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SADREDDiN KONEVİ'NİN HADiS ERBAIN ŞERHİ 

Yrd. Doç. Dr. H. Kamu YILMAZ 

Sadreddin Konevi, haclisle meşgul oian mütasavvıflaırın ilki de
ğildir .şüphesiz. Ta.savvuf ilminıi.n zuhür ettiği dönem olarak kabül 
eelilen Hicri II. asırdan itibaren pek çok zab.id-süfinin hadis ve hadis 
rivayetiyle meşgul olduğu bilinmektedir. Hasan el-Basri, (1101728) 
İbn Sirin (110/728), Süfyan es-Sevri (1611767), Haris el-Muhasibi 
· (243/8-57) ve Cüneyd el-Bağdadi (298/909) bunlara örnek olarak sa
yılabilir. Tarikatların zuhür .ettıi.ği VI. iHicri asırda da Ahmed ~r-Ri
fai (578/1182) ve Abdülkadir el-Geylani (562/1167) gibi tarikat ku
rucularının da hacli5le m~şgul olduklarını görüyoruz. 

Abdülkadir Geylani ıve Ahmed er-Rifai'den bir asır sonra <yaşa
yan Sadreddin Konevi (I) (607 /1210 .: 672/1263) de şey hi ve babalığı 
vahdet-i ıvüclid fikrini sistemleştiren İbn Arabi (638/1240) gi•bi hadis 
ilmiyle meşgul olmuştur. Sadredddn Konevi'nin hadis şerhiyle ilgili 
eseri, kendisillin •İbn Axabi'ye yakınlığı ve. "Vücüdi t&vhid" de deni
len vahdet-i vücüda bağlılığı açısından önem taşımaktadır. Brockel
mann'ın GAL U, 585) 'ın"da Konevi'nin ikinci eseri olarak el-Ehadi
sü'l-Erbal.niyye, Suppl. CI, 807) 'de Şerh Erbain hadisen adı:yla kay
dettiği hadis şerhinin bugüne kadar neşreclilmemiş ;bulunması bir 
tal.ihsizliktiT. Gerçi Mısır'da 1324 yılmda Hüseyin Ali isimli biri ta
rafından Sadreddin Konevi'ye izafe edıi.len bir Kırk Hadis Şerhi (2) 

(1)", Hayatı ve eserlerı için bkz. SübkY, Tabakatü'ş-Şafüyyeti'l-Kübra, Mısır 1-97>1 
vni, 45; Darftşlkuh, Sefinetü'l-Evliya, Kampur 1900, s. 68; Caınt, Nefehii.
tü'l-üns (tre. Lamii Çelebi), -İstanbul 1289, s. 6•3·2-634; Gıyaseddin el-Hü
seynY, Jia.bibu's-siyer, İran ıl'36·2, m, 155-156 ; Zehebi, Tezkiretü'l-huffaz, 
India 19.56, IV, 14ı91; es-Sa·fedt, el-Vafi bi'l-vefeyat, Weisbii.den 1198,1, 2110; 
Taşköprüzade iAbmed b. Mustafa, Miftahu's-seade fi mevzfıati'l-ulftm, Ka
bire, ts. II, 3'18-3'7·9; m, ·38'1; en-NebMni, Cam.iu keramati'l-evliya, Mısır 
1·962, II, 2122-; ·Brockelınann, GAL, I, 589; Suppl., I, Osman Er-gin "Sadrad
din -al-Qunawi ve Eserleri" İ. ü. Ed. Fak. Şarkiyat Enst. Şarkiyat Mecmu
ası, 195'1 (II), s. &3-90; Nihat Keklik, Sadreddin Konevr Felsefesinde Allah 
Kainat ve İnsan, İstanbul 1196'1; ·Bursalı M. Tahir, On İki Zatın teracim-i 
abvali, İstanbul ·13ı17, s. 9-12. 

(2) Eserin üzerinde kayıtlı adı şöyledir : · Şerhu'l-hadisi'l-Erbain en-Nebevi 
min-sünflhati'ş-Şeyh Sadreddin el-Konevi fi't-tasavvuf. 
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neşredilmişse de bu şerbin O'na aid olduğunu kabül etmek mümkün 
değildir. Çünkü, küçük boy 48 sahifelik bu baskı ile kütüphaneleri
mizdeiG yazmalaırı k-arşılaştırdığımız zaman ·bunların ayrı ayn şey
ler olduğu · ortaya çıkmaktadır. İstanbul kütüphanelerinde inceleme 
ıimkaru !bulabildiğim Sadreddin Konevi'ye Md Şerh Haclls Erbain'
ieroen h.içbiri kırk hadis değildir. Matbu nüsha ise kırk hadistir ve 
matbu nüshadaik.i hadislerden sadece bir tanesinin tesadilian yazma 
nüshalarda da yer aldığı görülmektedir. Bu duruma .göre, bu mat
bu nüsbanın Sadreddin Konevi'ye aıi.d olmadığı k85indir. Ama nasıl· 
olup da O'nun adıyla neşredildiğini anlamak güçtür. İki ihtimal ha
tıra geliyor. Birincisi, müellifler.in eserleri üzeriıne adlarını koymak
'tan imtina ettikleri dönemde yazılan bu esere daha sonra bir başka
sı Sadreddin Konevi adını kıoymuş olabilir. İkinci 1htimal. müellifi 
ıbilinmeyen bu şerhe ·gerekJi areştırma yapılmadan Sadreddin Ko
nevi'nin adı basım sırasmda konulmuştur. Ne gariptir ki aynı mat
bu Kırk Had!i.s, gerekli araştırmaya lüzlim hissedilmeden Türkçe'ye 
terceme edilmiştir {Abdülkadir Akçiçek, Hadis-i Erbain Tasavvuf, 
Rahmet Yayınları, İsıtanbul 1'970). 

