3ADREDDİN KONEVI'NİN İLMİ ŞAHSİYETİ

Doç. Dr. Ramazan A YVALLI
Her meşhur kimsenin, mesela faziletli bir ilim adamının, dirayetli bir devlet adamının, muvaffak olmuş bir ticaret veya iş adamının, şöhretli bir san'atkiılrın ve herhanıgi bir spor dwlındaki rekortmenin, bulunduğu mevki ve makama ge1meden önceıki hayatı,
yetişme ,tarzı ve eLde ettiği şöhrete nasıl ulaştığı daima merak konusu
olur.
Konya'nın ma'nevi mi'marlarından,
büyük ilim adamı ve veli
Sadreddin Ebu'l-~Meali Muhammed b. İshak b. Muhammed ib. Yusuf
b. Ali el-Kıonevi'nin (1) (606-673d210-1274) de ilme başlama yaşı,
ilim öğrendiği me:rıkezler, hocaları ve bunların adedi, ilim tashili için
yaptığı sey8lhatler, tahsil ettiği ilimler ve bunlarda elde ettiği paye,
hocalık yaptığı merkezler, yetiştkdiği ta1eıbe vıe bunların sayısı, te'lif ve tasnif ettiği eserler ve eserlerinin ilmi kıymeti merak konusu
olabim. İşte biz, Selçuk Ünivers1tesinin, büyük bir kadir-şinaslı!k örneği olaırak, tertipiediği bu ma'mUı ve kıymetli sempozyumda, -"Sadreddin Konevi'nin ilmi Şahsiyeti" başlıklı tebliğimizin hacmi ve vaktin müsaadesi nisbetıinde- bu konulardan bazılarına, birer nebze de
olsa ·temfus etmek istLyoruz.

Hemen şunu belirtelim ki, gerıek hocalarımn, gerek akramının,
gerekse ttalebesinin ve daha ısonraki alimierin birçok iltifatlarına,
medıihlerine ve sitayişkar
sözleırine mazhar olan büyük Türk (2)
mutasavvıfı Sadreddin Konevi, memleketimizde, özellikle Konya'da
yeteri kadaJr taınmmamakta ve layıkı vechile bilinmemektedir. Bu
bakımd91n biz, önce, muhtelif
ası:rlarda ve deği·şik memleketlerde
yaşamış, Him erbabı a;rasıın.da meşhur bazı a1imlerin, onun hakkında
ki sözlerinden birkaç tanesini zrikretmeyi uygun görüyoruz :
(.1)

(.2)

Şahzade-i Muhammed Daraşüküb Sefinetü'l-Evlirya, Mat. Feyz, 18'84, s. 68;
ömer Rıza Kehhale, Mu'cemü'l-Müellifin, Beyrut, tarihsiz, IX, 43; Hayruddin ez-Zirikli, el-A'lam, 3. tab', bas. tar. şeh. ve mat. yok, VI, 254
·Prof. Dr. Nihat Kekli'k, Sadreddin Konevi'nin •Felsefesinde AlLah-Kainat
ve İnsan, İstanbul, 19-77 Cl. bsk. Edebiyat Fak. Mat. 1967), Önsöz, VIII (Giriş), IX

Doç. Dr. Ramazan

92

Ayvallı

Büyük islam alimi, Mısır'da ve Şam'da Şafii alimleırin reısı ve
ya'ni temyiz reisi olan, ıso'den fazla kitap yazan Ebu'I-Hasen es-Sübki CAli b. Abdl'l-Kafi hafız Twkıyyüddin Sübki) nin (683-756/1284-1355) oğlu ve şafii alimleriniden Abdü'~- Vehhab
Tacü'd-Din es~Sübiki Cv. 771/1370 Şam), onun hakkında, "zahid, şeıyh,
Muhammed b. İshak Sadruddin el..ı~onevi, tasavvufa dalir eserler sahlbidir"' (3) demek suretiyle, onu tasavvuf alimlerinden saymıştır.
,Şam'da kadı'l-kudat

İran'lı büyük alim ve veli, çok kitap yazmış !bulunan, Fatih Sultan Mehmed •ta;rafından İstanbul' a da'vet edilen, Konya'ya kadar gelip onun vefMını haber alınca geri dönen, Şeyhulislam Molıla Cami
CAbdurrahman b. Nizamiddin Ahmed Nuridelin Cami) CCam H1 7-898
Hirat/1414-1492), "Şey!h Sadreddin Muhwmmed b. tshak: el-Konevi,
zahiri ve batıni, akli ve naikli bütün ilimlerti cem' .etmişti" (4) demektedir.

