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ŞEYH SADRIEDDİN KONEVİ'NİN VASİYYETİ 

Doç. Dr. Mu•stafa UZUNPOSTALCI (*) 

Arapça kök olarak bitişmek, ulaşmak, ·bir şeyi diğerine bağla
mak, bitiştirrnek anlamıanna olan ve bir isim olarak kullanılan va
siyyet, bir işi birisine l·Smarlamak ve bir kimsenin ölümünden sonra 
veya yokluğunda yapılmasını, yerine getirilmesini istediği şey de
mektir. (1) TüTkçemizde de "vasiyyet" olarak yerleşmiş bulunan bu 
kelime, aynı zamamda hukukta bir ıstılah olarak kullanılmaktadır. 

Bir hukuk terimi olarak vasiyyet, ölümden ~onra geçerli olmaik 
üzere bağış yoluyla bir malı bir şahsa temlik etımek, "bırakmak (2) 
demektir. 

Bir kimsenin, karşılığında biç bi·r şeyalmadan bıraktığı mal ve 
hakları, menfaa:tleri konusunda ölümüne .bağlı olarak yapmış oldu
ğu tasarruf demek olan vasiyy.et, İslam Dini'nde "Kitap", "Sünnet" 
ve "İcma'" ile meşru' kılınmış, teşvik edilmiş bir hukuk kurumudur. 

El-Bakara sıiresinde "Sizden birisine ölüm yaklaştığı zaman, 
eğer mal ıbırakıyorsa, anne, babaya ve hısımlara. uygun bir şekilde 
vasiyyet etmesi farz kılındı. Bu sakınanlara gerekli bir borçtur" (3) 
denmek sur-etiyle, önceleri malı olan kimselerin bu mallarını anne 
ve babalarından ·başlıyarak yakın akrabalarından olanlara vasiyyet 
etmesi emred.ilmişıtir. 

el-Maide ~ıiresinde de "Ey ·inananlar; Ölüm .birinize geldiği za
man vasiyyet ederken, iç·inizden iki adil kimseyi, yahut sizden olmı-

(*) S. ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Cl) Luis Ma'lıif, el-Müncld Fi'l-Luğa, Beyrut, s. 904; Sarı, Mevlüd, el-Mevarld 

Arapça-Türkçe Lüğat, İstanbul, 1980, s. 1661; Devellloğlu, Ferit, Osmanlıca 
Türkçe Ansiklopedik Lüğat, Ankara, 1978, s. 1368; Pakalın, Mehmet Zeki, 
Osmanlı Tarih Deyimleri Ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1946, c. ll!, s. 584; 
Yazır, Muhammed Hamdl, Hak Dini Kur'an Dill Yeni Mealli Türkçe Tefsir, 
I-IX, İstanbul, 11936, c. I, s. 61.2. 

(2) Bilmen, ömer Nasuhl, Hukuk-ı İslamiyye Ve Istıla:ba.t-ı Fıkbıyye Kamusu, 
I-vm, İstanbul, 1969, c. V, s. 115; Karaman, Hayreddln, Muka;yeseli -İs
lam Hukuku, ı-m, İstanbul, 1974, c. I, s. 37·9. 

(3) el-Ba"kara, Q/180. 
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yan iki Irişiyi şahit tutun" (4) buyurularak yapılacak vasinetın ge
çerli olması ·iÇin şahitlerle, devammdaki ayetlerle de yeminle teyit 
edilmE'si tavsiye ed.ilm:iştir. 

Ancak, anne baba da dahil olmak üzere varisierin alacakları mi
ras hisseleri belirlendikten sonra vasiyyetin sadece varis olmayan 
kimselere yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu arada mirasın da 
Kur'an-ı Kerim'de bir kaç yerde tekrar edildiğ·i üzere "yapılan va:siy
yetin yerine getirilmesi ve borcun ödenmesinden sonra ... " (5) tak
sim edileceği bildirilerek vasiyye~in geçerliliği beyan edilmiştir. Ay
rıca Peygamber Ca.sJ Efendimizden nakledilen pek çok hadiste de 
mürrünler vasiyyet yapmaya teşvik edilmişierdi Nitekim .A!bdullah 
b. ömer'den nakledilen bir hadi·ste Peygamber (a.sJ Efendimiz şöy
le buyurmuşlardır: "Vas·iyyet e~ebileceği bir şeyi bulunup da vasiy
yeti yazılı olmadan iki gece geçirmek bir müslümama yBJ'kışmaz." (6) 

