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SADREDDiN KONEvi'NİN İLMİ ŞAHSİYETİ 

Doç. Dr. Ramazan A YV ALLI 

Her meşhür kimsenin, mesela faziletli bir ilim adamının, dira
yetli bir devlet adamının. muvaffak olmuş bir ticaret veya iş ada-

. mının, şöhrctli bir san'atlu!ırın ve herhan•gi bir spor daılınrlaki re-
kortmenin, bulunduğu mevki ve ırnakama ge1meden önceıki hayatı, 
yetişme .tarzı ve eLde ettiği şölırete nasıl ulaştığı daima merak konu~u 
olur. 

Konya'nın ma'nevi mi'marlrurından, büyük ilim adamı ve veli 
Sadreddin Ebu'I-Meali Muhammed b. İshak b. Muhallll!IIled ·b. Yüsuf 
b. A:li el-Konevi'nin (I) (605-673/1210-1274) de i1me başlama yaşı, 
ilim öğrendiği merkezler, hocalan ve bunların adedi, ilim tashili için 
yaptığı seyaıhatler, tahsil ettiği ilimler ve bunlarda elde ettiği paye, 
liocalık yaptığı merkezler. yetişti!rdiği taiebe ve •bunların sayısı. te'
lif ve tasnif ettiği eserler ve eserlerinin ilmi J.nymeti merak konusu 
olabilir. İşte biz, Selçuk ÜniversiteS'inin, büyük bir kadir-şinaslık ör
neği olarak, tertipiediği bu ma'nalı ve kıyımetli sempozyumda, -"Sad
reddin Konevi'nin •İimi Şahsiyeti" başlıklı tebliğimizin :hacmi ve vak
tin müsaadesi nisbetinde- bu konulardan bazılarına, birer nebze de 
olsa -temaıs etmek istiyoruz. 

Hemen şunu .balirtelim ki, gerek hocalarının, gerek akranuun. 
gerekse •talebesinin ve daha ıSonraki alirolerin birçok iltifatlaırına, 
medıihlerine ve sitayişkar sözleır-ine mazhar olan büyük Türk (2) 
mutasavvıfı Sadreddin Konevi. memleketimizde, özellikle Konya'da 
yeteri kadaır tanınmamakta ·ve layıkı vechile bilinmemektedir. Bu 
bakımdan biz, önce, muhtelif as:ı:rlarda ve değişiık memleketlerde 
yaşamış, ilim erbabı arasında meşhür bazı alimlerin, onun hakkında
ki sözlerinden birkaç -tanesini :ID.kretmeyi uygun görüyoruz : 

(.1) şaıızade-1 Muhammed Dar8.şiil:üb Seflnetü'l-Evllya, Mat. Feyz, 18-84, s. 68; 
ömer Rıza Kehhale, Mu'cemü'l-Müelllfin, Beyrut, tarihsiz, IX, 43; Hay
ruddin ez-Zirikli, el-A'lam, .J. tab', bas. tar. şeh. ve mat. yok, VI, 254 

(2) ·Prof. Dr. Nihat Kekli:k, Sadreddin Konevi'nin Felsefesinde Allah-Kflinat 
ve insan, İstanbul, 1977 (1. bsk. Edebiyat Fak. Mat. 1967), Önsöz, VIII (Gi-
riş), IX · 
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Büyük islam alimi, Mısır'da ~e Şam'da Şafii alimlarin reisi ve 
.Şam'da kadı'l-kt~dat ya'ni ·temyiz reisi olan, ıso'den fazla kitap ya
zan Ebu'I-Hasen es-Sü:b-ki (Ali b. Abdi'ı-Kafi hafız Trukıyyüddin Süb
ki)nin (683-756/1284-1355) oğlu ve şafii alimierin'den Abdü'l-Vehhab 
Tacü'd-Din es-Sübki Cv. 771/1370 Şaım), .onun hakkında, "zahid, şeıyh, 
Muhammed b. İshak Sadı·uddln el-Konevi, tasavvufa daıir eserler sa
hibidir·• (3) demek suretiyle, onu tasavvuf alimlerinden saymıştır. 

