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TAKDİM
Geçmişten bugüne bütün şehirler, kendilerini tanıtan ve onları diğerlerinden farklı kılan birer
kimlik taşımışlardır. Meram, tarihi geçmişi, günümüze taşıdığı değerleri, mimari zenginlikleri, engin
yaşam tecrübesi, özellikle de kendisini anlamlı kılan insanların çokluğuyla özel bir mekândır. Biz bir
şehrin ancak geçmişe ait özelliklerini koruyup abidevî şahsiyetlerinin hatıralarını bugüne taşıyarak,
üzerinde yaşayanlar için cazip hale geleceğine inanıyoruz.
Üzerinde yaşamaktan, kendisiyle anılmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Meram’ın tanıtılması, tarihten günümüze oluşan değerlerin yaşatılması ve bunlara yenilerinin ilave edilmesi bizim için
temel hareket noktası olmalıdır. Bunun için şehrin birikim ve zenginliklerinin bilimsel bir anlayışla
ortaya konulması ve insanımızın bilgilenmesi gerekmektedir. Bunları gerçekleştirmek için bir taraftan
dün-bugün-yarın ilişki ve ahengini sağlamaya çalışırken diğer taraftan da dünü anlamak, korumak,
günümüze ve geleceğe taşımakla yükümlü olduğumuzu düşünüyoruz.
Bu bağlamda Meram’ın tarihî mirasının korunması ve değerlerinin tanıtılmasını yerel yönetim
anlayışının bir vazgeçilmezi olarak görüyor ve geçmişiyle adeta bir kültür hazinesi olan şehrimizin bu
özelliklerini gün yüzüne çıkarmak için bilimsel etkinlikleri sürdürmeye büyük önem veriyoruz. Çünkü
Meram’ın tarihî geçmişi bize dünün öğrenilmesi kadar bugününün de yarınlarda hatırlanması için büyük sorumluluklar yüklüyor. Çağdaş belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak gördüğümüz bilimsel
etkinlikleri sürdürmek ve şehrimizin kültürel dokusunu bezeyen abidevî şahsiyetlerini tanıtmak suretiyle, Meram’ımızın kültürel zenginliklerinin bilimsel bir anlayışla ortaya konulmasını ve insanımızın
bilgilenmesini amaçlamaktayız.
Genelde Konya özelde ise Meram dünya ve Türk kültürüne katkıda bulunan pek çok değerli
şahsiyeti bünyesinde barındırmaktadır. İşte bunlardan birisi de üretmiş olduğu eşsiz fikirleriyle, İslam
ve Türk düşünce tarihinde derin izler bırakmış, başta Anadolu olmak üzere hemen hemen bütün Müslüman coğrafyayı etkilemiş, Müslümanların hayata ve varlığa bakışına yön vermiş olan büyük sufi ve
düşünür Konyamızın manevî mimarlarından Sadreddin-i Konevî’dir. XII.-XIII. yüzyılda Konya’da yaşamış ve geride büyük bir ilim ve kültür mirası bırakmış olan Sadreddin-i Konevî’nin cami ve türbesinin
bugün Meram Belediyesi sınırları dâhilinde olmasını belediye olarak biz bir şeref addediyor ve bu büyük
düşünce ve gönül adamının mirasına sahip çıkmayı vazife sayıyoruz. Bu gaye ve ideallerle kurulmuş
olan MEBKAM’ın faaliyetlerine elimizden gelen bütün imkân ve destekleri vermekteyiz ve bundan
sonra da vereceğiz. Çünkü Sadreddin-i Konevî ve düşüncesi etrafında Meram’ın kültürel anlamda yeniden inşasını modern belediyecilik anlayışının bir gereği olarak görüyoruz.
Kuruluşundan bu yana çok değerli ve güzel hizmetlerde bulunan MEBKAM’ın önemli faaliyetlerinden birisi de 2008 yılında gerçekleştirmiş olduğu I. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu’dur.
Ülkemizden ve dünyanın değişik ülkelerinden çok sayıda akademisyen ve bilim adamının katılımıyla
uluslararası düzeyde ilk defa gerçekleşen ve zengin bir katılımın olduğu bu sempozyumda Sadreddin
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Konevî’nin ilmî şahsiyeti ve fikirleriyle ilgili çok değerli tebliğler sunulmuştur. Selefimiz Refik Tuzcuoğlu zamanında yapılan, hem Konya hem de belediyemiz açısından son derece önemli olan bu sempozyumun en az kendisi kadar kıymetli olan bildirilerinin basımı ise bize nasip oldu. Bu sebeple, başta zamanın MEBKAM başkanı Hüsamettin Sönmez Bey olmak üzere, yeni dönemde görev alan MEBKAM
başkanı Hasan Yaşar’a, MEBKAM yönetim kurulu üyelerine, katılımları ile sempozyuma şeref veren
kıymetli akademisyenlere, sempozyumun hayata geçirilmesinde ve tebliğlerin basımında emeği geçen
herkese şükranlarımı arz ederim.
Sadreddin-i Konevî merkezli olarak Meram’ın sahip olduğu zenginliklerin tespit edilmesi,
bilinmesi ve başta Konyalılar olmak üzere Türkiye ve dünyaya tanıtılabilmesi amacıyla son yıllarda
ciddi adımlar atmış olan Meram Belediyesi, kültürel faaliyetlerinin bir devamı olarak II. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu’nu gerçekleştirmek üzere hazırlıklarına başlamıştır. Burada temel
amacımız sadece Türkiye’de değil dünyada Sadreddin Konevî’yi kendilerine konu edinen ilim adamlarını ve Konevî sevdalılarını Konya’da bir araya getirerek, XIII. yüzyılda olduğu gibi, bugün de genelde
Konya’mızın özelde ise Meram’ın manevî ışığından faydalanmasını arzu ediyoruz.
II. Uluslararası Sadreddin-i Konevî Sempozyumunda görüşmek üzere…
Dr. Serdar KALAYCI
Meram Belediye Başkanı

AÇIŞ KONUŞMASI
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Sempozyum Açış Konuşması
Hüsamettin SÖNMEZ

MEBKAM Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Belediye Başkanım, Kıymetli Araştırmacılar, Sayın Misafirler,
Hepinizi şahsım ve Meram Belediyesi Konevî Araştırma Merkezi adına saygıyla selamlıyor,
davetimize icabetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Konya’ya, Meram’a, Sadreddin Konevî ve
Mevlâna’nın şehrine, hoş geldiniz. Bu iki ulu zat Konya’nın Safa ve Mervesi’dir.
2007 Yılında faaliyete başlayan MEBKAM, Dünya çapında bir şahsiyet olan Şeyh Sadreddin
Muhammed Konevî hazretlerinin hayatını, fikirlerini, eserlerini, ilmî ve edebî kişiliğini araştırma
faaliyetleri yapmak amacıyla kurulmuştur. MEBKAM, ulusal ve uluslararası Konevî çalışmaları için
bir platform oluşturmak istemektedir. İki gün sürecek ve 30 u aşkın tebliğin sunulacağı toplantımız,
Sadreddin Konevî hakkında şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı sempozyum olacaktır.
Sadreddin Konevî neden önemlidir? O’na ait pek çok sıfat söylenebilir, ilimde, tefsirde, hadiste,
kelamda, felsefede büyük âlim, mutasavvıf ve insan-ı kâmildir. Bunlarla birlikte O tüm insanlığa
hitap eden Ekberî tasavvuf geleneğinin ve hatta Ekrem Demirli’ye göre Ekberî-Konevî geleneğinin
kurucusudur. Bu özelliğiyle tasavvuf ehlinin ve muhiplerinin olduğu kadar, metafizk sahaya ilgi duyan,
varlık, yaratılış, İnsan, insan-ı kâmil, insan-Allah ilişkisi, ve Allah hakkında bilgi edinmek isteyen
herkesin, Sadreddin Konevî’den alacağı çok şey vardır.
Yaşadığı dönemde ve sonrasında siyasetten ilim sınıfına kadar, pek çok tesiri olmuştur ve
olmaya devam etmektedir. Araştırmacıların, ülkemizde ve dünyada Konevî çalışmasına ve onun
fikirlerini halkın anlayacağı boyutlarda şerh etmelerine, bu gün her zamandan fazla ihtiyaç vardır.
Bu gün bilgi çağında olmamıza rağmen, insan kendisini ve varoluşu es geçmekte, fizik ve
madde içerisinde boğulmaktadır. İnsanı bombardıman altına alan bilgi sadece madde hakkındadır.
Bu ise sadece maddeden ibaret olmayan insanın ruhunu tatmin etmemektedir. İşte insanın yücelmesi
ve mutluluğu için insanlığın hikmete, inanca, sevgiye ihtiyacı vardır. Bu konuda batıdan William
Chittick şöyle diyor: “Tasavvufî öğretileri, modern zamanların karanlığının, bir kısmını dağıtmanın
bir aracı olarak görüyorum.”1 Doğudan, Japonya’dan, Toshihiko Izutsu ise şöyle söylüyor “Şuna kesin
olarak inanıyorum ki, Doğu felsefesi hikmetinin muhafızlarının, dünya felsefesinin gelişip yayılmasına
olumlu bir katkıda bulunmak için, bilinçli ve sistematik bir çalışma içerisine girmelerinin, zamanı
gelmiştir.” 2

1 William Chittick- Tasavvuf - İz Y. - 3.baskı –sh13
2 T. İzutsu- Varlık Düşüncesi - İnsan Y. -3.baskı-sh177
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Sadreddin Konevî, keşfe dayalı bilgiye erişmiş ve kendisine marifet ilmi verilmiştir. O kendi
ifadesiyle özel birisidir, En-Nefahatü’l-İlahiye eserinde şöyle der: “Ben kendimi özel kulların sonuncusu
olarak görüyorum.” 3 Kendi bilgisi hakkında ise “Vallahi! Gördüğüm ve kesin bildiğim şeyden haber
verdim, düşününüz!” 4 demektedir.
Bu ifadeleri Konevî’nin önemini ve yazdıklarına güveni artırmakta dır. O zamanını ve
kendisinden sonra gelenleri aydınlatan, bir kaynaktır. Bilgisinin keşfe dayandığına dair bir örnek:
atomun bahsi dahi yapılmadığı kendi devrinde, Konevî’nin En-Nefahatü’l-İlahiye eserinde, yaratılışla
ilgili derin sırları içeren ifadesi şöyledir: “Hakk’ın çekirdek ve içindekilerini parçalayan olduğu bana
gösterilmiştir. Bu makamdan dolayı bu tecelli, perde açısından çekirdek ve neva diye isimlendirilmiş,
bu makamda ortaya çıkan ve bilinen herşeyi birleştiren bir zat olarak gizlenmiştir.” 5
Sadreddin Konevî hakkında söylenenlerden bazılarını zikredelim: Şeyhülislam Molla Cami’nin
(1414 - 1492) ifadesi: “Şeyh Sadreddin Muhammed Konevî, zahiri ve batıni, akli ve nakli bütün ilimleri
cem etmişti.”
Şemseddin Sami (1850-1904) ise şöyle diyor: “Sadreddin Konevî kibarı evliyadan olup, zahiri
ve batıni ilimlerde asrının feridi (bir tanesi) dir. Talebelerinden nice meşhur âlimler yetişmiştir.”
Şerafeddin Gölcük Hoca’mızın tanımı: “Kelam ilmini de çok iyi bilen Sadreddin Konevî hadisi,
tasavvufu, kelamı, felsefeyi, ve tefsiri kendisinde mezceden bir ilmî kişiliğe sahiptir. Onda Mekke,
Medine, Semerkand, Buhara, Endülüs birleşmiş Konevî olmuştur.” 6
Ekrem Demirli ise şöyle diyor: “Belki de hiçbir mutasavvıf teorik tasavvuf tarihinde Sadreddin
Konevî kadar etkili olmamıştır.”
Sadreddin Konevî’nin fikirleri ve eserleri üzerinde maalesef günümüzde yeteri kadar
araştırma ve eser yayımlanmamıştır. Halbuki yazma olarak sadece iki kitabı hakkında ondan
fazla şerh bulunmaktadır. Günümüzde Sadreddin Konevî ile ilgilenen, doğuda ve batıda muhtelif
araştırmacılar bulunmakla birlikte, bunların sayısı ve yapılan yayınlar yetersizdir. MEBKAM’ın
2007 yılında yayımladığı, İngilizce basımı da bulunan Meram kitabımızda yer alan Betül Güçlü’nün
araştırmasına göre: Sadreddin Konevî’nin 22 kitabı ve 44 risalesi vardır. Bu eserlerinden günümüz
Türkçesiyle yayımlanan tercümeleri on civarındadır. Şerhleri de katarsanız yayımlanması gereken
eser sayısı oldukça fazladır. Biz MEBKAM olarak ilmî çevrelerin dikkatlerini çekmeyi ve çalışmaları
artırmayı hedefliyoruz. Ancak bir ilçe belediyesi imkanlarıyla çalışmamız nedeniyle maddi kaynak
sıkıntısı çekmekteyiz. Kültür ve Konya ile ilgili kurumların maddi, üniversite ve ilim camiamızın
manevi katkılarını bekliyoruz. Konevî’nin eserlerinin tetkikli basımları ile önceki dönemlerde yapılmış

3
4
5
6

En Nefahâtül İlahiye - İz Y. –Sh 57
Miftahül Gayb – İz Y. - Sh-206
En Nefahâtül İlahiye – İz Y. - Sh 217
2004 Konevî Sempozyumu - Konya Büyükşehir Belediyesi – Sh 44
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şerhlerin, mukayeseli yeni bir nüsha hâlinde yayımlanmasına ihtiyaç vardır. Bu konuda hocalarımızın
gayretlerini bekliyoruz. Şimdiye kadar yayınlanan eserlerine sayın Ekrem Demirli Bey’in gayretlerini de
burada minnetle anmak istiyoruz.
Sempzoyumun düzenlenmesinde katkı sağlayan, başta Meram Belediye başkanı Sayın Refik
Tuzcuoğlu olmak üzere yoğun destek ve emekleri geçen tüm hocalarımıza, mesai arkadaşlarımıza,
belediye çalışanlarımıza ve sempozyuma tebliğ sunan tüm araştırmacılarımıza teşekkür ederiz.
Dostlarımızın duaları ve himmetleriyle bu tür çalışmalarımızın tüm insanlığa faydalı olmasını ve
müteakip yıllarda devamını, Cenabı Hak’tan niyaz ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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XVI. Yüzyılda Şeyh Sadreddin Konevî Vakfı
Doç. Dr. Alaaddin AKÖZ
Bu vakfa ait ilk kayda Fatih devrinde rastlıyoruz. Karaman bölgesini veya bir başka deyişle
Karamanoğulları ülkesini Osmanlı Devleti ilhak ettikten sonra bölgenin bir yazılımını yaptıran
Fatih’in bu defteri günümüze kadar ulaşmıştır. 1476 tarihli olan bu Vakıf Tahrir Defteri’nde önce
Celaleddin-i Rumi Vakfı hemen ardından da Şeyh Sadreddin Konevî Vakfı kaydedilmiştir. Şüphesiz
Celaleddin-i Rumi Vakfı hem büyüklüğü hem de halk ve devlet nazarında sahip olduğu şöhretinden
dolayı bütün vakıf kayıtlarında ilk sırada yer almıştır. Fakat Sadreddin Konevî Vakfı diğer vakıflarla
kıyaslandığında oldukça küçük bir vakıftır. Onu ikinci sıraya taşıyan, vakfın mahiyeti değil, ismini
aldığı zatın saygınlığıdır. Çünkü o, hem bu ilk vakıf defteri hem de sonraki defterlerde belirtildiği
üzere “mürşid-i tarîk-i nebevî” dir. Yani Hz. Peygamberin yolunun aydınlatıcısıdır. Söz konusu defterde
dikkati çeken bir açıklama daha vardır; “Mukarrer be hükm-i hümâyûn vakfiye ve İbrahim Beğ’den
mukarrernâme görüldü.” Burada padişah tarafından mukarrernâme verilmesi son derece doğal. Zirâ
ülkenin ve mülkün sahibi olması hasebiyle her şey o’nun iznine tabidir. Yeni bir yer fethedildiğinde veya
yeni bir padişah tahta çıktığında tecdîd-i berâvât yani ülkenin yeni sultana tapulanması bir gelenektir.
Ama diğer atıf bizim için son derece önemlidir. Bu atıfta “İbrahim Beğ’den mukarrernâme görüldü”
denilmektedir. Bu atıf aslında diğer birçok yerde “İbrahim Beğ’den mektubu var” şeklindedir. Fakat
öyle ya da böyle yazılmış olması durumu değiştirmez. Burada adı geçen İbrahim Beğ, Osmanlı sultanları
II. Murad ve oğlu II. Mehmed’in (Fatih) çağdaşı olan Karamanoğlu II. İbrahim Beydir(Ö.1363). Ve bu
isim, merkezi Konya olmak üzere Orta Anadolu tarihi için son derece büyük öneme sahiptir. Ortalama
15. asırda Osmanlı Devleti’ne katılan Orta Anadolu’da tek bir kurum, sistem veya uygulama yoktur ki
İbrahim Bey’in adı anılmamış olsun. İlk devir Osmanlı kaynaklarının tamamında İbrahim Beğ’e atıf

Konevi
Camii’nin
giriş
kapısındaki
kitabe.

20

XVI. YÜZYILDA ŞEYH SADREDDİN KONEVÎ VAKFI
ALAADDİN AKÖZ

vardır. Bunun nedeni ise gayet açıktır; İbrahim Bey dolayısıyla hükümdarı olduğu Karamanoğulları
Devleti askeri, siyasi, ekonomik, dinî ve sosyal kurumların taşınmasında bir köprü görevi yapmıştır.
Her ne kadar konunun dışında olsa da yeri gelmişken bir hakkı da burada teslim edelim. Osmanlı
tarih yazıcılığının bir gereği olarak Karamanoğulları bütün tarih yazımlarında ve nesillere anlatımında
bir siyasi rakip olarak değil, isyancı ve bozguncu olarak ele alınmıştır. Ama Orta Anadolu’nun imarında
Karamanoğullarının ne büyük bir hizmette bulunduğu açıktır. Yağmacı, çapulcu askeri bir organizasyon
olmanın çok ötesinde medeniyet taşıyıcısı gerçek bir devlet yapılanmasına sahiplerdir. Tekrar vakıflara
dönersek; Vakıf müesseseleri ilk etapta dini bir çağrışım yapsa da (şüphesiz bunda ortaya çıkışının dinî
nitelikli olması önemli rol oynar) ait oldukları dönemlerde hem dini hem de sosyal karakterde kamu
hizmetlerini yerine getirmeye hizmet etmiştir.
Bunun yanı sıra büyük selâtin veya hanedan vakıflarını hariç tutarak, bunlara kıyasla daha
küçük ölçekli olan ve halk arasında saygınlığı bulunan kimseler tarafından kurulan vakıfların hizmet
ettiği ikinci bir husus da kurucu ailelerin nesillerini aynı düzeyde veya aynı saygınlıkta yaşatma
amacıdır. Bu hususu günümüze ulaşan vakfiyelerden de rahatlıkla görebiliriz. Zira bu vakfiyelerin
hemen hepsinde vakfın idaresi aile içerisinde tutulmuştur. Bilinen ifadesiyle vakfiyelerde mütevelli
tayininden bahsedilirken evlâd-ı evlâdına diye devam eden kısım.
Bunu şunun için belirtmek ihtiyacı duyuyoruz. Vakıf müesseselerinin varlığını ve görevini
devam ettirebilmesi için mutlaka düzenli bir gelire sahip olması gerekir ve zaten bütün vakıfların da
belli düzeyde gelirleri vardır. Fakat bu gelirlerin kaynağı her zaman aynı değildir. Bazı küçük vakıflarda
vakfın geliri kurucu ailenin mal varlığından karşılanırken daha büyük vakıflarda veya dinî ve fikrî
önderlere izafeten kurulan vakıflarda gelirin kaynağı aile değildir. Bu vakıflarda gelir kalemleri, ileride
işaret edileceği üzere, çeşitlilik göstermekle birlikte temelde çiftçi üretimine dayanır. Bu şu demektir;
çiftçi unsurların üretim fazlası diyebileceğimiz veya devletin öngördüğü orandaki ürünleri vergi olarak
devlete tahsislidir. Devlet bu gelirleri çeşitli alanlarda kullanmakla birlikte genellikle kamu hizmeti
veren memurlarına tahsis etmiştir. Literatürde bunun adı mîrî rejimidir. Osmanlı Devleti’nde vergilerin
temel olarak şer’î ve örfî olmak üzere ikiye ayrıldığı malumdur. Devlet yukarıda sözü edilen vakıfları
ayakta tutabilmek için kendisine ait olan bu vergilerden özellikle şer’î vergileri ki bundan da genellikle
öşür gelirleri kastedilir, bu kurumlara tahsis etmiştir. Yani köylü üretiminden kaynak sağlanmıştır.
(Malikâne-divani sisteme atıf yapılabilir) Vakıflara ayrılan hisse her zaman 3. sırada yer almıştır.
Anadolu’da bu %20 civarındadır. Birinci sırada haslar; yani üst düzey yöneticilere ve padişaha ayrılan
pay, ikinci sırada da tımar ve zeametler ki daha alt düzeyde olan ama daha çok sayıda olan küçük
memurlara ayrılan pay gelir.
Şeyh Sadreddin Konevî Vakfına gelince; vakfı birkaç başlık altında ele almak gerekir. Fakat
hemen belirtmek gerekir ki bu vakıf da yukarıda belirtilen şatlardan müstesna değildir.
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VAKFIN MAHİYETİ
Şeyh Sadreddin Konevî vakfı, Osmanlı kayıtlarında da açıkça belirtildiği üzere esas itibariyle
bir zaviye vakfıdır. Zaviyenin ne zaman ve kim tarafından yapıldığına dair bir kayıt yok; ama henüz
Şeyh Sadreddin-i Konevî’nin sağlığında bu zaviyenin var olduğunu biliyoruz. Mevlâna bazen bu zaviyeye
gidip, Konevî ile sohbet edermiş. (Eflaki 1/211)
Hankâh, dergâh gibi isimlerle de anılan zaviyeler İslam dünyasında tasavvufî hareketlere
paralel olarak gelişmiş ve zamanla yaygınlaşmıştır. XIII. asırda ortaya çıkan Moğol istilasından dolayı
bulunduğu yeri terk etmek zorunda kalan ve genel olarak “Horasan Erenleri” diye isimlendirilen pek
çok ilim erbabı, şeyh, derviş Anadolu’ya gelerek zaviyeler kurmuşlardır. Bu zaviyelerden bir kısmı
şehirlerde veya şehirlerin hemen kenarında kurulurken, bir kısmı da kırsal alanlarda kurulmuş ve
bölgenin iskânında önemli bir rol üstlenmişlerdir.
Bugün Şeyh Sadredin’in kendi ismini taşıyan mahallede yer alan caminin kapısının üzerinde
birisi Selçuklu diğeri de Osmanlı Dönemine ait iki ayrı kitabe (Bkz. Ekler) vardır. H. 673/ 1274 tarihli
kitabede: “Bu mübârek mamûre içindeki muhakkik ve rabbani alim Sadreddin Muhammed ibn İshak
ibn Muhammed’in türbesi; vakfiyesinde şartları belli edildiği ve yazıldığı vechile kendisinin vakfeylediği
kitapları ihtiva eden kütüphanesiyle beraber 673 yılı aylarında yapıldı” denilmektedir. (Konyalı, 488)
Bu kitabe vakfın birimlerini anlatması bakımından çok önemlidir. Daha girişinden kitabenin bir cami
kitabesi olmadığı, bir mamûre yani birden fazla birimi içeren bir külliye kitabesi olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durum Osmanlı kayıtları ile de örtüşmektedir.
Sadreddin Konevî Camisi diye bilinen yapı müstakil bir cami olmayıp, zaviyenin mescidi
olmalıdır. Türbe ve kütüphane de külliyenin diğer üniteleridir. Burada bir cami yapılmış olsaydı hem
kitabede hem de Osmanlı kayıtlarında bir cami vakfı konu edilirdi.
İkinci kitabede “tâcdâr-ı devrân ve halife-i refî’ü’ş-şân es-sultân el-gâzi Abdülhamid hân-ı sâni
efendimiz hazretlerinin müberrât-ı seniyye-i mülükânelerinden olmak üzere işbu câmi’-i şerif ile türbe-i
münîfe Vâli-i vilâyet devletlü Mehmed Ferid Paşa hazretlerinin zaman-ı memûriyetlerinde imâr ve
ihyâ buyrulmuştur sene 1317” ifadelerine yer verilmiştir. Bu kitabeden de vakıfla ilgili bazı çıkarımlar
yapmak mümkündür. Anlaşılan o ki XX. yüzyıla gelindiğinde artık zaviye fonksiyonunu kaybetmiş ve
cami bir ibadethane olarak ön plana çıkmıştır. Çalışmanın ileriki kısımlarında üzerinde durulacağı
üzere zaviyenin ortadan kalkması çok da şaşırtıcı değildir. Zira daha XVI. yüzyılın sonlarında ekonomik
sıkıntıya düştüğü, faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı görülür.
VAKFIN GÖREVLİLERİ
Sadreddin Konevî Vakfı’nda yirminin üzerinde çalışan vardır. Vakıf bir zaviye vakfı olduğu
için en başta gelen isim şeyhtir. Daha sonra şeyhin önderliğinde vakfı yöneten mütevelli ve nazır gelir.
Onların yönetim görevlerindeki en büyük yardımcıları kâtiptir. Cami/mescid görevlileri imam ve
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müezzindir. Zaviyede cüz okuyan dört cüzhân, vakfa ait ürünleri toplamak ve vakfa getirmekle görevli
üç câbi ki bunlardan birisi Ladik karyesinde, birisi şehir merkezinde ve üçüncüsü diğer vakıf köylerinde
görevlendirilmiştir. Ayrıca üç mutfak görevlisi, bir çerağdâr yani aydınlatmadan sorumlu görevli, bir
ferrâş, bir türbedâr vakfın diğer görevlileridir. Vakfın en önemli ünitelerinden birisi de kütüphane
olduğu için bir de hâfız-ı kütüp vardır. Fakat belgelerden açıkça anlaşılıyor ki vakfın mütevellisi aynı
zamanda hâfız-ı kütüptür. Bunun nedenini tespit etmek zor değildir. Daha önce de belirtildiği üzere
mütevelliler büyük bir ekseriyetle vâkıfın neslidir. Yani kurucu ailenin bir ferdidir. Sadreddin Konevî
Vakfı’nda da durum aynıdır. II. Bâyezid adına düzenlenen 1483 tarihli vakıf defterinde “tevliyet benâm
Mevlâna Bedreddin veled-i müşarün-ileyh” kaydı vardır. Aileden birisinin mütevelli ve hâfız-ı kütüp
olması son derece doğaldır. Muhasebe defterinde de zaman zaman “mütevelli ve hâfız-ı kütüb” ifadesine
yer verilmiştir.
Vakfın gelir fazlasından geçimini temin eden bir grup da zevâid-horân’dır. Yani vakıfta
doğrudan bir görevi olmadığı halde geçimini vakıftan temin edenler. Bunlar da dört kişidir. Bunların
yanı sıra kadrolu görevlilerden olmayıp, vakfın ihtiyacı ölçüsünde yararlandığı ve ücret ödediği çalışanlar
vardır. Bunlar yıldan yıla değişmekle birlikte sıkça başvurulanlar da vardır. Mesela kalay-gir, çeşme-gir,
gendüm-güp gibi.
VAKFIN GELİRLERİ
Bu çalışmada; iki ayrı arşiv kaynağı kullanılmıştır. Bunlar Vakıf Tahrir Defterleri ile Vakıf
Muhasebe bilânçolarıdır. Kaynaklar kendi özelliklerine bağlı olarak farklı verilere veya verileri farklı
tarzda sunma özelliğine sahiptir. Vakıf defterleri genel bir tespiti içerdiğinden ayrıntıya girmeksizin
gelirleri verirken, Muhasebe defterleri ise hem gelirleri hem de giderleri oldukça ayrıntılı bir şekilde
verir. Burada 1476- 1530 dönemi için vakfın gelirleri toplamlar şeklinde, asrın sonuna ait gelirler ise
ayrıntılı olarak verilecektir.
Sadreddin Konevî Vakfı’na ait en eski kayıt daha önce de belirtildiği üzere H. 881/1476 tarihli
Fatih devri vakıf tahriridir. Bu tahrirde listelenen gelir kaynakları sonraki tahrirlerde de tekrarlanmıştır.
Devirler arasında kaynaklardan elde edilen gelir rakamları değişmiştir. Tahrirlerde bildirilen gelir
kaynakları şunlardır: Said-ili kazasına bağlı (=Kadınhanı) Ladik, Çandır, Kirli ve Kafirdeğirmeni,
Sahra-i Konya kazasına bağlı Mahmudlar ve Abdurreşid, Sudiremi (Sille) nahiyesine bağlı Giryat,
Zengicek nahiyesine bağlı Akçaşar/Akçaşehir, Ilgın kazâsına bağlı Bübek (Bübük), Çardak, Ayaz ve
Abanos karyeleri, iki asiyab, 28 bağ, 24 kıta zemin (arsa) ve bir kısım dükkân. Zemin ve dükkân adedi
yıllara göre değişiklik göstermektedir. Bu sayılanlardan 1476 yılında 21610 akça, 1483 yılında 25265
akça ve 1530 yılında da biraz düşüşle 19737 akça gelir elde edilmiştir. Tahrirlere ait bu gelirlerin detayı
üzerinde durulmayacaktır. Aynı gelir kaynakları muhasebe defterlerinde diğer gelirlerle birlikte ayrıntılı
bir şekilde verildiği için daha ayrıntılı açıklama yapma imkânı vardır.
1566-1571 yıllarına ait olan ve bir seri oluşturan muhasebe kayıtları vakfın yaşadığı bir ekonomik
krize bağlı olarak düzenlenmiş görünmektedir. Müfettiş sıfatıyla Konya kadısı Sa’id bin Hüseyin
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tarafından kontrol ve tescil edilen kayıtlardan 1570 yılına gelindiğinde ekonomik krizin tamamiyle
belirgin hale geldiği ve gelirlerinde inanılmaz düşmeler yaşayan zaviye vakfının bir müddet görevini
yapamaz hale geldiği anlaşılmaktadır. Tahminen 1600’lerin hemen öncesinde meydana gelen bu atıl
kalmanın ne kadar devam ettiği belirsizdir. Şimdi yıl-yıl vakfın gelirleri ve bunlardaki değişiklikleri ele
alalım.
Muhasebe defterlerinde “asl-ı mâl” başlığı altında yer alan gelirleri belli başlı birkaç grupta
toplayabiliriz. Bunlardan ilki bir önceki yılın muhasebesinden devreden gelir fazlasıdır (bakıyye-i
muhâsebe-i sene-i mâziye). Bu gelir, toplam gelirin yaklaşık %50’si civarındadır. Fakat bu durum 1569’a
kadar sürmüş, bu yılda düşüşe geçen önceki yıldan devreden gelir 1571 yılında tamamen ortadan
kalkmıştır.
İkinci ve en önemli gelir, devam etmekte olan yıla ait ürün gelirleridir (öşür) (‘an mahsûl-ı
sene-i mezkûr)
Bir diğeri yine devam eden yıla ait resm gelirleridir (örfi vergiler) resm-i ağnâm, bâd-ı hevâ
gibi.
Bir diğeri ise kira gelirleridir (icâre).
Son gelir ise padişah tarafından gönderilen sâlyâne’dir. Yukarıda da belirtildiği üzere bu durum
1569 yılına kadar geçerlidir. Söz konusu yılın devamında vakfın pek çok gelirini kaybettiği açıkça
görülür. 1571 yılına gelindiğinde bir önceki yıldan devreden gelir fazlası dışında, ait olduğu yıla dair
hiçbir gelir kaydedilmemiştir.
Yaşanan bu ekonomik krizin bütün sebeplerini maalesef bilemiyoruz. Ama bazı tahminlerde
bulunmak mümkündür. Öncelikle 1570’lerde bütün Osmanlı ülkesinde yaşanan ve paranın değerinde
çok ciddi oranlarda düşüşe sebebiyet veren enflasyon zikredilebilir. Söz konusu yıllarda vakıf köylerin
üretimini etkileyen bir kıtlık veya verim düşüşü de muhtemel sebeplerdendir. Bir başka akla gelen

Yıl

Bakiyye-i sene-i mâziyye

Öşür gelirleri

Resm gelirleri

Maktû’ gelir

İcâre (kira) gelirleri

Cizye-i Ladik

Sâlyâne-i pâdişâhî

Mahsûl-i sene

Asl-ı mâl

Vakfın Gelirleri

974 (1566 - 67)

21741

6990

4718

1074

6709

5286

3600

21685

50118

975 (1567 - 68)

23964

6050

4889

1739

6697

5403

3600

22326

52342

976 (1568 - 69)

26537

14986

4977

923

6947

5500

3600

22528

63470

977 (1569 - 70)

39506

2955

4767

1110

2420

5632

3600

22680

64258

978 (1570 - 71)

36808

0

2100

150

1820

0

0

4070

40878

979 (1571) (Mayıs-Kasım)

13208

0

0

0

0

0

0

0

13208
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husus ise belgelenmesi oldukça güç olan ve tamamen bölgenin tarihi seyrine dayanarak yapılabilecek
çıkarımlara dayandırılabilecek bir demografik hareketliliktir.
Bilindiği gibi Konya ve çevresi siyasi açıdan sürekli hareketliliğin yaşandığı bir bölge olmuştur.
1360’larda Osmanlı-Karaman mücadelesi şeklinde başlayan savaş ya da savaşımsı ortam bölgenin
Osmanlı Devleti’ne dâhil olması ile biçim değiştirmiştir. Artık bir başka güçle değil Osmanlı siyasî erki
kendi içinde nüfuz mücadelesine girişecek ve mücadele alanı yine aynı olacaktır. 15. yüzyılın sonlarında
meydana gelen Şehzade Cem-Şehzade Bayezid mücadelesi, 16. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan ve yine
Osmanlı şehzadelerinin de dahil olduğu Kızılbaş hareketi, İran Seferi esnasında Şehzade Mustafa’nın
öldürülmesi, 1550’lerin sonunda Kanuni Sultan Süleyman’ın şehzadelerinden Konya valisi Selim ile
Amasya valisi Bayezid arasında meydana gelen Konya Muharebesi ve nihayet 16. yüzyılın sonları ile 17.
yüzyılın başlarında cereyan eden ve Anadolu’yu baştan başa talan ve harap eden, köylerin boşalmasına,
üretimin yıllarca yapılamamasına sebep olan ve tarihlere “Büyük Kaçgun” diye geçen Celâlî İsyanları.

El-rakâbât

15160

5725

5269

26154

975 (1567 - 68)

15714

6458,5

3732

25804,5

976 (1568 - 69)

15550

6424

1989

23963

977 (1569 - 70)

15840

6784

2778

27450

978 (1570 - 71)

14704,5

7416

5549

27669,5

979 (1571) (Mayıs-Kasım)

2760

3398,5

1979

13208,5

Gider toplamı

İhrâcât-ı matbah

974 (1566 - 67)

Yıl

El-mevâcib

Vakfın Giderleri

Ücret-i gendüm güp

Ücret-i kalay gir

Harc-ı aşura

Bahâ-i revgân-ı çerağ

Harc-ı herze

Harc-ı leyyali-i şerife

Harc-ı ‘ıydân

2100

464

120

60

20

193

28.5

196

311.5

975

2345

2349

740

118

69

27

168

3.5

193.5

976

2525

2249

692

118

81

26

169

977

2681

2198

833.5

124

54

42

175

978

2897

2487

883

120

90

33

979(6 ay)

1416

1239

505

60

50

27

Bahâ-i nemek

Bahâ-i heyme

2138

Bahâ-i asel

Bahâ-i güşt

974

Yıl

Bahâ-i nân

Mutfak Harcamaları

108

24.5
24.5

188

312

35

17.5

194

322

42

169

16

294

392.5

55

16.5

34.5
27

25

Vakfa ait muhasebe kayıtları.
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XVI. YÜZYILDA ŞEYH SADREDDİN KONEVÎ VAKFI
ALAADDİN AKÖZ

Bu isyanların en yoğun cereyan ettiği bölgelerden birisinin de Konya olduğu malumdur. Bütün bunlar
göz önüne alındığında 1570’lerde de vakıf köylerini etkileyen bir hareketliliğin olması uzak bir ihtimal
olmuyor. Mesela şehirlerde yoğunlaşan medrese öğrencileri bu meyanda zikredilebilir.
VAKFIN GİDERLERİ
Vakfın giderlerini üç ana başlık altında ele alabiliriz. Bunlar içerisinde ilk sırayı alan ve en
yüksek oranı oluşturan “el-mevâcib”tir. Yani vakıf çalışanlarının maaşları. Genel gider içerisinde
maaşlara ayrılan kısım %60 civarındadır. İkinci gider kalemi zâviye mutfağı için yapılan harcamalardır
(ihrâcât-ı matbah-ı zâviye). Mutfak harcamalarının oranı %20-%25 civarındadır. Mutfak için yapılan
harcamalara kısaca göz atarsak harcamanın büyük ekseriyetini ekmek ve ete ödenen miktarlar
oluşturmaktadır. Peşinden odun gideri, kalay, kandil yağı, mutfak eşyalarının tamiri bir diğer giderdir.
Yiyecek olarak düşük oranlarda bal, tuz, nohut kullanılmıştır. Her dönemde tatlı olarak herze yapıldığı,
aşure pişirildiği görülür. Mutfak harcamalarının son grubunu leyyâli-i şerife ve ‘ıydân giderleri oluşturur.
Yani Berât, Regâib ve Kadir gecesi ile Fıtır (Ramazan) ve Kurban (azha/adha) bayramı için yapılan
harcamalar. Genel giderlerin üçüncü gurubunu “el-rakâbât” başlığı altında yer alan bakım onarım
masrafları oluşturmaktadır. Bu harcamaların oranı da yine %15 ila %20 arasında değişmektedir.
SONUÇ
İslam hukuku çerçevesinde kuruluş amaçları bakımından vakıfları hayrî vakıflar, ailevî vakıflar
ve yarı ailevî olmak üzere üç kısımda incelemek mümkündür. Çalışmamıza konu olan Sadreddin Konevî
Zaviyesi Vakfı, diğer zaviye vakıflarında olduğu gibi esas itibariyle hayrî vakıflar grubundadır. Hayrî
vakıflar, gelirlerinin tamamını toplumun ihtiyacı olan sosyal ve dini amaçlar için, sevap ve ibadet gibi
bir fiil işlemek ve her iki dünyasını da mamur etmek amacı ile ya tüm insanlığa veya bir kesime, mesela
sadece yolculara, fakirlere veya kimsesizlere yardım için kurulan vakıflardır. Bu tür vakıflardan vakıfın
ailesinin yararlanması da mümkündür.
XIII. yüzyılda, şehrin gün batısında ve surların dışında kurulan Sadreddin Konevî Zaviyesi
Vakfı, kendisine tahsis edilen gelirleri ile Selçuklular ve Karamanoğulları devirlerinde varlığını ve
fonksiyonunu sürdürmüş, bulunduğu yerin şehirleşmesinde ve gelişmesinde önemli bir görev üstlenerek,
Osmanlı Devleti’ne de bu şekilde saygın bir vakıf olarak devretmiştir. XVI. yüzyılın ikinci yarısında
muhtemelen kötü idare edilmesinden dolayı ciddi bir sarsıntı yaşamış ve yok olmakla yüzyüze gelmiştir.
Devrin idarecilerinin bunu farketmelerinden dolayı ciddi bir teftişten geçirilmiştir. Bu teftişin kayıtları
sayabileceğimiz ve peşpeşe 5-6 yılın muhasebe dökümlerinden oluşan veriler günümüze ulaşarak,
zaviye hakkında bilgi sahibi olmamızı mümkün kılmıştır. Söz konusu teftiş sonrasında vakfın idari ve
ekonomik problemleri bertaraf edilmiş ve görevini sürdürmüştür.
KAYNAKÇA
BOA. TD. 387 (1530- Muhasebe İcmali)
VTD.564 (1476- Vakıf Defteri)
MAD. 7659 (Muhasebe Serisi)
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Sadreddin Konevî Üzerinden
Türk Entelektüel Stratejisini Okuma Denemesi
Yrd. Doç. Dr. Sait BAŞER
Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Malazgirt’ten birkaç sene sonra İznik’i fethederek (1075) başşehir
yaptı. Ama, Hıristiyanlığın bu kutsal konsül şehrinin düşmesi arı kovanına çomak sokmaktı. Haçlı
dünyasının ayağa kalkmasına sebep oldu. 1096’dan itibaren Anadolu’da bir yandan Bizans ve Haçlılar,
diğer yandan İran Selçukluları, içerdeki Ermeni krallıkları, Türk beylikleri arasındaki iktidar savaşı
ve diğer birçok meselelerle boğuşmak zarureti XII. yüzyılın sonuna kadar neredeyse Anadolu’ya bir
kıyamet asrı yaşatmıştır. XIII. yüzyılın ilk yarısı nisbi bir sükûnet dönemi olarak mütalaa edilebilse de,
bu defa 1243 Kösedağ Savaşı’nı karşımızda buluyoruz.
1071 sonrası sadece Anadolu Türklüğü bakımından dramatik geçmedi. Aynı sıkıntı Doğu
Türklüğü için de geçerliydi. Melik Şah’ın ölümünden(1092) sonra tahta geçen Sultan Sencer’in taht
serüveni Selçuklu tarihinin en acı sahnelerini teşkil etmektedir. Erbabınca malum olduğu üzere
Selçuklu ve Harezmşahlar’ın kuzeyinde bulunan, Kaşgarlı Mahmud’un ifadesiyle “Kâfir Oğuzlar” ciddi
bir devletten mahrumdular. Töreleri gereği bir hakan sahibi olmaları gerektiğine inandıklarından, bir
muharebede esir aldıkları Sencer’i, esir statüsünü değiştirmeden hakan ilan ederler. Böylece dünya tarihi
bir esir hükümdar örneği görür. Bu Oğuz grupları, Selçuklu ve Harezmşahlılara XII.yüzyıl sonlarına
kadar bölgeyi ve hayatı zehir etmiştir, desek yanlış olmaz. Öyle anlaşılıyor ki, XII. yüzyıl Türklüğün tam
anlamıyla varlık yokluk mücadelesi verdiği bir asırdır. Bir kıyamet asrıdır. Ancak XIII. yüzyılın da bir
Moğol asrı olduğunu unutmayalım. XII. yüzyılda bileği bükülemeyen, bir defa kaybetse de ikincisinde
kazanan, nefes kesici mücadelelerin kahramanı olan Türklük, XIII. yüzyılda Moğol darbesiyle fizîkî
anlamda diz üstü çökmüş görünüyor (Köymen,1984; Turan, 1993).
Türklüğün İslamiyet’i kabul etmesi elbette ki insanlık tarihi çapında bir olaydır. Fakat âcizane
kanaatim yeterince analiz edilmemiştir. Olay daha ziyade, eğer İslam tarihçileri tarafından ele alınıyorsa
İslamî hamâset etkisinde kalmakta, mahiyetine dikkat edilmemekte, diğer yandan batılı tarihçiler
tarafından ele alındığında ise genel manada Müslüman ortak parantezi içinde değerlendirilmektedir.
Halbuki “Kafir Oğuzlar”ın bir Müslüman Selçuklu sultanını hakan ilan etmeleri ve bunu Töre mûcibince
meşrulaşabilmek için yapmaları çok ilginçtir (Köymen,1984:419 vd.).
Töre’nin eski Türk dini olduğunu biz yazdık. Bu din tevhidçi, varlığın birliği ilkesi üzerine
oturan, sosyal ve siyasi düzenini de bu anlayışa göre şekillendiren bir yapıdaydı. Şekillendirici kuvveyi
görmeyip, şekle bakanlar Töre’yi sırf kanun zannederler (Başer, 1990) Türkler’in Müslüman oluşları
Töre’yi terk edip yeni bir dine girmek şeklinde olmamıştır. Aslında burada iddialı bir şey söylediğimin
farkındayım. Ancak bunun da söylenmesi gerektiği fikrindeyim. “Eski Türk dini Töre idi ve İslam’dan
sonra da terk edilmedi” demek karşımıza iki cepheli bir yapı çıkarmaktadır.
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1-Kabul edilen İslâm Töre ile uyumlu hale getirilmiş bir İslâm’dır. Yani Töre’ye göre        
yorumlanmış bir İslâm’dır.
2-Töre İslam’a göre yeniden güncellenmiştir.
Bu cephelerin her ikisinin de varlığını müşahede ediyoruz. Münferit İslamlaşmaları paranteze
alarak bakarsak, M.S. 920’lerde İslam’ın resmen, devlet kararıyla kabulü olayı esnasında İslam
coğrafyasındaki başlıca dinî ekoller hemen hemen teşekkül etmiş durumdaydı. Fakat bunlardan
hiçbirine itibar edilmeyip o devirde sağ ve yirmi yıl daha yaşayacak olan İmam Maturidî (ö. 944) ve
akaidinin tercih edilmesi bizi bu düşünceye sevk ediyor. Maturidî akaidindeki zat-sıfat ilişkilerine dair
açıklamadaki özgünlüğün kaynağını Orta Asyalıların çok sevdikleri sufi yönelişlerde arayabileceğimiz
gibi, sufizmle çok bağdaşır görünen Töre’yle de ilişkilendirmemiz mümkündür. Kaldı ki, siyasi ve sosyal
düzeni belirleyerek işlemeye devam eden muktedir Töre’nin nüfuzu, sufizmin lokal etkilerinden çok
daha ileridedir. Ayrıca Töre’nin yukarıda kısaca aktardığımız mahiyeti sufizmle ne kadar ruh yakınlığı
taşıdığını göstermektedir.
Öyle görünüyor ki, İslam’ı kabul eden Türk grupları Maturidi-Hanefi perspektifinde bir Töre
düzeni içinde yaşamaya devam etmekte, bu özgün sentez yeni hamlelerine de güç katmaktadır. Türk
toplulukları, Müslüman hükümdarlardan gocunmamakta, onlara din değiştirmek gibi bir kararda
dahi uyabilmektedir. Bunu, hayat düzenini kendisine göre biçimlendirdiği Töre’sinin gereği olarak
yapmaktadır (Başer, 2007:31-62).
Anlaşılan o ki, Moğol tahribatı, Müslüman olmayan Türk topluluklarını tarihî birer aktör
olmaktan uzaklaştırmıştır. Aslında Moğol iktidarlarının Türk Töre’sinden yararlandığı söylenmiştir.
Ama bu yararlanış toplayıcı-asalak ekonomiden gelen ve sınıflı Moğol toplumsal yapısında özgün ve
tam bir uygulama değil; Moğol “yasa”larıyla karıştırılarak ortaya çıkıyor. Moğol’un Türkleşmesi de bu
bağlamda Töre’ye uyma nispetine atfolunabilir. Ama Moğol hâkimiyeti, diğer yönden XIII. yüzyıl batı
Türklüğünün geri dönüş yollarının tıkanması anlamı da taşımaktadır.
Bir başka sayfa açalım; İslam coğrafyası XI. yüzyıl sonuna kadar esas itibariyle Arap patenti
taşımaktadır. Selefiye, Şia, Hanbelîlik, Şafilik, Malikilik, Eş’arilik, Mutezile... Bu cereyanlar arasında,
şu veya bu anlamda bir rekabet bulunsa da, Türkler’in Müslümanlık anlayışı konusunda adeta ortak
bir tavır, bir küçümseme, mümkünse görmemezlikten gelme, mümkün değilse topluca karşı çıkma
tavrı görmekteyiz. Cabirî “Arap Aklı”nda neredeyse İslâm medeniyetinin bütün problemlerinin kaynağı
olarak Farabi’yi gösteriyor. Ama diğer yandan İbn-i Rüşd çizgisini izlememenin İslam dünyasına çıkardığı
maliyeti de anlata anlata bitiremiyor(Cabirî,1999; Ocak2000; Kasım2000: ilgili bölümler). Bu konuda
Batılı tarihçilerle Araplar arasında adeta bir anlayış birliği görüyoruz. İnsaf ehli bilim adamlarına
elbette ki sözümüz yoktur. Fakat İbn-i Rüşd’ün kendisini savunmak zorunda hissettiği selefleri İbn-i
Sina ve Farabi idi. Ve İbn-i Rüşd’ün Eş’ariler’e yönelttiği tenkitler felsefe ve kelam literatürü birbirine
dönüştürülerek bakıldığında Maturidi’nin ortaya koyduğu yapı ile örtüşmektedir (İbn Rüşd,2006).
Ekrem Demirli dostumuzun değerli çalışmalarında teyid ettiği gibi Muhiddin Arabi ile de İbn-i
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Rüşd arasında bir fikrî yakınlık vardır (Demirli, 2005: 20). Mecidüddin İshak çeşitli fikir adamlarını
Diyar-ı Rum’da bir araya getirmeye uğraşırken, Endülüs’ten de Muhiddin Arabi’yi daveti ilginç şeyler
düşündürüyor. Esasen Muhiddin Arabi sistemindeki işlenmişlik, bütün ileri niteliğine rağmen neden
Anadolu’da hukuka, siyasete, kurumlara bu kadar etkili olabildi de, diğer İslam coğrafyalarında bu ölçü
ve mahiyette makes bulmadı? Yoksa Muhiddin Arabi’nin şahsında onun dehasına dayanarak kendi
geleneklerini İslam dünyasında meşrulaştırmayı mı denediler? Acaba Töre’den getirdikleri hikemîsiyasî geleneği 300 yıllık İslami tecrübe bağlamında yeniden inşa mı ettiler?
Burada I.Gıyâseddin Keyhüsrev ile I.İzzettin Keykavus ve Mecidüddin İshak işbirliğinin hangi
yaşanmışlıkların ikazı, öngörülerin getirdiği korku ve ümitler bağlamında biçimlendiğini lütfen
hatırlayalım. Batı’dan gelen Haçlı saldırılarıyla yaşanmış yüz yıl, kardeş kavgalarının yarattığı tahribat ve
Moğollar’ın yarattığı fiziki tükeniş ve üzerine geri dönüş yollarının kapanması. Bu şartlarda Anadolu’da
yeni bir hayat formülü bulmaktan başka çare yoktur. Ama bu formülün tutması, başarı kazanabilmesi
için sosyal yapı ve yetenekle uyumlu olmak mecburiyeti vardır. Töre’nin adalet ilkesi yürütülmeli,
ama boy asabiyeti, soy asabiyeti zayıflatılmalıydı. Daha yüksek, İslami evrensellik bağlamında bir tez
geliştirilmeliydi. Burada meslek edinmeye dönük, cinsiyeti korumaya dönük, evrensel adalet idealini
uygulamaya dönük yeni bir örgütlenme biçimi tasavvur edilmeli, işlerlikte bulunan Töre’nin siyasi
ve felsefi gövdesi üzerine giydirilmeliydi. İşte o zaman karşımıza Aşıkpaşazade’nin bildirdiği Ahiler,
Bacılar, Gaziler çıkar ve Konevî’nin bu konulardaki rolleri hepimizce malum.
Ancak bir merkez nüveye de ihtiyaç vardır. Hikemî bir pederşah müessese de gerekmektedir ki,
geçmişteki bölünüp parçalanmalar tekerrür ettiği takdirde, manevi bir otoriteyle müdahale edebilsin
ve böylece sistemin kendi kendini üretmesi sağlanabilsin. Bunun da Abdalan-ı Rum zümresi olduğu
anlaşılıyor. Dolayısıyla o yıllarda Anadolu’da yeni bir insan yaratma projesinin böylece devreye
sokulduğunu söylemeliyiz. Aslında Füsûsu’l-Hikem’de ortaya konulan peygamber tiplemeleri ve onlar
üzerinden atıf yapılan kavramlar, bir peygamberler tarihi hikâyesiymiş gibi alınmamalıdır ve geçmişte
alınmadığı da anlaşılıyor. Füsûs’ta inşa edilen, eserin üzerine oturduğu ana kavramlar esas itibariyle
dinin yeniden inşası gibi görülebileceği kadar, kutsala atıf yaparak insanın yeniden inşası diye de mütalaa
edilebilir. Yani Muhiddin Arabi’nin Hz. Nuh’un tenzihini abartılı bulması, Hz. Yusuf’un rüyaları fazla
ciddiye alması gibi peygamberlere yönelik tenkitlerinde, kutsallık ambalajında bir realizm görülüyor.
Elbette ki o zaman ve zeminde geçerli paradigma sebebiyle ancak öyle olabilirdi.
Konevî’nin Ekrem Bey dostumuza göre Nasruddin Tusi, Mikail Bayram Hoca’ya göre Ahi Evren
olan muhatabına mektuplarında açıkça görüldüğü üzere, Gazzali’ye değil İbn-i Sina’ya itibar etmesi çok
dikkat çekicidir (Konevî, 2002). Gazzali’deki rasyonaliteye soğuk duruş, Konevî için söz konusu değildir.
Arabi ve Konevî’ye dönük derin bir okuma, irrasyonel bir Tanrı merkezlilikten çok, kutsal zarfında insan
merkezliliği görmemizi sağlıyor. Bendeniz bir Kutadgu Bilig okuyucusu gözüyle baktığımda Yusuf Has
Hacib’in vahşi, Yalın Gug’tan Bilge Öge’ye doğru seyreden Töre’nin insan anlayışıyla (Başer,1990:9-40).
Füsusu’l- Hikem’de ve Konevî’nin Şerhi’ndeki insan inşa anlayışları arasında paralellikler buluyorum,
ama Konevî’nin daha işlenmiş ve daha ileri olduğunu ifade etmek zorundayız.
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Sadrettin Konevî’nin baktığı nokta, “Hakk’ın kendini açması” esasına dayalı bir varlık
anlayışından besleniyor (Konevî, İlahî Nefhalar; Demirli, 2005). Böyle bir noktadan fikir üretmek söz
konusu olduğunda inanca dayalı olmayan felsefe için dogma sayılan hikemi metinler, dogma olmaktan
çıkar. Kendisini ayrı bir varlık gibi görmeyi şirk sayan bu perspektifte, öznesi Hak olan sözün sahibi
aslında insandır. Bunu devrin şeriat ortamında kutsal kavramlar üzerinden konuşma zarureti ile
birlikte düşünmeliyiz. Bilen ile bilinen arasında organik zemin bulunması şartı bu sistemin doğal bir
sonucudur. Zaten bu eserlerin bütün hedefi de bu birlikteliğe atıf yapmak değil mi? Yunus’un tabiriyle
“Kur’an okuyan kendi, kendi Kur’an içinde”. Konevî, anlamanın bir yaratma olduğunun farkındadır.
(Başer,2006:55-81) Anlayanla anlaşılan arasında fark ve cem’in birlikte işlemesi, tenzih ve teşbihin
birlikte bulunması şartı bütün eserlerinde apaçıktır. Biz burada M. Arabi ve Konevî’nin şahıslarında
muazzam bir entelektüel yaratma cesaretine şahit oluyoruz.
Anlamanın sosyo-kültürel bir taban taşıdığı, ferdi ve sosyal tecrübenin yarattığı modeller
üzerine oturduğu açıktır (Başer, 2006). Moğol komutanı Baycu Noyan’ın Kösedağ bozgunundan
sonra Konya’yı kuşattığı günlerde (1256) Konevî büyük ihtimalle surların içindedir. Konya’nın bütün
serveti gönüllü olarak Moğol komutanının önüne can bahası olarak dökülmüştür (Turan,1993:
478...vd). Eserlerinde, olup bitenlerle ilgisiz, fildişi kulesindeki soyut âlemin insanıymış gibi görünen
Konevî, babasındaki sosyal sorumluluğun varisi olarak hadisata kayıtsız kalamazdı. Kalmadığı Mikail
Bayram’ın çalışmalarında Ahi Evren’le Ahiliğin teşkilatlanması konusundaki fikrî mesaisinde tespit
edilebiliyor (Bayram, 1984:481-487). Keza, devrindeki hemen hemen bütün tekkelerin zikir ve seyr-i
süluk uygulamalarındaki belirleyiciliği Nakşi şeyhi Abdullah İlahi’nin Konevî’ye merbutluğunda
sembolleştirilebilir (Kara-Algar, 1988:110-112). Yine onun tesirleri Kutbuddin İznikî, Kâşânî, Davud elKayserî gibi öğrencilerinin dergahları sistematize eden aksiyoner ve kavramsal mesailerinde görülüyor
(Demirli,2005:23). Kendisinden dört asır sonra İsmail Hakkı Bursevi’nin devrin büyük şeyhi sıfatıyla
Konevî için ifade ettiği hayranlık, Bursevi gibi Türkçeye son derce bağlı bir zattan sadır olması dolayısıyla
önemlidir (Demirli,2005:22). Yani sathi bir bakışla bazı şer’i kavramlardaki irrasyonel dış anlam yerine,
Konevî’deki rasyonel kavramsal ilişkiler ağına bakmak, onun yapmak istediği şey bakımından bize bir
imkan kapısı açar diye düşünüyoruz.
Konevî’nin mesela Ahi Evren’le yaptığı ortak mesai gerçekçi miydi? Başarılı olmuş muydu dersek,
o zaman İbn-i Battuta’ya bakmamız gerekir. İbn-i Battuta’nın Konevî’den altmış yıl sonra geldiği
Anadolu’da öve öve bitiremediği, onu hayretten hayrete düşüren bir örgüttür Ahilik. Mevcut Türkmen
boy sistemine, son derece doğal ve sağlıklı bir biçimde eklenmiş, kaynaşmıştır. Güvenlik ve ekonomik
hayat bakımından toplumun ana atardamarlarından biri haline gelmiştir. Töre’nin adalet ilkesini
içselleştirmiş, beye(siyasi otoriteye) itaatte sıkıntı yaşamayan ama özerktir. Töre’nin “Tanrı misafiri”
kavramını nasıl müesseseleştirdiğini İbn-i Battuta’ya her şehir ve kasabada birbirinden güzel örneklerle
göstermektedir. O İbn-i Battuta ki, Anadolu’dan evvel hemen hemen bütün İslam coğrafyalarını
dolaşıp da gelmişti. Eş’ari itikadında ve Maliki mezhebindeydi. Dolayısıyla Anadolu’daki Türkmen’in
etnik bir taassup taşımadığı halde Hanefi-Maturidi çerçevede yaşadığını bir tarafsız gözlemci sıfatıyla
anlatıyor (İbn Battuta,2005:202...vd.). Yani başta Konevî olmak üzere XIII. yüzyıl Anadolu hukemâsının
zihinlerindeki toplumu yaratma çabalarının sonuç verdiği anlaşılmaktadır.
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Burada bir titizliğin altını çizelim ve milletimizin büyük düşünürlerinin önünde bir daha saygıyla
eğilelim. X. yüzyılda Farabi, Arap dışındaki unsurlara “mevali” dendiği bir dönemde Türkmen kimliğiyle
dimdik durmuş ve Konevî’dekine benzer soyut bir alanda eserlerini yazmıştı Ama bu eserlerde, pekala
Töre ile ilişkilendirilebilecek Kutadgu Bilig’e paralel, Cabiri’nin tabiriyle “Vahdet-i Vücutçu” bir anlayış
serdetmişti. Farabi’nin devri, bir felsefe rüzgarının hakimiyetindeydi. Dolayısıyla onun terminolojisi
Mutezile’nin de katkısıyla yaratılan bir düşünce ikliminde şekillenmişti. Ama Türk komutanı Uzluk’un
oğlu, Farab’dan (Karacuk) Bağdat’a elli yaşında gelmişti (920) ve kendi toplumunu, Töresini bilmemesi
düşünülemezdi. Kimliğindeki ısrarı bize toplumuna bir gelecek kurma duygusu taşıdığı hakkında ilham
veriyor.
İbn-i Sina’nın (980-1037) ise Farabi’ye düşkünlüğü, ondan nasıl beslendiği bilinen bir gerçek.
Yukarıda değindiğimiz el-Mürselat adlı eserindeki İbn-i Sina saygısı Konevî için bir başka dikkat
noktası olmalıdır. Çünkü İbn Sina’yı tekfir eden ve 1111 yılında ölen Gazzali’nin kendisinden yaklaşık
bir buçuk asır sonra yaşayan Konevî tarafından, İbn-i Sina’yı bu kadar dikkatle takip eden Konevî
tarafından bilinmemesi düşünülemez.
Türk entelektüelinin, kelam ve felsefe tartışmalarında Gazali ve Fahreddin Razi gibi büyük
demagogların, spekülatif cedelciliklerinden kurtulabilmek adına bir strateji geliştirdikleri düşünülebilir.
Konevî’nin kelamcı ve fakihler karşısındaki menfi tutumu, kelam kavramındaki genelleyişe rağmen
özel bir ima taşımakta ve Eş’ariler’e gönderme yapmaktaymış gibi görünüyor. Çünkü Arap-İslam
dünyasında Maturidi anlayış yokmuş gibi davranılmaktadır. Oysa İbn Batuta Anadolu’da Hanefi
(tabiatıyla aynı zamanda Maturidi) anlayışın dikkatle korunduğunu açıklamaktadır. Eş’ari kelamcıların
Türk asıllı filozof ve kelamcılar karşısındaki ev sahibi edalı suçlayıcı, İslam’da bulunmayan tekfirci
üslupları, bizimkileri tartışmaya daha kapalı ve hadsa dayandırıldığından savunması daha kolay, üstelik
Töre’deki bilgelik geleneği ile daha barışık Vahdet-i Vücutçu tasavvuf alanında veya bu alan üzerinden
fikir üretmeye sevketmiş, burada yoğunlaştırmış olmalı.
Son söz olarak hemen ifade edelim ki, Farabi, Maturidi, İbn-i Sina, Yusuf Has Hacip, Yesevi, Hacı
Bektaş, Yunus ve tabiatıyla Konevî’nin metinleri incelendiğinde, bunların hiçbirisinde günümüzün kirli
etnisite anlayışını görmüyoruz. Bu düşünürlerimizin eserlerinde doğrudan yada dolaylı bir Türkçü vurgu
da bulamazsınız. Bir soy kurtarmak değildir dertleri. O halde bu insanların korumaya ve geliştirmeye
çalıştıkları şey nedir? dendiğinde verilebilecek tek cevap var: Evrensel nitelikli belli bir hikmet geleneği,
belli bir devlet geleneği, belli bir anlama modeli, belli bir ahlak... Ki o devrin tarafsız bir müşahidi
sıfatıyla İbn-i Battuta bize bu çabanın örneklerini bol bol veriyor.

32

SADREDDİN KONEVÎ ÜZERİNDEN TÜRK ENTELEKTÜEL STRATEJİSİNİ OKUMA DENEMESİ
SAİT BAŞER

BİBLİYOGRAFYA
BAŞER, Sait (1990), Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre, Ankara.
BAŞER, Sait (2006), Toplumsal Aklı Anlamak, İstanbul.
BAŞER, Sait (2007), “Medeniyetin Ordusu veya Ordunun Medeniyeti” Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu, Uluslararası Askeri Tarih
Dergisi, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları No 87, Ankara.
BAYRAM, Mikail (1984), “İbn Sinâ ve Ahî Evren”, İbn Sinâ Armağanı, Ankara.
CABİRÎ, Muhammed Âbid (1999), Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul.
CABİRÎ, Muhammed Âbid (Ocak 2000), Arap-İslâm Aklının Oluşumu, İstanbul.
CABİRÎ, Muhammed Âbid (Kasım 2000), Felsefî Mirâsımız ve Biz, İstanbul.
DEMİRLİ, Ekrem (2005), Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, İstanbul.
İBN BATTUTA (2005), Büyük Dünyâ Seyahatnâmesi, İstanbul.
İBN RÜŞD (2006), Felsefe Din İlişkileri-Faslu’l-Makal el-Keşfan Minhaci’l-Edille, İstanbul.
KARA,Mustafa-Hamit ALGAR (1988), “Abdullah İlâhî” TDV İslâm Ansiklopedisi, C.I, İstanbul.
KONEVÎ, Sadreddin (2002), Yazışmalar-el-Mürselât, İstanbul.
KONEVÎ, Sadreddin (2002), İlâhî Nefhalar, İstanbul.
KÖYMEN, Mehmet Altay (1984), Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, C.II, İkinci İmparatorluk Devri, Ankara.
TURAN, Osman (1993), Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul.

33

Sadreddin Konevî ve Davûd El-Kayserî
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKDAR
Burada üzerinde duracağımız konu, bu iki meşhur düşünür arasında kişisel ve düşünsel açıdan
münasebetin olup olmadığı konusudur. Uzun süredir ilgimizi çeken bu konunun, daha önce ulaştığımız ve
şimdi de anlatacağımız olumsuz sonucunun ilginçliği ve bunun muhtemel nedenleri üzerinde duracağız.
Gerek Sadreddin Konevî (606-673/1210-1274)’nin ve gerekse Davûd el-Kayserî (660-750/12611350)’nin hayatları hakkında kaynaklarda fazla bilgi olmaması, kişisel ilişki, yani hoca-öğrenci ilişkisi
olup olmadığı meselesinin çözümünü zorlaştırmaktadır.
Sadreddin Konevî’nin hayıtından bahseden bilinen eserlerde, onunla Davûd el-Kayserî
arasında kişisel bir ilişki olduğuna dair hiçbir bilgi verilmemektedir. Buna karşın Davûd el-Kayserî’nin
hayatı hakkında bilgi veren bazı eserlerde ise, onun Sadreddin Konevî’nin öğrencisi olduğuna ve
ondan ders aldığına dair bilgiler vardır.1 Biz daha önce o kaynaklara itimat ederek Davûd el-Kayserî
üzerine doktora çalışması yaptığımız yıllarda bunun mümkün olabileceğini söylemiştik.2 Ancak daha
sonraki araştırmalarımızda bazı gerekçelerle bunun tarihen mümkün olmadığı kanaatine ulaştık.3 Bu
gerekçelerimizi burada ayrıca tekrar etmeyi gerekli görmüyoruz.
Buradan, her nekadar Davûd el-Kayserî’nin Sadreddin Konevî’den ders aldığını söyleyen
kaynaklar ikisi arasında doğrudan öğretmen-öğrenci ilişkisinden bahsediyorlarsa da, bunu Davûd elKayserî’nin Sadreddin Konevî’nin eserlerinden ve düşüncelerinden etkilenmiş olduğunu düşünerek
fikrî bir ilişkiden mi bahsetmek istemişlerdir şeklinde bir soruya çevirerek, bizim de burada üzerinde
durmak istediğimiz bu esas meseleye geçebiliriz. Sadreddin Konevî, eserleri ve düşüncesi ile doğrudan
Davûd el-Kayserî’yi etkilemiş midir?
Davûd el-Kayserî üzerine doktora çalışması yaptığım yıllarda böyle bir soruyla ister istemez
karşılaşmıştım. Doktora tez danışmanım Roger Arnaldez’e, başta Sadreddin Konevî olmak üzere
önceki Füsûsu’l-Hikem şârihlerinin onun üzerine etkileri olup olmadığını araştırmamın iyi olacağını
ve bu konuda kesin bir kanaate varmamın ve etkileri açık bir şekilde göstermemin ancak metin
karşılaştırması yöntemiyle olabileceğini söyledim; ancak söz konusu şârihlerin metinlerine ulaşmamın o günün şartları içerisinde- kolay olmayacağını ilave ederek bir bakıma Arnaldez’den böyle bir çalışma
yapmaktan sarf-ı nazar edilmeme yönelik affımı diledim. O da bu konular üzerinde ileriki zamanlarda
durursun diyerek bana kolaylık gösterdi. Dolayısıyla böyle bir konu üzerine eğilmeme o günlerden beri
hep zihnimi kurcalayan bir mesele olagelmiştir.

1 Mehmed Süreyya: Sicill-i Osmânî, İstanbul, 1311, c.II,s. 323; Ahmed Cevdet Paşa: Kısâs-ı Enbiya, haz. M.İz, İstanbul, 1973, c.III, kısım
II, s. 211.
2 Bayrakdar (M.): La Philosophie Mystique chez Dawud de Kayseri, Ankara, 1990, s. 14.
3 Bayrakdar (M.) Kayserili Dâvûd, Ankara, 1988, s. 10.
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Davûd el-Kayserî’nin mevcud eserlerini o yıllardaki ilk okumamızdan Sadreddin Konevî’nin
kendisine doğrudan fikrî bir etkisinin olmadığı kanaatine varmıştık. Çünkü, Davûd el-Kayserî, başta
İbnü’l-Arabî ve kendisini tasavvufa yönelten hocası Abdurrazzak el-Keşânî olmak üzere Hakim Tirmizî,
İbnü’l-Fârız, Evhadu’d-Din el-Kirmânî ve Fahreddin İrakî gibi kendisinden önceki mutasavvıflar ile İbn
Sinâ, Ebû’l-Berakât el-Bağdâdî, Aristo ve Eflâtûn gibi filozofları ismen zikredip, gerek kendi görüşlerine
destek ve gerekse tenkid amaçlı onların düşüncelerini ve sözlerini naklederken, Sadreddin Konevî’yi
hiçbir eserinde ismen zikretmemesi bize ilginç ve tuhaf gelmişti. Kaynaklarda isimleri zikredilen
fakat bugüne kadar varlığını bilemediğimiz ve ulaşamadığımız iki-üç eseri hariç tutulursa, bildiğimiz
eserlerinin hiç birisinde Davûd el-Kayserî’nin ne Sadreddin Konevî’nin ismini, ne de bir eserinin ismini
zikrettiğini gördük.
Buna rağmen, ismini zikretmese de, Davûd el-Kayserî Sadreddin Konevî’den etkilenmemiş
midir, şeklindeki soruyu sormaya devam ettik.
Çeşitli vesilelerle ve farklı zamanlarda Davûd el-Kayserî’nin eserleri ile Sadreddin Konevî’nin
eserleri arasında metin karşılaştırması yaptık. Ulaştığımız sonuç, gerek kavram düzeyinde, gerekse
düşünce düzeyinde, gerekse de uslûb ve anlatım tarzı düzeyinde Sadreddin Konevî’ye has olanlarla
Davûd el-Kayserî’ninkiler arasında bir etkileşim ve etkilenim izleri göremediğimizdir.
Bu görüşümüz şu anlama gelmez: Sadreddin Konevî ve Davûd el-Kayserî arasında hiçbir
benzerlik yoktur. Bu iki önemli Füsûs şârihi arasında, yukarıda bahsettiğimiz kavram, konu ve ifade
gibi her düzeyde bazı benzerlikler vardır. Ancak bu benzerliklerin kaynağı, Davûd el-Kayserî’nin
Sadreddin Konevî’den etkilenmiş olması ile değil, İbnü’l-Arabî ve eserleri ile açıklanabilir. İki şârih
de İbnü’l-Arabî’nin eserlerinden nakiller yaparken, onun düşüncelerini yorumlarken kavramlarını ve
düşüncelerini ortaklaşa kullanmışlardır.
Bu durum karşısında aklımıza başka bir dizi soru gelmektedir. Bunlardan birisi, acaba
etkilenmemiş bile olsa Davûd el-Kayserî, Sadreddin Konevî’nin hiçbir eserini okumamış mıdır? Bu
soruya elbette kesin kanıtlarla olumlu veya olumsuz cevap verme olanağımız yoktur. Ancak Sadreddin
Konevî’nin İbnü’l-Arabî’nin küçük yaştan itibaren en yakın tilmizi olması, başta Füsûs olmak üzere
bazı önemli eserlerinin şarihi olması ve vahdet-i vucûd geleneği içerisinde önemli bir yere sahip olması
düşünüldüğünde, Davûd el-Kayserî’nin Sadreddin Konevî’nin başka hiçbir eserini okumamış olduğunu
düşünsek bile Füsûs şerhi olan el-Fukûk adlı önemli eserini okumamış olacağını düşünemeyiz. Ancak
biraz evvel de ifade ettiğim gibi, bunun için doğrudan veya dolaylı bir kanıtımız yoktur; en azından ben
bulamadım.
İkinci sorumuz: Davûd el-Kayserî, Sadreddin Konevî’nin ismini niçin anmamıştır ve onun has
fikirlerine niçin hiç müracaat etmemiştir?
Bu soruya muhtemel bir dizi yanıt verebilirse de, biz önce şu iki yanıtı dışlamak istiyoruz.
Birincisi, iki düşünür arasında yakın kişisel ilişki olmadığından bu aralarındaki bir küskünlükten
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veya kırgınlıktan kaynaklanamaz. İkincisi, Davûd el-Kayserî’nin Sadreddin Konevî’den haberdar
olmadığından veya hiçbir eserini bilmediğinden veya okumamış olmasından da kaynaklanamaz.
Bütün bu ihtimalleri dışladıktan sonra, durumu izâh edebilecek geriye tek muhtemel bir cevap
kalıyor ki, bunu da aşağıdaki gibi şöyle açıklayabiliriz:
Davûd el-Kayserî’nin, tasavvufa meyletmesi, hayatının nisbeten geç bir döneminde ve
kendisinin de belirttiği gibi Abdurrazzak el-Keşânî’nin delaletiyle ve davetiyle olmuştur. Davûd elKayserî devrinin geleneksel dinî eğitimini aldıktan sonra, özellikle matematik, mantık ve felsefeyle
meşgul olmuş bir düşünürdür. Bu aklı ilimlerle olan çok meşguliyeti, eserlerinde de gördüğümüz gibi
onu sistemli bir düşünür yapmıştır. Gerek telif eserlerinde ve gerekse şerh eserlerinde vahdet-i vucûd
çerçevesinde ele alınan konuları Davûd el-Kayserî felsefî olarak fakat açık ve anlaşılır bir biçimde
işlemiştir. Davûd el-Kayserî, şerh ettiği eserleri iki kısımdan oluşturmuştur. Önce bir giriş bölümü
yazarak şerh ettiği eserin ana konularını ve meselelerini ayrı alt başlıklar halinde tek tek ele alarak
kendi aslî fikirleriyle anlatmıştır. Ana şerh bölümünde, cümle cümle veya paragraf paragraf şerh
ettiği eserin yazarının fikirlerinin nasıl anlaşılması gerektiğini göstermiştir; böylece kendi fikirlerini
yorumuna karıştırmamıştır; varsa dilbilimsel zorlukları çözümlemiştir. Şerh ettiği bir cümle veya
paragrafta, ilgili veya ilgisiz başka konulara ve meselelere dalarak anlatımı ve anlamayı güçleştirmemiştir.
İşte bu itibarla, Davûd el-Kayserî’nin Füsûs şerhi olan Matlâ Husûs’i’l-Kelîm fî Ma’anî
Füsûs’i’l-Hikem adlı eseri kendisinden önceki ve sonraki Füsûs şârihlerinin şerhleri içerisinde en
çok tutulan ve okunan bir eser olmuştur. Bugün de bir çok araştırıcı Davûd el-Kayserî’nin bu şerhini
İbnü’l-Arabî’nin Füsûs’unu anlamak için en iyi ve en faydalı eser olarak değerlendirmektedirler.4
Gerçekten de Davûd el-Kayserî’nin Füsûs şerhini, kendinden önceki sırasıyla Konevî’nin “elFukuk”, el-Cundi (Cendî)’nin “Şerhu Füsûsi’l-Hikem” ve el-Keşânî’nin “Şerhu Füsûsi’l-Hikem” adlı ilk
üç Füsûs şerhleriyle sadece şekilsel ve yöntemsel açıdan kıyaslamak bile Davûd el-Kayserî’nin şerhinin
yerini ve önemini ortaya koyar.
Bu ilk dört Füsûs şerhi arasında çok kısa ve basit bir mukayese yaparak, şöyle diyebiliriz: Şerh
yazımından maksat evvel emirde kavramlar, cümleler ve genel düşünce itibariyle asıl metin yazarının
düşüncesini anlamak ve okuyucuya anlatmaksa, yukarıda kısaca anlattığımız özellikleri itibariyle Füsûs
şerhleri arasında bunu en güzel biçimde gerçekleştiren el-Kayserî’nin şerhidir.
Konevî’nin, el-Cundî’nin ve el-Keşânî’nin şerhlerine gelince; bunların ortak özelliği Füsûs’un
doğrudan cümle cümle metinsel şerhleri değildirler; zaman zaman Füsûs metnindeki bazı kavramlar
hakkında açıklamalar ihtiva ederler ise de, doğrudan Füsûs’un metnini anlamaya yardım etmezler.
Her yazar Füsûs’un fikirlerini anlatmaya yardımcı olma yerine daha çok şahsî görüşlerini anlatırlar. İlk
Füsûs şerhi olan Konevî’nin Fukûk şerhi, Füsûs’un kendi hacminden bile kısadır; yorumları ifâde tarzı
4 Chittick (W.): “The Chapter Readings of the Fusus”, Journal of the Muhyiddin Ibn Arabi Society, 1984, s. c.II, s. 41.
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bakımından dinî ağırlıklıdır. Buna karşın ikinci şerh el-Cundî’nin şerhi, ağırlıklı olarak metafizikseldir;
ancak gerekli gereksiz her türlü bilgiyi topladığı için okuyucu İbnü’l-Arabî’yi anlamak yerine, elCundî’nin muktesebatını okumaktadır. Bunun için de şerhi oldukça hacimlidir. El-Keşânî’nin şerhi
ise, ikisi arasında orta hacimdedir; fakat onun şerhinden de biz daha çok el-Keşânî’nin kendi fikirlerini
öğreniyoruz; o da doğrudan Füsûs’un kendi metnini ve düşüncesini anlamaya pek yardımcı değildir.
Dolayısıyla buraya kadarki açıklamalarımızla sonuç olarak şunu demek istiyoruz: Sadece
Füsûs şerhinde değil diğer şerh ve telif eserlerinde de Davûd el-Kayserî, Konevî’nin el-Cundî’nin ve elKeşânî’nin ne Füsûs şerhlerine ne de diğer eserlerine hiçbir atıfta bulunmamakta; ne de onlardan fikir
planında aktarımda bulunmaktadır. Bunun nedeni de, Davûd el-Kayserî’nin kendisini öncekilerden
ilmen ve anlayış bakımından daha üstün ve yetkin görmüş olması veya onların İbnü’l-Arabî’yi tam
olarak anlamamış olduklarını düşünmüş olması olabilir.
Konuyu aydınlatma bakımından bir örnek üzerinde durabiliriz: Bu örnek, İbnü’l-Arabî’nin
bahsettiği varlığın “Beş Hazreti” (el-Hazarâtü’l-Hams) olsun. Davûd el-Kayserî, hazret, mertebe ve
onların tekabülü olan âlem kavramlarını birbirinden ayırırken, Konevî’de bu ayrım yoktur. Davûd elKayserî, hemen hemen aynı isimlerle bütün eserlerinde beş hazarâttan ve beş âlemden bahseder. Oysa
Konevî farklı eserlerinde farklı isimlerle onlardan bahseder. Bu beş hazarâtın ve âlemin sıralanması
konusunda Davûd el-Kayserî her zaman İbnü’l-Arabî’nin çizdiği varlık dairesine uygun bir sıralama
yaparken, Konevî her zaman bu sıraya uymamaktadır. Konevî, “Kırk Hadis Şerhi” adlı eserinde örneğin
şöyle bir sıralama yapar:
1. Hazarât-ı Gayb (Gayb Âlemi)
2. Ruhlar Âlemi
3. İnsân-ı Kâmil
4. Hazarât-ı Hayâl (Misal Âlemi)
5. Hazarât-ı Hiss (Şehâdet Alemi)5
Bu sıralamasında Konevî, Şehâdet ve Gayb âlemleri arasında orta bir âlem olduğu düşüncesiyle
İnsân-ı Kâmil’i üçüncü varlık sırasına yerleştirmiştir. Oysa İnsân-ı Kâmil mertebesi, İbnü’l-Arabi’nin
varlık anlayışına göre ve mantıken şehâdet âleminden sonra en son mertebe olarak yer alması
gerekir. Aynı şekilde Misal Âlemi’ne hayal ismini vermekte uygun değildir. Nitekim Konevî’nin
bu düzensizliğine: “İmdi burada bir noktaya önemle işâret edelim ki, Konevî’de gördüğümüz gibi bu
beş mertebe nazariyesinde mertebelerin tertibi her zaman aynı değildir”6 diyerek N.Keklik de işaret
etmiştir.Biraz garib ve tuhaf bir durum da olsa, el-Kayseri kendisinden önceki üç şarihi hiçbir şekilde
zikretmiyor ve bize doğrudan onlardan etkilenmiş görünmüyor.