Fakaıt vasiyyet etmek yalnızca mal bırakan kimselere malısus 
değildir. Bırakılan malle, ilgili olmıyan, malın dışıında da rvasiyyet ya
pılabilir. Ayetlerde bu şekilde vasiyyet etmenin örnekleri de rvardır. 
Mesela, "Allah'a kulluk edin, O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Ana
ya, bııbaya, akrabaya, yeti.ınlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak 
komşuya, yanınızda:ki arkadaşa, yolda ıkalmışa ve elinizin altıında bu
lunan ki·~elere iyilik edin. Allah kendini beğenip öğünenleri elıbet
te sevmez" {7) ayati ıböyle vasiyyete güzel ·bir ÖTD.ektir. Her ne kadar 
burada açık bir şekilde "vasiyyet" lafzı geçrrıiyor..sa ve insa:nm sağ
lığında yapması gereken i-yilik olarak görünüyorsa da hüküm aslın
da tamamen vasiyyetle ilgilidir. (S) 

Peygamber Ca.sJ Efendimiz de vefatlarmda hiç · bir mal bırak
m8Jdıkları veya bıraksalardı da bu bırakacakları şeyler zaten tama
men hazineye ait 'Olacakları için malla ilgili vasiyyette bulunmruinış
laT.dır. Ancak, her :konuda müslümanlara örnek olan Peygamber 
Ca:sJ Efendoimiz, malla ilgili olmıyan bir vasiyyette bulunmak sure
tiyle bu konuda da örnek olmuşlardır. O ümmetine, kendisinden son
ra, Allah'ın Kitabına sarılmalarını vasiyyet etmişlerdir. (9) 

w el-Maide, 5/106. 
(5) en-Nisa', 4>/1.1, 1ı2. 

(6) eş-Şevkani, Muhammed b. All, Neylü'l-evtar Şerhu Münteka'l-ahba.r Min 
Ehfldisl Seyyldi'l-ahyar, I -VIII, Mısır, c. VI, s. 38; Miras, Ka.mll, Sabih-1 
Bubari Muhtasarı Tecrid-i Sarili Tercemesi Ve Şerhi, İkinci baskı, Anka
r-a, 1970, c. VIII, s. 203. 

(7) en-Nisa', 4-/36. 
(8) Schacbt, Joseph, Vasiyyet, İslam Ansiklopedisl, İstanbul, 1986, c. XIII, s. 231. 
(9) IMlras, age., c. vm, s. 208 vd. 
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Bu sebepledir ki, Peygamber (a:sJ 'dan sonra ileri gelen, sağlı
ğında gerek -taşavvufi yönden, gerek hocalık etmi.ş olmaları sebebiy
le, haya-tta daima kendl6ine uymuş, kendisine uymayı kutsal bir gö
:rev bilmiş tabileri bulunan pek çok alim, özellikle de ikinci cinsten 
vasiyyetlerde bulunmuşlardır. Böyle bir vasiyyette bulunmak, sağlı
ğında kendi gösterdiği yolda devam eden bu kimselerin kendi ölü
münden ·sonra dağılıp sap1imamaları ve birbirlerine düşmermeleri:n.i 
temin etmek iÇin bir zaruret olarak da ortaya çıkmıştır. Diğer bir 
deyişle vasiyyetnamelere dini nasihatlerin eklenmesi .tav6iyeye şayan 
görülmüştür. (10) Çünkü böyle yapmakta umumun menfaati vardır. 

İşte böyle vasiyyette bulunan zatlardan biTi de Sadredelin Kone
vi'dir. 

ŞE!yh Sadreddin Konevi, hayatmda telli ettiği yirmiden fazla ese
rine ek olarak vefaıtma yakın, bugün gerek İstanbul'un çeşitli kütüp
hanelermaa ve gerek Konya Yusuf Ağa Kitaplığında nü6haları bu
lunan, bir de "arapça" olarak yazıp bırakm1Ş olduğu vasiyyetnamesi 
bulunmaktadır. 

