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· . SADREDDiN KONEVİ İLE MEVLANA CELALEDDiN'İN 

MÜNASEBETLERi HAKKINDA 

Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ 

Sadreddin Konevi ve Mevlana Celaleddin on üçüncü asır Ana
dolu'sunda:ki iki önemli şahsiyet ola-rak dikkati ç~k-mektedir. Her iki
si de şöhretlerini Konya'da elde ettikleri gibi, en verimli çalışma ve 
eserlerini de bu şehind.e vücüda ge~irmiışlerdir. Yaşlaırı hemen hemen 
aynı olup, doğum ve ölüm .tarihler.i birbirine oldukça yakındır. Tam 
adı Muhammed b. İshak b. Muhammed b. Yusuf b. Ali olan Sadred
din KoneYi Mevlana ile aynı y1llarda (605/1207) doğmuş ve ondan 
sekiz ay ·kadar sonra (673/1274) ·senesinde vefat etmiştir (1). 

Anadolu Selçukluları devrindeki büyük ilim ve fikir adamları, 
bilhassa mutasavvıflar sayılırken Muhyiddin İbnü'l-Arabi (638/1240), 
Evhadü'd-din Kinnam (697 /1297), Iraki (688/1289) yanında, ilgili 
eserlerde bilhassa Sadreddin ve Mevlana'ya da yar Yerilir (2). Sad
reddin Konevi'den "Ulılm-i şer'iyye ve ulüm-i tasavv-uf meyanım ca
mi, .mecmau'l-bahreyn ... " diye bahsedilir (3). 

Biz burada, aynı zaman diliminde ve aynı şehirde yaşamış olan 
Sadreddin ille Mevlana'nın karşılıklı münasebetleri üzerinde durmaik 
istiyoruz .. Geniş çaplı bir mukayese, her iki şa~hsiyetin de eserlerinin 
tahlili ve çeşitli fikirlerinin karşılaştırılması ile anca:k yapılabilir. Gö
rebildiğimiz kadarı ile, Mevlana'ııın kendi eserlerinde Sadreddin'le 
doğrudan ilgili beyanlara pek rastlan.mamaktadır. Sad·reddin Kone
vi'nin eserlerine bizzat •baş vurma'k için şu sırada imkan ve zamaru
mızın olmadığını da itiraf etmeliyiz C4J . . 
(1) Bkz. Aksarayi, i\Iüsameretü'l -Ahbar, Osman Turan neşri, 110, Ankara 1944; 

Sübkt, Tabakatü'ş .. şafiyye, VIII, 45, Kahtre 1383/1964; Katip Çelebi, Keş-
fü'z-Zunün, I, 1•20, II, ·1956 vb.; Taşköprüzade, Mevzüatü'l-ffiılm, I, 57ı2, 

İstanbul 1-3,13.; Zirikli. el -A'Iilm, VI, 254; İbrahim Hakkı Konyalı, Konya 
Tarihi, 4·S·4, Konya •1S6ı: Nihat Keklil<, Sadreddin Konevi Felsefesinde Al
lah Irainat ve İnsan, s. XV- XVII, İstanbul 1957. 

(2) Müsameretü'l-Ahbar, 91; aynı eser, M. N. Gençosman terc. s. 174-175, An
kara 1943; Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, 245-246, İstanbul 1980. 

(3) Taşköprüzade, age., I, 572. . 
(4) Konevi'nin eserlerl için bkz. Bağdadlı İsmail Paşa, Esmaii'l-i\Iüellifin, II, 
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Kaba çizgilerle ifade edersek·_ Sadreddin Konevi, İbn A:rabi'iıin 
eğitıim1 a~tmda yetişmiş, Anadolu'da onun fikirlerini yayan ve -tem
sil eden en önemli şahsiyet olarak dikkati çekmiştir. Kendisi şer'i ve 
tasavvufi ilimiere va'kıf olup, bilhassa Ha d i s öğ·retimi ile tanınmış
tır. Varlıklı idi, Selçuklu ·başken'lıi Konya'da önem1i bir ictimai mev
kıe sahipti. •ilim ve fi:kir çevreleriyle olduğu kadar, idaraci zümre
lerle de münasebetleri gelişmişti. Saltanat kaV'galan s1rasmda Ana
dolu Selçuklu beyleri arasmda bir nevi elçilik veya arabuluculuk 
görevi yüklend!iğ.ine da&r ifadelere rastlan.maktadır (5). 

Bütün bunlarla bklikıte. Sadradelin Konevi'nin hayatının maddi 
çizgileri haklnnda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak Mavlevi 
kaynaklarmda bazı malübata rastlanmaktadır (6). Biz de da:ha zi
yade bu kaynaklara dayanarak Sadreddin -Mevlana münas~betle-

. rini incelemeye çalışacağız. 

SOGUKLUK GÜNLERİ 

On üçüncü asır Konya'sındaki bu iki mühlm sımanın araları 

acaba nasıldı? f3aşlangıçta Sa:dreddm ile Mevlana.'nm arası iyi de
ğildir, kendisi Mevlana'yı beğenmemek:te, hatta inkar etmektedir. 
Eflaki (761/1380) 'ya göre bir rüyası bu kanaatini değiştiT~cektir. 

Sadreddin, bir ·kaç defa rüyasında kandasini Mevlana'nın a-yağını 

ovarken görür. Bu durum hayretini müci·b olursa da Mevlana, yine 
rüyada: "Canın sıkılmasın, bu 1şler böyledir, bazan siz bizim ayağı
mızı bazan da biz sizin ayağınızı ovarız. Bizim aramızda bi!rlik var
dlT, yabancılık yoktur." deyip :kay.bolur. Bu hadiseden sonra araları 
düzelir, karşılıklı sevgileri a;lltarak devam eder (7). 

