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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-



yet etmesi ona olan bağlılığını göstermek
tedir. Bir menkıbede Konevl'nin, "İki alim
den yararlandım, biri Evhadüddin, diğeri 
İbnü'I-Arabl'dir" dediği aktarılır. Her şeye 
rağmen Konevi'nin hayatındaki en önemli 
isim İbnü'I-Arabl'dir. Konevi kitaplarında 
en çok İbnü'I-Arabl'den söz etmiş ve ge
nellikle "şeyh" veya "imam" diyerek bağ
lılığını dile getirmiştir. Konevi ölümünün 
ardından İbnü'I-Arabl ile "vakıa"larda gö
rüştüğünden söz eder. Bu güçlü ilişkilere 
rağmen aralarında bazı üslüp ve yaklaşım 
farkları bulunduğu söylenebilir. İbnü'I-Ara
bl, Konevi kadar sistemli ve düzenli bir 
müellif sayılmaz. Onun muhatapları Kone
vi'ye göre daha geniş bir kitledir ve tem
sil ettiği ilim adamı tipi de Konevi'ye göre 
geleneksel anlamıyla alim tipidir. Tasawu
fun çok özel bir alanında eser veren Kone
vi'nin üslübu olabildiğince felsefidir. İbnü'I
Arabl ile Konevi arasındaki üslüp ve yak
laşım farkı tasawuf geleneğinde her iki 
düşünürü tanımlamak için kullanılan , "İb
nü'I-Arabl süfi hakim, Konevi ise hakim 
sQfidir" sözünde ifadesini bulur. Konevi'
nin Mevlana Celaleddin-i Rüml ile olan ya
kın dostluğu da bilinir. Mevlevl kaynakla
rında yer alan ve Mevlevl bakış açısının 
etkilerini taşıyan menkıbelerin önemli bir 
kısmı, tasavvuf muhitlerinde anlatılan ba
zı hadiselerin Mevlana ve Konevi ile ilişki
lendirilmesiyle kurgulanmış görünür. Ana
dolu'da gelişen iki büyük tasawufı düşün
ce ekolünü temsil edecek olan Ekberi-Ko
nevi geleneğiyle Mevlevllik arasındaki bazı 
farkları vurgulayan bu menkıbelerde Mev
lana geleneksel anlamıyla bir mutasawıf, 

Konevi tasawuf kitaplarında tanımlanan 
ehl-i zahir olarak tasvir edilmektedir. Aynı 
zamanda Konevi üst düzey kesimlerle irti
batı olan bir kişidir ve bunun bir tür bö
bürlenme anlamına geldiği ima edilir. Mev
lana ise sıradan insanlarla seçkin insanları 

Sadreddin Konevi cami i ve Türbesi-Konya 

etrafında toplamış bir süfidir. Bunun ka
nıtlarından biri. Mevlana'nın çevresindeki 
insanların toplumun bütün kesimlerinden 
gelen kimselerden oluşmasıdır. Öte yan
dan Mevlana'nın cenaze namazını Konevi'
nin kıldırmasını vasiyet etmesi iki düşü
nürün arkadaşlığının başka bir kanıtı ola
rak zikredilir. 

Düşünceleri. Sadreddin Konevl, İbnü ' I
Arabl ile birlikte tasawufu yeni bir döne
me ve aşamaya taşıyan bir süfidir. Bu ye
ni döneme kelam tarihiyle ilişkilendirilerek 
müteahhirln sQfıler devri veya tasawufun 
iç gelişim süreci dikkate alınarak olgunluk 
dönemi denilebilir. İ bnü ' I-Arabl ve Konevi 
daha çok olgunluk dönemi nitelemesini 
kabul eder görünmektedir. Ebü Nasr es
Serrac, Abdülkerlm ei-Kuşeyrl, Muham
med b. İbrahim ei-Kelabazl gibi süfılerin 
eserlerinde görülen tasawuf "batıni fıkıh"

tı. Bu süfıler tasawufu Sünniliğin itikadl 
ve amell ilkeleriyle uyumlu biçimde yorum
lamıştır. Serrac hadis. tefsir. kelam ve fı
kıh gibi ilim dallarının karşısında tasawu
fun manevi ve kalp alanıyla ilgili bir ilim 
olduğunu söylemiş, Kuşeyrl aynı yoldan gi
derek süfılerin kavram üretme hakların
dan söz etmiş ve tasawufu bir ilim şeklin
de görmek gerektiğini belirtmiş, Kelabazl 
de Ehl-i sünnet inancıyla süfilerin inanç
ları arasında uyum bulunduğunu kanıtla
maya çalışmıştır. İ bnü'I-Arabl ve Konevi 
döneminde tasawuf, hadis ve fıkıh gibi 
dini ilimiere göre değil başta felsefe olmak 
üzere İslam düşüncesinin teorik ilimlerine 
göre ele alınmıştır. Konevi tasawufu "ilm-i 
ilahi" (metafizik) olarak tanımlar ( Tasavvuf 
Metaftziği, s. 9) . Ona göre felsefi ilimlerde 
metafizik diğer tikel ilimlerle nasıl bir iliş
ki içindeyse süfilerin bilgi alanlarına adı
nı veren ilm-i ilahi de aynı işieve sahiptir. 
Böylece yeni bir tasawuf anlayışı gelişti
ren Konevi bu yönüyle İslam düşüncesin
de Kindl, Farabi ve İ bn Slna ile oluşan , an
cak Gazzall ile belli bir ölçüde zayıflayan 

met afizik tasawurunu tasawufı tecrübe 
ekseninde yeni bir şekilde yorumlayan, di
ğer bir ifadeyle İbn Slna'nın metafizik bil
ginin imkanı iddiasını Gazzall ve diğer ya
zarların eleştirel yaklaşırnma rağmen ye
niden ele alan bir düşünürdür. 