Besınele ile başladığı vasiyyetnamesinde önce kendisini ianıtmış, 
sonra da bu ıvastyyetnajmeye muttali olanları şahit tutarak, !kendi 
· imanmm nasıl olduğundan, neye nasıl inandığından bahsederek, biT 
milislümanm nasıl iman etmesi .gerektiğini anlatmıştır. Sonra da, ölü
münder sonra nasıl ve nereye defnedilmesini 'istediğini bildirmiş, kim
lere nelerin verilmes·i gerektiğini belirtmiş, kitaplarmdan hangileri
nin satılmasmı, hang-ilerinin vakfedilmesmi istediğini de vasiyyetin
de zikretmiştir. 

Şimdi bu vasiyyetlerini 'Vasiyyatnamesinden aynen okuyalım : 

"Allah Teala'nm rahmet, hoşnutluk, özel a.f, lütuf ve mağf.iTeti
ne muhtaç olan ve bu vasiyyeti yazan kulu Muhammed b. İshak b. 
Muhammed b. Yusuf .b. Ali, yanmda bulunsun bulunmasın, bu va
siyyete vakıf olan mürninleri kendisine şahit tutarak ıtasdik ıve iti
raf eder ki, şüphesiz Allah Teala birdir. Zatmda, sıfat ve f.iillerinde 
"tek" dir. Herkes O'na muhtaçtır. O hiç kimseye muhtaç değildi!r. Do
ğurmamış ve doğmamLŞtır. Hiç kimse O'na denk değildior." 

Açıl{ça görüldüğü gibi, bu ifaideler ıKur'Bın-ı Kerim'in Allah inan
cı He ilgilJ bildirdiği esaslara .tam uymaktadır. Nitekim iİlılas süresi 
de Allah'a imanın bu şekilde olması .gerektiğini bildirmektedir. (ll) 

(10) Schacht, a~ yer. 
(.Il) el-Ihlas, 112/1-4. 

( 
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Şeyh Sadreddin Konevi, Allah'a imandan sonra diğer iman esas
larına . ve,siyye.tnamesinde şöylece ·temas etmektedir : 

"Yine Alla-h Teala.'nın kendi lütuf ·ve iy.iliğinden, seçip temizle
diği, 'Saflığa erdirdiği bazılarum Peygamberimiz Muhammed'de ol
duğu gibi -ki, Allah O'na, ailesine, kendisine tabi olanlara salat ve 
selam ets·in- umumi olarak bütün mahlukatına, diğer peygamberle
rinde olduğu gibi bazılarını da hususi olarak be,zı kabile ve toplu
luklara göndermiş olduğu doğru ve gerçekti!r." 

"Ben yine yakinen inanıyorum ki, cennet ve cehennem haktır. 
Amallerin derlenip topadanacağı ve Allah ka-tıne, kabul edilecekleri 
ve ilahi teraz.i ile tartılacakları, yani "mizan" hak:tır." 

Bütün Peygamberler va2iifelerl gereği Allah Teala'dan ne getir
miş ve ümmetier-ine haber vermişlerse, bunlaırm hepsi doğrudur ve 
onlar, bunların h apsini doğru olarak nakletmişlerdir. Kendi şeriat
ları, yani tebliğ ettikleri dinler·i neshedilmeden, sonra gelen bir elin 
ile hükümleri kaldınlmadan önce o dinin hükümlerı-yle hükmedip 
ame-1 a-tm.işlerdir. Hü1ı.:mettiklsri her şeyde eLe doğru hükmetmişler
dir. Yakinen ılıaber verdikleri kıyamet de haktır. Anlayış ve idraık 
yönünden ina-nç esaslarının şeklinde değişiklik olsa da inanç esas
lannın a-slı birdi·r v·e ıhakttr. Gereik hissi ve gerek manevi olsun, cen
net ve cehennem haktıır ve gerçektir. Sıı·at ha-ktır. Dünya· ile ahireti 
biribirine bağlıyan berza.h yani kabir hayatı da haktır." · 

"Peygamberimizden bize -intikal eden, O'nun ci'hiret, cennet ve 
cehennem ile ilgili haller, Allah'ın fiil ve sıfatıarına dair yerdiği bü
tün tafsilat haktır. Ben bu düşünce ve :inançle, yaş!'tdım ve ·bu inanç
la ölüyorum." 