İncelEmıe imkanı bulduğum on dokuz yazma nüshanın gerek ih
tiva ettikleri hadis sayısı açısından gerekse adları açısından farklı
lık gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu an dokuz nüshadan ll ·tanesi Şerh 
Hadis Eı•bain, yedi tanesi Hadis Eııbain, bir ~aınesi el .... Eha~su'ş-Ş'erife, 
bi.r tanesi de Şerhu'l-hadıis es-Samin ve ıq,rin adıyla kaYl'tlıdır. 

Yine bu nüshalardan 13 adedinde 29 hadis, altı tanesinde 28 ha
dis, ·iki tanesinde 27 hadis, birinde 26, diğer •bininde de 24 hadis bu
hm::ı.maktadıı". 

İncelediğimiz bu. nüshalar içinde en e5ki istinsah tarihi taşıyan
lardan biri Şehid Ali Paşa 1394 numarada kayı.tlıc:lır. İs-tinsah tarihi 
;83·3/1429 ve hadis mevcudu 26'dır. Diğeri Hacı Maıhmud Efendi 574 
numa:rada kayıtlıdır. İstinsah tarihi 835/1431 olup 28 hadis vardır. 

Görüldüğü gibi İstanbul kütüphanelerindaki en eski nüshalar 
ibile müellifin vefatmdan bir buçuk asıır sonrasına aid is·tinsah tarihi 
·taşımaktadır. 

istanbul .kütüphaneler·inde görebildiğim nüshalar ve kısaca özel
likleri : 

ı. Atıf Efendi, 452/1, Şerh ıHadis Erban adıy-la kayıtlıdır. Oita 
boy, 15 satır, 84 varaktır. Çorbacızade !Mustafa b. Muhammed tara
fından 1stinsah edilen nüshada 29 hadis vardır. 

2. Aya.sofya 437, Şerh Hadis Erbain adıyla kayıtlıdı!r. · Küçük 
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boy, ı 7 s~tır. ı b- 76a, varaktır. Müstensihi bel1i olmayan nüshada 29 
hadis vardıır. 

3. Carullah 275/1 Hadis Erbain adıyla kaıyıtlıdır. Orta boy, 27 
saıtır, ı b - 30a, varaktır. İstinsah •tarihi ve müstensih belli değildir. 
21 hac1is vardır. 

4. Carullah 2054/1 el-Eha.di;sü'ş-şerife adıyla kayıtlıdır. Küçük 
boy, 18 satır, ıb- 45a, varaktır. Müstensih ve isrtinsa,h tar·ihi belli de
ğildk. 29 hadıi.s vardır. 

5. Carullah 2079/9, Şerh Hadis el-Erbain adıyla kayıtlıdır. Orta 
'boy, 21 satır, 83a- 130b, varaktır. İstinsah tarihi ve ımü:stensihi kayıt
lı değildir. 29 hadis vardıır. 

6. Carullah 2097, Şerh Hadis Erbain adıyla kayıtlıdır. Orta boy, 
23 saıtır, 51b- 81b, rvarakbr. İstinsah tar·iih ve müstensihi belli değil
dir. 29 hadis vardır. 

7. Carullah 2085/7. Şerh Hadis Er.bain adıyla kayıtlıdır. Orta 
boy 23 ·satıır, 62b- ıoıb; varakt1r. Nesih kırması bir yazı ile yazılmış, 
müstensih ve istinsah tarihi :belli değildir. 29 hadisten oluş~ nüs
hanın sonuna şöyle bir not düşülmüştür: "Şeyhdn bu hacllsleri kır-k'a 
tamamla-mağa muvaffak olamadığı duyulmuştur." 

8. Düğümlü Baba 60, Şerh Hadis Erbain adıyla kayıtlı olup kü
çük cep hltabı büyüklüğünde, 16 ·satır, 118 va:raktır. Okunaklı bir ne
sihıe 28 hadisten oluşan nüshanın sonuna şöyle bir not düşülmüş
tür : "Bu nüshada bu kadar (hadis) bul~du. Brindan· başkasını bu-
lan, ona bulduklarını ilave etsin." -

9: Fatih 788, Kitap adı kaydedilı;ııemiş. Küçük boy, 15 satır, 96 
varaktır. Konyalı Mehmed b. Abdu1lati:f Saraczade tarafından 1111/ 
1699 yılında nesih yazıyla yazılmıştır. 28 hadis vardır: · 

10. Hacı Mahmud Efendi 574, Şerh Hadis Er bain adıyla kayıtlı
dır. Küçük boy, 15 satır, 63 varak tutarındadır. ]vluhammed b. Mu
haımmed 'tarafından 835/1431'de istinsiilh edilmiş.tir. 28 hadis vardır. 

- :f' . 

ıı. Hacı Mahmud Efeındi 602/1 Şerh..:Hadis Erbain adıyla kayırt-
lıdır. Orta boy, 19 sat1ır, 51 varak. Talıik yazı ile 999/1590'da -İstanbul'-
da istinsah ediİmiş.tir. · · 

12. Halet Efendi 38/3, Şerh Harlls Erbain adıyla kayıtlıdır. Or
ta boy, 21 satır, 149b - 195a varaktır . .... Müstensih ve istinsaıh tarihi 
belli değil. Nesih yazıyla yazılan nüshada 24 haıdis vardır. 

13. Laleli ı 72/2, Şerh. Hadis Erbain adıyla kayıtlıdır. Orta boy, 
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23 satır, 132a- 169b varaktlT. Mustafa el~Konevi iarafından ialik ya
zı ile istinsah edilmiştir. 29 hadis vardır. 

