SADREDDiN KONEVI İLE MEVLANA CELALEDDiN'İN
MÜNASEBETLERi HAKKINDA
Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ
Sadreddin Konevi ve Mevlana Celaleddin on üçüncü asır Anadolu'sundaki iki önemli şahsiyet olarak dikkati çekmektedir. Her iktisi de şöhretlerini Konya'da elde ettikleri gibi, en verimli çalışma ve
eserlerini de bu şehirde vücuda geti:rmişlerdir. Yaşlan hemen hemen
aynı olup, doğum ve ölüm ıtarihleni birbirine oldukça yakındır. Tam
adı Muhaımmed b. İshak b. Muhammed b. Yusuf b. Ali olan Sadreddin Konevi Mevlana ile aynı yıllarda (605/1207) doğmuş ve ondan
sekiz ay kadar sonra (673/1274) ·senesinde vefat etmiştir (1).
Anadolu Selçukluları devrindeki büyük ilim ve fiki>r adamları,
bilhassa mutasavvıflar sayılırken Muhyiddin İbnü'l-Arabi (638/1240),
Evhadü'd-din Krirmani (697/1297), Iraki (688/1289) yanında, ilgilti
eserlerde bilhassa Sadreddin ve Mevlana'ya da yer verilir (2). SadreeLdin Konevi'den "Ulum-i şer'iyye ve ulum-i tasavvuf ineyanını cami, mecmau'l-bahreyn ... " diye bahsedilir (3).
Biz burada, aynı zaman diliminde ve aynı şehirde yaşamış olan
Sadredd1n iile Mevlana'nın karşılıklı münasebetleri üzerinde durma/k
istiyoruz. Geniş çaplı bir mukayese, her iki şaJhsiıyetin de eserlerinin
taJhlili ve çeşitli fikirlerinin karşılaştırılması ile ancak yapılabiliir. Görebildiğimiz k~adarı ile, Mevlana,'nın kendi eserlerinde Sadreddin'le
doğrudan ilgili beyanlara pek rastlanmamaktadı.r. Sadreddin Konevi'nin eserlerine bizzat 'baş vurmak için şu sırada imkan ve zamanı
ınızm olmadı.ğını da iüraf etmeliyiz (4).
(1)

(2)

(3)
(4)

Bkz. Aksaray!, Müsaıneretii'l-Ahbar, Osman Turan neşri, 110, Ankara 1944;
Sübki, Tabalı:atii'ş ·Şafiyye, VIII, 45, Kahire 138,3/1964; Katip Çelebi, Reşfii'z-Zunftn, I, .lı20, II, '195ı6 vb.; Taşköprüzade, Mevzftatii'l-Ulılın, I, 57ı2',
istanbul 1·3113; Zirikli, el-A'laın, VI, 254; İbrahim Ha'kkı Konyalı, Konya
Tarihi, 4~9·4, Konya '1964; Nihat Keklik; Sadreddin Konevi Felsefesinde Allah Kainat ve İnsan, s. XV- XVII, İstanbul 1957.
Müsaıneı·etii'l-Ahbar, 91; aynı eser, M. N. Gençosman terc. s. 17'4-175, Ankara 1943; Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, 245-24!6, İstanbul 1980.
Taşköprüzacte, age., I, 572.
Konevi'nin eserleri için bkz. Bağdadlı İsmail Paşa, Esınaii'l-Müellifin, II,
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Kaba çizgilerle ifade edersek Sadreddin Konevi, İbn Arabi'nin
Anadolu'da onun fikirlerini yayan ve temsil eden en önemli şahsiyet ola·rak dikkati çekmiştir. Kendisi şer'i ve
ta savvufi Himler e vakıf olup, bilhassa H a d i s öğ:retimi ile tanınmış
tU'. Varlıklı idi, Selçuiklu başkenti Konya'da önemld. bdr iotimai mevkıe sahipti. ıİlim ve fikir çevreleriyle olduğu kadar, idaraci zümrelerle de münasebetleri gelişmişti. Saltanat kavıgaları s1rasında Anadolu Selçuıklu beyleri arasında bir nevi elçi.lik veya arabuluculuk
görevi yüklendiiğiins da·k ifadelere rastlanmaktadır (5) .
eğHıimi altında yetişmiş,

Bütün bunlarla bi.rliMe, Sadreddin Konevi'nin hayatının maddi
çizgileri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak Mevlevi
kaynaklarında bazı malubata ;rasıtlanmaktadır (6). Biz de da'ha ziyade bu kaynaklara dayanarak Sadreddin-Mevlana münasebetlerini incelemeye çalışacağız.
SOGUKLUK GÜNLERİ
On üçüncü asır Konya'sındaki bu iki müh~m simanın araları
acaba nasüdı? Başlangıçta Sa:dredd!in ile Mevlana'nın arası iyi değildir, kendisi Mevla.na'yı beğenmemekte, hatta. inkıir etmektedir.
EfH1ki (761/1360) 'ye gö;re bir rüyası bu kanaatini değiştirecektir.
Sadreddin, bi,r kaç defa rüyasında kendisini Mevlana'nın ayağını
ovarken görür. Bu durum hayretini mücib olursa da Mevlana, yine
rüyada : "Canın sıkılmasın, bu !işler böyledir, bazan siz bizim ayağı
mızı bazan da biz sizin ayağınızı ovarız. Bizim aramızda biTlik vardır, yabancılık yoktur." deyip kay;bolur. Bu hadiseden sonra araları
düzelir, karşılıklı .sevgJleri arıtarak devam eder (7).
Görünüşe bakılırsa,
şu

muhalefet günlerine ait olmak üzere Eflaki

hadiselere yer verir' :
Bir gün Mevlana

arkadaşları

ile birlikte

Şeyh

Sadreddin zavi-

58ı5 (449); S, I, 807;
Nihat KekUk, age., XIX vd.; ö. R. Kehhale, Mu'cemü'l-Müellifin, IX, 43,

.130; Zirikli, el-A'lam, VI, '2'54; Brockelman, GAL, I,
Dımaşl~.