İlimlerin Sınıflandınlması . Sadreddin Ko
nevi, temel eseri MiftdJ:ıu'l-gayb'da ilim
lerin sınıflandırılmasına dair kitaplarda di
le getirilen hususları olduğu gibi benim
ser. Bunların başında ilmin ne anlama gel
diği, bir ilirnde konu, meseleve ilkelerin 
niteliği ve ilimler arası ilişkiler gelir. Bura
dan hareketle önce metafiziğin bir ilim ol-
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ması üzerinde durur. Metafizik bir ilim ise 
onun öncelikle herkes tarafından kabul 
edilmiş. tartışmaya açık olmayan bir ko
nusu olmalıdır. Konevi'ye göre metafiziğin 
konusu Tanrı'nın varlığıdır. Bu mesele onun 
İbn Sina'nın metafizik anlayışından ayrıl
dığı hususlardan biridir. Metafiziğin konu
sunun varlık olmak bakımından varlık ol
duğunu söyleyen İbn Slna ( Kitabü'ş-Şifa: 
Meta{tzik, s. ı 0) bu görüşünü zihnin hiç
bir şekilde inkar ederneyeceği en nihai ger
çekliğin varlık olmasına dayandırmıştı . Ona 
göre Tanrı'nın varlığı herkes tarafından ka
bul edilmiş değildir, bu sebeple de meta
fiziğin konusu sayılamaz. Tanrı'nın varlığı 
metafiziğin kanıtlamak istediği bir mese
le sayılabilir. Konevi ise Tanrı 'nın varlığının 

metafiziğin konusu olması gerektiğini be
lirtir. Bunun sebepleri üzerinde fazla bir 
açıklama yapmasa bile, "Varlık olmak ba
kımından varlık haktır" şeklindeki cümle
siyle meseleyi başka bir boyuta taşır. Tan
rı ' nın varlığının metafiziğin konusu sayıl
ması Konevi'ye bu ilmi farklı isimlerle ad
landırma imkanı verir. Bu sayede o meta
fizik için "ilm-i ilahi, marifetullah, ilm-i 
tahkik" gibi tabirler kullanır. ilm-i tahkik 
özellikle kesin bilgiye ulaştıran yönteme 
gönderme yapan bir nitelemedir. Aynı kök
ten gelen muhakkik ise onun İbnü'I-Arabl 
ve kendisi gibi sfifilerin yanı sıra gerçek 
kelam ve felsefe bilginleri için kullandığı 
bir isim dir. Bu yaklaşım Konevi'nin ilimler 
arası ilişkiler konusundaki olumlu tavrının 
bir sonucudur. Konevi metafiziğin konu
sunu Tanrı 'nın varlığı olarak belirledikten 
sonra onun mesele ve ilkelerini ele alır. 
Ona göre metafiziğin meselesi Tanrı-alem 
irtibatını açıklamaktır. Tanrı-alem irtibatı, 

başta Miftdf:ıu '1-gayb olmak üzere Ko
nev!' nin kitaplarında bütün düşüncelerin 
ilişkili olduğu en önemli meseledir. İlahi 
isimler metafizik yapmayı mümkün kılan 
araçlar ve ilkelerdir. Bu sebeple ilahi isim
ler yeni dönem tasawufunun en önemli 
araştırma alanı o lmuştur. Konevi metafi
ziğin konu, mesele ve ilkelerini belirleme
sinin ardından onun ilimlerle ilişkisini ve 
görevini ele alır. Bütün ilimierin en şeref
Iisi ve en üstünü olan metafizik öncelikle 
sahih ilhamla batı! ilham, ilham ve keşif 
türleri gibi hususları doğru değerlendir
meye imkan verir. Bu metafiziğin üst ve 
düzenleyici bir ilim olmasıyla ilgilidir. Ko
nevl'nin metafiziğe yüklediği bu görev ve 
anlam İbn Slna'nın metafiziğin görevleriy
le ilgili görüşünün bir yansımasından iba
rettir. Ona göre metafizik bütün tasavvu
fı bilgileri, keşifleri , ilhamları ve müşahede
leri değerlendiren , onları tashih eden ilim 
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olduğu gibi metafizik yapan muhakkik de 
bütün sufıleri ve onların bilgilerini değer
lendirebilecek konumdadır. 

Bilgi Görüşü. Kuşeyri, Serrik ve Kela
bazi gibi sufıler tasawufı yöntemin ve bu 
yöntem sayesinde ortaya çıkan bilgilerin 
meşruiyet sorununu fıkıh-kelam ilim ge
leneğinin kavramları ve anlayışıyla ele al
mışlardı. Konevi ise daha kapsamlı biçim
de tasawufı yöntem diye isimlendirdiği 
şeyi akılcı yönteme karşı hakikate ulaştıran 
bir yol olarak savunur (Fatiha Suresi Tefsiri, 
s. 52) Onun bu yaklaşımı tasawuf tarihi
nin gelişim sürecindeki en önemli aşama
lardan biridir. Konevi'ye göre insanı ger
çeğe ulaştıran iki yöntem vardır. Birincisi 
delilden hareketle gerçeğe ulaşmayı amaç
layan yöntemdir. Konevi'nin istidlal yönte
mi dediği bu yöntem, öncelikle filozof ve 
kelamcılar tarafından kullanılmakla birlik
te sufıler de belirli konularda onu kullana
bilirler. Nitekim bizzat kendisi birçok ve
sileyle bu yönteme başvurur. İkinci yön
tem kalbin arındırılması , ahiakın yetkinleş