14. Nafiz Paşa 151, Hadis Erbain adıyla kayıtlıdır. Orta boy, 
17 satır, 75 varaktır. İstinsaıh yer ve tarihiyle müstensihi belli değil
dir. 27 hadis vardır. 

15. Pertev Paşa 91/1, Şerh Hadis Erbain, adıyla kayıtlıclır. Kü
;ük boy, 16 satır, 76 varakiır. Talik yazıyla yazılan nüshanm müs
tensihi ve istins~h ıtaıihi belli değildir. 29 hadis vaTdır. 

16. Şehid Ali Paşa, 138/2, Şerhu'l-hadi's es-Sfunin ve'l-ışrin adıy
la kayıtlıdır. !Büyük boy, 20 satır, 140b- 182a varaktır. Noktasız ta
lik yazı ile yazılan nüshanın müstensihi ve is-tinsah tarihi belli de
ğildir. Adından da anlaşı1dığı gibi 28 ıh~ds vardıır. 

17. Şehid Ali Paşa, 1369/1, Hadis Erbain adıyla kayıtlıdır. Kü
çük boy, 15 satır, 91 varaktır. 903/1497, Şaban'mda .Abdullah b. Yu
suf tarafındaın güzel ve okunaklı bir nesilıle yazılmıştıx. 29 hadi.S 
vardır. 

ıs. Şebid Ali Paşa 1371/2, Hadis Erbain adıyla kayıtlıdır. Orta 
boy, 17 sam, 25b- 91b varaktır. Arap yazısı ile yazılan nüshanın is
tinsab talrihi ve müstensihi belli değildir. 28 hadis vardır. 

19. Şehid Ald Paşa 1394/2, Hadis Erbain adıyla kayıt~dır. Kü
çük boy, 22 satır, 47-b- 91b 'Varaktır. 833/1429 Şevval'inde talik yazıy
la istinsah edilmiş ve aynı ay içinde muk~bele ve tashih edUdiğine 
dair not düşülmüştür. 21. Hadisten sonrakilerin aıumarası yazll.ma
mıştır. 26 hadis vardır. (3) 

Konevi adına kayıtlı, faka) 'Ona aid olmayan nüshalardan göre-
bildiklerim : . 

ı. Pertev P_aşa 6'16/7 Şerh Hadis Erbain, Büyük boy, drur ebat. 
K!itabın başındaki nottan bazı mubadd.islere aid kırk hadis şerhi ol
duğu anlaşılıyor. 

Ta1i.k yazı ile Muhammed b. Mustafa tarafından 1010/160l'de is
-ti.!D.sah e.dilİniŞ'tir. 40 hadis vardır. 

2. Es'ad Efendi 342, Hadis Erbain. Bu eser 1034/1624 · yılında 
Belgrad'da istinsah edilmiştir. 23 hadisten olu9maktadır. Fakat Sad
reddin Konevi'ye aid değildıi..r. 19 satır, 122 varak-tır. Tasa'VVufi bir 
hadis mecmuasıdır. Okunaklı bir nesilıle yazılmış-tır. 

(3) Diğer bazı nüsbalar iç.in bk. ~rockelmann, GAL, I, -585, Suppl., I, 807; Os
man Erg·in, a.g.mak., s. 77. 
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3. Fatih 791/1 Şerh Ha<llii Erbain . .Or·ta ·boy 15 satır 1b - 44b va
raktır. Okunaklı nefis bir talik yazı ile yazılmıştır. Yirmi hadisin 
Farsça tercemalerinden oluşmaktadır. 

Konevi'ye aid yazma nüshalar incelendiğinde Konevi'nıin hadis 
şerb..ının aslmın kıırk hadis oLmadığı görülmektedir. Bu yüzden bazı 
nüshaların başına ihtiva ettiği hadis saywı nazar-ı itibara alınarak 
Şerh~'l-hadis es-Sanilıı ve'l-işıin adı yazılmıştır. Süleymaniye Carul
lah 2085'deki nüshanın sonuna "Şeyhiın bu hadisleri kırka tamam
lamaya muvaffak olamadığının duyulduğu" notu düşillınüştür. Dü
gümlü Baba 60'daki nüshaya da "Bu nüsha bu kadar bulundu. Bun
dan fazlasını bulan ilave etsin" kaydı düşülmü9tür. Bütün bunlar, 
kitabın adı ile muhteva araısındaki uyumsuzluktan kaynaklanan en · 
dişelerdir. Acaba gerçeMen Sadreddin Konevi bu risaleyi tamamla
maya imkan bulBirnadı mı, yok&a, bu kadar mı yazdı, ya da tamam-· 
ladı fakat bir kısmı zayi mi oldu? Bu konuda müellifin önsözünde 
verdiği bilgiler konuya -biraz olsun ışık tutabilecek mahiyettedir. Ko
nevi Mukaddime'de besmele, hamdele ve salveleden sonra şunları 
söylüyor: 

