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715 (1315) veya 716 yılında doğdu. 
Memleketi Konya'da öğrenim gördükten 
sonra genç yaşta ailesiyle birlikte Dı
maşk'a yerleşti. Taceddin İsmail b. H alli 
et-Tebrizl'den ve diğer bazı hocalardan 
ders aldı. İki defa Kahire'ye gitti, burada 
ve Kudüs'te bir müddet kaldı . Daha son
ra tekrar Dımaşk'a döndü. S Cemaziyela
hir 788'de (4 Temmuz 1386) Dımaşk'ta ve
fat etti. Bazı kaynaklarda cemaziyelewel 
ayında öldüğü belirtilir. 

Usul ve füruda geniş bilgi sahibi olan 
Konevi'nin, döneminde Haneti uleması
nın önde gelen şahsiyetleri arasında yer 
aldığı, çeşitli ilimlerde ve özellikle meani 
ve beyanda önemli bir yeri olduğu belir
tilir. Hayatının sonlarına doğru hadisle da
ha çok ilgilendiği kaydedilen Konevi. fık
hl meselelerde hadisiere dayanarak dört 
mezhebin görüşlerine muhalif tercihler
de bulunmuştur. 

Şemseddin Konevi'nin zahid bir kişi ol
duğu, münzevi bir hayat yaşadığı, kendi
sinin ve çocuklarının resmi görev alma
dığı, yakınlarına da bu yönde telkinde bu
lunduğu , emir bi01-ma'rGf nehiy ani'l
münker hususunda çok hassas olduğu 
kaydedilir. Devlet yöneticilerinin hediye
lerini kabul etmemiş, sultanın, kadıların 
ve diğer devlet adamlarının saygısını ka
zanmış ve tavsiyeleri dikkate alınmıştır. 

Geçimini at yetiştiriciliği , savaş aletleri 
yapımı ve bostancılıkla sağlamıştır. At ti
careti amacıyla Sayda ve Beyrut'a gidip 
geldiği, bir defasında Beyrut'ta savaşa 
katılarak sahilde bir burç inşa ettiği be
lirtilir. 

Eserleri. 1. Dürerü '1-bil;ô.r fi'1-me~ô.
hibi'1-erba'ati'1-a{J.yô.L İbnü's-Saati'nin 
Mecma'u'1-bal;reyn adlı eserinde yer 
alan Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Muhammed 
b. Hasan eş-Şeybani, Züfer b. Hüzeyl, 
imam Şafii ve Malik' in görüşlerine Ah
med b. Hanbel'in görüşleri de ilave edil
mek suretiyle kaleme alınan bir eserdir. 
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Konular klasik fıkıh kitaplarındaki tasnife 
uyularak düzenlenmiş. mezhep imamla
rının ittifak ve ihtilaf ettikleri meselelere 
ayrı ayrı işaret edilmiştir (Süleymaniye 
Ktp., Uileli. nr. 915 , Reş id Efendi , nr. 196. 

Kılıç Ali Paşa, nr. 450, Carullah Efendi. nr. 
640, Reisülküttab Mustafa Efendi, nr. 330, 
Ayasofya, nr. 2244 , Fatih, nr. 1628; Nuru
osmaniye K tp., nr. 1523; TSMK, lll. Ahmed, 
nr. 1035; Amasya Beyazıt Ktp., nr. 146 1; 

Darü 'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 2598 [ ei-Fık

hu'I-Haneff. nr. 15 3]; ayrıca bk. Brockel
mann. GAL, ll, 97). Esere İbn Vehban. İbn 
Kutluboğa, Zeynüddin el-Ayni. Şemsed
din Muhammed b. Muhammed ei-Buhari 
(Gurerü'l-e?kar, Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 823, İzmir, nr. 777, Molla Çelebi, 
nr. 86, Relsülküttab Mustafa Efendi , nr. 
341; N uruosmaniye Ktp. , nr. 1582- 1583). 
Şehabeddin Ahmed b. Muhammed b. Hı

