SELÇUKLU

ARAŞTIRMALARI

MERKEZi

SEL
Vtrqisi

1. SADREDDiN KONEVi
ÖZEL SAYISI

Sayı

: 4

OCAK- 1989

Sahibi:
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Adına

Prof. Dr. Halil CİN
Rektö:r

Dergi

Hazırlfk

Komisyonu :

Prof. Dr. Yılmaz ÖNGE CBruşka;n)
Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZÖNDER CBaşkan Yrd.)
Doç. Dr. Haşim KARPUZ CÜye)
Dr. Mikivil BAYRAM CÜye)

(

Dergide

çıkan yazıların sorumluluğu, yazı

sahiplerine aittir . ..)\

'·--~-------------------------

Adres

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü - Selçuklu Araştirmaları Merkezi
Tel. : 12 09 91 - 112 09 97
K O N Y A
1

İÇİNDEKİLER

AÇIŞ KONiUŞMASI

-

:Prof. Dr. Halil CİN
I. Sadreddin Konevi Sempoz,yumu'nu

Açış Konuşması

3

TEBLİGLER

-

Prof. Dr. Şerafeddin GÖLCÜK
Sadreddin Konevi · (1:210- 112/7'4)

13

-Yrd. Doç. Dr. H. Kamil YH,MAZ
Sadreddin Konevi'nin Hadis Erbain
-

Şerhi

17

Doç. Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI
Şeyh Sadreddin Konevi'nin Vasiyyeti

37

Doç. Dr. İsmail YAKIT
Sadreddin Konevi'de Ahlak Felsefesi

45

Dııç. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Sadreddin Konevi ile Mevlana Celaleddin'in Münasebetleri
-

Prof. Dr. A. Osman 1\:0ÇKUZU
Sadreddin Konevi'nin Hadisçiliği .

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

69
İslam

Çevresindeki

85

o o o

91

o. o

Yrd. Doç. Dr. İrfan GÜNDÜZ
Sadreddin Konevi'nin Eş- Seceretün-na'maniyye Fi'd-Devleti'l-Osmaniyye'ye Y~tığı Şerhin Değerlendirilmesi

10'1

Uzm. Mustafa CAN
Sadreddin Konevi'nin Eserleri ve

113

o o.

-

Edebiyatın

o o o

-Doç. Dr. Ramazan AYVALLl
Sadreddin Konevi'nin ilmi Şahsiyeti
-

57

o o

Yrd. Doç. Dr. A. Necla PEKOLCAY
Sadreddin Konevi'den Mevlana'ya
Gelişme Seyri
o o o

Hakkında

o••

o o o

o o o

o o o

o o o

• o o

~ütüphanesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZÖNDER
Sadreddin Konevi Ma'muresi'nin Mimari

SEMPOZYUMDAiN GÖRÜiN'IIÜLER

o o o

Teşekkülü

.

o.

• o o

o o o

• o.

o o o

o o o

129

'

1

~

ı

AÇIŞ KONUŞMASI

I. SADREDDiN KONEVi SF!MPOZYUMU
AÇIŞ KONUŞMASI

23 MART 1988

Prof. Dr. Halil CİN
Rektör
Türk milleti yalnız kahramanlık ve cengfwerlikle değil, fikir,
ve medeniyette de insanlık tarihinin en şerefli sayfalarını
işgal eder. Tarih, Türk medeniyetinin büyük ağırlık ve c'iddiyetini
taşır. Avrupada çağdaş medeniyetin temelini teşkil eden rönesans
hareketinin oluşumunda Türk-İslam düşünce ve medeniyetinin büyük etkileri vardır. Türk milletinin medeniyete h'izmetleri bilinmeden gerçek bir medeniyet tarihi yazılamaz. Çocuklarımıza milletimizin kahramanlıklarmdan önce kültür ve medeniyetteki üstünlükleri
ve medeniyet tarihine hizmetleri öğretilmelidir. Türk ilmi ve düşün
ce ta-rihine güçlü projektörlerle bakıp, tarihin ihmal bulutlarını Türk
medeniyetinin parlak eserleri üzerinden kaldırmak gerekir.
düşünce

Tarihini bilen ve bildiren m'illetler Dünya tarihindeki yerlerini
daima muhafaza ederler. Atatürk'ün dediği gibi, "Türk çocuğu ecdaciını taıudl!kça daıha büyük işler yapmwk için ke:nd~nde kuv,vet bulacaktır."

Türk çocuğunun ecdadını tanıması ise ancak milli tarihini bilmes'i ve onu sevmesi ile mümkün olabilir. Bunu yapacak olan şey
ise milli eğitimdir.
Büyük devletler kura:n ecdadımız büyük ve şumullü medeniyetlere de sahip olmuştur. iBunu aramak, tetkik etmek Türklüğe ve dünyaya bildirmek milli şuur ve kimliğimizin Türk gençliğinin kafasına
nakşedilmesi 'için gerekli eğitim ve pedagoji çalışmalarını yapmak
çok önemli bir görevdir.
Türk milletinin tarihi sanıldığı gibi yalnız Osmanlı tarihinden
ibaret değildir. Türk'ün tarih'i çok eski deviriere kadar gitmektedir.
Atatürk'ün tarih

inkılabı,

Türk milletine

benliğini kazandırmış-
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tır. "Ne mutlu Twk'üm diyene" sözünde de bu gerçek ifade edilmektedir.

Milli şuuru besleyen tarihtir. Zira milli şuur binlerce yıllık b'ir
tarihin içinden süzülerek billurlaşır. Bernar Shaw'un Amerikalılara,
"Bizdm biraz paraya, siZin ıbiiraz maziye ihtiyacınız var" 1sözü anlamlı olduğu kadar doğrudur da. Tar'lh şuuru bir bakıma .vatan ve millet şuuru, milli kültür ve kimliğine sahiplik şuurudur.
İşte Selçuk Üniversitesi bu düşünce ve heyecanla üçbuçuk yıl
dan berl Türk kültürü ve medeniyet tarihinin çeşitli kişi ve müesseselerini bil'imsel toplantılarla halkımızın huzuruna getirmektedir.
Bu anlayışın sonucu olarak bugün de büyük Türk düşünürlerinden
birini hem de Konya'da yaşamış olan büyük bir fikir ve düşünce
adamını gençliğe ve sizlere tanıtmak amacıyle Sadreddin Konevi
Sempozyumunu düzenlemiş bulunuyoruz.

Gerek maddi, gerekse manevi sahada bugünkü medeniyetin temelleri mazided'ir. Şu halde maddi ve manevi nimetleri ile bugünkü
medeniyeti hazırlayanları şükranla anmak, tabii bir in'sanlık görevi
olduğu kadar, sahip olunan medeniyeti daha iyi ve daha mükemmele götürmek ve onu yarınlara aktarabilmek için medeniyete hizmet
eden gayretleri tanımak da tabi'i ve .hatta vazgeçilmez bir zaruret
olmaktadır.

Milletler, tarihi şahsiyetleri ile vardırlar. İnsanlık alemi içinde
gösteremeyen, insanlığa birşeyler verip insanlığın dikkatini kendi üzerine çekerneyen milletler "milli şahsiyet"lerini ortaya
koyamamış, "hülrmet edilmeye değer lbir şah,siyet"e ulaşamamış demektirler. Dolayısiyle dünyaya hitap eden, sesini dünya ufuklarında
duyuran tarihi şahsiyetler, menrsubu bulundukları milletin "saygı
değer şahısiyeti"ni oluştururlar. Sadreddin Konevi, Türk düşünce tarihinin "saygıdeğer şahsjyeti"ni temsil eden abide şahsiyetlerden
dikkate değer birisidir.

varlığını

İslam, Araplar arasında doğmuştur. Adını ve ağırlığını bu dinden alan "İslam medeniyeti", bu dine gönül verm'iş milletierin eseridir. Gözü pek, gönlü tok olan Türk milletinin, İslam için yüzyıllar
boyu canını ve kanını hiç e1sirgemediğini bütün dünya bilmektedir.
Fakat, yüce bir gayeye, muka:ddes bir ideale yalnızca kılıç saliayarak hizmet etmen:in mümkün olmadığını, olamayacağını da herkesin bilmesi gerekir. Kılıcın toplulukları dize getirdiği, tarihte çok görülen hadiselerdendir. Aman tanımaz "Moğol kılıcı" bunun en açık
ve en acı örneğidir. Amma, bu kasırganın, ardında, kan acı ve ıstı-
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rEllptan başka birr şey bırakmadığı "ilbret levhası" gibi duran tarihi
bir hakikattir. Halbuki, hemen hemen dünyanın yarısına hükmetme
ve hakimiyetini yüzyıllar boyu sürdürme başarısı, kılıcın ötesinde
başka kabiliyetlerle,
başka fazilet ve üstünlükle sağlanmış olmak
gerekir.
Türk dehasıyla İslam Medeniyetine hizmet etmiş seçkinleri, birkaç a}datıcı bahaneyle, aslında ise tarihi kin ve kıskançlıkla, arab'a,
acem'e ... mal etmeye çalışanlar eksik değildir. Ancak, keskin kılıcı
ve beceri!kli idaresi ile İslam'a ve İslami değerlere asıdarca hizmet
etmiş .olan Türk milleti, parlak zeka'sı ve akli dehası ile de İslam Medeniyetine büyük hizmetlerde bulunmuştur. Mimar Sinan Cı489ı578), Mimar Mehmet Ağa ( ? -ı 742) ... ve benzerierin eliyle İslam
Coğrafyasını elmas gibi işleyip süsleyen bu millet, Farabi (870- 950),
İbni Sina (980- ı037), Biruni (973 - ıo84), İbn Türk Cöl. 9. yüzyıl), Ali
Kuşçu Cöl. ı474) ... gibi büyük dahileriyle de felsefe, mantık, matematik, tıb ve tabii ilimler sahasında sayısız fetihlerde bulunmuş, saf
dini ilimlerde İsmail oğlu Mehmet Buhari C8ıo - 870), Ebu's-Suud
(1490- ı574) .. .ları yetişıti:rmiş; Fuzuli (1494 ı560), Şeyh Galip
cı 757- ı 799) .. .lerle ebedi sanatların burcuna bayrak dikmiş, Ahmed
Yesevi C?- 1166), Yunus Emre Cı238- ı320) Mevlana Celaleddin Rumi cı207- ı273) .. .lerle de mana alemine nüfUz yollarını keşfetmiş
builunmaktadırr. İşte Sadrreddin Konevi, bu sonuncu kafilen:i.n. seçkin
üyelerinden biridir.
insanlığa,

Türk ilim ve kültür hayatına hizmeti gaye edinmiş
olan Selçuk Üniversitesi, özbe öz Konyalı olan Sadreddin Konevi'yi
tanıyıp tanıtarak da içinde yaşadığı şehire; Konya'ya ve Konyahya
hizmeıt etme, şükran borcunu ödeme arzu ve ümidinin gurur ve heyecanı içindedir.
Kaynakların belirttiğine göre Sadreddin, Konya'lı bir aileye mensupdur. 'İlerde nasıl bir hüviyete bürüneceği bilinmeyen yüzlerce çocuktan biri olarak dünyaya gelen Sadreddin Konevi'nin ı2ıo tarihinde Malatya'da doğduğu tahmin edilmektedir. Menakıbu'l-Arifin
sahibi Ahmed Eflaki'nin sıkça belirttiği üzere Sadreddin Konevi'nin
geniş imkanlada refah içinde b'ir hayat geçirdiği de dikkate alınır··
sa, babaiSı Mecdılddin İshak'ın, Selçuklu Sultanlarının itibarını kazanmış bir "Bey" olduğu rivayetlerini kabul etmek gerekir. Büyük
mutasavvuf İbnu'l-Arabi'ye (1165- ı240) fikri ve fiili yakınlığı, onun
yanmda ve onun fikirleriyle yetişip geliştiği, her vesile ile kendini
göstermektedir. Hocasını görmek için Halep ve Şam ... gibi diyarlara
gittiği, uzun süre ıbura;larrda kaldığı, büyük üstadı ile hemhal olduğu
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bilinmektedir. Bu yakınlık ve bağlılık kendisinin, "İbnô'l-Arabi'ni:n
üvey oğlu" olarak görülme'sine sebep olmuştur. Oysa bu yakınlığın
sadece "Manevi" olarrak değerlendirilmesi gerekir.
Büyük üstadı İbnu'l-An1bi'den başka San1ceddin Ürmevi (öl.
1294) ... gibi ilim, Bahaeddin Veled (öl. 1230), Mevlana Celaleddin
Rumi gibi tasavvuf erbabı ile de yakın dostluklar kuran Sadreddin
Konevi, geniş kitlelere hitabetrrıiş, Ha•lep ve Şam'da dersler vermiş,
Konya'da ise bir yandan zahiri ilimler öğretirken öte yandan da
çevresinde bulunanları batıni ilimierin iklimine götürmeye çalışmış;
Müeyyeddin Cündi, Mevlana
Şemseddin Mekki, Fahreddin Iraki,
Sad ed din Fergani, Kudbeddin Şirazi. .. gibi büyük alim ve mutasavvıflar yetiştirmiştir.

Suriye, Hicaz Mısır ... gibi ülkeleri dolaşıtıktan .sonra, hayatının
en verimli yıllarını Konya'da geçiren, çevre'sinde halkalanan her tabakadan insana ışık tutan, yol .gösteren Sadreddin Konevi, Miftahü
Cemi'l-Gay.b, İcazu'I~Beyan (Fatiha Te'fs'irD, en-Nefehatü'I~1Iahiye,
Şerhu hadisi'l-Erbein, TaJbsıorata'l-Müntehi, Şerhu'l-Esmai'l-fHüsna, Risale fi Hakkı'l-Mehdi, Mevarid-ü Zevi'l-İhtisas, Nusus, Fükuk, Mükatebat, Şerhü'l-Füsus, Şerhü Risaleti'l-Vücud ... adları ile kaleme aldığı şerh ve telif halindeki kitaplaTına kendi fikir dünyasının meyvelerini aktarmış bulunmaktadır.
İlmü'n-Nefs adlı

birlikte,

risale, derin ps'ikolojik tahliller ihtiva eıtmekle
gibi, kendisine ait olduğu şüpheli bu-

tıpkı mektuplaşmalar

lunmaktadır.

İcazü'l-Beyan adını taşıyan Fatiha Tefsiri O'nun orjinaı eseridir.
Kendi ifadesiyle O, burada kelamcıların, felsefecilerin, tefsircilerin
yolundan giıtmediği gibi, bizzat üstadı İbnu'l-A·rabi'yi de naki.l ve taklit e'tmiş değildir. Bu e·ser, gerçekten de klasik bir tefsir değil, bir metafizik kitabıdır.
Tufetu'ş-Şükür adlı

leri yer

eserinde Vahded-i Vücud hakkındaıki fikirtasavvufa girişten bahseder.

alır. Doğrudan doğruya

Tabsıratü'l~Mübtedi isimli eseri, tasavvuf adabını anlatırr. O'nun
bu eseri, Vahded-i Vücudu, bir ekol haline getirme hedefine yönelik
gayretlerini ihtiva eder.
Nusus adını verdiği eseri ise, adeta üstadı M. İbinü'l-Arabi'nin
Fusus'una naziredir. Fükuk ise, doğrudan doğruya Fusus'un şerhi
dir. Füsus'un daha geniş b'ir yorumu olan Miftahu Cemi'l-Gayb, en
üst dereceden ilim ve hikmet erbabı için kaleme alınmış bulunmaktadır.
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Sadreddin Konevi'nin en olgun devirlerinde, ömrünün 'Sonuna
kaleme aimış bulunduğu eseri, şüıphesiz ki en-Nefehatü'l-'İla
hiyYe adlı eseridir. Öteki eserleri hakkındaki bilgileri de ihtiva eden
bu eser, gerçek•ten de Konevi'nin en OTjinai eseri olmaıktadır.
doğru

Seçkin talebeleri, muhtevalı kitapları ile birlikte ölmeyen fikirlerini insanlık alem'ine armağan eden Sadreddin Konevi, 1274 yılın
da ebedi aleme irtihal edip Konya'da bugün "Şeyh Sadreddin" diye
anilan mahalledeki açık türbesinde ebedi istirahatgahına çekilmiş
bulunmaktadır.

Sadreddin Konevi, gerek yaşayışı ve telkinleri, gerekse kitaplaile İslam Meden'iyeti içinde Türk Tefekkürü ta,rihine ve Türk sosyal hayatına büyük tesirler bırakmıştır. Mesela, İslam Peygamberi
Hz. Muhammed, İstanbul'un Pathedileceğini müjdelemişti. Bu müjde müslümanları İstanbul üzerine seferlere sevketmiş, fakat sonuçsuz tecrübelerin yüzyıllar boyu sürmesi, müslümanların gönlündeki fetih müjdesini, küllemiş, hararatini azaltmıştı. İlahi bir 'ilhamla
Hz. Peygamberin müjdesini tazeleyen Sadreddin Konevi, kısa süre
içinde Türk akınlarının İstanbul'a yönelmesine vesile olmuş, Osmanlı elinde fethin gerçekleşmesinde önemli rol oynamış bulunmaktadır.
rı

13. yüzyıl vahşi Moğol tehditlerinin, siyasi, iktisadi çalkantıla
tazyiki altında bulunan Anadolu insanı, huzur ve sükıln kaygusu içine düşüp yanlış da olsa bir manevi ümid ve dayanak noktası
arar hale gelmiş, bu beşeri ihtiyaç, tasavvuf adı ve çeşnisi altında
bir takım karanlık ve zararlı careyanların dağınasına zemin hazır
lamış bulunmaktaydı. İşte bu hengamede, saf ve berrak imanı, sağ
lam ve sahih fikirleri i'le Sadreddin iKonevi, kitlelere hakiki imanın
yolunu göstererek, dini duygu ve düşüncelerin gerçeğini öğreterek,
tasavvuf zevk ve lazzetinin hakikatini tattırarak kitleleri karanlık
ernellerin peşine, zararlı careyanların ağına düşmekten alıkoymuş
tur.
rın

Bağdat Moğol eline düştüğünü ha:ber verdikten sonra, Hz. Peygamber'den aldığı manevi müjdeye dayanarak, İslam aleminin başı
na çöken bu belanın "gelip geçici" olduğunu ve "can çekiişme"de bulunduğunu belirterek kitlelerin daralan nefes~ni ferahlatmış, ümidin kararan ufuklanna şafağın aydınlatıcı ışık'larını göndermiş bulunmaktadır.

Emevi Saltanatından sonra Abbasi hükümranlığının da ayakta
duramayacak ha'le geldiğini gören Türkler, İslam medeniyetinin bayrağını taşıma görevini doğrudan doğruya üstlenmiş, bunun için de

Prof. Dr. Halil Cin

B
Karahanlı,

Gazneli, Se}çuklu ... gibi isimler altında "büyük devlet"
crnrütea;ddit tecrübesini vermişti. Bu teorübeyi 13.
yüzyılda temsil etmekte olan Anadolu Selçuklu Devleti de biyolojik
ömrünün. sonuilla yaklaşmış, muıkaddes -emaneti kendi soyundan yeni, taze ve dinacrntk bir kuşağa; Osmanlı'ya teslim etme hazıdığı içine girmiş bulunuyordu.
olma

çabalarının

Yeni kurulacak olan Osmanlı Devleti'ni çetin meselelerle ağır
yükler, büyük mesuliyetler bekliyordu. Zira, İslam medeniyetinin
temsilcisi olarak kurulacak olan bu devlet, gerek nüfus, gerekse toprak geniş1iği itibariyle o zamana kadar görülenierin en büyüğü, zaman itibariyle de en uzun ömürlüsü olacağı gibi, beşeri-insani değer
leri, en yüce ve ikülli prensipler e bağlı kaılarak gerçekleştirecek, her di'l.den, her dinden kitlelere huzur, sükun ve saadet ortamı sağlıyacaktı.
İşte bunun için de oınun sağlam ve sahih temeller üzerinde kurulup
yükselmesi gerek.iyordu.
Yeryüzünde boy göstermek için çevresini yarıp tarprak üstüne
içinde bulunduğu toprağın nimetlerinden yararlan:ın .tohum gibi, doğuşa hazırlanan Osmanlı da Anadolu'nun;
burayı sürüp işleyen Selçuklunun kültür nimetleriytle besleniyordu.
Çocuğuna helal lokma yedirmeye çalışan 'baba gibi, Selçuklu'dan
Osmanlı'y_a devredilecek olan kültür mirasına safiyet kazandırmaya
çalışan gayret erlerlnin başıında da, şüphesiz, Sadreddin Konevi gelmektedir. . Nitekim, islamı basit şekil kalıplarına dökerek onu her
türlü zerafetten soyup ruh ve marradan y.oksun bırakmaya çalışan
zahiri careyanlar gibi, siyasi maksatlar'la karanlık emellerine alet etmek için onu, her türlü akıl, mantık ve izandan uzak, istenildiği zaman istenildiği yöne döndürülecek semboller yığını haline getirmeye çalışan batıni careyanlar da Sadreddin Konevi'nin sağlam ve samimi fikirleri karşısında tutunma imkanı bulamazdı. Demek oluyor
ki, Sadreddin Konevi, Orta Asya'dan süzülüp. gelen Türk-İslam tasavvufuna, Kur'an ve Sünnet'e uygun, saf-samimi karakterini kazandıran ve klasik tasavvuf geleneğini kuran bir fıikir ve mana kahramanıdır. Nitekim, mana aleminin sırlarını sağanak halindeki yağ
:inutıarla coşkun seller gibi kitlelerin başına, ayağına boşaltan büyük üstadı Muhyiddin ·ibni'l-Arabi'nin fikirlerine de bendler ve setler· kurarak beton kalıplar ve sağlaını kanallar içinde onları insanların zihin depolarıyle gönül bahçelerine akıtan Sadreddin Konevi,
ortalığı bulandırmaktan, yüzmeyi 'bilmeyen varlıkları boğulmaktan
kurtarmış, Vahdet-i Vücud felsefesin'i mılnisleştirerek onu yaşanır
hale getirmiş bulunmaktadır. Nitekim, Ordinaryüs Profesör Hilmi
Ziya Ülken'in kanaatine katılarak Nasireddin Tusi ile vaki olan rnekçıkmaya hazırlanırken

Selçuk Derg·isi I. Sadreddin Konevi Özel Sayısı

·9

tuplaşmaların

Sadreddin Konevi'ye ait olduğu kabul edilirse görülür ki, Sadreddin Konevi burada, ımantıkçı ve matematikçi olan Nasireddin Tusi huzurunda oldukça mantıkçı davranır ve Tusi'yi tasavvuf karşısında hayli yumuşatır.·
Sadreddin Konevi ile Mevlana Celaleddin Rumi'yi karşılaştıra
rak bir1ne, ya da ötekine üstünlük verenler olmuştur. Biz böyle bir
karşılaştırmanın yersiz ve tutarsız olduğu kanaatindeyiz. Zira, her
~ki mütefekkirin de hayatta iken birbirleriyle yakın münasebet içinde oldukQarını, birbirlerine kan~ı derin hürmet duygu'lariyle dolu bulunduklarını, en yakın ve doğru kaynakların nakillerdnde görmekteyiz. Sadreddin Konevi'den yaklaşık bir yıl önce hayata veda eden
Mevlana Celaleddin'in "Cenaze namazımı Sadreddin kıldırsın" diye
vasiyette bulunduğunu bilmekteyiz. Bize göre onlar, birbirlerinin
ışığınA. engel olmayan iki yıldız ,gibidir. Biri; Mevlana, hakikatin göz
kamaştırıcı ışıklarını sanatın
maharetli eli ile şekillendirerek, Hz.
Musa'yı hile bayıltan şuanın şiddetini yavaşlatLp onu sanat harikaları halinde gözler ve ;gönüller önüne se:rmıiş, Konevi ise yukarıda
belirttığİmiz gibi hakikati, deruni müşahededen alıp mantık kahplrurı ile şekHlendiTerek onu fikrk harmanına yaymış bulunmaıktadır.
Konevi'nin yalnızca geçmişte ve sadece İslam medaniyeti için
değil günümüzde ve batı medeniyeti için de söylediği ve söyleceğd
va.Tdır. Sözge:limi Konevi'ye göre "alem" ile "Varlık" iki ayr.ı şeydir.
Alem, varlığın zuhuru, varlık ise alemin kuvveti ve bütünü Cküllü)dür. Onun bu ayırımı, çağımız fenomenoloji filozofu Heidegger'in
(1889-1976), "Varhk" ve "Alem" ayırırnma benzemektedir. Heddegger'e
göre varlık; kası:dlı fiilierin Cles actes intentionnels'in) sonsuz daimilik içinde vukuundan, alem ise, bu fiilierin hedefi, gayesi ve on[arın sonsuzca gerçekleşmesi demek olan hadiselerin vuküundan iibarettir. Buna göre alem "yok"tur, fakat o, durmadan "varılmakta" ve
"görülmeıkte"dir. Aradaki fark şudur ki; Sadreddin Konevi'ye göre
bütün bu alemledn gerçeklik kazanması; gizli olan "varlık"ın kuvveıtlerinin açılıp inkişarf etmesinden olduğu halde, fenomenoloğ d'ilozod'a göre sonsuz olan aleıın, "kendi kendine yaraıdılış halinde olan
varlık"ın durmadan açık bir gerçeklik kazanmasından ibarettir.
Sadreddin Konevi'nin felsefesinin odak noktasını "TEı.nrı mefhumu" oluşturmaktadır. O'nun felsefi görüşlerinin ana motiflerini, Nasıreddin Tusi ile yaptığı mektuplaşmalarda görmekteyiz. Konevi'nin
usulü, ne tamamen fi[ozoflann takip ettiği ak:ıılcı yani rasyonalist
bir yol ne de kelamcıların yani devrıin İslam ilahiyatçılannın takip
ettiği nakilci-gelenekçi bir yoldur. Metodu, 'tamamen mistik Ctasav-

10

Prof. Dr. Halil Cin

vufi) bir metoddur. Konevi'ye göre Tanrının hakikatım ancak Tanrı'nın kendisi bilir. Akıl onu kavrwyamaz. Özü ve varlığı sonsuz olan
Tanrı'yı sonJu olan insan aklı bilip kavrayamaz, ancak düşünebi[ir.
Ancak şunu da bel,irtmek gerekir: Sadreddin Konevi, Tanrı'yı biilınede tasavvufi bir yol tutmasına rağmen, hiçbir zaman felsefecilerin ve İslam ilahiyatçılarının görüşlerini dayandırdıkları akıl ve
vahyi de dışarıda bırakmamıştır. Çünkü ona göre dini hükümler ancwk akılla bi'linebilir ve her şeyin iki temeiL esa,sı vardır : Akıl ve din.
İktsi birbirine bağlı birer nur ve ışıkiır. Ancak aklın da bir sınırı v~r._
dır. Her şeyi doğru olarak kavrayamaz. Böyllece Konevi, aklın sınır
larını çizmiş oluyor.
Sadreddin Konevi'ye göre, Allah, kainatı ve kainatta var olan
her şeyi ilahi bir rahmet ve sevgi ile yaratmıştır. İlahi rahmet eseri
olan bu evren, makro-kozmos yani büyük kainat, insan ise mikrokozmos yani küçük kainattır.
Konevi'ye göre insan, kainat üzerinde yaratılan en mükemmel
olup, Allah ile kainat arasındaki münasebetlerde bir kilit noktası hüviyetindedir. Kısacası, insan, kainatın özeti ve Allah'ın yeryüzündeki vekilidir.

varlık

Ayrıca Konevi, insan kavramını da umumi insandan olgun insana ka,de.r ele almaktadır. En mükemmel insan, insan-ı kamil olup olgun insandır. Çünkü olgun insan, yeryüzünde Tanrı'ya dair im isabetli delildir. Olgun insan, kendi benliğini her türlü kötülüklerden
temizleyen insandır. A1:lah'ı bilme yollarından en önemlisi, benliği
temizlemekle ve her türlü kötü huyla.rdan vazgeçerek nefsi arındır
makin mümkündür.

Buraya kadar Konevi'nin düşüncelerinden bazı kesitler vermeye çalıştıık. Şüphesiz O'nun engin ve anlamlı düşüncelerini iki üç sayfada özetlemek mümkün değildir. Bizce en önemli olan nokta çağda
şı Mevlana ile ,birlikte hem Konya'ya hem de tüm insanlık Memine
ilim ve irfan damlalarını sunmuş olmalarıdır.
13. yüzyıl Anadolu',sunda hakim olan kargaşa, huzursuzluk ve
düzensizlik ortamında başta Anadolu insanına ınanevi bir ku.rtuluş,
birleşme ve bütünleşme ışığı olmuş birkaç Türk düşünüründen biri
olan Sadreddin Konevi'yi öiümünün 714. yılında tazimle anar; hepinize sevgiler saygılar sunarım.

TEBLiGLER

SADREDDiN KONEVi
(1210- 1274)

Prof. Dr. Şerafeddi;n GÖLCÜK
Ünlü Türk İslam Düşünürrü Sadreddin Konevi, Hicri 606 Miladi
1210 rtarihinde Malatya'da dünyaya gelmiştir. Babası İshak, Anadolu Selçukluları nezdinde itibarlı ve yüksek bir mevkiye sahibti. Konevi, kendi hayaltına datr bilgileri kısmen Neıfehatü'l-İlahiyye isimli
eserinde anlatmakıtadır. Ancak burada şu noktayı beldrtmekte fayda vardır: Türkiye'de Sadreddin Konevi üzerine yapiılan çalışmala
rın öncülüğünü İslam Felsefesi Profesörü Nihat Keklik çekmektedir.
Nihat Keklik, kütüphanelerden Konevi'nin eserlerini tarayarak, Konevi felsefesini ortaya koymaya çalışmıştır.
Sadreddin Konevi, ıbaJbasının ölümünden sonra, devrin ünlü mütefekkiri Muhyiddin İbnü'l-AraJbi'den dersler almış ve felsefesdnin
ana hatlarını çizerken bu alimden istifade etmiştir.
Konevi, H 652 1 M 1254 yılında Konya'ya gelmiş ve ölümüne kadar bu şehirde kail:ıp talebeler y.etiştirdiği için Konya şehrine nisbetle
Konevi diye meşhur olmuştur. Sadredddn Konevi Mevlana'nın ölümünden ı yıl sonra Miladi 1274 tarihinde vefaJt etmiş ve bugün kendi adını taşııyan bir mescidin aJVlusunda medfundur.
Sadreddin Konevi'nin, İ'cazü'l...,Beyan, Miıftah-ı Cem'ül-Gay.b,
Tabsiratü'l-Müntehi ıve Nasiruddin Tusi ile
yaptıkları Mektuplaşmala.T ve diğer bir takım eserleri, kütüphanelerde ilim adamlarının araştırma ve incelemelerini beklemektedir.
en-Nefahatü'l-ıİlahiyye,

tarihlerde ve aynı şehirde yani Konya'da yaşamış olan meş
hur müted'ekkir Mevlana Celaleddin Rumi ile Sadreddin Konevi arasmda yakın bir dosıtıuğa şahit olmaktayız. Mevlana ve etrafındaki
lerin hayatını kaleme ala n Ahmeıt Eflaki'nin Menakibü'l-Arifin (Ariflerin Menkibeleril adlı eserdnde sık ·sık Mevlana- Konevi dostluğu
anlatılmaktadır. Bu esere göre, Mevlana Celaleddin Rumi ile Sadreddin Konevi arasmda çok sık münasebetler olmuş, her iki düşünür
birbirlerinin sohbetlerine iştirak etmişler, hem dini ilimlerde hem
Aynı
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de diğer alanlarda ka:rşl!lıklı olarak, ;birrbirlerinden istifade etmişler
dir. Konevi, MevUına'nın sohbetlerine katılan bazı kimselere hadisler hakkında Camiü'l-Hadis dersleri vermiştir. Yine sözü edilen bu
eserde, her iki düşünür, birbirlerinin sözleri üzerine söz söylemedikleri, ve birbirlerine gayet samimi ve son derece mütevazi dav.randık
ları husUisunda bir takım rivayetler anlatılmakitadır. Mesela, bir defasında, Mev,lana, Sadreddin Konevi'yi .görmeye giıtmiş, Konevi Mevlana'yı kendi seccadesinin baş köşesine oturtarak ona olan hürmetini göstermeye çalışmıştır.
Daha da önemlisi, Sadreddin Konevi, kendisinden ı yıl önce vefat eden Mevlana'nın cenaze namazını kıldırmış, Mevlana'nın vefatma çok ağlwmış ve defninden sonra da türbesine 40 gün ziyaret için
.gidiıp-gelm~ştir. Bütün bunlar devrin ilim-irfan saçan iki güzide aliminin birbirlerine ne kadar bağlı olduklarının bi,rer delilidir.
Konevi'nin felsefi münakaşa sohbetleri oldukça heyecanlı ve
zevkli geçerdi. Genellikle Cuma namazından sonra, devrin bütün
bilginle.ri, fe,kirleri ve idarecil.eri, onun z~Vviyesine gelir ilmi sohbetlerine bilfiil iştirak ederlerdi. Konevi, orfltaya bir me·sele veya nükt-a
atar, orada hazır bulunanlar onu halletmek için birbirleriyle münakaşaya girişirler ve heyecanlı <tartışmalar yaıparlardı. Önce Sadreddin Konevi mesele üze;z-,inde hiçbir şey konuşmaz sadece dinler ve
sonunda. kendisi meseleleri halleder ve münakaşalar nihayete ererdL
Konevi, kendisinden önceki, İslam filozoflarının ve özellikle İbn
Sina'nın eserlerini okumuş ve sonradan onları eleşti.rmiştir. Ona göre İbn Sina, ·islam dünyasında dialektik CcedeD usulünün üstadıdır.
Sadreddin Konevi'nin felsefesinin odak noktasını 'Tanrı Mefhumu' oluşturmaktadır. Onun felsefi görüşlerinin ana mo1ıoıflerini, Nasireddin Tusi ile yaıptığı mektuplaşmalarda görmekteyiz. Konevi'nin
usulü, ne tamamen filozofla;rın takib ettiği akılcı yani ra;syona'list
bir yol ne de kelamcıların yani devrin İslam İlahiyatçılarımn takiıp
eitiğ,i na,kilci-gelenekçi bir yoldur. Metodu, tamamen mistik CtasavvufiJ bir metoddur.
Konevi'ye göre, Tanrı'nın hakikatini ancak Tanrı'nın kendisi bilk. Akıl O'nu kavrayamaz. Özü ve varlığı sonsuz olan Tanrı'yı sonlu olan insan aklı bilip kavrayamaz , ancak düşünebilir. Ancak şu
nu da. belirtmek gerekir: Sadreddin Konevi, Tanrı'yı bilmede tasavvufi (mistik) bi.r yol tutma;sına rağmen, hiÇbir zaman felsefecilerin
ve İslam İlahiyatçılarının .görüşlerini dayandırdıkları akıl ve vahyi
de dışarıda bırakmamıştır. Çünkü Ona göre dini hükümler ancak
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bilinebilir ve herşeyin iki rtemel esası vardır : Akıi ve Din. İki
.si birbirine bağlı birer nur ve ışıktLr. Ancak akl:ıın da bir sınırı vardır. Her şeyi doğru dlaırak k~vrayamaz. Böylece 'Konevi, aklın sınır
larını çizmiş oluyor.
Sadreddin Konevi'ye göre, Allah, kainatı ve kainatta v'ar olan
ilahi bir rahmet ve sevgi ile yaratmıştır. İlahi rahmet eseri
olan bu evren, makrıo-kozmos yani büyük kainat, insan ·ise mikro kozmos yami küçük kainatt:ır.
herşeyi

Konevi'ye göre, insan, kainat üzerinde y,aratılan en mükemmel
olup, Allah ile kainat arasındaki münasebetıerde bir kilit noktası hüviyetindedir. Kısacası, insan, kainatın özeti ve Allah'ın yeryüzündeki vek.nidir.
varlık

Ayrıca Kanevi, insan kavramını da umumu ins•andan olgun insana kadar ele almaktadır. En mükemmel insan insan-ı kamil olup
olgun insandır. Çünkü, olgun insan, yeryüzünde Tanrı'ya dair en
isabetli de'lildir. Olgun ins·am, kendi benliğini her türlü kötü hasletlerden :ve sıfatlaTdan temizleyen insandır. Allah'ı bilme yollarından
en önemlisi, benliği temizlemekle ve her türlü kötü huylardan vazgeçerek nefsi arındırmakla mümkündür.

Buraya kadar, Konevi'nin düşüncelerinden bazı kesitler vermeye çalıştık. Şüıphesiz onun engin ve anlamlı düşüncelerini iki üç sayfaya ö21etlemek mümkün değildir. Bizce en önem1i olan nokta, çağ
daşı _Mevlana dle birlikrta heın Konya'ya hem de tüm insanlık alemine ilim ve irfan damlalarını sunmuş olmalarıdır.

SADREDDiN iKONEVİ'NİN HADİS ERIBAİN ŞEBIHİ

Yrd. Doç. Dr. H. Kamil YILMAZ
Sadreddin Konevi, hadisle meşgul olan müt~savvıflaırın ilki deTaJSavvuf ilminıin zuhur ettiği dönem olarak kabul
edilen Hicri II. asırdan itibaren pek çok zahid-süfinin hadis ve hadis
rivayetiyle meşgul ıolduğu bilinmektedir. Hasan elJBasri, (110/728)
İbn Sirin (110/728),
Süıfyan es-Sevri . (161/767), Haris el-Muhasibi
(243/8'57) ve Cüneyd el-Bağdadi (298/90'9) buın1ara örnek olarak sayılabilir. Tarikatların zuhür .ettlği VI. Hicri asırda da Ahmed er-Rifai (578/1182) ve Abdülkadir el-Geylani (562/1167) gibi tarikat kuruoulı=ırmın da hadi·sle meşgul olduklarını .görüyoruz.
ğildir .şüphesiz.

Abdülkadir Geylani ıve Ahmed er-Rifai'den bir asır sonra yaşa
y,an Sadreddin Konevi (1) (607/1210 - 672/1263) de şeyhi ve babahğı
vahdet-i ıvücud fikrini sistemleştiren İbn Arabi (638/1240) gibi hadis
ilmiyle meşgul olmuştur. Sadreddin Konevi'nin hadis şerhiyle ilgili
eseri, kendis~nin 1İbn Arabi'ye yakınlığı ve "Vücudi teıvhid" de denilen vahdet-i vücuda bağlılığı açısından önem taşımaktadır. Brockelmann'ın GAL U, 58'5) 'ında Konevi'nin ikinci eseri olarak el-Ehadisü'l-Erbainiyye, Suppl. CI, 807) 'de Şerh Erbain hadisen adıyla kaydettiği hadis şerhinin bugüne kadar
neşredilmemi.ş bulunması bdr
talihsoizliktirr. Gerçi Mısır'da 13·24 yılında Hüseyin Ali isimli biri tarafından Sadr,eddin Konevi'ye izafe edıi1en bir Kırk Hadis Şerhi (2)
(1)'1 Hayatı ve eserleri için bkz. Sli'bki, Tabakatü'ş-Şafiiyyeti'l-Kübra, Mısır 1.9711

(2)

VIII, 4•5; DaraŞikuh, Sefinetü'l-Evliya, Kampur 1900, s. 6:8; Cami, Nefehatü'l-üns (tre. Lamii Çelebi), İstanbul 12•8'9, s. 6(3:2-6-34; Gıyaseddin el-!Hüseyni, Habibu's-siyer, İran ı136·2, HI, 15'5-156; Zehebi, Tezkiretü'l-huffaz,
India 19.56, IV, 1'4ı91; es-Sa•fedi, el-Vafi bi'l-vefeyat, Weisbaden ıl98ı1, 200;
Taşköprüzade ıAhmed b. Mustafa, Miftahu's-seade fi mevzuati'l-ulftm, Kabire, ts. II, 3'78-·37ı9; III, ·3-8!1; en-Neıbhani, Camiu keramati'l-evliya, Mısır
.1<96•2, II, 21212; Brockelmann, GAL, I, 5&9·; Suppl., I, Osman Er.gin "Sadraddin ai-Qunawi ve Eserleri" İ. Ü. Ed. Fak. Şarkiyat Enst. Şaı·kiyat Mecmuası, 19'57 (II), s. &3-90; Nihat KekHk, Sadreddin Konevi Felsefesinde Allah
Kainat ve İnsan, !İstanbul ıW!6'7; lEursalı M. Tahir, On İki Zatın teracim-i
ahvali, İstanbul ·13i17, s. 9-12.
Eserin üzerinde kayıtlı adı şöyledir : Şerhu'l-hadisi'l-Erbain en-Nebevi
min-sünuhati'ş-Şeyh Sadreddin el-Konevi fi't-tasavvuf.