"Fazilet ehli ve mütedeyym .eski alimlerden Hazret-i Peygam
ber (.s.a..v.l 'in, sahih bir ri vayetle .gelen "Ümmetimdeırı. dini konuiara 
dair kıırk hadis ezberleyip riayet eden kimse kıyamet gününde B:Hm. 
ve fakih olarak haşrolunacaktır." (4) hadıis-i şerifini bilen bir grup, 
muıhte1if konularda kırk hadisler derlediler. Bunlardan bir kısmı 
PeygamberimiZin özellikle hutbelerinde zikrettiği ve vaazlarında bu
yurduğu hBidis-i şerifleri seçiyordu. Diğer bir igrubu ise alıkamla il
gili hacüsleri, ibir diğeri uzun hadisleri, bir başkası daha değişik ha
disleri seçerek kırk hadisler meydana getiriyordu. Bizim dos-tları
mızdan biT gru.p da, ilm-i hadis konusunda bizim bir.ikimimi.zi. görüp 
ehliyetimizi tecrübe ederek, hadislerin sırlarını ortaya koymadaki 
'kabiliyE'tiım.izi anlayınca eski alimierin yoluna koyularak Hz. Pey
gamber (s.a.vJ 'm hadisl·erinden 'bir demet (cümle) hazırlamaya be
ni teşvik ettiler. Bunuın üzerine ben hadisleri kaynaklarından çıka
rıp şerh~tmede ·belli bir istidadı olan ve bu konuda söz söyleme ik
tidarı bulunan kimselerle :işbirliği yapmayı izzet-i nefs meselesi yap
tım. Çünkü böyleleri hadislerin, az çok Arapça'sı olan, selim fıtrata 
'sahip herkesin anlayabileceği zahirille ve irabına aid konularda söz 
söyleyecek kimselerdir. Bunlar ise öyle çok faziletli v.e faydalı şey
ler değildıir. Mühim olan Allah Ra-sülü'nün:ı. hacLisindeki maksadı an
lamak ve· o sözün sır ve hikmetlerini kavraımaiktır ... " 

(4) bk. el-Aclı1ni, Keşfü'l-hafa, Beyrut 1·352, II, ·246; Ebü Nuaym'dan. 
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Bu. ifadelerle devam eden öİı.söz bize kiıta:bın kırk lıadislien oluş
·tuğuna dair bit bilgi ver>memekte(Ur. Alesine "hadislerden bir demet" 
sözü eseriıı:ı. kırk hadis .olmadığını bk bakıma teyJ.d etmektedir. An
cak kırk hadis mecmualannın başında yer alan "kırk hadis" ezberle
mekle ilg·ili rivayetin buraya da alın'llllş bulunması okuyucu ve müs
tensihleri yan.ı:ltmış ve eserin kırk hadis olduğu intibaını vermişt~r. 
Müellif, eserini hayatının son on ·ifki yillık safhası içinde yazmıştır. 
Nitekıim Kanevi, 22. sırada kayıtlı bulunan "rüyada Hazret-i Peygam
ber'i görmekle" ilgili hadis-i şerifin şerhinde Moğolların Bağdad'ı iş
gal ettikleri günfu:ı. sabaha yakm saatlerinde rüya:sında Hz. Peygam
ber'i kefene .sarılı olduğu halde görür. Bazı insanlar onun yanına 
doğru koşmakıtadırlar. Peygamberimizin başı açıktadır ve saçları ise 
yerlere doğru uzaınmaktadır. Konevi halka: "Ne yapıyor-sunuz?" di
ye sorar. Onlar da "Hz: Peygamber'in öldüğünü ve O'nu defneörne
ğe çalıştıklarını" söyleytı:ıce koşar. Hazret--i Peygamber'in yanına so
kulur. O'nun ölmediğini, hafifçe nefes alma:ya devam ettiğ·ini görür. 
Halka bağıtl'arak O'nun öl:m.ediğini söyler ve insanlan .oradan sa;vuş
turur. Korku ve heyecanla uyandığında bunun islam aleminin ba
şına gelen bir felaketi temsil ettiğini anlar ve bir müddet sonra da 
Bağdad'ın işgal edildiği haberi gelir. (5) 

Bu kayıttan eserin Bağdad'ın Moğollar tarafından işgalinden; 
yani 656/1258 yılından sonra yazıldığı anlaşılmalktadır. 

Eser, muhteva açısından ele alındığında, genellikle va;hdet-i vü
cüd ağırlıklı şerh ve izahlara y.er verildiğJ. dikkati çekmekıtedir. Bu 
yüzden :bazı tabaka;t müellifleri kenwsinden "el-İttiha.di'~ _diye bah
seder. (6) Taşköprüzade Mevzüatü'l-ulüm adlı eserinde omın bazı 
şerh ve izahlarllll, belki de vahdet-i vücüd prensibine karşı olduğun
dan, tenkid etmek•te, fakat hikmet ve marifstle iJgili dzahlarını be
ğendiğini ifade etmekıtedk. (7) 

Müı>llifJ.miz'in en uzun şerhettiği hadis, Genab-ı Peygamber'in 
Hz. Allah'ı rüyada gördüğünü ifade eden ikd ayn rivayetten oluşan, 
21. hadistir Cbk. Nafiz Paşa 151 vr. 34b- 3·5b). İki!ncisi r-sm-i Azam'.
dan bahseden 17. hadistir Cvr. 24a- 30aJ. Üçüncüsü Peygamberimiz'i 
rüyada •görenin, gerçekten onu göreceğ-ini; şeytanın Peygamber sü
retine g·iremiyeceğind gösteren 22. hadistir Cvr. 53b - 68b). Dördün
cüsü temizliğ.e devamın rızkın :genişlemesine sebep olacağını biidi
·ren ilk hadistir C2b - 10b). Diğer hadislerin şerhleri, ıbir ila: dört va-

(5) Şehid Ali Paşa, 1369, vı·. 66 a-b, krş. Nlbat Keklik, a.g.e., s. 157-158. 
(6) bk. ez-Zehebi, Tezkiretü'l-Iıu ffiiz, IV, 149'1. 
(7) Kahire, ts., II, ·3'78-379. 
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r?-k e;ra.sında değişmektedir. 29 hadisıten 3 tanesinin ·kaynağını tesbiıt 
edemedik. Diğerlerinin . el-Mucemu'l-Müfelıres yani kütüb-i tis'a ve 
diğer kaynaklarda bulabildiklerimizi metinleriyle biT1ik·te kaJYdedi
yoruz. Hadisların harus kritiği açısından değerlendirilmesi benim sa
ha:mın ve konumun dışındadır. Bu konuda bi.r değerlenctirmeya ya
rınki aturumumuzda mütehassıslarmdan d.inleyeceğiz. Bununla bir
likte hadislerin ekserisinin muteber ·eserlerden seçilmiş bulunması 
calib-i d.iklkattir. 
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Hadislerin Kaynaklan : 

ı. Kaynağını ·bulamadım. 

