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Öz 
Bu çalışmanın konusu İşrak felsefesinin kurucusu olan Sühreverdî’yi 

tanımak ve işrak hikmetinin dayanaklarını ortaya koymaktır. Konu, 

Sühreverdi’nin Arapça eserleri ve Farsça risaleleri ışığında ele alınmıştır. Bu 

eserlerin yanı sıra, H. Corbin ve S. H. Nasr gibi Sühreverdi hakkında nitelikli 

araştırmaları bulunan konu uzmanlarının eserlerinden de istifade edilmiştir. 

Bu çalışmada amaç, Sühreverdi’nin tesis ettiği Hikmet-i İşrak felsefesinin 

dayanakları hakkında kısa ve özgün bir metin oluşturmaktır. Bu çalışmayla; 

Sühreverdi’nin vahiy, felsefe, irfan ve kadim hikmeti sentezleyerek özgün bir 

yorum geliştirdiği sonucuna varılmıştır. Aynı şekilde bu çalışma şu soruların 

cevaplarına kapı aralayabileceği düşünülmektedir: Sühreverdi bir filozof mu, 

sufi mi yoksa bir teosof mudur? Sühreverdi Zerdüştîliğe gönül kaptıran bir 

filozof mu yoksa doğu ve batıdan akıp gelen yeryüzündeki tüm kadim 

hikmetin varisi bir din ve felsefe fenomenologu mudur? Sühreverdi din dili, 

vahiy ve mukaşefeleri nasıl açıklamıştır? 

Anahtar Kelimeler: Sühreverdi, Hikmet-i İşrak, Teosofya, Sufi, 

Filozof 

 

Abstract 
The subject of this study is to know Suhrawardi the founder of the 

Ishrâq philosophy and to reveal basis of the wisdom of Ishrâq. The issue is 

dealt in the lights Suhrawardi's books written in Arabic and treatises written 

in in Persian. In addition to these works, was used studies of as H. Corbin ve 

S.H. Nasr who are subject matter experts and qualified research about 

Suhrawardi. The aim of this study is to compose a brief and distinctive text 



abaout basis of the philosophy of Ishrâqî Wisdom that founded by 

Suhrawardi. With this study, it was concluded that Suhrawardi developed 

unique comment combining revelation, philosophy, ancient wisdom and by 

synthesizing these four sources. Likewise, this study is considered that 

opened the door to answer the following questions: Is Suhrawardi a 

philosopher or a mystic or a teosophist? Is Suhrawardi a philosopher who lost 

his heart to Zoroastrianism or is he a phenomenologist of religion and 

philosophy who is the heir to all the ancient wisdom in the earth which 

flowing from west and east. How Suhrawardi explained the religious 

language, revelation or discoveries? 

Keywords: Suhrawardi, Wisdom of Ishrâq, Teosofia, Sufi, 

Philosopher 

 

1. Sühreverdi’nin Biyografisi 
“Şeyhu’l-işrak” olarak bilinen Şehabuddin Yahya İbn Habeş 

es-Sühreverdi, 1155 yılında (Şehrezurî, 1389, s. 463; Sühreverdi, 

1375, c.3, s.12; Nasr, 2009, s.79; Rezevi, 1377, s. 14), kuzeybatı 

İran’da yer alan Sühreverd kasabasında dünyaya gelir (Esedpur, R. 

(1389) Nemadşinakhte İrane Bastan Der Resail-i Farisi-yi Sühreverdi, 

Nimsalname-i Tahsis-i Pejuheşname-i Edyan, 4/7, 2). Tahsiline 

doğduğu kasabada erken yaşlarda başlar ve özellikle annesinin 

desteğiyle tahsilini bir diğer İran şehri olan Merağe’de Mecduddin el-

Cili’nin gözetiminde sürdürür. (İntizari, 1387, s.144). Temel İslam 

bilimlerini tamamladıktan sonra (Çubukçu, İ.A., (1968), Sühreverdi 

ve İşrakiye Felsefesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi,16/1, 177-200; Sühreverdi, 1375, c. 3, s.12; Purnamdariyan, 

1390, s.3-4; Yazıcı E.B. 2000, Sühreverdi’nin Hikmet-i İşrak 

Anlayışı (Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Erzurum; Esedpur, R. 1389, Nemadşinakhte İran-i Bastan 

Der Resail-i Farisi-yi Sühreverdi, Nimsalname-i Tahsis-i 

Pejuheşname-i Edyan, 4/7, 2); Mulki 1389, s. 29) zamanın ilim 

merkezi olan İsfahan’a giderek Zahiruddîn el-Kârî’nin gözetiminde 

kelam ve felsefe öğrenimini görür (Mulki 1389, s. 26). Zamanla 

Meşşai felsefede uzmanlaşır (Purnamdariyan, 1390, s. 4). Hatta 

Meşşai felsefeyi içeren eserler yazmaya başlar (Mulki 1389, s. 32). 