tirilmesi, iyi huylar kazanılması, riyazet ve 
mücahedelerle gerçeğe ulaşmayı hedefle
yen tasawufı yöntemdir. Konevi bu yön
temin insanı hakikate nasıl ulaştırdığı hu
susunda ayrıntılı açıklamalar yapar. Tasav
vufı yöntemin savunulması ve imkanları
nın açıklanması onun en önemli mesele
lerinden biridir. Konevi bu husustaki dü
şüncelerini iki bakımdan ele alır. Birincisi 
ilk yöntemin eleştirilmesi elir. Bu eleştiriler, 
ağırlıklı olarak metafizik bahislerde aklın 
kullanımı ve aklın sonuçta tenzih esaslı bir 
Tanrı tasawurunu ortaya koymasıyla ilgi
lidir. Konevi'nin bu eleştirileri GazzalY'nin 
eleştirilerini hatırlatır (Keklik, s. 6-7) . An
cak vardığı sonuçlar ve özellikle metafizik 
bilginin imkanı konusundaki teorisiyle Gaz
zall'den ayrılır. Konevi'ye göre aklın bilgi
ye ulaştıran gücü kıyas yönteminden gelir. 
Ancak bu yöntem özellikle metafizik ba
hislerde ve Tanrı hakkındaki bilgi konu
sunda zorunlu olarak başarısız kalır. Aklın 
başarısız kaldığı bu meselede tasawufı 
yöntem devreye girer ve insanı salt haki
kate ulaştırma işlevini üstlenir. Tasawufı 
yöntemi vahyin bir parçası şeklinde gören 
Konevi bunu savunurken aynı zamanda 
vahyi, nübüweti ve Tanrı'nın kendini in
sanlara tanıtmasını savunur. Metafızik alan
da tasawufı yöntem bir peygamberin ve 
vahyin rehberliğinde başarı kaydedebilir. 

Tann Anlayışı. Konevi'nin Tanrı anlayışı 
onun düşüncesinin en önemli kısmını teş

kil eder. Metafiziği ilm-i ilahi veya marife
tullah karşılığı olarak kullanması bunu gös
terir. Tanrı'nın mutlak varlık olduğunu be-
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lirtmesi (TasavvufMetafiziği, s. 21) Kone
vi'nin Tanrı tasawurunun en önemli yö
nüdür. Tanrı'nın mutlak varlık olması O'nun 
aynı zamanda zorunlu varlık olması de
mektir. Buradan hareketle Konevl, varlı
ğın ikinci yönünü temsil eden mümkün ve 
imkan alanına geçerek Tanrı-alem ilişkisini 

ele alır. Tanrı mümkünlerin varlık sebebi
dir. Konevi bu görüşlerini açıklarken İslam 
filozoflarının ve kelamcıların kullandığı ter
minolojiyi kullanır ve onların terimlerini ba
zı alanlarda yeniden yorumlar. Bu yönüyle 
vücub, imkan, sudur, yaratma, illiyet, se
bep, şart, vesilecilik gibi Tanrı-alem ilişki
sini açıklamada kullanılan kavramlar yak
laşık olarak diğer ilimlerde tanımlandığı 
şekliyle Konevi'nin metinlerinde yer alır. 
Ona göre Tanrı'nın alemi yaratması belirli 
bir sebebe dayanır. Bu sebep, daha önce 
İbnü'l-Arabl tarafından ayrıntılı biçimde 
açıklanmış olan Tanrı'nın bilinme arzusu
dur. Bu arzu gerçekte ilahi isimlerin ve ni
teliklerin kemallerini görme talebidir. Çün
kü Tanrı'da iki tür kemal vardır. Birincisi 
zatından kaynaklanan kemaldir. Bu kemal 
Tanrı'nın aşkın ve müteal yönüdür ve bu 
yönüyle Tanrı herhangi bir şekilde alemle 
ilgili değildir ( Vahdet-i Vücud ve Esasları, 
s. 9). İkinci tür kemal ilahi isim ve nitelik
lerin kemalidir. Bu kemalin gereği alemin 
yaratılmasıdır. 

Konevl, Tanrı'nın alemi yaratmasını bir 
suctur şeklinde düşünür ve bu durumda 
İbn Sina'nın yaratılış görüşüne yaklaşır. 
Konevi'ye göre hangi kavramlar kullanı
lırsa kullanılsın bir yaratılış teorisinin en 
önemli yanı onun yaratanlayaratılan ara
sındaki ilişkiyi tesis edebilmesidir. Ona gö
re yaratma sonuçta bir benzerlik meyda
na getirir. Bir şeyden kendine tamamen 
zıt bir şey meydana gelemeyeceği gibi ya
ratılış sürecinde bir şeyin kendini yinele
rnesi de söz konusu değildir. Şu halde ya
ratılan şey bir açıdan kaynağından farklı

laşırken bir açıdan ona benzer ( Tasavvuf 
Metafiziği, s. 14). Bu farklılık Konevi'ye gö
re itibaridir ve yaratma ancak böyle bir 
itibari durumla açıklanabilir. Bu durum
da Konevi için en önemli mesele yaratılan 
şeyle yaratan arasındaki benzerliğin sür
dürülmesidir. Bu nokta onun varlık ve bilgi 
arasında kurduğu ilişkiyi anlamak için mer
kezi öneme sahiptir. Konevi'ye göre bir şe
yin varlığı ve var olma tarzı ile onun bilgi 
imkanları aynıdır. Diğer bir ifadeyle varlık 
ve bilgi bir şeyin iki farklı yönüdür. 

Sadreddin Konevi s udur düşüncesinin 
özünü teşkil eden nedenselliğe eleştiriler 
yöneltir ve bu hususta başka konularda 
eleştirdiğ i kelamcılara yaklaşır ( Sadreddin 

Konevr ve Nasreddin Tus[ Arasında Yaztş
malar, s. 71) . Ona göre suctur sisteminin 
bir tür nedensellik taşıdığı kesindir. Ancak 
bu nedenselliği zorunlu ve Tanrı ile alem 
arasındaki tek ilişki biçimi ve yönü say
mak yanlıştır. Tanrı bu nedenselliği aşa
rak bir şey yaratabileceği gibi bunun so
nucunda yaratılan şey hakkında nedensel
lik zincirini aşıp bilgi edinmek mümkün
dür. Bu yaklaşım suctur teorisinin en önem
li yönünün kırılması ve aşılması demektir. 
Böylece Konevi'nin varhk görüşü iki ana 
ekolün etkilerini taşımıştır. Birincisi teori
nin sistematik ve form el kısmında ortaya 
çıkan felsefe etkisidir. Konevi burada fi
lozofların suctur teorilerini geniş biçimde 
kullanır. Bu bağlamda sudur, akıllar, ilk 
akıl , arş, kürsü, felekler, nefis gibi terim
ler Konevi'nin kitaplarında sıkça geçer. Bu 
genel benzeriikiere rağmen suctur düşün
cesinin özünü teşkil eden nedensellik ba
ğını zorunlu bir ilişki saymayı reddederek 
vesileciliğe geçer. Konevi bu defa filozof
lardan ayrılır ve kelamcılarla benzer gö
rüşleri dile getirir. Onun varlık görüşü, sis
tematik ve formel yapısı bakımından su
dur teorisi iken sistemin içi kelamcıların 
cevher-araz teorisiyle işlenmiştir. 