Yine burada da açıl{ça görüldüğü gibi peygamberler, onların ge
tirdikleri kitap ve dinlerle ahiret inancmm nasıl olması gerektiği be
lirtilmEiktedir. En önemlisi kişinin, hayatırun bir döneminde bunla
ra inanmış olması yanında bu ·ina-ncını ölünceye kadar sürd'i.trmesi 
ve bu inançla ölmesi gerektiği açıkça anlatılmaktadır. 

Bundaın ·sonra ise Konevi'nin, ölümünden sonra yapılmasını is
tediği şeyleri sıraladığını görüyoruz. O, yapılmasını istediği şeyler 
konusunda şunları vasiyyet etmektedir : 

"Dostlarım. va bana mensup olan müridlerim, talebelerim, beni 
müslümanların umumi kabristanına defnetsinler. Vefatırnın ilk ge
cesinde, Allah'ın beni her türlü azabında-n ve cezalandırmasmdan 
uzak tutarak ·beni bağışlaması ve Allah'ın kabul etmesi niyetiyle yet-
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miş bin "kelime-i -tevhid" yani "la ilahe illallah" diyerek tevhid hat
mi y'itpsınlar. Yine vefa-tımda !hazır bulunanlardan her biri kendi 
kendine, aynı niyetle, ağır başlıklı ve kalb huzuru içinde yetmiş bin 
"Ia .. ilahe illallah" diyerek zi'ki:rde bulunsunlar." 

· · ·"Ayrıca beni, fıkıh kitaplarında zikredildiği gibi değil de, had·is 
kitaplı:ı.rında belirtildiği şekilde yıkamalarını istiyorum. Kefen olarak 
da beyazbir izar sarsınlar ve Şeyh Ekbe-r'in elbiseleriyle kefenlesin
ler. Kabrime Şeyh Evhadüddi.n el-Kirmani':n.in secc9.desini yaysmlar. 
Cenazemi hiç bir cenaze okuyucusunun takip etmemesini, kabrimJ.n 
üzerine ne bir bina, tür·be ve ne de bir t9.van yapılmamasını vasiyyet 
ediyorum. Sadece kabrimi sağlam taşlarla örüp yapsınlar, fakat baq
ka bir şey yapmasınlar. Böylece hem kabrin örtilimesi kolay olur, 
hem de yıkılıp yeri kaybolmaz." 

Bilindiği g~bi Sadreddin Konevi, zamanında Konya'nın en bü
yük alimi ve şeyhidir. Şeyh Ekber Muhy:iddin-i P...rabi'nin "Ekberiy
ye Tarikatı"nı temsil eder. Aynı zamanda O'nun eserlerini de şer-het
tiği için ilr·endisi "Şeyh-i Kebir" diye de anılır. Tekkesi bir saray gi
bid-ir. Köleleri, halayıkları, perdedarlan, kapıcıları vardır. Özetle söy
lemek gerekirse, imre•nilecek bir hayaıt sürmüştür. Zamanın hükü
meti de kendisine büyük bir tahsisaıt ayırıp vermiştir. Diğer yandan 
da belLi başlı büyüklerin devam ettikleri d-erslerini sürdüxmüş ve ko
nağında hadis okutmuştur. (12) 

Böyle bir hayat sürmüş olmasına rağımen O, ölümünden sonra 
kendisi için ayı·ı bir mezar, hele mezarının üzerine bir türbe yapıl
masım asla istememiş, hatta defin esnasında her türlü gösteriqten 
uzak kalınmasını ve sadece kendisini Allah'ın bağışlaması için sami
mi bir karble :aikirde bulunulmasını, rtevhid hatmi yapılmasını iste
miş·tir. 

