ŞehrezOrl'

nin en çok bilinen eseri olup antik filozof
tarla İslam filozoflarının hayatından söz 
eden geniş fragınanlardan oluşur. Baş ta
rafında İslam öncesindeki Yunan düşünür
teriyle Mazdeizm'in belli başlı filozoflarının 
anlatıldığı ve İslam filozoflarından Sühre
verdl'ye kadar gelen filozofların ve felsefe 
akımlarının tanıtıldığı eserin giriş kısmın
da müellif felsefe faaliyetinin nasıl başla
dığından söz ederken ilk filozof olarak Hz. 
Adem'i göstermektedir. Ardından Şit pey
gamber, "rabbanl hakim" diye nitelendir
diği Empedocles, Hermes, Pisagor, Sokrat, 
Eflatun, Aristo, Hipokrat başta olmak üze
re İskender Afrodisl ile İbnü't-Tayyib es
Serahsl, İbn Miskeveyh, İbn Sina, Şehabed
din es-Sühreverdl ei-MaktOI ve Fahreddin 
er-Razi gibi İslam düşünürlerinden itiba
ren kendi dönemine kadar ulaşanları ele 
alır; "Adab ve Mevaiz" başlığı altında her 
düşünürün hikemiyatını, özel durumunu 
ve hayat hikayesini aktarır. Bazıları hak
kında daha ayrıntılı bilgi verir ve onların 
tam isimlerini, hangi ilim atanında tanın
dıklarını , hocalarını , öğrencilerini ve eser
lerini bildirdikten sonra bu bilgileri aldığı 
kaynakları zikreder. Bununla birlikte her 
şahsiyet için aynı metodu takip etmez; bu 
da muhtemelen elindeki bilgilerin sınırlı 
oluşundan kaynaklanmıştır (Şehrezu rl, Ta
rif.J.u 'l-f:ıükema', n ş r. EbQ Ş üveyri b , neş

redenin giri ş i, s. 20-2 ı) . Birkaç defa ya
yımlanan eseri (nşr. ve İng. t re. Hurşid Ah
med, 1-11 , Haydarabad 139611976; nşr. Ab
dülkerlm Ebu Şüveyrib , Trablus 1988; nşr. 

Muhammed Ali Ebu Reyyan, İ skenderiye 

1414/ 1993 ). Muhammed Taki DanişpejOh 
ve Muhammed Servar Mevlal tahkik et
miş, Maksud Ali Tebriz! de Farsça'ya çe
virmiştir (Tahran 1365 hş./ 1 987) . z. Resô.'i-

lü 'ş-Şecereti'l-ilô.hiyye fi 'u](imi'l-J:ıa]fii'i
]fi'r-rabbô.niyye. Müellif bu eserinde ken
disinden önce gelenlerin öğretilerini özet
lediğini ve bunları açıkladığını belirtir. Ese
rinde felsefe akımlarını ve filozoftardan 
kendisini et kileyenleri sayarken İhvan-ı Sa
fa, Cabir b. Hayyan, İbn Sina ve en çok Süh
reverdl'yi anmaktadır. Geç dönem İslam 
felsefesi ve Osmanlı düşüncesinin temel 
kaynakları arasında yer alan, felsefe ve 
ilahiyat ansiklopedisi niteliğindeki bu ha
cimli eser beş bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölüm hikmet, felsefe, bilim ve bi
limlerin tasnifiyle ilgilidir. Mantığın mahi
yeti, gerekliliği ve konusuyla başlayan ikin
ci bölümde klasik mantık bahisleri ince
lenmiştir. Üçüncü bölüm ahlak ve siyaset 
konularına, dördüncü bölüm tabiat felse
fesine ayrılmıştır. Beşinci bölümde meta
fizik konuları ele alınır. İhvan-ı Safa, İbn 
Sina ve Sühreverdl'ye sıkça atıfların yer 
aldığı eserde felsefi problemter ve sor ular 
filozoftarla ketamcıların , irfan ehlinin ve 
sOfllerin yaklaşımlanyla sunulur. Şehrez0-
r1, bir problemi ele alırken farklı felsefe 
okullarının ve filozofların konuyla ilgili ba
kış açılarını aktarmaya ve karşılaştırmaya 
çalışır ; bilhassa Eftatun, Aristo, Farabl, 
İbn Sina ve Sühreverdl'ye vurgu yapar. Ço
ğunlukla İbn Sina'ya dayalı f elsefi yorum
lara Fahreddin er-Razl'nin yönelttiği eteş