İran'lı büyük alim ve veli, çok kitap yazmış ibulunan, Fatih Sul
tan Mebımed .ta,rafından !stan'bul'a da'vet edilen, Konya'ya kadar ge
lip onun vefMını haber alınca geri dönen, Şeyhulisla.m MolJ.a Cami 
<Abdurra:ııman b. Nizamiddin Ahmed Nüriddln Cami) <Cam 817-898 
Hirat/1414-1492) , "Şeyh Sadreddin Muhaımmed b. İGhak el-Konevi, 
zA:hiri ve batıni, akli ve nailili bütün ilimleni cem' .etmişti" (4) demek-
tedir. · 

Ali el-Havvas'ın talebesi, büyük hadis ve Şafii fıkıh alimi olan 
ve çok kitabı •bulunan Abdülvehhab eş-Şa'rooi Cv. 973/1565) de, "Şeyh 
Muhammed el-Konevi es-Süfi, İbnü'l-Arabi'nin arkadaşı olup bir 
cildlik Fatiha tefsixi ve başka .te'lifleri vardır" (5) diyerek onun ta
savvuf, tefsir ve diğer ilıimlerde eser sahibi .olduğunu ·belirtmiştir. 

M. 1535 senesinde vefat eden Handmir, Bombay'da basclan ;fars
ça bir eserinde "Şeyh Sadre.ddin Muhammed b. İShak el-Konevi zar 
hiıri. ve batıni ilimleri, a:lrli ve nakli fenleri elde etme k<IDusuİıda em
sal ve akranın.ı geQllliştfu' ... " (6) demektedir. 

M. XVIII. asırdavefat eden ıbüyük Türk alimi, Üsküdarda Atpa
zarında Osma-n efendiden hilafet alan, sôf:i.yıye-i aliyyeden·. · Celveti 
Meşayihından ve "Rühu'l-Beyan" i&.imli ıo cHd ılıalinde Beyrut ve İs
tanbul'da bastırılan tanınmış Kui'an tefsirinin ve diğer bazı meş
hür eserlerin yaza:rı olan, aynı zamanda ÜSküdaır'dak.i Ahmediyye 
Camiinde cum'a va.izliği yapan tsmal Halkıkı Bursevi <Aydos 1063-
1137 Bursa/1652-1725) ise, "Kitaibu'l-ıHıtab" adlı eserinde, K-anevi ile 
Mevlana Celaleddin RUmi'yi muıkayese edip, Konevi'nin Mevlana'
dan "yerle gök atrasındaikıi. fark gibi" çok yüksek olduğundan ibah
setmektEdir. (7) 

Fransızcadan Türkçe·ye Lüğati ve altı cildliık K&müsü'l-A'lı1m'ı 

(3) Tacüddtn es-sübki, Tabakatü'ş-Şafi'ıyye, Mısır, 1964, vm. 45 
(4) Molla Cami. Nefehatü'l-üns min Hadarati'l-Kuds, Lucknow, 1893, Lamii 

Çelebi, Nefehatü'l-Üns Tercemesi, İstanbul, 1·270, s. 65·9 
(5) Abdülvehb!b eş-Şa'r!ni, et-Tabakatü'l-Kübra, Mısır, 1954, I, 203 
(6) :Hwandmir, Habibü's-Si'Yer, Bombay, 1957, c. m, cüz' I, s. 66 
(7) Prof. Dr. Nihat Kek.llk, A.g.e. (Giriş), XI 
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ile şöhret bulan Ş~mseddin Sami (1266-132211850-1904), onun hakkın
da, ''Kibar-ı meşayih ve ulemadan eveillerin ve alimlerin ·büyükle:rin
d.:ın) olup Konyalıdır" de:r. Aynca "zahiri ve batıni ilimlerda, asrl.Ill!D. 
feridi Cbir tanesil olup talebelerinden nice meşhür aliınılenin yetiş
tiğini, Mevlana Celaleddin RUmi'nin de ondan Him aldığını" kayde
der. (8) 

.Hicri 14. asrın büyük alimlerinden, Camiu'l-Ezher mezünu, uzun 
seneler Medine'de kaılan, Şam'da •kad.i, iBeyrüt'ta da Hukük Mabıke
mesi rc~Si olan ve çok kitap yttzmış bulunan C47 aded kitaibı basıl
mıştır) Yüsuf b. tsrnail b. Yüsuf en-Neb'haru CHayfa 1265-1350 ·Bey
rut/1849-1932). "Süfi, büyük arif, maşıhür 1imam Sadreddin el-Kone
vi Muhammed b. lshBik eır-Rümi, Muhyiddin lbnü'l-Araıbi'nin tale
belerinin en üstünüdür." (9) demiştir. 