5 Sadreddin Konevî: Kırk Hadis, neşr. H.Kâmil Yılmaz, İstanbul, 1990, s. 94.
6 Keklik (N.): Sadreddin Konevî Felsefesinde Allah-Kâinat ve İnsan, İstanbul 1967, 94
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Fatih Sultan Mehmed’in ilim ve sanat severliği yanında çeşitli ilim ve sanat dallarıyla meşgul
olduğu da bilinmektedir. Saltanatı döneminde kurulan ilim müesseseleri yapılan çeşitli sanat eserleri ve
pek çok ilim adamını himaye etmesi yanında şiirleri ise onun yüksek bir fikir adamı ve büyük bir edip
ve sanatkâr olduğunu göstermektedir.
Biz burada Fatih SultanMehmed’in Türkiye Selçukluları Devrinin, aralarında derin dostluk ve
gönüldaşlık bulunan iki büyük ilim ve fikir adamı1 Saderddin Konevî (ö.673/1275) ile Ahi Evren Hace
Nasirüddin Mahmud el-Hoyi’ye (ö.659/1261) duyduğu ilgiyi dile getirmeye çalışacağız. Böylece Fatih’in
Sadreddin Konevî’nin hocası Muhyiddin İbnü’l Arabi (ö.1240) ile Hace Nasirüddin Mahmud’un (Ahi
Evren) hocası Fahruddin Razi’ye (ö.606 / 1209) bakış tarzına da bir pencere açılmış olacaktır. Pek tabii
Fatih gibi bir sultanın, biri İslam dünyasında kelamcı düşüncenin ve akılcılığın, diğeri tasavvuf yolunun
ve sezgiciliğin temsilcisi olan iki bilge kişiye2 bakış tarzı ve tutumu hem Türk siyasi tarihi açısından,
hem Türk fikir tarihi bakımından çok önemli sonuçlar doğurduğu muhakkaktır.
Türkiye Selçukluları Devrinin en ünlü ilim adamlarından ve Anadolu’nun kültür hayatında
önemli bir yeri bulunan Sadreddin Konevî’nin felsefesinin3 ağırlık noktasını “Miftahü’l-gayb” adlı eseri
teşkil eder. Tam adı “Miftahu cem’i’l-gayb ve’l-vücud” olub daha çok “Miftahü’l-gayb”4 diye tanınan
bu ünlü eserin Anadolu’da ilk dördü Fatih devrinde olmak üzere on ayrı yazar tarafından şerh edildiği
bilinmektedir.5 Ayrıca bu eser, bilinmeyen bir zat tarafından Farsçaya da tercüme edilmiştir.6 Bu
tercümenin Pertev Paşa (Süleymaniye) Ktp. nr. 278, Ayasofya ( Süleymaniye) Ktp. nr. 2089 ve Hacı
Mahmut Ef. (Süleymaniye) Ktp 2610’da olmak üzere Türkiye kütüphanelerinde üç nüshası vardır. Bu
nüshalardan en eskisi çok güzel bir ta’lik ile yazılmış olan Pertev Paşa Kütüphanesindeki nüsha olup,
kapak sahifesinde yaldızla yazılmış
şeklindeki
kayıttan hem bu nüshanın Sultan Fatih’in özel kütüphanesine ait olduğunu, hem de Fatih’in bu eseri
okuduğunu öğreniyoruz. İşte Fatih tarafından mütalaa edildiği anlaşılan bu eserin Ahi Evren diye
bilinen Şeyh Nasiruddin Mahmud tarafından Farsçaya tercüme edildiği kuvvetle muhtemeldir. Ahi
Evren, Sadreddin Konevî’nin et-Teveccüh olarak tanınan et-Teveccühü’l-atamm nahval-Hakk adlı
1 Sadrüddin Konevî ile Ahi Evren Nasırüddin Mahmud arasındaki mektuplaşmayı konu edinen makalemizde (Uzunçarşılı
Armağanı,İstanbul,1979,s.221-240) bu iki bilgin arasındaki yakınlık ve dostluk detaylı olarak gösterilmiştir. Ayrıca “Ahi Evren ve Ahi
Teşkilâtı’nın Kuruluşu” adını alan doktora çalışmamızı da yayınlamış (Konya 1991) bulunuyoruz.
2 İbü’l Arabi’nin Fahruddin Razi’ye yazdığı bir mektupta (Resailü İbnü’l Arabi, Haydarabat,1367/1948,s.5-9) bu iki alim arasındaki
düşünce farkı görülmektedir.
3 Sadreddin Konevî’nin felsefesi için bkz. Nihet Keklik, Sadreddin Konevî’nin felsefesinde Allah-kainat ve insan(İstanbul,1957)
4 Sadreddin Konevî bu eserinin ön sözünde (Kayseri Raşit Ef. Ktp.nr.1125, yp.14a) bu eserini “Ahassu’l Havass” için yazdığını belirtmektedir.
Bu bakımdan Konevî’nin bu eseri çok ilmî ve ağır edebî bir dille kaleme alınmıştır. Krş. Konevî’nin felsefesinde Allah-kainat ve insan
s.19.
5 Bu şerhler ve nüshalarının tavsifi ve yerleri için bkz. Osman Ergin, Sadreddin Konevî ve eserleri, Şarkıyat Mec. (İstanbul 1957,s. 69-72)
6 Aynı eser, s. 69
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eserini de Konevî’nin isteğiyle Farsçaya tercüme etmiştir.7 Bu tercümeye yazdığı uzunca ön sözde,
“Yüksek zevk ve sırlara derin ve kalbe doğan manalara (Mevacid) delalet eden kelime ve tabirleri zaten
Arapçaya nazaran çok dar olan Farsçaya tercüme etmeyip Farsça ibarelerde aynen muhafaza ettim”8
demektedir. Miftahü’l-gayb tercümesinde de aynı metod uygulanmıştır.
Sultan Fatih’in Sadreddin Konevî’ye duyduğu ilgiden olmalı ki – yukarıda da belirtildiği gibionun devrinde dört ayrı yazar Miftahü’l-gayb’ı şerh etmişlerdir.9 Bunlardan biri de bizzat Fatih’in emri
ile Simavlı Şeyh Ahmet İlahi (öl. 896/1490) tarafından yazılmıştır.10 Şeyh Ahmed İlahi hakkında
geniş bilgiyi ondan bahseden eserlere havale ederek11 burada konumuzla ilgisinden dolayı bahsi geçen
şerhinden ve Sultan II. Mehmed (Fatih) ile ilgisinden bahsetmek istiyoruz. Molla Ahmed İlahî ilk
tahsilini İstanbul’da tamamladıktan sonra, İran’a gitmiş orada Nakşibendi Şeyhi Hace Ubeydullah-ı
Ahrar’ın (öl. 695/1489) yanında yetişmiş bilahare İstanbul’a dönmüştür. Böylece Nakşibendî tarikatını
Anadolu’ya getiren şeyhlerden biri de Molla Ahmed İlahî olmuştur.12 Ayasofya Camii’nde verdiği
derslerle Sultan Fatih’in dikkatini çekmiş13 ve ona Şeyh Sadreddin Konevî’nin “Miftahü’l-gayb” adlı
eserini şerh etmesini emretmiştir.14
Şeyh Ahmed İlâhî, bu emri aldıktan sonra Evrenos-zade Ahmet Bey’in (öl.904/1498) delaleti
ile Vardar Edremit’i yakınlarında Rahmet Dağı eteğinde bir çeşme başında yaptırdığı ve “Daru’s Safa”
adını verdiği, yanında mescid bulunan zaviyeye çekilerek tedris ve telifle meşgul olmuştur.15 İşte
Padişahın emrini de burada yerine getirmiştir. Nitekim Molla İlahi’nin bu zaviyede kaleme aldığı “Şerh-i
Miftahü’l-gayb”ın kendi el yazısı olan nüshası bugün Konya Yusufağa Ktp. nr. 414’de kayıtlı olup16
sonunda müellifin kendi el yazısı ile yazdığı telif kaydında (422b-423a) bu hususu da not etmiştir.17
7 Bu tercümenin bilinen tek nüshası, Konya Yusufağa Ktp. nr. 4866’da kayıtlı, içinde Ahi Evren Şeyh Nasiruddin’e ait olduğunu belirten
(la’da) “Metaliu’l İman” ile “Tercüme-i Elvah-i İmadî” adlarındaki iki eseri ile bir arada olmak üzere sadece üç risale ihtiva eden mecmuanın
33b,52b sahifelerinde yer almıştır. 11 Zilkade 673/ 8 Mayıs 1275 de , yani Sadreddin Konevî’nin vefat ettiği yıl içerisinde istinsah edilmiştir.
Ön sözünde belirtildiğine göre (34b) Konevî’nin kendi el yazısı ile olan nüshadan tercüme edilmiştir. Dolayısıyla mütercimin, Konevî’nin
yakınlarından olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Konevî ve Ahi Evren’nin birbirilerine yazdıkları karşılıklı mektuplardaki dil ve üslup
özelliği ve bu mektuplarda görülen aralarındaki dostluk ve fikir alış verişi bize bu eserin Ahi Evren tarafından tercüme edildiği kanaatini
vermektedir. Diğer taraftan bu eserdeki dil ve üslup özelliği, tercümede sözü edilen “Miftahü’l-gayb” tercümesinin de Ahi Evren’e ait
olduğunu açık olarak göstermektedir. Bu makalenin hacmi burada bu teknik konu hakkınde detaylara girmeye imkân vermemektedir.
8 Belirtilen nüsha, yp. 35a
9 Sadreddin Konevî ve Eserleri, s. 69-70
10 Katip Çelebi, Keşfu’z-zünun, Nşr. Ş. Yaltkaya, R. Bilge, İstanbul, 1943, II, 1968.
11 Mecduddin Efendi: Tercüme-i Şakayık-ı Numaniye , İstanbul , 1269, s. 262-265; Lamii Çelebi: Tercüme-i Nafahatü’l Üns , İstanbul,
1289, s.460-464; Mehmed Tahir: Osmanlı Müellifleri, İstanbul, 1333, I.s.91-92; İ. Hikmet Ertaylan: İlahi Divanı ( önsözü) , İstanbul,
1961, s.16.
12 Fuad Köprülü: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1966, s.48.
13 Nesayıh-ı Molla İlahi, Bursa Eski Eserler Ktp. (Ulu Camii kısmı) nr.3493, yp. 172, 303b.
14 Molla İlahi, Şerh-i Miftahu’l-gayb, Konya Yusufağa ktp. nr. 414, yp. 1a
15 Keşfü’z-zünun, II, 1768, Osmanlı Müellifleri, I. 91; İ. H. Uzunçarşılı, “Evrenos”, İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1964,3, s.417.
16 Gerek nüshanın 1a sahifesinde bulunan “Şerhu Miftahi’l-gayb bi-hatti müellifihi” kaydı, gerek nüshanın kenarına yazılan ilave
ve karalamalar, ve gerek sonundaki (421b-423a) telif kayıtlarındaki ibareler bu nüshanın müellif hattı olduğunda şüpheye muhal
bırakmamaktadır.
17
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Dipnotta sunduğumuz “fi’l-Menakib mesnevî” başlığını taşıyan mesnevinin son beytinden
şerhin 880 yılında tamamlandığı ve tasnif kaydında ise, oruç ayı kaydı bulunduğuna göre, eser 29
Arlık 1475-27 Ocak 1476 tarihleri arasında tasnif edilmiş olup ancak bu tarihten sonra Fatih’e takdim
edilmiş olabilir.
Molla Ahmet İlahi bu şerhin sonuna, gene kendi eliyle yazdığı nüshanın 421b-422a sahifelerinde
eseri için yazdığı takrizde bu eseri tercüme ederken ancak yaşanarak anlaşılan ve idrak olunan derin
ve müphem manaları, derûnî ahval ve mevacide taalluk eden lafızları tercüme etmeyip metinde
muhafaza ettiğini, böylece yazarın (Konevî’nin) terkib ve tertibine ittiba ettiğini söylemektedir. Şeyh
Ahmet İlahi’nin bu açıklamasından yukarıda bahsi geçen Ahi Evren Hace Nasireddin’in Konevî’nin
Miftahü’l-gayb’ını tercüme ederken takib ettiği usulü uyguladığı ortaya çıkmaktadır. Hatta Şeyh
Ahmet İlahi’nin, Ahi Evren’in Miftahü’l-gayb tercümesini görmüş olması ve adı geçen eserini yazarken
bu tercümeden istifade etmiş olması da kuvvetle muhtemeldir.
Şeyh Ahmet İlahi, “Şerh-i Miftahü’l-gayb” adlı eserini padişaha sunduktan sonra bir de “Şerh-i
İstilahat-ı Miftahü’l-gayb” adlı bir başka eseri gene Fatih Sultan Mehmet adına kaleme almıştır.18
Durum öyle gösteriyor ki, Sultan Fatih, Şeyh Ahmet İlahi’ye “Miftahü’l-gayb”ı şerh ettirmeden önce
-yukarıda belirtildiği gibi- Ahi Evren’in Tercüme- i Miftahü’l-gayb’ını okumuş olduğu için Şeyh
Ahmet İlahi’nin yaptığı şerhte bir yenilik görmemiştir. Yahut İlahi’nin yaptığı Şerh’te de Ahi Evren’in
tercümesinde olduğu gibi yüksek zevk ve sırlara, derin mana ve iç duygulara (mevacid) delalet eden
lafızların açıklanmadığı hususunda İlahi’yi ikaz etmiştir. Bunun üzerine Şeyh Ahmet İlahi, “Şerh-i
Istılahat-ı Miftahü’l gayb” adlı eserini kaleme aldığını, bu eserin ön sözünde ifade etmektedir.19 Hatta
sultanın bu hususta kendisini ikaz ettiğini de ima etmektedir. Ancak Şeyh Ahmet İlahi bu eserini Fatih
Sultan Mehmed’e takdim edememiştir. Zira Fatih Sultan Mehmed bu eserin tamamlanmasından önce

18 Şeyh Ahmet İlahi’nin böyle bir eserinin mevcudiyeti ilk defa tarafımdan tespit edilmiştir. Bu eserin bilinen tek nüshası Ayasofya
(Süleymaniye) Ktp 1757’de kayıtlıdır.
19 Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. nr. 1757, yp. 3b-4b.
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vefat ettiği anlaşılmaktadır. Çünkü bu kitabın bilinen tek nüshası olan Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. nr.
1757’de kayıtlı nüshasının kapak sahifesinde Sultan II. Mehmed’in imzası (mührü) yerine oğlu Sultan
II. Bayezıd’ın mühür ve imzasını ihtiva etmektedir.20
Fatih Sultan Mehmed’in, Sadreddin Konevî ile ilgilenmesi, sadece onun Miftahü’l-gayb’ını
okuması ve şerh ettirmesinden ibaret değildir. Gene bu sultan devrinde 881/1476 yılında Konya’ya
gönderilen vakıf tescil heyetinin Sadreddin Konevî’nin Konya’daki evkafını tescil ederlerken Konevî’nin
Mescid ve mezarının yanı başına kurduğu kütüphaneye vakfettiği kitapların adlarını kaydetmeleri ve
bu vakfın gelirlerinin arttırılması21 da Sultan Fatih’in Sadreddin Konevî’ye duyduğu ilgi ve hayranlığın
sonucudur. Sultan Fatih’in hocası olarak tanınan Ak Şemseddin’in de Konya’da Sadreddin Konevî’nin
kütüphanesinde bir müddet çalıştığı bilinmektedir. Bu bakımdan Ak Şemsüddin’in Sultan Fatih’in
Konevî’ye ilgisini çektiği de düşünülebilir.
Fatih Sultan Mehmed’in, Sadreddin Konevî’nin baba dostu, gönüldaşı ve arkadaşı olan Ahi
Evren Hace Nasirüddin Mahmud’a duyduğu hayranlık daha açık ve şuurludur. Selçuklular zamanında
Ahiler, Anadolu’yu işgal eden Moğollar’a ve Moğol yanlısı yöneticilere itaat etmiyorlardı. Moğol
yönetimine karşı isyan ediyorlardı. Ahi Evren Hace Nasirüddin, Moğollara karşı Ahi ve Türkmenlerin
sürdürdükleri isyanlarda bayrak kişiydi. Bu yüzden Moğollar ve Moğol yanlısı Selçuklu yöneticleri,
Ahileri ağır fikrî ve siyasî baskı altında tutuyorlardı. Birçok illerde Ahiler katliamlara maruz kaldılar.
Ahi Evren de Kırşehir’deki Ahilerin isyanı sırasında öldürüldü ve eserleri bir buçuk asır boyunca
takibat altında tutuldu. Moğolların Anadolu’da Ahiler üzerinde meydana getirdikleri bu şiddetli siyasi
ve fikrî baskı yüzünden Ahi Evren Hace Nasiruddin unutulmaya mahkum edilmiş ve 25 kadar eseri ya
başkalarına nisbet edilmiş olarak ya da kütüphane izbelerinde anonim eserler olarak mahdud nüshalar
halinde günümüze gelmiştir.22 Bazı eserleri de kayıptır. Yani Ahi Evren 700 yıl boyunca sadece ismi ile
yaşayabilmiştir. Böyle olmasına rağmen Fatih Sultan Mehmed’in Ahi Evren’i bazı eserleri ile tanıdığı
anlaşılmaktadır. Ahi Evren’in “Tercüme-i Miftahü’l-gayb” adlı eserinin Fatih tarafından okunduğunu
yukarıda belirtmiştik. Bundan başka Ahi Evren’in en önemli eseri olup, kısaca Tabsıra diye tanınan
“Tabsiretü’l-mübtedi ve-tezkiretü’l müntehi” adlı eseri23 Fatih tarafından bilindiği ve okunduğu
görülmektedir. Çünkü bu eserin Ayasofya (Süleymaniye ) ktp. nr.1692’de kayıtlı olup, 869/1464 istinsah
tarihli nüshasının kapak sahifesine bu eserin Sultan Fatih’in özel kütüphanesinde olduğu ve Fatih
tarafından mütalaa edildiği kaydedilmiştir. Ancak bu nüshanın 2a sahifesine yazılan bir kayıtta eserin
müfessir Kadı Nasıreddin (Nasruddin) Beyzavi’ye (684/1285) nispet edilmiştir. Bunun sebebi de şudur:
Ahi Evren’in bir çok eserleri başkalarına mal edilmiştir. Bu eseri de çoğunlukla Sadreddin Konevî’ye

20 Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. nr. 1757, yp. 1a.
21 F. Nafiz Uzluk:Fatih Devrinde Karaman Vilâyeti Vakıfları Fihristi, Ankara 1958, s.10-13, İ. Hakkı Konyalı: Konya Tarihi, Konya 1964,
s.497-504.
22 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Mikâil Bayram: “Ahi Evren Kimdir? Gerçek Şahsiyeti ve Eserleri” Türk Kültürü Dergisi, sayı191,
s.158-668.
23 Bu eser –ileride arz edileceği gibi- Türkiye kütüphanelerinde 24, yabancı ülkelerde 3 nüshası tarafımızdan gözden geçirilmiş olup, bu
nüshaların bir çoğunda başta Sadreddin Konevî olmak üzere muhtelif kişilere nispet edilmiştir. Biz eserin en eski nüshalarına, Eflaki’nin
“Menakubu’l Arifin”indeki bir kaydına (Ankara, 1958-61, II,188) ve Katip Çelebi’nin Keşfüz-zünün’daki tespitine( İstanbul,1941-43,
I,338) dayanarak bu eserin Ahi Evren Hace Nasıreddin’e aid olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Ahi Evren’in bu eseri “Tasavvufî
Düşüncenin Esasları” adıyla tarafımdan tecüme edilerek geniş bir ön bilgi ile (Ankara 1995) yayımlanmıştır.
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mal edilmiştir24. Katip Çelebi de Keşfü’z-zünun’da Tabsira’yı Konevî’ye nispet ettikten sonra bazı
nüshalarında bu eserin Şeyh Nasuruddin Muhaddis’e, yani Ahi Evren Hace Nasirüddin’e ait olduğuna
dair kayıtların bulunduğunu da kaydetmektedir.25
İşte Kâtip Çelebi’nin haber verdiği bu Nasıreddin’in kim olduğunu tespit etme gayretinden
doğan hata sonucunda bu nüshada da “Tabsıra”, Kadı Nasirüddin Beyzavi’ye mal edilmiş olması kuvvetle
muhtemeldir. Bu nüshanın istinsah tarihinden 17 yıl sonra, yani 886/1481’de Sultan Fatih’in emri ile
Kırşehir’de Ahi Evren ‘in türbesinin onarılması ve bu türbeye bitişik bir zaviyenin yapılması26 Fatih’in
Ahi Evren’i tanıdığını göstermektedir. Dolayısı ile yukarıda Sultan Fatih tarafından okunduğunu
belirttiğimiz iki eserin Ahi Evren’e ait olduklarının Fatih tarafından biliniyor olduğu rahatlıkla iddia
edilebilir. Hatta Ahi Evren’in başka eserlerini okuduğu da düşünülebilir. Muhtemelen tarih boyunca
Sadreddin Konevî ile İranlı âlim Nasıreddin-i Tusi arasında teati edildiği sanılan mektupların27 Ahi
Evren Hace Nasıreddin ile Sadreddin Konevî arasında teati edildiğini de biliyordu.
NETİCE
Görülüyor ki Fatih Sultan Mehmet, Sadreddin Konevî ile Ahi Evren’e büyük bir ilgi duymuştur.
Bu iki bilgini iyi tanımaya çalışmıştır. Ahi Evren Hace Nasirüddin Mahmud’a duyduğu ilgi ise Konevî’ye
duyduğu ilgiden daha ilmî ve şuurludur. Herhalde Arapçası Konevî’nin eserlerini okuyup anlamaya
yetmediği için Farsça tercüme ve şerhlerden okuyup anlamaya çalışmıştır. Eserlerinin çoğu Farsça olan
Ahi Evren’i ise daha rahat ve vukufla tetkik etmiştir. Çünkü divanından onun ileri derecede Farsça
bildiği gayet açıktır.

24 Tabsıra’nın en eski nüshaları Halef Ef. (Süleymaniye) Ktp. nr.93 (660/1262 istinsah tarihli), Nuruosmaniye Ktp. nr. 2286 (689/1290
İstanbul tarihli), Ayasofya (Süleymaniye) Ktp. nr. 4819 (730/1330 İst. Tarihli) gibi eski nüshaları hariç muahhar nüshalarında çoklukla
Konevî’ye ait olduğuna dair kayıtlar bulunmaktadır. Ayrıca Ayasofya (Süleymaniye) Ktp.nr. 1962’deki nüshada Kadı Beyzavi’ye , Reşit Ef.
(Süleymaniye) Ktp. nr. 338’de ise Fahruddin Razi’ye nispet edilmiştir.
25 Keşfü’z-zünun ,I, 338.
26 Kırşehir’deki Ahi Evren Camii’inden türbe ve zaviyeye açılan kapının üstündeki kitabede orasının Mehmed Han b. Murat Han
zamanında 886/1481 yılında yapıldığı kayıtlıdır.
27 Bu konuda geniş bilgi için bkz. “Sadreddin Konevî ile Hace Nasıruddin-i Tusi arasındaki mektuplaşmanın vaki olduğu iddiası
üzerine” Uzunçarşılı Armağanı, s.220-240.

42

FATİH SULTAN MEHMET’TE SADREDDİN KONEVÎ HAYRANLIĞI
MİKAİL BAYRAM

43

Osmanlı Kaynaklarına Göre Sadreddin-i Konevî
Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN
1. İSİM, KÜNYE, LAKAP ve SIFATLARI
Tasavvuf ve İslam düşüncesinde eserleriyle tüm İslam ülkelerinde büyük bir üne sahip
olan Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) fikirlerinin Selçuklu ve Osmanlı Türk toplumunda
yayılmasında birinci derecede etkili olan kimse hiç şüphesiz Sadreddin-i Konevî olmuştur. Osmanlı
kaynaklarında Sadreddin-i Konevî’nin ismi Muhammed b. İshak, künyesi Ebü’l-Meâlî, lakabı Şeyh-i
Kebîr olarak geçmektedir. XVI. yüzyılın önde gelen tezkirecilerinden Latîfî onun, Malatya’da
doğduğunu, Konya’ya yerleştiğini belirtir.1 Gencûr-ı gencîne-i ma‘nevî (Mana hazinesinin bekçisi),
mahrem-i râz-ı Kitâb-ı Mesnevî (Mesnevî kitabının sırlarına aşina olan), şeyh-i sânî (ikinci şeyh),2
reîsü’l-eâlî ebü’l-meâlî sadrü’l-mille ve’d-dîn (yücelerin başkanı, yüceliklerin sahibi, dinin önderi)3 gibi
unvanlarla nitelendirilmiştir.
Osmanlı kaynakları arasında Konevî’ye Kitâbü’l-Hitâb ve Kitâbü’n-Netîce gibi eserlerinde yer
vermiş olan İsmail Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725), Konevî’nin, üvey babası ve aynı zamanda şeyhi İbnü’lArabî’nin Anadolu’da yegâne çerağı olduğunu ve Hızır-meşrep olan Şeyh-i Ekber İbnü’l-Arabî’nin
marifet çeşmesinden içtiğini söyledikten sonra, onun tasavvufta söylediği ıstılahlara seleften hiçbir
kimsenin üstünlük sağlayamadığını, sahip olduğu bilgi birikimine de kimsenin erişemediğini belirtir.4
Konevî, tefsir, hadis, tasavvuf ve hikmet ilimlerinde çağının en önde gelen alimlerinden biri olup zahir
ve batın ilimlerini kendisinde toplamış olan büyük bir bilgin ve düşünürdür. Onun eserleri bütün
bölgelere yayılmış olup tasavvuf tarihinde İbnü’l- Arabî’den sonra en büyük şöhreti elde etmiş bir
âlimdir. Bundan dolayı olsa gerek Osmanlı bilginleri eserlerinde “Şeyhayn” sözcüğüyle İbnü’l-Arabî
ve Konevî’yi kastetmişlerdir. Her ikisinin marifetleri eserleri vasıtasıyla güneş gibi bütün insanlığı
aydınlatmıştır. İsmail Hakkı Bursevî, özellikle evliyadan sayılanların çoğunun cemal ve celal arasında
kaldığını, sözünü sudan çıkaramayıp hayret denizine daldığını ifade ettikten sonra, Konevî’nin, Farsçayı
da iyi bildiği için bazı eserlerini bu dille yazmış ve onları çok güzel bir biçimde düzenleyip insanların
yararlanabileceği bir üslupta kaleme aldığını belirtmiştir.5
2. EĞİTİMİ, ÇEVRESİ ve ETKİSİ
Sadreddin-i Konevî’nin yaşadığı yıllarda Konya âdil bir hükümdar olan Sultan Alâeddin’in
yönetimindedir. Bu yüzden büyük bilginler onun himayesine gelmişler ve rahat etmişlerdir.6 Bursevî,
1 Latîfi, Tezkiretü’ş-şuarâ ve tabsıratü’n-nuzamâ, haz. Rıdvan Canım, Ankara 2000, s. 117.
2 İlim dünyasında İbnü’l-Arabî “Şeyh-i Ekber” olarak tanındığı için Konevî’ye de İbnü’l-Arabî’den sonra gelen ikinci büyük bilgin 		
anlamında bu unvan verilmiştir.
3 Latîfi, s. 116; İsmail Hakkı Bursevî, Kitâbü’l-Hitâb, İstanbul 1256, s. 288.
4 a. g. e., s. 290.
5 a. g. e., s. 292.
6 a. g. e., s. 288.
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Konevî’nin batınî, aklî ve naklî ilimlerde bilgi sahibi olduğunu, tasavvuf ilminde eserlerinin bulunduğunu,
veliler arasında büyük şeyhlerin en faziletlilerinden ve tarikat ehlinin en kâmillerinden olduğunu bildirir.
Yine ona göre tasavvuf alanında tafsîl-i kalem (kalem genişliği) İbnü’l-Arabî, Sadreddin-i Konevî ve
kendi şeyhi Seyyid Fazlî el-İlâhî olmak üzere üç kimseye ihsan olunmuştur.7
Konevî’nin babası Mecdüddin İshak iyi bir bilgin ve mutasavvıftır. Bunun yanında Selçuklu
Devleti’nde üst düzey bir yöneticidir. Evliya Çelebi ise bu hususta diğer Osmanlı kaynaklarından farklı
bir bilgiye yer verir ve babasının kuyumcubaşı olduğunu söyler. Babasının ölümünden sonra annesi
İbnü’l-Arabî ile evlenmiş, küçük bir çocuk olan Sadreddin’in eğitimini ona havale etmiştir. Konevî
üvey babasından ilm-i ledünnü öğrenmiş, mürşid-i kâmil olmuştur.8 Bursevî’nin belirttiğine göre, Şeyh-i
Ekber Konya’ya Sadreddin’i irşat için gelmiş, annesiyle nikâhlanmış, daha sonra Şam’a dönmüştür.
İbnü’l-Arabî, Sadreddin-i Konevî’ye “Allah’tan kendisine daha sonra yaşayacağı halleri bildirmesini
niyaz ettiğini, Allah’ın da kendisine bu halleri bildirdiğini, daha önceden kendisine malum olan halleri
bir bir yaşadığını” ifade etmiştir.9
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin manevî terbiyesinde yetişen Konevî, vahdet-i vücud düşüncesinin
Anadolu’da tutunup yayılmasında birinci derecede etkili olmuştur. Eserleri İbnü’l-Arabî’nin görüş ve
düşüncelerinin şerh ve takririne münhasır gibidir. Şeyh-i Ekber’in ne söylemek istediği, onun görüşleri
incelenmeden iyice anlaşılamaz.10 İbnü’l-Arabî, Sadreddin küçükken onun eğitimine çok özen göstermiş,
şerî ve tasavvufî ilimleri ona bizzat öğretmiştir.11 Sadreddin-i Konevî İbnü’l-Arabî’nin sözlerindeki asıl
maksadı en iyi anlayan bir mutasavvıf olarak vahdet-i vücud konusunda olduğu gibi diğer görüşlerini de
akıl ve şeriata uygun olarak açıklamayı gaye edinmiştir. Şeyh-i Ekber’in bu tür sözlerini iyice araştırıp
incelemeden tam manasıyla anlamak mümkün değildir.
Sadreddin-i Konevî Şeyh Ahi Evran-ı Kayserî,12 Müeyyidüddin el-Cendî, Mevlâna Şemseddin
Eykî, Şeyh Fahreddin-i Irakî, Şeyh Sadeddin Fergânî, Sadeddin Hamevî ve Necmeddin-i Dâye gibi
gibi bir çok ünlü âlim ve sufî ile görüşüp onlarla ilmî sohbetlerde bulunmuştur.13 Bunlardan bazıları
ise Konevî’den ders okumuştur. Osmanlı kaynakları incelendiğinde XIII. yüzyılda Anadolu’da
mutasavvıflar arasında Sadreddin-i Konevî’nin önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir.14
Hoca Nasîrüddîn-i Tûsî ile varlık, yaratılış ve ilm-i ledün gibi hikmet ve felsefeyle ilgili konularda
sorulu cevaplı bir çok konuşma ve yazışmaları olmuştur.15 Bu yazışmalarda Tûsî zaman zaman acz ve

7 İsmail Hakkı Bursevî, Kitâbü’n-Netîce, haz. Ali Namlı-İmdat Yavaş, İstanbul 1997, II, 337.
8 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, İstanbul 1999, 3. Kitap, s. 22.
9 İsmail Hakkı Bursevî, Kitâbü’l-Hitâb, s. 288-289.
10 Abdurrahman b. Ahmed el-Câmî, Nefahâtü’l-üns min hadarât’l-kuds, trc. Lamiî Çelebi, İstanbul 1289, s. 632.
11 Taşköprizade Ahmed b. Mustafa, Mevzûâtü’l-ulûm, trc. Kemaleddin Mehmed Efendi, İstanbul 1313, I, 571-572.
12 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, haz. Z. Kurşun-S. A. Kahraman- Y. Dağlı, İstanbul 19992. Kitap, s. 26; a. e., haz. Y.
Dağlı S. A. Kahraman- R. Dankoff, 9. Kitap, s. 102.
13 Abdurrahman b. Ahmed el-Câmî, s. 632; Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1984, s. 202-203,
dipnot nr. 27.
14 bk. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1984, s. 210.
15 Latîfî, s. 116.
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kusurunu itiraf etmiştir.16 İranlı filozof, matematik, tıp ve din alimi Kutbüddin Şirazî’ye (ö. 710/1311)
hadis ilminde hocalık yapmış, hadisle ilgili Câmiu’l-usûl’ü kendi hattı ile yazan Şirazî, bu eseri
Konevî’den okumuştur. Konevî onunla hem zahir hem batın ilimleri hakkında karşılıklı müzakerelerde
de bulunmuştur. Bunu Şirazî Dürretü’t-tâc adlı eserinde bizzat belirtmektedir.17 Latîfî, onun Câmiu’lusûl’den başka bir de Tezkiretü’l-müntehâ’yı Konevî’den okuduğunu bildirmektedir.18
Şirazî’nin bizzat kendi eliyle yazdığı Câmiu’l-usûl’ü İsmail Hakkı Bursevî İstanbul’da devlet
büyüklerinden birinin kitaplığında gördüğünü, onun itikadının olgunluğuna ve ahlakının güzelliğine
bunun yeterli bir delil olacağını ifade ettikten sonra “Keşke Konevî’den sülûkü de olsaydı...” diyerek
eğer böyle olmuş olsaydı, onun tasavvuf ilminde de akranlarından üstün olacağını söyler.19
Şeyh Müeyyidüddin el-Cendî (ö. 691/1292?) Konevî’in değerli talebe ve halifelerinden olup
Füsûs’u, Konevî’den sonra ilk şerh eden kimse olmuştur. Şeyh-i Ekber’in yanında Konevî’nin değeri
nasılsa Konevî’nin yanında Cendî’nin değerinin de öyle yüce olduğu ifade edilmiştir .20
Fahreddin-i Irakî (ö. 688/1289), önce Şehâbeddin Sühreverdî’ye bağlanmış, sonra şeyhinin
emriyle Hindistan’a Bahaeddin Zekeriyya-i Mültânî’ye gitmiş, Haremeyn’i ziyaretten sonra Konya’ya
gelip Konevî’nin sohbetlerine iştirak etmiştir. Bir grup kimsenin Fusûs takrirlerine katılan Irakî, bu
takrirlerin tesiriyle Lemaât’ını kaleme almıştır. Lemaât, Ahmed Gazzalî’nin (ö. 520/1126) Risâle-i
Sevânih’i tarzında yazılmış, aşk, âşık, mâşuk kavramlarını yorumlayan önemli bir eserdir. Muinüddin
Pervane, Irakî’ye Tokat’ta bir tekke yaptırmıştır.21
Mirsâdü’l-ibâd22, Tefsîr-i Bahrü’l-hakâyık gibi eserler kaleme almış olan Necmeddin Dâye
(ö. 654/1256), Konevî ve Mevlâna ile tasavvufî ve ilmî konuları müzakere etmiştir.23 Keşfü’l-mahcûb,
Secencelü’l-ervâh adlı eserleriyle tanınan Kübreviyye’den Şeyh Sadeddin Cüveynî (ö. 650/1252)’nin de
Konevî nin ilim meclislerine katıldığı bilinmektedir.24
3. ESERLERİ
Konevî’nin Osmanlı kaynaklarında geçen eserleri ve onlarla ilgili verilen bilgileri şöyle
özetlemek mümkündür:
1. İ‘câzü’l-beyân fî tefsîri Ümmi’l-Kur’ân. Farsça eseri Taşköprizade, irfânî tefsirler
bölümünde birinci eser olarak maddebaşı yapmış ve Sadreddin-i Konevî’nin hayatı hakkında kısaca
16 Taşköprizade, Mevzûâtü’l-ulûm, I, 571-572.
17 a. g. e., I, 571-572.
18 Latîfî, s. 117.
19 İsmail Hakkı Bursevî, Kitâbü’l-Hitâb, s. 289.
20 a. g. e., s. 289.
21 Abdurrahman b. Ahmed el-Câmî, s. 672.
22 Türkçeye Karahisarlı Kasım b. Muhammed tarafından İrşâdü’l-mürîd ile’l-Murâd adıyla çevrilmiştir.
23 Abdurrahman b. Ahmed el-Câmî, s. 491; ayrıca bk. Köprülü, s. 202, dipnot nr. 26.
24 Osmanzâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, İstanbul 2006, I, 339.
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bilgi de vermiştir.25 Son dönem Osmanlı şeyhülislamlarından Lebhovalı Nesib Efendi ile Erzurumlu
Muhammed Nureddin Efendi bazı tasavvufî eserleri ve özellikle de Konevî’nin Fatiha tefsirini müzakere
etmişlerdir.26
2. Miftâhu’l-gayb. Konevî, bu eseri Molla Fenarî’nin babası Hamza’ya okuttuğu gibi Fenârî’ye
de okutmuştur. Bu yolla Konevî’den istifade eden Fenârî, bu esere mükemmel bir şerh yazmıştır.27
Bu şerh ayrıntılı ve ağdalıdır. Ondan ancak ileri düzeyde bilgi sahibi olanlar yararlanabilir.28 Şeyh
Şemseddin Buharî (Emir Sultan) Konevî’nin Miftâhu’l-gayb’ını kendi hattıyla yazarak Molla Fenarî’ye
okumuş, Fenarî de ona kendi hattıyla bir icazet vermiştir.29 Mehmed Kutbeddin İznikî de Miftâhu’lgayb’ı şerh edenler arasında olup, bu şerh fazlalık ve aşırı ayrıntıya kaçmadan mübtediler düzeyinde kişiler
için çok yararlı olmuştur.30 İsmail Hakkı Bursevî’nin şeyhi Atpazarlı Osman Fazlı (ö. 1102/1691)’nın
şerhettiği eserler arasında Konevî’nin Tefsîr-i Fâtiha ve Miftâhu’l-gayb’ı da bulunmaktadır.31 Molla
Ahmed-i İlâhî32 ve Halvetiyye’den Gazzizade Abdüllatif Bursevî (ö. 1247/1837) Konevî’nin Miftâhu’lgayb’ına şerh yazan Osmanlı mutasavvıflarındandır. Bu son şerhin de lisân-ı havâs üzere yazıldığı
belirtilmektedir.33
3. el-Fükûk34(Fükûkü’n-Nusûs fî müstenedâti hikemi’l-Fusûs).35
4. Şerh-i Hadîs (Şerhu erbaîne hadîs). Taşköprizade, kırk hadis şerhi olduğunu, fakat tam
olmadığını söyler.36
5. Nusûs (fî tahkîki’t-tavri’l-mahsûs). Latîfî, Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin üstün
yeteneklerinin varisi ve sevdiği sırdaşı olup Fusûs’ta anlaşılmasında güçlük bulunan konuları Nusûs ile
açıkladığını, bu eser olmadan Fusûs’u anlamanın mümkün olamayacağını söyler.37
6. en-Nefehâtü’l-ilâhiyye. Tasavvuf edebiyatında “varidat” olarak nitelendirilen bir eserdir.
Çeşitli hal, zevk, keşf ve menzilleri bu kitapta daha çok anlatmıştır. Konevî’nin fikirlerini iyice anlayıp
kavramak isteyenlerin bu kitabı okumaları gerektiği belirtilir.38
Taşköprizade, Miftâhu’s-saâde’nin “İlm-i İlâhî” bölümünde Anadolu’dan Şemseddin Fenarî,
Acem’den Celâleddin ed-Devvânî’nin isimlerini verdikten sonra bu konuda onların üstadlarının
Sadreddin-i Konevî olduğunu söylemektedir.39
Bağdatlı İsmail Paşa (ö. 1920) ise ünlü biyografi ve bibliyografya eseri olan Hediyyetü’lârifîn’de Konevî’nin yukarıda geçen eserlerine şunları da ekler: Tebsıratü’l-mübtedî ve tezkiretü’l25 Taşköprizade, Miftâhu’s-saâde ve misbâhu’s-siyâde, Kahire 1968, II, 124.
26 Osmanzâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, II, 156.
27 Taşköprizade Ahmed b. Mustafa, eş-Şekâiku’n-nu‘mâniyye fî ulemâi’d-devleti’l-Osmâniyye, haz. Ahmet Suphi Fırat, İstanbul 1985,
s. 24.
28 a. g. e., s 107.
29 a. g. e., s. 54-55; Evliya Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, İstanbul 1996, I, 345.
30 Taşköprizade, Şekâiku’n-nu‘mâniyye, s 107; Evliya Çelebi, I, 326.
31 İsmail Hakkı Bursevî, Kitâbü’n-Netîce, II, 316.
32 Osmanzâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, II, 56 (burada şerh yanlışlıkla Abdullah-ı İlâhî’ye nispet edilmiş).
33 a. g. e., V, 138; Bursalı Mehmed Tahir, Kibâr-ı Meşâyih ve Ulemâdan On İki Zâtın Terâcim ve Ahvâli, İstanbul 1317.
34 Abdurrahman b. Ahmed el-Câmî, s. 632.
35 Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn esmâü’l-müellifîn ve âsârü’l-musannifîn, İstanbul 1955, II, 130.
36 Taşköprizade, Mevzûâtü’l-ulûm, I, 571-572.
37 Latîfî, s. 117.
38 Abdurrahman b. Ahmed el-Câmî, s. 632.
39 Taşköprizade, Miftâhu’s-saâde, I, 314.
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müntehî (Farsça); Teveccühü’l-etemmi’l-a‘lâ nahve’l-hakkı celle ve alâ; Câmiu’l-usûl (hadisle ilgili);
er-Risâletü’l-mürşidiyye; er-Risâletü’l-hâdiye; Şerhu esmâi’llâhi’l-hüsnâ; el-Lem‘atü’n-nûrâniyye
fî müşkilâti’ş-şecereti’n-Nu‘mâniyye; Keşfü’s-sırr; Keşfü estâri cevâhiri’l- hikemi’l-müstahrece elmevrûse min cevâmi‘i’l-kelim fî şerhi’l-erbaîn; el-Müfâvazât (Nasreddin Tusi’nin sorularına verilen
cevaplar); Miftâhu akfâli’l-kulûb li-mefâtîhi’l-guyûb; el-Muâhazât ve ecvibetühâ (Nasreddin Tusi’nin
sorularına verilen cevaplar); Mevâridü zevi’l-ihtisâs ilâ makâsıdi sûreti’l-İhlâs; Nefsetü’l-masdûr ve
tuhfetü’l-meşkûr.40
4. ANEKDOTLAR
Konevî, İbnü’l-Fârız’ın “Kasîde-i Tâiyye”sinden her mecliste bir beyit okurdu. Hatta onun
halifelerinden Şemseddin Eykî, “Sufîlere bu kasideyi ezberlemek farzdır.” demiştir.41 Sadreddin-i Konevî
müritlerinden Saîd-i Kâşânî’nin yazdığı ve Muînüddin Süleyman Pervane’ye ithaf ettiği Şerh-i Kasîde-i
İbn Fâriz adlı bir eserden söz edilmesi de Konevî’nin müritlerinin de bu kasideye ilgisinin devam
ettiğini göstermektedir.42
Mevlâna ile Konevî arasında karşılıklı sevgi ve sohbet tezahürleri çok olmuştur. Lamiî Çelebi,
Nefahâtü’l-üns Tercümesi’nde, Mevlâna’nın, Konevî’yi ziyaretlerinden birinde oturduğu seccadeyi
oturması için Konevî’nin, Mevlâna’ya teklif ettiğini, Mevlâna oturmayınca o da seccadenin üzerinde
oturmaktan vaz geçerek seccadeyi uzak bir köşeye bıraktığını kaydeder. Bilindiği gibi Mevlâna,
Konevî’den bir yıl önce vefat etmiş, vefatından önce cenaze namazını Konevî’nin kıldırması için
vasiyette bulunmuştur.43
Yine Nefahâtü’l-üns’te anlatıldığına göre; Şeyh Şerâfeddin Konevî, Sadreddin-i Konevî’ye
şöyle bir soru yöneltmiş: “Nereden geldik, nereye gidiyoruz, bu ortada hasıl olan şey nedir?” Sadreddin-i
Konevî şöyle cevap vermiş: “Murad, ilimden ayna gelmek ve iki tarafta o nisbet-i câmiayı tecdid
etmektir. O nisbet, hükm-i ilmî ve aynî ile zâhirdir.” 44 Sadece bilmek yeterli olmaz, nereden gelip
nereye gittiğimizi ilmî ve aynî olarak ortaya koymak lazımdır. Ayrıca geliş ve gidiş arasındaki ne olup
bittiğini de idrak etmek gerekmektedir.
Konevî’nin Nefahât-ı İlâhiyye’sinden naklen Bursevî, Kitâbü’l-Hitâb’ında şunları anlatır: 17
Şevval 653 Cumartesi gecesi Şeyh-i Ekber’i rüyamda gördüm, konuşma esnasında şunları da söyledim:
İsimler eserleri ahkâmdan, ahkâm da ahvâlden, ahvâl de bi-hasebi’l-istidâd Zat’tan taayyün etmiştir.
İstidâd ise bir sebebe bağlı değildir. Şeyh bu sözlerden hoşlandı, “melîh melîh” dedi. Ben, sultanın melîh
sensin, insanı bu tür ince manaları anlamaya ulaştıran sensin dedim, elini öptüm. Sizden bir dileğim
daha var dedim; isteğin ne ise söyle, dedi; ben de şunları söyledim: Ebedî Zatın tecellisi olup tüm olgun
kimselerin (kümmel) kargâhıdır ki ondan sonra da perde yoktur. İşte o benim zatımda da olsun ve
40
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Bağdatlı İsmail Paşa, II, 130-131.
Osmanzâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, I, 210.
İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1984, s. 209.
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sırrım o sırdan hissedar olsun. Bunun üzerine Şeyh, evet bu mana senin için bol olsun, buyurdu. Benim
bu kadar yakınım var sana müyesser olan onlardan birine müyesser olmadı. Ben çok nefsi dirilttim, bir
çok nefsi öldürdüm ama bu yüce rütbe ve büyük fazilet ancak sana ihsan olundu.45
Yine Bursevî 17. yüzyıl sonlarında Konevî’nin kabrinin bulunduğu türbeyle ilgili şu bilgileri
verir: Üzerine kubbe kabul etmemiştir. Hâlâ sandukaları mermerden, üstü, etrafı açıktır. Sadreddin-i
Konevî tecemmül ehli olduğu için; Mevlâna’ya seslenerek: “Mülûkâne geçinelim, fakirâne yatalım”
deyince, Mevlâna; “Fakirâne geçinelim, mülûkâne yatalım” demiştir. Onun için Mevlâna’nın türbesi
muhteşemanedir. “Mevlâna” lafzı da Sadreddin’in sözü olup bu zamana kadar Mesnevî sahibi Celaleddin
Muhammed el-Belhî bu unvanla ün kazanmıştır. Fakat hakikat rütbesinde Sadreddin-i Konevî ile araları
gökle yer arasıdır diye bazı kâmil velilerden nakladilmiştir. Sadreddin’in saltanatlı yaşantısı imtihan
içindir.46 XVI. yüzyılın önde gelen tezkire yazarlarından Latîfî, Konevî’nin Mevlâna’nın vefatında şu
rubaiyi söylediğini belirtir: “Sen olmaksızın inen ayetten kim haber verebilir? Sahihle te’vil edilmişin
farkını kim ayırabilir. Ey sırları keşfedebilen! Tahkik tarzındaki nükteyi kimin çözebileceğini bana
söyler misin?” 47
Hüseyin Vassaf, Gülzâr-ı Aşk’ında, Sadreddin-i Konevî’den naklen lafzatullah’la ilgili şu bilgiye
yer vermiştir: Allah isminin başından elif’i hazf etsek “lillâh” kalır. “Lillâhi’l-emru min kablu ve min
ba‘du (Rum 29/4). Elif ve ilk lamı hazfetsek “lehû” kalır. Bu da Cenab-ı Hakk’a mahsustur. “Lehû
mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-arzı” (Bakara 2/255; Nisa 4/171), “Lehü’l-mülkü velehü’l-hamdü” (Tegabün
64/1). İkinci lamı da hazfedersen “Hu” kalır. Bu da hüviyyet-i zât-ı Hakk’a delalet eder bir ism-i zâttır.
“Kul hüva’llâhu ahad” (İhlas 112/1). Hüve zât-ı Hakk’a işaret eden bir zamirdir. Hüve lafzında vav
zaittir.48
5. ÖLÜMÜ
Konevî’nin ölüm tarihini Taşköprizade Ahmed Efendi ve İsmail Hakkı Bursevî 673 (1274),49
Bağdatlı İsmail Paşa 672,50 Bursalı Mehmed Tahir ise 671,51 olarak vermektedir.
6. KABRİ
Sultan Mehmet dönemi mutasavvıflarından Şeyh Abdüllatif Makdisî Konya’ya geldiğinde
önce Mevlâna’nın, sonra Konevî’nin daha sonra da Şems-i Tebrizî’nin kabirlerini ziyaret etmiştir.52
Evliya Çelebi, bu ziyaret esnasında Makdisî’ye hatiften bir sesin kendisine Yasin-i Şerif okumasını
söylediğini onun da yüksek sesle bu sureyi tilavet ettiğini rivayet eder53 ve Konya’da ziyaret ettiği kibâr-ı
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İsmail Hakkı Bursevî, Kitâbü’l-Hitâb, s. 290-291.
a. g. e., s. 291.
Latîfî, s. 117.
Hüseyin Vassaf, Mevlid Şerhi: Gülzâr-ı Aşk, haz. Mustafa Tatçı-Musa Yıldız-Kaplan Üstüner, İstanbul 2006, s. 94.
Taşköprizade, Mevzûâtü’l-ulûm, I, 572; İsmail Hakkı Bursevî, Kitâbü’l-Hitâb, s. 291.
Bağdatlı İsmail Paşa, II, 130.
Bursalı Mehmet Tahir, Kibâr-ı Meşâyih ve Ulemâdan On İki Zatın Terâcim ve Ahvâli, İstanbul 1317.
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Evliya Çelebi, 2. Kitap, s. 33.
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evliyaullahı anlatırken Mevlâna’nın asitanesinden sonra Sadreddin-i Konevî’nin türbesini de ziyaret
ettiğini bildirir.54 Hüseyin Vassaf, İsmail Hakkı Bursavî’nin Konya-Seydişehir-Söğüt-İznik-İstanbul gibi
yerlerde bulunan büyüklerin kabirlerini ziyaret ederken Konya’da Mevlâna ve Konevî’nin türbelerini de
ziyaret ettiğini belirtir.55 Şabaniyye’nin önde gelen şeyhlerinden Şeyh Mustafa Manevî (ö. 1114/1702)’nin,
İslam âlemindeki ünlü yerleri ve kişileri anlattığı natında Konya’da iki ünlü sufiden söz eder; bunlardan
biri Mevlâna diğeri ise Konevî’dir:
Dolaşup hâssaten gel Konya şehrine husûsiyle
O Sultânü’s-selâtîn nûr-ı Yezdân’a selâm eyle
Ki ol gavs-ı zamânın âsitânına bu efkârdan
Onun aşk-ı meyin nûş eyle mestâne selâm eyle
Cenâb-ı Şeyh Sadreddin ne işler bir suâl eyle
Kudûmun eyle takbîl havz-ı Kur’ân’a selâm eyle
Müfessirler anın tefsîrine hayrân olurlar hep
Sürüp yüzler türâbına mehîbâne selâm eyle56
Yine İsmail Hakkı Bursevî, Sadreddin-i Konevî’nin türbesi ile ilgili şunları anlatır:
Kütüphanesinde kendisinin ve şeyhinin hatlarıyla bazı kitapları hâlâ muhafaza edilmiştir. Onun
zamanında kütüphanede şifalı su ve bu türbede bir hırka bulunmaktadır. IV. Murad Bağdat seferine
giderken burayı ziyaret etmiş, hırkanın yakasını kesip yanına almış ve hazinesine koymuştur.
Rivayete göre söz konusu edilen hırka Bağdat’ta Abdülkadir Geylânî’ye giydirilen hırkadır.
Geylânî bunun kendisinden sonra Mağribli birisine teslim edilmesini istediğinden, hırka Şeyh-i Ekber’e
teslim edilmiş o da Sadreddin-i Konevî’ye vermiş, ondan da kütüphanesine intikal etmiştir. Bursevî
söz konusu hırkanın hâlen orada muhafaza edilmekte olduğunu ve ziyaret edilip el sürüldüğünü haber
vermektedir.57
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Azerbaycan’da Sadreddin Konevî
Doç. Dr. Konul BUNYADZADE
Azerbaycan henüz İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren sadece coğrafi anlamda Hilafetin bir
parçası haline gelmemiş, aynı zamanda İslam kültürünün organik bir parçasına dönüşmüş ve bu kültürün
zenginliklerinden faydalanmakla beraber kendisi de İslam kültürüne önemli katkılar sağlamıştır.
İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren bilinen İslamî akım ve ekollerin Azerbaycan’da
temsilscileri bulunmaktaydı. Bu okullardan başka sadece bu bölgeye mahsus okullar da ortaya çıkmıştı
ve onların temsilcilerinin eserleri genel olarak İslam kültürünün bir parçası olmuştur. Şihabeddin
Sühreverdi’nin İşrakilik felsefesini, Hurufilik ve Noktaviliği buna örnek gösterebiliriz.
Son 10-15 senede Azerbaycan’da yapılan bilimsel araştırmalarda ve farklı kesimlere yönelik
yayımlanan makalelerde sık sık Azerbaycan toplumunun uzun süredir kendi dininden ve manevi
değerlerinden uzak kaldığı konusunda çeşitli bilgiler ve yorumlar yer almaktadır.
Bilindiği üzere Azerbaycan uzun dönem tek bir ideolojiyi temel alan emperyalist bir devletin
egemenliği altında bulunmuş ve bunun etkileri buradaki bilimin ve düşüncenin gelişiminde de
kendini göstermiştir. Bu dönem zarfında bütün filozofların, düşünürlerin ve felsefi ekollerin sadece bu
ideolojiyle uyum içinde olan görüşlerinin araştırma objesi olarak ele alınmasına ve aynı ideolojik bakış
açısıyla yorumlanarak sonuçlara varılmasına izin verilmiştir. Bu durum sadece araştırılan düşünürlerin
görüşlerinin tahrif edilmesine neden olmamış, aynı zamanda bazı filozofları ve onların değerli eserlerini
araştırma konusu yapmayı da engellemiştir. Diğer bir ifadeyle bu dönemde felsefe tarihinin önemli
sayfaları açılmamıştır.
Sadreddin Konevî Azerbaycan’da çok az araştırılan ve çoğu zaman da düşünceleri tahrif edilen
düşünürlerdendir. Sunduğumuz bu yazının, bu alanda ilk adım olduğunu söylemek mümkündür. Peki,
kimdir Sadreddin Konevî? Azerbaycan felsefe tarihinde onun kişiliğinin ve görüşlerinin araştırılması
hangi ölçüde önemlidir?
Konevî, tasavvuf diye adlanan büyük bir deryanın bir damlasıdır. Böyle bir sonsuzlukta kendine
mahsus bir yer edinmek, üstelik önemli bir yere sahip olmak çok zordur. Bu anlamda Konevî’nin iki
önemli rolündün bahsetmek mümkündür. Bundan başka, Konevî’nin her iki rolü ve genellikle onun
tasavvuf tarihindeki yerinin önemi, onun büyük sufi mütefekkiri İbn Arabi’nin yorumcusu (şarihi)
olmasıyla direkt ilişkilidir.
Önce onun birinci rolünden bahsedelim.
Tasavvuf, İslam dininin özünü oluşturan bir tefekkür biçimi ve bu tefekkür biçimine dayanan
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bir dinî tecrübe ve yaşam tarzıdır. Bütün prensipleri ve kategorileriyle tasavvufun İslam dışı veya
İslam’dan daha kapsamlı bir şey olarak görülmesi yanlıştır.
İslam bütün prensipleri, emirleri ve insanlığa ulaştırmak istediği manevi bilgileriyle evrensel
bir dindir. Dolayısıyla, tasavvufun da mahiyetinde bu evrensellik mevcuttur. Tasavvuf insan aklının
ürünü ve insanın oluşturduğu bir öğreti değil, insanla birlikte doğan Mutlak Varlık’a ulaşmaya çalışma,
kendi gerçek köküne dönme çabası ve bu gayenin insanda ortaya çıkardığı bir düşünce formu ve saf
idrak biçimidir. Ayrı ayrı bilimler Mutlak Gerçek’in belli bir yönünü öğrenmektedir. Fakat tasavvufun
objesi Hakikat’ın kendisidir.
Tasavvuf oldukça karmaşık ve tezatlarla dolu bir gelişim tarihi yaşamış ve çeşitli aşamalardan
geçmiştir. Sadreddin Konevî’nin yaşadığı dönem bazı araştırmalarda tarikatlar dönemi olarak
tanımlansa da, onu daha ziyade tasavvufun bölünmesi olarak nitelendirebiliriz.
Karmaşık ve çok yönlü bir dünya görüşü olarak tasavvufun bu dönemdeki gelişim çizgisini
teorik ve pratik olmak üzere iki yere ayırabiliriz. İşin ilginç tarafı, pratik yönden tasavvuf bir anlamda
bölünme istikametinde gelişmekteydi. Söz konusu dönemden itibaren çeşitli tarikatlar ortaya çıkmakta,
her bir tarikat giderek bağımsız birer sistem olarak biçimlenmekte ve durum da sonuç olarak asıldan
sapmalara ve şeyhin kişiliğinin ön plana geçmesine neden olmaktaydı. Artik mevlevilik, rıfailik,
kadirilik vb. tarikatlardan bahsedilmekte, tasavvuf anlayışı giderek tarihte kalmaktaydı. Bunun bariz
örneği günümüzde İran’da gözlemlenmektedir. Günümüzde İran alimleri tasavvuf kavramıyla sırf pratik
boyutu, irfan kavramıyla da teorik boyutu kastetmektedirler.
XII-XIII yüzyılları, tasavvufun tasavvufun felsefi bir öğreti olarak sistemleştiği ve dünya felsefe
tarihine tamamlanmış felsefi bir sistem halınde girdiği bir dönem olarak addedebiliriz.
Bu arada, bahsedilen dönemi felsefe tarihinde hem Hıristiyan, hem de İslam felsefesinin
sistemleşmesi ve her iki dinin felsefelerinin karşılıklı etkileşim dönemi olarak nitelendirmek de
mümkündür.
Söylenenlerden, Sadreddin Konevî’nin tasavvufun bölünmeye yüz tuttuğu bir dönemde onun
temelini ve esas çizgisini açık bir şekilde sunmayı başardığı ve böylece tasavvufu parçalanmaktan
kurtardığı sonucunu çıkarmak mümkündür.
Din felsefesinin sistemleşmesi olarak nitelendirilen bu dönemde İslam dünyasında Batının
aksine olarak felsefi düşünce daha karmaşık ve zengin bir gelişim yolu geçmiş ve bu dönem bazı felsefe
tarhçileri tarafından İslam dünyasının Rönesans dönemi olarak nitelendirilmiştir.
Dünyada birçok felsefi ekol ve görüşlerin artık tamamlanmış bir sisteme kavuştuğu bir
ortamda kendine has prensip ve metotlara sahip olan bâtınî bir tefekkür biçimi olarak tasavvufun
da tamamlanmış ve mahiyetini bir bütün olarak kapsayabilen bir sisteme ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaç
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vahdet el-vücud teorisinde ifade buldu. Henüz ilk sufi düşünürlerin (Hallac Mansur’un, Ebu Yezid
el-Bistami’nin) görüşlerinde ifade edilen, XII. yüzyılda Ayn el-Guzat el-Miyaneci’nin (öl. 1131), daha
sonraki dönemde de Muhyiddin İbn Arabi’nin (öl. 1240) eserlerinde kapsamlı ve sistemli biçimde
açıklanan bu teori bir sonraki dönemde İbn Arabi’nin öğrencileri olan Sadreddin Konevî (öl. 1274) ve
onun çağdaşı İbn Sebi (öl. 1270) tarafından vahdet el-vücud olarak bilimsel literatüre dahil edilmiştir.
Böylece, tasavvuf tarihinde yeni bir aşama başlanmıştır: dünya felsefesinde daha çok bir bâtınî tecrübe
biçimi ve yaşam tarzı olarak bilinen tasavvuf tek bir felsefi sisteme ve mükemmel bir teoriye sahip olan
bir dünya görüşü olarak tanıtılmış ve kabul görmüştür.
Söylenenleri Sadreddin Konevî’nin tasavvuf tarihinde ikinci bir önemli rolü olarak
değerlendirmek mümkündür.
Bu arada, dünyadaki bazı ünlü bilim adamlarının yanı sıra Azerbaycan’da da panteizm ve
vahdet el-vücud teorilerinin çoğu zaman özdeşleştirildiğini burada belirtmemiz gerekmektedir. Halbuki,
panteizm bir dünya görüşü olarak eski köklere sahip olsa da, bir kavram olarak XVIII. yüzyılda Toland
tarafından Spinoza’nın felsefesiyle ilgili olarak bilimsel literatüre dâhil edilmiştir. Daha önce de ifade
ettiğimiz üzere, vahdet el-vücud da bir kavram olarak Muhyiddin İbn Arabi felsefesinin analizinin
ardından Sadreddin Konevî tarafından bilime kazandırılmıştır. Muhtemelen bu nedenledir ki, panteizm
ve vahdet el-vücud arasındaki farklılık ve benzerlikler gösterilmek istendiğinde araştırmacılar her
şeyden önce Spinoza’nın ve İbn Arabi’nin felsefi sistemine başvurmayı tercih etmektedirler. Bize göre,
bu tür bir yaklaşım sorunun bütünüyle anlaşılmasına ve her bir kavramın kendine has özelliklerini
ortaya koymaya engel olmaktadır.
Anlaşıldığı üzere, Sadreddin Konevî yukarıda ifade ettiğimiz üzere tasavvuf tarihinin yeni ve
önemli bir aşamasının başlangıcında özel çabası ve rolü olan bir düşünürdür. Bundan başka, tasavvuf
felsefesinin diğer felsefi ekoller arasında ve genel olarak dünya felsefesinde yerini almasında Sadreddin
Konevî’nin istisnai bir rolü vardır. Bunun en önemli göstergelerinden biri dünya felsefe tarihinde
tasavvufun mahiyetinin, haklı olarak, vahdet el-vücud teorisiyle ifade edilmesidir.
Bütün bunlara ek olarak, yukarıda da vurguladığımız üzere, XIII. yüzyılı aynı zamanda
tasavvufun bölünme dönemi olarak da nitelendirebiliriz. Temel tasavvufî prensipler muhafaza edilmekte
ve ifadesini önemli tasavvuf şeyhlerinin tarikatlarında bulmaktaydı. Değişen, sadece hakikatin ifade
biçimiydi ve bu ifade biçimi söz konusu hakikati ifade edenin hem ilim ve ahlak düzeyi, hem de tarikatin
toplumdaki nüfuzuyla direkt ilişkiliydi. Diğer bir ifadeyle söylersek, bu dönem daha ziyade tasavvufun
pratik yönünün önem kazanmasıyla nitelendirilebilir. Bu bağlamda, dallanmış köklü bir ağacın
gövdesinin sağlam ve düzgün kalmasında Sadreddin Konevî’nin istisnai bir rolü bulunmaktadır.
Ebu Turhan’nın kesintisiz tarih prensibine göre “Tarihin, kesintiye uğramadan devam etmesi
gerekir. Şayet kesitiye uğrarsa, kaldığı yerden devam edemez. O zaman yeniden başa dönmesı, sıfırdan
başlaması gerekir”. Bunu her alana, aynı zamanda tasavvufa da ait etmek mümkündür.
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Sadreddin Konevî tasavvufun çok tezatlı ve karışık bir döneminde faaliyette bulunmuş ve
tasavvuf tarihinin incelmiş olan zincirinde sağlam ve muhkem bir halka görevini üstlenmeyi başarmıştır.
Onun sunduğu şerhler, tasavvufun esas ilkelerini ortaya koymakla kalmamış, aynı zamanda tasavvuf
felsefesinin dünya felsefe tarihinde kendine mahsus bir yer edinmesi için önemli bir adım olmuştur.
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Osmanlı Mesnevî Şerhçiliğinde Sadreddin Konevî Tesiri
Dr. Semih CEYHAN
Hz. Pir Mevlâna ile Şeyh-i Kebîr Sadreddin Konevî’nin yakın birliktelikleri gerek Mevlevîlik
tarihinin ilk dönem kaynakları (Risâle-i Sipehsâlâr, Menâkıbü’l-Ârifîn vs.) gerek muahhar tarihî rivâyetler
dikkate alındığında malûmdur. Bu birliktelik metafiziksel düşünce seviyesinde Osmanlı Mevlevî ve
Ekberî geleneklerinde de yansımasını bulmuş, Fusûs ve Mesnevî şerhlerinde Mevlâna, İbn Arabî ve
Konevî fikriyâtı tedâhül dahilinde birbirini açıklar mahiyet arzetmiştir.
Özellikle Mesnevî şârihleri, vahdet-i vücûd düşüncesiyle doğrudan irtibatlı beyitleri –ki
ulûhiyet, ilahi isimler, isim-müsemmâ ilişkisi, varlık mertebeleri ve ruh-beden ilişkisine delâlet eden
beyitlerdir- şerhederken Sadreddin Konevî’nin özellikle Miftâhu’l-Gayb, İ’câzu’l-Beyân, Şerh-i Esmâi’lHüsnâ ve Nefehât-ı İlâhiyye gibi eserlerine atıflar yaparak, Mevlâna düşüncesinin metazifiksel boyutlarını
Konevî vasıtasıyla keşfetmeye çabalamışlardır. Bu itibarla Sadreddin Konevî’nin tasavvuf düşüncesinin
şârihler üzerinde yüksek seviyede bir tesiri vardır. Bu tesir Cumhuriyet sonrasında Abdülbaki
Gölpınarlı ve Ahmet Ateş gibi Mevlâna düşüncesi ve Mevlevilik tarihi uzmanlarının nazarında menfi
ve yanılsamalı bir süreç şeklinde algılansa da, gerek ilk dönem Konevî-Mevlâna ilişkisinin tarihsel
bağlamı, gerek Osmanlı tasavvuf düşüncesinin kurucu kaynak şahsiyetleri olan İbn Arabî, Konevî
ve Mevlâna’nın tasavvuf felsefesine dair fikri irtibatlarının Mesnevî şerhlerine yansıyan metafiziksel
bağlamı söz konusu olduğunda tesirin müspet ve sahih karakterde olduğu ileri sürülebilir.
Bu mukaddimeye binaen tebliğimizin amacı Şem’î Efendi, İsmail Rüsûhî Ankaravî, Sarı
Abdullah, İsmail Hakkı Bursevî, Abidin Paşa ve Ahmed Avni Konuk gibi önemli Osmanlı Mesnevî
şârihlerinde Sadreddin Konevî düşüncesinin bu müspet tesirinin tarihsel ve metafiziksel dayanağını
tespit etmeye çalışmaktır. Bu tespitte üç soruya cevap aranacaktır: 1. Konevî’nin Mevlâna’ya tesiri
tarihsel açıdan hangi boyuttadır? 2. Bu tesirin Mesnevî’ye yansıyan zahirî sonucu nedir? 3. Bu tesirin
metafiziksel bağlamda Osmanlı Mesnevî Şerhçiliğine yansıyan ana konusu nedir? Bu sorular, tek bir
tesirin birbirini tamamlayan üç yönünü oluşturmaktadırlar.
TESİRİN ÇERÇEVESİ: TARİHSEL VE METAFİZİKSEL BAĞLAM
1. Tarihsel Bağlam: Konevî’nin Osmanlı Mesnevî şerhçiliğine tesir nisbetini beyan etmek,
eserden müessire intikalle Konevî ile Mevlâna arasındaki tarihsel plandaki etkileşimin boyutlarını ortaya
koymayı gerektirir. Zira şârihler Mevlâna ile Konevî arasında birazdan değineceğimiz tasavvufi tavır
farklılığına rağmen, Mesnevî’nin ilk iki beytinin şârihi Molla Cami’nin ifadesiyle aralarında kuvvetli bir
muhabbet, sohbet ve manevi nisbet vaki olduğunun bilincindedirler. Öyleyse cevaplayacağımız birinci
soru şudur: Konevî-Mevlâna ilişkisi tarihî düzlemde hangi boyutlara sahiptir? Cevapta bu ilişkinin özel
ya da doğrudan, genel ya da dolaylı olmak üzere iki boyut içerdiği ileri sürülebilir. Önce ilk boyutu ele
alalım:
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1.1. Mevlâna hakkında ilk menkıbe yazarı Sipehsâlâr “ Mevlâna ile Konevî’nin ilahi marifetlere
dair bir çok özel sohbette bulunduklarını”1, Sahih Ahmed Dede Mevlevilik kroniğinde “Mevlâna’nın
37 yaşında iken Konevî’den usul-i hadis ve usûl-i tefsir dersi aldığını, ancak aralarında görüş ayrılıkları
ortaya çıktığını, her ikisinin aynı gece gördükleri ortak rüya üzerine bu görüş ayrılıklarının izâle olduğunu”
aktarmaktadır.2 Eflakî, Konevî ile Mevlâna ilişkisini iki döneme ayırmış, ilk dönemde aralarındaki
sufi tavır farklılığından dolayı Konevî’nin kendisini Mevlâna’dan tefrik ettiğini, ancak görülen rüya
üzerine ikinci dönemde her ikisinin de farklı tavırlarına rağmen maneviyatta birleştiğini, birbirlerinin
hangâhına gidip beraber diz dize oturup murâkabeye daldıklarını söyler. Konevî ile Mevlâna arasında
ilk dönemdeki bu tefrike dayalı etkileşim, fakr-gınâ, aşk-marifet, telvin-temkin ve sema konularında iki
sufinin farklı yaklaşımlar sergilediğine dair özellikle Eflakî’de rivayetlerle dile getirilir. Müreffeh bir hayat
süren Konevî’nin zâhidâne yaşayan Mevlâna’ya “mülûkâne yaşayalım, fakîrâne ölelim”, Mevlâna’nın
cevaben “fakirâne yaşayalım, mülûkâne ölelim”3 ile, Muîneddin Pervâne’nin hem Mevlâna’ya hem de
Konevî’ye maaş artırımında bulunmak istemesi üzerine, Konevî’nin “Mevlâna hz.lerinin iki dünyanın
âidâtına da ihtiyâcı yoktur; kendi âidâtını müstahak fakirlere vermesi lâzımdır” buyurmasına karşın
Mevlâna’nın “Şeyh Sadreddin’in masrafları çoktur. Pâdişâhlara yaraşır bir şekilde geçiniyor. Bizim
dostlarımıza hiçbir şey lâzım değildir. O dinarın da Sadreddin’in mutfağına verilmesi daha uygundur.”4
rivayetleri Konevî-Mevlâna ilişkisinin ilk dönemini; Pervane’nin evinde akşam namazı vakti geldiğinde
imamlığa Konevî’nin geçmesini isteyen Mevlâna’nın “Biz abdâllardanız. Nerede olsa oturup kalkarız.
İmamlığa tasavvuf ehli ve sâbit kadem (erbâb-ı tasavvuf ve’t-temekkün) insanlar yaraşır. Kim takva
ehli Şeyh Sadreddin’in arkasında namaz kılarsa, Hz. Peygamber’in arkasında namaz kılmış gibi olur.”
demesi üzerine Konevî’nin “Eğer Bâyezid ve Cüneyd bu devirde yaşasalardı ona hizmet etmeyi cana
minnet bilirlerdi. Hz. Muhammed (a.s.)’ın başkumandanı odur. Biz onun tufeylileri olup bundan zevk
duyarız.”5 şeklindeki cevabı ilişkinin ikinci dönemini yansıtır. İsmail Ankaravî, Cüneyd-i Bağdadi’nin
“farklılık olmadan birliktelik zındıklıktır, birlikteliğin olmadığı farklılık ta’tîldir, farklıklıkla beraber
birliktelik birliğin (tevhidin) kendisidir” ile Konevî’nin “cem’ asıl tefrika fer’dir” sözleri mucebince,
Konevî ile Mevlâna arasında surette ya da tavırda bir gayriyyet ya da farklılık ile birlikte manada
bir ayniyyet ya da vahdet halinin bulunduğunu söyler. Bursevî ise tavır farklılığına vurgu yaparak
Konevî’yi her yönden Mevlâna’dan üstün görür. Çünkü Konevî fenâ-yı sırf ehlinden iken, Mevlâna
cezbe ehlinden ve rical tabakatındandır. Sülûk sonucunda Konevî gınayı tercih etmişken, Mevlâna fakrı
seçmiştir.6 Ankaravî ise suretteki fakrın manadaki gınayı, ya da suretteki gınanın manadaki fakrı iptal
etmemesi halinde ikisinin de tercih edilebileceğini, gerçek fakr ve gınanın Hak’tan başkasına müstakil
varlık vermeme bilgisine sahip olanların yanında bir olduğunu söylemiştir.7 Diğer taraftan Ankaravî’ye
1 Sipehsâlâr, Risâle, s. 35.
2 Sahih Ahmed Dede, Mevlevîlerin Tarihi, s. 163-164.
3 İsmail Hakkı Bursevî bu cümleyi yorumlarken, Mevlâna’nın ölümünden sonra özellikle türbesindeki ihtişâmlı yapıya ve Konevî’nin
türbesindeki tevâzûya dikkat çekerek, bu talebin gerçekleşmiş olduğuna işâret eder. Sadreddin Konevî’nin Vasiyetnâmesi’nde defnedilmesi
ve türbesiyle ilgili talepleri de bu rivâyeti kısmen doğrular. Bk. İ.Hakkı Bursevî, Kitâbu’l-hitâb, 28; Konevî Vasiyetnâmesi için bk. Ekrem
Demirli, “Klasik İslâm Nazarîyâtı ve Osmanlı Düşüncesi Arasında Selçuklu Köprüsü: Sadreddin Konevî ve Nazarî Tasavvufun Kuruluşu”,
MÜFEF Türklük Araştırmaları, XVI (2004).
4 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I, 663-4.
5 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, II, 119-120; Abdurrahman Câmi, Nefehâtü’l-üns, 637.
6 Ali Namlı, “İsmail Hakkı Bursevî’ye göre Mevlâna ve Mevlevîlik”, Tasavvuf, XIV (2005), 439-454.
7 Ankaravî’nin benzer yaklaşımına sahip Köstendilli Süleyman Şeyhî konu hakkında şöyle der: “Peygamberler ve evliyâdan bazısı maddî
ve manevî zenginlik içinde oldukları malûmdur. Mutlak mertebede manevî zenginlik gibi, maddî zenginlik de bir yönüyle kemâldir. Zira
“hüve’z-zâhir, hüve’l-bâtın” itibarı ile zâhir ve bâtın zenginliği hakikatte gınâ-yı rabbânîdir. Onun için ki zengin ve zenginlik vasf-ı ilâhîdir.
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göre Mevlâna ve Konevî tasavvufî düşünce târihinde zühd, ilâhî aşk ve hakiki melâmet ile marifet
tavırlarını cem’ eden sûfilerdir ve şu düşüncede ortaktırlar: “Zâhidlik, tarîk-i ilâhînin başlangıcıdır.
Zühd tavrı, ilâhî ahlâklanmayla neticelenir. Tarikde yol kat etmeyi hızlandıran ve marifete ermeyi
temin eden yegâne sâik aşktır. Bu itibarla sadece kuru zühd tavrı marifeti hâsıl etmez. Ancak zühd
ile beraber aşk olmalıdır ki marifet tahsil edilsin. Hem âşık hem de zâhid olan ârif olabilir. Marifet,
ilâhî ahlaklanmayı gerçekleştiren sâlike ilâhî hakikatleri tahsil etmeyi sağlar ve sâlik nihâî mertebede
mukallidlikten kurtularak muhakkik sıfatını kazanır.” Ankaravî’ye göre eşyânın mâhiyetlerini ya
da sâbit hakîkatleri sülûk sürecinde ulaştığı müşahede bilgisiyle idrâk etmeye çalışan kimse olarak
muhakkik sıfatına en layık olanlar Mevlâna, İbn Arabî ve Konevî’dir. Ankaravî her üç sufiyi de bu
nedenle “Allahîler”, “Muhammedî mertebenin tercümânları”, “âşıklar”, “ârifler” ve “hakiki melamîler”
ve sıfatlarında birleştirmektedir.8
1.2. Konevî-Mevlâna ilişkisinin ikinci yani genel tarihsel boyutuna gelince: Konevî ve
Mevlâna h. VII. asırla başlayan müteahhirin ya da tasavvufta tahkik dönemine ait ârif sufilerdir. Üç
önemli tasavvufi düşünce geleneklerinin (Endülüs, Horasan/Mâverâünnehir, Hicâz) mezcedildiği
bu dönemin en önemli hususiyeti, mütekaddimîn dönemden intikal eden tasavvufî birikimin kelam
ve felsefi birikimini de yedeğine alarak tahkîk edilmesidir. Tahkîk ile kastedilen hem ontolojik hem
de epistemolojik açıdan müşahedenin verilerini kullanarak Allah-insan-âlem ilişkisinin metafiziksel
irtibat seviyelerini, sülûk hallerinin gerçekliğini vahdet-i vücud perpektifinden ortaya koymaktır.
Tahkîk tasavvufu söz konusu ilişkide sadece nazar yöntemini benimseyen ve eksik idrake ulaşan
kelâm ve felsefeye de eleştiriler yöneltmektedir. Mevlâna ve Konevî’nin eserlerine bu itibarla tahkik
tasavvufunun ürünleri gözüyle bakılabilir. Ancak Mevlâna, İbn Arabî ve Konevî’nin genelde ma’kûlât
düzeyinde tahkîk ettiği meseleleleri mahsûsât düzeyine indirerek sarmal tahkiye yoluyla avam, havâs ve
havâssu’l-havâs dahil tüm insan gruplarının zihnine ulaştırmayı amaçladığından söz konusu ariflerin
telif tarzlarından ayrılmaktadır. Osmanlı Mesnevî şârihlerinin çoğunluğu işte bu iki telif tarzını
birleştirerek zülcenâheyn bir şerh faaliyetinde bulunmuşlardır.
1.3. İkinci cevaplayacağımız soru –ki birinci cevabın neticesidir- Konevî-Mevlâna arasındaki
iki boyutlu tarihsel ilişkinin Mesnevî’nin zahirinde bir sonucunun söz konusu olup olmadığıdır? Diğer bir
ifadeyle Mesnevî’de Konevî zikredilmekte midir? Bilindiği üzere Konevî, Celaleddin Rumi’ye Mevlâna
unvanını vermiş, Mesnevî üzerine Arapça bir takriz yazmış,9 Mesnevî’de Kur’an manalarını keşfeden
Hz. Hüdavendigâr’ı bir rubâisinde Sahih Ahmed Dede diliyle şöyle vasfetmiştir: “Sensin haber-i âyet-i
Kur’anın efendi / Kim fark ide mu’tel ile sahîhâtı ya şimdi / Ey kâşif-i sırr-ı âyât u hadîsin / Sen itmeyecek
kim ide şimdi.”10 Buna mukâbil Sürûrî, Şem’i, Ankaravî, Bosnevi, Sarı Abdullah gibi Osmanlı Mesnevî
şârihlerinin çoğunluğu Mesnevî’de geçen;

Hz. Mevlâna’nın fakirliği mestûr ve Mevlâna Sadreddin’in zenginliği meşhûrdur. Bununla birlikte ikisinin dahi kemâli âlemde meşhûrdur
ve nice peygamberân-ı zîşân ve evliyâ-yı merdânlar, maddî ve manevî zenginliği cem’ eylemişlerdir... Malûm ola ki, ehlullah arasında bazı
mahallerde sözlerinde ve fiillerinde zâhiren bir muhâlefet müşâhede olunur. Halbuki iç dünyalarında mutâbakat vardır.” Bk. Köstendilli
Süleyman Şeyhî, Bahru’l-Velâye, s. 475-476.
8 Semih Ceyhan, İsmail Ankaravî ve Mesnevî Şerhi, basılmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
2005, s. 440.
9 Konevî takrîzi için bk. Sül. Ktp. Nâfiz Paşa 654; Konya Mevlâna Müzesi Ktp. 2024
10 Sahih Ahmed Dede, Mevlevîlerin Tarihi, s. 176. Rubâî’nin orjinali şöyledir:
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“Âlemlerin Rabbinin manâlar denizi olan Şeyh-i dîn “manâ Allah’tır” dedi.” (I, b. 3338)
beytindeki “şeyh-i din” ünvanı ile mutlak bir delalet olmamakla birlikte Mevlâna’nın Konevî’yi
kastettiğini ileri sürmüşlerdir. Konu hakkında müstakil bir risale yazan Cezire-i Mesnevî şârihi Abdullah
Bosnevî, beytin Mevlâna’nın uluhiyet anlayışını yansıtan en önemli beyit olduğunu, bu beyitle Konevî
ile Mevlâna’nın marifette birleştiğini, ancak Mevlâna bu anlayışını Konevî’nin dilinden aktararak
kendisini bir emr-i hatir olan bu sırra muttali olmayan insanların su-i zannından sakındırdığını –ki
bu da bir fakr göstergesidir-, bunun yanı sıra Konevî’nin marifetini tahsil etmeye teşvik ettiğini, bu
marifetin hakikatte marifetullah olduğunu, zira âlemin suretinin ilahi mana ile kâim bulunduğunu
söyler.11 “Şeyh-i din”den kastın Ahmed Avni Konuk Feridüddin Attar veya İbn Arabî12, Abidin Paşa
İbn Arabî13, Gölpınarlı ise Şems-i Tebrizi14 olduğunu ileri sürerler. Gölpınarlı dışarıda bırakılırsa,
Osmanlı Mesnevî şârihlerinin Konevî ve İbn Arabî’yi tercih etmelerindeki sebep, söylediğimiz gibi
şârihlerin Ekberi ve Mevlevi düşünce geleneklerinin aynı madalyonun birbirinin mütemmim iki farklı
cüz’ü görmelerinin bir sonucudur.
2. Metafiziksel Bağlam: Ekberî ve Mevlevi düşünce gelenekleri Mesnevî metninde
metafiziksel bağlamda mezc ediliyorsa, üçüncü ve son cevaplayacağımız soru –ki ikinci cevabın
neticesidir- bu metafiziksel bağlamın dayanağı nedir? Bu dayanak Mevlâna ile Konevî’nin uluhiyet
düşüncesinin söz konusu edildiği ilm-i ilahi (metafizik) ya da vahdet-i vücud ilminde temelini bulur.
2.1. Mevlâna’nın “İlim Süleyman mülkünün hâtemidir. Hakk’ın dışındaki her şey ceseddir.
İlim ise candır, manadır” (I, b. 1030) beyti şârihlere göre “ilm-i ilahi”yi konu edinmektedir. Sarı
Abdullah konuyu Konevî’nin Miftahu’l-gayb’ına referansla şöyle açıklar: “Bil ki, ilmî hazret bir çok
külli mertebeleri içerir. Bunlar, ilim hazreti, marifet hazreti, hikmet hazreti, takdir ve kader hazretidir.
İlim, mahiyetleri üzere malumatı levazım ve levazımların levazımlarına göre birbirinden temyiz eden
kuşatıcı keşfdir. Marifet malumatın hakikatlerini, levazımlarından ve levazımlarının levazımlarından
ve mertebelerdeki tertiplerinden mücerred olarak sadece hakikatleri yönünden bilmektir. Hikmet ise
mertebeleri, mertebenin hakikatlerini, malumatın hakikatleri ile levazım ve arazları arasında vaki
olan terettübü, makam ve halleri bilmekten ibarettir. Takdir hazreti ise ilim hazretini takip eder ki,
hakikatlerin mikdarlarının, ilimdeki hususiyetlerinin kadrlerine göre taayyün etmesinden ibarettir.
Takdir kudret sahibi takdir edicinin kadrine göredir. Onun kadri ise ilimdedir. Bu hazretlerin tümü
kendisine keşfolunan, hakikatleri ortak ve farklı yönleriyle ihata eden kimse en üstün keşfedicidir.”15
Ankaravî’ye göre Mevlâna, İbn Arabî ve Konevî bu hazarâtı idrak ile kuşatıcı keşfe nâil olmuşlardır.16
2.2. Öte yandan şârihlerin dikkat çektiği nokta, bu ilmin kâl değil hâl ilmi veya halin
neticesi olan müşahede ve mükaşefe ilmi olduğudur. Konevî’ye göre ilm-i ilahinin konusu Hakk’ın
bir olan varlığıdır. Hakk’ın varlığını idrak ise kulu mevhum varlığından kurtaracak sülûk ve sülûkun
11
12
13
14
15
16

Abdullah Bosnevi, Şerh-i Beyt-i Vâhid Mine’l-Mesnevî, Nuruosmaniye Ktp, 4896, vr. 152-155.
Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, II, 395.
Abidin Paşa, Mesnevî Tercüme ve Şerhi, VI, 48-49.
Abdülbaki Gölpınarlı, Mesnevî Şerhi, I, 572-573.
Sarı Abdullah, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, II, 82-83.
İsmail Ankaravî, Şerh-i Mesnevî, II, 479.
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neticesinde elde edilen müşahedenin verileriyledir.17 Mevlâna bir rubaisinde bunu şöyle ifade eder:
“Kul kendinden mutlak fânî olmadıkça, tevhid onun nezdinde tahakkuk etmiş olmaz. Tevhid Hakk’ın
kulun vücuduna hulûlü değildir. Belki senin vehmî varlığından yok olmandır. Yoksa beyhude sözler
ile bir batıl Hak olmaz.”18 Konevî de, varlık hakikatine ulaşmanın esas yönteminin müşahede ve iyan
olduğunu, bu yöntemin insanın bütün idrak melekelerinin mutlak bilgiye ulaşmasını engelleyen her
türlü özellikten temizleyip olumlu özelliklerle kendisini takviye etmesinden ibaret bulunduğunu, zevke
dayanan sahih ilmin gerçekleşmesinin ilahi inayetin ardından tikel-zahiri-batıni melekelerin farklı
ve çeşitli amaçlardan kurtulmuş olmasına bağlı bulunduğunu belirtir. Bu sebeple Konevî ve Mevlâna
genel planda gerek ilm-i ilahi anlayışında gerek müşahede yönteminin zorunluluğunda aynı düşünceyi
paylaşırlar.
2.3. Neticede şu söylenebilir ki, Osmanlı dinî ve fikrî yapısının oluşmasında İbn Arabî,
Mevlâna ve Konevî gibi üç büyük maneviyat mimarının Mesnevî şerhleri özelinde mecz olunmuş
görüşlerinin inkâr edilemez tesirleri vardır.19 Şair Nâbî bir şiirinde bunu şöyle ifade eder:
Tâlib-i Hakk’a olur râh-nümâ
Nüsha-i Mesnevî-i Mevlâna
Dîde-i rûha çeker kuhl-i husûs
Nûr-i esrâr-ı Fütûhât u Fusûs20