tirileri zikreder; bazan da Hasan-ı Basri ve 
Ebü'l-Hüzeyl el-Allaf gibi kelamcıtarın de
lillerini tartışır. Birçok felsefi mesetede ken
disinden "eş-şeyhu't-ilahl" diye bahsettiği 
Sühreverdl'nin görüşlerini diğerlerine ter
cih eder. Eser, genel yapısı içinde klasik 
modelden farklı açıklamalar getirmemek
te birlikte İbn Sina felsefesini İşraki gnos
tisizmiyle karışık bir tasavvufi sistem hali
ne getirmeye çalışması bakımından önem
lidir (ŞehrezG rl, Resa'ilü 'ş-Şecereti 'l-ilahiy

ye, neş reden in gi ri ş i , III , 25). Necip Gör
gün tarafından bir doktora çalışması çer
çevesinde tahkik edilerek üç cilt halinde 
yayımlanan eserin (bk. bibl.) dördüncü ki
tabı olan "Tabliyyat" kısmını Yirmisekiz Çe
lebi Mehmed Efendi Semeretü'ş-Şecere 

adıyla Osmanlı Türkçesi 'ne tercüme et
miştir. Resô. 'ilü 'ş-Şecereti 'l-ilô.hiyye'

nin yeni bir neşrini Necef Kulı Hablbl ger
çekleştirmiştir (I-lll , Tahran ı 383- ı 385 hş ). 
Eserin bazı nüshalarında 23 Zilhicce 680'
de (4 Nisan ı 282) tamamladığına dair mü
ellifin notu yer alır. Hüseyin Ziyai, Resô.'il'in 
içeriğinin ve üstübunun olgun bir bilim ada
mı tarafından hazırlandığın ı ortaya koy
duğunu , bütün felsefi alanları ve kavram
ları kapsadığını kaydederek müellifin bu 
eseri hayatının son dönemlerinde kaleme 



almış olabileceğini belirtmektedir ( Şerf:ıu 
Hikmeti'l-işrat,:, neşredenen girişi, s. XIV
XVI). Celaleddin ed-Dewanl'nin elde edip 
faydalandığı eser onun aracılığıyla sonra
ki işraki filozofları tarafından kullanılmış
tır (Schmidtke, s. 78). Resô.'ilü'ş-Şecere

ti'1-ilô.hiyye'nin Osmanlı düşünce haya
tında daha popüler olduğu görülmektedir. 
Nitekim Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efen
di'nin Semeretü'ş-Şecere'deki ifadeleri 
bu görüşü destekler. Kemalpaşazade ve 
ismail Ankaravl gibi alimler de eserden 
alıntılar yapmıştır (Alper, islam Araştırma