Varlıklar belirli bir silsile sonucu "bir" den 
çıkarlar (Tasavvu{Metafiziği, s. 23) Varlık

ların birden çıkarak var oldukları mertebe
ye kadar ulaştıkları yol "nüzOI" diye isimlen
dirilir. Nüzul gerçekte kelamcıların yarat
ma dedikleri şeydir. Konevi bu anlamda 
yaratma, icat, ibda gibi terimleri kullandı
ğı gibi sud ur, ismar, intac gibi felsefi yönü 
öne çıkan terimler ya da zuhur, tecelli gi
bi tasawufı yönü öne çıkan terimleri kul
lanır. Konevi'nin suctur teorisinin neden
selliğini vesileciliğe çevirdiği yer onun dina
mik Tanrı tasawurunun dile getirildiği yer
dir. Bu nedenselliğin aşılması Tanrı ile alem 
arasındaki ilişkinin sürekliliği demektir. Di
ğer bir ifadeyle böyle zorunlu bir neden
sellik olmadığı için Tanrı alemi her an ve 
doğrudan yaratır. Burada ortaya çıkan kav
ram, İbnü'l-Arabl tarafından daha ayrıntı
lı biçimde işlenmiş olan "tecdld-i halk" ta
biridir. Tecdld-i halk Tanrı'nın alemi bir de
fada değil sürekli ve her an yeniden ya
ratmasıdır. Bu durumda alem Tanrı'nın 
karşısında iki anda baki kalmayan arazla
rın toplamı olarak kalır. Bu yaklaşım Ko
nevl'ye iki şeyi açıklama imkanı verir. Bi
rincisi Tanrı'nın her an eşyayı yaratması, 
ikincisi, birinci yaklaşımın zorunlu bir so
nucu olarak Tanrı'nın her an eşya ile birlik
te olmasıdır. Bu düşünce, Konevi'den önce 
kelamcıların filozoflara yönelttiği önem
li eleştirilerden olan Tanrı'nın tikellerle 



ilişkisi sorununun yeniden yorumlan ması
dır. Tanrı, alem ve içindekilerle tümel bir 
şekilde ilişki kurduğu gibi (sudOr silsilesi) 
her bir şeyle tikel ve özel bir ilişki içindedir. 
Konevi bunu varlığın daireselliği olarak açık
lar. Ona göre dini hayat böyle bir Tanrı ta
sawuruna dayanır. Konevi'nin Tanrı-alem 
ilişkisinde ulaştığı ikinci sonuç, onun genel 
varlık teorisini betimleyebilecek en önem
li kavram olarak Tanrı'nın eşya ile beraber
liğini vurgular. Alemle olan bu beraberlik 
aleme varlık vermektir. 

İnsan ve Nefis Görüşü. Konevi'nin varlık 
görüşündeki en önemli unsurlardan biri 
sudOr teorisinden hareketle geliştirdiği ne
fis teorisidir. Konevi nefsin bilinmesinin 
Tanrı'nın bilinmesinin aracı ve yolu olduğu
nu düşünmüştür. Ancak buradaki esas 
mesele nefsin mahiyetini tesbittir. Konevi 
bu konudaki görüşlerini ibn Sina yorumcu
su Naslrüddln-i Tüsl ile mektuplaşmala
rında dile getirmiş. ibn Sina'nın nefis te
orisi üzerinde birtakım değerlendirmeler 
yapmıştır ( Sadreddin Konevi ve Nasred
din Tüsi Arasında Yazışmalar, s. 78). Ta
sawufun bütün dönemlerde felsefeye en 
yakın olduğu konu nefis ve buna dayanan 
ahlak teorisidir. Bu husus Konevi'nin nefis 
tasawurunda daha açık biçimde görülür. 
Ona göre nefıs insanın hakikatine gönder
me yapan bir isimdir. Bu bakımdan onu 
insanın hakikati veya ruhu yahut başka 
şekilde adlandırmak mümkündür. insanın 
hakikati Tanrı'nın bilgisinde ezell bir haki
kat ve sfıret olarak bulunduğu halidir. Bu 
bulunma dışta var olma biçimlerinden ken
dini ayırt etmek için sübüt terimiyle anla
tılır. ilahi ilirnde mevcut olan şeye ise ayn 
ya da hakikat denilir. Konevi'ye göre bu 
ayn mahiyet ya da malfım-madfım diye 
isimlendirilen şeyle benzerlik taşır (Tasav
vuf fvleta{iziği, s. 23) Bu durumda ilahi 
ilirnde sabit hakikat ya da sabit ayn nef
sin hakikati olmaktadır. Aynı şey insanın 
dışındaki varlıklar için de geçerlidir. Bir şe
yin hakikatinden söz etmek o şeyin Tan
rı 'nın bilgisinde bulunuşundan söz etmek 
iken bir şeyin hakikatini bilmek Tanrı'nın 
bilgisindeki haliyle onu bilmek demektir. 
Konevl, buradan hareketle eşyanın haki
katlerini öğrenme görevi yüklediği meta
fiziği ilm-i hakaik diye adlandırır. insan ön
ce Tanrı'nın bilgisinde bir ayn olarak bu
lunmuştur. Bunu Konevi sübfıt şeyliği ola
rak isimlendirir (İlahi Nefha lar, s. 24). Bu 
yönüyle insanın hakikati gayr-i mec'fıldür, 
yani yaratılmış değildir. Ardından sudfır 
sistemindeki akıllar ve fetekler üzerinden 
bir yolculukla şehadet aleminde ortaya çı
kar. Bu süreçte mücerret bir haldeki ne-

