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SaDREDDiN KONEVi'NİN HADİSÇİLİGİ 

Prof. Dr. A . . 0~ ~OÇKUZU 

· v~siyet-naımesinde, "1-shak oğlu Mu!hammed :vahid ve ehacl.d. olan 
A1la;h ·zü'l-celal'e ina.nmıştır. O Allalh, tek'tir. İhtiyaçtan :Ve noksan
dan aırınmıştır. Kendisi ne doğmuş ve ne de bir kimseyi doğurmuş. 
tur. Ona eş, küfü.v ve denk olacak ·bir varlık da mevcut değildir" söz~ 
leriyle, son din İslamlığ-a •inanç ve bağlılığını- ilan eden, "dos:tlar be:Q.i 
iyi duıllarla ansınlar. Her türlü haklarını bana helal etsinler. Bil.dik
leri meşrü haıklarını helal kılsınlar. Benim bıraktığım bilg'.ı.ler de on
lara h,e1al olsun diyerek" açık kalp~e. Him sahibinin, mi:ıddi halç
Iardan çoik daha :kutsal olan öğretim-eğıiıtim hakkını cömertçe heılal 
eden büyük süfi, hadisçi ve Türk düşünce h~aıtının seçkin siması, 
Sadreddin Konevi, rektörlüğün:n:üzün çalışırnalanyla, Türk geriçUğine 
ve saym misı1firlerimize ilk kez iteferrua.tlı bir •ölçüde tanıtılacaktır. 

Biz bu tebli-ğd~· onun; ·hayati, Ümi şahs(yyeti, eserleri gibi yö:We
rine · tı:-ması diğer rfeblig saJ:ıiplerine bırak-arak, ·J;ıadisle .iılgil.isi üzeriı+
de duracağız, Müstakil ç·alışmas.ı olan, "Kırk Hadis"ini ~.e bıir değerli 
tebliğ sahibi işleyeceği için, ona da sadece atıfla .Yetineceğiz._ 

I - HAYATI VE İLMİ. ŞAHSİYYETİ : 

Fikirlerinin çı.ğırlığı •ve farklılığı ıseıpebiyle, üzerine ııisyan per
desi çeki4Iıeğe çalışılmış ilim ·adamlanndan birisi de Kooevi'dir. 
İbn-i Arabi'nııi eser ve fi.klııleriııi dıünyaya tanıtan. tek .kaynaık olma
sına .rağmen, .onun eseTlerinde Konevi'nin adının zi!kredilmemesi, 
muhtmelen Şeyh Sadreddm'in Türk asıllı olırna;ı, diğer imüslüman 
milletierin onu 'tanımasını engellemiştir. Bunda eserlerinin, Konya 
ve Türkiye kütüphanelerine mahsur kalışının da etkisi büyüktür. 
Dünyanın onu gereğ-i gibi ıtanımaması, bir bakınia izah edilebilir. 
Bizim onu gerektiği ölçüde ·tanımayışımız, tamamıyla bir haıta ve ek
sikliktir. Adına ciı1tler dolusu yazılması, kendisinin ve öğretisıinin di
dik didi·k işlenımesi, her dönemde Kone'\'İ mütehassısı fertler·in. yetiş
tiirimiş olması gerçeği, hiç lbir dönemde gözler önüne alınaırnamıştrr. 

Azıiz milletimizin inanış üslfrbu ve zeinini, böylesi büyühlerin tanın-
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ması ile ancak ·tanmabilir. Tarihi şaıhsiyatlerimizi bilmediğimiz, 
inançla'l':ımızın, fazilet ve hatalarımızm kaynağını bulamadığımız 

takdirde, ıkandı' öz kÖ'kenia:niz üzerinde kendiı:n!ize geiD:ı.emiz, yükse
lip gelişmemiz mümk·ün olmayacaktır. 

M;;ılaıtya'da doğup :Konya'da yaşamış olan Sadreddin Konevi'nin
adı Muhammed b. İshak'tır. Ba;bası Meodüddin İ-shak, Selçuklu sara
yına yakın, elçiliklerde bulunmuş bir ilim ve devlet adamıdır. Mec
düddin, sarayda şehzadelere ve sultaniara hoca:lık da yapmıştır. 

Konevi'nin H. 605/M. 1207 yılında dünyaya geldiğini. tarihçi Ke
rimüdin .Aıksarayi haber verir. (1) Nithat Keklik bu -tarihi H. 606 !M. 
1210 olarak kabul eder. (2) İbrahim Hakkı Konyalı'ya göre de Sad
reddin Konevi, H. 605/M. 1207 yılında doğmuştur. (3) Şeyhi.n vefat 
tarihi her üç ka}"D.a:ğa göre H. 673/M. 127l'dir. 

Bazı yazarlar onu müreffeh bir hayat içinde; ıköşk ufağı evinde 
yaşamış gösterirken, diğerlerine göre Konevi, zengin bir haıyat sür
memiştir. Ha c e C i h: an isimli dostunun temin ettiği, bugünkü tür
be, Mınikah ve mescidin yeri onun evidir. 

Sadreddin Konevi Haleb'e ve Mısır'a seyahaıtler yapmış,. ömrü
nün 15 yıllık bır döneminde, manevi büyüğü ·ve hacası eaıydığı İ b n-i 
Ara b i ile birlikte olımuş-tut. :Bu müddet için, f-arklı görüşler de ;var
dır. Ömrünün kalan kısmında; eğitim, öğr-etim, kşad ve tasniıf ifaali
ye'tleriyle gününü geçirmiştir. Resmi görevi ·bilinmemektedir. iBir kı

zı, bir oğlundaJll söz edilir. Oğlunun, düş:ınaın sU.fi teşekküller tarafın
dan öldürüldüğü veya kendi eceli ile öldüğü Tivayetler arasındadır. 
Kızı S e k i n e ise, >S ilialesini sürdürr-en tek kaynak olmuştur. 

A. l(onevi'nin ·ilim ve Fikir Dünyası : 

Sadreddin Konevi, Tefsir- Hadis -Fıkıh gibi şer' i ilimleri okutara~ 
ve öğrencileri ile müslümaın halka bunlan akta,rarak ömrünü geçi
ren bir drin alimi değiQdir. O, İslaıroi ilimieTi öğrenmiş, ama daha çok 
derıini zevıkler, felsefi bilgiler ve farklı bir tasavvu.f lıMesi içinde ye
tişmiş; müıtefek.kir, sU.fi, bizzaıt bilgilerini .kendi rüh dünyasında tec
·:ııübe ederek yaşayan bir alimdir. Eserlerinde yer yer bel.irttiiği gibi 

(1) Kerimüddin Mahmud :Aksaray!, Müsameratü'l-Ahbar, Osman TURAN neş
rl, Ankara, 11.14'4, s. 119. 