(5)

(6)
(7)

1379'/.1960.

İbn

mbi, Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi, çev. M. N. Gencosman, 253•, Ankara, 1941.
Osman Ergin, Sadreddin Konevi ve Eserleri, Şarkıyat Mecmuası, n, 64·, İs
tanbul 1957.
Ahmed Eflil.ki, Men1Hubü'l-Arifin, Tahsin Yazıcı neşri, n, 305-306, Ankara
197•6; aynı eser, çev. Tahsin Yazıcı (Ariflerin Menkıbeleri), r, 296-297, İs
tanbul 1964; B. Füruzanfer, Mevlana CeliUeddin, çev. F. N. Uzluk, 159-:-160,
İstanbul 1·986.
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yesine ziyarete giderler. Zaviyeye yaklaştıkları zaman kapıdan çı
lmn bir hizmetçi: "Şeyh zaviyede yoktur" de•r. Böyle bir karşılcıJma
tavrına kızan Mevlana söylenmekten kendıini alamaz:
"-Sus be ıxdıxm! Bir şey sorulmadan cevap verme.
bu kadar şeyi de mi öğti"etmeıdi?" der (8).

Şeyhinsana

Uzaklardan gelen zengin bir tacirin bazı soruları vaTdır. !Konya'da şehrin şeyh ve bilginleri ile görüşmek iste~r. "Şeyıhül İslam, zamanın biriciL"k muihaddisi, elin ve yakin Iilimlerini bilen birisidlir" diyerek Sa:dreddin'i tavsiye edeırler. Kıymetli hediyelerle :oiyaretine gidince onu debdebeli bir hayat içinde görür. Bir çok hizmetçiler, 'köleler, hacıipler, kapıcılar ve harem ağalıxrı bulunmaıktadır. Bu durumu gören taoir hayal kırıklığına uğra•r ve sualine de cevap alamaz.
Bunun üzerine Mevlana'ya gider, onu daha mütevazı şartlar içinde
bulur ve tatminkar cevap alarak maksadı hasıl olur (g).
Burada'ki .kaynağımızın Mevlana'yı övme sadedinde bu bilgileri
vermesi ıtabiidi:r. Ne var ıki Konya Tarihi'nden öğrendiğimize göre
Sadreddin Konevi'nin gerçekten hayli emlak ve gayr-i menkule sahip varhklı birisi olduğu anlaşılıyor (lO). Prof. Uzluk da Mevlana ile
Sadreddin'i şu satırlar ile karşılaştırır: "Birıincisi ömrünü medresede geçirmiştir, iıkinciis kendi evini ilim tedris edilecek bir yurt yapmi<ş, daha ziyade hadis ilmindeki kudrıeti Ne Muhyiddin Arrabi'nin felsefesini yaymaya çalışmıştır. Talebesi arasında mühıim simalar bulunmuş, ihtişam ve deb:debe ile emir gibi yaşamış, fakat adına ta·rikat bırakmıxmış, oğlu ve tarunu rtanınmamıştı.r" (ll).
Başlımgıçta

soğuk

olan Sadreddin-Mevlana mi'ınasabetlerinin
yavaş yavaş düzerdiği görülüyor. Fakat Mevlana nrada birmesafe
bırakmaya dikkaıt gösteriT. İşte bir örneık : Sultan Rülmedıdin'rin mükellef bir daveti vardır. Konya'nın ileri gelen büyüklS>ri çağrılmıştır.
Eflaki, metin, I, 219; terc. I, 2<11; Füruzanfer, age., ı1.61.
Eflaki, metin, I, 95-98, terc. I, 92-<95. Benzer konuda Sadreddin lehinde bir
rivayet de vardır. Bu gün Konya'da bir semte ismini vermiş olan Hoca Cihan, Mevlana ve Sadreddin'in dostlarından olup, zeng;n ve itLbarlı birisidir. Sadreddin Koncvi, onun sar'alı bir kızını tedavi eder, o da kend-isine
konağını bağışlar, Bkz. Kony,a, Tarihi, 697-69ı9.
(10) Bkz. tbrahim Hakkı Konyalı, Konya '.farihi, ilgili yerler.
(ll) Osman Ergin ag. malmle, Şarkıyat Mecmuası, II, 63. Şu. ifadeler de aynı
şahsa aittir : "Sadreddin çok zengindi. Evi adeta bir konaktı. Hizmetçileri, aşçıları, uşakları vardı. Evinde nefis yemekler pişer, Konya'nın ileri
gelenleri ziyaretine geHrdi." Aksaraylı Kerimüddin, Selçuklu Devletlel"i
Tal"ihi, CMüsameretü'l-Ahbar tercümesi) çev. M. N. Gencosman, Anlmra
1943, s. 2ll'de F. N. Uzluk'a ait not.
(8)
(9)
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Davetliler birer ikişer gelme:ktedir. Nihayet Mevlana içeri girrer.
Taht'a yalnn bir yere, sedke gelmesi d.çin ısrar edilirse de gelmez. Ortaldaki havuzun kenarına ilişir. Sadreddin durumu kurtarınaik için
bir iltifatJta bulunmak ister. "Her şey sudan hayat buluır" (12) der.
Mevlana ise bu iltifata itibar etmez : "Hayır, belki Tanrı'dan hayaıt
bulur'' der (13).
Mevlana'nın bu mesafeli
tavrına bk örnek de şudur: B!ir gün
Sadreddin : "iBu gece Mevlana'yı o kadar Tanrı'ya yakın gö.rdüm ki,
onunla a•rBisına bir kıl bile sığmıyordu" der. Bu sözü Mevlana'ya anlaJtt]kları vakit: "O ıhalde o oraya nasıl sığdı? Çünkü ortağı olmayan
Tanrı'nın :birlik alemine hiçbir şerik ve benzer sığmaz. Hz. Peygamber : 'Ben!i:m Allah ile öyle anlarırın olur ki o zamanda, o yakınlıikta
hiçbir mukaiTeb melek ve nebiyy-i müirsel benlınle boy ölçüşemez'
(14) buyurdu;' der (15).