Ali el-Havvas'ın talebesi, büyük hadis ve Şafii fıkıh alim:i. olan
ve çok kitabı •bulunan Abdülvehhab eş-Şa'rwni Cv. 973/1565) de, "Şeyh
Muhammed el-l(,onevi es-Sufi, İbnü'l-Antbi'nin arkadaşı olup bir
cildlik Fatiha tefsi:ri ve başka .te'lifleri vardır" (5) diyerek onun tasavvuf, tefsk ve diğer mmlerde eser sahilbi olıduğunu belirtmi·şt:i.r.
M. 1535 senesinde vefat eden Handmir, Bombay'da basılan farsça bir eserinde "Şeyh Sadreddin Muhammed b. İshak el-Konevi zahirri ve batıni ilimleri, wkli ve nakli fenılerri elde etme konusunda emsal ve ak·ranını geçmiştir ... " (6) demektedir.
M. XVIII. asırdavefat eden büyük Türk alimi, Üsküdarda AtpaOsman efendiden hilafet alan, sôftyye-i aliyyeden, Celveti
Meşayihından ve "Ruhu'l-Beyan" isdmli 10 cild :halinde Beyrut ve İs
tanbul'da .basürılan tanınmış Kur'an tefsirinin ve diğer bazı meş
hur eserlerin yazan olan, aynı zaırnanda Üsiküdaır'daki Ahmediyye
Camiinde cum'a vaizliği yapan İsınal Haikrkı Bursevi CAydıos 10631137 Bursa/1652- ı 725) ise, "Kitwbu'l-Hıtab" adlı eserinde, Konevi ile
Mevlana Celaleddin Rumi'yi muıkayese edip, Konevi'nin Mevlana'dan "yerle gök arasındakd fark gibi" çok yüksek olduğundan bahsetmeM6dir. (7)
zarında

Fransızcadan

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Türkçe•ye

Lüğati VfJ

altı

cildliik:

Kamusü'l-A'lam'ı

Tacüddin es-Sübki, Tabakatü'ş-Şafi'ıyye, Mısır, 1964, VIII, 45
Molla Cami, Nefehatü'l-Üns min Hadarati'l-Kuds, Luclmow, 1893, Lamii
Çelebi, Nefehatü'l-Üns Tercemesi, İstanbul, 1·270, s. 65·9
Abdülvehhab eş-Şa'rani, et-Tabakatü'l-Kübra, Mısır, 1954, I, 203
Hwandmir, Ha:bibü's-Siryer, Bombay, 1957, c. III, cüz' I, s. 66
Prof. Dr. N~hat Keklik, A.g.e. (Giriş), XI
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ile şöhret bulan Ş em seddin Sami (1266-1322/1850-1904), onun ha;kkın
da, ''Kibar-ı meşayih ve ulamadan Cvelilerin ve alimierin büyükle:rinden) olup Konyahdır" der. Aynca "zahiri ve batıni ilimlerde, asrınıa:ı
feridi (bir tanesil olup talebelerinden nice meşhur ıl:liımlertin yertiş
tiğini, Mevlana Celaleddin Rumi'nin de ondan Him aldığını" ikaydedeır. (8)
Hkri 14. asrın büyük alimlerinden, Camiu'l-Ezher mezunu, uzun
seneler Medine'de krulan, Şam'da ıkadi, Beyrut'ta da Hukuk Mahıke
mesi rcJsi olan ve çok kitap yazmış bulunan (47 aded kita:bı basıl
mıştır) Yusuf b. İsmail b.- Yusuf en--Neb'hani CHayfa 1265-1350 Beyrut/1849-1932), "Sufi, büyük arif, meşlhür :imam Sad:reddin el-Konevi Muhammed b. İshı:1k er-Rumi, Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin talebeierinin en üsıtüa.ıüdür." (9) demiştir.
Muasır

