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SADREDDiN KONEVİ 

(1210- 1274) 

P:rof. Dr. Şerafedcli,n GÖLCÜK 

Ünlü Türk İslam Düşünürü SadredeLin Konevi, 'Hicri 606 Miladi 
1210 <tarihinde Malatya'da dünyaya gelmiştir. Babası İshak, Anado
lu Selçuklulan nezdinde itibarlı ve yüksek bir mevkiye sahibti. Ko
nevi, kendi hayaitına dair bilgileri kısmen Nefehatü'l-llahiyye isimli 
eserinde anlatmakıtadır. Ancak burada şu noktayı beLirtmekte fay
da vardır : Türkiye'de Sadreddin Konevi üzerine yapılan çalışmala
rm öncülüğünü İslam Felsefesi Profesörü Nihat Keklik çekmektedir. 
Nihat Keklik, kütüphanelerden Konevi'nin eserlerini tarayarak, Ko
nevi felsefesini ortaya koymaya çalışmıştır. 

Sadreddin Konevi, ·baıba:sının ölümünden sonra, devrin ünlü mü
tefekkiri Muhyiddin tbnü'l-Araıbi'den dersler almış ve felsefesinin 
ana hatlannı çizerken bu alimden istifade etmiştir. 

Konevi, H 652 1 M 1254 yılında Konya'ya gelmiş ve ölümüne ka
dar bu şehirde kalıp talebeler yetiştirdiği için Konya şehrine nisbetle 
Konevi diye meşhur olmuştur. Sadredetin Konevi Mevlana.'nın ölü
münden ı yıl sonra Miladi 1274 tarihinde vefaıt etmiş ve bugün ken
di adını taşııyan bir mescidin aıvlusunda medfundur. 

Sadreddin Konevi'nin, İ'cazü'l-Beyan, :Miftah-ı Cem'ül-Gayb, 
en-Nefahatü'l.Jllahiyye, Tabsiratü 'l-Müntehi ıve Nasiruddin Tusi ile 
yaptıkları Mektuplaşmalar ve diğer bir takım eserleri, kütüphane
lerde ilim adamlarının araştırma ve incelemelerini beklemektedir. 

Aynı tarihlerde ve aynı şehirde yani Konya'da yaşamış olan meş
hurmü-tefekkir Mevlana Celaleddin Rüm.i ile Sadreddin Konevi ara
sında, yakın .bir dostluğa şahit olmaktayız. Mevlana ve etrafındaki
lerin hayatını kaleme ala n Ahmet Eflaki'nin Menakibü'l-Arifin (Arif
lerin Menkibeleri) adlı eserdn.de sık sık Mevlana - Konevi dostluğu 
anlatılmaktadır. Bu esere göre, Mevlana Cel?-l.eddin Rumi ile Sadred
din Kon evi arasında çok sık münasebetler olmuş, her iki düşünür 
bi..r.birlerinin sohbetlerine iştirak ·etriıişler, hem dini ilimlerde hem 
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de diğer alanlarda karşılıklı olarak, biTbirielinden istifade etmişler
dir. Konevi, Mevlana'nın sohbetlerine katılan bazı kimselere hadis
ler hakkında Camiü'l-Hadis dersleri vermiş·tir. Yine sözü edilen bu 
eserde, her iki düşünür, birbirlerinin sözleri üzerine söz söylemedik
leri, ve birbirlerine gayet samimi ve son derece mütevazi dava:andık
ları hususunda bir takım rivayetler an:latılmakıtadır. Mesela, bir de
fasında, MevlAna, Sadreddin Konevi'yi .görmeye giıbmiş, Konevi Mev
lana'yı kendi seccadesinin baş köşesine oturtarak ona olan hünne
tini göstermeye çalışmıştır. 

Daha da önemlisi, Sadreddin Konevi, kendisinden ı yıl önce ve
fat eden Mevlana'nın cenaze namazını kıldırmış, Mevlana'nın vefa
tma. çok ağlamış ve defninden sonra da türbesine 40 gün ziyaret için 
gidip-gelmiştir. Bütün bunlar devrin ilim-irfan saçan iki güzide ali
minin birbirlerine ne kadar bağlı olduklarının birer delilidir. 

