SADREDDiN KONEVI'DEN MEVLANA'YA IİSLAM ÇEVRESiNDEKi
EDEBİYATlN GELiŞME SEYRi
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P~EKOLCAY

Siyasi ve bilhassa içtimai hadiselerin te'siriyle oluşup-gelişeın İs
lam tasa·vvufunun Anadolu'da yerleşmiş Türkler aTasında ayn bir
yeri vardır. İslam ahlak veya kültürüne, yahut her ikisine de sahip
şeyhlerin kurdukları tekkeler, Anadolu halıkı için birer eğitiul. ve öğ
retim merkezi olmuştur.
İslam ıtasavvufunu yönlendiren Selçuk Anadolu'su şeyhleri, İs
laani ve edebi bilgileriyle, bu dönem İslami Türik edebiyatının da istikametini daha ziyade tasavvufa çevirmişlerdk.

Bu bHJdiride, tariıhi ve içtimai amiıller üzerinde durulmayaca!k,
Muhyi'd-iDin İbnü'l-Arabi'nin teırbiyesinde yetiştiği bilinen SadTeddin Konevi ile ona çok kıyınet verdiği kaydedilen Mevlana'nın takibettikleri yoldan kısaca söz edilecektir.
Vahdeıt-i vücut lmnusunu şeyhinin görüşü açısından değerlen
diren Sadreddin Konevi'nin, öğrenmek için devamlı sual sorması
usulü, onun .tasavrvuf.ta siiır'a·tle büyük bir mesafe alışının sebebi gibi görünmektedir. Hayatının bazı safhaları hwkkında değişik bilgiler verilmekle ~beraber, Şey!h Eikber ile ara;sındakıi !konuşmalar, hemen bu konudaıki her ka;ynakta di'le getiri'lmekted~r. Ayrıca, Şeyh
Sadreddin Muha;mmed b. 'İshak el-Konevi'nin zahiri, batıni, akli ve
nakli ilimiere hakkı ile vakıf olduğu kaydedilmekte, Hoca Nasreddin Tusi v.b. ile bu konulanla sual ve ceva;plar vaki olduğun
dan bahseidiılmektedir. Ondan bu yolda istifade edenler arasında Mevlana Kutbeddin Şirazi, Şeyh Falhredddn Irwki, Şeyh Sadreddin Fergani'nin isimleri de geçmektedir. Gerçi muıtasavvıflar arasında sual ~soraraık öğrenme sadece Sadreddin Konevi'ye mahsus de'ğildir; fakat, kaJt'edilen mesafe içinde, sorulan soruların fayda sağla
ma derecesini ayarlama ayrı bir yetenek ve metod işidir ki, Şeyh
Sadredin'in her ikisine de sahip olduğu görülmektedir. Kaynaık
larda kaydedilııniş bulunan bu muhaverelerden 'birini kendisi şöyle
anlatıyor: "(Şeyh Ekber) ol sözlerden bazın iade edeırdi ... Ayı.tdum :
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"Behüm 1bi:r hacetüm dahi kalmışdı;r. Sana vaki olan .tecelli-i zati ki,
ba'de hicab y.okdur dahi ekme1e ansuz müs.tekar yokdur ıbana dahi
hasıl ola." Şeyh, ;benüm sualümi kabul eyledi ve ayıtdı : "Ol ki istedün, meıbzuldür ... " (Nefahaıtü'l-üns tre., s. 633).
Konevi'nin, iihtisas ımayanmda !Sohbet ettiği büyük zatla:rdan bikayıtlara göre, Mevlana'dır. Sual ile muhfıık·emeye ve doğruyu
bulmaya sevketme usu}ünü Mevlfma'da da görüyoruz. Bilhassa, zıd
dı ile iSbat metodu ctahilinde bitçok edebi san'a..tm gerçekleştiği Mesnevi, kişileri İslam tasavvufunun ışığında İslamiyete yöneltmiş en
kuvvetli eseridir. Doğruluğun geniş yer tuttuğu eserde, şeytana uymamak, yani nefsi zararlı a;rzulardan temizlemek lüzuımuna bi:rçok
değişik vesilelerle tşaret edilmiştir. Hırs ve ·taıma'm insanı kolayca
yanlış yollara sevkedeceğinden ;balisedilmiştir. Örnekler verımeye çari de,

lışalım:

Sad hezaran dAım ü dane;st ey Hüda
Ma çu mürgan-ı haris ü bi-neva
"Ey AUaJhım, (bu dünyada) yüzbinlerce tuzak ve tane ·vardır.
Biz (gafil insarnlrur) ise, aç ve haris kuşlaor gibiyiz." (371. beyit).
Mirehani her demi mara vü baz
Siiy-4. dAııni ıni-revim ey ser-fi.raz.
"Ey yüce Allah, Sen bizi he>r dem bir ;tuzak<tan kurtarmaktaısın
ama biz (yine) diğer hir tuzağa .gitmekteyiz. (373. beyit).
· Ma de.rin enbar gendüm mi-künim
Gendüm-i cem' amede güm mi-künim
"Biz ,(bu dünya) anbarma buğday topiuyoruz ama
duğumuz buğdayları da kaybediYioruz." (374. beyi.t).

ıtopla<mış

ol-

Burada bwhis konusu olan, manevi azığın kaybıdı:r; çünikü, gönlü Allaha vermeden yapılan ibadetin değeri yoktur. Gönlü dünya arzuları.ha meylettirerek, AliaJh'a yönelmeikten men'eden de nefs-i eım
maredir. FakaJt, gafil insan bunun faorkında değildir.
Miiş

Ez
"Fare

ta

ma hufre zedest
ma viran şüdest

anba:rimızda

:rabolmuştur."

Yani gönle
ımiştir.

enıbar-ı

feneş enbar-ı

delik
(376. beyit).
şeyıtan gir.miş,

açmış,

onu ve

onun hilesinden
ımanevi azığı

anbarımız

ha-

azar azar kemir·

Selçuk Dergisi I. Sadı·eddin Konevi Özel Sayısı

87

-------

Evvel ey can def'-i şerr-i muş kün
V'angeh ender cem'-i gendüm Kuş kün

"Ey can, evvvelı:1 fıkenin def'i çaresine bak, ondan sonra
toplamaya çalış." (377. beyit).

buğday

Ger ne muşi düzd der anhar-ı mfust
Gedüm-i a'mal-i çil sale kücast?
"Eğer

bizim anbarda hiTsız fare
nereye giderd~?" (379. beyiıt).

dayı

olmasaydı, kırk yıllıik

amel

buğ

Rize rize sıdk-ı her riı.ze çira
Cem' mi-nayed derin enbar-ı ma
"Sıdk

ve istiikameıt azığı azar azar olsun
(380. beyit).

an'banmı:zda

niçin top-

lanımıyor?"

Bes sitare-i ateş ez ahen cehid
V'an dil-i 'suzide pezrüft ü keşid

lan)

"Demirden birçok ikıvılc1ım
çekip-aldı." (381. beyi,t).

sıçradı; yanmış

gönül de Co

kıvıicım

Uk der zulmet yeki düzdi nihan
Mi-nrİihed engüşt ~her istaregan
ların

"Lakin k.ruranlık içinde gizlenen 'bir hırsız var ki, kıvılcım
üstüne Csöndürmeık içdn) parmak basıyor." (383. beyit).
Ger bezaran dam başed her kadem
Çün tu ba mayi nebaşed hiç gam

"Ey Eğer Sen Cey A'llwhım) bizimlıe beraber olursan (bizi muhafaza edersen) her adım başında binlerce tuzak olsa, bize ga.ım yoktur." (384. beyit).
Çü:n inayetet büved ba ma mukim
Key büved bimi ezan düzd-i leim?