ilim adamtanndan Ha)llruddn ez-Zirirkli ise, onu, "sufi,
Şey:h Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin öğrencilerinin büryüklerinden ... "
olaJYak takdim eder. (lO)
göre, hakkındaki medihkar sözlerden bir kıs
h. 606 Cm. 1210) yılmda, Mrulatya'da doğan (ll),
biü1hare ·I(,onya'ya yerleşen, Anadolu Selçukluları nezdinde i'tiba:rlı
ve yüksek mevki sahibi (12) tanınmış lbir ailenin çocuğu olan Muh~mmed b. tshak CSadıreddin Konevil, küçük yaşta, yetim bir çocuk
olarak iliım tail:ısiline başlayıp zamanında okunınası adet olan Himleri okumuş•tur. İlk öğrenimini bitirdikten sonra, ağı:rlıklı olarak kelam ve tasavvuf ilimlerine yönelmiş, bu ısa'lıada aşkla, şevkle çalış
maya başlamıştır. Handmir'in de ifooe ettiği gibi, zahıi'Yi ve batıni
ilimleri, akli ve naıkli f,enleri elde etmi.şıtir. (13)
Kronolojik

sıraya

mını nruklettiğimiz

Büyük kelam ve tasav•vuf alimlerinden olan SaiCi:reıddin K!onevi,
Konya'lı olup burada yaşamış, bir ara Halep, Şam, Mı·sır ve Hicaz'a
gitmiş ise de, sonra teıkrar KO'llya'ya dönüp 673/1274 senesinde, ~Ylne
(8)
(9)

Şemseddin Sami, Kamüsü'l-A'Hl.m, İstanbul, 1306, IV, 2944
Yusuf b. İsmail en-Nebhani, Camiu Keramati'l-Evliya, Tah. ve Mür. İbra

him Atve l!vad, 2. tab', Mustafa'l-Babi el-Halebi, (Kahire), 13·94/1974, I, 22·2
Hayruddin ez-Z-irikli, A.g.e. VI, 254
(ll) Prof. Dr. N. Keklik, A.g.e. (Giriş), s. XI; (Prof. Dr.) Ahmed Ateş, Muhyiddin İlbnü'l-Arabi md. İslam Ansiklopedisi, VIII, 5<39. Hayruddin ez-ZiTikli,
onun hem doğumunun, hem de vefatının Konya'da olduğunu zikretmiş
tir. Vefat tarihi olarak da 673/127'5 tarihini kaydetmiştir. Bkz. A.g.e. ay.
yer
(.1.2) N. Keklik, Aı.g.e. (Giriş), s. XI
(13) Handmir, A.g.e. ay. yer
(10)
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burada vefM etmiştir. (14) Kabri, Konya'da, kendi adı ile anılan Camiin bahçesinde olup, vasiyetine uyularak, kabrinin üzeri kapatıl
mamış, açık bı.rakılmıştır.
Abdü'lvehhwb eş-Şa'rani, ıonun, naşmm
Dimeşk'a göıtürülüp hocası Şeyh Muhyiddin İlbnü'l-Arabi'ırıin yanı
na gömülmesini vasiyet ettiğini, fakat bunda ittifak hfusıl olmadığı
nı da zikıreıder (15).
Bütün İslarrn tarihi boyunca, ilim öğrenmek için, meşhur iılim
merikezlerine ve şöhreitli alimierin huzuruna gitmeık, ilim öğrenmek
için önemali bir ıŞaTt olduğundan, Konevi de bu sebeble, zamanının
birçok önemli ilim merıkeziıne ·seyahat etmişti. Yukarıda da kısaca
belirttiğimiz gibi, bu ilmi merkezler arasında Halep, Şam, Mısır, Hicaz ve Konya .gibi beldelm bulunmruktadır. Sadreddin Konevi, keskin zekası, kuvvetli hafızası ve üstün kabiJiyetiyle, hemen etrafında
kilerin dikkatlerini üzerine çekmiş, onla;rın takdirlerini kazanm.ışltıT.
Ulema ve EvHyanıın ıbüyüklerinden, "Hudavenıdigar", "Sultanü'l', "Sultanü'l~maıhbubin", "Molla Hünikar" diıye de anılan Mevlana Cela.leddin Muhammed Rumi CBelh 604-672 Konya/1207-1273),
sôfiyye-i aliyyeden ve fıkıh alimlerinden, "Fususu'l-Hıkem" şarihi,
"Menahicü'l-Ibad" isimli, dört mezhebe gıöre, farsça fıkıh kita!bınm
sahibi Muhammed b. Ahmed Sa'ideddin Fergani Cv. 699/1299) ve Allame Kutbeddiın Şiıra.zi C
) gibi birçok il:iım, iırfan, ıhirkrrrwt ve
ta·savvuf ehlıi kİiffisenin ıbocaları olan Sadreddin Konevi, pek yükseik
hocalardan ilim ve feyz almıştır.
aşikin