O vasiyyetlerine şunlarıda ile.ve etmiştir : 

"D.efnedild:iğim gün kadın, erkek, fakir ve kimsesiz düşkünlere, 
özellikle de kör ve kötürüm olanlara bin dirhe-m sadaka dağıtılma
sını, bundan yüz dirhero.ini:n Şihabüddin el-Ebrari'ye ve yüz dirhe
minin de Şeyh Muhammed en-Nahcüvani'nin meclisine devam eden 
Kemal'e verilmesini ve bunlarm uygun görecekleri şekilde kendi 
dostla,rına dağıtmalarını vasiyyet ediyorum. Ayrıca, Ziyaüddin Malı
müd ve ıBedrüddin ömer'e selamırom ulaştı:rılmasını ve hatıra ola-

(12) Ergin, Osman, Sadreddin el-Konevi Ve Eserleri, Şarkiyat Mecmuası, İs-
tanbul, 1958, sayı, II, s. 64 vd. · 
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rak kendileri:ne, üzerinde nam'az kıldığım seccC~Jdelerimden- birer ta
nesiyle birer elbisemin götürülüp verilmesini vasiyyet ediyorum." 

Görüldüğü gibi ·bir .taraftan fak.İrlerin gözetilmesilll ve onlara 
yardım -yapılmasını vasiyyet ederken, bir tarafıtan da eş ve dos-tla
rına hatıra bıraikmaktadır. 

Sadreddin KDnevi bıraktığı kitaplarıyla ilgili olarak da şunları 
vasiyyet etmektedir : 

"Felsefe ile ilgili kitaplarım satılıp parası sadaka olarak dağıtıl
sm. Tıp, Fıkıh, Tefsir, Hadis gibi diğer ilimlerle ilgili kitaplanmı da 
Şam'a vakfediyorum. Onlarm hepsi orada bulunan ve Allah için 
ilim tahsil edenlere verilsin. Kendi ya~dı~ım kitaplarım da benden 
bir ha,tıra olarak Afif.üddin'e ulaştırılsın ve ehil olan kimselere bun
ları okutınası söylensi.ıi." 

Konevi'nin, vasiyyetinin bu kısmında felsefe k:iıtaplarının satıl
masını, dolayısıyle vakfetiiğ·i diğer kitapları arasında bunların bu
lunmasını istememesi bizde, O'nun da Gazali gibi felsefeyi terket
miş olduğu, metafıizillr 1bilgi yolunun insanları aramakta olduklan ifla
ltikate ulaştı.rC~Jmıyacağı kanaatine var<hğı düşüne-zsini uyandırmak

tadır. Ancak Gazali, felsefeyi terkettikten sonra -tasa.-vvuf.ta. karar kıl
mış olmasına rağmen, Konevi'nin vasiyyetnamesinde böy!e bir kayıt 
görmüyoruz. (13). 

Konevi vasiyyetnC~Jmesinin bundan sonraki ·bölümünde kızı, dost 
ve talebelerine olan tavsiyelerine yer veriyor: 

"Kızım Sakine'ye de CAllah O'nu muvaffak kılsın) namaza ve 
diğer farzlarla birlikte istiğfar etmeye, Allah'tan mağfiret dilemeye 
deva.m etmesini ve Allah hakkında büsn-i zanda bulunmasını vasiy
yet ediyorum." 

"Dostlarıma da ancak yaşanılmak suretiyle bilinebilen ze;vki ma
rifetlere, anlaşılması güç ve kapalı olan bilgilere dalmamalarmı, is
ter benim ve ister Şeyhiımizin Cr.aJ sözleni Dlsrm. onların sadece sa
rili ve açık alanlarıyla yetinmelerini, bunların dışında kalan ve açık 
ve sarih olmıyanların tevilin·i düşünmemelerini vasiyyet ederim. Ben
den sonra bu yol kapaıtılmıştır. Onlar, hiç kimsenin Jtendi sözlerıi. ola
rak söyleyip naklettikleri sözlere -itibar etmesin. Sadece onlardan 
kim imam Muhammed el-Mehdi'ye yetişirse O'na benim. selamımı 
ulaştırsın ve başkasının değil, yalnızca O'nun haber verdiği şeylei'i, 
bilgileri alsın.' 