lan Dergisi, sy. 311999], s. 235-269). 3. Ki
tô.bü 'r-Rumuz ve '1-emşa1ü '1-1ahutiyye 
fi'1-envari'1-mücerredeti'1-me1ekiyye. 
Müellifin Yeni Pisagorcu bazı fikirlerle iş
raki düşünceyi mezcetmeye çalıştığı bir tür 
semboller kitabıdır. Daha çok nefis-be
den ilişkisi, nefsin mahiyeti, bedeni ter
kettikten sonraki durumu gibi konularla 
ilgili olan eser Eflatuncu ve Yeni Eflatun
cu izler taşımaktadır. Türkiye'de, Vatikan 
ve Escurial kütüphanelerinde bazı yazma 
nüshaları vardır (Altıparmak, s. 43). Şeh
rezürl eserinde Sühreverdfye referans yap
madığı için Henry Corbin, Şehrezürl'nin bu 
eserini erken bir dönemde Sühreverdl'
nin eserlerini henüz tanımadan önce yaz
dığını ileri sürmektedir. Öte yandan bazı 
nüshaları başka yazariara nisbet edildiği 
için eserin Şehrezürl'ye aidiyeti konusun
da tereddütler vardır. Michael Privot ve 
Haruo Kobayashi eseri birbirinden bağım
sız şekilde neşre hazırlamaktadır (Pourja
vady- Schmidtke, XLVII I 12006], s. 76) . 4. 
Şer]Ju f:likmeti'1-işrô.]f. Sühreverdfnin ese
rine yazılan ilk şerh olup fjikmetü'1-işr{i]f'ın 
bütün şerhleri buna dayanmaktadır. Eser, 
Sühreverdl düşüncesinin daha sonraki ne
sillere aktarılması bakımından çok önem
li bir işlev görmüştür (Nasr, s. 161 ; Hüse
yin Ziyai, s. ı 2 ı) Süleymaniye Kütüpha
nesi'ndeki bir nüshasında (Esad Efendi, 
nr. 1932) 20 Receb 685 ( 11 Eylül 1286) ta
rihinde tamamlandığı belirtilen bu şerhin

de Şehrezürl, Sühreverdl'nin eserlerinde 
özet halinde dile getirdiği Meşşil.l karak
terde olan ve olmayan felsefi görüşleri ayırt 
edebilmiştir. Bunun yanında Sühreverdl'
nin özellikle e1-Meşari' ve'1-mutara]Jô.t ile 
diğer eserlerinde dağınık şekilde bulunan 
işril.ki görüşlerini bir araya getirmiştir. Şerh
te ayrıca Pisagorcu ve Yeni Pisagorcu öğ
retilerden ve bazı Eflatuncu metinlerden 
çıkarılan işraki kavramlar kullanılmıştır. 
f:likmetü'1-işrô.]f'ın üslübundan dolayı işra
ki felsefenin dikkat çekmeyen birçok önem
li unsuru Şehrezürl'nin bu şerhi sayesinde 
açıklığa kavuşmuştur (ŞehrezQrl, Şerl:ıu 

Hikmeti'l-işrat,:, neşredenin girişi, s. XXV
XXVI). Şerh in çeşitli yazmaları arasında 
tesbit edilebilen en eskisi Tahran Üniver
sitesi yazma koleksiyonundaki nüsha olup 
(nr 2981) VIII. (XIV.) yüzyılın ilk yıllarında 
istinsah edilmiştir. Ancak bu nüsha f:lik
metü '1-işra]f'ın sadece ikinci kısmını ve 
şerhini ihtiva etmektedir. Diğer bir nüsha 
Yale Üniversitesi'nde Landberk Calleetion 
içinde bulunmaktadır (nr. 7). Başka yaz
malardan yararlanılarak 1879 yılında iran'
da istinsah edilen bu nüsha tahkik man
tığı ile hazırlanmıştır. Eserin istanbul Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde ka
yıtlı (III. Ahmed, nr. 3230), ll. Bayezid mü
hürlü güzel bir yazmasını Hellmut Ritter 
tanıtmış, Henry Corbin bunu f:likmetü'1-
işrô.]f'ın neşrinde kullanmıştır (bu üç yaz
ma Hüseyin Ziyai tarafından Şerf:ıu Hik
meti'l-işrat,:'ın yayımında esas alınmıştır, 
bk. neşredenin girişi , s. XXVII-XXIX). Şer
]Ju f:likmeti'1-işrô.]f Hüseyin Ziyai tarafın
dan neşredilmiştir (Tahran 1372 hş./1993) 
Bu başarılı neşirde Şehrezürl şerhinin üç 
nüshası yanında Sühreverdl'nin eserinin 
yazmaları ve neşirleri , ayrıca Sühreverdl'
nin d.iğer şarihi Kutbüddln-i Şlrazl'nin şer

hinin yazmaları ve neşirleri kullanılmıştır. 
Naşir aynı yayım içerisinde eserin Farsça 
tercümesini de yapmıştır. 5. et-Ten]filJ.at 
ii şer]Ji't-Te1vi]Jô.t. Müellifin Sühreverd'i'
nin Kitô.bü 't- Te1vi]J_{it'ına yazdığı şerh olup 