Ancak içindeki hakikat sevgisi ve ilim aşkı, onu rahat bırakmaz; 

İran’da çeşitli seferler yapar, birçok bilgin ve sufi ile görüştükten 

sonra Anadolu’ya geçer (Şehrezurî 1389, s. 505). Meyafarkin/Silvan, 

Diyarbakır, Mardin, Sivas, Konya, Tokat, Harbut’a gittiği ve zamanın 

ilim yuvalarını ziyaret ederek buradaki bilginlerle irtibata geçtiği 

bilinir. (Nasr, 2009, s.79; Mulki, 1389, s. 27; Yazıcı E. B., 2006, 

Hermetizm’in Ş. Sühreverdi’nin Felsefesine Geçiş Yolu Olarak 

Harran, 1. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde 



Harran Okulu Sempozyumu, c. 2, 167-175) Çağdaşlarından Fahreddin 

Razi ve Fahreddin Mardini (ö. 1198) ile görüştüğü söylenir (Nasr, 

2009, s.79; Mulki 1389, s. 27). Anadolu’dan sonra Halep’e geçer ve 

orada Selahaddin Eyyubi’nin oğlu ve Eyyubilerin Halep valisi Melik 

Zahir ile temasa geçer. Kısa sürede Melik Zahir’in sempatisini 

kazanır ve onun himayesinde Halep’te ders vermeye başlar (Nasr, 

2009, s.79). Ancak Halep zahir uleması zamanla onunla karşı karşıya 

gelir. Her ne kadar zahir ulema için, Sühreverdi’nin ilmi derinliği ve 

Melik’in teveccühünü kazanmasını kıskanmalarının da bunda etkili 

olduğu söylense de (Purnamdariyan, 1390, s. 4) asıl sebebin, 

Sühreverdi’nin felsefi-irfani düşünceleri olduğu daha makul 

görülmektedir. Çünkü Sühreverdi, ezeli hikmet mayasının peşinde 

olan biri olarak, başta Zerdüştlük olmak üzere eski Yunan, Mani ve 

İslam mistik mutasavvuflarının öğretilerini kendi işraki hikmet 

potasında yoğurmaya çalıştığından, zahir ulemanın bilgi dağarcığını 

aşan bir derinliğe hatta Bâtıniliğe sahip olmasıyla onları son derece 

ürkütüyordu. Nitekim Haçlı seferlerinin İslam dünyasında yarattığı 

dehşet ve hassasiyete İsmaili-Fatımi Bâtıni hareket ve teşkilatların 

hilafet merkezli Sünni İslam birliğine karşı yürüttükleri yer altı 

faaliyetleri de eklenince zahir ulemanın Sühreverdi’ye karşı çıkmaları 

ve onun anlayamadıkları yabancı fikirlerini tehlikeli görerek sonunda 

ölüm fetvasını vermelerini anlamada bize bir fikir verebilir. 

Selahaddin toplumda görüşleri egemen olan bu ulemanın 

Sühreverdi’nin ölüm fetvasını içeren ısrarlı mektupları üzerine 

(İntizari, 1387, s.150) oğlu Melik Zahir’e kesin bir ferman 

göndererek Sühreverdi’yi ortadan kaldırmasını ister (Mulki 1389, s. 

49). Melik Zahir ulema ve ulemanın ikna ederek kışkırttıkları 

babasının otoriter tavrına karşı daha fazla diklenemeden çaresiz 

Sühreverdi’yi zindana atar (Purnamdariyan, 1390, s. 8-9; Mulki 1389, 

s. 51). Melik Zahir’in Sühreverdi’ye kaçmayı teklif ettiği ancak 

Sühreverdi’nin onurlu bir ölümü yeğlediği kaydedilir. Sühreverdi 

öldürüleceğini anladığında, ölüm şeklini seçer: Açlıkla ölmek 

(Çubukçu, İ.A., (1968), Sühreverdi ve İşrakiye Felsefesi, Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,16/1, 177). On gün aradan 

sonra 1191 yılında, henüz 36 yaşındayken Halep zindanında açlıktan 

ölüme terk edilmiş Sühreverdi’nin cenazesi çıkarılıp asıldığı hatta 

yakıldığı böylece ulema tarafından galeyana getirilmiş halkın teskin 

edildiği rivayet edilir (Mulki,1389, s. 52).  

Sühreverdi, halkı zalim olan bu şehirde (Sühreverdi, 1375, 

c.3, s. 462), şehr-i Kayrevan’da (Sühreverdi, 1375, c. 3;  

Purnamdariyan, 2012, s. 298-300), Batı sürgün diyarı olan âlemi kevn 

u fesatta uzun süre kalmadı ve henüz genç yaşta adalet ve sadakat 



sandelyesinde, muktedir melikin yanına, Nûru’l Envâr’ın sarayına 

yöneldi. Ancak 36 yıllık kısa ömrüne başta şaheseri Hikmetu’l-işrak 

olmak üzere irili ufaklı 49 eser sığdırdı (Corbin, 2013, c. 1, s. 360; 

Nasr, 2009, s. 80). Bu kısa ömre bu denli bereketli bir mirasın 

sığdırılmasına karşın, bu ilme âşık genç hekim-i müteellihin canına 

erken yaşta kıyılması İslam medeniyetinin inşası yolunda önemli bir 

gedik açılmış oldu. 