Muasır ilim adamlanndan HaYTlıddn ez-Ziri!kli ise, onu, "süfi, 
ŞeyJı Muhyiddin lbnü'l-Arabi'nin öğrencilerinin büyüklerinden ... " 
olaırak taıkdim eder. (10) 

Kronolojik sıra'Ya göre, hakkında;lti medihkar sözlerden bir kıs
mını naıklettiğimiz 'h. 606 Cm. 1210) yılında, M.a;latya'da doğan Cll). 
bilahare Konya'ya yerleşen, Anadolu Selçukluları nezdinde i'tibrurlı 
ve yüksek mevki s8Jhibi (12) .t:ınınmış bir ailenin çocuğu olan Mu
hammed b. İshakCSad.r~din Konavi), •küçük yaşta, yetim bir çocuk 
olarak ilim tahsiliıı:ıe başlayıp zamanında okunınası adet olan ilıim
leri okumuşıtur. lık öğr.eıümini bitirdikten sonra, ağ:ı:rlıklı olarak ke
lam ve .tasavvuf ilimlerine yönelmiş, bu ıSahada aş-kla, şevkla çalış
maya başlamıştır. Handmir'in da :ifade ettiği gibi, zfuh.dTi ve batıni 
ilimleri, akli ve naıkli f.enleri elde etmiş·tir. (13) 

Büyük kelam ve tasav·vuf alimlerinden olan Sa<ke::l.din Konevi, 
Konya'lı olup burada yaşamış, ·bir ara Hal.ep, Şam, Mısır ve Hicaz'a 
gitmiş ise de, sonra tekrar Konya'ya dönüp 673/1274 senesinde, ;yine 

(8) Şemseddin Sami, Ka.musü'l-A'lam, istanbul, 1306, IV, 2944 
(9) Yüsuf b. İsmail en- Nebba.ni, Camiu KeramatL'l-Evllya, Tah. ve Mür. İbra

him Atve lvad, 2. tab', Mustafa'l-Eabi el-Halebl, (KAhlre), 1394/1974, I, 22·2 
(10) Hayruddin ez-Z'Lrikli, A.g.e. VI, 254 
(ll) Prof. Dr. N. Keklik, A.g.e. (Giriş), s. XI; (Prof. Dr.) Ahmed Ateş, Mubyid

din İ.ibnü'l-Arabt md. İslam Ansiklopedlsi, vn:r, 539. Hayruddin ez-Zirikll, 
onun hem do~umunun, hem de vefatının Konya'da olduğunu zikretmiş
tir. Vefat tarlhi olarak da 673/1275 tarihini kaydetmiştir. BkZ. A.g.e. ay. 
yer 

(.12) N. Keklik, Aı.g.e. (Giriş), s. XI 
<13·) Handmlı, A.g.e. ay. yer 
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burada vefat etmiştir. (14) Kabri; Konya'da, kendi adı ile anılan Ca
miin bahçesinde olup, vasiyetine uyularak, kabrinin üzeri kapatıl
mamış, açık brrakılmıştır. Abdülvehhıllb eş-Şa'rani, ıonun, naşının 
Dimeşk'a götürülüp hocası Şeyh Muhyiddin İbnü'l-Arabi'itlin yanı
na gömülmesini vasiyet etıtiğini, fakat bunda ittifak hrusıl olmadığı
nı da zikıreder (15). 

Bütün lslann tarihi boyunca, ilim öğrenmek için, meşhür ilim 
merkezlerine ve şöhretli alimierin huzüruna gitmek, ilim öğrenmek 
için önemali .bir şa:rt olduğundan, Konevi de bu sebeıble, zamanının 
bi:rçok önemli ilim menkezine seyahat etmişti. Yukarıda da kısaca 
belirttiğimiz gibi, bu ilmi merkezler arasında Halep, Şam, Mısır, Hi
caz ve Konya gibi •beldeleır bulunma~ktadır. Sadreddin Konevi, kes· 
kin zekası, kuvvetli lıafızası ve üstün kabiliyetiyle, ·hemen etrafında
kilerin dikkatlerini üzerine çekmiş, onların takdirlerini kazanmıŞtır. 

Ulema ve Evli<yanm ıbüyüklerinden, "Hudavend.igar", "Sultanü'l
aşi-kin ', "Sultanü'l~maıb.bübin", "Molla Hünikar" etiiye de anılan Mev
lana Celaleddin Muhammed Rümi CBelh 604-672 Konya/1207-1273), 
sôfiyye~i aliyyeden ve fıkıh alimlerinden, "Fusüsu'l-Hıkem" şarihi, 

"Menahicü'l-Ibad" isimli, dört ımezhebe .g:öre, farsça fıkıh kltaJbının 
sahibi Muhammed b. Ahmed Sa'ideddin Fergaru (v. 699/1299) ve Al
lame Kutbeddiın Şi:rılzi ( ) gibi birçok ilim, .iırfan, ·~et ve 
tasavvuf ehlıi kiımsenin !hocal~rı olan Sadreddin Konevi, pek yüks&k 
hocalardan ilim ve feyz almıştır. 