17 Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Varlık ve Bilgi, s. 127-130.
18 Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, I, 54. Farsça rubai şöyledir:

19 Mahmut Erol Kılıç, Sûfî ve Şiir, s. 78-79.
20 Nâbî, Hayriyye-i Nâbî, s. 206.
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“Delillerin Denkliği Ötekini Anlamanın
Bir Aracı Olabilir mi?”
(Konevî’nin Felsefe Eleştirisi Hususunda
Bazı Değerlendirmeler)
Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ
İnsanın hakikate ulaşmada kullandığı araçların en önemlisi akıldır. Bu yönüyle akıl bazen dini
gelenekler olduğunda vahiy ile mistik gelenekler söz konusu olduğunda ilham, sezgi vb. yöntemlerle bir
çatışma bazen mücadele içinde olagelmiştir. Çatışmanın altında ise aklın otoriter yapısının yol açtığı
buyurganlık temel nedenlerden biridir. Farklı ekoller bilgiye ve hakikate ancak akılla ulaşılabileceğini
iddia ederken, muhatabının aynı akla dayanarak kendisini eleştirdiğini ve farklı bir görüşü benimsediğini
unutur. Bu durumda akıl için en büyük sorunlardan birisi geçmişte ve günümüzde şudur: Herkes aynı
yöntemi kullanırken, niçin insanlar birbirinden farklı sonuçlara ulaşır? Üzerinde durulan noktalardan
birisi, akıl kanıtlarının sıralanışıdır. Akli kanıtlar veya kanıtlama yöntemleri, burhani kanıtlardan aşağı
doğu cedeli, hatabi gibi bölümlere ayrılarak bir tasnife tabi tutulmuştur. Burada dikkate değer olan
husus, burhani kanıtlarda herhangi bir görüş ayrılığının olamayacağıdır. Ancak vakıa böyle midir?
İslam dünyasında felsefeye yönelik eleştirilerin temelinde, aklın kesin ve değişmez bir düşünceye
ulaştırmadaki başarısızlığı üzerinde odaklaşmıştır. Bu eleştiriler bazen kelamcılardan bazen hadis
bilginlerinden bazen de sufilerden gelmiştir. Tebliğimizde üzerinde duracağımız husus 13. asrın en
önemli düşünürlerinden birisi olan ve Türk düşünce hayatına derinden izler bırakmış büyük düşünür ve
mutasavvıf Konevî’nin felsefeye dönük eleştirilerinden hareketle delillerin denkliği meselesi üzerindeki
bazı değerlendirmeler olacaktır. Buradan hareketle ise, çağımızın en büyük sorunlardan birisini teşkil
eden ‘ötekini anlama’ sorununa ekollerin birbirini anlamasından hareketle bu yaklaşımın nasıl tatbik
edilebileceği konusuna değineceğiz.
Sadreddin Konevî’nin İbnü’l-Arabî’yle birlikte tasavvufun olgunluk dönemini temsil ettiği ve
İslam düşünce tarihinde metafizik düşüncenin gidişatına önemli etkiler bıraktığı üzerindeki çalışmalarla
ortaya konulmuştur.1 Bu yönüyle Sadreddin Konevî, etkileri tasavvuf alanını aşarak, İslam felsefesi ve
kelamının ilgi alanına giren konulardaki yaklaşımlarıyla genel İslam düşüncesine katkılar sağlamıştır.
Bu noktada üzerinde durmak istediğimiz konu, özellikle delillerin denkliği diye isimlendirilen bir
husustaki yaklaşımlarıdır. Felsefede akıl, başlı başına bir kriter ve kesin bir bilgi kaynağıdır. Teorilerin
doğruluğunu ispat için kendi çerçevesi dışında herhangi harici bir delile ihtiyacı yoktur ve ister sübjektif
isterse objektif olsun her bilgiye ulaşmada kendi başına yeterlidir. Aslında Grek düşüncesi, daha ilk
dönemden itibaren akla bağımsızlık kazandırmayı başarmış, aklın hâkimiyetini artırmış ve daha
önce hiç bir felsefe akımının elde edemediği bir takım sonuçlar elde etmişti. Filozoflar, tanrı, ruh ve
1 Mesela bk. Nihat Keklik, Sadreddin Konevî’nin Felsefesinde Allah-Kainat ve İnsan, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yay. İstanbul 1967; Sadreddin
Konevî, Tasavvuf Metafiziği, (çev: Ekrem Demirli), İz Yayıncılık, İstanbul, 2002; a.mlf., Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, İz yay.
İstanbul 2006.
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âlem gibi metafizik sorunları ele alırken soyut ve bağımsız rasyonel düşünce kriterlerini kullanmışlar,
ancak bunların hiçbiri, şüphe-kesin bilgi yada kabul-red arsında bocalayan çelişik, kesinlikten uzak
birtakım sonuç ve teoriler olmaktan öte bir değer ifade etmemiştir. Bir grup Müslüman düşünür bu
çelişkiyi görmüş ve “delillerin denkliği teorisi’’ çerçevesinde ortaya koymuşlardır. İslam düşüncesinde
ise filozofların hataya düşmüş olabileceğine veya ilk sufi liderlerin çoğunun yaptığı gibi aklın felsefimetafizik sorunlarda çelişkiye düşebileceği ihtimaline dikkat çekilmiştir. Sufi gelenekte bu konu,
Konevî’den önce Gazzali tarafından da dile getirilmişti. Gazzali, Tehafüt2 isimli eserinde felsefeyi
metafizik bahislerde eleştirirken çeşitli hususlar üzerinde durmuştu. Bunların en önemlisi, Konevî’de
de görüldüğü üzere filozofların veya Konevî’nin daha çok kullandığı ifadesiyle ehl-i nazar’ın pek çok
çelişkiye düşmüş olmalarını tespittir. Zira filozoflar, hemen her konuda görüş birliğine varmak bir yana,
çoğu zaman birbirleriyle çelişmiş, birisinin ileri sürdüğü bir fikri diğeri reddetmiştir.3
Görüş birliği ve çelişkisiz-tutarlı bir yapının herhangi bir ilme büyük güç kazandırdığı bellidir.
Mensupları arasındaki görüş birliği, bir ilmin sübjektiflik ve indîlikten objektifliğe geçişinin kanıtı
sayılabilir. Bu bağlamda felsefede filozoflar arasındaki çelişki ve görüş ayrılıkları uzlaştırılma ve gidermeye
dönük çabalar dikkate değerdir. Buna karşın Konevî, filozofların hemen hiçbir meselede görüş birliğine
sâhip olmadıklarını ileri sürüp felsefeyi eleştirirken, öte yandan sûfîlerin temel meselelerde hiçbir görüş
ayrılığına düşmeyişlerini de kullandıkları yöntemin ve sâhip oldukları bilgilerin doğruluğunun bir
kanıtı olarak görür. Filozoflar ise, sâhip oldukları bilgi araçları ve kullandıkları yöntemlerin gereği
olarak çelişkilere düşmüşler, hemen hiçbir konuda tam bir görüş birliğine varamamışlardır.
Konevî, filozofların görüş ayrılıklarından söz ederken Gazzâlî’nin ifâdelerini hatırlatır.
Onun Gazalî gibi bir felsefe eleştirmeni olarak nitelenmesine yol açabilecek çeşitli görüşleri vardır.
Üstelik, bu yönüyle Konevî Gazalî ile karşılaştırılmıştır. Ancak her iki düşünürün felsefe eleştirisi
karşısındaki tavırları incelendiğinde Konevî ile Gazalî arasında bu konuda ciddi farkların bulunduğu
görülür. Böylelikle Konevî, bir “bilim” olarak inşa ettiği “ilm-i ilahi”de sufilerin ilham ve keşiflerini
değerlendirebilecekleri kriter ve ölçüler tespit eder. Gerçi, ilk tasavvuf eserlerinde de bir kriter arayışı
kendisini gösterir. Nitekim bizzat bu gibi eserlerin yazılması bile bu arayışın bir neticesidir. Konevî’ye
göre, ‘filozofların kesin bir bilgiye ulaşmaları veya kendi ifâdesiyle bahisler üzerine nazarî delîller getirip,
yerleştirmek ve bunları fikir düzeyinde şüphelerden, cedel düzeyinde ise itirazlardan sâlim olacak şekilde
aklî delîllerle ispat etmek’ mümkün değildir. Bunun başlıca sebebi, bilgiye ulaşmak için kullandıkları
bilgi araçları ve bu araçların çeşitli psikolojik âmiller ile malûl oluşudur. Çünkü teorik hükümler,
erbabının idrâk araçlarına göre değişir. ‘İdrâk araçları, sâhiplerinin teveccühlerine, teveccühler ise,
akide, eğilim, mizaç ve münâsebetlerin farklılığına bağımlı olan maksatlara tâbidir.’ Bu sebeple akılcılar
2 Gazzâlî, Tehâfüt el-Felâsife, (Filozofların Tutarsızlığı), (çev., Bekir Karlığa), İstanbul 1981.
3 Bu önermeler her ne kadar vehmi olsalar da nefste bunlar “bir şahıs aynı anda iki mekânda olmaz.” sözünde olduğu gibi kesin ilk
bilgilerden ayrışmaz. Aslında tıpkı akli evveliyata şehadet ettiği gibi buna da ilk fıtrat şehadet eder. Fıtratın şehadet ettiği her şey doğru
değildir. Aksine doğru olan akıl kuvvetinin şehadet ettiği şeydir. nefs için bu vehmiyatın yalancılığı ancak akıl delili ile ortaya çıkar. Fakat
delilin bilinmesinden sonra da vehmin tartışması kesilmez. Aksine o, tartışmasına devam eder. Fıtratın her ikisi de kesin olarak kabul
etmesine rağmen vehmi bir önerme ile doğru bir önerme arasının nasıl ayrılacağı konusunda bir çok insanın çıkmaza düştüğünü söyleyen
gazzali’ye göre bu noktada bir çok insanın helak olup safsata yaptıkları ve araştırma ve incelemenin (nazar) yakini bilgi ifade ettiğini inkar
ettikleri bir çıkmazdır. Bunlardan bazıları yakini talep etmenin imkansız olduğunu söylemişler ve delillerin denkliğine kail olup delillerin
denkliği ile yakini iddia etmişlerdir. Bir kısmı ise yine delillerin duraksama mahallinde olan şeylerde denkliği sebebiyle yakinen bilişin
mümkün olmayacağını söylemişlerdir.
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farklı sonuçlara ulaşmış, netîcede ise bir şahsa göre doğru olan, diğerine göre yanlış; birisine göre delîl
olan şey, diğerine göre şüphe olmuştur.’4
Bu durum, Konevî’ye göre öncelikle nazarî hükümlerimizin mahiyetleriyle ilgilidir. Nazar veya
fikir yoluyla elde ettiğimiz hükümler, bunları elde ettiğimiz idrâk vâsıtalarımıza tabidir. Bu anlamda
idrâk vâsıtalarımızdaki eksiklik, kusur veya başka birtakım özelliklerin bu bilgilerimizi etkileyeceği
kuşkusuzdur. Aynı zamanda idrâk araçlarımız da, yönelimlerimize bağımlıdır; bu yönelişler, maksatlara,
maksatlar ise, inançlara ve ilgilere bağımlıdır. O halde bilgilerimizi veren araçlar, nihayette bizim
psikolojik özelliklerimize bağlı ve verdikleri bilgiler de bu özelliklerimizin tesiri altındadır. Konevî,
insanlar arasındaki görüş ve akide farklılıklarının en temel sebebinin, idrâk araçlarının bilginin fâiliyle
ilişkisi olduğunu ileri sürer. Bu demektir ki, idrâk araçlarımız hiçbir zaman nesnel koşullarda eşyânın
hakîkatleri hakkında bize bilgi vermeyecektir. Her insan veya her grup, doğru ve geçerli bilgiye ancak
kendisinin veya grubunun sahip olduğunu ileri sürmekten geri durmayacaktır. Çünkü doğru, herkesin
kendisince benimsediği ve inandığı şeydir.’5
Konevî’nin filozofların çelişkileri olarak ileri sürdüğü başka bir görüş ise, delillerin denkliği diye
isimlendirilebilir. Buna göre birbiriyle çelişen zıt görüşlerin uzlaştırılması mümkün olmadığı gibi birinin
diğerini çürütmesi de imkânsız olabilir. Yâni, bu delillerden herhangi birisi, diğer görüşü çürütmek
için yeterli bir güce sâhip olmadığı gibi, diğer görüş de kendisini çürütemez. Bununla birlikte, bu iki
delilden bir tanesi kesinlikle yanlıştır. Bu durumda, yanlışlığın her iki delilde bulunması ihtimali
ortaya çıkar. Böyle bir durumda herkesin doğru bulduğu şey, kendisinin veya grubunun doğru dediği
şeydir. Konevî, bunu ‘herkesin mutmain olduğu bilgi, kesbî bir delîl olmaksızın kendi zevkinde doğru/
gerçek olarak meydana gelen şeydir. O ve düşüncesinde kendisine uyan, bilgisini aldığı kaynakta
ve itminanının konusu olan durumun dayandığı şeyde ona ortak olan kişi, bunu kabul etmiş ve
doğruluğuna hükmetmiştir’ diye açıklar. Bu yönüyle aklın durumu, Mesnevi’de geçen bir hikâye ile
açıklanabilir. Bu hikâyede Mevlâna karanlık bir odada duyu güçleriyle fili tanımaya çalışan insanları
anlatır. Körler ya da karanlık bir odada bulunan insanlar ile fillerin ilişkisi, insanın mutlak hakikat
ile ilişkisini anlatmak bakımından önemli unsurlar taşır. Karanlık odadaki insanlar bir fili tanımaya
çalışırken görme imkânından yoksun oldukları için fili ancak dokunma duygularıyla tanıyabileceklerdir.
Bu durumda herkes filin bir yönüne temas ederek yargısını verir. Kısaca herkes, filin bir parçasıyla
fili tanımlamaya kalkacak ve sonuçta hiç kimse fil hakkında bütüncül bir tanıma ulaşamayacaktır.
Mevlâna’nın, “Karanlıktaki Fil” başlığı ile anlattığı hikâye şöyledir:
“Hintliler, karanlık bir ahıra bir fil getirip halka göstermek istediler. Hayvanı görmek için
o kapkaranlık yere bir hayli adam toplandı. Fakat ahır o kadar karanlıktı ki gözle görmenin imkânı
4 Bk. Konevî, Mefatihu’l-Gayb, [Tasavvuf Metafiziği], (çev. Ekrem Demirli), İz Yay. İstanbul 2002.
5 Tarih boyunca hemen bütün medeniyetlerde kültür ortamları, “mutlak hakikat”i arayan düşünsel bir yapıyı barındırmıştır. Bu yapıya
göre, “Mutlak hakikat” bizim dışımızda, bizden bağımsız olarak “var”dır. İnsanoğlu’na yalnızca onu bulmak kalır. Ama “Mutlak hakikat”,
insanoğlunun öyle tümüyle ulaşabileceği bir şey değildir. İnsan aklı bunun için yeterli olmaz. “Mutlak hakikat” bütünüyle ancak yaratıcısı
olan, yüce varlık tarafından bilinebilir. Yüce varlık, aynı zamanda “mutlak hakikat”in kendisidir. Bu yüce yaratıcı, insanoğlunun “mutlak
hakikat”i bütünüyle bilemeyeceğini de kendiliğinden bildiği için “mutlak hakikat”ten insanoğluna, anlayabileceği kadarının aktarılmasını
sağlar. “Mutlak hakikat”i kavramak, aynı zamanda “yüce yaratıcı”nın kendisini de kavramış olmak demektir. Anadolu’da da egemen olan
bu kültürel yapıdır.
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yoktu. O, göz gözü görmeyecek kadar karanlık yerde file ellerini sürmeye başladılar. Birisi eline
hortumunu geçirdi, “Fil bir oluğa benzer” dedi. Başka birinin eline kulağı geçti, “Fil, bir yelpazeye
benziyor” dedi. Bir başkasının eline ayağı geçmişti, dedi ki: “Fil bir direğe benzer.” Bir başkası
da sırtını ellemişti, “Fil bir taht gibidir” dedi. Herkes neresini elledi, nasıl sandıysa fili ona göre
anlatmaya koyuldu. Onların sözleri, görüşleri yüzünden birbirine aykırı oldu. Birisi dal dedi, öbürü
elif. Herkesin elinde bir mum olsaydı sözlerindeki aykırılık kalmazdı. Duygu gözü ancak avuca, ancak
köpüğe benzer, avuç bütün fili birden elleyemez ki! Denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başka.
Köpüğü bırak da denizin gözüyle bak sen. Köpükler, gece gündüz denizden meydana gelir, onları
deniz harekete getirir. Fakat sen ne şaşılacak şey, köpüğü görüyorsun da denizi görmüyorsun!.. Biz,
gemilere benziyoruz. Aydın denizin içindeyiz de gözlerimiz görmüyor, birbirimize çarpıp duruyoruz.”6
Burada “fil”in insanın farklı idrak araçlarını kullanarak ve farklı yöntemler takip ederek
ulaşmaya çalıştığı “mutlak hakikati” temsil ettiği açıktır. ‘Hakikat’ derken en geniş ve genel anlamıyla
hakikati dikkate almak gerekir. Bu yönüyle “hakikat” adı altına sonsuz sayıdaki tikellerin hakikati
girdiği gibi Tanrı, insanın bilmek istediği nihai hakikati temsil eder. İnsanlar eşit şartlarda bir fili
algılamaya kalktıkları sürece, yargılarındaki eksiklikte eşit olacaklardır. Birinin filin ayağına
teması, diğerinin hortumuna veya kulağına teması durumu değiştirmez. Hepsini bir araya getiren
ana unsur, bilgilerinin bütün karşısında eksik kalmasıdır. Ancak yine de herkes belirli bir ölçüde
gerçeğe ulaşmıştır. Çünkü ayağın, kulağın, hortumun vs. fille ilgili olmadığını söylemek mümkün
değildir. Öyleyse sorun, birinci aşamada, parça hakkındaki bir bilgiyi bütüne teşmil ederken kendini
gösterir. Hikâyenin bağlamından ortaya çıkan ikinci sorun ise, karanlık odadaki insanlara sadece
parça hakkında bir bilgi edindiklerini, bütünün ise farklı bir şey olduğu bilgisini kimin vereceğidir.
Sufilerin bu gibi hikayelerle anlatmak istedikleri husus, insanların birbirini anlamalarını
sağlayacak bir düşünceyi ortaya koymaktır. Bu sayede insan muhatabını anlar ve yöntemlerin farklılığını
aşarak amaçtaki birliği görür. Sufiler, arifi farklı kavramlar kullanan insanların amaçlarındaki birliği
gören kimse diye nitelerken bu hususa dikkat çekmişlerdir. Konevî’nin akıl eleştirisindeki en önemli
noktanın burası olduğu anlaşılmaktadır. Ancak gerek Mevlâna ve gerekse İbnü’l-Arabî ve Konevî bu
noktada iki husus üzerinde durmuşlardır: Birincisi, idrak araçlarındaki yetersizlikler insanların kesin
hakikate ulaşmalarını imkânsızlaştırmaktadır. Bu yaklaşım, ilk kabulle çelişmez. Çünkü Tanrı kendi
iradesiyle bilinmek istese bile O’nu kendisine sunduğu imkânlar insan tarafından daraltılmış ve belirli bir
alanda sınırlandırılmış olabilir. Bu durumda insan, mutlak hakikati sadece -körlerin fili tanımasındaki
gibi- parçacı bir şekilde bilebilir.
Sufilerin üzerinde durduğu ikinci husus ise birinciye göre daha karmaşık düşüncelere dayanır.
Bu yönüyle sufiler, bir anlamda insanların görüş ayrılıklarına mazeret arar ve onları mazur sayar.
Başka bir ifadeyle görüş ayrılıkları insanların birbirlerini suçlamasına yol açsa bile, arifler onlardan
her birinin hangi kanaate niçin vardığını anlar ve bunu belirli bir ölçüde makul sayar. Bu yönüyle
görüş ayrılıkları, sadece kullanılan yöntemlerden ve düşünme araçlarından kaynaklanmaz. Bunun yanı
sıra, bilmek istenilen şeyin tabiatı, görüş ayrılıklarının ana nedenidir. Gerçekte Konevî’nin bu konuyla
6 Bk. URL: http://pasdo.com/omer/tr/Mevlâna/cilt3/karanliktaki,fil.html. (Erişim 18.05.2008).
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ilgili düşünceleri, İslam düşüncesinde felsefe eleştirilerinde dikkate alınması gereken bir noktadır.
Çünkü Konevî artık açık bir şekilde meselenin sadece akılla ilgili değil, hakikatin kendi tabiatından
kaynaklandığına dikkat çekmektedir. Bu durumda insanlar aklı, tek bilgi kaynağı olarak kullandıkları
sürece, zorunlu olarak çelişkilere ve tutarsızlıklara düşeceklerdir. Çünkü mutlak hakikat, tek başına
akılla kavranamayacak ve onunla ifade edilemeyecek kadar paradoksal bir mahiyettedir.
Ancak karanlık odadakilerin filleri tanımlamasını bu sınırda bıraktığımızda, sufilerin bilgi
görüşlerini anlamada büyük yanılgıya düşme ihtimali vardır. Başka bir ifadeyle İbnü’l-Arabî ya da
Mevlâna, böyle bir vakıayı olduğu gibi kabullenmekte midir, yoksa bu hikaye ile başka bir şey mi
anlatılır? Çünkü hikâyeyi olduğu gibi aldığımızda, mutlak bir görelilik ortaya çıkar ve hiç kimse kesin
bilgi iddiasında bulunamaz. Acaba böyle bir hüküm, sufilerin amacıyla ve genel düşüncesiyle uyuşur mu?
Konevî kendisini ya da daha genel anlamıyla sufiyi ve onun dayandığı epistemolojik araçları ve zemini
karanlık odadakiler ve onların bilgi araçlarıyla bir ve eşit mi sayar? Bu sorun, günümüzde de farklı
amaçlarla tartışılan hakikatin birliği, çoğulculuk, dinler arası ilişkiler, nesih vb. gibi konularla doğrudan
irtibatlıdır. Bu yönüyle hikâyenin doğru anlaşılması, hoş görü ve müsamahayı düstur edinmekle birlikte
tasavvufi bilginin farklılık ve üstünlüğünü savunan sufilerin görüşlerini doğru yorumlamak bakımından
önemlidir.
Hikâyenin ana fikrini anlamak bakımından yardımcı olabilecek başka bir hikâye, Mesnevi’de
geçer. Hikâyede aynı şeyi isteyen insanların kelimelerin yol açtığı belirsizlik nedeniyle düştükleri görüş
ayrılıkları anlatılır. Dört insan bir iş karşılığında kazandıkları parayla yemeklik bir şey satın almaya
karar verir. Her biri kendi dilinde üzüm almak istediğini söyler, fakat birbirlerinin dillerini bilmedikleri
için anlaşamazlar. Mevlâna bu anlaşmazlığı, bir arife çözdürür. Arif, parayla onlara üzüm satın alır ve
hepsi muradına erer. Hikâyede arifin rolü, Mevlâna’nın esas itibarıyla üzerinde durmak istediği husustur.
Arif, her birinin farkında olmadığı üst ve dışardan bilgiyi temsil eder ya da arif, dört kişinin dilini bilen
kişidir. Dört kişinin dilini bilmek, yine ilah-ı mutekad konusuyla irtibatlandırılabilir. Çünkü arif, ilah-ı
mutekad bahsinde, herkesin Tanrı hakkındaki inançlarını anlayabilen yegâne kişidir. Arif –herkes
gibi- Rabbi hakkında bir inanç sahibi olsa bile, başkalarının Rableri hakkındaki inançlarını sadece
arif anlayabilir ve onların kavramsal hatalarını düzeltir. Arifin oynadığı rol, kullandıkları kavramlarla
sınırlı kalan ve diğerini anlamayan kimselerin arasında bir iletişim aracıyla karşılaştırılabilir. Aynı şeyi
fil hikâyesinde görebiliriz. Karanlık odadaki insanlar, dışardan bir uyarıcı gelmediği sürece kısmî bir
bilgiye sahip olduklarını anlamayacak ve kısmi bilgilerini nihai bilgi saymaktan geri durmayacaklardır.
Öte yandan bu kısmî bilgiyle de birbirlerini suçlayacak ve doğru görüşe her biri kendisinin sahip
olduğunu ileri sürecektir. Öyleyse karanlık odanın dışından bir yargıç gelmelidir ve odada bulunanlar
hakkında hükmünü vererek onları “uyarmalıdır.” Böylelikle hikâyenin amacı ortaya çıkar. O da, eşit
imkânlara sahip insanlar üzerinde hüküm sahibi olabilecek bir üst bilgi imkânını izah etmek ya da
bu bilgiye sahip kimsenin rolünü tespittir. Başka bir ifadeyle delillerin denkliğini aşacak şey, dışardan
daha üst bir delilin varlığıdır. O da, Konevî tarafından vahiy ve buna bağlı olarak tasavvufi yöntemle
elde edilen bilgi diye yorumlanır. Vahiy olmadığı sürece, Metafizik bahislerde aklın ya da duyuların
birbirlerini nakzetmesi ve kesin bir bilgi vermesi mümkün değildir.
Sonuç olarak İnsanlar, sadece akılla gerçeği kavramaya çalıştıkları sürece, birbirlerini hiçbir
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zaman, mutlak anlamda ikna edemeyeceklerdir. Bu durumda denk delilere sahip insanlar, hakikati
göreli bir şekilde inceleyeceklerdir. Arif başka bir bilgi kaynağı ile örnek hikâyedeki fil hakkında, doğru
bilgi verebilen yegâne kişi olduğu gibi insanların verdiği bilgi hakkında da yargı verebilecek yegâne
kişidir. Buradan hareketle Konevî muhakkik sufileri bütün dönemlerde insanların hakikat tasavvurları
hakkında “yargı verme” salahiyetine ve liyakatine sahip kimseler olarak görür. Bu amaç, -insanlar
farkında olsalar da olmasalar da- Mutlak hakikati bilmektir. Bilim mutlak doğruyu, mutlak hakîkati
elde etmeye muktedîr olamadığına binâen, Dinî İnanç için de lehte ya da aleyhte bir hüccet olarak
kullanılamaz. Zira, dinî İnanç, diğer adıyla imân, “kesinlikle ve zorunluklu olarak doğru ve mutlak olan
bir hakîkat”in kabûlünü şart koşmaktadır. Öyleyse, nasıl ki, bilimsel bilgi, dinî inançları cerh ve iptal
etmeye muktedîr değilse, tasdîk ve isbât etmeye de muktedîr değildir. Dil, kültür, mizaç, eğilim vs.
gibi çeşitli amiller insanların farklı amaçlara yöneldikleri izlenimi verse bile hepsinin ardındaki gerçek
gaye, Tanrı’dır. O, Mutlak Hakikat olarak müteal, yani aşkındır. Burada Mutlak Hakikatten ayrı olarak
müstakil bir gerçeklik planı tasavvur etmek İslam’da en büyük bir günah kabul edilen şirke girmek
demektir. Çünkü bu şekilde bir tasavvur açıkça düalite inancı oluşturmakta ve kelime-i tevhidle
formulize edilmiş olan “mutlak hakikatten başka hakikat yoktur” manasına gelen “la ilahe illallah”
ifadesini inkâra sapmak demektir. Ancak takip edilen yöntemler birbirinden farklıdır.
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Sadreddin Konevî’ye Göre Yorum’un (Şerh-Te’vîl)
İmkânları ve Sınırları-Sınırlılıkları
Doç. Dr. Bayram DALKILIÇ
Konevî’ye göre, kim, neyi, nasıl (nerede, ne zaman, ne şekilde) yorumlayabilir? Herkes, her şeyi,
her hâl ve şartta yorumlayabilir mi? Yorumlanan metinlerde de zaman zaman kapalılıklar olabilir mi?
Bunlarla ilgilenmenin sınırı var mıdır? Konevî, kendisi neyi, nasıl, hangi imkan ve sınırlar çerçevesinde
yorumlamış ve neye, nasıl, hangi şartlar çerçevesinde sınır koymuştur? Bu çalışmada ilgileneceğimiz
konular, yukarıda sorular doğrultusunda ortaya konulacak ve değerlendirilecektir.
S. Konevî, “şeyh-i kebîr” olarak anılmayı ve ünlenmeyi hak ettiği kadar “şârih-i kebîr” olarak
da anılmaya ve ünlenmeye layık bir mutasavvıftır. Yazmış olduğu eserlerde, onun yorumculuğunu ve
yoruma, yorumculuğa dair imkanları, sınırları ve sınırlılıkları da ortaya koymuş olduğunu görüyoruz.
Fatiha Suresi Tevili-tefsiri, Esmâ-i Hüsnâ Şerhi, Kırk Hadis Şerhi, Fusûsu’l-Hikem’in Sırları üzerine
ve diğer konularda yazmış olduğu yorumlara ait olan eserleri bu noktada temel eserlerdir. Ancak diğer
eserlerinde de onun yorumculuğunun gücünü ve ayrıntılarını fark ediyoruz.
Konevî, kendince yorumlanmaya ihtiyaç hissedilen ve kendi imkanları ve gücü nisbetinde ortaya
koyabileceğini düşündüğü ayet, sure, hadis, alim ve mutasavvıfların –özellikle hocası İbn Arabî’ninsözlerini yorumlamaya, açıklamaya çalışmıştır. O, bunu yaparken elbette bunun kendi açısından olduğu
kadar başkaları açısından da yorumlama ve yorumla ilgilenme çerçevesinde imkanları belirlemeye,
sınırları ve sınırlılıkları da çizmeye çalışmıştır.
Eserlerinin isimleri gözden geçirildiği zaman bile onun ele aldığı bütün konulardaki yorumculuğu
dikkat çekmektedir. Sözgelimi, “İ’câzü’l-Beyan fî Keşfi Ba’zi Esrâri Ümmi’l-Kur’an” adlı Fatiha Suresi
tefsiri, onun diğer eserlerinde ortaya koyduğu görüşlerinin büyük çoğunluğunu içermektedir.
Bunun dışında Konevî’nin yorumculuğu ile ilgili olarak bakılabilecek olan belli başlı eserleri
şunlardır:
“Şerhu Esmâillâhi’l-Hüsnâ”, Allah’ın isimlerinin bir şerhi olan eserde Konevî, görüşlerini
yazmakta ve yorumlarını çok yönlü olarak yapmaktadır.
“Şerhu’l-Hadîsi’l-Erbaîn”, Konevî’nin, yirmi dokuz hadisin yorumlarını yaptığı bir hadis
şerhidir.
“Miftâhu Gaybi’l-Cem’ ve’l-Vücûd fi’l-Keşfi ve’ş-Şuhûd” adlı eserinde Konevî, tasavvufu
inceleyip onu metafizik bir ilim olarak değerlendirmiştir.
“El-Fukûk fî Müstenidâti Fusûsi’l-Hikem”, hocası Muhyiddin İbn Arabi’nin Fusûsu’l-Hikem’inin
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şerhidir. Tam bir şerh olmanın ötesinde yeniden yazılan orijinal bir metin olarak dikkat çekmektedir.
Konevî tarafından Fusûs’un anahtarları olarak nitelenmiştir. Konevî, Fusûs’un kemâl makamının
içermiş olduğu şeyler üzerine bir “mühür”, bu makamların kapsadığı ve kendilerinden zuhur eden
şeylerin asıllarına dikkat çeken bir eser olduğunu belirtmiş, bu özellikteki bir kitabın sırlarına sahip
olmak için de bu mesabedeki ilmin kaynağını öğrenmeye, tahakkuk etmeye bağlı olduğunu, Allah’ın
bu sırrın keşfi konusunda sonunculuk derecesini kendisine verdiğini, Hocası ile birlikte olan başka hiç
kimsenin onun sırlarına vakıf ve varis olamayacağını bildirdiğini belirtmektedir. Ancak bu noktada
bir son olacağı ve yaygı dürülüp çadır bozulacağı için üzüntü duyduğunu da belirtmiştir. (Fusûsü’lHikem’in Sırları, 12-13)
“En-Nusûs fi Tahkîki Tavri’l-Mahsûs” adlı eserini Konevî, hocası Muhyiddin İbn Arabi’nin
Fusûsu’l-Hikem’inin anahtarlarının anahtarları olarak nitelendirmiştir.
“En-Nefehâtü’l-İlâhiyye”, Konevî’nin kendisi hakkında biyografik bilgiler verdiği, ömrünün
son zamanlarında yazılan bazı mektuplarını ve geçirdiği tecrübe ve keşifleri anlatan eseridir.
“El-Mürâselât beyne Sadriddîn el-Konevî ve Nâsiruddîn et-Tûsî”, Konevî’nin, Nasîruddin Tusî
ile felsefi konularda yazışmalarından oluşmaktadır. Konevî, özelde İbn Sina felsefesi ile ilgili konularda
ve bazı filozofların değişik alanlardaki görüşlerini eleştirir ve eleştirel yorumlamalarda bulunur.
“Tabsıratü’l-Mübtedî ve Tezkiratü’l-Müntehî”, Konevî’nin tasavvuf adabına dair unsurlar
ihtiva eden bir eseri olup Farsça yazılmıştır.
“Mir’âtü’l-Ârifîn ve Mazharu’l-Kâmilîn fî Mültemisi Zübdeti’l-Âbidîn” (Âbidlerin Özünü
Arayanlar İçin Kâmillerin Mazharı ve Âriflerin Aynası) adlı eseri kendisinden, ehlullah ve has kulların
dilinde “Ümmü’l-Kitâp” diye adlandırılan Fâtiha ve Kitâbü’l-Mübîn’in hakîkatini yazmasının istenmesi
üzerine kaleme aldığı bir eserdir. (Konevî, Mir’ât, 30-31)
İnsanın anlamasına, bilmesine ve yorumlamasına imkân veren Allah’tır. Konevî, bunu şu
ifadelerinde ortaya koymaktadır: “O, Kalem’in içine koyduğu şeyi Nûn’dan çıkarmıştır. Ademde (yokluk)
gizlediğini vücûdda (varlık) açığa çıkarmıştır. Bitişik olanı birbirinden ayırmıştır. Sakladığı şeyi ızhar
etmiştir. Ümmü’l-Kitâp adıyla bilinen Kalem ve Kitâbü’l-Mübîn diye adlandırılan Levh-i Mahfûz ile
(insana) bilmediğini öğreten O’dur. O, akılda icmâl ettiğini “nefes”te tafsîl ve takdîr etmiştir. Âdem’in
bir yanından Havvâ’yı çıkardığı gibi, Levh-i Mahfûz’u sağ eliyle Kalem’in solundan çıkarmayı takdir
etmiş ve öyle de yapmıştır. Şöyle buyurmuştur: “O sizi tek bir nefisten (ki, o akıldır) yaratmış, o nefisten
eşini (o da nefistir) yaratmış ve her ikisinden de birçok kadın ve erkek (onlar ise akıllar ve nefislerdir)
yaymıştır.”1 Allah, “satırlara dökülmüş kitabı apaçık varlıkların adedince yazmıştır. Konuşmacının
bâtınında harfleri, tam ve etem olan kelimeleri (el-kelimât et-tâmmât ve’l-etemm) saklamıştır. Onları
onun içine koymuş, oraya yazmış, orada tertip ve tanzim etmiştir. Onlara konuşmuş, hitap etmiş ve
1 Nisâ, 4/1.
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onları tamamlamıştır. Allâhü Teâlâ, Kitap’ta tafsîl ettiği şeyleri Fâtiha’da toplamış, bir araya getirmiştir.
Fâtiha’nın içeriğini Besmele’de, Besmele’yi “bâ”da, bâ’yı da “nokta”da gizlemiştir. (Konevî, Mir’ât, 2930)
İlâhî kelâmın anlaşılması konusunda Konevî’nin cümleleri takip edilecek olursa, o bu noktada
şu görüşleri ortaya koymaktadır: “İlâhî kelâm (ki o, izah ve ifâde mertebelerini kapsayan sıfatların ve
nispetlerin en önemlilerinden birisidir), Hakkın mertebesinden sâdır olmuş ve bize, zikredilen beş aslî
mertebenin ve bu mertebelerin içerdikleri şeylerin hükümleriyle boyanmış halde ulaşır.
1- Bu kelâmın, Hz. Peygamber’in de belirttiği gibi, bir “zahr”ı vardır; ilâhî kelâmın “zahr”ı,
hissedilir/mahsûs suretler gibi, beyan ve zuhur mertebelerinin nihayetine ulaşan nass ve açıklığıdır.
2- İlâhî kelâmın, bir de gizli “batn”ı vardır; bu da, pek çok idrâkten gizli olan, kutsi ruhlara
benzer.
3- İlâhî kelâmın, zahrı ve bâtnını ayırt eden “had”di vardır; bunun ile, zâhirden bâtına terakki
edilir. Had, zâtıyla, ilâhî kelâmın zâhirini ve bâtınını birleştiren bir berzah, aynı zamanda bâtın ile
“matla’”ı ayırt eden bir ayrımdır. Bunun bir benzeri, mutlak gayb ve şehâdet mertebelerini birleştiren
“alem-i misâl”dir.
4- İlâhî kelâmın, bir de “matla”ı vardır; ilâhî kelâmın matla’ı, zâhirin, bâtının, bunları birleştiren
ve ayırt eden şeyin kendisine dayandığı hakikati bildiren şeydir. Böylelikle, bütün bunların ötesindeki
şeyi insana gösterir. Matla, Hakka ait Zâtî-gayb mertebelerinin ilki, gayba ait mücerret hakikatlerin ve
isimlerin mertebesinin kapısıdır. Keşif sahibi, bu kapıdan ahadiyet özelliğindeki gaybî kelâmın sırrına
muttali olur. Böylece keşif sahibi, zuhurun, bâtınlığın, haddin ve matlaın, kelâma ve başka şeylere
ait bu tecellînin menzilleri ve de müsemmâsından farklı oluşu cihetinden “el-Mütekellim” isminin
hükümlerinin taayyün ettiği mertebeler olduklarını öğrenir. Kelâm, kelâm sahibi üzerinde zait bir şey
olmayışı yönünden beşinci mertebedir; bu mertebe, Nefes-i Rahmanî sırrından öğrenilir.” (Konevî,
Fatiha Suresi Tefsiri, 321-322)
Konevî’ye göre yorumun özünde Allah’ın kelam sıfatı önem arzetmektedir. O, ilâhî kelâmın
kaynağı olan kelâm sıfatının Tanrı’ya nispet edilmesinin genel çerçevesini belirleyen, sıfat-mevsuf ilişkisi
üzerinde durur. Konevî, ilim ve kelâm sıfatının Tanrı’ya nispet edilmesini ele alır. Ona göre, ilmin,
Hakka nispet ve izafe edilmesi, en eksiksiz, kâmil ve üstün tarzda olmalıdır: Hiç bir bilgi, Allah’ın
ilminin dışında kalamaz, hiç kimsenin tevili ve anlayışı onun ilminin dışında değildir. Çünkü Hakk’ın
ilmi, kendisinin de haber verdiği ve bildirdiği gibi, her şeyi kuşatmaktadır. Hakk’ın kelâmı da, O’nun
bir sıfatı veya ilminin bir nispetidir. Dolayısıyla, kelâm da ilim gibi kuşatıcı olmalıdır. Konevî’ye göre,
bizzat Kur’an, bu özelliğe dikkat çekmiştir. Konevî, bu görüşünü meşhur bir hadis ile de teyit eder. Bu
hadis, Kur’an’ın “zahrının, batnının, haddinin ve matlaının” olduğunu belirtir. Konevî, bu hadisten
hareket ederek, öncelikle nassın birden fazla anlam derecesine sahip olduğunu tespit eder. Konevî, bu
hadiste geçen terimleri şu şekilde açıklamaktadır: “İlâhî kelâmın, Hz. Peygamber’in de belirttiği gibi,
bir “zahr”ı vardır; ilâhî kelâmın “zahr”ı, hissedilir/mahsûs suretler gibi, beyan ve zuhur mertebelerinin
nihayetine ulaşan nas ve açıklığıdır. İlâhî kelâmın, bir de gizli “batn”ı vardır; bu da, pek çok idrâkten
gizli olan, kudsî ruhlara benzer. İlâhî kelâmın, zahrı ve bâtnını ayırt eden “had”di vardır; bunun ile,
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zâhirden bâtına terakki edilir. Had, zâtıyla, ilâhî kelâmın zâhirini ve bâtınını birleştiren bir berzah,
aynı zamanda bâtın ile “matla”‘ı ayırt eden bir ayraçtır/fasıl. Bunun bir benzeri, mutlak gayb ve şehâdet
mertebelerini birleştiren “alem-i misâl”dir. İlâhî kelâmın “matla’”ı vardır; ilâhî kelâmın matla’ı, zâhirin,
bâtının, bunları birleştiren ve ayırt eden şeyin kendisine dayandığı hakikati bildiren şeydir. Böylelikle,
bütün bunların ötesindeki şeyi insana gösterir. Matla, Hakka ait Zâtî-gayb mertebelerinin ilki, gayba
ait mücerret hakikatlerin ve isimlerin mertebesinin kapısıdır. Keşif sahibi, bu kapıdan ahadiyet/
birlik özelliğindeki gaybî kelâmın sırrına muttali olur.” Böylelikle, Kur’an’ın bütün anlam derecelerini
dikkate alan bir kişi, nihayette kelâmın ilâhî gayb mertebesindeki “birliğine”, başka bir ifadeyle kelâmın
hakikatine ulaşır. (Bkz. Demirli, Fatiha Suresi Tefsiri-Önsöz, 16-18)
Konevî, neredeyse bütün açıklama ve yorumlarında, bu hadise işarette bulunur, uygun gördüğü
yerlerde metnin bir tek yorumunu yapar. Uygun gördüğü yerlerde dördünü de ortaya koymaya çalışır.
Ancak hadiste işaret edildiği gibi yorumların çokluktan kinaye olsa da dörtle sınırlanamayacağını
yetmişe (hatta daha fazla) kadar gideceğini vurgular ve okuyanları uyarır.
Şu halde ilahi kelâm, özü gereği zâhirî ve bâtını anlamlara sahip ise, bu durumda doğru
mânânın hangisi olduğunu nasıl anlaşılacaktır? Konevî, bu noktada hocası Îbnü’l-Arabî gibi, bir çeşit
“zâhiriliği” benimser: Buna göre metnin yorum çerçevesini belirleyen şey, dildir. Bir insan dilin sınırları
nı taşmadığı sürece, dilediği her anlamı âyetlerde bulabilir. Konevî, ilâhî kelâmın yorumunu, esasta iki
şeye bağlamaktadır: Dil hükümleri ve, “kesin şer’î” kurallar. Bunun ardından ise, “ikincil” kayıtlar gelir
ki, bunlar âyete en “uygun” mânânın hangisi olduğunu belirtir. (Demirli, Fatiha Suresi Tefsiri-Önsöz,
19-20)
Konevî, ayetlerin nüzul sebepleri çerçevesinde kalarak yorumlanmamasını öngörmektedir.
Buna örnek olarak iman eden, iyi işler yapan, ihsan sahibi olanlar hakkındaki ayetin, “şarap haram
olmadan önce ölen şarap içenlerin hâlinin nasıl olacağı” sorusu sonrasında nazil olduğunu, anacak
ayetin sorunun cevabını içerse de bundan başka şeylere delalet etmeyeceği anlamına gelmeyeceğini
belirtir. Bu bağlamda Hz. Peygamberin “Kur’an’ın her ayetinin zâhiri, batını, haddi, matlaı bulunduğu,
bunun da yetmişe kadar gittiğini” belirten hadisine vurgu yapmaktadır. (Fusûsü’l-Hikem’in Sırları,
136-137)
Hadisleri şerhetmede gizleme ve ifşâ arasında bir yöntem uygulayacağını belirten Konevî,
böylece ulvî himmet ve selîm akıl ve anlayış sahiplerini ikaz etmeyi hedefleyeceğini vurgulamaktadır.
(Kırk Hadis Şerhi, 9-10) Hadislerin şerhinde zâhiri anlam ve gerçeklik durumuna da ağırlık vermektedir.
Sözgelimi, Hz. Peygamber’in rüyada görülmesi sonucu görülenin şemail kitaplarında yazılan özellikleri
taşıması gerektiğini belirtmektedir. (Konevî, Kırk Hadis Şerhi, 145)
Konevî, etrafında bulunan bazı akıl sahiplerinin, fikir ve his idraklerinin sınırlarından
kurtulduklarına ve tahakkuk sahibi olduklarına inandığı kimselerin kendisinden Fusûs’un kapalılıklarını
gidermesini istemeleri üzerine bu işe giriştiğini ifade etmiş (s. 13-14), ancak başka bir yerde kitabın
şerhine dalmadığını vurgulamıştır. (Fusûsü’l-Hikem’in Sırları, 155) Gerçekten bu eseri, Füsûs üzerine
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bir şerh olmanın ötesinde yeniden ortaya konulan bir eser olarak düşünülmelidir. O, Nüsûs adlı eserini
de Füsûsu’l-Hikem’in anahtarlarının anahtarları olarak yazdığını açıklamıştır. (Vahdet-i Vücud Esasları,
108) Aslında Konevî’nin bütün eserleri bir şerh, te’vîl, tefsir olarak düşünülse de metnin kelimelerine
ve dış örgüsüne hatta metnin yöntemine birebir bağlı olarak ele alınan yorumlamaların ötesindedir.
Nazari akıl ve keşif-müşahede arasında bilgi alma, bilgi elde etme, bazı bilgileri kabul etme ve
reddetme farklılıklarını ele alan, keşf sahibinin nazar sahibinden farklı olduğunu belirten Konevî, ilk
akıl ile ortaklığı gerektiren kemal mertebesindeki kişinin eşyanın hakikatini anlayabileceğini, ancak
bu mertebenin dışındakilerin buna erişemeyeceklerini söylemektedir. O, keşf ve müşahede yoluyla
vasıtasız bilgi sahibi olunduğunu da vurgulamaktadır. (Yazışmalar, 179-180; 182-184) Konevî keşf
sahibi olanların da sürçmelerinden bahsetmektedir. (İlahî Nefhâlar, 144-146) Bu onların bilgilerinin
ve yorumlarının da her zaman mutlak olarak alınamayacağı anlamına gelmektedir.
Konevî’ye göre her kelime, hatta her bir harfin belirli bir hikmet ve gayesi vardır. Buna göre,
Kur’an’da ve ilâhî kelâmda tesadüf veya anlamsız bir kullanım asla söz konusu değildir. Her şey, belirli
bir hikmet ve gayeye göre zikredilmiştir. Konevî’nin bu görüşü, varlık tasavvurunun temel esaslarından
birisini teşkil eden alemde belirli bir nizâm ve hikmet bulunmasıyla ilgili görüşünün bir tezahürüdür.
Tanrı’nın bütün fiilleri irâdesine, irâdesi ise O’nun ilmine tabi olduğuna göre, alemde hiç bir şey Tanrı
tarafından hikmetsiz olarak yaratılmaz. İnsanların bu hikmeti bilmeyişleri, hikmetin var olmadığı
anlamına gelmez. Bu hikmetin en sahih bir şekilde gözüktüğü alanların başında ise, ilâhî kelâm gelir.
Buna göre, Kur’an’da zikredilen her bir kelime veya harf, belirli bir hikmet için zikredilmiştir ve insanların
vazifesi bu hikmet ve mânâları idrake çalışmaktır. Anlayışların çoğunluğu, bu sırlara ve hikmetlere
ulaşamaz; Hakkın bildirmesi olmaksızın akıllar, bunların mâhiyetlerini idrâk edemezler, nefisler
bunlara muttali olamazlar. Konevî, bu durumu sadece Kur’an ve ilâhî kelâm için böyle düşünmez; ona
göre Hz. peygamberin hadislerinde de her kelime belirli bir maslahat ve gaye için zikredilmiştir. Çünkü
Hz. Peygamber, “cevamiu’l-kelim”dir ve onun sözlerinde de anlamsız ve abes bir kullanımın olması
mümkün değildir. Bu bağlamda, Konevî’nin özellikle Kırk Hadis Şerhinde pek çok örnek zikredilmiştir.
(Demirli, Fatiha Suresi Tefsiri-Önsöz, 18-19)
Konevî’nin naslara yaklaşımında ve metin yorumlamasında her âyetin, birden fazla mânâya
sahip olması ve bunun bütün varlıkların yapılarındaki genel bir ilkenin tezahürü olması ile birlikte
ayrıca, varlıkta ve özel olarak da naslarda tam bir hikmet ve nizâmın bulunması önem arzetmektedir.
(Demirli, Fatiha Suresi Tefsiri-Önsöz, 19) Konevî için yoruma tabi tuttuğu her metinde -hadis, hocasının
sözleri, yorumları da dahil olmak üzere- bu durum kendini göstermektedir.
Özellikle Kur’an’da bulunan harfler hakkında da birtakım anlatım ve yorumlarda bulunan
Konevî’nin bir örnek olması açısından şu açıklamasına dikkat çekelim. Burada harflerin içerik
yorumlamaları yapıldığı kadar yazıdaki görüntülerini oluşturan şekiller göz önünde bulundurularak da
yorumlamalar yapılmıştır: “Elif, lâm, mîm! Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır.” 2 Buradaki elif ile
2 Bakara, 2/1-2.
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birtek (ehad) olan zâta, yâni Hakk’ın ezelü’l-âzâl’da (her şeyden önce) eşyânın ilki olması yönüne işâret
edilmektedir. Lâm ile, a’yân (eşyânın ilk hakîkatleri) üzerine yayılmış (inbisât) olan vücûda/varlığa
işâret edilmektedir. Çünkü Lâm’ı ayakta tutan bir şey (kâime) vardır ki, o Elif’tir. Onun bir de kuyruğu
vardır ki, o da Nûn’dur. Nûn ise kevn (mevcûdat) dâiresinden ibârettir. Kuyruğun kâimeye bitişmesi,
vücûdun kevn üzerine yayılmasıdır. Kâime, kevn üzerine yayılmış olan Zât, Elif’inin gölgesidir. Mîm
ile, kevn-i câmî’ye işâret edilir ki, bu da insân-ı kâmildir. O halde Hak, âlem ve insan, içerisinde şüphe
olmayan bir kitaptır. (Konevî, Mir’ât, 38)
Bütün kainatın bir bütün olarak en küçük bir unsurda öz olarak mündemic olduğu, bütün
zerreleriyle birlikte her şeyin de kainatı oluşturduğu gibi, bütün bir kitap tek bir harfin tek bir noktasında
varlığını göstermekte, tek tek noktalardan başlamak suretiyle harfler, kelimeler, ayetler ve surelerin
tamamından da Kur’an oluşmaktadır. Konevî bu durumu formül halinde ortaya koymaktadır: “Fâtiha
Besmele’de, Besmele Bâ’da ve Bâ da noktada münderec ve mündemictir ki, o da Ümmü’l-Kitâb’dır.
Kitabın tamâmı, harfler, mukattaa harfleri, sözcükler, kelimeler ve sûreler onda saklıdır. Kitap, bütün
bunların yayılmasından, ortaya çıkmasından ibârettir. Zâten bunlardan başka bir şey yoktur.” (Konevî,
Mir’ât, 40)
Konevî ısrarla hulûl ve ittihad olarak anlaşılabilecek cümle ve yorumlar sebebiyle, bunların hulûl
ve ittihad olmadığını, Allah’ın hulûldan münezzeh olduğunu ifade etmekte, uyarıda bulunmaktadır.
(Vahdet-i Vücud Esasları, 104) Bazı açıklama ve yorumlarda hulûl, ittisâl, ittihâd gibi anlaşılmalara
imkan olabileceğini belirten Konevî, bunlardan kaçınılması ve dikkat edilmesini tavsiye etmektedir:
“İnsân-ı kâmil, Hak ile ittihâd (birleşme) etmez ve hulûl (içiçe girme) yoktur; O olmaz. Zîrâ bunlar
muhaldir. Çünkü ittihad ve hulûl, iki mevcuttan oluşur. Oysa tek bir varlık vardır; eşyâ onunla
mevcuttur, bizâtihî ma’dûmdur (yoktur). Öyleyse, bizâtihî yok olup, O’nunla var olan bir şey Hak ile
nasıl ittihad edebilir? Şâyet ehlullahtan ittihad kelimesini işitecek olursan veyâ onların eserlerinde bu
kavrama rastlarsan, bundan “iki mevcuttan meydana gelen şey” diye tanımladığımız ittihadı anlama.
Zîrâ onların bundan maksadı ittihad (birleşme) değil, her şeyin kendisiyle vücut bulduğu, mutlak, bir
ve hakîkî vücûdun şühûdudur. O’nunla ittihad ederek kendine has bir varlığı/vücûdu olması açısından
değil de -ki bu muhâldir-, kendi nefsinde yok olup, O’nunla mevcut olma açısından, her şey O’nunla
(Hak ile) ittihad hâlindedir. (Konevî, Mir’ât, 35-36)
Allah’a inanma konusunda hayretten bahseden Konevî, bazı tavırlar karşısında akıl sahibi
araştırmacının susarsa, aklı işlevsiz bırakmış olacağını, akıl bazı sırlardan aciz kalmş ise şeriata
başvurmaktan başka çare kalmayacağını, halbuki şeriatın hükümlerinin de sadece akılla kabul
edilebileceğini, çünkü aklın esas olduğunu belirtmektedir. Ona göre Allah’ı kabul etmede akıldan
vazgeçilirse; ki Allah kıyasla idrak edilemez. Tenzih konusunda hayret, aklî ve şerî düşüncenin
kendisinde bittiği bir merkez hâline gelecektir. (E. Hüsnâ Şerhi, 36) Hakkı akıllar ve fikriler idrak
edemez. (Tasavvuf Metafiziği, 26) Hak her makamda melekelerle idrak edilendir. (Tasavvuf Metafiziği,
29)
Varlık açıklamasında Konevî silsile halinde anlamayı kolaylaştırmak için açıklamalarda
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bulunmaktadır: “Tek varlık için bir zuhur (açığa çıkma) vardır ki, bu âlemdir. Bir butûn (gizlenme)
vardır ki, bu esmâdır (ilâhî isimler). Bir berzah (ara âlem) vardır ki bu, iki tarafı hem birleştirir, hem
birbirinden ayırır. Böylece zuhûr ile butûn birbirinden ayrılır. Bu da insân-ı kâmildir. Zuhûr butûn için
ve butûn da zuhûr için birer aynadır. Bu ikisi arasında olan şey/ler ise her ikisi için de -toplu ve ayrı
olmak üzere- bir aynadır. (Konevî, Mir’ât, 36)
Allah’ın kendisine bildirdiği bazı sırları zikrettiğini belirten Konevî, şeyhinin, bunlara
eserinde dikkat çekmediğini, ancak kendisinin muttalî olduğu hallerin sırlarını genişçe açıklasa, sözün
uzayacağını ve insanların sıkılacağını, akıl sahiplerinin Allah’ın zikretmeyi nasip ettiğiyle yetinmeleri
gerektiğini yazmıştır. (Fusûsü’l-Hikem’in Sırları, 110) Bir başka yerde Konevî, yaptığı açıklamaları
muhatab öğrenirse, değerli sırlara, fikirlerin ve vehimlerin ulaşamadığı ve parmakların yazamadığı
garip ilimlere vakıf olacağını bildirmektedir. (Vahdet-i Vücud Esasları, 54-55)
Bazı anlatım ve yorumlarında kısa açıklamalar yerine uzun açıklama ve yorumlarda bulunan
Konevî, bunun nedenlerini de belirtmektedir: “Önceki açıklamalarımda, bu kısa anlatımın değerini
bilmeyen kimseye nisbetle, sözü uzatmış olabilirim. Bunun nedeni, kaideler ve temel meselelerle ilgili
görüşleri ortaya koymanın, kendisinden sonra gelecek ve bu temel meselelere dayanan feri konuları ve
asıllarına bağlı tafsili meseleleri açıklayıcı olmasıdır; özellikle de, iş bu sûrenin, bütün kelâmların aslının
aslı, hikmet sahibi sırları içeren her şeyin anahtarı olması itibarıyla böyle geniş açıklamalar gerekliydi.
Binaenaleyh böyle bir sûreyi tefsir etmek isteyen kimsenin, bu sûrenin nehirlerinin çıktığı
kaynaklara, nûr güneşlerinin doğduğu yerlere, sırlarının toplandığı noktalara, hazinelerinin
anahtarlarına ve bütün içerdiği sırlara dikkat çekmesi gerekmektedir.” (Konevî, Fatiha Suresi Tefsiri,
322)
Zaman zaman yaptığı açıklama ve yorumlar konusunda sınırlı olduğunu vurgulayan Konevî,
“eğer bu kıymetli anlarda Cenâb-ı Hakk’a teveccühten, zikirden uzak kalmaktan ve sözü uzatmaktan
korkmasaydım, bu amâ ile ilgili mertebe ve sırları hakkında daha geniş bir açıklama yapardım. Bundan
dolayı sözü uzatmadım, bu muhtasar ile iktifâ ettim, kısaca özetlemeyi uygun buldum.” şeklinde
durumunu izah etmektedir. (Konevî, Mir’ât, 45)
Bir başka yerde “bu kadarla iktifâ ettik ve “O’nun bizi durdurduğu yerde” biz de durduk. “Allah
doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır.”3 (Konevî, Mir’ât, 48)
Sözün uzamaması için yorumunu kısa tuttuğuna işaret eden Konevî, yazdıklarının daha önce
hiçbir kitapta yazılmamış ve kimsenin aşina olmadığı şeyler olduğunu, yazdığı yorumların kitaplarda
bulunmadığını, eğer hepsini yazsa ciltlerin yetmeyeceğini vurgulamıştır. (Fusûsü’l-Hikem’in Sırları, 54,
81, 149)

3 Ahzâb, 33/4.
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Konevî, bazı yorumlarından sonra okuyucuyu ve muhatabı bunlar üzerinde fazla durmaması
hususunda uyarmaktadır. Muhatabın bunları tevil etmemesini, sadece anlamaya ve öğrenmeye
çalışmasını salık vermektedir. (Vahdeti Vücud Esasları, 63-64)
Konevî, eserlerinde açıklanması ve yazması mümkün olmayan ve yasak olan sırlardan sıklıkla
bahsetmektedir. (bkz.Vahdeti Vücud Esasları, 20, 45; Tasavvuf Metafiziği, 65, 72)
Bir konuda izafi bakıştan kaynaklanan çok yönlülükten dolayı çok doğruluktan
bahsedilebileceğini, bunun bakışlara göre olacağını belirtmektedir. (Esmai Hüsnâ Şerhi, 125-126; 232234) Bu bağlamda kulların Allah itikadlarının da izafilik çerçevesinde değişebileceğini söylemektedir.
(E. Hüsnâ Şerhi, 64; 114)
Yazdığı ifade ve yorumların açıklamasının ve anlaşılmasının uzun süreceğini, bunların
anlaşılması ve kavranmasının ancak gözü aydınlanan ve Allah’ın muhakkik kulları arasına katılan
kimselerce mümkün olacağını belirtmiştir. (Tasavvuf Metafiziği, 141) Yine açıklanması yasak
birtakım sırlardan bahsettikten sonra bunları ancak “Allah’ın eminleri” olarak nitelenen kulların elde
edebileceğini vurgulamıştır. (Tasavvuf Metafiziği, 153-154)
Konevî, eserlerinde yorumunu yaptığı düşünce, metin, söz ve davranışlarla ilgili olarak bunların
yorumlanma imkanına kendisinin ilahi inayet ve hocasının öğretmesi ve görevlendirmesiyle sahip
olduğuna işaret etmektedir. S. Konevî, kitapları konusunda ne yapılması gerektiğine dair önerilerinden
hemen sonra, birtakım bilgiler ve bilimler konusunda, dost ve arkadaşlarına öneride bulunmaya devam
etmektedir. Bu kısımda, özellikle dostlarının, ‘kendisinden sonra yaşanılmakla elde edilen bilgilere (el
maarif-ez-zevkiyye) ait meselelere dalmamalarını, kendisinin ve hocasının (İbn Arabî), anlaşılır ve
açık olan ifadeleri dışındaki ifadelerin te’viline gitmemelerini, çünkü kendisinden sonra, bu ifadelerin
te’vili (yorumu) kapısının kapalı olduğunu ve İmam Mehdi’ye yetişenlerin, O’na kendisinden selam
söylemelerini, ayrıca İmam Mehdi’nin sözlerine itibar edip, başkalarının sözlerine kulak asmamaları
gerektiğini (Konevî, Vasiyyetnâme, 12.b.) tavsiye etmektedir.
S.Konevî, yine dostlarından, ‘nazari ilimlerle ve nazari ilimlerin dışındaki bazı ilimlerle
(el-ulum en-nazariyye ve ğayriha) meşgul olmamaları gerektiğini’ (Konevî, Vasiyyetnâme, 12.b.)
belirtmektedir.
Şu halde Sadeddin. Konevî’nin, “maarif-i zevkıyye” ve “ulum-u nazariye” ile uğraşmayı, özellikle
arkadaş ve dostlarına yasakladığı, Vasiyetname’de açıklıkla görülmektedir. Ancak, “maarif-i zevkıyye”
(yaşanılmakla bilinebilen marifetler)’ye ait kapalı ve güç kısımların yasaklandığı, sadece açık ve kolay
anlaşılır olanların ise yasaklanmadığını söylememiz mümkündür.
Eğer, S. Konevî, dostlarına maarif-i zevkıyye ve ulum-u nazariyye ile uğraşmalarını yasakladıysa,
hangi bilgilerle ve bilimlerle uğraşmalarını tavsiye etmiştir?
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S. Konevî, öncelikle, dostlarının, ‘Kitab’a (Kur’an), Sünnet’e (Peygamber söz, fiil ve davranışları),
İcma-ı Ümmet (Müslümanların birleştikleri konu ve hükümler)’e sarılmalarını, Zikr’e devam etmelerini,
kendisinin, dost, arkadaş ve bağlıları için, onlara yol gösterici olarak yazdığı ‘er-Risaletü’l – Hâdiye elMürşide’ adlı kitapta belirttiği doğrultuda Cenab-ı Hakk’a yönelmekle ve O’nun dışındaki şeylerden
kalbi arındırmağa çalışmalarını, Cenab-ı Hakk’a hüsn-ü zan’da bulunmalarını, daha önce de söz konusu
edildiği üzere, zevkler’den ancak, açık ve anlaşılması kolay olanlar hakkında işaret edildiği üzere kafa
yormalarını ve görevlendirildikleri şekilde virdlerine devam edip, Kur’an okumalarını’ tavsiye etmiştir.
(Konevî, Vasiyyetnâme, 12.b.)
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Türk Düşüncesinin Kurucu Düşünürü Olarak Konevî
Yrd. Doç. Dr. Ekrem DEMİRLİ
Daha önce Konevî hakkında sunmuş olduğum “Konevî’de Tanrı Tasavvuru” başlıklı bir tebliğde
“Konevî’ye göre” veya ‘Konevî’de” diye sınırlanan bir konudan neyin anlaşılması gerektiği hususunda
durarak bu ifadenin farklı yazarlar seçilmiş olsaydı ne anlama gelebileceğiyle ilgili bir karşılaştırma
yaparak şöyle demiştim: İlk dönem tasavvufuna dönerek “Haris Muhasibi’nin Tanrı anlayışı”nı ele
almış olsaydık, üzerinde durmamız gereken ana konu “muhasebe” terimi bağlamında “Tanrı’nın hakları”
olabilirdi. Cüneyd-i Bağdadi’de böyle bir konuyu ele alsak, üzerinde durmamız gereken ana konu, Elest
âlemiyle irtibatlı olarak “insanın ezeliliği” sorunu olabilirdi. Rabiatü’l-Adeviyye’de böyle bir konuyu
ele alsak “Tanrı’nın sonsuz merhameti ve ilâhî aşk” temel nokta olabilirdi. Söz konusu olan Bayezid-i
Bestami veya Hallac-ı Mansur veya Mevlâna, Yunus Emre gibi sufiler olsaydı her birisinde ortaya çıkan
ana konu ve terim araştırmanın mahiyetini ve sınırlarını belirlerdi.
Bütün bu yazarlar, tasavvuf tarihinde ne kadar etki etmiş olsalar bile, sonuç itibarıyla
tasavvufa belirli bir kavram veya düşünce ekseninde gelişmiş bir miras bırakmışlardır. Ancak İbnü’lArabî ve Konevî’de durum farklıdır. Çünkü bu iki mutasavvıfı sadece tasavvufun belirli bahislerine
getirdikleri etkilerle konuşmak, onların tasavvuf tarihindeki yerini anlamamak olabilir. İbnü’l-Arabî
ve Konevî, tasavvufu “tedris ve talim edilebilir” hale getiren iki düşünürdür. Günümüzde Tanrı, insan,
Tanrı-âlem ilişkileri, süluk halleri, makamlar vb. gibi konularıyla tasavvuf üzerinde konuşabiliyorsak,
klasik dille ifade edersek “nazarî” bir etkinlikte bulunabiliyorsak, bunu sağlayan düşünürler İbnü’lArabî ve Konevî’dir. Bu yönüyle her iki düşünürde, bilhassa Konevî’de tanık olunan şey, klasik İslam
nazariyatının ölçülerine göre bir bilimin kurulmasıdır. Bu anlamda Konevî’nin yeri İslam filozofları söz
konusu olduğunda Farabi veya İbn Sina ile karşılaştırılabilir. Ya da kelam ilmi söz konusu olduğunda ilk
dönem için Cüveyni ya da Bakillani veya ikinci dönemde Fahreddin Razi ile karşılaştırılabilir. Benzer
örnekler fıkıh, dil ilimleri, tefsir, hadis için düşünülebilir. Tasavvuf tarihi söz konusu olduğunda ise,
sınırlı bir ölçüde Serrac ve Hücviri ile bazı benzerlikler kurulabilir. Her durumda Konevî’yle ilgili bir
meseleyi ele alırken veya Konevî üzerinde görüş belirtirken üzerinde durulması gereken en önemli
konu, onun kurucu bir düşünür olmasıdır. Tebliğimde bu konuyla ilgili bazı hususları özetleyeceğim:
Tasavvuf tarihinde en önemli entelektüel gelenek, İbnü’l-Arabî ve Sadreddin Konevî’nin
öncülüğünde teşekkül eden ve günümüzde genellikle Ekberilik diye isimlendirilen bir ekoldür. İbnü’lArabî’den gelen geniş ve dağınık birikimi ve malzemeyi yeniden yorumlayarak ondan sistematik bir
nazariyat üreten kişi Konevî idi. Bu katkısı nedeniyledir ki, İbnü’l-Arabî takipçileri bu hususa dikkat
ederek genellikle Konevî’yi İbnü’l-Arabî’yle birlikte zikretmişlerdir. Bu bağlamda şeyh-i ekber ve şeyh-i
kebir nitelemesi, her iki düşünürün bu gelenek içerisindeki merkezi rolünü anlatmak için yeterlidir. Öte
yandan Konevî’nin hakim-sufi, İbnü’l-Arabî’nin sufi-hakim diye nitelenmesi de, gelenek içerisindeki özel
yerlerini anlatan bir ifadelendirmedir. Her hâlükârda Konevî, bu geleneği takip eden sufiler tarafından
hiçbir zaman bir şarih sayılmamış, İbnü’l-Arabî gibi görüşlerine atıf yapılan bir otorite kabul edilen sufi
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olmuştur. Konevî, ‘batınî fıkıh’ şeklinde tasavvur edilen tasavvufu yeni bir döneme taşıyan düşünürdür.
Bu yeni dönem, kelam tarihiyle ilişkilendirilirse ‘müteahhirîn sufiler dönemi’, tasavvufun iç gelişim
süreci bakımından ise ‘tasavvufun olgunluk dönemi’ diye nitelenebilir. İbnü’l-Arabî ve Konevî, daha
çok ‘olgunluk dönemi’ nitelemesini kabul eder görünmektedir. Serrac, Kuşeyri, Kelabazi gibi sufilerin
eserlerinde gözüken tasavvuf “batınî fıkıh” idi. Bu sufiler çeşitli üslup farklarıyla tasavvufu Sünniliğin
itikadi ve amelî ilkeleriyle uyumlu bir şekilde yorumlamaya çalışmıştı. Söz gelişi Serrac Hadis, Tefsir,
kelam ve fıkıh gibi ilim dallarının karşısında, manevi ve kalp alanıyla ilgili ilmin tasavvuf olduğunu
söylemişti. Kuşeyri, aynı yoldan giderek sufilerin kavram üretme haklarından söz etmiş ve tasavvufu bir
ilim olarak görmek gerektiğini belirtmişti. Kelabazi ise itikadi ve ameli alanda Ehl-i Sünnet inancıyla
sufilerin inançları arasındaki uyum ve örtüşmeyi kanıtlamaya çalışmıştı.
İbnü’l-Arabî ve Konevî ile tasavvuf, artık hadis ve fıkıh gibi ilimlere göre değil, İslam
düşüncesinin teorik ilimlerine göre tanımlanmıştır. Konevî’nin ifadesiyle, muhakkiklerin ilgilendikleri
ilmin adı artık metafizik’tir. Konevî’nin genel İslam düşüncesinde yeri, tasavvufun gelişim sürecini
dikkate alırsak “tasavvufun felsefi bir dille kurulması”, ancak İslam düşüncesini dikkate alırsak
Gazali’den sonra kirize giren metafizik düşünceye yeni bir yorum ve ivme kazandırmış olmasıdır. Bu
yönüyle Konevî, Kindi, Farabi ve İbn Sina ile İslam düşüncesinde teessüs eden ancak Gazali’yle belli
bir ölçüde zayıflayan Metafizik tasavvuru, tasavvufî tecrübe ekseninde yeni bir şekilde yorumlayan
düşünürdür.
Konevî’nin tasavvuf anlayışı, çelişkilerden arınmış sistematik bir düşüncenin geliştirilmesi
üzerinde odaklaşmıştı. Bu yönüyle onun tasavvuf tarihine en önemli katkılarından birisi, farklı
dönemlerde ve bölgelerde ortaya çıkan tasavvufî düşünceleri aynı bağlamda yorumlayabileceğimiz genel
bir çerçeve geliştirmiş olmasıdır. Bu yaklaşım, aynı zamanda Metafizik düşüncenin bir sonucuydu. Böyle
bir tasavvurun zorunlu olarak çelişkisiz bir yapı ortaya çıkartması beklenir. Konevî bunu savunarak
klasik tasavvuf düşüncesini bu doğrultuda yorumlamıştı. Bu bakımdan Konevî’nin geçmiş tasavvuftan
aktardığı cümleleri yorumladığı bağlam, onun bu çelişkisiz ve sistematik tasavvuf anlayışını ortaya
koymak bakımından önemlidir. Bu anlayışın temel sonucu ise, güçlü, kendi içinde tutarlı bir nazariyatın
ortaya çıkmasıydı. Çünkü dönem, mekan ve kabiliyet farklarını göz ardı ederek, bütün sufilerin ortak
olduğu bir tasavvuf anlayışı, tasavvufî yöntemin doğruluğunun en güçlü kanıtıydı. Bunu sağladıktan
sonra Konevî, felsefe ve kelamdan tevarüs ettiği bir takım düşünce ve kavramlarla kendi düşüncesini
daha tutarlı bir hale getirmeye çalışmıştır. Böylelikle yeni dönem tasavvufu, sistematik ve nazarî bir
boyut kazandığı gibi aynı zamanda bu yaklaşım tasavvufa ‘tedrîs edilebilir’ bir hüviyet kazandırmıştır
ki, şerh dönemi de bu kapsamda anlamlı hâle gelmiştir.
Konevî, kendisinden sonra gelişen tasavvuf anlayışındaki merkezi şahsiyettir. Bu yönüyle
onun kurucu kişiliği bu dönemde açık bir şekilde görülür. Etkinin en önemli göstergesi, yeni
dönem tasavvufunun -İbnü’l-Arabî’yle birlikte- Konevî’nin eserlerinin ve düşüncelerinin etrafında
şekillenmesiydi. Vakıa nazarî tasavvufun tarihinde hiç bir mutasavvıf Konevî kadar etkili olmamıştır.
Bunun yegâne istisnası, İbnü’l-Arabî görülebilir. Ancak Konevî’nin yorumlarının İbnü’l-Arabî’nin
anlaşılmasındaki rolü dikkate alındığında, onun etkisinin Konevî vasıtasıyla gerçekleştiği söylenebilir.
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Konevî’nin etkisi, öncellikle nazarî tasavvufta bir yazı dilinin ve üslubunun gelişiminde kendisini
gösterir. Başta ilk Fusûsu’l-Hikem şarihi Müeyyidüddin el-Cendi, İbnü’l-Farız şarihi Saidüddin elFergani İbnü’l-Arabî ve İbnü’l-Farız şarihi Davud el-Kayseri, Abdürrezzak Kaşanî, Molla Fenari,
Kutbuddin İznikî, Kutbuddinzade İznikî, Ahmed İlahi, Abdullah İlahi, Şeyh Bedreddin Simavi, Osman
Fazlı İlahi, Abdullah Bosnavi, İsmail Hakkı Bursevi vb. pek çok sûfînin eserlerindeki üslup ve yaklaşım
tarzı, büyük ölçüde Konevî’ye dayanır.
Konevî’nin bu alandaki tesiri iki şekilde gerçekleşmiştir: Birincisi geniş talebe halkasıyla
oluşturduğu gelenek; ikincisi ise bir yandan kendi eserleri üzerindeki şerhler öte yandan İbnü’l-Arabî
ve İbnü’l-Farız gibi sûfîlerin eserleri üzerindeki çalışmaların Konevî’yi ve birinci nesil talebelerini
kaynak ve otorite haline getirmesi. Konevî, bazı talebelerini başta İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’i ve
İbnü’l-Farız’ın şiirleri olmak üzere çeşitli tasavvuf kitaplarını yorumlamaya yönlendirmiştir. Fergani’nin
İbnü’l-Farız’ın bir kasidesi üzerinde yazdığı şerhin İbnü’l-Farız’ı anlamada önemli etkisi olmuştur.
Ancak bundan daha önemlisi İbnü’l-Arabî yorumlarında Sadreddin Konevî’nin dolaylı veya doğrudan
etkisidir. Konevî’nin el-Fükuk’u ve bizzat Konevî’nin yönlendirmesiyle yazılan ilk büyük şerh olan Cendi
şerhi İbnü’l-Arabî’nin anlaşılmasında büyük etki sahibi olmuştur.
Bu noktada üzerinde duracağım ikinci bir mesele ise, bu ekol üzerindeki çalışmaların
önemidir. Ekberilik düşünce tarihimiz açısından başlıca üç nedenle önemlidir. Birincisi bu geleneğin
İslam düşüncesinin en üretken geleneklerinden birisini temsil etmesi ve bu anlamda İslam düşüncesinin
en önemli sorunlarını ele almış olmasıdır. Bu gelenek, herhangi bir ircacı yaklaşıma veya polemiğe
girmeden, İslam felsefesi ve kelam gibi temel düşünce disiplinlerinin sürdürdükleri tartışma ve inceleme
konularını bazen aynı, bazen farklı amaç ve üsluplarda sürdürmüştür. Yeni tasavvuf bir yandan daha
özel amaçla ele aldığı meselelerle kendi alanını zenginleştirirken, öte yandan farklı İslami ilimlerin ele
aldıkları konuları da içselleştirerek bir anlamda bilimler arasında uzlaştırıcı ve yakınlaştırıcı bir işlev
görmüştür. Bu gelenekteki yazarların ilgi alanlarına bir göz atmak bunu kanıtlamak için yeterlidir.
İkincisi, yeni tasavvufta ele alınmış konuların felsefe ve kelamın anlaşılmasındaki katkılarıdır.
Söz gelişi a’yân-ı sâbite konusu ele alınırken bir şekilde Mutezile’deki madumat, İbn Sina felsefesindeki
imkân ve mahiyet terimlerine atıf yapılır; Hakîkat-i Muhammediyye konusu incelenirken Kur’an-ı
Kerîm’in yaratılıp yaratılmadığı konusu; zuhûr veya tecelli görüşleri ele alınırken bir yandan felsefedeki
sudur, öte yandan Eşarilerin araz-cevher fikri de değerlendirilir. Şu hâlde yeni tasavvuf kelam ve
felsefenin anlaşılmasına da büyük katkılar sağlamıştır ve günümüzde de İslam düşünce ve medeniyetinin
bütünü hakkında sağlıklı bir fikir edinmemize katkılar sağlar.
Üçüncü bir mesele ise özellikle Osmanlı düşüncesi üzerindeki araştırmalarda bu geleneğin
önemidir. İbnü’l-Arabî’nin İslam dünyasının hemen her bölgesinde takipçileri olmuştur, ancak en
önemli etkisinin Selçuklu-Osmanlı devletlerinin nüfuz alanları ile civar bölgelerde gerçekleştiğini
görmekteyiz. Meseleye tasavvuf tarihi açısından baktığımızda bu dönemin tasavvufun altın çağını
temsil ettiğini belirtmeliyiz. Çünkü tasavvufun olgunlaşma devri İbnü’l-Arabî ve Sadreddin Konevî’yle
birliktedir ve etkileri günümüzde bile devam eden bu süreçte Selçuklu-Osmanlı düşünürlerinin önemli
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katkıları vardır. Çağdaş tasavvuf tarihi araştırmalarında bu dönem hiçbir zaman layık olduğu ilgiyi
görmemiştir. Bunun en önemli nedeni yeni tasavvuf anlayışının geleneksel tasavvuf anlayışlarından
kısmen farklı olması ve daha karmaşık bir düşünce geliştirmesidir. Başka bir ifadeyle İslam düşüncesinin
en önemli alanlarından birisi Selçuklu-Osmanlı düşünürleri tarafından olgunluk dönemine ulaştırılmış
ve bu gelenek düşünce tarihimizi belirleyen ana unsurlardan birisi olmuştur. Bu noktada Sadreddin
Konevî’nin önemi büyüktür. Konevî, yeni bir biçim ve üslup kazandırdığı tasavvufi düşüncenin
kendisinden sonraya ulaşmasını ve kendi gözüyle görülmesini sağlamıştır.
SONUÇ
Tasavvufun metafizik bir tasavvura dönüştüğü yeni dönemin kurucu düşünürü İbnü’lArabî’dir. Bu düşünceye sistematik ve tedris edilebilir formunu kazandıran ikinci düşünür Sadreddin
Konevî’dir. Bu iki sufinin ardından yeni dönem tasavvufu temelde iki kitabı eksen alarak gelişmiştir.
Birincisi İbnü’l-Arabî’nin Fusus’u diğeri Konevî’nin Miftahu’l-gayb’idir. Konevî’den sonra gelenek
büyük ölçüde bir şerh geleneği şeklinde ortaya çıkar ve hiçbir şekilde Konevî veya İbnü’l-Arabî ile
mukayese edilebilecek derinlikte bir yazar görülmez. Şerh döneminin ilk önemli ismi yazdığı Fusus
şerhiyle müstakbel şerhlerin genel çerçevesini belirleyen Müeyyidüdidn el-Cendi’dir. Büyük şair İbnü’lFarız’ı geleneğe katarak, geleneğin alanını genişleten ve özellikle ıstılahlarla ilgili çalışmasıyla büyük
katkı sağlayan isim, Saidüddin Fergani’dir. Fusus şerhine yazdığı mukaddime ve diğer risaleleriyle nazari
tasavvufun temel sorunlarını ele alan isim, Davud Kayseri’dir. Bu geleneğin özellikle İran bölgelerinde
yayılmasına katkı sağlayan isimlerden birisi Fusus şarihi Abdürezzak Kaşani’dir. Bu isimlerin ardından
Molla Fenari, Kutbuddin İzniki, Kutbuddinzade İzniki, Abdullah İlahi, Ahmet İlahi, Şeyh Bedreddin
Simavi, Osman Fazlı İlahi ve İsmail Hakkı Bursevi, Abdullah Bosnavi ise bu geleneğin farklı asırlardaki
temsilcilerinden sadece birkaçıdır. Hiç kuşkusuz tasavvufun İslam ilim geleneğindeki yeri olduğu
kadar özellikle felsefe ve kelam gibi nazari ilimlerle ilişkisi, bu yazarların eserleri üzerinde yapılacak
ayrıntılı çalışmalarla ortaya çıkacağı gibi Selçuklu-Osmanlı düşüncesinden söz etmemiz de bu yazarlar
hakkındaki araştırmaların sonucuyla şekillenecektir.
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Sadreddin Konevî’de İlahi Menzileler
Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM
Düşünce tarihinde hemen hemen her din, her inanç, sufî ve düşünür, varlığın ve evrenin
meydana gelişiyle bir şekilde ilgilenmiştir. Ancak benim bunlar içinde en çok dikkatimi çeken filozoflarla
sûfîlerin varlık açıklamalarıdır. Çünkü onların varlık açıklamaları bana daha düzenli, uyumlu, tutarlı
ve anlamlı gelmektedir. Din de bazı varlık açıklamaları yapmaktadır. Mesela insanın yaratılışıyla
ilgili dinin açıklamaları oldukça anlaşılır, tutarlı ve mantıklı olduğu halde, evren açıklamasında
birçok açıklanmayan, boşlukta bırakılan, daha doğrusu insanın tamamlamasına terk edilen birtakım
eksiklikler, kesintiler ve boşluklar vardır.
Sûfî düşünür Sadreddin Konevî’nin “İlahi Menzileler” diye isimlendirdiği “Varlık
Mertebeleri” veya “Hazretleri” onun varlık görüşünde önemli bir yer tutar. Konevî de, birçok sûfîde ve
hocası İbni Arabî’de olduğu gibi âlemin meydana gelişinde bazı varlık açılımlarını kabul eder. Onun
varlıkla ilgili öngördüğü bu mertebelerin sayısal bir kesinliği olmamakla birlikte, bazen bu mertebeler
beş, bazen de yedidir. Ancak yazmış olduğu kitaplarda beş sayısının baskın olduğu görülür.1 Genel olarak
onun varlığın var oluşunda beş mertebeyi/(Hazerat-ı Hamse) benimsediği söylenebilir. Bu beşlemenin iç
düzeninde, içerik belirlenmesi ve sıralamasında tam bir uygunluk yoktur.2 Ancak “Mutlak Gayb” veya
“İlahi Gayb” hep ilk sırada, umumiyetle de “Şehadet/Duyulur, cisimler” mertebesi sonda yer alır. Hatta
Konevî’nin asıl olarak varlığı Mutlak Gayb (Emir) ve Şehadet (Halk) gibi iki temel varlık dünyasına
irca ettiği de söylenebilir.3
Şunu da unutmamak gerekir ki, Konevî, zaman zaman yedilemelere de yer verse bile, esas
itibariyle o, beşlemeleri sever. O, birçok meselesini bu beşlemelerle ilişkilendirir. Mesela Konevî, ilahî
beş menzille, beşerî nefes âlemi (mahreçler) arasında beşli bir ilişki kurar.4 Bu beşleme noktalarda,
i’rapta, eşyanın zuhurunda,5 İslâm’ın şartlarında,6 “Allah” isminin zahirinin içerdiği beş sırda,7 vs. de
sıralanır gider. Konevî, bu beşlemelerini bir yerde ise topluca özetlemeye çalışır ve şöyle der: “Bu beş
sırrını düşün! Beş mertebeyi, dört aslî ismi ve bunları birleştiren sırrı iyice aklına getir! Aynı şekilde,
beş nikahı/birleşmeyi; harflerde, noktalarda ve i’rapta zuhur eden beşli hükmü düşün! “Allah” isminin
diğerlerini nasıl birleştirdiğine bak! Sonra, emir ve mertebe açısından “cemu’l- cem”in sahibi olan “He”
harfinin sırrına bak! Bu harfin sayısal değerinin beş olduğunu düşün! Aynı şekilde, zikredilen üçleme
ve dörtleme ve bunların hükümlerinin yayılmasını düşün! Besmeledeki her bir kelimenin, nasıl olur da,
1 Bkz. Sadreddin Konevî, en- Nefahatü’l- İlahiye, çv. Ekrem Demirli, İstanbul,2002, s.30; Miftahu’- Gaybi’l- Cem ve’l- Vücûd, çv.
Ekrem Demirli, İstanbul,2002, s.150; İcâzu’l- Beyân fî Te’vili’l- Ümmi’l- Kur’ân, çv. Ekrem Demirli, İstanbul,2002, s.28-29,73,8384,101,128-129,132,138,142,190.
2 Bilgi için bkz. Konevî, İcazu’l- Beyan, s.101,128; en- Nefehât, s.30; Miftahu’l- Ğayb, s.150. Ayrıca bkz. Nihat Keklik, Sadreddin
Konevî’nin Felsefesinde Allah- Kainat ve İnsan, İstanbul,1977, s.94-95; Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, İstanbul,
2005, s.243
3 Sadreddin Konevî, Tabsıratü’l- Mübtedi ve Tezkiratü’l- Müntehi, çv. A. Hamdi Akyürek, İstanbul,2002, s.57.
4 Konevî, İcâzu’l- Beyan, s.129.
5 Konevî,age. s.130-131
6 Konevî,age. s.142.
7 Konevî, age. s.195.
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bir açıdan bunları içerirken, bir açıdan da bunların mahalli olduğunu düşün!”8
Her ne kadar Konevî’de İlahî Menzileler/(Varlık Mertebeleri) farklı ve değişik düzenlerde
ele alınmış olsa da, biz bunları en aşkın ve soyut (ilahî ve küllî)’tan somuta doğru şöyle sıralayabiliriz:
1- Lâ Taayyün Mertebesi (Mutlak Gayb, İlahî Gayb, Ulvî Âlem),
2- İlk Taayyün Mertebesi (İzafî Gayb, A’ma, Manalar Âlemi),
3- Ruhlar Mertebesi (Melekut),
4- Misal Mertebesi,
5- Şehâdet (Mülk, Cisimler, Süflî) Âlemi ve İnsan-ı Kâmil Mertebesi,
Konevî’ye göre, bu mertebelerden her biri yukarıdan aşağıya doğru Mutlak Vucûd’un
taayyün ve tecelli ettiği menzileleri/mertebeleri gösterir. Ona göre, varlık emri “Amâ” diye nitelenen
hakikatlerin hakikatinden, Rahmanî Nefse nüzul eder. Bu iniş, vasatî, merkezî, kutbî bir mertebeden,
gaybî, manevî, esmaî, zâtî ve ihata edici bir hareketle gerçekleşen gaybî bir iniştir.
Daha sonra varlık emri, Aklî-Kalemî mertebeye, sonra Nefsî-Levhî mertebeye nüzul eder.
Böylece Arş’a, Kürsi’ye, semalara, Unsurlara, muvelledâta iner ve nihayet insan ile birleşir. Söz konusu
emir, insan suretine erince, onun suretinden kendine mahsus kemâlî-küllî hakikatine yönelir ki, bu
hakikat, “hakikatü’l- hakaik” diye isimlendirilir. Bu ise, tam, kâmil, hükmü daimî olan bir dairedir.9
Konevî’nin bu varlık dairesinin bir yarısında, Allah’ın her şey üzerine yayılan rahmeti ve mümkünler
üzerine yayılan varlığı/vucûdu bulunur; diğer yarısında ise, rahmete konu olan bütün varlıklar bir sıra
dahilinde yer alır. Yine bu yarım dairenin üst kutbunda, Allah’tan sadır olan İlk Varlık (İlk Akıl,
Genel Varlık) ve onun şümulüne giren tabaka ve mertebeler bulunmakta ve bu yarım dairenin en son
mertebesini de toplayıcı vasat/ortam olarak vasıflandırılan i n s a n teşkil etmektedir.10 İşte bu şekilde
bir silsile halinde: ALLAH _> İLK AKIL(Rahmet, Genel Varlık) _> İNSAN _> ALLAH halinde
bir “Vucûd Dairesi” meydana gelmektedir. Burada da açıkça görülmektedir ki, ALLAH ile KÂİNAT
(Ulvî ve Süflî âlemler) arasındaki münasebet “Rahmet (Rahmân ve Rahîm)” adıyla kurulmuştur.11
Konevî, İlahî Menzilelerin meydana gelişindeki iletişimi Bir’den çoğa, batınlıktan zuhura,
icmalden tafsile doğru gerçekleşen ve ulaşan bir süreç olarak düşünür. Böylece zuhur kemale erer,
bilinmeyen bilinir; birleştirici vahdet hükmü, birleştirici bir asla dayanmayan ve bağlı olmayan kesret
hükmüne egemen olur; hüküm, fiil ve zât ve ilim ile lazımı ve tabisi olan her şeye sirayet eder…”12 Bir
başka ifadeyle, Konevî’ye göre, terkip ve çokluk, aşağıya doğru indikçe, artar, aynı şekilde imkan ve
vasıtaların hükmü de, iş insana gelinceye kadar artar.13
Görüldüğü üzere Konevî, varlığın yaratılışı sürecinde Yaratandan yaratıklara inerken;
8 Konevî, İ’cazu’l- Beyan, s.190
9 Konevî, Mefatihu’l- Gayb, s.72-73, 148-149
10 Konevî, en- Nefehat, s.148
11 Bkz. Keklik, age. s.93
12 Konevî, en- Nefehat, s.93.
13 Konevî, Miftahu Gayb, s.34
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filozoflar, bunun aksine hareketle, akıldan, âlemden, yaratılmışlardan Yaratana çıkmaktadır. İşte
Konevî’nin varlıkları meydana getiriş sürecindeki bu her aşama İlahî Menzileleri teşkil etmektedir. Bir
başka ifadeyle, Tanrı’nın varlıkları yaratış serüvenindeki her bir etkinliği, bir çeşit varlık menzilelerini/
hazretlerini, mertebelerini ortaya koymaktadır.
Konevî bir müşahedesinde bu beş menzille ilgili olarak şunlara tanık olduğunu belirtir:
“Bu hal, hüküm ve eserlerden müteal; her çeşit makam, hal, isim, sıfat, mertebe ve tavır kayıtlarına
sığmaktan münezzehtir.
Hak, bu müşahedede, ilmin hakikatine, tafsili mertebelerine, eserlerine, gizli ve açık
hükümlerine, yüce ve nispî yakınlıklarına beni muttali kılmıştır ve bana ilmin mensuplarının
derecelerini ve ilmi taşıyan ve ona sahip olanların mertebelerinin en değerlisini bildirmiştir.
Ayrıca, ilmin mensuplarının aslî mertebelerinin küllî-ilahî beş mertebede sınırlı olduğunu
bildirmiştir. Bunlar, isim, sıfat, mümkünlerin a’yanı ve mücerret manaları ve tecellileri kapsayan gayb
mertebesi; bunun tam karşısında ise his, şehadet, zuhur ve ilan mertebesi bulunmaktadır.
Bu ikisinin arasında ise, iki tarafı birleştiren “orta” mertebe vardır. Bu metre insana aittir ve
gayp arasındadır. Bu orta, yüce ruhlar, Ruh-i a’zam mertebesi ve Kalem-i a’lâ diye nitelendirilmesinden
dolayı da yüce emir ile yazmış olduğu şeylerdir.
Şehadet mertebesi ile orta mertebe arasında mutlak/sınırsız misal âlemi bulunmaktadır.
Şehadet ve vasat arasında ise, mukayyet/sınırlı misal âlemi vardır. Burası, ilahî sahifeler ve dünya
semasına ait olan Rabbanî kitaptan çıkan kitapların mertebesidir.”14
Konevî yaratış serüvenini Yaratandan yaratılana doğru indirirken (“nüzûl: Mutlak Varlığın
taayyün ve tecellisi”), buna mukabil olarak aşağıdan yukarı çıkışı [“urûc” süreci ise, ayrışan, kesifleşen,
belirlenen, sınırlanan, farklı mertebelerde farklı tepkilere konu olan tikel varlığın tenezzülde kazandığı
kesafet ve terkibin dağılıp soyutlanması, tasfiye ve teskiye süreciyle ezeli tekliğine, ilahî ilimde sabit
hakikatine (a’yn-ı sabitesine) dönme sürecidir.]15 da fetih mensupları ile Ehlullah’ın büyüklerinin
gerçekleştirdiğine inanır. Bu çıkış ulvî âleme doğru bir tahlil çıkışıdır/tahlil miracıdır.16 Bunun anlamı
ise, her varlığın Allah’ın ilminde bulunuşuna kadar geçirmiş olduğu hal ve şekillerin, makam ve
menzillerin tezahür ettiği aşamalarının ortaya konulmasıdır.
Burada sözü edilen hem iniş, hem de çıkıştaki bu menzileler temsili birer makam/
mertebeden ibarettir. Yoksa bunların hiçbiri bir mekânı ve bir zamanda oluşu göstermemektedir.
Konevî acaba bu varlık ve âlem tasarımına nasıl ulaşmıştır? Bu açıklamalar acaba her
14 Konevî, en- Nefehat, s.30
15 Demirli, age. s.246
16 Konevî, Miftahu Gayb, s.149, 34-35
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yönüyle aklî spekülasyonların bir ürünü müdür? Yoksa tamamen ilahî bir vergi veya bir rüyanın ürünü
müdür? Ya da tamamen hayali bir çözüm sonucu ulaştığı bir temellendirmeden mi ibarettir?
Konevî’nin belirttiğine göre, 16 Şevval 665 H. gecesinin seher vaktinde Rahimî tecelliler
ve Rahmanî latif bir cezbe gerçekleşmiş. Hak bu cezbede onu elleri arasına koymuş, onu kalp yönüyle
kendisine yöneltmek için bir defada boşaltmış. Böylece her ilmin kendisinden çıktığı küllî-zâtî ilmin
mertebesine onu muttali kılmış. İşte bu ilim sebebiyle, ilahî menzillerde/varlık mertebelerinde bütün
vasıflar, haller ve hükümler taayyün etmiştir.
Konevî’nin ifadesine göre, bütün bu varlık çözümlemeleri, bilgiler ve bunların Allah’la,
insanla ve evrenle olan ilişkilerinin her aşaması, tamamen Hak tarafından kendisine bir cezbede ayanbeyan edilmiş ve o bu bilgilere o anda muttali olmuştur.17
Konevî, ilahî ilme muttali olanların bu aslî mertebelerinin küllî-ilahî beş mertebe ile sınırlı
olduğunu bildirmiştir.18 Şimdi Konevî’nin İlahî Menzileler/Varlık Mertebeleri dediği bu mertebelerin
neler olduğuna kısaca değinmeye çalışalım.
1. LA TAAYYÜN MERTEBESİ
(Mutlak Gayb, İlahi Gayb, Mutlak Varlık, Vücud-i Mahz, Âlem-i Melekut,
Âlem-i Ervah, Âlem-i Ulvî)
Sadreddin Konevî, La Taayyün veya Mutlaklığı, makul ve görünen bütün taayyünlerden
önce bulunan, mutlak taayyünden de önce, taakkul mertebesinde herhangi bir lafızla işaret edilemeyen
ve dikkat çekilemeyen bir emrin düşünülmesi olarak tanımlar. La Taayyünlülükte hiçbir sıfat ve vasıf
yoktur; ne öncelik, ne varlık, ne yokluk, ne hâdislik, ne kıdem ve ne de başka bir şey burada söz konusu
değildir.19 Bir de Konevî bu mertebeyi ifade etmek için Mutlak Gayb, İlahî Gayb, Mutlak Varlık gibi
ifadeleri de kullanır. Konevî diyor ki “Gayb-ı Mutlak” dediğimde, bu Hak’kın zâtına ve hüviyetine
işarettir. Hak’kın zâtına ve hüviyetine yönelik bu işaret, O’nun batınlığı, mutlaklığı, hükmünün ihata
edilmeyişi ve eşyadan önce olup, bütün eşyayı ihata etmesi açısından sabittir. Hak, biaynihi mutlak
nurdur, sırf vücut, izzet ve müstağnilikle mevsuftur.20 Hakkın yaratıklarından farklılaşmasını sağlayan
bu gayb ve mutlak nur mertebesidir; bunun özelliği, kendisiyle idrakin gerçekleşmesi, fakat kendisinin
idrak olunamayışıdır.21 O’nun hakikatini kendisinden başka hiç kimsenin ilmi ihata edemez.
Çünkü O’nun hakkında belirli bir hüküm taayyün etmediği gibi, O, hiçbir vasıf ile de sınırlanamaz,
belirlenemez, taayyün etmez ve sonsuzdur. Hiçbir şekilde taayyün etmeyen şeyin de akıl edilmesi
mümkün değildir.22

