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SADREDDiN KONEVi'DEN MEVLANA'YA !İSLAM ÇEVRESiNDEKi 

EDEBiYATıN GELiŞME SEYRi 

Yrd. Doç. Dr. A. Necla PEKOLCAY 

Siyasi ve bilhassa içtimai ha.diselerin te'siriyle oluşup-gelişeın İs
lam tasa'VVUfunun Anadolu'da ye·rleşmiş Türkler a·rasında ayrı ·bir 
yeri vardır. İslam ahlak veya kültürüne, -yahut her ikisine de sahip 
şeyhlerin kurdukları tekkeler, Anadolu haLkı için .birer eğit~ ve öğ
retim merkezi olmuştur. 

İslam ıtasavvufunu yönlendiren Selçuk Anadolu'su şeyhleri, İs
lMni ve edebi bilgileriyle, :bu dönem İslami Tünk ede:biyatmm da is- · 
tika:metini daha ziyade tasavvufa çevirınişlerdir. 

Bu bildiride, tar.i!h.i ve içtimai aıımller üz.erinde durulmayaca;k, 
iMuhyi'd-Din İbnü'l-A:rabi'nin teırbiyesinde yetiştiği biliınen SadTed
din Konevi ile ona çok kıyınet verdiği kaydedilen Mevlana'nın taki
betti.!kleri yoldan kısaca söz edileceıktir. 

Vahdeıt-i vücut konusunu şeyhinin görüşü açısınd~ değerlen
diren Sadreddin Konevi'nin, öğrenıınek için devamlı sual sorması 
usUlü, onun .tasav;vu:f.ta siiır'atle büyük bir mesafe alışının sebebi gi
bi görümnekıtedir. Hayatının bazı safhaları haıkkında değişik bilgi
ler verilmekle ·beraber, Şeyh Ekber :ile arasındakö. !konuşmala.T, he
men bu konudaiki her kaJYilakta diie getiri'lmektedir. Ayrıca, Şeyh 
Sadreddin Muhammed ıb. ·İsh8:k el .. Konevi'nin zahiri, :batıni, akli ve 
nakli ilimiere hakkı ile vakıf olduğu kaydedilmekte, Hoca Nasred
din Tüsi v.b. ile ıbu konularda sual ve cevaplar vaki olduğuın

dan bahseıdi.hnektedir. Ondan bu yolda istifade . edenler ara
sında Mevlana Kutbeddin Şirazi, Şeyh Falıradelin Iraıki, Şeyh Sadred
din Fergani'nin isimleri de geçmek.tedir. Gerçi mutasavvıflar ara
sında sual ·soraraık öğrenme sadece Sadreddin Konevi'ye mahsus de
ğildir; fakat, kaıt'edilen mesafe -içinde, soruJan soruların fayda sağla
ma derecesini ayarlama ayrı bir yetenek ve metod işidir ki, Şeyh 
Sadredin'in her ikisine de sahip olduğu görülmektedir. Kaynalk
larda kaydedilmiş ·bulunan bu muhaverelerden •birini kendisi şöyle 
anlatıyor: "(Şeyh Ekber) ol -sözlerden ·bazın iade edeırdi ... Ayı.tdum: 
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"Benü.m ıb.ir hacetilin dahi kalmışdır. Sana vaki olan .tecelli-i ·za.ti ki, 
ba'de hitab y.okdur dahi ekinele ansuz mü:stekar yokdur bana dahi 
hasıl ola." Şeyh, ,benÜım sualümi !kabül eyledi ve ayıtdı: "Ol ki iste
dün, mebzüldür ... " <Nefa.hatü'l-üns tre., s. 63;3). . . . 

Konev1'nin, i!htisas ınıeyanmda sohbet ettiği ·büyük zatlaırdan bi
ri de, kayıtlara göre, Mevlana'dır. Sual ile muhaı~emeye ve doğruyu 
bulmaya sevketme usülünü Mevlana'da da görüy<>ruz. Bilhassa, zıd
dı ile isbat metodu ciahillnde birçok edebi san' atın gerçekleştiği Mes
nevi, kişileri İslam tasavvufunnn ışığında İslamiyete yöneltmiş en 
kuvvetli eseridir. Doğruluğun geniş yer tuttuğu eserde, şeytana uy
mamak, yani nefsi zararlı arzulardan teımizlemek lüzüımuna birçok 
değişik vesilelerle işaret edilmiştir. Hırs ve tam~'ın insanı kolayca 
yanlış. yollara sevkedeceğinden .bahsedilmiştir. Örnekler ver-meye ça
lışalım: 

Sad bezaran dam ü danest ey Hüda 
Ma çü mürgm-ı baris ü bi-neva 

"Ey AllaJhım, Cbu dünyadal yüzbinlerce tuzak ve · tane 'Vardır. 
Biz (gafil insanlaırl ise, aç ~e 'haris •kuşlaır gibiyiz." (371. beyitl. 