Bir küçük tariz de şu meşhwr hadise'de görülür : Bir mecliste
neresidir?" tartışması yapılmaktadır. Herkes fikrini söyler. Sadreddin : "Süfiler mezhebinde sadr (baş köşe) dergahla:rdaki
ayakabı çıkanlan yerdir" der. Mevlana'ya göre ise "Baş köşe ya•rin
bulunduğu yerdir" (16).
"Baş köşe

İLERLEY,EN

DOSTLUK

Başlangıçta

Mevlana'ya ve semaa mulhalif bulunan Sadreddin'in
nihayet ·onunla dost olduğu, bir çok önemli davet ve toplantılarda
birlikte bulunduklan görülüyor (1 7). Birbirlerine olan dostluk ve güvenleri artmaktadı•r. Bir gün Sadreddin, Mevlana ve bir grup i[eri
gelen zevat Mera!m bağlarında gezintiye çıtkarlar. Mevlana ikalıp bir
( 12)

(13)

(14)

~ ı ı..r-

JS

~ W 1 (...~'" ~ J "Bütün canlıları sudan meydana getirdik"

(En'am 21/30) ayetine telmih var.
Bkz. Feridun b. SpehsaHl.r, Tercüme-i Spehsi\.Iaı· ])e Menakıb-ı Hazret-i
Hudavendigaı·, çev. Midhat Bahari, 120, İstanbul 1:3•3•1; a•ynı eser, çev. Tahsin Yazıcı (Mevlana ve Etrafındakilerı, s. 8<9, İstanbul 1977.

ci_,

...U 1t-- ı}

Yardım, Mesııevi

had1si için bkz. Aclüni, Keşfü'l-Hafa, II, ı2'44; Ali

Hadisleri, 5'8 (Basılmamış doktora tezi), İzmir <1984; KuRis:Ue, 70 (Telvin-Temkin bahsi), Kahire l!37•6/W66.
(15)• Efl:'Ud, metin, n, 609-6110, Ankara 1980, terc. II, 30, İstanbul 1966.
(16) Eflaki, metin, I, 120, terc. I, 1.15.
(17) Bkz. Osman Turan, Selçulı:lu1ıır Zamanında Türkiye, 5<55 (76 numaralı ı;ıot),
şeyri,

İstanbul 1971.
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değirmene

,gider. Geri dönmeyince arama-ya koyulurlar. Nihayet onu
sema ederken bulurlar. Mevlana dönmekte olan değirmen taşını kasdederek : "Tanrı hakkı için Siibbüh Kuddüs diyor" der. Sadreddin tasdik ederr : "Ben ve Kadı Sıracaddin o
anda l:ıissediHr bir şekilde değirmen taşmda Sübbüh Kuddüs sesinin
kulağım1za geldiğini duyduk." (18)
değirmen taşı karşısİnda

Art.ık ziyaretler ıda;ha bir dostluk havası içindedi·r. Sadreddin'le
Mevlana arasında cereyan eden karşılııklı ikram, incelik ve tevazu
sa;hneleriyle dolu bir hadise şöyledir: Sadrreddin cuma namaZilanndan ·Sonra bir meclis terbib eder : alimler, dervişler, meraklılar dinlemeye geErdi. Fikri ,ta:ritışmalar olur, Sadreddin de sonuca bağlarıdı.
Bi'r giin bu meclise Mevlana da geldi. Sadreddin yerinden kalkıp seecadesini ona ikram etti. Mevlana razı olma!dı. Hiç olmazsa birlıikte
otu:ralım, diye ısrar ettiyse dekabul eiıtiremeıdıi. Bunun üzerine : "Şol
seccade ki sen oturmağ.a yaramaya, bize dahi ryaramaz" diyerek seccadeyi topladı ve bir kenara attı (19).
Kalabalıklardan uzak ve da-ha mahremiyetli durumlarda Mevlana bu •tevazu tavrında ısrar etmiyecektir. 'Samimi bir Mevlana muhJJbbi olan Eflwki aynen şöyle yazar : "Bi.r gün Mevlana şeyhler şey
hi ( .. .), muhaddislerln sultanı Şeyh Sadreddin'i görmeye gi:tmıişti.
SaJdreddin Mevlana'yı tarrn !bir ağırlama i'le 'karşılayıp kendi seecadesine oturttu. Kendisi de onun karşısında iıki dizi üzerine· edeple
oturup murakabeye durdular ve nurla dolu huzur deryasına daldı
lar C... ). Sadre:ddin'!in bir derV'işi vardı. Mevlana'ya "Fakirliık nedir?"
diye sordu. Mevlana cevap •vermedi. Sual üç defa tekra.rlandı. Sadreddin çok üzüldü. Mevlana gidince dervişine: "Terbiyesizlik ettin,
Mevlana'nın cevabı ha,reketinde idi, tam derviş velilerin huzurunda
susar ... " dedi (20).