dır ( el-Gauş li-il!:tibasi nefa'isi 'l-esrari 'l-mü
de'a fi Düreri 'l- biJ:ıar, Süleymaniye K tp .. 
Fatih, nr. 1703, Hekimoğlu Ali Paşa . nr. 343, 
Mesih Paşa, nr. 4; Adana il Halk Ktp., nr. 
247) ve Ganim ei-Bağdadi (Süleymaniye 
Ktp., Laleli, nr. 972) şerh yazmış. ayrıca 
kitabı Ebü'I-Mehasin Hüsameddin er-Ru
havl e1-Bil;ô.rü 'z-zô.{J.ire adıyla (i ü K tp ., 
AY, nr. 3222; Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, 
nr. 1621. Fatih, nr. 1494- 1499, Laleli, nr. 
823-824, Mahmud Paşa. nr. 171-173, 232) 
manzum hale getirmiştir ( Keşfü '?-?Unun, 

I, 746; Brockelmann, GAL Suppl., ll, 90) . 
z. Şerl;u Mecma'i'1-bal;İeyn. Kaynak
larda Şemseddin Konevi'nin Mecma'u '1-
bal;reyn 'i önce on cilt halinde şerhettiği, 
daha sonra da altı cilt halinde telhis etti
ği kaydedilir. 3. Şerl;u Te1(J.işi'1-Miftô.l; . 

Sekkaki'nin Miftdl;u '1- 'uJUm'unun bela
gata dair olan üçüncü bölümü üzerine 
Kazvlni tarafından Tel(J.işü '1-Miftô.l; adıy
la yazılan muhtasarın şerhidir. 4. Mu(J.
taşarü'1-Mufaşşal. Zemahşeri'nin nahve 
dair eserinin ihtisarıdır. s. Mu{].taşaru 
Şerl;i Müs1im. Nevevi'nin e1-Minhô.c ad
lı Şal;il;-i Müslim şerhinin ihtisarıdır. 6. 
Şerl;u 'Umdeti'n-Nesefi. Ebü'I-Berekat 
en-Neseti'nin 'Umdetü'1-'a~a'id adlı ese
rinin şerhidir. 7. Risô.le ii l;a~~ati't-tev
l;i d . Kitap ve Sünnet' e uygun olarak tev
hidin hakikatini anlatan bir çalışmadır 
(Süleymaniye Ktp ., Yazma Bağı şla r, nr. 

4 34 5/16). 8. Risô.1e ii cevô.zi icô.reti'1-
i~tô.' . Orduya ikta edilen arazi ve akarın 
kiraya verilip verilerneyeceği meselesine 
dair bir risaledir (Süleymaniye Ktp., Da
mad İbrahim Paşa, nr. 680; Laleli. nr. 951; 

nr. 1268). 9. Şerl_ıu'ş-Şec.ereti'n,Nu'mô.
niyye fi'd-Dev1eti'1- ' O§mô.niyye. Muh
yiddin İbnü'I-Arabl'ye nisbet edilen eserin 
şerh i dir ( Köprülü Ktp .. Hacı Ahmed Paşa, 

n r. ı 3 2) . Kaynaklarda Şemseddin Kone
vi'ye daha başka eserler de nisbet edil
mektedir. 

Semseddin Konevi'nin Dürerü 'l-bihar adlı eserinin ilk ve son sayfa ları (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 915) 
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KONFÜÇYÜSÇÜLÜK 

Konfüçyüs'e nisbet edilen 
dini, ahlaki, sosyal, politik, 

ekonomik konularla ilgili 
inanç ve uygulamaların bütünü. 

_j 

Çin'in yerli ve mill! dinlerinden biri olup 
ismini Konfüçyüs'ten almıştır ve önceki 
dönemlerden beri Çin'de var olan tabii 
dinin üzerine temellendirilmiş bir ahlak 
sistemidir. Çin'de Ju Chiae (bilginlerin öğre
tisi) ve K'ung Chiao (Konfüçyüs'ün öğretisi) 
diye adlandırılan Konfüçyüsçülüğün kök
leri Konfüçyüs'ten öncesine, Ju diye bili
nen bir bilgin sınıfının öğretilerine kadar 
gider (DCR, s. 204; Pike, s. 108). 