2. Ebü Davud, Cihad, 73. 

3. Buhaıi, Ezan, 126; İbn Hanbel, III, 158. 

4. Müsliın, Mesacid, 149; Nesei, İfıtitah, 19; 36; İbn Hanbel, III, 
106. 

5. .A!bdunraüf el-Münavi, Feyzu'l-'ka:dir Şerh Camiu's-Sağir, Bey
rut ts., II, 497'de Tabera.ni'den •nak1en. 

6. krş. Buhari, Tabir, 45; Ebü Davud, Edeb, 88; Tirmizi, Rüya, 8; 
İbn Hanbel, I, 216, 246, 359; m. 504. 

7. krş. Tirmizi, Rüya, 3; Darıimi, Rüya, 9; İbn Hanbel, m. 29, 68. 

8. krş. İbn Mace, İkame, 119, Dua, 13. 

9. Müslim, lman, 172; Nesei, Büyü'. 5-6. 

10. krş. Tirmizi, Kıyrume, 40. 

ıı. Tirmizi, Cehennem,. 6; İbn Hanbel, II, 197. 
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12. Kaynağını bulamadım. · 

13. Müsliin, Tahare, 1; Tirmizi, DeavM, 86; Darimi, Vüdü, 2; İbn 
Hanbel, IV, 260; V, 342 344, 370. 

14. Müslim, tınare 153-154; Ebu Davud, Cihad, 13; Nesei, Cihad, 
15; İbn Mace, Cihad, 13; İbn HanbeL II, 169. 

15. İbn Hanbel, III, 124. 

16. Buhari, Büyü', 78; Müslim, Musakat, 81-83, 85, 90; Ebu Da
vud, Büyü, 12; Nesei, Büyü, 50; İbn Mace, Ticarat, 48; Darim,i 
Büyü' 41; İbn Hanbel, II, 262, 427. 

17. krş. Elı:i Diivud, vitr. 23; İbn Mace, Dua, 9; Darimi, Fazailu'l
Kur'an, 14, 15; İbn Hanbel, VI, 461. 

18. Müslim, Kader, 32, .33; İbn Ha.nbel, I, 390, 413, 433, 445, 466. 

Hl, Buhari, Küsüf, 2, Tevhid, 15, 20, Nikah, 107, Tefsiru Süre, 6, 7; 
Müslim, Tevbe, 32-36, Küsüf, 1; Tirmizi, Deavat, 95;Nesei, Kü
süf, ll; Darimi, Nikah, 37; Muvatta', Küsüf, 1; İbn Hanbel, I, 
281, 426. 

20. İbn Hanbel, I, 191, 194. 

21. krş. Dariıni, Rüya, 12; İbn Hanbel, I, 368, IV 66,_ V, 243, 278. 
Hadis'in "Cenab-ı Hakk'ı" bir koltukta oturan gence benza
ten kısmı hariç diğer lafızlar vardır. 

22. Buhaıi, him, 38, Tabir, 10; Müslim, Rüya, 10-13; Eb'\i Davud, 
Edeb, 88; Tirmizi, Rüya, 4, 7; İbn Mace. Rüya, 2; ·Da rimi, Rü
ya, 4; İbn Hanbel, II, 232, 261. 

23. krş. İbn Hanb el, IV, 65. 

24. Kaynağını bulamadım. 

25. Bulıari, Tefsir, Süra, 75; Tinnizi, Tefsir Süre. 

26. İbn Hanbel, V, 73. 

27. Buhiiıi, İstizwh, 1; Müslim, Birr, 115, Cennet, 28; İbn Hanbel, 
II, 244, 251, 3·15, 323, 434, 463, 519. 

28. krş. Tirmizi Menakıb, 8. 

29. Aclü.ni, Keşfü'l-hafa, Beyrut 1351, İ, 132'de Hakim Tirmizi'
den ve Taberam'den naklen kaydetmiştir. 

Eserin hadisleri açıklayışı hakkında f·ikir vermek maksadıyla ilk 
hadisin şerhillden bir kaç cümleyi sunmak ·isterim. 
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Temizliğe devam et ki, nzkın bollaşsın. 

"Günahların hepsi batın .pis1iklerdir. Batındam. zahire çıkan ba
zı özellikler, kulun rızkına enıgel olur. Nitek:im Allah Rasülü •bir ha
dis-i şerifte : "Kul, günahı sebebiyle .rızık açısından mahrümiyete 
duçar 'Olur." (İbn Mace, Fiten, 22, Mukaddime, lO) buyurur. Bu mah
ırurn,.iyet hem rüharu ve manevi açıdan, hem de zahiri organlar ve 
duyular açısından olur. 