Sadreddin'in Mevlana'ya hürmet ve inancı art::.rak devam etmekle beraber, kendi :Uhtiısası olanHad i s sahasındaki bir hadise ilgi çekicidir :
Bir gün Şeyh Sadreddin hadis dersi ile meşguldü. Mecliste ileri
gelen Jümseler vardı. Mevlana :da geldi. Sadreddin o günkü dersi
Mevlana'nın vermesi için ricada bulundu. Hz. Mevlana herr bir had~si açıkla·rken, başka hadisler ve vürü:d sebeplerini de dikkate alıp
(18)
(19)

Eflaki, metin, I, 370-ı3'711, terc. I, 361.
Eflald, metin, I, 31'8, terc. 309; Cami Nefahatü'I-ijns, çev. Lamii Çelebi,
633, İstanbul 12-89; Ali Şir Nevai, Nesayimü'l-Muhabbe, hazırlayan, Kemal Eraslan, 363, istanbul 197·9; Füruzanfer, age., 160.
Eflaki, metin, 278-279, terc. I, 269-270.
1

1

(20)
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o kadu işi-tilmediık m€malar çıkarıp derinlere daldı ki, herkes hayran oldu. Sadreddin de hayret ve gıpitasını gizleyemedi, hatta bazı
tereddütlere kapıldı Nihayet rüyasında Hz. Peygamber'in teyidiyle
ve lehinde beyanıy;la MevlAna'nın açıklamalan hakkınıdaki tereddütleri tamamen zail oldu (21).
Sadreddin ile Mevlana aynı saflarda veya biri limam öteki cemaat ola·rak birlikte namazlar kılmışlardır . .Aıra:larındaki münasebetlere ış]k tutması bakımından burada iki rivayete yer vereceğiz :
Bir gün bir mediste bulunuyorlardı. Akşam namazı vakıti gelmişti.
Necmüddin Daye CRazD imam oldu. Her iıkli rekactJta da K af ir u n
suresini okudu. Mevlana, Sadreddin'e latife y10llu: "Zahir budur ki
birini sizin için, birini bimm için okudu." dedi (22). Bu rivayetin Sadreddin ile Mevılana arasmda m e ş re p far k lı lı ğ 1 olduğunu söyleyenleri haklı çıkaracak bir mahiyet arzettiğini belirtımeldyiz.
İkinci

rivayetimiz Sadreddin'in imamlığı ve Mevlana'nın onu
bir gözle gördüğüne d&irdir : Gene ileri gelenlerin bulunduğu
bir topluluk var . .Akşam namazı kılınacak Herkes Mevlana'nın i'mam
olmasım ister. O iıse : "Biz abdallardamz, nerede olsa otuırup kalkarız. İmamlık sabit-kademler ve tasavvuif ehli insanlara yaraşır" der
ve namazı kıldırması için Sa:dreddin'e ricada bulunur, kendisri de
ona uyar. Namaz bitince iltifatını esirgemez: "Kim ki takva sahibi
bir imarnın arkasında nambaz kılarsa, 'sanki Peygamber'in al'ikasın
da namaz kılmış giıbi olur" (23) der (24).
urusıl

Rivayetlerden anlaşılan o ki, Sadreddin Mevlana'ya karşı samimi bir şeki1lde dostluk gösteriyor ve y&kınlık duyuyordu: Bir gün
(21)

(22)

('23)

Eflaki, metin, I, 3·92-39•3, terc. I, 381-382·; A. Gö1pınarlı, Mevlana Celaleddin, 236, İstanbul 1959. Rüyasında Hz. Peygaınber'i gördü, gitti elini öptü. O da: "O hadisin manası ve benim maksactım Mevlana'nın izahı gibidir. Ona ila·ve edilmiş değildir" dedi. Sadreddin sevinçle uyandı. Ertesi
gün Mevlana dergahının kapı,gından girince Mevlana kendisine : "Doğ
ru,gu seni şahid ve müjdeci olarak gönderdik" (Ahza·b 33/45 ve Feth 418'/8)
ayetini okudu. Efhtki, aynı yer.
Cami, Nefahat terc. 4~Jol; Füruzanfer, age., 16o9; F. N. Uzluk aynı yerde not
olarak Kafirun süresinin mealini verdikten sonra şunları yazar : "Demek
ki Me,vlana'nın Sadreddin'e ,göylemek i,gtediği şu : Sizin inancınız ,gize, benim inanışiarım da 'bana. Çok manalrdır."
Bu sözlerin, bir kelime farklılıkla, hadis olarak rivayeti şöyledir :

~ u.1;.. ~ w"t$'.;
(.24.)

J:. ~ls.~

~

0'" Bkz.

