
na yepyeni bir anlayışla itibar kazandırıp 
ekol oluşturmuş . özellikle An Paşa' nın sa
darette geliştirdiği sistem uzun süre düs
tur kabul edilmiştir. Daha sonra sadraza
mm yetkileri ve sıfatı konusu yeniden ele 
alınmıştır. 1876 anayasasında "vekil-i mut
lak" kavramına yer verilmemiş, 27-28. mad
delerde sadaret ve meşihatın güven du
yulan kimselere padişah tarafından veri
leceği, Meclis-i Vükela'nın sadrazarnın baş

kanlığında toplanıp iç ve dış meseleleri gö
rüşeceği ifade edilmiştir. Tanzimat devrin
de üç büyük sadrazamdan sonra özellik
le ll. Abdülhamid zamanında çok sık sad
razam değişikliği olmuş, Batı lı büyük dev
letlerin ve elçilerinin müdahalesiyle tayin , 
azil ve değişiklikler görülmüştür. 1876'dan 
sonra kırk sekiz sadaret değişikliği olmuş
tur. Bu sık değişimin Batılı devletlerce Bil
bıali 'ye verilen ültimatomlara bir cevap 
olduğu düşünülmektedir. 1838'de kısa bir 
süre sadrazam yerine başvekil tabiri kul
lanılmış. ll. Mahmud'un ölümünden son
ra Sultan Abdülmecid'in Koca Hüsrev Pa
şa'yı sadrazam tayiniyle nihayete ermiş
tir. 4 Kasım 1922'de son sadrazam Ah
med Tevfik Paşa'nın istifası ile sadrazam
lık kurumu fiilen ortadan kalkmış, bu gö
revi Ankara hükümetinin başvekili devral
mıştır. 

Sadrazamların biyografilerini içeren bir
birinin devamı niteliğinde eserler yazılmış

tır. Osmanzade Ahmed Taib'in Hadika
tü'l-vüzerd'sı ve zeyilleri bu konuda stan
dart bir eser olmakla birlikte eserde Os
manlı sadrazamları fonksiyonel olarak ele 
alınmamış, sıfat ve yetkileri konusunda 
bilgi verilmemiştir. Bu serinin devamı ola
rak hazırlanmış olan ve Mehmed Emin An 
Paşa'dan Ahmed Tevfik Paşa'ya kadar otuz 
yedi sadrazarnın etraflı biyografisini içe
ren İbnülemin Mahmud Kemal'in Osman
lı Devrinde Son Sadnazamlar adlı kita
bı büyük kısmı şifahi kaynağa ve hatıraya 
dayanmakla birlikte çok daha tatminkar 
bir eserdir. M. Zeki Pakalın 'ın Son Sadra
zamlar ve Başvekiller' i de (I-V, istanbul 
ı 940-1948) bu arada zikredilebilir. Vekayi'
namelerde sadrazamların tayin ve azilleri, 
savaş ve barış dönemlerindeki önemli ic
raatları başta olmak üzere merasimlerine, 
elçi kabullerine, vefat haberlerine ve bu 
münasebetle bazı kısa değerlendirmele
re yer verilmektedir. Bazı Osmanlı vekayi'
namelerinde bilhassa vefat sebebiyle ge
niş sayılabilecek sadrazam biyografilerine 
rastlanmaktadır. Katib Çelebi Takvimü 't
tevdrih'te , Şem'danizade Esmdrü't-tevd
rih'te kendi zamanlarına kadar gelen sad
razam listeleri vermiştir. Sicill-i Osmdni'-

de alfabetik olarak diğer biyografiler ara
sında sadrazamlar da sıralanmıştır. Sad
razamların tayin ve azillerini, görev süre
lerini yıl, ay ve gün olarak gösteren, konu
sundaki en sıhhatli liste İsmail Hami Da
nişmend'in İzahlı Osmanlı Tarihi Kro
nolojisi'nde bulunur. Danişmend'in sad
razamların ırki menşelerine sapiantı de
recesinde vurgu yapması. devşirme kö
kenli sadrazamların başarılarını küçüm
sernesi ve yer yer onları devlete karşı sa
dakatsizlikle suçlaması bu eserin en zayıf 
tarafıdır. Öte yandan sadrazamların dev
let işlerinde nasıl davranması gerektiği ko
nusunda eski Türk-İslam devlet geleneği 
çerçevesinde nasihatname türünde birta
kım eserler de mevcuttur. Bunların ara
sında özellikle Lutfi Paşa'nın Asalname'
si daha önce yazılmış siyasetname, nasi
hatü'l-müiQk, nasihatü'l-vüzera literatü
rü içinde tecrübelerine dayanması sebe
biyle ayrı bir yere sahiptir. Nahifi'nin Na
sihatü'l-vüzerd'sı, Defterdar Sarı Mehmed 
Paşa'nın Nesdyihü'l-vüzerd ve'l-ümerd 
adlı eseri, Sarı Abdullah Efendi'nin Nasi
hatü'l-mü1Uk'ü de bu kategoriye giren ör
nekler olarak gösterilebilir. 
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SADREDDiN el-BASRI 
( IŞ~I ..:,;. ...\JIJ...w ) 