Btmlax arasında, "-el-Fütü!hatü'l-Mekk:iyye". "Fusüsu'l-I-pkem" ve 
daha birçok meşhür ·kitabın yazarı olan Ebu Albcliilah Muha:mmed b. 
Ali Muhyir.2.:1in tbnü'l-Ar.abi vardır. (16) Aynı zamanda !bnü'l-A.ıraıbi, 
oıiun dul kalan .validesiyle izdivaç edip onu terbiye etmiş, yetiştir
miş-tir. (1 7) Bu hocası, 560/1165'te Endülıüs'ıteki ıMürsi'Ye'de doğmuş, 
8 yaşında İşbiliye'ye gelerek müıkemmel :bir taıhsil yaprruştLr. 29 ya-

(14) Yü.suf en-Nebhanl 872 senesını zlkretmektedlr. Bkz. A.g.e. ay. yer; Ö. Rı
za Kehha.lc ile Abdülvehha.b eş-Şa'rani de 672/127·3 tarihini zi.:kretmlşler
lerqlr. Bkz. Kehhale, A .g.e. IX, 43; · eş-Şa'rani , A.g.e. I, 203; Şeınseddin Sa
mi !se 6·71'de vefat ett!~lni belirtmektedir. Bkz. A.g.e. aynı yer; Tacüddin 
es-Sübki, A.g.e. VIII, 4i5 

(15) Abdülvehhab eş-Şa'rani, A.g.e. ay. yer 
06) Y. en-Ne.bhanı, A.g.e. ay. yer; ö. R. Kehhale, A.g.e. ay. yer; H. ez- Zlrikli, 

A. g.e. ay. yer; Ş. M. Daraşü.k.üh, A.g.e. ay. yer 
07) H. ez-Zlrikli, A.g.c. ay. yer; Şemseddin Sami de, Konevi'nin tıfl (çocuk) 

tken, pederinln vefa.t ettl~ini. dul kalan validesini, o vakit Şam'dan Xon
ya·ya gelmiş olan Muhyiddin <İbn) Arabi'nln tezevvüc edip kendisinin 
terbiyesine sebeb olduğunu kaydeder. Bkz. A.g.e. ay. yer 
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şında Tünus'a geçmiş, oradan Mısır'a v.e Filistin'e, sonra da Hicaz'a 
gidip haccetmiştir. 1195-1198 yıllan arasmda Fas'ta yaşayan Muhyid
din İbnü'l-Aralbi, 1198'de Endülüs'·te Kurıtuba'ya dönmüştür. 1198-
1201 yıllan arasında, ·burada kalan İl::mü'-1-Arabi, 1204'e kadar Mek
ksde i•kamet etmiş, 1204'te buradan yola çıkıp Bağdad'a uğrayanilir 
~ynı senede Konya'·ya gelmiştir. Konya'da, Selçuklu Sultanı 1 Key
hus~ev ta<rafındam. büyük biT ihtiramla karşılanmış, müsta~bel sul
tan Keykavüs'a hocalık yapmıştır. 1230'da Anadolu'yu bıra.:kara.k 

Şam'a yerleşen ve 638/1240 senesinde burada vefat eden, akaidde 
Sünni, fı.kJJıta Maliki ·olan İbnü'l-Arabi, umumi olaralk ·İslam ve Türk 
tasavvufuna te'sir ettiği gibi, husüsen genç ça.ğdaşı Mevlana Cela
leddin Rümi ve üv-ey eviadı Sadreddin Konevi üzeriınde de büyük öl
çüde müessN- olanuştur. (18) 

Mu:hyiddin lbnü'l-&-aıbi, Sadreddiın KoneVi'nin ter.biyesi ile çok 
ya;kından ırneşgül olmuş, yetişmesine husüsi ihti!lllam göstermiştir. (19) 
Yuıka.rıda işar-et etbiğimiz gibi, KoneVi küçük yaşta iken, Anadolu 
SelçuklulaTı ınezdinde Htban ve yüksek mevkii bulunan babası İs
hak efendi vefat eıtmesine rağmen, çok iYi bir tahsil :görmüş, 60 se
neden fazla süren ömrü içerisinde (20) zahiTi ve ıbatıni iliımlerde as
nnın ·bir tanesi olup şeriat ve tasavvuf ilimleııini kendinde ıtoplamış
tır. (21) Böylece zamanının en büyü:k alimle<riınden olmuştur. O, hem 
zahiri ilimlere, hem de tasavvufa dair birçok kıymetli eserler yaz
ımıştı:r. Bunların yanısıra iK'()IIlya'da ·binlerce talebeye de<rs vermiş, 
çok sayıda hiıkmet ve •tasavvuf ehli kimse, ıbirçror meşhür alim yetiş