Mireharu her deini mara vü baz 
Sıiy-:i. d~ mi-revim ey _ser-firaz. 

"Ey yüce Allah, Sen bizi her dem bir ;tuza~tan kurtar-makta>Sın 
ama biz (yine) diğer bir tuz~ğa gitmekteyiz. (373. beyitl. 

Ma derin enbar gendüm mi-künim 
Geı;ıqüm-i cem' amede güm ıni-künim 

"Biz (bu dünya) anbarına buğday topiuyoruz ama toplamış oı-
duğuımuz buğdayları da 'kaybediy.ori.ız." · (374. beyi.tl. · 

Burada baıhis konusu olan, manevi azığın kaybıdı.ır; çünıkü, gön
:l.ü Allaha verımeden yapılan ibadetin değeri yoktur. Gönlü dünya ar

. zulaı;rma meylettirerek, AliaJh'a yönelmekten men'eden de nefs-i em
maredir. Fa'kat, gafil insan bunun far-kında değildir. 

Muş ta enbar-ı ~a hufre zedest 
-- Ez feneş enbar-ı ma viriı.n şüdest 

:·Fare anbaırımızda delik açmış, onun hilesind~~ anbarımız ha
ırfubolmuştur." ' (376. beyit). 

Yılni gönle şeyd;an ·ginniş, onu ve manevi azığı azar azar kemir
~ştir. 
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Evvel ey can def'-i şerr-i müş kün 
V'angeh ender cem'-i gendüm Küş kün 
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"Ey can. evvvela fatenin def'i çaresine ·bak, ondan sonra buğday 
topl~maya ç~lış." (377. beyit). 

Ger ne müşi düzd der anbar-ı mast 
Gedüm-i a'mal-i çil sale kücast? 

"Eğer .bizim anbarda hıi'sız fare olma:sayclı, kırk yıllık amel buğ
dayı nereye gidercL?" (379. beyiıtl. 

Rize rize sıdk-ı h er rüze çira 
Cem' mi-nayed derin enbar-ı ma 

"Sıdk ve istiıka.ı:net azığı azar azar olsun anbanmızda niçin top
lanmıyor?" (380. beyit). 

Bes sitare-i ateş ez ahen cehid 
V'an dil-i 'süzide pezrüft ü keşid 

"Demirden birçok ıkıvılcrm sıçradı; yanımış gönül de (o kıvılcım
lan) çekip-aldı." (381. beyi.t). 

Lik der zulmet yeki düzdi n.ihan 
Mi-nihed engüşt b er istaregan 

"Lakin :karanlık içinde gizlenen ·bir hırsız var ki, kıvılcım
larm üstüne Csöndürmeok için) parmak basıyor." (383. beyit). 

Ger bezaran dam b3.şed her kadem 
Çün tu ba m ayi nebfı.şed hiç gam 

"Ey Eğer Sen (ey A:ll8Jhım) bizim1e ·beraber ·olunsan (·bizi muha
faza edersen) her adrm başında binlerce tuzak olsa, bize gaım yok
tur." (384. be yi tl . 

Çün inayetet büved ba ma mukim 
Key büved bimi eza.n düW-i leim? 

"Senin inayetin ·bi:ae mukim olunca, o alçak hırsı:ada:n (şeytan
dan) ne konkumuz olur?" (385. beyit). 