 

 2. Hikmet-i İşrak 
Sühreverdi’nin ne tek başına bir filozof, ne yalnızca mistik bir 

sufi ne de sadece nakille ilgilenen ve naklin zahiri anlamına kilitlenen 

bir fakih ve kelamcı olduğunu en başta tespit etmek önemlidir. Aksine 

Sühreverdi beyan (Kuran-Hadis) dairesi içerisinde kalarak Burhan 

(akıl) ve irfan (kalp)’ı birleştiren bir teosoftur. Diğer bir ifadeyle 

Sühreverdi’nin kurduğu Hikmet-i İşrak akademyasının kolonlarından 

üçü beyan, burhan ve irfandır. Sühreverdi kendisinden önceki İslam 

bilgin ve filozoflarından farklı olarak bu üç kolona dördüncü bir kolon 

daha eklemiştir. O da Hermes’le başlayıp Kadim İran hekimleri ve 

Antik Yunan filozoflarıyla devam eden ve sonunda Müslüman 

mistik/ariflere intikal eden ebedi hikmet (el-hikmetu’l halidiyye)’tir. 

Sühreverdi kendisini bu hikmetin varisi hatta kendi zamanı için bu 

hikmetin yegane temsilcisi olarak görmektedir. Sühreverdi’den önce 

Meşşailerle temelleri atılmış akıl merkezli felsefe, mutasavvıflarla 

geliştirilmiş irfan ve elbette vahiy kaynaklı beyan ayrı ayrı fikrî 

sistemler olarak zaten bulunuyordu. Sühreverdi bu üç doğru parçasını 

bir araya getirip sentezleyerek geliştirdiği üçgenle, kendi dönemine 

kadar yapılmamış özgün bir mektep kurmakla kalmadı aynı zamanda 

bütün zamanlarda var olmuş ve olacak olan ebedi hikmeti de bu 

üçgenin potasında eritme başarısını gösterdi. (Purnamdariyan, 1390, s. 

9-12) 

Bu bakımdan Sühreverdi’yi çalışan araştırmacıların herşeyden 

önce yelpazesi oldukça geniş ve kuşatıcı bir fikrî sistemle karşı 

karşıya olduklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Yine 

araştırmacılar, bu kapsamlı, kucaklayıcı ve evrensel ufka sahip ve 

hikmeti her din ve milletten almayı bilen bir teosofu (hekim-i 

müteellih) çalıştıklarının farkında olmalıdır. (Corbin, 2012, c. 2, s. 

118) 

Sühreverdi’ye göre, bir teosof için akıl ve felsefe zorunlu bir 

mukaddimat ve vazgeçilmez bir öncüldür. Çünkü Hikmet-i 

Halidiyye'nin yüce cevherlerine dokunmanın yolu buradan geçer. 

Sühreverdi’ye göre mükemmel bir hekim-i müteellih, hakiki bir işrak 

filozofu ya da gerçek bir teosof, ilahi terbiyeyi kalbinin derinliklerine 



kadar almış kimsedir. Bu hekim filozof, yalnızca dini tecrübenin 

zevkiyle şevke gelen ve felsefi tecrübeden yoksun hatta kimi zaman 

felsefeyi tehlikeli gören salt bir sufi ve ariften farklı olduğu gibi, ilahi 

terbiyenin tutum ve davranışlarda ilahi ahlakla ahlaklanmayı ve 

hakikat sevgisiyle bilgiyi tadarak, hissederek yaşamayı sağlayan ilahi 

hikmetin kalbe doğan işrakından mahrum kalan salt akılcı ve 

rasyonalist filozoflardan da farklıdır (Corbin, 2012, c. 2, s. 118). 

Nitekim Sühreverdi, Hikmetü’l-işrak’ın girişinde herşeyden 

önce Meşşai felsefeyi öğrenmeyi önerir ve eğer Meşşai felsefe tahsil 

edilmemişse Hikmetü’l-işrak’ına dokunulmamasını tembihler. 

(Sühreverdi, 1375, c. 2, s.12-13) Hikmetü’l-işrak’ın sonunda yaptığı 

vasiyette ise, kitabının ehli olmayan kimselerce bilinmemesi 

gerektiğini, eğer onların eline düşürürlerse davacı olacağını 

şakirtlerine salık verirken (Sühreverdi, 1375, c. 2, s. 258) kasttettiği 

ehil kimseler felsefeyi iyi derece bilenlerdir. Yine Sühreverdi yazdığı 

sembolik hikayelerden biri olan Kızıl Akıl (Akl-i Sorkh)’da “Ben bir 

atmaca idim” diye başlar (Sühreverdi, 1375, c. 3, s. 226) ve atmacanın 

tıpkı yükseklerde uçan diğer kuşları avlaması gibi, kendisinin de 

aslında filozofları avlamak isteyen bir teosof olduğunu ima eder. 

(Purnamdariyan, 1390, s. 230) 

Yukarıda zikredilen biyografisinden de anlaşılacağı üzere 

Sühreverdi’yi teosofyaya taşıyan araç ya da onu bir hekim-i mütellih 

kılan merdiven kuşkusuz akıl ya da felsefedir. Çünkü onun, İsfahan 

okulunda başta İbn Sina olmak üzere Meşşai filozofları iyi derecede 

mütalaa ettiği ve onların tüm fikirlerini özeteleyen kitaplar yazacak 

kadar felsefede derinleştiği eserlerinden anlaşılmaktadır. Nitekim 

Sühreverdi’ye İbni Sina ile kendisi arasındaki ilmi düzeyle alakalı bir 

soru sorulduğunda şöyle cevap verir: “Felsefede aynıyız ya da daha 

iyiyim ancak teellüh (keşf-şühud)’e gelince ondan ilerdeyim.” 