Keşfü'l-Hafa,

II,

3ı55;

Zey1ai, Nasbu'r-Raye li-Ahadisi'l-Hidaye, II, 26, Hindistan 1393/.19.73.
Eflaki, metin, I, 54'8, terc. I, 531; Nefahat terc. 5ı1·8•; Füruzanfer, age~, 160;
Gölpınarlı, age., ,23'5.
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Muiniiddin Pervane'nin evinde büyük bir sema toplantısı va·rdı. Zamanın ileri gelenleri de orada idi. Mevlana'ya karşı Sadreddin şu rubaiyi okudu: "Sens~z gökten inen ayetleri kim haber verebili.r? Ey
sırları keşfeden söyle! HalkiıkaJt alemindeki nükteleri kim çözebiHr?"
Sonra samimi biır şekil'de Mevlana'ya saygılı hareketlerde bulundu (25).
Saıdreddin'in samirniyetini şuradan anlıyoruz ki saygı ve takdirlerini sadece huzü.ırunda değil, gıyabında da ortaya koymaktan ve
ifı1de etmekten .geri llnvlmazdı : Bir gün Mecdüddin Cendi şöyle der :
"Ben bugün mecliste Mevlana ne söylerse kaıhul etmeyeceğim, o cevapsız kalıncaya kadar elimden geleni yapacağım." Sadreddin ise
bunun doğru o1mad1ğını ihtar ederek, tarikat büyüklerini imtihan
etmenin hatalı olduğunu söyler, fa;kat dinletemez. Biraz sonra Mevlana ıgelip kapıdan girer girmez "La ilahe iliallah Muhammedün resfılullah" der. Orada kıimsenin itiraz edemiyeceği bu söz karşısında
malıcup duruma :düşen Mecdüddin özür diler (26). Ayrıca Sad:reddin'in Mevlana'yı çekiştirrnek isıteyenlere, karşı koyduğu da görülür (27).
Gıyabında iıse daha bir saygı doludur. Sadreddin'den Mevlana'nın manevi halleri sorulduğu vakit verdiiğ cevap, onun üçüncü hicri
asrın iki meşhur mutasavvıfından bHe üstün olduğu şeklindedio:-.
Der ki: "Eğer Bayezid el-Bistami (261/874) ve Cüneyd el-;ı,3ağdadi
(297 /909) bu devirde yaşasalardı, bu Tanrı erinin atının eğer örtüsünü (bellemesinil ,omuzlarmda taşırlardı 'Ve bu hizmeti canlaırma
minnet sayarlardı. MUJhamın~d dininin fakidik sofrası da odur, biz
tufeyli giıbi oından istifade ediyoruz." (28)
v.ermiş ve Sadreddin' e fazlaki, Mevlana'nın en yakınlarmdan biri olan
Çelebi Hüsameddin bir gün şöyle sormaktan kendini alamaz: "Siz
muhaddis Şeyh Sadreddin'e çok inayet ve riaye.tte bulunuyoırsunuz.
Acaba şeyh m u ha k k ı k mı, yoksa m u k a ı ı i t midir?" Sual sahibini tatmin için midir, yoksa aralarında varhğından söz edilen
m e .ş r ep farkının bir tezahürü müdür, bilinmez; Mevlana'nın cevabı iLgi çekicidir: "Şeyh valiahi mukallittir, sizin tahkikin~ze nisbetle
mukallittir" der (29).

Mevlana da bu

dostluğa karşılık

sıy:a ilg~ göstermiş olmalı

(2<5)
(26)
(27)
(28)
(2 9)
1

Eflaki, metin,
Eflaki, metin,
Eflaki, metin,
Eflaki, metin,
lı, age., 235.
Eflaki, metin,

II, 601, terc. 22.
I, 4'21, terc. I, 408.
I, 216, terc. ·208.
I, 360, terc, I, 350-3•51; Cami, Nefahat terc. 520;

I, 4'71, terc. I,

45ı7.
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Ömrünün son senelerinde Mevlana'nın da Sadreddin'e karşı ·Samimi bir muha;bbet h.tssiyle dolu olduğu anlaşılıyor. O ağır hastadır,
artık vefa:tı yaklaşmıştır. Ziyaretçiler gelip gıitmektedir. Dudakları
nın kuruluğu gHsin diye şerbet sunmak isterler, fa;kat kabul ettiremezler, kimsenin elinden almaz. Nihayet Sadreddin verince reddetmez ve bir kaç yudum içer. DuyguJanan Sadreddin üzüntüsünü şöy
le dile getirir: "Yaz1k yaz1k, Hüdavendıigar'ın mübwrek vücudundan
mahrum kaldığımız va.kit hM~miz nice ı0lur?" deme}{,ten kendrni alamaz {30).
Belki .aynı .gün ayrılacağı sırada veya 1son bir hasta ziyaretinde
Sadreddin Mevlana'ya sağlık temenn1sinde bulundu ve Allah'tan şi
falar diledi. Mevlam1'nın mukarbelesi ise şöyle oldu : "Bundan sonra
Tanrı sizlere ş1falar versin, aşııkla maşuk ar.asınd8J bi.r kıl gömlekten
başka bir şey }{;almadı. Bunu da soyup çıkarmalarını ve nürun nüra
kavuşmasını i'stemiyor musunuz?" Sadreddin ryanındakilerle birlikte
göz yaşları dökerek ayrıldı (31).