Yrd. Doç. Dr. H. Kamil
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neşredilrnişse

de bu şerhin O'na ıUd ıolduğunu kabul etmek mümkün
Çünkü, küçük boy 48 sahifelik bu baskı He kütüphanelerimizdek·i yazmalan karşılaştırdığımız zaman ·bunların ayrı ayrı şey
ler olduğu orta;ya çıkmaktadır. İstanbul kütüphanelerinde inceleme
dmka,nı bulabildiğim Sadreddin Konevi'ye fuid Şerh Hadis Erbain'ierden hiçbiri kırk hadis değildir. Matbu nü:sha ise kırk hadistk ve
matbu nüshadaiki hadislerden sa;dece bir tanesinin tesadüfen yazma
nüshalarda da yer aldığı görülmekted:iJr. Bu duruma göre, bu matbu nüshanın Sadreddin Konevi'ye aıid olmadığı kesindir. Ama nasıl
olup da O'nun adıyla neşredildiğini anlamak güçtür. İki ihtimal hatıra geliyor. Birincisi, müellifler~n eserleri üzeriıne adlarını koymaktan imtina ettikleri dönemde yazılan bu esere daha sonra bir başka
sı Sadreddin Konevi adını kıoymuş olabilir. İkinci ihtimal, müellifi
ıbninmeyen bu .şerhe gerekli araştırma yapılmadan Sadreddin Konevi'nin adı basım sırasıında konulmuştur. Ne gariptir ki aynı matbu Kırk Hadd·s, gerekli araştırmaya lüzum hissedilmeden Türkçe'ye
terceme -edilmiştir CAbdülkadir Akçiçek, Hadis-i Erbain Tasavvuf,
Rahmet Yayınları, İstanbul 11970).
değildir.

İnceleme imkanı bu1duğum

on dokuz yazma nüshanın ge['ek ihtiva ettikleri hadis sayısı açısından gerekse adları açısından farklı
lık gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu cıın dokuz nü:shadan l l tanesi Şerh
Hadis Erıbai:n, yedi tanesi Hadis E!l'lbain, bk tanesi el-Ehadisu'ş-şerife,
blr t.anes1 de Şerhu'l-hadli.s es-Samin ve ış,rhı adıyla kayı•tlıdır.
Yine bu nü:shalardan 13 adedinde 29 hadis, altı tanesinde 28 hadis, ·iki tanesinde 27 hadis, birinde 26, diğer birıinde de 2'4 hadis buluınmaktadı['.

incelediğimiz bu nüshalar içinde en eski istinsah tarihi taşıyan
lardan biri Şehtd Ali Paşa 13>94 numarada lkayı.tlıdır. İstinsah tarlhi
1833/1429 ve hadis mevcudu 26'dır. Diğ.eri Hacı Maihmud Efendi 574
numa·rada kayıtlıdır. İstinsah tarihi 835/1431 olup 28 hadis vardır.

Görüldüğü
ıbile

müellifin

gi:bi İS"tanbul kütüphanelerindaki en eski nüshalar
bir buçuk asıır sonrasına aid is•tinsah tarihi

vefatım.dan

taşımaktadır.

istanbul
likleri :

kütüphanelm-~nde görebildiğim

nüshalar ve

kısaca

özel-

ı. Atıf Efendi, 452/1, Şerh Hadis Erban adıyla kayıtlıdır. Orta
boy, 15 satır, 84 varaktır. Çorbacızade Mustafa b. Muhammed tarafından istinsah edilen nüshada 29 hadis vardır.

2.

Aya.sofya 437,

Şerh

Hadis Er.bain

adıyla

kayıtlıdı['.

Küçük
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boy, ı 7 satır, ı b- 76a,
hadis vardı~.

·varaktır.
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------------

Müstensihi bel1i olmayan nüshada 29

Carullah 275/ı Hadis Erbain adıyla kaıy:ı:tlıdır. Orta boy, 27
30a, varakıtır. İstinsah ·tarihi ve müstensih belli değildir.
27 hadis vardır.
3.

saıtır, ı b-

Carullah 2054/ı el-Ehad'iisü'ş-şeııife adıyla kayıtlıdır. Küçük
boy, ı8 satır, ı b- 45a, varaktır. Müstensih ve istinsah tai'ihi belli değHdi~. 29 hadis vardır.
4.

5. Carullah 2079/9, Şerh Hadis el-Erbain adıyla kayıtlıdır. Orta
boy, 2ı satır, B3a- ı3ob, varaktır. İstinsah tarihi ve ımüstensihi kayıt
lı değildir. 29 haıdis vardıır.
6. Carullah 2097, Şerh Hadis Erbain adıyla kayıtlıdır. Orta boy,
23 satır, 5ıb- 81b, rvarakbr. İS'tinsah tarüh ve müstensihi beHi değil
dir. 29 hadis vardır.
7. Carullah 2085/7. Şerh Hadis Erhain adıyla kayıtlıdır. OI'ta
boy 23 satı,r, 62b- ıoıb, varaktır. Nesih kırıma·sı bir yazı ile yazılmış,
müstensih ve istinsah tarihi :belli değildir. 29 hadisten oluşan nüshanın sonuna şö,yle bir not düşülmüştür: "Şeyh~n bu hadisleri kırk'a
tamamlamağa muvaffak olamadığı duyulmuştur."
8. Düğümlü Baba 60, Şerh Hadis Erbain adıyla kayıtlı olup küçük cep k.itabı büyüklüğünde, ı6 satır, 118 varaktır. Okunaklı bir nesihle 28 hadisten oluşan nüshanın sonuna şöyle bir not düşülmüş
tür: "Bu nüshada bu kadar (hadis) bulundu. Bundan başkasını bulan, ona bulduklarını Have etsin."
Fa'tih 788, Kitap adı kaydedilmemiş. Küçük boy, ı5 satır, 96
Mehmed b. Abdu'llatif Saraczade tarafından ı11ı/
yılmda nesih yazıyla yazılmıştır. 28 hadis vardır.

9.

varaktır. Konyalı
ı699

ıo.

Hacı Mahmud Efendi 574, Şerh Hadis Erbain adıyla kayıtlı
Küçük boy, ı5 satır, 63 varak tutarındadır. Muhammed b. Muhaımmed 'tarafından 835/ı431'de istinsa'h edilmiştir. 28 hadis vardır.
dır.

11.

Hacı

Mahmud

Eferrıdi 602/ı Şerh

Hadis Erbain

adıyla ka'Yı•t

lıdır. Orta boy, ı9 satl!r, 5ı varak Talıik yazı ile 999/ı590'da İstanbul'

da istinsah

edilmiştir.

ı2. Halet Efendi 38/3, Şerh Hadis El'lbaiıı adıyla kayıtlıdır. Orta boy, 2ı satır, ı49b- ı95a rvaraktır. Müstensih ve istinsah tarihi
belli değil. Nesih yazıyla yazılan nüshada 24 hadis vardır.
ı3.

Laleli ı 72/2,

Şerh

Hadis Erbain

adıyla kayıtlıdır.

Orta boy,
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13·2a- 169b varaktlır. Mustafa el-<Konevi
ile istinsah edilmiştir. 29 hadis vardır.

tarafından

ta1ik ya-

14. Nafiz Paşa 151, Hadis Erbain adıyla kayıtlıdır. Orta boy,
17 satı.r, 75 varaktır. İstinsah yer ve tarihiyle müstensihi belli değH
dir. 27 hadis vardır.
15. Pertev Paşa 91/1, Şerh Hadis Erbain, adıyla kayıtlıdllr. Kü;ük boy, 16 .satır, 76 varaktır. Talik yazıyla yazılan nüshamn müstensihi ve istinsah tarihi bellıi değildir. 29 hadis vardır.
Ali Paşa, 138/2, Şerhu'l-hadils es-Samin ve'l-ışrin adıy
la kayıtlıdır. !Büyük boy, 20 satır, 140b- 182a varaktı.r. Noktasız talik yazı ile yazılan nüshanın müstensihi ve is.Unsah tarihi belli değildir. Adından da anlaşıldığı gibi 28 !l:ıadıis vardıır.
16.

Şehid

17. Şeh~d Ali Paşa, 1369/1, Hadis rErbain adıyla kayıtlıdır. !Küçük boy, 15 satır, 91 varaktır. 903/1497, Şaban'ında Abdullah b. Yusuf tarafındam .güzel ve okunaklı bir nesilıle yazılmıştır. 29 hadis
vardır.

18. Şehid Ali Paşa 1371/2, Hadis Erbain adıyla kayıtlıdır. Orta
boy, ı 7 satır, 25b- 91b va·raktır. Arap yazısı ile yazılan nüshanın istinsah tal'ihi ve müstensihi belli değildir. 28 hadis vardır.
19. Şehid Alıi Paşa 1394/2, Hadis Erbain adıyla kayıtlıdır. Küçük boy, 22 satır, 47b- 91b varaktır. 833/1429 Şevval'inde talik yazıy
la is·tinısah edilmiş ve aynı ay içinde mukE~~bele ve tashih adildiğine
dair not düşülmüş-tür. 21. !Hadisten sonrakilerin nurmarası yazılma
mıştır. 26 hadis vardır. (3)
Konevi
bildikleriını

ı.

adına kayıtlı,

fakat ona aid olmayan nüshalardan göre-

:

Pertev

Paşa

Kıitabın başındaki

616/7 Şerh Hadis Erbain, Büyük boy, dM" e:bat.
nottan bazı muhaddislere aid kırk hadis şerhi ol-

duğu anlaşılıyor.

Tal.ik

yazı

ile Muhammed b. Mustafa
40 hadiıs vardır.

tarafından

1010/160l'de is-

tiınsah ooilmiş'tiJ'.

2. Es'ad Efendi 342, Hadis ·Erbain. Bu eser 1034/1624 yılında
Belgrad'da istinsah edilmiştir. 23 hadisten oluşmaktE~~dır. Fakat Sadreddin Konevi'ye aid değildk. 19 satır, 122 varaMır. Tasavvufi bir
hadis meomuasıdır. Okunaklı b~r nesilıle yazılmıştır.
(3)

Diğer bazı nüshalar içln bk. Brockelmann, GAL, I, 5S:5, Suppl., I, H07; Osman Erg•in, a.g.mak., s. 77.
1
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Fatih 791/1 Şerh Hadis Erbalıı. Orta boy 15 satır lb- 44b vanefis bir talik yazı ile yazılmıştır. Yirmi hadisin
Farsça iercemelerinden oluşmaktadır.
3.

raktır. Okunaklı

Koneıvi'ye

aid yazma nüshalar incelendiğinde Konevi'nıin hadis
şerhinin aslının k:ıırk hadis olmadığı görülmekted~r. Bu yüzden bazı
nüshaların başına ihtiva e'tıtiği hadis sayJısı nazar-ı irtibara alınarak
Şerhu'l-hadis es-Samin. ve'l-işrin adı yazılmıştır. Süleymaniye Carullah 2085'deki nüshanın sonuna "Şeyhiın. bu hadisleri kırka tamamlamaya muvaffak olamadığının duyulduğu" notu düşülmüştür. Dü'ğümlü Baba 60'daki nüshaya da "Bu nüsha bu kadar bulundu. Bundan fazlasını bulan ilave etsin" kaydı düşülmüştür. Bütün bunlar,
kitabın adı ile muhteva araarndaki uyumsuzluktan kaynaklanan endişelerdir. Acaba gerçek·ten Sadreddin iKonevi bu risaleyi tamamlamaya imkan bul&madı ımı, yoksa, bu kadar mı yazdı, ya da tamamladı fakat bir k1smı zayi mi oLdu? Bu konuda müeHifin önsözünde
verdiği bilgiler konuya biraz ôlsun ışık tutabilecek mahiyetıtedir. Konevi Muk&ddime'de besmele, harodele ve salveTeden sonra şunları
söylüyor:
"Fazilet ehli ve mütedeyy.in eski alimlerden Hazret-i Peygamber (s.a:vJ 'in, sahih bir rivayetle gelen "Ümmettmdeın dini konulara
Clair kıırk hadis ezberleyip riayet eden kimse kıyamet gününde alim
ve fakih olarak haşrolunacaktır." (4) hadıis-i şerifini bilen bi:t grup,
muıhtel·if konularda kırk hadisler derlediler.
Bunlardan bir kısmı
Peygamberimizin özellikle hutbeler1nde zikrettiği ve vaaz1arıında buyurduğu hadis-i şeo:ifleri seçiyordu. Diğer bir ;grubu ise alıkarola ıi1gili had!s1eri, ıb~r diğeri uzun hadisleri, bir başkası daha değişik hadisleri seçerek kırk hooisler meydana getiriyordu. Bizim dostları
mızdan bir grUıp da, ilm-i hadis konusunda bizim birikimimizi görüp
ehliyetimizi teıerübe ederek, hadislerin sırlao:ını ortaya koyımadaki
kabiliye-ttmizi anlayınca eski c1limlerin yoluna koyularak Hz. Peygamber (s.a.vJ '1n hadislerinden bir demet (cümle) hazırlamaya beni teşvik ettiler. Bunun üzerine ben hadisleri kaynaklarından çıka
rıp şerhetmede belli bir istidadı olan ve bu konuda söz söyleme iktidarı bulunan kimselerle işbirliği yapmayı izzet-i nefs me.selesi yaptım. Çünkü böyleleri hadislerin, az çok Arapça'sı oian, ·selim fıtrata
'sahip herkesin anlayabileceği zahirine ve irabına aid konularda söz
söyleyecek kimselerdir. Bunlar ise öyle çok faziletli ve faydalı şey
ler değildir. Mü:him olan Allah R&sulü'nün hadi·sindeki maksadı anlamak ve o sözün sır ve hikmetlerini kavraımaiktır ... "
(4)

bk. el-Aclüni,

Keşfü'l-hafa,

Beyrut 1·352, II, ·246; Ebü Nuaym'dan.·
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Bu ifadelerle devam eden önsöz bize ki•taibın kırk hadisten oluş
dair bir bilgi ve:Pmemektedk Aksine "hadislerden bir demet"
sözü eseriın kırk hadis olmadığını bir bakıma tey;id etmektedir. Ancak kırk hadis mecmualaırının başında yer alan "kırk hadis" ez beriemekle ilgili rivayetin bm·aya da alınmış bulunması okuyucu ve müstensihleri yanıltml'ş ve eserin kırk hadis olduğu intibaını vermişti:r.
Müellif, eserini hayatının son on iilki yıHık safhrusı içinde yazmıştır.
Nitekıim Koıneıvi, 22. sırada kayıtlı bulunan "rüyada Hazret-i Pey;gamber'i görmekle" ilgili hadis-i şerifin şerhinde Moğolların Bağdad'ı iş
gal ettikleri günün sabaha yakın saatlerinde rüy/1sında Hz. Peygam'ber'i kefene .sarılı olduğu halde görür. Bazı insanlar onun yanına
doğru koşmak<tadırlar. Peygamberimiz.in başı açıktadır ve saçlan ise
yerlere doğru uzammaktadır. Konevi halka: "Ne yapıyorsunuz?" diye sonır. Onlar da "Hz. Peygamber'in öLdüğünü ve O'nu defneıtme
ğe çalıştıklarını" söyleyince koşar. Hazret-ıi Peygamber'in yanına sokulur. O'nun ölmediğini, hafifçe nefes almaya devam ettiğini görür.
HalkR bağırı·arak O'nun ölmediğini söyler ve iın·sanları oradan saıvuş
turur. Korku ve heyecanla uyandığında bunun islam aleminin başına gelen bir felakeltl temsil ettiğini anlar ve bir müddet sonra da
Bağdad'ın işgal edildiği haberi gelir. (5)
tuğuna

Bu kayıttan eserin Bağdad'ın Moğollar tarafından
yani 65f/1258 yılından sonra yazıldığı anlaşılmalktadır.

işgalinden;

Eser, muht8'va açısından ele alındığında, genellikle vahdet-i vücüd ~tğı-rlıklı şerh ve izahlara y.er verildiğd dikkati çekmektedir. Bu
yüz.den bazı tahaka•t müellifleri kend·isinden "el-İttihadi" diy.e bahseder. (6) Taşköprüzade Mevzuatü'l-uh1m adlı eseriınde onun bazı
şerh ve izahlarını, belki de vahdet-i vücüd prensibine karşı olduğun
dan, tenkid etmekte, fakat hikmet ve marifetle ilgili dzahlarını beğendiğini ifade etmektedir. (7)
Müellirf,imiz'in en uzun şerhettiği hadi·s, Cenab-ı Peygamber'in
Hz. Allah'ı rüyada gördüğünü ifade eden ikıi ayrı rivayetten oluşan,
21. hadis·tir Cbk. Nafiz Paşa 151 vr. 34b- 3·5b). İkincisi [.sm-i Azam'dan bahseden 17. hadistir Cvr. 24a- 30a). Üçüncüsü Peygamberimiz'i
rüyada görenin, gerçelkten onu :göreceğ•ini; şeytanın Peygamber süretine g·iremiyeceğinıi gösteren 22. hadistir Cvr. 53b- 68b). Dördüncüsü temizliğe devamın rızkın genişlemesine sebep olacağını biidieren ilk hadi·s:tir C2b- 10b). Diğer hadi·slerin şerhleri, tbir ila dört va(5)
(6)
(7)

Şehid

Ali Paşa, 1369, vr. 66 a-lb, krş. Nihat Keklik, a.g.e., s. 157-158.
bk. ez-Zehebi, Tezkiretü'l-huffaz, IV, 14911.
Kahire, ts., II, ·3·78-<3'79.
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rak a;rasında değişmektedir. 29 hadiis·ten 3 tanesinin kaynağını tesbi•t
edemedik. Diğerlerinin el-Mucemu'l-Müfehr·es yani kütüb-i tis'a ve
diğer kaynı::ıklarda bulab1ldikleriımizi metinleriyle birl.ikıte kruydediyoruz. Hadislerin hadi·s kritiği açısından değerlendirilmesi benim sahamın ve konumun dışınd8~dır. Bu konuda bi.r değerlendiırmeyii yarınki oturumumuzda m.üteha;ssıslarından dinleyıeceğiz. Bununla birlikte hadislerin ekserisinin muteber ·eserlerden seçilmiş bulunması
calib-i diklkattir.

Yrd. Doç. Dr. H. Kamil
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Hadislenin Kaynaklan :
ı.

Kaynağını 'bu:lamadım.

2.

Ebu Davud, Cihad, 73.

3.

Buhaıi, Ezan, 126; İbn Hanbel, III, 158.

4.

Müslim, Mesacid, 149; Nesei, İfıtitah, 19; 36; İbn Hanbel, III,
106.

5.

Aıbdunraüf el-Münavi, Feyzu'l-'kaidir Şerh
rut t·s., II, 497'de Taıberani'den naklen.

6.

krş. Buhari, Tabir, 45; Ebu Davud, Edeb, 88; Tirmizi, Rüya, 8;
ibn Hanbel, I, 216, 246, 359; III, 504.

7.

krş. Tirmizi, Rüya, 3; Darıimi, Rüya, 9; İbn Hanbel, III, 29, 68.

8.

krş. İbn Mace, ikame, 119, Dı.;ı.a, 13.

9.

Müslim, Iman, 172; Nesei, Büyu.', 5-6.

10.

krş.

11.

Tirmizi, Cehennem, 6; İbn Hanbel, II, 197.

Tirmizi,

Kıyaıme,

Camiu's-Sağir,

40.

Bey-
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12.

Kaynağını bulamadım.

13.

Müs1im, Tahare, 1; Tirmizi, Deavat, 86; Darimi, Vüdu, 2; İb;n
Hanbel, IV, 260; V, 342 344, 370.

14.

Müslim, İmare 153-154; Ebu Davud, Cihad, 13; Nesei, Cihad,
15; İbn Mace, Gihad, 13; İbn Hanbel, II, 169.

15.

İbn Hanibel, III, 124.

16.

Buhari, \Büyü', 78; Müslim, Musakat, 81-83, 85, 90; Ebu Davud, Büyü, 12; Nesei, Büyu, 50; İbn Mace, Tic€1Jrat, 48; Darim,i
Büyü' 41; İbn Hanbel, II, 262, 427.

17.

krş. Elıü Davud, vitr. 23; İbn Mace, Dua, 9; Darimi, Fazailu'lKur'an, 14, 15; İıbn Hanbel, VI, 461.

18.

Müslim, Kader, 32, 33; İbn Hanbel, I, 390, 413, 433, 445, 466.

19..

Buhari, Küsüf, 2, Tevhid, 15, 20, Nikah, 107, Tefsiru Süre, 6, 7;
Müslim, Tevbe, 32-36, Küsuf, 1; Tirmizi, Deavat, 95;Nesei, !Küsüf, ll; Darimi, Nikah, 37; Muvatta', Küsüf, 1; İbn Hanbel, I,
281, 426.

20.

İbn Hanbel, I, 191, 194.

21.

krş. Darimi, Hüya, 12; İbn Hanbel, I, 368, IV 66, V, 243, 278.
Hadis'in "Cenab-ı Hakk'ı" bir koltukta oturan gence benzeteın kısmı hariç diğer lafızlar vardır.

22.

Buhari, ilim, 38, Tab~r. 10; Miiıslim, Hüya, 10-13; Ebu Davud,
Edeb, 88; Tirmizi, Hüya, 4, 7; İibn Mace, Hüya, 2; Darimi, Hüya, 4; İbn Hanbel, II, 232, 261.

23.

krş. İbn Hanbel, IV, 65.

24.

Kaynağını bulamadım.

25.

Buhari, Tefsir, Süre, 75; Tirmizi, Tefsir Süre.

26.

İbn Hanbel, V, 73.

27.

Buhari, İstizwh, 1; Müslim, Birr, 115, Cennet, 28; İbn Hanbel,
II, 244, 251, 3'15, 323, 434, 463, 519.

28.

krş.

29.

Acluni, Keşfü'l~haUı, Beyrut 1361, I, 13_2'de Hakim Tirmizi'den ve Taberani'den naklen kaydetmiştir.

Tirmizi

Menakıb,

8.

Eserin hadisleri açıklayışı hakkında f·ikir vermek
hgdisin şerhinden bir kaç cümleyi sunmak ois·terim.

maksadıyla

ilk

Selçuk Dergisi I. Sadreddin Konevi Özel Sayısı
Temizliğe devamı

et ki,

rızk:ı;n bollaşsın.

"Günahların hepsi battın pis1iklerdir. Batındaın zahire çıkan ba.özellikler, kulun rızkına engel olur. Nitekim Allah Raısulü bir hadis-i şerifte: "Kul, günahı sebebiyle nzık açısında;n mahrü:miyete
duçar olur." <İbn Miice, Fiten, 22, Mukaddime, lO) buyurur. Bu mahrrumiyet hem ruhani ve manevi açıdan, hem de zahiri orgaınlar ve
duyular aıçısından olur.
zı

ibadet ve taatlarıın temizleyici bir özelliği vardır. Manevi temd.zleme bazan iyiliklerin !kötülükleri yok etmesiyle olur. Nitek~m Allah
Teala : ''İyilikleJ:" köWlükleri yok eder" CHud (ll), 114) buyurur. Peygamberimiz Cs.a.v.) de şöyle buyurur: "Kötülüğün arkasından hemen bir ·iyıilik yap ki, onu yok etsin" CTri.rmizi, Birr, 55; Darimi, Rikak, 74; İb\n Haınbel, V, 153, 158). Manevi ;temizlenme bazan da günahın yoluna .engel koymak; yani tevbe suretiyle olur. Ni!tekim : "Aın.
cak tevbe eden inanıp hayırlı işier işleyenıerin kötülüklerini Allruh
iyiliklere çeviriır." Cel-Furkan (25) 70) ayeti buna işaret etme!ktedir.
Mahv; yok etme, afvın haıkıikatin.den ve ımağfiretten ibarettir.
Mutlak temizHk, vücıldi, vücı1bi, vahdani alıkamın bir gereği
olarak hasıı olur ve hususiyeıt gerektiren her Wrlü kayıttan uzak
olarak ortaya çıkar. O da gönlun ma•sivı1dan rtemizlenerek şühudi
tevhide ermesidir. Bu ·tür bir temizliğin ilk v:e meşru derecesi, kalpler ve ruhlaıla ilgiU olan imandır, düşünce yoluyla tevhide ermektıir.
İmanın gereği olaın şartlaıra devam edHirse pe:rıdelerin kalktığı zati
tecelli makamına erişilir. Temizlenmek gereken pislik, cehalet, şirk
ve zihni bulandıran sapık düşünce, yeı:t'siz tevil ve insanı şeriatın koyduğu ölçüler.e karşı yönlendıiren nefsani duygulardır."
Helalleri ve haramlaırı zahiri ve batıni ölçülerle inceleyen müellifimiz, bunların insan karakterine tesirini a;nlaıtarak Allah'a yakın
lık ve uzaklığa sebep olması açısından etkisini açıklaımaktaıdır. iBiz
sözü uzatımadan O'nun metafıizik konula;rın dışında ibadet ve muamelM gibi konularda diğ.er şarJhlerden çok farldı şeyler söylemediğini göstermek üzere "Temizlik ima;nın yarısıdır" diye başlayan hadi·s·in imam Nevevi (8) şerhiyle mukay·esesini vermek i·stiyorum.
Hz.

Peyıga;mber

Cs.a.v.) :

Temizlik, ya da aJbdest imanı,n yar1!sıdır. buyuruyor. Müslün
rihi İm8m Nevevi hadisi şöyle açıklıyor:
(8)

Şerhu

Sahih

Müslinı,

Beyrut W72, Il, ·100-103.

şa

Yı·d.
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derken ecir bakımından temizliğin
kastedilmektedir. Abdestle iman arasında
bir bağ vardır. Abdest ancak imanla sahih olur. Burwda imandan
maksad namazdır. Nitekim: "Allah TeaJa imanlarınızı zayi etmez."
(el-Bak?.ra (2), 143) buyrulmuştur. Temizlik namazın sıhhati için
şart olduğundan namazın yarısı hükmündedir.
Tabii bu yarımlık
gerçek anlamda yarım demek değildir. İman kalb ile tasdik ve organlarla teshmiyyet ve amel olduğuna ve bu ikisi imanın iki ayrı yanmını oluşturduğuna göre temizlik lafzı namazı da ~içine almaMadı.r.
Çünük namaz, organların amelidir.
"Temizlik

imwnın yarıs1dır,

imanın yarısına ulaştığı

Konevi ise :
Temizlilr ya da abde~S.t imanın yarJ,Sı:dır, hadisini şöyle açıklıyor:
imanın bir süret (beden) e aid olan kısmı, bir de ruha aid olan yönü
vardır. İmanın suret (beden)de görülen iki sıfatı dil i1e ikırar ve o.rganlarh ameldir. İmanın ruha aid olan iki sıfatı ise ın~yyet ve ihlastır. Sağlam bir iman bu son ikisiyle gerçeikleşir. Çünkü mürnin ile
münafığı birbirinden ayıran ihlasür. Abdest imanın suret (beden) e
aid k1smmın en şerefl.i yanı o}ması itibarıyla imanın yarısı ·sayılmış
t1r. Görüldüğü gibi hadisin bu bsmında iki şerh arasında çok önemli bir fark göze çarpmamaktadır.
Hadisin el-Hamdu Iilialı mizanı doldurur. kısmını Nevevi şöyle
Elhamdu 1illah sözünün büyüklüğüne rve mizanı doldumcağına işar~ttir. Çünkü Kur'an ayetleri hadis-i şeriflerde arnelierin
ağırlık ve hafWiği söz konusu edilmiştir.

açıklıyor:

Konevi ise burada mizan ve tartıdan maksaid, akli ve nazari midiyor. Çünkü Hakk'a yapılan hamd ve sena iki esasa :daywnır.
Selb ve i,sbat. Bir de tenzih vardır. Fakat tenzih, nefy ve isbat cinsindendir. "el-Hamdu lillah" subuti özelliği ıolan bir senaciLr. Bu yüzden a:kıl ·terazisini doldurur ve bu sayede kişinin ~tevhid için delil ve
burhana ihtiyacı kalmaz. Kafası ve kalbi hamd ve senanın tesiriyle
başka etkilere kwpanır. Görüldüğü üzeıre hadisin bu kısmının açık
lanmasında Konevi, konuyu ahire't planından çok dünya planında,
akıl ve idrak meyanında ele aldı ve klasik şerhlerden farklı bir yorum getirdi.
zandır,

Hadl·s'in Sublıanallahi ve'l-lıamdu Iilialı yerle gök arasını doldurur. kısmmı Nevevi Şayed bunların sevabı cismani olarak talkdir
olunmuş olsa, yerle gök arasını doldurur, demektir, şeklinde aniayarak bu iki kelimenin değerinin sebebi şudur, diyor: Subhanallah,
Hakk Teala'yı ıtenzih manası ifade eder. el-Hamdu lillah işi AUah'a
havMe etme ve O'na boyun bükme manası taşır.

Selçuk Dergisi I. Sadı·eddin Konevi Özel Sayısı
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Ko.rıevi yakın

ifadelerle

şunları

söylüyor :

Bu ik,i keLime senElinın her türlüsünü, Genab-ı Halele'ın yerde,
ve ikisi ara·sında tecelli eden zati ve fiili sıfatıarını kapsamaktadır. Bu yüzden yerle gök arasını doldurmaktadır.
ıgöklerde

Namaz nfı.rdur. ibaresi hakkında Nevevi der ki, namaz nurdur;
Çünkü günahlardan men'eder. Kötülük ve yasaklardan alakor, doğ
ruya iletir. Nitekim nur, yani ışık da insana doğruyu gösterir. Bir
başka manaya göre namaz, ,sahibine kıyamet gününde nur olacak•tır. Çünkü namaz, marifet nurlarının doğmasına, kalbin genıişleme
sine sebep olur. Kalbin dışarıyla alakayı keserek hakikatıerin !keş
fine ermesini 'sağlar. Zahir ve batın Allah'a yönelmeyi temin eder.
Nitekim Allah Teala: "Sabr ve namazla Allah'tan yardım dileyin."
Cel-Bakara (2), 45) buyurmaktaıdı.r. Namaz, namaz kılanların yüzünde dünya ve ahirette bir nurdur.
Konevi hadisin bu
söyler :

kısmına

daha

değişik

bir yorum getirerek

şunları

kimse RaJbbına münacat halinde ve O'na yönelmiş
Allah nur'dur. Kul 'ise karanlıktır. Kara~nlık nurun karşısına geçip aynı hizaya gelince nurun aydınlığı karanlığa ya~nsır ve
o da aydıınlanır. Nitekim ay, aslında karanlık bir cisim olduğ·u halde
güneşin karşısında bulunmaktan aydınlanır. Güneşe ülan yönü ne
kadar fazla ise ay;dınhk ve mlru da o kadar çok olwr. PeygaJmberi..,
miz'in •·gözüm nuru namaz" buyurma;sı bu anlamdadır. Peygamberimiiz'in "Ben arkamdakini de görürüm." buyurmasından, namazda
Hakk ile olan muvacehesinin tam olmasından ilahi nur'un kendisine
yansıdığı anlaşılmaktadır.
"Allah yerlerin ve göklerin nfı.rudur."
Cen-Nur (24), 35) ibuyurmaktadır. Konevi'nin namazı nur olarak, bu
şekildeki izahı, namazın tesirini ve kula etki,sini göstermesi baı1nmın
dan daha anlaşılır ıgörünmekıtedk.
Namaz

kılan

durumdadır.

Hadis'tn Sadaka burhandır. kısmında Nevevi der ki: Yani korbir sığınaktır. Kula, kıyamet gününde malını nereye
harcadığı sorulduğunda, sadaka cevap sırasında kendisine deli~ ve
sığınak olacak-tır. Sadaka veren simasından belli olacak ve böylece
!kendisine malını nereye ha;rcadığı sorulmayacak<tır. Sadaka op.u verenin imanına bir delildir. Çünkü müiıafık inanmadığı için, sadaka
veremez. Ss.xlaka imandaki sadakatin ifadesidir.
kanın sığındığı

Kanevi, konuyu dünyevi değeri açısından ele almaktadır : Sadaka, verHen şeylerin ahiretin varlığına iman sebebiyle sevap ve mükafat niyyetiyle verildiğine bir delildir. Çünkü nef·sani duyguların
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esiri olan kimseler için en sevgili
reti, verebilmektir.

Yılmaz

şey maldır.

Bu sevgiyi

a·tmanın işa

H8Jdis'in Swbr ziyadır. kısmında Nevevi der ki: Sabır AHa!h'a itaatta, günahlardan sakmmada, musibet anınıda ve insana hoş gelmeyen hususla:rıda olur. Sabır güzeldir, sabırlı da ziyalıdH', ve daima
doğru yol üzeredir. İbrahim el-Havva·s der ki: "SaJbır, Kitap ve Sünnet'in gösterdiği şekHde s~btt~'kadem olmaktır." Ata: SaJbır, bela ve
musibet karşısında hüsn-i edebi korumaktır." der. Ebu Ali ed-iDekkak, "Gerçek sabır, takdire itiraz etrrnemektir." der. lBela ve musibeti, şikayet tarzında olmadan, açığa vurmak sabra ters düşmez. Nitekim Allah Teala, Eyyub (a.sJ hakkında: "Biz onu hakikaten sabırlı
bulduk. O ne güzel ku1dul" (Sad (38), 44) buyurmaJktadır. Halbuki
o: "Ya Rabbi, bana bu derd gelip çattı" (el-Enbiya (21), 83) diyerek
hastalığını dile getirmişti.
Onun bu hali sa;brına engel teşkil etmedi. Nevevi'nin zahid ve
sözleriyle açıkladığı saJbır konusunu Koneıvi, yakın ifadelerle fakat sabrın ruh ve nefsani duyıgular üzer.indeki etkilerine de temas ·ederek açıklamaktadır :
sılfilerin

Sabr, nefsi şikayetten alıkoyımaktır. Şikayetine engel olmak,
nefse ağır gelir. Tahktk ehh sabrı bir alıştırma olarak kahıli eder.
Nefse acı .gelen şeylerin insandaki tabii ve nefsani güçlerip. ateşini
söndürdüğü ve batının nurianmasını sağla;yan ruhani güçleri canlaJndırdığı bilinmektedir. Bu yüzden sabr, nur ile karanlığın karışı
mından meydana gelen aydınlıktır. Nur ruhani güçler, karanlık tabii ve nef,sani güçlerdir. Ni·tekim namazın nur olarak ifade edilmesi
bu ba;kımdan ilgi çekicidir. Sabr, ruhani .güçlerin taJbii ve nefsani
güçlere galibiyeıti ve birincinin nurunurn ikinciyi aydınla·tmasıdır.
Bu yüzden ona nur yerine ziya tahir edilmiştir.
Hadis'in Kur'an senlin lehinde ve aleyhiınde bir huccettir: kısmın
da Nevevi'nin açıklaması çok kısadır: Okuyup ameı edersem faydaJamrsın ve lehinde delH ıolur, değilse aleyhinde delil olur, der.
Konevi bu cümleyi biraz daha açarak aynı doğrultuda bir açık
lama getiJ:~miştir, der k·i: Huccet, iddianın doğruluğunu gösteren şa
hid ve delil demektir. Kur'an'ın bk kişinin lehinde delil olabilmesi,
o'nun Allah'ın kelamı olduğuna, O'nun nezdinden indirilmiş bulunduğuna ve O'nurn ilminin mazharı bulunduğuna inanan, Kur'an'da
anlayamaJdıklarının tevilini Allah' a haNale eden, emir ve nehıylerine
edeple ISanlan kimselerin lehinde huccet ve şruhiddir. Böyle olmayan
kimselerin de aleyhinde şahiddir.
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HaJdisin :
Her insan sabahleyin nefsinin satıcıs:ı:dır. Biınaenaleyh ya nefsini azad eder, ya da helwk eder, lafızlarıyla biten son kısmında Nevevi, herlçes sabwha çıkıınca nef·sini satışa arzeder. Heı:ıkes nefsiyle bkşeyler yapmaya çalışır.
Onlardan Allah'a itaa~tla uğraşıp kendini
Allah'a satanlar ve anun azabından azad olanlar olduğu g1bi, kendini şeytana ve hevasına satıp ona tabi olarak helak edenler de vardır, der.
Konevi ise za~man mefhumuna felsefi bir yaklaşımla açıkla~ma
sıına bnşlayaırak kulun dünya ve ahirette va;racağı seadet ve şeka
vet mertebeleri ve zati tecelli dle şerhetmektedk. Diyor ki: Bu hadis
"Herkesin yüzünü döndürdüğü ıbir yön vardır: Cel...1Bakara (2), 148)
ayetinin tefsiri mahiyetindedir. Zaman, herkes için aynı şekilde değişip durmakta, sabah ve akşam birbirini takip etmektedir. Varlık
ve zamamn hiç kimse için durmadığı görülmektedir. Herkes ve her
şey, Hakk'ın takdir et·tiği bir mecraya doğru akıp gitmektedir. Kulun neticede va~racağı yer, ya şakavet mertebelerinden bir.idir, ya da
nisbi kemalat sayılan saadet makamlarından biridir. Gerçek kemal
ve kurtuluş, perdenin açılıp zMi tecelliye aşina olmakla mümkündü~.
Kemal ehli krimseler için bundan başka karar kılınacak yer yoktur.
Nitekim bir başka hadisi şerifte: "Cennet ehlinden bir gırup vardır
k!i Rabları onlardan gizli (perdelil değildir," buyurulmuştur .. Sey~ u
sülukün nihayetine ulaşan kimse, ruhuınu güçlendirmiş, hal, sıfat ve
fiilleriyle gelişmesinin sonuna ermiş demektir. Bunları sağlamak suretiyle saadet derecelerinden birine ererek nisbi kemale veya kemal-i
hakikiye eren kimse nefsini tehlikeli saldınlardan ve mümkün varlığın bağlanndan kurtarır, gözünden zulmani perdeler sıyrılır, gerçek ilim ve salih a'Iliel He onlara uygun neticelere ka,vuşur. Böylec·e
nefsini Allah'a satmış ve azı1d olmuş olur. Bu saydıklarımızdan mahrum kalan nefsini hehik etmiş, ömrünü ve arnellerini zayi etmiş sayılır, bu yüzden de hüsrana uğrar.

NETiCE
Şerh

HadJ.s Erbain, Konevi'nin tasavvufi fikirlerini yaJnsıtan,
dair -az da olsa- bilgller veren, kütüphaneler-imizde
çokça yazma nüsha<sı bulunan değerli bir eseridir. Bu yüzden bir takım ya,.nlışlıkları tashih ve bazı haksızlıkları önlemek için bu eserin
önce Arapça bir neşdnin sağlanmaJsı, arkasından Türkçe'ye çevrilerek Türk okuyucusunun milli kültür hazinesine böyle değerli bir eseşahsi hayatına
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lüzumu
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inancmdayız.

Sadreddin Konevi'yi çe-

şi-tli yönleriyle .tanıtmayı amaçlayan Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü

ile Üniversitenin değerli mensupları ve bütün Konyalılar'dan bunu
beklemek Konevi'nin hemşehrilik hakkı olsa ger<9ktir. Çünkü Sadreeldin Konevi, bu nisbesiyle Konya adını dünyaya duyuran değerli
bir m ütefekkirimizdir.