ti:ru:ruiştir. Bunlaroan •başka, zamanmdaiki bazı ilim adamlanyle, me
sela Nasiınıddin Tılsi ile hikmeıte aid .bazı mes'·elelerde def'alarca 
mektuplaşmı·ş (22), ·uzun münazara. ve mübıiıhaselerde Cıtar.tışmalar

da) bulunımuş, ılıatta şü alimlerinden .olan Nasiruddin Tüsi, kendi 
aczini i'tiıraf ve O'nuın üstünlüğünü !kabül etmiştiT. 

(18) Yeni Türk Ansiklopedlsi, VTI, 2493 (Mubyiddln İbnü'l-Arabi md.); Ahmed 
Ateş, İslam Aıns. Vlll, 5'33-555 <Mubyiddin İbnü'l~Arabi md.); geniş b!Jgl 
için ayrıca bkz. Doç. (Prof.) Dr. Nihat Keklik, Mubyiddin H>nü'l-Arabi, 
Hayatı ve Çevresi, Büyük Mat. İstanbul, 1966, s. &2•-172 

(19) Y. en-Nebhani, A.g.e. I, 222'de ·Abdür-Raüf el-Münavi tarafından, Sad
reddin Konevi'den naklen, Muhyiddin İibnü'l-Ara:bi'nin onun ma'nen yük
selmesi için nasıl uıtraştığı ifade edilmiştir. 

(20) A. eş-Şa'rant. A.g.e. ay. yer; ö. R. Kehhale, A.g.e. ay. yer 
(21> ş. Sami, A.g.e. ay. yer; ş. M. Daraşüküh, A.g.e. a.y. yer 
(22) H. ez-Ziriklt, A.g.e. ay. yer; Katip Çelebi•, Keşfu'z-Zunün, İstanbul, •1940, 

II, 1758. K. Çelebi, burada "el-Mufavedat" isimli eseri zlkredlp hakkında 
bilgı verirken şöyle demektedir: "Bunlar, muhakkık Nasiruddin et-Ttlsi'
den sorduıtu ve ona defalarca verdiği cevaplar olup "Vücı1d", ''mahlyet" 
ve "Insanların sıfatlarıriın değişmesi" konularına dalrd!r." Konevi'nin T11-
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Konevi'nin ılıocalan arasmda Sa'deddin Hamevi <Muhammed 
İbnü'l-ı\.1üeyyed b. Ebi'I-Hasen b. Muhammed b. HameveyhJ de. va.r
dır. 587/1191 veya 595/1198-1199'da doğan, Haımevi henüz genç yaş
larında, Hari:mn'de, büyük süfi Necmeddin Kübra ta;rafmdan te'
sis edilen Küıbreviyye tarikatma iıntisap etDl!iş ve şeybin 12 büyük 
-halifesinden biri o1muşrtur. Moğol hakimiyeti esnasında göç ederek 
Süriye·de Cebel-i Kasiyıin'da ımünzevi ve zahidane bir hayat sürdük
-ten sonra Horasan'a dönüp Bab:r81bad'da. yerıleşen ve ·burada 658/ 
1260 veya 650/1252 yılmda veaıt eden Sa'deddin, zamaD.lilllD. en meş
hür mutasavvıflarından biri idi. Onun tasavvuf meclislerin-e, Sadred
din Konevi -gençliğinde iştirak etmiştir. (23) 

üvey babası, büyük veli ve müctebid, soo'den fazla kitap yaz
mış ıolan Muhyiddin İb:ı;ı.ü'l-Arabi'den (560-638/1165-1240) Konya'da 
ilim ve feyz alan, çok istifade eden Sadreddiın ~onevi, hocası ile Ha
lep ve Şam'a gitmiş, devamlı onun derslerinde bulunmuş, kendisi de 
Şam'dıt ders vermeye başlamıştı. Mubıyiddin İ.ibnü'l-Arabi vefat edin
ce, meşhür şeyh Evhadeddin E9ü Hamid b. Ebi'l-Fa.br el-Kilrnıa.ni'
den Cv. 635/1237) ders ve feyz almaya başlamış-tır. (24) Mutasavvıf 
ve Şafü mezhebi fıkıh tilimi olan Evbadeddin Ebü Hamid Kirnı.ap.i, 
Bağdad'da ilim tahsil ebm.iş, evliıyadan Rükneddin. Süncasi'nin hizme
tine girmiş, meşhü:r veli Şiıhabüddin Sühreverdi ile gör~m~ştür. Ev
\badeddin Kirrnani, talebesi .A:hi Ev;ren ile birlikıte 602/1205 yılmda 
>Anadoluya gelip Konya'ya yerleşmiş, k-endisi li.çiın kurulan derg8Jhta 
dersler verip pekçok talebe yetiş-tiT.ıniştir. Mubyiddin İbnü'l-.&-abi, 
Şems-i Tabrizi ve Mevlana Celaleıddin-i Rümi gibi zamanın büyükle
riyle de görüşen Evıhadeddin Kirmani 635/1237'de vefat edince, yeri
ne talebesi ve damadı Ahi Evren geçmnşti-r. (25) 