17
18
19
20
21
22

Konevî, en- Nefehât, s.30-32
Konevî, en- Nefehât, s.30
Konevî, en- Nefehât, s.306
Konevî, İ’cazu’l-Beyan, s.83,101,128,157,159
Konevî, İ’cazu’l-Beyan, s.141
Konevî, İ’cazu’l- Beyan, 157; Miftahu’l- Gayb, s.148
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Hak, Zât’ının gayb mertebesindeki nurundan ibaret olan ilmiyle, Zât’a mahsus mutlak
kemaline bakmıştır. Bu kemalin Hak için sabitliği, harici bir şeye dayanmaz, çünkü burada O’nun
dışında kalan hiçbir şey yoktur. Hak, kendisine layık olmayan şeylerden münezzehtir. Burada nispiliğin
dışında yenilenme, öncelik ve sonralık yoktur.23 Bu mertebe, zuhur eden her şeyi kuşatan nuranîilmî gayb mertebesidir. Mücerret manalar, ilmî-esmaî nisbetler bu mertebeye aittir.24 İsim, sıfat,
mümkünlerin a’yanı ve mücerret manaları ve tecellileri kapsar.25 Gayb-ı mutlak, ahadiyetin ve ilk
taayyünün dayanağıdır.26 Ondan “tedvin ve tastir” âlemini yaratmak için taayyün etmiş tecelliyle
Haktan ilk sadır olan şey de Kalem”dir.27
Konevî’ye göre Mutlak Vucûdun iki itibarı vardır. Bunlardan birincisi sadece “Vücûd”
olmasıdır. Bu vücûd’ta çokluk, terkip, sıfat, na’t, isim, resim, nispet ve hüküm yoktur; aksine O, mutlak
varlıktır. 28
İkincisi ise “Varlık”tır. Bu “Varlık” ifadesi sadece anlatmak için kullanılmıştır. Yoksa bu
varlık ifadesi O’nun için gerçek bir isim değildir. Çünkü O’nun ismi sıfatının, sıfatı da zâtının aynıdır;
kemali başkasından değildir; kendisinden sabit olan zâtı vücudunun aynıdır; hayatı ve ilmi kudretinin
aynıdır; ezeli olarak eşyayı bilmesi, kendisini bilmesinin aynıdır. O, kendisini kendi ilmiyle bilmiş,
eşyayı da, kendisini bildiği bilgisiyle bilmiştir.29 Hakkın bilgisi bir açıdan zâtının aynı olduğu için, iradesi
nispetinde taayyün eden30 de Mutlak Varlık’tır. Bu Mutlak Varlık, parçalara ayrılmaz ve bölünemez,
sadece, ayn-ı sabitenin hükmü vasıtasıyla ve onun mertebesinde taayyün ederek ve hususileşerek zuhur
eder.31
Yine Konevî’ye göre, Hak, zâtı ve sıfatları bir olandır; O’nun işi birdir, hükmü birdir, nefsini
ve eşyayı bilmesi de birdir. Bu ilimde, hiçbir farklılık ve başkalaşma yoktur.32 O, birliği çokluğunun,
basitliği terkibinin, zuhuru batınlığının, ahirliği evvelliğinin aynıdır. O vahdet ve vücut kavramlarına
sığmaz; hiçbir şahit O’nu kuşatamaz, görülen hiçbir şeyde zapt edilemez. Dediği gibi olmak O’na aittir.
O, surî ve manevî kayıtlardan münezzehtir; kemiyet ve keyfiyetle ilgili her türlü ölçüyü kabulden
münezzehtir; sezgisel, fikirsel, kavrayışsal, zannî ve ilmi her türlü ihatalardan yücedir. Onun ilmi her
şeyi ihata ettiği ve her şeyin kaynağı olduğu için, sonsuzu bilir; zâtını bilir, zâtının lazımını ve lazımının
lazımını, çoğul ve tekil, icmal ve tafsil olarak sonsuza kadar bilir. O’nun kemâli, kendi zâtındandır,
varlığı bilfiildir ve vaciptir.33

23 Konevî, İ’cazu’l- Beyan, 161,358,
24 Konevî, İ’cazu’l-Beyan, s.28
25 Konevî, en- Nefehât, s.30
26 Konevî, İ’cazu’l-Beyan, s.184
27 Konevî, İ’cazu’l-Beyan, s.186
28 Konevî, Miftahu’l- Gayb, s.21,25
29 Konevî, Miftahu’l- Gayb, s.25; en- Nüsüs fi Tahkiki Tavri’l- Mahsus, çv. E. Demirli, İstanbul,2002, s.98-99
30 Konevî’ye göre Hak, mutlak zatı açısından taayyün etmez ve her hangi bir taayyünde de sınırlı olmaz ve O’na hiçbir şekilde işaret
edilemez. Bkz. Konevî, en- Nefehat, s.166-167
31 Konevî, Miftahu’l- Gayb, s.153
32 Konevî, en- Nefehat, s.106
33 Konevî, Miftahu’l- Gayb, s.25-27; en- Nüsus, s.100-101
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Hak, gerçek birliğinde, Bir’dir; başkası için bu birlikte bir resim ve ayn zuhur etmez,
başkasının bu vahdette bir vasfı ve hükmü ortaya çıkmaz; başkası O’nu idrak edemez; ancak O kendi
kendisine taalluk eder.34
2. İLK TAAYYÜN MERTEBESİ
(İzafî Ğayb, A’ma, Manalar Âlemi)
Mutlaklığı itibariyle Hakka hiçbir isim veya sıfatın nispet edilemeyeceği veya olumlu ve
olumsuz hiçbir hükümle hakkında hüküm verilemeyeceği açıktır. Mutlak Hak bu hâlde iken, yine
O’nun bu hâlinden kaynaklanan bilinmeye yönelmesi, bilinme arzusu, bilinmeyen kemalinin izharını
zorunlu kılmıştır. Hakkın taayyününün ilk mertebesi Mutlak Gayb olan Hakkın kendi zâtını bilmesi
mertebesidir. Konevî’nin ifadesiyle söylemek gerekirse: Mutlak Zât’tan ilk taayyün eden şey, “ilminin
zâtının aynı ya da zâtının üzerine zâit bir sıfat olması açısından değil, nispi farklılığı açısından Hakkın
ilmi olduğu için, bu ilmî taayyün, ‘isimler’ ve ‘a’yan’ diye ifade edilen bütün taayyünleri birleştiren
taayyün olmuştur”. Eşya da bu ilmi nispetlerde resmedilmiştir.35
Ahadiyet özelliğindeki ve isme ait ilk taayyün, ilahî- Gayb-i Mutlak’tan ayrılan ilk şeydir.
Bu taayyün, isimler mertebesinin anahtarı ve sınır noktasıdır. İlk Taayyünü Konevî, insan nefesindeki
harfler âlemindeki “Hemze”ye benzeterek anlatmaktadır.36 Bundan Konevî şu sonucu çıkarmaktadır:
“Sıfatların, isimlerin ve hükümlerin Hakka verilmesi ve nispet edilmesi, taayyünler itibariyle mümkün
olabilir.”37 “Bütün bu sıfatlar ve diğerleri, sadece Amâ’da bilinir ve sabitlikleri ve taayyünleri zahir
olur. Amâ, bir berzah, Şehadet ve Zâta ait mutlak gayb arasındaki “fasıl”dır.38 Yine Konevî’ye göre
her türlü vucûdî çokluk ve bu çokluğun iliştiği şeylerin öncesinde kesin kez bir vahdet/birlik bulunur.
Birden bir çıkar kuralınca, isimlerin, sıfatların ve hükümlerin Hakka nispet edilmesine vesile olan
taayyünlerin daha önceki bir taayyün tarafından öncelenmiş olması da şarttır. Konevî bu taayyünün
(A’yan-ı Sabite), bütün taayyünlerin kökeni ve kaynağı olduğunu düşünüyor. Çünkü bunun ötesinde
ona göre “sırf mutlaklık” vardır.39
Konevî’ye göre “Hak, hüviyetinin gaybında gizli olan ve diğer bütün zâti şe’nlerinin
hükümlerini kuşatan kemalinin sûreti ile zuhur etmek istemiş ve her şe’nde, o şe’nin kendisine/
durumuna göre zuhur etmiştir.” Hak, bu şe’nlerde sadece o şe’nin hakikatini veya o şe’nlerde kendi
hakikatini izhar etmek için değil, aynı zamanda her şe’nin diğer şe’nlerin hükümlerini elde etmesi için
de zuhur etmiştir. Böylelikle Hak, bu şe’nlere kendilerini ve o şe’nler cihetinden de kendisini onlara
bildirmiştir.40
Bu taayyün, daha önce sözünü ettiğimiz Lâ Taayyünün akıl edilme sebebidir. Bu nedenle,
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bu taayyünlerin ve a’yanın birbirinden farklılaşması veya bunların hükümlerinin tahakkuk etmesinde
yaratmanın herhangi bir hükmü söz konusu değildir; söz konusu hükümleri, her bir ayn’ın kendi özelliği
gerektirir.41 Bu taayyün sadece, her taayyün ve çokluğun kaynağı ve aslı; itibarî taayyünlerin, sıfatların,
isimlere ait nispetlerin ve a’yan-ı sabitenin birleşmesidir.42
Bu mertebe ilk taayyün olarak isimlendirilir. Bu da mertebe olarak isim ve özellikleri
yönünden bilinmeyen Hakkın hakikati, O’nun nefsinde kendisini bilmesinin suretinden ibarettir;
Hakkın kendisini bilmesi, hangi şekilde izafe ve tasavvur edilirse edilsin, ilmin Hakka izafe edilmesi
açısındandır.
Hakk’ın kendisini bilmesi, idrak etmesi neticesinde, kendisinin ve başkalarının nitelenmiş
olduğu bütün taayyünlerin kaynağı olan bir taayyünle taayyün etmiştir. Bu taayyünün sebebi, mutlak
olarak değil, gaybî hakikatten ayrı oluşu açısından “çokluğun birliği” ile nitelenmiş ilahî-kemalî
“hakikat-i insaniye”dir. Çünkü Hak, bu taayyünü açısından, dikkat çekilen gabya ait mutlaklığından ayrı
olmadığı gibi, hakikat-i insaniye de başka bir açıdan bu gaybtan farklı ve ayrı değildir.43 Dolayısıyla her
durumda Hakk’ın mutlaklığına bir halel gelmez. Sadece Tanrı’nın sıfat ve isimlerinin delaletleri tümel
olarak/icmalen malum olur. Bu menzilde Tanrı kendisini kendi zâtı gereği ilmiyle bilmiştir ve bundan
da hoşlanmış, bu hali sevmiştir. Dolayısıyla bu mertebe bir açıdan bilen, bilinen ve bilmenin (seven,
sevilen ve sevginin) bir olduğu mertebedir. Yani isim ve sıfatların Tanrı’nın zâtının aynı olduğunun
bilindiği mertebe ile bunların birbirinden farklılaştığının bilindiği mertebeye ilk taayyün denilir.
Bir olan Hakk’ın, tek olan iradesinin iliştiği şey de tekdir; İlahi iradenin iliştiği bu tek şey,
bu iradi teveccühün gayesi ve neticesi, ilahî teveccühün menzili, ilahî iktidarın gerçekleşme mahallidir;
bu mahal de Amâ’dır.44 Amâ mertebesi, ilahî iktidarın nüfuz mahalli ve mümkünleri kendinde toplayan
alandır.45
Hak, bu ilk mümkünde, gizli Amâ’dan varlık suretleri ile ruhlar âlemi ve cisimler âleminde
zuhur edecek olan “ilmi taayyünleri”; bunun yanı sıra, Hakkın ilminin gerektirmesi ve asli kadimlik ile
tam olarak takdim edilmiş veya edilmemiş zuhuru gerektiren şeyleri müşahede eder.46
Konevî bu tecellilerin Hakkın dilemesi ve istemesi sonucu ortaya çıktığını belirterek şöyle
devam ediyor: “Hak dilediği kullarına Zât’ının gaybından her tecelli edişinde kendini bildirir, tanıtır
ve öğretir.” Hakk’ın bu gaybiyetine en yakın mertebe ise, Nefs-i Rahmaniden ibaret olan Amâ’dır. Bu
mertebeye taayyün-i evvel hükümlerinin ilki ve mutlaklığa en yakını olan ahadiyet isnat edilmektedir.
Amâ mertebesi, bütün isim ve sıfatların mertebesi ve de “na’t”ların sahibidir. Amâ’, ilahî gabya nispetle
ilk şehadet mertebesidir; yoksa Amâ, kendisinin altında bulunan mertebelere nisbeple ise “izafî gayb”dır.
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Amâ, ayrıca, sûrî ve manevî çokluğun “iki tahlilde”/cemu’l- cem kendisinde sona ermesi açısından da,
şehadet mertebesinin sonuncusudur.47
Ama mertebesi, bazen, ikinci taayyünde ve “berzâhlık” itibariyle vâhidiyet mertebesinde kabul
edilebilir. Nitekim Konevî’nin Miftah’ında buna işaret eden açıklamalar da bulunmaktadır. Konevî,
başka bir ifâdesinde ise, Nefes-i Rahmaniyi, Ama’nın aynısı olarak kabul etmiştir: “Birinci berzah”,
“hazretu’l- esma”, “hadd-ı fasıl”, kâmil insan olması cihetinden “insân-ı kâmilin makamı”, “ahadiyet-i
cem ve vücud mertebesi”, “taayyün mertebelerinin ilki”, “ahadiyetin refiki” ve “gayb mertebesinin
sonu” Gayb-i Mutlak mertebesine nispetle “Şehâdet mertebelerinin ilki” ve “iktidarın nüfus mahalli”
derken, “Nefesi Rahmânî”’den ibaret olan “Amâ” mertebesine işaret etmekteyim.
Amâ Gayb-ı mutlakın mensup olduğu hüviyet makamına nispetle bizâtihi “ilk izafi gayb”dır.”48 Bunun
nedeni, onun mümkünlerin üzerine yayılıp, onlarla zuhur etmesi; bunun yanı sıra, Zâtî isimlerin
birleşmesinin bir neticesi ve de bunlardan meydana gelmiş ilk ürün olması itibarîdır.
Kısaca, Konevînin İfâdeleri incelendiğinde, onun Âmâyı ilk taayyünden sonra gelen şeye isim
olarak verdiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, en-Nusus’taki ifâdeleri herhangi bir zorlama olmaksızın
iki mânâya yorumlamak mümkündür. Birinci anlama göre o, zuhur eden varlıkların kaynağı, varlık
tecellîlerinin kökeni, hakikatlerin taayyünlerinin maddesi, tecellî mertebelerinin ilki, tenezzülün
mücmel anlamda başlama mahallidir. İkinci anlamda ise o, hadisle zikredilen Amâ’dır.49
Konevî’ye göre, Amâ’nın bir anlamı da, yaratıklarını yaratmadan önce Rabbın bulunduğu
makam “Amâ” idi. Yoğunlaşan nefes olarak nitelenen Amâ, bizim bildiğimiz Amâ’lardan değildir.
Çünkü bu mertebede yaratılmışlık söz konusu değildir.50
Halbuki kendisinde dürülmüş “imkan maddesi” ile birlikte söz konusu olan Amâ, gaybi bir
ayna gibidir. Kevnî varlık sûretinin bu maddeyle onda yayılması ise, Hakkın zahirinin batını için bir
“ayna” ve “tecelligah” olmasıdır. Binaenaleyh nefsin süretinin “imkan maddesi” diye isimlendirilmesi,
batınlık-zuhur, gayb-şehadet nispetleriyle Haktan başkadır.51
Amâ’nın özelliklerinden birisi de, bütün kevnî mertebeleri ve ilahî mertebeyi ihata
etmektir. Söz konusu yaratma insan için ez- Zahir, en- Nur, el- Hâlik vb. gibi küllî isimler cihetinden
gerçekleşir; fakat bu, Hakk’ın yaratmayı irade ettiği insan ya da başka her hangi bir şeyin malumluk
suretlerinin kendisinde taayyün ettiği ilahî-zâtî şe’ne göre gerçekleşir.52
Vücûd’un (mazharlarına) bitişmesi itibariyle varlık mazharlarının kaynağı, varlığın
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tecellisinin mertebesi, taayyün ve tenezzül menzili Amâ’dır. Amâ’, Rabbanî tenezzül makamı, Zât’a
mahsus Rahmanî cömertliğin, hüviyet gaybından ve hakikatin izzet perdesinden zuhur ettiği yerdir.
Bu Amâ’da, ezelî-gaybî ve yüce “birinci nikah/birleşme mertebesi” taayyün eder. Bu nikah/bir araya
gelme, ezelî-zâtî teveccühler ile ilahî isimlerin mertebelerini açar.53
Önceliğin iki hükmü vardır: Birincisi “varlık”, diğeri ise, “manevi” mertebe açısından olan
hükümdür.
Varlık açısından olan hükümde öncelik, Amâ’nın süretine aittir; çünkü o varlığın başlangıcı
ve kaynağıdır; mana açısından öncelik ise, Amâ’nın ruhuna ve hakikatine aittir. Bu mertebenin
üzerinde sadece hüviyet çokluğunun birliği vardır.54
Konevî, Hakk’a ait kelamın da, O’nun Gayb ve Amâ’daki ilminin mertebesinden gelen
ilahî tecelliden ibaret olduğunu belirtir. Konevî’ye göre Amâ, Nefes-i Rahmani ve diğer mertebelerin
ve hakikatlerinin taayyün mertebesidir. Bu tecellinin hükmü, yaratıcı-iradi teveccüh ile veya hitap için
taayyün eder; bu hükmün hitap için taayyünü, mertebe veya ismin mazharları cihetindendir.55
3. RUHLAR MERTEBESİ
(Ruh- i A’zam, Kalem-i A’lâ)
Bu mertebe Vücud’un belirli bir farklılığa sahip mertebelere tenezzülünün zuhurudur. Bu
mertebe, daha önce sözü edilen ve hiçbir gayrılık söz konusu olmayan ilk iki mertebeden farklıdır.
Konevî’ye göre, Gayb mertebesi ile bunun karşısında his, şehadet, zuhur ve ilan mertebesi bulunur. Bu
ikisi arasında ise iki tarafı birleştiren “orta” mertebe vardır. Bu mertebe insana aittir ve gayb arasındadır.
İşte bu orta, yüce ruhlardır, Ruh-i a’zam mertebesi ve Kalem-i a’la diye isimlendirilmesinden dolayı
yüce emir ile yazmış olduğu şeylerdir.56 Bir açıdan da Konevî’ye göre, Küllî Ruh, “Kalem” olarak ve
varlıkların en şereflisi, Hakk’a nispetle en yakını, rabbanî sıfatların taşıyıcı, bu sıfatlarla ilim, amel ve
hal olarak zahir olan diye nitelendirir.57
Bir başka ifadeyle, ruhi hakikatler; her türlü kayıttan münezzeh mutlaklığı, isim ve
sıfatlara göre sınırlı ilahî mertebeler; bütün varlıklar ve gaybi hakiketler açısından, bu mertebenin
suretleridir.58
Hemen hemen herkesin kabul ettiği gibi Konevî’ye göre de Ruhlar âlemi, varlık ve mertebe
yönünden cisimler âleminden öncedir. Bu nedenle, cisimlere Rabbanî yardımın ulaşması için ruhların
vasıta olması gerekir. “Cisimlerin yönetilmesi de ruhlara havale edilmiştir; basit ile bileşik arasındaki
53
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zâti zıtlıktan dolayı, ruhlarla cisimler arasında irtibat imkânsızdır. Çünkü bütün cisimler bileşik, ruhlar
ise basittir; dolayısıyla cisimler ile ruhlar arasında hiçbir irtibat ve ilişki yoktur. İrtibat olmadıkça da
tesir ve teessür, yardım ve yardımı almak gerçekleşemez.
Bunun için Allah Teala misal âlemini, iki âlemin birbiriyle irtibatının mümkün olması
için, ruhlar ve cisimler âlemini birleştiren bir berzah yapmıştır. Böylelikle, ruhlar ve cisimler arasında
tesir-teessür, yardım ve idare gerçekleşir”.59
4. MİSAL MERTEBESİ
Filozofların idealar âlemi dediği bu âlem de, Vucud-ı Mutlakın taayyün ve tenezzül ettiği
bir mertebedir. Yukarıda belirtildiği gibi Misal âlemi, ruhlar âlemi ile cisimler âlemi arasında onları
irtibatlandıran ve birleştiren bir berzahtır. Ruhların girecekleri bedenlerin suretlerine bürünmesi,
ahlâkın müşahhas hale gelmesi, hep bu misal âleminde olur. Velilerin ve nebilerin ruhları da bu âlemde
bulunur; kâmillerin dışında kalan insanların ruhlarının mazharlarının ilk mertebesi de mutlak misal
âlemidir.60
Bu mertebe şehadet/cisimler âlemindeki varlıkların sembolik suretlerle temsil edildiği
mertebedir. Burada her bir ruh, cisimler âleminde bürüneceği suretin bir benzerine bürünmüş olur.
Bunun için bu âleme “Misal Âlemi”; insanın hayal gücünün buraya ulaşmasından dolayı da “Hayal
Âlemi” de derler. Bu âlemde bir latiflik ve manevilik mevcuttur; fakat ruhlar âlemine göre daha
kesif, cisimler âlemine göre ise daha latiftir. Bu kesafet yukarıdan aşağıya inildikçe artmakta, cisimler
dünyasında ise en yüksek mertebesine ulaşmaktadır.61
Konevî’ye göre, gayb ve şehadet hükümleriyle zahir olan misal âlemi, bu iki asla zait bir
şey değildir ve onun sonu ve sınırı da yoktur. Çünkü bu âlem, sonsuzluğu gerektiren bir üründür.62
Bir başka yerde Konevî, bu âlemi, mutlak gayb ve şehadet mertebelerini birleştiren bir âlem olarak
nitelemektedir.63
Misal âleminin hükümlerini ve oradaki suret ve mazharları ortaya çıkaran ruhlar âlemidir.
Konevî’ye göre, ruhların mazharlarının taayyün ettiği yer ise misal âlemidir. Misal âlemi orta âlemdir,
bulunduğu yer de ruhlar âlemi ile mahsus cisimler âlemi arasındadır.
Ruhlar âlemi ile cisimler âlemi arasında bir geçiş vasıtası görevi üstlenen Misal âlemi,
ruhlar âlemindeki daha latif olan suret ve şekilleri, daha kesif olan madde âlemine, her ikisiyle alakası
nedeniyle orta kesafetteki Misal Âlemi taşımaktadır. Misal Âleminin cisimler âlemi ile alakasını
sağlayan yönüne “Misal-i Mukayyet” veya Hayal-i Muttasıl” mertebesi, Ruhlar Âlemiyle alakalı yönüne
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ise “Misal-i Mutlak” veya “Hayal-i Munfasıl” mertebesi denilir. Mutlak Misalde görülen şeyler daima
asıllarına uygundur.64
Küllî mertebeler âlemi sıralamasında misal âlemi üçüncü sırada yer alır.65 Varlık dairesi
itibariyle ihata, cem ve şümul açısından mutlak gayb ve şehadetin ortasındaki âlem, Amâ’nın sureti
Ümmü’l- Kitaba ait olan mutlak misal âlemidir. Ümmü’l- Kitap ise daha önce belirttiğimiz şeylerle
birlikte, zikredilmesi mümkün olmayan şeylerin sahibidir.66
Konevî, her şeyi ihata ettiği zikredilen beş mertebenin hükümleri gereğine göre, her varlığın
beş mertebesi olduğunun kendisine gösterildiğinden söz eder. Bu beşli sıralamanın üçüncü sırasında,
şeyin tabiatı ve sureti açısından itibarı yer alır. Her ruhaniliğin lazımı olan suretler, çeşitli tarzlardadır.
Eğer ruh, melekler, cin ve insanların büyükleri gibi bir tek vakitte çeşitli suretlerle bezenmek özelliğinde
ise, onun tek hükmü vardır; ruhun özelliği, bir suretle sınırlanıp, onu aşmamak ise, ruhaniliğin
mazharlarına göre gizli hükümleri vardır. İnsanların çoğu ve hayvanlar bu kısma girerler; çünkü ruhlar,
bu mazharlar ile ve onlara göre taayyün ederler.67
Konevî, insanın musavvire gücünü, bu âlemdeki kuvvetinin nüshası olarak nitelendirmekte
ve Misal âleminin ez-Zahir isminin mazharı olan âlemin suretine nispetini, insanın zihninin ve hayalinin
kendi suretine nispeti gibi addeder. Ona göre, “âlemin sûretinin ruhu, bir açıdan, el- Batın isminin
mazharıdır. Sureti olmayan makul şeyleri cesetlendiren şey, el- Müdebbir ismidir; ayrıca, buradaki ilim
ve kuvvette hiçbir eksiklik söz konusu değildir”.68
Duyular dünyasında olan her şey, Misal âleminde vardır; fakat Misal âleminde olan her şey
cisimler ve duyulur dünyada mevcut değildir.
5. ŞEHÂDET (Mülk, Cisimler, Süflî)
ÂLEMİ VE İNSAN-I KÂMİL MERTEBESİ
Taayyün ve tenezzül mertebelerinin sonuncusu olan şehadet mertebesi, ilahî irade ve “Ol”
emriyle varlığa gelmiştir.69 Çünkü âlemin gerçekleşmesi zuhur ve yayılmaya bağlı kemalin zuhuru için
var olmuştur.70 Bu âlem, bir açıdan, içerdiği bütün hakikatleri ve suretleriyle, Hakk’ın aynasıdır; buna
mukabil Hak ise, başka bir açıdan âlemin aynasıdır.71 Konevî’nin belirttiğine göre, eşya ebedî olarak
Hak Varlık’ın zatında resmedilmiştir. Buna göre, eşyanın Hak’taki suretleri, bir tek surettir. Birlikleri
açısından eşya, kendilerinden onda hiç bir şey çoğaltmaksızın bu Varlık’ta var olmuşlardır.72
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Halbuki, içtima, farklılık, tahlil, terkip zahir olan taayyünler ve şekillenme çeşitleriyle
varlıkta meydana gelen değişmenin konusu, cüzî şekillenmeler ve sûretlerdir; bunlar, külli ve makul
mücerret hakikatlerin ve şekillerin hükümleridir. Çünkü şehadet âleminde taayyün eden cüzî şekiller
ve somutlaşmalar, gaybi-külli şekillerin ve basit hakikatlerin mazharlarıdır. İdrak edilen keyfiyetler ise,
her hangi bir mertebede veya varlıkta teşekkülü açısından, teşekkül edenin hallerinden ibarettir.73
Konevî’ye göre, Hakk’ın hükümleri ve nispetleri, kesrete bakar; diğer açıdan zuhur nispeti
de kesrete bakar.74 Kesrete giden yolda ise zuhurun en mükemmel şekilde tezahür ettiği makam/
menzile şehadet mertebesidir. Allah’ın kendisini kendi zâtının gereği bilmesiyle başlayan taayyün ve
zuhur serüveni, varlık mertebelerinden önce Amâ’dan taayyün eden âlemlerin ilki mutlak misal âlemi,
ardında teheyyüm âlemi, kalem, levh, sonra tabiat âlemi, ardından Arş gelir. Tertip bu şekilde devam
edip giderken dünya âleminde insana kadar ulaşır.75
İnsanın ve her varlığın hakikati, Hakk’ın ilminin kendi zâtının aynı olması açısından,
Hakk’ın ilminde temayüz eden nispetinden ibarettir. Buna göre insan, Hakk’ın batınında ezeli bir
taayyün, külli ve manevi bir belirlenmedir. Başta mutlak ilim ve kuşatıcı gerçek varlığa mahsus ihatası
ve de insan dairesinin kemali açısından olmak üzere, insanın her mertebe ile zât, nispet ve araz itibariyle
bir irtibatı vardır.76 İnsan, Hak açısından “külli vecih” ile var olmuştur; çünkü o, Amâ mertebesinin
dairesinde var olmuştur.77
Konevî’ye göre insan, “her şeyi kuşatması” açısından bütün kevnî varlıklardan farklı iken,
kevne ve ilahî isimlere ait hükümlerin toplamının bir “nüsha”sı olması yönünden de bütün varlıklarla
münasebet içindedir.78 Zira insan, ilahî ve kevnî mertebeler arasında bir berzah, bu ikisini ve içerdikleri
şeyleri birleştiren bir nüshadır; hiçbir şey yoktur ki, insanın mertebesinde resmedilmiş olmasın.
Buna göre insanın mertebesi, her şeyi kendisinde birleştiren bir mertebedir.79 Konevî’nin
ifadesiyle, “Hak, sureti itibariyle büyük olan ilk âlemi, isimlerinin ve Kâlem-i esma’ya (Kalem-i a’la)
tevdi edilmiş ilminin nispetlerinin suretlerini taşıyan bir kitap yapmıştır; suretiyle küçük âlem olan
insan-ı kâmili ise isim ve müsemma mertebelerini birleştiren “orta” bir kitap; aziz Kur’an’ı ise, mahlukun
Hakk’ın sureti üzerinde yaratıldığının açıklayıcısı yapmıştır. Böylelikle yaratılışındaki gizem ve suret
ve mertebenin sırrı kendisiyle ortaya çıkmıştır. Böylece Aziz Kur’an, insan ile zuhur eden kemalin
özelliklerinin açıklayıcı nüshası olmuştur”.80
Yine Hak onu, “insan”, “halife” ve “gölge” diye isimlendirmiş, kendisini bütün yaratıklarında
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emirlerini ve hükümlerini infaz etmesi için menzil ve mahal haline getirmiştir.81 Böylece o, ilmin
hakikatinin ve bütün mertebelerinin aynası olmuştur.82 Bu nedenledir ki, evrende bilgi elde etme
imkânı olarak en büyük imkân insana verilmiştir. Bu bilgi büyük ölçüde Hakk’ı bilmekle bir paralellik
gösterir. Ancak Hakk’ı bilmenin yolu da insanın kendi hükümlerini ve durumunu bilmesiyle alakalıdır;
ancak Hakk’ı Hak ile bilmek ise en büyük bilgidir. Bu nedenle Konevî: “Hakk’ın mertebesini ve
hükümlerini bilmek, insanın Hakk’ın mertebesi karşısındaki durumunu ve onun hükümleri karşısında
kendi hükümlerinin durumunu bilmesiyle gerçekleşir.”83 demektedir.
Bu konuyla ilgili olarak Konevî diyor ki: “Biz, Hakk’ın ilminde ezelde sabit
“malumluklar”ımızın suretlerinden ibaret olan hakikatlerimiz açısından O’nun zâti ve mutlak varlığının
aynalarıyız; buna karşın Hakk’ın mertebesi de, çoğalan hâllerimizin ve çokluklarımızın aynasıdır. O
halde, biz, sadece birbirimizi -Hakta- idrak ederiz.”84 Bu O’ndan geliş ve tekrar O’na dönüşte insana
Tanrı’nın vermiş olduğu büyük önemi vurgulanmaktadır. Bilindiği gibi “hakikat-i insaniye” ilk
taayyünün mazharıdır. Hakikatler arasında akledilme düzlemindeki sıralamada ilk zuhurun mazharı
ve sureti, insan, özel olarak Hz. Muhammed’in hakikatidir. Sonuçta hakikati itibariyle ilk olan, sureti
ve şahadet âlemindeki yerini almak itibariyle son olmuştur.85 Yani varlık dairesi, Hak ile başlamış,
insan ile sona ermiştir; çünkü insan zuhur edenlerin sonuncusu, en tamı ve en kapsamlısı olmuştur.86
Konevî bu süreci şu sözleriyle ifade etmeye çalışır: “Emir, insan türüne ulaşıncaya kadar ‘cem’ ve
“zuhur”da derecelenir. İnsan türü, bütün bu tabii kuvvetlerin, vucûbî ve esmaî hükümlerin melekî
teveccühlerin ve felekî eserlerin hedefi ve hepsinin birleşme mahallidir… Bu hükümlerin, eserlerin
ve özelliklerin, taayyün, zuhur ve insani mertebede bir araya gelişleri, insanî mizaçlarla ve onlarda
taayyün eden itidal derecelerine göre farklılaşır. Bunlar, ruhlarının mertebelerinin taayyün sebebidir.
Çünkü insani-cüz’i ruhların taayyünlerinin farklılıklarının mizaçların itidal derecelerinde gerçekleşen
farklılığa göredir.”87
İnsan, her şeyi kapsayan bir nüsha, varlığının süreti her sırrı içeren bir hazine, suret ve
mertebe açısından da ihata edici bir dairedir.88
İnsanın bütün âlemin ulvi ve sufli hakikatlerinin toplamı olduğu bilindiğinde, iki nüshanın
karşılaşması ve kendisinde bulunan cins ve külli türlerin mertebeleri bilinir.89
İnsanın ilk varlık olarak Tanrı’nın ilminde taayyün etmesi, bütün diğer varlıklar için bir
yaratılış nedeni olmuştur. Bundan dolayıdır ki insan, kendisini yaratan Tanrı ile ve kendisinden sonra
yaratılmış varlıklarla sürekli ilişki içindedir. Onun şehadet âleminde en son zuhur eden olması ise
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diğer yaratılmışların bütün niteliklerine sahip olmasını, ayrıca kendine has birtakım niteliklere de
sahip olmasına neden olmuştur. O, en güzel ve en mükemmel biçimde yaratılmıştır. O aynı zamanda
yaratılmışlığın hedefi, gayesidir.
Konevî insanın bu kemalini şu sözleriyle dile getirmeye çalışmaktadır: “Vücub ve imkân
makamlarındaki sıfat ve hükümleri ve bu makamdan her zaman ve asırda bilfiil zuhuru mümkün
olan her şeyi kuşatıp, bunun yanı sıra Hak ile arasında birinci yönden münasebeti sabit olan kişi,
“kemal” sahibidir. Bu kimse Hakk’ın sevgilisidir, bizâtihi maksattır. “Berzahların berzahı” olan hakikati
açısından ise o, zât ve uluhiyetin ve bu ikisinin lazımlarının bir anasıdır.”90
“İnsan mertebesi” açısından insandan amaçlanan şey, kemalin gerçekleştirdiği birtakım
şartlar ve bütün makam, neş’et ve mertebelerde kendisi için zorunlu ve sabit olan özel ve genel haklar
ile birlikte kemaldir.91 İnsanın yaratılış amacı, insanî kemali en üst seviyede temsil edebilmesidir. Bu
nedenle, hemen hemen bütün tasavvuf erbabının insan için biçmiş olduğu hedef, insan-ı kâmilliktir.
Konevî’nin amacı da aslında budur; yani insanın ilahî menzillerde varlığa gelişi ve bunun insanda en
üst seviyede temsil edilişidir.
İNSAN-I KÂMİL
İnsanın aklına şu soru gelebilir: Acaba Allah, âlemi ve onun içinde yer alan insanı ve diğer
varlıkları niçin yaratmıştır? Yoksa O, bize bir çeşit kendi mükemmelliğini göstermek mi istemiştir?
Konevî’ye göre, bu sorularda cevap bekleyen yaratma, Hak Teala’nın kemalinin neticesidir;
O, kâmil olduğu için yaratmıştır; yoksa kâmil olmak için yaratmamıştır. Binaenaleyh Hakk’ın yaratması,
O’nun kemalinin neticesidir; yoksa kemali, yaratışının neticesi değildir. O’nun zâtî kemali de, isimleri
ve onların hükümleri vasıtasıyla zuhur eder.92
İnsan-ı kâmilin yaratılma nedeni ise, Hakk’ın kendisi için kendinde zuhuru ve yine
Hakk’ın kendi kemallerini başkalarında izharının gerçekleştirilmesidir. Çünkü söz konusu cela ve
isticlanın kemali, âlemin ve Allah’ın bizzât maksadı olan insan-ı kâmilin yaratılmasının sebebidir;
insan-ı kâmilin dışındakiler ise, ona tabiilik yoluyla ve kendisinden dolayı Allah’ın maksatlarıdır.93
Konevî’ye göre, diğer varlıkların değil de, sadece insan-ı kâmilin bizzât irade edilmiş
olmasının nedeni, onun Hak için tam bir tecelligâh olmasıdır. Çünkü o her hükmün kaynağıdır ve her
hükmü kuşatır.
Hak, zâtı, bütün sıfatları, isimleri, hükümleri ve itibarları yönünden kendisinde kendisini
ve içerdiği isimleri ve sıfatlarını, her türlü hüküm ve itibarlarını ve de yarattığı şeylerin hakikatlerinden
ibaret olan malumlarının hakikatlerini bildiği tarzda, insan-ı kâmil ile zuhur eder. Bu zuhurda, eksik
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kabulün veya insanın aynalığında kendisine yansıyan şeyin kendisinde bulunduğu hâlden farklı olarak
yansımasına neden olan bir bozukluktan kaynaklanan hiçbir değişiklik söz konusu değildir.
Çünkü bu özelliğe sahip kimse, Hakk’ın iradesinden ayrı bir irade sahibi değildir; söz
konusu bu irade, Hakk’ın iradesinden ve diğer sıfatlarından da farklı değildir; ancak bunun neticesinde,
insan-ı kâmilin irade ettiği şey gerçekleşir. O, aynı zamanda Rabbinin iradesinin ve diğer sıfatlarının
aynasıdır.94 Çünkü insan-ı kâmil Hakk’a en yakın olan ve O’nu en çok bilendir.95
Konevî, insan-ı kâmili gayb ile şehadet arasında bir berzah/aracı olarak nitelemekte ve onu
kulluk ile efendilik hakikatinin yansıdığı bir ayna olarak görmektedir. Çünkü insan-ı kâmil gayesel
neden ve son varlıktır. İlklik onun mertebesinden ortaya çıkar; o, kevnî rabbanî iki denizin bileşimi,
imkanî ve vücubî makamın aynasıdır. 96 Ona göre dince bu makamın adı Amâ’dır; sıfatı ise ahadiyettir.
Bu da insan-ı kâmilin mertebesidir. Bu mertebede taayyün eden bütün sıfatlar, zâtî isimlerdir.97 İnsan-ı
kâmilin mertebesine en yakın isim ise Abdallah’tır. “Cela”nın kemali, Hakk’ın, zikredilen bu insandan
ibaret olan kul ile zuhurunun kemalidir; isticlanın kemali ise, Hakk’ın kendisini kendisiyle kendisinde
ve vahdaniyetinin mertebesinde müşahedesiyle kendisini kendisinden ayrı olan şeyde müşahedesini
birleştirmesinden ibarettir. Bu ayrılık sebebiyle Hak, başkası diye isimlendirilir, halbuki imtiyazdan
önce böyle değildi.98
Allah, insan-ı kâmili ruhu, sureti ve mertebesi itibariyle bir bütün olarak, kendisine tam ve
kâmil anlamda delalet eden eksiksiz bir delil yapmıştır. Bu şu anlama gelir: Onlardan her birisiyle her
şey bilinebileceği gibi, her birisi de sadece ya kendisiyle veya diğeriyle bilinebilir.99 Konevî, Hakk’ı, ancak
kâmil insanların perde ve vasıta olmaksızın “keşf” ve “vicdan/sezgi” yoluyla bilebileceğini savunur.100
İnsan-ı kâmilin hâlleri “hakikatü’l- hakaik” diye isimlendirilen büyük asli cemiyetin sırları
ve tafsili hükümlerinin suretlerinden ibarettir. İnsan-ı kâmil bu hakikatin mazharıdır ve o hakikatle
zuhur eder.101 Konevî’ye göre, insan-ı kâmil dışındakilerin kendileri için örnek alacağı merci ve miyar,
insan-ı kâmilin hakikati ve mertebesidir.102
Konevî, insan-ı kâmilin cennete ve başka âlemlere sığmayacağını ve kâmilin cennete
yerleşecek yönünün, cennet mertebelerine uygun yönü olduğunu belirtir. Zira ona göre kâmil insan,
mertebenin kaynağındandır. Bu nedenle de kul, efendisinin ahlâkı üzeredir.103 Çünkü Allah da belirli
ve sınırlı bir mekâna sığdırılamaz.
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Konevî’ye göre, insan-ı kâmil varlığın devamının nedenidir. Zira, insan-ı kâmilin bilmesi
ve farkında olması düşünülen şeylerin sürekliliğini ve düzenini sağlar. Şayet Hak bir şeyi yok etmek
isterse, onu, kâmilin unutmasını sağlar ve böylece, o şeylerden yardım kesilir, o şeyin sureti yok olur
ve varlığı gider. Varlık da, insan-ı kâmilin “her şeyde, her şey vardır” hakikatinin zevkiyle, kuşatıcı
mertebede, kendisini düşünmesiyle âlem korunur ve nizamı devam eder.104
Konevî, insan-ı kâmilin ahlâken de kemali temsil ettiğini belirtir ve onun takva zırhı ile
bezeli olduğunu, edep haya örtüsünü kuşandığını, Hakk’ı hiçbir şekilde sınırlamadığını, temkini elden
bırakmadığını belirtir.105
Acaba insan-ı kâmilin bazı özellikleri, belirleyici nitelikleri var mıdır? Sorusuna Konevî,
insan-ı kâmilin ahlâkî nitelikleri olarak sayılabilecek bazı nitelikleriyle, daha bazı farklı nitelikleri onun
ayırıcı özellikleri olarak zikreder. Ona göre, kâmiller vasıtalara takılıp kalmazlar; bütün mertebelere
haklarını verirler; ne tabiat, ne de ruhanilik onlara hâkim olamaz.106 Çünkü insan-ı kâmil, yalancıların
yalanlarının, saygısızların sahtekârlıklarının ve başarıya ulaşanların doğruluklarının kendisiyle ortaya
çıktığı kimsedir.
Her mevcudun kadrini bilmek, hüküm verdiği yerde isabet etmek, Hakk’ın kendisine
imkân verdiği yerlerde tasarruf etmek, idrak ettiği veya edeceği her şey karşında iyi ve kötü diye yargıda
bulunmayı bırakmak, zahir ve batın vasıtasıyla Allah’tan ilim alan herkesin ilim aldığı kaynağı; bu
kaynağa nasıl istinat ettiğini; buradan elde ettiğini ve elinde kalan şeyleri bilmek; Rabbin tecellilerinin
onun “ayna” olduğu mertebelerde idrak edilmesi; bir şeyi bildiği halde, onu bilmiyormuş gibi davranması;
bir şeyi işittiği halde, adeta onu duymuyormuş gibi; bir şey olur, adeta o şey olmamış gibi; bir şeyi görür,
adeta o şeyi görmemiş gibi davranması. Onun bulunduğu her şey güzeldir; ona giydiği hiçbir elbise
zarar vermez. O bütün suretlere, âlemlere ve mertebelere sirayet etmiş ve onları ihata etmiş ve onlara
muttali olmuştur. Hakk’ın batını, insan-ı kâmilin zahirinin aynı; Hakk’ın zahiri ise, insanın batınının
aynıdır. Bu nedenle, insan-ı kâmilin hakikati üzerine verilen hüküm, ilahî mertebe hakkında verilmiş
hükümdür.
İnsan-ı kâmilin bir başka alameti de, ölü veya diri dilediği insanlarla bir araya
gelebilmesidir.107
Konevî’nin kâmil insan anlayışı yanında, bir de ona “ekmellik” vasfı yüklediği insan vardır.
Konevî’ye göre, bu insanın vasıfları ise şöyle belirlenmiştir:
“Şayet bu kişinin marifeti tafsili olarak artıp, bütün ilahî isim ve sıfatları kapsayacak hale
gelir, fiil ve infial olarak artıp, bütün ilahî isim ve sıfatları kapsayacak hale gelir, fiil ve infial olarak
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hiçbir neşet ve mertebe kendisinden gizli kalmayacak derecede ya da hiçbir mertebe, hâl ve makam
onu sınırlamayacak şekilde bunlarla tahakkuk ederse, bu durumda (kemalin de üstünde bulunan)
“ekmellik” derecesine yükselmiş olur.
Eğer iş, dilediği kimseyi kemale erdirme mertebesine ulaşır; iradesi de, külli suretin ve zahir
varlığın hâlinin ve onun ile kaim olan mananın medarı olan ilk asli irade ile birleşirse, bu durumda
en şerefli ve faziletli efendi, en büyük ve en kâmil imam olur; bu kişinin iradesi belirtilen külli irade
ile birleştiğinde, tabiatı cihetinden, ya da şeriata göre kötü görse ve marifetinin makamı böyle görmeyi
gerektirse bile, varlıkta ancak aklının irade ettiği şey gerçekleşir.”108
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Sadreddin Konevî’nin Tasavvufî Hadis Şerhçiliği
“Hz. Peygamber’in Rüyada Görülmesi Rivayeti”
Çerçevesinde
Doç. Dr. Mehmet EREN
GİRİŞ
Büyük mutasavvıf Sadreddin Konevî, aynı zamanda dinî ilimlerde güçlü bir âlimdir. İhtisas
sahibi olduğu alanların başında hadis ilmi gelir. Hadis rivayet ettiği ve bu ilimde talebelerine icazet
verdiği bilinmektedir. İşârî yorum ekolünün ünlü simalarından sayılan Konevî, ayet ve hadisleri, daha
çok, kendi tasavvufî tecrübesine, keşif ve müşahedelerine dayanarak açıklar. Onları, Allah-insan-âlem
ilişkisini vurgulamak için sunar ve vahdet-i vücûd sistemine göre yorumlar. O, bu metodu, şeyhi İbn
Arabî’den alarak devam ettirmiştir.
Konevî’ye göre, ayet ve hadislerin, normal bir Arapça bilgisiyle ve selim bir fıtrata sahip herkes
tarafından bilenebilecek anlamlarından ziyade, ihtiva ettikleri asıl gayeler, hikmetler ve sırlar üzerinde
durulmalıdır. Ancak bu konudaki açıklamalar, mutlaka, Kitap ve sünnetin belirlediği küllî kaideler
ile desteklenmeli, selim, nurlu ve müstakim, temiz fıtratta olan akıllar, onların doğruluğuna şahadet
etmelidir.
Bilgi kaynağı olarak keşfe büyük önem veren Konevî, aradığı şartları taşıyan rüyayı da delil
kabul etmektedir. Kırk hadis şerhine dair kitabında en geniş açıklamayı, Hz. Peygamber’in rüyasında
Cenabı Hakk’ı görmesine (s. 87- 121) ve Hz. Peygamber’i rüyada görmeye (s. 122-150) dair rivayetlerde
yapmıştır. Muhtelif yerlerde “bu makamda/bu halde gördüm” ifadesiyle anlattıklarını da (mesela bkz. s.
114-115), keşif veya rüyada görme yoluyla öğrenmiş olmalıdır.
Buralarda, ilgili hadisin açıklanmasının yanında, Konevî’nin müşahede ve keşif yoluyla çeşitli
konularda edindiği bilgilere yer verilmektedir. Bu yüzden, söz konusu iki kısmın müstakil olarak ele
alınıp incelenmesi, kanaatimizce Konevî araştırmalarında çok faydalı olacaktır.
Bu bildiri metninde, “rüya ve değeri” hakkında özet bilgilerden sonra, “rüyasında beni gören,
gerçekten beni görmüştür…” rivayeti incelenecektir. Bu hadis, senet ve metin yönünden tahlil edilerek,
şerhine dair açıklamalara yer verilecektir. Özellikle Konevî’nin açıklamaları üzerinde durularak, bazı
değerlendirmeler yapılacaktır. Böylece, rüya ve söz konusu rivayet hakkında sunacağımız bilgiler
yanında, bu ve başka rivayetlerde yaptığı izahlardan hareketle, Konevî’nin “tasavvufî hadis şerhçiliğine”
dair bazı tespitlere ulaşılmaya çalışılacaktır.
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KONEVÎ VE NASLARIN İŞÂRÎ YORUMU
Keşif, ilham ve rüyanın bilgi kaynağı olup-olmayacağı tartışmaları bir tarafa, asıl mesele, ayet
ve hadislerin tasavvuf ehli tarafından işârî olarak yorumlanmasıdır. Tasavvuf kitaplarında, zayıf ve bazı
mevzû rivayetler mevcut olmakla birlikte, onlarda daha fazlasıyla sahih-hasen türünden hadislere de
yer verilir. Ancak, bunların daha çok işârî tarzda yorumlanması suretiyle, zahir âlimlerinden ayrı bir
yol tutulmuş olmaktadır. “İşârî yorum ekolü” şeklinde isimlendirilen bu anlayışın temeli, büyük ölçüde,
naslarda zâhir-bâtın mana ayrımını esas almaya dayanır.
Zahir ile batını, tarikat ile hakikati bağdaştırıcılığı ile tanınan ünlü simalardan Gazzâlî (ö.
505/1111) bu konuda şöyle der: “Nasların zahiri anlamlarını geçersiz saymak, Bâtıniyye’nin görüşüdür.
Onlar, şaşı bir gözle, iki âlemden sadece birine bakmışlar ve zahir ile batın arasındaki dengeden tamamen
habersiz olup, nasların hikmetini bilememişlerdir. Öte yandan, nasların birtakım gizli anlamlarını yok
saymak da, Haşviyye’nin yoludur. O halde, sırf zahiri manayı esas alan ‘haşvî’, sadece batini anlamı
kabul eden ‘bâtinî’dir. Bunların her ikisini de esas alarak, aralarını birleştiren ise ‘kâmil insan’dır.”1
Keşif yoluyla elde ettiği bilgilere delil olarak kullandığı ayet ve hadisleri anlama ve açıklanma
hususunda, Konevî’nin diğer âlimlerden farklı olduğu görülür. Zira o, bunları, vahdet-i vucûd zaviyesinden
değerlendirirken, başta hadisçiler olmak üzere âlimler, bunların Cenâb-ı Allah hakkında tevil edilerek,
mecazi anlamlarının esas alınması kanaatindedirler. Konevî, kitaplarında, Allah’ın zatı ve sıfatlarına
dair müteşâbih ayet ve hadisleri yorumlamakta, bu yorumlarıyla teşbih ile tenzih arasındaki dengeyi
kurduğunu bildirmektedir.
Konevî, Hz. Peygamber’in rüyasında Cenab-ı Hakk’ı görmesiyle ilgili hadisi çok geniş şerh
eder. O bu açıklamalar hakkında şöyle der: “İnşallah, yukarıda zikrettiğim bütün hususlarda, muttali
olduğum, bu hadisi öğrenmeden önce ve onun esrarına muttali olduğum esnada keşif yoluyla gördüğümtattığım ve sonraki zamanlarda bu hadisin durumu hakkında bana varit olan şeylerden bir kısmını
zikredeceğim.”2
Söz konusu hadisin bir rivayetini verdikten sonra şöyle der: “Bu hadis, hepsi de sabit olan muhtelif
rivayetlerle varit olmuştur. Bu da, varit olan rivayetlerden biridir. Baş tarafındaki manen rivayet ettiğim
az sayıdaki ifade hariç, bu hadisin metninde hiçbir değişiklik yapmadım. Rab isminin durumuna, onun
taayyün ve zuhur mertebesine dair istişhad edilen son kısmına gelince, muhakkiklerden birinin “bizim
bu ilmimiz, Kitap ve Sünnet ile teyit edilmiştir” sözünün doğruluğunun bilinmesi için, bu kısmı lâfzen
ve manen zikrettim.”3
Burada Konevî’nin işârî yorumları hakkında bir değerlendirmeyi aktarmak istiyoruz: “Bunlar,
1 Gazzâlî, Mişkâtü’l-Envâr s. 283. (Mecmû‘atü Resâili’l-İmâm el-Ğazzâlî içinde, Beyrut, 1416/1996) Gazzâlî, zahir ile batının birlikte esas
alınmasına delil olarak, Hz. Peygamber’in “Kur’ân’ın zahiri, batını, haddi ve matlaı vardır” hadisini göstermekte, bunun bazen Hz. Ali’nin
sözü olarak nakledildiğine de işaret etmektedir.
2 Sadreddin Konevî, Şerhu’l-Erbaîn Hadîsen, thk. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul 1990, s. 89.
3 Konevî, Şerhu’l-Erbaîn, s. 91-92.
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âlim ve arif olan bir zatın kalbine ve aklına doğan tercihlerdir. Bir yönüyle, Allah’ın ona mesajı ve
işaretidir. Diğer yönüyle de, onun bize teklifi ve gösterdiği yoldur. Başkaları, bunları daha değişik
tefsirler yapabilir. Onlarınki de, kendi tercihleri ve yönelişleri olur. Ama hepsinde, imkân ve dile
uygunluk ölçüleri yanında, ‘Peygamber’in getirdiği sistemle çatışmama’ şartının mutlaka aranması
gerekir. Muhatapların bu işârî izah ve tefsirleri anlayıp-anlamamaları, onların istidatlarına, ruh ve akıl
düzeylerine ve kendilerinde mevcut olan hazırlığa bağlıdır.”4
Mutasavvıflara göre, zâhid ve sûfîlerin keşif ve ilham yoluyla aldıkları bilgiler, doğrudan
Allah’tan geldiği için hem makbul, hem de en üstün bilgidir. Ancak, yine de hakikatin şeriata veya
batın ilminin zahir ilmine muvafakati (uygunluğu), ısrarla üzerinde durulan bir husustur.5
Nasların özünde, herkesin bilmediği, metinlerin zahiri ifadelerinin arkasındaki gerçekle ilgili
görülen, hakikat ilmi de denen batın ilmi, ancak ehil olanlarca ilham yoluyla öğrenilebilir.6 Gülâbâdî’nin
ise, bu konuda diğer sûfîlerden farklı düşündüğü görülür. O, “Allah’ın, bildiği ile amel eden kişilerin
kalbini nurlandıracağını, onlara pek çok gaybî bilgiyi keşif yoluyla öğreteceğini” kabul etmekle
birlikte, “ayet, hadis ve ahkâmda keşif yoluyla değil, çalışma ve öğrenme ile bilgi elde edilebileceği”
kanaatindedir.7
Görüldüğü gibi, keşif, ilham ve rüya, mutasavvıflar tarafından bilgi kaynağı olarak kabul
edilmekte, bunlar zaman-zaman hadislerin tashihi için de kullanılmaktadır. Ancak muhaddislere göre
bu durum kabul edilemez. Çünkü bu yollarla elde edilen bilgilere tam bir sübjektiflik hâkimdir. Ayrıca,
bunun her zaman istismar edilme ihtimali de söz konusudur. Bunlar, sahipleri için bir müjde ve uyarı
vesilesi olabilir. Hadis rivayeti ve tashihi işinin ise, erbabınca malum olan yolları ve kuralları vardır.
Bu kurallara uymayan rivayetlerin, keşif, ilham ve rüyaya dayanarak hadis olarak kabul edilmesi ve
savunulması mümkün değildir.8
RÜYANIN MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ
İnsan hayatı uyanıklık ve uyku halinde geçer. Uyku hâlinde de genellikle rüya görülür. İnsanlık
tarihi boyunca rüyaların sırrı merak konusu olmuştur. Onlar, gayba ait bazı bilgilerin ipuçları mıdır, yoksa
sıradan bir olay ve zihnî faaliyetlerimizin bir kalıntısı mıdır? Salih rüyalar, aslında, mutlak gerçeğin bize
4 Koçkuzu, Ali Osman, “Hadislerde İşârî Tefsir Yolu ve Sadreddin Konevî”, s. 10. (Önceki yıllarda Konya’da yapılması plânlanan ama
gerçekleşmeyen Konevî sempozyumu için hazırlanan tebliğ metni)
5 Şa‘rânî, Abdülvehhâb b. Ahmed, et-Tabakâtü’l-Kübrâ (Beyrut, 1408) I, 5; Aydınlı, Abdullah, Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis,
İstanbul 1986, s. 89-94.
6 Aydınlı, a.g.e. s. 93. Ebû Tâlib el-Mekkî’nin keşif ve ilham yolu ile hadis rivâyetini kabul etmesi hususunda bkz. Saklan, Bilal, Kûtu’lKulûb’daki Tasavvufî Hadislerin Hadis Metodolojisi Açısından Değeri, yayımlanmamış doktora tezi, Konya 1989, s. 88.
7 Saklan, Bilal, Ebû Bekir Muhammed el-Kelâbâzî ve Me‘ânî’l-Ahbâr, yayımlanmamış çalışma, Konya 1991, s. 121.
8 Bilgi için bkz. Mübârekfûrî, Muhammed Abdurrahman, Tuhfetü’l-Ahvezî mukaddimesi, Beyrut 1410, I, 308-310; Haldûn el-Ahdeb,
Esbâbü İhtilâfi’l-Muhaddisîn, Cidde 1407, II, 613-616; Sakallı, Talat, Rüyâ ve Hadis Rivâyeti, Isparta 1994, s. 66-68; Cânan, İbrahim,
Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Ankara 1988, II, 68; Kırbaşoğlu, Hayri, İslâm Düşüncesinde Sünnet, İstanbul 1993, s. 9596; Saklan, Bilal, Hadis İlimleri Açısından Muhaddis Sufiler ve Sufi Muhaddisler, yayımlanmamış çalışma, Konya 1997, s. 252-258.
Peygamberi rüyasında gören kişi, şayet şer’î bir hükme muhalif hususla emir olunmuşsa, hem kendi hem de başkaları hakkında bunu
uygulaması meşru olmaz. Mubah bir şeyin emredilmesi halinde ise, bu sadece rüyayı gören için bağlayıcı olur, başkaları için geçerli olmaz.
(Sakallı, a.g.e. s. 42-43, 63-65)
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ulaşan sinyalleridir. Müminin rüyası onun için ya bir müjde veya bir uyarıdır. Geçmişimizle geleceğimizi
buluşturan rüyalarımız, haklarında pek az şey bildiğimiz bir tılsım gibidir. Onların çözümünü yani
tabirini ancak çok az sayıda insan yapabilmektedir.
Bilindiği kadarıyla, rüyayı ortaya çıkaran iki kaynak vardır. Bunlardan biri, şuuraltı’dır. Diğer
kaynak ise, bazı Kur’ân ayetlerinde görüldüğü üzere, gayba ait bazı bilgileri meleklerin Allah’ın emriyle
sembolik bir şekilde senaryolarla insana vermesidir. Çağdaş psikoloji, rüyanın nasıl meydana geldiğini
araştırmaktadır. Batılı araştırmacılar, bu ikili ayrımı gözetmeden, bütün rüyaları aynı kategoride
görmektedir. Hâlbuki İslam kültüründe, ikinci sebebin ortaya çıkardığı rüyaları yorumlamak için ayrı
bir ilim dalı oluşturulmuştur. Müslüman âlimlere göre Allah, insanlara ahlaki gidişatlarıyla ilgili birçok
uyarıyı rüya yoluyla yapmaktadır. Dolayısıyla ilâhî kaynaklı rüyalar, doğru yorumlandığı takdirde, bir
tür sübjektif bilgi kaynağı kabul edilir.9
Kur’ân’da, Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. Muhammed gibi peygamberlerin rüyaları başta
olmak üzere, bazı insanların gördüğü rüyalardan bahsedilir.10 Ayrıca, Allah’ın Hz. Yusuf’a rüyaların
yorumunu (te’vilü’l-ehâdîs) öğrettiğine dikkat çekilir.11 Hulum (ç. ahlâm) kelimesi de Arapçada rüya
için kullanılır. Kur’ân’da karma-karışık düşler için adğâsü ahlâm denilmiştir.12 Adğâs’ın tekili olan
dığs, “bir tutam/demet” demektir. Adğâsü ahlâm ifadesiyle, “tabir edilmeleri zor, karışık rüyalar”
kastedilmektedir. Yani, bu tamlama “birbirine girmiş rüya demetleri” anlamına gelir ki, bu tür karmakarışık düşlerin tabir edilmesi çok zordur.13 Bilhassa peygamberlerin rüyaları gerçek olup doğru çıkar.
Kur’ân’da, Hz. Peygamber’in bir rüyası için şöyle buyrulur: “Allah, Elçisi’nin rüyasının gerçek olduğunu
doğruladı.”14 Yüce Allah, Hz. İbrahim’e de “Ey İbrahim, rüyayı doğruladın. İşte Biz iyi davrananları
böyle ödüllendiririz” diye nida etmiştir.15
Rüyanın üç çeşit olduğunu belirten bir hadiste, bu konuda şu açıklamalar yapılır:
1. Sâlih/gerçek olan rüya, sahibi için Allah’tan bir müjdedir.
2. Şeytandan olup, kişiyi korkutan ve üzen rüya.
3. İnsanın kafasını meşgul eden bir düşünceden olan rüya.
Bu hadiste; “kıyamete yakın zamanda16 Müslüman’ın gördüğü rüyanın genellikle doğru
çıkacağı, rüyası en doğru olanın en doğru konuşan ve salih rüyanın nübüvvetin kırk altı cüzünden
bir cüz olduğu” ifade edilmektedir. Ayrıca, “hoş olmayan bir rüya görene, kalkıp namaz kılması, onu
insanlara anlatmaması tavsiyesi” yer alır.17
9 Özsoy, Ömer-Güler, İlhami, Konularına Göre Kur’ân, Ankara 2006, s. 75.
10 Hz. İbrahim’in rüyasında oğlu İsmail’i boğazlamasını görmesi: Sâffât, 37/102-106. Hz. Yusuf’un kendisinin gördüğü rüya ve başkalarının
rüyalarını tabir etmesi: Yusuf, 12/4-6, 100-101; 36-37, 41-49. Rasûlüllah’ın (a.s.) rüyaları için bkz. Enfâl, 8/43; Fetih, 48/27. İsrâ, 17/60.
ayetteki “rüya” ise, çoğunluğun tercihi olan görüşe göre, “isrâ gecesinde Hz. Peygamber’e gösterilenler” şeklinde açıklanmıştır.
11 Yusuf, 12/6, 21, 100-101.
12 Yusuf, 12/44. Ayrıca bkz. Enbiyâ, 21/5.
13 er-Râğıb el-İsbehânî, el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, İstanbul 1986, s. 440. (d-ğ-s)
14 Fetih, 48/27.
15 Sâffât, 37/105.
16 Ebû Dâvud, “iktirâb-ı zaman” ifadesini, “gece ile gündüzün denk olmaları” şeklinde anlamıştır. (Edeb, 88) Hâlbuki âhiri’z-zamân
şeklinde açıkça zikredilen bir rivayet vardır. (Tirmizî Rüya, 10; İbn Hanbel, II, 269; Hâkim, IV, 432)
17 Müslim, Rüyâ, 6; Ebû Dâvûd, Edeb, 88; Tirmizî, Rüyâ, 1, 7, 10; İbn Mâce, Ta‘bîru’r-Rüyâ, 3; Dârimî, Rüyâ, 6; İbn Hanbel II, 269, 507;
VI, 147.
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Konevî’ye göre, rüya ve rüya görenler mertebeleri bakımından üç gruptur:
1. Allah’ın kalplerini mühürlediği düşük sınıf. Bunların nefislerinden kalplerine, son derece
nadir olanlar hariç, hiçbir şey ulaşmaz.
2. Bazen kalpleri için bir safa/temizlik, meşguliyetlerden arınma ve hayalinden mutlak misal
âlemine ittisal hâsıl olur… Bunlardan birinin rüyası, eğer insanın zihnini meşgul eden şeyden dolayı
olmayıp, sahibinin dimağ yapısı sağlıklı ve mizacı da müstakim olursa, işte o Allah’tan bir rüyadır ve
çoğu zaman tabire de ihtiyacı yoktur. Zira aksin aksi, aslın suretiyle zahirdir. Nitekim peygamberlerin
çoğunun rüyası böyledir. Hz. İbrahim’in rüyasını tevil etmeyip, onun zahirini esas almasının sebebi de
işte budur.18
3. Hakk’ın istivagahı haline gelen kişinin kalbi, genellikle hariçten bir şey bulundurmaz. Hatta
kalbinden memba olur. İlk intıbâ ise dimağdadır.
Konevî, yaptığı bu açıklamalar sayesinde birçok gizli sırrın anlaşılacağını ifade ederek, rüyalar
hakkında şöyle der: “Tevili olmayan rüyanın neyi gerekli kıldığı, tevile ihtiyacı olan rüyanın grupların
en düşüğü için olduğu, ekmel-i halk için olan rüyanın tevili olmayanın tersine olması -zira o orta
derecede olanların hâlidir- gibi hususlar bilinir… Rüya sahibinin mizaç inhirafının yanı sıra, özellikle
buna dimağ yapısının ve hayat tarzının kötülüğü de eklenirse, durumu bu şekilde olanın rüyası,
Rasûlüllah’ın işaret ettiği gibi şeytandan olur.19
Konevî, rüya çeşitlerinin anlatıldığı hadiste geçen “sizin en doğru rüya göreniniz, en doğru
konuşanızdır” cümlesini şu şekilde açıklar: “Çünkü hayale, ancak his âleminden intikal eden şeyler
nakşolur. Şayet farklılık olursa, terkibin tagayyür ve teceddüdünden dolayıdır. Müfredât ise, hiç şüphe
yok ki, histen elde edilmektedir. Kimin, hissinin vechi ve hissî kuvvetleri sahih ise, onun hayalinin
vechi de sahih olur.” Konevî’ye göre, hadisteki cümle işte bu hususa işaret etmektedir. 20
Ayrıca, bazı kaynaklarda, “en doğru rüyanın, seher vakitlerinde görülen rüya olduğunu”
ifade eden bir rivayet vardır. Ebû Saîd el-Hudrî’den nakledilen bu rivayete göre, Hz. Peygamber
şöyle buyurmuştur: “En doğru rüya, seher vakitlerinde (görülen)dir.”21 (Asdakü’r-rü’yâ bi’l-eshâr)
Kaynakların tamamında hadisin metni bu şekildedir. Konevî ise, metni asdaku’l-menâmât mâ ruiye
fi’s-sehar şeklinde kaydeder. Burada Konevî’nin metni manen rivayet ettiğine dikkat çekmek istiyoruz.
Zira kaynaklarda böyle bir metin bulunmamaktadır. Yoksa iki metin arasında anlam bakımından bir
fark yoktur.
Konevî bu hadisi şöyle açıklar: “Seher vakti, gecenin son bölümü ile gündüzün ilk kısmının
birleştiği zaman dilimidir. Gece, gaybın ve karanlığın tezahürüdür. Gündüz ise, açılma ve zuhur zamanı
olup, önce ilahi âlemde, daha sonra da manalar ve ruhlar âleminde cereyan eden muğayyebât ve gaybî
18 Sâffât, 37/102-105. ayetlerine işaret edilmektedir.
19 Konevî, Şerhu’l-Erbaîn, s. 146-148.
20 Konevî, İ ‘câzu’l-Beyân (Fâtiha Tefsiri), Haydarâbâd 1310, s. 212.
21 Tirmizî, Rüya, 3; Dârimi, Rüya, 9; İbn Hanbel III, 29, 68; İbn Hıbbân, XIII, 407. Elbânî, Şuayb Arnaût gibi çağdaş hadisçiler, bu
rivayetin isnadının zayıf olduğunu söylemiştir. Ancak Hâkim, bu rivayeti Müstedrek’e (IV, 434) alıp, isnadı için sahih hükmünü vermiştir.
Zehebî de, isnadının sahih olduğu görüşünde Hâkim’i onaylamıştır.
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mukadderât seferinin son noktasıdır. Seher vakti, tam bir inkişafın ve tahakkukun belirme zamanının
başlangıcı olunca, o zamanda görülen rüyanın yakında zuhur ve tahakkuk etmesi iktiza etmiştir. Nitekim
Hz. Yusuf, babasına hitaben: “İşte bu, önceden (gördüğüm) rüyamın tevilidir. Rabbim onu gerçek yaptı”
(Yusuf, 12/100) sözüyle buna işaret etmiştir. Yani, rüyanın hakikati, ancak onun his âleminde zuhuru
ile kemale ermiş olur. Zira bu durumda, o sembolik suretlerdeki maksadın ortaya çıkması ve onların
meyvelerinin olgunlaşması gerçekleşmiş olmaktadır.22
HZ. PEYGAMBER’İ RÜYADA GÖRME KONUSUNDAKİ RİVAYETLER
Tirmizî, Hz. Peygamber’i rüyada görme konusunda İbn Mesûd hadisini verdikten sonra, bu
konuda hadis nakleden şu dokuz sahabinin adlarını zikreder: Ebû Hüreyre, Ebû Katâde, İbn Abbâs,
Ebû Saîd, Câbir, Enes, Ebû Mâlik el-Eşca‘î > babası, Ebû Bekre, Ebû Cühayfe.23 Bunlardan Ebû Bekre
hadisini tespit edemedik. Ötekilerin rivayetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Ebû Hüreyre’den:
a. “İsmimi alabilirsiniz, ama künyemi kullanmayın. Kim beni rüyada görürse, gerçekten beni
görmüştür. Zira şeytan, benim suretime giremez. Kim bilerek benim adıma yalan söylerse, cehennemdeki
yerine hazırlansın.”24 İbn Hanbel, ilk cümle hariç sonraki kısmı nakletmiştir.25
b. “Kim rüyasında beni görürse, uyanık iken de beni görecektir. Şeytan benim kılığıma
giremez.”26 Buhârî, İbn Sîrîn’in “onu kendi suretinde gördüğü zaman” dediğini nakleder. Buhârî’nin
rivayetinden, hayatta iken görenlere müjde vermiş gibi gözüküyorsa da, Müslim’in rivayetinden
müjdenin genel olduğu anlaşılmaktadır.
c. Müslim’in konunun başında Ebû Hüreyreden naklettiği metin, aşağıdaki Enes rivayeti gibi
olup şöyledir: “Kim beni rüyasında görürse, gerçekten beni görmüştür. Zira şeytan benim kılığıma
giremez.”27
d. “Kim rüyada beni görürse, o gerçeği görmüştür. Zira şeytan bana benzeyemez.”28
2. Enes’ten: “Kim rüyasında beni görürse, gerçekten beni görmüştür. Zira şeytan benim kılığıma
giremez. Müminin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür.”29
3. Abdullah b. Mesûd’dan: Tirmizî ve İbn Mâce, Enes’ten nakledilen metni, Abdullah b.
Mesûd’dan nakletmişlerdir.30 Tirmizî, hasen-sahih olduğunu söylemiştir. İbn Mace rivayetinde
fekad raânî’den sonra fi’l-yakaza ilavesi vardır. Son cümle lâ yetemesselü alâ sûretî şeklindedir. İbn
Hanbel’in, İbn Mesûd’dan naklettiği metin şöyledir: “Kim rüyasında beni görürse, gerçekten beni
görmüştür. Zira şeytanın benim kılığıma girmesi söz konusu olmaz.”31 Enes ve Abdullah b. Mesûd’dan
22 Konevî, Şerhu’l-Erbaîn, s. 33.
23 Tirmizî, Rüya, 4.
24 Buhârî, İlim, 38; Edeb, 109.
25 İbn Hanbel, II, 410. Krş. II, 469. Şuayb Arnaût’a göre, isnadı Şeyhayn’in şartı üzere sahihtir.
26 Buhârî, Tabir, 10; İbn Hanbel, I, 400; Krş. Müslim, Rüya, 11; Ebû Davud, Edeb, 88. Yine bkz. İbn Hanbel, V, 306.
27 Müslim, Rüya, 11; İbn Mâce, Tabir, 2. Yine bkz. İbn Hanbel, II, 232, 342, 411. Sonu “zira şeytan bana benzeyemez” şeklinde olan
rivayet için bkz. İbn Hanbel, II, 472. Şuayb Arnaût’a göre, bu rivayetin isnadı Şeyhay’nin şartı üzere sahihtir. “Beni görmüştür” ifadesinin
anlamında âlimler ihtilaf etmiştir. İbnü’l-Bâkıllânî: “Rüyası doğrudur, o adğâs ve şeytanın teşbihatından değildir” anlamına geldiğini
söylemiştir.
28 İbn Hanbel, II, 261. Krş. II, 425, 463. Şuayb Aranût’a göre hadis sahihtir, ancak bu isnat hasen bir isnattır.
29 Buhârî, Tabir, 10. Müslim, sonu biraz farklı olarak, bu metni Câbir’den nakletmiştir. Bkz. Müslim, Rüya, 12, 13. Yine bkz. İbn Mâce,
Tabir, 2; İbn Hanbel, III, 350. Tirmizî (Rüya, 4) ise, Enes’ten nakledilen metni, Abdullah (b. Mesûd)’dan aktarmaktadır.
30 Tirmizî, Rüya, 4; İbn Mâce, Tabir, 2.
31 İbn Hanbel, I, 375. Krş. I, 440, 450. Yine bkz. Dârimî, Rüya, 4. Şuayb Arnaût’a göre, Müslim’in şartına göre isnadı sahih olup,
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nakledilen metinlerin aynı olduğu görülmektedir: Men raânî fi’l-menâm fekad raânî. Feinne’ş-şeytân
lâ yetemesselü bî. İbn Hanbel, bu Enes hadisinin sonunda şu ilaveye yer verir: “Müminin rüyası,
nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Ravilerden Affân şöyle der: Hammad’a sordum, onu bana tahdis
ederek, geçip gitti (zehebe fî harârihî).”32
4. Ebû Katâde’den: “Kim beni görürse, mutlaka gerçeği görmüştür.”33 Buhârî’nin yine Ebû
Katâde’den naklettiği ilk rivayette, “salih rüyanın Allah’tan, hulumun ise şeytandan olduğu” ifade
edilir. Sonunda da “şeytan benim kılığıma giremez (lâ yetezâyâ bî/lâ yeterââ bî)” cümlesi yer alır. Bu
hadisi Ebû Hüreyre’den nakleden Ebû Seleme’nin, onu Ebû Katâde’den de şu metinle rivayet ettiği
görülmektedir: “Kim (rüyada) beni görürse, beni gerçek olarak görmüş demektir.”34 (fekad raânî elhakk)
5. Ebû Saîd el-Hudrî’den: “Kim beni görürse, mutlaka gerçeği görmüştür. Zira şeytan benim
şeklime giremez.”35 (lâ yetekevvenünî)
6. Ebû Cuhayfe’den: “Kim beni rüyada görürse, sanki beni uyanık iken görmüş gibi olur. Zira
şeytan benim kılığıma girmeye güç yetiremez/Zira şeytan bana benzeyemez.”36
7. İbn Abbâs’tan: Bunun metni, Enes hadisinin metniyle aynıdır.37 İbn Hanbel’in naklettiği
metin şöyledir: “Kim rüyada beni görürse, gerçekten beni görmüştür. Zira şeytan benim kılığıma
giremez”38 (lâ yetehayyelü bî/lâ yetehayyelünî)
Âsım’ın babası Küleyb, bu hadisi kendisine İbn Abbâs’ın naklettiğini bildirip şöyle demiştir:
Ben de, İbn Abbâs’a, onu (Peygamber’i) gördüğümü haber verdim. O “onu gördün mü” deyince,
“evet, vallahi gerçekten onu gördüm” dedim ve el-Hasen b. Ali’yi andım. Onu zikrettim ve şemailini
anlattım. Bunun üzerine İbn Abbas: “Hasen ona benzerdi” dedi.39 Avf b. Ebî Cemîle, Yezîd el-Fârisî’nin
şu hatırasını nakleder: “İbn Abbâs hayatta iken rüyada Rasûlüllah’ı görmüştüm” -Yezîd, Mushaf yazma
işiyle ilgilenirdi- İbn Abbâs’a: “Ben rüyada Rasûlüllah’ı gördüm” dedim. O, “Rasûlüllah: Şeytanın bana
benzemeye gücü yetmez. O halde, kim rüyada beni görürse, gerçekten beni görmüştür” derdi. “Rüyanda
gördüğün şu kişinin vasıflarını bize anlatabilir misin?” dedi. Ben de “evet” diyerek …. (onun özelliklerini
anlattım) -Avf der ki: Ben onun özelliklerini önceden bilmiyordum (lâ edrî mâ kâne mea hâzâ mine’nna‘t) Bunun üzerine İbn Abbâs: “Şayet onu uyanık iken görmüş olsaydın, yine de kendisini bundan
daha güzel anlatamazdın” demiştir.40
8. Ebû Mâlik el-Eşca‘î > babasından: “Kim rüyada beni görürse, o gerçekten beni
görmüştür.”41