ŞEYH SADR'EDDİN KONEVi'NİN V ASıİYYET!İ

Doç. Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI

(*)

Arapça kök olarak bitişmek, ulaşmak, bir şeyi diğerine bağla
mak, bitiştirrnek anlamlarına olan ve bir isim olarak kullanılan vasiyyet, bir işi birisine ı·smarlamak ve bir kimsenin ölümünden sonra
veya yokluğunda yapılmasını, yerine getirilmesini istediği şey demektir. (1) Türkçemizde de "vasiyyet" olarak yerleşmiş bulunan bu
kelime, aynı zamamda hukukta bir ıstılah olarak kullanılmaktadır.
Bir hukuk terimi olarak vasiyyet, ölümden •Sonra ,geçerli olriıalk
üzere bağı,ş yoluyla bir malı bir şahsa temlik etmek, bı·rakmak (2)
demektir.
Bir kimsenin, karşılığında hiç bir şeyalmadan bıraktığı mal ve
hakları, menfaaJtleri konusunda ölümüne bağlı olarak yapmış olduğu tasarruf demek olan vasiyıyet, İslam Dini'nde "Kitap", "Sünnet"
ve "İcma'" ile meşru' kılınmış, teşvik edilmiş bir hukuk ·kurumudur.
El-Bakara suresinde "Sizden bkis~ne ölüm yaklaştığı zaman,
mal bırakıyorsa, anne, babaya ve hısımlara. uygun bir şekilde
vasiyyet etmesi farz kılındı. Bu sakınanlara gerekl-i bir borçtur" (3)
denmek •suretiyle, önceleri malı- olan kimselerin bu mallarını anne
ve babalanndan başlıyarak yakın akrabalarmdan olanlara vasiyyet
etmesi emredilmişıtir.
eğer

el-Maide -süresinde de "Ey ~nananlar; Ölüm birinize geldiği zaman vasiyyet ederken, içinizden iki adil kimseyi, yahu-t sizden olmı(*)
(,1)

(2)

(3)

S. ü. iLahiyat Fa.Jkültesi Öğretim Üyesi
Luis Ma'luf, el-Müncid Fi'l-Luğa, Beyrut, s. 904; Sarı, Mevlüd, el-Mevarid
Arapça-Türkçe Lüğat, İstanbul, 1980, s. 16'61; De·vellioğlu, Ferit, Osmanlıca
Türkçe Ansiklopedik Lüğat, Ankara, 1978, s. 1'368; Pakalın, Mehmet Zeki,
Osmanlı Tarih Deyimleri Ve Terimleri $özlüğü, !İstanbul, 19416, c. HI, s. 584;
Yazır, Muhammed Hamdi, H&k Dini Kur'an Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsir,
I-IX, İstall!bul, 1193>5, c. I, s. 612.
Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuk-ı İslamiyye Ve ıstılahat-ı Fıkhıyye Kamusu,
I-V]H, İstanbul, 1.969, c. V, s. 115; Karaman, !Hayreddin, Mukayeseli İs
lam Hukuku, I-HI, İstanbul, 19'74, c. I, s. 37•9.
el-Bakara, ı2/l80.
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yan iki kişiyi şahit tutun" (4) buyurularak yapılacak vasiyyetin geçerli olması ~çin şahi'tlerle, devam]lndaki ayetlerle de yeminle teyit
edilmesi tavsiye edilmiştir.
Ancak, anne baba da dahil olmak üzere rvarislerin alacakları mira•s hisseleri belirlendikten sonra vasiyyetin sadece. varis :olmayan
kimselere yapılması gerektiği bildirilmiştir. !Bu arada mirasın da
Kur'an-ı Kerim'de bir kaç yerde tekrar edildiği üzere "yapılan v~siy
yetin yerine getirilmesi ve borcun ödenmesinden sonra ... " (5) taksim edileceği bildirilerek vasiyyetin geçerliliği beyan edilmiştir. Ayrıca Peygamber Ca.s.) Efendirtıizden nakledilen pek çok hadiste de
müminler vasiyyet yapmaya teşvik edilmişlerdi. Nitekim Arbdullah
b. Ömer'den nakledilen bir ha;di·ste Peygamber Ca.s.) Efendimiz şöy
le buyurmuşlardır: "Vas·iyyet edebileceği bir şeyi bulunup da vasiyyeti yazılı olmadan iki gece geçirmek bir müslümana yakışmaz." (6)
Fakaıt

vasiyyet etmek yalnızca mal bırakan kimselere mahsus
değildir. Bırakılan malla ilgili olmıyan, malın dışında da vasiyyet yapılabilir. Ayetlerde bu şekilde vasiyyet etmenin örnekleri de rvardır.
Mesela, "Allah'a kulluk edin, O'na hiç bir şeyi OI'tak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak
komşuya, yanını21de;ki arkadaşa, yolda ikalmışa ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah kendini beğenip öğünenleri ellbette sevmez" (7) ayeti iböyle vasiyyete güzel bir örneMir. Her ne kadar
burada açık .bir şekilde "vasiyyet" lafzı geçmiyoıısa ve insanın sağ
lığında yapması gereken iyilik olarak görürnüyorsa da hüküm aslın
da tamamen vasiyyetle ilgilidir. (8)
Peygamber (a.s.) Efendimiz de ·vefatlarında hiç bir mal bırak
veya bıraksalardı da bu bırakacakları şeyler zaten tamamen hazineye ait olacakları için malla iLgili vasiyyette bulunmaımış
lardır. Ancak, her !konuda
müslümanlara örnek olan Peygamber
Ca:s.) Efendimiz, malla ilgili olmıyan bir vasiyyette bulunmak suretiyle bu konuda da örnek olmuşlardır. O ümmetine, kendisinden son·ra, Allah'ın Kitabına sarılmalarını vasiyyet etmişlerdir. (9)
madıkları

(4,)

(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

el-Maide, 5,/106.
en-Nisa', 4!/.11, lı2.
eş-Şevkani, Muhammed b. Ali, Neylü'l-evtar Şerhu iMünteka'l-ah:bar Min
Ehadisi Seyyidi'l-ahyar, I-VIII, Mısır, ·c. VI, s. ·38; Miras, Kamil, Sahih-i
Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi Ve Şerhi, İkinci baskı, Ankar-a, 1970, c. VIII, s. 203.
en-Nisa', 4/36.
Schacht, Joseph, Vasiyyet, İslam Ansik.lopedisi, İstanbul, 1986, c. XIII, s. 231.
Miras, age., c. VIH, s. 208 vd.
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Bu sebepledir ki, Peygamber (a.s.) 'dan sonra ileri gelen, sağlı
ge>rek tasavvufi yönden, gerek hocalık etmiş olmaları sebebiyle, hayatta daima kendhsine uymuş, kendisine uymayı kutsal bir görev bilmiş tabileri bulunan pek çok alim, özellikle de ikinci cinsten
vasiyyetlerde buluırımuşla:ndır. Böyle bir vasiyyette bulunmak, sağlı
ğında kendi gösterdiği yolda devam eden bu kimselerin kendi ölümünden sonra dağılıp sapıtmamaları ve birbirlerine düşmemelerini
temin etmek için bir zaruret olarak da ortaya rçıkımıştır. Diğer bir
deyişle vasiyyetnameleTe dini nasihatlerin eklenıınesi .tavsiyeye şayan
görülmüştür. (lO) Çünkü böyle yapınaMa umuımun menfaati vardır.
ğında

İşte

böyle vas·iyyette bulunan zatlardan biri de Sadreddin Kone-

vi'dir.
Şeyh Sadreddin Konevi, hayatında telif ettiği yirmiden fazla eserine ek olarak vefa'tına yakın, bugün gerek İstanbul'un çeşitli kütüphanelerinde ve gerek Konya Yusuf Ağa Kitaplığl!nda nüshaları bulunan, bir de "arapça" olarak yazıp bırakmış olduğu vasiyyetnamesi
bulunmaktadır.
Besınele ile başladığı va·siyyetnamesinde önce kendisini tanıtmış,
sonra da bu <vasd.yyetnrumeye muttali olanları şahit tutarak, lkendi
imanının nasıl olduğundan, neye nasıl inandığından bahsederek, bir
müslümanın nasıl iman etmesi ,gerektiğini anlatmıştır. Sonra da, ölümünder sonra nasıl ve nereıye ddnedilmesini istediğini bildirmiŞ, kimlere nelerin verilmesi gerektiğini belirtmiş, kitaplarından hanıgileri
nin satılmasını, hangHerinin vakfedilmesini istediğini de vasiyyetinde zikretmiştir.

Şimdi

bu vasiyyetlerdni

·vasiyyatna~me-sinden

aynen

okuyalım:

"Allah Teala'nın rahmet, hoşnutluk, özel af, lütuf ve mağfireti
ne muhtaç olan ve bu va~siyyeti yazan kulu Muhammed b. İsıhak b.
Muhammed b. Yusuf b. Ali, yanında bulunsun bulunmasın, bu vasiyyete vakıf olan mürninleri kendisine şahit tutarak tasdik <ve itiraf eder ki, şüphesiz Allah Teala bi-rdir. Zatında, sıfat ve füllerinde
"tek"dir. Herkes O'na muhtaçtır. O hiç ·kimseye muhtaç değildiT. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç kimse O'na denk değildiır."
Açıkça görüldüğü

cı

He ilgHi
de Allah'a
(10)

Cl1)

gibi, bu ifadeler Kur'fun-ı Kerim'in Allah inanesaslara tam uy·maktadır. Nitekim rhlas süresi
bu şekilde olması gerektiğini bildirmektedi-r. (11)

bildirdiği
imanın

Schacht, aynı yer.
el-Ihlas, 112/1-4.

Doç.
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Sadreddin Konevi, Allah'a imallldan sonra diğer iman esasva.siyyetnamesinde .şöylece ·temas etmektedir :

kendi lütuf ve iyoiliğinden, seçip temizlePeygamberimiz Muhammed'de olduğu gihi -ki, Allah O'na, ailesine, kendisine tabi olanlara salat ve
selam ets·in- umumi olarak bütün mahlukatına, diğer peygamberlerinde olduğu gibi bazılarını da hususi olarak bazı kabile ve topluluklara göndermiş olduğu doğru ve gerçektiır."
"Yine Allruh

Teala'nın

diği, saflığa erdkdiği

bazılarım

"Ben yine yakinen inanıyorum ki, cennet ve cehennem haktır.
Amellerin derlenip taparlanacağı ve Allah ka·tımı. kabul edilecekleri
ve ilahi ,tera:zii ile ~tartılacakları, yani "mizan" hakltır."
Bütün Peygamberler vaz·lfelerl gereği Allah Teala'dan ne getirve ümmetler·ine haber vermişlerse, bunlanrn hepsi doğrudur ve
onlar, bunların hepsini doğru olarak nakletmişlerdir. Kendi şeriat
ları, yani tebliğ ettiideri dinler·i neshedilmeden, sonra gelen bir din
ile hükümleıri ka1dırı1madan önce o dinin hükümlerıyle hükmedip
amıel etmişlerdir. Hü'kmettlklerl her şeyde de doğru hükmetmişler
dior. Yakinen ihaber verdikleri kıyamet de haktır. Anlayış ve idraik
yönünden inanç esaslarının şeklinde değişiklik olsa da inanç esasla·rmın a·slı birdi:r v·e ihaktır. Gerek hissi ve gereık manevi olsun, cennet ve cehennem haktıır ve gerçektir. Sıra.t haktır. Dünya ile ahireti
biribirine bağhyan berzah yani kabir hayatı da hakotır."
miş

"Peygamberirmizdoo bize .intikal eden, O'nun ahiret, cennet ve
cehennem ile ilgili haller, Allah'ın fiil ve sıfatıarına dair verdiği bütün tafsilat haktır. Ben bu düşünce ve irı:ıaonçla yaşadım ve bu inançla ölüyoruım."
Yine burada da açıkça görüldüğü gibi peygg,mberler, onların getirdikleri koitap ve dinlerle ahiret inancın1:n nasıl olması gerektiği belirtilmektedir. En önemlisi kişinin, hayatınm bir döneminde bunlara inanmış olması yanında bu inarncını ölünceye kadar sürdürmesi
ve bu inançla ölmesi gerektiği açıkça anlatılmaktadır.
Bundan •sonra ise Konevi'nin, ölümünden sonra yapılmasını isgörüyoruz. O, yapılmasını istediği şeyler
konusunda şunları vasiyyet etmektedir:
tediğ·i şeyleri sıraladığını

"Dostlarım

·ve bana mensup olan müridlerim, talebelerim, beni
müslümanların umumi kabristanına defnetsinler. Vefatıının ilk gecesinde, Allah'ırı:ı beni her türlü azabından ve cezalandırmasırrdan
uzak tutarak beni bağışlaması ve Allah'ın kabul etmesi niyetiyle ye·t-
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miş bin "kelime-i ·tevhid" yani "la ilahe illallah" diyerek tevhid hatmi y::ıpsınlar. Yine vefa·tımda hazır bulunanlardan her biri kendi
kendine, aynı niyetle, ağır başlıklı ve kalb huzuru içinde yetmiş bin
"la ilahe illallah" diyerek zi'ki•rde bulunsunlar."

"Ayrıca

beni,

fıkıh kitaplarında zikredildiği

gibi

değil

de, hadis
Kefen olarak
da beyazbir izar sarsınlar ve Şeyh Ekb&r'in elbiseleriyle kefenlesinler. Kabrime Şeyh Evhadüdd·in el-Kirmani'nin seecadesini yaysınlar.
Cenazemi hiç bir cenaze okuyucusunun takip etmemesini, kabrjlmin
üzerine ne bir bina, tür~be ve ne de bir tavan yapılmamasını vasiyyet
ediyorum. Sadece kabrimi sağlam taşlarla örüp yapsınlar, faka.t baş
ka bir şey yapmasınlar. Böylece hem kabrin ör·tülme.si kolay olur,
hem de yıkılıp yeri kaybo1maz."
kitaplarında belirtildiği şekilde yıkamalarını iS'tiyoruım.

Bilindiği gtbi Sadreddin Konevi, zamanında Konya'nın en büyük alimi ve şeyhidir. Şeyh Ekber Muhyiddin-i Arabi'nin "Ekberiyye Tarikatı"nı temsil eder. Aynı zaımanda O'nun eserlerini de şerhet
tiği için kendisi "Şeyh-i Kebir" diye de anılır. Te~kesi bir saray gibidir. Köleleri, halayıkları, perdedarları, kapıcıları vardır. Öze.Ue söylemek gerekirse, immnilecek bir hayat sürmüştür. Zamanın hükumeti de kendisine büyük bir tahsisa•t ayırıp vermiştir. Diğer yandan
da beUi başlı büyüklerin devam ettikleri der.slerini sürdürmüş ve konağında hadis okutmuştur. (12)

Böyle bir hayat sürmüş olmasına rağımen O. ölümünden sonra
kendisi için ayrı bir mezar, hele mezarının üzerine bir türbe yapıl
masıını asla istememiş, ha.tta defin esnasüıda her türlü gösterişten
uzak kalınmasını ve ·sadece kendisini Allah'ın bağışlaması için samimi bir kavble ZJikirde bulunulmasını, ıtevhid hatmi yapılmasını istemiş·tir.

O vasiyyetlerine

şunlarıda

ilave

etmiştir

:

"Defnedildiğiım gün kadın, erkek, fakir ve kimsesiz düşkünlere,
özellikle de kör ve kötürüm olanlara bin dirhem sadaka dağıtılma
sını, bundan yüz dirheminin Şihabüddin el-Ebrari'ye ve yüz dirheminin de Şeyh Muhammed en-Nahcüvani'nin meclisine devam eden
Kemal' e verilmesini ve bunların uygun görec~lderi şekilde kendi
dostla.rıne, dağıtmalarım vasiyyet ediyorum. Ayrıca, Ziyaüddin Mahmud ve iBedrüddin Ömer'e selamıımın ulaştırılmasını ve hatıra ola-

02)

Ergin, Osman, Sadreddin el-Konevi Ve Eserleri, Şarkiyat Mecmuası, İs
tanbul, 1958, sayı, II, s. 64 vd.
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Uzunpostalcı

rak kendilerine, üzerinde namaz kıldığım seccaıdelerimden birer tanosiylo birer elbisemin götürülüp verilmesini vasiyyet ediyorum."
Görüldüğü :gibi bir ,taraftan

yardtm

yapılmasını

fı:iıdrlerin ,gözetilmes·ini ve onlara

vasiyyet ederken, bir

tarafıtan

da

eş

ve dostla-

rına hatıra bır~kmaktadır.
Sı:ıdreddin

bıraktığı kitaplarıyla

Konevi
vasiyyet etmektedir :

ilgili olarak da

şunları

"Felsefe ile ilgili kitaplarım satılıp parası sadaka olarak dağıtıl
sın. Tıp, Fıkıh, Tefsir, Hadis gibi diğer ilirnler:ıe iLgili kitaplarımı da
Şam'a vakfediyorum.
Onların hepsi orada bulunan ve Allah için
ilim ,tahsil edenle:ve verilsin. Kendi yazdığım kitarplarım da benden
bir hatıra ola:vak Afifüddin'e ulaştırılsın ve ehil olan kimselere bunları okutma·sı söylensin."
Konevi'nin, vasiyyetinin bu

kısmında

felsefe

kitaplarının satıl

masmı, dolayısıyle vakfettiğ~ diğer kitapları arasında bunların

bu-

lunmasını istememesi bizde, O'nun da Gazali gibi felsefeyi terketmiş olduğu, metafıizi!k

kikate

bilgi yolunun

1

insanları

aramakta

oldukları

ha-

ulaştı,ramıyacağı kanıaatine vardığı düşüncasini uyandırmak

tadır. Ancak Gazali, felsefeyi terkettikten sonra tasavvufta karar kıl
mış olmasına rağmen,

Konevi'nin

vasiyyeıtnames~nde

böyle bir

kayıt

görmüyoruz. ('13) .
~onevi vasiyyetnames·inin bundan sonraki bölümünde
ve talebelerine olan tavsiyelerine yer veriyor:

kızı,

dost

"Kızım

Sekine'ye de CAllah O'nu muvaffak kılsın) namaza ve
diğer farzlarla birlikte i·stiğfar etmeye, Allah'tan mağfiret dilemeye
devam etmesini ve Allah hakkında hüsn-i zan:da bulunmasını vasiyyet ed·iyorum."
"Dostlarıma

da ancak yaşanılmak suretiyle bilinebilen zeıvki marifetlere, anlaşılması güç ve kapalı olan bHgilere dalmamalarını, ister benim ve ister Şeyhimizin Cr.a.) sözleni olsun, onların sadece sarih ve açık alanlarıyla yetinmelerini, bunların dışında kalan ve açık
ve sarih olmıyanların ,teıvHini düşünmemelerini vasiyyet ederim. Benden sonra bu yol kapaıtılmıştır. Onlar, hiç kimsenin kendi sözlerıi. olarak söyleyip naklettikleri sözlere itibar etmesin. Sadece onlardan
kim İmam Muhammed el-'Mehdi'ye yetişirse O'na benim selamımı
ulaştırsın ve başkasının değil, yalnızca O'nun haber verdiği şeyleri,
bilgileri alsın.'
03)

Ergin, age., s. 66.
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"Şimdilik sadece ve· sadece henim ve Şeyhimin telif e,ttiği eserlerle ,onların içindeki sarih ve açık olan bilgilerle yetinsin. Ki,tap,
Sünnet ve müslümanların icmaı ile sabit olan şeylere sarılsın. Zikre
de devam etsin. Kendisine yol gösterici olarak yazdığım "e;r-Risaletü'l-Hadiye el-Mürştde" adlı risalemde oLduğu gtbi Cenab-ı Hak'!kın
huzurunda başka şeyleri ka1bi!Illden çıkanmaıkla meşgul olsun ve Allah hı:ıkkında hüsn-i zanda bulunsun. Gerek nazari ve gerek lüzumsuz başka ilimlerle meşgul olmasın. Aksine zikirle, Kıur'an okumakla meşgul olsun ve görevlandirildiği virdlere devam etsin. Yukarda
·işaret edildiği üzere, açık ve sa:nih olan beyanlan mütalaa eltsin."

Hiç şüphesiz vas·iyyetler yerine getirils·inler diye yapılır. Konevi'nin bu vasiyyetinin yerine getirilip getirli1mediğini bilmiyoruz. O
bu vas.iyyetinde, ıbazı kimselerin -ictihad kapısının ikapanmış olduğunu söyledikleri gibi, ikendisiiliin de gerek Şeyhinin eserlerinin, gerek kendi eserlerinin başkalarınca açıklanamıyacağını, bu yolun
kendisinden sonra kapatılmış olduğunu bildirmektedir. Bununla O,
müridierini şeriat bakrmından tehlikeli olabilecek düşüncelere sapmaMan alıkoymak Iİ·s·temiş ve bunun için onhrı güç meselelere dalmaMan men etmiştir. (14) Ancak O'ınun arzusu ve vasiyyetinin aksine kendis·inden sonra, hem mürşidi, şeyhi Muhyiddin el-Arabi'ni:r.,
hem de kendisinin eserleri yüzlerce mfıtefekkir tarafından asJıYla·rdan
beri şeTh, tefsi>r, izah ve terceme edilegelmiştir. (15) Bununla birlikte, kabrinin üzerine bina veya tür be yapılmamasını vasiyyet ·ederek
isteme·sine rağmen, tamamen kapalı olmasa da vasiyyetinin aksine
o da yapıLmıştır.
Konevi vasiyyetinin bundan sonraki bölümünde ise, Moğolların
Anadolu'ya gelip yapacakları taJhribatı ima ederelr (16) bu durumda
Şam'a hioret etmeyi tavsiye ediyor ve şöyle diyor :
"Bekar olanlarınız Şam'a hicret etmeye çalışsın. Çünkü yakın
da buralarda bir takım filtneler zuhur edecek ve çoğunuzun rahatı
kaçacak ve size söylediğimi hatırlıyaca'ksınız. Ben işrimi Allah'a havale ediyor, O'na bırakıyorum. Doğrıusu Allah kullexı Cnın ne yaptı
ğını) görür. Cı 7) Allah sakınan ve O'nun doğru olaraik ,gösterdiği yola gken kimselere yeter. Dos.tlarım dualarında beni. hatrrla,sHı ve her
türlü haklarını bana helal etsinler. Benim bıraktığım bilgiler de onlara helal olsun."
(14)
(15)
(16)
(ı 7)

Ateş, Ahmed, Muhyiddin Arabi, İslam Ansiklopedisi, c. VIII, s. 541.
Ergin, age., s. 8'4,
Ergin, age., s. 81.
el-Mü'min, 40/44.
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"Daha önce benim

eden kimse

kızım

Mustafa

üzer.iımde

Uzunpostalcı

meşru biır hakkı

olduğunu

Sakine'ye müracaat e'ts1n. O da onun

ceği şekilde hakkını

vasiyyetnamesini

Dı·.

şu

ödesin" diyeırek :vasiyyetlerini
dua ile bi·tiriyor :

razı

sıralayan

iddia
olabileKonevi

"Allah'tan kendim ve sizin Iiçin mağfiret dıi[iyorum. Allahım, seni her türlü noksan sıfatıardan rtenzih eder, sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Sana tev.be eder, sanden mağfiret dilerim.
Beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayıcı v.e
merhamet edicisin."

SADREDDiN KONEVi'DE AHLAK FELSEFESi
Doç. Dr. İsmail YAıKIT (*l
Tanım

ve disiplin olarak "Ahlak" :

Ahlak, Batı dillerinde "Ethdque" ve "morale" kelimeleriyle ifade
edilmektedir. Ethique, yunanca ethos'dan gelir ve karaikter anlamı
nı taşımakta;dır. Aslı ethtkos ve ethike ıolan bu kelime la.tinceye
ethicus-erthica olarak girmiş ve "karakter" amlamını ibu diLde de muhafaza etmıiştirr. "Morale" kelimesi ise, "adet" manasma gelen "mores" geliımes~nden türemiştir Cl). Bu iki tertınden "ethique" nazari
ahlak, 'morale" ise, "pratik ahlak" karşılığı oLmaık üzere felsefi literaıtürde yerini almıştır.
"Ahlak" kelimesi dilimize arapçadan girmiştür. Etıimoloj·isJnde
"Bir şeyi takdir etmek", "ölçmek, biçmek", "bdr şeyin yumuşak ;ve
pürüzsüz olması" gibi anlamlara sahipti:r (2). Aıhlak kelimesi çoğul
bir kelime'di·r. Tekil hali 'hulk'tur. Hulk keliımesi "huy" anlamına gelmektedir, hatıta "tabiat" ve "karakter" anlamına karşılık olaraı1{ kullanıldığı da görülmektedtr (3). Ya·rat:ı:k v.eya malıluk anlam:ıınıda olan
"halk" kelimes~yle, huy anlamına gelen "hu:lJk" kelimesi arapçada
aym orijine C= köklere) sahip iki kelimedir. Bunlarıdan 'birincisi yani halk, zahiren algılanabilen şek-il ve suretiere bir diğer tabirle yaratılmış varlığa söylenirken; i~ncisi yani hulk, hasiret yami kalb gözüyle algılanabilen seeiye ve meleklere ait-tirr (4). Kısaca "ahlaık",
huylar ve karakterler anlamına gelmektedir. Ahlak <ilmi de huyların ve karakterlerin ilmidtr.
İnsan

(1)

(2)

(3)
(4)

fizik ve meiafizk bir bütünlük içinde ele aldığımızda, in-

Bkz. DAUZAT CA.), DUBOIS (J.), MITTERAND CH.), Nouveau Dictionnaire Etymologique, et Historique, 4. ed., Librairie Larousse, Paris, 1971,
s. 281 ve 4'75
Bkz. IBN FARİS, Mu'ceınu Makayisi'l-Luğat,
2. Baskı, Kahire, 1970,
s.II/2113-4; IBN MANZÜR, Lisanu'l-Aralı el-Muhit, Beyrut, 1972, l/890-92;
İSFEHANİ ('R.), el-Müfredat .. , Beyrut, Tarihsiz, s. 157 vd. BELOT (J. B.),
el_:Feraidu'd-Durriyye, Beyrut, 1929, s. 177
iİBN MANZUR, A.g.e., s. 891; BELOT (J. B.), A.g.e., s. 177
İSFEHANİ CR.), A.g.e., s. 1•58
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Sa!llın

fliillerinin bedeni, zihni ve ruhi özelliğinden doğan, istek-arzu,
bilgi, inanç ve niyyetinin neticesidir. Bu fiiller insanda alış
kanlıklar, alışkanlıklaır da onda bir takım ıtmnayüller ve özelHkler
kazandıracakür. İşte bu özelliklerin bütünü insanın karakter yapı
sım oluşturacaktır. İşte bu yapı ve bu yapıya bağlı fiiller daha popüler bir ifadeyle huy adını alır.
düşünce,

Şurası muhakktır

kli, insan sosyal biT .çevrede yaşayan, .çeşiW
inanç ve fikiTlere sahip olan, genetik, biyolojik, psikolo}ik ve zıi.lhni
özellikleTi bulunan ve çok çeşitli davranışlar gösterebilen, alışkan
lıklar ediillebilen bir varlıktır. İnsanın f.e:rt ve !toplum ilişikileni açısın
dan davranışlarının veya fliiller.Jnin belirli kurallar ölçüsünde biır takım kıyınet hükümlerine ( = değer yaırgılarına) göre ele alınması bize ahlak felsefesini verecekıtir. Bir başka :i!fadeyle "insan nasıl olmalı" veya "nasıl davranmalı" sorusuna cevap arayan dlisipline "ahlak
felsefesi" adı verilir. Böyle bir açıdan bakıldığında ahlak felsefesi
dinlerin gayelerine uygun bir sü~tem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ahlak konusu, ihiç şüphesiz psikoloji, biyoloji, sosyoloji ve ekonomi
gibi ıbirçok bliliımlerle Hişkilidir, ama bunların hiçbirine irca edilemez.
Her ne kadar bazı heveslilErri çıksa da, yap:maık i·stediklerinin aksıi
ne, ahlak, bu bilimlerden bi,rinin üstüne temellendiırilemez. Çünikü
bu bilimler kişinlin fiilieriilli kendi disiplinleri açısından tasvir eder,
açıklar ve biır takım kanunlar koyar. Ahlak felsefesi bu bilimlerin
her bi,riyle sııkı bir ilişki içindedir ama bu disiplinlerden sadece malzeme aJmakla yetıiniır. Aldığı malzemelerin değer yaTgılarını koyar
ve bu yargıların "·iyi" veya "kötü" olduğunu açıklar.
İnsan, tabiatı gereği

daima iyiyi ve doğruyu arayan bir varlık
bu özelliği; "hangi fiiller iyidir ve doğrudur?", "fillerimiz
biw mutlu ediyor ımu?" başka bir ifadeyle "mutlu olabil:rnem için ne
yapmalıyım?", "nasıl hareket etmeliyim?" veya "nasıl olmalıyım?"
gibi sorulan beraberinde getirir. İşte düşünce ta;rihinde filozoflar,
"ahlaık nedir?" smusunu sorarla;rken, diğer yandan "mutluluk Mdıir, nasıl mutlu olunabilir?" sorusuna da cevap aramışlardrr. Konuyu bi:ı: kelimeyle ifade edersek, ahlak felsefesinin ·başlıca sorusu
"mutluluk nedılr, nasıl mutlu olunabilir?" sorusuna da cevap aramışlai'dır.
Konuyu bk kelimeyle ifade edersek, ahlak felsefesinin
başlıca sorusu ":mutluluk" Ceudaimonia) sorıusundan ibarettiT. Çünkü mutluluk insanın bütün fiillerinıiıi ve gayretlerinin ana hedefini
oluşturur.
Ahlak, üniversel bk kavramdır a;ma aıhlaki kurallar ve
ha:tta değer yarıgıları toplumdan topluma değişir. Tıpkı hukukun
üniversPlliğine karşı kanunların toplumdan topluma değiştiği. gibi.
FHczoflar ahlal{ konusunu kendi sistemleri açısından yaıklaştıklarıntır. İnsanın
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dan netice bir çok ahlak teorisi sudüa:" etmiştia:". Düşünce tarihinde
ahiakın bir disiplin olarak ortaya çı:IDmasından çok önce whlalki davranışların insanın yeryüzüne çıkışıyla beraber varolag,eldiğt bilinen
bir keyfiyettir.
Her disiplinde olduğu gibi, ahlak disiplininde de bir takım temel
kavramlar vardır: İyıi-kötü C= hayır- şer), haz-- elem, fazilet- rezilet vs. İnsanın ·ve fiilierinin nihai gayesinin "mutlu olmak" veya
"mutluluk" olduğunu yukarıda belirtmiştik. Düşünce tarihinde, bizi sonunda mutluluğa götürecek filler~ yapmalıyız. Çünkü mutluluk
veren fiiller iyidiT diyenler "Euıdaimonisme" C= mutluluk aıhlakını)
savunmuşlardır. Bazılan da "hazlar" iyi, "elemler" kötüdür. İnsan
haz peşinde koşmalı:dır demişlerdir. Bu görüşe de "Hedonisme"
C= hazcılık) adı verHk. Bazıları da ne haz peşinde ne de elem peşin
de koşmalıyız. Bu iki·sine karşı insan kayLtsız kalmalı ıdemişlerdir.
Bu görüşe de "apathie" C= duyumsuzluk veya hisslzlik) denk. Kayıtsızlık o .:rütJbede olmalı ki, ne elemler ve ne de hazlar insanı değiş
tirebilsdn, etkiliye bilsin. Buna da "ataraxia" C= ·ruh sükünetD adı verilir. Şurası mlllhakkaktır ki, İlkçağın bu .temel a~hlak görüşlerinde
hakim olan unsur ferdiye·tçiliktir Cindividualisme). Toplumun mutluluğu veya ahlakı onları pak ilgilendirmem1şti:r.
Ortaçağ ahlak anlayışmda ikti büyük dinin etkileri vardır. Batı'
da Rris:tlyanlık, Doğu'da İ-slamiyet. Her iki tarafın filozofları, kendi
idinlerinin etkisinde blr takım ahlak teorileri ileri süırmüşlerdir. Şu
nu hemen belir.bmeliyJ.z ki, dinler gayeleri ba,krmından, büyük ahlaki sistemler olarak kabul edilebilir. Çünkü insanın fert-toplum ve
Tanrı münasebetlerinde nasıl davranması gerektiği hakkında bitr takım emir ve yasaklar ge1ıiıri'r. Fiillerini tayin eder. İstiıkbale matuf
bir mutluluğun vaad:ine ilişkin olan bu emir ve yasaklarikişive toplum açısından bir gayedir. Fertler fiilleırinin sonucuna göre mü'kafat veya ceza görecekleri için, tayin edilen i'Y\i. fiillerin gerçekleŞitiril
mesiyle insanların mutluluğu elde edebileceklerini gaye edinen ahlaki sistemlerıdi:r. Bu aç1dan dinler "eudaimoniste" C= mutluluk vaadeden) sistemlerdi'I'.

En ilkelinden en modernıine kadar her toplulukta üç müessese
Ahlak, hukuk ve din. Ahiakın müeyyidesi "ayıp"tır. Hukukun müeyyidesi "ceza"dır. Dininki ise, "günah"tır. Dolayısıyle alıla
'ki fd.iller, ihem huikuk hem de din ile içiçedir. Yani insanın bir çok
fiiili hem hukuki hem dini ve hem de ahlaki müeyyideleıri içine alabilir. Mesela, işlenen b:Lr cürüm, hem ayıp, hem günah hem de cezayı gereldi kılaır, İşte bu nedenle büyük dinler, özellikle islamiyet, bir
vardır:
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din

olmanın yanı s:ı:ra,

ahlak ve hukuk sis·temlerini de beraberinde
Bunun ,sonucu olarak İslam ahlak sistemi fert ve cemiyet mutluluğunu esasa alan bir sistemdir.
getirmiştir.

Ferdi mutluluğun yeniden gündeme geldiği Yeniçağ'da "ahlak"ı
dinden ayı,rma teşebbüsleri görülür. Bunlacr kişinin dilndar olmadan
da ahlaklı olabileceği gö-rüşündedirler. Burada şöyle rbir soru akla
geliyor: Dindar olmadan aJhlaklı olunabileceği-ne göre acaba ahiakh
olmadan da dindar olunabHir mi? Bazı aJhlak ekolleri yukarıdaki görüşü savunabilhıken, hliçbi,r din bunun .tersini yani ahlaklı olmadan
dindar olurrabilk görüşünü kwbul etmediği gibi, bilakis kişıinin ancak ahlakı sayesinde dindar olabileceğini savunmuşlardır (5).

=

Yen~çağ'lda

Kant "deontolojri!k ahlak" ( ödev ahlakı) 'ı savunmuştur. Ödev whlakında llliçbir gaye ve fayda söz konusu edilmeık
siZ!ln, birşey ·sadece yapılması gerektiği için yapı·lmal1d1rr. J. S. Mill,
ahlaki l{uralları, bütün insanlığa huzur verebilecek prensipl& olarak görmekte ve bu prens1pleri fayda ilkesine dayandırrmwktadır.
W. James de "pragmatisme" C= faydacılık) ı savunmuştur. Ona göre " .. ahlaki bir düşünce şa;yet cemiyette bir nizarn tesis edebiliyorsa
faydalıdır ve bundan dolayı da doğru ( = hakikat) dur." (6).
Görüldüğü gibi, ahlak problemi, bir değerler felsefesıinden ibave insan fiilierinin kuralları ve değer yargılarım ele almaktadır.
Ahlak felsefesiyle meşgul olan filozofla.r, konuyu ikendi sis.temlerJ
açısından yaklaşmışlarrdır. Şimdi konunun bir diğer boyutuna geliyoruz. İslam ·tasavvufunun whlarki perspektiften ele alınışı veyahut
tasavvııf- ahlak bağı.nt1rsı. Zira Kıonevi'ndn ahlak ha1kkındaki düşün
celerini tam olarak ortaya l<oyabilmek için bu konuyu da ele almak
gerekecektir.
reıt

Tasavvufun ahlalda

tanımlanması

veya ta!savvufi ahlal{:

Düşünce ıtarihi ilçinde 'İslam Tasavvuf Felsefesinin whlaki birr gaye ile tanımlanmış o1duğunu görürüz. Tasavvuf doktrininde esas
olan, .nefs ·terbiyesi yaparak, nefsi ahlaki kötülüklerden arıtma ve
onu güzel sıfa.tla;rla donatmadır. Dervişrin fiilleri tam anlam1yla ahlaki prensipler içinde cereyan eder. Gazzali, Hucviri vb. Şahsiyetler
eserlerinde .tasavvuf- aJhlak bağıntısını işleyen düşünürlerdir. Nite(5)

Bkz.

öğrencimiz

F.

KARABIYIK'ın

hazırlamış

olduğu

Yül(sek Lisans tezl

Türk-İslam Felsefesinde T.asavvufi Eğitimin Değerlendirilmesi, (Dakt.), İs

(6)

tanbul, 19r87, s. 25
Bkz. KEKLİK (Prof. Dr. N.), Felsefe, Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar, İstmıbul, 197<8, s. 139
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kim Hucvi·ri, "Keşfu'l..,Mahcüb" adlı eserinde tanınmış mutasavvıf
lann tasavvufu ahiakla tanımladıklarını görme:lliteyiz. Nitekim Ebu
Hüseyin Nurt şöyle demeMedfu'. "Tasavvuf ulüm ve :rusüm değHdiir.
Şayet ıtasavvuf rusılın (şekıil ve biçim) olsaydı, mücaihede ile hasıl
olurdu. Ulüm ve bilgi :olswydı, öğrenimle elde edıilirdi. Fakat tasavvuf (ne odur ne budur, sadece) ahlakbr. Hükmünü nefsinden ıtalep
etmediğini ona ılmrşı kendin adil ve insaflı hareket e1tmediğin sürece tasavvuf husule ıgelmez gerçekleşmez" (7). Kuşeyd, Risale'sinde
Kettani'nin şöyle dediğini kaydeder: "Tasavvuf ahlaktır. Ahlaken
senıden önde olan tasavvuf bakımından da önde olur." (8J.
İslam dünyasında tasavvuf ehl<i güzel ahiakın bir sembolü olarak görülmüştüır. Bir .toplumda tasavvuf ehl~nin bozulması o toplumda ahlaikın bozulması olarak değerlendirilmiştir. Niıtekim Ebu i8ekr
Varrak, ulema, umera ve fukara (yani alimler idareciler ve derviş
ler) olmak üzere üç sınıf insandan bahseder. Ona gö-re, ulema ifsad
olunca din gide:r, umera bozulunca geçim bozulur. Dervişler bozulunca .da ahlak elden gider .. Ulemayı bozan hırstır. Umerayı bozan
adaletsd.zlik ve dervıişleri bozan da riyadır (9).
Ahla.kın

·tasavvuf çerçevesinde veya ~tasavvufun ahlaki bir platformda tanımlanışı hakıkında ö-rnekleri çağaltmak mümkündür. Katip Çelebi, "Feya'idu'l-Hakaniye"ıden naklen ahlakı şöyle tammlamaktadır : "N efsin ziynetlenmesi için faziletleri kazanma ve· nefsin
aTanması için creziletlerden ·sakınma ilmid:ir." (lO) İslam tasavvuf düşüncesinin "şeyhu'l-ekber" C= en büyüık şeyıh) lakab:ın:ıı veTdiği ve Konevi gibi güçlü bir dalıiyi yetiştiren Muhy:Lddin İbnu'1-Arabi de "ta·savvuf- hikmet rve ahlak" a;rasında irtiba·tlar kurarak probleme açık
lık geürmek istemdştir. Diyor ki: " .. Tasavvuf sıfatı için gerekli şart:
iliıkınet sahibi bi:r hakim olmak:tıır. Şayet (böyle) olmazsa, insanın da
bu sıfattan bi.r na;sibi olamaz. Zim tasavvuf, bütünü ile hikmettir.
O, ahlaktır .. " (ll) Tasavvufun ahiakla ilişkisi talebesi Sadreddin Konevi'de ıde gözükür. İlerikd. sayfalarıda görüleceği gibi, kişinin fliilleri
onda niyet- aksiyon bağmtısı açısından ele alınmıştır.
"Hakikat Bilg.isi" adı altında tercüme eden
ve hazırlayan S' Uludağ, Dergah yay., İstanbul, 1982 s. 1·22
(8) Bkz. KUŞEiYRİ (A.), Risale, terc. S. Uludağ, İstall'bul, 198ı1, s. 45ı2
(9) HUCV:İRİ (A.), A.g.e., s. 2415
(10) KA'DİP ÇELEBİ, Keşfu'z-Zunıln .. , I/ı35, MEJB., İstanbul, 19411; DE VAUX
:<C.), Ahlak, İslam Ansiklopedisi, I/157, ıM.E.B., İst., 1965
(1.1) İBNU'L-AıRABİ (M.), El-Futuhatu'l-Mekkiyye, II/26'6, Dar-ı Sactır yay.;
Beyrut, ts.
(7)

HUC'VİRİ (A.), Reşfu'l-Mahcılb

1,
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1

Konevi'de Ahlak :
Sadreddin Konevi özel biır ahlak kitabı ya~mı,c; değildir. Onun
bu konudaki fikirlerini psikoloj~ ve ·tasavvuf gö:rüşleirinden çı.karmak
ıtayız. Gexçi o, hususi bir bahis olarak psikolojıi de yapmış değildiJ'.
"İnsanlrk mahiyetini" tarif eder ve açıklarken, ahlak, psikoloji ve
bilgıi teorisi halkkındaki düşüncelerini de serdetmişıtir. Zira, ahlaki
kötülüklerden linsan •rUihunun temizlenmesi, kendisinde bk "keşf"
yolunun ortaya çıkması ve böylece insanın metafizik hakikatıere
ulaşahilmesi için ele aldığı lmnular doğrudan doğruya aihlak probleminin sahasına giren konu'lardır. Ona göre xuhun asıl gayesi, salih
arnelle ve ahlaki dav.ranışlarla Allah' a yükselmeMir. Konevi ayrıca
linsanı mikroko~mik bk varlık olarak ele aldığı için onu :kainatın bd.rr
özeti ve hatta kainatın yaratılış sebebi olarak göirdüğünden "insanlık mahiyetini" ele ı:ıldığı zaman metafizikten aıhlak sahasına intikal
etmekıtedir. İnsanın kainatta işgal ettiği yerin ahlak bakımından bir
tasviri yapılmalı ki, ıinsan kendi fiilierinde ne dereceye kadar hÜ!rdür anlaşılabilsin. Burada elbette bir determinizm söz konusudur.
K1sac::ı, beli;rtmeik gerekirse Konevi, insanın seçme hür,riyetin~n veya irade hür·riyetinin sınırlı olduğu tezini savunmak.tadır (12).
Eserlerindelilahi deteı-minizm :görüşünde karar ıkılan Konevi ahkıonusunda ilahi determinizmin etkisi aUındadır. Ruhun antıl
masında ruh ve beden arasınıdaki ilişkilerin dikkate alınması onun
biricik kayıgısıdı•r. Şu farkla ki, beden iyi olursa ruh güzelliği artar,
kotü olursa ruh da kötü olur. Konevi şöyle d~yor: " .. Ruh aslında iyidix ( = tayyib), onun :mekanı ( = bedeni) iyi ise o zaman iyiliği
(= güzellıiği) artar. Şayet :kötü ise ( = habis), mizacına göre onu beden kötü yapar" (13). Konevi burada aJhlalkın doğrudan doğruya fizyolojiden kaynaklandığını kastetmiyordu. Onun ma:ksadı bir takırın
halvet, riyazeıt ve benzeri gibi tasavvufi elkzeırsi:zılerle ruhi olgunluğa
ulaşabileceğimizi söylemek istiyordu (14). Ahlaki değerler açısından
kötü kabul edilen bir takım bedeni temayüller düzeltilirrse insan ru·
hunUın değeri ve .güzelli.ği a·rtacakiır. Bunun için ilkin insam. fiilierindeki temayülle,rin maddi veya bedeni veohesinin düzeltilmesi gerektiğini se.vunmaktadı·r. Çünkü fiHler iyi olursa rruhun güzellıi·ği artacak, fiiller !kötü .olursa ruhun güzelliği kaybolacaktır. "Bunun doğlak