SADREDDiN MEVLANA'NIN NAMAZINI iKILDlRIYOR
Ölüm anına yakın sahip olunan duygu rve düşüncelerin samimiyetinden şüphe edilmez. Mevlana'nın cenaze namazını kıldırmak
üzere Sa;dreddin Konevi'yi seçmesi ona .olan sevgi ve alaımsının en
önemli delillerinden bh'ıi olsa gerekıtir. Bu durum ayrıca "o zaıman
Konya'da bulunan yüksek şahsiyetler arasında onun mevkirini gösterir" (32) . Bu konudaki rivayetleri şöyle .toparlayabiliriz:
Çelebi Hüsa:medd:Ln, vefatma yakın Mevlana'ya namazını kimin
sorar. O da: "Şeyh Sadreddin hepsinden evladır ', der. Zamanın ileri gelen aHm ve kadılarının onun namazını
kıldırmak istedikleri bHini•rse de, Mevlana'nın vasıyeti ile bu özel [ütuf Sadreddin'e nasib oluır. Nihayet vakit saat gelir. Sadreddin Mevlana'nın cenaze namazını kıldırmak için tileriediği vakrit birden hıç
kırarak kendinden geçer. Daha sonra toparianarak namazı !kıldırır
ve ağlar. Rivayete göre o sıradaki hayret ve sarsmtı:sının sebebi, namazı kıldırmak için ileriediği vakit, önünde .sı,ra sıra diziimiş melekleri ve mücessem ,olarak Hz. Pey;gamber'i görmüş olmasıdı!r (33).
kıldırnı_psını istediğıini

(30)

(31)
(32)
(33)

EfHtki, metin, II, 594, teıc. II, 15.
EfH'ı;ki, metin, II, 581, terc. U, 4; Nefahat terc. 5'1·9; Füruzanfer, age., 150.
Osman Ergin, ag makale, Şarkıyat Mecmuası, H, 63.
Bkz. EfHi.ki, metin, II, 593 ve I 353, terc. II, 14 ve I, ·344; Nefahat; terc.
510 ve 63•3; Ali Sir Nevai, age., s. 363; Füruzanfer, .age., 160.
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Spehsalar ise bu manzara karşısında Sadr.edd1n'in iyıice kendini
bunun üzerine imamete Kaldı Siraceddin'in geç&ek
Mevlfma'nın namazını onun kıldırdığını kayideder (34).
kaybettiğini,

MEVLANA'DAN SONRAKi GÜNLER
Mevlana'nın vefatından &onra bir süre daha yaşamış olan Sad:reddin, onun irtihaline hayli üzülmüş görünüyor. Bir ziyafette mahfil emi:rıi Kemaleddin, Sadreddin'e hitaben: "Alemde İ'slam dininin
şeyhi. .. " diye seslenince, Mevlana'yı kasdederek şöyle demekten ikendini alamaz: "Dünyada İslam'ın şeyhi bir kişiydi, o da gitti. Böylece
onun ölümünden sonra cemiyetimizin bağı çözüldü. Mana gerdanlığının oritasında ki inci kayboldu. Art]k bundan sonra işlenin ve cemtyetin düzeni bozuiacak'tıT" (35) .
Bilindiği ıgibi Mevlana'nın temayüz ettiği hususlardan birisi hemen hor vesile ile s e ma' etmesidir. Her devı:irde olduğu gibi o zamanlarda da semaa karşı ülanlaT vardı. Mevlana'nın sağlığında bu
konuda resmi bir yasaklama getirıtemeyen bazı fakihler, vefatından
sonra ortamı kendileri için daha müsait hissetmiş olmalılar ki, vezir
Pervfmn'ye baş vururlar. Sernam haram olduğunu, yasakılanması gerektiğini söyleyip ısrar ederler. Bunun üzerine Pervane Sadreddin'lin
fikrini alımaik ister. Bu konuda Sadreddin'in cevabı şöyledir :· "Bana
inanırsanız, Mevlana'ya saygınız vaTsa bu işe müdahele etmeyin C...)
velilerden yüz çevirmek uğursuzluk getirir. Velil8'rin bu türlü bid'~
atlerJ peygamberlerin sünnetleri mesabesindedir. Allah'ın işareti olmadan onlardan bir şey sadır olmaz." Pervane lbu sözlere uyar, istek sahipleri de dağılır (36) .

Sadece caiz görmekle kalmayıp, Mevlana'nın çağdaşı başka bazı
gibi, Sadreddm Konevi'nin de s e ma' etmği bilinmektedir. Hatta bizzaıt kendi zaviyesinde s e ma toplantıları yapılmış
tır (3'7) .
mutasavvıflar

Sadreddin Kıonevi aynen Mevlana gibi, o gıünün bazı halk adet
ve geleneklerine kwrşı müsamahalı görünüyor. Ölen bir delikanlının
anne ve ıbabwsı, o devrin ı1deti icabı cenazenin önünde g u ye n d e'lerin bulunmasını ve gazeller olkumalarını ister. Ahi Ahmed diye bıi
risi: "Bu, şeriatte bid'a·ttiT, caiz değildir .. " diyerek engel olur. Me;v(,34)
(3·5)
(36)
(37)

Feridun b. Spehsalar, age., Midhat Babari terc. 1'5·6, T. Yazıcı terc.
Eflaki, metin, H, 594, terc. II, 15.
Eflil:ki, metin, II, 57<8, terc. II, 1-2.
Bkz. Nefahat terc. 487; Eflaki, metin, I, 151, terc. I, NA.
1
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lana'nın oğlu

Sultan Veled araya girer, kendisd. de guyendelerin bu-

lunmasını tstemektedir. İhtıilafın halli için Sadreddin'e baş vurulur.