(.2>) Nihat Kekllk, Sadreddin Konevi'nin Felsefesinde Allah - Kainat ve İnsan. 
İstanbul, 1-97'7, s. XI. 

(3) İbrahim Hakkı Konyalı, Abidelert ve KitA.beleri Ue Konya Tarihi, Konya, 
'1964, s. 4194. 
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onUn. -tea1imi (öğretisi) "seçltin zümrenin de seç'kini". yüce ruh ya
pılı kişilere yöneliktir. :Bu gi.ıbi insanlar da cemiyetlerde :gayet azd:ır. 
Bu tabaıka dışında, Konevi'nm çevresindekilere, idrakleTi seviyesin
de i.T>şad!l.a:n d~ olmuştur. 

A..lunet Ateş, İbn-i Arabi'yi ve öğrencisi Konevi'yi : "Düşünce ma;l
zemeler-i değişik kaynaklı, fikirleri haliita halinde sunan, meczede
meyen, fikirlerinin tarihi değeri olan, dıini açıdan bu fi:kirlerin mü
nakaşasının yersiz olduğu, büyük şiir ve nesiT ustası şahsiyetler" ola
rak görür. (4) 

Tarihçi ve hadis al.lıru. Z e h e b i de onu, "ittihıvt fiılcrıinin önder
lerinden :birisi" ıOlarak gös•terir. (5) Konevi'nin, va:hdet-i vücut fikir 
·ve felsefesinm -en büyük simalarından alımasına rağme~. ıittiha:t ta
raftarı sayılması münakaşa edilebillir. Aynı zat mesela İ b n u ' 1·
F an z ö m er b. Ali adlı süfiyi tamtırken ittihaıt fikrine temas 
eder ve onu : " .. . bu büyük -bir belad:ır ... sen onun şiirlerini iyice dü
şün, acele davranma ... ısüfiler haıkkında iyi zan besle" cümle~yle sı
yanet eder. Buradan alilaşılıyor ıki, profesör Ateş'in de dediği gibi, 
bu fikirleri süfiyane ;bir sarhoşluk Csekr) halinde söylenmiş sözler 
olara abul, bi:r çok süfi hıvkkınd-a uyguılanan bir hoŞgörü formülrü
dür. (6) 

Konevi ve hocasının fikirleri iQin söylenmiş, birbirini naıkzeden 
sözler, değerlendirmeler ve fetvalar ek..s·:iık olmamıştır. Bize öyle ge
•liıyor •ki, .onunla ilgili konuşan pek çok kişi, eserlerinden elde ettik
lerinden hareket etmemek-te, ·bazan başkalarının fikririi ·tekTardan 
i-baret daVr-anışlarda bulunımaktıvdır. Yıine öyQe zanned.iyoruz ki, onun 
aın'l~ılma;s~, bir .takım uzun ön hazırhk çalışmalarına, diksiyoner
lere, ı:stılah lügatlerine, denemelere, biyograıfi'lere ibıtiyaç göstere
ceıMi:r. Ülkemizde bir deneme'yi müs-tesna tutacak ol-ırrsak, yüzyıl
lard:ır henüz bir şey yapı:lmamıştır diyebiliriz. 

Rıonevi'nin vasiyetinde, ıislama olan •temiz imanmı satır satır iz
lemek müdm.kündür. O, ne-tice i-tibanyla, baıba ve annesinden; yani 
·cemiyetten gördüğü, içinde uygulayarak yetiştiği şifahi ve 'ameli· 
müslıümanlığa ıbağ;lıdır. Amel hayıvtı da nokısansındır. Cenazesinde 
kelime-i tevhid haJtmi gıibi bir toplu zi'krin yapılmasını isteyecek 'ka
dar nafileye bağlı kimse, Allah'ın emirleri hakkmda bozuk inanç.la 
yaşame.mı.ştır. -İttihat alılinin inançları, zahirde Konevi'nin bazı fi-

(4) İslam =Ansi'k.lopedisi, Muhyiddin İ!bn el-Arrubi maddesi, vnr. s. 55<4-6~5. 
(5) ez-Zehebi, Tezkiretü'l-Huffaz, IV, s. 67-$. · 
(6) İA, VIII, s. 5'4, 541, 655; Zehe·bi, Mizanü'l-İ'tidal, III, s. •1~4. 
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ki_ı:lerine benzeyebi4r. Fakat onlar· ta.mame!l ayrı sapık bir ~ümr~d4r. 
Kep.cli:lerin.in ·islam toplumuna ve de;lete l:<~rşı . pÖ).iti.k f~aliyetl~ri 
mevcut~r . . Yalı~et-i vücı,ı,wı.ııarı, eJıl-i iıttihat olar~. görmE?:ıç müm.,. 
kün değildir. Bu ~lsa oisa ka:ba bir ·bımzetme o~abp.ir. Eski çağ~aJr. k 
lam Dünyası, aynen günümüz gibidir. Herkes diğerini damga:lama 
peşindedir. · Ölçü ve s-istEmılerde · netlik yoktur. Fa.fkıı: görüş · saliiple
rinin aynı ad:la, b'ir alimin •ti'ksindiğ(brr grup veya·fikirle· damgalan-
m·ası düşmanin taktiği gereğidir: : 

Gerek Konevi ve gerek hocasmm, vefatıarına yaikın, meşgul ol
dukları felsefi problemierin terkedilmesini istemelerinden de söz edil
mektedir. Bazı·'Yazarlara göre Sadreddin "KoneVi, ömiünıün ·son: dem
lerinde hadisle trreşguliyeti çıkar tek yol olarak ·gormüş, vasiyet - na
mes·inde. de, diğer meşgaleleri yasak.lamıştır. Ahmet AteŞ btmu ·= 

"EhH olmayan kişilere, her alimin 'yapabileceği 1bir tavsiye olarak gö
rür." !bn:.i Arabi'nin, f:iık.irlerinden vazgeÇtiğini 'ka;bul ' etmez. Çünkü. 
ona göre böyle bir tavsiye, "şeyfıin haya:tmı doldliran tecrübelerden 
şüphe etmesi demektir", ki bu mümkün değildir. (7) · 