Ebü'I-Hasen Sadrüddin Ali b. Ebi'I-Ferec 
b. ei-Hasen (ei-Hüseyn) el-Basri 

L 

(ö. 659/ 1261) 

el-f:lamfise adlı eseriyle tanınan 
Arap .edebiyatı alimi. 

_j 

590 (1194) yılı civarında Basra'da doğ
duğu tahmin edilmektedir. Bir süre Bas
ra'da ve Dımaşk'ta yaşadı. Daha sonra Ha
lep, Bağdat ve Mısır'da bulundu. Döne
min ileri gelen devlet adamları, alim ve 
edipleriyle yakın ilişki kurdu. Bunlar ara
sında EyyQbTier'in Halep kolu hükümdan ei
Melikü'n-Nasır Selahaddin Yüsuf, son Ab
basi halifesi Müsta'sım-Billah, Mısır Mem
lük Sultanı 1. Baybars, Vezir İ bnü'I-Kıfti, ta
rihçi İbnü'I-Adim, Kemaleddin Muhammed 
b. Talha eş-Şafii, Yahya İbnü 'I-Kayserani 
ve İbn Malik en-Nahvi yer almaktadır. Bu 
kişilerin birçoğu el-ljamdse'ye takriz yaz
mış, Basri'nin ilim, irfan, edebiyat ve fa
ziletinden övgüyle söz etmiştir. Takriz ya
zanlardan biri olan İbnü'I-Adim 'in Tdri]]u 
ljaleb'inde Basri'nin uzun süre Halep'te 
kalmasına rağmen biyografisine yer ver
memesi, yine çağdaşı İbn Hallikan'ın Ve
feydtü'l-a'ydn'ı ile bunun tetimmesi olan 
İbn Şakir ei-Kütübi'nin Fevdtü'l-Vefe
ydt'ında bu eksikliğin telafi edilmemiş ol
ması , aynı şekilde Safedi'nin el- Vdfi bi 'l
Vefeydt'ında da yer almaması ilginçti r. 
Sadreddin ei-Basri'nin vefat tarihi olarak 
Keşfü'z, -z,unun gibi bazı eserlerde Hüla
gQ'nun Bağdat'ı işgal ettiği 656 (1258) yılı 
gösterilirse de Halep'in Hülagü tarafından 
yakılıp yıkıldığı 659 ( 1261) yılında Halep 
Hükümdan ei-Melikü'n-Nasır Selahaddin 
Yusuf'un beraberinde bulunduğu ve bu 
karışıklıkta yetmiş yaşlarında öldürüldüğü 

rivayeti gerçeğe daha uygun görünmek
tedir. 

Eserleri. 1. el-ljamdsetü'l-Başriyye . 

Hamase türü şiir antolojilerinin en hacim
lilerinden biridir. Eser hamase ve besale 
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(kah ramanlık şiir leri), medih ve takriz, te'bln 
ve risa (mersiye 1 ağıt şiirleri). edep, neSıb ve 
gazel (ayrılık ve aşk şiirleri), hica (yergi şiirle
ri), azyat (misafirperverlik şiirleri). mezem
metü'n-nisa, sıfat ve nuüt (tasvir şiirleri), 
siyer ve nüas (hayatı ve yaşlılık dönemini ele 
alan şiirler), mülah ve mücün (latif ve müs
tehcen şiirler) . inabe ve zühd olarak on iki 
bölüm halinde düzenlenmiştir. Antolojide 
çoğu Cahiliye, erken İslam ve Emevl de
virleri, şairlerinden kısmen de muhdes şa
irlerden olmak üzere 961 şaire ait 1661 ka
side ve kıta yer alır. Halep Sultanı el-Meli
kü'n-Nasır Yusuf'un emriyle tertip edilen 
antoloji 647 (1249) yılında kendisine su
nulmuştur. Basri, daha sonra yaptığı de
ğişiklik ve ilavelerle antolojisinin hacmini 
iki katına çıkarmış ve eserin mukaddime
sinde belirttiği üzere 654 ( 1256) yılında 
son AbbaSı halifesi Müsta'sım-Billah'a tak
dim etmiştir. Eserin kaynakları, başta Ha
lid! kardeşler (Halidiyyan) Muhammed b. 
Haşim ile Said b. Haşim'in ortak eseri olan 
el-Eşbah ve'n-nez,a'ir olmak üzere EbQ 
Temmam, Buhtürlve İbnü'ş-Şecerl'nin Jfa
mdse'leri, Cahiz'in Kitdbü'l-lfayevan'ı, 
Ebü Hilal el-Askerl'nin Divanü'l-me'anf
si, Ebü İshak el-Husrl'nin Zehrü'l-adab'ı, 
Ebü Ali el-Kall'nin el-Emali'si gibi eserler
le bazı şairlerin divanlarıdır. İlk defa Muh
tarüddin Ahmed tarafından neşredilen 
antolojiyi (I-ll, Haydarabad-Dekken ı 383/ 