İbadet ve taatlarl!ll tamizleyici bir özelliği vardır. Manevi teıı:rıiz
leme b azan iyiliklerin !kötülükleri yok etmesiyle olur. Nitekim Allah 
Teala: '· iyilikler kötülükleri yok eder" CHüd (ll), 114) buyurur. Pey
gamberimiz (s.a.vJ de şöyle buyurur: "Kötülüğün arkasından he
men bir ·iyıilik yap ki, onu yok et·sin" (Tirmizi, Birr, 55; Dariıni , Ri
kak, 74; İbn Hanbel, V, 153, 158) . Manevi .temizlenme bazan da gü
nahın yoluna .engel koymak; yani tevbe süretiyle olur. Ni'tekim : "Aın.
cak tevbe eden inanıp hayırlı işler işleyenierin kötülüklerini Allah 
iyiliklere çeviriır." Cel-'Furkan C25) 70) ayeti buna işaret etmek-tedir. 
Mahv; yok etme, afvın hakıikatmden ve ımağfiretten ibarettir. 

Mutlak -temizl:lk, vücüdi, vücübi, vahdani alıkamın bi:r gereği 
'Olarak hasıl olur ve 'husüsiyet gerektiren her .türlü kayıttan uzak 
olarak ortaya çıkar. O da gönlün mıllsivooan ıtemizlenerek şühüdi 
tevhide ermesidir. Bu ·tür bir temizliğin ilk ve meşrü derecesi, kalp
ler ve ruhlaıla ilgili olan imandır, düşünce yoluyla tevhide ermektir. 
İmanın gereği ola;n şartlara devam edilirse perdelerin kalktığı zati 
tecelli makamina erişilir. Temizlenmek gereken pislik, cehalet, şirk 
ve zilmi bulandıran sapık düşünce, yersiz tevil ve insanı şeııiatın koy
duğu ölçülere karşı ıyönlendiren nefsani duygulardır." 

Helalieri ve haramlan zahiri ve batıni ölçülerle inceleyen müel
lifimiz, ·bunların iınsan karakterine tesirini anla;tarak Allah'a -yakın

lık ve uzaklığa sebep olması açısından etkisiıni açıklamakt8idır. Biz 
sözü uzatmadan O'nun .metafıizik konula-rın dı.şında ibadet ve mua
mela..t gibi konularda diğer şarıi.hlerden çok farklı şeyler söylemedi
ğini göstermek üzere "Temizlik imanın yarısıdır" diye başlayan ha
disin İmam Nevevi (8) şerhiyle mukayesesini vermek istiyorum. 

Hz. Pey.ga;mber Cs.a.v.J : 

Temizlik, ya da abctest imanın yarrsıdır. buyuruyor. Müslıim şa
rihi İmam Nevevi ıhadisi şöyle açıklıyor : 

(8) Şerhu Sahih 1\iüsli.m, Beyrut 1S'72-, II, .io0- 103. 
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"Temizlik imaının yansıdır; ıdarken ecir bakımından temizliğin 
imanıı1 yansına ulaştığı kastedilmektedir. Abdestle iman arasmda 
bir bağ vardır. Abdest ancak ·imanla sahih .olur. Burada imandan 
mak:sad namazdır. ·Nd teltim: "Allah Teala imanlarmızı zayi etmez." 
<el-Bak?.ra (2), 143) buyrulmuştur. Temizlik namazın sıhhati için 
şart olduğundan namazın yansı hükmündedir. Tabii ;bu yanmlık 
gerçek an:ıamda yarım demek değildir. İman kalb ile taısdik ve or
ganlarla teshmiyy-et ve amel olduğuna ve bu ikisi •imanın iki ayn ya
rımını oluşturduğuna göre temizlik lafzı namazı da tiçine almaktadır. 
Çünük namaz, organlarm amelidir. 

Konevi ise : 

Temizlik ya da abde.s.t imanm yaı-ısıdır, hadisini şöyle açıklıyor : 
İmanın bir sCıret <beden) e ai d olan kısmı, biT de rUha ai d olan yönü 
vardır. İmanın sCır.et (bedenl.de ·görülen iki ·sıfatı dil He ik.rar ve or
ganlarl<ı. ameldir. lmanın rUha aid olan iki sıfatı ise ruyyet ve ihlas
tır. SağlBJm bir imBin bu son ikisiyle gerçekleşir. Çünkü müın.in ile 
münafığı birbirinden ayıran ihlastır. Abdest imanın sCıret (beden> e 
aid kısmının en şerefli yadll olması itibarıyla imanın yarısı ~ayılmış
tıır. Görüldüğü gibi hadisin bu kısmında iki şerh arasmda çok önem
li bir fark göze çarpma:maktadır. 

Hadisin el-Hamdu lllla h mizanı doldurur. kısmını Nevevi şöyle 
açıklıyor : Elhamdu llllah sözünün büyüklüğüne rve mizanı doldura
cağma işarettir. Çünkü Kur'an ayetleri hadis-i şeriflerde aımellerin 
ağırlık ve hafilliği söz konusu edilmiştir. 

Konevi ise burada mizan ve tartıdan maksad, akli ve·nazaıri mi
zandır, diyor. Çünkü Hakk'a yapılan hamd ve sena iki esasa dayaınır. 
Selb ve i<Sbat. Bir de tenzih vardır. Fakat tenzib, nefy ve isbat cin
sindendir. "pl-Hamdu lillah" sıibıiti özelliği olan bir senadır. Bu yüz
den a:kıl terazisini d oldurur ve bu sayede kişinin ıtevhid için delil ve 
burlıı:ma ihtiyacı kalmaz. Kafası ve kalbi hamd ve senanın tesiriyle 
başka etkilere kapanır. Görüldüğü üzere hadisin bu kısmının açık
lanmasında Konevi, konuyu ahiret planından çok dünya planında, 
akıl ve idrak meyanında ele aldı ve klasik şeııhlerden farklı bir yo
rum getirdi. 