· .Akıl Y."iirütmeye ve felsef~ye karŞı .çıkan tavı.r.ı.arıİı.~· rağm9!1 ge-· 
·rekÜği Zaman aklı kullanan ve far.Iqı a.!llamda çia .olsa felsefe yapa,:n, 
ilıihi feyz .,;e keşfi ön planda tutan, antl·k felsefeyi biTinci elden oku" 
ma:s~ bile, onu okuyanları okuyup tenkit eden, ittihat ve hıpül gibi 
sapı:k ·.fi~rleri beğenmeyen Konevi (8) , semboller kullanışı, ağır · ya
zışı; dilinin IkendileFina ait 'terminoloi ile yüklü oluŞu ... gibi sebep
lerle, vasatın üstündeki bir ta:kım zekalar ·tarafından bile anlaşıla
mamıştıF. Din ıs·tılahlarınm bir kısmını, kendine' göre far·kli te'vil 
edişinden dolayi· tenk!it edildiğini; mesela A rş 'a Felek el~Atlasi, 
K ü r·s i 'ye ise felek es-Sev8:bit adını ·verdiği, önla:rı kadim sa,'Ydığı 

için; cillıe a,ykırı ha.reket ettiğini belir-ten KMip· Çelebi, şu sözleriyle 
de onu takdirden ·kendi·sini alamaz : "Fakat bu şeyıh, .dıi.ğer te'ville~· 
rinde, akıl ve rılhu açacak, genişletecek yeni şeyler ge-ti:rımiş bulun
maktadır : (~) 

··~ ~ . 

B.' Eserleri :. 

~.:-Y..ı.;wı-,;t- J · c.~i ..ü t~ ı .u'?' ':lı) 
(' . . . rls-i J La.:;_, .,; '-+- .JJ ı, J w '.; JJ .,J..A) 1 

Bir alimin ilim ve fiJkir hayatmm, nlh . ~tecrübelerinin ve ameli 

(7) .lı\, VIII, s. 540-541. 
(8) Nihat Kekli.k, a.g.e., s. 4, 6, 7, 8, 9, 10, '14. 
(9) Katip Çelebi, Keşfu'z-Zuniin, I., 335. 
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seyr ve sillükünün belgeleri, ~kendinden sonrakilere bıra-ktığı eserle
ri ve fikirleri olsa gerektir. Konevi'nin çok küçük yaşta İbn-i Ara
bi'yi babasının çevresinde görmesi ve ondan filcren etkilenmesi müm
Jcün. görülmektedir. Bazan menkaba ma-lzemesi içinde verilen (Ko
new: ve İbn-i Arabi yakınlığı, daha pek çok çalışmaya konu olacak
tır.· üve'y ba.balık asılsız, öğretmen-öğ.renoi ilişkileri şüpheli olsa bile, 
İbh-i Ara;bi'nin Suriye'deki H{ameti sırasında Konevi'nin onü.nıa ıkal
dığı,. ömrünüıi son demlerinde, genç bir yakını olarak Şeyh-i Ekber'
den faydalaıidığı ' kuvve.tli· ilıtimal .olara:k değerlendir.i:lmektedir. Bü
tün bunlar bize, hayatta olmasa bile, ölümünden sonra Sadreddin 
Konevi'nm, şeybin eserlerinin tamaminı elinde bulunduran, onun 
tasavvuf meslekini daha da farklı bir şekilde geliştirip yayan kişi ol
duğunu gösterir. Kaynakların •belirttiklerine göre, İbn-i Arabi'nin 
si&tı;ımi, Sadreddin Konevi hanikabı aracılığıyla, önce Surlye'y·a, Mı-
sır'a, daha sonra da İran'a ve daıha doğuya yayılmıştır. · 

Osman Ergin •tarafından hazıdanan oldukça tanı bir listede gö
rülen eserlerin: Tasavvuf, ahlak, metafizik gibi ilim ve disiplinler 
başta olmaıle üzere geniş bir alana yayıldıgı müşahede olunmak·tadır. 
Yarım kalmış ·bir Kırk Hadis şerhıi ve bir Fatrha !tefsiıi, onun doğru
dan dini ilimiere dair yazdığı eserleridir. Oldukça malıdut imkan
lar içinde yapılan ve 22 eseri ihtiva eden •bu pste, belki de Konya'da
ki ·eserleri görulmeden tanzim ekllmiş bulUilDlaktadır. Bu Ustenin 
her an kabarınası mümkündür. Yapılacak yeni çalışm~ar bir çok 
eseri gün yüzüne çıkaracaktır. Bu yeni çalışmalar bize, yeni eserler 
.tanı:tacak veya bir takım isnaıtları da kabul etmeyacekti,r. Bu durum, 
yazmalar elde edildikçe bütün ilim dallan için .geçedidrr. Ben kısa 
çalışınam arasmda adına rasladığım iki eserini vermek isterim. Bun
lar yeni eser olabileceği gibi; ikinci bir adiandırma veya şeyh'e isnad 
olunan bir eser de ola-bilir. Ne va.r ki, kendi ifadel~i içinde geçiş.i bi
ze yeni eser !intibam.ı vermiştir. Konevi, Miftahu Gaybi'l-Cemve'l
Cüd'da (v. ıs al, "Keşfu Sirri'l-Gayreh An Sirri'l-Hayreh" adlı bir 
eserinden söz eder. Aynı şekilde fukük (v. ıoı bl 'ta öğreniyoruz ki 
onun, "el-Vefa bi'l-Keyli Ve'l-Mizan" adlı bir eseri daha vardır. 

II - KONEVi'NİN HADİSÇİLİGİ : 

Konevi'nin rouhaddisliğini · işlemeden önce, yaşadığı dev·irdeki 
dünya ba.disçhliği ve Anadoludaki durum üzerinde bir kaç cümle ile 
bilgi arzedeceğiz. Daha sonra da onun hadis ilimleri ile olan ilgisine 
değin ecek, bilahare bazı eserlerindeki hadis dağılımına işaretle · bah
si sona erdireceğiz. 
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A. Yedinci Asırda Hadis : 

IDeretin yeddncı asrı, hadis ilimlerinin orijinal eserlerden ma;h
rum ·kaldığı bir devir olmaktadır. Biyografi kitaplarına baktığımız 
zaman da C lO), bu aısrın, diğer asırlar ikadar kalabalık olmadığını_ 
görürüz. Daha çok esıki eserlerin şerhedildiği bir devir sayılan _yedin
ci asır, orüjnal kitaplarm kısaltıldığı veya onlı:ı,ra bağlı yeni fukinci, 
üçüncü sınıf kitaplarm te'lif edildiği bir dönemdir. Olduıkça erken 
bir dönemde yaşamış olan en elikkat çeken zaJt, Ebu Tahir Ahmed b. 
Muhammed es-Silefi ve Ha.fız Aıbdü'l-Gani, b. Sürtır el-Makdisi ol
maktadır. Abdill-Mümin ed-Dimyati ve İibnu ebi Hamze de, ıyedinci 
asır da adlarından söz edilen iki hadis çi dk. 