A) Konfüçyüs'ün Hayatı. Konfüçyüs 
milattan önceSS1'de Çin'de Lu eyaleti
nin Tsou şehrinde doğdu. Konfüçyüs is
minin Batı dillerindeki karşılığı olan Con
fucius , K'ung Fu-tzu'nun ( üsta t. fil ozof 
Kung) Latince şeklidir. Çince'de K'ung 
Ch ' iu diye bilinen Konfüçyüs'ün hayatı 
yoksulluk içinde geçmiş. on beş yaşından 
itibaren kendini ilm e vermiş. yirmi yaşın
da iken açtığı okulda öğrenci yetiştirmeye 
başlamıştır. Onun hedefi yeni görüşler or
taya koymak değil eskilerin hikmetli söz
lerini aktarmaktı. Belli aralıklarla küçük 
memuriyetlerde bulunmuş , elli yaşında 
kendisine devlet şOrasında görev veril
miştir. Konfüçyüs, eski bilgelerin fazilet
lerini yeni nesillere aktarmak suretiyle · 
geçmişin seçkin idarecilerinin Çin'e barış 
ve huzuru nasıl getirdiğini gösterıneyi 
amaçlıyordu (DCR, s. 204). Bu sebeple 
kendini tanıtmak ve ülke yönetimiyle il
gili düşüncelerini pratiğe dönüştürmek 
için on üç yıl dolaşarak düşüncelerini an
latmış, 483'te Lu'ya dönmüş, ömrünün 
geri kalan kısmında araştırma yapmış ve 
öğrenci yetiştirmiştir. 

Bir eğitimci olarak son derece başarılı 
olan Konfüçyüs gençleri politik görevlere 

hazı rlıyor. öğrencilerini edebiyat. tarih, 
felsefe ve ahlak eğitimi almaya teşvik 
ediyordu. Milattan önce 479'da vefat eden 
Konfüçyüs hayatını şöyle özetlemiştir: 
"On beş yaşında iken kendimi öğrenmeye 
verdim. Otuz yaşında irademe sahip ola
bildim. Kırkyaşında şüphelerden uzaklaş
tım. Elli yaşında Gök'ün emrini öğrendim. 
Altmış yaşında seziş yoluyla her şeyi kav
radım. Yetmiş yaşında doğru olan şey
lere zarar vermeden kalbimin isteklerini 
yerine getirebildim" (Konuşmalar, s. 23-
24) 

Konfüçyüs'ün ideal insan ve ideal top
lum fikri kendisini ideal bir hükümet dü
şüncesine sevketmiştir. Çünkü onun za
manında iyi bir hükümet yoktu ve halk ıs
tırap içindeydi. Konfüçyüs'ün idealindeki 
hükümet. bütün insanların iyiliği için ça
lışan ve halkın güvenini kazanan bir yö
netimdi. Aynı zamanda o, korku ile yöne
tilen devleti değil hükümdarta tebaası 
arasında karşılıklı anlaşma bulunan ortak 
bir idareyi savunmuştur (DCR, s. 203-
204). 

Konfüçyüs'ün etkisi, öğrencileri ve ta
kipçileri sayesinde ölümünden kısa süre 
sonra görülmeye başlanmış. Han hane
danlığı zamanında (m .ö. 206-m.s. 225) 
şöhreti iyice artmış. bu dönemde onu 
tanrılaştırma teşebbüsleri bile olmuştur. 

Böylece Konfüçyüs, yeni bir din ortaya 
koymayı düşünmediği halde Lu'nun pren
si onun adına bir mabed inşa etmiş ve 
ona kurbanlar sunulmaya başlanmıştır. 
Konfüçyüs'ün öğretileri daha sonra im
parator tarafından Gök' e yapılan ibadet
le irtibatlandırılmış . Çin yönetimine bağlı 
bütün bölgelerde Konfüçyüs'e de ibadet 
edilmesi emredilmiş ve Konfüçyüsçülük 
Çin'in resmi ve milll dini haline getirilmiş
tir. Bu gelişmede, imparatorun Gök'ün 
oğlu olduğu şeklindeki tasawurunu dinin 
merkezine yerleştirmesi etkili olmuştur 
(Schimmel. s. 2I ; Brown, s. 90-94). 