Yukarıda sadece· üç hocasını zik.rettiğimiz, •tasavvufi ta;biriyle 
sôfiyye-i aliyyeden ya'ni evliyanıın büy;ülderinden ve kelam alimle
ırinden olan Sadreddin Konevi'n.ıin k.elasm ilmindeki yeri eşsizdir. Bu 
ilimde birçok ince mes'eleleri açıklığa kavuştur>muştuır. Muhyiddin 

si ile mektuplaşmaları hakkın:ia geniş bilgi için bkz. N. Kekllk, Sadreddin 
Konevi..., (Giriş, X, XXIII, s. 14, 2·2, 29, 36, 176. Prof. Dr. Nihat Keklik, 
mektuplaşmalara dalr eserin adını "el-Mükatebat" olarak ka-ydetmiştir 

Ayrıca bkz. Molla Cami, Nefehatü'l-Üns, Lamii Çelebi Tercemesı, s. &32 
(.23) M. Fuad KöprUlü, İslam Ansiklopedisl, X, 26-27 (Sa'deddin Hamevi md.) 
(24) Muhyidd!n İbnü'l-Ara:bi, el-FütQhatü'l-MekkJyye, Kahire, 1269, I, .141; 

Doç. Dr. N. Keklik, MuhYiddin :tbnü'l-ArabL., s. ·152; Prof. Dr. N. Keklik, 
Sadreddin Konevi..., (Giriş), s. XIV-XV 

(~5) ıMaila Cami, A.g.e. (Lamii Çelebi Tercemesi), s. 659; ş. Sami, A.g.e. II, 
1055; gen::ş bilgi için bkz. Menakıb-ı Evbadeddin Klrm4ni, ·Tahran, ·19&8; 
İslam Alimleri Ansiklopcdlsi, VIII, 264-265 
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ibnü'l-.Arabi'nm "Vahdet-i Vüclid" haılclrnıda söyled.i!kleri ve yazdık
ıaırmı, diıne ·ve aikla uygun olarak izah etmiştir. (26) 

O, kelam ve tasavvuf a.ijmi olduğu giibi, aynı zamanda tefsir ve 
ha<li~çi, ayrıca diğer ·bazı ilim dallarıyle meşgıl!l. .olmuş ·bir kimsedir. 
Mesela "Mevlana Kutbeddin Allame-i Şirazi'ye hadis ilmini okuttt~
ğu" (27) .ve eserleri arasmda tefsir ve !hadise daiır kitapları bulundu
ğu bili.nmekıtedir. 

Katip Çelebi, Bağdadlı İsmaıı Paşa, Prof. Dr. Cari Brockelmann, 
Prof. Dr. Nihat Keılilik, Osman Ergin .ve bazı tafbakaJt müelliflerinin 
mk.retm.iş oldukları, Sadreddin Konevi'nia:ı. eserleri gözden geçirilin
ce ve kendi eserleri okununca, ekseriyetinin mevzularmın kelam ve 
ıtasavvuf olduğu, :bazılarının tefsir, bazılarının da hadise aid olduğu 
müşahede edilmektedir. (28) 

Netice olarak sö<ylemek ·gerekirse, genel hayatı ile ilmi hayatın
dan kısaca bahsettiğimiz Sadreddin Konevi'nin,ıbu yükse-k ilmi' şah
siyetinin :teşek.küılüne tesir eden amillerıi, kanaatinllzce şöyle sırala
mak mümkündik: 

ı - Evvela, i1min yüksek değerini takdir eden, ıtanın:ınış bir 
ailede dünyaya gelmiş, zamanının müıhim ilim merkezlerinden biri 
olan ·bir şehirde (Konya'da) yer-leşmiştir. Babası Şeyh Mecdüddin 
İshak a lim bir zM idi. C29l 

2 ·- Yetim bir çocuk olmasma rağmen, dul annesiyle evlenen 
üvey babası Şeyh Muhyiddin İbnü'l-.Arabi tarafından büyütülüp ye
tiştirtlnıiş, 'binaen aleyh çok küçülk ıyaşta ilim tahsiline ·başlamış, bu, 
onun hafızasında taş ·üzerine işlenmıi.ş bir aıakış gibi, ilmin yerleş
mesine sebeb olmuştur. Zamanında okuuroası adet olan ilimleri oku
muştur. 