(13) -Ergin, age., s. 66. 
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"Şimdilik sadece ve sadece benim ve Şeyhimin telif ettiği eser
lerle ,onların içindeki sarili ve açık olan bilgilerle yetins1h. Ki·tap, 
Sünnet ve müslümanların icmaı ile sabit olan şeylere sarılsın. Zikre 
de deva.m etsin. Kendisine yol gösterici olarak yazdığım "er-Risale
tü'l-Hadiye el-Mürşide" adlı .rıisalemde -olduğu gibi Cenab-ı Hak'kın 

huzurunda başka şeyleri kalbmden çıkarmaokla meşgul olsun ve Al
lah hakkında büsn-i zanda bulunsun. Gerek nazari ve gerek lÜZu:ın
suz ·başka ilimlerle meşgul olmasın. Aksine z.ikirle, Km·'an okumak
la meşgul olsun ve görevlandirildiği virdlere devam etsin. Yukarda 
işaret edildiği üzere, açık ve sarih olan beyanlan mütalaa etsin." 

Hiç şüphesiz vasiyyetler yerine getiriisinlar diye yapıllT. Kone
·vi'nin bu vasiyyetinin .yerine getirilip getinilmediğini bilmiyoruz. O 
bu vasiyyetinde, ·bazı kimselerin ictihad kapısının kapanmış oldu
ğunu söyledikleri gibi, •kendisiruin de gerek Şeyhinin eserlerin:in, ·ge
rek kendi eserlerinin başkalarınca açıldanamıyacağlllı, bu yolun 
kendisinden son:ra ıkapatılnuş olduğunu bildirmektedir. Bununla O, 
müridierini şeriat ·bakımından tehlikeli olabilecek düşüncelere sap
maktan alıkoymak ıis·temiş ve bunun için ıonlı:ıxı güç meselelere dal
maiMan men etmiştir. (14) Ancak O'nun arzusu ve vasiyyetinin ak
sine kendisinden sonra, hem mürşidi, şayhi Muhyiddin el-Arabi'nir.., 
liem de kendisinin eserleri yüzlerce mtıtefeklcir tarafından as:ıırla:rdan 
bari şedı, tefsLr, izah ve terceme edilegelmiştir. (15) Bununla birlik
te, kabrinin ıüzerine bina veya türbe yapılmamasını vasiyyet ederek 
istemes·ine rağmen, tamamen kapalı olmasa da vasiyyetinin aksine 
o da yapılmıştır. 

Konevi vasiyyetinin bundan sonraki bölümünde ise, Moğollarm 
Anadolu'ya gelip yapacaklan ta;hribatı ima ederek (16) bu durumda 
Şam'a hicret etmeyi ıtarvsiye ediyor ve şöyla diy·::ır: 

"Bekar olanlarınız Şam'a hicret etmeye çalışsın. Çünkü yakın
da buralarda bir takım fiitneler zuhur edecek ve çoğunuzun rabatı 
kaçacak ve size söylediğimi hatırlıyaca'ksınız. Ben ·işimi Allah'a ha
vale ediyor, O'na bırakıyorum. Doğrusu Allah kulları (nın ne yaptı
ğını) görür. (1 7) Allah sakınan ve O'-nun doğru olarak göst6rdiği yo
la .giren kimselere yeter. Dostlarım dualarında beni hatlllasın ve her 
türlü ha.klarmı bana helal etsinler. Benim bıraktığım bilgiler de on
lers. hel al -olsun." 

(14) Ateş, Ahmed, Muhyiddin Aı.·abi, İslam Ansiklopedisi, c. VIII, s. 541. 
05) Ergin, age., s. 84. 
(16) Ergin, age., s. 81. 
(17) el-Mü'min, 40/4>ı. 
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"Daha önce benim üzer.i.mde meşru bi<r hakkı olduğunu iddia 
eden ~e kızım Sakine'ye müracaat etsdn. O .da onun razı olabile
ceği şekilde hakkını ödesin" diyerek ·vasiyyetlerlıı:i sırala'Yan Konevi 
vasiyyetnam.esini şu dua ile bitiriyor : 

"Allah'·tan kendim ve sizin Iiçin mağf·i.Tet diliyorum. Allahım, se
ni her tüa-lü noksan sıfatıardan ıtenzih eder, sa.na ham.d ederim. Sen
den başka ilah yoktu:r. Sana tev.be eder, s~nden mağfiret dilerim. 
Beni bağışla rve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayıcı v-e 
merhaııne.t edicisin." 