(Şehrezuri, 1389, s. 463). 

Sühreverdi İsfahan günlerinde özellikle akli bilimler ve felsefe 

ile ilgilendiği hatta aşırı bir tutkuyla İbn Sina’yı mütalaa ettiği yıllarda 

koyu bir Meşşaidir (Sühreverdi, 1375, c. 3, s. 334; Purnamdariyan, 

1390, s. 4, 12). Ancak İbn Sina’nın ömrünün son dönemlerinde 

yazdığı kitaplarla ve temelini atmaya çalıştığı Hikmet-i 

Meşrıkiyye’siyle tanıştıktan sonra muhtemelen dünyası değişir 

(Corbin, 2012, s. 15-30; Purnamdariyan, 1390, s. 13). Çünkü bu 

risalelerinde İbn Sina bir Doğu mistik felsefenin işaretlerini verir. 

Hatta şimdiye kadar Antik Yunan Felsefesi üzerine harcadığı tüm 

emeklerin çocuk oyunları gibi basit olduğunu vurgular (İbn Sina, 

1996, 8, 9 ve 10. Numt). Muhtemelen Sühreverdi İsfahan’da geçirdiği 

son dönemlerinde İbni Sina’nın Meşrıki Felsefesini ve bu bağlamda 



onun Hay bin Yakzan, Salaman ve Absal ile Risaletu’t-Tayr adlı 

semboik-irfani hikayelerini okur ve oradaki işaretleri derinden anlar. 

Yine muhtemelen bu okumalardan sonra Sühreverdi, peşinde olduğu 

hakiki hazineyi ya da yitik kimliğini bulmanın peşine düşer ve 

kıblesini Meşşailikten İşrakiliğe çevirir (Sühreverdi, 1375, c. 2, s. 275; 

Corbin, 2012, s. 20). Sühreverdi o andan itibaren deruni ve biruni 

olmak üzere iki yolculuğa aynı anda çıkar. Biri Corbin’nin ifadesiyle 

âlem-i kevn u fesattan başlayıp misal âlemine ve oradan aklani âleme 

ya da arzı melekuta çıkan içsel yolculuk (Sühreverdi, 1375 c. 3, s. 

229-230; Corbin, 2012, s. 54-56), diğeri ise İsfahan’dan başlayıp 

Diyarbakır, Meyafarkin (Mulki 1389, s. 35), Mardin, Tokat ve 

Harput’a ve oradan da Halep’e ulaşan (Nasr, 2009, s. 79; Yazıcı E. B., 

2006, Hermetizm’in Ş. Sühreverdi’nin Felsefesine Geçiş Yolu Olarak 

Harran, 1. Uluslar arası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde 

Harran Okulu Sempozyumu, c. 2, s. 170; Mulki, 1389, s.34-35) ve 

oradan halkı zalim olan bu diyardan Nûru’l Envâr’ın haksızlık ve 

kederden uzak ışıktan sarayına uzanan dışsal yolculuk… 

Sühreverdi’nin bu iki yolculuğu sağlam analiz edilirse, 

duyusal âlemden (âlem-i mahsus) zihinsel âleme (âlem-i misal) ve 

oradan da saf aklani âleme (âlem-i ukul) giden yol diğer bir ifadeyle 

akıldan vahye giden yol açığa çıkar. Nitekim, Sühreverdi’ye göre, üç 

âlem vardır. Bunlardan ilki her bir insanda bulunan cüzi akılla idrak 

edilebilen, duyu organları ile müşahede edilebilen, maddi, cismanî, 

oluş ve bozuluş âlemidir. Buna Sühreverdi âlem-i kevn u fesad ya da 

âlem-i mahsus der. İkincisi duyasal âlem ile saf aklani âlem arasında 

yer alan Misal âlemidir. Misal âlemi maddi ve cismanî hiç bir özellik 

taşımaz ancak maddi ve cismanî âlemdeki tüm maddi ve cismanî 

özelliklere sahiptir. Âlem-i misale et ve kemikle çıkılmaz. Ancak 

orada müşahede edilen her şey, tıpkı bir sinema filminde bulunan 

karakterler gibi her türlü maddi ve cismanî özelliklere sahiptir. Aklani 

âlem ise Allah ve melekleri gibi her tür maddi ve cismanî sınırlılıktan 

arınık olan som nurani varlıkların dünyasıdır. (Sühreverdi, 1375, c. 2, 

s. 252; c. 3, s. 210; Purnamdariyan, 1390, s. 34; Sunar C. (1977), 

İnsan-Âlem İlişkisi, İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi 3, s. 72; Alihani 

B. (1389), Hurkulya Der Nezdi Suhreverdi”, Cavidan-i Khıred, 7/3, s. 

88; Şirazi, (1383) s. 255). 