(12)
(113)

(14)

KiEKLİK

(Prof. Dr. N.), Sadreddin Konevi'nin Felsefesinde Allah-Kainat
ve İnsan, İstanbul, Hl47, s. 158-9
KONEVİ (S.), Şerhu'l-Esma'el-Husna, Arapça yazma, İst. Köprülü Ktp.,
No: 1'5·94, vr. 99b; Krş. KEKLİK (N.), Türk-İslfum Felsefesi Açısından Felsefenin ilkeleri, s. 242, Ed. Fak. ya:y., İstanbul, 'ı.987
KEKLİK (N.), TİF Aç. Fels. İll{., s. 242
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ruluğu

günlük hayatta ıda zaten <bellidir. Devamlı kötü ve gayT-i ah1temayül gösteren insanlarda görülen whlaki çöküntü
belli bir netice olduğu rgtbi, devamlı olaTak iyıi hasle'tler peşinde koşan insanların ruhunda bu ha<Sletlerin biTaktığı güzel alışkanlıklar
da ayni şekHde biır mü<Sbet netice meydana getirir" (15).
~aiki şeylere

Ahiakın gayesinin mutluluk
olduğunu vurgulayan ve böylece
"eudaimondste" bir daktırinin savunucuHu olan Konevi, insana haz
veren nimetleri de "maddi" ve "manevi" nimetler olma:k üze:re iıkiye
ayırır. Maddi C-ki bunlara süri ve zahiri nimetler ıde demektedir)- nimetle:rle o; yemek, içmek, şehvani arzular vs.yi; !Batıni veya manevi
nimetlerle de Him ,hikmet vb.ni kastetmektedir (16). Konevi'ye göre:
"Maddi hazlar aslında kötü değiLdir, kötü olan onlara düşkünlüktür.
Gerçekten de Allah'ın insanlara verdiği bütün nimetler -dince yasak edilenler bir yana- güzeldir" (1 7).
Bilği-aksiyon bağmtısı

ve Ahlakta

"doğruluk"

ilkesi :

Hz. Peygamber bir hadiS!inde: "Ameller niyetiere rgörediır .. " diyordu. Buradan ki,şinin fiilierini bir amaç için gerçekleştirdiğini ve
her fülm ( eylemin) belli bir niyetle yaptığını anlamaik ka bildir.
Niyetler muayy,en bir bilginin insanda uyandmıdığı isteklerdir. Bu
ifada bir bHgi aksiyon bağınüsı söz konusudur. Konevi de bu bağın
ıtı üzerinde önemle dU!rur. Şematik biT ahlak tasnif:i. onun tı.hlak felsefesi hakkınıdaiki dü,şüncelerini derli toplu olarak gözönüne serer.
Saidreddin Konevi ve hacası Muhyidddn İbnu'l-Araibi'ye ait olan bu
şemada esas kabul edilen ahlaki prensip "doğruluk" (
müstakinı)
dur. Doğruluk, söme, fiHde ve kalbde aranmaktadır. Bu ilke açısıri
dan insanlar 7 kısma ayrıhnaktadırlar. İbnu'l-A:rabi insanın kendiinde bir hikmet vuku' bu1duğunda, o hrkmetin sahiıbi mi yoksa hamiıli
mi olduğunu, insanın bizzat kendisinin bilebilmesi için bk oriterıi.uriı
veya bir ıoto-kriti:k olarak teklif etıtiği bu tasnif (18), Sadreddin Kcinevi'de ilahi tecelhleri elde eden insanın kendisinin hangi tasınifde
yer aldığını :kendisinin belirliyebilmesi için kuHanılmıştır. "İcazu'i
Beyan"ın konuya ilişkin kısmını aynen tercüme ediyoruz ve Konervi'yi diniiyoruz :

=

=

" .. Bil ki, linsanlar
(15)
(16)
(17)
(18')

KEKLİK

"doğrulul{"

hususunda yedi

kısma ayrılırlar:

(N.), Sad. Ko. Fels., s. 164
KONEVi (S.), Şerhu'l-Esma .. , vr. 93!b
EKLİK (N.), Sa. Ko. Fel., s. 164-,165
:tBNU'L-ARABİ (M.), Meşahidu'l-Esrari'l-Kudsiyye ve Metali'u'l-Envari'lİlahiyye, Arapça yazma, 74 vr. 15 st. 211 7x13<0, 1,50x88 mm.,
Nesih, istb.
tar. 1317 H., Süleymaniye (Hacı Mahmut Ef. 272·9), vr. 72b, 73a
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I. si sözde, fiilde ve kalbde doğru olanla-r. II. si ka;lbde fiilde doğru
olup sözde doğru olmayanlar.Eu iikisi kurtulmuşla·rdandır ama birincisi en üstün olanıdır ( = insan-ı kamil). III. sü fiili ve sözü doğru
olup kalbi doğru olmayanlar. Bu da başkasına faydalı olup lkendiine
zararı dokunanla;rdır. IV. sü sözü ve kalbi doğru fiili doğru olmayanlwr. V. si sözü doğru fiili ve kalbi doğru olmayanlar. VI. sı kalbi doğ
ru, fiHi ve sözü doğru olmayanla·r. VII. si fiili doğru, kalbi ve sözü
doğru olmayanla;r. İşte bunlaf: bazısı bazısından üstün olsa da (durumun) lahlerine değil, aleyhlerline olan kişilerdi:r. Burooa sözde doğ
ruluiktan maıksat, .gıybet, nemime ve benzerlerini kişinin terk etmesi
demek değildir. Zaten fiil buna şamildir. Bumda sözde doğruluktan
muraıt, başkasını do~ru yola kşat etmektir. Bazan insan i·rşat ettiği
şeyden 'kendisd. ari olabiliır. Meseleleri senin için apaçık bir örnekle
bir araya getkeceğiz. eDiyoruz !kil , mesela bir adam namaz em;rini
anladı, hakika;tine vakıf oldu ve son-ra onu başkasına öğretti. Bu söz-de doğrulu:ktur. Sonra vakti girdiğinde zahi'fi .ta'dil-i erkana riayet
edere:k bildiği ve u3ülü üzere eda etti. Bu da fiildeki !doğruluktur.
Sonra, bu namazdan AHalı'ın isteğinin Allahla beraber (olma şuuru
içinde) huzuru kalb olduğunu bildi ve yerine getirdi. Bu da ka;lbdeki doğruluktur. Böylece, sen de geriye kalan diğer kısımla·ra var kı
yas eyle. İnşaallah isabet kaydedersin" (19).
Sadreddin Konevi'nlin bu

açıklamalarını biır şema

Söz

Fiil

Kalb

I

+

II

-

+
+

III

-

-

+

V

+
+
+

+
+
+
-

-

VI

-

-

VII

-

+

+
-

IV

ile gösterelim.

Sadreddin Konevi, verdiği misal d:iik:ka te ahmrsa, sözden; başka
olan öğütler, fikirler kastediyor. Kalbden o, bilgiyi, daha doğrusu yapılan fiilin ne olduğunu ve ne olması gerektiğini kişıi-

lar:ıuıa yarra;rlı

(19)

KON!EVİ

(S.), İcazu'l-Beyan Ii Tefsiri Umnıi'l-Kur'an, Dairetu'l-Ma,'arifi'l-Nizamiye Ma1ib., Haydara:bat, ts. s. 265-6
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nin idrak etmesi ve bilmesini anlıyor. Fiilden de müsbet olan fiiUeri
eksiksiz yerine rge·tiırmeyi kastediyor. Şemadaki menfi durumlara geılince Konevi, kişinin müsbet olan şeyleri yapmaması şeklinde değer
lendirmiştir.
Da,ha açık bir ifadeyle, iyi bk hareketi bk başkasına
tavsiye etmemek :ı:nenfi olarruk değerlendıiırilmıiştir. Yoksa başikasına
kötülük tavsiye etmek değildir. Yine onun verdiği misalde fiillerdeki
menf.i hususlar için de aynı şeyleri söyliyebiliriz. Fidlde menfilik, iyi
olan şeyi yapmaJmaktıır. Yoksa kötülük etmek demek değildir. Kısa
ca Konevi'nin bu tasnifinde ve verdiği misalde menfi a!hlaki dav.ranİşlar sadece "iyi" ve "güzel" olan şeylerin yapılmamasıdı·r. DolaJYı
sıyla iyJ ve güzel olan bir şeyin yapılmaması, tav-siye edilmemesi ve
haJrtta bir kötülük karşısında kayııtsız ikalınması Konevi'ye göre menfi olan rhususlaroır. Böylece Konevi "nemelazımcılık" zihni.yetini
menfi ahlruki bir davranış olaırak görmektedir.
Şimdi

meseleyi biraz rdaha genriş tutarak, menfi ahlaki davranış
"R.ksini yapmak" şeklinde ele alalım ve ortaya çıkacak durumu
gösterrneğe çalışalım. Prof. Keklik'in de beUrttiği gibi, söz, fiil ve
kalbden, "söz= doğru sözlülük, fiil =iyi davranış, kalb =temiz
lra1bli1i:b: veya iyi niyet" (20) karşılığı olaralk ele alalım. O zaman göreceğiz ki, I. gruptakiler, bu üç vasfı müsbet olmalarından dolayı ahlaken en üstün olanların teşkil ettiği gruptur. II. leri de Konevi "kurtuluş" yolunda göstermektedir. Gerçekten d.nsanlaa:-da esas olan niyet ve fiildk. Tevazu gereği yaptığı bk takım hay:ı,rlı fiilleri ve iyi niyetlerıini rgururıu ve kibirden korunınalk maksadıyla kişinin gizlernesi ahlaki bir davramştır. III. grubu teşkil eden insanlardaki tek kusur ise niyetleır-indeki kötülüktür. Dolayısiyle onların doğru sözlü
oluşları ve kimseye zarar vermeyen fiillerinden dolayı bu gibi insanlar Konevi'ye göre sadece "kendine zararı dokunan" kimselerdir (21).
"Nihayet gerıiye kalan IV, V, VI, ve VII. g·ruptaki insanlar ise Konevi tarafından menfd. olarak taNsif edilmişlerdir. Çünki dikkat edilirse onun nazarrında en kötü davranış niyet ve fiildedir. Niyetieti'in ve
fiilierin köıtülüğü, başkalarını zarara ·soktuğu için Konevi •tarafın
dan menfi ahlak (veya ahlaksızlık) şekliinde tasvir edilmiştir. Nitekim IV, V veVI. kategorilerdeki insaniann ıhepstinde müşterek olan
tara;f fiHlerde kusurlu olına;kıtır. Sonuncu .gruptaki ayrıllik ise fiHlerde
doğ.ru
olunsa dahi sözlerinde ve niyetlerinde gayr-i a.ihlaikidirler.
Fakrut lböyle insanla;r Konevi'nin nazarında aynı şekilde menfi sayı
lırlar. Nihayet bütün bunların sonunda bir sınıf daha va·rdır kd, Konevi onların adını da!hi anmaz. Ne sözü, ne fiili ve ne kalbi doğru
ları

(20)
(2·1)

K:EKLİK
KEKLİK

(N.), Sa. Ko. Fels., s. 165; aynı yazar, Fels. İlk .. , s. 243
(N.), Sa. Ko. Fels., s. 16'6
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olanle,r ... Bu sonucu ve zikredilmeyen kategorideki insanların ahlak
çerçevesmde düşünülmesi zaten caiz değildir. Şu halde insanlık mahiyetini araştırırkan tinsanın ahlaki değerleriini gözönünde tutmak
icabeder. Kainatın yaraıtıcısı olan Allah'ın her şeye yayılan rahmeti,
bir küçük kainat olan C= mik:roko:zım:iJk varılıik) insanda tecelli e•tmektedir. Ancak ve ancak iyinin, güzelin ve mükemmelin kaynağı olan
Allah, kıUnatta bu sıfatlaxıyla tecelli etmektedd.r. Şu halde, ideal olarak, ah1aksıZıl1k, kötülülk ve çirkiulik, ancak hayali şeyiJeırdir. Çünıkü
fizikte rreel olan şey ışıktır; kruranlık ise ışı.ğın yıakluğundaJn ibamt
oLup gayr-i haktkidir." (22).
Yine Konevi'nin yukarıdaki şemasına dönelim. Menfl vasıfla:rı
ve kişilerti genel bir değerlendirmeye tabi tutalım. Meseleyi fer.t ve
toplum ilişkileri açısından bakarak, diğer sahalara yani ekonomik,
kültürel, politik ve sosyal sahalara intikal etürelim ve örnekler vermeye çalışalım. IV. gruptakHer de, görüldüğü gibi, iyi niyet ve doğ
·ru sözlülük müsibet ama fidlde bir menfilik söz konusudur. Mesela
bir baba. oğlunun sigara ve içki kullanmasını istemesin. Bu onun bir
iyi niyetidir. Bu iyi niyetini güzel sözlerle takviye ederse bu da sözdeki doğruluğunu gösterir. Ancak kend:isd. oğlunun karşısında bunları yaparsa bu da fiilde:ki menfiliktir. V. yi örneklersek; bir tacir kötü bir malı, müşterisine sa•tmak ve onu 'kazıklamak isterse, ne kadar
doğru sözlü olursa olsun, güzel sözlede onu ikna eıtmeye çalışırsa çalışsın, niyetinin ve fiiliinin kötülüğünden dolayı menfi klasmanda olmaktadır. VI. sı için ne ryapacağım ve neler diyeceğini bilmeyenler
veya sözleri ve fiilieriyle topluma zararı dokunan kişiler, ne kadar
iyi niyetli olurlarsa olsunlar menfi vasıflı kiŞ!iler zümresinde yerlerrini almaktadırla·r. VII. si ise, h&m kötü kalbii olanlar ve hem de sözleriyle fenal:rk ıtelkin edenler belki kanun zoruyla müsbet fiiller iş
leyebilirler ama 'bunlar da ahlaki açıdan toplumun en alt klasmanın
da bulunmaktadırlar. Konevi'nin tasnifinde yer almayan sekıiZiinci
gruptakiler ise, a;hlaki bir klasmana dahil edilmesi mümkün olmaryan kişilerdir.
Değerlendirmeler

ve sonuç :

İnsan, söz ve davranışlarıyla toplumdaki diğer insanla-ra müsbet veya menfi etkilerde bulunan bir varlıktır. Bu nedenle K!onevi,
yukarıdaki şemada gösterildiği gibi, ffil- söz ve kal b C= niyert) prensipleriyle insanın ·sosyal bir varlık o1duğunu ve ahlaki değerlerinin
fe:rıt- toplum ilişkileri platformunda ele alınması kanaa·tindedilr. Öte

(22)

KEKLİK

(N.), A.e., s. 166
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yandan fiiller niyetiere ıbağlı olduğundan, niyetin müsbet oluşu fiıi
ldn müsbet olmasını sağla;r. Şaıyet niyet veya fiHin biri müsbet diğeri
menfi olursa, o ıkiş-inin her hangi bir dstikrarı yoktur ve Konevi'nin
onları adeta çarpık ruh1u insanlar olarak gördüğünü söyliyebiliriz.
Hatta o kişiler kötü niyetlerini veya kötü fiilienini kamufle etmek ve
meşru göstermek için başkalarını güzel sözlerle kandırmaya çalışsa
la;r bile, Konevi'nin me:zkur taıblosunda kendilerine uygun bir yer bulabilecelderdiJ".
Kur'an'da (23) " .. Kullun ya'mel 'ala şa:kileti!hi.." (Herkes kendi
•temaryülüne göre davranır) buyurulmaktadır. Temayüller, bedeni,
ruıhi ve zihni olan kıişisel eğilimlerdir. Bu eğilimler bk yandan mdzacın diğer yandan alışıkanlı:hların verdiğ-i huylar veya karaMerierin
istikametidir. Dolaryısıyla her insan fiilind ( eylemini) ,şahsiyetini
üzerine otuvttuğu karakteri doğrultusunda dcra etmektedk. ıİşıte bu
karakter yapısı, insanın kal b ( = niyet), fiil ve sözleriyle faaliyet
alanına çıkar ve bunlar için btr sMk ( = motivation)
görevini ifa
eder. Bunla-r arasındaki tutarsızlık değişik flmrakterler a·rası gidip
gelen, henüz şahsiyeti oturmamış kişilerdir. Konevi'nin pek taıbii ki,
bunları menfi vasıflılEl!r a·rasmda tasnif eıtme:kte hiçbir beis görmediğini söyliyebiliriz.

=

Huyların güzelleşmesi,

yukarıda

da belirttiğ-imiz gibi, bedenin
güzelleşmesi yani davranışların veya fiilierin güzelleşmesi anlamın
dadır ki, ahlaki değerler istikametinde niyetin güzelliğiyle gerçekleşecektir. Bunun için akılla kontrol edilen bir irade vazıgeçilmez ıbir
unsurdur. Ruh za;ten güzeldir. Ruhi güzellikleri keşf, niyet- fiil ( = aksıiyon) bağıntısının müsbet oluşuyla ortarya çıikar. Bu da pek taıbii ki,
irEllde terbiyesi ve eğitimin bir sonucudur.
Diğer yandan K:onevi, niyet- söz ilişkisiyle "doğruluk" açısından
da bir münasebet görmektedir. Konevi, "Düşündüğü ile söylediği bir
olursa doğru insan işıte odur", mutluluğa ulaşmak iiÇin, insana doğ
ruluk lazımdır, insanlık doğruluğun (öteıkD adıdı·r" (24) diyen Kutaügubilig'in yazarı Yusuf Has Hadb'ten farklı düşünmez.

Konevi'nin ahlak felsefesinde mihenk taşı olarak ileri sürdüğü
doğruluk ilkesi, insanı lhem kendi kendine, hem de içinde yaşadığı
topluluğa karşı dürüst davranmaya zorlar. Gerçi, bu konuda onu
Stoa ekolüyle bir irtibat kurmaya imk'an verecek bir benzerlik için(23)
(24)

.Kur'an XVII/84
YUSUF HAS HACİB, Kutadgubilig, R. Rahmeti Arat çevirisi, TTK, Ank.
1985, No : 86·2-3, 865

56

Doç. ıDr. İsmail Yakıt

de gö:rebHiriz ama, onu ne stoacılar ve ne de İlkçağ'ın diğer filozofgibi "individualist" sayamayız. O, düşüncesinde fert- cemiyet ve
vıicdan ilişkilerini daima gözönünde ·tutmuş, ıhe.r insanı ve her cemiyeti ahlaıki davranışlar açısından 'bir değerlendirmeye Utbi ıtutabiile
ceğimiz biT şema sunmuŞJtur.
ları

İnsanın mutluluğu konusunda,
gerek Eflıltun'un ve gerekse
Aristo'nun fazilet anlayışına çok yaklaşmış olduğu görülse de, bir
Türk-İslam filozofu olarak vahyedilmiş bir hakikatin anlaşıhp uygulanmasında en ideal fazilet örneğini
"!insan-ı kamil"in şahsında
göstermiştir.

Kant'ın "ödev ahlakı" diye adlandı-rdığı Lhususda hiçbir gaye ve
fayda yoktur. Bir şey sadece yapılması gerektiği için yapılma:ktadır.
Halbuki Konevi'de her fiilin bir gayesi ve faydası dikkate alınmış
tır. Fayda yanıi "pragma" konusunda J. S. Mill ve W. James ile hem
fikirdir ve hatta selefieridir ama, Konevi onlar gibi müsbe.t ahlaki
davranışları tümüyle "fayda" Cpragma) ilkesine oturtma:rnıştır. Nitekim öyle fililler vardır ki, ilkin şer imiş gibi .görünür, fakat onun
hayır olduğu çok zaman sonra anlaşılır. İşte bu nedenle o, tıpkı hocası İbnu'l-krabi gibi ahlaki unsurları, değişmez ve her zaman geçerli olabilecek bir ilke olan "Doğruluk" prensibine irca etmiştir.

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.

Gölpınar
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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.

Selçuk Dergisi I. Sadreddin Konevi Özel Sayısı

--------------~~

65

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'.

Fo

SADREDDiN KONEVI'NİN HADİSÇİLİGİ

Prof. Dr. A. Osma;n KOÇKUZU
V:ı;siyet-narrnesinde, "İshak oğlu Mulhammed :vahid ve ehadd dlan
A1laili. zü'l-celM'e inanmıştır. O Allaıh, tek'tir. İhtiyaçtan ve noksandan annmışür. Kendisi ne doğmuş ve ne de bir kimseyi doğurmuş
tur. Ona eş, küfüv ve denk olacak bir varlık da mevcut değildir" sözleriyle, son din İslamlığ·a ~nanç ve bağlılığını ilan eden, "dostlar beni
iyi duala·rla ansınlar. Her türlü ha·klarını bana helal etsinler. BiJdikleri meşru haıklarını helal kılsınlar. Benim bıraktığım bilgiler de onlara helal olsun diyerek" açl'k kalp'lilikle, ilim sahibinin, maddi haklardan çoik daha kutsal ölan öğretim-eğıiıtim hakkını cömertçe he[al
eden büyük sufi, hadisçi ve Türk düşrünce ha;yaıtımn seçkin siıınası,
Sadreddin Konevi, reMörlüğüıınüzün çalışmalarıyla, Türk gençhğine
ve sayın miısMirlerimize ilk kez 1tefenuatlı bir 'Ölçüde tanıtılacaktır.

onun; hayatı, ilmi şahsiyyeti, eserleri gıibi yönlerine teması diğer rtebliğ sahiplerine buak·arak, hadisle i~giılisi üzerinde duracağız. Müsta:kil çalışması olan, "Kırk Hadis"ini de b~r değerli
tebliğ sahibi işleyeceği için, oma da sadece atıfla yetineceğiz.
Biz bu

I -

tebliğde

1

HAYATI VE İLMI ŞAHSİYYETİ

Fikirlerinin

ağırlığı ıve farklılığı ıselbe:biyle,

üzerine nisyan perbirisi de Konevi'dir.
İbn-i Arabi'nni eser ve fikirılerini drünyaya tanıtan tek kaynak olmasına .rağmen,
onun eserlerinde Konevi'nin adının ziikredilmemesi,
muhtemelen Şeyh Sadreddin'in Türk asıllı olması, diğer müslüman
milleıtlerin onu tanımasını engellemiştir. Bunda eserlerinin, Konya
ve Türkiye kütüphanelerine mahsur kalışının da etkisi büyüktür.
Dünyanın ünu gereğ·i :gibi ıtanımaması,
bir bakıma izah edilebiUr.
Bizim onu gerek.tiği ölçüde tanımayışı:nıız, tamamıyla bir haıta ve eksikliktir. Adına cillt'ler dolusu yazılması, kendisinin ve öğıretisinin didik didik işlenımesi, her dönemde Konevi mütehassısı fertler·in yetiş
tiirimiş olması gerçeği, hiç lbir dönemde gözler önüne alınamamıştır.
A:zıiz milletimizin inanış rüıslwbu ve zemini, böylesi büyük[erin tanındesi

çekilrneğe çalışılmış

ilim

·a.damJarından

,.
,·
,·
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ması

ile ancak .tanınabilir. Tarihi ŞaJhsiyeltlerimizi bilmediğimiz,
fazilet ve hatalarımızın kaynağını bu'lamadığrmız
takdirde, kendi öz kökeniımiz üzerinde kendimize geılmemiz, yük3elip gelişmemiz müm~ün olmayacak!tır.

inançlanmızın,

Malaıtya'da doğup

Konya'da

yaşamış

olan Sadrreddin Konevi'nin

adı Muhammed b. İshak'tır. BaıbaJSı Meodüddin İshak, Selçuklu sarayına yakın,

elçiliklerde bulunmuş bir ilim ve devlet adaJmıdır. Mecdüdd-in, sarayda şehzadelere ve sultaniara hoca'lık da yapmıştır.

Konevi'nin H. 605/M. 1207 yılındg dünyaya geldiğini tarihçi Kerimüdin Aıksarayi haber veri.r. (1) Niıhat Keklik bu ·tarihi H. 606 /M.
1210 ıQilarak kabul eder. (2) İbrahim Hakkı :KO'llyalı'ya :göre de Sadreddin Konevi, H. 605/M. 1207 yılında doğmuştur. (3) Şeybin vefat
tarihi her üç kaynağa göre H. 673/M. 1271'dir.
Bazı

yazarlar onu müreffeh bir hayat içinde; ıköşk ufağı evinde
gösteri.rken, diğerlerine göre Konevi, zengin bir haya•t süır
memtştir. Ha c e C i ha n isimli dostunun temin ettiği, bugünkü Wrbe, hanikah ve mescidin yeri onun evidir.

yaşamış

Sadreddin Konevi Haleb'e ve Mısır'a seyahaJtler yapmış, ömrünün 15 yıllık bır döneminde, manevi büyüğü ·ve hacası ·Saydığı İ b n-i
Ara b i ile bi-rlikte oLmuştur. Bu müddet için, f·arklı görüşler de rvardır. Ömrünün .ka1an kısmında; eğitim, öğ.retim, irşad ve tasnif faaliyetleriyle gününü geçirmiştir. Resm.i ıgörevi bilinmemektedir. !Bir kı
zı, bir oğlundan söz edilir. Oğllunun, düşman süfi teşekküller ~tarafın
dan öldürüldüğü veya kend.ıl eceli ile öldüğü Tivayetler arasındadı:r.
Kızı S e k i n e ise, ısülalesini sürdürr-en tek kaynak olmuş!tur.

A.

Konevi'nin ·ilim ve Fildr Dünyası ı

Sadreddin Konevi, Tefsir- Hadis -Fıkıh gibi şer'i ilimleri okutarak
ve öğrencileri ile müslüman halka bunları aktararak ömrünü geçiren bir din alimi değiildir. O, İslami ilimleıri öğrenmiş, ama daha çok
dertini zevıkler, felsefi bilgiler ve farklı bir tasavvuf ha·lesi içinde yetişmiş; müıtefekkir, süfi, bizzaıt bi·Lgilerini kendi ruh dünyasında tec·:rıübe ederek yaşayan bir alimdir. Eserlerinde yer yer beUrttıiği gibi
(1)

(.2•)
(3)

Kerimüddin Malımüd Aksarayi, Müsameratü'l-Ahbar, Osman TURAN neş
ri, Ankara, W4·4, s. '119.
Nihat Keklik, Sadreddin Konevi'nin Felsefesinde Allah-Kainat ve insan,
istall!bul, 1-9717, s. XI.
İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitaıbeleri ile Konya, Tarihi, Konya,
1964, s. 4'94.
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onun tealimi (öğretisi) "seçk·in zümrenin de seç'kini", yüce ruh yapılı kişilere yöneliktir. Bu ,giibi insanlar da cemiyetlerde gayet azdır.
Bu ta;bEt.ika dışında, Konevi'nıin çevresindekilere, idrakloci seviyesinde irşadlları da olmuştur.
Ahmet Ateş, İbn-i Arabi'yi ve öğrencisi Konevi'yi : "Düşünce maiT.zemeler·i değişik kaynaklı, fikirleri halilta halinde sunan, meczedemeyen, fikirlerinin tarihi değerı oLan, d1ni açıdan bu fikirlerin münakaşasının yersiz oLduğu, büyıük şiir ve nesiT ustası şahsiyetler" olarak görür. (4)
Tarihçi ve hadis alimi Z e h e b i de onu, "ittiha.t fiılminin önderlerinden ıbirisi" ıolarak gösterir. (5) Kone•vi'nin, rv·aJhdet-i vücut fikir
·ve felsefesinin en büyük simalarından. alımasına rağme:ç., !ittiha:t taraftarı . sayılması münakaşa edilebillir. Aynı zat mesel.a İ b n u ' 1F ar ı z ö m e r b. A ı i adlı süfiyi tamtırken ittihaJt fikrine temas
eder ve onu: " ... bu büyük bir beladı.r ... sen onun şiirlerini iyice düşün, acele davranma ... ısüfiler haikkında iyi zan besle" cümlesiyle sı
yanet eder. Buradan anlaşılıyor ıki, profesör Ateş'in de dediği gibi,
bu fikirleri ·sılfiyane ':bir sa:rhoşluk (sekr) halinde söylenmiş sözler
olara abul, bior çok süfi ha>kkında uyguılanan bir hoşgörü formülüdür. (6)
Konevi ve hocasının fikirleri için söylenmiş, birbirini nrukzeden
sözler, değerlendirmeler ve fe,tvalar e.k·siik olmamıştır. Bize 'Öyle ge:liıyor ki, onunla ilgili konuşan pek çok kişi, eserlerinden elde ettiklerinden hareket etmemekte, 'bazan başıkalarının fiık·rini tekırardan
ibaret davranışlarda bulunımaktadır. Y1ne öyıle zannediyoruz ki, onun
aınlaşılmwsı, bir .takım uzun ön hazırhk çalışmalarına, diksiyonerlere, ıstılah lügatlerine, denemelere, biyograrfi'lere ihtiyaç .göstereceiktir. Ülkemizde bir deneme'yi müstesna tutacak oli.ırsak, yüzyıl
la:ndLr henüz bir şey yapılmamıştır diyebiliriz.
1\jonevi'nin vasiyetinde, ıi.slama oılan <temiz imanını satır satır izlemek müdmkündür. O, netice itibarıyla, bruba rve annesinden; yani
cemiyeıtten gördüğü, içinde uygulayarak yetiştiği şifahi ve arneli
müslümanlığa bağhdır. Amel hayatı da nokısansındır. Cenazesinde
kelime-i tevhid haıtmi gıibi bir toplu zikrin yapılmasını isteyecek kadar nafileye bağlı ıkimse, Allah'ın emirleri hakkında bozuk inançla
yaşamcı.mıştır. İttihat ehlinin inançları, zahirde Konevi'nin bazı fi(4)
(5)
(6)

İslam rAnsiklopedisi, Muhytddin İlbn el-Ambi maddesi, vur, s. 5514-'5•515.
ez-Zehe:bi, Tezkiretü'l-Huffaz, IV, s. 67.3.
İA, VIII, s. 5'4, 541, 655; Zehebi, Mizanü'l-İ'tidal, III, s. ılı24.
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kirlerine benzeye:bmr. Fakat onlar tamamen ayrı sapık bir zümred•lr.
Kendilerinin islam toplumuna ve devlete karşı politik faaliyetleri
mevcuttur. Vahdet-i vücutçuları, ehl-i iıttihat olarak görmek müm·
kün değildir. Bu olsa olsa ka'ba bir benzetme olabilir. Eski çağlaır tslam Dünyası, aynen günümüz gibidir. Herkes diğerini damgaılama
peşindedir. Ölçü ve sisıtemlerde netlik yoktur. Farklı görüş sahiplerinin aynı adla, bir alimin •ti'ksindiği bir grup veya fikirle damgalanması düşmanın takti.ği gereğidir.

Gerek Konevi ve gerek hocasının, vefatıarına yaıkın, meşgul olfelsefi pr.o:blemlerin terkedilmesini istemelerinden de söz edilmektedir. Bazı yazarıara göre Sadreddin Konevi, ömrünün ıson demlerinde hadlsle meşguliyeti çıkar tek yol olarak görmüş, vasiy-at- namesinde de, diğer meşgaleleri yasaklamıştır. Ahme:t A.teş bunu :
"Ehil olmayan kişilere, her alimin yapabileceği bir tavsiye olarak görür." İbn-i Arabi'nin, fikirlerinden vazgeçtiğini kabul etmez. Çünkü
ona göre böyle bir tavsiye, "şeyhin haya-tını dolduran tecrübelerden
şüphe etmesi demektir", ki bu mümkün değildir. (7)
dukları

A'kıl

yürütmeye ve felsefeye karşı çıkan tavırılarına rağmen gezaman aklı kullanan ve farklı anlamda da olsa felsefe yapan,
ilahi feyz ve keşfi ön planda tutan, antiık felsefeyi bi'Tinci elden okumrus:ı bile, onu okuyanları okuyup tenkit eden, ittihat ve hullıl gibi
sapık fikıirleri beğenmeyen Konevi (8), semboller kullamşı, ağır yazışı, dilinin ikendilerine ait terminoloi ile yüklü oluşu ... gl bi sebeplerle, vasa-tın ıüstündeki bir ta-kım zeka·lar tarafmdan bile anlaşıla
mamıştır. Din ısülahlarının bir kısmını, kendine göre farklı te'vil
edişinden dolayı tenkıit edHdiğini; mesela Ar ş 'a
Felek el-Atlasi,
K ür s i 'ye ise felek es-Sevwbit adını verdiği, onları kadim \Sa:ydığı
iqin; dine aykırı hareket ettiğini belir·ten KMip Çelebi, şu sözleriyle
de onu takdirden ·kendisini alamaz: "Fakat bu şeyıh, diğer te'vHlerinde, akıl ve ruhu açacak, genişletecek yeni şeyler getirmiş bulunmaktadır : (9)
·rektiği

t~ ı ..u u' ~' )
( . . . ~i J t...::_, ,; ~ ..u ı_, J 4]1_, » ..ı...ı:J ı

~ ~ ~~_,\:.ı 1 }
B.

İA,

J t ..ı..ıi

..li

Eserleri :

Bir alimin ilim ve
(7)
(8)
(9)

L..,

fiıkir hayatının,

VIII, s. 540-541.
Nihat Keklik, a.g.e., s. 4, 6, 7, 8, 9, 10, !14.
Katip Çelebi, Keşfu'z-Zunün, I., 33•5.
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seyr ve sülükünün belgeleri, kendinden sonrakHere bıraktığı eserleri ve fikirleri olsa gerektir. Konervi'nin çok küçük yaşta İbn-i Arabi'yi babasının çev.resinde görmesi ve ondan fikren etkilerrmesi mümkün görülmektedir. Bazan menkabe mwlzemesi içinde verilen (Konevi ve İbn-i Arabi yakınlığı, daha pe-k çok çalışmaya konu olacaktır. Üvey babalık a<Bılsız, öğretmen-öğrenci ilişkileri şüpheli olsa bile,
İbn-i Araibi'nin Suriye'deki ikame,ti sırasında Konevi'nin .onunla ıkal
dığı, ömrünün son demlerinde, genç bir yakını olarak Şeyh-i Ekber'den faydalandığı lmvveW ihtimal olara'k değerlendirihnektedir. Bütün l;ıunlar bize, hayatta olmasa bile, ölümünden sonra Sadreddin
Konevi'nin, şeyhin eserler~nin tamamını elinde bulunduran, onun
twsavvuf meslekini daha da farklı bir şekilde geliştirip yayan kişi olduğunu ,gösterir.
Kaynakların ıbe-lirttiklerine göre, İbn-i Arabi'nin
sis,temi, Sadreddin Konevi hanikahı aracıhğıyla, önce Sur;iye'ye, Mı
sır'a, daha sonra da İran'a ve da;ha doğuya yayılmıştır.
Osman Ergin >tarafından hazırlanan oldukça tam bir listede görülen eserlerin: Tasav,vuf, ahlak, metafizik gibi ilim ve disiplinler
başta olma;k üzere geniş bir alana yayıldığı müşahede olunmakıtadır.
Yarım kalmış bir Kırk Hadiıs şerh~ ve bir Fat·rha :terfsiri, onun doğru
dan dini ilimle·re dair yazdığı eserleridir. Oldukça malıdut imkanlar içinde yapı~an ve 22 eseri ihtiva eden fbu liste, belki de Konya'daki eserleri görülme-den tanzim e-idlıniş bulunmaktadır. Bu listenin
her an kabarınası mümkündür. Yapılacak yeni çalışmalar bir çok
eseri gün yüzüne çıkaracaktır. Bu yeni çalışmalar bize, yeni eserler
tanıtacak veya bir takım isnaıtları da kabul etmey·acektir. Bu durum,
yazmalar elde edildikçe bütün ilim dalları için .geçerHd:ir. Ben kısa
çahşmam arasında adına rasladığım iki eserini vermek isterim. iBunlar ye-ni eser olabileceği gibi, ikinci bir adlandırmı:ı, veya şeyh'e isnad
olunan bir eser de olabilir. Ne var ki, kendi ifadeleri içinde geçişi bize yeni eser ıintibaını vermiştir. Konevi, Miftahu Garybi'l-Cemve'lCud'd:::ı Cv. 15 a), "Keşfu Sirri'l-Gay.reh An Sirri'l-Hayreh" adlı bir
eserinden söz eder. Aynı şekilde Fukuk Cv. 101 b) 'ta öğreniyoruz iki
onun, "el-Vefa bi'l-Keyli Ve':l~Mizan" adlı bir eseri daha vardır.

II -

KONEVI'NİN HADİSÇİLİGİ

Konevi'nin muhaddisliğini isierneden önce, yaşadığı dev,irdeki
dünya hadisçiHği ve Anadoludaki durum üzerinde bir kaç cümle ile
bilgi arzedeceğiz. Daha sonra da onun hadis ilimleri ile olan ilgisine
değinecek, bilahare bazı eserlerindeki hadis dağılımına işare-tle bahsi sana erdireceğiz.

'
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A.

Yedinci

Asıi-da

Hadis :

Hicretin yeddncı asrı, hadis ilimlerinin orijinal eserlerden mahrum ·kaldığı bir devir olmaktadır. Biyografi kitaplarına baktığımız
zaman da (10), bu rusrın, diğer asırlar ilmdar kalabalık olmadığını
görürüz. Daha çok eski eserlerin şerhedildiği bir devir sayılan yedinci asır, oriijnal kitapların kısaltıldığı veya onlara bağlı yeni ikinci,
üçüncü sınıf kitapların te'lif edildiği bir dönemdir. Oldukça erken
bir dönemde yaşamış olan en dikkat çeken zaJt, Ebu Tahir Ahmed b.
Muhammed es-Silefi ve Hafız .AJbdü'l-Gani, b. Sürür el-Makdisi olmaktadır. Abdül-Mümin ed-Dimyati ve İrbnu ebi Hamze de, yedinci
asırda adlarından söz edilen iki hadisçidir.
Hadııs

ilimleri Anadoluya ilk müslrüman bilginler eliyle geılmiş
tir. 1071 yılı, o günkü isirum dünyasının en büyük hadis €ıllimri Hatib
el~Bağdadi'nin vefat yıhdır.
Anadolunun Türkler tarafından fethi
müjdesi Bağda..t'a geldiği zaman, Hatip henüz onaltı gün önce vefat
etmiş bulunuymdu. (ll) Bu tarih Hicri 463'tür. Bu tarihten Kone·vi'ye kadar geçen 150 yılıllık dönemde, elbette önce Arapça olmaık !kaydıyla, hadisler ve hadis ilimleri, islamlaşan Anadoluda, az da olsa
okutulmuştur. Eldeki bazı eserlerin, Farsça tercemeleri, bazı kitapların haşiyelerine konulan farsça izah cümleleri, bölge halkının, henüz Him dili olmayan Türkçe yanında ilim ve edebiyat dili olarak
kullandıkları, belki de günlük dil olarak iıstimal eUikleiJ."i Farsça ile
irıtibatlarını da anlatmaktadır.
Kırk

hadis şerhinin başında hadis ilimierindeki behresinitı çok·söz eden Konevi, klasik manada bir hadis bilgini olarak
görüılmemiş .olacak iki, onu hadis biyografya kiıtaplarında bulamamaktayız. Yaşadığı çevredekıl ilim ve tasavvuf erihabından f~rklı olarak onun, hadis ilimleriyle devamlı meşgul olduğunu, s.on demleif'inde belki de tek kişinin bu olduğunu biliyoruz. Zaten, henüz 150 yıl
lık bir tarihi olan islami ilimlerin, bölgede i:ıim adamları eliyle ya.yıl
maısı ve okutulması tabıli olan bir husustur.
·lpğundan

B.