(26) A:bdülvehhA.b eş-Şa'rA.ni, A.g.e. aynı yer ile krş.; Reh·ber Anslklopedlsl, İh
ıa.s Mat. İstanbul, tarihsiz, XV, 19; İsl!l.m Alimlerı Ans. İhlAs Mat. tarih
siz, İst. rx, 248 

(27) Hwandmir, A.g.e. ay. yer ; M. Cami, A.g.e. ay. yer; Ş. M. ·DArllşüküh, Aı.g.e. 

aynı yer 
(28) Katip Çelebi, A.g.e. s. ı~o. 455,537,839,900, 1034, ·1038, 1.288, 1490, 1758, 1768, 

1956, 1·967; Bağdadlı İsmail Paşa, İzahu'I-Mekntln, İstanbul, 1940, I, 335, ll, 
41, 523; 598; Prof. Dr. C. Brockelmann, GAL, I, '134, 135, 4ı49, 450, SUP. 
I, 807, 808; N. Kekllk, S. Konevi. .. , (Giriş), s. XIX- XXIII; Osman Er
gin, Sadreddin el-Konevi ve Eserleri, Şarkiyat Mecm. İst, 1958; ayrıca bkz. 
TaşköprüzAde, Ml!ta:hu's-8eade, Kahire, 1968, I; 451, ll, 2111, 21!2, 45·1, 452; 
Y. İ. Serkls, Mu'cemü'l--Matbuati'l-Arablyye, s. '1•53·2 

(29) lbn Bibl; el-Evamlru'l-'Alaiyye, TilK. nşr. 1956, s. 25; Ahmed Ateş, İslam 
Ans. VIII, 538-539 (Muhyiddln İbnü'l-Arabi md.) 
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3 -- Kendisi kuvvetli bir iiade ve azim sahibi, çok ç:alışan ye 
az uyu,yan bir kimse (30) olduğu gibi, aıyTıca Cena:b-ı Hakk, bunla
ra ilaveten zeka .keskinliğıi, M.fıza kuvveti, kabiliyat üstünLüğü v-e 
mük~efe yaıni hak.tkaıtleri ve ilahi strları keşfen, ıkalp temizliği ile 
öğrenmeyi (31) de lutfetmiştir. Mesela Moğolların Bağdad'ı işgal, 
tahrtb ve müslümanlan katiettikleri ·tarlh olan 656/1258 tarihinde, 
gördüğü bir rüyadan, böyle mü.hı1m btr hadisenin vukü bulduğunu 
anlamıştır. (32) Vasiyetnamesinin son kısmında, "Mücerred (yani 
:bekar) olaınlar, Ş&m'a hioret etsinler. Yakında öyle zulmetti fiıtneler 
meydana gelecek ki, çokları ondan kurıtulaımayacaık" (33) demek sı:ı
ıretiyle, Selçuklu ist.ildalini 'Y'Ok edecek .olan Moğol sürülerinin tecA
vüzlerini dile geıtiıılyordu. 

4 - Kendinden önceki ve zamanındaki alirolerin eserlerini ted
kik etmesi, ontla rlmi no"&yonun teşeıkkülüne, önemli ölçüde yardım
cı olmuştur. Bu cümleden olarak, lmam-ı A'zam Ebü Hanife, İmAm 
Ebü Mansılr Maturidi ve İmam Muhammed Gazali gibi alimlerin, 
kendisine akaid konusunda mühıim te'sirleri olmuş, ehl-i sünnet çer
çevesinde kalmıştır. (34) Şihabüddin Sühreverdi'nin ·y-olunda 'tasav
vufi fiık.irlerini geliştil'miş, ·bu mevziıda Muhyiddia:ı. 1bnü'l-Arabi'den 
çok istifade etmiştir. O, akaidde ehl-i sünnet olduğu gıibi, anielde de 
Şafü mezhebinde idi. (35) · 

-
5 - Asrı.nda, kendilerinden ilim tahsil edebileceği, bol ·miktar-

(30) Sıtdreddin el-Konevi, en-Nefebatü'l-İlllliyye, Konya Yusuf Ağa Kt·b. No. 
'541>8, vr. 67a; N. Keklik, s. Konevi..., (Girlş), s. XIV, 156; Milsa sacırı. 