Ebü’l-Ahvas dışındakiler Şeyhayn ricalinden sika kişilerdir. O da, Müslim’in ricalindendir. Bu haber, mütevatir hadislerden olup, Kettânî
Nazm’da (Halep 1328, s. 139-140) onu on sekiz sahabiden nakletmiştir.
32 İbn Hanbel, III, 269.
33 Buhârî, Tabir, 10; Müslim, Rüya, 11
34 İbn Hanbel, V, 306. Ayrıca bkz. Dârimî, Rüya, 4. İbn Hıbbân, bunu fekad raâ el-hakk şeklinde, Ebû Katâde’den değil, Ebû
Hüreyre’den nakletmiştir. (XIII, 416, 417)
35 Buhârî, Tabir, 10; krş. İbn Hanbel, III, 55. İbn Mace’nin (Tabir, 2) naklettiği Ebû Saîd hadisinin metni, Enes hadisi ile aynıdır.
Zevâid’de: “Senedinde zayıf ravilerden Atıyye el-Avfî ve İbn Ebî Leylâ bulunduğu için isnadının zayıf olduğu” bildirilmiştir.
36 İbn Mâce, Tabir, 2. Zevâid’de: Ravilerden Sadaka b. Ebî Imrân, muhtelef fih olduğu için isnadının hasen olduğu söylenmiştir. Yine bkz.
İbn Hıbbân, XIII, 417. Muhakkik Şuayb Arnaût, isnadının kavi olduğunu söylemiştir.
37 İbn Mâce, Tabir, 2. Zevâid’de: “Senedinde müttehem olan Câbir el-Cu‘fî’nin bulunduğuna” dikkat çekilmiştir.
38 İbn Hanbel, I, 279. Şuayb Arnaût’a göre, “ravilerden Câbir zayıf olduğu için, isnadı zayıftır. Ama hadis, li ğayrihî sahihtir.”
39 İbn Hanbel, II, 342. Krş. Hâkim, IV, 435.
40 İbn Hanbel, I, 361. Şuayb Arnaût’a göre senedi zayıftır.
41 İbn Hanbel, III, 472; VI, 394. Muhakkik Şuayb Arnaût, “sahih olduğunu” söylemiştir.
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RİVAYETLER HAKKINDA ÂLİMLERİN GÖRÜŞLERİ
İbn Sîrîn’in iza raâ fî sûretihî sözü, “Hz. Peygamber’in rüyada görülmesi, onun ancak
şemailine uygun bir şekilde görüldüğü zaman geçerlidir” anlamına gelir. Bu konudaki hadislere göre,
Hz. Peygamber rüyada görülebilir, bu husus inkâr edilemez. O rüyalar, edğâsü ahlâm ve şeytanın
teşbihatından değildir. Yorumu hakkında şöyle denmiştir: Güzel durumlarda görünürse, bolluğa, çok
yağmura, rahmetin çokluğuna, mücahitlerin zaferine, dinin-gazilerin-savaşanların üstün gelmesine,
kâfirlerin helakine, Müslümanların onlara galip gelmelerine ve dinin sıhhatine işaret eder. Onun hoş
olmayan durumlarda görülmesi ise, muhtemelen aşırı sıcaklığa, fitne ve bidatlerin zuhuruna ve dinin
zayıflığına işaret eder.
Hz. Peygamber’i rüyada görmek, rüya sahibi için, genellikle üzüntünün sona ermesine, sıkıntılı
durumların geçmesine, nimetlerin artmasına ve tövbenin kabulüne işaret eder. Bazen, rüyayı gören
kişinin veya ümmetin başına gelecek bazı musibetlere işaret olarak, Efendimiz hüzünlü ve kederli
şekilde görülebilir. Rüyada Efendimiz’in hüzünlü ve kırgın görülmesi, genellikle Müslümanlara bir uyarı
olup, onları durumlarını gözden geçirmeye sevk etmelidir.
Dikkat edilmesi gereken bir husus da şudur: Hz. Peygamber’i rüyada görme şerefine, şahsi
meziyet ve üstünlük adına ortaya konan gayretler sebebiyle erişildiği düşünülmemeli, bilakis bu durum
dine olan bağlılık ve hizmetin bir mükâfatı olarak değerlendirilmelidir. O rüya, aynı zamanda bu kişiye
verilmiş bir sır demektir. Dolayısıyla onun her yerde ifşa edilmesi uygun olmaz. Anlatılmasında mutlak
bir fayda mülahaza ediliyorsa, üçüncü şahıs kipiyle, gurur ve kibre yol açabilecek hususlardan uzak bir
şekilde, halis niyetle anlatılmalıdır. Anlatmamak daha iyidir denebilir. Zira bu konudaki sükûtta, sahibi
için selamet ve ilâhi esrarı gizleme vardır.
“Beni uyanık iken de görecektir” cümlesiyle, “onun zamanındaki insanların” kastedildiği
söylenmiştir. Yani, “onu rüyasında göreni, Allah ona hicrete ve kendisiyle buluşma şerefine muvaffak
kılacak” demektir. Diğer bir ihtimal, “o rüyanın uyanıklık hâlinde vukua geleceği, doğruluğunun ve
gerçek olarak çıkacağının tasdik edilmesidir.” Üçüncü ihtimal de, ona yakınlık ve şefaatini hak etme
yönüyle, ahirette kendisini özel bir şekilde görecek olmasıdır.
İbn Battâl, “beni uyanık iken de görecektir” cümlesini şöyle açıklar: Bununla, o rüyanın
uyanıklık hâlinde vukua geleceği, doğruluğu ve gerçek olarak çıkacağı tasdik edilmektedir. Yoksa Hz.
Peygamber’in ahirette görüleceği kastedilmemiştir. Zira kıyamet gününde, ümmetinden onu rüyasında
gören ve görmeyenlerin hepsi onu zaten görecektir.
İbnü’t-Tîn ise, bu hadisi “Hz. Peygamber hayatta iken ona iman edip uzakta oldukları için
görme fırsatı bulamayanlara bir müjde olduğu, dolayısıyla onların ölümünden önce mutlaka onu uyanık
iken de görecekleri” şeklinde yorumlamıştır.
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Mâzerî, rivayetlerde geçen iki cümleye göre şerh yaparak şöyle demiştir: Mahfuz metin
fekeennemâ raânî fi’l-yakaza ise, bunun anlamı açıktır (sanki uyanık iken görmüş gibi olur). Feseyerânî
fi’l-yakaza şekli mahfuz ise, o zaman şu ihtimal söz konusudur: Asrında kendine hicret edenleri
kastetmiştir. Zira bununla, rüyada kendisini görmeyi, daha sonra uyanık iken görmeye bir işaret saymış
ve Allah da bunu ona vahyetmiş olmaktadır.
Kadı Iyâz, şu iki görüşü nakleder:
1. Uyanık iken o rüyanın tevilini ve doğruluğunu görecektir.
2. Onu ahrette görecektir. “Ahrette ümmetin hepsi görecek” itirazına da şöyle cevap verir:
“Rüyada onu şemaili üzere görmek, o kişi için ahirette ayrı bir ikramı iktiza edecek, ona yakın olmakla
özel bir görmeye, derece yüceliği gibi özel hususlarla şefaatine nail olacaktır. Ayrıca, Allah’ın bazı
günahkârları kıyamet gününde Hz. Peygamber’i görme nimetinden bir müddet men etmek suretiyle
cezalandırması da uzak bir ihtimal değildir.”42
Mustafa Ahmed ez-Zerkâ’ya göre, bu rivayetlerin açıklanması hususunda şarihler iki ana gruba
ayrılmaktadır:
1. Hadisin hükmünü, Hz. Peygamber’in bilinen şemailiyle sınırlayanlar. Yani rüyalarında onu
şemailine uygun görenler gerçekten onu görmüştür. Farklı görenlerin ise, rüyasındaki o görmeye itibar
edilmez. Kadı Iyâz (544/1149) bu grubun önemli temsilcilerinden biridir. Bu grup, söz konusu hadisi
herhangi bir zaman ve belli kişilerle kayıtlamaz. Sadece, rüya sahibinin “Hz. Peygamber’i bilinen
şemailinden farklı bir şekilde görmemesini” esas alır. Kadı Iyaz’a göre, “farklı görülürse, bu gerçek/hak
rüya değil, tevile muhtaç rüya olur. Zira rüyaların bir kısmı, görüldüğü gibi kabul edilir, bir kısmı ise
tevil edilmeye ihtiyaç duyar.”
İbn Hacer (852/1448), Küleyb-İbn Abbâs diyalogunun geçtiği rivayeti, bu grubun görüşünü
destekleyen bir delil olarak zikreder ve İbn Abbâs’ın “onu görmüşsün” dediğini nakleder.43 Oysa
yukarıda geçtiği gibi, İbn Abbâs “Hasen ona benzerdi” demekle yetinmiştir. Yezîd el-Fârisî’nin aynı
konudaki konuşmasını anlatan ve isnadı zayıf görülen rivayetin sonunda İbn Abbâs: “Şayet onu uyanık
iken görmüş olsaydın, yine de kendisini bundan daha güzel anlatamazdın” demiştir. Bunlardan, İbn
Abbâs’ın Hz. Peygamber’in rüyada görülmesini kabul ettiği anlaşılmaktadır. Ancak o, muhataplarına
açıkça “onu görmüşsün” dememiştir.
Bu hadisin hükmünün, Hz. Peygamber’i hadis ve siyer kitaplarında tarif edildiği şemaili üzere
görenlere şamil olduğunu söyleyen bu grubun anlayışı, Zerkâ’ya göre doğruya yaklaşmış, ama ona
tam olarak varamamıştır. Onların Rasûlüllah’ın rüyada görülmesine duydukları saygı, Arapçayı en
fasih konuşan Hz. Peygamber’den sadır olan lafızların delaletine karşı gözlerinin perdelenmesine yol
açmıştır. Halbuki şu gerçekten gafil olmamaları gerekirdi: Göz, ten, saç rengi, baş büyüklüğü ve boy
uzunluğu gibi hususlar, bazen şemailleri çok farklı olan insanlarda, aynı yahut yakın olabilir. Bu yüzden,
42 İbn Hacer el-Askalânî, Ahmed b. Ali, Fethu’l-Bârî, Beyrut 1379, XII, 385. Burada 7-8 farklı görüş sayılmaktadır.
43 Zerkâ, Mustafa Ahmed, el-Akl ve’l-Fıkh fî Fehmi’l-Hadîsi’n-Nebevî, kütüb kayyime: 11 (Kitapta toplam altı yazı vardır. Bu birinci yazı,
s. 17-34 arasında yer alır) Dimaşk-Beyrut, 1417/1996, 1. bs., s. 23-24.
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“önceden tanımadığı birini, gerçek şemailiyle gördüm iddiası” doğru olmaz. Hadisteki “şeytan benim
kılığıma giremez” ifadesinin anlatmak istediği de işte budur.44
2. Hadisin hükmünü geniş tutanlar. Hz. Peygamber’i rüyasında gören herkes, ister bilinen
şemailiyle görsün isterse farklı bir şekilde görsün, gerçekten onu görmüştür. Mâzerî ile Nevevî bu
grubun önemli isimleridir. Nevevî, Kadı Iyâz’ın söylediklerine yönelik eleştirisinde şöyle der: “Bu zayıf
bir görüştür. Bilakis doğru görüş, Mâzerî’nin zikrettiği gibi, ister bilinen şemailiyle görsün, isterse farklı
bir şekilde görsün, gerçekten onu görmüştür.” İbn Hacer, Kadı Iyâz’ın görüşünün güzel bir orta yol
olduğunu söyleyerek, Nevevî’ye itiraz eder. Zerkâ, Nevevî gibi fıkıh ve hadis bilgisine saygı duyulan
âlimlerin bu görüşü savunmasını çok garipser. Onları nasları fıkıh-basiretle anlamama ve tahlilde ilmi
metottan ayrılmakla itham eder. “Öyle görünüyor ki, buna Rasûlüllah’a olan aşırı muhabbetleri yol
açmıştır” der. İbn Hacer’in de, bunların görüşünü beğenmediğini belirtir. 45
İbn Hacer’e göre, doğru görüş, bu rüyanın, Hz. Peygamber’in herhangi bir dönemindeki gerçek
suretine uygun olmak şartıyla, bütün durumlarına şamil olmasıdır. İster gençlik, ister olgunluk, isterse
yaşlılık, isterse son vakitlerindeki sureti olsun. Bazen buna muhalif durum olunca, görene taalluk eden
bir tabir söz konusu olur.(?) O, Kadı Iyâz ile Mazeri’nin görüşlerinin arasını şu şekilde cem eder: İki
durumda da rüya gerçektir. Ancak şemaili üzere görülünce, zahiriyle kabul edilip tabire ihtiyacı olmaz.
Başka şekillerde ise, sıfatı olduğunun dışında tahayyül etmesinden ötürü, eksiklik gören cihetinden olur
ve o rüyada gördüğü tabire ihtiyaç duyar. Tabir âlimlerinin uygulaması da bu yönde olmuştur. Onlar
şöyle derler: Cahil biri, “Hz. Peygamberi rüyamda gördüm” deyince, ona şemaili sorulur. Anlattığı mervi
şemaile uyarsa ne ala. Aksi takdirde bu rüyası kabul edilmez.46
Zerkâ’ya göre, bu hadis, Hz. Peygamber’in asrı ve onu şekli-şemailiyle bizzat görmüş olan
sahabilerle kayıtlıdır. Başka zamanlar ve şahıslar için geçerli değildir. Dolayısıyla hükmü, en son vefat
eden sahabi ile sona ermiştir. Bu yüzden, sonraki asırlarda “rüyasında kalbine Hz. Peygamber olduğu
doğan kişiyi gören veya görünen kişinin kendini Hz. Peygamber olarak tanıtması yahut rüya sahibine
gördüğü zatın Hz. Peygamber olduğunun söylenmesi” durumlarına uygulanmaz. Bu rüyaların görülen
diğer sıradan rüyalardan hiçbir farkı yoktur.
O, bu görüşünü şöyle delillendirir: Rivayetlerin tamamında, yer alan “men raânî” (beni görürse)
ifadesi, Hz. Peygamber’i bizzat görmüş olan sahabeye hitaptır. Bu ifadeden kasıt, “gerçek şeklimşemailim üzere görürse” demektir. Onu gerçek şekli-şemaili üzere görmek de, ancak gerçek şemailini
bilen sahabiler için söz konusudur. Onlardan sonra hiç kimse, hayatta iken kendisini tanımadığı halde,
Rasûlüllah’ı gerçek şemailiyle gördüğünü iddia edemez. Hayatta iken onu görmeyen ve gerçek şemailini
bilmeyen birisi için, rüyasında gördüğü kişinin Hz. Peygamber olduğu söyleme imkânı yoktur. Zira onu
gerçek şekli-şemailiyle bilmemektedir. Bilakis bu rüyaları görenler, tanımadıkları bir kişiyi gördükleri
halde, bir şekilde, onun Hz. Peygamber olduğuna kanaat getirmektedir. Hâlbuki bunlar da diğer sıradan
44 Zerkâ, a.g.e. s. 29-30.
45 Zerkâ, a.g.e. s. 25, 28-29.
46 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XII, 386, 387.
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rüyalar gibidir. Şeytan Rasûlüllah’ın gerçek şahsiyetinin dışında bir şahsiyete bürünerek, rüya sahibine
Hz. Peygamber’i gördüğü düşüncesini vermektedir.47
Zerkâ, bu görüşün, men raânî ifadesindeki ‘beni’ zamirinden çıktığını belirtir. Ona göre,
metinleri iyi anlayanlar için, bununla Hz. Peygamber’i hayatta iken görmenin kastedildiği gayet açıktır.
O, ayrıca, şeytan benim kılığıma giremez vb. gibi gerekçe cümleleri dikkate alındığında, savunduğu
görüşün daha iyi açığa çıkacağını söyler. Özellikle Müslim’in Câbir’den naklettiği metindeki lâ yenbeğî
en yetemessele fî sûretî ifadesi, son noktayı koymakta ve başka bir ihtimali ortadan kaldırmaktadır.
Kendisiyle mülaki olandan başka, Hz. Peygamber’in hakiki şemailini kim bilebilir ki! Zerkâ, bu
açıklamaları, görüşü için yeterli delil kabul eder.48
Meselenin, Hz. Peygamber’in şemailinin tam olarak bilinip-bilinememesinde odaklaştığı
görülmektedir. Zerkâ, sahabenin dışındakiler için bunun mümkün olmadığını düşünürken, önceki ve
sonraki âlimlerin çoğunluğu bunun mümkün olacağını söylemiş olmaktadırlar.
Bu hadisin, tatbiki belli şahıslara ve zamana mahsus nadir misallerden biri olduğunu
söyleyen Zerkâ, görüşünde doğruya isabet ettiyse, hidayetin Allah’ın fazlı ve tevfikiyle olacağını, hata
ettiyse bunun kendinden kaynaklandığını belirtir. Bu hatadan dolayı Allah’a istiğfar eder ve Hz.
Peygamber’den özür diler. O şunu da ilave eder: “Şüphe yok ki, salih ve doğru sözlü bazı insanlar,
rüyalarında Hz. Peygamber’i gördüklerini söylemektedirler. Gördükleri insanın şemaili, bazen onun
kitaplarda anlatılan şemailine uyar, bazen de farklı olur. Ne var ki, bu rüyalar, hükmü sona eren bu
hadisin altına girmez. Bunlar, tamamen sıradan rüyalar gibi olup, aynen onlar gibi tabir edilirler.49
Zerkâ, görüşüne şu şekilde itiraz edilebileceğini söyler: O zaman, sahih hadislerden “salih
rüyanın doğru çıkacağını” ifade eden sabit haberleri ne yapacağız? Nitekim Tirmizî, “salih rüyanın,
Allah’tan bir müjde olduğunu” ifade eden hadisi ve Ubâde b. es-Sâmit’in Hz. Peygamber’in “Müminin
rüyası, nübüvvetin kırk altı kısmından bir kısımdır” sözünü nakleder. Bu itiraza şöyle cevap verir:
“Ben bu görüşümle, sahabe neslinden sonra rüyasında Hz. Peygamber’i gören herkesin rüyasının
kesinlikle batıl olduğunu yahut şeytandan kaynaklanan adğâsü ahlâm olduğunu kastetmiyorum.
Bilakis bu rüyalarda, söz konusu hadisin açıkladığı özelliğin bulunmadığını, onların da diğer rüyalar gibi
olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla onların salih rüya çeşidinden olması mümkün olduğu gibi, olmaması
da mümkündür. Mademki, rüya sahibi, hayatında kendisini tanımadığı için, Rasûlüllah’ı (a.s.) hakiki
suretiyle gördüğünü söyleyememektedir.50
Bilindiği gibi, salih rüya, görülene değil, görenin zatına göre belirlenir. Yani, rüya sahibi, salih
rüya gören kişilerdense (salih, mutttaki, vera sahibi, daima Allah’ı zikreden ve kalpleriyle hep O’nunla
irtibatta olanlar), ister Hz. Peygamber’i, isterse başka şeyleri görmüş olsun, onun rüyası salih olacaktır.

47
48
49
50

Zerkâ, a.g.e., s. 26-27.
Zerkâ, a.g.e., s. 27-28.
Zerkâ, a.g.e., s. 30.
Zerkâ, a.g.e., s. 31.
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Zira Hz. Peygamber’in görülmesi, salih rüyanın olmazsa olmaz şartlarından değildir. Bilakis bu kişi,
bazen başka şeyler de görür, o da salih rüya olup, gördüklerinin çıkacağına delalet eder. Rasûlüllah’ı
görünce, o da salih rüyadır. Ancak o, Hz. Peygamber’i gördüğü için değil, bilakis gören kişi salih rüya
ehlinden olduğu için salih olmaktadır. Fakat rüya sahibi, salih rüya ehlinden değilse, o zaman isterse
Hz. Peygamber’i görmüş olsun, onun rüyası sıradan bir rüyadır. Rasûlüllah’ı görmüş olması, bu rüyaya,
hadiste belirtilen “hak ve hakikat rüyası” meziyetini kazandıramaz, bilakis o sıradan rüyalardan bir
rüyadır. Zira o kişi, Hz. Peygamber’i hakiki suretiyle görmemiştir. Zaten o hakiki sureti, sahabeden
başkası bilemez. Kanaatimce, bahse konu hadisimiz de bu bağlamda anlaşılmalıdır. Yani, hayatta iken
görenin kendisini rüyasında görmesi, sanki uyanık iken onu görmesi ve işitmesi gibidir.51
İbn Cüzey el-Mâlikî, rüyalar ve onların hakikatinden bahsederken şöyle der: “Bu rüyalar,
Allah’ın meânîye işaret edici kıldığı misallerdir. Nasıl ki, lafızlar da, meânîye işaret edici kılınmıştır.”
Hadisimizle ilgili olarak şu uyarıda bulunur: Âlimler şöyle der: “Hz. Peygamber’in rüyada görülmesi,
ancak onu (hayatta iken) görüp, özelliklerini belleyen bir sahabi için doğru olabilir. Ta ki, uykusunda
gördüğü siluet, Rasûlüllah’ın hilkatine mutabık olabilsin.”52
ŞEYTANIN HZ. PEYGAMBER’İN ŞEKLİNE GİREMEMESİ
Hadis şârihlerinin pek değinmediği bu hususu Konevî şöyle açıklar: Hakkın sıfatlarından
ve isimlerinden Rasûlüllah’ta hüküm ve saltanat yönüyle en çok zahir olanı, hidayet sıfatı ve hâdî
ismidir. Nitekim Allah bir ayette onun bu durumunu şöyle haber vermiştir: “Şüphesiz sen de, (insanları
onunla) doğru yola ulaştıracaksın” (Şûrâ, 42/52) O halde, Hz. Peygamber, hâdî isminin sureti ve hidayet
sıfatının mazharıdır. Şeytan ise, mudıl isminin mazharı olup, dalalet sıfatıyla zahirdir. İşte bu iki isim
ve sıfat, birbirinin zıddıdır… Dolayısıyla şeytan, gerçekte Hz. Peygamber’in zıddıdır. İki zıt şey de bir
araya gelemez ve onlardan birisi, diğerinin suretiyle tezahür edemez. Ayrıca, Allah Nebî’yi (a.s.) hidayet
için yaratmıştır. İblis’in onun suretiyle zuhuru mümkün olsaydı, Allah’ın hidayetini dilediği kişiler için
(Peygamber’i aracılığıyla) ortaya çıkardığı bütün mucizelere güven sarsılırdı. Allah, işte bu hikmetten
dolayı, Rasûlüllah’ın suretini, herhangi bir şeytanın onunla tezahür etmesinden korumuştur.53
“Allah yücelerin yücesi olduğu halde, Hz. Peygamber’in (a.s) suretine giremeyen şeytan, nasıl
olur da bazılarına görünerek onları sapıtmak için kendisinin Allah olduğunu söyleyebilir?” şeklinde
akla gelebilecek bir soruyu, Konevî iki şekilde cevaplar. Öncelikle, her akıl sahibinin bildiği gibi,
Cenab-ı Hakk’ın muayyen bir sureti yoktur ki, karışıklığa sebep olsun. Nebî’nin (a.s.) durumu ise böyle
değildir. Zira onun, muayyen, bilinen, müşahede edilen bir sureti vardır. İkincisi, Hak Teâlâ hükmünün
gereği olarak dilediğini saptırır, dilediğine hidayet verir. Nebî (a.s.) ise, hidayet sıfatıyla kayıtlı olup,
onun suretiyle tezahür eder. Dolayısıyla, güvenin devamı ve Allah’ın Rasûl’ü vasıtasıyla hidayetini
dilediği kişiler hakkında hidayet hükmünün zuhuru için, Hz. Peygamber’in suretinin şeytanın onunla
tezahüründen korunması gerekli olmuştur. Şayet böyle olmasaydı, “şüphesiz sen de, (insanları onunla)
51 Zerkâ, a.g.e., s. 32.
52 Zerkâ, a.g.e., s. 33, 34. el-Kavânîn el-Fıkhiyye (Daru’l-fikr, s. 379) kitabının 13. babında (er-ru’yâ fi’l-menâm).
53 Konevî, Şerhu’l-Erbaîn s. 122-123.
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doğru yola ulaştırırsın” (Şûrâ, 42/52) ayetinin sırrı zahir olmamış ve bi’setin faydası hâsıl olmamış
olurdu.54
RÜYADA HZ. PEYGAMBER’İN GÖRÜLMESİ
Burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir ölçü ve delil şudur: Rüyada Hz. Peygamber’i
görmenin doğru ve geçerli sayılması için, rüyayı görenin onu sahih rivayetlerde belirlenmiş olan hilyesine
benzer surette görmüş olması gerekir. Öyle ki, belirlenen hilyesinden farklı şekilde gören, onu görmemiş
demektir… Kendisinin onu gördüğüne dair kesin kanaate sahip olması, bu konuda delil olmaz. Bilakis
o görülen şey, görenin itikadına veya haline yahut İslam ahkâmından bir hüküm veya sıfata yahut
da rüya sahibinin Nebî’nin sureti zannettiği o sureti gördüğü yere nispetle şeriatın suretidir. Konevî,
bu durumu, gerek kendi rüyalarında, gerekse başkalarının rüyalarında birçok defa tecrübe ettiğini ve
hocalarından da bunu teyit edici birçok açıklamayı defalarca dinlediğini bildirmektedir.55
Konevî, Moğollar Bağdat’ı işgal ettiği zaman, “Hz. Peygamber’i kefene sarılmış bir hâlde rüyada
gördüğünü, bunu işgale yorduğunu” söylemiş; gerçekten de rüyanın görüldüğü gecenin sabahında,
Bağdat’ın düştüğü istikametinde haberler gelmiştir. O bu rüyası hakkında şöyle der: “Bu durumdan ve
mükerrer tecrübelerden elde ettiğim bilgiye göre, rüyamın İslam dünyasında meydana gelecek büyük bir
olayın misali/habercisi olduğunu anlamıştım… Dolayısıyla rüyam tahmin ettiğim tabire benzer şekilde
çıkmış oldu. Burada, güvenilir kişilerden duyduklarımı ve bu konuda bizzat kendimde ve başkalarında
defalarca tecrübe ettiklerimi anlatacak olsaydım, söz çok uzardı. Bu kadarını, uyarı ve örnek olmak
üzere zikrettim.56 Nitekim bazı sâlikler, rüyalarında Hz. Peygamber’i görüp ondan bazı şeylerin
olacağını öğrendiklerini, ama bunların gerçekleşmediğini söylemişlerdir. Bunun üzerine Konevî, onlara
gördükleri kişinin özelliklerini sormuş, verdikleri bilginin Nebî’nin (a.s.) hilyesine uymadığını görünce,
kendilerine bu durumu açıklamıştır. Böylece, salikler sevinerek, bu konuda Konevî’nin uyarılarını
dikkate almışlardır. Rüyalarında bu durumu defalarca tecrübe eden Konevî, ayrıca şunu da tecrübe
etmiştir: Rüyasında Hz. Peygamber’i aslî sureti ile gören ve onun kendisine bildirdiklerini haber verenin
söylediği şeylerde, hiçbir eksiklik ve değişiklik olmaz. Bilâkis bunlar, açık bir nas şeklinde görülür ve
ondan rivayet edilir.57
KONEVÎ’YE GÖRE RÜYANIN MAHİYETİ
Konevî’ye göre, iki veya daha fazla şey/kişi arasında gerçekleşen her birleşme/ictimânın sırrı,
münasebettir. Münasebet, şu beş genel esas dairesinde olur. Eşya/kişiler arasında bunlardan biriyle
münasebet sabit olur: Sıfatta ortaklık, halde ortaklık, fiilde ortaklık, mertebede ortaklık, nihayet zat
yönünden olan münasebet.58

54
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Konevî, Şerhu’l-Erbaîn s. 124.
Konevî, Şerhu’l-Erbaîn s. 124-125. Daha sonra, Şeyhi İbn Arabî ile kendisinin rüyalarından örnek verir.
Konevî, Şerhu’l-Erbaîn s. 127-128.
Konevî, Şerhu’l-Erbaîn s. 128.
Konevî, Şerhu’l-Erbaîn s. 138. Yine bkz. s. 117.
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Sıfat ve fiil münasebeti hükmüne, hâl münasebeti hükmü eklenince, tesir daha güçlü olur.
Bunlara, bir de mertebe ortaklığı hükmü eklenirse, tesir daha da güçlü olur. Bütün bunlarla birlikte,
ayrıca zat yönünden münasebetin sübutu da takdir edilirse, o zaman iş kemale ermiş olur. Konevî şöyle
der: “Kendisiyle geçmiş peygamber ve velilerden kâmillerin ruhları arasında, bu beş şekille münasebetin
sabit olduğu bir kişi, ister uykuda isterse uyanık iken, dilediği zaman onlarla bir araya gelebilir.” Şeyhi
İbn Arabî’de senelerce, başkalarında da kısmen bu durumu müşahede ettiğini söyleyen Konevî’ye göre,
şeyhi bu birlikteliği üç şekilde sağlamaktadır: O, ya görüşmek istediği kişinin ruhaniyetinin bu âleme
inmesini talep etmekte veya rüyasında onu getirmekte yahut bedeninden sıyrılıp kendi mertebesinin
taayyün ettiği yerde onunla buluşmaktadır.59
Şeyhi İbn Arabî’nin bu durumunu, nebevi mirasın sahihliğinin delillerinden birisi sayan
Konevî, bu hususta şu ayeti zikreder: “Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor” (Zuhruf, 43/45)
Ona göre, Hz. Peygamber onlarla buluşamayacak olsaydı, bu hitabın bir manası olmazdı. Dolayısıyla,
bu gibi durumlar, husulü mümkün olan şeyler olup, inkâr edilmemelidir.60 Ancak söz konusu ayetin
devamındaki “Rahman’dan başka tanrılara tapılmasına hiç izin vermiş miyiz?” cümlesi dikkate
alındığında, baştaki soru kısmını “önceki vahiylere bak ve kendi kendine sor” yahut “ümmetlerine, din
âlimlerine sor” şeklinde anlamak daha doğru gözükmektedir.
Cisimlerin tamamı mürekkeptir, ruhlar ise basittir. Bu yüzden ikisi arasında herhangi bir
münasebet ve irtibat yoktur. İrtibat olmayınca da, tesir-teessür ve imdad-istimdad husule gelmez. İşte
bu sebepten, ruhlar âlemi ile cisimler âleminin birbiriyle irtibatını sağlamak üzere, Allah onların arasını
birleştirici berzah/köprü olan misal âlemini yaratmıştır. Böylelikle tesir-teessürün husulü ve imdadtedbirin vusulü mümkün olur. Misal âlemi ve onun özelliği sayesinde, ruhlar misâlî görünümlerinde
tecessüd ederler… İnsan ruhu ile bedeninin durumu da böyledir. Allah bunların irtibatını sağlamak
için, ikisi arasında berzah olan insanın hayvani nefsini yaratmıştır.61
Konevî berzah için şöyle der: İki durum/şey arasındaki bütün berzahların, o iki duruma zait bir
sureti taayyün etmez. O halde berzah, varlığı taayyün etmemiş ma‘kûl bir şeydir.62 Uyku âlemi, berzah
âlemindendir. Onda görülen suretler, hakikatlerin mücerret misalleri, görüntüleri ve onlar üzerindeki
perdelerdir. Hz. Peygamber, cennet ehlinin göreceği tecelliden de bu şekilde haber vererek, Hak ve
cennet ehlinin durumu için şöyle buyurmuştur: “Adn cennetinde, Hak ile onların arasında, Hakk’ın
vechindeki kibriya ridasından/örtüsünden başka hiçbir perde yoktur.” Böylece Rasûlüllah, görülen
suretlerin, hakikat üzerinde bir perde ve hakikatin mazharı olduğuna dikkat çekmiş olmaktadır.63
İnsanın hayal dünyası ile misal âlemi arasındaki benzerlik ve irtibat hakkında bilgi veren
Konevî’ye göre, hayal dünyası kollara, misal âlemi de büyük nehre benzer. Kollar nehre bitişik olduğu
gibi, hayal dünyası da üst tarafı itibariyle misal âlemine bitişiktir. Ancak insanlar bu irtibatı keşfetme
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Konevî, Şerhu’l-Erbaîn s. 141-142.
Konevî, Şerhu’l-Erbaîn s. 142.
Konevî, Şerhu’l-Erbaîn s. 143. Ayet ve hadislerde geçen bazı temessül ifadeleri örnek verilmektedir.
Konevî, Şerhu’l-Erbaîn s. 91.
Konevî, Şerhu’l-Erbaîn s. 92.
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yönünden iki kısma ayrılır: Çoğunluğu teşkil eden birinci kısımdakiler, bu irtibatı bilmez, onun farkında
olmaz ve künhüne vakıf olamazlar. Az sayıda olan ikinci kısımdakiler ise, bu irtibatı bilirler, ona vakıf
olurlar. Hatta onlar, ruhlar âlemine ve daha yukarısına geçebilir.64
İnsanın hayal gücünün ve rüyasının birkaç mucibatı vardır. Bunlardan bir kısmı mizaçla ilgilidir,
bir kısmı da mizacın dışındadır. Mizaçla ilgili olanlar, dimağ yapısının sağlıklı olması vb. gibi hususlardır.
Mizacın dışında olan ise, insanın hayali ile misal âlemi arasındaki ittisal hükmünün, ilim ve gerçek bir
münasebet yoluyla devamlı olmasıdır. Bu gerçek münasebet, iki cihetinden birisiyle hayalin misal âlemi
ile ittihadını gerektirir. Konevî’ye göre, bu anlatılanlar, yüce bir keşif olup, o bunu müşahede eden çok
az insan görmüştür. Kendi durumu için şöyle der: “Nefsimle bunun bazı mazharlarına girdim; mukayyet
hayalden misal âlemine, işaret edilen ittisal kapısından girerek, nihayet o âlemin sonuna vardım.
Oradan çıkarak, ruhlar âlemine, sonra nurların doğuş yeri olan feyhâya ulaştım. Verdiği nimetlerden
dolayı Allah’a hamdolsun.65
GÖRMEDİĞİ HALDE RÜYA ANLATANIN DURUMU
Ebû Hüreyre’den nakledilen bir hadiste Rasûlüllah (a.s.) şöyle buyurmuştur: “İsmimi alabilirsiniz,
ama künyemi kullanmayın. Kim beni rüyada görürse, gerçekten beni görmüştür. Zira şeytan, benim
suretime giremez. Kim bilerek benim adıma yalan söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın.”66 İbn
Hanbel, bu hadisten ilk cümle hariç sonraki kısmı nakletmiştir.67 İbn Ömer’den nakledilen bir rivayete
göre ise, Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişinin, görmediği halde gördüm diye rüya uydurması,
şüphesiz büyük yalanlardandır.”68
Bu konuda, Konevî’nin de naklettiği İbn Abbâs’ın Hz. Peygamber’den rivayet ettiği hadis daha
meşhur olup, onda şu uyarı yapılmaktadır: “Kim, görmediği bir rüyayı gördüğünü iddia ederse, (kıyamet
gününde) ona aslında hiçbir zaman yapamayacağı ‘iki arpa tanesini birbirine düğümleyip bağlaması’ işi
yüklenir.69 (Bunu yapamayacağı için daima azap içinde kalacaktır.)
İki arpa tanesinin düğümlenip birbirine bağlanması âdeten imkânsız olduğundan, yalancı
rüyacının azabının devamından kinaye olarak bu muhal görev zikredilmiştir. Rüya bir uyku şuuru
olduğundan, Arapça şaîr ile şuûr kelimeleri arasında kök birliği bulunmasından ötürü, bu hadiste
hububat arasından şaîr (arpa) tanesi kullanılmıştır. Yalancı rüyacı hakkındaki bu ağır cezanın sebebi,
müminin sadık rüyasının nübüvvetten bir cüz olmasıdır. Onda bir i‘lâm-ı ilâhî bulunması itibariyle,
yalan rüya iddiası, Allah’a karşı yalan ve iftira atılması demek olur. Bu durum, en çok, düzme sofularda

64 Konevî, Şerhu’l-Erbaîn s. 144-145. Konevî kendisini de az sayıda olan bu kişilerden saymaktadır. (s. 146)
65 Konevî, Şerhu’l-Erbaîn s. 145-146.
66 Buhârî, İlim, 38; Edeb, 109.
67 İbn Hanbel, II, 410. Krş. II, 469. Şuayb Arnaût’a göre, isnadı Şeyhayn’in şartı üzere sahihtir.
68 Buhârî, Tabir, 45; İbn Hanbel, II, 96; krş. s. 118-119. Buhârî ve İbn Hanbel’in, Vâsile b. el-Eska‘dan naklettiği bir hadiste de bu husus
yer alır. Bkz. Buhârî, Menâkıb, 5; İbn Hanbel, IV, 106, 107.
69 Buhârî, Tabir, 45; Ebû Davud, Edeb, 88, no: 5024 -“bir arpa tanesi” şeklindedir, yani onun iki ucunun birleştirilmesi- Tirmizî, Rüya,
8, hasen-sahih, der; İbn Mâce, Rüya, 8, sonda: ve yüazzebü alâ zâlik -krş. İbn Hıbbân, XII, 498-499. Ayrıca bkz. İbn Hanbel, I, 216, 246,
359; II, 504.
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ve yalancı evliya taslaklarında görülür.70 Yalan rüya anlatan, o şeyleri kendisi dizerek oluşturduğu için,
‘cezanın masiyetin cinsinden olması’ hasebiyle, ona birleştirilmesi mümkün olmayan şeylerin arasını
birleştirme yükü yüklenir.
Konevî bu hadisin işârî yorumunu şöyle yapar: Âlem, cisim ve ruhtan ibarettir. Misal âlemi,
bu ikisinin arasını cem edici bir berzahtır. İnsanın hayali de, misal âleminden bir parçadır. Hissî ve
manevi şeylerden görmediği bir sureti hayalinde oluşturup, sonra da uydurduğunu belirtmeden onu
muttali olduğu bir suret olarak bildiren, yalan söylemiş ve Hakk’ın kendisini buna muttali kıldığını
vehmettirerek dinleyenleri yanıltmış olur. Şüphesiz, bu hadiste, ruh âlemi bir arpa tanesi, cisim âlemi
de diğer arpa tanesi ile temsil edilmiştir. Şaîre kelimesi şuûrdan gelir. Şuûr, manevi ve hissî idrak
demektir. Yalancı rüyacıya, bu ikisinin arasını, Hak Teâlâ’nın onları birbirine bağladığı şekilde, sahih
bir bağla bağlaması görevi yüklenir. Tabii ki, yalanı ve ameline uygun bir ceza olarak Allah’ın aciz
bırakması sebebiyle, o buna güç yetiremez.71
SONUÇ
Kaynaklarda yer alan sahih hadislerden dolayı, Hz. Peygamber’i bilinen şemaili ile rüyada
görenin, onu gerçekten gördüğü hususunda âlimlerin çoğunluğu hemfikirdir. Konevî de, bu konuda
onlar gibi düşünmektedir. Ona göre, Rasûlüllah’ın şemailinden farklı görünmesi durumunda ise, bunun
onun getirdiği dinle ilgili bir yönü vardır. Ayrıca, Hz. Peygamber, görmediği hâlde rüya anlatan ve
kendi adına yalan uyduranları şiddetli bir şekilde uyarmıştır. Dolayısıyla rüyasında onu gördüğünü
iddia edenler çok dikkatli olmalıdır.
Salih rüyalar, Müslüman için bir müjde veya uyarı işareti taşımaktadır. Dolayısıyla onlar sübjektif
bir bilgi kaynağı olma özelliğine sahiptir. Ancak dinî hükümler, rüya yoluyla sabit olmaz. Zira onların
kaynağı, Kur’ân ve Sünnet’tir. Rüyada edinilen bilgilerin geçerliliği, Kitap ve Sünnet’te açıklanan,
ictihad ve icma ile belirlenen kurallara uygun olmaya bağlıdır. Asıl olan, Kur’ân ve Sünnet’e uymak,
rüyaları da sübjektif birer işaret kabul etmektir. Âlimler, bilhassa tasavvuf ehlinin rüyaya verdikleri aşırı
değeri, doğru bulmamakta, bunun birtakım yanlış fikirlere yol açabileceğini düşünmektedir. İslam akıl
ve mantık dinidir. Rüya ilmi ise, vehbî ve keşfî ilimlerdendir. Rüyaların akıl ve mantıkla çözümlenmesi
zordur. Nasların işârî yorumuna önem veren Konevî’nin rüyaya dair açıklamaları, kanaatimizce orijinal
olup, bu konuda araştırma yapacaklara ufuk açıcı niteliktedir.
Konevî’ye göre, her peygamberin şeriati, Rab’lik mertebesinin ihata ettiği mutlak şeriatten
belirli bir hissedir. Muhammed’in (a.s.) şeriati ise, bütün şeriatleri ihata eden, onların hepsinin zevklerini
içine alan bir şeriattir. Zira Hak, ona kemal derecesinde müşerri Rab’lik suretinde tecelli etmiştir. Bu
da, risalet ve teşriin sona ermesinin delillerinden biri olmuştur.72

70 Tecrîd-i Sarîh, XII, 284-285
71 Konevî, Şerhu’l-Erbaîn, s. 33.
72 Konevî, Şerhu’l-Erbaîn, s. 93.
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Konevî, İslam’ın kurallarına bağlılığın önemine dair muhataplarına şu tavsiyede bulunur:
“İşaret ettiğim hususların ve intisap ettiğin Peygamber’in kıymetini bil. Şeriat hukukunu yerine getir.
Çünkü kim, Muhammedî şeriatın hukukunu tam olarak yerine getirirse ve Hak Teâlâ da bu hakları
yerine getirmede ve şeriatın getirdiği hususlara gereği gibi riayet etme hususunda onu muvaffak kılarsa,
geçmiş şeriatların tümündeki esrardan istinbat edilen şeyleri açık bir şekilde kendisine gösterir.”73

73 Sadreddin Konevî, İ‘câzu’l-beyân (Fâtiha Tefsiri), s. 351-352.
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Düşüncenin Mevzusu ve Maksadı Olarak İnsan
Konevî, Fenari ve Heidegger’de Varlık Meselesi
Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN
GİRİŞ
İnsan, Grek düşünürleri ile başlatılan felsefe tarihinde olduğu kadar İslam düşüncesinde de,
düşüncenin hareket noktası olduğu gibi mevzu olarak da ulaştığı nihai noktadır. Batı Felsefesi yirminci
yüzyılda özellikle Almanya’da “felsefî antropoloji” ismiyle insanı temel mevzusu olarak keşfetme
aşamasına geldikten hemen sonra, araya ikinci Dünya Harbi’nin girmesi ile birlikte bu mevzuyu yitirmişe
benzemektedir. II. Dünya Savaşı’nın siyasi neticelerinin de doğrudan tesiri ile Anglo-Saxon geleneğinin
yeni adı hâline gelen “analitik” tavrın neredeyse yegâne “yol” haline geldiği Batı felsefesi zihin, dil ve
bilim üzerinden bu irtibatı muhafaza etmeye çalışmıştır. Hemen hemen aynı dönemlerde Anglo-Saxon
dünyasının sosyal antropolijisi ve Frankofon dünyanın etnoloji ve sosyolojisi, empirik ağırlıkla olmakla
birlikte yine de farklı seviyelerden insanı temel mevzu olarak ele almaya yönelmiştir. Bugün insan ile
ilgili araştırmalar muhtelif seviyelerde muhtelif şekillerde devam etmekte ise de, metafiziğin maksadı
ve mevzusu olarak insanın, epeyce ilgi dışına itildiğini söyleyebiliriz.
Her şeye rağmen insan hakkında araştırmaların devam etmekte olduğu ve yapılan faaliyetlerin
de nihâî olarak insanın imkanını/kendinde taşıdığı imkânları şu veya bu formda açığa çıkardığı, en
azından böyle takdim edildiği için, dolaylı olarak insanın çeşitli cihetlerden araştırma mevzusu olmaya
devam ettiği söylenebilir. Sanat ve edebiyat alanındaki bütün çalışmalar kadar sosyal bilimler alanındaki
“empirik” araştırmalar da nihâî olarak insanı yapıp ettikleri üzerinden tanıma/tanımlama gayreti olarak
görülebilir. Bu demektir ki insan hakkında araştırma/düşünce muhtelif seviyelerde gerçekleşmiştir/
gerçekleşmektedir. Sanat, felsefe ve ilimler, bu muhtelif seviyelerin isimleridir. Bu seviyeler insanın
kendi kendisi hakkındaki şuurlanma sürecinin hem alameti, hem de neticesi olarak kabul edilebilir.
Bu süreç sürekli daha üst bir süreç tarafından takip edilerek, üst bir söylemde terkip edilmiştir. Bu
terkip faaliyeti ana hatları ile iki şekilde tahakkuk etmektedir: tahlil öncesi gerçekleştirenlerle (nazari
tasavvuf ve Heidegger gibi) tahlil yoluyla gerçekleştirenler hep olageldiği gibi (Cihet-ı Vahde geleneği
ile Unified Science, Einheitswissenschaft gibi), günümüzde de devam etmektedir.
“İlk bakışta” herhangi bir alakası olmayan Heidegger ile nazarî tasavvufun “ikinci bakışta”
muhtelif cihetlerden bazı benzerliklerinin bulunduğu da farkedilebilir. Ancak bu “ikinci bakışta”
farkedilen benzerlikler “üçüncü bir bakışta” kaybolmaktadır. Biz burada ikinci bakışta farkedilen
bazı benzerlikleri kısaca işaret ettikten sonra, yine bu seviyede kalarak, bu benzerlikler ile ilgili bazı
değerlendirmelerde bulunacağız. Burada kısaca nazari tasavvufun varlık meselesini ele alırken
kullandığı temel terimin ‘İnsan-ı Kâmil’ iken, Heidegger’in teriminin ‘Dasein’ olduğunu hatırlatarak,
bu ikinci bakış ile neyi kastettiğimizi de işaret edebiliriz.
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Kısaca ifade etmek gerekirse bu tebliğde varlık meselesinin muhtelif mertebelerde nasıl
kavranarak dile getirildiği, bu meseleyi en üst seviyeden ve derinlikli olarak müzakere eden üç büyük
düşünürün düşüncesi dikkate alınarak bazı hususlara dikkat çekilecektir. Burada sistematik bir tahlilden
daha çok varlık meselesi ile bazı meseleler dile getirilecektir.
1. Varlık Meselesi, insanın karşı karşıya kaldığı en çetin meseledir. Meselenin çetin olması, bir
taraftan çok belirgin olmasından kaynaklanmaktadır. Her insan “var” ile “yok” sözlerinin manasını bilir
ve dolayısı ile varlık meselesinin ilgili olduğu alan herkes tarafından bilinen, dolayısı ile kendiliğinden
belli olduğu, kendi kendini izhar ettiği için, zorluk, “herkesin bildiği” hakkında konuşmanın zorluğudur.
Varlık zâhirdir; ondan daha zâhir olan başka bir şey bulunmadığı, bulunanın da yine varlık olacağı dikkate
alındığında, varlığı bilmenin yolunun yine varlık olduğu ortaya çıkacağı için, varlığın kendisinden daha
zahir bir bilme yolu/vasıtası bulunmamaktadır. Diğer taraftan meseleyi varlığın mahiyetini, yani “var
ne ise onu o kılanı” ve “onu var olmayandan neyin tefrik ettiği”ni sorduğumuzda, karşımıza yep yeni bir
soru çıkmaktadır: Bu soru kısaca “varlığın manası” hakkındaki sorudur. Varlığın manası hakkındaki
soru, mevcudu sırf mevcudiyetini aşan daha üst bir nazarla ele almak demek olmaktadır ki, “mana
hakkındaki soru”nun hususiyeti de burada ortaya çıkmaktadır: Varlığın manası, varlığı aşan daha üst bir
çerçeveyi gerektirmektedir. Sadece “varlık vardır” demek, varlığın manası ile ilgili soruyu sormamaktır.
Varlığın manası ile ilgili soruyu sormamak ve olanı neyse o olarak kabullenmek mümkün olmakla
birlikte, en iyi ihtimalle “insan dışı” veya “insan üstü” bir tavırdır. Bu sebeple bu, en azından insanın
varlığı ile birlikte, tatmin edici bir tavır olmaktan çıkmaktadır. İnsanın yaptığı her fiilin, varlığının
ötesinde bir manası vardır. Hatta insan fiillerinin bu manadan ibaret olduğu bile söylenebilir. İnsan
fiillerinin manası sadece “olmaları”ndan yani “gerçekleştirilmeleri”nden ibaret değildir. Bir fiil, duruma
göre sadece fiziki bir hareket değildir; onun kendisini aşan bir “manası” vardır. Bu mananın muhtelif
şekillerde ele alınması, varlığının ötesinde bir çerçeveyi işaret etmektedir. Bilfiil varolan insanın bütün
varoluşu da anlamlı olabilmesi için, tekil fiilleri gibi, daha üst bir çerçeveyi gerektirmektedir. Benzer
bir şekilde insan dışındaki mevcudat da insan ile birlikte, sadece mevcut olmaktan çıkıp bir mânâ
kazanarak, bir “şey” olmaktadır. Dolayısı ile varlığın manası ile ilgili soru, insanla ve insan üzerinden
taayyün etmektedir. Varlığın manası hakkındaki soru kendisi ile birlikte, varlığı aşan ve ona bir mana
veren daha üst bir çevreyi/çerçeveyi işaret etmektedir. Bu üst çevre/çerçeve insan dışı için insandır. Bu
üst çevre/çerçeve varlığın üstünde ve ötesinde, “varlığa aşkın”, “müteâl” mıdır? Yoksa varlığın içinde,
“varlığa içkin” veya “varlıkta mündemiç”, midir? Varlık ile ilgili soru, ister istemez, yokluk veya hiçlik ile
ilgili olarak ta belirmektedir. “Yokluk” varlığın nefyi ise, o zaman, varlığın nefyedilmesinin gerçekleştiği
çerçeve, yokluğa bir “mana” sağlamaktadır. İlginç bir şekilde “varlığın nefyi”, mana kazanmaktadır.
Bu durum bizi, varlığı yokluk ile birlikte düşünmeye ve aynı soruyu ister istemez “yokluk” için de
sormaya sevk etmektedir: Yokluk’un veya hiçlik’in manası var mıdır? Biz bu terimleri anlamlı olarak
kullandığımıza göre, bu kelimeler manalarını nereden almaktadırlar?1
Bunlar ve benzeri sorular İslam düşüncesinde tayin edici sorular iken, Batı/Hıristiyan
Dünyasında mesele, önce Hıristiyanlığın mahiyeti itibariyle bir teoloji olmasının bir neticesi olarak,
1 İcî’nin “el-Mevâkıf”ta varlık meselesini yokluk ile birlikte müzakere etmesi, bu cihetten epeyce önem arz etmektedir. Bu konu için bak:
el-Mevâkıf, Birinci Marsad, Alemü’l-Kutub, Beyrut, t.y., s. 43-59
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sorulamadı. Çünkü teoloji, varlığın mahiyetini ve manasını değil, Tanrı’nın “mahiyeti”ni kendisine
mevzu edinmektedir. Aslında bu manasıyla teoloji de varlık meselesini içerebilir; ancak Hıristiyanlığın
tarihi, bunu yapmadı/yapamadı. Hıristiyanlık Tanrı ile ilgili soruyu, Hz. İsa’nın mahiyeti haline getirdiği
için, en azından Grek felsefesinde belli ölçüde bulunan insan ile ilgili soruyu Hz. İsa’da bitirerek,
Tanrı’nın insan haline gelmesini aslî soru haline getiren teolojik bir mesele haline getirmiştir. Batı
düşüncesinde özellikle Descartes’ten sonra, Hz. İsâ’nın Tanrı değil insan olduğunun farkedilmesi ile
birlikte teolojinin terk edilerek, insanın keşfedilmesi (teos’tan human’a dolayısı ile teolojiden humanities
veya humanism’e geçiş), Tanrı aleyhine gerçekleştiği için zorunlu olarak “ateist bir hümanizm”i intaç
etmiş; inanç olarak Tanrıdan kopan batılı, insanın bilfiil varlığı/varoluşu, varlık ile ilgili soruyu
insanın mevcudiyeti içindeki imkânları dikkate alarak sormaya yöneltmiş; bu imkanlar ise insanı
“havassı selîmeye tekâbül eden” canlılık/varoluş iradesi ve maddîlik yanında, bunlara irtibatı ifade
eden tasavvur gücüne irca edince, varlığın manası ile ilgili soru ya parantez içine alınmış veya onda
içkin olduğu varsayımı üzerinden cevaplandırılarak, zamana bırakılmıştır. 19. yüzyılda şekillenen
tarihselcilik, idealist (Alman), pozitivist (Fransız) ve empirist/evrimci (İngiliz) formlarıyla, esasını
burada bulmaktadır. Kısaca Kartezyen (Dekartçı) tavır olarak bilinen yöneliş, nihayetinde düşünceyi
varlığın önüne geçirerek, varlığı insanın bir tasavvuru derekesine indirmiştir. Varlık tasavvurdan ibaret
olunca, onun manası da, nihai olarak, onu inşa eden insanın bu inşasındaki “kasdı” ve “maksadı”na
bağlanmış; bunun üzerinden insanın tasavvur ve irade gücü, varlığın manasını ikame etmiş oldu.
Modern Batı düşüncesi, Heidegger eliyle insan üzerinden varlık ile ilgili soruyu yeniden sorarken/
sormaya çalışırken, düşüncenin ve insanın tasavvurlarının varlığı ikamesi yoluyla, irade ve tasavvurun
hakikatin yerine geçirilmesi veya geçirilmek istenmesi sebebi ile, varlığın manası ile ilgili soruyu
anlamlı bir soru olmaktan çıkarmış olduğunu da fark ediyordu. Çünkü varlık, hakkında konuşulur bir
mevzu olmaktan çıkarak, mevcut, tasavvur ve iradenin müteallakı haline getirilmişti. Yirminci yüzyıl
Anglo-Saxon felsefesinin ontoloji yerine zihin felsefesini (philosophy of mind), dili de en fazla zihin
felsefesinin bir alt mevzusu olarak kavraması, bununla irtibatlı olarak anlaşılabilir. Artık Tanrı yerine
Tanrı tasavvuru, varlık yerine varlık tasavvuru, insan yerine insan tasavvuru, dünya yerine dünya
tasavvuru ön plana çıkarken, -Müslümanlar bunu son zamanlarda din yerine din tasavvuru, peygamber
yerine peygamber tasavvuru, ahiret yerine ahiret tasavvuru .... vb. tabirlerini yaygın olarak kullanmakla
kartezyen ailenin fertleri haline geldiklerin göstermiş oldular-, insanların kendi varoluşlarının manasını
sorma imkanı da kaybolmuş oldu. Sartre’ın felsefesinde olduğu gibi “herhangi bir şekilde varoluş” amaç
haline gelirken, bu belirsizlik, Postmodernizm adı altında bir “ölçüsüzlüğe” ulaştı. Bugün her halde
Batı düşüncesinin ve bu düşüncenin tesiri altında yaşayan bütün yönelişlerin karşı karşıya kaldığı en
esaslı mesele varlık meselesidir; Bu mesele, Heidegger’in bu soruyu/sorunu dile getirmeye çalıştığı 1929
yılından bu güne kadar değişmemiş; derinleşerek yaygınlaşmış gibi gözükmektedir.
Kabaca şunu söyleyebiliriz: Günümüzde özellikle Batı dünyasında aslî ve hakîkî manası ile
metafizik gayret neredeyse tamamen bitmiştir. Her ne kadar teoloji alanında bir çok çalışma yapılıyor
ise de, bu çalışmalar bir metafizik olmaktan çok, bir “tanrı tasavvuru” hakkında konuşmak ve bunu,
bir tür, “dini tecrübe” dedikleri ve kutsal (Heilige, Holy veya Sacre) adını verdikleri, İsa ile irtibatı
temellendirme gayretlerinden ibarettir. Bunun dışında Batı dünyasına baktığımız zaman, temelde
üç alanda çalışmaların devam ettiğini görebiliriz. Bunlardan birincisi temel bilimler adı verilen tabii
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ilimler; ikincisi mantık esaslı matematik ilimleri, ki bu sanal alem dediğimiz bilgisayar alanı bunun
bir neticesidir. Üçüncüsü ise sosyal bilimler (birbirleri ile farkları ve benzerlikleri ile davranış bilimleri
veya insan bilimleri veya manevi ilimler) olarak ele alınan disiplinler. Bunlardan üçüncü kısım 18.
yüzyıldan itibaren ya ahlak adı altında ele alınmakta idi veya siyaset adı altında. Ahlak adı altında ele
alındığında, siyaset tayin edici bir yerde dururken, siyaset adı altında ele alındığında da ahlak siyasetin
bir parçası olarak söz konusu edilmekteydi.
Yirminci yüzyılın başında bütün bir sosyal alanın teorik cihetten görünüşünü ifade etmek
için Carl Schmitt “siyasi teoloji” adını kullandı. Siyasi teoloji, Batı düşüncesinin en azından Thomas
Hobbes’tan sonraki serüvenini ifade eden en üst kavramdır ve bu yönden de, Heidegger’i ve onun varlık
anlayışına yaklaşmak isteyenlerin mutlaka dikkate alması gereken bir esastır. Nitekim Heidegger, kısaca
işaret ettiğimiz ilimleri ele alırken bunların bir zemini olması gerektiğini hatırlatır ve bu zeminin ise
bir anlamda “Dasein” tabirindeki “Da” olduğunu ifade eder. Dasein, kelime olarak, “bir yerde olmak”
anlamına gelmekle birlikte, “olduğu yerin anlamını bilene” karşılık gelen “Daseiend” tabiri, insanı
ifade etmek için kullanılır. Bu kelimenin terimleşme tarihi en azından bizim buradaki ilgimiz açısından
Hegel’e kadar geri götürülebilir.
Heidegger’in varlık ve varlığın manası ile ilgili soruyu, ancak mevcut olan ve mevcut olduğunun
farkında olan bir mevcudun sorabileceğini ve cevabın da bu mevcutta aranması gerektiğini söylemesi, ve
düşüncenin mevzusu ve maksadı olarak insanı “keşfetmesi” aslında, bir bakıma, Konevî’nin şu ifadesini
hatırlatmaktadır: “İnsan varoluşun maksadı olan, gaye illettir; kilidin açılması, insanın elde edilmesidir.
İnsanın bu gerçeği, karıştırmadan zatında tam olarak yansıtması ise, mücmelin açıklanmasıdır.”2
Önemli olan nokta, Timothy Clark’ın “hidden master of modern thought”3 olarak nitelediği
Heidegger’in geldiği noktanın, siyasi teoloji içinde kendisini yitirmiş olan insanların çıkış yolu olarak
kendilerini sorgulamaya yönelmelerinin de bir başlangıcı olduğunun farkına varmaktır. (Sadece
Heidegger değil, bütün bir Batı düşüncesi 19. ve 20. yüzyılda mevzu olarak insana yönelmiş olmakla
birlikte maksad olarak insanı terk etmiş gibi gözükmektedir. Bilimler, teknolojiyi istihdaf ederken, en dar
manası ile hayvani çıkarları (nefs-i emmâre) üzerinden tanımlanmış insan merkezli bir bakış açısında
sahiptir: Bütün teknik alan, insanın elinin uzamış hâlidir. Ayrıca felsefe de, nihai olarak, Rorty’nin
dediği gibi, edebî türlerden sadece birisi haline gelmiştir. Burada Heidegger’in attığı adımın ve bunun dile
geldiği hâli ile düşüncesinin Batı düşüncesi açısından ehemmiyetini tayin etmek için kabaca şunu ifade
edebiliriz: Bütün bir post modern düşünce, post yapısalcılık, modernizm eleştirileri, ciddiye alınabilir
bütün Fransız düşünürleri (Sartre da dâhil olmak üzere Foucault, Lyotard, Lacan, Derrida, Levinas,
gibi filozofların hemen hepsi bir şekilde Heidegger’i hareket noktası yapmış düşünürlerdir) kadar sosyal
bilimler alanında Amerika’da gerçekleşen “yorumlamacı” (interpretivist) dönüşüm de, Heidegger ve
onun talebesi olan teologlar yanında Gadamer ve Habermas gibi Alman düşünürlerinin tesirini işaret
etmektedir.4 Bu yönden Heidegger’in insanı düşüncenin mevzuu ve maksadı olarak görmesi, mesela,
2 Konevî, Tasavvuf Metafiziği, s.141
3 Timothy Clark, Martin Heidegger, Routledge London 2002, s. 1
4 Bu husustaki değişim ile ilgili olarak bak: Brian Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı yay. İstanbul 2001
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insanı ortadan kaldıran yapısalcı tavrın, sistem teorilerinin, ideolojiler çağının da bitmesi ve insanın
kendi ferdiyeti ve biricikliği içinde yeniden keşfini en azından bir hedef haline getirmiştir.
Son yüzyıllardaki Batı düşüncesini takip edenler, bu düşüncenin Tanrı’ya karşı çıkarken
insanı tanrılaştırdığını iddia etmektedirler.5 Bu iddia, ister müspet bir yönelişle tasviri olarak, isterse
eleştiri amacıyla dile getirilmiş olsun fark etmez, insanın Tanrı’yi ikame edebileceğini varsaydığı için,
Batı düşüncesinde gerçekleşen bir kategori hatasını işaret etmektedir. Tanrı’nın İsâ’da insanlaştığı
iddiasının, Grek mitolojisinden de istifade ile insanlığı temsilen İsâ’nın Tanrı’dan kurtulması ile kendi
özgürlüğüne/özgünlüğüne kavuşacağı düşüncesi burada önem arz etmektedir. Tanrı, Kilise tarafından
temsil edildiğine göre, sorun da oldukça muşahhas bir hale gelmekte; insanın Kiliseden kurtulması,
Tanrı’dan kurtulması ile “eşdeğer” hale getirilmektedir. Bu çerçevede Kiliseden kurtulan insanın,
Kilise’yi meselâ devlet ile ikame ederek ilk bakışta sanki Tanrı’nın yerine geçtiği gibi bir intiba ortaya
çıkmaktadır. Bu intibâ/iddia Heidegger’in Sein und Zeit’i telif ettiği dönemde önce Michael Bakunin
tarafından (1871 yılında yazılmış olmakla birlikte) 1882 yılında neşredilen “Dieu et L’Etat” isimli
eserinde6, daha sonra da Carl Schmitt’in siyasi teoloji ile ilgili muhtelif eserlerinde, özellikle de onun
siyasi romantizm ile ilgili “Politische Romatik” isimli 1919 yılında neşredilen eserinde, dile getirildiği
gibi, Hans Kelsen’in 1923 yılında neşrettiği “Gott und Staat”7 isimli makalesinde ifade edilmişti.
Bu iddianın doğruluğu veya yanlışlığı bir yana, aciz ve ölümlü bir yaratık olan insanın Tanrı
yerine geçmesi bir yana Tanrı’ya karşı çıkmak gibi bir gücünün de olmaması dikkate alındığında,
bunun kendinde bir kategori hatası (aldanma) olduğunu fark etmek mümkün olacaktır. Ancak bunu
kavrayabilmek için, Batı düşüncesi ile yeterince mesafeli bir irtibat kurmak gerekmektedir. Bu irtibatı
kurmanın en kestirme yolu, varlık meselesinin insan ile olan irtibatını Batıdaki bu sıkıntıya düşmeden
kurabilmiş, daha esaslı bir tavrı keşfetmek ile ortaya çıkmaktadır. Bu yönden klasik islam düşüncesinde
“insan-ı kâmil” kavramı ile yakından iştigal etmiş alimler/düşünürlerin meseleyi nasıl ele aldıklarını
hatırlamak, hem bu kategori hatasının boyutlarını keşfetmek için, hem de Varlığı manası ile birlikte
kavramayı mümkün kılacak sahih bir yol tutmak için gerekli gözükmektedir. Bu cihetten baktığımızda
bizim, batılılaşmanın bittiğini daha açık bir şekilde fark ettiğimiz şu günlerde, kendi ferdiyeti içinde
insanı düşüncenin mevzusu ve maksadı haline getirmenin imkânını, daha önceden bunu tahakkuk
ettirmiş bir geleneğin mensupları olarak, hatırlamaya çalışmamız gerekmektedir. Bu yönden bizim önce
genel olarak, sonra da özel olarak, islam düşüncesine bakmamız ve bu hususta bazı noktaları daha
belirgin bir hale getirmemiz gerekecektir. Burada bunun sadece imkanını işaret edecek bazı alametleri
zikredebiliriz.
2. İslam Düşüncesinin başlangıcı, ilk vahiyle birlikte tebliğe başlanan İslam dininin başlangıcıdır.
5 Sekülerleşme veya dünyevileşme olarak da ifade edilen bu tavrın ilginç bir ifadesi 18. yüzyılın ilk yarılarında şöyle ifade edilmişti:
“La sociéte civile est, pour ainsi dire, la seule divinité qu’il reconnoisse sur la terre; il l’encense, il l’honore par la probité, par une attention
exacte a ses devoirs, et par un désir sincére de n’en être pas un membre inutile ou embrassant.” Bu ifadeler D’alambert ve Diderot’nun
Ansiklopedisine de katkılarda bulunan Du Marsais (1676-1756)’e ait. Bu ifadeleri o, 1743 yılında neşredilen ve içinde Fontenelle ve
Mirabud’un da yazılarının bulunduğu “Les Nouvelles Libertes de Penser” (Amsterdam 1743) isimli kitapta neşredilen Le Philosophe (s.
173-204) isimli makalesinde söylemektedir. Bu ifadeler için bak: s. 188
6 Türkçe tercümesi, Michael Bakunin, Tanrı ve Devlet, çev. Sinan Ergün, Öteki yay., İstanbul 2000
7 Hans Kelsen, “Gott und Staat”, Logos, Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur, Bd. XI (1922-1923), s. 261-284
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İlk vahyin mevzusunun insan olduğuna ve insanı insana anlattığını dikkate alacak olursak, Konevî’nin
az yukarıda iktibas ettiğimiz sözünün, tam da bu cihetten geriye doğru İslam düşüncesinin kendi
asliyeti içinde keşfini işaret ettiğini söyleyebiliriz: “İnsan, varoluşun maksadı olan, gaye illettir; kilidin
açılması, insanın elde edilmesidir. İnsanın bu gerçeği, karıştırmadan zatında tam olarak yansıtması ise,
mücmelin açıklanmasıdır.”8
İnsan ile insan cinsinin kastedildiği açık olmakla birlikte, insan cinsinin kendi hakîkatini
kazanması, İbn Arabî’nin Fusûs el-Hikem’de dile getirdiği, nübüvvete bağlıdır. Kendisinden önce gelen
ve insanlığı bir cihetten tamamlayan bütün peygamberleri câmi’ olan Hz. Peygamber’de ise, insanlık
kemâlini bulmuştur. Dolayısı ile burada söz konusu olan insan, insan-ı kamildir. İnsan-ı kamil ise,
Avni Konuk’un güzel tabiri ile “bi’l-asale (S. A. V.) Efendimiz’dir.” Sözü fazla uzatmamak için yine
Avni Konuk’tan bir iktibas ile meseleyi kısaca tasrih etmekte fayda var: “Malum olsun ki, insandan
maksud, ancak insan-ı kâmildir. Onun kemali yalnız ilmen değildir; belki bi’l-cümle esma ve sıfat-ı
ilahiyyenin ahkâmı kendisinde fiilen zahir olur. Mesela kendisinde sıfat-ı halk zahir olmayan, yani
kendisinde cemi-i meratibde kudret-i halk bulunmayıp da, sair sıfatın ahkâmı zahir olan insan-ı kamil
değildir, insan-ı nakıstır. İnsan-ı kâmilde ihya ve imate ve icad ve i’dam ve men’ ve i’ta gibi ila ma la
nihaye sıfat-ı ilahiye fiilen zahir olur. Vücudun mertebe-i itlakında sıfat; ve sıfatın asarı olan esma;
ve esmanın asarı olan ef’al yoktur. Vücud mertebe-i uluhiyetine tenezzülünde sıfat ve esma sahibidir;
fakat ef’al yoktur. Vaktaki meratib-i kevniyyeye tenezzül eder, ef’al zahir olur. Ve mertebe-i şehadette
taayyünat-ı kesife libasına büründüğü vakit, sıfat ve esma ve ef’al azhar olur. Binaenaleyh “Allah” ism-i
camii, evvel ve ahır ve zahir ve batının hey’et-i mecmuasının ismi olur. Ve vücud-ı mutlakın cemi-i
meratib ve etvarının meclası alem ve onun zübdesi ve hulasası “Âdem” olmuş olur. Âlemsiz ve Âdemsiz
Allah’ı görmek kabil değildir. Böyle olunca insan-ı kâmilde zat, sıfat ve esma ve ef’al müctemi’dir. Ve
bu mertebe vücudun yedinci mertebesi olup, tenezzülat-ı Kemaliye-i vücudiyye insan-ı kâmilde nihayet
bulur.”9
Burada belki son bir ifade olarak, bu insan-ı kâmilden nelerin sadır olacağına bir misal
zikredecek olursak, Azizüddin Nesefi’nin yine ayni isimli eserinden bir cümle iktibas edelim: “Ey derviş!
İnsan-ı Kâmil âlemi tanzim etmekten ve halk arasında doğruluk ifasından ve fena adet ve rüsümu halk
arasından kaldırmaktan ve nas arasında iyi kaide ve kanun vaz etmekten ve nası Hakk’a davet etmekten
… daha iyi hiçbir taat görmez ve nası yekdiğerine muhib ve müşfik kılar, ta ki yekdiğerini incitmeyeler.
Ve rahatı yekdiğerinden diriğ etmeyeler ve yekdiğerine muavin olurlar ve nasın yekdiğerine dilleriyle
ve elleriyle eman vermelerini emr eder. Vakta ki nas yekdiğerine eman vermeyi kendi üzerlerine vacib
gördüler, ma’nen yekdiğeri ile ahd ettiler bu ahdi asla nakz etmemeleri lazımdır.”10
Bundan sonra Nesefi insan-ı kâmilin kemalinin ilim ve ahlak cihetinden olup, kudret ve murad
cihetinden nakıs olduğunu ifade eder. Bu ifade yukarıdaki iktibasla çelişik gözükse de şimdilik biz bu
çelişki üzerinde geniş bir şekilde durmayacağız. İnsan-ı kâmil’in kudret sahibi olmasını mümkün olarak
8 Konevî, Tasavvuf Metafiziği, s.141
9 Ahmet Avni Konuk, Fususu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, I, 62-63
10 Azizüddin Nesefi, İnsan-ı Kamil, Terc. A. Avni Konuk, Gelenek: İstanbul 2004, s. 70
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kabul etmekle birlikte, bunu siyasi anlamda sultan ve padişah olmak olarak kabul eder ve şöyle der: “Ey
derviş! Vakit olur ki insan-ı kâmil sâhib-i kudret olur ve hâkim ve padişah olur. Ama kudret evinin ne
kadar olduğu meydandadır. Eğer hakikatle nazar edersen onun aczi, kudretinden ziyade olur ve onun
na-muradlığı, muraddan ziyade olur. Enbiya ve evliya ve müluk ve selatin çok şeyin olmasını istediler,
olmadı ve bir çok şeylerin olmamasını istediler, oldu. İmdi malum oldu ki, kâmil ve nakıs, arif ve cahil
ve padişah ve rütbe-i cümle âdemiyyân aciz ve bi-çaredirler, muradsızlık ile yaşarlar.”11
Bu iki tavrın bir biri ile mukayesesi içerisinde tahlil edilmesini, başka bir vesileye bırakarak,
bunun açıklamasının cüz’i ile küllî cihetlerden yapılabileceğini işaret ederek iktifa etmek uygun olacaktır.
Bunun yerine yukarıda işaret ettiğimiz “ikinci bakış” ile irtibatlı olarak bazı hususların biraz tasrihi
gerekmektedir. Şöyle ki: Burada dile getirilen mesele, esas itibariyle bütün bir İslam düşüncesindeki
aslî kaygıyı ifade etmektedir. Hatırlayacak olursak en esaslı ve en şumüllü fıkıh tanımı, İmam-ı Azam
Ebu Hanife tarafından yapılmıştır ve bu tanım, “nefsin lehinde ve aleyhinde olanı bilmesi” şeklindeydi.
Dikkat edilecek olursa nefsin lehinde ve aleyhinde olanı bilmesi, kendi mevkıfı hakkında bir şuur
sahibi olması anlamına gelmektedir. Mevkıf denildiğinde de hemen hatıra gelen Mehmet Arif Bey’in
“Binbir Hadis” isimli eserinin mukaddimesinde kullandığı “mevkıf-ı medeni ve siyasi” tabirleridir. Bu
mevkıf-ı siyasi ve medeni, tam da Heidegger’in Dasein’daki “Da”sına tekabül etmektedir. Dasein, o
zaman, “mevkıf-ı siyasi ve medenisi olan mevcut” demek olmaktadır. İmam Ebu Hanife’nin en yakın
talebesi İmam Muhammed eş-Şeybani’nin “nizam-ı alem kesbdedir” sözü ile İmam Ebu Hanife’nin
tanımındaki “nefsin lehinde ve aleyhinde olanı bilmesi” arasındaki irtibat, buradaki alem ile “mâ leha
ve mâ aleyha” arasındaki irtibat olarak düşünülmeden anlaşılamayacağı gibi, bu da bir mefkıf-ı siyasi ve
medeni olmadan anlaşılamaz.
Burada bizim üzerinde durmamız gereken başka bir husus da insanın “da” (yer, mekân, mevkıf
hatta hâl ve makâm) ile ifade edilen bulunduğu yerin sabit ve değişmez bir yer olmayıp, bir mevkıf-ı siyasi
ve medeni olarak, insanin kesbi ile ortaya çıkan ve insanın kesbi ile varlığı devam eden, ikinci bir “halk”
ile, yani bir “halk-ı cedid” ile ortaya çıkmış bir varlık ve varoluş seviyesi olmasıdır. Bu aynı zamanda
insanın Konevî’nin dilinde istidadını ve kelami dilde ıstıtaatını da ifade eder. İnsanın mahiyeti, insanın
ne olduğu ile ilgili soru, bu cihetten baktığımızda, insanın nelere kadir, nelere muktedir olduğunu
keşfetmeden mümkün olamayacaktır. Burada biz insanı hem fert hem de cins olarak dikkate almak
zorundayız. Çünkü fert olarak insan, içinde yaşadığı toplum ve medeniyetin sahip olduğu imkanlara
hareket noktası olarak dayanır/tutunmak zorundadır. Her bir ferdin ait olduğu medeniyetin kendi
zamanındaki imkânları, onun fiilleri ve düşüncelerine zemin/asıl teşkil eder; bu zemin o dönemde o
medeniyete mensup bütün insanlar için müşterektir. Bu müşterek zeminden hareket eden insanlar kendi
ferdiyetlerini ve ferdi istitaatlerini geliştirirler. Bir insanın nelere kadir olduğu, ait olduğu medeniyetin
ve o medeniyeti o dönemde sürdüren neslin imkanları ile başlar. Demek oluyor ki istitaat ile ilgili
soru da nihai olarak bir taraftan geçmişe yönelik bir soru iken, diğer taraftan mevcuda ve geleceğe
yönelik bir sorudur. Soruları daha açık bir şekilde şöylece ifade edebiliriz: İnsan türü şimdiye kadar
neler yapmıştır? İnsan türünün şu anda içinde yaşadığı şartların ne kadarı kendi fiilleri ile oluşturduğu
11 Azizüddin Nesefi, İnsan-ı Kamil, s. 71
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şeyler ve bunların neticelerinden ibarettir? Nihayet insan türü bilkuvve nelere kadirdir? Bu soruları
medeniyete bağlı olarak biraz tahsis edebiliriz: bir insanın bir dönemde nelere muktedir olduğunu tespit
etmenin yolu, onun ait olduğu medeniyetin o zamana kadarki başarılarını tespit ederek, o gün neleri
yapabildiğini ortaya koymaya da bağlıdır.
İnsan türünün bilkuvve nelere kadir olduğu sorusu, şimdiye kadar neler yaptığından bağımsız
olarak cevaplandırılamaz. İnsanı diğer canlılardan ve tabiatıyla diğer bütün mevcudattan ayıran da
tam burada ortaya çıkmaktadır. İnsan kemale matuf olarak durmaktadır. Burada biz hatta daha başka
bir ciheti de dikkate alabiliriz: insan ihtiyar sahibidir, yani hayra matuf bir bulunuş şekline sahiptir. İşte
bu hayra matuf olarak duruşun adına biz, ihtiyar diyoruz. İhtiyarı biz insanın kemale matuf duruşunun
bir ifadesi olarak ancak kavrayabiliriz. Buradaki temel soru ise hayrın bizzat kendisi ve kaynağı ile
alakalıdır. İnsan hayra matuf olarak durmakta veya yaşamaktadır. Ancak hayr nerdedir ve insan bu
hayra nasıl ulaşacaktır. İşte tam da burada bir taraftan İslam düşüncesi ile Batı düşüncesi arasındaki fark
ortaya çıkarken, aynı zamanda Konevî-Fenari çizgisi ile mesela Heidegger arasındaki hem benzerlikler
hem de farklar ortaya çıkmaktadır.
Bunu belli ölçüde keşfedebilmek için Batı düşüncesinin mevcut hâlini kısaca, daha doğrusu en
kısa yoldan, hatırlamamız gerekmektedir. Bu hususta bize yardımcı olacak en önemli söz, Nietzsche’nin
meşhur “Tanrı öldü, Tanrı’yı biz öldürdük” sözüdür.12 Bu sözün ehemmiyeti şurada ortaya çıkmaktadır:
Bir defa bu söz Hıristiyanca söylenmiş bir sözdür. Çünkü Hıristiyanlar Hz. İsa’ya Tanrı derler ve onun
çarmıhta öldüğüne, daha doğrusu insanlar tarafından, daha daha doğrusu, Yahudiler tarafından
öldürüldüğüne inanırlar. Bu onların inancının olmazsa olmazlarındandır. Yani Tanrı’nın ölebilirliğine
inanmak Hıristiyanlığın inanç esasları arasındadır. Bu sebeple Nietzsche’nin bu sözü, Hıristiyanlar ve
Hıristiyanlık açısından, bizim düşündüğümüz kadar ağır bir söz değildir.
Aslında Nietzsche Hegel’in düşüncesinde sona erdirdiği bir süreci, teolojinin siyaset içerisinde
eritilmesi sürecinin tamamlandığını ifade etmektedir. Nitekim Hegel şunu demekteydi: “Tanrı ebedîdir,
veya ahlâkî dünya düzenidir veya sevgidir vs. … Bu tip ifadeler Tanrı sözü ile başlamaktadır. Bu kelime
kendinde anlamsız bir sesten ibarettir, sadece bir isim; asıl yüklem onun içeriği ve anlamıdır; boş bir
başlangıç bu netice ile bilgi haline gelmektedir.”13 Daha sonra kısaca şunu iddia etmekteydi: Burada bir
eşitlik, bir eşitleme, bir özdeşlik ifadesi söz konusudur. Böyle olunca da özdeş olan taraflardan birisini
alıp diğerini terk edilebilir. Veya biri diğeri ile ikame edilebilir. Yani A=B ise, biz A için geçerli olan
her şeyi B için de söyleyebiliriz. Eğer bizim elimizde B varsa, artık A’ya ihtiyacımız yok demektir. Bunun
anlamı artık Tanrı yerine Oluş’u (Werden) veya ahlâkî dünya düzenini (die moralische Weltordnung)
dikkate almak ve Tanrı’ya itaat etmek için bir süreç olarak oluşun düzenini keşfederek, bu düzene
uymak olacaktır. İnsan eğer bu düzeni keşfedebiliyorsa Tanrı’ya bir ihtiyacı kalmayacaktır. Bu ise
Tanrı’nın terk edilmesi ve insanın, kendi kendisinin müstağni olduğu gibi bir düşünceye ulaşması
anlamına gelir. Hegel sonrası bütün Batı Felsefesi, artık en azından, Tanrı yokmuş gibi düşünmektedir.
12 Bu sözün Heidegger tarafından yapılan bir yorumu için bak: “Nietsche’in Sözü: Tanrı Öldü”, Nietzsche ve Din, derleyen ve çeviren,
Ahmet Demirhan, Gelenek Yay., İstanbul 2002, içinde, s. 59-107
13 Hegel, Phaenomenologie des Geistes, Köln 2000, s. 31
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Bu durum bir anlamda, İncillerde Hz. İsa’ya çarmıh’ta iken söylettirilen şu sözün hayatta tahakkuk
ettiğine inanılmasını ifade eder: “Rabbim, beni niçin terk ettin”.14 Bu bir anlamda Rabbi tarafından
terk edildiğine inandırılan insanların, Rabb’lerini terk etmelerini ifade etmektedir.
Nietzsche’nin sözü tam da bunu ifade etmektedir. Bu mesele Batıdaki gelişim çizgisi açısından
insanın kainattaki yeri ile ilgili soruya verilen cevabın bir tür “istiğna” haline gelmesi ve insanın nihai
hakk ve hakikat olarak kurgulanması gibi bir netice doğurmuşa benzemektedir.15 Daha 18. yüzyılda
“yegâne ilahın, sivil toplum” olduğunu söyleyen tavır, aslında bir taraftan insanın yeryüzündeki yeri
hakkında bir görüş beyan ederken, aynı zamanda insana, belki taşıyamayacağı bir yükü de yüklemekteydi:
Kendi kaderini tayin gücü. Bunun neticesinde Sartre, insan özgürlüğü ile Tanrı’nın varlığı arasında
çelişik bir durum görerek, “eğer Tanrı varsa, ben özgür olamam. Ben özgürüm, o halde Tanrı yoktur”,
tezini savunarak, bunun neticesinde hakiki düşüncenin merkezinde insanın olması gerektiği ve buna
da hümanizm denildiği; hümanizmin ise zorunlu olarak ateist olması gerektiğini iddia edebiliyordu. Bu
düşünce şekli marksizmin çeşitli türleri yanında sistem teorisi ve yapısalcılıkta da oldukça etkin oldu.
Sistem Teorisi gibi Yapısalcılık ta, insan özgürlüğü bir yana, insanın müstakil varlığını (yazarın ölümü
tezi ile birlikte) da inkar ettiği için, insan özgürlüğüne değer verenler tarafından bütün alanlarda, başta
bilim felsefesi olmak üzere, terk edildi. Bu büyük söylemelerin terk edilmesi sürecine “postmodernizm”
denilmektedir. Postmodernizm’in ifadesini bulduğu söz, filozof Feyerabend’in söylediği “anything go’s”
(her şey mübahtır) sözüdür. Bu, kaynağı ile, isterseniz buna biz Rabbi veya Halıkı ile de diyebiliriz,
irtibatını koparmış ve kendi kendisinin müstağni olduğunu, kendi kendine yeterli olduğunu iddia eden
insanın, her şeyin ölçüsü olduğunu iddia etmekten başka bir şey değildir. Bizim klasik dilimizde bu
tavrın adı, sofestailik’tir.
Hâlbuki insan, kendi kaderini tayin kudretinin çok uzağında bir varlıktır. İnsan, kudretini
kendisine verilmiş olana nispeten geliştirebilir; insanın ayırıcı hususiyeti budur. O hâlde insanin kudreti
söz konusu olduğunda ilk dikkate alınması gereken kendisine verilmiş olandır. İnsana ne verilmiştir?
Bu soru her bir insan ve her bir dönem için ayrı ayrı sorulması gereken bir soru olduğu gibi ayrı ayrı da
cevaplandırılması gereken bir sorudur.
Belki burada hatırlanması gereken bir husus, Heidegger ile irtibatlı olarak, onun Batının
temsil ettiği insanlığın içine düştüğü sıkıntıdan, krizden kurtuluş yolu olarak neyi teklif ettiğine
bakmaktır. Heidegger meşhur Der Spiegel Interview’unda, “bizi” diyor “ancak bir Tanrı kurtarabilir”.
Heidegger’in zihnindeki kurtuluş ve kurtarıcı kavramları, tamamen Hıristiyanlığa endekslidir; insanlığı
kurtarmasını beklediği Tanrı, Hz. İsa’dan başkası değildir. O, Tanrı’nın bizzat Mesih olarak gelip
insanlığı kurtarmasını beklemektedir. Ancak sorun, Hıristiyanlığın kendisi iledir; bir insanı ilahlaştıran
ve bunun üzerinden bir sistem kuran Hıristiyanlık, ilahlaştırdığı insanı öldürmüş ve bunu da ilahın
öldürülmesi olarak kavramsallaştırmıştır. Batılı insanların kendi elleri ile öldürdükleri ilahlarını, yani
Kilise’yi ve kilisenin şahsında metafiziği, yeniden “ihya” edip edemeyecekleri bugün önemli bir soru