O da Bahaeddin Veled'i haklı bulur ve şöyle der: "Bu tıpkı şuna benzer: Bir halife bir ariften Cüneyd mi yoksa Bayezid mi büyüktür?
diye !Sorar. ATif : Bu ikisinden daha büyük brir adaım lazımdır k·i bu
iıki veli arasındaki büyüklüğü ve fazileti tayin .edebilsin. Velilerin güzel bid'atleJ:"i peygamberlerin sünnetleri gibidir, bunları kaldırmak
doğru değildıir" der (38) .
Netice itibariyle, aynı tarihlerde ve .ayni şehirde yaşamış olan
Sadreddin ile Meıvlana Celaleddıln arasmda yakın bir dostluk !olduğu ortaya çıkıyor (39).

BİR İ!STİTRAD

Burada Sadreddin Konevi ile Mevlana'nın görüş ve fiikirlocinin
mulkayesesine giremiyeceğimizJ başta belirtmiştik. Ancak bir istitrad yapmadan geçeıiniyeceğiz. Şöyleki : Raıhrrnetli olmuş iki değerli
araştırıcrmızın Gölpınarlı ve Ahmet Ateş'in yazdıklarına bakılırsa,
Sadreddin'in mensub olduğu düşünce sistemi He Mevlana'nın düşün
ce sistemi neTedeyse zıt kuıtuplar şeklinde taıkddim. ediliyor. Gölpuıarı
lı'ya göre : "Paıdişahça yaşayan Saidreddin ile y.oksulca yaşayan ve
tam bir halk adamı gi·bi olan Mevlana'nın arası her şeyden önce inanış bakımından açııktı. Sadreddin İbn Arabi mümesstiJi idi, onun yolu ise bilgi ve tevil yolu, Mevlana'nın ıki, aşk ve cezbe yolu idd." (40)
Ahmet Ateş'e göre i Se: Anadolu'da İbn Arabi'nin fikirlerine anMevlana'nın fikirleriıkarşı koyabilirdi. Fakat Mesnevi'nin ikıl büyıük şarihi, İsmail Anaıkaravi (1041/163'1) ile Saırı Abdullah Efendi
(1071/1661) bütün Masnevi'yi ilk harfinden başlayaırak sonuna kadar, aırada bir irtibat olup olmadığına bakmadan, İbn Arabi'nin varlık birliği nazariyesine ,göre şerh ettiler. Bu suretle Mevlana'nın fikirleri tamamiryle bozulmuş ve ortadan kaldırılmış .olduğu gibi, Türkiye'de hakıim yegane tasavvuf telakkisi İbn Arabi'nin telakikisi oldu (41).
1

cak

(3<8)

(39)

(4{))
(4,1)

Eflaki, metin, H, 8!23-812'4, ter c. II, 232-.23'3; A<ydın Tan eri, Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı, 5·9-60, Konya ı1977. Buna mukalbil Sadreddin Konevi'ye atfedilen bir Vasiyetname'de, -kendi cenaze töreninde cenaze okuyucu1arının !bulunmasını istemediği dikkati çeker. Bkz. O. Ergin, ag makale, s. 8.1, 82; Konya Tarihi, 4•97.
Nihat Kek1ik, age., s. IX.
Bkz. A. Gölpınarlı, age., 2 32-23·3.
Bkz. Ahmet Ateş, Muhyiddin Arabi mad. İA, VII, 554.
1
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İbn

A·ra:bi ve Sadreddin Konevi'nin temsil ettiği düşünce ile Mevfikirleri arasında bu derece frurklıllık veya muhalffiet olduğu görüşüne katılmak, kanaatimıizce mümkün değildir. Aralarında
yabancıbk değil, biriiık olduğuna dair, Efiakl'nin rivayetine evvelce
i,şaret etmiştik (42l. Mevlana gibi Konevi de m u ta sav v ı f bir düşünür olduğu için, onun düşünce kaynağını da her şeyden önce i'slaıni inançların teşkil etmesi 'tabii bir vakıadır. Yine biT mutasavvıf
olwraik Sadreddin insan aklının bağımlı (mukayyedl olduğuna, hakikatleri ikavramak için mükaşefe ve müşaherle'ye ihtiyaç bulunduğuna inanır. Bu yüzden de filoz.of.l.arm rasyonalizmine zıt bıir tavır
takınır (43l. Bu durum Mevlana için de aynıyla vakidir (44).
lana'nın

Aslında

bu beraberlik tasavvuf düşüncesinin özelliğinden kay.
Hemen bütün mutasavvıflar hadisel&re tevhidçi bir
gö·zle bakmışlar, her biri lkendi üslup ve imkanlan ile, bir .olan Ha:..
kikat'in izah ve tafsili ile meışgul olmuşlardır. XIII' yüzyıldan itibaren Anadolu'da İbn Arabi ağırlıklı düşüncenin hakim olduğu doğ
rudur. Lakin bunda en büyük amil, mesela Köprülü'ye gör.e İbn Arabi değil, " ... onun karanlık ve müpherrn nazariyelerıini şairane bir
vecd ile canlandıran ve bu •surretle çok malıdut bir zümre arasından
çLkarıp daha geniş bir kitleye yayan Mevlanii" Celaleddin Rumi'dir." (45)
naklıanmaktadır.