Hı:ı.diıs ilimleri Anadoluya ille müslüman bilginler eliyle gelmiş
tir. 1071 yılı, o günkü ·isliılm dünyasının en büyük hadis aJ.iı:nri Hatib 
el-Bağdadi'nin vefat yı:Iıdır. · Anadolunun Türkler tarafından ıfethi 
müjdesi Bağdaıt'a geldiği z,aıman, Hatip henüz analtı gün önce vefaıt 
etmiş bulunuyordu. (U) Bu taırih Hicri 463'tür. Bu tarihten Konevi'
ye kadar geçen 150 yillıık: dönemde, elbette önce Arapça olmaık !kay
dıyla, hadisler ve hadis ilimleri, islamlaşan Anadoluda, az da olsa 
okutulmuştur. Eldeki bazı eserlerin, Farsça tercemeleri, bazl kitap
larm !b.aşiyelerine konulan farsça izah cümleleri, bölge halkının, he
nüz ilim dili olmayan 'I'ü.rkçe yanmda ilim ve edebiyat dili olarak 
kullandıkları, belki de günlük dil olarak istimal ettikleri Farsça ile 
iııtibatlarmı da anletmaıktadır. 

Kırk hadis şerhinin başmda hadis ilimlerindaki babresinin çoık
·lpğundan söz eden Konevi, klc~.sik manada -bir ·hadis bilgini olaa-ak 
görülmemiş .olacak •ki, onu hadis biıyografya •kitaplarında bulama
makt:ıyız. Yaşadığı çevredekri ilim ve tasavvuf erihabından f.arJ.dı ola
rak onun, hadis ilimleriyle devamlı meşgul olduğunu, son demlerin
de belki de tek kişinin bu olduğunu biliyoruz. Zaten, henüz 150 yıl
lık bir tarihi olan islami ilimlerin, bölgede ilim adamları eliyle yayıl
maısı ve okutulması tabii olb bir husustur. 

B. Konevi ve Hadis İlimleri : 

Konevi'nin ıbir hadis alimi olduğunu söylerken, -onun klasik mu
haddisler gibi : ömrü rivayet ve dirayet çalışmalarıyla geçen, gerek
tiğinde sırf hadis öğ·renimi için seyahatlere çıkan, befuli görüşleri 

(10) Abdiliaziz Dihlevi, Büstanu'l-Muhaddisln, (A. Osman Koçkuzu tercemesi), 
indeks bölümü, yedinci asır hadisçileri. 

s. 19. 
Cll) Hat~b el-Bağdadi, Şerefu Ashabi'l-Hadls, Hatlbo~ıu DE~rl, Ankara, 19'7·2 f\ 
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ve yolu olan bir mu'haddis olduğundan çok, değerli vakitlerinin bü· 
yüık bir •kısmında, Hz. Peygamber'in sözlerini .kendisine meşgale se
çen bi:r zaıt olarak ,görmek .temayülündeyiz. Böyle bir zata hadis ali
mi demek yanlış olmaz. Konevi, mesela Mavlevilerden hadis konu
sunda çok farklıdır. Teknik çalışmalan vardır, kütüphanesi ve gö
rüşleri vaırdır. 

·. Muhammed •b. İshak Sadreddin Kıonevi'ye yakın bir dönemde ya
şamış ·tarihçi Aksarayi eserinde onun ilmi mevkiine ve hadisçi yö
nüne şu sözleriyle temas eder: "der on zernan Şeyhulislam şeyh Sad
reddin Muhammed hud. Alim-i kamil-i mükemmel (veya mükem
mill hıld. Ber cevam.ü uhim iıttı:la' yafte, hususen der -ilm-i hadis ki 
der meşfı.rik ve meğarib der on fen müşarün ileyh hıld ... " CO devirde 
Şeyhulislam Şeyh Saclı-eddin Muhammeddi (vardı). K8.mil ve mü
kemmel bir aliındi. Bütün ilirolere ~ina idi. Özellikle hadis ilınintle, 
Doğuda ve Batıda herıkesin parmakla gösterdiği ·bir kişi idi). (12) 

Hadis biyografi yazan Zehebi, büyük ha.disçilerin hayatını ve
rirken, biT vesile ile ona da temas eder, fakat hadisçi:liğine değinmez. 

Bizce Sadreddin Konevi'nin hadis bilgini olarak değerlendiril
mesini gerekli okılacak bazı sebepler ve zorlayıcı anıiller mevcuttur. 
Bunla.rı sırayla arza çalışalım : 

ı. Konevi'nin 28 (29) hadis ihtiva eden bir eseri, onun hadis 
şerhilldeki derecasilli gösteren bi:r çalışmadır. Bu eserde orijinal te'
viller ve tevcih:ler mevcuttur. 

2. Konevi'nin, bugün küçük ıbir parçası elde bulunan bk hadis 
i!htisas ki-ta.plığı olmuştur. Kendisine çok yaıkın dönemde yaşamış bü
yük .muhaddisleri.n ve eski hadisçilerin eserleri bulunan bu kitaplık 
bize, ~nun asıl meşgalesinin hadis olduğu fikrini verecek güçtedir. 

3. Sözünü .ettiğimiz ki-tapların sayfalarmda: günlük oknnan 
hadis m.iktaırını belirten kayıtlar, düzeltme ıkayı:tları, temellük kayıt
lan, mukabele -kayıtları ve sema' kayıtlan mevcuttur. Bunlar ancak 
hadisçilerin bulunduğu çevrede görülen belgelerdir . 

4. Şer.h m-etodu, ıte''Villeri her zaman münakaşa edilebilir, fakat 
orijina.ldir, hadisçiliğine delil teşiill. eder güçtedir. 

5. Konevi, hadis şerhlerinde, hadisçilerin term.inolojisinden 
fa:rıklı olarak, hadislerde bir (sır) ve bir de Cmanal mütalaa eder. 

02) Aksarayi, Müsameratü'l-Abblir, s. 90, 119. 
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Bütıün _hadislerde "keşfu sirrili ve idahu ma'nah" - ,.:;_-J...:5 ) 
) cümlesini kullanır. Açık.lam~l.arı tasayvu-

fi ve remzidir. Verdiği bilgiler kendi müşahade .ve keşf 'ale:r:rtin~ ı:tit..: 
tk. İşte bı.i tekniği, alışılmış yola ters düştüğü için münakaşa kabul 
eder. Gerçi hadisleri bu tür aÇıklama tekniği, yai?aş~ Konevi'den 
üç yüz sene önceden ·vardır. Konevi'nin l:Gtapları arasmda bulun~ 
Ömer el-Mukİ·mi ed-Dineveri'ye aiıt Şerhu'l-Mesail adlı eser ile (13) , 
Gülab~.dlı süfi hadisçi Ebübekr'in, Miftahu Maaru'l-Ahibarmda da biı 
tür şerhleri görmekteyiz. Fakat Konevi'deki ~zahlar son der.ece ikar
maşıık; belki de o müşahedeleri bizzat yaşayan kimselerce anlaşıla
bilecek karakterdedir. 