"Senin inayeıtin bize mukim olunca, o alçak
dan) ne koi1kumuz olur?" (385. beyit).

hırsızdan

(şeytan

Yukarıdaki beyitleırde doğru harekete ve gönlü temizlerneye gayret ettikten sonra, Allah'tan yardım dilemek lüzumunu gösteren
Mevlana, zıctıdı ile ıisbat metodu içinde, mü'min ve fasıkı de şöyle vasıflandırır :
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İn küned ez emr ü an belır-i sitiz

Ber ser-i istizerüyan hals: riz
"Bu .(yani anü'min, anarhza emne itaat için, o Cyani fasik), mücadele ve gösteriş için yapar. Böyle ikiyüzlü adam'ların başlarına toprak saç." (281. ·beylt).
Münafrk kimsenin sonunu da

şöyle belirıtir:

Mü'm:b.ıanra bürd başed akıbet
Ber münafık mat ender Ahiret

"Sonunda, mü'minler münafııklara galebe çalarlar;
Ahiret'te mat Cmağlup) olurlar." (284. beyit).
Sık-sık kıyasa

üzerinde

şöyle

da yer veren Mevl€ma,
gerçekleştirmektedir :

bunu

münafıklaır

ımünafık

kelimesi

Zıişti-i in nam-ı bed ez harf nist
Telhi-i an ab-ı bahr ez zarf nist

"Bu çirkin lafz Cy€mi münafık 1afzı), harf,ten dolayı Cçirkı:in) deCniıtekimJ deniz suyunun acılığı da kaptan (yani kabı dolayısiyle) değildir." (292. !beyit).
ğildirr;

Harf zarf amed deru mana çü ab
Ba:hr-<i mana indehü iiımmülkitab
"Harf zarf gibi, m€ma ise onun Co za:rfın) içindeki su gibidir;
Mana denizi ise, AHalı indinde sabit olan Ümmü'l-'kitab'dır." (393. beyit).
Cbk. Ra'd süresi, 39.: Mealen: "Allah dilediğini mahveder, istediğini sabit kılar. Ümmü'l-Kitab ise O'nun indindedir.").
Dünya ve din sıhhatini de şu tezatlar içinde ortaya
'ki, beyitte heım ahenk, hem mana zenginliği vardır:
Sılılıat-i
Sılılıat-i

koymuştur

ma'mür-ı ten
an his zi tahrib-i beden

in his zi

"Bu (yani dünyevi) hissin sıhhati tenin mamurluğundadı:r; o
Cyani din) hisısinin sıhhati, bedenin taıhr1bindedir." (302. beyit).
Zira dünya nimeıtleri ile gözü dolan
mez; 9nca'k, yöneldiğini zanneder.

kişi,

dine

gereğince

yönele-

Al-i İmran süresi, 92.ye dayanan ·Mevlana, mea.len: "Sevıdikleri
nizden infak ve ~tasadduk etmediıkçe., birrrü hayra kat'iyyen nail ola-
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olan ayeti

şu

beyitlerle

açıklamaya
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gayret et-

mektedir:
Kerd viran hane belır-i genc-i zer
Ve'z hernan genceş küned ma'mür ter
"Bin, defin8 içln evini han1beder; faka-t, bulduğu hazine ile o
eskisinden ma'mü.r •hale g·etirri." (304. beyit).

harabey~

Aıbra bübrid ü cüra pa1k kere

Ba'dezan

ciıra

revan kerd

ab-ı

hord.

"Biri suyu kesip derenin yatağını temizler; ondan sonra, dereye
temiz ve içilecek su akar." (305. beyW.
Postra
Poıst-i

bişlüift

peykanra keşid
taze ba'dezaneş her demid

"Biri de deriyi yarıp, saplanmış oku çıkarır; ondan sonra, (yara
iyileşip) yeni deri peyda olur." (306. beyitL
Mese1enin sonunu da

şöyle bağlamaktadı·r:

Kar-ı

biçünra ki keyfiyyet nilied
İn ki güftem in zarüret miıdihed
"Kendisine nasıl ve niçin denilemeyen Allah'ın işine kim ıkeyfiy
yet vaz'edebiHr? Bu söyled:iklerim zaruret icabıdır." (308. beyltl.
Sonuç olarak :
ı. Sadreddin Konevi'den Mevlana'ya uzanan İslam tasavvufu
ç&çevesi içinde İslami Türk edebiyatında toplulukları Kur'an dairesinde, öğretme ve eğiıtmey•e, bilinçli bir inanca yöneltıneye mütemayil bir üslü.p gelişmiştir.

2. Tezat san'atmın yer aldığı eserlerde
yas metodu göze çarpmaikitadır.

zıddiyle

isba•t veya

kı