14 Markos, 15: 34
15 Batı felsefesinde “insanın kâinattaki yeri” başlıklı yazılarda tam da bu mevzu müzakere edilmektedir. Bunların en meşhurları Max
Scheler (Die Stellung des Menschen im Kosmos, Bern ve München, 1978, ilk baskısı 1928) ile Teilhard de Chardin’in (Der Mensch im
Kosmos, München 1959, Fransızca orjinali Le Phénomen Humain, 1947) eserleridir.
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ve sorun olarak durmaktadır. Ancak netice ne olursa olsun, sorun bir ateist hümanizm olarak devam
edeceğe benzemektedir. Bu ise bizi yeniden İslam’a ve İslam düşüncesine yönlendirmektedir.
Belki burada yukarıda işaret edilen kategori hatasına en azından Konevî’nin bir ifadesi üzerinden
bir atıfta bulunulabilir. Konevî şöyle diyor: “İlahi tavırda insanın kemalini ve insani tavırda ilahi kemali
talep eden ve bunu elde etmeye arzu duyan, çabayla veya çabasız bunu gerçekleştirme derecelerinde
yükselen basiret sahibi kimse”nin öncelikle şunları bilmesi gerekir: İnsanın hakikati nedir? Nereden var
oldu? Nerede var oldu? Nasıl var oldu? Onu kim var etti? Niçin var oldu? Var olmadaki gayesi nedir?16
İlâhî tavırda insanın kemâlini talep etmek kadar insani tavırda ilahi kemali talep de insan ile
Tanrı arasında aşılamaz ve kapatılamaz bir fark olduğunu teslim etmeden anlamlı değildir; aşılamaz
ve kapatılamaz fark, kategori farkı demektir. Bu kategori farkını göz ardı ederek, Tanrı’yı insan haline
getirmek veya insanı Tanrı haline veya “konumuna” getirmek, bunu gerçekleştirmek olmayacağı için,
sadece bir yanılgıdır; klasik ifadesi ile bir şeyi ait olmadığı yere koymak veya bir şeye taşıyamayacağı yükü
yüklemek, yani “zulüm” anlamına gelmektedir. Tanrı’yı insanlaştırmak kadar insanı tanrılaştırmak da,
zulümdür.
3. Burada çok kısa olarak meselenin halli yönünde ne gibi bir imkan bulunduğu ve çarenin
hangi yönde aranabileceği işaret edilebilir. Bu çerçevede bizim insanın bilme yolu ve varolma yolu
olarak “sem’ ”i keşfetmemiz gerekmektedir. Heidegger’in “varlığın sesine kulak verilmesi dediği”, bir
anlamda Mevlâna’nın “ney” olarak tabir ettiği “insan”ın dinlenmesini talep etmesi önem arz etmektedir.
Bilindiği gibi bütün dinî ilimlerin aslında “sem’ ”de esasını bulmaktadır; her şey sem’ ile başlamakta,
ancak sem’de bitmemektedir; insanın sem’den, asıllardan hareket ederek, bunu kendisine bir varoluş
zemini olarak ihtiyar etmesi, dinî ilimleri mümkün ve gerçek kılan esastır. Bu nokta üzerinde durulması
gereken ciheti işaret etmektedir. İşte tam da bu nokta, Konevî ile hayat arasında irtibatı kuran ve bunun
içini “sem’ ” ile dolduran âlimi hatırlamak gerekmektedir. Bu âlim, Molla Fenari’dir. Fenari de, eserini
şerh ettiği Konevî gibi, varlığın amacının insan, daha doğrusu insan-ı kâmil olduğunu ifade etmektedir.
Bu insan-ı kâmil bir taraftan tarihi olarak Hz. Peygamber’dir. Tarihî olarak Hz. Peygamber’in insan-ı
kamil olması, onun kendisi ile birlikte, insanlığın kemalini mümkün kılan ve tarihi olarak yeni bir
dönemin, yeni bir çağın, yeni bir varoluş şeklinin başlamasına esas teşkil ettiğini ifade etmektedir.
Hz. Peygamber metafizik olarak da insan-ı kâmildir. Resûl-i Ekrem metafizik olarak insan-ı
kâmil olması, üzerinde durulması gereken esas noktadır. Bu nokta bizi, hemen sem’e ve dolayısı ile de
dinî ilimlere götürmektedir. Fenari’nin başta tefsir olmak üzere, fıkıh usulü ve mantık alanlarında
telif ettiği eserler ve yetiştirdiği talebeler, metafizik olarak insan-ı kâmil olan Hz. Peygamber ile tarihi
olarak insan-ı kâmil olan İslam peygamberi arasındaki irtibatı kuran ve bunu makul bir şekilde dile
getirerek, herkes tarafından üstlenilip sürdürülebilir bir “model” haline getirme başarısının ifadesi olan
dini ilimlerin, bir tür yeniden ihyası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu Fenari, dinî ilimler kadar
mantık alanında telif ettiği eserler yoluyla ortaya koymuştur. Aslında Fenârî, İslam medeniyetinin bir
16 Konevî, Tasavvuf Metafiziği, çev. Ekrem Demirli, İz yayıncılık, İstanbul 2002, S. 137
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döneminde sahip olduğu imkânları, bu imkânlar arasında klasik dinî ilimler ve mantık yanında, Râzî
metafiziği, dil bilimi, ve nihai olarak İbn Arabi ve Konevînin eserlerinde dile gelen yüksek metafizik
bulunmaktadır. Mesele gelenek içerisinde düşünmenin, bir söz söylemek olmayıp, belki Avni Konuk’un
ifade ettiği gibi mutlak olmasa da, insanın kendi (yani ait olduğu medeniyet ve toplumun) fiilleri ve
bu fiillerinin neticesi olan bir “âlem”de yaşadığının farkında olarak, bu âleme iştirak ederek katılma,
katılarak üstlenme ve üstlenerek inşa yoluna gitmektir. Heidegger’in gelmesini umduğu Tanrı (yani Hz.
İsa) da, nihai olarak, insan-ı kâmil’in vazifesine talip olacaktır. İnsan-ı kâmilin ne yapacağı ise bellidir:
Salih amel.
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Sadreddin Konevî’nin Hz. İsa Hakkındaki Görüşlerinin
Müslüman ve Hıristiyan Teolojisi Açısından
Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Hidayet IŞIK
GİRİŞ
Hıristiyanlıkta Tanrı oğlu, İnsanoğlu, Rab, Mesih ve Tanrı kelamı/Logos; İslamiyet’te ise
Allah’ın kelimesi ve O’ndan bir ruh olarak yalnızca kul ve peygamber kabul edilen Hz. İsa, her iki dinde
de çok önemli bir yer işgal etmektedir. Bununla birlikte Hz. İsa ile ilgili tartışmalar, hem Hıristiyanlıkta
ve hem de İslam’da, bu dinlerin ortaya çıktığı ilk devirlerden günümüze kadar kesilmemiş, zaman
zaman artan bir hızla devam etmiştir. Bu tartışmaların, özellikle Hz. İsa’nın yeniden gelip gelmeyeceği
bağlamında bugün de sürdüğü görülmektedir.
Hz. İsa Hıristiyanlıkta, peygamber ve Mesih kabul edilmesinden öte, Pavlus’la beraber dinin
merkezine oturtulmuş, Tanrı ve Tanrısal kelam/Logos olarak çarmıh eksenli bir anlayışla insanlığın
asli suçtan kurtuluşu için kendi kanını akıtmış yegâne kurtarıcı olarak kabul edilmiştir. Hz. İsa’nın
İslam’daki ifadesi Hıristiyanlıktaki ifadesinden daha saf ve daha yalın gözükmektedir. O, babasız
ve Kur’an’ın ifadesiyle Meryem oğlu Mesih olarak dünyaya gelen ulu’l-azm dairesindeki büyük bir
peygamber olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte dünyevi akıbeti, urucu/gökyüzüne yükseltilmesi ve
nüzulu/yeryüzüne inip inmeyeceği meselesi etrafındaki tartışmalar hiçbir zaman durmamıştır.
Müslüman bilginler içerisinde Hz. İsa hakkında, kendilerine has özel ve değişik görüşler ileri
sürenler arasında mutasavvıflar ayrı bir yer tutmaktadırlar. Sufiler bu konuda orijinal fikirler ileri
sürmüşler, konuya mistik açıdan yaklaşarak Hz. İsa ile ilgili ilginç değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Bunlar arasında Sadreddin Konevî (ö.1274), özellikle Füsusu’l-Hikem şerhinde Hz. İsa hakkındaki
görüşleriyle ayrıcalıklı bir yer edinmektedir.
Bu yüzden bizim tebliğimiz, Konevî’nin Hz. İsa hakkındaki görüşlerinin Müslüman ve
Hıristiyan teolojisi açısından değerlendirilmesi üzerinde olacaktır. Bunun için de önce Konevî’nin Hz.
İsa ile ilgili görüşlerini sunmak, daha sonra da bu görüşlerin her iki dinin teolojisi içerisinde nerelere
oturduğunu tespit edebilmek için bu dinlerin Hz. İsa’ya yaklaşımını ele almak istiyoruz. Ancak Hz.
İsa’nın hem Hıristiyanlık’taki ve hem İslam’daki yerinin ortaya konulması, hem de Sadreddin Konevî
gibi önde gelen bir mutasavvıfın kendisiyle ilgili görüşlerinin irdelenmesi, her biri müstakil tez hacminde
çalışmalar gerektirecek yaklaşımları içermektedir. Bu nedenle tebliğimiz, Sadreddin Konevî’nin ele
aldığı konular ekseninde meseleye ana hatlarıyla ve genel çerçevede değinecektir.

130

SADREDDİN KONEVÎ’NİN HZ. İSA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN MÜSLÜMAN VE HIRİSTİYAN TEOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
HİDAYET IŞIK

KONEVÎ’NİN DÜŞÜNCESİNDE HZ. İSA
Sadreddin Konevî Müslüman bir mutasavvıf olarak konu ile ilgili görüşlerini özellikle Füsus
şerhinin Hz. İsa Fassı’nda dile getirmiştir. Bu bölüm, itiraf etmek gerekirse, zaman zaman anlamakta
zorlandığımız çok ince işârî manalar içermektedir. Konevî Füsus şerhinin yanında yeri geldikçe diğer
bazı eserlerinde de Hz. İsa’ya atıflarda bulunmuştur.
Konevî el-Fükûk fî Esrâri Müstenidâti Hikemi’l-Füsûs adlı Füsûsu’l-Hikem şerhindeki ilgili
bölüme “Hz. İsa Fassındaki Mührün Açılması-Varlıkların Üstünlük ve Düşüklüklerinin Nedeni” adını
vermiştir. İbn Arabî ise (ö.1240) Füsûsu’l-Hikem’indeki Hz. İsa Fassını “Îseviyye Kelimesindeki Nebvî
Hikmet” şeklinde isimlendirmiştir. Konevî İbn Arabî’nin bu ismi vermesinin sebebini açıklamak
için bu fassa nebi kelimesinin hemzeli “haber verme” anlamındaki “nebee-yenbeu” kelimesinden ve
hemzesiz “yükselme” anlamındaki “nebâ-yenbû” kelimesinden türetildiğini söyleyerek başlar. Ona göre
İbn Arabî’nin bu hikmeti nübüvvetle birleştirmekten kastı “haber verme” anlamındaki nübüvvete
işaret değildir. Çünkü bu anlamdaki nübüvvette bütün peygamberler ortaktır. Hz. İsa’nın nübüvveti
bunlardan “yükseklik” anlamını içermektedir. Bu yüzden İbn Arabî’nin Hz. İsa ile ilişkilendirdiği
“Nebvî Hikmet”teki nübüvvet “yüksekliği” ifade eder. İbn Arabî’nin bu fassı bu isimle adlandırmasının
sebebi budur.1 Burada hemen şunu ilave etmeyi zorunlu görmekteyiz: Elbette “yükseklik” anlamındaki
nübüvvette de bütün peygamberler ortaktır. Zira hepsi, Allah’ın, dereceleri çok yüksek kulları
ve elçileridir. Ancak buradaki yüksekliğin, Hz. İsa’nın yaradılışından ve müstakil özelliklerinden
kaynaklanan farklı bir yükseklik olduğuna işaret edilmiş olmalıdır. Nitekim hemen peşinden bu husus
açıklanmaktadır.
Konevî’ye göre bir kimsenin, yaratıcısı ile arasındaki vasıtanın az olması veya tamamen ortadan
kalkması ve kendisinde imkân âlemine ait kesret hükümlerinin azalıp ilahî vahdaniyet nispetinin
güçlenmesi, o kimsenin en şerefli ve vahdaniyet açısından Hakk’a en yakın kimse olduğuna delalet
eder.2 Konevî burada, varlıkların yaratılıştaki vasıta ve nispetlerinin artmasının onların vahdaniyet
mertebesi ile uzaklıklarına işaret olduğunu, bu vasıtaların azalmasının ise ilahi yakınlık ve yükseklik
sebebi olduğunu belirtir.3 Düşünürümüz, Hz. İsa’nın ilahi kudretle babasız yaratılmasının ve çok çeşitli
kevnî mucizelerle donatılmasının, yaratılışındaki vasıtalarının azlığına ve ilahî nispetinin çokluğuna
delaleti cihetinden bu yakınlık ve yüksekliğin göstergesi olduğunu kastediyor olsa gerektir. Nitekim
ardından, “Hangi varlık rabbanî sıfatları çokça içerir ve kevnî hakikatler ile bilfiil zuhur ederse, onun
ilahî benzerlik ve hilafet mertebesine nispeti daha yakın, mertebenin suretinden de payı daha çok ve
zikretmiş olduğumuz eksiklikten payı daha azdır”, demektedir.4 Şüphesiz Hz. İsa bu yönden söz konusu
yükseklikleri kendisinde taşıyan bir peygamberdir.
Konevî bundan sonra varlıkların Hak ile irtibatlarına geçerek bunun iki şekilde olduğunu

1 Konevî, Fükûk, mtn. 263 / trc. 99.
2 Konevî, Fükûk, mtn. 263 / trc. 99.
3 Konevî, Fükûk, mtn. 264 / trc. 100.
4 Konevî, Fükûk, mtn. 264 / trc. 100.
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belirtir: Birincisi, vasıta ve sebepler silsilesine bağlı irtibattır. İkincisi ise herhangi bir sebep ve vasıtaya
ihtiyaç duyulmayan vasıtadır ki, Konevî bunu “vech-i has/özel tarz” diye isimlendirir.5 Ne var ki
bu tarz, yaratılmışların çoğuna kapalıdır. Hz. Peygamber (A.S.) ın bu çerçevede vahyi çoğunlukla
Cebrail’den almasının yanında bazen de vasıtasız olarak Allah’tan alması, bazen de “Rabbim bana
buyurdu ki” diyerek kutsî hadisleri irad etmesi bu çerçevede değerlendirilmelidir. Yine Konevî’ye göre
Hz. Peygamber’in “Benim Allah ile aramda öyle bir vakit vardır ki, o zaman araya ne bir gönderilmiş
peygamber, ne de Allah’a çok yakın olan bir melek giremez”6 hadis-i şerifi yine bu özel irtibata işaret
etmektedir.7
Konevî büyük meleklerin de Allah ile böyle vasıtasız özel irtibatları olduğuna dikkat çeker.
İşte bu noktada Cebrail’in Allah’tan vasıtasız olarak aldığı şeylerden birisi Hz. Meryem’e ilka etmiş
olduğu Îsevî-ilâhî hakikattır.8 Konevî’nin bununla, Âl-i İmrân 3/39, 45 ve Nisâ 4/171 ayetlerinde geçtiği
şekilde Hz. İsa’nın Allah’tan bir kelime olduğuna işaret ettiği anlaşılmaktadır. Konevî aynı şekilde
en-Nefehâtu’l-İlâhiyye (İlâhî Nefhalar) isimli eserinde de Hz. İsa’yı “kelime” ve “kavil” (söz) diye
isimlendirmektedir.9
Konevî burada, Hz. İsa’nın Îsevî-ilâhî hakikatına dair harflerle ilgili bir takım değerlendirmelerde
bulunur ve Îsevî hakikat ile harflerin bağlantısını nispeten ayrıntılı olarak izah eder ki, bizim bunları
anlamakta bir hayli zorlandığımızı belirtmemiz gerekiyor. Bilginimiz burada Hz. İsa’nın Îsevî-ilâhî
hakikatının, birleşmeleri ruhların varlığının sebebi olan harflerden meydana geldiğini ve bu harflerin
sekiz tane olduğunu belirtir. Dokuzuncusunun ise nefsî tecelliye işaret olduğunu söyler. Bu nefsî tecellî
her varlığa sirayet eden ve Hz. İsa ile Hz. İsa’da taayyün eden ilâhî sırrın ortaya çıkmasını gerektiren
tecellidir. Nefsî tecelli olan bu dokuzuncusu, bu harflerin, vücub hükümlerinin toplamından ibaret
olan anlamlarıdır. Vücub hükümleri de Allah’ın zâtî isimlerinin ve sekiz harfin anlamının, Hakk’ın
tecellisiyle gerçekleşen teveccühlerinin varlıkta belirişinin eserleridir. Konevî burada Hakk’ın
mazharının ancak varlık/halk olması gerektiğini anlatmak istiyor da olmalıdır. Ona göre bu eserler on
sekiz tanedir ve harflerden olan zuhur yerleri/mazharları da ba, cim, dal, he, vav, ha, tı, ya, kef, mim, fe,
kaf, rı, te, se, hı, sin ve zı harfleridir.10
İşte Konevî’ye göre bütün bu harflerin bir araya gelişlerinin sureti bir kelimedir ki, o da Hz. İsa’nın
rûhî hakikatidir. Hz. İsa’nın fiziki sureti ilahi kelimenin Cebrail’e ait özellik ile birleşmesinden meydana
gelmiştir. Cebrail’in yakışıklı bir erkek suretinde görünmesinden dolayı tabiî kuvvet Hz. Meryem’den
Cebrail’in üflemiş olduğu kelimeye sirayet etmiştir.11 Böylelikle doğum Hz. İsa’ya mutlak anlamda değil
de belirli bir kayıt ve şart ile nispet edilmiştir.12 Konevî burada Hz. İsa’nın manevi nispetinin melekten

5 Konevî, Fükûk, mtn. 264- 265 / trc. 100.
6 Sufilerin çok sık kullandığı bu hadisin değerlendirilmesi için bkz., Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II. 173, Hadis no. 2159.
7 Konevî, Fükûk, mtn. 265 / trc. 101.
8 Konevî, Fükûk, mtn. 265 / trc. 101.
9 Konevî, İlâhî Nefhalar, 28.
10 Konevî, Fükûk, mtn. 265 / trc. 101.
11 Konevî, Fükûk, mtn. 266 / trc. 102.
12 Konevî, İlâhî Nefhalar, 82.
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olduğunu belirtirken tabiî surette zuhurunun da annesinden dolayı olduğunu belirtmektedir.13 Fiilî
açıdan bu hal ihtilamın bir benzeridir.14 Konevî’nin üstadı İbn Arabî de burada Cebrail’in Hz. Meryem’e
güzel bir surette görünerek ve kendisine üfleyerek Allah’ın kelimesini ona naklettiğini, Hz. Meryem’de
bunun sonucunda şehvet yayıldığını, Hz. İsa’nın bu şekilde Hz. Meryem’den yayılan gerçek su ile
Cebrail’in üflemesinin rutubetinden yayılan mevhum suyun birleşmesinden yaratıldığını söyler. İşte
İbn Arabî’ye göre ölüyü diriltme ve hastalara şifa verme hususunda Hz. İsa’da sabit olan kudret, insan
şeklinde görünen Cebrail A.S. ın üflemesi cihetindendir. Çünkü Hz. İsa ilâhî bir ruhtur. Yaratılışında
kelimenin Allah’tan, üflemenin de Cebrail’den olduğu gibi, ölüleri diriltme hususunda can vermek
Allah’tan, üflemek İsa A.S.dandır.15 Konevî burada üstadı İbn Arabî’yi destekleyerek Hz. İsa’nın ölüleri
diriltmesinin sebebinin kendisinde hamurlaşmış ruhani gücün baskınlığı olduğunu belirtir.16 Bununla
Hz. İsa’nın Ruhullah olarak kendisinde ruhi kuvvetlerin baskın olduğunu, dolayısıyla diğer insanlar
gibi her zaman maddi vasıtalara ihtiyaç duymadığını kastediyor olsa gerektir. Bundan dolayı Hz. İsa,
diğer insanlar için mümkün olmayan ölüleri diriltmek gibi zahiren ve maddeten imkânsız olan şeyleri
kendisinde bulunan bu ruhani özelliği ile Allah’tan bir mucize olarak gerçekleştirmiştir. Konevî bunun
yanında Hz. Meryem’in susmasının da Hz. İsa’nın beşikte konuşmasının sebeplerinden biri olduğunu
söyler.17 Yani Hz. Meryem, Allah’ın emrine uyarak susunca, konuşma işi ilahi bir mucize olarak Hz.
İsa’ya kalmıştır. Konevî bundan sonra Hz. İsa’nın hâtem/son oluşu meselesine değinir. Ona göre Hz.
İsa’nın son oluşu iki açıdan sabittir:
1. “Hz. İsa’nın durumu Allah katında Âdem’in durumu gibidir” (Al-i İmran 3/59) ayetinin
ifade ettiği şekilde, Hz. Âdem insanın yaratılışının başlangıcıdır ve ilâhî-gerçek-kuşatıcı sureti ile ortaya
çıkan ilk mazhardır. Hz. İsa ise Hz. Âdem’deki bu kuşatıcılığın sureti ile değil, ruhunun sıfatıyla zuhur
etmiştir. Yüce Allah bu farklılığa işaret etmek için ilgili ayetin hemen peşinden Hz. Âdem hakkında
“Onu topraktan yarattı” buyurarak Hz. İsa ile Hz. Âdem arasındaki benzeşmenin madde ve yaradılış
açısından olmadığını bildirmiştir. İşte Hz. İsa’daki bu ruhanîlik kâinatın nispetine göre küllîdir/
bütündür, cüz’î/parçalı değildir ve hükmü de umumidir. Bundan dolayı Allah’ın onu kendisine nispeti
teb’îz/cüz/parça cihetinden değil, teşrif cihetindendir. Yani Hz. İsa’nın Allah’ın kelimesi ve ruhu olması
kendisinde Allah’tan ve Allah’ın ruhundan bir parça bulunuyor olması anlamında değil, kendisinde
bulunan ilâhî kelimenin ve rûhânî özelliğin şerefinin ortaya konulması anlamındadır.18 Konevî buna
ilaveten taayyun ve zuhurda ruhun bedene nispetle daha sonra olduğunu ifade etmektedir. Bu yüzden
cüz’î ruhların bedenlere taalluk etmeleri, daha önce meydana gelen mizaç suretine bağlı olmuştur.
Konevî buradan insanî yaratılış mertebelerinin tamamlanmasının/hatminin yalnızca rûhî üfleme
ile kemale ereceği sonucuna ulaşmaktadır. Bu açıdan Hz. İsa yaratılış mertebesi olarak mahlûkatın
sonuncusudur ve onunla yaratılışın şekli ve mertebesi tamamlanmıştır. Bu yönüyle Hz. İsa hâtemdir/
sondur.19

13 Konevî, Fükûk, mtn. 297 / trc. 133.
14 Konevî, Fükûk, mtn. 266 / trc. 102.
15 İbn Arabî, Füsûs, mtn. 139- 40 / trc. 184- 6.
16 Konevî, Fükûk, mtn. 266 / trc. 102.
17 Konevî, Fükûk, mtn. 292 / trc. 128
18 Konevî, Fükûk, mtn. 267 / trc. 103.
19 Konevî, Fükûk, mtn. 267- 268 / trc. 103- 104.
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İşte, Hz. Âdem anasız babasız, diğer insanlar analı babalı yaratıldığı gibi, Hz. İsa da babasız
yaratılmış, Hz. İsa’nın babasız yaratılmasıyla da yaratılıştaki çeşitlilik tamamlanmıştır. Yaratılıştaki bu
çeşitliliğe “O yaratmanın her çeşidini bilir” (Yasin 36/79) ayetiyle de işaret edilmiştir.20 İşte Hz. İsa
yaratmadaki bu son kategoriyle hâtemdir/sondur.
2. Hz. Muhammed’in hadislerinde buyrulduğu üzere, Hz. İsa ve beraberindeki müminler bir
rivayete göre Cennet’ten, bir rivayete göre Şam yönünden, diğer bir rivayete göre de Yemen tarafından
esen bir rüzgârla vefat edeceklerdir.21 Ondan sonra dünyada hiçbir mümin kalmayacak ve kıyamet
kâfirlerin üzerine kopacaktır. Nitekim Hz. Peygamber, “Yeryüzünde ‘Allah Allah’ diyen bir mümin
bulundukça kıyamet kopmaz, kıyamet ancak kötü insanlar üzerine kopar”22 hadisiyle de bunu haber
vermiştir. Konevî’ye göre, o gün yeryüzünde hiçbir mümin kalmayınca, hiçbir velinin kalmayacağı da
aşikârdır. Böylece bu açıdan da Hz. İsa’nın hâtem/son oluşu ortaya çıkmaktadır.23 Konevî, Fatiha’nın
“İhdina’s-sırâta’l-Mustakîm” (Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet) ayetinin tefsirinde de, Allah’ın
bu nimetine mazhar olan ilk varlığın “Kalem-i A’lâ” olduğunu söylerken24 sonuncusunun da Hz. İsa
olduğunu belirtmekte, bu yönüyle de Hz. İsa’nın, kendisinden sonra kıyamete kadar “halifetullah”
gelmeyecek hâtem olduğunu belirtmektedir.25 Ona göre, Hz. İsa’nın bu âlemden ayrılmasından sonra
genelin hükmü artık natık nefisleri olmayan hayvanî suretlerin hükmü gibi olacaktır.26
Konevî daha sonra Hz. İsa’nın Hz. Muhammed’in ümmetinden olması ve dünyanın sonunda
yeryüzüne tekrar inmesi ile ilgili görüşlerine geçmektedir. Konevî’ye göre Hz. İsa’nın insana ait
kuşatıcılıktan olan payı, kuşatıcılığın ruhunun özelliklerinden küllî bir sıfattır. İşte bu da Hz. İsa’nın
Muhammedî şeriatın hükmü dairesine girmesini gerektirmiştir. Nitekim Hz. İsa’nın söz konusu
kuşatıcılığın ruhuyla ilişkisi güçlenince son şeriat olan kapsamlı şeriat dairesine girmesi ve kendisine
vahyedilen şeyin Muhammedî şeriat formu ile şekillenmesi gerekli olmuştur.27 Konevî bunun yanında
Hz. İsa’nın Hz. Muhammed’e nübüvvet sırasındaki yakınlığına da dikkat çekmekte ve bu hususta “Ben
İsa b. Meryem’e insanların en yakınıyım, çünkü benim ile onun arasında hiçbir peygamber yoktur”28
hadisini zikretmektedir.29
Konevî, Hz. İsa’nın hatem oluşu sebebiyle ahir zamanda dünyaya nüzul etmesi gerektiğine
dikkat çekerken nüzul etmesi için hem ruhu hem de cesedi ile gökyüzüne uruc etmiş olmasına işaret
etmektedir. Nitekim: “Önceki peygamberlerin ve Hz. İsa ve Hz. İlyas gibi yaşayan peygamberlerin
risaletleri Hz. Peygamberin risaletinin hükümlerine katılmışlardır”30 diyerek Hz. İsa’nın hâlen yaşadığını

20 Tümer, Hıristiyanlıkta ve İslamda Hz. Meryem, X.
21 Hz. İsa’nın ve beraberindekilerin Şam tarafından esen bir rüzgarla vefat edeceklerini bildiren hadis için bkz., Müslim, “Fiten” 116
22 Hadisin benzer rivayetleri için bkz., Buhari, “Fiten” 5; Müslim, “Fiten” 116; Ebu Davud, “Cihad” 3; İbn Mace, “Fiten” 24
23 Konevî, Fükûk, mtn. 268 / trc. 104
24 Konevî burada, Hz. Peygamberin “Varlıkların ilk yaratılanı Kalem’dir” hadisine (Ebu Davud, “Sünnet” 16; Tirmizi, “Kader” 17;
Ahmed b. Hanbel, V.317) işaret etmektedir.
25 Konevî, Fatiha Suresi Tefsiri, 418.
26 Konevî İlâhî Nefhalar, 230.
27 Konevî, Fükûk, mtn. 268 / trc. 104
28 Hadis için bkz., Buhari, “Enbiya” 48; Müslim, “Fadail” 143- 144; Ebu Davud, “Sünnet” 13.
29 Konevî, Fükûk, mtn. 307 / trc. 145.
30 Konevî, Fükûk, mtn. 313 / trc. 150.
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ifade etmektedir. Bu meyanda Fükûk’ta ve diğer bazı eserlerinde Hz. İsa’nın gökyüzüne yükseltildikten
sonra göğün hangi tabakasında olduğuna dair Hz. Peygamber’den bir hadis nakletmektedir.31 Bu hadise
göre “Âdem birinci, İsa ikinci, Yusuf üçüncü, Yunus dördüncü, Harun beşinci, Musa altıncı ve İbrahim
de beşinci semadadır”.32 Konevî bu noktada Hz. İsa’nın nüzulünün de iki sebebi olduğunu söyler:
1. Bunlardan birincisi, kuşatıcılık hükümlerini tamamlamaktır.
2. Diğeri, uhrevi fecrin doğuşuna dikkat çekmektir. Deccal’la savaşacak olmasının sebebi de
budur. Konevî burada, “Bu vakit uhrevî fecrin doğumu ve dünyanın yok olup ortadan kalkış zamanı
olduğu için, Hz. İsa’nın Deccal’ı helak etmesi ve bu helakin de Beytu’l-Makdis’de “Lud” kapısında
gerçekleşmesi şart olmuştur; çünkü Lud şiddetli kavga, çekişme ve husumet demektir” demektedir.33
Konevî Hz. İsa’nın karakteristik özelliği olarak da, Hz. Yahya’da celal sıfatlarının baskın
olmasına karşılık Hz. İsa’da cemal sıfatlarının baskın olduğunu belirtir. Bu konuda zikrettiği bir
peygamber hadisinde34 Hz. Yahya Hz. İsa’yı “Adeta Allah’ın azap ve belasından emin olmuşsun”
diyerek azarlarken Hz. İsa Hz. Yahya’ya “Sen de Allah’ın rahmet ve fazlından ümidini kesmiş gibisin”
karşılığını vermektedir.35
SONUÇ OLARAK KONEVÎ;
I. Hz. İsa’nın biyolojik maddi vasıtaların dışında vasıtasız yani babasız yaratıldığını ve Hak ile
vasıtasız özel bir yakınlığı olduğunu açıklar. Hz. İsa’nın Îsevî-ilâhî hakikatine dair harflerle ilgili bir
takım değerlendirmelerde bulunur ve Îsevî hakikat ile harflerin bağlantısını nispeten ayrıntılı olarak
izah eder. Bu bağlantı bizim uzmanlık alanımızın dışında olduğu için değerlendirmelerimizin de dışında
tutulacaktır. Konevî ilgili değerlendirmelerden Hz. İsa’nın mucizevî yaradılışı üzerinde dururken söz
eder.
II. İlahi hakikatlerin toplamından ibaret olan “Kelimetullah” ve “Allah’tan bir ruh” olduğunu
belirtir.
III. Ölüleri diriltme mucizesinden bahseder.
IV. Hz. İsa’nın hâtem/son olduğunu, bundan dolayı Muhammedî şeriat dairesinde olduğunu
ve ahir zamanda dünyaya nüzul ederek Deccal’ı öldüreceğini söyler. Bunun için de hem ruhu hem
de cesediyle birlikte semaya uruc ettiğine işaret eder. Bu konudaki rivayetleri tevil etmeksizin zahiri
anlamları ile alır. Örneğin; Niyazi Mısrî (ö. 1693) gibi bazı mutasavvıfların benzer rivayetleri enfüsî
manaya hamlederek tevil etmesine karşılık36, önde gelen bir mutasavvıf olmasına rağmen bunları zahir
manaları ile ele alır.

31 Konevî, Fükûk, mtn. 284 / trc. 119; Aynı müelf., Kırk Hadis Şerhi, 158 ; Aynı müelf., Sadreddin Konevî ile Nasireddin Tûsî Arasındaki
Yazışmalar, 183; Aynı müelf., Vahdeti Vücud ve Esasları, 87
32 Buhari, “Bed’ü’l-Halk” 6, Enbiya 22, 43, “Menâkıbu’l-Ensâr” 42; Müslim, “İman” 264 (164); Tirmizi, “Tefsir” “İnşirah”, (3343);
Nesâî, “Salât” 1, (1, 217-218).
33 Konevî, Fükûk, mtn. 269 / trc. 105.
34 Hadis için bkz., İbn Ebi’d-Dünyâ, el-İhvân, I. 190, Hadis no. 136. Burada Hz. İsa ve Hz. Yahya’nın vasıfları Konevî’nin zikrettiğinin
tam tersi olarak zikredilmiştir.
35 Konevî, Fükûk, mtn. 293 / trc. 129.
36 Bkz., Mısrî, İrfan Sofraları, 128- 130

135

V. İbn Arabî’nin en önde gelen bir takipçisi olarak, Hz. İsa ile ilgili görüşlerinde de İbn Arabî’yi
takip ederek tasavvufî açıdan İsa algısını ortaya koyar.
MÜSLÜMAN VE HIRİSTİYAN TEOLOJİSİNDE HZ. İSA
Bu bölümde ana hatlarıyla Müslüman ve Hıristiyan teolojisinin Hz. İsa’ya temel yaklaşımını
verdikten sonra, Konevî’nin Hz. İsa ile ilgili görüşlerinin her iki dinin teolojisindeki karşılıkları üzerinde
duracağız. Buradaki amacımız Konevî’nin görüşlerinin İslamî teoloji içerisinde nereye oturduğunun ve
Hıristiyan teolojisinden etkilenip etkilenmediğinin tespitidir.
İslam dininde Hz. İsa’nın, kendisine ait olan ve başkasında bulunmayan özellikleri dolayısıyla
ayrı bir yeri vardır. Hz. İsa, Kur’an ayetleri ışığında İsrail oğullarına, Tevrat’ı destekleyici, kendilerine
haram kılınmış bazı hususları helal kılıcı ve kendisinden sonra ismi Ahmed olan bir peygamberi
müjdeleyici olarak gönderilmiş büyük bir peygamberdir. (Maide 5/46, Al-i İmran 3/50, Saf 61/6). O,
Kutsal Ruh olan Cebrail vasıtasıyla hamile kalmış abide bir kadından babasız olarak dünyaya gelmiş
Meryem oğlu Mesih’tir. Kur’an, Hıristiyanlıktaki “Tanrı oğlu” anlayışına karşılık olarak “Meryem
oğlu” terimine özellikle vurguda bulunmaktadır. (Al-i İmran 3/ 45, Nisa 4/ 157, Meryem 19/ 34 ).
Kur’an’a göre çarmıh olayı vuku bulmuş, ancak Mesih çarmıha gerilmemiş, Allah onu kendi katına
yükseltmiştir. (Nisa 4/ 157- 158). Bunun yanında Kur’an Hıristiyanları, Hz. İsa’yı tanrılaştırdıkları için
şiddetle eleştirir. (Maide 5/17, 75, 116- 117; Tevbe 9/ 31).
Bugünkü Hıristiyanlık’ta Hz. İsa, Teslis’in bir unsuru olarak bu dinde merkez noktaya oturmuş
ve Hıristiyanlık Tanrı merkezli olmaktan ziyade İsa merkezli bir din haline gelmiştir. Şüphesiz bunun
böyle olmasında Hıristiyanlığın Hz. İsa’nın öğretisinden çok Pavlus’un öğretisine dayanmasının etkisi
vardır. Hz. İsa’nın bu dinin merkezine oturup Tanrı oğlu olduğu fikri kilise tarafından kabul görünce
Hz. İsa’nın tabiatı ile ilgili tartışmalar tarih içinde hız kazanmıştır. Bunun için konsiller toplanmış ve
büyük karışıklıklar, bunun sonucunda da Hıristiyanlık bünyesinde çeşitli bölünmeler ortaya çıkmıştır.
Böylelikle, Hıristiyan teolojisi içerisinde, Hz. İsa’nın varlığı ve tabiatı ile ilgili problemlerle uğraşan
Kristoloji/İsa Bilimi adı verilen bir ilim dalı doğmuştur.
Hıristiyan Kristolojisi Hz. İsa konusunda iki temel yaklaşım içermektedir:
1. Hz. İsa’nın Musa şeriatına tabi bir İsrail oğlu peygamberi olduğunu söyleyenlere göre O’nun
diğer İsrail peygamberlerinden farkı yalnızca beklenen Mesih oluşudur. Hz. İsa’nın kardeşi Yakub’un
başlarında bulunduğu Yahudi-Hıristiyanların savunduğu bu “Tarihsel İsa” görüşü, bu gurubun tarih
sahnesinden silinmesiyle akamete uğramıştır.
2. Pavlus’un başını çektiği, Pavlus’un mektuplarında ve Yuhanna İncili’nde ifadesini bulan
“Tanrısal İsa” görüşünü savunanlara göre ise Hz. İsa, Teslis’in bir unsuru olarak Tanrı’nın oğludur.
Tanrısal Kelam/Logos olarak Tanrı’nın yeryüzündeki bedenleşmiş şeklidir. İnsanları Hz. Âdem’in
işlediği “asli suç”tan kurtarmak için çarmıha gerilmiş ve çarmıhta kanını akıtarak onlara kurban
olmuştur. Dünyanın sonunda insanları yargılamak üzere tekrar dünyaya gelecek ve bin yıl sürecek bir
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Tanrısal krallığı kuracaktır. Hıristiyan teolojisine bu görüş hâkim olmuş ve her üç büyük Hıristiyan
kilisesinin (Katolik-Ortodoks-Protestan) de kabul ettiği resmi kilise doktrini haline gelmiştir.
Hıristiyan Kristolojisinde ilk devirlerden günümüze kadar en şiddetli tartışmalar “Teslis’e”
bağlı olarak Hz.İsa’nın şahsiyeti üzerinde olmuştur. İsa’nın tabiatı ve iradesi, kadim mi/hâdis mi olduğu
şeklindeki tartışmaların ardı arkası kesilmemiştir. Hıristiyanlıktaki ortodoks yol olan Roma-Bizans
çizgisi, 325 yılında toplanan İznik Konsili’nde ilk defa olarak resmî bir doğmayla “Hz.İsa’nın Tanrı’nın
oğlu Tanrı olarak başlangıçtan itibaren var olduğunu ve yaratılmamış olduğunu, Tanrı ile aynı cevhere
sahip bulunduğunu ve Tanrı ile tabiat eşitliğini” karara bağlamıştır. İskenderiye Piskoposu Arius’a
(ö.336) karşı toplanan bu konsil, onun “yalnızca Baba’nın Tanrı olduğu, Oğul’un yaratılmış olduğu ve
Baba ile aynı cevherden olmadığı, Baba’nın Oğul yok iken de var olduğu” şeklindeki görüşlerini aforoz
etmiştir. Bunu takiben toplanan 381’deki I. İstanbul Konsili’nde ise “Kutsal Ruh’un tanrılığı” karara
bağlanmıştır. Böylece teslis inancı Hz.İsa’dan dört yy. sonra Hıristiyanlığa yerleştirilmiştir. 431’deki
Efes Konsili ise “Meryem’in theotokos/Tanrı annesi değil de antropotokos/insan annesi olduğunu ve
dolayısıyla İsa’nın insan olarak doğduktan sonra tanrısal bağışa kavuştuğunu” söyleyen Nestorius’u
(ö.450) ve görüşlerini aforoz etmiştir. Daha sonra 451’deki Kadıköy Konsili ile İsa’nın, “ilahi ve insani
iki tabiata sahip olduğu”, 680’deki III.İstanbul Konsili ile de aynı şekilde “iki iradeye sahip bulunduğu”
kabul edilmiştir. Bugün de bu hususlar birer doğma olarak Katolik, Ortodoks ve Protestan mezheplerince
aynen kabul edilmektedir.37 Ancak tartışmaların bugün de sona erdiği söylenemez. Tarihte Ebionitler,
Samsatlı Pavlus (ö.272) taraftarları ve Arius (ö.336) yanlıları gibi guruplar Monoteizme inanarak İsa’nın
tanrılığı fikrine karşı çıkarken günümüzde de Üniteryanlar, Lorberianlar, Christadelphianlar ve İsa
Mesih Havariliği gibi, Tanrı’nın birliği inancını savunarak Teslis’i ve İsa’nın tanrılığını kabul etmeyen
bazı guruplar bulunmaktadır.38
Hıristiyan dünyasında Hz. İsa’nın teslis içerisindeki yeri ile ilgili de iki temel yaklaşım kendini
göstermiştir. Doğulu kilise babalarının yaklaşımına göre Bir Tanrı Baba Tanrı’dır, Oğul İsa ve Kutsal
Ruh onunla tanrısal hayatı paylaşır. Bu üçü kutsal bir birlik oluşturur. Bu yaklaşım Kutsal Kitaba
dayansa da yanlış yorumlara sürüklenerek alt seviyede Tanrı anlayışının ortaya çıkışına sebep olmuş
ve Arius’un heresisi ile zirveye yükselmiştir. Neticede Arius’a karşı İznik Konsili toplanarak yukarıda
belirttiğimiz şekilde Arius aforoz edilmiştir. Batıda ortaya çıkan ikinci anlayış ise Tanrı’yı, Baba, Oğul
ve Kutsal Ruh’u kapsayan bir tek tanrısal öz olarak kabul etmiştir. Bu yaklaşımda Tanrı’nın birliği ve
Baba, Oğul İsa ve Kutsal Ruh’un cevher eşitliği korunmuştur.39Bilindiği gibi teslis/trinity, tanrılıkta
Baba Tanrı, Oğul İsa Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı şeklinde üç şahsın/uknumun olduğu inancıdır. Her bir
şahış güçte ve kutsallıkta eşittir. Diğer bir ifadeyle Tanrı kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh şeklinde
ızhar etmiştir. Bununla birlikte bu üç şahıs aynı özü paylaşarak üçlükte birliği oluştururlar.40
37 Geniş bilgi için bkz., Gündüz, Hıristiyanlık, 32- 36, 71- 72; Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, 334-339; Albayrak,
Keldanîler ve Nasturîler, 72; Vâfî, el-Esfâru’l-Mukaddese fi’l-Edyâni’s-Sâbıka li’l-İslâm”, s. 125- 126; Dvornik, Konsiller Tarihi İznik’ten
II.Vatikan’a, 5- 12, 16- 20, 21- 23, 101- 102; Aydın, Hristiyan Genel Konsilleri ve II.Vatikan Konsili, 13- 14, 16- 19.
38 Geniş bilgi için bkz., Gündüz, Hıristiyanlık, s. 32- 33, 80- 81; Sarıkçıoğlu, B.G.Dinler Tarihi, 398- 400; Işık, “A Non-Triniteryan
Protestant Sect Christadelphians”.
39 Neuner- Dupuis, The Christian Faith, s. 95- 96
40 Pike, Encyclopedia of Religion and Religions, “Trinity”, 380; Hinnels (Ed.), “Trinity”, 337. Teslis inancı hakkında geniş bilgi için
ayrıca bkz., Hodgson, The Doctrine of Trinity, 85-112, 176-194.
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İslam açısından konunun bu kadar problemli ve çözümsüz bir hâle getirilmesinin sebebi, Hz.İsa
gibi Allah’ın büyük bir peygamberinin tanrısal mertebeye yükseltilmek istenmesidir. Oysa İslam’a
göre Hz. İsa kendisinden önceki peygamberler silsilesinin devamı olarak kendisinden sonra gelen Hz.
Muhammmed’i müjdeleyen büyük bir peygamberdir. Hıristiyanlığa göre ise Hz. İsa’nın yeryüzüne
gelişinin asıl sebebi insanlığı Hz. Âdem’in işlediği asli suçtan kurtarmaktır. Hz. İsa’nın çarmıha
gerilmesinin sebebi de budur.
Hıristiyanlığa göre Âdem’le Havva’nın işlediği bu günah, asli günah/original sin olarak kalıtım
yoluyla bütün insanlara geçmiştir. Hıristiyan teolojisindeki asli suç/original sin anlayışı Pavlus’un
Romalılara mektubunda (5:12) ifadesini bulmaktadır: “Günah bir insan (Âdem) aracılığıyla, ölüm de
günah aracılığıyla dünyaya girdi”. Hıristiyanlara göre Mesih, bütün insan nesline kalıtım yoluyla geçen
Hz. Âdem’in Cennet’te islediği bu asli suçtan/günahtan insanlığı kurtarmak için gelmiş ve kefaret olarak
çarmıhta ölmüştür. Bu husus da yine Pavlus’un Romalılara mektubunda (4: 25) şöyle ifade edilir: “İsa
suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için dirildi”. (Ayrıca bkz., Romalılara 5:8-10, 8:3).
Asli günah insanın ilahi alemden düşüşüne ve Cennet’ten çıkmasına neden oluştur. Bunun sonucunda
insanoğlu günah ve ölümle karşı karşıya kalmıştır.41
Allah insanlığa merhamet ederek, ezelî oğlu olan kelimesine beden giydirerek insanlığı bu asli
suçtan kurtarmak üzere dünyaya göndermiştir. Hıristiyanlığa göre Mesih, insanlığı Hz. Âdem’in asli
günahından kurtarmak için kendisini çarmıhta feda etmiştir. Tanrı’nın kendisini gönderme amacı da
budur. Bu kefaret kurbanı ile Yahudi şeriatı ve asli günah ortadan kalkmıştır.42
İslamiyet Hıristiyanlık’taki “Asli Suç” inancını ve Hz. Âdem’in işlediği bu suçun kalıtım yoluyla
bütün insanlara geçtiğini kesinlikle kabul etmez. Aynı şekilde bunun sonucu kabul edilen İsa’nın
çarmıhını ve kefaret anlayışını da kabul etmez. Bunun yerine her kesin işlediği suçun cezasını kendisinin
çekeceğini bildirir: “Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç kimse, bir başkasının (günah) yükünü taşımaz.”
(En’am 6/164 ). İslam’a göre Hz. İsa’nın insanları Tanrı’nın yoluna iletmekten ibaret olan peygamberlik
görevinden başka bir işlevi yoktur. Babasız doğumu ve gösterdiği mucizeler, materyalist ve determinist
bir anlayışa saplanan Yahudilere Allah’ın kudretini hatırlatmak ve onlara kaybettikleri dînî ruhu
yeniden kazandırmak içindir.
Bu yüzden Hıristiyan teolojisindeki, Hz. İsa’nın aslî suça kefaret olarak çarmıhta ölmüş olması
anlayışına karşı Kur’an, çarmıha gerilenin Hz. İsa olduğunu kesinlikle reddetmektedir. Nitekim Kur’an’da
bu olay şöyle resmedilir: “Bu, bir de inkârlarından, Meryem’e büyük bir iftirada bulunmalarından ve
‘Meryem oğlu İsa Mesih’i, Allah’ın elçisini öldürdük’ demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve
asmadılar, fakat onlara öyle göründü (şübbihe lehum). Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler,
bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah
onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlü’dür, Hakîm’dir”. (Nisâ 4/156- 158).

41 Aslî suç hakkında geniş bilgi için bkz., Bowker (Ed.), “Original Sin”, 719; Sproul, Essential Truths of the Christian Faith, 116- 118.
42 Geniş bilgi için bkz., Michel, Hıristiyan Tanrıbilimine Giriş, 83- 84; Öztürk, “İlahi Dinlerde Yemin, Kefaret ve Kurban”, 189-192
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Yukarıdaki ayetteki “şübbihe lehum” (onlara öyle göründü) ifadesine göre çarmıha gerilen Hz.
İsa değildir, ancak kimliği konusunda kesin delil yoktur. İslami gelenek bu kişinin Hz. İsa’yı ihbar
eden Yahuda İskaryot olduğunu kabul eder.43 Bugün kilisece apokrif kabul edilen Barnaba İncili de
Yahuda’nın Hz. İsa’ya benzetilerek onun yerine çarmıha gerildiğini uzun uzun anlatır. (Barnaba, Bab
215- 217). Diğer bir rivayete göre de Hz. İsa yerine Hz. İsa’nın çarmıhını taşıması için görevlendirilen
Kireneli Simon (Luka 23: 26- 27) çarmıha gerilmiştir. Bu şahsın Hz. İsa’ya tıpatıp benzeyen başka bir
şahıs olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır. İslami kaynaklarda konu ile ilgili değişik rivayetler söz
konusu edilir.44
Hıristiyan dünyasında da buna benzer bir yorum bulunmaktadır. Doketizm denilen akım, Hz.
İsa’nın çarmıh sırasında mucizevî olarak kurtulduğunu ve onun yerine Yahuda İskaryot veya Kireneli
Simon’un çarmıha gerildiğini kabul etmektedir. Bu akım mensupları aynı zamanda Mesih’in dünyevî
insanlığının ve ıstırap çekmesinin gerçek olmaktan ziyade görünürde olduğunu kabul etmektedirler.45
İslam, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmediğini ısrarla vurgularken özellikle Pavlus kristolojisi bütün
teolojisini bu görüş üzerine bina etmiştir. Ancak Hz. İsa’nın çarmıhı Hıristiyanlıkta bazı tartışmaları da
beraberinde getirmiştir. Tanrı’nın ölümünün söz konusu olamayacağından hareketle Kilise, Hz. İsa’nın
tanrısal yönünün değil de insani yönünün çarmıha gerildiğini kabul etmektedir. Kilise, Hz. İsa’da çift
tabiat anlayışıyla buna pratik bir çözüm getirdiğini düşünür. Monofizit-diyofizit/tek tabiat-çift tabiat
tartışmalarının başladığı tarihlerde bu konu da gündeme gelmiştir. Örneğin; Hz. İsa’nın çift tabiatı
üzerine vurguda bulunan ve 431 Efes Konsili ile aforoz edilen Nestorius çarmıhta ölen ve dirilenin, Hz.
İsa’nın insani yönü olduğunu söylemiştir.46
Müslüman ve Hıristiyan teolojisinin Hz. İsa’ya temel yaklaşımını aksettiren bu genel girişten
sonra Konevî’nin görüşlerinin sırasıyla her iki dinin teolojisi açısından incelenmesine geçebiliriz. Bu
noktada bir önceki bölümde Konevî’nin görüşlerinin özeti ve sonucu olarak zikrettiğimiz beş madde
üzerinde duracağız:
I.
Konevî Hz. İsa’nın mucizevî doğumu üzerinde durmuştur. Bu yüzden biz de Kur’an ve İncillere
göre Hz. İsa’nın doğumundan söz edeceğiz.
Kur’an Hz. İsa’nın temiz yaratılışına dikkat çekerek onun bütün dünya kadınlarına üstün
kılınan tertemiz bir kadından doğduğunu söylemektedir. Kaynakların verdiği bilgilere göre Hz.
Meryem’in annesi Hanne Yüce Allah’tan bir çocuk ister ve eğer çocuğu olursa onu Süleyman Mabedi’ne
adayacağını vaat eder. (Âl-i İmran 3/ 35- 36).

43 Harman, “K.Kerim’de Hz. İsa”, 9.
44 Harman, “K.Kerim’de Hz. İsa”, 9.
45 Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, “Doketizm”, 99- 100; Pike, Encyclopedia of Religion and Religions, “Docetists”, 128
46 Bkz., Albayrak, Keldanîler ve Nasturîler, 74; Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, I.22
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Hz. Meryem’in annesi Allah’a verdiği söze bağlı kalarak kızını mabedin hizmetine verir. Ancak
bakımı konusunda din adamları arasında anlaşmazlık çıkar ve kur’aya başvururlar. Kur’a Hz. Zekeriya’ya
çıkar ve Hz. Meryem Zekeriya’nın himayesinde mabede bitişik bir odada zikir ve ibadetle meşgul olarak
hayatını sürdürür. Kur’an bu durumu ve Hz. Meryem’in iffetinin ve ibadetlerinin sonucunda, kendisine
mevsimsiz yiyecek ikram edilmesi gibi Allah’ın özel lutuf ve ihsanlarına kavuştuğunu anlatır. (Âl-i
İmran 3/ 37).
İşte bu şekilde manevi bir hayat sürerek yaşayan Hz. Meryem ailesinden uzak yalnız başına
ibadetle meşgul iken Allah’ın Ruhu’nu (Cebrail’i) güzel ve yakışıklı bir genç şeklinde karşısında görünce
ondan Allah’a sığınır. Cebrail, korkmamasını, kendisinin ona bir erkek çocuk bağışlamak üzere Allah
tarafından gönderilen bir elçi olduğunu bildirir. Hz. Meryem, kendisine bir erkek eli değmemiş iken
bunun nasıl olacağını sorunca Cebrail, bunun Allah’a kolay olduğunu söyler. (Meryem 19/16- 21).
Hz. Meryem’in Hz. İsa ile müjdelenmesiyle ilgili olarak İncil ve Kur’an’daki bilgiler arasında
benzerlikler ve farklılıklar vardır. Her iki kutsal kitapta da Hz. Meryem bakiredir. Ancak İncillere göre
Yusuf adlı birisi ile nişanlıdır. Kur’an ise Yusuf figüründen söz etmez. Hz. Zekeriya’nın himayesinde
olduğunu bildirir. Luka İncili’nde (1: 26- 27) Hz. Meryem’e müjde getiren melek Cebrail ile hamile
kalmasına vesile olan Kutsal Ruh aynı değildir. Yukarıdaki Kur’an ayetinde ise “Ruhumuzu (Cebrail’i)
göndermiştik de ona tam bir insan olarak görünmüştü” (Meryem 19/ 17) denilen Ruhun Cebrail olduğu
kabul edilir.47 Fahreddin Razi’ye (ö. 1209) göre Kutsal Ruhun Cebrail olduğuna delil “Onu Kutsal Ruh
rabbinden Hak olarak indirdi” (Nahl 16/102) ayetidir.48
Hz. Meryem böylece Hz. İsa’ya hamile kalmış ve insanlardan ayrı ıssız bir yerde çocuğunu
doğurmuştur. Bu olay ve peşinden gelişen hadiseler Kur’an’da şöyle anlatılır:
“Meryem oğluna gebe kaldı, o hâliyle uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının
dibine gitmeğe mecbur etti. ‘Keşke ben bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim’ dedi. Onun
altından bir ses kendisine şöyle seslendi: ‘Sakın üzülme, Rabbin içinde bulunanı şerefli kılmıştır. Hurma
ağacını kendine doğru silkele, üstüne taze hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini
görecek olursan ‘Ben Rahman için oruç adadım, bugün hiçbir insanla konuşmayacağım’ de. Çocuğu
alıp kavmine getirdi, onlar: ‘Meryem! Utanılacak bir şey yaptın. Ey Harun’un kız kardeşi! Baban kötü
bir kimse değildi, annen de iffetsiz değildi’ dediler. Meryem çocuğu gösterdi. ‘Biz beşikteki çocukla nasıl
konuşabiliriz?’ dediler. Çocuk; ‘Ben şüphesiz Allah’ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber
yaptı, nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekât vermemi
ve anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı. Doğduğum günde, öleceğim
günde, dirileceğim günde bana selam olsun’ dedi. İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem oğlu İsa
gerçek söze göre budur. Allah çocuk edinmez, O münezzehtir. Bir işin olmasına hükmederse ona ancak
‘ol’ der, o da olur.” (Meryem 19/ 16- 26).

47 Harman, “K.Kerim’de Hz. İsa”, 6.
48 Razi, Tefsir-i Kebir, mtn. VI. 217/ trc. V.392- 393.
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Kur’an’da Hz. İsa’nın mucizevî doğumu bu şekilde anlatılır. İncillerdeki anlatım ise epey
farklıdır. En önemli benzerlik Kutsal Ruh vasıtasıyla babasız dünyaya gelmesidir.
İncil’e göre Tanrı, melek Cebrail’i Hz. Meryem’e gönderip Kutsal Ruh’un üzerine geleceğini,
Rabbin gücünün onu gölgeleyerek dünyanın kurtarıcısını doğuracağını müjdeler. Böylece doğacak
olana “Tanrı oğlu” denileceğini söyler. (Luka 1: 26- 35). Hz. Meryem, o sırada marangoz Yusuf ile
nişanlıdır. Yusuf, Hz. Meryem’in hamile olduğunu fark edince, doğru bir adam olduğu ve O’nu herkesin
önünde rezil etmek istemediği için gizlice boşamak ister. Ancak rüyasında bir meleğin, Hz. Meryem’in
rahminde oluşanın Kutsal Ruh’tan olduğunu söylemesi üzerine, bundan vazgeçer. (Matta 1: 18- 21).
Hz. Meryem’in Yusuf’la evliliğinden önce Hz. İsa’ya hamile kalması sebebiyle günümüz
mezheplerinin çoğu Yusuf’u Hz. İsa’nın biyolojik babası olarak kabul etmezler.49 Markos İnciline
göre, Hz. İsa’nın dört erkek kardeşi ve kız kardeşleri vardır: “Meryem’in oğlu, Yakub, Yose, Yahuda
ve Simon’un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada, aramızda yaşamıyorlar mı?”.
(Markos 6: 3). Matta İncili de aynı kardeşlerinden söz eder. (Matta 13: 55- 56). Yuhanna da “İsa’nın
kardeşlerinin kendisine Yahudiye’ye gitmelerini tavsiye ettiklerini ve kardeşlerinin bile kendisine
iman etmediklerini” belirtir, ancak isimlerinden ve sayılarından söz etmez. (Yuhanna 7: 3- 5). Luka
İncili’ndeki ifade ise aynen şöyledir: “İsa’nın annesiyle kardeşleri ona geldiler. Ama kalabalıktan ötürü
kendisine yaklaşamadılar. İsa’ya ‘Annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seni görmek istiyorlar’ diye
haber verildi. İsa haberi getirenlere şöyle karşılık verdi: ‘Annemle kardeşlerim, Tanrı’nın sözünü duyup
yerine getirenlerdir’ ”. (Luka 8: 19- 21). Görüldüğü gibi burada da isimlerinden ve sayılarından söz
edilmemektedir.
İncillerde geçen Hz. İsa’nın kardeşlerinin, Onunla akrabalık bağı içerdiği şeklindeki çeşitli
yorumlar ilk kilisede ortaya çıkmıştır. Epiphanius’a (y. 315- 403) göre Hz. İsa’nın kardeşleri Yusuf’un
ilk evliliğinden olan çocuklarıdır. Jerome’a (340- 420) göre ise kuzenleridir. Helvidius (y. 380’ler)
tarafından dile getirilen ve Hz. Meryem ile Yusuf’un evliliğinin doğal sonucu kabul edilen görüşe göre
onlar Hz. Meryem’in, Hz. İsa’dan sonra Yusuf’tan olan çocuklarıdır ve Hz. İsa’nın anne bir kardeşleri
olmaktadır.50
Bu konuda mezhepler arasında da görüş farklılıkları bulunmaktadır. Katolikler ve Ortodokslar
Hz. Meryem’in sürekli bakireliğini ve Tanrı’nın annesi olduğunu savunurlar. Ortodokslar, Hz. İsa’nın
kardeşlerinin Yusuf’un bir başka kadından olan çocukları olduğu tezini kabul ederken Katolikler,
onların Hz. Meryem’in yakın akrabalarının çocukları olduğu inancındadırlar. Onlar, Yusuf Meryem
evliliğinin formalite bir evlilik olduğunu, Yusuf’la Meryem’in iki kardeş gibi bir evde yaşadıklarını, Hz.
İsa’ya isnat edilen erkek ve kız kardeşlerinin manevi kardeşleri olduklarını savunurlar. Protestanlar ise
bu evliliği gerçek bir evlilik sayarak Hz. Meryem’in, Hz. İsa’nın doğumundan sonraki safhada Yusuf’tan
çocukları olduğunu kabul ederler.51
49 Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, 297
50 Barker (Gen. Ed.), Nasb Study Bible, 1388, 1477
51 Tümer, Hıristiyanlıkta ve İslamda Hz. Meryem, 139, 145; Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, 298
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İslamiyet, Katolikler ve Ortodokslarla paralel olarak Hz. Meryem’in devamlı bakireliğini kabul
eder. Kur’an, Hz. İsa’nın doğumu konusunda Katolik mezhebinin görüşüne paralel, Hz. İsa’nın babasız
olarak Hz. Meryem’de yaratıldığını, Hz. Meryem’in de iffetli bir kadın olduğunu; Hz. Adem’i annesiz
ve babasız yaratan için, onu babasız yaratmanın çok daha kolay olduğunu söyler. (Al-i İmran 56 vd.).
Kur’an Hz. İsa’dan sonraki safha hakkında bilgi vermez ve Yusuf’la evliliğinden de söz etmez.
52

Yusuf’la Meryem nüfus sayımı için, Yusuf’un Davut’un soyundan olması dolayısıyla Celile’nin
Nasıra kentinden Yahudiye bölgesine Davut’un kenti Beytlehem’e gelirler. Hz. İsa, Beytlehem’de Yûsuf
ile Meryem’in indikleri bir hanın hayvanların kaldığı kısmında dünyaya gelir. Hz. Meryem oğlunu
kundağa sarıp bir yemliğe yatırır. Çünkü handa yer yoktur. (Luka 2: 1- 7).
Hz. İsa’nın doğduğu gece Allah’ın Meleği, sürülerinin yanında geceleyen bazı çobanlara gö
rünüp Hz. İsa’nın doğumunu müjdeler. Çobanlar, işaret edilen yere gidince, orada yeni doğan çocuğu
bulurlar, Tanrıyı yüceltip överek sürülerinin başına dönerler. Hz. Isa, sekiz günlük iken sünnet edilir,
kendisine İsa (Yesû’) adı verilir. Bu, ona, doğacağını müjdeleyen melek tarafından verilen isimdir.
(Luka 2: 8- 21).
Doğumundan birkaç gün sonra yıldızbilimcilerinden bir grup Kudüs’e gelir. Bunlar, gökyüzünde
yeni doğan bir çocuğun yıldızını gördüklerini ve onun, ileride geleceği beklenen Yahudi kralı olacağını
ve ona tapınmaya geldiklerini söylerler. Yahudi kralı Hirodes bunu duyunca kendi geleceğinden endişe
ederek kendisi de Yeruşelim halkı da tedirgin olur. Yahudi din bilginlerini ve başkahinleri toplayarak
Mesih’in nerede doğacağını sorar. Onlar “Beytlehem” deyince yıldızbilimcileri çağırarak onlardan
yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrenir. Onları, “Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana
haber verin, ben de gelip ona tapınayım” diyerek Beytlehem’e gönderir. Oysa içindeki niyeti çocuğu
öldürmektir. Yıldızbilimciler doğuda gördükleri yıldızı takip ederek Hz. İsa’yı bulurlar. Ona tapınarak
hediyelerini sunarlar. Sonra görmüş oldukları bir düşte Hirodes’in yanına dönmemeleri için uyarılınca
başka yoldan ülkelerine dönerler. (Matta 2: 1- 12). İncil’deki bundan sonraki anlatımlar Hz. İsa’nın
doğumundan sonraki olaylardır.
II.
Konevî’nin söz konusu ettiği konulardan birisi Hz. İsa’nın “kelime” ve “ruh” oluşudur. Kur’an’da
üç ayette Hz. İsa’nın Allah’ın kelimesi/Allah’tan bir kelime olduğu belirtilmektedir:
“Zekeriyya mabedde namaz kılarken melekler ona, ‘Allah sana, Allah’tan bir ‘kelime’yi
doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler’ diye ünlediler.”
(Âl-i İmran 3/39).
“Melekler şöyle demişti: ‘Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor ki, adı

52 Tümer, Hıristiyanlıkta ve İslamda Hz. Meryem, 176
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Meryem oğlu İsa Mesih’dir; dünyada da ahirette de itibarlı, aynı zamanda Allah’a çok yakınlardandır’
”. (Âl-i İmran 3/45).
“Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın elçisi, Meryem’e atmış olduğu (ilka ettiği) kelimesi ve
O’ndan bir ruhtur.” (Nisa 4/171).
Hz. İsa’nın Allah’tan bir kelime oluşu, genel bir kabul olarak, Allah’ın “kün” (ol) emrinin/
kelimesinin gerçekleşmesi ve Hz. İsa’nın peygamberliği şeklinde açıklanmaktadır.53
Fahreddin Razi yukarıdaki ayetlerin tefsirinde “kelime”nin ne olduğunu geniş olarak izah
etmektedir. Biz bu izahlardan önemli gördüğümüz iki tanesini alacağız:
1. Her çocuk (hatta her şey) Allah’ın “kün” (ol) emri ile yaratılmış ise de Hz. İsa için adeten ve
örfen bilinen sebep olan baba faktörü yoktur. Allah onu bir baba vasıtası olmadan mücerred ol kelimesi
ve emriyle yaratmıştır. Bu sebeple onun meydana gelmesinin bu kelimeye nispeti daha mükemmel ve
daha tamdır. Böylece Hz. İsa kelimenin kendisi gibi kabul edilmiştir.
2. Hz. İsa mucizevî olarak henüz beşikte iken konuşmuştur. Böylece O konuşma/kelime
hususunda büyük bir dereceye ulaşmıştır. Bu yüzden de “kelime” diye adlandırılmıştır.54
Elmalı’nın kelime ile ilgili izahları da şöyledir: “Ağızdan çıkan manalı sesler veya kitapta yazılan
mânâlı yazılar kelime olduğu gibi, âleme bir bakıldığı zaman, bakışta seçkinleşen ve gözden gönüle geçip
duygu tesiri altında az-çok bir mânâ telkin eden varlıklar ve görünen yaratıklar da birer kelimedirler ki
Hz. İsa da bunlardan biri idi ve Hz. Meryem’e böyle bir tesir ile geldi. Burada kelimenin nekre (belirsiz)
olarak getirilmesi şu nükteleri ifade eder: Evvela bu kelime tanınmadık, garip, âdet dışı bir kelimedir.
Ve bu sebeple Hz. İsa’nın hüviyetini teşkil eder. Gerçekte Hz. İsa’nın yaratılışı bilinen âdetin dışındadır.
Allah Teâlâ’nın daha başka kelimeleri bulunduğu unutulmamalıdır: ‘De ki: Rabbimin kelimelerini
(sözlerini) yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin kelimeleri (sözleri) tükenmeden önce, deniz
tükenir. Yardım için bir o kadarını daha getirsek (yine yetmez)’. (Kehf, 18/109). Hz. İsa, Allah’tan bir
kelimedir, fakat kelimelerin tümü değildir.”55
Biz, burada Hz. İsa’nın Kelimetullah olması ile ilgili Konevî’nin bir açılımına dikkat çekmek
istiyoruz. Konevî Hz. Meryem’in susmasının Hz. İsa’nın beşikte konuşmasının sebeplerinden biri
olduğunu söylemektedir.56 Yani Hz. Meryem, Allah’ın emrine uyarak susunca, konuşma işi ilahi bir
mucize olarak Hz. İsa’ya kalmıştır. Konevî burada daha beşikte iken Hz. İsa’nın Kelimetullah olarak
konuşmasına dikkat çekmektedir. Yani Hz. İsa’nın Kelimetullah olarak ilk tezahürü beşikte konuşmasıyla
başlamıştır. Şüphesiz o anda kendiliğinden değil Allah’ın vahyi ile konuşmuştur.

53 Harman, “K.Kerim’de Hz. İsa”, 10.
54 Razi’nin kelime hakkındaki görüşlerinin açıklaması için bkz., Tefsir-i Kebir, mtn. VIII. 37- 38/ trc. VI. 291- 292, mtn. VIII. 50- 51/ trc.
VI. 312- 313, mtn. XI. 115/ trc. VIII. 426.
55 Elmalılı, Hak Dini, II. 1101- 1102.
56 Konevî, Fükûk, mtn. 292 / trc. 128.
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Hz. İsa’nın Allah’tan bir ruh/ Ruhullah olduğunu gösteren ayetler de şunlardır:
“Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın elçisi, Meryem’e atmış olduğu kelimesi ve O’ndan bir
ruhtur.” (Nisa 4/ 171).
“O namusunu korumuş olan (Meryem)i de an; ona ruhumuzdan bir çocuk üflemiş, kendisini
ve oğlunu alemlere bir ibret yapmıştık. (Enbiya 21/91).
“Biz, ona ruhumuzdan üfledik.” (Tahrim 66/ 12).
Razi Hz. İsa’nın Allah’tan bir Ruh olması ile ilgili de çeşitli izahlar yapmaktadır. Biz “Kelime”de
olduğu gibi “Ruh”la ilgili de önemli gördüğümüz iki izahını burada zikredeceğiz:
1. Arapçada ruh kelimesi üflemek manasına gelir. Nitekim ruh ile rîh (rüzgar) aynı kökten bir
birine yakın iki kelimedir. Buna göre ruh, Cebrail’in üflemesinden ibaret olup, “minhu” (ondan) sözü
de Cebrail tarafından yapılan bu üflemenin Allah’ın emri ile olduğunu gösterir. Buna binaen de bu
üfleme sanki Allah’tan olmuş olur.
2. Ruh kelimesi nekre (belirsiz) bir kelime olup, buradaki tenvin tazim (büyüklük) ifade
etmektedir. Buna göre mana “kudsi, yüce ve şerefli ruhlardan bir ruh” şeklinde olur.57
Elmalılı da ruh ile ilgili olarak şöyle demiştir: “Hz. İsa Allah tarafından bir ruhtur ki Allah
bununla birçok ölü kalblere hayat vermiştir.”58
Biz, Hz. İsa’nın Ruhullah olması ile ilgili de yine Konevî’nin bir açılımına dikkat çekmek
istiyoruz. Konevî İbn Arabî gibi, Hz. İsa’daki, Cebrail’e/Ruh’a nispeti dolayısıyla ruhun özelliklerinden
biri olan ölüleri diriltme kabiliyetine dikkat çekmektedir. Konevî bu noktada üstadı İbn Arabî’yi
destekleyerek Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesinin sebebinin kendisinde hamurlaşmış ruhani gücün
baskınlığı olduğunu belirtir.59 Bununla Hz. İsa’nın Ruhullah olarak kendisinde ruhi kuvvetlerin baskın
olduğunu, dolayısıyla diğer insanlar gibi her zaman maddi vasıtalara ihtiyaç duymadığını kastediyor olsa
gerektir. Bundan dolayı Hz. İsa, diğer insanlar için mümkün olmayan ölüleri diriltmek gibi zahiren ve
maddeten imkânsız olan şeyleri kendisinde bulunan bu ruhani özelliği ile Allah’tan bir mucize olarak
gerçekleştirmiştir.
İslam teolojisinde Hz. İsa’nın Kelime/Kelam olması anlayışının Hıristiyan Kristolojisindeki
karşılığı Onun, Tanrısal Kelamın bedenleşmiş şekli olarak Logos/Kelime/Kelam olması anlayışıdır. Logos
meselesi aynı zamanda Hıristiyanlıkta hulul/inkarnasyon kavramıyla iç içe bir anlam kazanmıştır.
Logos anlayışının ilk sistemli kullanımına MÖ. VI. yüzyılın sonlarına doğru Heraclitus’ta
(y. 530- 470) rastlanmaktadır. Heraclitus’a göre Logos, âlemi düzenleyen ilahi kanundur ve âlemdeki
57 Razi, Tefsir-i Kebir, mtn. XI. 115- 116/ trc. VIII. 427
58 Elmalılı, Hak Dini, III. 1536- 1537.
59 Konevî, Fükûk, mtn. 266 / trc. 102.
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değişimin yanı sıra değişmeyen denge düzenidir. Ateş maddi alemdeki asli unsurdur, her şey ondan
kaynaklanır. Ruhun gücü ve mükemmelliği, kozmik ateş, evrensel akıl ya da Logos tarafından
beslenmesine bağlıdır.60
MÖ. III. yüzyıldan sonra da Stoacıların Logos anlayışı karşımıza çıkmaktadır. Stoacı logos
anlayışı Hıristiyan felsefesini büyük ölçüde etkilemiştir. Panteist temele dayalı Stoacı sistemde Logos,
evrendeki içkin akıl, yani Tanrı iken “Logos Spermatikos” ise Tanrı’nın evrende bulunan gücüdür.
Stoacılar aynı zamanda “düşünce”ye tekabül eden “Potansiyel Logos” ve “Kelime” ye denk düşen “Aktif
Logos” ayrımı yapmışlardır.61
Yahudi filozofu Philon (y. M.Ö. 20- M.S. 50) ise, Stoacılann Logos görüşünden etkilenerek
Helenistik Yahudiliğin mihenk taşını oluşturmuştur. Çünkü bu dönemde Yunan felsefesiyle yoğrulan
Eski Ahit anlayışı kendisini en özgün şekilde Helenistik Yahudiliğin önemli bir siması olan Philon’da
göstermektedir. Philon, Platon’un idealar görüşünden etkilenerek Eski Ahit kavramlarını alegorik
şekilde yorumlamıştır. Philon’a göre insanla Tanrı arasında aracılık yapan ilahi fikirler toplamından
ibaret olan Logos için üç aşama vardır: Tanrı ile özdeş olan Tann’nın zihni, ilk yaratılan gayri cismani
varlık, âlemde içkin olan Logos. Logos, Hıristiyan teolojisiyle idealar âleminden çıkarak Hz. İsa ile
özdeşleştirilmiş, buradan da Teslis anlayışına girmiştir.62
Logos doktrini Hıristiyanlığın Kristoloji anlayışının oluşmasında önemli rol oynamıştır.
Kilise, Yuhanna İncili’ne ve Pavlus’un Galatyalılara Mektubundaki ifadelerine dayanarak “Hz. İsa’nın,
Tanrısal Kelam/Logos olarak Tanrı’nın yeryüzündeki bedenleşmesi şeklindeki hulul/enkarnasyon
inancını” kabul etmiştir.63 Bugün de bu inançlar birer doğma olarak Katolik, Ortodoks ve Protestan
mezheplerince aynen kabul edilmektedir. Hıristiyan kutsal kitabındaki Logos’a mesned olan adı geçen
metinler şunlardır: “Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve söz Tanrı’ydı. Başlangıçta O,
Tanrı’yla birlikte’ydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam
ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Karanlık O’nu alt edemedi.” (Yuhanna 1:
1- 5).
“Görünmez ‘Tanrı’nın görüntüsü’ tüm varlıkların ilk doğanı odur, çünkü göklerde ve yeryüzünde,
görünen ve görünmeyen, gerek tahtlar, gerek hakimiyetler, gerek riyasetler, gerek hükümetler, bütün
şeyler onda yaratıldı; bütün şeyler onun vasıtası ile ve onun için yaratılmıştır; hepsinden evyel olan
kendisidir ve bütün şeyler onda kaimdir. Ve bedenin yani kilisenin başı kendisidir, her şeyde faik olan
kendisi olsun diye, başlangıçta ve ölülerden ilk doğan odur. Çünkü bütün doluluğun onda mukim
olmasına, ve onun haçının kam ile sulh etmiş olarak onun vasıtası ile gerek yeryüzünde olan şeyleri,
gerek göklerde olan şeyleri, onun vasıtasıyla bütün şeyleri kendisiyle barıştırmaya Baba razı oldu.”
(Galatyalılara Mektup 4: 4- 5).
60 Avcı, Erken Dönem Hıristiyan Teolojisinde Logos Doktrini, 10- 12, 75; Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, “Heraklit”, 166.
61 Avcı, Erken Dönem Hıristiyan Teolojisinde Logos Doktrini, 12- 13, 75
62 Avcı, Erken Dönem Hıristiyan Teolojisinde Logos Doktrini, 27- 32, 75; Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, “Logos”, 237.
63 Logos hakkında geniş bilgi için bkz., Helsel, “Logos”, 449; Sproul, Essential Truths of The Christian Faith, 88; Rawlinson, The
Christian Belief in Christ, 94- 95
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Biz, Hz. İsa’nın Kelime/Kelam/Logos ve Ruhullah olması ile ilgili görüşlerimizi müstakil bir
makalede söz konusu etmeyi düşündüğümüz için burada bu kadarıyla yetiniyoruz.
III.
Konevî, Hz. İsa’nın ölüleri diriltme mucizesinden bahsetmiştir. Bu mucize aşağıda geleceği gibi
hem Kur’an’da hem de İncillerde geçmektedir.
Kur’an’da Hz. İsa’nın birçok mucizesinden söz edilir. Her şeyden önce O’nun babasız doğumu
(Al-i İmran 3/ 59; Meryem 19/ 17- 27; Enbiya 21/ 91), beşikte iken konuşması (Al-i İmran 3/ 46; Meryem
19/ 27- 33) ve O’nun duasıyla Allah’ın, havarilerine gökten sofra indirmesi (Maide 5/ 112- 114) başlı
başına birer mucizedir. Diğer mucizelerinden Kur’an’da şöyle bahsedilir:
“Meryem oğlu İsa’ya da açık deliller verdik ve onu Kutsal Ruh (Cebrail) ile destekledik.”
(Bakara 2/ 87, 253).
“Allah onu İsrail oğullarına (şöyle diyen) bir peygamber olarak gönderdi: ‘Şüphesiz ki ben size
Rabbinizden bir ayet (mucize, belge) getirdim: Size, kuş biçiminde çamurdan bir şey yaparım da içine
üflerim, Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm. Allah’ın izniyle ölüleri
diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız size haber veririm’.” (Al-i İmran 3/ 49).
“Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Kutsal Ruh (Cebrail)
ile desteklemiştim. Beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve
İncil’i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapmış ve ona üflemiştin, o da iznimle
kuş olmuştu. Anadan doğma körü ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle iyileştiriyordun.
Ölüleri iznimle (hayata) çıkarmıştın.” (Maide 5/ 110).
Yukarıda söz konusu edilen Kur’an ayetleri ışığında Hz. İsa’nın mucizeleri; babasız doğumu,
beşikte iken konuşması, duasıyla gökten sofra inmesi, çamurdan kuş yaparak canlandırması, tedavileri
imkansız olan körleri ve alacalıları iyileştirmesi, evlerde yapılanları ve biriktirilenleri haber vermesi,
dahası ölüleri bile diriltmesidir.
Hz. Muhammed’in hadislerinde de Hz. İsa’nın bazı mucizelerine değinilir. Bu meyanda Hz.
İsa’ya doğumu sırasında Şeytan’ın dokunamadığı belirtilmiştir: “Yeni doğan her insan yavrusuna,
doğduğu anda Şeytan mutlaka dokunur. Yavru, onun dokunması sebebiyle bağırarak ağlar. Meryem
ve onun oğlu İsa bundan hariçtir.” Hadisin ravisi Ebu Hüreyre sözüne devamla “İsterseniz şu ayeti de
okuyun” dedi: “Ben onu da soyunu da kovulmuş Şeytandan sana sığındırırım”. (Âl-i İmran, 3/ 36)64
Hz Peygamber bir hadisinde de üç kişi dışında hiç kimsenin beşikte iken konuşmadığını
64 Buhari, “Tefsir”, “Âl-i İmran” 2; Müslim, “Fedail”, 146, 2366.