Görünüşe bakılırsa, muhalefet günlerine ait olmak ÜZere Eflaki 
şu hadiselere yer verir : 

Bir gün Mevlana arkadaşları ile birlikte Şeyh Sadreddin zavi-

130; ZirikU, ei-A'Iim, VI, '254; Brockelmaı:i, GAL, I, 585 (449); S, I, 807; 
Nibat Keklik, age., XIX vd.; ö. R. Kehhale, Mu'cemü'l -Müelllfin, IX, 43, 
Dımaşk, 1379/1960. 

(5) !bn Bib!, Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi, çev. M. N. Gencosman, 253', An
kara, •1941. 

(6) Osman Ergin, Sadreddin Konevi ve Eserleri, Şarkıyat Mecmuası, II, 64, İs
tanbul 1957. 

(7) Ahmed Eflaki, Meniılabü'l-Arlfin, Tahsln Yazıcı neşri, II, 305-306, Ankara 
1976; aynı eser, çev. Tahsin Yazıcı (Ariflerin Menkıbelerl), I, 296-297, İs
tanbul 1964; B. Füruzanfer, Mevlana Celaleddin, çev. F. N. Uzluk, 159-160, 
İstanbul 1986. 
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yesine ziyarete giderler. Zaviyeye yaklaŞ'tıkları zaman kapıdan çı

kan bir hizmetçi: "Şeyh zaviyede yoktur" de'!". Böyle biT karşılama 
tavrına kızan Mevllı.na söylenmekten kendmi. alamaz: 

.. ::_Sus be adam! Bir şey sorulmadan cevap verme. Şa-yhi.n sana 
bu kı:i.dar şeyi de mi öğretmedi?" der (8). 

Uzaklardan gelen zengin biT tacirin bazı soruları vardır. Kon
ya'da· şehrin şeyh ve bilginleri ile görüşmek ister. "Şeyıhül İslam, za
manın biricik muıhad:disi, din ve yakin iilimlerini bilen birisidıir" di
yerek Sadreddi:n'i tavsiye eder-ler. Kıymetli hediyelerle :z;iyaretine gi

dince onu deb'debeli bir hayat içinda görür. Bir çok hizmetçiler, kö
leler, hacipler, kapıcılaT ve harem ağal9rı bulunmaJktadır. Bu duru
mu gören ıtaoir hayal kırıklığına uğnvr ve suatine de cevap alamaz. 
Bunun üzerine Mev1ana'ya gider, onu daıba müte-vazı şar-tlar içind-a 
bulur ve tatminkar cevap alarak maksadı hasıl olur (9). 

Buradaki kaynağmuzın Mevlana'yı övme sadedinde bu bilgileri 
vermesi ıtabiidir. Ne vaT ıki Konya Tarihi'nden öğrendiğimize göre 
Sadreddin Konevi'nin ıgerçekten ılıayli emlak ve gayr-i menkule sa
hip varlıklı birisi -olduğu anlaşılıyor (lO). Prof. Uzluk ıda Mevlana ile 
Sad:reddin'i şu -satırlar ile karşılaş-tırır: "·Biıincisi öm-rünü medrese
de geçinniştir, iık-inciis kendi evinü ili·m -tedı·is edilecek bir yurt yap
mı~. daha ziyade hadis ilmindeki kudr.e.ti He Muhyiddin Arabi'nin fel
sefesini yaymaya çalışmıştır. Talebesi arasında mübJm simalar bu
ltınmuş, ihtişam ve debdebe ile emir gi-bi yaşamış, fakat adına ta-ri
kat bırakmamış, oğlu ve torunu ıtanınmamıştır" (ll). 

Başlaıngıçta soğuk olan Sadreddin-Mevlana münas3:betlerinin 
yavaş yavaş düzeldiği görülüyor. Fakat Mevlana a.rada ·bir m e-saf e 
bırakmaya dikkast gösteriır. İşte bir ömak : Sultan Rükneddin'm mü
kellef bir daveti vardır. Konya'nın ileri gelen büyükle-ri çağrılmıştır. 

(8) Eflakt, metin, I, 219; terc. I, 2-ll; F-üruzanfer, age., •161. 
(9) Eflii.ki, metin, I. 95-98, terc. I, 92--9-5. Benzer konuda Sadreddin lehinde bir 

rivaye't de vardır. Bu gün Konya'da bir semte Ismini vermiş olan Hoca. Ci
han, Mevlana ve Sadreddln'in dostlarından olup, zeng;n ve itibarh birisi
dir. Sadreddin Kon!!v!, onun sar'ah bir kızını tedAvi eder, o da kendisine 
konağını bağışlar, •Bkz. Konya. Tarihi, 697-6S9. 

(10) Bkz. İbrahim Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, Ugill yerler. 
(ll) O.:man Ergin ag. makale, Şaı:kıyat Mecmuası, II, 63. Şu i!ii.deler de aynı 

şahsa aittir : "Sadreddin çok zengindi. Evi Meta bir konaktı. Hizmetçi
leri, aşçıları, uşakları vardı. Evinde nefis yemekler pişer, Konya'nın ileri 
gelenleri ziyaretine gelirdi." Aksarayh Kerimüddin, Selçuklu Devletleri 
Tarihi, (Müsameretü'l-Ahbar tercümesi) çev. M. N. Gencosman, Ankara 
1943, s. 2ll'de F. N. Uzluk'a ait not. · 



60 Doç. D:r. Mehmet Demirci 

Davetliler birer ikişer gelme-ktedir. Nihayet Mevlana içerr giTar. 
Taht'a yakın bir yere, sedi:re gelmesi ıiçin ısrar edilirse de gelmez. Or
taJdaki havuzun kananna ilişir. Sadreddin durumu kurtannaik için 
bir iltüatta bulunmak ister. "Her şey s udan hayat bulur" (12) der. 
Mevlana ise bu iltifata itibar etmez: "Hayır, belki Tanrı'dan hayat 
bulur·· der (13) . · 