6. Sadreddin'in hadisçiliği faki:hliğinden baskmclır. Hatta fakib
Iere :küçük bir tarizi de mevcuttur. Vasiyetinde lhadisçilerin ltitapla
nnda belirtilen şekilde yıkanmasını ister. Ayrıca, hadis kitaplarına 
ayrıcalık .tanır, diğer bazı eserlerinin satılmasmı vasiyet eder. 

7. Süfiler bk cemiyette ekseriyeti teşkil etmez .. Konya'da. o dö
nemde üç ayrı ~arikat merkezinin hadisle hlgisi vardır. Diğerlerinin 
ilgisi basittir, faka-t Konevi'lerde bu iş tekıllık manadadır. Kulılanılan 
hadislerin sıhhat derecesi de Konevi'lerin lehinedir. 

o o o 

9. Hadisçiler, hadis sevkinde belirli tabirler kwlanı:rlar. Konevi 
kendisini bunlara bağlı bissetmez. Onu bu şekilde ser:bestliğe sevke
den sebep, rivayet kanuıtlannı aşarak: "Doğrudan Hz. Peygamber'
denkeşf veya ~stifaza yoluyla veya başika şekiıl.ler ile haberlerin alı
nabileceği, ·onu soru sorulabileceği" hususundaki ıkanaatlan olsa ge
.rektir. Hadisçiler, ·böyle bir yolun ilmiliğini •kabul etmemektedirle~. 
Konevi'nin Kırk Hadis şerhinde 11 türde hadis sevkettiğini görüyo
ruz. Bunları sıra;lamaık bize bir fikir verecektir : 

a. Alla;h'm elçisi dedi ki · şeklindeki ifadesi, 28. hadis, · 

b. Allıiı:h'm elçisi ... idi, 46. hadis, 

c. Peygamberimizin şöyle huyurdukları sabit olmuştur; 5, 6, 7 , 

9, 19 ve 27. hadis-i şerifler, 

ç. Muttasıı ·biT senetle sabit oldu ki, ı. hadis, 
.. 

d. Camiu 'l-Usül adlı katipten ... , falancanın riyayeti olarak : 2, 
3, ı 7 ve 23. hadis-i şeri..filer, 

(13) Ömer el-Mukimi, ed-!Dneveri, Şerhu'I-Mesa.u, v. 19b; 23a, -25b, -3-3a, 41a, 
79a, 99b v.d. 
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e. Falancanın rivayeti olarak el-Cami' adlı eserden ·bm-ada adı 
geçen eser, bir önceki eser de ola'bilir; Buhari'nin aynı adlı kitabı da 
olabilir), 12, 15. hadisler, 

' . . f . Genemkle -sahibi adı vererek, "falaricadan" şeklinde hadis 
verişi; 8, 20, 21, 22, 24. hadis-i şeıifler, 

g. Es-Saıhih adlı eserde veya sahih -hadisler arasında sabit ol
du· ki: 10, ıı; 18, 26. hadisler, 

· h. MüsUrm'lıı es-Salıhlı adlı eseri:nden, 13, 16. hadisler, 

i. Tirmizi falancadan rivayet. etti : 25. hadis, . 

i.. llivayet olun·ur .ki, 14. hadis. Son yol hasta bir ifade tarzıdır. 
Buna •temrlz sigası adı verilir. Yazarın kesin konuşmadığı analmına 
gelir. · 

Bn hadis sevk yolları iQinde; ı. 2, 3, 4. yollar h er zaman için il
mi mı:ı.nada rtenkide uğ.rayabilecak yollardır. Fakat, böyle yollarla 
hadi-s sevkeaen kişi; zaman .kazanmak gi'bi sebeplerle, çok sağılam 
bildiği haberleri de verebilir. Ama aksi de varid olabilir. 5., 8, 9, 10. 
Yollar, alim okuyucu ta:rafından kontrolü mümkün yollar.dır. 7 ve 8. 
yolların ise :kontrol ve araştırılması hayli güçtür. Bazan imkansız 
bile olmaıktadır. 

Özehleyeceık olursak diy-ebilir ki : Konevi, hadisi ve ilimlerlni, ha
dis sevk tekniğini bilmektedir. O, ıklasik hadisçilerln yolu yanında, 
tenk.ide uğrayabilecek, ama kendi inancına göre güçlü sayılan yol-
larla da hadisleri vermiştir. · 

Kırk Hadis şerhinde CKeşfu Estari Cevahiri'l-Hikem El-Müstah
race .el-Mev.rüse Min Ceva'lll.Ü'l-Kelim) (14) açıkladığı hadislerin ko
nularını tespit de faydalı olacaktır. Eserde bulunan 28 hadisin konu 
dağılım ise şöyledir : 

a. Değişik türde ilbadetler : 2, 3, 23. hadisler, 

b. Temizlik meseleleri : ı, 13. .hadisler, 

l:. 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) Kaiip Çelebı, Keşfu'z-Zunan, II, ·s. 1038. 
.... ':;"' 
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e. Dua şekilleri: 4, 8, 17, 20, 24. hadisler, 

f. IMisat : ·1e. hadis, 

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

Konevi bu 28 hadis ile okuyucusunun, i1k merbalede fıkhi ve 
sosyal yönüne; rüya yorumu gibi ka~bi ve manevi cibetlerine; dua 
gibi Allab'a karşı kulun en yaıkm. .olduğu zaman ve rnekanma hitaıp 
etmiştiT. İnsanın madde ·ve ruh dünyasmda ona rehber olacak, Pey
gamberimizin mübarek sözlerini tanıtmıştır. İkinci derecede olmak 
üzere, cemiyeti ilgilendiren ikonulardaki tbaberleri de eserine alrmş
tır. Peygamberini öldüren ferdi ve .toplumu en rezil insan olaraık ta
nıtan baberi açıklayarak, rehberlik müessesesinin korunmasına 
önem aıtfetmiş ve aynı kÜ.rumun. tari'lı 'boyunca düşmanıarına hedef 
teşkil ettiğini de vurgulamak istemiştir. 