Yukarıdaki beyltlerde doğru harekete ve gönlü temizlerneye gay
ret ettikten sonra, Allah'tan yanlım dilemek lüzümunu gösteren 
Mevlana, zıdıclı ile isbat metodu içinde, mü'min ve fas).kı de şöyle va
sıflandırır : 
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tn küned ez emr ü an belır-i sitiz 
B.er ser-i istizeı:üyan hak riz 

"Bu (yB.n.i. mü'm.jn, ma:hza emııe itaaıt için, o (yani fasik). müca
dele ve .gösteriş için yapar. Böyle ikiyüzlü adamiarın başlarına top-
rak saç." (281. beyitJ. · 

Münafık .kimsenin sonunu da şöyle belil'tir: 

Mü'minanxa bürd başed akıbet 
Ber münafık m at ender Alıiret 

"Sonunda, mü'minler münafı:klaxa galebe çalarlar; münafıkla-r 
Ahiret'te mat (mağlüp) olurlar." (284. beyit). 

Sık-sık kıyasa da yer veren Mevlana, bunu münafık kelimesi 
· üzerinde şöyle gerçekleştirmektedir: 

Zişti-i in nam-ı bed ez lıarf nist 
Telhi-i an ab-ı bahr ez zarf nist 

"Bu çirkin lafz <yani münafık lafzı), harften dolayı (çi.:rk.inl de
ğildir; (rutekim) deniz suyunun acılığı da kaptan (yani kabı dola
yısiyle) değildir." (292. lbeyit) . 

Harf zarf amed deru mana çü ab 
Bahr.,i mana indehü üromülkitab 

"Harf zarf gibi, mana ise onun (o zarfın) içindeki su gibidir; 
Mana denizi ise, Allah, indinde sabit olan Ümmü'·l.ıkitab'dır." (393. be
yit). 

<bk. Ra'd süresi, 39.: Mealen: "Allah dilediğini mahveder, iste
diğini sabit kılar. Ümmü'l-Kita·b ise O'nun indindedi.r."). 

Dünya ve din sıhhatini de şu tezatlar içinde ortaya koymuştur 
•ki, beyitte -heım ahenk, hem mana zenginliği vardır: · 

Sılılıat-i in his zi ma'mür-ı ten 
Sıhhat-i an his zi tahrib-i beden 

"Bu Cyaru düny-evil hissin sıhhati tenin mamurluğundad:ıır; o 
(yani din) hissinin sıhhati, bedenin taıbriıbindedir." (302. beyit). 

Zira dünya nimetleri ile gözü dolan ıkişi, dine gereğince yönele
mez; ıınca:k, yöneldiğini zanneder. 

Al-i İmran süresi, 92.ye dayanan Mevlana, mea..Ien : "Sevdikleri
nizden infak ve ·tasadduk etmedikçe., birrü hayra kat'iyyen nail ola-
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mazsınız "manasında olan ayeti şu beyitlerle açıklamaya gayret et
mektedir: 

Kerd viran hane be hı· ·i genc-i zer 
Ve'z hernan genceş küned ma'mür ter . . 

"Birı, defina içL"l evini h!:trabeder; fakat, 'bulduğu hazine ile o 
harabey~ eskisinden ıma'mür ·hale g·etin·i." (304. beyit). 

Aıbra bübrid ü cül'a pak kerd 
Ba'dezan cüra revan kerd ab-ı hord 

"Biri -suyu kesip derenin yatağını temizler; ondan sonra, dereye 
temiz ve içilecek su akar." (305. b€yit). 

Postra bişkaft peykanra keşid 
Post-i taze ba'dezaneş ber demid 

"Biri de deriyi yarıp, saplanmış oku çıkarır; ondan sonra, (yara 
iyileşip) yeni deri peyda olur." (306. ·beyit). 

Mese1enin sonunu da şöyle :bağlamaktadır: 

Kar-ı biçünra Id keyfiyyet nihed 
İn ki güftem in zarüret midihed 

"Kendisine nasıl ve niçin denilemeyeı:ı, Allah'ın işine kim •keyfiy
yet vaz' edebilir? Bu söylediklerim zarüret icabıdır." (308. beyit). 

Sonuç olarak : 

ı. Sadreddin K·onevi'den Mevlana'ya uzanan İslam tasavvufu 
çerçevesi içinde İslami Türk edebiyatında toplulukları Kur'an daire
sinde, öğretme ve eği.tmeye, ·bilinçli bir inanca yöneltıneye mütema
yil biT üslüp gelişmiştir. 

2. Tezat san'atmın yer aldığı eserlerde zıddiyle isbat veya kı
yas metodu göze çarpma:ktadır. 