Bunla;r arasında, "el-'Fütülhatü'l-Mekkiyye", "Fususu'bHıkem" ve
daha ·birço~.c meşhür kttabın yazarı olan Ebu AJbdiUah Muhammed b.
Ali Muhyiddin .tbnü'l-Arabi vardır. (16) Aynı zamanıda İ:bnü'l-A•raJbi,
onun dul kalan ·Validesiyle izdivaç edip onu terbiye etmiş, yetiştir
miştiır. (1 7) Bu hocası, 560/l165'te Endülıüs'lteki Mürs:iye'de doğmuıŞ,
8 yaşında işbUiye'ye geleıreik mükemmel :bir truhsil yapmıştır. 29 ya(14)

(15)

('lG)
(17)

Yusuf en-Nebhanl 672 senesini zrkretmektedir. Bkz. A.g.e. ay. yer; ö. Rı
za Kehhale ile Abdülvehhwb eş-Şa'rani de 672/1273 taxihtni zi'kretmişler
ler(].ir. Bkz. Kehhale, A.g.e. IX, 43; eş-Şa'rani, A.g.e. I, 203.; Şemseddin Sami ise a.71'de vefat ettiğini belirtmektedir. Bkz. A.g.e. aynı yer; Tacüddin
es-Süıbki, A.g.e. VIII, 415
Abdülvehhab eş-Şa'rani, A.g.e. ay. yer
Y. en-Neıbhani, A.g.e. ay. yer; ö. R. Kehhale, A.g.e. ay. yer; H. ez-Zirikli,
A. g.e. ay. yer; ş. M. Daraşüküh, A.g.e. ay. yer
H. ez-Zirikli, A.g.e. ay. yer; Şemseddin Sami de, Konevi'nin tıfl (çocuk)
iken, peder.inin vefat ettiğini, dul kalan valiıdesini, o vakit Şam'dan Konya·ya gelmiş olan Muhyiddin (İbn) Arabi'nin tezevvüc edip kendisinin
terbiyesine sebe•b olduğunu kaydeder. Bkz. A.g.e. ay. yer
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şında Tunus'a g·eçırniş, oradan Mısır'a ve Filistin'e, sonra da Hicaz'a
gidip haccetmiştir. 1195-1198 yılları ara~sıında Fas'ta yaşayan Muhyiddin İbnü'l-AraJbi, 1198'de Endülüs'•te Kurıtuba'ya dönmüştür. 11981201 yıllM'ı arasında, burada kalan İbnü'l-Arabi, 1204'e kadar Mekkede irkamet etmiş, 1204'te buradan yola çıkıp Bağdad'a uğraya~ralk
fltYnı senede Konya'ya gelmiştir. Konya'da, Selçuk.lu Sultanı I. Keyhusrev ta~rafmdaill büyük biT ihtiramla karşılanmış, müstakbel sultan :&eykavus'a hocalık yapmJştır. 1230'da Anadolu'yu bırakarak
Şam'a yerleşen ve 638/1240 setnesinde
burada vefat eden, akaidde
Sünni, fıkLhta Maliıki olan İbnü'l-Arabi, umumi olaraik 'İslam ve Türk
tasavvufuna te\sir ettiği gibi, hususen .genç çağdaşı Mevlana Celaleddin Rumi ve üv·ey eviadı Sadreddin Konevi üzerinde de büyük ölçüde müessirr- oLmuştur. (18)

Mu'hy1ddin

İbnü'l-A'I'aibi,

Sadreddin Konevi'nin terbiyesi ile çok
yaikından meşgul olmuş, yetişmesine husüsi ihtimam ,göstermiştir. (19)
YU/kanda i.şar·et ettiğimiz g1bi, iKonevi küçük yaşta iken, Anadolu
Selçuklulan ınezdinde iiti'barı ve yü:ksek mevkii bulunan babaiSı İs
hak efendi vefat etmesine rağmen, çok iyi bi'!' tahsil görmüş, 60 seneden fazla süren ömrü içerr"isinde (20) zahi'I'i ve rbatıni ilimlerde asrının bir tanesi olup şeria~t ve tasavvuf ilimlerıini kendiinde ıtoplamış
tır. (21) Böylece zamanının en büyüJk alimlocilllden olmuştur. O, hem
zahiri iHmlere, hem d.e tasavvufa dair birçcYk kıymetli eserler yazmıştır. Bunların yanısıra IK!oınya'da binlerce ·talebeye derr-s vermiş,
çok sayıda hiıkmet ve ıtasavvuf ehli kimse, lbirçolk meşhur alim ye·tiş
timnriştir. Bunlatıdan başka, zamanındwki bazı il:iırn adamlanyle, mesela Nasi'!'uddin Tüsi ile hikmeıte aid rbazı mes'·elelerde defalarca
mektuplaşrmiJş (22), uzun münazaıra ve mübahasslerde (rtar.tışmalar
da) bulunımuş, hatta şii alimlerindeın .olan Nasiruddin Tüsi, kendi
aczini i't1raf ve O'nuın üstünlüğünü !kabul etmiştir.
(18)

cı9)