Teellühten yoksun, diğer bir ifadeyle çile ve riyazetle keşf ve 

şühuda ermekten mahrum kalan ve salt cüzi aklını merkeze alan 

filozofun hareket alanı yalnızca duyusal âlemle sınırlıdır. Ancak 

teosof ya da müteellih filozof, duyusal âlemle ilgili gözlem ve 

yargılarından hareketle metafizik yolculuklara çıkan ve böylece şühud 

âleminden gayb âlemine kanatlanabilen kimsedir. Sühreverdi bu yola 



girecek salike riyazeti önerir. Misal âlemi, yalnızca kesbi ya da husuli 

ilimle çıkılacak bir yer değildir. Buraya çıkabilmenin tek şartı huzuri 

ya da zevki ve kalbi bilgidir. Çünkü Misal âlemi, insan türünün 

babası, mükemmel örneği ve hakiki prototipi (rabu’n-nev’) olan 

Behmen (Vohumanah), onuncu akıl, melek ya da Cebrail ile irtibata 

geçtiği ve onun üzerinden Nûru’l Envâr’dan vahiy ya da ilham aldığı 

yerdir. Bütün şühud, vahiy, ilham ve mükaşefelerin yaşandığı yer 

burasıdır. Sühreverdi’ye göre kerameti, mucizeyi, olağan üstü halleri, 

göksel uçuşları ve miraçları anlamada misal âlemi kilit rol oynar 

(Sühreverdi, 1375, c. 3, s. 211; Corbin, 2004, s. 150-169; Corbin, 

2005, s. 249-259; Purnamdariyan, 1390, s. 36-37). 

Sühreverdi’yi ve onun Hikmet-i İşrakını anlamada sembolizm 

önemli bir yer tutar. Sühreverdi sembolizminin nabız attığı yer ise, 

genellikle Farsça kaleme aldığı sembolik hikayeleridir. Bu sembolik 

hikayeler incelendiğinde Sühreverdi’nin vahiy-akıl ilişkisi de netlik 

kazanır. Bu hikayeleri yüzeysel olarak inceleyen biri Sühreverdi’yi ilk 

başta bir çelişki içerisinde bulur. Çünkü cüzi akıllarıyla ulaştıkları 

kesbi ya da husuli bilgiyi marifetlerinin merkezine alan ve adeta aklı 

tek çözüm yolu olarak gören salt filofofları büyük bir mahrumiyet 

içerisinde tanıtırken, öte taraftan Misal âleminde karşılaşılan bilge pir 

ya da Cebrail’i Kızıl Akıl olarak nitelendirmektedir. Bir taraftan aklı 

tek başına yetersiz gören ve kalbi mukaşefe ve lezzeti akılla birlikte 

kemale erdiren Sühreverdi’nin neden son durakta yeniden akıl 

sembolüyle karşılaştığı çelişki gibi gözükmektedir. Ancak 

Sühreverdi’nin sembolik hikayeleri derinliğine incelendiğinde, onun 

salike, cüzi ya da sınırlı akılla başlayan ama külli ya da sınırsız akılla 

sona eren bir teosofik yol önerdiği netleşmektedir. (Sühreverdi, 1375, 

c. 3, s. 291; Corbin, 2013, s. 371-372; Corbin, 2012, s. 445-450; 

Purnamdariyan, 1390, s. 38-45) 

Sühreverdi’nin bütün sembolik hikayeleri özetle, akıl 

âleminden misal âlemine ve oradan da mahsus âlemin cehennemine 

düşen insani düşünen nefsin dramıyla başlar. Uzun süren bir 

bağımlılık, alışkanlık ve bellek yitiminin ardından gaflet uykusundan 

uyanan insani ruh; özünü, kimliğini ve asıl vatanını hatırlar. Ruhanî 

yolculuk, maddi ve cismanî bir hapishanede, karanlık ve karalıklar 

içerisinde çığlık çığlığa acı çeken ve bir an önce ana yurduna, ışıklar 

âlemine kanatlanmak isteyen insani ruh kuşunun duyusal âlemdeki 

çırpınışlarıyla devam eder. Nihayet çile ve riyazetle madi ve cismanî 

bağlar ve bağımlılıklardan uzun boylu fedakarlıklar ve feragatların 

ardından kurtulan insan nefsi ölmeden önce ölerek ya da tüm maddi 

kayıt ve sınırlılıklardan kurtularak misal âlemine doğru seyr u sefere  

girer. Burada dairesel veya döngüsel bir yolculuk göze çarpar. 



Koparılan ve ayrılan eski adrese yeniden bir iştiyak, asıl vatana 

duyulan bir hasret ve ana yurda tekrar bir dönüş başlar. Elbette 

mahsus âlemden misal âlemine ya da cüzi akıldan külli akıla doğru 

yapılan bu yolculuk, engeller ve tehlikelerle doludur. Salik kaf dağını 

aşmanın emeği ve zahmetiyle bu badireleri tek tek atlar ve nihayet 

mahsus âlemin dış kapısından misal âlemi sahrasına çıkar. Misal 

âleminde "kızıl akıl", "bilge pir" ya da "melek"le karşılaşır ve 

aralarında bir diyalog başlar. Bu diyalog, peygamber için vahye ve 

salik için mukaşefeye inkılap eder. Ne ki bu diyalog mahsus âlemde 

konuşulan bir dille yapılmaz. Aksine diyalog dili bir tür sembolik 

dildir. Çünkü burada Nûru’l Envâr’ın kendini vahyetmesi söz 

konusudur. Ukul âleminden Misal âlemine inen melek, onuncu akıl 

veya Cibril, kızıl renkte yani Kızıl Akıl’dır. Buradaki kızıllık, nurun 

maddeye yakınlaşmasıyla ve cismanîyete bulanmasıyla oluşmuştur. 