Menakıb-ı Hazret-i Şeyh Konevi, İst. ünv. Ktb. TY. 842, vr. 3b 
(31) S. el-Konevi, en-Nefehatü'l-İl1hiyye, vr. 5a, 9b- ıoa, 19a, ·sab, 60b, 68b, 

78b, 84a, 90b, 92b; S. Konevi, et-Tebsıre <Tebsıretü'l-Mübtedi ve Tezki
retü'l-Müntehi), İst. Nuruosmaniye, 2287, vr. 140b; N. Keklik, S. Kone
;Vi..., S. 8 

(32) S. Konevi, Şerhu Hadisl'l-Erbain, ünv. Ktp. AY. 300, vr. 5la; N. Keklik, 
A.g.e. (Giriş), s. XXI, 15'7-·1'58 

(33) !İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, iYen! Ki
.tap Basımevi, Konya, 1964, s. 496-498. Vasıyetnamedekl arapça ibare şöy
ledir : 

l!,~ .;t; rt...:Jı J ' ;~4-JI ~ ı .,~ 0 tS"ı:r, . .. " 

" . . . t,..;.. 0:!_;.5'~ 1 ;... )L., ~ i...Lb.. ~ 
Ayrıca bkz. İslam .Aıimıeri Ans. IX, 249 

(34) :Prof. Dr. N. Keklik, A.g.e., s. 6-8'de Konevi'nin felsefeye, filozoflara ve me
todlarına karşı menfi tıavır takındı~ını zikretmektedir. · Bu konuda ayrıca 
.bkz. S. Konevi, Tebsıre, 24a; s . Konevi, İ'cazü'l-Beydn CTefsiru'l-F1tlha), 
İst. RA~b Paşa, 62'79, vr .. lOb, l~b 

(35) Y. en-Nebhilni, A.g.e. I, 222; H. ez-Zirikll, A.g.e. VI, 254 
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da, :kudretli ilim a:da.mlan :bulabilmiş ve özel ka:biliy-etleri sebebiyıla 
de onlaırın hususi alakalanna mazhar .olmuştur. Mesela Şam'da Ev
haldüdd.in Kirman.i'nin ıtalebesi olmuş, yine orada Muhyiddiaı İbnü'l
ATaJlli'de.n istifade etmiştir. (36) Kendi memlf?ketindeki hocaların 
ilianlarini öğrendikten sonra, zamanında ·büyük ikiom merkezleri olan 
bkçok şehiri dalaşma imkanlarına sahip •buluınması da cralardaki 
m~ şa;bsiyetlerden, mümtaz hocalardan iliım almasına sebeb ol
muştur. 

6 - Öğrencliıklerin.i öğretme imkanına kavuşması, ilrrıri.nin pe
k.işmesi.n.in sebeblerinden "biridir. 1207-1273 yılla:rı arasında Konya'da 
yaşayan çağda.şı Mavlama Celaleddin Rümi de, ondan ilim alanlar
dan biri olduğu için, Mevlevi tari!katine de geniş te'sir•i söz konusu
dur. C37) 

7 - Bu a;rada, bazı ilim adamlanıyle mektuplaşması, onlarla çe
şitli konularda müıbahese ve münazaralarda bulunmasının da onun 
ilminin kuvvetlenmesinde müessir olduğunu zikredebiliıriz. Zira söy
lediği her sözün delilini :de or.taya koyma durumu doğmuştur. Mu
asırlarından, mektuplaşitığı kimseler arasmda Naskuddin TO.si de 
vardır. (38) 

8 - Onun geniş ilminin yanısıra, ilmiyle amel etmesinin ve tak
'dirr-e şayan .bir ta:rzda takva 've:ra' ve zühd sılılıibi olms.sının, aklının ve 
kalbinin safiaşıp :berra:klaşması:nda, başta kelam ve tasavvuf ilmi ol
malk üzere, diğer ilimlerde pek yüksek kudret ve kuvveı~i elde etme
siında mühim tbir :rol oynamış olduğunu da ıb.a:tırdan uzaık tutma:mak 
gerekir. 

<36) 16 ve 24 no.lu dipnotlara bkz. 
(37) Tebliğimizin 3. sh.ne bkz. 
(38) Molla Cami, A.g.e. s. &32·; E:atip Çelebi, Keşfuzzunün, II, 1758; N. Keklik, 

A.g.e. (Giriş), s. X, XXIII, 14, 2•2, 29, 3"6, 17·6; H. Zirl:kli, A.g.e. ay. yer 