ŞEHREZ0R1, Muhammed b. Mahmud 

Köprülü Kütüphanesi'nde bir nüshası mev
cuttur (nr 880). Bu şerh de diğeri gibi Süh
reverdl'nin işrak felsefesinin açıklanması

na önemli katkıda bulunmuş, sonraki şa
rihleri muhteva ve metot açısından etki
lemiştir; özellikle ibn Kemmüne'yi etkile
diği bilinmektedir (Alper, Aklın Hazzı, s. 9; 
EJ2 Iİng.j, IX, 220) 6. Medinetü'1-]Jüke
mô.'. Tahran Üniversitesi Kütüphanesi'n
de bir nüshası kayıtlıdır (Sözen, s. 6; Altı
parmak, s. 44) Edward Granville Browne, 
Şehrezürl'ye atfedilen biri Arapça, diğeri 
Farsça iki tıp eserinden bahseder (lslamic 
Medicine, s. 100) 
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ŞEHREZÜRi, Mübarek b. Hasan 
( IŞ;~j~l ~' 0-1 !1;~1) 

Ebü'l-Kerem el-Mübarek b. el-Hasen 
b. Ahmed eş-Şehrezfıri el-Bağdadi 

(ö . 550/1 156) 

Kıraat alimi. 
_j 

17 Reblülahir 462 (2 Şubat 1 070) tarihin
de, muhtemelen Musul ile Hemedan ara
sında bir yerleşim yeri olan (bugünkü Irak 
sınırları içinde) ve ZGr b. Dahhak tarafın
dan kurulduğu için ŞehrezOr (Şehrizor) di
ye anılan beldede doğmuştur. Sem'anl ve 
İbnü 'l-Eslr kelimenin ŞehruzGr şeklinde 
okunacağını söylerken Yaküt ŞehrezOr 
okunuşunu tercih etmektedir. Bağdat'ta 
Darü'l-hilafe'de ikamet ettiği belirtilen Şeh
rezGrl'nin tahsil ve tedrls hayatının büyük 
bölümünü bu şehirde geçirdiği anlaşılmak
tadır. Babasından ve Ebü'l-Fazl Ahmed b. 
Hasan b. Hayran. Ahmed b. Abdülkadir 
b. Muhammed, Ca'fer b. Ahmed es-Ser
rac, Ahmed b. Ali b. Bedran el-Hulvanl ve 
İbn Sivar gibi hocalardan kıraat öğrendi. 
Ebü'l-Fazl Ahmed b. Hasan b. Hayran. Hız

kullah et-Temlml ve Ebü'l-Kasım İsmail b. 
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Mes'ade gibi birçok kişiden hadis dinledi. 
İbn Hezarmerd Abdullah b. Muhammed 
es-Sarlfinl, Ebü'l-Ganaim Abdüssamed b. 
Me'mGn'dan icazet aldı . Ebu İshak eş-Şl
razl'nin eserlerini rivayet etti. Kendisin
den Muhammed b. Muhammed b. Harun 
el-Halebl, Ömer b. BekrGn, Abdülvahid b. 
Sultan. Hibetullah b. Yahya eş-Şlrazl, Mu
hammed b. Yusuf el-Gaznevl gibi şahsiyet
ler kıraat okurken Muhammed b. Ebü'l
Meall es-SGfi, Es'ad b. Ali, Ali b. Su'lGk, 
Feth b. Abdüsselam hadis rivayetinde bu
lundu. Bir ara Dımaşk'a giderek Hüseyin b. 
Ali er-Rehavl, Ali b. Ferec ed-Dineverl ve 
Ebü'l-Hattab Ali b. Cerrah'tan kıraat ala
nında faydalandı. 22 Zilhicce 550 (16 Şu