Bembeyaz olan nur, karalık ve karanlık olan maddeye yakınlaştığında 

tıpkı güneşin doğuşu sırasındaki kızllık meydana gelir. Cebrail'in saç 

ve ten renginin kızılığı gibi, kullandığı dil de kızıldır. Yani yarı ukul 

âlemi, yarı mahsus âlemine ait olan bir dildir. Din dili olarak 

anlaşılabilecek bu dil, ne tastamam mahsus âlemdeki insanların 

anlayabildikleri ne de tamamen ukul âlemindeki on aklın ya da 

melekelerin kullandıkları bir dildir. Belki konumu gereği tam da akıl 

(ukûl) ve duyusal (mahsus) âlem arası bir yerde duran ve tüm vahiy ve 

ilhamların alındığı yarı mahsus yarı ukûl âleminin özelliklerini taşıyan 

sembolik veya ikonik bir dildir. Zaten bu yüzden Sühreverdi, misal 

âleminden edindiği ilhamların ya da kıymetli cevherlerin ulu orta 

herkese açılmasının hem mesaja hem de ehil olmayan kimseler için 

zulüm ve haksızlık olacağını söyler. Böylece başlangıçtan sona 

(mebdeden meâda) kadar tüm bir varoluşu bilge pir, Kızıl Akıl ya da 

Cebrail’den öğrenen nebi şeriatle, salik ise irfan ve hikmetle mahsus 

âleme döner. Nebi herkese getirdiği haberleri duyurmak üzere 

kalabalıklara ya da mabedlere girer, salik ise hankahına, yalnızca ehil 

olan semazen müridlerinin manevi halkasına oturur (Sühreverdi, 1375, 

c. 2, s. 273-332; c. 3, s. 197-233; Purnamdariyan, 1390, s. 158-442; 

Purnamdariyan, 1391, s. 438-462;, 2012, s. 347-445;  Corbin, 2005, s. 

249-272; Corbin, 2004, s. 126-162; Hakikat, 2011, s. 223-266; Mulki, 

1389, s. 113, 121-132). 

Sühreverdi’nin sembolik hikayelerine seçtiği isimler de 

büyüleyicidir: Kızıl Akıl, Cebrail’in Kanat Sesi, Batı Gurbeti, 

Simurg’un Çığlığı… Bu hikayeler birer sembolizm hazineleridir. 

Mahsus âlemin cismanî ve maddi olan kara ve karanlık heyulası, 

habeşli bir cariye (kenizek-i Habeşî) (Sühreverdi, 1375, s. 214) ile 

sembolize edilirken, insani ruh atmaca (şahin-bâz) (Sühreverdi, 1375, 



c. 3, s. 226) ile, Nûru’l Envâr ise Güneşle (Sühreverdi, 1375, c. 3, s. 

230-231; c. 2, s.138) betimlenir. Sonra tek bir varlığın her üç âlemde 

farklı adlarla nasıl ifade edildiğine dikkat çeker. Örneğin, Ukul 

âleminde Allah (Nûru’l Envâr), misal âleminde Tuba ağacı ve mahsus 

âlemde güneşle sembolize edilir (Sühreverdi, 1375, c. 3, s. 230-231; c. 

2, s.138; Purnamdariyan, 1390, s. 254-257; Purnamdariyan, 1391, s. 

349-352). Yine Allah’tan feyezan eden ilk akıllar, nurlar veya 

melekler ise ukul âleminde melekler ya da yakın nurlara, misal 

âleminde Simurg ve mahsus âlemde ise güneşin ışınları olarak 

sembolize edilir (Sühreverdi 1375, c.3, s. 232-234; c.3, s. 314). 

Sühreverdi’de vahyin adresini bilmede, vahiy ya da din dilini 

çözümlemede; nübuvvet, velayet, keşf, şühud, mucize, keramet, mirac 

ve dünyalıların anlayamadıkları her türlü olağan üstü kutsi fenomeni 

algılama ve izah etmede bu sembolik-irfani hikayeler önemli fikirler 

verir (Corbin, 2004, s. 162-168; Corbin, 2004, s. 445-449; 

Purnamdariyan, 1390, s. 36-42; Purnamdariyan, 1391, s. 352-362). 

O halde Sühreverdi’ye göre insanın sahip olduğu cüzi akıl tek 

başına yetmez ama marifete ve hikmete ulaşmak için vazgeçilmez bir 

girizgahtır. Cüzi aklın ulaşabileceği nihai yer mahsus dünya üzerinde 

yetkinliktir ancak yüce kutsi hikmet hazinelerine ulaşmanın yolu 

akılla elde edilen burhanî, istidlalî, kesbî ya da husulî bilgi değil, 

aksine tadarak ve yaşanarak ulaşılan, çile ve riyazetle girilen uzun 

süreli ve meşakketli bir seyr u sülûkun ardından içerde işrak eden ve 

iç aydınlanmayı bir iç ısıyla birlikte var eden kalbî, şühudî, keşfî, 

zevkî veya huzurî bilgidir (Sühreverdi, 1375, s. 255; Corbin, 2012, s. 