Konevi'nin felsefi münakaşa sohbetleri oldukça h~yecanlı ve 
zevkli geçerdi. Genellikle Cuma namazından sonra, devrin bütün 
bilginleri, fakirieni ve idarecileri, onun zaviyesine gelir ilmi sohbet
lerine bilfül iştirak ederlerdi. Konevi, orıtaya bir mesele veya nükte 
atar. orada hazır bulunanlar onu halletmek için birbirleriyle ınüna
kaşaya girişirler ve heyecanlı <tartışmalar yaparlardı. Önce Sadred
din Konevi mesela üzer.inde hiçbir şey konuşmaz sadece dinler ve 
sonuıida kendisi meseleleri halleder ve münakaşalar nihayete ererdi. 

Kon evi, kendisinden önceki, İslam filozoflarının ve özellikle · İbn 
Sina'nın eserlerini okumuş ve sonradan onları eleşti.rm.iştir . . Ona gö
re İbn Sina, İslam dünyasmda dialektik (cedeD usulünün üstadıdır. 

Sadreddin Konevi'n.in felsefesinin adak noktasını 'Tanrı Mefhu
mu' oluşturmaktadır. Onun felsefi görüşlerinin ana mobofleri7ti, Na
sireddin Tusi ile yaptığı mektuplaşmalarda görmekteyiz. Konevi'nin 
usulü, ne tamamen filozofların takib ettiği akılcı yani rasyona:list 
bir yol ne de kelamcıların yani devrin lslam nahiyatçılarıru.n takip 
ettiğ·i nakilci-gelenekçi bir yoldur. Metodu, tamamen mistik <tasav
vufi) bir metoddur. 

Konevi'ye göre, Tanrı'nın hakikatini ancak Tanrı'nın kendisi bi
lir. Akıl O'nu kavrayamaz. Özü ve varlığı soosuz olan Tanrı'yı son
lu olan insan aklı bilip kavrayamaz • ancak düşünebilir. Ancak şu
nu da belirtmek gerekir : Sadreddin Konevi, Tanrı'yı bilmede tasav
vufi (mistik) bir yol tutmasına rağmen, hiçbir zaman felsefecilelin 
ve islam nahiyatçılarının görüşlerini dayandırdıkları akıl ve vahyi 
de dışarıda bırakmamıştır. Çünkü Ona göre dini hükümler ancak 
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akılla bilinebilir ve herşeyin iki ıtemel esası vardır : Akıl ve Din. İki
si birbirine bağlı birer nur ve ışıktı.r. Ancak aklı!ı::ı. da bir sınırı ıvar
dır. Her şeyi doğru olaırak kavrayamaz. Böylece Konevi, aklın sırur
larını çizmiş oluyor. 

Sadreddin Konevi'ye göre, Allah, kainatı ve kainatta var olan 
herşeyi ilahi bir rahmet ve sevgi ile yaratmıştır. İlahi rahmet eseri 
olan . bu evren, makrıo-kozmos yani büyük kainat, insan ·ise mikro
kozmos yaıni küçük kainattır. 

Konevi'ye göre, insan, kainat üzerinde yaratılan en mükemmel 
varlık olup, Allah ile kainat aTasındaki münasebetlerde ·bir kilit nok
tası hüviyetindedir. Kısacası, insan, kainatın özeti ve Allah'ın yer
yüzündeki vekilidir. 

Ayrıca Konevi, insan kavramını da umumü insandan olgun in
sana kadar ele almaktadır. En mükemmel insan insan-ı kamil olup 
olgun insandır. Çünkü, olgun insan, yeryüzünde Tanrı'ya dair en 
isabetli deUldir. Olgun ins'8Jll, kendi benliğini her türlü kötü hasJet
lerden :ve sıfatlaırdan temizleyen insandır. Allah'ı bilme yollarından 
en önemlisi, benliği temizlemekle ve her türlü kötü huylardan vaz
geçerek nefsi arın'd.ırmakla mümkündür. 

Buraya kadar, Konevi'nin düşüncelerinden bazı kesiıtler verme
ye çalıştık. Şüphesiz onun engin ve anlamlı düşüncelerini iki üç say
faya özetlem ek mümkün değildir. Bizce en önem1i olan nokta, çağ
daşı .Mevlana ile birlikıte h em Konya'ya h em de tüm insanlık alemi
ne ilim ve irfan damlalarını sunmuş olmalarıdır. 
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