bat 11 56) tarihinde Bağdat'ta vefat eden 
ŞehrezGrl önce kendi medresesinde, ar
dından Nizarniye Medresesi'nde kılınan ce
naze namazından sonra Babülharb'de Ha
tib el-Bağdaöı'nin kabri yanına defnedil
di. Kıraat ilminde all isnada sahip olduğu 
belirtilen ve Sıbtu'l-Hayyat'tan sonra Irak'
ta şeyhülkurra olan ŞehrezGrl özellikle bu 
ilimdeki üstünlüğü ve kıraat ihtilaflarına 
vukufuyla, ayrıca faziletli ve dindar kişili
ğiyle tanınmıştır. Büyük miktardaki mal 
varlığını hangi yolla kazandığı kaynaklar
da belirtilmemekle birlikte bunların tama
mını hayır için infak ettiği zikredilmekte
dir (Zehebl, Ma'rifetü'l-/!:urra', ll , 984). 

Eserleri. 1. el-MişbaJ.:ıu':v;;ahir fi'l-]fı
ra'ati'l-'aşri'l-bevahir. İbnü 'l-Cezerl'nin 
bu ilirnde yazılanların en güzellerinden ka
bul ettiği ve en-Neşr'inin kaynakları ara
sında saydığı eserin yazma nüshaları Sü
leymaniye (Laleli , nr. 67), Nuruosmaniye 
(nr. 92, 93) ve Bursa Eski Yazma ve Bas
ma Eserler (Haraçç ı oğl u, nr. 7 ı 9) kütüp-
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hanelerinde bulunmaktadır. Brockelmann 
ve Feramürz Hac MenGçihrl, eserin başka 
nüshalarının Köprülü (nr. 21) ve Hindis
tan'da Asafiye kütüphanelerinde olduğu
nu zikrediyorsa da yapılan araştırmada 
Köprülü Kütüphanesi'nde böyle bir esere 
rastlanmamıştır. z. Sureta'l-FatiJ.:ıa ve'l
Ba]fara mine '1-MişbdJ.:ıi'z-zahir fi'l-]fı

ra'ati'l- 'aşri'l-bevdh.ir. İbrahim b. Said ed
Devserl tarafından Mecelle tü Cô.mi'ati'l
İmô.m MuJ.:ıammed b. Su'ud el-İsldmiy
ye içinde neşredilmiştir (sy. 3 1, Riyad 1421 , 

s. ı3-211) . Ali Rıza Karabulut, ŞehrezGrl' 

nin Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde (nr. 
94) el-Müfredat fi'l-]fıra'ati's-seb' adlı 
bir eserinin varlığından söz ediyorsa da 
yapılan incelemede 94 nurnarada kayıtlı 
eserin giriş kısmında zikredilen kaynak
lardan bunun Şehrezürl'den sonra yaşa
mış. bilinmeyen bir müellife ait olduğu an
laşılmıştır. Aynı yazar, Bursa Eski Yazma 
ve Basma Eserler Kütüphanesi'nde (Ha
raççıoğlu , nr. 7 ı 9) ŞehrezQrl'nin el-İşa
rdtü'z-zahire fi'l- 'aşri'l-bdhire adlı bir 
eserinin bulunduğunu söylemektedir; an
cak anılan kütüphanede ŞehrezGrl'ye ait 
bu isimle kayıtlı bir kitap bulunmadığı gibi 
belirtilen n umarada kayıtlı eser el-Mişba
J.:ıu'~-~ahir'dir. Feramürz Hac Menüçihrl, 
Keşfü'~-~unun'da (1, 822) ve Hediyye
tü'l-'arifin'de (ll, 2) ŞehrezGrl'ye nisbet · 
edilen e~-Zeoa'ir adlı kitabın Şehrezürl'
nin çağdaşı Mücella b. Cümey' el-MahzG
ml'ye ait olduğu belirtilmiştir. 
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