Mevlana.'nın bu -mesafeli taVTma bir örnek de şudur: Bir gün 
Sadreddin : "Bu gece Mevlana'yı o kadar Tanrı'ya yalon gördüm ki, 
onunla arasına bir kıl bile sığınıyordu" der. Bu sözü Mevlana'ya an
laıttı.ıkları vakit: "O halde o oraya nasıl sığdı? Çünkü ortağı olm~.yan 

Tanrı'nın ·birlik alemine hiçbir şerik ve benzer sığmaz. Hz. Paygam
ber: 'Benim Allah ile öyle aniarım olur ki o zam anda, o yakınlıkta 
hiçbir mukarreb melek ve nebiyy-i müirsel benimle boy ölçüşemez' 
(14) buyurdu" der (15). · · 

Bir küçük tariz de şu meşhur haclisede görülüx : Bir mecliste 
"Baş "köşe neresidir?" tartışması yapılmaktadır. Herkes fik!rini söy
ler. Sadreddin : "Süfiler mezhebinde sadr (baş köşe) dergahlardak9. 
ayaka.bı çıkarılan yerdir" der. Mevlana'ya göre ise "Baş köşe yıilrin 
bulunduğu yerdir" (16). 

iLERLEYEN DOSTI..UK 

Başlangıçta, Mevlana'ya ve semaa mu!halif bulunan Sadxeddin'in 
nihayet 'Onunla .dost olduğu, bir çuk önemli davet ve toplantılarda 
birlikte bulunduklan görülüyor {17). Birbirlerine olan dostluk .ve gü
venleri artmaktadır. Bir gün Sadreddin, Mevlana ve bir grup ileri 
gelen zevat Meram bağlarında gazintiye çı3ra.dar. Mevlana •kalıp bir 

(12) ı..:r o ,..f- JS" ~ W 1 V" ~ ' "Bütün canlıları sudan meydana getirdik" 

CEn'am 21/ 30) ayetine telmili var. 
(13) Bkz. Feridun b. Spehsi'ılar, Terciline-i SpehsiUar be Menalab-ı Hazret-i 

Hudavendlgar, çev. Midhat Bahari, 120, !stanbul 13S1; aynı eser, çev. Tah
sin Yazıcı (.Mevlana ve Etri'ıfındakiler), s. 8·9, İstanbul 1977. 

(14) ci_, ..U 1 ~ J hadisi için bkz. Aclfuıi, Keşfii'l-Hafa, II, 244; All 

Yardım, Mesnevi Hadisler!, 58 (Bastlmamış doktora tezi), İzmir .1984; Ku
şeyri, Risale, 70 (Telvin-Temkin bahsi), Kahire 1·376/1·966. 

(15)• Eflil.ki, metin, II, 609-6ılO, Ankara 1980, terc. II, 30, İstanbul 1966. 
(16) Eflil.kl, metin, I, 120, terc. I, 115. 
(-17) Bkz. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, 555 ·(76 numaralı not), 

!stanbul 1971. 



Selçuk Dergisi I . Sadreddin Konevi Özel Sayısı 61 

değirıt!ene .gider. Geri dönmeyince aramaya koyulurlar. Nihayet onu 
değirmen taşı karşısında sema ederken bulurlar. Mevlana dönmek
te olan değirmen taşını kasdeder ek : "Tann hakkı için Sübbüh Kud
düs diyor" der. Sadreddin tasdik eder : "Ben ve Kadı Sıraceddin o 
anda· hissed.ilir bir şekilde değirmen taşmda Sübbüh Kuddüs sesinin 
kulağımıza geldiğini duyduk." (18) 

Art.ık ziyaretler da:ha bir dostluk havası içindedir. Sadred<lin.'le 
Mevlana ara:sında cereyan eden karşılııklı ikram, incelik ve tevazu 
saıhneleriyle dolu bir hadise şöyleelir : Sadreddin cuma namazların
dan ..sonra bir meclis terliib eder : alimler, dervişler, mera.1cl.ılar elin
lemeye getirdi. Fikri .tar.tışmalar olur, Sadreddin de sonuca bağlardı. 
Bi!r gün bu meclise Mevlana da geldi. Sadreddin yerinden kalkıp see
cadesini ona ikram etti. Mevlana razı olmaıdı. Hiç olmazsa birlikte 
oturalım, diye ısrar ettiyse dekabul ettiremedi. Bunun üzerine : "Şol 
seccad.e ki sen .oturmağa 'Yaramaya, bize dahi 'Yaramaz" diyerek sec
cadeyi topladı ve bir kenara attı (19) . 

Kala balıklardan uzak ve daıha mabrsıniyetli durumlarda Mev
lana bu tevazu tavrmda ısrar etmiyecektir. Samimi bir Mevlana mu
htbbi olan Efiald aynen şöyle yazar : "Bi.r gün Mevlana şeyhler şey
hi L..), muıhaddislerin sul'tam Şeyh Sadraddin'i görmeye gitm.işti. 

Sa'<ireddin Mevlana'yı tam :bir ağırlama ile ·karşılayıp kendi seeca
desine oturttu . Kendisi de onun karşısında iıki dizi üzerine edeple 
oturup murakabeye durdular ve nurla dolu huzur deryasına daldı
lar (.. J. Sadreddin'!in bir derv-işi vardı. Mevlana'ya "Fakir lik nedir?" 
diye sordu. Mevlana cevap ·vermedi. Sual üç defa tekrarlandı. Sad
reddin çok üzüldü. Mevlana gidince dervişine : "Terbiyesizlik ettin, 
Mevlana'nın cevabı ha•reketinde idi, tam -derviş valilerin huzurunda 
susar ... " dedi (20l. 