Konevi ve Hadis İliınieri :

Konevi'nin ıbir hadis alimi olduğunu söylerrken, onun klasik muhaddisler gibi: ömrü rivayet ve dirayet çalışmalarıyla geçen, gerıeik
ıtiğinde sırf hadis öğ•renimi için seyahatlere çıkan, belıirli görüşleri
(10)

Abdtilaziz Dihlevi, Büstanu'l-Muhaddisin, (A. Osman Koçkuzu tercemesi),
indeks bölümü, yedinci asır hadisçileri.
(ll) Hatib el-Bağdacti, Şerefu Ashabi'l-Hadis, Hatiboğlu m~ri, Ankara, 197·2,
. s. 19.
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ve y.olu olan bir muhaddis olduğundan çok, değerli vakitlerinin büyük bir 'kısmında, Hz. Peygamber'in sözlerini lkendisine meşgale seçen bir zaıt olarak ,görmek •temayülündeyiz. Böyle bir zata haıdis alimi demek yanlış olmaz. Konevi, mesela Mevlevilerden hadis konusunda çok farklıdLr. Teknik çalışmaları vardır, kütüphanesi ve görüşleri vaırdır.

MuhaJIIlJ11'ed b. İshak Sadreddin Kıonevi'ye yrukın bir dönemde yaşamış tarihçi .&ksarayi eserinde onun ilmi mevkiine ve hadisçi yönüne şu sözleriyle ıtemas eder: "der on zeman Şeyhulislam şeyh Sadreddin Muhammed hud. Alim-i kamil-i mükemmel Cv•eya mükeım
miD büd. Ber cevamii ulüm iıttıla' yafte, hususen der Hm-i hadis ki
der meşarik ve ımeğarib der on fen müşarün ileyh büd ... " CO devirde
Şeyhulislam Şey!h Sadreddin Muhannmeddi (vardı). Kamil ve mükemmel bir Mimdi. Bütün ilimiere aşina idi. Özellikle hadis ilminde,
Doğuda ve Batıda herkesin parmakla gösterdiği bir kişi idD. (12)
Hadis biyografi yazarı Zehebi, büyük hadisçilerin hayatını verirken, bk vesile i1e ona da temas eder, fakat hadisçiHğine değinımez.
Bizce Saıdreddin Konevi'nin hadi·s bilgini olarak değerlendiril
mesini gerekli kılacak bazı sebepler ve zorlayıcı amiller mevcuttur.
Bunları sırayla arza çalışalım :
ı.

Konevi'nin 28 (29) hflldis ihtiva eden bir eseri, onun hadis
derecesini gösrteren bi·r çalışmadır. Bu eserde orijinal te'viller ve tevcihler mevcuttur.
şerbindeki

Konevi'nin, bugün küçük ıbir parçası elde bulunan bk hadis
i!htisas kitaphğı olmuştur. Kendisine çok yaıkın döneımde yaşamış büyük muhaddislerin ve eski hadisçilerin eserleri bulunan bu ikitaplık
bize, onun asıl meşgalesinin hadis olduğu fikrini verecek güçtedir.
2.

3. Sözünü ettiğimiz kitapların sayfalarında : günlük okunan
hadis miktaırını belirten kayıtlar, düze1tme ikayı:Narı, temellük kayıt
ları, mukabele kayıtları ve sema' kayıtları mevcutturr. Bunlar anca:k
hadisçilerin bulunduğu çevrede görülen belgelerdir.
4. Şerılı metodu, •te'villeri her zaman münakaşa edilebilir, fakat
orijina.ldir, hadi·sçiliğine deliJ teşkil eder güçtedir.
5.
farıklı

02)

Konevi, hadis şerhlerrinde, hadisçilerin tecrminolojisinden
olarak, ha;dislerde bir (sır) ve bir de Cmana) mütalaa eder.

Aksarayi, Müsameratü'l-Ahbar, s. 90, 119.
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Bütün hadislerde

"lmşfu

sirrih ve ida)hu ma'nah" --

) cümlesini

kullanır.

Açık,lamalaorı

tasavvu-

fi ve remzidir. Verdiği biLgiler kendi müşahade ve keşf alemine aittk. İşte bu tekniği, a;lışl!hnış ~ola ,ters düştüğü için münakaşa kabul
eder. Gerçi hadisleri bu tür açııkiama tekniği, yaklaşıik Konevi'den
üç yüz sene önceden rvarıdır. Konevi'nin ki,tapları arasında bulunan
Ömer el-Mukimi ed-Dineveri'ye aiıt Şerhu'l-Mesail adlı eser ile (13),
Gülabqdlı sufi hadisçi Eibubekr'in, Miftahu Maani'l-Ahlbarmda da bu
tür şerhleri görmekteyiz. Fakat Konevi'deki izahlar son de;rece ikarmaşl!k; belki de o müşahedeleri bizzat yaşayan kimselerce aniaşııla
bilecek ka;rakterded:ir.
6. Sadreddin'in hadisçiliği fakihliğinden baskındır. Hatta fakibIere kıüçük bir tarizi de mevcuttur. Vasiyetinde lhadisçilerin kitaplarmda ,belirtilen şekilde yıkanmasını i,ster. Ayrıca, hadis kitaplarına
ayrıcalık tanır, diğer bazı eserlerinin satılınasını vasiye't eder.

7. Sufi1er bir cemiyeıtte ekseriyeti teşkil etmez. Konya'da o dönemde üç ayrı tarikat merkezinin hadisle i~gisi vardır. Diğerlerinin
ilgisi basittir, fakat Konevi'le;rıde bu iş tekniik manadadır. Kul[anılan
hadislerin sıhhat derecesi de Konevi'lerin lehinedir.
9. Hadisçiler, hadis sevkinde belirli tabirler kullanırlar. Konevi
kendisini bunlara bağlı hissetmez. Onu bu şekilde seı-ıbestliğe sevkeden sebep, rivayet Jmnun:larını aşarak: "Doğrudan Hz. Peygamber'denkeşf veya istifaza yoluyla veya başıka şeki:ller ile haberlerin alı
nabileceği, onu soru sorulabHeceği" hususundaki ıkanaatları olsa gerrektir. Hadisçilerr, böyle bir yolun ilıniliğini 'ka:bul etmemektedirler.
Konevi'nin Kırk Hadis şerhinde l l türde hadis sevkettiğini görüyoruz. Bunları sıra;lama;k bize bir fikir verecekttir :
a.

Allah'ın

elçisi dedi ki

b.

AJllwh'ın

elçisi. .. idi, 46. hadis,

c. Peygamberimizin şöyle
9, 19 ve 27. hadis-i şerifler,
ç.

Muttasıl

şeklindeki

ifadesi, 28. hadis,

huyurdukları

'bir senetle sabit oldu ki,

ı.

sabit

olmuştur;

5, 6, 7,

hadis,

d. Camiu'l-Usul adlı katipten ... , r'alancanın rivayeti olarak: 2,
3, 17 ve 23. hadis-i şeriner,
(13)

Ömer el-Mukimi, ed-i[)neveri, Şerhu'l-Mes:W, v. 19b; 23a, 25b, 3,3a, 41a,
79a, 99b v.d.
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e. Falancanın rivayeti ıolarak el-Cami' adlı eserden burada adı
geçen eser, bir önceıki eser de olabilir; Buhari'nin aynı adlı kitabı da
olabilir), 12, 15. hadisler,
f.
verişi;

Genellikle sahibi adı vererek, "falancadan"
8, 20, 21, 22, 24. hadis-i şer:ifler,

g. Es-SaJhih adlı eserde veya sahih hadisler
du ki: 10, ll, 18, 26. hadisler,
adlı

h.

Müslim'in es-Sahih

i.

Tirmizi falancadan rivayet etti: 25. hadis,

şeklinde

arasında

hadis

sabit ol-

eserinden, 13, 16. hadisler,

Ri,vayet olunur ki, 14. hadis. Son y.ol hasta bir ifade tarzıdır.
verilir. Yazarın kesin konuşmadığı analmına

j.

~temrlz sigası adı

Buna
gelir.

Bn hadis sevk yolları içinde; 1, 2, 3, 4. yollar her zaman için Hmi mgnada ıtenkide uğ,rayabilecek yollardır. Fakat, böyle yollarla
hadis sevkeden kişi; zaman kazanmak gibi sebeplerle, çok sağılam
bildiği haberleri de verebilir. Ama aksi de varid olabilir. 5., 8, 9, 10.
'yo1lar, aliım okuyucu tarafından kontrolü mümkün yollarıdır. 7 ve 8.
yolların ·ise kontrol ve araştırılması hayli güçtür. Bazan imkansız
bile olmaıktadır.
Özetleyecek olursak diyebilir ki : Kıonevi, hadisi ve illmle.rini, hadis sevk tekniğini bilmektedir. O, ıklasik hadisçilerin yolu yanında,
tenkide uğrayabilecek, ama kendi inancına ,göre güçlü sayılan yollarla da hadisleri vermiştir.
Kırk

race

CKeşfu Estari Cevahiri'l-Hikem El-MüstahMin Cevamii'l-Kelim) (14) açıkladığı hadislerin ko·tespit de faydalı olacaktır. Eserde bulunan 28 hadisin konu
ise şöyledir:

Hadis

~şerhinde

el-Mev.rılse

nulannı
dağılım

a.

Değişik

türde

:ilbadeıtler

b. Temizlik meseleleri :

ı,

: 2, 3, 23.

hadisıler,

13. hadisler,

lJ.

Tevbe : 5. hadis,

ç.

Rüya yorumu, yalan rüya

anlatımı:

6, 7, 21, 22, 25. hadisler,

d. Sosyal konular ve hukuki meseleler : 9, 10, ll, 19, 14, 27, 26
hadisler,
(14)

Katip Çelebi,

Keşfu'z-Zunan,

II, s. 1038.
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şekilleri

e.

Dua

f.

İk!tisat

: 4, 8,

ı 7,

20, 24. hadisiler,

: 16. hadis,

g. Tasavvuf, kozmoloji, felsefe, görgü kuralları, peygamberler
ve ümmetieri .gibi muhtelif konuJar: 12, 15, 2, 18, 27, 28. hadisler.

Konevi bu 28 hadis ile okuyucusunun, i1k merhalede fıkhi ve
sosyal yönüne; rüya yorumu gibi kalbi ve manevi cihetlerlne; dua
gibi Allah'a karşı kulun en yaJkın olduğu zaman ve mekanınahitap
etmişti·r. İnsanın madde ve ruh dünyasında ona rehber olacak, Peygamberimizin mübarek sözlerini tamtmıştır. İkinci derecede olmak
üzere, oemiyeti ilgilendiren konulardaki haberleri de eserine almış
tır. Peygamberini öldüren ferdi ve .toplumu en rezil insan olaraık tanıtan haberi açı'klayarak, rehberlik ·müessesesinin lmrunmasına
önem aMetmiş ve aynı kurumun tarih !boyunca düşmanıarına hedef
teşkil ettiğini de vurgulama.k istemiştir.
C.

Hadis İ1imleri Açısından Eserlerine Kısa Bir Bakış :

Örnekleri Konevi'nin dört ana eserinden seçmiş bulunmaktayız.
Bu eserler, yazıma halinde olup, büyüık 'bir i-hıtimalle bazıları şeyhin
kendi yazısıyla yazılmış olarak Konya Yusuf Ağa Kitaplığında korunmaktadır.

ı.

el-Fukfik Fi

Mu,stenediıtı Hukıni'l-Fusus

Fukuk'a Cv. 5) sahih bir hadisle başlayarı Sadreddin Konevi,
"Her nesilden dürüst ilim adamla;rının; aşırıların tahrifılerinde ve batıl ehlinin sapıklıklarından dini koruma'k üzere, hadis ilimlerini yüklerıeceklerini C öğrenip öğreteceklerinil"
haber veren hadis-i şerifi
zikreder. Yine Cv. 27 a-b), Peygamberimizin dualarını verir. Cibril
ile PeygaJmberimizin bir k!onuşmasını nakleder. Mlah'ın salatını anlatır. (29 b) 'de Peygamberimizin bir huıtbesini sevikederek H u ı ı e ıt
meselesini an:ı.atır. (43 b) 'de, ecdada ıyemini yasaklayan PeygaJIDibe·r
buyruğunu nakleder. Buraya ilmdar geçmiş olan hadisler, otantik hadisleri toplayEI!ll ana hadis kitaplarımızda geçmektedir. Cv. 61 m'de
Peygamberim1ze; "Ralbbini gördün mü?" diyen sahabiye verdiği cevap söz konusu edilir: "o, bir nurdur, nasıl .göreyim?" Konevi: "mücerred nür görülemez" cümlesiyle hadisi açıkla;r. Aynı sayfada, Allah'ın sevgili kullarına belayı artırdığını belirten, müna'kaşa edilmiş
bir haber mevcuttur. Konevi bütün bu haberlerde kaynak vermemeıktedir.

Cv. 119 a) 'da, Allah'tan Peygamberimize bilgi'nin

gelişi

bk ka-
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demelenme ile verilir. Bu söZI1er, Peygamberimize izafe olunur. Fakat buradaiki metinlerin bir kısmı, hadis alimlerinin reddettikleri haberlerdir, ispa!tları zordur. Öy~e rinamyoruz ki, meleıklard9n Peygamberimize kadaır böylesi bir kademelenmeyi, Sadıreddin Konevi dışın
da yapan bir alim bilmemekıta haklıyız.
(v. 125 a) 'da, dünyanın sonunu haber veren bazı alcimetleri sı
hadis na~ledilmektedir. Bu hab.er de ıkaynaksızdır. Akaiıt
alimleri ile me21hepler ıtarihi yazarları arasınıda ihtilaflı konulardandıır. Bir hadis şeklinde v·eırilişi : "bazı f.i!kir gruplarının, kendi inançlarını, Peygamberimizden asırlar sonra bile, onun ağzından verme
günahından kurtulamadıklarının bir tespi!ti olsa gerektir.
raılayan biır

(v. 151 b) 'de, Konevi ve İbn-i Arabi'nin, K e ş f 'i önemli bir 'bilgi kaynağı gören ve ıkendHerini diğer sufilerden ayıran gö:r:üşle;ri
mevcuttur. eyh ıburada: "İıbn-i Arabi'nin Peygamberimizle ve ölmüş
bazı muhterem kişilerle bizzat görüştüğünü" anlatır. Onun belinttiğine göre bu ıhadiseler, gece ve gündüz farkı olmadan her zaman tahakkuk etmişıtk. Konevi bilgi verrneğe şöyle devam eder: "bunu defalarca bizzat denedim. İşte bu Peygamberimiz·in Allah yeryüzüne
(arza), nebilerin cesetlerini yemeyi haram 'kıldı, mübarek sözüyle
işaret ettiği husus tur." Sadr.eddin Konevi verdiği bu bilgiler~e; senetsız ve kaynaksız hadis nakılinde, bizzat görüşrneğe dayandığını, bunun da Peygamberimizin mübarek bir sözrünün ıbir tecellisi olduğu
nu savunur. Cesedin bozulmaması ile, göcrüşmenin, eski vücuttan
faydalanarak, .tecessüm şeklinde (yani bir nevi dirilme ile) taha;kkuk ettiğine işaret eder.
1

F u .k u k 'taki .genel hava, bir kaç tane dışında, uydurma; asılsız
hadisin bulunmaması şekliridedir. Tasavvuf kaynaklı bir kaç haber
ise münEilkaşa konusu yapılabilir. Genellikle : ahire•t, ruh dünyası,
Pey:gamberlerin manevi maıkamıları, bazı sembolik açıklamalar ihtiva eden haberler, bir hadisçi titizliği ıle senede bağlanmamıştır. Hadislerin büyük ıbir kısmının sıhhaıti rahatlıkla ifade edilebilir. Aynı
dönemde yazılan eserlerden CelMed<J_in Rumi ve Nasıruddin Hoyi'nin, naıklettiği haiberler için bu hükmü veremeyiz. Kanaatımızca Sadreddin'i hadisçi yapan husus da budur.
2.

en-Nefehat el-İlahiyye :

Allah'ınrahmeti

yönelmemizi

eseri bazı hoş kokulan olduğunu, onlara doğru
ve tasavvufi eserlerde görülen bir haber

öğütleyen

mukaddimeda ve-

~
p~

r:

1
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rümekte ve eser·in adı da bu haberden iti·bas olunmatadır. Cv. 7 a) 'da, "ben kulumun zannattiği gibiyim" haberi vardır. Bu da hadis
.olarak zikredHir. Cv. ll a) 'da Konevi'nin, ilimde kullandığı gerçek
ölçü verilk Şöyl8 der : "Z ev Ir ve Fe y z diliyle söylüyorum. Vehbi olan feyz'le. Yoksa fikri zorlama ve sonradan kazanılan; kesbi
olan ilimJe değ·il." Bu cümlelerde enteresan görülebileceık dörıt terim
vardır : Zevk dili, vehbi feyz, bile bile zoraki düşünce, ilm-i kesbi.
Bunlar Konevi'ye göre iik aynı tarzdır. !Birinciler kendiliğinden, ilahi bir sünuhat He gerçekleşkken, ikincilerin bir çalışma, bir gayret,
tahsil ve be-şeri ,güç ile elde edilmesi söz konusudur. İyi düşünüldüğü
taJkdirde, her ikisi de aynı olmakla beraber, eski çağlardan beri, il:m:i.n; vehbi ve kesbi ayırımı, düşüncenin ise; feyz ve beyin mahsulrü
olan düşünceler şeklinde bölümlenmeleri adet olmuştur.
: "bütün yaratık
önce, bk ölçü içinde miktarlarına ve diğer özelliklerine ilahi ta~kdir .getirildiğini haber veren, değişik beş ıtane rivayet vardır. Bütün bu haberleırıde, senet v.e kayna'k verilmemekte, sadece bunların h ad i s olduğu söylenmakle yetinilmektedir.
Cv. 13 a-b) 'de

Kur'an'ın iniş ·tarzı anlatılırken

ların, yaratılmadan

3.

Miftahu Gaybi'l-Cem'i ve'l-Cfıd :

Sadreddin Konevi lbu eserinin bir yerinde, httap erttiği zümt""eyi
belirtir. Onun bu açıklaması umumiyetle ıkitaplarının ehil olmayanlar tarafından gözden geçirilmesini önlemeye maıtuftur. Aynı endişeyüi, vasiyet-naımestnde de gösıterir.
Miftah'ın; "hülasatrü'l-hassa,
yani seçkin bbakanın da özü olan zümre'ye" h1tap ettiğini belirler.
Cv. 31 a).
Cv. ll9 a) 'da Keşif ve Ş u h u d'a itimat eWğini belir.ten kayıt
lardan bir tanesi vaTdır. Ayrıca !böyle bir ifade, Cv. ll a)'da mevcuttur. Nikahı, tesirlerini ve fonksiyonunu anlatı:rıken, doğacak çocuğun
cinsiyetini yine bir hadisle açıklar ve "Allah Ademi kendi suretinde
yarattı" haberini, Adem ile Havva'nın yaratılışını hep haberler halinde verir.
Cv. 103 a-b) 'de, r1iyet-amel
ler niye!tlere

bağlıdır :

(

ilişkilerini,

~~lı J

sahih bir hadis olan: Camelt,; ~ 1 1...; ı ) hadisi ile açı•klar.

Sadreddin Konevi, kaina·tın var oluşu ve AllaJh'ın varlığı pcrobleımini;
CALlah vardı, başka da hiç bir şey yoktu C

( • ,_r, .__

~,.ı J

..U ı

u IS' )

) sözü ile açıklamaya çalışır. Muhtemelen bunu
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hadis olarak görür. Bu konuda Peygamberlerden gelen haberleri,
velilerden intikal eden sözleri, yazılmış eserileri !biırer işaret tela~kki
eder. Bir çok hadisçinin üzerinde .tenkitler yaptıkları: (Peygamberi~
mizin ruh olarak ilk yaJratl!lmış varlık olduğunu: ileri süren ve bir
hadis

ağırlığı içinde verilen, ( ~ı, ' Wı Us!'-~ r ..ı1., ~ ~)

"Adem henüz çaJIDur ile su arası bir varlık iken ben PeygamJberdim'·
sözünü kitabında nakleden Konevi, elest bezmini hatırlatır, bunun
pek çok kişi tarafından dünyada hatırılandığına dikkati çeker. Ha;berlerde yine senet ve tehnik kayııtlara bağlı kalmaz.
4.

Et-Teveccüh

el-Eteınm Naıhve'l-Halfk:

Kalp temizliği yolunu benimseyen salikin neler yapması gerektahsis ettiği bu kitabında yine hadisiere yer verir. Belirli bir
yol alındıktan sonra evliliği tavsiye eden Konevi, iyi bir eş bulamayacak olanılara, bekarrlığı, orucu ve az uyumayı öğütler. Bunu Peygamberimizin bir hadistyle te'yid eder. Hadisi senetsiz ve kaynaksız
verir. (Selam ona olsun, dedi ki: iki yüz yılından sonra en hayırhnız,
hafif ve güçsüzleriniz olacaktır. Hafif ve güçsüz kimdir? diye sorulunca Peygamberimiz; hamıı:nı ve çocuğu olmayanlardır buyurdular). (v. 41 bl. Bekarlığın öğülmesi konusu, genellikle uydurma haberlere konu olmuş, islam dünyasında bazı zaruretler dışında, müslümanlar evlenmişlerdir. Keza bekarlığı yeren habe;rlerin de aynı
ilietle ma'lul oldukları iddia olunmaktadır. Mürid için lüzumlu ilim
ölçüsünü verirıken Konevi: "lüzumsuz ·teferruat ve ıs,tılahlar yerine,
Allah ve elçisinin sözlerindeki gizli manalar" cümlesini kullanır
tiğine

(v.

43 a).

Bu bahse netice olanıık diyebiliriz ki, hadis ilimlerinin tekniğini
ve ilmi >şar.tlarını bilmesine rağmen Konevi, Hacası ve keşfi esas alan
diğer bazı sü.filer gibi; terminooljiye, teknik şartlara, usul konuları
na ve kaynak verme mecbü.riyetine pek iyi riayet >etmez. Kullandı.ğı
haberlerin bir bölümü, sü.fHerde müşterek olan. münakaşa davet
eden haberlerdiır. Bunun yanında, veroiği hadislerin yüzde yetmiş
ten fazlasının sahiih haberler olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar çok defa, kalbi amellere, metafizik meselelere, f,eısefi açıklamalara, zevklerin izahına mesnet olaraık serpiştirilımiş haberlerdir. Şeyh !bunların hadis olduğunu kabul eder.
Onun eserl·erinde; ibadet, muamelM, cezalar gibi sosyal ve fe;rdi
yönü birlikte haJberler pek .bulunmamaJkıtadır. Eserleri, biır ilm-i hal
kttabı tarzında rterıtip ediilmemiştir. Bu itibarla, mesela bir Cami', bir
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Müsnet, lbir Mu'cem türünde hadis koleksiyonları söz konusu değil
dir. Yani, hadis ailmak isteyen onun eserieTine değil ana kaynaJklara
müracaat edecektir.

SONUÇ:
Büyük hakim, sufi, arif billMı, hadis alimi Sadreddin Konevi
Muhammed b. Iİshak, milletimizi meydana getiren kültür değerleri
miz içinde seçkin bir yere sahiptir. Nasıl 13. asır lKonya'sından, CelaLeddin Rumi, :bugün bütün insanlığa seslenip, huzur ve sükun, barış ve kardeşiİlk tohumları ekiyorsa; ikendisini iyice önce kendimiz
tanıyıp, ·Sonra da dünyaya tanıttığımız takdirde, :Kjonya ikinci bitr
İbn-i Arabi'nin insanlığa sunulmasında öncü olacakıtır. Büyük alim
Muhammed Hamidullah'ın dediği gibi, bugünün Avrupası, hatta topyekün batısım, büyük hukukçu Ebu Hanife hazretlerinin içtihatlarından çok, Nm-i Arabi'nin fikirleri kendine çekmektedir. Bu dünya
tarihinde hep böyle olmuştur. Kimbilir belki de Koneviler ve onların hikmeti yoluıyla insanlık İs[amı tanıyacaık ve son Peygamber Muhammed Musıtafa'nmgeniş rahmeti Memleri böylece kuşatacaiktır.
İleriye ait tecellileri ancaJk Allah en iyi bi.Je'bilir.
Kitaplarındaiki sema' kayııtlarında, Ebu Tahir es-Silıefi, Cemalettin el-Vasiti, ~bu'l-HaJSen el-İskenderani gibi hadis şeyhlerine rasladığımız Konevi'nin kütüphanesinde, müke:rırer nüshalar :halinde rasladığımız el-Ahkam el-Kubra ve Camiu'l-Usul gibi hadis eserleri ve
daha pek çok delil, şeyhin hadise ve onun sallübi Hazret-i Peygambere bağllılığmı gösteren hüccetlerdir. Mütehassıslann ilgisini Konevi'nin :hadisçiliği üzerine çekebi1diğimiz takdirde; "hadis iliroJeri ve
tasavvuf ilişkileri", "sufi hadisçiler ve hadisçi sufiler" gibi oldukça
bakir konulan da ibirliikte öğırenmemiz mümkün olacaktır.
Alksarayılı tarihçi Kerimüddin Makmud'un da dediği gilbi, gününde hadisçiliği doğu ve batıda şöhret yapmış bir" alimin, yüzyıllaır boyu perde atıkasmda kalması, gönlüm razı olmayacağı bir hususıtur.

Teknik ilimierin ve maddi gelişmelerin henüz akıtüalitesini tamamen ayakıta ~tuttuğu bk dünyada, özellikle bir ülkede yaşaımaJkta
yız. Dünya milletleri, ilimleri teknik ve manevi diye ayırıma tabi ·tutmadan aynı ilgi ile gündemde tutma'kta ve :her ikisinden faydalanmaktadır. Zengin rtarihimizde, ilahiyat, felsefe gibi fikri ve manevi
ağır ilimierin mensupla.ırının aynı zamanda •ta:bib. eczacı, teknik eleman, sanatkar olduğu devreleri gördük. Tarihin bu altın çağlarında;
filozof, ilahiyaıtçı, filoloğ, tarihçi asla !horlanmıyor, aıksine ihürmet
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görüyocdu. Aynı günlerin, aynı kemal ölçüleri içinde tekerrür eimesini diliyoruz. Maddi ilimierin verdiği havanın, manevi ilimlerle de
takviye edilerek, iki 'lmnatlı irfan ehli biJginlerimizin, mütevazi' ikişililerinde göreceğimiz, haşmetli çalışmayı, dünyaya ışık tutan kı
vamı beklemek hakkımızdır.
Büyük bir mütefekkir olarak, Allah-kainat ve cemiyet ilişkileri
ile ikafa ve gönüllerini devamlı meşgul eden Sadreddin ve emsali dehalar, .fert ve cemiyet pJanında ahlak güzelliği örnekleri orıtaya ikoyaraık, mesüd bk toplum halinde yaşamanın çilesini çeken cemiyet
direkleri olmuşlardır. Bu örnekler, bizim kendimize g,elmemizde nirengi noktalarıdır. İnsan unsurumuzu mükemmelleştirırneımiz için,
bunlardan daha iyi modellere sahip bulunmaanaktayız. Türk milletini dünyaya farklı kılan da bu değerler olsa gereMirr.
Son cümlemiz

Sadredıdin

Konevi'nin bir

duası

olsun :
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"Allahım, ikalplerimizi senden başka şeye yönelmekten ve senden başkasıyla meşgul olmaiktan ant, >teım.iz kıl. Bizi bizden al, bizim
yerimize bizi kendinle do1dur Cbizde ·teoelli et>. Bizi aleme yağmalJık,
Şeytana ,oyuncak yapma. BHaıkis bize nur baıhşet. Dualarımızı çabucak, kendi istediğinin aynı şekilde ikabul buyur. Sen işitensin, sen
(bize) yakınsın, sen dualara cevap ve!'ensin". (15)

(15)

Yusu'f Ağa Kitaplığı, Yzm., No: 4HH.3, v ..35.; Tebliğde kullanılan:
a. en-Nefehat el-İlahLyye, Yusuf Ağa, No: 4'867 •.
b. Mi:ftah., aynı kütüphane, no: 4!865.
c. Fukuk,aynı yer, 4'8'5:8,
d. et-Teveccüh el-Etemm Nahve'l-Hakk, aynı yer, no: 488·3.
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SADREDDiN KONEVI'DEN MEVLANA'YA IİSLAM ÇEVRESiNDEKi
EDEBİYATlN GELiŞME SEYRi

Yrd. Doç. Dr. A. Necla

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 :

Yı·d.
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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·
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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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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

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
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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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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

SADREDDiN KONEVI'NİN
EŞ-SECERETÜ'N-NU'MANİYYE ~İ'D-DEVLE'JIİ"L-OSMANİYYE'YE
Y APTlGI ŞERHİN DEGERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. İrfan GÜNDÜZ
el-Lern'atü'nuraniyye fi hall-i

rnüşkil.eti'n-nu'm.Aniyye

eş-Seceretü 'n-nu'maniyye fi'd-Devleıtıi '1-0smaıniyye, İbn ü,'l-Aı-albi'

ye (ÖL 6·38/1240) atfedilen, geleceğe ait hadiselerin ~lince anlaşıla
bilecek bir takım rumuzlarla ele alındığı ufacık bi!r Risaledir. (1)
Özellikle Mısır, dolayısı ille de Osmanlı Devleti hakkında bazı bilgiler vermekıtedir. Osmaınlı Devleti'nin teşekkülünden 60-70 yıl önce
yazıldığı tahmin edilen ve hilafetin Beni Adnan'dan Beni Osman'a
geçişimi konu edinen lbu Risale : Şeceretü'I~kübra, Şeceretü'l-vü.sta ve
Şeceretü\s..,suğıra olmak üzere üç ayrı bölüme ayrılmış ve her bölüm
kendi içinde Dairetü'I~kü:bra ve Dairetü's-suğra adıyla iki ana baş
hk altında işlenmiştir. ·I. Bölümde Meklke, IL Bölüımde Kudüs, IIL Bölümde de Mısl["'ın iş1endiği eş-Şeceretü'n-nu':ınAniyye'nin özelliilde
özellikle Mısır'ı ve Osmanlıları ilgilendiıran son bölümü şer!hlere konu olmuştur.
İ·bnü'l-Aırrubi'nin: "Olayların ıtarihi
vuikuunıdan sonra yazılır,
bense vukuundan çok önce yazıyorum" diyerek ka1eme aldığı rivayet edilen bu risaleni:n, deriler üzerine daireler haJinde yazılmış orijinal ibi'r nüshasınm Osıınan Eırgin Kitaplığı No : ı 7J:fte bulunduğu
belirtilmişse :de, mezkür kütüphanenin Atatürk Kültür Merkezi kitaplığına nakledUmesi ve ta.snıif yetersizliği sebebiyle ıgörme imıkanı
ımız olmamıştıır.

İbnü'l-.M-a.ıbi'ye airt olup olmadığı .taırrtışmalı olmakla birliıkte:
"hadislerin vuikua geldikrten sonra bunların önceden bilindiği iddia-

(1) · Nüshaları için bkz. Brockelınann, GAL., I, '580; Osman Yahia, Historie et
clasification de L'QUıEVRE D'JıBNİ 'ARAIBİ, Damas 1964, U, 456-4:57. İ. Ü.

Ktb.; A. 4884; Bayezid, 4609; Veliyyüddin Ef., 22·92.
(2)

!Ergin Osman, "Sadreddin Qunavwi
aoı• İstanbul ı.957 (II. Sy.), 78.

Hayatı

ve !Eserleri",

Şarkiyat

Mecmu-
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sının nasıl

ta'ikip edilereik anlaşılabilir" (3) direddetmek te p8ik müm'küın gözükmemektedİr. Görebildiğiımiz nüsihala;rın istinsah tarihleri her ne kadar lbu tere.ddüdü
dıoğ·rul9.r gibiyse de, fikirrleri cerhe, müntesipleri ta'kibata uğrayan
İbnü'l-Arabi'nin eserlerinin evlerde ve ellerde saklandığı, gizli gizlıi
okuınduğu·, kütüphan8ıleırde bulunanıann da zaman zamaın imha edildiği dikkate alınırsa; bu duTumu .onun mezıkür türdeki eserleri için
normal karşılamruk gereikir. Kaldı ki İbnü'l-ATabi ve Sadreddin Konevi (Öl.. 672/1263J hakkında yapılan arraşürmalar, onların bu tür
eserler verebileceğini açıkça göstermeiktedıir.
yerek bk

ileri

sürüldüğıü, yıl-yıl

çırpıda

"SU:filer", · "Akl"ın yerine "Mükaşefe"yi ikwriıe e.t·tikleri için, kainat ve varlık pml:;>lemle:riniın izahmda daima . "Allegorik" ifadelere
ımeyletrnişlerıdi:ı;.. İbn.ül-Arabi, 'Harfler" üzerindeki metafiZlik fiikiderriyle. tanınır... On gö!I'e..~ainatta yar olan her şey "İlaiJ:ıi iliım"de ezelden ber:i var. olan bir "harf" şeklinde telakiki edilmiştir. Bu harrfler,
Hahi nefha (!nefes) ile kendi aralarında bideşmiş, maddi bir özelliğe
sa;hip _olmuş ve böylece gözle görülür bir varbk haline gelmiştir.
Kainat büyük bir kitaptırr-. Onun içindeiki harllerin her biri ''Levh-ı
MahfU.z"qa aynı mürekkeple yazılrrüşür. Binaeınaieyh .onlar arasında
biT mahiyet farkı. da Y!Dktur. Kor,ı.evi de aynı fikirdedir." (4)
Aynı şekiLde İıbnü'l-Ani!bi, riyazat sırasında salikde meydana gelen ruhi hadiseleri, şahsi tecrübele:dni tasvi:r edercesine kaleme aldığı Tuhfetü's-sefere ila Hazrati'l-Berere'sinde, Hk önce salikierin rıü'
yasında derecesine görr-e bazı hayvanlarrı, ya da tabiat manzaralannı gördüğüne işaret etmekte ve şöyle demektedir : Gönül iyice temizlenıip parlatıldıiktan sonra gizlilik (ğayb) aleminin nurlan, yıldızlar,
ay ve güneş şekillerine bağlı olaraık gözüik:ür. En sonunda müoerred
bk nur olarr-El)k kendini gösterir. Bundaın sonrra Allah He kul arasın
daki perdeler (hicab-hucüb) kalkar. Yani Allajh'ın görümnesine mani olan. AllaJh'tan gayrı şeyler CMasiva) açılır. Ruih nefs paslarından
arınınca melekler görünür.
Sonra alemi·er gözü.ınün önüne sermr.
(Müşaha:de) O vakit, zaman kaydı o1madan 1geçmişte, halde ve gelecekte olan şeyleri gfuürr- ve biliT.·, (5)

Sa,dreddin Konevi de Fükfıkü'I-Fusiı.s adlı eserıiınde İbnü'J-Ara
bi'yi tasvir ederiken: "Birçok defa tecrübe ettim ki, insanla:rın cüz'i
ve külli bütün ikabiliyetlerini ve bu kaibiliyetlerin. ınereye varacağını
(3)
(4)

(.5)

A. Ateş, "Muhyi'd-Din Arabi", İA., VIII, 547.
Keklik Nihat, Sadreddin Konevi'nin Felsefesinde Allah, Kainat ve İnsan,
İstanbul 19617, l0i4-105.
A. Ateş, "Muhyi'd-Din Arabi", İA., VIII, 552.

Selçuk Dergisi I. Sadreddin Konevi Özel Sayısı
gorıur.

ve muıtlulurk
Kendine özgü bi-r bakışla karşısındaki kişinin özüne nüfuz eder, noksanlık ıya kemalde
sonlarının nereye varacağını haber verirdi. Hiç de yamlmazdı. Birçok kez dünya işlen !hakkıındaki ilahi hükümlerle ilgili sözlerinin olduğu gibıi çıktığını gö·rdüm." (6) demesi ve yukanda verilen tesbitler, eş-Şeceretü'n-nu'maniyye'nin İbnü'l-ATa!bi'ye ait olduğunu gösterebilecek deliller olanı1k düşünülebilir.
Her

is•tidadın

103

ne derece

gelişeceğini, ıbedibahtlık

bakımından duruımunun ıne olacağını biliırdi.

Anlaşılması

güç ifade ve grift şifrelerden
ile ya;rarlamlabilir.

oluşan

bu -eserden an-

şeırhJ.er yardımı

caJk

el·Lem'atü'n-nuraniyye fi hall-i müşkileti'n-nu'manliyye adı ile
Sadreddin Konevi, (7) Şerıhu's-Sal8.h es-~Safedi ala rum:Cı.zi'ş-Şecere
ti'n-nu'maniyye adıyla Halil b. Aıybek es-Safeıdi CÖl. 764/1363), (8)
en-Nemetü'l-ekmel adıyla Ahımed b. Muhammed el-Maqarri el-Mağ
ribi CÖl. 1041/1632), (g) ve ed-Dairetü'l-kübra adıyla da Mustafa
Efendi b. Sulhrab (10) tarafınıdan yapılan .şerhler içinde ilki ve en
önemlisi şüphesiz Konevi'nin şerhidir. (11)
Besınele

ve Ha;mdele He

şerhine başlayaın

Sadr-eddin Konevi, bu
: "eş-Şeyhü'l-Eikbr ve'lKibrttü'l-.Mımer Seyyidi Mu!hammeıd Muhyiddin b. Muhammed elVeliyye, el-Haıtimi, et-Tai, el-Endelüsi'nin rumüz-ı celiyye ve .esrar-ı
hafiyye ile kaleme aldığı eş-Şeceretü'n-nu'maniyye fi'd-Devleti'l-Osmaniyye adını verdiği bu eseri şerhetmeye, anlaşılması güç ibareleri açıklamaya v-e Şeyh'rin muradım ortaya koymaya istihareden
sonra ka;rar verdim. Ve bu şerhi bir Mukaddime, üç f81sıl ve bk hatime üzere tertib ettim." (12)
eseri

şerhetme seıbebinı.i. şöyle açıklamaktadır

Böyle bir takdimden sonra, mukaddirme ile b:iırliıkte I. ve II. fasıl
da ğayba muttali olma ve .geleoeikteın. halher vermenin mümkün olup
olmadığı tartışılımaikta, me•tafizik aleme att bilgi kaynaklan zikreEbu'l-Hasan Ali b. İbrahim el-Bağdad1, ed-Dürrü's-semin fi menalnbı'ş
Şeyh Mu:hyiddin, (Çev. A. Şener, A. A,yas), Ankara 1972, 3·3.
(7) Nüshaları için bkz., E sad Efendi, 3738; Ş. Ali Paşa, 1'8>24; Carullah, 2051];
Laleli, 3663; Hamidiye, 6157; Hal et Efendi, 625; Köprülü, ı 7'6; Topkapı Sarayı Ahmed III, 98; Nuruosmaniye, 2286; İ. ü. Kütüphanesi, A. QM3.
(8) Nüshaları için bkz., Veliyyüddin Efe., 22•94; Oarulalh 2057; İ. ü. Ktb., A.

(6)

3655 1205.
(9)
(10)
(1.1)

(12).

Nüshaları

için bkz., Veliyyüddin Efe., 2·292.
Nüshalan içtn .bkz., Kütahya, 7ı95.
Ayrıca bkz., Brockelmann, GAL., I, .580; Suppl., II, 27-29.
Konevı, el-Lem'atü'n-nuraniyye, Ş. Ali Paşa, .99a; Halet Efendi, 6215, 3a.
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ıdıilmekte,

III.

fasılda

ise

eş-Şeceretü'n-nu'maniyye'nirn şerhine

geçil-

mektedir.
MukalddimE?de he-r ilmin şerefinin konusu ile ölçilidüğüne işaret
le lbu eserin, harfler ve keliırnelere gizlenmiş Cenaıb-ı Hakk'ın ezeli
kudrei:ini konu alması bakımınıdan önemli olduğuna, İbnü'l-Aırabi'
nin mezıküır eserinde Cifr ilmiyle ilgili bazı esesları verdiğine temas
etmektedir. Kainatta meydana gelen deprem, sel, fırtına, fitne, fesad
ve buılaşıcı hastalıklar gibi hadiselerin yedi yıldız, oniki burç v,e yirmise:kiz menzilin birbıiırine kavuşması, yakınlaşması, ayrılması gibi
sebeplerle vukuuna işaret etmişıtir. (13)
I. Fas1lda; el-En'am Suresi'nin: "Gayb'ın (görünmez bilgilerin)
O'nun yanındadır. Onları O'ndan başkası bilmez." anlammdı:ıki 59. ayetini şöyle açıklamaktadır : P·ekçok alim bu ayeti,
ziılhiren :mealde verilddği gibi tefsiır etmişlerdir. Peygamber mirasçı
sı durumunda bulunan iJ:ıavass ve ıhakikat ehıli olan arifleLrse : Kamil
bir n1hani tasfiye ile ilahi ahlaka sahip olmuş, kalbi bir riyazatla
beşeri alakalwrdan sıyrılmış, farz ibfi>CLetler dışıında nafi'lelerle Allah'a yaklaşaraik: "Ben onu öyle severim. Sevdiğim vakitte onun
işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı ben oılurum."ı(14)
hadisinin sırrına mazhar ,olanlar da bilebilir şeklinde yorumlamış
lardır." diyerek açıklamış, "Hak!k'la gören ve Haikık'la duyanlara hiçbir şey gizli :kalmaz" cümlesiyle de şahsi hükmünü belıiirtmiştir. (15)
Yukarıda verilen her iki mananın da doğru olduğuna temas eden
Konevi, kulun kendi tabii sıf&tlarıyla ğayba muttaU olmasının imkansızlığını dile getirmiş, ayette istisna edri1en "HCı" isminden !hareketle: "Hakk'ın "Hüviyyet" sırırma mazhar ,olanların, yine O'nun
anahtarları

bildiTdiği anaıhtarlarla ğaylbı bilebileceıkleri"ni

söylemiştir.