C. Hadis İlimleıi Açısından Eserlerine Kısa Bir Bakış 

Örnekleri Konevi'nin dört ana e&erinden seçmiş ·bulunmaktayız. 
Bu eseder, yazıma halinde olup, büyüık 'bir ihtimalle bazıları ·şeyhirı 
kendi yazısıyla yazılmış olarak Konya Yusuf Ağa Krtaplığın.da ko· 
runma.ktadır. 

ı. el-Fukük Fi Mu,stenedatı Hukıni'l-Fusli.s : 

Fukuk'a <v. S) sahih bir haıdisle başlayan Sadreddin Konevi, 
"Her nesilden dürüst ilim adamlaırmm; aşırılarm tab.ri.illerinde ve bıl
tıl ebiinin sapıklıklarmdan d:in.i korumruk üzere, hadis ilimlerini yük
laneceklerini C öğr:enip öğreteceklerinil" haber veren hadis-i şerif i 
zikreder. Yine Cv. 27 a-:b), Peygamberi.mizin dualarını verir. Cibri] 
ile Peygamberimzi.n bir konuşmasını nakleder. lillah'm salatını an
latır. (29 b) 'de ·Peygamberimizin bir hutbesini sevlkederek H u 1 1 e <t 
meselesini anlatır. {43 b) 'de, ecdada 'Yemini yasaklayan Pey.gamlber 

. buynığunu na.kleder. iBuraya ikadar geçmiş olan hadisler, otantik ha
disleri toplayan ana hadis kitaplarımızda geçmektedir. Cv. 61 B) 'de 
Peygamberimize; "Ralbbini gördün mü?" diyen saıbabiye verdiği ce
vap söz ·konusu edilir: "o, bir nurdur, nasıl göreyim?" Konevi: "mü
cerred nık görülemez" cümlesiyle hadisi açıklar. Aynı sayfada, Al
laıh'm sevgili kullarına belayı artırdığını belirten, müna.'kaşa edilmiş 
bir haber mevcuttur. Konevi ·bütün bu baberlerde kaynak verme
mektedir. 

Cv. 119 al 'da, Allah'tan Peygamberimize bilgi'!llin gelişi ·bir ka-
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demelenme ile verilir. \Bu söuer, Peygamberintize izafe olunur. Fa
kat buradaiki metinlerin bir kısmı, hadis alimlerinin reddettikler-i ha
beı:lerdiT, ·ispwtlan zordur. ÖyJe maınıyoruz ki, mel~klerden Peygam
beriınize kadaır böylesi bir kademelenmeyi, Sadreddin Konevi dışın
da ·yapan bir alim bilmemekıta ·haklı·yız. 

(v. 125 a) 'da, dünyanın sonunu haber veren bazı alametleri sı
ra;layan bir hadis nakıled.ilmekted.ir. Bu haber de kayna.ksızdır. Akaiıt 
alimleri ile me2iliepler Jtarihi yazarları arasında ihtilaflı konulardan
dıır. Bir hadis şekılinde verilişi: "bazı fiikir grupla:rının, kendi inanç
larını, Peygaımberimizden asırlar sonra bile, onun ağzından verme 
günahından kurtulamadıklarının bir tespiıti olsa gerektir. 

(v. 151 b) 'de, ıKanevi ve İbn-i Arabi'nin, K e ş f 'i önemli bir 'bil
gi kaynağı gören ve lkendilerini dlğer süfilerden. ayıTan gör.üşleri 
mevcuttur. eyh •burada: ":libn-i Arabi'nin Peygamberimizia ve ölmüş 
bazı muhterem kişilerle bizzat görüştüğünü" anlatır. Onun beliı;ttti
ğine göre bu :hadiseler, gece ve gündüz farkı olmadan her zaman ta
hakkuk etmişti·r. Konevi bilgi verrneğe şöy-le devam eder : "bunu de
falarca bizzat denedim. İşJte bu Peygamberimiz.in Allah yeryüzüne 
(arza), ne bilerin cesetlerini yarneyi haram •kıldı, mübarek sözüyle 
işaret ettiği husuS'tur." Sadreddin Konevi verdiği bu bilgilerJe; senet
sız v~ kaynaksız hadis naklinde, bizzat görüşrneğe dayandığını, bu
nun da Peygamberimizin mübarek bir söZiÜD.ün ıbir taeeliisi olduğu
nu savunur. Cesedin bozulmaması ile, görüşmenin. eski vücuttan 
faydalanarak, ·tecessüm şeklinde (yani bir nevi dirilme He> tahak
kuk ettiğine işaret eder. 

Fu.kük 'taki ·genel ·hava, bir kaç tane dışında, uydurma; asılsız 
hadisin bulunmaması şeJ.dinded.ir. Tasavvuf kaynaklı bir kaç haber 
ise müna'kaşa konusu yapıla-bilir. Genellikle: ahire•t, ruh .dünyası, 
Peygamberlerin manevi maka!Iill.arı, bazı semlbolik açıklamalar ihti
va eden haberler, bir hadisçi titizliği ıle senede bağlanmamıştır. Ha
dislerin büyük ıbir kısmının srlıhaıti rahatlıkla ifade edilebilir. Aynı 

·dönemde yazılan eserlerden Celailedqin Rü.mi VA Nasıruddin Hoyi'
nin, nalklettiği ·haıberler için bu hükmü veremeyiz. Kanaatımızca Sad
reddin'i hadisçi yapaın husus da budur. 

2. en-Nefehat el-İlahiyye : 

Allah'ın rahmetl esen bazı hoş kokuları olduğunu, onlara doğru 
yöneimamizi öğütleyen ve tasavvufi eserlerde görülen bir haber 

1_,-ö~ 'Ji ~t.....i.: ,5;A ..J r.'.ıi J ..U .vl ) mukaddimeda ve-
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ri.J.ım.ekte ve esel'in adı da bu haberden itibas olunmatadır.- Cv. 7 a} '
da, "b'en ikulumun zannattiği gibiyim" haberi vardır. Bu da hadis 
olarak zikredilir. Cv. 11 a} 'da Konevi'nin, ilimde kullaniliği gerçek 
ölçü verilir. Şöyle der: "Z evk ve F e y z diliyle söylüyorum. Veh
bi olan fe.yz'le. Y:oksa fikri zorlama ve sonradan kazımılan; · kesbi 
olan ilim:le değil." Bu cümlelerde anteresan görillebilecek dör·t terim 
vardır : Zevk dili, vehbi feyz, bile bile zora:ki düşünce, ilm-i kesbi. 
Bunlar Konevi'ye göre iik aynı tarzdır. Birinciler kendiliğinden, .ilA
hi bir süİ:ı.ü:bat He gerçekleşirken, ikinc.ilerin bir çalışma, bir .gayr et, 
tahsil ve beşeri güç ile elde edilmesi söz konusudur. İyi düşünüldüğü 
taJkdirde, her ikisi de aynı olmakla beraber, eski çağlardan "Qeri, il
min; vehbi ve .kesbi ayırımı, düşüncenin ise; feyz ve beyin mahsulü 
olan düşünceler şeklinde bölümlerunaleri adet olmuştur. 