ı 964) daha sonra bu neşrin eksiklik ve 
hatalarını gidermeyi amaçlayan Adil Cemal 
Süleyman yeniden yayımiarnıştır (I-III, Ka
hire ı 408/1 987) z. el-Mena]Sıbü '1- 'Ab
bdsiyye ve'I-metal]irü'l-Müstanşıriyye. 
Bağdat'ta son Abbas! halifesi Müsta'sım
Billah'ın son günlerine kadar Abbas! hali
feleri tarihidir. Eserde ayrıca Mısır Abbas! 
halifelerinin ilki olan ve 659 ( 1261) yılında 
Memlükler'in başşehri Kahire'de kendisi
ne biat edilen Müstansır-Billah'tan da söz 
edilmektedir. Eserin yazma nüshası Paris 
Bibliotheque Nationale'de bulunmaktadır 
(nr. 6144) 3. Kitabü'ş-Şatranç (Nuruos
maniye Ktp., nr. 3804). 
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SADREDDIN-i ERDEBILl 
( ~~) 1,)/.~f ).J.t;ı ) 

Sadrüddin Musa b. Safiyyiddin İshak 
b. Emlnidd!n Cebrail Erdebill 

(ö . 794/1392) 

Safeviyye tarikatı şeyhi 
(bk. SAFEVİYYE). 

SADREDDiN KONEVI 
( ı.S~,S l,)o!~f).J.t;ı ) 

Ebü'l-Meal! Sadrüddln Muhammed 
b. İshak b. Muhammed b. Yusuf Konevi 

(ö . 673/1274) 

Vahdet-i vücud düşüncesinin 
Muhyiddin İbnü'I-Arabi'den sonraki 

en önemli temsilcisi. 

_j 

_j 

Malatya'da dünyaya geldi. Yaygın görü
şe göre doğum tarihi 606 (1209) yılı civa
ndır. Babası Mecdüddin İshak önemli bir 
mutasawıf ve alim, aynı zamanda Anado
lu Selçuklu Devleti'nde üst düzey bir yö
neticiydi. Kaynaklarda Mecdüddin'in Sel
çuklu sarayı ile Abbasller arasında elçilik 
görevlerinde bulunduğu kaydedilmektedir. 
Mecdüddin, Selçuklu sarayında şehzade
lere hocalık yaptığından bazı rivayetlerde 
"sultanın şeyhi" lakabıyla anılmıştır. Sad
reddin'in annesinin Selçuklu sarayına men
sup olduğu nakledilir. Bu mensubiyetin ma
hiyeti hakkında farklı rivayetler vardır. Ba
zı menkıbelerde annesinin hükümdarın kız 
kardeşi olduğu vurgulanır. Konevi için söy
lenen "sultan oğlu" ifadesi böyle menkıbe
lere dayanır. Bazı menkıbelerde ise sulta
nın azatlı cariyesi olduğu söylenir. Bu men
kıbeler özellikle Mevlevl kaynaklarında zik
redilen. Konevi'nin zahidliği önemsemeyen 
"mülükane" yaşantısı hakkındaki rivayet
lere kaynaklık etmiş olmalıdır. 