Hadi-s'in Sublıanalla.hi ve'l-hamdu lillah yerle gök aı-asmı dol
du.ı:mr. kısmını Nevevi Şayed bunların sevabı cismani olarak tBikdiT 
olunmuş olsa, yerle gök ara-sını doldurur, demektir, .şeklinde ania
yarak bu iki kelimenin değerinin sebebi şudur, diyor: Subhanallah, 
Hakk Teala'yı ·tenzih manası ifade eder. el-Hamdu llllah işi Allah'a 
havaıe etme ıve O'na boyun bükme manası taşır. 
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Kollevi yakın ifadelerle şunları söylüyor: 

Bu ik,i kelıime senılının her türlüsü:nü, Cenab-ı Hakk'ın yerde, 
göklerde ve ikisi ara·sında tecelli eden zati ve fiili sıfatıarını kapsa
•maktadır. Bu yüzden yerle · gök anısını do! durmaktadır. 

Namaz nfırdur. lbaresi hakkında Nevevi der ki, namaz nürdur; 
Çünkü günahlardan men'eder. Kötülük ve yasaklardan alakor, doğ
ruya· iletir. Nitekim nür, yani ışık da insa;na doğruyu gösterir. Bk 
başka manaya göre namaz, sahibine kıyamet gününde nür olaca.k
·tır. Çünkü namaz, marifet nürlarının doğmasına, kalbin .genıişleme
sine sebep olur. Kalbiın dışarıyla alakayı keserek hakikatierin !keş
fine ermesini sağlar. Zahir ve batın .A.Jlah'a yönelmeyi temin eder. 
Nitekim .A.Jlah Teala: "Sabr ve illamazla Allah'tan yardım dileyin." 
eel-Bakara (2), 45) buyurmaktadır. Namaz, namaz kılanların yüzün
de dünya ve ahirette bir nürdur. 

Konevi hadisin bu kısmına da:ha değişik bir yorum getirerek 
şunları söyler : 

Namaz kılan kimse Ra;bbına münacat halinde ve O'na yönelmiş 
durumdadır. Allah nür'dur. Kul ~se karanlıktır. Kara;nlık nürun kar
şısına geçip aynı hizaya -gelince nürun aydmlığı karanlığa yansır ve 
o da aydınlanır. Nitekim ay, aslında karanlık bir cisim olduğu halde 
güneşin karşısında bulunmaktan aydınlanır. Güneşe olan yönü ne 
·kadar fazla ise aydınlık 'Ve nüru da o kadar çok olur. Peygamberi., 
miz'in •·gözüm nfıru namaz" buyurması bu anlamdadır. Peygambe
rimiz'in "Ben arkamdakini de görürüm." buyurmasından, namazda 
Hakk ile olan muvacehesinin ta;m olmasınnan ilahi nür'un kendisine 
yansıdığı a;nlaşılmaktadır. "Allah yerlerin ve göklerin nürudur." 
(en-N ür (24), 35) ibuyur.maktadır. Konevi'nin namazı n ür olarak, bu 
şekildeki izahı, namazın tesirini ve kula etkisini göstermesi ba;kı:mın
dm daha anlaşılır :görünmekıtedi·r. 

Hadis':iın Sadaka burhandır. kısmında Nevevi der ki: Yani kor
kanın sığındığı bir sığınaktır. Kula, kıyamet gününde malını nereye 
harcadığı sorulduğunda, sadaka cevap sırasında kendisine delil ve 
sığınak ola;caktır. Sadaka veren simasmdan belli olacak ve böylece 
lkendisine malını nereye harcadığı sorulmayacaktır. Sadaka onu ve
renin imanına bir delildir. Çünkü münafık inanmadığı için, sadaka 
veremez. SaAiaka imandaki sadakatin ifadesidir. 

Konevi, konuyu dünyevi değeri açısından ele almaktadır : Sada
ka, verHen şeylerin ahiretin :varlığına iman se·bebiyle sevap ve mü
·kafat niyyetiyle verildiğine bir delilcİir. Çünkü ne:f.sani duygwa:rın 
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esiri olan kimseler için en sevgHi şey maldır. Bu sevgiYi a;tmafiın işa
Teti. verebilmektir. 

Hı:ı.clis'in Sabr ziyadll·. Jusmında Nev&Vi der ki: Sabır Al'laıh'a ita
atia, günahlardan sakınmada, musibet anında ıve m-sana hoş gelme
yen hususlarda olur. Sabır güzeldir, sabırlı da ziyalıdır, ve daima 
doğru yol üzeredir .. İbrahim el-Havıvas der ki: "Sabır, Kitap ve Sün
net'in gösterdiği şek:Hde sabiıt-'kadem olmaktır." Ata: Sabır, bela ve 
musibet .kaTşısında lıüsn-i edebi korumaktır." der. Ebü Ali ed-Dek
kak, "Gerçek sabır, takdire itiraz ·ebmemektir." der. Bela ve musibe
ti, şikayet tarzında olmadan, açığa vurmak sabra ters düşmez. Nite
kim Allalı Teala, Eyyüb (a.sJ hakkında : "Biz onu hakikatan sabırlı 
bulduk. O ne güzel kuldu!" <Sad (38), 44) buyurmalktadır. Halbuki 
o : "Ya Rabbi, bana .bu d~rd gelip çattı" <el-Enbiya (21), 83) diyerek 
hastalığını dile getirmişti. 