Gaybı

ibilmeyi, hiçbk yardımcı unsura başvumnaksızın mutlak manada bilmek olarak tanımlamış, Cenab-ı Haikik'ın [mdret elinde olan anahtarJar.ıa (Mefatihü'l-ğaybl, ğayıba muttali olma;nın buna dahil olmadı
ğına işare-t etmiştir. Mutla;k manooa ğaybdan haJber vermenin insanlar için muhal olduğunu ileri sürmüştür. (16)
Fasılıda; Cenab-ı Hakk'ın kudret elinde bulunan mefatihü'l(Gizli Bilgiler) e ait anahtarlaTin tamtılıması:na geçilmiş, iikisi
.büyük ve vehbi, üçü küçük ve kesibi olmak üzere metafizik bilgi
kaynı:vkları beş anahta;r şeklinde tasnif edilmiştir. Şöyıle ki :

II.

ğayb

CB)
(14)
(15)
(16)

iKonevi, Aıge., Ş. Ali Paşa 1824,
Buhari, Rikaak, 3•8; Ahmed b.
Konevi, Age., Ş. Ali P.aşa, 99b;
Konevi, Age., Ş. Ali Paşa, g,gb;

g.ga; Halet Efendi, 625, 3a.
Hanbel, Müsned, VI, 2B6.
Halet Ef., 3b.
Halet Efe., 3b.
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ı.

V AHY : Allah'ın görevli meleği vasıtasıyla Rasul ve ne bilerine indirdiği ayetlerdir. Bazı ay·etlerde önceden bildirilen olaylaırın
ayniyle vuıkuu, Hakik'ın bildirmesiyle Peygamberlerin ğayıbı bilebileceiklerinin kesin delili olarak ele alınmıştıır. Ancak bu yolla ğayba
muttali olma y;olu, Hz. Peygamber'le kapanmıştır. (1 7)
iLHAM : Allah':ıın aH:ılakı He al:ılaiklaırma, kalbi bir riyazatla
beş91I'i alakalardan sıyrılma ve nafile dbadetleırle Allah'a yaklaşarak;
" .. onun gören gözü, işiten kulağı ben olurum." kudsi hadisinin sıır
rına mazhar olma şartlaırını geır.çekleştirmiış, külli bir temkin malkarnma uılaşarak peygamberlerin mirasçısı olma özelliği kazanmış kimseler-e gelen ruhi ilJ:ıamdN". (18) Vahy ve ilham, metafizik bilgi kaynakları diyebdleceğimiz (Mefatihü'l-ğayb) 'ın en önemlisidir. Bunlaır
şahsi gayretle değil anealk ilı1ohi bir mevhi'be ve kabiliyetle elde edilebilir.
2.

3. CİFR -İIJMİ : Hz. Peygamber'in Huzeyfe Yemani, Ebu Hüreyre ve Hz. Ali gibi sahabelerinden ibazıılarına öğrettiği, (19) hadis-i şe
riflerden, hale göre isotinibat edilerek del'lerren ve geleeElikten haber
veren bir ilim dalı:dıır. Bunu ilk defa şerılıeden ve Cifrü'l-ca.mi'a adıy
la ortaya koyan Hz. Ali'ıdir. Ondaın itibar·en ferden-ferda nakledilen,
alılinden şifahi bir telkinle alınan ve tek kişi
tarafından bilinerek
günümüze kadar gelen :bir ilim .diye tarif edilmiştir. (20) "Kaza ve
!ked.erde yazılı bulunan, olan ve olacak olan şeyleri icmalen bilme ilmidir. Cifr, Levh-ı kaza ve akl-ı 'kül, Cami'a da Levh-ı kader ve nefs-i
küldür. Hz. Ali ilwhi bir lütufla 28 harfi bast-ı a'zam tarikası üzere
Cild-i cifr'de ortaya koymuştur. Ondan turuik-ı mahsus, şerait-ı mu'ayyene ve elfaz-ı mahsusa ile istinbat olunur. Buna Ehıl-i Beyt ile bazı meşayih-i lkamilin mirasçı olur." (21) şeklinde de tanımlanmıştır.
4. İlJMÜ'L-FELEK : Gökteki cisimlerin şekillerini, birbirlerine
göre duruşlarını, alem içindeki me-v1dlerini, birr-biriıyle nisbetlerini,
cisimlerin miktarlarını, aralar:ıındaki mesafe uzunluğunu, gökcisimlerinde meydana gelen şeyleri ve bunların burçlardaki hareketlerin(1 7)
(18)
(19)

(20)

(21)

Konevi, Age., Ş. Ali Paşa, 99h; Halet Ef., 3h.
Konevi, ~ge., Ş. Ali Paşa, 99h; Halet Ef., (3h,
Ebu Hüreyre'den; "Hz. Peygamber'den iki kap Him aldım. Bunlardan birini. aranızda yaydım. Eğer diğerini de aynı şekilde ifşa etseydim bağa
zım kesilirdi." dediği nakledilmiştir. Cifr ilmine delil olarak ileri sürülen
bu hadis i:çLn bkz. Buhari, İlın, 42; Tecrid-i Sarih Tercemesi, Ankara 1978,
I, 1'17.
Konevi, Age., Ş. Ali Paşa, 99h; Halet Ef., 3h- 4a.
Taşköprüzade, Mevzftatü'l-ulftm, İstanbul 1313, II, 246;
Reşfu'z-zunftn,
I, 5!H-592·.
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den meydana çıkan hallerin her birini, kavuşma (dçtima), ayrılma
(ifitira;k) ve duruşlarının birbirinden farkları gibi hareketlerin yine
birbirine nisbet edilmesiyle ~yeryüzünde meydana gelecek olaylan
bi1meyi konu edinir. (22) Konevi'ye göre !bu ilim, Kamer, Utarid,
Zü::hre, Şems, Me'Tih, Müşteri ve Zurhal adlarıyla sihkli bi1r şekilde
düzenlenmiş yedi yıldızın hareketlerini, bunların doğuşu, batışı, yakıınlaşma;l&rı, birleşmeleri, :toplanmaları ve ayrılmaları ile doğacak
te'sirlerin yeryüzündeki .tezahürlerini tanımak, bu han~ketler neticesinde Hakk'ın muradı olan değişiklikleri bilmek, rüzga~r, yağmur,
deprem, fitne, ibolluk, kıtlık, veba ve .benzeri diğer ola·yların vukuunu tesbit etmeıktir. Yıl içindeiki muhtelif mevsimlerin insan ta'bia;tı
ve fıtratmda meydana getirdiği değiş1kliikler bu etkile~rden kaynaklanır. Bu te'sir ve neticel·er ancak Allah'ın izni ve dileımesiyle or~taya
çıkar. Dilerse O, İbrahim kıssasında ateşin yakma, Musa hadisesinde suyun boğma, İsmail'in kurban edilmesinde de bıçağın kesme kabiliyetini aldığı gi:bi bu etkileri aılabilir. (23)
5.

İDMÜ'L-HURÜF : Harflerin sıcaklığı ve soğukluğu, kuru v·e

yaşlığı

gibi özelliikieri diklkate alınarak ayet ve hadıislerdeill çıkarılan
hükümleri konu edinen biT ilimdir. Bunlar La<m-elif'le birlikte Ebced
denilen 29 harfıtir. Bunla;r dö!lt ana karaktere göre şöyle sınıflandı

rılmıştır:

(

r

J <Y ._,

a)

N ari Harfler :

b)

Heva,i Harfler

(

c)

Mai Harfler :

( t__ t

d)

Türabi Harflerr

.b ~ ıJ
_.1

0"

(__

1.::.-._p

..b ~ ı·)
t.!l .; C)

J re_

u l>-'

J )

~)

Mai ,olan Lam ile nari olan Elif'i topladığı için Lam-elrife iki zıd
bir a~raya getiren anlwmmda Cami'u'd-dıddeyn denmiştir. "Rahman (olan Allah) 'ın yrura1mıasında bir ayrılık, uygunsuzluk göremezsin." (24) ayetinin manasma göre Genab-ı Hakk, her iki harfi
müstı:vkil bir görevle yaratmıştır. Kelimelerin harrfle!li asla bir tesadüfle bir araya gelmemiştir. Aslolan bunla·rdaki esrarı çözüp Hakk'ın gizlediği kudretiıni gösterebilmeıktiır. Elif, harflerin anası, diğerle
ri de onun çocukları gibidk. Nokta ise ezeli kudretin semfbolüdür.
Bütün harfler .onun bitişik ve muhtelif şekiliere bürünen görüntüdı

(22)
(23)
(ı24)

Faraıbi, İliınierin Sayımı, (Çev. A. Ateş), İstanbul 1986, 917-98.
Konevı,

Age., Ş. Ali
el-Mülk (67), 3.

Paşa,

ıooa;

Halet Ef., 4b.
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sünden ilbwretti:r. Her şeyde olduğu gibi harllende de kendini gizleyen
ezeli kud~reti bilmek ve bunlardan haoreketle bi:rıtakım hükümler ortaya koymak mümkündür. (25)
ilm-i Cifr; İlınü'l-Felek ve İlmü'l-Hurüf'um. kendine göre bazı kMde ve esasları vardır. Bunlardan yararlanarak ğay.ba muttali olma,
asla ğaybı bilme değildir. Düntyevi hiçbir araçtan ve maddi hiçlbir
vasıtd9n yararlanma'ksızın geleceği önceden bildi['me ğayhdan haber vermedir. Bu ise ancak Allah'a maJhsılstur. Ne var ki, bi'l-vücüd
değil bi'l-kuvve vaor olan bir kısım hakikatların malılukata göre izafi
olduğuna da dikkaıt etmek gerekir. (26)
ri

Rene GUENON'un konuımuzla ilgili bir
fikirle[' cidden düşündürücüdür:

değerlendirmesinde

ile-

sürdüğü

"Tnsavvulfi (initiaotique) dokıtrin, önünde kelimenin hakiki ve
asli manasıyla tamamen meta-fiziıktir. Fakat diğer an'ane şe'killerin
de oLduğu gtbi, İslam'da tasavvufi doktrin ayrıca, muhtelif arızi sahalara, az veya çok di<rek.t bir tatbikat olarak, bütün bir "an'anevi
ilimler·· topluluğunu ihtiva eder. Bu ilimler tamamen kendisine bağ
lı ve kendisinden neş'et eı1ı1ıtkleri meıt•a-fizik prensiplerle irtibatlı olduğu ve zaten bu bağlıirk ve müsait olduklaorı "transpozisyon"lardan,
hakiki kıymetlerini kazandıkları için bu ilimler, her ne kadar tali ve
aH derecede bulunsalar bile, tasavvufi do'ktrinin tamamlayıcı kısım
larıdır. Sun'i ve gereksiz ilaveler asla değildir."
. Sfıfi ile el-Hıkmeh el-İlalıiyyeh kelimelerinan harfle['i i·tibariyle
•teikabül ettiklerine işaret eden GUENON, devamında
şöyle rlemektedk: "Yukarıda 'Sılfi" kelimesini açıklamak için işa
ret ettiğimiz ilm-i huruf v-e ebced gi'bi kıi bu ilim, mukayese edilebilecek şekilde sadece Yahudi Kabbala'sında vardır. Bunun sebebi, iki
an'anenin ifadesinde kullanılaon dillerin birbirine çokyakın müna.sebeıtleridir. Bu hususta şuna işaret etmeliyiz ki: "alchimie" (eski ikim. ya) 'nin sadece "maddi" ımanaoda anlaşıLması, sembolizmi manasız
bir şey sanan cahiller tarafından olmuştur. Aynı şekilde Astroloji gibi diğer bir kozmolojik ilim, modern ibatılılarıın "kehanet sanatı''
(l'ar.t divinatoi-re) veya "tahmin i1mi" (science conjecturale) olmaktan bs,şka bir şey olarak görmek istemedikleri bu ilim, gerçekte baş
ka bir şeydir. As,troloji her şe•yden önce, 'bütün an'anevi doktrinlerde çok mühim ;rol oynayan "devir kanunları" Ges lois c y c ı i q u e s)
aynı s::ıyıya

C2-)

L.:~ıevi,

Age., ş. Ali Paşa, 100a; Halet Ef., 4b; Ayrıca İlmü'l-hurü.f için bkz.
Halife, Keşfu'z-zum1n, Tahran 138•7/1967, I, 650-651.
Konevi, Age., Ş. Ali Paşa, ıooa; Halet Ef., 5a.
Hacı

(2·6)

_,
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bilgisiyle alakalıdı:r. Öz bakımından aynı prensiplerden neş'et etmeleri itibariyle, bütün ilirmler arasında, bir nevi tekabül vardır kd bu
ilimler bir bakış naMasına göre, bir tek ve ayını şeyin muhtelif tasviırleri gıiıbidir. Böylece Astroloji, alşimi (eS!ki kimya) ve haAıta ilm-i
huruf, her nevi sembolik tekabülün esası,olan üniversal analoji (külli müşabehet ve tekabüU kanunu sayesinde 1birbiriyle irli·bat halinde olan muhtelif gerçeklik Crealite) salıalaırma ait aynı hakikatları,
her biri kendine has ifadeler içinde anlatmaktan başka bir şey yapmazlar. An'aneye göıre menşe'i Hz. Ali'ye dayanan bu cifr ilmi, gelecekteki hadiseleri bilmek Iiçin bizzaıt bu ilimlocin bir taıtbikidir. Biraz
önce işaret ettiğimiz "deviır kanuillları" da tabiatiyle işin içine karış
tığı bu tatbik, anlamasını ve yorumlamasını bilen (tasavvufi hiyerarşinin en yüksek me·rtebesine Kibritü'l-ahmer C: kırmızı kükürt)
adıyla anılan mertebeye ulaşan k1işD kimse için -zka bu çeşit şifreli
yazı (cryptographie)dır ki, esasta cebi['deiki işaretlerıden daha fazla
şaşırtıcı değildiır.- müs'be't ve matematik bir iUmdeki sağlamlığı arzeder." (27)
·
Psikolojik bakımdan insanlarlill kendi kaıbiliyet ve imkanları ile
clairvoyaJnce dendlen :ruh gözü ile görııne fenomenlerinin tecrübi olaıra;k incelenmeye
başlanması da 'bu külli müşabeıhet v·e :tekabülün
-aralarında büyük farklM" olsa bile- bir uzantısı Olarak düşünülelbi
lir. (28)
III. Fasılda : Yukarıda arzedilen bilgi'leıra dayam.ara;k İbnü'l-Ara
bi'nin remizlerle vukuuna önceden işaret etıtiği 'bilgiler, şerhedilerek
verilmektedir. Burada önemli bir noktaya lişa;ret eden Konevi, şöyle
demektedir : "Mezkür a.nahtarlarla elde edilen sıreri hikımeıtler ve gizli bilgiler aS'la ifşa edilmez. Vukuu ile anlaşılrubilecek rüımuzla;rla belirtilir. Aksi olsaydı kainatın nizarnı hozulur, kevni mkmetler kaybolurdu. Bu tüır eserlerdeki es!l"ar, rümuz ve işa,retleır, ehli olan kamil ·bir şeyhten, şifahen ve özel bir telkinle alınır." (29)
eş-şeceretü'n-ntı'maniyye'de

geçen ve el-Lem'atü'n'nuraniyye'de
vukuundan önce işare't edildiği belirMlen olaylardan birkaçını şöylece zikredebiİiriz :
şerhedilen,

rr'-- ~ ~..:.o. li
geçen kaaf ve cim
(27)
(28)
(29)

~ ı u li ı..::....ai.: ı 1,j ı

ha;rıfini,

)

Burada metinde

Kansu Gavri, Selim'i de Sulta:n Selim ola-

Rene Guenon (Abdülvahid Yahya), "İslam Tasavvufu" (Çev. M. Tahralı),
Akademi Mecmuası, İstanbul, Ocak-1986, I, 13-16.
Doksat Recep, Hipnotizma, İstanbul 19'&2', 23'5.
Konev'l, Age., Ş. Ali Paşa, ıooa; Halet Ef., 5b.
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-rak yorumlayan Konevi, Kansu Gavri'den sonıra Mısır'da medeniyeiin Selim'in eline geçeceğine işaret edildiğini ileri sürmüştür. (30)
İbnü~l-Arabi'nin

..:.ı t.......;Jı ~ı ~ı u~ J..-;

v-

~rı.,..;

vk

lıb li ..w.'

)

ibaresiyle: Hanefi mezheıbi:ne mensu.b, Osman neslin:den Selim adın
da temkin sahibi bir sulıtanın Mısır'da saltanat kuracağı, bilahare
Arap, Mağrib, Hicaz, Yemen, Irak ve Cezayk'e kadar uzanan bölgelerde hükümran olacağı ve Haremeyn-i Şerifeyn'e tam bir hizmet
götÜH"eceği şeklinde yorumlanmıştır. (31)

er-Rum Suresi'nd.n ilk üç
'

ayetinıden

hareketle

Osmanlı

sultanla-

rının isiımıerini

C r- 1 -ı.r- r- 1- r- r- t-r- ı_ r- r -ı.r -U" -U" l
şifreli bir şekilde verdiğine temas eden Rionevi'nin bu yorumu, (32) If,;__
min tarafından yazıldığı belli olmayan kenar şerhleriınde, tek tek ve
sıra ile padişaJılaırm baıbalanyla birUkıte ölüm tarihleri verilmiş
tir. (33)
eş-Şeceretü'n-nu'maru.yye'de

Yavuz

Sulıtan

Selim'i

( ~~w,~_, U;t..ı.l~rt.)'ı;~c:..,.....WI~_, J-e)'l ı..t'J
şeklinde,
(ı30)

(31)

Cifr ilminin dinde

(32)

·Anadolu

asıllı

ve temkin sahibi

Konevi, .Age., Ş. Ali Pa~a. 1QQb; Halet Ef., 5b.
Bu değerlendirmeler ışığında, asıl metinde yer alan ve

( ~ <.Y &

(33)

d.mamı,

~ , .ı ı.:;._,.(:;.:, .J)

ifadesinin de

şerhedilmeyen

Osmanlı

Devletinin

Musta.fa Kemal'in zuhuruna kadar devam edeceğine işaret edildiği düşü
nülebilir. Müşta;k Baba (Öl. 1247/
)'nın lı264'te İstanbul'da neşredilen
Divan'ında geçen şu beyitler, Ankara'nın kurulacak yeni devletin başken
ti olacağına işaret olarak değerlendirilmiştir.
"Me'va-yı nazenine kim elf olursa efser,
La-büd olur o me'va İstanbul ile hem-ser.
' Nun ve'l-Kalem başından alınsa nun-ı Yunus,
Aldıkta harf-i diğer olur bu remz-i azhar.
Miftah-ı Süre-i Kehf, serhaddi kaafı taa kaaf,
Munzam olunmak ister re'y-i Rasül peygamber.
Ha-yı Hü ile ahir maksud olur zahir,
Beyt-i Veliyyü'l-Ekrem el-Hac Aıbd-i Ekber."
Bu da gösteriyor ki, İbnü'l-Arabi'de gördüğümüz bu an'anenin daha sonra da devam etmekte olduğu ve zaman zaman bu yolla bazı bilgiler verildiği görülmektedir.
Konevi, Aıge., İ. Ü. Ktb., 33 ; 'Halet Eıf., 53 •
Konevi •. Age., İ. ü. Ktıb., 3b.
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bir zat olarak tanıtan (34) İbnü'l-Arabi'nin

cümlesini Konevi : "Şam'ın Selim tarafından fethedileceği ve lkabrinin de ibu fetihten sonra ortaya çıkarılacağına işwret olarak değer
lendirmiştir. (35)
Gerçekten de Sultan Selim 21 Ramazan 923'te
Şam'a geLmiş, Zekioğulla;rı Türbesi diye bilinen, üzeri çöplerle kaplı
İbnü'l Arabi'nin Salihiyye'deki
türbesini orta;ya çıkarmış, etrafına
bir cami yapılmasını, ·türbenin yenilenmesini emretmiş, 20 Muharrem 924'te de caminin kuzeyine bir tek:ke inşa edilmiştir. Türben~n
girişine Kemalpaşazade'nin İbnü'l-Arabi'yi öven bir fetvası ile
0r...ı.JI ~ ~ ~ ~1

i'baresi

yazılmıştır.

Şerhiaı

J

~1 J.;....ı l,jl)

(36)

bir başka yerinde İ•bnü'l-Arabi'nin

"~ı~;s_, u!,--:J'~ 0 t.)tr>-1

J 0 ı~1

ı.::.-_r- ı..;ı)

( ı.::.-~_,_..JI ~~-'
ifadesini Konevi, Güney Mısır'ın Sa'id böLgesinde yer aılan ve ·İslam'
dan önce sağlam ,bir kale olan Asuvan'ın ima;r edileceği ve bu imardan sonra Mısır'ın idaresinde kadınların etkili ola·cağı, ahlaki bir tefessühün lba;şlıyacağı, açıık-saçıklığıaı artacağına işar·e~t olaTak almış
tır. (37)

Aynı şekilde İbnü'l-ArEllbi'nin : "Andolsun Tevrat'·tan sonra Zebur'da da "arza anutlaka salih !kullanın varis olacak (bu yer onların eline geçecek)" diye yazmıştık." (38)
ayetinden haTeketle Osınanlılar tarafından Anadolu'da kurulacak devleıt:iın, asılıabctan sonra dünyanın en saliılı :de'Vleti olacağına işaret ettiğini ileri sürmüş
tür. (39)

bir lwnuda kaleme alınmış olan
Konevi tarafından yapılan şerhinin,
nüsha mukabeleleri ve diğer şerhlerle ımukayesesi yapılarak neşri ve
onun bütün eserlerinin yayınlanması, kültür ıhaya;tımıza şekil veren
Oldukça

yEl!bancı

olduğumuz

eş-Şeceretü'n-nu'mfmiyye'niaı

(34)

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Konevi, Age., İ. ü. Ktb., 3b.
Konevi, A!ge., Ş. Ali Paşa, lOQb, Halet Ef., 6b; İ.
A. Ateş, "Muhyi'd-Din Arwbi", İA., VIII, 541.
Konevi, Age., İ. ü. Ktb. 3"; Halet Ef., 5b.
El-Enbiya (21), 105.
Konevi, Age., Halet Efendi, 5b.

ü.

Ktb., 2b.
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tesbitine ı·şık tutacak önemli bir hizmet olacaktır. "Eksi!ksiz amlaışılmayan şey bütünüyle terikedilemez" fehvasmca, bunların Selçuk Üniversitesi'nce yayınlanarak ilgililerin istifadesine sunulması kaynaklarınıızın tanıtılmasına ve kmtürümüzün değerlen
diırilmesine katkıda bulunacaktır.

SADREDDiN KONEVI'NİN
ESERLER VE KÜTÜPHANESi

Uzm. Mustafa CAN

(*)

Bir ilim ve fikie adamının eserleriilli, bi!bHyog:rafik mahiyette de
ols.a belir·1ımek amacı güdülen bir araştı~mada, onun hayatı ve şah
siyetinin de k1Baca ıbeli~.tilmesi yararlı olur kanaatindeyıiz. Sa;dreddin
Konevi, bazı kaynaklaıra göre 605 (1208) de, Malatıya'da doğmuş
tur. (1) Bazı rkaynak.lar ise doğUım tarih1ni 607 (1210) ola~rak belirtmelktedirler. (2) Asıl adı, "Sadreddin Muhammed b. İshwk b: Muhammed b. Yusuf b. Ali"dir.
KEmdi evini ilim öğıre1ıilen bir müessese ihaliıne getiren Sadıred
dtn, 'hadis' Hmindeki kudreti ile de Muhyiddin İbn el-Arabi'nin felsefesini yayınağa çalışmıştır. Mevlana'nın cenaze namazının kıldınl
masını O'illa va.siyet etmiş olıması,
Konya'daki yüksek şahsiyeıtleır
arasındaıkıi. mevkiiıni gös•teırmesi
bakımından önem a;rz etmektediır.
Ara;bi'nin üvey oğ.lu ve O'nun eserlerinin şarihi olduğu için "Şeıyih-i
Kebir" diye anılmrukta, aynı zamanda "Ek!beriye Tarilk:a.tı"m :temsil
etmektedir. Ayrıca Muhiddin-i Araıbi'deın daha fazla mantıkçı ve rasyonalist bir bilgin olarak temayüz eden Sadr-eddıi.ın, Konya'nın en büyük şeyhıi V·e o:nütefekkiıri olmuştur. (3)
Konevi'nin,

doıkuz

alim

ta~rafından

büyük

cilıtler

halinde

şeırhe

dilmiş olan 'Miftah al-Gayıb' Muhiddin İbn al-Arabi'nin "Fusus"una
naziİ'e

olarak yazdığı "Nusus"unun dört alim ·tarafıllldan yazılan
şerhlerl, Mevlana, Nasıi.reddin Tusi, Yasin al-Tilmisani gibi alimler
tarafından ve sayisı eliiye varan -meıktuplaırında adları geçen kimselerle- mÜillakaşalarım havi eserleri incelenmeye değer niteliktediır.
Çünkü Mevlana'nın çağdaşları a.rasında bulunan 'EvihaJdeddin Kirmani', Hacı fBeMaş, Fahreddin Irakıy, Baıhaeddin Kaanii, Sıraceddin
(*)

(1)
(.2·)
(3)

S. ü. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili •ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Elemanı.
<El- Veledu'ş-Şefik. F·atih Kütüphanesi, Nu. : 4·5118,
ERGİiN, Osman. "Sadraddin el-Qunawi ve Eserleri"
Şarkiyat Mecmuası,
II (·1.957), 6·3-90. s.
GÖLPINARLI, Aıbdül'blliki. Me·vlana, Hayatı, Felsefesi, Eserlerinden Seçmeler. İstanbul, İnkılap Kita-bevi, W51. 220-223. s.
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Urumevi, Kudbeddin Şirazi, Neomeddin Daye, Hace Hümameddin,
Tebrizi, Salıiyeddin Hindi, Hacı Mübarek Hayderi, Şeyh iBabayi Me!l'endi, gibi şeyılıler ve alimlerden başilm Sadredd~n'in ayırı bir ye~i
vardır. (4)
Sadreddin, lbir saray gibi olan tekkesinde hadis okutur; Muiıned
din Süleyman, Muineddin'in damadı, Atabek Mecdeddin, mustavfi
Celaleddıin Mahımud, Hatıroğlu Şerefeeldin Mesud'un oğlu Emir Nizameddin Evhad, Germiyanoğulları Devleti'ni kuran Ya~kub Bey'in
baJba;sı CYakuboğlu) Seyfeddiın Ali Sir, bilgiınierden Şerefeeldin Muhammed .gibi rbeyler, vezkler ve bilginler derslerine devam etmişler
dir. Çewesinde münevver ıtaibaka toplanmıştır. (5) Bir gün namaz
ikılınacak bir sırada Mev.ıana; "İmamhk, ıtasavvuf ve telkıin ehline
yaraşır, biz abda'l erleriz, nerede olursa oraJda oturur kalkarız" diyerek imamlığı Sadreddin'e vermiştir. (6)
Mevlana'dan bir yıl sonra 673 (1274) 'te vefat eden Sadreddin,
Vasiyetnamede; Muhiddin'in ,gömleğine sarılmasını, Evhadeddin'in
seccadesinin üzerine örtülmesinıi, yetmiş bin kelime-i te.vhid çekilerek ruhuna yollanmasım, evindeikilerden herbirine yüzer diDhem verilmesini, hikmete ait kitaplarının satılarak parasının, iruhu için faktirler·e dağıtılmasını; tıp, fıkıh, ıtefsir, hadis vb. konulara ait küaplarının da va:kfedilmesini vasiyet etmektedir. (7)
Yine Mevlevi kaynaklarına göre Sadreddin ilim öğrenmek ve
hac içiın def'alarca seyahaıte çı(kmıştır. Kendi ifadesi ile yalnız ikıi de~
fa "tecrid ve seyahat" maksadı ile Mısır'a ve Suriye'ye gitlmiştir.
Sadreddin'in eserleri, Muhiddin feLsefesi'nin Anadolu'da yayıl
masıında ikıi şekilde etkili olmuştur. Bir kısmı çok velCı.d ve muğlak
olan arap fikirlerini basitleştiren eserlerdir. Diğer bir kısmı da Muhiddin İıbn el-Arabi'nin fikirlocini Hida'lli bir görüşle şerh ve •tefs[r
eden eserlerdir. Sadreddin, ·esas hatlarında Muhiddin'e sadık kalınakla birlikte bazı nok·talarda O'ndan ay:rılmaıktadır. Mesela Vaihdet-i Vücut sistemini [slam alimlerinin klasik doktriınlerine uryduır
maJktadır. Nasreddin-i Tusi ile münakaşalarını içine alan mektupla(4)
(5)

(6)
(7)

EFLAKi, Menabb'ul-Aırifin. 1. C. Çev. Tahsin Yazıcı. Ankara, M.E.B.
1954. 17-18 s.
MEVI..:ANA Oelaleddin. Mektuplar. çev. ve Hazi. : A. Gölpınarlı. İstanbul,
İnkılab ve Aka Kitabevleri, 1963. XXIII + 312 s.
EFUKİ, a.g.e. ·162, •1'17. s.
SADRIUD-D:I:'N Konevi. "Vasiyetname" Şarkiyat Mecmuası, II (!1>958),
82-&3. s.,

i
.

..

'
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bu temayüle l!'astlanmaktadır. Zami.anla şerh, te'vil, i'zah yolyine vasiyet-namesinden anla;şı1maktadı-r.

larını kapadığı

~fıtüphanesiınde

bulunan tıp, fıkıh, tefsir, hadis ve benzer ilimhrikemiyete aH olanların da satılıp parası
nın "tasadduık" edilmesini vasiyet e•ttiğine göre bu tfu eserlerin kütüphanesinde bile bulunmasını is etmediği, anlaşılmaktadır.. Vasiyeotinin iınfaz edi'lip edilmediğine .dai;r henüz bir kayıda rastlanamamış
.tır. Buna rağmen aırzusu ve vasiyeti hilafına hem mürşidinih, hem
keındisinin eserleri, pek çok mütefekkir tarafından yüzyıllardı:r şerh,
tefsir, izaJh ve tercüme ediılmiştir.
lere ai.t

kitaplarını vakıf,

Yapılan

incelemelere ve araştırmalara göre Sadreddin Konevi'nin Konya'da Yusuf Ağa ve Mevlana-Dergah, Ankaıra'da Milli KÜtüphane, Kayseri'de Raşi.t Efendi, Isparta'da Halil Harnit ·.Paşa, Kütahya Genel, Bursa Genel ve Ulu Cami, Nevşehh"'de Damat İbraıhim
Paşa, Manisa Genel, İstanbul'da çeşitli kütüphanelerde bulunduğu
tesbit edıilebilen kitaplarının sayısı (25) civarındadı:r. Ancak Konevi'nin ya.şadığı de·virde Müelliflerin isimleri çoğuınlukla eserlerine ya~
zılmadığmdan bunların kime ait oLduğunun tay'i'n ve tesbi·ti, bibliyografik kontrolu güçleşmektedk. Buna a-ağ1men gerek .özel kütüphanelerde, gerekse, genel kütüphanelerde Konevi'ye ait baışka eserlerin de buluın~bileceğıi tahmin edilrrieık..tdir. Nitkim Cad Brockelmann
G.A.L. adlı btbliyograrfik es~rinde Türkiye Kütüphanelerinde bulun"
ımayan bazı esed&inin çeşitli nüshalarından söz etmeiktedir. (8)

SADREDDiN KONEVI'YE İSNAD OLUNAN ESERLER
VE MENAIÜB KiTAPLARI
ı

- Esrar el-Mesrur bi'l-V usul ila ayn el-nur,
el-Şuhud el-Hasıl

2 -

Esrar

min Feth el-vücud

3 -

İcaz

4 -

Tabsıra't

5 -

Tekmilete'l-Ta:rıikaıt

6 -

Tevcih el-etem el-A'la (el-Ula)

7 -

Hırkate'l-Tasavvuf

el-Beyan
el-Mübtedi va Tazkirete'l-Mrüntehi
T'arifate'l-HakikEtJt
Naıhiv

el-Hak Celle ve Ala

(8) : BROOKELMANN, Ca.rl. Geschichte del: Arabischen Literature. 3 Band and
ıSupplement band.
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ve'l-Süluık

8 -

Risalete'l-Siyer

9 -

Risalet fi Hakk el-Mehdi
.el-murfesıhhart

10 -

Risalet

11 -

Risalete'l-Hadiyet

12 -

Reğaib el-Menakıb

13 -

Zübdetü'l-Tahkik va Nüzhetü'l-Tevfik

14- Şa'b el lman

15 -

Şerh-i

16 -

Şerh-i IHadisi'l-Erbaıin

17 -

Şerh-i

18 -

Şerhe'l-Şecerete'l-Numaniyye

19 -

Şerhu'l-Kasid&tu'l-Taiyye

20 -

Şerh-i

21 -

Şerh-i ıMa'ani-i Müşkilat-ı

22 -

Şe:rıh-i ~ifıtaih el-Gayb li'Abdurrahman Rahmi Bursavi

23 -

Şerh-i Miftah el-Gayb li'l-Guraymi

24 -

Şerh-i Mirftah el-Gay;b li-Malıkoç-Zade

25 -

Şerh-i Miftah el-Gayb li-Şeha:beddin el-Hamevi

26 -

Şerh el-Nusus li-İbrahim el-Halveti

27 -

Şerh

28 -

Suret-i Me:kattibet ... Sadreddin ... N asireddin el-Tusi

29 -

Suret-i Melkatibe ... Sadreddin ...

30 -

Za~bitat-ı

31 -

Feth-i Mirfta;h el-Gayb

32 -

El-Fükuk fi Müstenidat Hikem. el-Fusus

33 -

Mir'at el-Arifin

Esmai'l-Hüsna

Risaleti'l-Vücud

Kaside-i

Sırrı

fi Devlete'l-Osmaniyye

(9)

Vahdet
Kur'an

el-Nusus U-Veciheddin

Nureddıin-Zade

el-Şeyıh

Yasin el-Tilmisani

Hikemiyye

(9), BURSALt Mehmed Tahir. Osmanlı Müe!Ufleri. 3. C. İstanbul,
Amire, 134f.!. ı. C. : 406 s., :Z.. C. : 192 s., 3. C. : 3·27 s.
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34 -

Misba,h el-Enis el-Cami'

35 -

Misbalı

36 -

Mifta;h el-Gayb el-Cam' Ve'l-Vücud fi'l-Keşf ve'l-Şuhud. cıo>

37 -

Mekıtubat

38 -

Menakıb-ı Şerif

39 -

Macid el-Zevk Bila Reyb-i Şerh-i Mifıtah el-Gayb

40 -

MevaJnf el-Maarif

41 -

Nusus fi Tahikik

42 -

Nuğhat el-<İlahiye

43 -

Nefisetu'l-Mesdur ve

el-!Kulub

el-Tavır

el-Mahsus

(ll)

Tuhfetu'l-Meşkur

44- Vasaya

45 -

Vasiyyete'l-Şeyh

Sadreddin

inde'l-Vefaıt

SADREDDİN KONEVi'NİN KONYA KÜTÜPHANELERiNDEıKİ
V AKIF KJİTAPLA'RI
Konevi'nin vasiyetnamesi uyarınca vakfedilen kitaplarınin bir
Yusuf Ağa Kütüphanesi'ne intikal ettiği, yapı
lan incelemeler sıırasında tesbit edilen eserlerdeıki Temellük Kayııt
kısmının. Konya'daıki

lrurı'ndan anlaşılmıştır.

Bu eserler, dahı:ı ziyade İbn el-Araıbi'nin eserleri ile lkendi yazdı
olmakla beraber tam koleksiyonları
yoktur. Konevi'nin sağlığında yazdığı ve topla;dığı, l;lugün ıtariihleri
ve menşeleri itiibariy'le çok mühim olan söz konusu eserlerin ancak
bir kısmı bulunmaktadıır.
ğı eserlerıinin çeşitli nüshala;rı

Bu araştırmamızın ama;cı da gerek Konevi'nin yazdığı, gereıkse
kütüphanesinde topladığı diğer yazma eserlerin tavsifi katalogunu
yapmaktan, bunları yaza;rlarıyla birlikte ayrııntılı biçimde tamtmaktan ziyade halen nerede ve ne durumda olduklarını, mahıiyet ve
önemlerini araşt:ıırmacılaırın dikkatlerine sunmaJktan ibarettir.
(10)
Ul)

KATİB Çelebi. Keşf el-Zünun 2. C. Hazi.: Ord. Prof. M. Şerafeddin Yaltkaya, Kilisli Rifat Bilge. İstanbul, MaarU Matba;ası, 194'1.
KIRBOGA, Mehmed Ali. CAlatalı) Kamusu'l-Kütüp ve Mevzuatu'l-Müellefat. Konya, Yeni Kitap Basımevi, ,1 97'4. 78, 00. s.
1

~

r

.
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Uzın.
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KONEVI'NİN V AKFET'J1İGİ Y AllMA ESERLERiN

BULUNDUGU YER :
Sıra·

Nu. :

Kitabın Adı

Yazarı

:

:

Kayıt

Nu. : Yeri :

I. T A S A V V U F :
1-

Aş'ar

ve'l-Mevakif

ve'l-M)lhatabı,tt

Muhammed b. Abdullah
el-Niffari

4887, 5486 Y.A.K.

Ebu Nasr el-Sarrac · ·

4862

»

4868/1

»

2 -

Kitab-ı

3-

Fazl (Fezail) Şehadet el-Tevhid ve
İbn el-Arabi
Vasf Tevhid el-Mukinin

Luma'fi'l-Tasavvuf

»

»

4868/2

»

Hutbe fi Keyfiyet Tertip
el-'il.lem ve Şaklih

»

»

4868/3 '

»

6-

Kitab-ı

»

»

4868/4

»

7-

Tae el-Teracim fi işaret el-'İlim
ve Letaif el-Fehm

»

»

4868/5

»

»

»

4868/6

»

»

4868/7

»

10 - iKtab el-celale ve Huve Kelimat Allah »

»

4868/8'

»

.»

»

4868/9

»

12 - El-Tenezzülat el-Mevsiliya

»

»

4861

»

13 - Kitab el-Esfar

»"

»

4859

»

. 5468

»

4 - Kitab el-Ba'
5-

Kitab-ı

Hilyet el-Abdal

el-Şevahid

8-

Kitab

9-

Cevab Su'al İsmail b. Savdekin

ll

·

:.

--=c Kitab-ı

Samaniyat ve Selasin ve
Huve Kitab el-Kzel,

S. Konevi

14 - Kitab el-Nafahat

Bu

eser, hemen her kütüpha.nede bulunan bir çok yazma :nüsha-

sı ile biliınir. Bu nüsha ise bizzat kendisi içiiı yazılmış, O'nun tarafından

tashih ve il:;l.veler

yapılmıştır ..

15 - Miftah Gayb el-Cam' ve'l-Vücud

Sadreddin Konevi

4864

Ebu'l-Hayt Harun
el-Tanuhi

4906

Y.A.K.