146

SADREDDİN KONEVÎ’NİN HZ. İSA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN MÜSLÜMAN VE HIRİSTİYAN TEOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
HİDAYET IŞIK

haber vermiştir. Bunlardan birisi Meryem oğlu İsa, diğer ikisi de İsrail oğulları zamanında yaşamış
iki çocuktur. Cüreyc isimli bir abid, annesine karşı yaptığı bir saygısızlıktan dolayı zina iftirasına
maruz kalmış, ancak zinadan doğan çocuğun beşikte konuşup kendisini temize çıkarması sonucu
kurtulmuştur. Bunun dışında annesini emen bir çocuk, at üzerinde geçen bir adama karşı annesinin
“Allah’ım oğlumu bunun gibi yap” diye dua etmesine karşın “Allah’ım beni bunun gibi yapma” diye
dua etmiştir. Sonra yanlarından geçen bir kalabalığın bir cariyeyi zina ile suçlamaları üzerine çocuğun
annesinin bu sefer “Allah’ım çocuğumu bunun gibi yapma” diye dua etmesine karşılık çocuk bu sefer
de “Allah’ım beni bunun gibi yap” demiştir. Böylelikle anne-evlat karşılıklı konuşmaya başlamışlar,
çocuk annesine o atlının cebbâr zalim birisi olduğunu, cariyenin ise zina ve hırsızlık yüzünden iftiraya
uğradığını söylemiştir.65
Kilisenin kanonik saydığı dört İncilde de Hz. İsa’nın sayısız mucizesi anlatılmaktadır. Babasız
doğumu (Matta 1: 18- 25; Luka 2: 1- 7) başta olmak üzere halk arasında rastlanan her hastalığı
iyileştirmesi (Matta 4: 23, 8: 14- 17; Luka 4: 38- 41, 6: 17- 19; Markos 1: 29- 34), Zeytin dağındaki
vaazından sonra bir cüzamlıyı iyi etmesi ((Markos 1: 40- 45; Luka 5: 12- 16) sinoptik İncillerin hemen
başında anlatılan mucizelerindendir. Yuhanna İncili (2: 1- 11) ise Celile’nin Kana köyündeki bir
düğünde suyu şaraba çevirmesini Hz. İsa’nın ilk mucizesi olarak sunar. Matta (8: 5- 13) ve Luka’nın
(7: 1- 10) anlattığına göre Kefarnahum’da bir yüzbaşı felç olan uşağını iyileştirmesi için kendisine
başvurur. Hz. İsa’nın “gelip onu iyileştireceğim” sözüne karşılık yüzbaşı, İsa’nın onun evine girmesine
layık olmadığını, uzaktan söyleyeceği bir buyrukla uşağının iyileşeceğini, kendisinin de buyruğundaki
askerlere böyle emir verdiğini söyler. İsa bunun üzerine “İsrail’de böyle imanı olan birini görmediğini”
söyler ve uzaktan bir sözle uşağı iyileştirir.
Göldeki fırtınayı durdurması (Matta 8: 23- 27; Markos 4: 35- 41; Luka 8: 22- 25), iki cinlinin
(Matta 8: 28- 34; Markos 5: 1- 20; Luka 8: 26- 39) ve bir felçlinin iyileştirilmesi (Matta 9: 1- 8; Markos
2: 1- 12; Luka 5: 17- 26), iki körün gözlerinin açılması Hz. İsa’nın diğer mucizelerindendir.
Bir defasında beş ekmek iki balıkla beş bin kişiyi doyururken (Matta 14: 13- 21; Luka 9: 1017; Yuhanna 6: 1- 14) diğer bir seferinde yedi ekmek ve birkaç küçük balıkla dört bin kişiyi doyurması
(Matta 15: 29- 39; Markos 8: 1- 10) Hz. İsa’nın İncillerde geçen diğer mucizelerindendir. Bu olay,
Kur’an’da geçtiği şekilde Allah’ın, Hz. İsa’nın havarilerine gökten sofra indirmesi (Maide 5/ 112- 114)
olayının İncil’deki değişik bir versiyonu olarak düşünülebilir.
Hz. İsa’nın su üstünde yürümesi olayı (Matta 14: 22- 33; Markos 6: 45- 56; Yuhanna 6: 16- 21)
yine O’nun mucizeleri arasındadır. Hatta Petrus da bunun üzerine suyun üstünde yürümek istemiş,
ancak rüzgarın güçlü estiğini görünce korkup batmaya başlamış, Hz. İsa elini uzatıp onu kurtarmıştır.
(Matta 14: 28- 30).
Hz. İsa’nın, Kudüs’te ölüp üç gün sonra dirileceğini üç defa haber vermesi (Matta 16: 21, 17:
65 Buhari, “Enbiya” 50, “Amil fi’s-Salât” 7; Müslim, “Birr” 7, 8, (2550).
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22- 23, 20: 17- 19; Markos 8: 31, 9: 30- 32, 10: 32- 34; Luka 9: 22- 27, 43- 45, 18: 31- 34), Tabor dağında
transfigüre olarak yüzünün güneş gibi parlak, elbiselerinin ışık gibi bembeyaz olması (Matta 17: 1- 2;
Markos 9: 2- 3; Luka 9: 29) diğer mucizeleri arasındadır.
Hz. İsa İncillere göre bütün bu mucizelerinin dışında Eriha’dan ayrıldığı sırada iki körün
gözlerini açmış (Matta 20: 29- 34; Markos 10: 46- 52; Luka 18: 35- 43), bedduasıyla incir ağacını
kurutmuş (Matta 21: 18- 20; Markos 11: 12- 14, 20- 24), Yahuda İskaryot’un ihanetini haber vermiş
(Matta 26: 20- 25; Markos 14: 10; Luka 22: 3- 6), Petrus’un kendisini tanıdığını geceleyin horoz
ötmeden önce üç kez inkâr edeceğini bildirmiştir. (Matta 26: 34; Markos 14: 27- 31; Luka 22: 31- 34;
Yuhanna 13: 36- 38).
Hz. İsa’nın çarmıhta ölümünden üç gün sonra dirilerek havarilerine görünmesi İncillerin
sonunda anlatılan (Matta 28: 1- 10; Markos 16: 1- 14; Luka 24: 1- 8, 36- 49; Yuhanna 20: 1- 23) son
mucizesidir. Ancak yukarıda zikrettiğimiz gibi Hz. İsa’nın çarmıha gerilmiş olması Kur’an’a göre (Nisâ
4/157) doğru değildir.
Görüldüğü gibi Hz. İsa’nın yukarıda söz konusu edilen mucizeleri sinoptik İncillerde hemen
hemen ortak olan mucizelerdir. Bunun yanında İncilllerin birinde zikredilip diğerlerinde zikredilmeyen
mucizeleri de bulunmaktadır. Matta’da iki körün gözlerini açtığı ve dilsiz bir cinlinin dilini çözdüğü (9:
27- 34); Markos’ta Celile Gölü’nün kıyısında sağır bir adamı (7: 31- 35) ve Beytsayda’da kör bir adamı
iyileştirdiği (8: 22-26); Luka’da Nain kentinde dul bir kadının oğlunu dirilttiği (7: 11- 15), on sekiz
yıldır acı çeken beli bükük bir kadını (13: 10- 13) ve Kudüs’e giderken yolda gördüğü on cüzzamlıyı
iyileştirdiği (17: 11-18); Yuhanna’da ise yukarıda geçtiği üzere Kana’daki bir düğünde suyu şaraba
çevirdiği (2: 1- 11), yine Kana’da bir memurun oğlunu (4: 46- 54) ve Kudüs’te otuz sekiz yıldır hasta
olan bir kötürümü iyileştirdiği (5: 1-14), kör bir adamın gözlerini açtığı (9: 1- 7), Mecdelli Meryem’in
kardeşi Lazar’ı öldükten dört gün sonra dirilttiği (11: 1- 46) yazılıdır.
Kanonik İncillerden başka apokrif İncillerde de Hz. İsa’nın bazı mucizeleri anlatılır. Örneğin;
İbranice Tomas İncili’ne göre, beş yaşında bir derenin kenarında çamurla oynarken on iki serçe figürü
yapmış, o günün cumartesi oluşu sebebiyle babası sayılan Yusuf’a şikayet edilmiş, Yusuf İsa’nın yanına
gelip Onu azarladığında, İsa’nın “gidiniz” sözü üzerine serçeler gerçek kuşa dönüşerek ve bağrışarak
uçup gitmişler, Yahudiler bunu görünce şaşırıp gitmişlerdir. (İbrani Tomas İncili, II. Bab).66 Aynı İncil’de
çocuk yaşta iken damdan düşen bir çocuğu, kan kaybından ölen bir adamı ve Yusuf’un komşularından
ölen bir çocuğu dirilttiği (IX., X., XVII. Bablar) anlatılır. Yine aynı İncil’in Paris elyazmasında geçtiği
şekilde Salem isimli bir boyacının atölyesinin önünde çocuklarla oynarken içeri girerek boyanmak
üzere getirilen kumaşların hepsini bir tek kazana atmış, mucize eseri olarak da her bir kumaşı sahibinin
istediği renkte kazandan çıkarmıştır.67 Söz konusu son mucizesi İslamî kaynaklara dahi girmiş, örneğin;
Mevlâna’nın Mesnevî’sinde de (beyit: 500- 501) anlatılmıştır.
66 Bkz., Sarıkçıoğlu, “Hıristiyanlarda Çocukluk İncilleri”, Türkiye 1. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 24-25 1992, Samsun,
25
67 Bkz., Sarıkçıoğlu, “Hıristiyanlarda Çocukluk İncilleri”, 33

148

SADREDDİN KONEVÎ’NİN HZ. İSA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN MÜSLÜMAN VE HIRİSTİYAN TEOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
HİDAYET IŞIK

Görüldüğü gibi, Hz. İsa’nın Kur’an’daki mucizelerinden ölüleri diriltmesi kanonik ve apokrif
İncillerde yer almaktadır. Beşikte konuşması ise İncillerde yer almamaktadır. Çamurdan kuş yapıp
uçurması da kanonik İncillerde değil, apokrif Tomas İncili’nde geçmektedir.
IV.
Konevî, Hz. İsa’nın hâtem/son olduğunu, bundan dolayı Muhammedî şeriat dairesinde
bulunduğunu ve ahir zamanda dünyaya nüzul ederek Deccal’ı öldüreceğini söylemiştir. Bunun için de
hem ruhu hem de cesediyle birlikte semaya yükseldiğine işaret etmiştir.
Kur’an’da Hz. İsa’nın urucu ve nüzulu ile ilgili ayetler Müslüman bilginler arasında tartışmalara
yol açmış ve görüş farklılığına neden olmuştur.
Her şeyden önce, Hz. İsa’nın göğe yükseltilişi hakkında Müslüman bilginler arasında üç görüş
bulunduğunu belirtmemiz gereklidir:
1. Hz. İsa’nın hem ruhu hem de bedeni ile gökyüzüne çekildiğini, ahir zamanda Hz.
Muhammed’in şeriatıyla hükmetmek üzere tekrar geleceğini söyleyenler.
2. Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeyip, tabii bir ölümle vefat ederek Tanrı katına yükseltildiğini
söyleyenler. Bunlara göre Hz. İsa’nın ahir zamanda tekrar dünyaya gelmesi söz konusu değildir.
3. Hz. İsa’nın çarmıha gerilmekten kurtulduktan sonra Filistin’den uzak bir yere giderek -bu
yerin Tibet olduğunu söyleyenler bulunmaktadır- hayatını orada geçirdiği ve zamanı gelince doğal
ölümle öldüğünü söyleyenler. Bunlara göre de Hz. İsa’nın tekrar dünyaya gelmesi söz konusu değildir.
Geleneksel ulemanın büyük çoğunluğu birinci grubu oluşturmakla birlikte modern bilginler
daha çok ikinci grup içerisinde yer almaktadırlar. Hz. İsa’nın urucu ile ilgili lehte ve aleyhte görüş beyan
eden her iki grup da Kur’an ayetlerine dayanırken, ahir zamanda nüzul edeceğini söyleyenler bunun
yanında hadislerden de delil getirmektedirler.
Şimdi Hz. İsa’nın nüzulü ve urucu ile ilgili önde gelen ayetler ve yorumları üzerinde duralım:
1. Konu ile ilgili üzerinde en çok tartışılan ayet, “Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim (innî
müteveffîke), seni kendime yükselteceğim (râfiuke ileyye) ve seni inkârcılardan temizleyeceğim” (Âl-i
İmran 3/55) şeklindedir.
2. Bir diğeri, “Kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. (bel
rafaahullahu ileyhi). Allah Güçlü’dür, Hakim’dir” (Nisâ 4/157-158) ayetidir.
Ayetlerdeki “Seni öldüreceğim (innî müteveffîke) ve kendi katıma yükselteceğim (râfiuke
ileyye)” ve “Allah onu kendi katına yükseltti” (bel rafaahullahi ileyhi) ifadelerinden geleneksel İslam
bilginleri Hz. İsa’nın urucuna ve nüzuluna delil çıkarmışlardır. Taberi (ö. 922), Maturidi (ö. 944),
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Kurtubî (ö. 1272), Kadı Abdulcebbâr (ö. 1024), İbn Teymiyye (ö. 1327), İbn Kesir (ö. 1372), Alûsî (ö.
1853) ve Elmalılı Hamdi Yazır (ö. 1942) söz konusu alimlerin önde gelenlerindendir.68
Burada örnekleme açısından Elmalılı’nın görüşünü zikretmek istiyoruz. Elmalılı, Hz. İsa’nın
geleceğini farklı bir zaviyeden ele almıştır. Ona göre ayetin zahir anlamı Hz. İsa’nın öldüğünü ortaya
koymaktadır. Çünkü harici bir delil ve karine olmadıkça ayetleri zahir anlamları ile yorumlamak
gereklidir. Ancak burada bizleri zahir anlamın ötesine götüren Cenab-ı Hakk’ın kafirlere karşı bir mekri/
hilesi söz konusudur. Bu da ayetin zahir anlamının ötesinde yorumlanmasını gerektirir ki buna göre Hz.
İsa’nın ruhu henüz kabzedilmemiştir. Bu durum tekrar dünyaya geldikten sonra gerçekleştirilecektir.69
Geleneksel görüşü devam ettiren bazı günümüz araştırmacıları da ayetteki teveffî/vefât
kelimesini “mevt” (öldürme) anlamında ilk defa Kur’an’ın kullandığına dikkat çekmektedirler. Buradan
hareketle, teveffî kelimesini mevt yerine mecazen ilk defa Kur’an kullandığına ve bu kelimenin hakiki
anlamında mevt/imâte olmadığına göre Kur’an’ın bu kelimeyi nerede aslî anlamda nerede mecazî
anlamda kullandığına çok iyi bakılması gerektiğini belirtmektedirler. Çünkü bu kelime Kur’an’da
her yerde aynı anlamda kullanılmamaktadır. Dahası, “Allahu yeteveffe’l-enfüse hîne mevtihâ ve’l-letî
lem temut fî menâmihâ fe yumsiku’l-letî kadâ aleyhâ’l-mevte ve yursilu’l-uhrâ ilâ ecelin musemmâ”
(Allah, o canları öldükleri zaman, ölmeyenleri de uyuduklarında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü
verdiklerini alıkor, diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salıverir) (Zümer 39/42) ayetinde
teveffî ve mevt birlikte kullanılmaktadır. Burada ölüm için mecazi anlamda teveffî ve hakiki anlamda
mevt kullanılmıştır. Eğer teveffî/vefat kelimesinde Türkçede kullandığımız anlamıyla gerçek anlamda
ölüm söz konusu olsaydı, bu ayette eceli gelmemiş insanlara ruhun yeniden iadesi söz konusu olmazdı.
Nitekim aynı ayette teveffî/vefat mutlak ölüm anlamında değil uyku anlamında da kullanılmıştır.70
3. Çarmıh ayetinin devamında Allah, “Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce
ona (Hz. İsa’ya) iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir” (Nisâ 4/159)
demektedir.
Bu ayet üzerinde de değişik yorumlar yapılmıştır. Ayetteki (le yü’minenne bihî-Muhakkak ona
iman edecekler) “Hu” (O) zamirinin Kur’an’a raci olması muhtemel iken ayetin siyak ve sibakından
Hz. İsa’ya raci olması daha muhtemel görülmüştür. Bu durumda Ehl-i kitabın ona inanması için Hz.
İsa’nın kıyametten önce tekrar gelmesi, bunun için de diri olması gerekir. Çünkü Hz. İsa’nın hayatında
bu durum gerçekleşmemiştir. Aynı şekilde “kable mevtihî” (ölümünden önce) ifadesindeki “Hu” (O)
zamirinin Hz. İsa’ya da ehl-i kitaba da raci olması muhtemeldir. Her iki durumda da ölümden önce
Hz. İsa’ya iman söz konusudur. Eğer zamirin mercii Hz. İsa ise Hz. İsa ölmeden önce ehl-i kitap ona
inanacaktır. Eğer ehl-i kitap ise ehl-i kitaptan olan herkes ölmeden önce Hz. İsa’ya inanacaktır. Hz.
İsa’nın hayatında bu durum söz konusu olmamıştır. O halde bunun için Hz. İsa’nın tekrar gelmesi söz

68 Adı geçen Müslüman bilginlerin görüşleri ve bunların değerlendirilmesi için bkz., Baybal, Mesih’in Dönüşü, 153 vd., 165 vd. ;
Sarıtoprak, Nüzul-i İsa Meselesi, 46 vd., 53 vd.
69 Elmalılı, Hak Dini, II. 1111- 1112.
70 Ebubekir Sifil Hoca İle Nüzul-i İsa A.S. Üzerine Söyleşi, http://www.darulhikme.org/soylesi/nuzuli_Hz. İsa, 19.02.2008
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konusudur. Birçok İslam bilgini bu şekilde yorum yapmıştır. Örneğin; Taberî, Kurtubî ve Beyzavî (ö.
1286) bunlardandır.71
4. “Beşikte de (fi’l-mehdi), yetişkin çağında da (kehlen) insanlarla konuşacak ve iyilerden
olacaktır” (Âl-i İmran 3/ 46) ayeti, konu ile ilgili diğer bir ayettir.
Bu ayette zikredilen beşikte iken konuşma Hz. İsa’nın bir mucizesi olarak gerçekleşmiştir. Klasik
bilginlere göre yetişkin iken konuşma da Hz. İsa’nın ikinci gelişinden sonra gerçekleşecektir. Ayetteki
anahtar kelime “kehl”dir. Ragıp el-İsfahânî (ö. 1033 y.) bu kelimenin “ihtiyarlık sebebiyle saçına kır
düşmüş kişi” anlamına geldiğini söylemektedir.72 Bunun da “yaşı 30 ile 50 arasında olan kişi” olduğu
ifade edilmektedir.73
Elmalılı da bu kelime hakkında “Kehl, kuvvetini toplamış, gençliği kemale ermiş olandır ki,
çoğunlukla otuzdan sayarlar; beşikteyken ve büyükken insanlara söz söyler bir halde olması, Meryem
suresinde gelecek bir mucizesini veya kelime denmesinin sebebini açıklama manasından başka, dünyada
olgunluk yaşına kadar yaşayacağını müjdeleme ve özellikle hudûsunu (sonradan olma olduğunu),
çocukluk ve olgunluk gibi halden hale, tavırdan tavıra değişmesini ve geçişini anlatma ile hakkındaki
ilâhlık iddiasının batıllığına tenbihi de içerir” demektedir. 74
Kehl kelimesinin sözlük anlamından hareketle ayeti yorumlayanlardan Halil Herras’a göre
“kehl” kelimesi kendinden önceki “mehd” kelimesine atfedilir. Böylelikle Hz. İsa nasıl ki bir mucize
olarak beşikte konuşmuşsa, yine bir mucize olarak kehl halinde de insanlarla konuşacaktır. Yoksa
bunun ayette zikredilmesinin bir anlamı kalmaz. Beşikte mucize olarak konuşması gibi kehl halinde
semadan indikten sonra konuşması da mucize yoluyla olur. Yoksa mucize ile normal bir olay yan yana
zikredilmiş olur ki ayetlerdeki tenasüb ve insicam ve Kur’an’ın buradaki icazı ortadan kalkmış olur.75
5. “Şüphesiz ki O (İsa), kıyametin (ne zaman kopacağının) bilgisidir/alametidir/ uyarısıdır”
(Zuhruf 43/ 61) ayeti burada söz konusu edeceğimiz son ayettir.
Ayetteki “bilgi/alamet/uyarı” kelimesiyle ilgili üç ayrı kıraat zikredilmiştir: Kelimenin Arapça
aslı “le-ilmun” okunursa “kıyametin bilgisi”, “le-alemun” okunursa “alameti”, “le-zikrun” okunursa
“uyarısı” anlamlarına gelmektedir. Ancak bugün elimizdeki Kur’an nüshalarında kullanılan meşhur
kıraat “le-ilmun” (bilgisi) şeklindedir. Ayette geçen “Hu” (O) zamirinin de Hz. İsa’ya, Kur’an’a ve Hz.
Muhammed’e raci olabileceği şeklinde üç ayrı görüş ileri sürülmüştür. Ancak ayetin öncesi ve sonrasıyla
irtibatına bakarak Hz. İsa’ya dönmesi en kuvvetli ihtimal olarak görülmüştür.76

71 Adı geçen müfessirlerin yorumları için bkz., Baybal, Mesih’in Dönüşü, 197
72 İsbahânî, el-Müfredat, 665
73 Sarı, el-Mevârid, 1334
74 Elmalılı, Hak Dini, II.1103
75 Herras, Faslu’l-Makal fî Nuzûli Îsâ ve Katlihi’d-Deccâl, 19- 20.
76 Geniş bilgi için bkz., Baybal, Mesih’in Dönüşü, 200- 201; Sarıtoprak, Nüzul-i İsa Meselesi, 46-47
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Müslüman bilginlerin çoğunluğuna göre bu ayet de Hz. İsa’nın nüzulüne işaret kabul edilmiştir.
Çünkü Hz. İsa’nın zuhuru kıyametin yaklaştığını bildiren bir alamet olarak görülmüştür. Bu yönüyle
yeryüzüne inişinin dünyanın sonunun geldiğinin ve ahiretin başlangıcının delili olduğu söylenmiştir.
Hz. İsa’nın nüzulünü kabul etmeyen bilginlerden Mahmut Şeltut’a (ö.1963) göre ise Hz. İsa’nın bu
ayette kıyamete alamet olması yeryüzüne nüzul edeceği açısından değil de, babasız dünyaya gelişi
açısındandır.77
Sonuç olarak, geleneksel âlimler yukarıdaki ayetlere getirilen söz konusu yorumlardan, Hz. İsa’nın
ölmediğini ve ikinci gelişini delil olarak çıkarmışlardır. Bütün bunlardan başka Hz. Muhammed’in bazı
hadislerini de Hz. İsa’nın ahir zamanda yeryüzüne ineceğine ve Deccal’ı öldüreceğine delil getirmişlerdir.
Sözü daha fazla uzatmamak için bu konuda çok meşhur bir hadisi örnek olarak zikretmekle yetinelim:
“Canım elinde olan Allah’a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa’nın aranıza adil bir hâkim olarak
ineceği, haçı kırıp domuzu öldüreceği, cizyeyi kaldıracağı vakit yakındır. O zaman mal öylesine artar ki,
kimse onu kabul etmez, tek bir secde dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı olur.” Hadisin
ravisi Ebu Hureyre der ki: Dilerseniz şu ayeti okuyun: “Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden
önce ona (İsa’ya) iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde O, onlara şahitlik edecektir.” (Nisa 4/ 159).78
Konevî konu ile ilgili hadislerden Hz. İsa’nın Deccal’ı Lud kapısında öldüreceği ile ilgili rivayeti
zikreder.79 Buna göre Allah tarafından gönderilecek olan İsa b. Meryem iki eli iki meleğin omuzunda
olarak Şam’ın doğusundaki minareye inecektir. Nefesinin ulaştığı her kafir ölecektir. Nihayet Deccal’i
arayacak, Lud kapısında bulup öldürecektir.80 Lud, nüfusu 15 bin civarında olan bir kasabadır. Kudüs’ten
68 km. uzaklıkta bulunan bir tren istasyonudur.81
Hz. İsa’nın hem ruhu hem de bedeniyle gökyüzüne çıkarıldığını ve ahir zamanda tekrar
geleceğini söyleyen Müslüman bilginler, konu ile ilgili yukarıda zikrettiğimiz Kur’an ayetlerini, söz
konusu bu hadisler ile desteklemektedirler. Sadreddin Konevî de aynı gelenek içinde yer almaktadır.
Nüzul-i İsa ile ilgili hadisler Hadis ilmi açısından aslında genelde muhaddisler tarafından sahih kabul
edilen hadislerdir. Buradan hareketle Hz. İsa’nın nüzulüne kail olan âlimlerin sayısı bir hayli fazladır.
Nüzul-i İsa’yı kabul etmeyen âlimler ise bu hadislerin ahad haberler olduğunu ve ahad hadislerin de
inançla ilgili meselelerde delil olamayacağını söylemektedirler.82 Bu âlimler aynı zamanda, ayetleri
karinelerinden ve Hz. İsa’nın özel durumundan bağımsız olarak zahir anlamları ile almışlardır. Buna
göre Hz. İsa çarmıhtan kurtarıldıktan sonra Allah tarafından doğal ölümle ruhu kabzedilmiş ve Allah
katına yükseltilmiştir. Reşit Rıza (ö.1935), Mahmut Şeltut ve Hüseyin Atay gibi bilginler bu çerçevede
görüş beyan etmişlerdir.83
77 Geniş bilgi için bkz., Baybal, Mesih’in Dönüşü, 201- 204; Sarıtoprak, Nüzul-i İsa Meselesi, 46-47
78 Buhari, “Buyû’ ” 102, “Mezalim” 31, “Enbiya” 49; Müslim, “İman” 242; Ebu Davud, “Melahim” 14 (4324); Tirmizi, “Fiten” 54
(2234).
79 Konevî, Fükûk, mtn. 269 / trc. 105.
80 Müslim, “Fiten” 110; Tirmizi, “Fiten” 59, 62; İbn Mace, “Fiten” 33
81 Sarıtoprak, Nüzul-i İsa Meselesi, 95; Sarıtoprak, İslama ve Diğer dinlere Göre Deccal, 76
82 İlgili hadisler ve bunların değerlendirilmesi için bkz., Baybal, Mesih’in Dönüşü, 208- 237; Sarıtoprak, Nüzul-i İsa Meselesi, 77-102
83 Reşit Rıza, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm (Tefsîru’l-Menâr), II. 316-318; Şeltut, “İsa’nın Ref’i”, XXIII.322-324; Atay, Ehl-i Sünnet ve Şîa,
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Burada özellikle Şeltut’un görüşlerini kısaca özetlemekte fayda vardır. Şeltut’a göre Allah Hz.
İsa’yı vefat ettirmiş, kendi katına yücelterek inkâr edenlerden temizlemiştir. Söz konusu ayetlerde Hz.
İsa’nın gökyüzüne yükseltilmesi manevi ref’ anlamını taşımaktadır. Ona göre cumhur-ı ulemanın
ayetten maddi yükselme anlamını çıkarmasının sebebi konu ile ilgili hadislere ters düşmeme arzusudur.
Oysa bütün bunlar ayetlerin zahir anlamlarının dışına çıkmaktır. Bu sebeple o, ahir zamanda Hz.
İsa’nın nüzulüne dair kalbin mutmain olacağı bir delil olmadığı sonucuna ulaşmıştır.84
Konuyu müstakil bir tez olarak ele alan Zeki Sarıtoprak’a göre, Şeltut’un bu görüşü, meseleyi
akıl dışı ve İslam’ın genel kurallarına aykırı görmesinden kaynaklanmıştır. Bu durumda Şeltut meseleye
hikmet cihetinden yaklaşarak Allah’ın kudretini göz ardı eder görünmektedir. Nüzul-i İsa’yı savunanlar
da “Allah her şeye kadirdir” diyerek meseleye Allah’ın kudreti açısından bakmışlar ve maalesef hikmetini
bir dereceye kadar göz ardı etmişlerdir.85 Sarıtoprak, Hz. İsa’nın metafizik başka bir aleme naklolunarak
melekler gibi şehvani duygular ve maddi lezzetlerden arındırılma anlamında bir hayat mertebesine
yükseltilmiş olabileceğini söyleyerek problemi çözmeye çalışmaktadır.86
Klasik bilginler ilgili ayetlerden ve hadislerden Hz. İsa’nın urucunu ve nüzulünü çıkardıkları
gibi kelam kitaplarında da aynı istikamette görüş beyan edilmiştir. Örneğin: İmam Azam Ebu Hanife
el-Fıkhu’l-Ekber’de: “İsa’nın A.S. ın gökten inmesi ve sahih haberlerde bildirilen kıyamet alametlerinin
hepsi haktır”87 derken Tahâvî, “Akîde”sinde: “Kıyamet alametlerinden Deccal’ın çıkışına ve İsa A.S. ın
semadan inişine inanırız”88 demektedir.
Hz. İsa’nın urucu ve nüzulü meselesi Müslüman bilginler arasında böylesine tartışmalara
sebep olmuşken, Hıristiyanlar Mesih’in çarmıhta ölüp dirildikten sonra göğe yükselerek Tanrı’nın
sağına oturduğuna, dünyanın sonunda ikinci defa geleceğine ve bin yıl sürecek bir tanrısal krallığı
başlatacağına inanmaktadırlar.
Hıristiyan kültüründe Mesih’in bu ikinci gelişine yönelik inanca “Parousia” denmektedir. Bu
terim, Mesih’in dünyanın sonunda ihtişam içerisinde görünmesini, kendisini belli etmesini ve tekrar
gelişini ifade eder. Aynı zaman kilisenin, Mesih’in vaat edilmiş ikinci gelişine dair umut ve beklentisini
içerir.89 Pavlus’un Titus’a mektubundaki, “Bu arada, mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı
ve kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz” (Titus 2: 13) ifadeleri bu inancın
Kutsal Kitap’taki canlı ifadeleridir. Yeni Ahit’teki Vahiy kitabı da tanrısal krallığın kurulması öncesi
beklenen olaylara sembolik anlatımlarla geniş yer verir. Burada yeryüzünde çıkacak olan büyük savaşlar,
Armagedon denilen iyilerle kötüler arasında yapılacak nihai büyük savaş ve Mesih’in gökten yere inerek
olaylara müdahale etmesi anlatılır.90
116-136
84 Şeltut, “İsa’nın Ref’i”, XXIII, 322-324
85 Sarıtoprak, “Nüzul-i İsa Meselesi”, 74- 75
86 Sarıtoprak, “Nüzul-i İsa Meselesi”, 76- 77
87 Ebu Hanife, el-Fıkhu’l-Ekber, (İmam-ı Azam’ın Beş Eseri içinde), mtn. 64 / trc. 72
88 Tahâvî, El-Akîdetu’t-Tahaviyye, mtn. 73, trc. 72
89 Sproul, Essential Truths of The Christian Faith, 207
90 Gündüz, Hıristiyanlık, 83
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Hz. İsa’nın vaazlarında Tanrı’nın Krallığı veya Göklerin egemenliği kavramı ana temalardandır.
(Markos 1: 15, Yuhanna 3: 5). Ancak onun manasını anlamak biraz zordur. Genellikle geleceğe ait bir
terim olarak kabul edilir. (Matta 6: 10, Markos 14: 25). Bazen da şu anda olmuş bir şey olarak ortaya
çıkar. (Luka 11: 20).91 Buradan hareketle bazı Hıristiyan bilginler Hz. İsa’nın kendisinin de tanrısal
krallığın bilfiil başladığına inandığını söylerken, diğerleri bunun çok uzak olmasa da geleceğe ait bir
olay olacağını söylemektedirler.92
Böylelikle Hıristiyanlar İncillerdeki, Hz. İsa’nın çarmıhtaki ölümünden sonra dirilerek Tanrı
katına yükseldiği haberlerine dayanarak, onun Mesihlik görevini tamamlamadan ayrıldığına, tekrar
geri dönerek Tanrısal Mesih devletini kuracağına inanırlar.93
Mesih, Hıristiyan düşüncesine göre insanlığın kurtuluşu için yeryüzüne inip çarmıhta kanını
akıttıktan sonra gökyüzüne çıkıp orada Tanrısal krallığı başlatmıştır.94 Katoliklere göre Tanrının
krallığı yeryüzünde Mesih’in kilisesinde başlamıştır, böylece Katolik Kilisesi yeryüzündeki Tanrı’nın
krallığıdır.95 İşte Hıristiyan düşüncesi Mesih’in, dünyanın sonundaki ikinci gelişinde Tanrısal krallığı
bütün yeryüzüne yayarak kötülüklere ve inançsızlıklara son vereceğini kabul eder.96 Böylece insanlığın
kurtuluşu tamamlanacaktır.
Mesih’in gelişiyle birlikte tanrısal krallığın başlamasıyla bütün yeryüzü yönetimleri son
bulacaktır. Mesih’in insanları yargılamasıyla kötüler yok olacak, iyiler ise Mesih’le birlikte yeryüzünde
ölümsüzlük elbisesine bürünmüş olarak bin yıl yaşam süreceklerdir. Bin yıllık sürenin sonunda ise
Mesih’le beraber ilahi aleme yükselecekler, böylelikle nihai kurtuluş gerçekleşecektir.97
İlk zamanlar Mesih’in dönüşü günlük beklenirken, zamanla yerini haftalık bekleyişe ve pazar
beklentisine bırakmıştır. Aradan yüzyılların geçmesi üzerine artık bekleyiş, her yıl bilinmeyen bir
Paskalya bayramına kalmıştır.98
Bugün hâlâ Hıristiyan dünyası Mesih’in ikinci gelişini beklemekte ve bin yıl sürecek tanrısal
krallık özlemini duymaktadır. Özellikle Mesianik/Mesihçi ve Milenyarist/binyılcı öğretileri baz alan
mezhepler, temel yaklaşımlarını Mesih beklentisi üzerine bina etmişlerdir.99 Modern liberal teologlar ise
tanrının krallığı anlayışını genellikle insan davranışlarının Tanrı’nın iradesine uygun olması şeklinde
anlamaktadırlar.100

91 Bowker (Ed.), “Kingdom of God”, 549
92 Grant, “Kingdom of God”, 418
93 Sarıkçıoğlu, B.G.Dinler Tarihi, 307
94 Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, “Tanrının Krallığı”, 359
95 Neuner- Dupuis, The Christian Faith, s. 28; Stebbing, The Story of the Catholic Church, 1
96 Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, “Tanrının Krallığı”, 359
97 Gündüz, Hıristiyanlık, 83
98 Sarıkçıoğlu, B.G.Dinler Tarihi, 307
99 Gündüz, Hıristiyanlık, 84
100 Bowker (Ed.), “Kingdom of God”, 549
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V.
Konevî, İbn Arabî’nin en önde gelen bir takipçisi olarak, Hz. İsa ile ilgili görüşlerinde de
kendisini izlemiştir. Bu açıdan burada kısaca İbn Arabî’nin Hz. İsa ile ilgili temel görüşleri üzerinde
durmak gerekli olacaktır. Nitekim İbn Arabî hem tasavvuf tarihinde dönüm noktası olan çok önemli
bir şahsiyettir, hem de Konevî’nin üstadıdır.
İbn Arabî’nin Hz. İsa’nın önemli iki özelliği üzerinde durduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan
birincisi, Hz. İsa’nın yaratılışındaki mucizevî özelliktir. Diğeri ise, “hatemü’l-evliya”lık makamı ve onun
Hz. İsa ile ilişkilendirilmesidir.101 Nitekim Sadreddin Konevî de yukarıda geçtiği üzere Fükuk’ünde Hz.
İsa’nın bu özellikleri üzerinde durmuştur.
Öncelikle Hz. İsa’nın yaratılışındaki mucizevî özellikle ilgili, İbn Arabi’nin, Konevî’nin
zikretmediği bir ayrıntısını zikredelim: Hz. Meryem, Cebrail’i normal bir insan suretinde görünce, onu
kendisine yaklaşmak isteyen bir beşer zannetmiş ve kendisini ondan kurtarması için Allah’a sığınmıştır.
O anda, Hz. Meryem’de Allah ile tam bir huzur ve itminan hali oluşmuştur. İbn Arabi’ye göre eğer
Cebrail, Hz. Meryem’e bu korku ve sıkıntılı anında iken üflemiş olsaydı, annesinin halet-i ruhiyesinden
dolayı Hz. İsa kimsenin kendisine bakamayacağı bir şekilde çirkin olarak doğacaktı. Ne zaman ki Cebrail
ona Rabbinin elçisi olduğunu ve kendisine tertemiz bir çocuk bağışlamak için geldiğini söylemiş, Hz.
Meryem’in sıkıntılı hali (kabz) iç huzuruna (bast) dönüşmüş ve kalbi rahatlamıştır. İşte Cebrail ona,
Konevî’nin deyimiyle Hz. İsa’nın İsevi-ilahi hakikatini bu vakitte üflemiştir.102
İbn Arabî’nin, Hz. İsa’nın, üzerinde durduğu diğer özelliği, ‘Hatemü’l-evliya’ yani ‘Evliyaların
sonuncusu’ olmasıdır. Tasavvuf tarihinde ilk defa Hakim Tirmizi (ö.898) tarafından ortaya konulan
bu kavram, İbn Arabî tarafından geliştirilerek sistemleştirilmiştir. Bu noktada Konevî de Hz. İsa’nın
hatem/son olduğunu söylemektedir.103
İbn Arabî, Allah’ın kendi hakikatini insanlara bildirmek üzere seçtiği iki tür insan olduğunu
ifade etmektedir. Bunlar nebiler ve velilerdir. İbn Arabî’ye göre nebilerin Allah’a ve insanlara dönük
olmak üzere iki yönü vardır. Bunlardan halka dönük olan tarafa ‘nübüvvet’ denmektedir ve bu yönleriyle
nebiler, Allah’tan aldıkları dinî kuralları ve ilahi hakikatleri insanlara bildirmekle yükümlüdürler.
Ancak, Hz. Muhammed ile birlikte, insanlara bildirilecek olan dini hakikatler son bulmuştur. İşte
bu yüzden Hz. Muhammed hem nebilerin sonuncusu hem de mührü anlamında ‘hatemü’l-enbiya’dır.
Ancak, nebilerin bir de Hakk’a dönük olan ve ‘velayet’ denilen Allah ile irtibatlarını kesintisiz devam
ettirdikleri bir yön daha vardır. İşte bunun son bulması söz konusu değildir. Böylece, ‘velayet’ Hz.
Muhammed’den sonra da devam etmekte, ancak bu velayetin Hz. Muhammed ile irtibatı sürmektedir.
İbn Arabi’ye göre, ‘velayetin mührü’ anlamındaki ‘hatmü’l-velaye’ iki şekilde tezahür eder. Bunlardan
‘velayet-i amme’ olanını ahir zamanda gelecek olan Hz. İsa temsil etmektedir ‘Velayet-i hassa’ olan
101 Taşpınar, İslam Mistik Kaynaklarında Hz. İsa İle İlgili Anlatımlar, 242
102 İbn Arabî, Füsûs, mtn. 138- 139, trc. 183- 184
103 Konevî, Fükûk, mtn. 267- 268 / trc. 103- 104

155

diğerini ise İbn Arabî’nin kendisi temsil etmektedir. Buna göre, İbn Arabî’den sonra gelecek olan büyük
sufılerin tamamı bir şekilde İbn Arabî’nin mirasına tabidirler.104 Burada İbn Arabî’nin, Konevî’nin de
işaret ettiği görüşlerinden sonra, Konevî’nin Hz. İsa’ya tasavvufî açıdan yaklaşması sebebiyle, Müslüman
ve Hıristiyan mistisizmindeki Hz. İsa algısı üzerinde de özetle durmak faydalı olacaktır.
Hz. İsa, İslam tasavvufunda manevi mertebeleri kat etmiş ve örnek insan olmuş “İnsan-ı
Kamil”in önemli bir prototipidir. Sufi anlayışına göre, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar devam
eden dinin tekâmül sürecinde her peygamberin temsil ettiği bir yer ya da makam vardır. Sufılere göre,
bu noktada Hz. İsa’nın yeri, dinin zahiri şeriat boyutunu temsil eden Hz. Musa’dan sonra gelmekte,
dinin diğer kanadını oluşturan sevgi, aşk ve ruh boyutunu temsil etmektedir. Hz. Muhammed ve onun
getirdiği din ise Museviliğin ve İseviliğin her ikisini birden içermekte, hem zahirî şeriat hem de batınî
ruh boyutuyla insanlığı kuşatmaktadır. İşte bu yönüyle mutasavvıflar için, İslam’ın ‘İsevi boyutunu’ dile
getirenler ya da temsil edenler denilebilir. Böylelikle sufiler İslam’ın ruh, maneviyat ve ahlaki boyutunu
dile getirirken sık sık Hz. İsa figürünü kullanmışlardır.105 Tasavvufî anlayışa göre insanın yeryüzüne
gelişi, Mevlâna’nın Mesnevisindeki ilk 18 beyitte ifade edildiği gibi, onun Tanrıdan ayrı düşüşünün ve
uzak kalışının serüvenini oluşturur. İşte Müslüman mutasavvıf için Hz. İsa’nın göğe yükselişi, aslında
ruhun bu dünyadan yükselişine tekabül eder.106 Bu anlamda Hz. İsa’nın gökyüzüne yükselmesi fena
mertebesine, yere inmesi de beka mertebesine işaret olmaktadır.
Hz. İsa, Pavlusçu Hıristiyanlıkta merkez noktaya oturduğu ve bugünkü Hıristiyanlık Tanrı
merkezli olmaktan ziyade İsa merkezli olduğu gibi O, Hıristiyan mistisizminde de merkezî bir
konumdadır. Bu yönüyle İsa’nın merkezî konumunun yani “Kristosentrizm”in altı özenle çizilmelidir.
Hz. İsa, Logos/Tanrısal Kelam olarak Tanrı’nın bedenleşmiş şekli ve insanlar arasındaki muhteşem
ifşası kabul edilmesi sebebiyle bir yandan bütün insanlar için “eşsiz model” olarak sunulurken, diğer
yandan Hıristiyan mistikler her türlü ruhî tecrübenin merkezi olan Hz. İsa’nın izinden yürümeye davet
edilmektedirler.107 Bu şekilde “benliğe dayalı insan”dan “ruha dayalı insan”a geçilecektir. Bunun için
de evharistiya başta olmak üzere kilise gizemleri yani sakramentlerin ifası temel işlev olarak ortaya
çıkmaktadır. Ancak Hıristiyan mistiklere göre bunun gerçekleşmesinin riyazet ve kişisel çalışmadan
ziyade Kutsal Ruh’un bağışına bağlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.108
Hıristiyan mistisizminde Hz. İsa’nın kristosentrik konumu ve benliğe dayalı insandan ruha
dayalı insana geçişte örnek kabul edilmesi, Onun Hıristiyan mistikler için “azizliğin modeli” olarak
takdim edilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu noktada öncelikle Hz. İsa’nın Dağdaki Vaazı ön plana
çıkmakta ve azizliğin modelliğinin unsurları ilk planda bu vaazda kendisini göstermektedir. Bu vaazda
belirtildiği gibi Hiristiyan mistikler kutsallığa ulaşacaklar, “Göksel Babaları yetkin olduğu gibi onlar da
yetkin olacaklardır.” (Matta 5: 48). Bu yetkinlik için de Hz. İsa’ya ait bu “ilahî model”de bulunan iffet,
fakirlik ve itaat başta olmak üzere çeşitli erdemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Yalnız buradaki
104 İbn Arabî, el-Fütuhatu’l-Mekkiyye, II.363; Taşpınar, İslam Mistik Kaynaklarında Hz. İsa İle İlgili Anlatımlar, 245
105 Taşpınar, İslam Mistik Kaynaklarında Hz. İsa İle İlgili Anlatımlar, s.238
106 Taşpınar, İslam Mistik Kaynaklarında Hz. İsa İle İlgili Anlatımlar, s.239
107 Borrmans, “İsa Mesih’in Hıristiyan Tinselliği ve Tasavvufundaki Yeri ve Önemi”, 281- 282
108 Borrmans, “İsa Mesih’in Hıristiyan Tinselliği ve Tasavvufundaki Yeri ve Önemi”, 285, 287

156

SADREDDİN KONEVÎ’NİN HZ. İSA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN MÜSLÜMAN VE HIRİSTİYAN TEOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
HİDAYET IŞIK

fakirliğin dünyevî fakirlikten ziyade ruhta fakirlik olduğuna dikkat edilmelidir.109 Ancak Hz. İsa’nın,
sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapılması gerektiğini soran bir zengine, bütün malını mülkünü dağıtıp
ardınca gelmesini öğütlediği de (Matta 19: 16- 21) unutulmamalıdır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Sadreddin Konevî’nin Hz. İsa ile ilgili görüşleri tasavvufi açıdan kendisine has orijinal görüşler
içermektedir. Konevî’nin, İbni Arabi’nin bütün ilmine ve irfanına ortak olduğunu söylemesi Hz. İsa ile
ilgili görüşlerinde de söz konusudur. Ancak farklı anlatımları ve izahları da bulunmaktadır. Orijinalliği
de bu farklılığındadır. Bunun yanında urucu ve nüzulu ile ilgili görüşleri geleneksel İslam bilginlerinin
görüşleriyle uygunluk arz etmektedir. Ancak bunları izah ediş şekillerinde de bazen geleneksel âlimlerden
farklı olarak yine orijinal yaklaşımlar göstermektedir.
Sadreddin Konevî’nin Hz. İsa’nın yaratılışı ve son/hatem oluşu ile ilgili yorumları da orijinal
tasavvufi görüşler ihtiva etmektedir. Onun, Hz. İsa’nın ahir zamanda geleceği ve Deccal’ı öldüreceği
şeklindeki görüşleri geleneksel Müslüman teoloji ile uygunluk arz etmektedir. Dünyanın sonunda gelecek
olması aynı zamanda Pavlusçu Hıristiyan teolojiyle de benzeşmektedir. Ancak bu, benzer hususların
geleneksel İslam düşüncesi içinde de yer almasından dolayıdır. Kaldı ki, insanları yargılayacağı ve bin
yıllık tanrısal krallığı başlatacağı şeklindeki Hıristiyanî görüş ile zaten hiç bir alakası bulunmamaktadır.
Çünkü İslam teolojisine göre insanları yargılayacak olan yalnızca Tanrı’dır. Hz. İsa ise İslam’a göre
Tanrı’nın kulu ve elçisinden başka bir şey değildir. Bu açıdan Sadreddin Konevî’nin Hz. İsa hakkındaki
görüşleri salt İslamî teoloji içinde değerlendirilebilir. Hıristiyan teolojisi ile hiç bir ilgisi yoktur ve bu
dinden etkilenmesi söz konusu değildir.
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Alternatif Bir Vahdet-İ Vücûd Yorumculuğu:
Simnanî, Cîlî ve İmâm Rabbânî Örneği
Dr. Abdullah KARTAL
I. VAHDET-İ VÜCÛDUN TEMEL YAPISI
Vahdet-i vücûd tamlamasının tahlîline geçmeden evvel, tasavvuf tarihinin gelişim seyrini ve
sürecini kısaca değerlendirmek gerekir. Hemen hemen İbnü’l-Arabî’ye kadar olan süreci kapsayan ilk
dönem tasavvufu, içerik olarak derin ruhanî tecrübeye dayalı olmakla birlikte, ilk dönemin sistematiğini
oluşturan tasavvuf teorisyenleri, diğer disiplinlerin eleştirilerini de göz önünde bulundurarak, bu dönem
tasavvufunu, “İslamî bir ilim” olarak inşa etmişlerdi. Nitekim bu çabaların en önemli simalarından
birisi olarak Serrâc, fıkıh, hadis ve kelâm gibi tasavvufu da kendine özgü yöntemi, kavramları olan
şer’î bir ilim olarak tasvir etmişti1. Gerçekten de şeriat-hakîkat ya da zâhir-bâtın ikilemi üzerine
oturan tasavvuf, dinî hakîkatlerin anlaşılmasının esas yollarından birisi olarak kabul edilmişti. Bütün
tasavvuf teorisyenlerinde, şeriat-hakîkat veya zâhir-bâtın ikilemini bir bütün içerisinde sunma çabası,
en belirgin yön olarak dikkat çekiyordu2. Dahası, onlar, şeriat ya da zâhir ulemasının otoritesini kabul
etme hususunda hiçbir tereddüt taşımıyorlardı. Şu halde ilk dönem tasavvufunu, müşâhede esasına
dayanan ama şeriat bilginlerinin otoritesi altında bunu gerçekleştirmeyi amaçlayan İslamî bir ilim
olarak tanımlamak tarihî bakımdan yanlış olmayacaktır..
Bu tasavvuf anlayışı, belirli ölçüde gelişim kaydederek İbnü’l-Arabî’ye kadar ulaştı. Gerek
tasavvufun, teorik ve pratik bazda ispat-ı vücûd etmesi, gerekse entellektüel birikimin olgunluğa ulaşması
neticesinde İbnü’l-Arabî, tasavvufa yeni bir yön ve boyut kazandırmak istemiştir. O, ilk dönemin bütün
mirasını kabul etmek ve geleneğe bağlı kalmakla birlikte, müşâhedeye dayanan tasavvufu metafizik
bir zeminde ele almak gerektiğini savunmuştur. İbnü’l-Arabî’nin belirttiğine göre ilk dönem sufileri,
dinî, formel ve normatif boyuttan ibaret gören şekilci ilim adamlarının baskısından çekindikleri için
tasavvufî yorum yöntemine “işaret” diyerek onu tefsirin bir alt bölümü olarak değerlendirmişlerdir3.
Halbuki tasavvufî yöntem, dinin en üst alanı olarak bütün ilimleri düzenleyen ve tanzim eden bir ilim
olmalıdır. Bunun temel nedeni, İbnü’l-Arabî döneminde İslam ilimlerinin ulaştığı tedahül dönemiyle
olduğu kadar İbnü’l-Arabî ve Konevî’yle birlikte tasavvufun kazandığı yeni zeminle ilgilidir. Böylelikle
İbnü’l-Arabî, tasavvufu artık fıkıh-kelâm ulemasına karşı savunulması gereken bir şey olarak değil, kendi
yöntemi ve yorum yapma hakkı olan bir disiplin olarak görmekteydi4. Bu anlamda tasavvuf, Konevî’nin
ifadesiyle, bir ilm-i ilâhî, yani İslamî ilimlerin merkezi ve en üst bilimini temsil eden bir metafizikti5.
1 Serrâc’ın bu konudaki görüşleri için bkz. Serrâc, el-Luma’, (Abdulhalim Mahmud- Taha Abdülbâkî Sürûr), Kahire 1960, s.17-44.
2 Şeriat-hakîkat ilişki için örnek olarak bkz. Kuşeyrî, er-Risâle, (thk. Ma’rûf Züreyk-Ali Abdülhamîd Baltacı), Beyrut 1991, s.82-83;
Hucvirî, Keşfu’l-Mahcûb Hakîkat Bilgisi, (trc. Süleyman Uludağ), İstanbul 1982, s.532-534.
3 İbnü’l-Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, (trc. Ekrem Demirli), İstanbul 2006, c. II, s. 347-348
4 İbnü’l-Arabî, bir müşâhedesinde kendisine Hz. Peygamberin şeriatı koruma görevi verdiği belirtir. Bkz. Fütûhât-ı Mekkiyye, Beyrut
2004, c.1, s.16-17.
5 Konevî şöyle der: “İlm-i ilâhî, konusu -ilm-i ilâhînin konusu/müteallak Hak’tır- her şeyi ihata ettiği gibi, her türlü ilmi kuşatır. Her ilmin
mevzusu, ilkeleri ve meseleleri vardır… Buna göre ilm-i ilâhînin mevzusu, Hakk’ın varlığıdır/Vücûd-ı Hak”. Sadreddin Konevî, Tasavvuf
Metafiziği: Miftâhu gaybi’l-cem ve’l-vücûd, (trc. Ekrem Demirli), İstanbul 2002, s. 8.
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Başka bir ifadeyle İbnü’l-Arabî’nin yapmak istediği şey, tasavvufu, sufinin yaşadığı tecrübeden hareketle
bütün bir varlığı izah eden metafizik bir sistem olarak tesis etmekti. Öyleyse tasavvuf, İslamî ilimler
skalasında yer almanın ötesinde, dinî metinler ekseninde oluşturulan metafizik bir nazariye olmalıydı.
Gerçekten de İbnü’l-Arabî’nin bütün metinlerinin bu amaca hizmet ettiğine tanık olmaktayız. Kabul
etmek gerekir ki, İbnü’l-Arabî, tasavvufu bir metafizik ilim olarak ortaya koyma çabasında fevkalade
başarılı olmuştur. Nitekim kendinden sonra gelen Konevî, Cendî, Ferganî, Kayserî, Fenarî gibi pek çok
sufinin onu takip etmesi ve bir ekol oluşturmaları, onun başarısını gösterdiği gibi aynı zamanda onun
yapmak istediğini sistematize etmeyi de sağlamıştır. Tasavvufun, varlığı izah eden bir metafizik ve
kendine özgü kurallarının olduğu konusundaki çalışmalarda özellikle Konevî ve Kayserî’yi zikretmek
gerekir. Zira onlar, İbnü’l-Arabî’nin eserlerinde dağınık olarak ortaya koyduğu bu düşüncelerin temel
kaidelerini tespit etmişlerdir. Bu iki sufi, bir ilm-i ilâhî olarak tasavvufu, felsefeye yaklaştırmışlardır.
Kayserî, eserini yazış nedenini belirtirken şöyle der:
“Bu (tasavvuf) ilmi, zevkî ve keşfî bir ilim olması dolayısıyla, vecd ve vücûd sahibinden ve iyân
ve şuhûd ehlinden başkası ondan faydalanamaz. Ancak gördüm ki, zâhir ilmi mensupları, tasavvuf
ilminin, üzerine oturduğu bir aslının olmadığını ve ondan bir sonuç elde edilmediğini, tam tersine
şiirsel muhayyileler olduğunu, mensuplarına bir kanıtı olmadığını, doğruya götürmeyen salt mükâşefe
iddiasından ibaret olduğunu zannetmektedirler. Bunun üzerine ben, bu ilmin mevzusunu, meselelerini
ve ilkelerini/mebâdî açıklamak istedim”6. Böylelikle İbnü’l-Arabî’nin öncülüğünü yaptığı ve Konevî,
Cendî, Kayserî gibi sufilerin ilkelerini ortaya koyduğu ekolün varlık tasavvuru “vahdet-i vücûd”
terimiyle nitelenmiştir. Burada terimin içeriğinin ne olduğu ile ilgili değerlendirme yapmadan önce bir
hususa daha değinmek gerekir. İlk dönem sufileri de birlik halinden bahsetmekteydiler. Peki onlarla
İbnü’l-Arabî ekolünün birlik konusunda farkları nedir?
Afîfî, ilk dönem sufileri ile İbnü’l-Arabî’nin tasavvuf üzerindeki görüş ayrılıklarının iki temel
kavram ile yani vahdet-i şuhûd ve vahdet-i vücûd ile ifade edilebileceğini belirtir. Ona göre ilk dönem
sufileri, birlik ve tevhîdi bir hâl olarak görmüşler ancak yaşadıkları hâlden hareketle varlığı kuşatan
bir yorum geliştirmemişlerdir. Çünkü onlar, tasavvufî tecrübenin, hâl olmanın ötesinde bir doktrin
yorumuna zemin teşkil etmeyeceğini düşünüyorlardı. Bu nedenle onların tevhîd anlayışları, müşâhedenin
verdiği birlik olarak vahdet-i şuhûd ile sınırlı kalmıştır. Halbuki İbnü’l-Arabî ile müşâhede meselesi
farklı bir mâhiyet kazanır. Artık o, sufinin yaşadığı müşâhede anındaki birlik hâlinden hareketle genel
bir varlık ve Allah-âlem ilişkisi yorumu getirmiştir. Şu hâlde ilk dönem sufilerinin tevhîd anlayışları,
müşâhedenin birliği anlamındaki vahdet-i şuhûd iken, İbnü’l-Arabî’nin tevhîd yorumu, müşâhedenin
birliğinden hareketle varlığın birliği hakkında bir doktrinden ibaretti7.
Müşâhededen hareketle bir varlık yorumu getirmek şeklinde formüle edebileceğimiz İbnü’lArabî’nin doktrini, vahdet-i vücûd olarak ifade edilmiştir. Terimin ilk olarak kim tarafından kullanıldığı,
bu isimlendirmenin onun doktrinini tam olarak ifade edip etmediği ve hatta İbnü’l-Arabî ekolüne
mensup olan her sufinin varlık tasavvurunu, bu terimin karşılayıp karşılamadığı çözülmemiş sorunlar
6 Kayserî, “Risale fî ilmi’t-tasavvuf”, er-Resâil, (thk. Mehmet Bayraktar), Kayseri 1997, s.111.
7 Afîfî, İslam’da Manevî Hayat, (trc. Ekrem Demirli-Abdullah Kartal), İstanbul 1996, s.161.

161

olarak karşımızda durmaktadır. Bütün bunlar, konumuzun dışındadır. Ancak bundan daha önemlisi,
vahdet-i vücûdun, anlam ve içeriğinin ne olduğu ve esasının neyi teşkil ettiği dahi tam olarak tespit
edilememiştir. Vahdet-i vücûd isimlendirmesinin, İbnü’l-Arabî’nin doktrinini tam olarak karşılayıp
karşılamadığı meselesi bir tarafa, vahdet-i vücûd ile tam olarak ne kastedilir? Bu nokta oldukça
önemlidir. Zira vahdet-i vücûdun ne olduğu sorusuna cevap bulamadığımız takdirde, İbnü’l-Arabî’den
sonra gelen sufi ve sufi olmayanların, İbnü’l-Arabî ve vahdet-i vücûd karşısındaki konumlarını da tespit
edemeyiz. Öyleyse vahdet-i vücûd nedir? Ya da vahdet-i vücûdu nasıl tanımlayabiliriz?
İbnü’l-Arabî geleneğine mensup önemli sufi Abdürrezzâk Kâşânî, vahdet-i vücûdu şöyle
tanımlar:
“Vahdet-i vücûd ile vücûdun vâcib ve mümküne bölünmemesi kastedilir. Varlık, bu tâifeye göre,
filozof ve kelâmcıların anladığı gibi değildir. Çünkü adı geçenlerin çoğu, varlığın bir araz olduğuna
inanmaktadırlar; halbuki onların araz zannettikleri varlık, her mevcûdun hakîkatini gerçekleştiren
şeydir ve böyle bir şey ise Hak’tan başkası olamaz. Birlik özelliği ile nitelenmiş zât’ın iki îtibarı vardır:
Birincisi, zât’ın içermiş olduğu ve ihata ettiği hakîkatlerin aynı olması îtibarıdır; bunlar kendisinden
başka değillerdir. Varlık da söz konusu hakîkatlerin birisi ve idrâk melekeleri için en barizi ve görünenidir.
Böylece varlık, bu anlamda zât’ın aynı olmuştur”8.
Kâşânî’nin bu tanımlaması, bizim için doğru bir başlangıç noktası olma özelliğine sahiptir.
Onun, ifadelerinde üzerinde durulan ana mesele, varlığın, araz veya özel varlık olmadığıdır. Daha
doğrusu, Nablûsî’nin de işaret ettiği üzere, varlık, bir cevhere yüklenen araz anlamıyla varlık veya
Allah için kullanılan özel varlık değildir. Kâşânî, sufilerin varlığı, mâhiyet ve varlık şeklinde bir
ayırıma tabi tutmadıklarını belirterek vahdet-i vücûdun “kendinde varlık” anlamında ele alınmasının
zorunluluğuna işaret eder. İşte tam bu noktada mâhiyet ve varlık ilişkisi sorun olarak karşımıza çıkar.
Bu bakımdan vahdet-i vücûdun ne olduğu ve ne olmadığı, mâhiyet ve varlık ilişkisine bağlıdır. Sufilere
göre, varlık, mâhiyete yani zata ilişmiş bir sıfat olmayıp, tam tersine zatın aynıdır. Öyleyse vahdet-i
vücûdun esas prensibi, “varlık olmak bakımından varlık, Hak’tır (el-vücûd min haysü hüve hüve elHakk)”9 cümlesidir. Şöyle de denilebilir: vahdet-i vücûdun özünde, mâhiyet-varlık ilişkisi dikkate
alındığında, varlığın, bir sıfat olmaması ve zatın aynı olması vardır.
Bizce zatta mâhiyet ve varlığın ayniyeti, vahdet-i vücûdun bir yönünü tanımlamaktadır. Peki
âlem ya da Allah-âlem ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda varlığın konumu nedir? Ya da âlem söz
konusu olduğunda mâhiyet-varlık ilişkisi nasıl çözülebilir? Mümkün varlıklarda mâhiyet ile varlığın
ilişkisi nedir? İbnü’l-Arabî ve ekolüne mensup sufiler, bu hususta esas iki mesele üzerinde dururlar.
Birincisi, mümkün varlıkların hakîkati ve mâhiyeti olarak a’yân-ı sâbite, kadîmdir10. İkincisi ise, a’yân-ı

8 Kâşanî, Tasavvuf Sözlüğü, (trc. Ekrem Demirli), İstanbul 2004, s.583.
9 Kayserî, yüklemi vermeden “varlık olmak bakımından varlık (el-vücûd min haysü hüve hüve)” şeklinde tanımlar. Bkz. “Mukaddemât”,
er-Resâil, s.29.
10 Sufiler, bu hususu, “a’yân-ı sâbitenin mec’ûl olmadığı yani yaratılmadığı” şeklinde formüle etmişlerdir. Bkz. Kayserî, Mukaddemât”,
er-Resâil, s.51.
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sâbitede subûttan bahsetsek de varlık kazandığından bahsedemeyiz11. Şu hâlde sufilere göre, mümkün
varlıklarda varlık, mâhiyete sonradan eklenmiş ve ilişmiştir. Kuşkusuz, bu değerlendirme, vahdet-i
vücûdun ikinci boyutunun ne olduğunu izah eder. Zira mümkünlerin hakîkati olarak a’yân-ı sâbitenin
kadîm olması, bütün çokluğu birliğe irca ettiği gibi a’yân-ı sâbitenin, varlığın kokusunu bile almamış
olması, varlığın birliğini sağlar.
Şu hâlde bizce vahdet-i vücûdun esas iki önermesi ve tazammunu vardır: Birincisi, Hak’ta
mâhiyet ve vücûd, birbirinin aynıdır. Bu nedenle varlık olmak bakımından varlık, Hak’tır ki, bu, Mutlak
Varlık’tır. İkincisi ise, mümkün varlıklar söz konusu olduğunda onların varlığı mâhiyetine sonradan
ilişmiştir. Bu bakımdan İbnü’l-Arabî ve onu takip edenlerin varlık hakkındaki doktrinlerinin özünü bu
iki önerme teşkil eder.
İbnü’l-Arabî’ye yönelik eleştirileri, bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Zira ona yönelik her
eleştiriyi, vahdet-i vücûda yönelik eleştiri olarak görmek doğru değildir. Eğer tenkitler, yukarıda sözü
edilen iki esas noktaya dönükse, bunlar, vahdet-i vücûda dair olmuş olur ve doktrinin özüne müteallıktır.
İşte biz, burada söz konusu iki hususla ilgili olarak yapılan eleştirileri baz alarak değerlendirme yapacağız.
Tasavvuf içerisinde müşâhede yöntemini benimsediği hâlde varlık yorumu itibariyle İbnü’l-Arabî’den
ayrılan sufileri incelemek suretiyle farklı yorum yöntemlerinin olduğunu ortaya koymaya çalışacağız.
II. VAHDET-İ VÜCÛDA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
A. SİMNÂNÎ
Tasavvuf içerisinde İbnü’l-Arabî’ye yönelik sert eleştirileri yönelten sufilerin başında, Alauddevle
Simnânî12 (736/1336) gelir. Simnânî, gerek Urve li sâhibi’l-halve, gerekse çeşitli sufilerle görüşmelerinde,
vahdet-i vücûdu eleştirmiş ve dahası bu anlayışa sahip olduğu için İbnü’l-Arabî’yi tekfir etmiş bir sufidir.
Biz, burada, önemli bir İbnü’l-Arabî savunucusu Abdurrezzâk Kâşânî ile yaptığı yazışmaları baz alarak
Simnânî’nin eleştirilerini ortaya koyacağız.
Nefehâtü’l-üns’te belirtildiğine göre Kâşânî, Simnânî’nin müridi Emir İkbal ile yolculuk yapmış,
bu esnada ondan, Simnânî’nin vahdet-i vücûd ve İbnü’l-Arabî hakkındaki olumsuz kanaatlerini
öğrenmiş ve üzülerek Şeyh’e mektup yazma yolunu tercih etmiştir. Kâşânî, mektubunda esas olarak,
gerek tecrübelerine, gerekse birçok sufinin sözlerine dayanarak İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücûd
anlayışının tevhîdin en güzel yorumu olduğunu ispat etmeye çalışır. Simnânî ise yazdığı cevabî
mektubunda durumun böyle olmadığını, İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücûda müteallık sözlerinin,
dehrîlerin, tabiatçıların görüşlerinden bile daha tehlikeli olduğunu söyler. Onun eleştirilerini esas
olarak şöyle sıralayabiliriz:
11 İbnü’l-Arabî, bunu “a’yân-ı sâbite, varlığın kokusunu bile almamıştır” şeklinde ifade eder. Bkz. Fusûsu’l-hikem, (thk. Afîfî), Beyrut
1980, s.76.
12 659/1261 yılında Simnan’da doğan Alauddevle, önceleri Tebriz’e giderek İlhanlı sarayında bulunur. Tasavvufa intisap ettikten
sonra Bağdat’a giderek Şeyh Nureddin Abdurrahman el-İsferâyinî’ye mürid olur. 736/1336 yılında ölünceye kadar, birçok seçkin mürid
yetiştirmiştir. Hayatı için bkz. Şahinoğlu, M. Nazif, “Alauddevle-i Simnânî”, DİA, c.II, s.345-347.
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Her şeyden önce Simnânî, vahdet-i vücûda metodik bir eleştiri getirir. Metodik perspektifin
birinci vechesi, sufinin seyr u sülûkunda karşılaştığı bir hâl olarak vahdet-i vücûd, İbnü’l-Arabî’nin iddia
ettiği gibi sufi tecrübenin son gayesi ve son noktası değildir; tam tersine seyr u sülûk esnasında gelip
geçen bir hâldir. Her ne kadar sufi, seyr u sülûk esnasında vahdet-i vücûdu andıran bazı müşâhedelere
ulaşsa da, en üst makam olan “kulluk”ta13 durumun böyle olmadığını idrâk eder: “Ben de başlangıçta
birkaç gün bu makama ulaşmıştım ve bu makam bana hoş gelmişti. Fakat bu makamın başlangıcından
geçip sonuna ulaşınca onun yanlışlığı gün gibi ortaya çıktı”14. Dolayısıyla tevhîd, tasavvufta nihaî
makam değil ki, vahdet-i vücûd bir nihaî bir inanç hâline gelsin. Metodik perspektifin ikinci vechesi
ise, her ne kadar sufi, seyr u sülûk sürecinde çokluktan sıyrılarak birlik hâli yaşasa da, bu, yalnızca
bir müşâhede olduğu için ondan hareketle bilgisel sonuç çıkaramayız. Öyleyse bu müşâhedeyi bilgisel
bir hakîkat olarak görüp bunun üzerine bir yorum ve doktrin inşa edemeyiz. Bu nedenle vahdet-i
vücûd’çu sufilerin, en üst makam olarak gördükleri tevhîdi, hulûl, küfür ve ittihada götürecek şekilde
yorumlamaları, onların en büyük hatasıdır.
Simnânî’nin vahdet-i vücûda yönelik ikinci eleştirisinin özünü, İbnü’l-Arabî’nin Allah’a
“vücûd-ı mutlak” demesi oluşturur. Kuşkusuz Simnânî’nin bu değerlendirmesi, vahdet-i vücûdun esasını
teşkil eden “varlık olmak bakımından varlık, Hak’tır” ve “Mutlak varlık, Allah’tır” temel önermesine
yöneliktir.
Simnânî üçüncü olarak Allah-âlem arasındaki ilişki bağlamında vahdet-i vücûdu tenkit eder.
Ona göre vahdet-i vücûdun başlıca çıkmazı, Allah ile âlem arasındaki ayırımı ortadan kaldırmasıdır.
Bu durum, gerçek ma’rifetten uzaklaşmaktan başka bir şey değildir: “Kalp, Hakk’ın vücûb ve vücûdu,
vahdaniyet ve nezaheti hususunda artık mutmain olmuştur. Kim Hakk’ın vücûb ve vücûduna
inanmazsa, o hakikî kâfirdir. Kim vahdaniyetine iman etmezse, hakikî zalimdir. Her kim de mahlûkâta
âit vasıflardan Hakk’ı tenzîh etmezse, hakîkî zalimdir. Çünkü Cenâb-ı Hakk’ın kudsiyetine yaraşmayan
şeyleri ona nisbet etmiş olur”15. Simnânî’nin, belirtmiş olduğu bütün bu noktalarda İbnü’l-Arabî’yi
muhatap aldığını düşünmüyoruz. Son ifadesiyle İbnü’l-Arabî’yi kastetmiş olması kuvvetle muhtemeldir.
Vahdet-i vücûda yapılabilecek eleştiri, saydığı ilk iki gruptan ziyade, Allah’ı âlemden tenzîh etmemek
anlamını içeren üçüncü grup olabilir. Kuşkusuz bu eleştiri de, a’yân-ı sâbitenin kıdemine bağlı olarak
mümkün varlıkların hakîkatinin yaratılmamış olması şeklindeki vahdet-i vücûdun üçüncü prensibine
yöneliktir.
Belirtmek gerekir ki, Simnânî’nin, vahdet-i vücûdun esasını teşkil ettiğini düşündüğümüz üç
noktaya dönük eleştirileri, inanca aykırı bulmak suretiyle yalnızca reddetme şeklindedir. Simnânî’nin
eleştirilerinin, sistematik olmadığını ve hatta onun, vahdet-i vücûdun karşısına alternatif koymadığını
söyleyebiliriz. Ancak ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla yönelttiği eleştirilerin, hem tarihsel bir zemini
vardır, hem de bir iç tutarlılığı vardır. Zira onun bu tavrı, Afîfî’nin ilk dönem tasavvufu için yapmış
13 Simnânî, son makamın tevhîd değil, kulluk olduğu konusunda şöyle der: “Her ne kadar Menâzilu’s-sâirîn’de ‘Bütün makamların sonu
tevhîddir’ denilmişse de, bu doğru değildir. Belki tevhîd sekseninci makamdır ve orada anlatılan yüz makamın sonuncusu da kulluktur”.
Bkz. Câmî, Nefahâtü’l-Üns Evliya Menkıbeleri, (haz. Süleyman Uludağ-Mustafa Kara), İstanbul 1995, s.668.
14 Câmî, Nefahâtü’l-Üns Evliya Menkıbeleri , s.666.
15 Câmî, Nefahâtü’l-Üns Evliya Menkıbeleri, s.666.
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olduğu müşâhedeye dayalı bir birlik hâli olarak vahdet-i şuhûd anlayışına uymaktadır. Bu bakımdan
Simnânî’nin tavrını, şöyle ifade edebiliriz: her ne kadar sufi, tasavvufî tecrübe esnasında derin bir birlik
hâlini müşâhede etse bile, bu müşâhededen hareketle bir bilgi üretemeyiz ve dolayısıyla Allah-âlem
ilişkisi hakkında metafizik bir yorum geliştiremeyiz.
B. ABDÜLKERÎM CÎLÎ
Abdülkerîm Cîlî (ö.826), genel anlamda İbnü’l-Arabî ekolü içerisinde değerlendirilebilir.
Nitekim müşâhedeye dayalı bir varlık doktrini oluşturma yöntemi ve konuları ortaya koyuş tarzı
itibariyle bu geleneğin içerisindedir. Ancak onu diğer Fusûs şârihlerinden ayıran bazı yönleri de vardır16.
İbnü’l-Arabî’nin ilmin ma’lûma tabi olduğu görüşüne karşı, ma’lûmun ilme tabi olduğu tezi gibi bazı
konularda doğrudan İbnü’l-Arabî’yi eleştirmesi, yorumcu olmaktan ziyade orijinal bir uslup ve söylem
geliştirmesi, onun, gelenekte özel bir konuma sahip olduğunun kanıtları sayılabilir.
Cîlî, vahdet-i vücûdun esasını teşkil ettiğini söylediğimiz ikinci önerme yani a’yân-ı sâbite
konusunda İbnü’l-Arabî ve takipçileriyle tamamen aynı fikirdedir. Ona göre de isimlerin sûretleri ve
mümkün varlıkların hakîkatleri olarak a’yân-ı sâbite dikkate alındığında mümkün varlıklarda varlık,
mâhiyete yani a’yânın hakîkatlerine sonradan eklenmiştir. Bu bakımdan isimler, hüküm itibariyle zata
bağlı olarak kadîm olduğu gibi mümkün varlıkların hakîkatleri olan a’yân da yine hüküm itibariyle
isimlere bağlı olarak kadîmdir. Kuşkusuz bu anlayış, varlığın son tahlilde tek bir noktaya irca edilmesi
bakımından birlik anlamı taşımaktadır.
Âncak Cîlî’nin İbnü’l-Arabî geleneği karşısındaki konumunu belirleyen, belki de tartışmalı
hâle getiren husus, onun, Tanrı’da mâhiyet-varlık, sufi söylemle ifade edecek olursak, zat ile varlık
arasındaki ilişkidir. Daha önce belirtmiş olduğumuz gibi vahdet-i vücûdun esasını teşkil eden nokta,
varlığın zatın bir sıfatı olmadığı, tam tersine aynı olduğu idi. Nitekim varlık mertebeleri bağlamında
İbnü’l-Arabî ve yorumcuları, zatın hiçbir isim, sıfat, na’t ve nisbetle tanımlanamayacağı ilk mertebenin
yani ahadiyetin mutlak varlık mertebesi olduğunu düşünüyorlardı. Bu, varlığın bir sıfat olmadığı
anlamına gelmekteydi. Çünkü onlara göre zata varlık dediğimizde, aslında zat hakkında herhangi bir
bilgi vermiyoruz. Kayserî’nin ifadesiyle “Eğer varlık araz olsaydı, bizzat kendisinden önce varolan bir
konu (mevzu) ile varolmuş olurdu. Bu durumda bir şeyin kendi zatından önce olması gerekirdi… Bu
nedenle varlığın kendi zatına eklenmiş (zâid) olması mümkün değildir”.17
İşte tam bu noktada Cîlî, İbnü’l-Arabî ve yorumcularını doğrudan eleştirmemekle birlikte
yukarıda sözü edilen temel önermeye aykırı bir yorum getirir. Ona göre “varlık, zatın bir sıfatıdır”18. Cîlî,
İbnü’l-Arabî yorumcularının, mutlak varlık ve ahadiyet olarak ifade ettiği birinci mertebeyi, “varlığa
takaddüm eden adem” olarak tanımlar. Ona göre bunun anlamı, bu mertebede bütün nisbetlerden
münezzeh olan zata varlık nisbetinin dahi olmamasıdır. Halbuki ikinci mertebe, ancak mutlak varlık
16 bkz. Afifi, “İbn Arabî fî dirâsâtî”, Kitâbu’t-Tezkârî, Kahire 1969, s.5-33.
17 Kayserî, “Mukaddemât”, er-Resâil, s.29.
18 Cîlî, el-Kemâlâtü’l-ilâhiyye, (thk. Saîd Abdülfettâh), Kahire 1997, s.71.
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ve ahadiyet olarak isimlendirilebilir: “İkinci mertebe, ilk mertebeden daha aşağıdadır. Çünkü bu
mertebede varlık zatta taayyün etmiştir. Halbuki ilk mertebede zat, varlık nisbetinden münezzehtir”19.
Cîlî’nin düşüncesine göre ilk mertebede zat, her türlü isim, sıfat ve nisbetten münezzeh ise, bu, ona
hiçbir yüklemede ve hükümde bulunamayacağımız anlamına gelir. Öyleyse hiçbir şekilde taayyün
etmemiş zat, her türlü bilginin objesi olmaktan uzaktır. Şu halde zata sonradan yani ikinci mertebede
katılan (Cîlî buna lâhık der)20 varlık da bir hüküm içerir. Çünkü ilk mertebede olmayan bir özellikten
yani zatın varlığından bahsetmiş olmaktayız.
Öyleyse ilk mertebede varlığın zatın aynı olduğunu ve dolayısıyla varlığın zata eklenmediğini
savunan İbnü’l-Arabî ve yorumcularının aksine Cîlî, varlığın bir sıfat olduğu gerçeğinden hareketle
onun zata sonradan dahil olduğunu düşünür. Bizce bu ince nokta, Cîlî’nin, vahdet-i vücûdun en
temel prensibi bağlamında İbnü’l-Arabî geleneğinden ayrıldığı anlamına geldiğini gösterir. Zira
İbnü’l-Arabî geleneğinde doktrin, esas olarak varlık üzerine otururken, Cîlî’de sistem, varlık yerine
zat üzerine kaymıştır. Nitekim bu farklılaşmanın farkına varan ve ciddi bir İbnü’l-Arabî savunucusu
olan Abdullah Bosnevî, Cîlî’yi söz konusu yaklaşımından dolayı sert bir şeklide eleştirir. Bosnevî,
öncelikle Konevî’den alıntılar yaparak ilk mertebede varlığın zatın aynı olduğu, zatın dışındakilerde ise
varlığın mâhiyete eklendiği şeklindeki geleneğin temel iki önermesini ortaya koyduktan sonra Cîlî’nin
görüşlerinin analizine geçer. Onun, Cîlî’ye yönelttiği eleştirilerin temel çıkış noktası şudur: Eğer biz,
varlığın bir nisbet olduğunu ve dolayısıyla ikinci mertebede zatta taayyün ettiğini ileri sürersek, vücûd
niteliğine sahip olmadığı ilk mertebede zatın varolmadığını ve ikinci mertebede varlığın zata sızdığını
(tarayân) kabul etmiş oluruz. Bunun anlamı, Cîlî’nin yaptığı gibi zatın varlık nisbetinden müstağnî
olduğunu söylerken, aslında ona “adem” nisbetini yüklemektir. Cîlî’nin hatası, varlığın bir sıfat olduğu
yargısından hareket ederek zata “mutlak varlık” demekten çekinmesidir. Bosnevî’ye göre Cîlî, zata
hiçbir sıfat nisbet etmemek noktasında doğru düşünmektedir. Ancak vücûd bir sıfat değildir ki, onu
zata nisbet etmiş olalım. Bosnevî’nin ifadesiyle “bir şey kendisine mensuptur. Çünkü o şey, kendisidir”
denemeyeceğine göre varlık, zaten zatın kendisi olduğu için varlığı zata nisbet etmiş olmayız.21
Şu hâlde bir İbnü’l-Arabî yorumcusu olan Bosnevî’nin, varlığın zata eklendiğini savunan
Cîlî’yi eleştirmesi, en azından onun, tasavvuf geleneği içerisindeki aykırı tutumunun bir İbnü’l-Arabî
savunucusu tarafından tescil edildiği anlamına gelir.
Netice olarak İbnü’l-Arabî geleneği ile Cîlî’nin vardıkları sonucu, mantıkî olarak ifade etmek
gerekirse, İbnü’l-Arabî geleneğine göre “zat vardır” önermesi, analitik bir önermedir. Çünkü her ne
kadar gramer ve mantık açısından “vardır” bir yüklem olsa da, gerçekte söz gelimi “insan ölümlüdür”
önermesindeki yüklemden farklıdır. Bu farklılığın nedeni, ikincisinde, yüklem, konuya kendisinde daha
önce bulunmayan bir şey ilave ettiği halde “zat vardır” önermesi özneye hiçbir şey ilave etmemektedir.
Varlık, zaten zat kavramının kapsamındadır. Halbuki Cîlî’ye göre “zat vardır” önermesi, “insan

19 Cîlî, Merâtibü’l-vücûd, Kahire 1999, s.17; a. mlf., el-Kemâlâtü’l-ilâhiyye, 56.
20 Cîlî, el-Kemâlâtü’l-ilâhiyye, s.56.
21 Bosnevî’nin görüşleri için bkz. Bosnevî, Kitâbu’l-Kırâ’r-rûhiyyi’l-memdûd li’l-ezyâfi’l-vâridîne min merâtibi’l-vücûd, Süleymaniye
Ktp., Carullah Ef., nr.2129, vr. 1a-27b.