Onun bu hali saıbrına engel teşkil etmedi. N ev evi'nin zalıid ve 
süfilerin sözleriyle açıkladığı sabıT konusunu Konevi, yakın ifadeler
le fakat sabrın ruh ve nefsarn duygular üzerindeki etkilerine de te
ımas ederek açıklamaktadır : 

Sabr, nefsi şikayetten alıkoymaktır. Şikayetine engel olmak, 
nefse ağır gelir. Tahldik ehli sabrı bir alıştırma olarak kabül eder. 
Nefse acı .geleın şeylerin insandaki tabii ve nefsani güçlerin a-teşini 
söndürdüğü ve batının nurianmasını sağlaıyan rühani güçleri can
landırdığı bilinmektedir. Bu yüzden sabr, nür ile karanlığın karışı
mmdan :meydana gelen aydınlıktır. Nür rühani güçler, karanlık ta
bii ve nefsarn güçlerdk Ni·tekim namazın nür olaTak ifade edilmesi 
bu bakımdan ilgi çekicidir. Sabr, rüharu güçlerin tabii ve nefsani 
güçlere galibiyeıti ıve birincinin nürunrm ikinciyi aydınla·tmasıdır. 

Bu yüzden ona nür yerine ziya tabir edilmiştir. 

Hadis'in I~ur·an senin lehinde ve aleyh:inde bir huccettir: kısmın
da Nevevi'nin açıklaması çok kısadır: Okuyup amel edersen fayda

. Janırsın ve lehinde .delill()lur, değilse aleyhinde delil olur, der. 

Konevi bu cümleYi biraz daha açarak aynı doğrultuda bir açık
lama getwmiştir, der lti : Huccet, iddianın doğruluğunu gösteren şa
lıid ve delil .demektir. tKur'an'ın bir kişinin lehinde delil olabilmesi, 
o'nun Allah'ın kelamı olduğuna, O'nun nezdinden indirilmiş bulun
duğuna ve O'nun ilminin mazharı bulunduğuna inanan, KUT'an'da 
anlayamadıklannın tevilini Allalı'a haıvale eden, eımir ve nehylerine 
edeple \Sarılan kimselerin lehinde lıuccet ıve şaıb.iddir. Böyle olmayan 
kimselerin de aleyhinde şalıiddir. 
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Hadisin :. 
.• 

Her insan sabahleyin nefsinin satıcısıdır. Binaenaleyh ya nefsi
ni azad eder, ya da helıtk eder, lafızlanyla bi·ten son kısmında Neve
vi, he!kes sabaıha çıkı.nca nefsini satışa arzeder. He:rıkes nefsiyle bir
şeyler yapmaya çalışır. Onlardan Allah'a itarutla uğraşıP. kendip.i 
Allah'a satanlar ve onun azabından azad olanlar olduğu gi,bi, ken
dini şeytana ve hevasına satıp ona tabi olarak helak edenler de var
dır, der. 

Konevi ise zruman mefhumuna felsefi bi:r yakla:şımla açıklaıma
sına başlayMak kulun .dünya ve ahirette va:racağı seadet ve şeka
vet mertebeleri ve zati tecelli ·ile şerhetmektedir. Diyor ki : Bu hadis 
"Herkesin yüzünü döndürdüğü •bir y.ön vardır: (el-Bakara (2), 148) 
ayetinin tefsiri mahiyetindedir. Zaman, herkes ·için aynı şekilde de
ğişip durmak-ta, sabah ıve akşam birbirini takip etmektedir. Varlık · 
ve zamanın hiç kimse için durmadığı görülmektedir. Herkes ve her 
şey, Hakk'ın takdir ~~iği bir mecraya doğru akıp gitmektedir. Ku
lun neticede varacağı yer, ·ya şakavet mertebeleri:nden bir-idir, ya da 
nisbi kemalat sayılan saadet makamlarından biridir. Gerçek kemal 
ve kurtuluş, perdenin açılıp zati tecelliye aşina olmakla mümkündür. 
Kema.l ehli J<;imsele:- için bundan başka karar kılınaca:k yer yoktur. 
Nitekim bir başka hadisi şerifte : "Cennet ehli:nden bix g:rup vardır 
ki Rabları onlardan gizli (perdeli) değildir," buyurulmuştur. SeYi" u 
sülükün nihayetine ulaşan kimse, rühunu güçlendirmiş, hal, sıfat ve 
fiilieriyle gelişme&inin sonuna ermiş demektir. Bunları sağlamak sü
retiy.Ie saadet derecelerinden birine ererak nisbi kemale veya kemal-i 
hakikiye eren kimse nefsini tehlikeli saldınlardan ve ·mümküın var
lığın bağlaırından kurta:rır, gözünden zulmani perdeler sıyrı.lır, ger
çek ilim ve salih amel V.e onlara uygun neticelere ka'VUşur. Böylece 
nefsilli Allah'a satmış ve aza.d olmuş olur. Bu saydıklarımızdan mah
rum kalan nefsiıııi helak etmiş, ömrünü ve arnellerini zayi etmiş sa
Yılır. bu yüzden de hüsrana uğrar. 

NET İCE 

Şerh Hadis Erbain, Konevi'nin tasavvufi fikirlerin-i ya.nsıtan, 

şahsi h::.ı.yatına dair -az da olsa- bilgiler veren, kütüphanelerimizde 
çokça yazma nüsha:sı bulunan değerli .bir eseridir. Bu yüzden bir ta
kım yamlışlıklan tashih ve bazı haksızlıkları önlemek için bu eserin 
önce Arapça bir neş.r.illin sağlanması, arkasından Türkçe'ye çevrile
rek Türk .okuyucusunun milli kültür hazinesine böyle değerli bir ese-
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ri:n kaze..nd.ınlı:nasınm lüzüınu :inancındayız. Sadreddin Konevi'yi çe
şi·tli yönleriyle .tanıtmayı amaçlayan Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü 
il~ Üniversitenin değerli mensuplan ve bütün J<:onyalılar'dan bunu 
beklemek Konevi'nin hemşehrilik hakkı olsa gerqktir. Çünkü Sad
reddin Konevi, bu rusbesiyle Konya adını dünyaya duyuran değerli 
bir mütefekkirimizdir. 