16II. şİİR :

16 -D'i w an
17- D i w an

İbn el-Arabi

5501-5502

>>

»
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El-Reis Ali b. el-Rumi

4801

»

El-Kadı abd el-Rahim
b. Ali el-Beysani

4881

»

Bereket b. Ali b. Bereket

4984

»

Ziyaeddin İbn el-Asir

4801

»

22 - iKfayet el-Katib ve Nihayet el-Ragip Cemaleddin Ebu'l-Fath
Mesud b. Mevdud b. Sa'id
el-Karhini
4904

»

18 - Al-Zadiye
19III. N E S İR:
19- Rasa'il
20 -Kamil el-Ala fi
21 -

Sına'at

el-Vukala

El-Resail el-sahibiyye

23- Kitab el-Ziyade el-muntaza'a· minKitab Sibaveyhi

Ebu'I-Abbas el-Azdi
el-Müberred

4914/2

»

24 - Kitab İhtiyar Fasih el-kelam

Ebu'I-hasan 'Abd
Allah b. el-hasan
b. Osman

5008

»

Fahreddin el-Razi

4914

»

Ebu'I-Valid Muhammed
b. Ahmed İbn Rüşd

5422-5423

»

İbn Harrat

5487

»

28 - Kitab el-mevzuat min el-ehadis
el-Merfu'at

İbn el-Cavzi

4681-4682
4683

»

29- Cami el-Usul fi Ehadis el-Resul

Mecdeddin İbn el-Asir

5045-5058

»

5486-5489
5484-5892

»
»

4866-5620

»

25 - El-Muharrer fi Dakaik el-Nahv ve
Hakaikili
26IV. HADİS FlKlH VE DİGER DİNİ
ESERLER:
26

-Kitab-ı

Nihayet el-Müctehid ve
Kifayet el-Muktesid

27 - Muhtasar el Ahkam

el-Şeriyye

V. MENSUR EDEBi VE TASAVVUFİ
ESERLER:
30

~

Tuhfet

el-Mülılk

ve Nasihat el-Acaib Ali b. Abi Hafs
el-İsfahani,

31 - Tercüme-i
el-konevi

Makalat-ı

Sadreddin

·-~

VI. MÜSBET İLİMLER VE MUHTELİF(12)
32 - Kitab-ı Kaşf el-Rumuz va İşarat
al-Hukema ila'l-Hacar (?) al-A'zam.
(12).

İbn Vahşiya

ATEŞ, Ahmet. "Konya Kütüphanelerinde Bulunan
T.T.K. Belleten XVI, (61, Ocak 1-952). 49-130. s.

4887,-5486 Y.A.K.
Bazı

Mühim

Ya~Zmalar."
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Sadred-Din-i Konevi Kütüphanesi'ne
: (13)

değinilen

iki

Şer'iyye

Sicil

kayıdı örneği şöyledir

KONYA ŞER'İYYE SiCİLLERİ : Defter Nu. : 13, Sayfa Nu. : 248, "BERAAT-I KİTAiBET; ... Şeyh Sadreddin Kitab-hanesinde yevmi iki akçe ile il:ıafız-ı kütüp
olan Abdurrahman, kendi heıva ve hevesinde olub
eda-i hizmet etmemeyle ref' oluıiup yerine evıkaf
mütevellisi Mustafa'mn arzı ile Seyıyit Ali hafız-ı
kütüp oluyor. Evahrhri Cemaziyel Evvel 1088/1677.
Eyalet-i Karaman Mütesellimi iken eşkiyalık konusunda ihmali görulüp padişah emri ile Konya Kalesi'nde hapsedilen ve mailarına el konulan Ali Ağa'
nın listesi yapılan malları arasında kaydedilen kitapları, Ta;rih : 24 Zilkade 1807/29 Ocak 1677.
KiTAPLAH : 1 - Mushaf-ı Şerif, 2 - TevarJh-i Taberi, 3 - Hadiikatü'l-Süeda, 4 - Yusuf ve Züleyha,·
5 - IBafttal Gazi, 6 - Hitk:aye.
KONYA ŞER'İYYE SiCİLLERİ : Defter Nu. : 13, Sayfa Nu. : 29<1, "BERAT-I TA'YİN; Konya'da Şeyh S.adred-din Konevi Hazretlerinin kitrub-h€mesi'nde yevmi iki akçe ve ye,vmi bir hisse galle Cbilr vakfın yıl
lık hububat geliri) ile hafız-ı kütüb olan Şeyh Hü- ·
seyd.n fev~t olup yeri mahlCıl olmağın yerine karında
ŞI .AJbdurrahman Halife, adı geçen Evıkafın mütevellisi ola:n Seyyid Mustafa'nın arz1 ile yine yevımi iki
akça ve senevi bir hisse galle ile evasıt-ı Şevval 1087
H tarihli beratla bu vazifeye tayin edildi.
KitaJbes>inde 'ima.ret' olarak adlaJndırılan ve cami v.e türbeden
küçüik: bir külliye içinde kurulan (673/1274) bu kütüphane, Konya Kalesinin Çeşme Kapısı yakınında bulunmaktadır. Kitap
sayıalrına daiır Salname kayıtları şöyledir. (14)
müteşekkil

Salname-i Vilayet-i Konya 1305/1887 de 61 Adet,
,
,
,,
1306/1888 de 61 ,
»
»
»
1307/1B89 da 61 ,
31 2 -

(13)

Bu şer'iyye sicil defterlerinden 30. C., 4·2. s., 34. C., 2159. s., 3'5. C., 24. s., Altun-A:ba Medresesi ve Kütüphanesi ile kitaplarına ilişkin kayıtları içine

(14)

ÖNDER, Mehmet; Mevlana Şehri K;onya. Tarihi Turistik Kla•vuz. 2. bs.
Ankara Güven Matbaası 1971. ·96, ·352·. ss.

almaktadır.
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»

»

»

1308/1890 da

61

,
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»

»

»

1317/1899 da 256

,

kitap

vardır.
ı

-· Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye

ı\'H'6/1898

de 256 Adet,

»

»

»

»

3 --

»

»

»

»

WHl'/1.900 de 256

4-

»

»

»

»

ı3.2•ı/1903

»

de 256 »

Kitap sayılarına daıir kayıtlar çeşiıtli salnamelerde genellikle birbirlerinin aynı olup kirtap koleksiyonlarında uzun süreler artış olmadığı görülmektedir. Bu kütüphanenin kitaplaırı, çeşitli olaylaır sonucu dağılmış, kurtarılabilenler de Dergah Kütüphanesi'ne ve Yusuf
Ağa Kütüphanesi'ne götürülmüşlerdir.

SADREDDiN KONEVI'NİN ESERLERİ VE BU ESERLERliN
BULUNDUKLARI ÇEŞİTLİ KÜTÜPHANELER
Sıra

Nu.: Eserin
ı

-

İ'caz

Bulunduğu

Adı

Kütüphane ve

Kayıt

Nu. :

'Ayasofya: 402, Aşir Efendi: ı6, 55, 464.
Efendi: ıoo, Ayasofya: 402, 48061/1.
Damat İbrahim Paşa: ıQ6. Fatih: 2•94,
2195, 2ı93. Düğümlü Ba;ba: '18. FeyzuUah:
72. Halet Efendi: 38, 43, 46 ve ilaveten ı 7 ayrı yazma nüsha diğer İstan
bul Kütüphanelerindedir. ı3.ıO ve ıo,ı~
Haydarabad tarihli basmaları da var-

el-Beyan

Atıf

dır.

2 -

Miftah al-Gayb (Miftah Gayb
:al-Cam' va'l-Wücud fi'l-Kaşf
Wa'l-Şuhud) tlahiyat,
Htkmet
ve Felsefeden
bahseden bu
eser, pek çok kişi tarafından
şerhedilmiş,
Farsçaya çevril-

Köprülü: 7·H3.
29 yazma
4864.

Çeşitli

kütüphanelerde
Yusuf Ağa:

nüshası vardır.

miştir.

Ayasofya: ,208·9. Pertev Paşa: 278. Hacı
Mahmud Ef.: 26ıO. Yusuf Ağa: 4866.

3 -- Tercüme-i Miftah el-Gıcyb
Tercüme-i Miftah el-Gayb
:
a) Muhammed Şemseddin
Hamzat el-Fenari Şerhi·

Şerhleri

b.
20

nüshası vardır.

(Çeşitli

Kütüph.)

Uzm. Mustafa Can
b) Qutbaddin-Zade Muhammed
Muhyiddin b. Qutbaddin el İzniqi. Şerhi

18

c) Osman Fazli İlahi Atbazari
Şer hi

vardır.

(Çeşitli

Kütüph.)

Ragıp
ğer

Paşa Kütüph.: 694. Ayrıca diKütüph. de 9 nüshası vardır.

ç) Abdurrahman Ra;hmi Bursavi Şerhi

Halet Efendi: 286

d) Ahmed b. Abdullah el-Qirimi'nin 'Şerh-i
Miftah elGayb'

3

,e) Mustafa Efendi Malkoç-Zade

Esat Efendi Kütüph.: 17:2·9, 2·68'q.

f)

g)

Rıza Paşa

Şihabeddin

(Şarihi

belli

EL~NUSUS Fİ

(Üniv.): 304.

Ahmed b. Hüseyn

al-Hamawi.
ğ)

nüshası vardır,

kbdullah Molla İlahi Şerhi
Fatih'in
emri ile şerhedil
miştir:

4 -

nü&hası

l77ı3.

Emanet Hazinesi:
değil)

TAHKİK

Veliyeddin Efendi:

17~6.

. EL-

TAWR EL-MAiHSUS
İbn el-arabi'nin
'Fusus el-!Hikem'ine karşı bir nazire gibidir.
Taşbasması:

36

çeşitli

nüshası

tesbit

edilmiştir.

Menazil el-Sairin :

ı1MO

İran.

Şerhleri

a) İbrahim b. İshaq b. Şüley
man Musannif el Serazi

6

b) İbrahim el-halveti

Ra.gıp Paşa:

c) Pir Muhammed
el-Hoyi

Ali Emiri: ·980. 14

Şerh Nüshası vardır.

699.

Qudbaddin

,ç) Waciheddin b. Nuraddin, Nuraddin Zade.
'Şerh el-Nusus'

Şehit

AH

Paşa:

ayrı nüshası vardır.

1278.

d)
5 -

EL-NAFAHAT EL-İLAIHİYE

6 __. EL-FUKUK Fİ MUSTANADAT
HİKAM AL-FUSUS
tbn el-Arabi'nin 'Fususel-Hikemi'ni en iyi şekilde şerh ve
izah etmektedir.

Lala İsmail Paşa: 709.
Yusuf Ağa: 5468. 28 çeşitli

nüshası

26 çeşitli nüshası vardır.

Üniversite Kütüph.: A 2534.

var.
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7 - EL-TEVECOÜH EL-ATAMM ELA'LA (EL-AWLA) NAHWA'LHAQQ CA·LL W A' ALA. Bu eser .
bir 'Esma' el-Hüsna' şerhidir.
TABSIRAT AL-MUiBTAiDİ WA
TAiDKİRAT EL-MUNII'AHİ.

8 -

Tercümesi : Ahmed Remzi el Mevlevi
9 - ŞERH HADİS EL-ERBAİN.
40 hadis seçip şerhetmek istemiş ise de 29 hadis
topla.yıp
şerh etmiştir. (Bkz. : Mukaddime)
10

-Şerh

EL-ŞECERET

Nİ:YE Fİ

EL-NU'MAEL-DEVLET EL-OS-

MANiYE
MİR'AT EL-ARİFİN

ll -

12ı3

Şehit
sı

Ali Paşa: 13·69. 13
tesbit edildi.

N uruosmaniye: 2•286. 18

ayrı

ayrı

nüshanüshası

vardır.

Osman Ergin Kütüph.: Özel.

Şehit

AH

Paşa:

:1369.

Ayrıca

39

ayrı

nüshası vardır.

Köprülü: 176. İstanbul Kütüphanelerinde 18, Meilana Dergah Kütüph. :
bir nüshası vardır. Dergah Kütüph.:
2949. İstanbul'da ll ayrı nüshası vardır.

1'2- SÜRAT MURATAHAT EL-ŞEYH
SADREDDiN EL-QUNA:Wİ ELŞEYH NASİRADDİN TUSİ

1'3- SURAT MURATAHAT

İstanbul'da 18 çeşitli nüshası vardır.

EL-ŞEYH,

EL-YAıSİN EL-TİLİMSANİ CMektuplarım

Şehit

havi)

1•6 -

(Tercüme-i

VasiHalis EL: A 5582.

Şehit

Ali

Paşa:

2810.

WASİA.T EL-ŞEYH SADREDDiN

'INDA'L-WAFAT

17- HİRKAT EL-TASAVVUF
· 18 -

1•344.

Ayasofya: Q•910/3-9, 2053/8-9

15- WASAYA

· Tercümesi :
yetname)

Paşa:

Mevlana Dergah Kütüph.: W37. Raşit
Efendi: 4·90

MEKTUBAT

14 -

Ali

EL-Rİ•SA:LE Fİ

HAKK EL-

MEHD:i!
ŞERH

Yahya Ef.: 140.
Osman Ergin: 1940. Esat Ef.:
Şehit Ali Paşa: 28.10.

38ıl4.

Belediye, Osman Ergin: 144'1.
Ayasofya Kütüph.: 4849. Osman ;Ergin:
1883.

ESMA' EL-HUSNA

Köprülü: 1594. Diğer Kütüphanelerde
de .dört nüsha vardır.

ZJ -- ~:::c RİSALAT EL-HADİYA

Üniversite Kütüph.: A 4:lı22. Diğer kütiiphanelerde 5 nüshası daha vardır.

19-

21 -

EL-RJİSALAT EL-MUFSİHA

Şehit Ali Paşa
Kütüph.: 1362. 6
kütüphanede de nüshaları vardır.

ayrı

ı24

22 -

Uzm. Mustafa Can
ŞU'AB EL-İMAN

Feyzullah Ef.:
Carullah: 2054.

2•3- ZABİTA HİKEMİYE
2·4 -

Veliyüddin

Hüdai: <1848.

RİSALET EL-S.A:YR VE EL-

SULUK
863 H de istinsah edilmiştir.
Risalede Mevlana'nın adı geçiyor.
2•5 -

2ı63.

Şehit

Ali

Paşa: ı3989

MASYAHA
Müelli'fi ve kime ait olduğu meçhul. yp.Ia'da Sadreddin Kone·vi
vakıf ve temellük kayıdı vardır.

Yusuf

Ağa

Kütüphanesi: 4692·.

KONEVI'YE İSNAD OLUNAN ESERLER
ı

-

Şerh

el-Kasidet el Ta'iye; İ!bn
el-Ferid'in meşhur eserinin şerhi.
Saadeddin el-Fergani yazmıştır.

Ayasofya Müzesi Kütüphanesi:

2 -

Narftat el-mesdur wa Tuhfat elMaskur. Keş el-Zünun'da Sadreddine aidiyeti belirtilmektedir.

3 -

Şerh

Ma'ani

4 -

Şerh

Risalat el-Wücud.

5 -

MewakU el-Ma'arif. (Sadreddin
el-Fata.wi'ye aidiyeti de söz konusudur.)

Hacı

Şerh-i Kaside-i
Sirri Wahdet
Barrgli'nn Kasdesinin Şer hi.

ÜnLversite Kütüph.: A 35124

6 -

Muşkilat

el-Kur'an.

ı944.

Selimiye Kütüphanesi: 617.
Üniversite Kütüph.: A ı4ı.9

Mahmut Efendi: 2406

KONEVI'YE AİT MENAKIP KiTAPLARI
ı

-

2 -

Mena;kıb-ı Şerif;

Cemaleddin Muhammed Nuri
Konevi'nin, Muhiddin
Ara!bi,
Mevlana, Ş. Tebrizi, Evhadiddin
Kirmani ve Şeyh Sadaka ile olan
münasebetlerini izah eder.
Regaib el-Menaktb; Mehmde Dede 'Menakıb-ı Şeyh Sadreddin
Konevi' şeklinde geçer. Osmanlı
MüelHfleri III, 19-1. s. da yazarı
Musa Sadri olarak gösterilmektedir.

Şehit

Ali

Paşa:

•ı9•39.

Ali Emiri: 43'27. Esad Ef.:
Belediye, M. Cevdet: 456.

ı75'3.
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SONUÇ:
Bir Türk düşünürolan Sadreddin Konevi, eskiden Konya'da çok
tanındığı için kendisine "Konevi" denmiştir. O, kendi hayatı hwkkın
da "An- N efahat al- ilahiyye ve Şerh Hadis al- Erbain" isimli eserlerip.de geniş bilgi vermek•tedir.
Bilime düşkün, taısa!Vrvurfu seven ve tasavvufi arınma yolunda
büyük ça.balar sarfeden Konevi'nin, 1254 yılında Konya'da d.lmi faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir. Şu husus önemle belirtmek yerinde olur ki Konevi, Tasavvufi görüşlerinde islam'a bağlı kalmak
istemiştıJ". Bu sebeple delillerini, daima Ku:r'an, hadis, ve eski sufilerin söz lerıinden vermişti:r. Bu görüşle İslam'ın savunuculuğunu yaparıken eserleri de Anadolu'da Türlk-İslam kü1türünün yayılmasın
da etkili olmuştur. Bu da O'nun, Tür.k-İslam felsefesinde özel bir yerinin ve değerinin olduğunu delil teşkil etmektedir.
Çeşi-tli

medeniyE-tlerin beşiği olmuş eski ve önemli bi:r bilim ve
durumundaki Konya'da, Konevi'nin yaşadığı dönemi de içine alan Selçuklular devrinde bilim ve fikir adamları, Sultanlardan ıda büyük himaye ve teşvik görmüşlerdir. Bu devi.rde Anadolu'da 183 eser yazıldığı tesbi·t edilmiştir. Bunların yaza.rlarının sayıları da 72 olarak belirlenmiştir. O devkde bilim ve fikir hareketlerinin dili Farsçadır. Bu eserlerin dillerine göre dağılışıarı şöyledir;
103 Farsça, 65 Arapça, 7 Ermenice, 6 Türkçe. Konularına göre dağı
lışla.rı da şöyledir; Tasavvurf 59, Dini bilimler 28, Siyaset ve ah[ak 24,
MüiSıbet bilimler Ctıp ve hey'et) 14, Gramer 6, Felsefe 26, Şiir ve masnevi 30, Tarih 12'dir.

kü1tÜır merıkezl

_.:.

Böyle bir arıtarnda kıymetlerren Konevi Kütüphanesri'nin ve eserlerinin, i1mi a;raştwmalar iiçn taşıdığı değer ve önem tartışma Lka!bul
etmez. Ayrıca o devirde yazılmış olan eserlerin iyi bir" şekilde korunmaya çalışııldığı, büyük ıbir kısmının günümüze kadar gelmelerinden
anlaşılmıştır. Böylece gÜınüımüz ihtisas kütüphanelerine öncülük ettikleri de söylenebilıiT.
Atatürık'ün "Tü:rk istik:balinin evladı" ola-rak gördü"fiikri hür, idam hür, vicdanı hıüır" ola:bilmek için ecdad yadigarı eski yazma eserleTimizi de sürekli okuyup inceleyip
araştırmak suretiyila .bilgileTine bilgi katınaik durumundadıırlar. Çünkü onlara yaraşan, hızla ilerleyen bilim ve teknolojinin arkasından

Bu itibarla,

ğü gençleırimiz,

BAYRAM, Dr. Mikail. "Anadolu Selçukluları Devrinde Fikri ve
ketler."Konferans. Konya, Nisan 198!5.

İlmi Hare-

~

@
1·

Uzm. Mustafa Can
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koşmak değil, önünde gitmeyi hedeflemekıtir. İnsanlığın, bugün için-

de

bulunduğu savaşlaJra

ek

olaraık uygarlık

ve

uygaırlık

içinde benliğini, varlığını koruma savaışı diyebileceğimiz, silallıları btlgi ve kültür olan yeni ve değişik biçimde çetin ıbir sa:vaışın içinde bulunuşu,
biır bütün olaraik her türlıÜ güç ve ~mkanları ile ülkeleri bu savaşa
katılımaya zorlarnalktadır.

BİBLİYOGRAFYA

A.

MAKALELER VE İNCELEMELiER :
ABDÜLKADİR

(Hamdizade). "Sg,dri Konevi'nin Ravzatü'l-Küttabı ve Mersiyesi", Babalıl{, 38ı2ı6 (25.4.193:2}, 2. s. 3ıH62 (.25.5.~1<9;312}, 2.

s.

AKOZAN, F. "Türk Külliyeleri",

Vakıflar

Dergisi, VIII (1-969), 207. s.

BAYR,AM, Dr. Mik:Ul. "Anadolu' da Te'Hf Edilen İlk Eser,· Keşf el-Almbe."
İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, VII, 3-4 0979), 2'71-307. s.
- - - - - . "Sadru'd-Din Konevi İle Hace Nasıru'd-Din Mahmud'un
Mektuplaşması" Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat F,akültesi
Edebiyat
Dergisi, 2 (lı98>3), 5'1-7 5 s ..
1

CUNBUR, Dr. Müjgan. "Kütüphanelerimizin Manzum Tarih ve Kitabeleri",
VIII. Türk Tarih !{ongresi, III (.1983), 175,1-17'59. s.
ERDOGAN, Abdülkadir. "Kitabelerin Değeri ve Konya'', l{onya Halkevi Dergisi, 4 (193,6), 2. s.
- - - , - - . "Konya İle İlgili En Eski Bir Selçuk Vakfiyesi';
Halkevi Dergisi, 6 (19,37), 3170-37,5. s.

l{onya

ERDOGAN, Muzaffer. "Konya Kita,belerine Dair", Yeni l{onya, 170 (ı23.H.
1949)' 2. s.
ERGİN,

Osman. "Sadraddin al- Qunawi ve Eserleri", Şarkiyat Mecmuası,
II (1957), 63-90. s.

KONEVİ,

"Vasiyetname", Şarkiyat Mecmuası, II (1958), 82'-83. s.

KÖPRÜJ_,ÜZADE, Mehmet Fuat. "Şeyh Sadreddin-i Konevi Mescidi ve Şeyh
Cüneyt", l{onya, 3ı1 (Kasım ıl940) 70. s.
ÖNDER, Mehmet. "Selçuklular ve Osmanlılar Döneminde Konya Kütüphaneleri", l{onya Halkevi !{ültür Dergisi, XIV (1949), 1'31-132. s.
ÜLKEN, Hilmi Ziya. "Konya'da Anadolu Selçukluları Devrinde Bilim ve Felsefe", Ronya Halkevi Deı·gisi, 6 (19.37), 6ı2-74. s.
B.

ARAŞTIRMALAR

ATEŞ,

Ahmet. "Konya Kütüphanelerinde Bulunan Bazı Mühim Yazmalar".
Türk Tarih !{urumu Belleten, XVI, 61 (195Q), 49-i130. s.
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AZİZ B. Erdişiri Esterebadi. Bezm ü Rezm. İstanbul, Evkaf Malibaası, 1928.

5411

+ 75

s.

BALCIZADE Tahir Harimi. Tarih-i Medeniyette
Vilayet Ma.tbaası, 1931. 57'1 s.

Kütüphaneler.

Balıkesir,

BAYKıARA,

Doç. Dr. Tuncer. Türkiye Selçukluları Devrinde Konya. Ankara,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 198-5. 6 + 1<67 s. (Kütüphaneler : 91-9,2. s.)

İBN-İ BİBİ,

El-Evamirü'l-Alaiyye fi'l-Umuru'l-Alaiyyc. ı.
Tarih Kurumu Basımevi, 195'6. XVII + 744 s.

II. M:ElHMET Fatih'in Orijinal Vakfiyesi.
·Nu.: 46.

Vakıflar

Genel

c.

Ankara, Türk

Müdürlüğü Arşivi,

KONYALI, İbrahim Hakln. Abideleri ve Kitatbeleri ile Konya Tarihi. Konya,
Yeni Kitap Basımevi, 1'96'4. 1213 s.
MIDNAKIB-I Şeyh Sadreddin Konevi.
No. : 5/120-D.

Mevlana Müzesi Kütüphanesi.

Kayıt

ÖNDER, Mehmet. Konya Maarifi Tarihi. (Selçuklu, Karamanoğulları, Osmanlı). Konya, Ül'l{Ü Basımevi, 1.949. 1:12 s.
- - - , - - - . Mevlana Şehri Konya, TarLhi Klavuz. Ankara, Güven Matbaası, ı197'1. X + 51'3 s.
ÖZÖNDER, Dr. Hasan. Konya Velileri. Konya, Arı Basımevi, 1980. 109 s.
TUR~AiN, Prof. Dr. Osman. Selçuklular Zamanında Türkiye. İstanbul, İstan

bul üntversitesi Matbaası, 19711. 1'39-146 s.
UZLUK, Prof. Dr. Feridun Nafiz. Fatih Devrinde Karaman Eyaleti
ları. Fihristi. 12. s. (Teksir).

Vakıf

VAS&YA, Şeyh Sadred-Din el Konevi. İstanbul Ayasofya Müzesi Kütüphanesi, 2910 Nu.lı Mecmuada 8. Risale.

SADREDDiN · KONEVI MA'MÜRESİ'NİN
MiMARİ TEŞEKKÜLÜ

Yrd; Doç; Dr. Hasan ÖZÖNDER
Büyük Türk ilim ve fikir adamı Sadreddin Konevi (r~~- : 1) 'nin
ma'muresi (I), (res. : 2), Konya'nın İstasyon semti civarındı:ı, bugün de onun adı. ile aınılan maJh:a1lededir.
adını ta:şı'Yan

Selçuıklu Konyası'nin ise, şehir dış surlarının haricinde; J:ıu semte açılan "Çeşme KaplSı" karşısı'n~ isabet etriıek:tedk (2). (res. : 3, 4).
Vakıf k.ayıtılaJrıri~a

· "zaviye'' olarak da zikredilen (3) ma'mure
günümüzdeM ·haliyle, me:scid (cami), kütüphane ve türbeden mrüte(1)

Kapısı

üzerindeki orijinal kitrubesinde

y·apılardan;

dilmektedir. · "İ~arah
ra

"imaret"

şeklinde bahse~

) " kelimesi Arapça "ame-

) " l{Ökünden

gelmiş

olup :

a. Ma'müriyet, refı:ı,h ve .huzür. sağlayan yapı v:eya yapılar;
b. Aşevi, misafir-hane, tekke, zaviye.
g1bi yapHardan ~ti:teşekkil topluluğa verilen addı~. Yüzyıllar boyunca bu
iki manada kullanılagelmiştir. Birinci kısma giren örnekleriyle daha çok
·kitabelerde; ikinci kısma giren ifadesiyle de, daha çok Vakfiyelerde görmekteyiz.
.
.
.
Sadreddin Konevi yapılar topluluğu, belli bir plfilna uygun olarak değil de,
zamanla .ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere yeniden eklemin diğer
yapılardan oluştuğu için •biz burada · ondan · f'külliye" yerine, "ma;mô:re1'
şeklinde bahsetmeyi uygun gördük. Bunlara, "manzume" demek de mümkindir.
.
~
.
.
.

. . . ·'

"'t:J' ,•
.

(2)

ilVI~hmed

Emin Dede,

Regaib'ul-Menakıb

~

•

.

~~),v.i!'b;

•

Konya ve Rehberi, &8.
,
..
"Çeşnıe kapısı", Selçuklu dönemi dış kalesinin
oniki kapısından biridir.
Bu önemli kapı surun, batıya açılan büyük kapılarındandır. Sultan Alaaddin . adına hazine tarafından yaptırılan kapıların .dördüncüsüdür. Adı·nı,
Sahip Ata'nın, burada yaptırdığı çeşmeden almıştır. Çeşme de, "Kapı Çeş
nıesi" diye anılmıştır. (Bkz. İ. H. Konyalı. Konya Tarihi, 150, 81<6).
Regaib'ul-Menakıb'de, Sadreddin Konevi'nin, " ... Çeşme ka;pısı içind,e vaki
bir b·aıb mescid-i şerife imam~t hizmetinde kıyam eylediği;' de· belirtilir.
Bkz. v. IH b... '
(3Y Bkz. Suraiya Faroqhi, «Vakıf Adnıinistration ln Sixteenth Ceiıtury Kony.a
(The Zaviye of Sadreddin-i Konevi) ", Journal of the Economic and Social
History of the Orient, vol. : XVII, part: 2, 154-1'6•9; Konya Şeriyye Sicil
Deftel"i, IX/177; Regaib'ul-Menakıb, v. ll b, 2'3b- 24a, 2!7a, 29b, 30a ..
Konevi'nin eserlerinin zahriyelerindeki kayıtlarda
da zaviyesinden bah.
sed ilir.
Vakıflarının çeşitleri için ayrıca bkz. : Konya Tarihi, 496-500.

.

·:
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şekki1dir. Ma'murenin yerini, Konya'nın ünlü zenginl·erinden, hayır
sever, iliım hı1misi Hocacihan bağışlamııştır. (4) VakMyle burada
onun mülkü olan konaklar bulunuyordu (5).

S,elçuklu Konyası'nın
den, biri durumunda olan

başta

gelen tasavvur ve fikir merkezlerinKonevi Ma'muresi, .beylikleır döneniıitpde, Osmaırlılar zamanıiıda da önemini korumu.'2 olup, bu gün
de Konya'nın ünlü ziyaret yerlerindendir.
Sadıreddin

Konevi yapılar topluluğu çevresinde, tüırbesinin yakınında bulunmayı arzu ve vasiyet eden yakınlarının dilaklleri sonunda, büyük
bir mezarluk meydana gelmiştir. Dl.'2 suırların önünden iıtibaıren, bu
günkü İs!tasyon'a kadar uzanan bu tarihi mezarlıkta, birçok ünlü
şahsiye,t medfun bulunuyordu. Burası, son yanın asır içerisinde is1iiımlaık ~ilerek, meskCın arazi haline getirilip üzerinde özeJ. ve resmi biirçoık binalar inşa edilmiştir.
Bn istimlı1kleriıı yanısıra, yanlış şehirci[ik anlayışından dolayı
sokak ve mahailleler giderek dolduğu için, caımi ve türbe bugün sokak katundan yaklEIIŞık bir metre kadar aşağıda kalmıştı·r.

zAViYE
V aıkılf kayıtlannda ,da adı geçen Sadreddin Konevi Zaviyesl, zabir illim v~ fikir merkezi dmrumunda idi. Burada büyük toplantılaır ve sema' törenleri tertiplenmi.'2tir. (6)
manın

Günümüzde, zavlye olaJraık gösterilebilecelk belli bir mekan buZamanla kaybolduğu veya bu günkü camie dahU

lunmamıaktaJdır.

edildiği kanaaıtindeyiz.

MESCİD

Günümüzde, mu<l!hıhaır minberi ile "cami" haJli.nde bulunanı mescid, taş temel üzerine inşa edilmiştir. Duvarlannda çeşitli yerlerin(4)

(5)

(6)

Regaib'ul-Menakıb,

v ..1,1 b. Eserde bu bağışın, Hocacihan'ın oğlunun, tabtblerin aciz kaldığı hastalığını Sadreddin Konevi'nin teda,vi etmesinden
duyduğu memnuniyetin ifadesi olara;k yapıldığı kaydedilir. Bkz. v. 10 a ..
Bkz. age., v. ı11 b ..
ıMıımurenin ikiyüz metre kadar doğusunda görülen tür.be, Turgutoğlu Türbesi olup; mamurenin çevresinde meydana gelen büy.ük mezarlığa dahil
bulunuyordu. (Bu tül"be hakkında geniş bilgi için bkz. : M. Zeki Oral, "Turgutoğulları, Eserleri-VaMiyeleri", Vakıflar Der., III/3·1-65).
Bkz. Ahmed Eflaki, T/1,62, 23,8.
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de, taş ve tuğlanın yanısııra ker.piç de kuUanılmıştır. Üzeii, kireımit
döşeli ahşap çaıtı ile .örtülüdür. (7)
Camie, güney batı köşesindeki kapıdan giirilmektedir. Üzerinde
daire şeklinde ahışap sayvanı bulunan, 180 x 110 çın. ebadJl biı
dış kapıda üsıt üste iki kitaıbe görülmektediır. Alttaki orijinaıl olup,
inşa kitaıbesidir. Selçuıklu süılüsü ile yazılmış Arapça ibaresi şöyle
dir. (ıres. : 5) :
y~rım

"Bu

mübaırek

ma'mure, içindeki

muha.kkık

ve rabhani a!lim Sad-

·c ~J-l, ~~;J,.cAJ:y';--v,~, J-5'
'

.

.

~ d~~~J \J. .JI J,t.-)1 , ) l,t.,J)I
\,./. ..J' ,
. t f
'
,. t1

*

41)1~J

d:/'

~~)}''\ÇJt~~~~JJL?J'-~~J
-~)'J
~.)~~av;~);
U
.
,.

(7)

Seyyahlar, Mamurenin meseldinden de bahsederler. 1041/1•63!2 yılındaıki
hac seferinde Konya'ya uğrayan Abdurrahman HLbri (10lı2-1069 = 1ı60ı41659), " ... Sadreddin Konevi Hazretleri merkadi kurbunde bir cami dahi
vardır." (v. 95 b) kaydında bulunur. Bkz. Ş. İrgürel, "Abdurrahman Hi:bri'nin Menasilk-i Mesalik'i", Tarih Enstitüsü Der., sayı : VI, Ekim, 1975, 124.
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reddin MuhE~~mmed bin İshaık bin Muhammed'in CAlll:ıh kendisiİıden
Tazı ol~n) türbesi; vakıfiyesinde şE~~rtları belli edif.diği ve yazıldı.ğı veçhile kendisin~:n vakfeylediği k!iıtapları muhtevi kütüphanesiyle biirlikte, ashabmdan; kalbieriyle ve krulıplwrıyle Tan:rı'ya · yöne[en saliıh
fakiırler adına 673 yılı aylarmda yapıldı."
Bu kitabenin .üstünde, yine üç satır halindeki, nefis Osmanlı ·sü1üsü ile yazl'lmış, şu tamir kiıtabesi okunmaktadıır.

,.

~~; .:ıJ:I~/(If~l 41.~;_,ı
\

'

C,..,J).J
J~
,
.

\"\V~.
•
Bu Türkçe kitaibedeı:rı ·anlaşıldığı üzre, cam~ ve türbe, Sultan II.
Abdülha;mid devrinde, konya Vald:si Mehmed Ferit Paşa zamanında
1317 yılında esas'lı olarak tamir ve ihya edilmiştir.
Bunun da üstünde, camiin Elidmı ve yılı:nı veren yeni
~merd~n yeni bir kita·be daha mevcuttur.

yazılı

mar-

Ritabelerin bulunduğu, tE~~ş söveli basık ve küçük kapıdan kapalı
bir a;vluya gıiriliır. Avlu oııtasıında kare planlı. baŞtan bir havuz mev-

~

~=
•;
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cutken, üç yıl kadar önce zem~n tahtalanılırken, altta kMmıştır. (8)
Avlu, 6.10 x 17.10 m. ebadında olup, kuzey-güney doğrultusunda
uzanmıştır. Avlunu:ı üzerinde kütüphane k1smı bulunmaktadır. Buraya, güney-batı ve kuzey-doğu köşelerde yeralan ahşap merdivenlerle çıJnlır. Avlunun doğuda biri üstte bir; baıtıda üstte üç kuzeyde
biır altta, iki üstte olma;k üzere toplam 7 penceresi mevcuttur. Kuzeye
de, cami hizasından itibaren 4.3'5 m.lik bir taşma gösterir~
Bu dikdörtgen avıunun doğusundaıki kapıdan cami haıremine
geçildr. Burası, 7.90 x 13.90 m. ebadındadı~r. Üzeri kalın ve sağlam yuvaırlak hatina:r üze;irie oturan düz tavanla örtülüdü\1:'. Ortaya yakın
yerinde, doğu ve batı duvarlaırı aras:ıında, geniş :bir Bağdadi kemer,
iavanı yüklenmiş giıbidir.

Doğuda, alı_tta5, üstte 3, batıda 2. a:Ltta bii!', üs~tte 1; güneyde altta
2, üstte 3, ıkuzeyde altta ve üstte 2 adet pencere oilan camiin, alışrup
tan fevkani taırzdaki müezzin .rr;ı.a;bfeline, kuzey-batı köşesindeikıi ahşap merdivoo~e · ç~kılmak<tadır. · ·
r .

Tarihi içerisinde gördüğü çeşitli ıtahrip, tamiır ve tadillerle orijiölçüde kaybetmiş olan camiin, a:sli planıyla, K:onta'da gördüğümüz Selçuklu · mescichlerine (9) benzediğini düşünme\kte
yiz. Bu noıktadan hareketle, ka,re planda olduğu ve üzerinıin geniş ve
yüksek bii!' kubbe ile örtüldüğü kanaatindeyiz. Ortada yer alan Bağ
ıdadi kavisin ·bulunduğu ölçüye kadar iken, kuzeyine yapılan iUwe
mekanla, hareıın iki katından fazlaya çıkarılmıştır. Niıteıkim bi'Tinci
•kısım ile ikinoi kısmın örtü sistemi oldukça famklı görülmektedir. İıki
ıkısım arasındaki yükseklik farkı, tavan düzeni ve tezyinatı değişik
ili,kleri, bu tr-ı.dilatın ve kuzeydeki Havenin açık delüidirler. İlk mekamn kuzey duva;rının alınmasıyla meydana gelen dam ağirlığı bu
noktada yapıilan kemer ve konsüllerle hafirleti1diığıi. gibi, kemer va·s:ııtasiyle iki yan duvaırlara da taksim edilmiştir. (res. : 6)
naılitesini büyüık

Kuz~yde yera~ah al!Şap müezzin · mahfeHne çıkm'ayı sağlayan

(8)

(·9}

Vali Avianya'lı Ferit Paza tarafından Konya'ya getirilen Çayırbağa suyuna kadar, şehr1n içme suyu ihtiyacı kuyu ·ve ·.akarsulardan karşılanıyordu.
Akarsuların baŞında· Me ram · deresi bıiıunmaktaıydı. At, ·. araba gibi çeşitli
vas1talarla şehre getirilen çay suyu, avlu ve izbelere (bodrumlara) yerleş
tirilmiş su küplerinden ilkine dolduruluyordu. Bir süre burada bekletilerek
çökertiliyordu. Daha sonra. sırasıyle yanındakilere aktarılarak, içileıbilecek
hale getiirimeye çalışılryordı:i. ,
İşte o dönemlerde, Konevi'nin bu avlusunda da böyle su küpleri bulunuyordu (Bkz. : Cl. Huart, 1H; Konya ve Rehberi, 6ı8).
Beşarebey (Ferhuniye)
<6!16/1219),
Erdemşah
(617ı/ıl!220),
Abdülmümin
(Meğaribe) (674/1275), Beyhekim (XIII. yy. ~kinci yarısı) mescidleri gibi.

Yrd. Doç. Dr. Hasan Özönder
(ıres. : 7) ahşap merdiveniın altında görülen sandukalaır da, önceleri· avluda iken, bu genişletme am eliyesi sırasın4a içeriye alınmıştır.
Etrafı ~afesle çevLrd.li sanduıka'lı üç mezar, Sadreddin Konevi'nin ya~
kınlarına atttk. (res. : 8).