(20)
(21)
(22)

Yeni Türk Ansiklopedisi, VII, 2493 (Muhyiddin İbnü'l-Arabi md.); Ahmed
Ateş, İslil.m Aıns. VIII, 5'33-5•55 (Muhy1ddin İrbnü'l-Araıbi md.); geniş b1lgi
için ayrıca bkz. Doç. (Prof.) Dr. Nihat Keklik, Muhyiddin İbnü'l-Ara•bi;
Hayatı ve Çevresi, Büyük Mat. İstanbul, ı,96'6, s. 62'- ı 72
Y. en-Nebhani, A.g.e. I, 2•22'de Abdür-Rauf el-Münavi tarafından, Sadreddin Konevi'den naklen, Muhyiddin İ1bnü'l-Ar·aJbi'nin onun ma'nen yükselmesi için nasıl uğraştığı ifade edilmiştir.
A. eş-Şa'rani, A.g.e. ay. yer; ö. R. Kehhale, A.g.e. ay. yer
Ş. Sami, A.g.e. ay. yer; Ş. M. Daraşül{üh, A.g.e. a~. yer
H. ez-Zidkli, A.g.e. ay. yer; Katip Çelebi•, Keşfu'z-Zunün, İstanbul, ıı940,
II, ı 7•58. K. Çelebi, burada "el-Mufavedat" isimLi eseri zikredip hakkında
bilgi verirken şöyle demektedir : "Bunlar, muhakkık Nasiruddin et-Tüsi'den sorduğu ve ona defalarca verdiği cevaplar olup "Vücüd", "mahi<yet"
ve "insanların sıfatlarının değişmesi" konularına dairdir." Konevi'nin Tü-
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Konevi'nin lhocaları ara;sında Sa'deddin Hamevi (Muhammed
b. Ebi'I-Hasen b. Muhammed b. Haımeveyh) de va;rdır. 587/11'91 veya 595/1198-1199'da doğan, Hamevi henüz genç yaş
larmda, Harizm'de, büyülı:: süfi Necmeddin Kübra ta;rafından te'sis edilen Kübreviyye tarikatine iın:tisap etmiş ve şeyhin 12 büyüık
halifesinden biri o1muşıtur. Moğol hakimiyeti esnasında göç ederek
Suriye.de Cebel-i Kasiyun'da ımünzevi ve zahidane bir hayat sürdükten sonra Horasan'a dönüp BahTabad'da y61rıleşen ve burada 658/
1260 veya 650/12'52 yılında veM edeın Sa'deddin, zamanıının en meş
hur mutasavvıflarmdan biri idi. Onun tasavvuf meclislerinıe, Sadreddin Konevi gençliğ·inde iştirak etmiştir. (23)
İbnü'l-Müeyyed

Üvey babası, büyüık veli ve mücteh1d, soo'den fazla kitap yazmış ıolan Muhyiddin İbnü'l-Arabi'den (560-638/1165-1240) Koınya'da
Him ve feyz alan, çok istifade eden Saıdreddiın -K!onevi, hacası ile Halep ve Şam'a glitmiş, devamlı onun derslerinde bulunmuş, kendisi de
Şam'dR. ders vermeye başlamıştı. Muhryiddin İbnü'l-Arabi vefat edince, meşhür şeyh Evhadeddin Ebu Hamid b. Ebi'l-Fahr el-Kiı:rmani'
den Cv. 635/1237) ders ve feyz al.maya başlamıştır. (24) Mutasavvıf
ve Şafii me:zihebi fıkıh ~:ı.Hmi olan Evhadeddin Ebu Ham~d Kirmani,
Bağdad'da ilim ta;hsil etmiş, evliyadan Rükneiddin Süncasi'nin hizmetine girmiş, meşhüır veli Şilhabüddin Sühreverdi ile göırüşmüştür. Evhadeddin Kirmani, talebesi Ahi Ev:ren ile birlıilı::te 602/1205. yılında
~adoluya gelip Konya'ya yerleşmiş, kendisi ıi.çin kurula;n dergaıhta
dersler verip pekçok talebe yeti~şthırniştir. Muhyiddin İbnü'l-Arabi,
Şems-i Tebrizi ve Mevlana Celalejddin-i Rumi gibi zamanın büyükleriyle de görüşen Evlhaıdeddin Kirmani 63'5/1237'de vefat edince, yerine talebesi ve damadı Ahi Evrren geçmiştir. (25)
Yukarıda