Sadreddin'in Mevlana'ya hürmet ve inancı art~rak devam et
mekle beraber, kendi r.ht~sası olan Ha d i s sahasındaki bir hadise il
gi çekici-dir : 

Bir gün Şeyh Sadretidin hadis dersi ile meşguldü. Mecliste ileri 
gelen .kimseler vardı. Mevlana :da geldi. Sadreddin o günkü dersi 
Mevlana'nın vermesi için ricade, bulundu. Hz. Mevlana her bir ha
disi açıklarken, ·başka hadisler ve vürüd sebeplerini de dikkate alıp 

(18) Efl~ki. metin, I, 370-·3'711, terc. I , 361. 
(19) Eflılkl, metin, I, ·318, terc. 309; Cami Nefab:itü'l-Üns, çev. U.mü Çelebi, 

633, !stanbUl 1289; Ali Şir Nevai, Nesayimü'l-Muhabbe, hazırlayan, Ke
mal Eraslan, 363, İstanbUl 1979; Füruzanrer, age., ·160. 

(20) Eflaki, metin, 278-279, terc. I, 269- 270. 
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o kadu işi·tilmediık manalar çıkarıp derinlere daldı ki, herkes -hay
ran oldu. Sadreddin de hayret ve gıptasını gizleyemedi, hatta bazı 
tereddütlere kapıldı. Nihayet rüyasında Hz. Peygamber'in teyidiyle 
ve lehlnde beyamyJa Mevlana'run açıklamalan ha'kkındaki tereddüt
leri tamamen zail oldu (21). 

Sadreddin ile Mevlana aynı saflarda veya ·biri dmam ötek i ce
maat olarak ·birlikte namazlar kılmışlardır. Ara:larmdaki münase
betlere ışıık tutması bakımından burada iki rivayete yer vereceğiz : 
Bir gün bir mecliste bulunuyorla-rdı. Akşam naımazı vakti gelmişti. 
Necmürld.in Da ye (Razil imam oldu. Her m rekiHıta da K af ir u n 
süresini 6kudu. Mevlana, Sadreddin'e · ıatife ;y.ollu: "Zahir budur ki 
birini $izi_n içLrı., birini bizim için okudu." dedi (22). Bu rivayetin Sad
.reddin ile Mevlana arasınd~ m e ş r ep far k lı lı ğı olduğunu söy- ~ 
leyenleri ılıaklı çıkaracak bir mahiyet arzettiğini belirtmeliyiz. 

İkinci rivayetimiz Sadreddin'in imamlığı ve Mevlana'nı,n oı;ı.u 
na;sıl bir gözle gördüğüne dairdir : Gene ileri gelenlerin bulunduğu 
bir topluluk var. Akşam namazı kılmacak. Herkes Mevlana'nın imam 
olmasını ister. O i"se : "Biz ab'dallarda:nız, nerede olsa otuırup kal:ka
nz. İmamlık sabit-kademler ve .t;asavvuf ehli insanlaıra ya:raşır'' der 
ve namazı kıldırması için Sadreddin' e ricada bulunur, kendisi de 
ona uyar. Namaz bitince iltifatını eswgemez: "Kim ki t akva.. sahibi 
bir imanım arkasında n ambaz kılal\Sa, •sanki Peygamber'in arkasm
na n amaz kılımş gibi olur" (23) der (24) . 

Rivayetlerden anlaşılan o ki, Sadreddin Mevlana'ya karşı sami
mi bir şekNde dostluk gösteriyor ve yaıkmlık duyuyordu : Bir gün 

(21) Eflakl, metin, I, 392-393, terc. I, 381-382; A. Gölpınarlı, Mevlan a Celiiled
din, 236, İstanbul 1959. Rüyasında Hz. Peygamber'! gördü, gitti elini öp
tü. o da : "O hadisin manası ve benim maksadı.m Mevlana'nın iz!i.hı gi
bidir. Ona ilave edilmiş değildir" dedi. Sadreddin sevinçle uyandı. Ertesi 
gün Mevlana dergahının kapısından girince ~evlana kendisine : "Doğ
rusu seni şahid ve müjdeci olarak gönderdik" (Ahzii-b 33/45 ve Feth 48'/8) 
ayetini okudu. Eflaki, aynı yer. 

(22) Cami, Nefaha.t terc. 49•1; Füruzanfer, age., 16S; F. N. Uzluk ayın yerde not 
olarak KAfirun süresinin mealini verdikten sonra şunları yazar : "Demek 
ki Mevlana'nın Sadı·eddin'e söylemek ıstediği şu : Sizin inancınız size, be
nim ınamşlarım da •bana. Çok manalıdır." 

(23) Bu sözlerin, bir kelime farklılıkla, hadis olarak rivayeti şöyledir : 

~ <..iL;. ~ w '!Sj J:. r-1 ls.~.> ~ 0- Bkz. Keşfü'l-Hafa, n, 355; 

Zeylat, Nasbu' r-Rii.ye li-Ahaclisi'l-Hidaye, n, 26, Hindistan 13!}3/1973. 
(24) Eflaki, metin, I, 548, terc. I , 531; Nefahat terc. 5118 ; Füruzanfer, age., 160; 

Gölpınarlı, age., .235. 
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Muinüddin Pervane'nin evinde büyük bir sema toplantısı vardı. Za
manın ileri gelenleri de orada idi. Mevlana'ya karşı Sadreddin şu ru-· 
baiyi okudu : "Sensiz gökten inen ayetleri kim haber verebilir? Ey 
sırlan keşfeden söyle! Ha.Jkika;t; alemindeki nükteleri kim çözebil:i:r?" 
Sonra sam.imi bia' şekilde Mevlana'ya 1'3aygılı hareketlerde bulun
du (25). 