- . .. . 
Cv. 13 a-b} 'de Kur'an'ın iniş ·tarzı anlatılırken: "bütün. yaratı.}.{-

ların, yaratılmadan önce, biT ölçü içinde nıi'ktarlarına. ve d;iğer özel
liklerine ilahi taıkdir .getirildiğini haber veren, değişik beş ıtane riv~
yet vardır. Bütün bu haberlerde, senet v.a kayna:k verilmemekte, sa
dece bunların ha d i s olduğu söyleomekle yetinilmekteclir. 

3. Miftahu .Gaybi'l-Cem'i ve'l-Cüd: 

Sadreddin Konevi bu eserinin b ir yerinde, hitap etti-ğL zümre'Yi 
belirtir. Onun bu açıklaması umumiyetle kitaplarının ehii olmayan
lar tarafından gözden geçirilmesini önlemeye maıtuıftur. Aym · ~ndi
şeyüi, vasiyet-namesinde de gösterir. Miftah'ın; "hülasatiü'l.-hass~. 
Yaıni seçkin tabakanın da özü olan zümre'ye" hi•tap ettiğiı;ı:i ·belirler. 
Cv. 31 al. 

Cv. 119 a} 'da Keşif ve ş u h ü d'a itimat ettiğini beİlrten .k.a:Vlt
lardan bir tanesi vardır. Ayrıca •böyle bir' ifade, (v. ll a} 'da mevcut
tur. Nikahı, tesirlerini v·e fonksiyonUn. u anlatuıken, doğa~a~ · çocu~ 
cinsiyetini Yine b ir hadisle açıklar ve "Allah Ademi kendi suretinde 
yarattı" haberini, Adem ile Havva'nın yaratılışını hep hab~rler !).a
linde verir. 

Cv. 103 a-b} 'de, r.ıiyet-amel ilişkilerini, sahih bir hadis olan: Camel

ler niyetiere bağlıdır : ( ..::... t,...;.J ~ J t.,;_ ~ ı L.,; ı ) hadisi ile açı!klar. 
Sadreddin Konevi, kaina•tın var oluşu ve Alla:h'm varlığı pr?b~~; 

CAllah vardı, başka da hiç bir şey yoktu ( ...U ı u IS' ) .. 

( -~ ...-~ ,.ı , } sözü. ile açıklamaya çalışır. Muhtemelen bunu 
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haclls olaTak -görür. Bu konuda Peygamberlerden g-eleri. ha•berlerİ, 
vel:ilerden intiıkal eden sözleri, yazılmış eseİU.eri :bia'er iş~et tela~kki 
eder. Bir çok naclisçinin üzerinde .tenkitler yaptıkları: CPeygamberi
m.iiin ruh olaralk ilk yrura;tılınış varlık olduğunu : ileri süren ve bir 

. . . . 

h adis ağn"lığı içinde verilen, ( ~ı, • W 1 UıH r ..ıl J ~ ı.::..:S) 

"Adem henüz çamur He su arası bir varlık :iken ben Peygamberclim" 
sözünü kitabında nakleden Konevi, -elest be:mıini hatırlatır, bunuiı 
pek çok kişi ·tarafından dünyada hatırlandığına clikka·ti çeker. Ha
berlerde yine senet ve tehnik kayıtlara bağlı ilialmaz. 

4 . Et-Teveccüh el-'Etemm Naıhve'l-Hakk: 

Kalp .temizliği yolunu beniımseyen salikin neler yapması gerek
tiğ-ine tahsis ettiği bu kitabında yine haclislere yer verir. Belirli bir 
yol ı:ı,lınçlı!kotan sonra evliliği tavsiye edep. ;Kon evi, iYi l>ir . eş bulama
yacak olaİl!lara, bekaırlığı, orucu ve az uyum.ayı öğı4tler. Bun~ Pey
gamberimizin !bir haclisiyle .te'yid eder .. Hadisi senetsiz ve. kaynaksız 
verir. CSelam ona olsun, decli ki : iki yüz yılından sonra en hayırlınız, 
hafif ve güçsüzleriniz olacaktır. Hafif ve .güçsüz •kimdir? cliye soru
lunca Peygamberimiz; hanımı ve çocuğu olmayanlardır buyurdu
lar). ,Av. 41 b). Bakarlığın öğülmesi konusu, genellikle uydurma ha
berlere konu olmuş, islam -dünyasında bazı zarur-etler dışında, müs
lümanlar evlerunişlerdir. Keza bekarlığı yeren haberlerin de aynı 
ilietle ma'lul oldukları iddia olunmaktadır. Mfu:id için lüzumlu ilim 
ölçüsünü verirıkan Kon-evi: "lüzumsuz teferruat ve ıs.tılahlar yerine, 
Allah ve elçisinin sözlerindeki gizli mana;lar" cümlesini kullanır 

Cv. 43 al. · 

Bu bahse netice -ol8!rak cliyebiliriz ki, hadis ilirmlerinin -iekn?-ğini 
ve ilmi .şartlarını bilmesine rağmen Konevi, Hacası ve ikeş-fi esas alan 
diğer bazı süfiler gibi; term.inooljiye, teknik şarıtlara, usül. konuları
na ve kaYrıa~k verme mecbüriyetine pek iyi riayet ·etmez: Kullandığı 
haber.lerin bir bölümü, süfilerde müşterek olan, münakaşa davet 
eden :haberlerd:iT. Bunun yanında, verdiği haclis1erin yüzde yetm-iş
ten fazlasının sahlh ha;berler olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar çok de
fa, ikalbi amellere, metafizik meselelere, f';Slsefi açı).da,malara, zevk
lerin izahına mesnet -olaraık .serpiş-tirilımiş haberlerdir. Şeyh bunla
rın hadis olduğunu kabul eder. 

Onun eserl-erinde; iba:det, muamelat, cezalar gibi sosyal ve ferdi 
yönü birlikte haıberler pek .bulunmamaıkıtadir. Eserleri, · bia' ilm-i hal 
Ki!tabı tarzında ıte:rrtip edilmemiştir. Bu itibarla; mesela bir Cami', ·bir 
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Müsnet, ibir iM:u'cem türünde hadis koleksiyonları söz konusu değil
dir. Yaiıi, hadis a;lmak isteyen onun eserlerine değil ana kaynalldara 
müracaat edecek-tir. 