sadece üç hocasını zik:rettiğimiz, ıtasavvuifi ta;bh'iyle
sôfiyye-i aliyyeden ya'ni evliyanın büyıÜJklerinden ve kelam alimle'l'inden olan Sadreddin Konevi'nin :kelarrn ilmindeki yeri eşsizdirr. Bu
ilirnde birçok ince mes'eleleri açıklığa kavuşıturmuştuır. Muhyiddin

(.23)
(.24)

(2'5)

si ile mektuplaşmaları hakkında geniş bilıgi .için bkz. N. Keklik, Sadreddin
Konevi. .. , (Giriş, X, XXIII, s. 14, 2'2, 29, 36, 1'76. Prof. Dr. Nihat Keklik,
mektuplaşmalara dair eserin adını "el-Mükatebat" olarak ka-ydetmiştir
Ayrıca bkz. Molla Cami, Nefehatü'l-Üns, Lamii Çelebi Tercemesi, s. 632
M. Fu:'td Köprülü, İslam Ansiklopedisi, X, 26-2'7 CSa'deddin Hamevi md.)
Muhyiddin İbnü'l-Ara:bi, el-Fütühatü'l-Mekkiyye,
Kaıhire, U69, I, 141;
Doç. Dr. N. Keklik, Muhyiddin :bbnü'l-Arabi..., s. 1ı52; Prof. Dr. N. Keklik,
Sadreddin Konevl..., (Giriş), s. XIV-XV
Molla Cami, A.g.e. (Lamii Çelebi Tercemesi), s. 'G59; Ş. Sami, A.g.e. II,
1065; gen:ş bilgi için bkz. Menakıb-ı Evhadeddin Kirmani, Tahran, 1~9e8;
İslam Alimleri Ansiklopedisi, VIII, 264-265
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İbnü'l-Arabi'll!in. "Vahdet-i Vücud" hrukkında söylediikieri ve yazdık
laırını,

dine ve alkla uygun olarak izah

etmiştir.

(26)

O, kelam ve tasavvU!f alimi olduğu gtbi, aynı zamanda tefsir ve
hadi,sçi, ayrıca diğer bazı ild:ın daUarıyle meşgul olmuş bii!:' 'kimsedir.
Mesela "Mevlana Kutbeddin Allame-i Şirazi'ye hadis ilmini okulttuğu" (27) ve eseil'leri ara;sında tefsk ve hadise daiır kitapları bulunduğu bilinmekıtedir.

Katip Çelebi, Bağdadlı İsmal Paşa, Prof. Dr. Cari BrockeJmann,
Prof. Dr. Nihat Keiklik, Osıman Engin ,ve bazı ta!bakrut müel'liflerinin
Zli.lcretmiş oldukları, Sadrreddin Koınevi'ni.ın eserleri gözden geçirilince ve kendi eseil'leri okununca, akseriyetinin mevzularının kelam ve
ıtasavvuf olduğu, bazı'larrının tefsir, bazılarının da hadise aid olduğu
müşahede edHmektedir. (28')
Netke oJarak söylemek. gerekirse, genel hayatı ile ilmi hayatın
dan kısaca bahsettiğimiz Sadreddiiil Konevi'nin,bu yükselk ilımi şah
siyetinin :teşekküılüne tesiil' eden fumillePi, kanaatimizce şöyle sırala
mak mümkündür :
ı ·- Evvela, ilımin yükseık
değerini takdir' eden, ,tanınmış bir
ailede dünyaya gelmiş, zamanının müıhim ilim merkezlerinden biri
olan bir şehirde (Konya'da) ye:rileşmiştir. Babası Şeyh Mecdüddin
is hak alirnı birr zat idi. (29 l

2 -- Yetim bir çocuk

olmasına rağmen,

dul annesiyle evlenen
üvey babası Şeyılı Muhyiddin İbnü'l-Arabi tarafından ·büyüıtülüp yetiştirilmiş, 'binaenaleyJ.ı. çok küçülk yaşta ilim tahsiline başlamış, bu,
onun hafıze.sında taş üzerine işlenm~ş bir inakış gibi, ilmin yerleş
mesine sebeb olmuştur. Zamanında okunınası adet olan ilimleri okumuşturr.