Saıdreddin'in samimiyetini şuradan anlıyoruz ki say.gı ve takdir
lerln.t. sı1dece huzüırunda değil, gıya'bında da ortaya koymaktan ve 
ifade etmekten geri !kalmazdı : B1r gün Mecdüddin Cen di şöyle der : 
"Ben bugün mecliste Mevlana ne söylerse kaıbui etmeyeceğim, o ce
vapsız kalıncaya kadar eUroden geleni yapacağım." Sadreddin ise 
bunun doğru olmadığını ilitar ederek, tarikat büyüklerini imtihan 
etmenin hatalı olduğunu söyler, fa:kat dinletemez. Biraz sonra Mev
lana ıgolip .kapıdan girer girmez "La ila.he iliallah Muhammedün ;re:.. 
siilullah" der. Orada kıi.mısenin itiraz edemiyeceği bu söz karşısında 
malıcup duruma :düşen Mecdüddin özür diler (26). Ayrıca Sadred
din'in Mevlana'yı çekiştirrnek isteyenlere, karşı koyduğu da görü
lür (27). 

Gıyabında iıse daha bir saygı doludur. Sadreddin'den Mevlana'
nın manevi halleri sorulduğu vakit verdiiğ cevap, onun üçüncü hlcri 
asrın iki meşhur mutasavvıfından bHe üstün olduğu ·şek:l:indedk. 
Der ki: "Eğer Bayezid el-Bistami (261/874) ve Cün.eyd el-flağdadi 
(297/909) bu devirde yaşasalardı, bu Tanrı erinin atının eğer örtü
sünü (bellemesini) ,omuzlarında taşırlardı ·Ve bU hiz.meti caruaırına 
minnet sayarlardı. Muhammed dininin fakioc"lik sofrası da odur, biz 
:tufeyli giıbi ondan istifade ediyoruz." (28) 

Mevlana da ·bu dostluğa karşılık v.erıniş ve Sadreddin'e fazla
sıyla ilgi göstq-r.m.iş olmalı ki, Mevlana'nın en yakınlarından 'l:ıiri olan 
Çelebi Hiisameddin bir gün şöyle sormaktan kendini alamaz: "Siz 
mulıaddis Şeyh Sadreddin'e çok inayet ve riayette bulunuyo.rsunuz. 
Acaba şeyh m u h ak k ı k mı, yoksa m u k a ll i t midir?" Sual sa
hibini taıtmin için midir, yoksa aralarında var-lığından söz edilen 
m e ş r ep farkının bir tezahÜ!I'ü müdür, bilinmez; Mevlana'nın ceva
bı ilıgi çekicidir: "Şeyh vallahi muka11ittir, sizin taıhkiki.ll!ize nis'betle 
mukallittir" der (29) . 

<·2ı5) Eflaki, metin, II, 601, terc. 22. 
(26). Eflaki, metin, I, 4'21, terc. I, 408. 
(27) Eflaki, metin, I, 216, terc. 208. 
(.28) Eflaki, metin, I, 360, terc, I, 350- 351; Cami, Nefab at terc. 520; Gölpınar

lı, age., 235. 
(2'9) Eflaki, metin, I, 471, teı·c. I, 457. 

. ;-
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ömrünün son senelerinde Mevlana.'nm da Sadreddiiı.'e kaTşı sa
mimi bir ·rouha:bbet hissiyle -dolu olduğu anlaşılıyor. O ağır hastadır, 
artık vefatı yaklaşmıştır. Ziyaretçiler geİip gıHmektediır. Duda:kları
nm kuruluğu gitsin d1ye şerbet sunmak isterler, fa:kat kabul ettire
mezler, kimsenin elinden aliDaz. Nihayet Sadreddin verince r~ddet
mez ve bir kaç yudum içer. Duygwanan Sadreddin üzüntüsünü şöy
le dile getirir: "Yazık yazık, Hüdavend!igar'm roübdtrek vücudundan 
mahrum kaldığıroız vakit ha-limiz nice olur?" deme~ten kendini ala
maz (30). 

Belki aynı gün ayrılacağı siTada veya son bir hasta ziyaretinde 
Sadreddin Mevlana'ya sağlık temennisinde bulundu ve Allah'tan şi
falar diledi. Mevlana'nın mukabalesi ise şöyle oldu : "Bundan sonra _ 
Tanrı sizlere şifa:laır versin, 8.şıkla maşuk ar-asında bk kıl gömlekten _ 
başka, bir şey kalmadı. Bunu da soyup çıkaırınalarmı ve nılrun nüra 
kavuşmasını istemiyor musunuz?" Sadreddin <yanındakilerle birlikte 
göz yaşlan dökerek ayrıldı (31). 

SADREDDiN MEVLANA'NIN NAMAZINI KILDIRIYOR 

Ölüm anma yakın sahip olunan duygu rve düşüncelerin samimi
yetinden şüphe edilmez. Mevlana'nın cenaze namazını kıldırmak 
üzere Sadreddin Konevi'yi seçmesi ona olan sevgi ve alakas"lnın en 
önemli delillerinden bin olsa gereMir. Bu durum ayrıca "o zaıman 
Kony-a'da bulunan yüksek şahsiyetler a~rasmda onun mevki'İn:i. gös
terir" (32). Bu konuda:ki rivayetleri şöyle .toparlayabiliriz : . 