SONUÇ: 

Büyük ha~kim, süfi, arif billah, hadis alimi Sadreddin Konevi 
Muhammed oh. ıtshak, m.illetim.izi meydana getiren 'kültür değerleri
miz içinde seçkin bir yere sa!hiptir. Nasıl 13. ası:r ıKonya'sından, Ce
lılleddin· RUmi, !bugün bütün insanlığa seslenip, huzur ve sükün, iba
nş ve kardeşliık tohumları ekiy;orsa; •kendisini iyice önce kendimiz 
tanıyıp, sonra da dünyaya tanıttığımız takdirde, Konya ikinci bir 
İbn-i Arabi'nin insanlığa sunulmasında öncü olacaktı:r. Büyük alim 
Muhammed Hamidullah'm dediği gibi, ·bugünün Avrupası, hatta top
yekün batısı:nı, büyük hukukçu Ebü Hanüe hazretlerinin içtihatla
rından çok, İbn-i Arabi'nin .fikirleri kendine çekmektedir. Bu düİııya 
tarihinde hep böyle .olmuştur. Kimbilir ·belki de Koneviler ve onla
rm b.ikmeti yoluyla insanlık islamı tanıyacaik ve son Pey.gamber Mu
hammed Mustafa'!Il.ıngeniş rahmeti ı1lemleri •böylece kuşatacaiktır. 
İleriye ait tecellileri ancaık Allah en iYi bil~bilir. 

Kitaplarmdaiki sema' kayıtlarında, Ebu Tahir es-Si1efi~. Cemalet
tin el-Vasiti, eıbu'l-Hasen el~İskenderılni gibi hadis şeyhlerine rasla
dığımız KoneVi'nin kütüphanesinde, müke:nrer nüshalar halinde ras
ladığımız el-Ahkam el-Kubra ve Camiu'l-Usül gibi hadis eserleri ve 
daha pek çok delil, şeyhin hadise ve onun sahlbi Hazret-i Pey,gam
bere bağılılığını gösteren hüccetlerdir. Mütehassıslaırın ilgisini Kone
vi'nin •hadisçiliği üzerine çekebildiğimiz takdirde; "hadis iliillieri ve 
tasavvuf ilişkileri", "süfi hadisçiler ve hadisçi süfiler" gi·bi oldUkça 
bakir konulan da •birliik·te öğırenmemiz mümkün olacaktır . 

.A!ksarayh tarihçi Kerimüddin Makıınüd'un da dediği gi!bi, günün
de hax:lisçili.ği doğu rve batıda şöhret yapmış bir alimin, yüzyıllar bo
yu perde _aııkasında kalması, .gönlüm razı olmaya-cağı ·bir hususıtur. 

Teknik ilimlerin ve maddi gelişmelerin henüz akıtüalitesini ta
mamen ayakita .tuttuğu bir dünyada, özellikle bir ülkede yaşamakta
yız. Dünya millefileri, ilimJ.eri te·knik ve manevi diye ayınma tabi tut
madan aynı ilgi ile gündemde tutma~k·ta v:e :her ikisinden faydalan
maktadır. Zengin rtarihimizde, il.fı.hiyat, ;felsefe gibi fikri ve manevi 
ağır ilimierin mensuplwrınm aynı zamanda •ta~bib. eczacı, teknik ele
man, sanatkar olduğu devreleri gördük. Tarihin bu aHm çağlarmda; 

. filozof, ila;hiya,tçı, fi1-oloğ, tarihçi asla horlanmıyor, aıksine hürmet 
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görüyordu. Aynı gülllerin, aynı kemal ölçülen içinde tekerrür etme
sini diliyoruz. Maddi ilimierin verdiği havanın, manevi ilimlerle de 
takviye edilerek, iki kanatlı irfan ehli bilginlerimizin, mütevazi' ki
şililerinde göreceğimiz, haşmetli çalışmayı, dünyaya ışık tu·tan kı
vamı beklemek hak'kımızdır. 

Büyük bir mütefekkir olarak. Allah - kainat ve cemiyet ilişkileri 
ile ıkafa ve gönüllerini devamlı meşgul eden Sadreddin ve emsali de
halar, fert ve cemiyet planmda ahlı1k güzelliği örnekleri or-taya ko
yarak, mesüd bk ıtoplum halinde yaşamanın çilesini çeıken cemiyet 
direkleri olmuşlardır. Bu örnekler, bizim kendimize g.elmemizde ni
rengi noktalarıdır. İnsan unsurumuzu mükemmelleştirmemiz için, 
bunlardan daha iyi modeliere sahip bulunmaıınaktayız. Türk milleti
ni dünyaya farklı kılan da 'bu değerler olsa gere.ktir. 

Son cümlemiz Sadreddin Konevi'nin bir duası olsun : 

!.!lı~ J ~ ~ı_, ' ı.!l r-i- ~ı ~ l.d ~ 1 ı:,.. L:.ı_,.li ~ ,.u 1 ) 

~ ~ ~ -' .• ~ JS ı:r-' l \;s. w Lö~ uS -' 1 \.;... :ı~ -' ) 

~ı_, . ~>' w J~ ı~ . u t.b,....ill ~ ~ J ü ı_,s)u ) 

~ t.ı ''-:-'.ı_; Y tt- ~ : ~_,..... ıE wL ı.. ~ J. t;~ t;. .J ) 

"Allahım, ıkalplerimizi senden başka şeye yönelmekten ve sen
den başkasıyla me~gul olmaktan ant, .temiz kıl. Bizi •bizden al, bizim 
yerimize bizi kendinle doldur (bizde ·tecelli e tl. Bizi aleme yağmal'lik, 
Şeytana ,oyı.mcak yapma. Bil.aıkis bize nık ba.ıhşet. Dualanmızı ça:bu
cak, kendi istediğinin aynı şekilde irabul buyur. Sen işitensin, sen 
(bize) yalunsın, sen dualara cevap ver.ensin". (15) 

('15) Yusuf Ağa Kitaplığı, Yzm., No: 4883, v. ~5.; Tebliğde 'kullanılan: 
a. en-Nefehat el-İlahLyye, Yusuf Ağa, No: 4867 •. 
b. Miftah., aym kütüphane, no: 4865. 
c. Fu.kük,ayw yer, 4'85·8, 
d. et-Teveccüh el-Etemm Nahve'l-Ha·kk, aynı yer, no: 4&8·3. 