Konevi ve İbn Arabi ile Mevlana arasında aykırılık bir yana,
tam bir beraberlik bulmak bile mümkündür. Son neşredilen kıymet
li bir Fusus şerhinin takdim yazısında aynen şu satırıara yer verilirr : "İslam twsavvufunun bu iki büyük eseri (Fusüsu'l·Hıkem ve
Mesnevil, biri mensur Arapça, diğeri manzum Farsça, aynı mana
ve hakikatleri dile getiranektedir (. . .l Fusus'un mücmel cümlelerindeki fiki·rleri Mesnevi beyitleri ile şerhedilmiştir. Fusus ile Mesnevi
ve diğer büyük sufile:rıin eser ve sözlerindeki mana birliği, üslup .ve
terimleri ne 'kadar farklı olu:rısa olsun, Hakk'ın ve IJ:ıakikatin bir olduğunun C .. l delıli olarak kabul edilebilir." (46) Bir birliğin ıteza
hürlerini şarihlerde de görelbüiyoruz. Mesela meşhur Mesnevi ş§ı.rihi
İsmail Anakaravi aynı zamanda İbn Arabi'nıin Nakşü'l-Fusüs'unu
(4;2)
(4·3)
(44)
(45)
(46)

Bkz. Burada 7. dipnot.
Bkz. Nihat Kek.Uk, Sadreddin Konevi Düşüncesinde İnsan Kader ve Ahhlk, İslam Tetldlderi Enstitüsü Dergisi, lV, 65, 7ı1, İstanbul 1964.
Mesela bkz. Mevlana, Mesnevi, çev. Veled İzbudak, I, beyit : 3467 vd, HI,
beyit : 2505 vd, IV, beyit : 2183·1 ve beyit : 3311 vd.
Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, 246, İstanbul 1980.
a:vı:ustafa Tahralı, Ahmet Avni Konuk'un Fusüsu'l-Hıkem Tercüme ve Şerhi,
I, takdim kısmı, s. XL, İstanbul 198'1.
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Denıiı·ci

şerh e>tmiştir.

Keza son devir mevlevilerinden Ahmed Avni Ko;nuk,
güzel bir şerhini ryaptığı gibi, ikendisinin değerli
bir Mesnevi şeriJ:ıi de bulunmaktadır (47).

Fusüsu'l-Hıkem'in

Mevlana'nın

eserlerinde doğrudan doğruya Sadreddin iK.onevi'evvelce işaret etmiştik. Meısnevi şarihlerinden
bazılarına göre ise durum böyle değildir. Mesnevi'nin !birinci ciıldin
de şu mealde bir b&yit vardır: "Rabbü'l-aleminin mana denizi olan

den

pahsetmediğine

Şeyh-i din : 'Mana Allwh'tan i!bare1ıtir' (

,JJ ı

,_,.

~ı

)

demiş-

din" tabiri ile kasdedilen acaba kimdir? Bazı
Sadreddin Konevi .olaJbileceği gibi, bazılarınca Muhy.iddin Arabi, Aıttar veya bir btı.şkası da .olabilir. Gerçeıkten bu za-tların fikirleıri arasında "Mana Allah'tan ibarettir" anlamında ifadeler bulunaıbilir. Gölpınarlı ise ıbu görüşlere şiddetle muhalefet göstererek, şaırihlerin yanıldığını, burada kasdedilen kimsenin Şemsed
din Tebrizi olduğunu ısrarla belirtir. (48).
tir."

Buradak~ "Şeyh-i

şarihlerce ıbu,

Sonuç olarak şunu :söylemı:ıliyiz ki, ilk sıralarda değilse bile zaman içinde, Sadreddin Konevi ile Mevlana Celaleddin'in yakın dostluk ve iyi münasebetler içinde bulundukları açıkça görülüyor. Mevlana'nın cenaze namazını Sadreddin'in kıldırmasını dair vasiyeti bunun bir delilidir. Bazı m e ş re p farklılıkları olmak:la beraber, birer
mutasavvıf olaraik ortak görüşlere saıh·iptirler.
·
Bu vesile d.:le aJŞağıdaki soru ve düşünoelere de yer veırmeden ge: Söz konusu asırda Anadolu'da her sahada olduğu gibi,
tasavıvufi düşünce alanında da yeni bir terkibin :teşekkülünden söz
edilemez mi? Bu ter kibin iki önemli unsuru, evvel ce HaTasan ve Ortaasya'da gelişen tasavvuf cereyfmı ile, EndülüiS'te gelişen cereyan gibi görünüy-or. İşte Mevılfma ile Sadredıdin'in, adı geçen cereyanların
temsiılcileri o[arak d1kkati çektikleri ileri sürülemez mi? Bu yeni terkip sonucu gelişen tasavvuf anlayışıdır ki, uzun asırlar Selçuklu ve
Osmanlı Türılüye',sinde hftıkim anlayış olaTak kitleleri mayalamaya
devam etmiştir deınemez mi? Bu sorular ve cevaplan araştıncıların
aMckasını bekleyen meselelerdir.
çemiyeceğıi.z

(47)
(4·8)

Bkz. Ahmet Avni Konuk, Fusüsu'l~Hıkenı Tercüme ve Şerhi, I, hazırla
yanlar : M. Tahralı - S. EraiYdın, iİstan:bul ı 981'1.
Bu konuda bkz. iİsmail Rusühi Ankara:vi, Şerhu'l-Mesnevi, I, 608', iİstanbul
1289; T!!ihiru'l-Mevlevi, Şerh-i Mesnevi, c. I, kitap: 5, s. 1524, İstanbul
1966; Aı. Gölpınar lı, Mesnevi Şerhi, I, XXXVIII ve .57:2, İstanbul 'li97,3;
Mesnevi, Veled İzbudak terc. Gölpınarlı'ya iUt açıklama kısmı, s. 43,9-442,
İstanbul 194:2'.
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