Çelebi Hüsameddin, vefatma yakın Mevlana'ya namazını tkimin 
kıldwme.smı istediğiini 50Tar. O da: "Şeyh Sadreddin hepsinden ev
ladır'', der. Zamanın ileri gelen alim ve ·kadılarının onun namazını 
kıldırmak istedikleri bHiniTse de, Mevlana'nın vasıyeti ile bu özel iıl
tuf Sadreddin'e nasi:b oluır. Nihe,yet vakit 'Saat gelir. Sadreddin Mev
lana'nm cenaze namazını kıldırmak için ;ilerlediği vakit birden hıç
;turarak kendinden geçer. Daıha sonra toparıanarak namazı kıldırır 
ve ağlar. Rivayete göre .o sıradaki hayret ve sarsıntısının sebebi, na
mazı kıldırmak için ileriediği vakit, önünde sııra sıra diziliDiş melek
leri ve mücessem .olarak Hz. Pey.gamber'i görmüş olmasıdrr (33). 

(30) Eflaki, metin, II, 594, teıc. II, 15. 
(·31) Eflilkl, metin, n. 581, terc. II, 4; Netahat terc. 5-Hl; Füruzanfer, age., 150. 
(32) Osman Ergin, ag makale, Şarkıyat Mecmuası , n, 63. 
(33) Bkz. EfUıki, metin, n, 593 ve I -353, terc. II, 14 ve I, 344; Nefabat, terc. 

510 ve 63>3; Ali Sir Nevai, age., s. 363; Füruzanfer, .age., 160. 
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. SpeiıSaJ.ar ise bu mıı,nzara kar$1Sı.rida Sadr.edilii:i'fu ijıice kendini 
kaybettigibl, · buriüıi üzerine ınıaniete :Kiulı . sir§.cedcİin'iri. ğeÇE?rek 
Mevla.na.'nın · namazını ·-onun kıldirdiğın~ ka:ydeder C34) . · · 

.,_ 
. !:·· 

.· · MEVLANA'DAN SONRAKi "'GüNLER .. 

Mevlana'nın vefatından sonra bir -süre daha yaşamış olan Sad
;reddin, onun irtihaline ·hayli -üzüh:nüş görünüyor. :Bir ziyafette mah
fi! emin Kemaleddiiı, Sadreddiıi'e J::ıitabeii: ''Aıemde islam dininip 
şeyhi ... " d}ye seslenince, Mevlana'yı kasdederek Şöyle demekten ken
dini a lamaz: "Dünya-da tslam'm şeyhi -bir kişiydi, o -cia · g-l tti. BÖylec~ 
onun ölümünden sonra cemiyetimizin uağı çözüldü. Mana gerdan
lığının ovtasında ki mci kayboldu. Artlık bundan sonra işleııin .ve ce
miyetin düzeni bozulacaktJT" (35) . · · · . · · .. · · 

Bilindiği ıgLbi Mevlana'nın temayüz et·tiği hususiardan biiisi he
men her vesile ile s e ıiı: a.' etme'Sidir. Her: de'Vii.·rde olduğu gibi" o ·z:a
İnanla-rda da s~aa ıkarŞı ·olanlaJ:r vardı. Meviana'Iiııi sağliğıhda öıi 
konUıda resmi ·bir ya.sa:klama getlı'ıtemeyen bazı .fakihler, vefatiiı_dah 
sonr.a · orte,mı keındileri için daha İn.ÜSait · ·hissetniiş olıiialılar ki, ve·zii
Pervano'ye baş vururla.r. Sernam •haram .olduğiınu, yasakJanni.asi ge
rektiğini söyleyip ·ısrar ederler. ·Bünıni üzerine P·er'v§.n~ Sadr.eddili'm 
fikrini alımak istar. Bu konuda · Sadreddib.'•m ·cevabı 'şöyledir: "Baı:i.a 
lıı.anı.r.sanız; Mevlana.'ya saygınız ~arsa bu iŞe mÜdahele etmeym. c. .. i 
velilerden yüz çevi.rmeık uğursuzluk getirir. Velilerin bl.l tÜriü bid;
atlerl pey.gamberlerin sünnetleıri .mesabesindedir. Allah'ın işare-ti ol
IJ:ta;dan onlardan bir. ~ey sadıx o~az.': P~rvane •bu sözlere u:v.ar; is
tek sahipıe~} ~e dağılır .C36L 

Sadece caiz görme;kle kalmayıp, Me:vlana'nın çağdaşı başka: bazı 
mutasav-vıfla.r gibi, Sadreddin Konevi'nin .Ele s e ma' eitıiği bilinmek
tedir. Hatta ·bizzat kendi .zaviyesinde' ~ e ma toplantıları "Y~P:ılmiş
tı.r (37L 
-----: . . ·. . . . . . : . .. 

Sadreddin 'Konevi aynen Mevlana gibi, o günün bazı halk _ad.~t 

ve geleneklerıine ka;rşı müsamahalı görünüyor. Ölen bir delikanlının 
anne ve J~aba;sı, o devrin adeti icabı cenazenin önünde .gü y e.-n d e',_ 
lerin : bulunmasını, ve .gazeller okumalarını ister. Ahi Ahmed diye b~
risi-: "Bu, şeriatte bid'atti<r, caiz değildir .. ! ' . diyerek engel ölur. Mev-

(.34) 
(3·5) 
(36) 

(37) 

Feridun b. Spehsal§.r, age., Midhat Bahciri terc. '·i-56: T. Yazıcı terc . . iı4-.1•15. 
Eflii.ki, metin, H , 594, terc. II, 15. · · · · 

.-r· 
Efla'ki, -metin, ll, 57•8, terc. II, 1-2. 
Bkz. Nefabat 'terc. 4&7; Eflaki, metin, I, 15i, t"erc. I, 1~4. 
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lana.'nın oğlu Sultan Veled araya girer, kendisi de güyendelerin bu
lunmasını isten:ıektedir. İhtilafın halli için Sadre.ddin'e baş VU!'ulur. 
O da Bahaeddin Veled'i ha.ıklı bulur ve şöyle der: "Bu tıpkı şuna ben
zer: Bir halife bir ariften Cüneyd mi yoksa Bayezid mi büyüktür? 
diıye ~orar. Arif : Bu ikisinden daha büyük bir adam lazımdır ki bu 
i.ıki -veli arasındaki lbüyühlüğü ve fazileti tayin€debilsin. Velilerin gü
zel hid'atleri peygamberlerin sünnetleri gibidir, bunlan kaldırmak 
doğru değildür" der (38). 