Birinci mezar, Şeyh'in torunlarından Mehmed
med'e ait olup, baş taşında, Selçuklu Sülüsü ile:

oğlu Derviş M~h

~j~
,.~jJ'. JJ\.iJ)'~'

v-:

-'•

·. :J'

..1~

J~;;J'(J~.~#'J~) ~LJ

J. ~)y (.fJ~

.J#) ..,.,._.) 1

ibruresi

okunmaktadı·r. Ayaık taşının dış

•

yüzünde :

.~~ct\. ~
~~~ ~'(~J "~
c~'oJ.(f
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iç yüzünde ise :

'Lı;
"'

avi 'V~~"~
,.~.

(.)J

lll

"'~"'J) ('.; ~_, '~ IIJ
~

W4LJ'J~v~
şeklindeki

ibaresinden onun hicri 23 Zilkade 900 tarihinde vefat et-

;1Jiği öğrenilmektedir.

İkinci mezarın baş taşının dış

iç yüzünde :

yüzünde :

v;.,P.ı

~~J.~)/.JJ
Ayaktaşının dış

İç

cephesinde :

cepeh-sinde :

' t' .• _~,

V............

~

J.

ll

•

.

"'

"

'

....

.,..r ~ L.., ".,/_ __,.,., i>"
"'
~

'·'"

ibaresi okunmaktadır. Bk hanıma ait olan bu kabrin üzerine renga~enk tülbentler seırilmiştir.
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Üçüncü mezarın baş taşında :

ayak

taşının dı:şındcı

:

.J?'
ztl)'.~YJ ~J

·-·-Lt,.,_ ,1--jf

,1~

-rJ v;J'~);?'-~

41.)1 ~ Jl

,

....
:

\Jr.,~

~1
r-

-;

iç

'

'\

tarA.fJiıda

,"

ise

yazılıdır.

:Burada. göriilen -baŞka bi·r taşta :

..
.-~

ibaresi

okunmaktadır.

Camiin doğu duva.rındakri bir niş dikkati çeker. (1.55 x 10) am.
e.badmdwki, iki kanatlı bk kapakla örtülü bulunan bu duvar IIlişi,
Sadreddin Konevi'nin çile-hanesi olarak gösterilmektedi;r. 0.60 cm.
genişliğindeki bu dl,lvar enini a.şınıyan ,gir·inıtinin, türbeye bakan küçüık bir penceresi mevcuttu;r. ".
·
-.
Camiin dikkati çeken en önemli unsuru, mihraJbıdır. Selçuklu
dönemi Anadolu mihraplarını:q. en güzel örneklerinden bi::ri olan mihrap (·res. : g) nef•is mo'zaikleit'le" beze'Udir. Biıri düz silmeli, diğeri
palılı olmak üzere iki bordürl;ü profili tiplidir (lO) CŞeki·l : 1). Köşe(10)

Ömer Bakırer, Anadolu Mihrapları, 39.
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likl.i türlerden (ll) olup, unukarnas yuvası, 15 cm. yüksekte yedi sı
ra dizilidir. İki tarafında yeralan zarif sütuneeleri ince gövdelidir.
(12). Başlığın üst kısmı, kavsaJranın başlangıcında son bulduğu iqin,
ük bakışta, kavsarayla köşelikleri yük.lenmiş gibi bir görünüm arzederler. Mihrap nişi duvar içinde ved[miş o'lup, duvarın iç cephesindeki taşkınlığı 33 cm'dir. Dl'şarı cephede çıkıntı görülmez.
Pirüze mavisi ve manganez moru çiıni mozayik kaplanml'ş olan
kenaJr bordürlerinde, köşelik ve nişin alt kısmında çiniler,
küçük dikdörtgen parçalar halinde kesilerek birrbir1erine eklenmiş
lerdir. Palmet yaprakları ise, yekparedir. Mukarnas yuva;ları, diğer
çini mozaik mihrraplarda tekır~rlanan kmnpozisyonılar yerıine dikdörtgen veya üçgen şekillerde kesilniiş yekpare çinileırle kaplanrınış
tırr. (13)
milırabın

Tepel.iksiz olan milırabın 192 x 304 cm. ebadındaki dikdörtgen
çerçevesini, genişlik ve silmeleri farklı iıki bordüT dolaşı.r. Araların
da 3 cm.''lik basamak mevcuttur. Hücreye doğru muntazam kademelerle ıderinleşiıiiler.
üst kısımda 28 cm. yükseklikte köşelik tablası bulunmaktadır.
üçgen iki parça şeklindedir.

Kavsaranın etrafında

Niışin alt kı.smı 108 cm. yükseklikte, 97 cm.
rinltkte dikdöcrtgen planlıdır: (14)

açıklıikrta,

40 cm. de,;;

•
Bu muhteşem milırabın üstünde, Selçuklu sü1üsü ile yazılmış,
nebati motifle:r1le bezeli zemin üzerine Ayet'el-Kürsi bordürü yeralı
yordu .. Bu ibaJI"eden günümüze sadece:
şekJindeki

küçük biır bölümü kalmıştır (res. : 103. Bru ibarenin 'üzerinde Bizans özelliğinde bir konsül bulrmmakta;dı·r.
Camiin orijinal yapısında ahşap kanatlarında önemli biir yer tuttuğunu taJhmin etmekteyiz. Özellikle kapı ve peıncere kanatları, muas1r yapılardaki örneklerinde göırmekte olduğumuz nefasette idiler.
SE,3lçuklu kündekari işçHiğirnin tanınmış örneklerini teşkil ediyoırla;r(1.1),
(12)

(13)
(14)

Genelltkle çini mozayikli ve alçılı mihraplarda görülen köşeliklerin çeşitli
tipleri hllikkında geniş bilgi için bkz., age., 39.
Bu tip sütunceler, niçin alt kısmının hayli ingin olduğu mihraplarda kullanılmışlardır. Bkz. age., 7·9.
age. 18ı2.
a;ge., .183.
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dı.

Bunla.rdan bazıları zamanla kayıbo1muş olmakla beraber elde buda bize bu konuıda sağlam bilgiler vermektedirler. Muhafaza edilmek düşüncesiyle önce Konya M üze şubesine (15), sonil:'a da
İstanbul Asar-ı Atika Müzesi'ne nakledilerek Çini'li Köşık'te sergilenmişlerdir. Üzerieri hendesi, nebati ve hattı tezyinatla bezelidir. Üst
lunanları

kısımdaki alınlıklarmdan sağdakinde:

"Takvadan daha aziz bii!:'

"VG

hevayı

şey";

terketmekten daha mükemmel bir kerem y;oktur"
(res. : ll).

ibarelArİ ·bulunmaktadır.

Muahhar dönErrne .ait sade bir ahşap minberi olan camın tek ınİ
naresi güney-brutı tarafta, burada bulunan kapalı avlunun köşesin
dediır. Osmanlı tipindedir. Kaidesi taştan, pabuç kısmından itiba<ren
gövdesi tuğladandır. Fazla bir sanat özelliği hulunmamaMadıii'·. Şe
refesi de sade gö·rünümlü olup, koY1kulukları beyaz mermerdendir.
C::ımiin

de, tü:rıbe, avlu ve diğer kısımlar gtbi, günümüzdeki kat
seviyesinden yrukalşık bir metre kadar aşağıda ka'lması, asırla.rın
meydana geUrdiği bi:rikimi ve ha•talı beled~yecilitk an1ayış ve uygrulamalarının sonucudur.
TÜR BE
Sadreddin Konevi'nin medfun bulunduğu (16) türbe (Şekil :
II, III,), camiin doğu bitişiğindedir. (1 7) Carniin kapısı üzerinde bun5)
06)

(17)

Iionya ve Rehberi, 69.
Konevl'nin vefat tarihi kaynaklarda çeşitli rakamlarla verilmiştir; Katip
Çele:bi, Takvim'ut-Tevarih'de 671;
Lugat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye'de
(1'1/,170), 651; Cl. Huart, Mevleviler Beldesi Konya'da (1,12•), 67ı3; olarak
tarihlenmiştir. (Tahsin Yazıcı tarafından neşredilen Efli'tki'nin Ariflerin
Menkıbeleri'nin "Açıklama" bölümünde verilen ölüm yılı, 5'72'dir. Yanın
da miladi karşılığı 1·263 yılı olarak gösterilmesine rağmen, birinci baskı
sındwki «Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 196·3, 69.2. s.» bu dizgi hatası, ikinci baskısında da «Hürriyet Yayınları, 19·7·3>>, 5'61. s., düzeltilmemiştir).
Camiin yapılışını gösteren bir kita:be mevcut olmamakla beraber, kapı
üzerindeki mevcut kitabede türbe ve kütüphaneden bahsedilmesine müş
teniden camiin, daha sonra inşa edildiği kanaatindeyiz.

'

~
1
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lunduğunu ifade ettiğimiz kitabeden anlaşıildığına göre, kütüphanesiyle ·birlikte 673/1274 yılında inşa edilmi-şti·r. Camiin iki penceresi
ile, "çi'le-hane" olduğu beli'l'tilen :nişin küçük penceresinin nazı~ olduğu tÜrbe Cres. : 12) açık CbaildaJken) tiptedir. Kare planlı o1up,
'gövde kısmında araları açık, kemerlerle bi~birine bağlanmış 12 mermer sütun yera'lmıştır. Bu sütun'ların aralarında 160 x 120 cm. ebadında aniıki parça, değişik geometrik motiflerden müteşe~kil mermer şebekeler bulunur. Buınların da üzeri demi!Y parmaklıklıdır.
Tüırbe,

Konevi'nin vasiyetine (18) uygun olarak,

açık

tipte

inşa

edilmiştir. Üzerinde mahruti planlı ahşap kafesli bir örtü gö:rülürse

de bu, daiha çok tezyini bir mahiyet gösterir.
Biz türbenin

bulunduğu

·• . \
_,.,:AJI
; ,, u~

P.

yerin,

f, J_.;l

.J ~ \.,T";"".

Konevi'niın

evine ait

oLduğu

,.~t .J ~~·'-'~
~~~
- " (.:

0Y-'J.~4ıJ'~u'j~''tf'~.ı\.("'

~~LfJ~~~YJ j~•_,~if~'J..:~

(18)

şunu tavsiye ederim. Beni
Hadis iktaplarında yazıldığı şe
kilde yıkayınız. Şeyhimin (.Allah ondan razı olsun) elbisesini giydiriniz,
:;oma da beyaz bir izar ile kefenleyiniz. La.hdime Şeyh Evhadüddin'in secc.L.•}sini seriniz. Cenazemde, cenazelerde okuyanlardan hiçbirisi bulunmasın. Kabrimin üstüne hiçbir mamüre ve dam yapmayınız. Yalnız eseri
kaybolmaması için sağlam bir taş yapınız."

Vasiyetinin bu bölümü

şöyledir

fıkıh kitaplarında ztkredildiği

:

"Ashaıbıma

g~bi değil,
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kanaatindeyiz. Pey,gambm-imiz,in vefat ettiği odaya defnedilmesi gibi, fıkıhdan ziyade hadise bağlılığını vasiyeıtnamesindeki gayet açılk
ifadesinden öğrendiğimiz Konevi, vefat edince evinin odalarından
bkisi olan bu mekana defnedi'lmiş (19) olmalıdır.
Türbenin mermer söve ve memrıe:r zivanalı basık kemerden olukuzeydedir. Üzerinde, yaklaışık doksan yıl kadar önceki
fotoğraflarda (bkz. res. : 13) görülmeyen ve dolayısiyle daha sonraki yıllarrda başka bir yerden bulunarak buraya yerleştirilen mermer üzer:iıne yazılmış şu arapça ibare okunmaktadır. (res. : 14).
şan kapısı

'V~J..}..:~ (!)_.ı_;_,~~

[YYYV~~.:
'5'Srubahın
açı:k

izzet ve devlete

yakın

ve

kapın

da hacet sahiplerine

olsun."

Türbenin zemini taş döşel:idir. Ortasında bulunan Konevi'e ait
olan sanduka mermerden olup, üstü açıktır. Lres. : 15). Baş ve ayak
:tarafhrında bulunan bakiava şekUndeki taşlarında da herrhangi bir
iba·re me,vcut değildir. Sadreddin Konevi'nin imareti gayet .zeng,in
vak1flarla yaşatılmıştır (20). Vakıfları arasında yeralan değirmen
gelirinin yarısı türbenin, yarısı da camHn idi. Bu gelirleri sağlıyan
kaynı:vklaJTın el ve mahiyet değiştirmesi sonunda, cami gibi türbe de
kendi mukadderatına terkediLdiği için zaman zaman bakımsız kalmış; hayır sahiplednce tamir edri.ilmiştir.
Türbenin çevresi zamanla, buraya defnedilmeyi vasiyet ve aırzu
eden yakınlarının ve sevenlerinin ka!birleri ile büyülk: bir mezaırlık
halini almıştır. Bu tarihi mezarlık, 1932 yılında istimlak edilmiş (21)
ve ye~rine özel ve resmi binalar yapılmıştır (22). Türbenin doğusun09)

(.20)
(ı21)

(2 2)
1

Konevi'nin menkibelerini muhtevi olan "Regaib'ul-Menakıb"da, Hocacihan'ın, tabtblerin tedavi edemediği
oğlunu sağlığına kavuşturduğu için
(v. :10 a), burada bulunan evlerini (konaklarını), K one vi' e bağışladğıı anlatılır (Bkz. V, ll b). Burada sık sık, edebi ve tasavvufi meclisler ve sema gösterileri düzenlenmiştir.
Bu vaJkıflar hakkında geniş bilgi için bkz. Suraiya Faroqhi, agm.; Konya
Tarihi, 496-'500.
M. Önder, Mevlana Şehri Konya, 19171, 1~20.
Ma'murenin güney-doğusuna isabet eden tarafta da tarihi küçük bir mez8,rlık bulunmaktadır. (res. : 17).
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da Siil.e

taşından yapılmış sandukaılı

şında şu sa,tırlar okunmaktadır.

bir mezar diJI,kati çeker.
(res. : 16) :

Başta

"Bu makam
Ulamadan İmam-ı
Bagavi'nin olup
Hicri 516'da vefat
etmişti['. Allah
Ra~hmet eylesin"
Bu, önceleri Konevi ma'muresiniın ya~klaş]k yediyüz metre kadar
doğusnnda iken, istimlı1ke uğradığı için, buraya nakledilereik, üzerine bu yeni kabir yapılmıştır (23). Buırası bu gün de ünlü btr ziyaret-gahdır. (24)
(23)

İ.

ifadesine göre imam-ı Bagavi Türıbesi, Konya dış sureLvarda bulunan "Çeşme kapısı" karşısında idi. Kapının güney
tarafında yeralmış olup, 194'3 yılındaki vaziyeti, basit kerpiç duvarlı ve
ahşap örtülü sade bir yapı idi. Bu metrük ve harap türbedeki sandukanın
herhangi bir kitabesi bulunmamaJkta idi. (Bkz. : age., 27, n. 4).
Değerli araştırmacı Veli Sabri (D. : 1874, Ö. : 20.1.1954) ise, Konya'ya dair
özel not~arında, Bagavi ve türbesi hakkında şu bilgileri verir : «Vakfiye
kaydına tesadüf edilmiyenlerden biri de İmam-ı Bagavi'dir. Muşar'un
ileyh'in tarih-i tevellüdü ve vefatı:na mütedair bir malumat yoktur. Fakat
merhum, sadat-ı kirarndan ve meşayih-i izamdan sahb-u tefsir-i Eb'ul!Jeys olduğu Evkaf idaresinde mukayyed berat hülasasından anlaşılmak
tadır. Bu türbenin türıbedarlığı ve ittisalinde bulunan musluğun. ab-keş
liği ve vakfın tevliyeti için Sultan Selim-i Sani evkafından vazife tahsis
olunduğu ve yakın zamana kadar verilegeldiği ma'lümat-ı kuyüdiyedendir. Fazail ve ahlak-ı hasene ne temayüz eden merhum müşar'un-ileyhin
ahşabdan ma'mül olan türbesinde
şayan-ı kayıt birşey olmay}p ancak
dört beş dönüm miktarı bahçesi türbenin muhafazası uğrunda hasr-ı nefs
ve vaakıf-ı vücüd eden bekçi tarafından ziraat edilmekte bulunmuştur.
,imam-ı Bagavi'nin tekyesi kapısı üzerindeki kitabeyi, yanıbaşında olan
çeşmenin tamiri zamanında çeşmeye koymuşlar. Kitabe:
H.

Konyalı'nın

larının ıbu

. . l:J);

~~ g,~LJ.V'

.

_.

~J\f.'.)~'
"'

d/:>')f"d. .... J,~4LJJ
~ı;.-;_Yd~JY'u,~ı.f. t~u
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Ta~rihi

boyunca

genişliyerek,

mezarılıkta tanınmış

birçok

büyük bir

alanı kaplıyan

kişi medfuııı bulunrmakıtaydı.

bu ünlü
(25)

KÜTÜPHANE
Konevi'nin, kitabede zikTedilen kütüphanesi, kendisine ve mürşidi İbn-i Arabi'e ait .çeşitli eserleri ihtiva ediyordu. Ma'mureyi ziyaret edenler g~bi, sıırf bu eserleri görüp, mütalea etmek için Konya'ya
gelen birçok a;li:m, yazd1kları eserlerinde, Konevi kütüphanesindeiki
eserlerden sık sık bahsederler. Yüzyıllar boyunca böylece hizmetiDemekki tekkenin

aslı

pir mescid idi. Zamanla tekke halini

almış

olmak-

tadır.»

(24)

(.25)

Büyük Türk müfessirlerinden olan Horasanlı Ebü Muhammed Bagavi
(Hüseyin b. Mes'üd b. Muhammed el-Ferra) için bkz. : ö. N. Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakat'ül-Müfessirin), Ankara, 1961, IV/t2'H3-4; İslam
Ansik., II/449; M. Sofuoğlu, Tefsiı· 'l'arihi (VII), İstanbul, 1.962, 23.
1193"11 779 yılında Konya'ya gelen Edrb b. Mehmed Derviş "Nehcet'ül-Menazil''inde; Tilmar-ı Silsile-i Beni Adem (V. ·4:5 :b) .'de ünlü ziyaret yerleri
arasında Bagavi'nin kabri de zikredilir.
Konevi mamuresinin takdben beşyüz metre kadar batısında bulunan ve
"Aliler" adıyla anılan üç sanduka da, Selçuklu tarzında olup, bu büyülı
mezarlıktan günümüze kalan şahidlerdir. (res. : 18).
M. Mes'iı.d Koman, Konya'daki birçok eski eser gibi Sadreddin-:-i Konevi'nin tür·besi ile mescidinin de "ortadan kaldırılmak tehlikesi" karşısında.
o zamanlar rOdu müfettişliği istihkam mütehassısı bulunan babası Mira,lay İsmail Hakkı Koman'ın Ordu müfettişi nezdindeki şahsi teşebbüsü ile
önlendiğini yazar. Bkz. "Konya ve Çevresindeki Eski Eserleri Üzerine Birkaç Söz", Konya Mec., Yıl: X, Ekim-Kasım. 18415, 84-85/128.
"Divançe" sahiıbi Vali Ra.gıp Paşa'nın da Konevi haziresinde medfun olduğu bildirilirse de (bkz.; M. M. Koman, "İkiyüz Yıl İçinde Konya'da Ölen
Valilerden Ragıp Paşa ve D~vançesi Üzerine Birkaç Söz", Konya Mec. IX;
Ağustos, 1945, 82/t2'6), onun kabrinin yeri de maalese.f belli değildir.
Konevi türbesi, halk arasında, mistik t~bbi falklor yeri olarak da ayrı bir
mana taşır. İyi olaınıyan hastalar için direk yeridir. Yürüyemiyen çocukların, İmam-ı Baga•vi'nin ayak ucundaki bir taşa bindirildiğinde, yürüyeceğine inanılmaktadır.

yüzyıllar içerisinde türbedeki bazı eşyaların kayıbolduğu anSultan Kadı Burhaneddin'in, Alaeddin Şeyh Yar-ı Ali ile
türbeye konulmak üzere gönderdiği bir çift kıymetli halının (ki, buna
mukabil olmak üzere türbede mücaNir dervişler tarafından Sultan'a, Konevl'nin hattiyle yazılmış İbn-i Arabi'nin Fususu'l-Hikem'i gönderilmiş
tir. Bkz. Bezın ü Rezın, 384) da nerede olduğu bilinmemektedir.
Hanigah'da, mubarek bir eşya olarak yüzyıllar boyunca muhafaza edilmiş olan gayet kıymetli bir seccade ile, İbn-i Arabi'nin hırkası da kaybolan eşyaların başında gelir. Bunlar için bkz. İ. H. Konyalı, Konya Tarihi,
504; Konya ve Rehberi, 68-69.

Aradan geçen
laşılmaktadır.
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ne devam eden kütüphanedeki eserler, son yanın asır içerisinde,
Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi'ne nekledilmişlerdir. (26)
Kitaıbede belirtHen bu kütüphane acaba neırede idi? Bu sorıuya
bugün için kesinlikle cevap vermek maalesef mümkin deği1dıir. Çün)iü, türbe müstesna olmak üzere, Ma'murenin yapıları yedi asrı bulan derin mazisi içerisinde büyük eğişikliklere maruz kalmıştır. Bu
cümleden .olmaık üzere, Sadreddin Konevi günlerine ait olan kütüphane kısmının da nerede ve nasıl olduğu belli değıildir. Bugünkü kütüphane kısmı (ıres. : 19) camiin batısındaki kapaılı avlunun üst katındadıır. Genişce bir oda şeklinde olup, doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlıdır (6.10 x 3ı15 cmJ ebadındadır. Doğudaki penceresi, camiin dahiline, gÜıneydeki bir pencere de sokağa nazırdır. Bu
geniş odada bugün boş whşap kitap dolapları meıvcuttur. Cres. : 20).

(27)

TAMiRAT VE TADİLAT
Ma'mure'nin, başta cami olmak üzere diğer yapılarının, gunumüze gelinceye kadar biırçok taJIDirat gördüğü ve yer yer tadilata
uğradığı anlaşılmaktadır. Bu arada asli plan ve mimari özelliklerini
büyüık ölçüde kaybettiği de bilinmektedir.
Fatih devri tahrir defterlerindeki kayıtlara göre, Konevi kütüphanesindeki eserlerin adları, müellifleri, hattatları, mevcud veya na-mevcud oldukları yazılıdır. Bu listeye göre o yıllarda
Konevi kütüphanesinde 2~6
cilt tutan 1•6ı2 nadide eser :bulunuyordu.
Bu eserlerin mahiyeti için bkz. : A. Gölpınarlı, Mevlana Müzesi Yazmalar
Kataloğu, I/20ı2-205, 2{)7, 208; A. Ateş, "Konya Kütüphanelerinde Bulunan Ya.zmalar", Belleten, (,195·2), 6.1/87; Anadolu Kütüphanelerinden Mühim Yazma Eserler", Tarih Vesikalan, İstanbul, 1·955, Yeni Seri I, lervha,
XXVI, vd.; levha XXX, vd.; Anıt Der. I/5, II/.2ı2; Osman Ergin, "Sadreddin el-Konevi ve Eserleri", Şaı·kiyat Mec., 1.958, II/77.
Eserleri, 1891 yılında Konya'ya gelen Cl. Huart da incelemiştir. Bkz. Mevleviler Beldesi Konya, 1,113.
(27) ıBazı kitapların tahrip olduğu da anlaşılmaktadır. Nitekim, Muallim Cevdet özel d·efterine şöyle bir hatırasını kaydetmiştir : "Konya'da Sadreddin Konevi tür·besi eLvarına atılan (.1:3,37) ve yağınurda yapışıp bozulan
yüzlerce kitap ve defterler arasından seçilerek İstanbul'a çuvallarla getirilen ve taaffün etmesi dolayısiyle toptan satılan eserler içinde bu deifteri
buldum. Muhteviyatını tetkik ve o müşkil siyakat yazısını halden sonra
beni Cenab-ı Hakk'ın büyük bir ilim hazinesine rastgetirdiğini anladım."
Cevdet'in «ilim hazinesi» dediği, 909-929 senelıerinde ve İkinci Bayezid ile
ıBirinci Selim zamanlarında saray masraflarını gösterir bir defterdir. Bkz.
Osman Erıgin, Muallim M. Cevdet'in Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi, İs
tanbul, Bo:?Jkurt Ba.sımevi, ıl937, 37ıl.

(26)
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Şeyh

Sadreddin, Hadis ve Sünnet'e sııkı sıkıya bağlı bir kişidir
Bu özelliği vasıiyetnamesinde de gayet açık şekilde ifade edHme!ktedir. Binaenaleyh dos1Jla:rına kendisini "Hadis kitaplannda yazıldığı
şekilde" yı,kamalarını vasiyet
edecek kadar hassasiyert gösteren
Şeyh'in, sevenleri tarafından vefat etrtiği yer veya yeırin yakımna
defnedildiği; Bu yerin, Hoca Cihan'ın kend!isine bağışladığı konağın
odalarından biri olduğu kanaatindeyiz (28).
"Şa'fi-i Hakiki" olan
Peygamberimiz'in CS.AJ, vefat ettiği yer olan Hz. Ayşe CR.AJ 'nin
odasına .gömüldüğünü biliyoruz (29).
olan konağa ·taşınan Sadreddin Kıonevi,
sürede tasa vvufi sohbetleııin beni mekanlanndan biri
haline getkmiştir. Sema talimlerinin de yaphdığı bu konak zamanla "imaret" halini almıştıır. Mescid ve tü:rıbenin de ilave edilmesiyle
bir yapLlar topluluğu haline gelen manzl:une, yediyüz yılı aşan mazisi içerisinde çeşttli tamir ve tadil ameliy~ler.i ile günümüze kadaır
gelmiştir. İihtiyaç gösterdikçe tamk edilen ve fakat fazla bir tadilata
uğramAyan tek yapının "türbe" olduğu düşüncesindeyiz.
Hoca

Cihan'ın bağışı

burasını rkısa

Konevi'nin vefat yılı 673/1274'dür. Türbe de, ayı belli olmamakla beraber o yıl inşa edilerek Ma'müre'deki yerini alml!Ş olmalıdıır.
N e zaman ve kimin tarafından inşa edildiği 'kesin olarak biiinemiyen "mescid"in de, Ma'müre'deki çeşitli tadilıltlar sırasında bu
günkü yerini aldığı muhakkakdır. Ma':müre'ntn kuzey cephesindeki
ebad fa:ııklıhkları bunun açık deillerindendir. Orijinal şekil.inde, kare
planlı, tek ve feırah lmbbesi ile Konya'daki diğ·er Selçuklu mescidlerinde gördüğümüz özelliikiere sahip olduğunu düşündüğümüz bu
mescid'in, taş temel üzerine tuğla duvarlarla inşa edHdiği kanaatiilldeyiz. Nirte1dm tuğla örgü sistemi duvarlaırın çeşitli yerlerinde bu
gün de varlığını yer yer s-ürdürmektedir. Mihrwbı üzerinde kalıntı
lıllrı görülen çini bezemeler, Ayete'l-Kürsi bordürünün (30) ·yanısıra,
tuğladan örgülü geniş kubbesinin merkezinde, haW, nerbati ve hen(2·8)

(29)

Mehmed Emin Dede, Sadreddin-i Konevi'nin menkibelerini muhtevi
"Regaibu'l-Menakıb" isimli eserde (Mevlana Müzesi ihtisas Kütüphanesi, No: 1499), Hoca Cihan'ın oğlunun, yakalandığı hastalıktan hekimlerin
bütün uğraşıarına rağmen kurtulamadığı nakleder. Sonunda hastayı Şeyh
Sadreddin'e getirirler. Onun teşhis ve tedavisi ile sağlığına kavuşur. Buna
son derece memnun ve mütehassis olan Hoca Cihan'ın, bugün Marnurenin bulunduğu yerdeki konağını Şeyh'e armağan ettiğine işaret etmiştik.
rİbn-i Hlşam, l'V/31,2, vd..
·

(30)

Milırabın

tam üzerine isabet eden ( /

.J// ~ )ibaresi, calligraphie
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desi tazyinatla pıeydana gelen bi·r çini mozaik madalyonun bulunade ifEıde .etmek isteriz.
-·

bileceğini

Konevi'nin ders ve ' sohbetlerinden feyz -alah ni:üm1nle·re Uz lin
mabedltk yapan bu mescidin; .geı:tek tam.ire muhtaç hale gelmesi ve gerekse artari ceırtaatin iihtiyacına cevap vere-bilmesi içiiıge~
nişletildiği anlaşılmaktadır. BU ameHyede, daha, önce yıkılan kU!bbenin yerine, bu günkürie benzer tarzda düz damın yapıldığı ·görÜlmektedir. Alhşap hatını öi'-tü sistemi böylece düz damla kapa!İılmıŞtı:r.
yıllar

Bu tadÜatın, Konya_ Valü;i

Avlo:ı;ıyalı Ferit Paşa zamanmda

(1317/1899) yapıldığı; Kapı Üzerindeki ikinci .~ita1benin de. l;ıu tamıi
rat
tadilata dair olduğunu kabul etıme'kteytz. C3n _Caınim, ku:z;ey

ve

yÖnünde büyütülmesiyle, üç misli bir cam'i mekan~nın elde, eO.ildigi
ameliye de o ıdönemin önemıli iş1erindedir. Böylece günümüzdeki,
kuzey_,güney doğırultusunda uzanıp, kare Selçuklu planııid~ui çıka
rak bazı dikdörtgen planlı camileri hatırlatan bir mekan ortaya könı.ılmuştı.ır:

_ _Bu mimari tel;ıeddülata sebebiyet ve:ı;-en amiller, ilk. 1nesoidin_ tezyini özelliikierini de etkHiyereık:, büyük ölçiiıde kaybohnapına yol açmışl~dır. Çini mozaik nefis mihrapından başka, diğer kıınmlarda..lü
çini bezemelerden; benzeri Selçuk~u mescidlerinqe gördüğümüz tı.ığ
la işçiliğinden de hemen hemen hiçbirşey kal~amış gibi-di:t:; _
Ferit PR~şa'nın 1317/1899 yl'lındaki bu mimari vetezyini değişik
liklere sabebiyet veren tami~raıt, aynı zamanda bir "ihya" hareketidir. Çünkü ameliyenin böyle olduğu mezkur kitaJbesinden de açıkÇa
anlaşılmaktadır. Demek ki camı zamanla harebeye yüztutmuş ve ceırnaatin ihtiyacına ceıvap veremez oLmuş vre neticedıe Su~tan İkinci
Abdülhamid.· devrinde geniş bir tamir ve ihya ha•reketi gerçekleştiril
miştir. Nitekim ,o :tarihten . selkiz yıl önce Camıii gezen ünlü alinı
Clement Hua:rıt notlannda: " ... tü:rfbe .. yanında· bulunan k ü ç-Ü' k
camide sükunet ve ferwhlık. :vardı.'~- (32) .ifadesinde bulunur. -· ~ ~rı.
, , ._

. :} ·. .

~.

:: ·' . ~ ::r

V~ epigraphie kaideleri gereğince, başınd~ Besınele V~. ~:'{ete'l~-Kürsi, :ın.e.~
ni ile, güney duvarın köşesinden biitşlıyordu. Buna göre,- Ayet-i_ Kerimel.erin miktarı, güney duvari boyutlarındıiki ıüıre planlı bir rriekanı dolaŞıp,
başLadığı yerde sona ermesini gerektirmektedir.· Bu·'-da 'bizim,· mesdcfin
ilk şeklinde küçük ve kare planli olduğu-şeklindeki kanaatimizi· kuv:ve-tlendirmektedir.
(3.1) Bkz. M. Önder, Mevlana Şehri Konya, 1971, ·1i19< '·
(3 2) Mevleviler Beldesi Konya, '11:3.
Bu ta.ınir ve tevsi' arneliyesi için· ayrıca. bkz., M: Mesud Koman, Konya
Mec., 3·1/163·3 n2; Zeki Oral, "Konya'nın Tarihi Eserleri- ve. Bugünkü Du-__ .rumları", Konya Mec., Yıl: X, Ekim-Kasım, 1945, 84-85/36. -·
1
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özetle söyliyecek olursak Ma'mure, yedi asırlık mazisi içerisinde zaman zaman, büyük ve küçük tamir ve tadiller görmüştür. Yaklaşık son yüz yılda gördüğü tebeddülat ve tamirata dair elimizde bazı fotoğraflar bulunmaktadır. Bunla·r, yapılan değişiklikleri, birr öl.çüde de, olsa takibetmemizi kolaylaşıtırmaktadur kes. : 21, 22, 23, 24).
Bunlat..'j,çerisinde en eSik:isi olduğunu kabulettiğimiz (res. : 21) 'de
mescid'in üzeri, kamış çeleınli, düz toprak dam ile örtülüdür. mesim : 23} 'de ise, yarım makasın tüm makas haline getiirldiği görülmektedir. GünÜJmüzdeki şeklini bu değiş:iJkli'kle almış olduğu anlaşıl
maktadlr. (Resim : 22) 'de, mescid'in kuzeyinde iki sıra pencere dikkati çekmekte,dir. Ayrıca bu tara-fita, ahşap sütunlara dayanan, etrafı açık bir saçak mevcuttur. Burası, ahşap parmakhıklarla, mezarlkıtan ayrılımıştır. Bu görüntü de günÜJmüzde mevcut değildir.
Elimizdeki tarihi fotoğırafta (res. : 21) dikkatimizi çeken bir konu da, camiin batı bitişiğ:iJnde, alçak damlı, düz toprak örtülü dikdörtgen bir mekanın mevcudi<yetidir. Yapının dama yakın yukarı kı
sımlarında gayet küçük ve dikdörtgen ·şeiklinde menfazler bulunmaktadır. Burasının, esaslı tamirat ve tadilata uğramış olmakla beraber,
vakfiyelerde adı geçen za.viye mekanı olaJbileceğini ifade etmEk isteriz. Dama ya:kliil yükseklikte yeralan küçük ve dikdörtgen ışıkhk
ları ve batı duvarında görülen büyük hacası ile bu mekan, oturulan
ve hatta gecel~i:bilen geniş bir bölümdür. Buna göre bu fotoğrafta
zavtyesiyle bwlikte imaretin, XIX. asır sonlaTindaki vaziyeti görülmektediır. Bu mekan, günümüze kadar gelememiştir.
Bugün yeri,
açık Ewlu durumundadır.
Bütün bunJardan ortaya çıtkaın gerçek, manzumenin, yediyüz yı
lı aşan tarihi. içerisinde önemli ta' dil, ta'mir ve teıbeddülat geçirmiş
olduğudur. Yapılar topluluğu, Tockiye Anııtlar Derneği Konya Şu
besi tarafından 1963 yılında da tamtr ettirHmiş'tir; Camiin çatısında
ki kiremitler değiştiriiJ.miş, sıva ve badana işleri yapılmış; türbenin
kırılarak kaybolan mermer süveleri, orijiınaliltesine uygun olarak yeniden yaptırıJ.ıp, yerleştirilmiştir. Halk tarafından kurulan "Şeyh
Sada:'ed.din Konevi Camii Yaptırma, Ona11ma ve Yaşatma Deırneği",
bu önemli Ma'mU:re'nin her türlü bakım ve onanın işleriyle HgilenmektP-dir. Camiin batısındaki avlu.ya ev, şadırvan, gasilhane ve heıa.
yaptırılmış; teık şerefeli olan iek minaresi de tamir ettirilmiştir. (33)
(,33)

··Regaibu'l-Menakıb"

de, Konevi'nin günlerinden kalan bir şadırvandan
bahsedilerek, " ... şimdiki şadırvan ol zamanda dahi mevcud" idi denilirse
de (lbkz.: v. ıl6 b), bun'ti:p. neredeki ve hangi şadmran olduğu kesinlikle
belli değildir.
Günümüzde, meseldin b~tı bitişiğindeki kapalı avluda bulunan ortası fis-
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Çevresinde yapılan yeni ist1mlwk ve düzeillleme çahşmalan, Ko~
nevi Ma'müresi'nin daiha rahat bk görünüm kazanmasını temin eıt~
mişti:r.

SONUÇ
İ'lim ve tefekkür tarihimizde önemli yeri olan Sadıreddii11 Konevi'nin 8-dını taşıyan ma'müre, vakfiye kayıtılanilla göre, öncele:rıi bir
zfwiye olara-k tanınmıştır. Bu zaviyeye dair mi'mari bilgi verecek
yeterli beLge bulunmamaktadır. Kapı üze>I"indeki Selçuklu kiıtabesin
de, türbe ile kütüphanenin yapıhşından bwhsedilmektedi·r. 1317/ıag.g
yıllillda yapılan taımir ve ihya ameliyeleırine dair kitahede ise, camj
ve türbenin adı geçmektedir.

Bu bilgilerin ışığında şu kanaaıte varmwktayız : Ma'müre'nin buyerde, Hoca Cihan'ın konağı mevcuttu. "Reğaıihu'l-Mena
'kıb"da belirtildiği gibi Hoca Cihan,
oğlunu sağlığına kavuşturan
Sadreddin Konevi'ye bu kanağını bağışladı. Önce kabul .etmiyen,
ama ısrarlar üzerıine puraya yerleşen Şeyh Sadreddin bu konağı, bi.r
zaviye durumuna getiırereık etrafmdakilere tahsis etti. Konağın uygun bir salonunu kütüphane haline getirerek, ki·taplarını bur_aya
bağışlayıp, vakfetti. Ömrünüın sanuna kadar bu zaviyede yaşıyarak,
görüş ve düşüncelerini yaydı. Verfatını takiben türbesi de buırada inşa edildi. Biz mesoidin de, bu yıllarda ;yapı'lan :ilaveler sırasuida Ma'müre'deki yerini aıldığı düşüncesindeyiz (673 H.; 1274 MJ.
lunduğu

kare planlı Selçuklu mescidleırine benzediğine kaıni olduğumuz mesddi, birçok ta'mk, ta'dil ve tevsi' arneliyeleri ile çeşitli değişikliklere uğrayarak güınümüze kadar gelmiştir.
Konya'daki teik

kubıbeli,

Vasiyetine uygun olaraık sade ve mütevazi görünümlü, üzeri
açık tarzdaki türbesi bugün de onun vasiyetine muvaıfık şekildedir.
Ona bağlı olanlar ve saygı duyanlar, türbesinin civarına ıgömÜlme
yi istedikleıri için, başlangıç nakitası Sadıreddin Konevi'nin tü.Tıbesi
olan genıiş ve büyük bir mezrurl11k meydana gelmiştlır. Konya'nın eski şehir planlarmda görüldüğü üzere gayet geniş alana sahip olan
bu tarihi mezrurlıkta birçok ünlü şahsiyet medfun bu1urunaJktadır.
kiyeli havuzun,

burasının

ahşa.pla

kaplanması

sırasında

altta

kaldığını

.belirtmiştik. Mamurenin batı avlusunun güney duvarında so~ağa nazır

sade bir çeşme bulunmaktadır. Bu, eski fotoğrad'larda görülrriemektedir.
bir yerden getirilerek yerleştirildiği anlaşılmaktadır. res. : 24·), Yeni yazılı ·kita!besir.de inşası 673· (\H), tamiri de 19!3!3 olarak verilmiştir.
Ma'murenin tarihi çeşmesine dair Konya Şer'iyye Sicilieri'nde bazı kayıtlar
mevcuttur (Mesela bkz. : Defter No: 5•1/166).
!Başka
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Aradan geçen yediyüz yılı aşkın süre içerisinde mezarlıkta yapılan
istimlakler sebebiyle, günümüzde az bir kısmı mervcut bulunmaktadır.
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Ord. Prof. Dr. A..Süheyl Ünveı·'in, hazırladığı
Minyatürü".
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res. : 2.- Sadreddin Konevi Ma'muresi'nin, türbe, mescid, kütüphane ve avludan oluşan topluluğunun bugünkü genel ·görünüşü.
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Selçuklu dönemi

Konyasının surları

(Şahabeddin

Uzluk).
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res.

4 ___.. Mıttr;ıkçı·,Nı'ısuh'a ğö:ı;e,'"XVI; Yüzyılda IiOhya;
tiıa~·i ~setle~i.
·
·
· ·

surlari-'ve ,:başlica' mi'-
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res.

5 -

Selçuldu, Osmanlı ve Cumhuriyet <löıı::;mlerine ait lütab0ler. Paleographie, epigraphie sanatları açısından olduğu kadar, ·calligraphie
yönünden de bize çeşitli mt!kayese imkanlal'l vermektedil'ler.

res.

6 -

Doğu-Batı duvarlarında

yeralan ve dama destek olan kemer sistemi.

15'11

Yrd. Doç. Dr. Hasan Özönder

-----------------------------------

re3.

7 -- ICuzcyJo yaalımş bulr;nrcn
dukalann yeraldığı .ahşap

8 -

n:ı.ü::;;:d.n

mahfeH.

Srı!d&

me,

altında

san-

meı·diven.

Konevi'nin yalnnlarına ait mezariann sandul~ları. Önceleı·i avluda
iken, cami hareminin bu yönde genişletilmesi sırasında içeriye alın
mışlardır.
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Mescid'in, çini mozaik
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bezeıneli mihrabı.

1
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res. : .10 pelı:

Milırabın

az

kısmı

ihetc'l-Kiirsı

res. : ll - Mıı/mıh'e'
nin orijinal ahşap kanatlan.
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res : 12- Mescidin doburada
pence-

res. : 13 - Wla'mılre ve
çenesindeki mezarlı
ğın yaldaşık
doksan
yıl önceki göı·ünümü.
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14 -

Tüı•benin lmınsı

ibareli mermer.

üzel'ine

yaklaşık yarım asır

önce

yerleştirilmiş

olan
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Ma'-

ınüre'nin

güne~

16 -

1

159

'I'ürbenin doğusunda
bulunan, :i:ınaın-ı Bagavi'ııin malmını olduğu
belirtilen mezar.

yinde, yolun lmrşı tarafında bulunan tarihi me··
zarlık.

_:~
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res. : 18 Ma'mftre'nin çevresinde zamanla teşekkül eden tarihi mezarlıktan, batı
yöndeki ı,alıntılardan
biri. Selçuldu dönemi
özelliklerini taşıyan üç
sandukalı bu mezarda
vatanlar, "Aliler" diye anılınaktadırlar.

res.

.19 -

Kap,alı

avlunun üzel"inde yeralan bugünkü fevkani kütüphane

odası.
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20 -

Eserleri Konya Yusuf

Ağa

Kütüphanesine nakledHcn kütüphanenin içeriden

görünüşü.
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'2·2 -

Yaklaşık yetmiş yıl

re'nin

res.

23 -

kadar önceki bu fotoğrafta Ma'mude görülmektedir.

uğradığı değişiklikler

Son yarım asm doğru Ma'mure ile, çevresindeki kabirierin görünümü. Burada medfun olan birçok meşhurların
lmlıirleri de zamanla kaylıohnuştur.
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res.

2>4 -

son on yıl önceki durumu. Ve bu yönde yeralan çeş
me. Güney ve batı yönlerde son yıllarda yapılan istimlakler, bına
dal{i birço]{ yapıları ortadan kaldırmıştır.

Batı kısmımn,

~.
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Şekil : 1 -- Çini mozaik mihrabı (Ömür Bakırer'den).
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Tiil'be'nin }{esiti (Osman Nuri Diilgedel''den).
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Şekil

3 -

Tür be

11Ianı

4.

(0. N. Dülgeder'den).
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