(26)

(27)
28)

( 1

(29)

A:bdülvehhrub eş-Şa'n'l.ni, A.g.e. aynı yer ile krş.; Rehber Ansi:klopedisi, İh
His Mat. İstanbul, tarihsiz, XV, 19; İslam Alimleri Ans. İhlas Mat. tarihsiz, İst. IX, 248
Hwandmir, A.g.e. ay. yer; M. Cami, A.g.e. ay. yer; Ş. M. Daraşüküh, .Aı.g.e.
aynı yer
Ka tip Çelebi, A.g.e. s. ı,20, 4'55, 5'37, 8·39, 900, ıo3'4, ·ı038, W818, 1490, ı 7'58, ı 768,
W56, ı967; Bağdadlı İsmail Paşa, İzahu'l-Meknün, İstanbul, ı940, I, 3·3'5, II,
4,ı, 5,23; 59,8; Prof. Dr. C. Brockelmann, GAL, I, '134, ı3,5, 4149, 4'50, SUP.
I, 807, 808; N. Keklik, S. Ko nevi. .. , (Giriş), s. XIX- XXIII; Osman Ergin, Sadreddin el-Konevi ve Eserleri, Şarkıyat Mecm. İst, ı958; ayrıca bkz.
Taşköprüzade, Mifta:hu's-Seade, Kahire, ı968, I, 45ı, II, 2111, 2H!, 451, 452;
Y. İ. Serkis, Mu'cemü'l-:Matbüati'l-Arabiyye, s. '1532
İbn Bibi; el-Elvamiru'l-IAlaiyye, T'DK nşr. ı9'56, s. ~5; Ahmed Ateş, İslam
Ans. VIII, 538-539 (Muhyiddin rbnü'l-.Aımbi md.)
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Ayvallı

3 - Kendisi kuvvetli bir irade ve azim swhibi, çok çalışan ve
az uyuyan bir ;kimse (30) olduğu gibi, ayrıca Cenwb-ı Hakk, bunlara ilavetoo. zeka keskinliği, ha.fıza kuvveti, kabiliyeıt üstünlrüğü ve
ımü'kfı;şefe yaıni hakiJkaıtleri ve ilahi sırları keşfen, !kalp temizliği ile
öğrenmeyi (31) ıde lutJfe,tmiştir.
Mesela Moğolların 'Bagdad'ı işgal,
tah:M'b v-e müslümanları katıettikleri ta:rrh olan 656/1258 tarihinde,
gördüğü bi,r rüyadan, böyle mühı1m biır hadisenin vuku bulduğunu
anlamıştır. (32) Vasiyetnamesinin son !kısmında, "Mü:ce!'red (yani
beikar) olaınlar, Şam'a hioret etsinler. Yakında öyle zulmetli firtneler
me~dana gelecek ki, çokları ondan kurıtularmayacaık" (33) demek süT,etiyle, Selçuklu istiklalini yıok edecek ıalan Moğıal sürülerinin tecavüzlerini di,le getirıiyordu.
4 - Kendinden önceki ve zamanındaki aliımıerin eserlerini tedetmesi, onlda Hmi nosıy:onun teşeikkülüne, önemli ölçüde yardım
cı olmuştur. Bu cümleden olarak, İmam-ı A',zam Ebu Hanife, lmam
Ebu Mansur Maturidi ve İmam Muhammed Gazali gibi alimlocin,
kendisine akaid ıkonusunda mühıim te'side!'i olmuş, ehl-i sünnet çerçevesinde kalmıştır. (34) Şihabüddin Sühreverdi'nin y~olunda tasavvufi fiıkirleTini gehştirmiş, bu mevzü.ıda Muhyiddirrı İbnü'l-Arabi'dei!J.
çıoık istifade eıtmiştir. O, akaidde ehl-i sünnet olduğu gibi, arnelde de
Şafii mezhebinde idi. (35)
kiık