·Netice itibariyle, aynı tarihlerde ve ayni şehirde yaşamış olan 
Sadr€ddin ile Mevlana Celaleddm a.ırasında yakın bir dostluk ıoldu
ğu ortaya çıkıyor (39) . 

BİR İSTİTRAD 

Burada Sadreddin Konevi ile Mevlana'nın görüş ve fikirlerinin 
mulk.ayesesine ·giremiyeceğimi~ başta belirtmiştik. Ancak .bir is.tit
rad yapmadan geçemiyeceğiz. Şöylek:i : Raıbımetli olmuş iki değerli 
a:raştırıcımızın Gölpınarlı ve Ahmet Ateş'in yazdıklarına bakılırsa, 

Sadreddin'in mensub. olduğu düşünce sistemi ile Mevlana'nın· düşün
ce sistemi neredeyse zıt ku.tuplar şeklinde taıkdillm ediliyor. Gölpınar
lı'ya göre : "Pa.diş'ahça yaşayan Sa:dreddin ile yoksulca y~şayan ve 
tam bir ha1k ada-mı g~bi alan Mevlana'nın arası her şeyden önce ina
nış bakımından açııktı. Sadreddin İbn .Arabi ·mümessıili idi, onun yo
lu ise bilgi ve tevil yolu, Mevlana'nın .ki, aşk ve cezbe yolu idıi." (40) 

Ahmet Ateş'e göre iıse: Anadolu'da İbn Arabi'nin fikirlerine an
cak Mevlana'nın fikirleri ıkarşı koyabilir<~i. Fakat Masnevi'nin ikıl bü
y.ük şarihi, İsınaı:il Anaik~avi (1041/16:t1) ile Sarı Abdullah Efe~lli 
(1071/1661) bütün Mesnevi'yi ilk har.finden başlay81rak sonuna ka
dar, 8/rada bir irtibat olup olımadığına bakmadan, İbn Arabi'D:in var
lık birliği nazariyesine göre şerh ettiler. Bu süretle Mevlana'nın fi
kirleri ta.mamiıyle bozulmuş ve ortadan kaldınlmış .olduğu gibi, Tür
kiye'de hak:im yegane tasavvuf telakkisi İbn Arabi'nin telA-kıkisi ol
du (41). 

(36) Eflaki, metin, H, &23,.824, terc. II, 232-.2-33; Aydın Taneri, Türkiye Sel
çuklulan Kültür Hayatı, 59-60, Konya •1977. ·Buna mukaıbil Sadreddin Ko
nevl'ye atfedilen 'bir Vasiyetname'de, kendi cenaze töreninde cenaze oku
yucularının ıbulw:iinasını istemedi~! dikkati çeker. Bkz. O. Ergin, ag ma
kale, s. 81, &2; Konya Tarihi, 497. 

(39) Nihat Kekllk, age., s. IX. 
(4Q) Bkz. A. G6lpınarlı, age., 2'32-23-3. .• 
(41) ıBkz. Ahmet Ate~. Muh:yiddin Arabi mad. İA, VI:I, 554. 
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İbn ATaıbi ve Sadreddin Konevi'nin temsil ettiği düşünce ile M.ev
lan~·nın fikirleri arasında bu derece fa~rklılıık veya muha~efe~ oldu
ğu görüşüne katılmak, ka.naatimizce mümkün .değildir . .Ar-alarında 
yabancıilik değil, birlik .olduğuna dair, Eflaki'nin irivayetine evvelce 
işaret etmiştik C42J. Mevlana gibi Konevi de m u ta s av v ı f ·bir dü
şünür olduğu için, onun düşünce kaynağını da her şeyden önce is
lami .ina.nçlarm teşkil etmesi .tabii bir vakıadır. Yine biT mutasavvıf 
olaJraık Sadreddin insan aklının bağımlı Cmukayyed) .olduğuna, ha
kikatleri ıkavramak için mükaşefe ve müşahede'ye ihtiyaç •bulundu
ğuna inanır. Bu yüzden de filozofların ra-sy.onalizmineı zıt bd·r tavır 
takınır (43). Bu durum Mevlana için de aynıyla vakidir (44). 

Aslında bu beraberlik tasavvuf düşüncesinin özelliğinden kay. 
naklanroaktadır. Hemen bütün mutasavvıflar hadiselere tevbidçi bir 
,gözle baıkmışlar, her biri kendi üslüp ve imkanlan ile, bir olan Ha
kikat'in izah ve tafsili ile meşgul olmuşlardır. xrrr yüzyıldan iıtiba
r en Anadolu'da İbn _A.r.abi ~ğırlıklı @§ün'Cenin hakim .oldu~ 
Tudur. La:kin bunda en büyük amil, mesela Köprillü'ye gör.e İbn Ara
ni de i u. " ... onun karanlık ve müphem nazariyelerıini şairane bir 
vecd ile canlandıran ve bu 'Sıketle ço>k malıdut bir 2liimre arasından 
çık.anp daha geniş b'ir kitleye yayan Mevlana Celaleddin Rümi'
dir." (45) 