Koneı1l, ailesinin imkanlarından yararla
narak dönemin önemli hocalarından ders 
aldı, dini ve felsefi ilimler alanında iyi bir 
öğrenim gördü. Babasının ona bıraktığı en 
önemli miras alim ve mutasawıflarla olan 
dostluğuydu. Bunların arasında başta ge
len isim Muhyiddin İbnü'l-Arabl idi. İbnü'l
Arabl, Mekke'de tanıştığı Mecdüddin İs
hak'ın daveti üzerine Dımaşk, Urfa ve Di

yarbekir yoluyla Malatya'ya gelmiş, bir sü
re onunla beraber kalmıştı. Bu dönemden 
itibaren İbnü'l-Arabl ile Mecdüddin arasın
daki arkadaşlık güçlenmiş ve sağlam bir 
dostluğa dönüşmüştü . Mecdüddin, men
kıbelerde sultanın çocuklarının eğitimi di
ye zikredilen bir görevle Konya'ya gittiğin-

de İbnü'l-Arabl de onunla birlikte veya bir 
müddet sonra Konya'ya gitmişti. Mecdüd
din'in ilişkileri sayesinde İbnü'l-Arabl'nin 
Selçuklu sarayı nezdinde yüksek itibar ka
zandığı ve önemli dostluklar kurduğu an
laşılmaktadır. Nitekim onun Selçuklu sul
tanlarıyla yakın ilişki içinde olduğu ve ken
dileriyle yazıştığı bilinmektedir. Bu müna
sebetlerin Konevi'nin hayatı ve fikri geli
şimi üzerinde önemli etkileri olmuştur. Ko
nev!' nin daha sonra yerleşeceği Konya'da 
üst düzey yönetici ve bilim adamlarıyla iliş
kileri büyük ihtimalle babası ve İbnü'l-Ara
bl ile başlayan bu ilişkilerin bir devamıydı. 

Sadreddin Konevi dokuz on yaşlarında 
iken babasını kaybetti. Mecdüddin'in ve
fatı üzerine İbnü'l-Arabl'nin onun dul eşiy
le evlendiği ve Konevi'nin üvey babası ol
duğu rivayet edilir (Lamil, s. 632). Bu ev
liliğin gerçekleşip gerçekleşmediğini belir
lemek güçtür. Bununla birlikte İbnü'l-Ara
bl ile Konevi arasındaki ilişki İbnü'l-Arabl'
nin ölümüne (638/1240) kadar devam et
ti. Konevl, bu ilişkinin bir şeyh-mürid iliş

kisi gibi başlayıp daha sonra entelektüel 
bir arkadaşlığa dönüştüğünü, İbnü'l-Ara
bl'nin sürekli yanında bulunduğunu, özel 
tasawufı tecrübelerine ve bilgilerine or
tak ve onun varisi olduğunu söyler. Kone
vi'nin çocukluğunda ve gençlik dönemin
de İbnü'l-Arabl'yle birlikte çeşitli bölgeleri 
dolaştığı anlaşılmaktadır. Menkıbelerde 

henüz küçük yaştayken tahammülü güç, 
ağır riyazetlere girdiğinden söz edilmesi 
onun çocukluğundan itibaren tasawufı 
hayatın içinde bulunduğunu göstermek
tedir. İbnü'l-Arabl'nin ölümünden bir sü
re sonra muhtemelen 1241 yılında Kon
ya'ya giden Sadreddin hayatının sonuna 
kadar burada yaşadı. Onun Konya'ya ge
lişi bir menkıbede Konya eşrafından biri
nin oğlunu tedavi etmesiyle irtibatlandırı
lır. Konevi'nin Mısır, Şam, Hicaz gibi bölge
lere gittiği, oradaki alim ve süfılerle ilişki 
kurduğu anlaşılmaktadır. Cami Nete]Ja
tü'I-üns'te onun bir süre Mısır'da ve Ku
düs'te bulunduğundan, hacca gittiğinden 
ve bir müddet orada kaldığından söz eder. 
Kendisi de Moğollar'ın Bağdat'ı istila ettiği 
tarihte Mekke'de olduğunu belirtir (Kırk 
Hadis Şerhi, s. 56) Sadreddin Konya'da 
vefat etti ve burada defnedildi. 

Konevl, İbnü'l-Arabl ve Mecdüddin İs
hak'ın da arkadaşı olan Evhadüddln-i Kir
man! ve Sa'deddln-i Hammüye ile yakındı 
(Lamil, s. 633) Menkıbelerde İbnü'l-Ara
bl'nin Konevi'yi Kirmanl'ye emanet ettiği 
ve birlikte hacca gittikleri aktarılır. Kone
vl'nin, Kirmanl'den aldığı bir seccadenin 
"teberrüken" mezarına konulmasını vasi-