5 -

Asrmda, kendilerinden ilim tarhsil

edebileceği,

bol .miktar-

Sı:ı.dreddin el-Konevi, en-Nefehatü'l-İlahiyye, Konya Yusuf Ağa Ktb. No.
M68, vr. 67a; R Keklik, S. Konevı:..., (Giriş), s. XIV, 156; Musa Sadri,
Menfukıb-ı Hazret-i Şeyh Konevi, İst. ünv. K-tb. TY. 84,2, vr. 3b
(3ıl) R. el-Konevi, en-Nefehatü'l-İlahiyye, vr. 5a, ,gb- ıoa, 19a, 36b, 60b, 68b,
78b, 84a, ,gQb, 92b; S. Konevi, et-Tebsıre (Tebsıretü'l-Mübtedi ve Tezkiretü'l-Müntehi), İst. Nuruosmantye, 2287, vr. 1·40ıb; N. Keklik, S. Koneıvi..., s. 8
(3'2) 8. Konevi, Şerhu Hadisi'l-Erbain, ünv. Ktp. AY. 300, vr. 51a; N. Keklik,
A.g.e. (Giriş), s. XXI, 15·7-1,58
(33) !İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, iYeni Ki,tap Basımevi, Konya, 1964, s. 496-498. Vasıyetnamedeki arapça i!bare şöy
ledir :
C....~>..r.- ..,;t; rWJI Jl ir.lt-JI ~ I..J~ 0 t5 I.J"-' ••• "

(30)

1

,...
(34)

(35)

~

0-:1?•)'ı -.. )L ~

-w.1...

~

Ayrıca bkz. İslam Alimleri Ans. IX, 2"1,9
Prof. Dr. N. ~eklik, A.g.e., s. 6-B'de Konevi'nin felsefeye, filozoflara ve metodlarına karşı menfi 1Javır takındığını zi:kretmektedir. Bu konuda ayrıca
·bkz. S. Konevi, Tebsıre, 24a; S. Konevi, İ'cazü'l-Beyan CTefsiru'l-Fatiha),
İst. Rağıb Paşa, 62·79, vr. ılOb, 142ıb
Y. en-Nebhani, A.g.e. I, 222; H. ez-Zirikli, A.g.e. VI, 2'54
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da, kudretli ilim adamları bulabiimiş ve özel kaJbiliyetleri sebebiyıla
de onlrurın hus'Cı.si alakalarına mazhar olmuştur. Mesela Şaım'da Evhadüddin Kirmani'nin ital~besi olmuş, yine orada Muhyidditn İbnü'l
A!raJbi'den istifade etmiştir. (36) Kendi memleketindeki hocaların
ilimlerini öğrendik!ten som-a, zamanında büyük Hıim merkezleri olan
btrçok qehiri dalaşma imkanlarına sahip buluınması da oralarda:ki
müıhim ŞBJhsiyeıtlerden, mümtaz hıocalardan ilim almasına sebeb olmuştur.

6 -

Öğrendiıkierini öğıretme imkanına kavuşması,

ilminin pesebeblerinden biridir. 1207-1273 yılları arasında Konya'da
çağdaşı Mavlama Celaleddin Rumi de, ondan ilim aJanlarolduğu için, Mavlevi tari/katine de geniş te'sirıl söz konusu-

kişmesinin
yaşayan

dan biıri
dur. (37)

Bu aırada, bazı ilim adamlanyle mektuplaşması, onlarla çeşitli konularda müibahese ve münazaralarda bulunmasının da onun
ilminin kuvvetlenınesinde müessir olduğunu zikredebilirriz. Zira söylediği her sözün delilini .de ortaya koyma durumu doğmuştur. Muasırlarından, mektupla.ışitığı
kimseler arasında Nasiruddin Tusi de
7 -

vardır. (38)

Onun .geniş ilminin yanısıra, ilmiyle amel eiımesinin ve ıtak
bir tarzıda takva 'vera' ve zühd sruhibi olm3-sının, aklının ve
kalbinin safiaşıp :berra:klaşmasında, başta kelarrn ve tasavvuf ilmi olmaJk üzere, diğer ilimlerde pek yüksek kudret ve kuvv:eıti eide etmesinde mühim lbir ml oynamış olduğunu da ihwtırdan uzaık tutmwmak
gerelkir.
8 -

diıre şayan

C36)
(37)
(38)

16 ve 2·4 no.lu dipnotlara bkz.
3. sh.ne bkz.
Molla Cami, .Aı..g.e. s. &32'; Ka tip Çelebi, Keşfuzzunün, II, 1758; N. Keklik,
A.g.e. (Giriş), s. X, XXIII, 14, 2•2, 29, 36, 17·6; H. Ziri'kli, A.g.e. ay. yer

Tebliğimizin