fis, uğradığı alemlerden ve feteklerden ka
zandığı özelliklerle kesafet kazanarak şe
hadet mertebesine kadar iner. insanın ha
kikate ulaşması da kazandığı özelliklerden 
soyutlanarak nefsin indiği bu yolun çıkıl
masıyla gerçekleşir. Bu süreç urfıc diye ad
landırılır. ibnü'I-Arabl bu süreci tahlil mi'
racı şeklinde isimlendirir ki bu Konevi'nin 
düşüncesini de anlatan bir terimleştirme
dir. Konevi tasavvufun kullandığı nefsi arın
dırma ile ilgili bütün yöntemleri. bu yoğun
laşma ve kirlenmeyi ortadan kaldırarak nef
si arındırmayı ve soyutlamayı hedefler. Böy
lece Konevi nefis teorisiyle gerçekte bilgi 
görüşünü temellendirir. 

Sadreddin Konevi'nin düşüncesindeki 
merkezi kavram varlık, dolayısıyla Tanrı'
dır. Buradan zorunlu olarak ulaştığı ikinci 
kavram insandır. Bunlardan hangisi önce
lenirse öneelensin zorunlu biçimde diğe
rine ulaşılır. Çünkü insan olmadan varlığın 
anlamı olmayacağı gibi varlıktan ve Tanrı'
dan söz etmek zorunlu olarak insandan 
söz etmek demektir. Konevi'nin düşünce 
dünyası tam anlamıyla bir insan ve Tanrı
varlık tasawuruna dayanır. insan bu alem
de her şeyin esasıdır. Bu durum insanın, 
özellikle de bütün dönemlerde insan-ı ka
milin yegane örneği sayılan Hz. Muham
med'e duyulan saygı ve onun dindarlığın 
temelini oluşturmasında kendini gösterir. 
Konevi'de Hz. Peygamber, salt bir ahlak 
modeli veya bir Tanrı elçisi değil bunun 
yanı sıra antotojik bir ilke ve prensibe dö
nüşmüş, onun zaman üstü kişiliği ve ha
kikati, varlığın gayesi oluşu Konevi sonra
sında sfıfilerin temel konusu haline gel
miştir. Konevi'ye göre Hz. Peygamber ale
min hem varlık hem beka sebebidir. 

Konevi varlık ve rahmet arasındaki bir 
ayniyeti esas alarak alemde kötülüğü red
deder. Bu mesele daha önce ibn Sina ta
rafından dile getirilmişti. Bunun do\1al bir 
yansıması alemde var olan her şeyin Tan
rı'nın bir inayeti ve lutfuyla var olmasıdır. 
Böylece aleme ve var oluşa karşı iyimser 
bakış. Konevi'nin geleneksel tasawufun 
önemli konularından zühde bakışından do
ğaya, aleme ve en geniş anlamıyla madde
ye yönelik iyimser bakışında kendini gös
terir. Bu iyimserlik, sfıfılerin dünyadan kaç
ma ve maddenin kötülüğü üzerinde odak
laşan çeşitli gnostik akımlardan ayrıştığı 
en önemli noktalardan biridir ve bu düşün
cenin kuramcılarının başında Konevi gelir. 

Etkileri. Konevl, islam düşüncesinde 
önemli etkileri olan bir sfıfi düşünürdür. 
Bu etkinin en önemli göstergesi yeni dö
nemde tasawufun ibnü'I-Arabl'yle birlik-
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te Konevi'nin eser ve düşüncelerinin etra
fında şekillenmiş olmasıdır. ibnü'I-Arabl 
sonrası tasawufu ağırlıklı olarak bir şerh 
dönemidir ve bu dönemin bir şerh döne
mi olması Konevi tarafından öngörülmüş
tür. Bu öngörü onun tarih analiziyle orta
ya çıkar. Konevi'nin bu husustaki görüş
leri ibnü'I-Arabl tarafından daha ayrıntı
lı biçimde dile getirilmişti. ibnü'I-Arabl'ye 
göre bu dönem marifetin tekamül aşama
sına karşılık gelir. Tekamül devrinden son
ra belli bir gerilemenin olması beklenir. Ni
tekim Konevi de böyle düşün ür ve gelecek 
hakkında bir karamsarlık taşır. Bu görüşle
rinin bir kısmı Vaşıyyetname'sinde geçer, 
bir kısmı Fatiha Suresi Tefsiri'nde ve el
Fükuk'te zikredilir. Bu karamsarlığın se
bepleri arasında Konevi'nin tanık olduğu 
Moğol istilası sayılabilir. Buna islam dün
yasında yaşanan başka sorunlar da ekle
nebilir. Ancak bütün bunlar meselenin bir 
yönünü açıklayabilir. Esas sorun ibnü'I
Arabl ve Konevi'nin dönemlerini yerleştir
dikleri tarihsel bağlamdır. Gerek ibnü'I
Arabl gerekse Konevi kendi devirlerini ma
rifetlerin zirveye ulaştığı bir dönem olarak 
görmüş ve bunu kıyamet vaktinin yaklaş
masıyla ilişkilendirmiştir. ibnü'I-Arabl'nin 
hatm-i vetayet görüşü hatm-i nübüwet 
görüşüyle ilişkilendirilerek bu yaklaşımın 
tarihsel bir anlam taşıdığı da söylenebilir. 
Şu halde ibnü'I-Arabl'nin ve Konevi'nin te
orisinde kemale ulaşma fikri zorunlu ola
rak sona yaktaşma düşüncesiyle alakalı
dır. 