118; Şehrezuri, 1383, s. 36-54; Gaffari, 1380, s. 8,9,48; Şehrezuri, 

1389, s. 454; Saliba C. ve Dorebidi M. S., 1366, s. 123, 687; Seccadi, 

1373, c. 1, s. 25, 347; c. 2, s. 757).  Som aklın madde ve cisimle 

kuşatılı husuli malumatlarıyla asla ebedi hikmetin hazinesi, ab-ı 

hayatın suyu ve kutsi cevherlerin ışıltılı bahçesine ulaşılmaz 

(Purnamdariyan, 1390, s. 36-37). Bu yüzden filozofun nihaî durağı 

teosofya olmalıdır. Müteellih bir filozof ancak âleme başkanlık 

yapabilir. Eğer teellühten mahrumsa bir filozof, bütün husulî bilgilere 

sahipse de âleme başkanlık etme liyakatine eremez. Bu yüzden 

Sühreverdi’ye göre, müteellih bir arif hatta salik, salt akılla gerçeği 

arayan bir filozofa göre âleme başkan olmaya daha layıktır 

(Sühreverdi, 1375, c. 2, s. 12; c. 3, s. 76-77; c. 3, s. 185-187; 

Şehrezuri, 1389, s. 457, 463). Burada Sühreverdi’nin keşf, şühud, 

ilham veya vahyi, akıldan daha üstün bir bilgi mertebesi olarak 

algıladığı rahatlıkla okunabilir. Onun felsefe ile başlayan kutlu 

yolculuğunun irfana çıktığı ve duvarlarlarını akılla yükselttiği felsefe 

akademyasına irfanı adeta kubbe yaparak salt akla dayalı rasyonel 



felsefenin can vermek üzere olan kaskatı bedenine işraki nurun ışıtan 

ve ısıtan ruhuyla yeniden soluk verdiğini fark edebiliriz. 

Sühreverdi’de akıl-vahiy ilişkisi tıpkı beden-ruh ilişkisi, 

kafatası-beyin ya da kabuk-çekirdek ilişkisi gibidir. Çünkü ruhun, 

beyinin ya da çekirdeğin tedrici bir tekamülle gilişip olgunlaşması için 

hem başlangıç zamanlarında hem de her aşamada ayakta kalmada ve 

kendini muhafaza etmede bedene, forma ya da kabuğa ihtiyacı vardır. 

Hatırlanacağı üzere İşrak mektebinde ruh, beden bineği üzerinden 

tekamül etmekte ve onunla ayakta durup korunmaktadır. Aynı şekilde, 

hikmet-i işraka giden yol meşşai felsefeden geçmekte ve burhan 

yoluyla irfana erişilmektedir. Ancak akıl, burhan ya da felsefenin 

sadece başlangıçtaki mukaddime olma işlevi ile sınırlı kalmamakta 

bununla birlikte işrak hekiminin şühud yoluyla edindiği hakiki 

marifeti muhtaplara aktarmada ve onları ikna etmede yeniden devreye 

girmekte ve burada istidlal, muhatabı işrakî marifeti algılamasına 

hazır hale getirmektedir. (Sühreverdi, 1375, c. 1, s. 361; c. 2, s. 13; c. 

1, s. 32; Corbin. 2012,  s. 118; Purnamdariyan, 1390, s. 12,14). 

Sühreverdi’ye göre akıl ve felsefe yalnızca istidlale dayandığı 

ve burhanla ortaya koyduğu gerçeklere içtenlikle iman etmek gibi bir 

işlevden mahrum olduğu için, insanı saadete taşıyamamaktadır. Ancak 

İşrak hikmetinin mukaşefe, ilham veya şühudla aynelyakin gördüğü 

ve inandığı, böylece işrak ateşiyle içsel bir imani ısı ve aydınlanmaya 

eren işrak hekiminin kalbiyle iman ettiği, akıl ve istidlal yolunu 

kullanarak takdim ettiği hakikatlerle insanlığa saadete giden yolu da 

göstermektedir. (Sühreverdi, 1375, c. 2, s. 10; c.n4, s. 117; c.n1, s. 35, 

74, 502-503; Şirazi, 2004, s. 20)  

Daha önce ifade edildiği gibi Sühreverdi’in kurduğu hikmet-i 

işrakın temelleri dört esas üzere kuruludur. Bunların ilki akıl, felsefe 

veya irfan, ikincisi vahiy, nakil veya beyan, üçüncüsü, mükaşefe, 

müşahede veya irfan, dördüncüsü ise Hermes’ten akan ve kadim iran 

dinleri ile Zerdüştîlik ve Grek filozofları üzerinden iki kol halinde 

İslam’ın mistik filozoflarına ulaşan ebedi hikmet (el-hikmetu’l 

halidiyye)’tir. (Sühreverdi, 1375, c.1, s. 502-503; c. 2, s. 10-11; c. 4, s. 

117).  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

Ancak burada Sühreverdi’nin, gerek Grek filozofları gerek kadim 

İran’ın Hüsrevani hikmetinden gerekse de İslam’ın Meşşai filozofları 

ya da mistik ariflerinden gelen tüm bilgileri toptan kabul ettiğini ve 

hepsini eklektik bir biçimde birleştirdiğini düşünmek yanlış olur. 