Han hanedanlığı döneminden itibaren 
pek çok aile tarafından riayet edilen ata
tarla ilgili törenler bilgin sınıfının resmi 
kültü haline gelmiş , Konfüçyüs'e ibadet 
atalara tapınmanın özel bir uygulama 
şekli olarak telakki edilmiştir. 609'da her 
eğitim yerinde onun adına bir ma bed ya
pılması emredilmiş ve nihayet 1906 yılın
da imparatoriçe Dowager, Gök' e sunulan 
kurbanların aynısının Konfüçyüs'e de su
nulacağına dair ferman yayımiarnıştır ( Pi
ke, s. I 08- I 09). Konfüçyüs adına mabed
ler inşa etme geleneği XX. yüzyılın baş
larına kadar sürmüştür. 1934'te Konfüç
yüs'ün doğum günü olan 27 Ağustos mill! 

KONFÜÇYÜSÇÜLÜK 

tatil günü olarak ilan edilmiş ve Konfüç
yüsçülüğün etkisi Çin'de komünizm ihti
lalinden sonra da devam etmiştir. 

B) Kutsal Metinler. Konfüçyüs, öğren
cileriyle birlikte daha önceki Çin filozof ve 
bilginlerinin yazılarını bir araya getirip 
gözden geçirme işine girişmiş . özellikle 
yönetim, sosyal hayat ve törenlerle ilgili 
bilgileri derleyerek yaşayan ahlak ve ge
leneklerin devamını sağlamaya çalışmış
tır. Ayrıca öğrencileri de Konfüçyüs'ün ko
nuşmalarını toplamış. böylece Konfüç
yüsçülüğün kutsal metinlerini oluşturan 
ve "beş klasik" fYVou King). "dört kitap" (Se 
Chou) olarak bilinen iki koleksiyon ortaya 
çıkmıştır. Beş klasiği oluşturan kitaplar 
şunlardır: 1. Yi King (Değişiklikler kitabı) . 

Chou 1 diye de bilinir. Eski bir kehanet el 
kitabıdır. Metnin or[jinal kısmının Konfüç
yüs'ten önceye, Chou hanedanlığının ilk 
günlerine (m.ö. I 000) ait olduğu söylen
mekte, metin üzerinde yapılan yorumlar 
Konfüçyüs'e atfedilmektedir. Ancak Yi 
King'in uzun bir gelişim süreci sonunda 
bugünkü şeklini aldığı kabul edilir. Yi King 
çok sayıda dile çevrilmiş olup Çin klasik
leri arasında Avrupa ve Amerika'da en 
çok tanınanlardan biridir (DCR, s. 345 ). 
z. Şu King (Tarih kitabı) . Eski zamanlara 
ait belgeler (Shang Shu) diye de adlandırı
lan Şu King, Çin'in en eski tarih kitabıdır. 

Konfüçyüs öncesi dönemlere ait impara
torlar tarafından yapılmış konuşmalar
dan pasajlar ihtiva eder. 3. Şi King (Şiirler 
kitabı) . Çin şiirinin en eski derlemesidir. 
Batı Chou hi'medanlığı döneminde (m.ö. 
I I I l -770) revaçta olan 30S şiiri ihtiva 
eder. 4. Li King (Ayinler kitabı). Muhteme
len ilk Han hanedanlığı döneminde yazıl
mıştır. Kırk altı bölümden oluşur. Bazı bö
lümler Konfüçyüsçülüğün incelenmesi 
açısından son derece önemlidir. Herkese 
ait görevleri ve bilhassa hükümdarlık ada
bı nı öğrettiğinden Çin'in birinci derece
de kutsal metinleri arasında yer almıştır. 
Aynı zamanda ibadet, t oplum ve aile iliş
kileri hakkında yazılmış bir kurallar kita
bı olan eserde din! inançlara dair kesin 
esaslara rastlanmaz. Li King, Çin medeni
yet ve ahlakına dair etkili bir rehber olup 
asırlar boyunca hakkında ciltler dolusu 
yorumlar meydana getirilmiştir. S. Ch'un 
Ch'iu (i lkbahar ve sonbahar vekayi'nameleri). 
İlk Konfüçyüsyen tarih olup Konfüçyüs'ün 
doğduğu yer olan Lu eyaletinde milattan 
önce 480'de bizzat Konfüçyüs tarafından 
derlenmiş olduğu söylenmektedir. Milat
tan önce 722-481 yılları arasında Lu'da 
görev yapan on iki idareci dönemindeki 
olayları kapsar; eser Lu eyaletinin bir tür 
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