Nazari tasawufun tarihinde hiçbir mu
tasawıf Konevi kadar etkili olmamıştır. 
Bunun tek istisnasının ibnü'I-Arabl oldu
ğu söylenebilir. Ancak ibnü'I-Arabl'nin an
laşılmasında Konevi'nin yorumlarının rolü 
dikkate alındığında onun etkisinin Konevi 
vasıtasıyla gerçekleştiği ortaya çıkar. Ko
nevl'nin ibnü'I-Arabl'nin görüşlerinin an
laşılmasındaki etkisi Abdurrahman-ı Ca
ml tarafından şöyle dile getirilir: "Şeyh 

Sadreddin, Hz. Şeyh'in sohbet ve hizme
tinde terbiye gördü. Şeyhin vahdet-i vü
cuda dair görüş ve sözlerini iyice anladı, 
.akla ve şeriata uygun gelecek. tarzda yo
rum tadı. Onun bu konudaki araştırma ve 
yorumlarını görmeksizin vahdet-i vücfıd 
meselesini gereği gibi anlamak mümkün 
değildir" (Lamii, s. 633) Konevi'nin etkisi, 
öneellikle nazari tasawufa özgü bir yazı 
dilinin ve üslfıbunun gelişiminde kendini 
gösterir. Başta ilk Fuşuşü'l-J:ıikem şarihi 
Müeyyidüddin Cendl; ibnü'I-Farız şarihi Sa
ldüddin ei-Ferganl; ibnü'I-Arabl ve ibnü'I
Farız şarihi Davfıd-i Kayseri, Abdürrezzak 
ei-Kaşanl; Sadreddin Konevi şarihi Molla 
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Fenarl, Kutbüddin iznikl, Kutbüddinzade 
iznikl, Ahmed-i ilahi, Abdullah-ı İlahi, Bed
reddin Simavi, Atpazari Osman Fazlı, Ab
dullah Bosnevl, İsmail Hakkı Bursevl gibi 
birçok sCıfinin eserlerindeki üslüp ve yak
laşım tarzı büyük ölçüde Konevi'ye daya
nır. Bu dönemde varlık ve buna bağlı so
runlar tasawuf kitaplarında önemli ölçü
de yer tutmuş, klasik tasawuf kitapların
da ele alınmayan pek çok mesele tasav
vufla ilgili sayılmış, eski kitaplardaki pek 
çok konu ya önemini kaybetmiş veya bü
tünüyle göz ardı edilmiştir. Böylece felsefi 
bir üslüp taşıyan ve nazari tasawuf diye 
isimlendirilen bir tasawuf anlayışı ortaya 
çıkmıştır. Konevi'nin bu alandaki tesiri, ge
niş talebe halkasının oluşturduğu gelenek 
ve eserleri üzerinde yazılan şerhler vası
tasıyla gerçekleşmiştir. Konevi, bazı tale
belerini başta İbnü 'l-Arabi'nin Fuşuşü'l
J:ıikem'i ve İbnü'l-Farız'ın şiirleri olmak üze
re çeşitli tasawuf kitaplarını yorumlama
ya yönlendirmiştir. PergEmi'nin İbnü'l-Fa
rız'ın bir kasidesi üzerinde yazdığı şerhin 
İ bnü'l-Farız'ı anlamada önemli etkisi ol
muştur. Ancak bundan daha önemlisi İb
nü '1-Arabl yorumlarında Sadreddin Ko nevi'
nin dolaylı veya doğrudan tesiridir. Kone
Vi'nin el-Fükuk'ü ve bizzat Konevi'nin yön
lendirmesiyle yazılan ilk büyük Fuşuş şer
hi olan Cendl şerhi İbnü'l-Arabi'nin anla
şılmasında büyük etki sahibi olmuştur. 

Konevi'nin tasavvuf anlayışı çelişkilerden 
arınmış homojen bir yapının ortaya çık
ması üzerinde odaklaşmıştır. Onun tasav
vuf tarihine en önemli etkilerinden biri bu 
nokta sayılabilir. Bu yaklaşım aynı zaman
da metafizik tasawurun sonucudur. Böy
le bir tasawura dayanan bir ilmin zorun
lu olarak bireysel farklılıklardan uzak, çe
lişkisiz bir yapı arzetmesi gerekir. Konevi 
bunu savunmuş ve kendisinden önceki ta
sawuf düşüncesini bu doğrultuda yorum
lamıştır. Bu bakımdan Konevi'nin tasav
vufi eserlerden aktardığı cümleleri yorum
ladığı bağlam, onun bu çelişkisiz ve ho
mojen tasawuf anlayışını ortaya koyması 
bakımından son derece önemlidir. Bu an
layışın temel sonucu ise güçlü bir doktri
nin ortaya çıkmasıydı. Çünkü dönem, me
kan ve kabiliyet farklarını göz ardı ederek 
bütün sütllerin ortak olduğu bir tasawuf 
anlayışı tasavvufi yöntemin doğruluğunun 
en güçlü kanıtıydı. Bunu sağladıktan son
ra Konev'i, felsefe ve kelamdan tevarüs et
tiği birtakım düşünce ve kavramlarla ken
di düşüncesini daha tutarlı hale getirme
ye çalışmış, böylece yeni dönem tasawu
fu sistematik ve nazari bir boyut kazan
mıştır. Bu yaklaşım aynı zamanda tasav-

424 

vufa "tedrls edilebilir" bir hüviyet kazan
dırmıştır ve şerh dönemi de bu kapsam
da anlamlı hale gelmiştir. 