Konevi ve İbn Arabi ile M evlana a:rasmda aykırılık bir yana, 
tam bir beraberlik bulmak bile mümkündür. Son neşredilen kıymet
li bir Fusus şerhinin 'takdim yazısında aynen şu satırıara yer veri
m-: "İslam ta'Savvufunun bu iki büyük eseri CFusüsu'l·Hıkem ve 
Mesnevi) , biri mensur Arapça, diğeri manzum Farnça, aynı mana 
ve hakikatleri dile getirmektedir C. . .J Fusus'un müCIQ.el cümlelerin
dski fikirleri Mesn evi beyitleri ile şerhedilmiştir. Fusus ile Mesnevi 
ve diğer •büyük süfile:rıin eser ve sözl&rindeki mana birliğ·i, üslüp .ve 
teriniı.eri ne •kadar farklı olurısa olsun, Hakk'ın ve IJ:ıakikatin bir ol
duğunun C...J de]ili olarak kaıbui edilebilir." C46) Bir birliğin ;teza
hürlerini şarihlerde de göre'biliyoruz. Mesela meşhUT Mesnevi şarıhi 
İsınail Anakaravi aynı zamanda İbn Arabi'nıin Nakşü'l-Fusüs'unu 

(Q) ·Bkz. Burada 7. dipnot. 
(4'3) Bkz. ])flhat Kek.Uk, Sadreddin Konevi Düşüncesinde İnsan Kader ve Ah

lak, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, l'V, 65, 7ı1, İstanbul ·1964. 
(44) Mesela. bkz. Mevlana., Mesnevi, çev. Veled İzbudak, I, beyit : 3467 vd, m, 

beylt : 2505 vd, IV, beylt : 2831 'Ve beyit : 3311 vd. 
(45) Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Ta rihi, 246, İstanbul 1~80. 
(46) ıMusta!a Tahralı, Ahmet Avnl Konuk'un Fusfisu'l-Hıkeın T ercüme ve Şerhi, 

I, takdim kı3mı; s. XL, İstanbul 1987. 
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şerh ~tmiştir. Keza son devir- mevlevilerinden Ahmed Avni Kon~. 
·Fusüsu'l-Hıkein'in güzel bir şerhini ıyaptığı gibi, !kendisinin değerli 
bir Mesnevi şerhi ~e bulunmaktadır' (47). 

Mevlana'nin esederiıid~ d:lğrudan doğruya Sadred~ .Kon~~·
den bahsetmediğine evvelce işaret etmiŞtik. Mesnevi şarihlerin~.en 
bazılarına göre ise dtiruİn böyle değildir. Masnevi'nin !birinci ciJ.~" 
de · şu· mealde bir b6yit vardır : "Rabbü'l-aleminin ınıina denizi olan 

Şeyh-i din : 'Mana Alla,h'Uı.n .ibarettir' ( oLlJ l _,.,. ~ l l demiş

tir." Buradakıi "Şeyh-i din" tabiri ile kasdediten acabıi •kimdir? BAzı 
şarihlerce ıbu, Sadreddin Konevi o1aJbileceği · gibi, bazılarınca Muh
y.iddin Arabi, A:ttar veya bir başkası da olabilir. Gerçekten bu zat
ların ·fikirleri arasında· "M ana Allah' tan i'barettir" anlammda ifade
ler bulunaibilir. Gölpınarlı ise ıbu görüşlere şiddetle muhalefet göste
rerek, şarihlerin .yanıldığını, burada . kasdedilan ·kimsenin Şamsed
din Tebri.zi olduğunu ısrarla belirtir. (48). 

Sonuç olar-ak şunu söylemı:ıliyiz ki, ilk srralarda değilse bile. za.. 
man iÇinde, Sadreddin Konevi ile Mevlana Celaleddiıi'in ya;lan dost
luk ve iyi mü:nasebetler içinde bulundukları açıkça görülüyor. Mev
lana'nın cenaze namazını Sadreddin'·in ·'kıldırmasını dair vasiyeti bu
nun bir delili&:r. Bazı m e ş r ep farklılıkları olmakla ber.aber, birer 
mutasavvıf olaraık ortak görüşlere sı1hlptirler. 

Bu vesile ile a,şağı.daki soru ve düşüncelere de yer verınedim ge
çeııüyec~ğiz: Söz konusu asırda Anad.Qlu'da her sahada olduğu gibi, 
tı:i.savıvı_ıfi düşünce alanında da yeni bir terinbin ıteşekkülünden SÖZ 

edilemez mi? ıBu terki-bin iki önemli unsuru, evvelce Horasan ve Or
taasya'da gelişen tasavvuf cereyanı ile, Endülüs'te gelişen cereyan·gi
'bi gorünüyor. İşte Mavılana ile Sadreddin'in, adi geç.eİı . cereyal:ıiarm 
temsilcileri olara:k ilikkati çektikleri ileri sürülemez mi? Bu yeni ter
kip sonucu gelişen tasavvuf anlayışıdır ki, uzun asırlar Selçtııkı u . ve 
Osmanlı Türoki.ye'-sinde h8Jkim anlay~ 'ola,rak kitleleri mayalamaya 
devam etmiştir denemez mi? Bu sorular ve cevapları araştırıcıların 
aılakasını bekleyen meselelerdir. -
(47) Bkz. Ahmet Avni Konuk, Fuslisu'l-Hıkem Tercüme ve Şerhi, I, hazırla-

yanlar : M. Tahralı - S. Era,vdın, ıİstanbul 19817. · 
(48) Bu tkonuda bkz. !smaU RusO.hi .AnkaraNl, Şerhu'l-Mesnevi, I, 608•, İstanbul 

1289; Ta:biru'l-Mevlevi, Şerlı-i Mesnevi, c. I , kitap: 5, s. 1524, İstan·bul 
1966; A:. Gölpınar lı, Mesnevi Şer hi, I, XXXVTil ve 572, . İstanbul •1·97•3; 
ıMesnevi, Veled İzbudak terc. Gölpınarlı'ya ait açıklama kısmı, s. 4'39-442, 
İstanbul 1942>. 