Çünkü o, kurduğu hikmet-i işrak mektebi’nin irfan (zevki bilgi) ve 

beyan (vahyi bilgi) potasında eriyebilen uyumlu hikmet ve marifeti 

almış, gerisini reddetmiştir. Nitekim hanif Husrevani hekimlerinin 

düşüncelerine değer biçerken, dualist ya da zürvanist mecusi geleneği 

reddetmeyi (Sühreverdi, 1375, c. 2, s. 10-11; Şehrezuri, 1389, s. 23) 

bildiği gibi, Grek filozoflarından Eflatun’a büyük değer verirken, 

Aristo’yu bütün görkemiyle yetersiz kabul etmiştir (Sühreverdi, 1375, 



c. 1, s. 74). Aynı şekilde İbn Sina’nın meşrıki çaba ve imalarına büyük 

değer atfederken (Sühreverdi, 1375, c. 1, s. 195; c. 2, s. 295; c. 3, s. 

198), salt felsefi argümanlarını sathi görmüştür (Sühreverdi, 1375, c. 

1, s. 74; c. 2, s. 11-13). Son olarak belki en önemli temyiz gücü, akıl 

ve burhanla anlatılamayacak kadar savruk ya da uçuk sufi geleneğin 

burhanı hiçe sayan şathiyyatını kayda değer görmemesinde 

(Purnamdariyan, 1390, s. 12, 14) ortaya çıkmıştır.  

Sühreverdi’ye göre marifetin nihai gayesi akl-i evvel, nur-i 

akrep, Behmen ya da Cebrail’le mülakat yapabilecek bir riyazi 

yetkinliğe ulaşmaktır. Bunun yolu ise arınmak ve saflaşmaktır. 

Dünyevi tüm bağımlılıklardan kurtulmak, âlem-i kevn u fesadın 

esaretinden tahliye olmak, cismanî cehennem çukurundan kurtulmak 

ya da sakinleri zalim olan şehr-i Kayravan veya batı sürgün diyarından 

çıkıp özgürleşmek için adamakıllı bir riyazet yolu seçilmelidir. Çünkü 

bu riyazet sayesinde beden kafesine tıkalı olan insani düşünen nefis ya 

da ruh ışık parçacığı ana vatanına dönmeli ve akl-i küll ile 

birleşmelidir. Böylece Sühreverdi, arınmayla saflaşan ve soyutlanan 

insanın, yeniden layık olduğu aklanî düzeye çıkmasını öğütlemektedir. 

O halde cüzi akıl ışığında başlayan ve riyazetle desteklenen işraki 

yolculuk, külli akılla nihayete ermektedir. Fakat cüzi aklın filozofu 

ısıtmayan sönük ışığına mutlaka kalbî ve zevkî lezzeti hasıl eden 

riyazet de eşlik etmelidir. Bu bakımdan akılla başlayıp akla dönen 

işrakî yolculuğun vazgeçilmez temel esasının vahyin önerdiği riyazi 

talimatlar olduğu görülür (Sühreverdi, 1375, c. 2, s. 156; c. 3, s. 272). 

 

Sonuç 

Sühreverdi kuşkusuz İslam düşünce tarihine damgasını 

vurmuş önemli falsefi ve irfani şahsiyetlerindendir. Daha çok felsefi 

şahsiyetler arasında kabul edilmesine karşın, ömrünün son 

dönemlerinde irfana yönelen Sühreverdi'nin kalbi, keşfi ve 

müşahedeyi bilginin en sağlam yolu olarak kabul ettiği görülmektedir. 

Ama Sühreverdi'yi diğer arif ve sufilerden ayıran temel özellik, onun 

felsefeyi irfanî yolculuğun bir öncülü kabul etmesi ve yaşanılan irfanî 

tecrübelerin aktarılmasında yeniden felsefeye duyulan ihtiyacın 

farkında olmasıdır. Nispeten genç yaşta hayatına son verilmesine 

rağmen geride bıraktığı önemli eserler ve özellikle Hikmet'ül-işrak'la 

nitelikli ve dernlikli bir birikim geride bırakmıştır. Tesis ettiği İşrak 

okulu ile beyan, burhan ve irfanı kardeş kılmış; teolog, filozof ve 

sufiler arasındaki düşünsel gerginliği kendisince çözüme 

kavuşturmuştur. Sühreverdi bunların yanısıra bir din fenomenologu 

edasıyla hareket ederek ezeli ve ebedi hikmetin tüm din ve 

düşüncelerdeki izlerini sürmüş, hikmet olarak gördüklerini din ve 



millet ayırımını yapmadan kendi işraki hikmet potasında eritmekten 

sakınmamıştır. Böylece kadim İran ve Yunan din ve düşünce 

gelenekleri dahil olmak üzere hikmet devşirebildiği her kaynaktan 

beslenmeyi bir teosof için gerekli görmüştür. Salt akla dayalı 

felsefenin acziyetini mistik arayışlar, ruhanî temrinler ve riyazi 

yolculuklar ile gidermeye çalışmış, doğunun özellikle kadim İran'ın 

peygamberşah mitik karakterlerini ve mitolojilerini hakikat arayışında 

vasıta kılmakta sakınca görmemiştir. Ama en çok beslendiği kaynağın 

Kur'an olduğu, şaheseri Hikmet'ül-işrak'ın ise salt felsefi çizginin 

dışına taşarak daha çok keşfî ve şühudî tecrüberiyle ama felsefeyi araç 

kılarak oluşturduğu anlaşılmaktadır. 
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