Eserleri. 1. Mifta/:ıu'l-ğayb* ve'l-cem' 
ve tafşilühu. Konevi'nin temel kitabı olup 
Fuşuşü'l-J:ıikem ile birlikte yeni dönem 
tasawufunun etrafında şekillendiği ana 
metindir. Üzerine birçok şerh yazılmış, 
Muhammed Hacevi tarafından Molla Fe
nari'nin şerhiyle birlikte tahkikli olarak ya
yımlanmış (Tahran 1374 hş.). Ekrem De
mirli tarafından Tasavvuf Metafiziği adıy
la tercüme edilmiştir (İstanbul 2002). Z. 
İ'cazü'l-beyan ii tefsiri Ümmi'l-Kur'an. 
Fatiha süresinin geniş bir tefsiri olan eser, 
diğer kitaplarında ortaya koyduğu bütün 
görüşleri içermesi bakımından Sadreddin 
Konevi'nin eserleri için bir "mısdak" sayıla

bilir. Kitabın hacimli girişinde Konevl, baş
ka kitaplarında kısmen görülen felsefe 
eleştirisine ve bu eleştiriden hareketle di
le getirdiği bilgi teorisinin en önemli un
surlarına yer verir. Bu vesileyle sütllerin ha
kikate ulaşma yöntemini ve bilgi görüşle
rini ayrıntılı biçimde ele alır. Ardından Fa
tiha süresini çeşitli derecelerde yorumlar. 
Her ayetin zahiri, batını. haddi ve matlaı 
olduğunu ifade eden hadisten yola çıkan 
Konevi'ye göre bunların her biri bir varlık 
derecesine tekabül etmektedir. Bir aye
tin zahirinden SÖZ etmek duyular alemin
den söz etmek demektir; batını misal ale
mine, haddi ruhlar mertebesine tekabül 
eder. Matlaı ise onun a'yan-ı sabite mer
tebesinden söz etmektir. Konevi eserde 
harfler üzerinde önemle durur. Ona göre 
harfler, a'yan-ı sabiteye (eşyanın ilahi ilim-
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deki hakikatleri) tekabül eder. Sürede ge
çen Allah'ın isimleri ve bu isiınierin insan 
ve alemle ilişkilerini ayrıntılı biçimde ele 
alan Konevi ilahi isimler teorisini geniş şe
kilde bu kitapta işlemiş, çeşitli vesilelerle 
kıyamet alametleri, mehdinin gelişi gibi 
konulara atıflar yapmıştır. Geleneksel an
lamıyla bir tasavvufi tefsirin sınırlarını aşa
cak şekilde Tanrı-alem ilişkilerinin yorum
landığı eseri Abdülkadir Ahmed Ata tah
kikli olarakyayımlamış (Kahire 1970). Ek
rem Demirli Fatiha Suresi Tefsiri adıyla 
Türkçe'ye çevirmiştir (İstanbul 2002) 3. 

ŞerJ:ıu esma'illahi'l-J:ıüsna. Konevl, "Al
lah'ın doksan dokuz ismi vardır, bunları 
öğrenen cennete girer" diye bilinen bir ha
disten hareketle böyle bir kitap yazmaya 
niyetlendiğini söyler. İlahi isimler konusu 
Konevi'nin tasawuf anlayışının odağında
ki konudur. Konevi'ye göre Allah'ın alem
le ilişkisinden söz etmek O'nun isimlerin
den söz etmek demektir. ilahi isimler ale
min varlık ilkesidir. insanın ahlaken yetkin
leşmesi ve hakikate ulaşması Allah'ın isim
leriyle ahlaklanmasıyla mümkündür. Bu 
sebeple esrna-i hüsna şarihliği tasawufun 
en önemli ilgi alanlarından biri olmuştur. 
Konevi'nin eserinin bu literatürde önemli 
bir yeri vardır. Kitap Ekrem Demirli tara
fından Esma-i Hüsna Şerhi adıyla tercü
me edilmiştir (İstanbul 2002) 4. el-Fükuk 
ii esrari müstenidati J:ıikemi'l-Fuşuş . 

Teknik anlamıyla bir şerhten ziyade belirli 
konulardaki açıklamalardan oluşan eserin 
Fuşuşü'l-J:ıikem şerhi geleneğinde önem
li bir etkisi olmuştur. Müeyyidüddin Cendl, 
Davüd-i Kayseri, Abdürrezzak el-Kaşanl, 



Abdurrahman-ı Cami gibi birçok Fuşi'ış 
şarihi Konevi'nin kitabına atıf yapmış ve 
onun görüşlerinden delil getirmiştir. Mu
hammed Hacevi tarafından Farsça tercü
mesiyle birlikte tahkikli olarak neşredilen 
eseri (Tahran 1413 hş . ) Ekrem Demirli Fu
si'ısu'l-Hikem'in Sırları adıyla Türkçe'ye 
çevirmiştir (i stanbul 2002) . s. Şer]J_u er
ba'ine ]J_adiş. Konevi'nin hadis şerhi yön
temini gösteren eser yirmi dokuz hadisin 
şerhini içerir. Konevi'nin hadis anlayışı Hz. 
Peygamber' e "cevamiu'l-kelim" özelliği ve
rildiği ilkesinden hareket eder ve hakikat-i 
Muhammediyye düşüncesinin bir yorumu 
şeklinde ortaya çıkar. Ona göre Hz. Mu
hammed hakikat itibariyle ilk var olan ha
kikat, buna karşılık tarihi zuhur bakımın
dan son var olan peygamberdir. Hakikat-i 
· Muhammediyye. tıpkı bir çekirdeğin bü
tün unsurlarıyla ağacı kendinde içermesi 
gibi kendisinden sonra gelen bütün pey
gamberlerin bilgilerini içerir. Peygambe
rin sözlerinin vecizliği bu özelliğinden kay
naklanır. Eser Hasan Kamil Yılmaz tarafın
dan tahkikli olarak yayımianmış ( Tasauuu
fi Hadis Şerhleri ve Koneuf'nin Kırk Hadis 
Şerhi, istanbul 1990) ve Ekrem Demirli ta
rafından Kırk Hadis Şerhi adıyla Türk
çe'ye çevrilmiştir (i stanbul 2002) 6. en
Nefe]J-ôtü'l-ilahiyye. Konevi. tasawuf ede
biyatında "varidat" diye bilinen tarzın en 
önemli örneklerinden biri olan bu kitabın
da belirli konulardaki tecrübelerini, düşün
celerini akıcı bir üslupla dile getirir. Ayrıca 
eser onun ibnü'l-Arabi ile ilişkileri başta ol
mak üzere kendi hayatı hakkında en faz
la bilgi verdiği kitabıdır. Eserin bir bölümü 
Konevi'nin mektuplarından oluşur. Farklı 
dönemlerde yazılan bu mektuplar Kone
vi'nin biyografisiyle ilgili birtakım ipuçları 
taşır. Kitabı Muhammed Hacevi Farsça çe
virisiyle birlikte tahkikli olarak yayımlamış 
(Tahran 1996). Ekrem Demirli İldhi Net
halar adıyla tercüme etmiştir (İstanbul 
2002). 7. en-Nuşi'ış ii ta]J-]fi]fi't-tavri'l
ma}]şi'ış. Sadreddin Konevi, yirmi iki kısa 
bölümden oluşan bu eserinde diğer kitap
larında ayrıntılı biçimde açıkladığı görüş
leri veciz bir üslupla anlatmıştır. Eser üze
rine yazılan şerhlerin en önemlileri Pir Mu
hammed b. Kutbüddin HGyl ve Nureddin
zade Muslihuddin'in şerhleridir. en-Nu
şi'ış Seyyid Celaleddin-i Aştiyani tarafın
dan tahkik ve açıklamalarla yayımianmış 
(Tahran 1342 h ş. ). Ekrem Demirli tarafın
dan Vahdet-i Vüci'ıd ve Esasları adıyla 
Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul 2002) 8. 
el-Müraseldt beyne Şadriddin Kone
vi ve Naşiriddin et-Ti'ısi. Eserde Konevi 
özellikle İbn Sina felsefesi başta olmak üze-

re filozofların çeşitli meselelerdeki görüş
lerine eleştiriler yöneltir ve buradan hare
ketle felsefenin ve aklın imkanlarını tartı
şır. G. Shubert tarafından müellifin Risa
letü'l-mufaşşı]J_a ve Risaletü'l-hadiye ad
lı risaleleriyle birlikte neşredilen eseri (Bey
rut 1995) Ekrem Demirli Sadreddin Ko
n evi ve Nasreddin Ti'ısi Arasında Ya
zışmalar: el-Müraseldt adıyla tercüme 
etmiştir (İstanbul 2002). 9. Tebşıratü'l
mübtedi ve te;?:kiretü 'l-müntehi. Mari
fet ve velayet konusunda salikiere rehber 
olarak kaleme alınan bu risale Farsça'dır. 

Ahmed Remzi Akyürek eseri tercüme et
miş, Ekrem Demirli bu tercümeyi Mari
fet Yolcusuna Kılavuz adıyla yayımlamış
tır (istanbul 2002) . Kitabın sonunda Sad
reddin Konevi'nin Musa Sadri veya Muham
med Emin Dede tarafından derlenen Re
gö.yibü'l-menakıb adlı menakıbnamesi 

yer almaktadır. Mikail Bayram. Tebşıra
tü'l-mübtedi'nin Ahi Evran'a ait olduğu
nu belirterek Ahi Evren: Tasavvufi Dü
şünce'nin Esasları adlı kitabında (Anka
ra 1995) yayımiarnıştır (Sadreddin Ko nevi'
nin diğer eserleri ve yazma nüs hal arı için 
bk. Ergin. Il [1957[ , s. 63-90) . 
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li! EKREM DEMiRLi 

SADRÜSSEHTD 

ı 
SADREDDIN-i ŞiRAzi 

ı 

L 
(bk. MOLLA SADRA). 

_j 

ı ı 

SADREDDiNzADE MEHMED EMİN 

L 
(bk. ŞİRVANi, Sadreddinzade). 

_j 

ı ı 

SADREDDİNzADE 
SADlK MEHMED EFENDi 

(bk. SADlK MEHMED EFENDi, 

L 
Sadreddinzade). 

_j 

ı ı 
SADREYN 

( ~).>....;) 

Osmanlı ilmiye teşkilatında 
Anadolu ve Rumeli kazaskerlerini 

ve makamını belirten terim 

L 
(bk. KAZASKER). 

_j 

ı 
SADRÜŞŞEHID 

ı 

( ~IJ.>..::ıJI ) 

Ebu Hafs (Ebu Muhammed) 
Hüsamüddtn es-Sadrü' ş-şehld Ömer 

b. Abdilazlz b. Ömer b. Maze el-Buhar! 
(ö. 536/1141) 

L Hanefi fakihi. _j 

Buhara'da V-VII. (XI-XIII.) yüzyıllarda 
"Sadr" unvanıyla hüküm süren ve Hanefi 
fukahasının önde gelen temsilcileri olan 
Burhan ailesine mensuptur. Ömer b. Ab
dülaziz'in soyundan geldiği rivayet edilen 
aile. fertleri Burhanüddin. Burhanü'l-eim
me, Burhanü'l-mille ve'd-din lakaplarını 
aldığı için bu adla anılmıştır. Ortaçağ'da 
Türkistan'ın en önemli ilim ve kültür mer
kezlerinden biri olan Buhara'da yönetimi 
elinde tutan nüfuzlu ailelerden Burhan 
ailesi, mensuplarının ilim alanındaki oto
riteleri yanında sahip olduğu servet saye
sinde ekonomik açıdan da güçlüydü. Aile
nin ilk reisi Burhaneddin el-Kebir, es-Sad
rü'l-ecel ve es-Sadrü'l-kebir lakaplarıyla anı
lan Burhaneddin Abdülaziz b. Ömer b. Ma
ze daha önce Merv'de oturmaktayken Sel
çuklu Sultanı Sencer tarafından Merv alın
dığında Buhara'ya "sadr" tayin edilmiş ve 
kız kardeşiyle de evlendirilmişti. Önemli bir 
Hanefi alimi olan Abdülaziz b. Ömer XII. 
yüzyılın ilk çeyreğinde vefat etmiş olmalı
dır. Abdülaziz'in yerine geçen oğlu Hüsa
meddin Ömer. Sultan Sencer'in Karahıtay
lar'a yenildiği Katvan Savaşı'nda şehid düş
tüğü için "es-Sadrü'ş-şehid" (ei-Hüsamü'ş-
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