166

ALTERNATİF BİR VAHDET-İ VÜCUD YORUMCULUĞU: SİMNANİ, CİLİ VE İMAM RABBANİ ÖRNEĞİ
ABDULLAH KARTAL

ölümlüdür” önermesinde olduğu gibi sentetik bir hükümdür. Çünkü “zat vardır” önermesinde “vardır”
bir yüklem olması dolayısıyla zata, kendisinde daha önce olmayan yeni bir şey ilave etmektedir.
Abdülkerîm Cîlî, vahdet-i vücûdun esas önermesi konusunda İbnü’l-Arabî geleneğinden
ayrıldığına göre onun doktrinini nasıl tanımlayabiliriz? Her şeyden önce belirtmek gerekir ki, sufi,
müşâhedenin kaçınılmaz bir sonucu olarak bir birlik anlayışına sahiptir. Tabii olarak Cîlî de bu
anlamda Allah-âlem ilişkisi bağlamında tam bir birlik olduğu kanısındadır. Bir isimlendirme bulmak
gerekirse, kendi tanımıyla bu birlik türü vücûdî bir birlik değil, ilâhî birlik (el-vahdetü’l-ilâhiyye)’dir22.
Burada dikkat çeken nokta, birliğin özünde varlığın olmamasıdır. Cîlî’nin bu tanımlaması ve varlığı
eksen olmaktan çıkarmasını göz önünde bulundurarak, onun birlik anlayışını, zatî birlik (el-vahdetü’zzâtiyye) olarak da tanımlayabiliriz.
C. İMÂM RABBÂNÎ
Her şeyden önce belirtmeliyiz ki, Nakşibendiye tarikatına mensup olan İmâm Rabbânî, İbnü’lArabî’nin şahsında formüle edilen vahdet-i vücûda yönelik eleştirilerinde, bakış açısı ve yöntem olarak
büyük ölçüde Simnânî’den etkilenmiştir. Hatta bizzât kendisi, selefi ile aralarında yöntem açısından
büyük benzerlikler olduğunu ifâde etmekten çekinmez: “Büyük şeyhlerin menkıbelerini ve makamlarda
meydana gelen üstün hâllerini zikretmenin dışında kitapları mütalaa etmeye istekli değilim. Daha
ziyade önceki şeyhlerin hallerini ve buna benzer durumları mütalaa etmekten hoşlanıyorum. Hakîkat ve
ma’rifet kitaplarını, özellikle de vücûdun birliği ve nüzûl mertebeleri ile ilgili konuları inceleyemiyorum.
Bu konuda kendim ile Şeyh Alauddevle arasında bir çok benzerlikler bulmaktayım ve bu meselede zevk
ve hâl olarak onunla aynı görüşteyim. Ne var ki, Şeyh Alauddevle’nin yaptığı gibi geçmiş ilim (el-ilmü’ssâbık-geçmişte edinmiş olduğum bilgi ve tecrübeler), onları inkâr etmeye ve mensuplarına saldırmaya
müsaade etmiyor” 23.
İmâm Rabbânî ile ilgili belirtilmesi gereken diğer bir husus da şudur: Tasavvufî düşünce
sistematiği içerisinde Allah-âlem ilişkisini kurmaya çalışan İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücûd doktrinine
karşı ortaya konulan ciddî, belki de tek sistem, İmâm Rabbânî’nin geliştirdiği vahdet-i şuhûddur.
Ancak İmâm Rabbânî’nin doğrudan vahdet-i vücûda yönelttiği eleştirilere geçmeden evvel, onun,
tasavvufa nasıl bir rol biçtiğini ya da tasavvufu İslamî ilimler içerisinde nasıl konumlandırdığını tespit
etmek gerekir. Daha önce belirtmiş olduğumuz gibi ilk dönem sufileri, tasavvufu, fıkıh ve kelâm gibi
ilimlerin sınırları içinde görmüş ve meşruiyetini bu ilimlere uygunluğuna bağlamışlardı. Halbuki İbnü’lArabî, tasavvufun olgunluk dönemine ulaştığı gerçeğinden hareketle, onun en üst bir ilim olduğunu,
hem yöntemsel olarak hem de doktrin olarak tasavvufun nebevî şeriatın koruyucusu olduğunu
düşünüyordu. Bu nedenledir ki, bütün varlığı açıklayan bir yöntem geliştirme çabası gütmekteydi. Onun
yaptığı ve oluşturduğu nazariyeyi, kendinden sonra gelenler, vahdet-i vücûd olarak tanımlamışlardır.
Bu bakımdan vahdet-i vücûd, aslında din ekseninde bütün varlığı izah eden üst bir yorum olarak
değerlendirilmelidir.
22 Cîlî, el-Menâziru’l-ilâhiyye, (thk. Necâh Mahmut el-Guneymî), Kahire 1987, s.145.
23 İmâm Rabbânî, Mektubât c. I-III, İstanbul ts., c.I, mektup 11, s.18.
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Bu durumda şu soruyu sorabiliriz: İmâm Rabbânî, ilk dönem tasavvufunun yöntemini mi yoksa
İbnü’l-Arabî’nin yöntemini mi takip etmiştir? Bu soru oldukça önemli ve anlamlıdır. Zira onun, vahdet-i
vücûda niçin eleştiriler yönelttiğinin cevabı, bu soruda saklıdır.
Mektûbât’a baktığımızda ikinci bin yılın müceddidi olarak İmâm Rabbânî’nin24 bütün
boyutları ile dini ihya etme ve dinî kurumlar arasındaki ilişkiyi şeriat ekseninde yeniden tanımlama
rolünü üstlendiği söylenebilir. Bu bağlamda üzerinde durduğu konular olarak, dinî tavırlarından dolayı
siyasî otoriteye tepki, ulemanın otoritesini güçlendirmek ve şeriat ile tarikat arasındaki ilişkiyi yeniden
tanımlamak gibi hususlar ön plana çıkmaktadır. Ona göre, şeriat ile tarikat arasındaki ilişki gözden
geçirilmeli ve iki kurum arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü sağlayan temel bir prensip ortaya
konulmalıdır25.
İmâm Rabbânî, İbnü’l-Arabî’nin bir üst ilim olarak tasavvuf bakış açısını doğru bulmaz. Ona
göre şeriat ile tarikat birbirinin aynıdır ve gerçekte aralarında bir fark yoktur26. Şeriat, ilim, amel ve
ihlastan oluşur; tarikat ise şeriatın üçüncü aşaması olan ihlasın olgunlaşması ve tamamlanmasının
yardımcı unsuru olup şeriatın hizmetindedir27. Dolayısıyla İmâm Rabbânî, şeriatı, tasavvufî tecrübenin
verileri de dahil olmak üzere bütün hakîkatleri kuşatan evrensel prensip olarak görmekteydi. Bunun
doğal bir sonucu olarak da her türlü ihtilafın çözüm kaynağı şeriat olacaktır.
Peki İmâm Rabbânî, şeriat ile neyi kasteder? O, şeriatın, Ehl-i Sünnet prensipleri olarak
tecessüm ettiği kanaatindedir. Bu bakımdan bütün ihtilaflarda kıstas, Ehl-i Sünnettir. Burada, onun
Ehl-i Sünnetten kastının, özellikle kelâm ulemasının olduğu da belirtilmelidir. İmâm Rabbânî, pek çok
mektubunda hakîkati Ehl-i Sünnet bilginlerinin temsil ettiğini, dolayısıyla her türlü yorumu onların
prensiplerine göre değerlendirmek gerektiğini söyler28. Bu bakış açısının bir neticesi olarak, şeriatı temsil
eden ehl-i Sünnet uleması, ya da ehl-i hak29, hangi derecede olursa olsun sufilerden daha üstündür.
İmâm Rabbânî’nin, bu görüşünü nübüvvet-velayet konusuna dayandırması oldukça ilginçtir. Denize
nisbetle dalganın bir kıymeti olmadığı gibi hiç kuşkusuz nübüvvet söz konusu olduğunda da velayetten
bahsetmek anlamsızdır30. Şu halde nübüvvet, velayetten üstün olduğu için nübüvvet kandilinden ışık
alan ulemanın ilmi de, velayet mertebelerinden alınan ilimden daha üstündür:

24 Bir mektubunda (Mektûbât, c.I, mektup 301, s.362-363) nübüvvet kandilinin ikinci bin yıla kadar gizlendiğini söyleyen İmâm Rabbânî,
artık kendi döneminde bunun açığa çıkması gerektiğini vurgular. Başka bir mektubunda (Mektûbât, c.II, mektup 4, s.12-13) ise, ayne’lyakîn ve hakke’l-yakîne ulaşan ve dolayısıyla nübüvvet nurlarının kandilinden ilim alan kimsenin, ikinci bin yılın müceddidi olduğunu ve
onun ortaya çıktığını söyler. Öyle anlaşılıyor ki, İmam, kendisini ikinci bin yılın müceddidi misyonuna sahip olarak görmektedir.
25 İmâm Rabbânî’nin müceddid olarak rolü ve şeriat ile tarikat arasındaki ilişkiyi ortaya koyuşu ile ilgili bkz. Ahmed, Aziz, Studies in
the Islamic Culture in the Indian Environment, Oxford 1965; Muhammad Abdul Haq Ansari, Sufism and Shari’ah: A Study of Shaykh
Ahmad Sirhindi’s Effort to Reform Sufism, Leicester 1986; Buehler, Arthur, “Shariat and ‘ulamâ in Ahmad Sirhindi’s Collected letters”,
Die Welt des Islams: International Journal for the Study of Modern Islam, v.43, n. iii, (2003), p.309-320.
26 İmâm Rabbânî , a.g.e., c.I, mektup 84, s.95.
27 İmâm Rabbânî , a.g.e., c.I, mektup 36, s.50.
28 İmâm Rabbânî , a.g.e., c.I, mektup 41, s.54; c.I, mektup 84, s.95-96; c.I, mektup 177, s.155; c.I, mektup 193, s.164-165; c.I, mektup 213,
s.184-185; c.I, mektup 266, s.260-261.
29 İlginç bir şekilde İmâm Rabbânî bu iki ifadeyi aynı anlamda kullanır. Bkz. Mektûbât, c.I, mektup 286, s.311. Sirhindî’nin şeriat ve
ulema hakkındaki görüşlerinin analizi için bkz. Buehler, Arthur, “Shariat and ulama in Ahmad Sirhindi’s Collected Letters”, Die Welt des
Islams, 43 iii (2003) s.309-320.
30 İmâm Rabbânî, Mektûbât, c.I, mektup 266, s.272.
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“Nebîlere uygunluk içerisinde hareket eden ulemanın nazarı, nübüvvet kemâlâtı ve ilimlerine
dayanır. Halbuki sufilerin nazarı, velâyet kemâlâtı ve bilgileri ile sınırlıdır. Öyleyse nübüvvet kandilinden
alınmış olan ilim, velâyet mertebesinden alınmış olan ilimden daha doğru ve daha sağlamdır”31.
Hakîkati temsil etme yetkisinin, ehl-i hak olarak isimlendirdiği zâhir ulemasında olduğunu
söyleyen İmâm Rabbânî’nin, artık, ehl-i hak ile sufiler arasında ihtilaf çıkması durumunda, ya da sufiler,
ehl-i hakka aykırı görüşler serdettiğinde sufilere itibar edilmemesi gerektiğini savunması beklenen bir
durum olacaktır:
“Hiçbir velî, herhangi bir nebînin derecesine asla ulaşamaz. Velînin başı, sürekli olarak nebînin
ayağı altındadır. Bilinmelidir ki, ulema ile sufiler arasında ihtilaf çıkan herhangi bir mesele dikkatlice
incelendiği zaman görülecektir ki, hak ulema tarafındadır”32.
“Sâlik için gerekli olan şeylerden birisi, ehl-i sünnet ve’l-cemaat ulemasının Kur’an, Sünnet
ve selefin rivayetlerinden istinbat ettiği doğru itikat (el-i’tikâdu’s-sahîh) üzere olmasıdır. Yine Kur’an
ve Hadisi, ehl-i hak yani ehl-i sünnet ve’l-cemaat ulemasının anladığı manalara hamletmesi gerekir.
Faraza keşf ve ilham ile oluşan herhangi bir bilgi, ehl-i hakkın ortaya koyduğu manalara aykırı olursa,
keşf ve ilhama itibar edilmemesi ve ondan Allah’a sığınılması gerekir”33.
İmâm Rabbânî’nin, İbnü’l-Arabî ve vahdet-i vücûd eleştirisini, işte tam bu bağlamda
değerlendirmek gerekir. Tasavvuf, zâhir bilginlerinin temsîl ettiği kıstaslara bağlıdır. Şöyle de
söylenebilir: Tasavvuf, İbnü’l-Arabî’nin öngördüğü şekilde üst bir ilim ve doktrin değil, zâhirî ilimlerin
alt bir dalıdır. Bu bakımdan keşf ve ilhamın yegâne kıstası ve doğruluk ölçüsü, ehl-i hak ulemanın
(zâhir ulemasının) anladığı manalardan başkası olmamalıdır. Öyleyse İbnü’l-Arabî’nin keşf ve ilhama
dayanarak ortaya koymuş olduğu bir kısım görüşler ve müşâhede esasına dayanarak geliştirdiği vahdet-i
vücûd, ehl-i hakkın kriterlerine aykırılığı dolayısıyla isabetsiz ve hatalıdır; ancak, ictihaddaki hata gibi
keşfe dayalı hatası sebebiyle İbnü’l-Arabî de mazur görülebilir34.
Bu bağlamda denilebilir ki, hakîkatin ölçütü, Ehl-i Sünnet itikadıdır ve tasavvuf söz konusu
olduğunda buna aykırı olan her şey, eksik ve hatalı bir keşfin neticesi olarak yanlıştır. Gerçekten de
İmâm Rabbânî’nin, İbnü’l-Arabî ve vahdet-i vücûda yönelik eleştirilerine baktığımızda, bu noktayı
kolaylıkla görebiliriz. Zira o, söz konusu tenkitlerinde gerekçe olarak ehl-i hakka aykırılık durumunu
göstermektedir. “İlginç olan şu ki, Şeyh İbnü’l-Arabî, keşif erbabının kabul ettiği kişilerden birisidir.
Halbuki, o, ehl-i hakkın görüşlerine aykırı pek çok hatalı ve yanlış bilgiye sahiptir”35. Bu nedenle,
İmâm’ın, İbnü’l-Arabî ve vahdet-i vücûd eleştirilerinde yapmak istediği şey, keşfe dayalı tasavvufî
tecrübeyi ehl-i sünnet itikadı ile çelişmeyen bir zemine oturtmaktır. Nitekim, o, bu bağlamda şeyhine
âit olan Rubaiyyat adlı esere yaptığı şerhinde, vahdet-i vücûd ile ehl-i hakkın görüşleri arasındaki
31 İmâm Rabbânî, a.g.e., c.I, mektup 266, s.272.
32 İmâm Rabbânî, a.g.e., c.I, mektup 266, s.272.
33 İmâm Rabbânî , a.g.e., c.I, mektup 286, s.311.
34 İmâm Rabbânî , a.g.e., c.I, mektup 266, s.265; c.I, mektup 286, s.311-312.
35 İmâm Rabbânî , a.g.e., c.I, mektup 266, s.265.
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ihtilaf noktalarını ortadan kaldırdığını ve bir sentez oluşturduğunu söylemektedir: “Bu Fakir, Allah’ın
yardımıyla, Hz. Şeyhimizin Rubaiyyat şerhinde, bu meseleyi (vahdet-i vücûdu) ehl-i hakkın itikadına
mutabık hale getirdi; aralarını birleştirdi; iki grup arasındaki tartışmayı lafza döktü; her iki tarafın
da şek ve şüphelerini, kesin bir şekilde çözdü”36. Bizce, onun, Mektûbât’ta yapmış olduğu da aynı
şeydir ve söz konusu uzlaşma ya da sentez, vahdet-i şuhûddur. Bu nedenle vahdet-i şuhûdu, vahdet-i
vücûdûn Ehl-i Sünnetin itikat formları ile uyumlu hali olarak nitelemek mümkündür. Bu bakımdan
İmâm Rabbânî’nin, metafizik bir doktrin olarak İbnü’l-Arabî’nin tasavvuf tasavvuru yerine, ilk dönem
sufilerinin İslamî bir ilim olarak tasavvuf tasavvurunu yöntem olarak tercih ettiğini söylememiz yanlış
olmayacaktır.
İşte İmâm Rabbânî’nin vahdet-i vücûda yönelik eleştirileri tam bu noktadan başlamaktadır. İlk
dönem tasavvufunda olduğu gibi ona göre, tasavvufî tecrübe anında sufi, bir birlik hâli yaşar. Ancak
bu yalnızca müşâhedenin birliğidir ve buradan hareketle varlığı izah edeceğimiz vahdet-i vücûda
ulaşamayız. Zira müşâhededen bir doktrin üretmek mümkün değildir. Bu yüzden sufinin yaşadığı birlik,
sadece müşâhedenin birliği anlamına gelen vahdet-i şuhûddur. Peki İmâm Rabbânî vahdet-i şuhûdu
nasıl izah eder? Ona göre iki tür tevhîd vardır: Birincisi, şuhûdî tevhîd. Bu, “Bir’in müşâhedesi”dir
yani bu sufi, birden başka bir şeyi müşâhede etmez. İkincisi ise, vücûdî tevhîddir ki, varlığın bir olduğu
ve Bir’in dışındakilerinin yok (ma’dûm) olduğuna inanmaktır. Vahdet-i vücûda inananlar, bütün
varlıkları, bir zatın tecellîsi ve zuhûru olarak görürler. Vücûdî tevhîd, ilme’l-yakîn; şuhûdî tevhîd ise,
ayne’l-yakîn derecesindedir.37
Şu hâlde denilebilir ki, vahdet-i vücûd, müşâhededen hareket ederek Allah’ın dışındaki
varlıkları inkâr etmek, vahdet-i şuhûd ise, müşâhedenin birliğine inanmakla birlikte, Allah’ın dışındaki
varlıkların gerçekliğini kabul etmektir. Buna göre birincisi, monist; ikincisi ise bir ölçüde düalisttir.
Yani birincisi, mutlak anlamda tek varlığın olduğuna inanırken; ikincisi, iki farklı varlık alanını kabul
eder. Özetle vahdet-i vücûdda birlik, bilgide; diğerinde ise, bilgide değil, müşâhedededir38.
Vahdet-i şuhûdu tasavvufî tecrübenin özü olarak tanımlayan İmâm Rabbânî, vahdet-i vücûdu
eleştirir ve aynı zamanda vahdet-i şuhûdun esas önermelerini şu şekilde ortaya koyar.
1. Vücûd zâta zâid bir sıfattır. İmâm Rabbânî, bir mektubunda İbnü’l-Arabî ve yorumcuları
gibi zât ile vücûdun ayniyetine delâlet etmek üzere “Hakk’ın hakîkatinin sırf varlık olduğunu” ifâde
ederken39, başka bir mektubunda Hakk’ın hakîkatine vücûd nisbet edilemeyeceğini ileri sürer. Bu
36 İmâm Rabbânî , a.g.e., c.I, mektup 266, s.265. O, başka bir mektubunda ayrıntılarıyla vahdet-i vücûdun şer’î ilimlere tatbikini anlatır.
Bkz. Mektûbât, c.II, mektup 44, s.72-76.
37 İmâm Rabbânî , a.g.e., c.I, mektup 43, s.56. Sûfîmiz, iki tevhîd arasındaki farkı, bir analoji ile açıklar: Bir kişinin güneşe yakın olduğunu
düşünelim. Bu kişi, güneşe yakınlığından dolayı yıldızları göremeyip yalnızca güneşi görür. Bu nedenle onun müşâhedesi, güneşten başkası
değildir. Fakat o, yıldızları göremediği anda bilir ki, yıldızlar ma’dûm değil, mevcûttur; yıldızlar sadece güneşin güçlü ışıkları arasında yok
olmuştur. Söz konusu kişi, bir taraftan müşâhedesinden dolayı yıldızların varlığını inkâr ederken, diğer taraftan böyle bir bilginin vakıaya
uygun olmadığını da kabul eder. Bu benzetmede, güneşi müşâhede ettiği anda yıldızları görmeyen, ama yine de yıldızların güneşten ayrı
olarak varlığına hükmeden kişi, şuhûdî tevhîd taraftarıdır. Vücûdî tevhîd taraftarı ise, müşâhedesi anında yıldızları göremediği için onları
yok kabul eden kişi gibidir. İmâm Rabbânî’ye göre vücûdî tevhîd, akıl ve şeriata aykırıdır. a.g.e., c.I, mektup 43, s.56-57.
38 Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1991, s.507.
39 İmâm Rabbânî , Mektûbât, c.I, mektup 234, s.209.
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bir çelişki değil midir? Rabbânî bu sorunu nasıl aşmaktadır? Hakk’ın hakîkatinin “sırf varlık (elvücûdu’s-sırf)” olduğu şeklindeki görüş, onun sûfî tecrübesinin başlangıç ve orta aşamalarında ulaştığı
bir noktadır. O, sûfî tecrübenin son noktasına ulaştıktan sonra görmüştür ki, Hakk’ın hakîkatine
vücûd dahî denemez40. Çünkü onca vücûd, mantıkî olarak zıddı olan “adem”i gerektirir. Halbuki
zâtın hakîkati, zıddını gerektiren kavramlardan münezzehtir. Rabbânî’nin ifâdesiyle “zıddı ile kâim
olan vücûd, zât mertebesine nasıl layık olabilir! Biz, bu mertebeyi vücûd olarak isimlendirmişsek, bu
ibarenin darlığındandır. Böyle bir isimlendirmeyle, ademin ulaşamayacağı varlık kastedilmiştir”41.
Buradan şu sonuç çıkar: Bütün bilgi ve idrâkimizin ötesinde olan zât, sıfat olan vücûd nisbetinden dahî
münezzehtir. Vücûdun bir sıfat olup olmadığı ya da varlığın mâhiyete eklenip eklenmediği yönündeki
görüşlerde İmâm Rabbânî, vücûdun zatın bir sıfatı olduğu ve dolayısıyla zata eklendiği şeklindeki görüşü
tercih etmiş görünmektedir42. Böyle bir yaklaşım ise, esasta vahdet-i vücûdun birinci önermesinin yani
“varlık olmak bakımından varlık, Hak’tır” cümlesinin eleştirisidir.
2. Sıfatlar, zâtın aynı değil, zâta zâiddir43; âlem ise, zâtın gölgesi olan sıfatların gölgesidir. Bundan,
âlemin Allah’ın aynı olmadığı sonucu çıkar44. Rabbânî’ye göre Allah ile âlem ilişkisinde yalnızca
şu söylenebilir: Bütün âlem, ilâhî isim ve sıfatların mazharıdır. Bununla beraber Allah’ın mahlûku
olması ve isimlere delâlet etmesi dışında, yaratıcısıyla arasında hiçbir münâsebet yoktur45. Sûfî, bu
noktada İbnü’l-Arabî ve yorumcularını eleştirir. Onlar bir taraftan zâtın meçhûl ve mutlak olduğunu
ve dolayısıyla da onun hakkında hiçbir hüküm veremeyeceğimizi söylerken, diğer taraftan zâtî kuşatma
(ihâta), yakınlık (kurb) ve beraberlik (maiyet)’ten bahsederler. Bu ise zât hakkında verilen itibarî bir
hükümdür. Şu hâlde zât, bütün hükümlerin ötesinde olduğuna göre, âlemin, Allah’ın aynı olmaması
gerekir. “En üst makamda gördüm ki, âlem her ne kadar sıfatlara âit yetkinliklerin aynası ve tecellî
yeri ise de vücûdî tevhîd taraftarlarının zannettiği gibi mazhar, zâhirin; gölge, aslın kendisi değildir”46.
Netice olarak denilebilir ki, sıfatlar ve isimler, zatın aynı değilse, bunun doğal sonucu olarak âlem de
zatın aynı olmayacaktır47. Dolayısıyla mümkün varlıkların hakîkati olan a’yân-ı sâbitenin yaratılmamış
(gayr-i mec’ûl) ve buna bağlı olarak varlığın tek olduğunu düşünen İbnü’l-Arabî ve yorumcularının
aksine İmâm Rabbânî, isimlerle eserleri olan âlem arasındaki ontolojik bir birliğin olmadığı tezini
savunmaktadır.
40 İmâm Rabbânî, şöyle der: “Bu fakîrin bazı mektuplarında ‘Hakkın hakîkati sırf varlıktır’ şeklinde yazdığı şeyler, bu muamelenin
hakîkatine muttalî olmadığından dolayıdır. Bu kabilden vücûdî tevhîd ve benzeri konularda yazdığım hakîkatler, ittila’ın olmamasındandır.
Muamelenin hakîkatine muttalî olduktan sonra başlangıç ve orta aşamalarda yazdığım ve söylediğim şeylerden pişman oldum” Mektûbât,
c.I, mektup 260, s.244-245.
41 İmâm Rabbânî , Mektûbât, c.I, mektup 260, s.244.
42 Varlık-mâhiyet ilişkisi hakkındaki görüşler için bkz. Râzî, Fahruddin, el-Metâlibu’l-âliye, (thk. Ahmet Hicâzî es-Seka), Beyrut 1987,
c.I, s.209-312; Molla Câmî, Dürretü’l-fâhire, Tahran 1358/1939 s.2; Atay, Hüseyin, İbn Sina’da Varlık Nazariyesi, Ankara 1983; İzutsu,
Toshihiko, İslam’da Varlık Düşüncesi, (çev. İbrahim Kalın), İstanbul 1995, s.148.
43 Rabbânî şöyle der: “Sırf zâtın gayrı olan her şey, isim ve sıfatlar da olsa, ‘gayr’ ve ‘sivâ’ olarak ifâde edilir” Mektûbât, c.I, mektup 38,
s.51; Ayrıca bkz. c.I, mektup 260, s.243
44 O, bu görüşünü açıkça şöyle ifâde eder: “Bildim ki, Hakk, âlemin aynı değildir; âleme bitişik ve ondan ayrı da değildir” Mektûbât, c.I,
mektup 8, s.14
45 İmâm Rabbânî , Mektûbât, c.I, mektup 125, s.121-122
46 İmâm Rabbânî , a.g.e., c.I, mektup 31, s.42.
47 İmâm Rabbânî, a.g.e,, c.I, mektup 31, s.41-43. İmâm Rabbânî, Allah ile âlem arasındaki ilişkinin, “ayniyet” ilişkisi olmadığını bir misal
ile izah eder. Varsayalım ki, bir kişi, kendisinde bulunan yetkinlikleri izhâr etmeyi istemektedir. O, kendisinde bulunan gizli güzellikleri,
insanlara açıklamak üzere harfler ve sesler icât eder ve böylece yetkinliklerini izhâr eder. İmdi yetkinliklerin aynası ve tecellîsi olan, harfler
ve seslerden oluşan bu sûretin, yetkinliklerin aynı olduğu söylenemez. Çünkü İmâm Rabbânî’ye göre yetkinlikler ile ses ve harfler arasında,
yalnızca delîl ve medlûl olma durumu vardır. Şu hâlde delîl ve medlûl ya da zâhir ve mazhar alakasından hareketle insanın yetkinlikleri
ile harf ve sesler arasında “ayniyet” olduğuna hükmedemeyeceğimiz gibi Allah ile âlem arasında da bir ayniyetten bahsedemeyiz. Öyleyse
âlem, Allah’ın aynı değildir.
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3. Hakîkî ve gölge varlık ayırımı, hayâlî değil, gerçektir. İmâm Rabbânî, isim ve sıfatların gölgesi
olarak nitelendirdiği âlemin, nisbî de olsa, isim ve sıfatlardan ayrı bir varlığının olduğunu savunur. Bu
noktada âlemin “vehm” ve “hayal” olduğu esası üzerine kurulu vahdet-i vücûd ile hesaplaşır. Ona göre
vahdet-i vücûd, yalnız Hakk’ın zâtından ibâret olan bir varlık inancına dayanır. Buna göre âlem, ilmî
subûtun tahakkukundan başka bir şey değildir. Her ne kadar âlem, Allah’ın gölgesi ise de, gölge varlık
yalnızca histedir ve gerçek olarak hariçte sırf yokluktur. İmâm Rabbânî, bu noktada vahdet-i vücûdun
“Hakk’ın varlığından bağımsız olarak âlemin varlığının olmadığı” tezini eleştirir ve tamamen yanlış
olduğunu ileri sürer. O, kendi görüşünü, “asıl” ile “gölge” arasındaki ilişkiyi analiz ederek temellendirir.
Âlem, Allah’ın gölgesi olmakla beraber, “asıl” olarak olmasa da “gölgelik” (zılliyet) yoluyla hâriçte
vardır. Bir misal ile ifâde etmek gerekirse, bir şahıs ile gölgesi arasındaki ilişkiyi düşünelim. Şahısta
bulunan özellikler, gölgesinde yansısa da, meselâ gölge ateşin üzerine geldiğinde o şahsın gölge gibi acı
çektiğini söyleyemeyiz. Şu hâlde gölge, şahıstan ayrı olduğu gibi âlemin varlığı da Allah’ın varlığından
ayrıdır.48 İmâm Rabbânî, aynı konu ile ilgili tartışmasını başka bir mektubunda da sürdürür. Burada
temel çıkış noktası, âlemin, “adem”den yaratılmış olmasıdır. Halbuki mümkün varlıkları, ilâhî ilmin
sûretleri olarak gören İbnü’l-Arabî “ilmin sûretleri, zâtın aynasında yansımıştır” derken, hariçte zâttan
başka bir varlık kabul etmez. Oysaki Rabbânî’ye göre mümkün varlıklara “varlık olma” hâli yansımışsa
da onlar “adem”dir. Sonuç olarak karşımıza iki varlık alanı çıkmaktadır. Bunlar, “zorunlu varlık
alanı” ve “mümkün varlık alanı”dır.49 Bu tam anlamıyla daha önce belirtmiş olduğumuz Kâşânî’nin
vahdet-i vücûd tanımında yer alan “Vahdet-i vücûd ile vücûdun vâcib ve mümküne bölünmemesi
kastedilir” ifadesine verilmiş bir cevap özelliğini taşır. İfade etmek gerekir ki, böyle bir sonuç, bir ölçüde
Rabbânî’yi iki farklı varlık alanını kabul etmeye sevketmiştir. İmâm Rabbânî’nin ikinci ve üçüncü
maddelerdeki eleştirisi, vahdet-i vücûdun ikinci önermesi olan a’yân-ı sâbite ilkesinin geçersizliğine
yönelik eleştirilerdir.
4. Sûfî tecrübenin son gayesi, tevhîd değil, kulluk (ubûdiyet) olduğu için seyr u sülûkun ulaştığı
nihâî nokta da, vahdet-i vücûd değil, vahdet-i şuhûddur. Sûfî, müşâhedelerinden hareket ederek
varlığın birliğini savunamaz. İmâm Rabbânî’nin, İbnü’l-Arabî’ye yönelik eleştirilerinin tamamında bu
noktanın göze çarptığını söylemek mümkündür. O, pek çok kez, sülûkunun ilk zamanlarında vahdet-i
vücûdun müşâhedesine nâil olduğunu, daha sonra yanlışlığının kendisine keşfolunmasıyla bu görüşten
vazgeçtiğini söyler. Buradan hareket ederek, vahdet-i vücûdçuların iddiâ ettikleri gibi sûfî tecrübenin
son noktasının, tevhîd değil, “kulluk” (ubûdiyet) olduğu sonucuna ulaşır. Bu yaklaşım, vahdet-i vücûd
inancının eksik ve yetersiz olduğu anlamına gelir.50
48 İmâm Rabbânî , a.g.e., c.I, mektup 160, s.138-141.
49 İmâm Rabbânî , a.g.e., c.I, mektup 234, s.214-215.
50 İmâm Rabbânî, a.g.e., c.I, mektup 160, s.140-141. O, söz konusu tecrübesinin seyri ile ilgili olarak şöyle der: “Bu satırların yazarı Derviş,
önceleri varlığın birliğine inanıyordu. Çocukluğundan itibaren bu tevhîd ilmini elde etmişti ve bir hâli olmasa bile yakîn mertebesine
ulaşmıştı. Bu yola girince öncelikle kendisine hâl olarak tevhîd yolu açıldı ve bir müddet bu makamın mertebelerinde seyretti. Kendisine,
bu makama uygun bir çok ilim aktı, vücûdî tevhîd erbâbına gelen müşküller ve vâridlerin tamamı, kendisine keşfolundu ve onların çözüm
yolları da bildirildi. Bir müddet sonra, bu dervişe başka bir nisbet galip geldi. Vücûdî tevhîd konusunda yani onun gerçeğe uygun olup
olmaması hususunda durakladı. Fakat bu duraklama, inkâr olarak değil, iyi niyet şeklinde oldu. Bu duraklamada bir müddet devam ettikten
sonra, durum inkâra dönüştü. Bu makamın, süfliyet makamı olduğu ve ‘gölgelik’ (zılliyet) makamına yükselmek gerektiği, kendisine ilhâm
edildi. Fakat o, inkâr noktasında ihtiyar sahibi değildi ve büyük şeyhlerin burada bulunması sebebiyle bu makamdan ayrılmaya da gönlü
razı olmadı. ‘Gölgelik’ (zılliyet) makamına ulaşıp, kendisini ve sâir âlemi ‘gölge’ olarak gördüğünde –ikinci tâifenin de söylediği gibi-,
kemâlin vahdet-i vücûdda olduğunu zannettiği için oradan ayrılmamayı arzuladı. ‘Gölgelik makamı’nın genelde o makamla bir münasebeti
vardır. Sonra inayet ve lütufla onu bu makamdan daha üstün bir makama yükselttiler ve ‘kulluk’ makamına ulaştırdılar. İşte o zaman bu
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Sonuç olarak İmâm Rabbânî, yukarıda sıralanan dört esas noktada İbnü’l-Arabî’nin formüle
etmiş olduğu vahdet-i vücûd görüşünü eleştirir ve onun yerine vahdet-i şuhûd doktrinini geliştirir ki, bu
doktrini şu esaslara dayanır: vücûd, zata zâid bir sıfattır, sıfatlar zatın aynı olmadığı gibi âlem de sıfatların
aynı değildir, varlık ve yokluk (adem) zıtlıklarına bağlı olarak, Allah ile âlemin varlıkları birbirinden
ayrıdır. Tevhîde dayanan vahdet-i vücûd değil, kulluk makamına dayanan vahdet-i şuhûd, tasavvufî
tecrübenin en üst noktasıdır. İmâm Rabbânî’nin, ortaya koyduğu vahdet-i şuhûdun esas prensipleri
ile vahdet-i vücûdun prensipleri arasında gerçekte bir fark olup olmadığı tartışılabilir. Ancak bizce,
onun, vahdet-i vücûdu kabul etmediğini belirtmesi, kendisini tasavvufun neresinde konumlandırdığını
görebilmemiz bakımından tarihî bir öneme sahiptir.
III. SONUÇ
Bu tebliğde yapmış olduğumuz tespitleri şu şekilde özetlemek mümkündür: İbnü’l-Arabî ile
başlayan ve pek çok yorumcusu ile devam eden metafizik tasavvuf döneminin varlık yorumu, genel
olarak vahdet-i vücûd şeklinde formüle edilmiştir. İbnü’l-Arabî, ilk dönem tasavvufuna bağlı kalmakla
birlikte, tasavvufu, nebevî hikmetin en doğru yorumu olarak görüyor ve bu nedenle bütün ilimleri
denetleyen ve bütün varlığı izah eden üst ilim olarak inşa etmeye çalışıyordu. Kısaca belirtmek gerekirse,
ilk dönemin aksine, tasavvuf, artık zâhirî ilimlerden meşruiyet talep eden bir alt ilim değil, kendi
meşruiyetini peygamberden alan ve diğer ilimlere meşruiyet veren bir ilim olmalıydı. İbnü’l-Arabî
tasavvufu böyle görüyordu ve bunu gerçekleştirmeye çalıştı. Aslında vahdet-i vücûd dediğimiz şey de
bu ilimin adıydı. İbnü’l-Arabî’nin gerçekleştirmeye çalıştığı bu işi, kendinden sonra gelen Konevî ve
Kayserî gibi yorumcular, bu ilmin prensiplerini ortaya koyarak sistematik hâle getirmişlerdir. Vahdet-i
vücûd olarak formüle edilen İbnü’l-Arabî’nin varlık yorumunun iki temel önermesi vardı: Birincisi,
Hak’ta mâhiyet ve varlık, birbirinin aynıdır. Bu nedenle varlık olmak bakımından varlık, Hak’tır ki,
bu, Mutlak Varlık’tır. İkincisi ise, mümkün varlıklar söz konusu olduğunda onların varlığı, a’yân-ı
sâbitedeki mâhiyetine sonradan ilişmiştir.
İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücûd doktrini, geniş yankı bulmuş olması dolayısıyla onu, savunanlar
olduğu gibi eleştirenler de olmuştur. Sufi olmayanların eleştirisi bir tarafa, tasavvuf içinden de eleştiriler
gelmiştir. Bu eleştiriler, bir bakıma kendi içinde yeni ve değişik bir varlık izahını da içeriyordu. Bu
bakımdan tasavvufta değişik birlik anlayışlarının olduğunu söylememiz mümkündür. Bizce yapılan bu
eleştiriler, asıl olarak iki yönden yapılmaktaydı: Birincisi, tasavvufun konumuyla ilgili olarak yöntemsel
eleştiri. İkincisi ise, içerik olarak vahdet-i vücûdun doktrinel eleştirisi.
Örnek olarak incelediğimiz Abdülkerîm Cîlî, yöntemsel olarak ve yapı itibariyle İbnü’l-Arabî
geleneğine tamamen sadık kalmıştır. Ona göre de tasavvuf üst bir ilimdir ve müşâhededen hareketle
bilgisel olarak bir varlık doktrini geliştirebiliriz. Doktrin açısından ise, Cîlî, vahdet-i vücûdun,
“mümkünlerin varlığı, mâhiyetlerine sonradan ilişmiştir” ikincil önermesini de tamamen kabul
etmektedir. Ancak Tanrı’da mâhiyet ve varlık ilişkisi konusunda varlığın, mâhiyette (zatta) sonradan
makamın kemâli ve yüceliği ortaya çıktı. Bunun üzerine, alt makamlardan tevbe ve istiğfar etti”. Ayrıca Rabbânî’nin vahdet-i vücûdun son
makam olmadığı ile ilgili benzeri ifâdeleri için bkz. Mektûbât, c.I, mektup 8, s.13; c.I, mektup 31, s.41-42; c.I, mektup 43, s.58.
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taayyün ettiği şeklindeki teziyle vahdet-i vücûdun birinci önermesine katılmamaktadır. Bizce bu önemli
bir ayırımdır ve en azından bu örnek bile İbnü’l-Arabî geleneğine mensup sufilerin varlığı izah tarzında
farklılıklar olduğunu göstermek bakımından büyük önem taşımaktadır.
Simnânî ve İmâm Rabbânî’nin vahdet-i vücûd eleştirileri ise birbirine çok yakındır. Her ikisine
göre de vahdet-i vücûd, müşâhededen elde edilen doğru bir yorum değildir. Evet! Müşâhede insana bir
birlik hâli verir, ama bu varlığın birliği değil, müşâhedenin birliğidir. Müşâhedenin birliği, bilgisel bir
muhteva taşımayacağı için ondan hareketle bir varlık yorumu geliştirmek yöntemsel bir yanlışlıktır.
Öte yandan özellikle İmâm Rabbânî’ye göre vahdet-i vücûdun temel önermeleri de gerçeğe mutabık
değildir. Zira İbnü’l-Arabî’nin zannettiğinin aksine varlık zata zâiddir. İkinci olarak isim ve sıfatlar zatın
aynı değil, gayrıdır. Belki de bundan daha önemlisi, a’yân-ı sâbite kadîm olmadığı için mümkünlerin
hakîkatleri kadîm varlık alanından bağımsızdır. Dolayısıyla birbirinden bağımsız kadîm ve hâdis olmak
üzere iki varlık alanı söz konusudur.
Ayrıca bu eleştirilerde ortaya çıkan çok daha önemli nokta ise şudur; İmâm Rabbânî’nin
doktrine yönelik eleştirileri, esasında metodik eleştirileri ile birlikte daha önem kazanmaktadır. Zira o,
İbnü’l-Arabî’nin bir üst bilim olarak inşa ettiği tasavvuf anlayışına karşı çıkmaktadır. Tasavvuf, şeriatın
üst bir çatısı değil, tam tersine şeriatın alt bir alanıdır. Onca şeriat, tasavvufu içerir. Bu bakımdan
bir doktrin kurulacaksa, şayet, bunun ilke ve kurallarını şeriat belirlemelidir. İlginç olan şu ki, İmâm
Rabbânî, şeriatı da tanımlar. Şeriat, fıkıh ve kelâm ilimlerinde temessül eder ve mensupları, ehl-i hak
olarak dinî hakîkatin ölçütüdürler. Bu bakımdan o, tasavvufu, İslamî bir ilim olarak şeriatın eksenine
oturtmaya çalışır. Kuşkusuz bu bakış açısı, İmâm Rabbânî açısından, İbnü’l-Arabî ile birlikte özünden
sapan tasavvufu, yeniden ilk dönem tasavvuf anlayışına irca etmektir. Şu halde İmâm Rabbânî’ye göre
müşâhededen elde edilen birlik hâli, vahdet-i vücûd gibi kendi başına yorumlanamaz. Tam tersine
Ehl-i Sünnet prensiplerine uygun olarak yorumlanmalıdır ki, işte bu vahdet-i vücûddur. Gerçekten
de ilk dönem tasavvufuna dönmeyi öngören İmâm Rabbânî’nin vahdet-i şuhûdun vazgeçilmezleri
olarak ortaya koyduğu, varlığın zata zâid olduğu, isimlerle eserleri arasında ontolojik birliğin olmadığı,
mümkün varlıkların hakîkati olan a’yân-ı sâbitenin yaratılmış olması dolayısıyla zorunlu ve mümkün
varlık ayırımının gerekliliği prensipleri, son tahlilde kelâmın yaratılış ilkelerinin kabulünden başka bir
anlama gelmemektedir.
Bu sufilerin vahdet-i vücûd eleştirisinde haklı olup olmadıkları ya da vahdet-i şuhûdun ne tür
sorunlar çıkardığı tartışılabilir. Ama en azından vahdet-i vücûda karşı görüşler serdetmeleri bile kayda
değerdir. Zira bu durum, tasavvufun tek bir yapı olmadığının en önemli kanıtıdır.
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Sadreddin Konevî’nin
En-Nusûs Fi Tahkîki’t-Tavri’l-Mahsûs Adlı Eseri
Doç. Dr. Hülya KÜÇÜK
Konevî'ye ait olduğu kesin olan eserlerin sayısı yirmi beştir. Bu eserlerine birçok şerhler de
yapılmıştır. Eserlerin en mühimleri felsefî bir anlatıma sahip olan ‘İcâzu'l-Beyân adlı tefsirinden sonra,
Miftâhu'l-Ğayb'ı, bizim tanıtmaya çalışacağımız en-Nusûs fi Tahkîki’t-Tavril Mahsûs’u, en-Nefahâtu'lİlâhîyye adlı şâheseri ve hocası İbn ‘Arabî'nin Fusûsu'l-Hikem'inin şerhi olan el-Fükûk fi Müstenedâti'lHikemi'l-Fusûs'udur. Hırkatü't-Tasavvuf, er-Risâletü'l-Hâdiye, Şerhu Esmâi'l-Hüsna’sı, Risâletü's-Seyr
ve's-Sülûk gibi tasavvufî eserlerinin yanında Vasâyâ’sı, Vasiyyetü'ş-Şeyh Sadruddin ‘inde’l-Vefât'ı da
ünlüdür. Bizim tanıtmaya çalışacağımız en-Nusûs fi't- Tahkîki't-Tavri'l-Mahsus adlı eseri, İbn ‘Arabî'nin
Fusûsu'l-Hikem'ine karşı bir nazire gibidir. Yalnız, Fusûsu'l-Hikem’deki 26 fass’a (hakîkat, cevher)
karşılık, Konevî’nin en-Nusûs’unda 21 nass (yoruma ihtimali olmayan söz) vardır. Yaklaşık yirmi üç
varaktan ibaret olan bu eserin değişik kütüphanelerde 38 nüshası mevcuttur.1
1 Konya Yusufağa, 677/2 (Milli Kütüphane kataloğu haricindeki kataloglarda zikredilmemektedir.)
Konya Bölge 434, Sadreddin 0000198 297.7.
Byz. Devlet 10285, vel 0001817 297.7
Byz. Devlet 10308, vel 0001818 297.7.
Millet 4593, 0001397 297.4.
Millet 4594, 0001405 297.7.
Millet 4595, 0001406 297.7.
Byz. Devlet 10286, vel 0001817 297.7.
Süleymaniye 6934, aya 0002135 297.7.
Köprülü 982, faz 0000746 297.7.
Süleymaniye 82274, per 0000634 297.7.
Süleymaniye 82273, per 0000617 297.7.
Süleymaniye 95493, şeh 0001441 297.7.
Süleymaniye 95495, şeh 0001371 297.7.
Süleymaniye 95494, şeh 0001366 297.7.
Süleymaniye 95492, şeh 0001394 297.7.
Süleymaniye 95491, şeh 0001351 297.7.
Süleymaniye 95490, şeh 0001125 297.7.
Süleymaniye 86938, reş 0000390 297.7.
Süleymaniye 86941, reş 0000490 297.7.
Süleymaniye 79942, naf 0000699 297.7.
Süleymaniye 43099, hac 0003187 297.7.
Süleymaniye 43098, hac 0003180 297.7.
Süleymaniye 43093, hac 0002844 297.7.
Süleymaniye 32146, fat 0002696 297.7.
Süleymaniye 32145, fat 0000294 297.7.
Süleymaniye 49542, hal 0000043 297.7.
Süleymaniye 6936, aya 0002088 297.7.
Süleymaniye 6935, aya 0002136 297.7.
Süleymaniye 6937, aya 0001724 297.7.
Süleymaniye 21272, düğ 0000382 297.7.
Süleymaniye 25946, esa 0001693 297.7.
Süleymaniye 25945, esa 0001761 297.7.
Süleymaniye 25944, esa 0001782 297.7.
Süleymaniye 14713, car 0002097 297.7.
Süleymaniye 14715, car 0002085 297.7.
Süleymaniye 14714, car 0002061 297.7.
Süleymaniye 77085, m.A 0000178 297.7.
Süleymaniye 68944, kıl 0000625 297.7.
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En-Nusûs Miftahu’l-Fusûs libni Arabî ve en-Nusûs fi Mukâbeleti’l-Fusûs esere verilen diğer
adlar arasındadır. Eserin dört de şerhi vardır: Bunlar İbrahim bin İshak bin Süleyman el-Musannif
eş-Şîrâzî’nin Esrâru’s-Surûr bî’l-Vusûl İlâ Ayni’n-Nûr’u, İbrahim el-Halvetî’nin Şerhu’n-Nusûs’u,
Pir Muhammed Kutbuddin el-Khoyi’nin Zübdetü’t-Tahkîk ve Nüzhetü’t-Tevfîk’i ve Vecihüddin bin
Nureddin’in Şerhu’n-Nusûs’udur. Bunlardan Pir Muhammed Kutbuddin el-Hoyi’nin şerhi, Yusufağa
Kütüphanesi (no 8198) ve Topkapı Sarayı Kütüphanesinde (no 1425) bulunmaktadır. Kitap, S.C.
Aştiyanî tarafından (Kâşanî’nin Şerhu Menâzilu’s-Sâirîn [Tehran, 1362/1983] ve İbn Turka’nın
Temhîd’ül-Kavâid [Tehran, 1315/1897-8] haşiyesinde) ve daha sonra Eşkuri- Akmirza Haşim tarafından
(Tahran: Merkez-i Neşr-i Danişgah, 1983, 119 ss) neşredilmiştir. Eserin Türkçe tercümesi mevcuttur
(Ekrem Demirli, İstanbul: İz, 2002).
Bu satırların yazarı Yusufağa nüshası (677/2) ile Bölge Elyazmalar Kütüphanesi (no 198)
nüshasını kullanarak eseri kısaca tahlil etmeğe çalıştığında şu verilere ulaştı: Konevî, kitabına
alışılmamış bir hamdele ve salvele ile başlamaktadır. Bir bakıma kitabın konusunu ima eder mahiyette
olan hamdele ve salvele özetle şöyledir: Hamd, ilm-i yakînin derecelerini beyan edip Hakk'ın marifetine
ulaşmada insanları farklı kılan, onlara zatından başka bir gaye vermeyen, onları, zatıyla, zatı için
istediğinden başkasını istemez hâle koyan Allah'adır. Salât, her yer, her hal, her mertebe ve neş'etinde
O'nunla olan, O'nun hakkında en geniş bilgiye sahip, O'nun hakkında en kâmil müşahedeye sahip
bulunan Hz. Muhammed ve O'nun ilim, makam ve haline en mükemmel şekilde varis olanlaradır.
Bu cümlelerle başlayan bir kitabın, vahdet-i vücûdun ana konuları olan “Allah'ı bilme” nin
ancak “zevkan” yani tadarak mümkün olabileceğinden bahsedeceğini tahmin etmek güç değildir.
Nasslar (nusûs) halinde bölümlere ayırdığı bu kitabında Konevî, fikirlerini “Allah'ın tanımlanamazlığı”
üzerine kurar. Her yeni nassa “Nassun Şerifun”, “Nassun Celilun”, “Ve mine’n-Nusussi’l-İlahiyye”, “Ve
mine’n-Nususi’l-Mütehahhaka” gibi ifadelerle başlar. Kitapta rastlanılan Miftâhu'l-Ğayb (veya Fatiha'nın
Tefsiri)' de de bildirdiğim üzere” gibi ifadeler, kitabın ondan sonra yazıldığını gösterir mahiyettedir.
Ayet ve hadislere bol bol telmihlerin bulunduğu ve İşârî manalarının yer aldığı ve Allah 'ın adlarından
“Hakk” isminin kullanılmasına özen gösterilir Her nass “i‘lem: bil ki” ihtarıyla başlar.
Bu eserinde Konevî, hocası İbn ‘Arabî'den “Şeyhuna el-İmamu'l-Ekmel” (En mükemmel
önder Şeyhimiz) veya sadece “Şeyhuna” (Şeyhimiz) diye bahsetmektedir.
Birinci Nass’da (163a vd) der ki: “Bil ki mutlak olması hasebiyle Hakk'a, bir hüküm izafe edilmesi,
bir vasıfla bilinmesi, vahdet, vücûb, vücûd, mübdeiyyât, vücûda getirme veya bir eserin sudûrunun
zorunluluğu, kendisi veya başka bir şeyle ilgili ilmin taalluku gibi herhangi bir vasıfla vasıflandırılması
sahih değildir. Çünkü bütün bunları yapmak, O'nun mutlaklığını bozup takyîdi demek olur. Zira O'nun
mutlaklığı öyle bir mutlaklıktır ki ‘takyîd” in zıddı olan ‘mutlaklık” ile dahi karşılaştırılamaz. Burada
Süleymaniye 73551, lal 0001589 297.7.
Süleymaniye 73550, lal 0001512 297.3.
Byz. Devlet 10559, vel 0001849 297.7.
İs.Belediye 3846, osm 0001079 297.7.

177

kastedilen, malûm olan vahdet ve kesretten, ıtlak ve takyidden hasrdır. Yani Hak Teâlâ aslında ıtlaktan
da takyidden de münezzehtir: Bunların Hakk'a ıtlakı ancak te’ayyünlerı açısından mümkündür. O'ndan
te’ayyün eden ilk şey de zatî ilmidir; ancak Hakk'ın ilminin zatından temeyyüzü, hakîkî değil nisbîdir.
Eşyâ ve O'nun ilmi ve tafsilî taakkulatının taayyünâtından ve mâhiyetler de bu taakkulattan ibarettir.
Bu taakkulatların bir kısmı diğer bir kısmından neş’et eder; bunlar, ezelî ve ebedî ilimde taakkul eden
bir vetire üzeredirler. Mahiyetler hakîkatlerin gereği olarak taakkul edilir ki bu iki türlü olur: 1) Kesretin
Hakk’ın vahdetinde olması açısından ki bu mücmelin mufassalda tahakkukudur; çekirdeğin ağaçta
saklı olması gibi. 2) Vahdetin ahkâmının cümleten tahakkukudur ki her grup, vâhidin vücûdu için çok
ve müteaddit taakkulâtların sûretleri olan mahiyetlerin şümullü olanlarıyla bilinir. Bu birincinin aksine
vahdetin kesrette yok olmasıdır.
İkinci nass’ta (164a vd) bu söylediklerine “Hakk'a herhangi bir isim verilemeyeceğini, O’na
bir hüküm izâfe edilemeyeceğini ve O’nun hakkında iktiza ile iktizasızlığın aynı olduğunu” eklemekte,
böylece Hakk'ın bir isim veya sıfatla vasıflanamamasının bu isim veya sıfatın zıddıyla da vasıflanamaması
demek olduğunu vuzuha kavuşturmaya çalışmaktadır.
Üçüncü nass (164b vd), Zâtı tek olan Hakk'ın teaddüdünün ancak ma‘lumata taalluku
açısından olabileceğini ve ancak taayyünat ve taakkulatı açısından idrak edilebileceğini, teallukunun
ma‘lumuna tâbî olduğunu ve ma‘lumun basit, mürekkeb, zamanî, gayr-ı zamanî, mekanî, gayr-ı mekanî....
vs olmasına bağlı olarak değişebileceğini ifade etmektedir.
Dördüncü nassta (165a) bir şey hakkında hüküm vermenin kendisi ve hüküm verdiği şeyin
hâline ve sabit olup olmamasına bağlı olduğunu belirtirken, beşinci nassta (169 a) ilmin vücûda tâbî
olduğunu ve onu takip ettiğini, mahiyetin vücûdu kabulüne göre ilmin de farklılık göstereceğini söyler.
Altıncı Nassda (165b vd) insanın, nazar, keşf, his ve hayal gibi bilgi vasıtalarıyla toptan veya tek tek
idrak ettiği veya nazarının/keşfinin ulaşamayıp da hissen idrak edip zâtını bildikten sonra mâverâsını
hayâlen idrak ettiği bir şeyi aslında tam olarak idrak etmiş olamayacağı, bunları mânen ve rûhen idrakıyla
şekil ve a‘razlarıyla bilmesi arasında da fark olmadığı belirtildikten sonra, mutlak olan Hakk hakkında
da ilmen ihâta ve şuhûdun muhâl olduğunu zira “Mutlak Vücûd”dan sonra ancak mütevehhim bir
yokluğun “yokluk”un olduğu dolayısıyla “Hakk'ın ancak zevk ve müşahede yoluyla “bilinebileceği, bunu
da kitaplara yazmanın haram olduğu belirtilmektedir (v.165 b) ki bu mistisizmde “Gerçek varlığı isbat
etmek mümkün değildir; O, ancak müşahede edilebilir” şeklinde ifade edilir. Yine aynı nassda, isim ve
müsemmâ arasındaki ayrılığın Hakk Teâlâ hakkında nisbi bir ayrılık olduğundan hareketle ‘Rubûbiyet’
in gayelerin gayesi olduğu
şüphesiz en son varış Rabbinedir: Necm,
53/42” âyetiyle				
Ya Rab, senden yine sana sığınırım”2 hadisinde bu nüktenin
gizli olduğu,				
Hepsini sîmâlarından tanıdıkları: A’râf, 7/48” âyetinde de
işaret buyrulduğu üzere, bir şeyin en iyi yine kendisiyle tarif edileceği yani ‘Rabb’ i tarif için yine ‘Rabb’
den imdad istenmesi gerektiği izah edilirken Kur’ân’ın batınî manalarının olduğuna dikkat çekilip daha
fazla izahın, Fatiha Suresinin tefsirini yaptığı eserinde bulunduğu belirtilmektedir.
2 Taberânî, Mu’cemü’l- Evsat, Kahire, 1415, IV, s. 85.
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V.167a’daki yedinci nassta, Allah’ın hüviyetinin bilinmemesinin ‘lâ te’ayyün’ mertebesi
itibariyle, mutlaklığına işaret edip, bütün itibarları, isim, sıfat, nisbet ve izafetleri yok eden hakiki
vahdetinin, “Hakk’ın nefsinin nefsiyle nefsinde taakkulünden” ve “nefsini nefsiyle idrakinden” ibaret
olduğu hususuna parmak basılmaktadır. Devamla bu taakkulü ve taayyünü idrakin, Hakk’ın her
tecellide ve teakkülde taayyününe nisbetle, mutlak bir taayyün olduğu ve kâmillerin menşei olduğu
belirtildikten sonra, Zâtî tecellînin, en yüce tevhid makamını hâiz olduğu ve Hakk’ın mebdeiyyetinin,
vücûdda nisbetlerin ve zâhirî/bâtınî izâfiyetlerin menbaı olduğu anlatılır. V.167 b’deki “Celil esrarı hâvî
şerefli nas” diye tarif ettiği sekizinci nassda, Hakk’ı bilmekle O’nun tecellilerini bilmek arasındaki farkın,
bir varlığın kendisi ile aynadaki görüntüsü arasındaki fark kadar büyük olduğu, Hakk’ı bilmenin, bazen
bir şimşek gibi hızlı vurup geçen tecelliler vasıtasıyla mümkün olabileceği, Şeyhi İmâmü’l-Ekmel (İbn
Arabî’nin) bu tür tecellîleri “et-Tecelliyü’z-Zâtiyyü’l- Berkiyye” diye isimlendirdiğini kendisine böyle bir
varidin geldiğini, bu varidini yazdığı gece					
Bizim işimiz ancak bir göz
açıp kapama süresi kadardır: 								
Kamer,
54/50” ayeti ve Benim Allah’la bir vaktim var ki o anda Rabbimden başkası beni kapsayamaz3 ve 		
			
Allah vardı ve O’nunla birlikte başka bir şey yoktu”4 hadislerinin manasını,
‘a’yân-ı sabite mevcûdâtın hakîkatleridir ve bunlar mec’ül değildirler/teessürden uzaktırlar’ hükmünü
bu varidi yaşamayanların anlayamayacağını bâtınen bildiğini anlatmaktadır.
V. 170 a’daki dokuzuncu nassta, Miftâhu Ğaybu’l-Cem [aynen böyle yazılmış]’de zikrettiği,
ama burada bütün nassları toplu olarak vermek istediği için yeniden verme gereğini duyduğu bir nassı
açıklamaktadır: Bir şeyden, o şeyin kendisine mübâyin hiçbir şeyin çıkamayacağı, mesela meyvelerin
çeşitliliğine rağmen hepsinin meyve olduğu örneği verilerek çeşitliliğin; mânevî, rûhânî, hayâlî, tabiî ve
hissî olabileceğini belirttikten sonra, Hakk’tan hâsıl olan feyz’in de – Hakk gibi – tek olduğu, vücutta
tekrarın olmadığını, ama her şeyin kendi kabiliyetine göre Allah’ı yansıttığını			
Herkes kendi yapısına uygun işler görür: İsrâ, 17/84” âyeti gereğince açıklar ki bu vahdet-i vücûdun
bel kemiğini oluşturur. V. 171 a’daki onuncu nassda Hakk’ın sıfat, isim veya selbî-icâbî herhangi bir
hükümle nisbetlendirilemeyeceği için bunların O’na nisbetinin ancak taayyünat açısından olduğu ve
O’nun her taayyünâtın mebdei olduğu tekrar edildikten sonra, O’ndan sonra ‘sırf mutlaklık’tan başka
bir şey olmadığı, “sahih keşf sahibi” olmasalar da “akıl sahipleri”nin sıfat ve eşyayı tâlî kabul etmeleri
gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, Hak’tan halka ulaşan atıyyelerin, ya zâtî ya ismî yada hem zâtî hem ismî
olduğu, zâtî atiyyelerin sonunun olmadığı ismî veya hem ismî hem zâtî atiyyelerin sayısının da, halkın,
Hazret-i zâta nisbetlerinin kuvvetli olup olmadığına göre değiştiğini
Allah,
dilediğine hesapsız rızık verir: Bakara, 2/212”, 						
İşte
bu
bizim ihsanımızdır. Artık sen de (istediğine) hesapsızca ver yahut verme: Sa’d, 38/39” âyetleriyle 		
							
Ümmetimden yetmiş bin
5
kişi, her ‘bin’le de yine yetmiş bin kişinin hepsi cennete girecektir” hadisinin de bu gerçeği vurguladığı
belirtilmektedir.

3 Hadis için bkz: Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, Beyrut 3524, II, 174.
4 Hadis için bkz: Aclûnî, II, 130.
5 Kaynağını bulamadım.
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V.172 b’ deki on birinci nass ise, bu nazarî açıklamalardan bizi biraz uzaklaştırıp biraz
ferahlatmaya, biraz günlük hayatımıza döndürmeye çalışır mahiyettedir: Konevî, 			
Bana dua edin, duânıza cevap vereyim: Gâfir, 40/60” ayetinden yola çıkarak, der ki : “Kul Rabbine
mutî‘ olduğu halde O’ndan istediği her şey de kendisine tehir ve ta‘like uğramadan veriliyorsa, bu,
onun, sahih bir marifet-i Hakk’a sahip olduğunu gösterir. 		
bana dua edin, buyuran Rabb’e
değil de kendi kafasındaki bir rabbe dua eden kimsenin duası müstecab olmaz. Hatta bu durumdaki
bir kimsenin duası müstecab olsa dahi bu, “Hiçbir şeyin Hakk’tan hâlî/uzak ve ayrı olmaması” kanunu
gereği, o kimsenin kafasındaki rabbin de Allah’tan hâlî olmaması sebebiyle olabilir. Aksi takdirde bu
kimsenin hâli, Allah hakkında sahih tasavvur sahibi olanlarla bazı isim ve sıfatları açısından belli
mertebede marifet sahibi olanların hâline muhaliftir.” der.
Konevî daha sonra özetle şunları söyler: Kâmillerin Hakk’a teveccühü ise kendilerine hâsıl
olan zatî tecellilere tâbîdir. Bu, onlara bütün isim ve sıfatlar hakkında tam bir marifet sağlar. Onlar,
Levh-i Mahfuza, hatta Kalem-i Makama yani ilim mertebesine muttali’ olmuş kimseler olarak, Hakk’ın
neyi murad ettiğini, neyin mukadder olduğunu bilirler de bunun haricindeki bir şey için değil dua, meyil
dahi etmezler. Bu hal Şeyhimize uzun yıllar vuku buldu. Şeyhimiz, Rasulullah’ı da birçok vakıasında
gördü ve Rasûllullah onu, Allah’ın, duasını kabulde, duasından da hızlı davrandığını müjdeledi. Bu
makam duaların icabeti makamından daha üst bir makam olan “kemâl-i mutâva‘at” makamıdır.
Nitekim Peygamberimiz de olacak birçok şeyi önceden görüp dua ederdi de etrafındakiler şaşırıp		
				
Ey Allah’ın Rasulu, Rabbin sana ne kadar da itaatkâr/ isteklerini
nasıl hemen yerine getiriyor! derlerdi. Hatta bir gün bunu diyen amcası Ebu Tâlib’e Peygamberimiz:
			
Amcacığım, sen O’na itaat edersen O sana da itaat eder”6 (173 b)
hatırlatmasını yapmıştı. Bir kudsi hadiste de Allah Teala:
Dua sebebiyle senden ona, onu icabete koşuyorum”7 (174a) buyurmuştur” der ve kâmil kulun, Allah’ın
istediğinin aynısını istememesi halinde, Allah Teala’nın
İstediğini yapandır: Hûd, 11/107
ayetinin bir anlamı kalmayacağını, insan-ı kâmilin, alemin lisanı ve aynası olarak dua ettiğini belirten
(174 b) Konevî’nin bu söyledikleri, O’nun muhtelif eserlerinde
Ben kulumun
8
beni zannettiği gibiyim” hadisini açıklarken söylediği “Herkesin kendi kafasında tahayyül ettiği bir
rabbi vardır ve Allah O’dur” şeklindeki değerlendirmesine muhalif gibidir.
174 b ‘de yine Hakk’ı bilme konusuna devam ederek, “Ne olursa olsun, kim olursa olsun, bir
şeyi bilmenin, ona yakınlıkla ilgili olduğundan ve insanın uzaktaki şeyi bilmesinin imkânsızlığından
hareketle, insan Hakk’a yakınlaştıkça O’nu bilme imkânı artar. Bu ilim bana keşfen verildi” der.
175 a’daki on ikinci nassta: Bilinmek istenen şey ne olursa olsun, bilmek isteyen kim olursa
olsun, “bilmek” ancak “ma‘lûm”la ittihadla gerçekleşebilir. Bu ma‘lûmun tek veya çok olması arasında
fark yoktur. Bir şey hakkındaki cehalet, ondan uzak olmanın sonuçlarından biridir. İşte bu manevî
uzaklıktır ki bilmeye engel olur. (Burada Konevî bu bilgilere keşf sonucu ulaştığını hatırlatmaktadır.)
6 Taberânî, Mu’cemü’l-Evsat, IV, s. 200; Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, Beyrut 1412, III, s. 26.
7 Kaynağına ulaşamadık.
8 Müslim, Zikir, 18; Buharî, Tevhid, 15.
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Hak, nefsini nefsinde nefsiyle bilir. Haberde (hadiste)
Allah vardı ve O’nunla
9
birlikte başka bir şey yoktu.” vârid olunca, eşyanın vahdete nisbetle gayriyyeti nefyedilmiş, vahdet
açısından Hakk’ın evveliyeti ve bu vahdet içinde “eşyanın kesreti” sabit olmuş olur.
176 b ‘deki on üçüncü nassta (ki on ikinci nasstan geri kalan esrarı tavzih ettiği belirtilmektedir.)
“birşeyi bildiğimizi nasıl biliriz?” sorusuna cevap aranmaktadır. Burada verilen bilgilere göre bir şeyi
bilmenin iki belirtisi vardır:
1-Birşeyi bilirsen daha fazla araştırma gereği duymazsın;
2-Birşey hakkındaki bilgin, onun sınırlarını aşıp Hakk’ın mutlaklığı ile muttasıl hâle gelmenle
mümkün olur. Oysa bunlar Hakk Sübhanehu hakkında doğru değildir. Çünkü ilim, Hakk ile sadece bir
mertebe, bir mazhar, bir hayal, bir haysiyet veya bir itibarla alakalıdır; zira Hakk’ın te’ayyünâtının sonu
gelmez. Burada Konevî:
O hergün başka bir iştedir: er-Rahman, 55/29” âyetini
delil olarak kullanır.
176 a’daki on dördüncü nassta, Konevî:“Bil ki Vücûdda ıtlak ile vasfedilmiş hiç birşey yoktur
ki hiç olmazsa bir müteakkilin teakkulünde te’ayyünü açısından takyid edilmiş olmasın; yine takyid ile
vasfedilmiş hiçbirşey yoktur ki onun da ıtlak da bir vechi olmasın” diyerek Allah’ın varlıklarda te’ayyünü
açısından mukayyed; varlıkların da Allah’ın ezelî ilminde olmaları hasebiyle mutlak olduklarını ve
bu bilgiye ancak Hakk’ı ve Hakk’la bilinecek eşyayı tam olarak bilenlerin “zevkan” varabileceğini
belirtmektedir.
176 a-b’deki on beşinci nassta Allah’ın zatî kemallerinden ve dolayısıyla esmâî kemaliyetlerinden
bahsetmektedir. Hakk’ın kemâli ve kemâliyetinin sırrı şudur ki sübûtu ve vücûdunda başka bir şeye
muhtaç değildir. Bu zâtî kemâliyeti, kendisine izâfe edilen “Esmâ”da da vardır: Hakk’a müteallık her
taayyün O’nun bir ismidir. Öyleyse Hakk’ın tavsif edildiği her kemâl tasdik eder ki bu vecihten o, esmâî
bir kemâldir. “Li zâtihî” “fî zâtihî” (zâtından dolayı ve zâtında) bu kemâle sahip olanın kemâli, dışardan
herhangi bir avarız ve levâzımla da eksilmez.
177 b- 178 a’daki on altıncı nassta ise ilminin kendisinden ayrı olmaması hasebiyle, Hakk’ın
hakîkatinin, nefsini nefsiyle “zuhûra nisbetle muayyen kendisi olması açısından gayri muayyen olduğunu
bilmesinden ibaret olduğunu, bu durumda ilim, alim ve ma‘lumun bir olduğunu, halkın hakîkatinin ise,
Hakk’ın zatını ve zatî sıfatlarını bilmesinden ibaret olduğunu ve bunun, Allah’ın mutlak ganî oluşu
dolayısıyla devam eden bir fakr (ama tam bir fakr değil) olduğunu” beyan etmektedir.
178 a’daki on yedinci nassta, Hakk’ı tenzihin aklî ve şer’î diye iki şekli olduğunu beyanla, şer’î
tenzihin, ulûhiyet makamında bir ortağı nefyederken, keşf ehlinin tenzihinin masivânın yok sayılması
şeklinde olduğunu belirtmektedir. Bu nassda Konevî kısaca şöyle der: Bil ki aklî tenzihin semeresi,
selbî sıfatlarla mâsivâ diye adlandırılan şeylerden temeyyüzüdür. (Vücûdda olmayıp da zihinlerde
9 Hadis için bkz. Aclûnî, II, 130
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varlığı farz edilen noksanlıklardan sakınmak için.) Şer’î tenzihatın semeresi ise vücûdî teaddüdün
ve ulûhiyet mertebesinde ortaklığın (şirkin) nefyidir. Allahü Teâlâ’nın “Hayru’-Razıkîn” “Hayru’lGâfirîn” “Ehsenü’l-Hâlikîn” “Er-Rahîmü’r-Râhimîn” “Allahu Ekber” gibi sözlerindeki işaret edilen
subûtî sıfatlarındaki müşâbeheti de nefy içindir. (şer’an)
Keşf ehlinin tenezzühü ise hasrın yokluğu ile beraber Hakk’a cem’iyyetin ispatı ve esmânın
bazısının hükmünü bazısından ayırmak içindir. Çünkü her hükmün her isme izâfesi sahih değildir;
aksine isimlerden öylesi vardır ki bazı ahkâmın onlara izâfesi muhâldir; diğer isimler için değil. Aynı
şey sıfatlarda da geçerlidir. Keşfî tenzihin semerelerinden birisi de: (selbî sıfatlar izâfe ederek) noksanlık
farzetmeksizin ve bir müsbit ile Allah’a kemâl izâfesinin taakkulu olmaksızın, adedî hükmün bekâsıyla
beraber “sivâ”nın nefyidir. (Sadece Allah’ı kabul/mâsivâyı yok sayma)
178 b’deki on sekizinci nassta bir şeyde olması; mahalli manevî olsun, suverî olsun o mahalle
göredir. Bu sebeple ma‘lumatlar Hakk’ın ilmindeki teayyünün sübûtu ve kıdemde irtisâmı açısından
“mümkin” olarak vasfedilir. Nasıl ki Hakk’ın ilmindeki her muayyen de bir vecihten, hudûsun
sübûtundan hâlî değildir. Çünkü âlemin ve ehlinin ilminin vücûdu, Hakk’ın vücûdu ve ilminin hilâfına
hâdis ve münfaildirler.
178 a’da başlayan ve 185 b’de biten on dokuzuncu nassı ise “nassların en şerefli, en değerli
ve ilâhî ve kevni marifetin külliyyatını en câmî olanı” diye nitelendirmekte ve burada Hakk’a “zat”
isminin ıtlakının, kâmil insanların dışındaki halkın te’ayyünü itibarıyle olduğu, Ona verilen değişik
ismlerin veya vasıfların içinde ehadiyyetin mutlaku’l-muayyen bir vasıf olmadığını, Mutlak olan Hakk’a
isim ve vasıf verilemeyeceğini, Hakk’ı değiştirmeyecek bir lazım olduğunu, onun da İlmu’l-Vahdaniyet
olduğunu, Hakk’ın isimlerinin mertebe mertebe olmasından dolayı dünyada ve ahirette insanların, hatta
peygamberlerin mertebe mertebe olduğunu uzun uzun izah etmekte ve şöyle demektedir: bil ki Hakk
hakkında zât isminin ıtlâkı nat-ı mechûlün ıtlâkı için değil, kavillerin haricindeki halkın teakkulünde
ortaya çıkan taayyünü itibariyle tasdik edilir. Bu zât için selbî bir sıfattır; her teayyünden temeyyüzü
farz edilmiştir. Vâkî olmuş subûtî emir ise, taayyün-i evveldir. Zât olarak zâtî esmâya müştemildir ve
zât-ı müsemmâ olan, esmâsını bir vecihten değiştiren ama isimlerin bir kısmı bir kısmını değiştirir, zât
olur, ittihâd eder (hepsine şâmil olan zât açısından) Ehadiyyet, vasfü’t-taayyündür; mutlaku’l-muayyen
bir vasıf değildir. Zira “mutlak” olana isim ve vasıf olmaz. (İsimler de zâtı değiştirmez.) Biz deriz ki:
Hakk zât ile müessirdir. Zât için sadece bir lâzım vardır ki onu değiştirmez. O da İlmü’l-Vahdâniyettir.
İlim ma‘lumâta ayna gibidir. Zâtî isimleriyle birlikte zât da hâkezâ (böyle). Çünkü ilmin zâttan ayrı
olması (imtiyazı) nisbîdir. Allah’ın isimleri de mertebe mertebedir. Hayy, Alîm, Mürîd ve Kadîr isimleri
zâtının gölgesidir.
Ancak kâmillerin zevkinde burada ulûhiyetle zât arasında ince bir fark vardır: o da: ulûhiyet
mezkûr isimlerin asıllarından ayrı olarak taakkul edilebilir. Zâtın ise zâtî isimlerden temeyyüzünü,
ancak zâtî tecellîden perdelenmiş olanlar taakkul eder.
Hakk’la insan arasındaki zâtî münâsebet ise iki vecihten sâbit olur:
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Birincisi: müteayyen tecellisinde, aynalığının tesirinin zayıflığı cihetinden (mukarrebînin ve ferdlerin
Hakk indindeki derecelerinin farklı olması)
İkincisi: Kulun Hazretü’l-ilâhiyyeden nasibidir ki cem’iyyenin (isim ve sıfatların çoğunun tecelligâhı
olması açısından) tefâvütü ile tefâvüt gösterir.
• İnsanlar arasındaki zâtî münasebetler
• Mertebeye ait münâsebet (aslî madenlerin farklılığı: bazılarının mebdei levh-i mahfuz,
bazılarının arşî, bazılarının israfilî, bazılarının Mikâilî, Cebrailî, Sidre-i Müntehâ…
• Akl-ı faal, âlemü’l-misal (cennet ehlinin menzillerinin farklılığı)
• Hak bilgisi, müşâhedeleri açısından tefâvütleri (Kâmiller isim ve sıfat hazerâtlarını geçmişler,
Rableriyle aralarındaki perde kalkmıştır. Burada Konevî “hadis” diye nitelendirdiği
Cennet ehlinden bir sınıf vardır ki Rab onlardan
10
gizlenmemiş ve perdelenmemiştir” (184a) sözüyle kendi sözlerine destek aramaktadır.
Başka yerlerde de işaret ettiğim gibi cennet kâmil insanları içine almaz, cennetin dışındaki
(her hangi bir şey de…) onlar isteklerini mezâhirde zuhûr etmeleriyle birlikte, hasr ve kayıttan, mekân
ve zamandan uzaktırlar. Seyyidleri gibi… Hatta O’nunla birlikte. Konevî burada insanlar arasında
sabit olan berzahî münasebetleri isrâ hadisiyle Peygamberlerin bulundukları katları, dereceleriyle
açıklamaktadır. Ebû Nuaym, Peygamberimize vukû bulan otuz dört miracı cem edip verdiğini söyleyerek
insanları semâvî hazrette enbiyâ, mürselîn, kümmel (kâmiller), veresetü’l-ilm (İlmin vârisleri), ehlü’lhusûs mine’s-suedâ (Mutlulardan özel olanlar) şeklinde gruplara ayırmaktadır.
20. nass (185b), şübhe ve perdeler hakkındadır: Şübhe ve perdelerin en büyüğü, kendisindeki
a‘yan-ı sabitenin eserleri gereği tek vücuda vaki olan taaddüddür. Bu, a‘yânın vücudla zahir olduğunu
vehmettirir ama aslında zahir olan kendisi değil, eserleridir, izleridir. Kendisi zaten zatı itibarıyla hiç
zahir olmayacaktır. Muhakkik bunun dışında bir şey haber verdiği ve O’na vücûd ve zuhûr nisbet ettiği
zaman, bu bazı nisbî mertebe ve zevklerin mertebelerinden dolayıdır. Yani kümelin (kâmillerin) makamı
dışında, muayyen ve mahsus makamlara nisbetledir. Kitaptaki en kısa nass olan 21. nass, “hükmü
neshedilmeyen nass” olarak nitelendirilmiş ve zikredilen nassların hepsinin kastedildiği belirtilmiştir.
Zuhur vücud içindir; onunla olan a‘yânın âsârıyla taaddüd eder. Bâtınlar ise vahdeti taakkul etme
cihetinden hem a‘yan, hem vücud için zâtî sıfatlardır. Zâhir ve bâtın arasında emr, galib olma ve mağlub
olma arasında gider gelir. Yani zâhirden eksilen bâtında indirâc eder; bâtından eksilen zâhirde indirâc
eder. Nisbetler, izâfet, ahkâm ve ahvallerin sûretleri mertebeler arasında zâhir olur ve galibiyet veya
mağlûbiyet durumuna göre bazısı diğer bazısına zâhir olur.
Sonuç olarak, kitap vahdet-i vücûdun temellerini en çarpıcı örnek ve izahlarla anlatan ve
hatta şerhe gerek duymayan bir el kitabı olma özelliğindedir. Yüksek irfan sahiplerine hitap ettiği kadar,
verdiği örneklerin açıklığıyla, sıradan bir okuyucuyu da tatmin edecek niteliktedir.

10 Kaynağını bulamadım.
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Konevî’nin Çağında İktidar-Sûfî Çevre İlişkilerine Dair
Doç. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞCI
Anadolu’da İran’dan daha etkili olan Türklerin gelişiyle ticaret gelişti, ekonomik durum
düzeldi ve şehir hayatında önemli ilerlemeler sağlandı. Türkleşme ve İslâmlaşmanın büyük bir hızla
gerçekleştiği XIII. yüzyıl başlarından itibaren Anadolu’ya akın eden muhtelif tasavvufî cereyanlara ve
tarikatlara mensup çok sayıda şeyh ve derviş buradaki şehirlerin kuruluş ve gelişmesinde önemli rol
oynadıkları gibi yerleştirildikleri şehre kimlik kazandırarak buralara nüfus çekmenin ve göçebeliğe
karşı yerleşik hayatı korumanın rolünü üstlendiler.1 Bu noktadan hareketle Anadolu’nun siyasî ve
sosyal tarihinin en karmaşık ve çalkantılı olduğu kadar ilim ve kültür hayatı bakımından önemli
gelişmelerin yaşandığı XIII. yüzyılda özellikle İbnü’l-Arabî, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî ve Sadreddin
Konevî ekseninde iktidar-sûfî çevre ilişkileri bu yazının konusunu oluşturacaktır.
SELÇUKLU DEVLET GELENEĞİNDE MUTASAVVIFLARIN YERİ
Büyük Selçuklular ve Harezmşahlar zamanında olduğu gibi Sadreddin Konevî’nin yaşadığı
çağda da Anadolu’da medenî bir hayat yaşanan şehirlerde tasavvuf cereyanı kuvvetli bir şekilde
yerleşerek etkin bir rol üstlenmişti. XIII. yüzyılın başından itibaren gerek sultanların teşviki, gerekse
göç yoluyla İslâm dünyasının çeşitli bölgelerinden gelerek Anadolu’ya yerleşen ve burada çeşitli
faaliyetlerde bulunan çok sayıda mutasavvıf vardı. Bunların Anadolu’ya gelişlerinde İspanya’daki
Müslümanların siyasî hâkimiyetlerini kaybetmelerinin yanında Cengiz istilası sebebiyle Harizm
medeniyetinin yıkılmasının önemli rolü olmuştu. Bu iki gelişme İslâm dünyasının iki önemli fikir
akımının temsilcilerinin Anadolu’ya sığınıp bir araya gelmelerine sebep olmuş; diğer bir ifadeyle XIII.
yüzyılda özellikle de Moğol istilasından sonra Anadolu’yu büyük mutasavvıflar için bir cazibe ve çekim
merkezi haline getirmişti.2
Anadolu’ya gelen çeşitli tarikatlara mensup kişiler burada vaktiyle alıştıkları çevrelere benzeyen
yerleri tercih ediyorlardı. Konya, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Tokat, Amasya, Ahlât, Erzurum, Bayburt gibi
devrin önemli merkez ve yörelerinde faaliyet gösteren çeşitli tarikatlara bağlı şeyh ve dervişler yüksek
idarî tabaka ve münevver zümrelerle temas kuruyorlardı. Bir yandan cihad ve gazâ ile meşgul olan bir
yandan da Anadolu’nun kültürel şekillenmesi için medreselerin yanında tekkelerin geliştirilmesi için
çeşitli faaliyetlerde bulunan meşâyih ve ulemâya büyük hürmet ve iltifat gösteren Selçuklu sultanları,
sûfîlerin nüfuzundan istifade ediyor ve yönetimlerinde onların desteklerini almayı adeta vazife telakki
ediyorlardı.3 Bu bağlamda maddî ve manevî çeşitli amillerin tesiriyle tasavvufî hayatın her tarafta
1 İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâiyye: Selçuknâme (trc. Mürsel Öztürk), Ankara 1996, I, 167; Mehmet Şeker, Fetihlerle Anadolu’nun
Türkleşmesi ve İslamlaşması, Ankara 1991, s. 76-77; Ahmet Yaşar Ocak, “Anadolu (Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması)”, DİA,
III, 110-111.
2 bk. Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkürü Tarihi, İstanbul 2004, s. 240-241; Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufîliğine Bakışlar, İstanbul 1996, s.
127-128. 1288-1485 yıllarını kaydeden önemli Osmanlı tarihçilerinden Mehmed Neşrî’nin Moğol baskısından kaçan âlim ve mutasavvıflar
için bir sığınak hâline gelen Anadolu’nun evliya, âlim, sâlih, ve takva sahibi kimselerle dolduğunu haber vermiş olması bu hususu teyit
etmektedir. bk. Cihannümâ (nşr. Necdet Öztürk), İstanbul 2008, s. 20-21.
3 Selçuklu sultanlarının âlim ve mutasavvıflara değer vererek, onları himaye etme geleneği daha sonra Anadolu’da sultan ve beylerle
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yayılması, tarikat ve tekkelerin Anadolu’ya hâkim olan otoriteler tarafından adeta resmen tanınması,
bürokraside görev alan birçok kimse, ileri gelen, hatta sultanların halk arasında büyük şöhreti bulunan
şeyhlere mürit olması, mutasavvıflara çok büyük bir manevî nüfuz ve tesir bahşediyordu.4 Tasavvuf
erbabının, sultan ve üst düzey görevliler üzerindeki tesirini bu şekilde açıklayan Fuad Köprülü bu
hususa şu görüşleri de ilave eder: “Hükümdarların cismanî saltanatları üzerinde mutasavvıfların manevî
bir hâkimiyeti vardı ki, bazen kuvvetli devletleri bile korkutuyor ve ona göre bazı mühim tedbirler
alınmasına mecbur ediyordu.”5
Aslında sultanların sûfîlere saygı gösterip önem vermelerinin veya başka bir ifadeyle
mutasavvıfların onların üzerinde etkili olmasının Selçukluların kuruluş felsefesiyle ilgili olduğu
meşhur tarihçi Râvendî’nin (ö. 1207’den sonra) şu kayıtlarında açıkça ortaya çıkmaktadır: “(I.
Gıyaseddin) Keyhüsrev’in mübarek zamanının her tarafında görülen fazl-ı ilâhî emareleri, evliyayı
yüceltip, düşmanları alçaltmak için, arka arkaya gelen iyilik ve servetler, her zaman adı yüce olan Tanrı
rızasını elde etmek için çalışması, dururken hareket ederken, her istek ve merakı ararken Her Şeyi
Bilen Hükümdar’ın kuvvet ve kudretine sığınmasındandır.”6 Bu sözler Selçuklu sultanlarının büyük
çoğunluğunun âlim ve mutasavvıflara ikramda bulunup hürmet göstermeyi İslâmiyet’e saygılarının bir
gereği olarak görmeleri, saltanatlarının ulema ve meşâyihin dua ve manevî himayeleri sayesinde devam
edeceğine inandıklarını göstermektedir.7 Türkiye Selçuklu sultanlarının mutasavvıflara gösterdikleri
bu ilgi ve alaka Rus Türkolog Vladimir A. Gordlevsky tarafından “hükümdar saygısı” şeklinde özel bir
kavramla ifade edilmiştir.8
Türkiye Selçukluları Döneminin en önemli tarihçilerinden Kerimüddin Aksarâyî, Selçuklu
sultan ve devlet adamlarının genel özelliklerini sayarken meclisleri ve bulundukları yerlerin meşâyih ve
bilginlerin varlığıyla şereflendiğini, hatta onların şeyh ve âlimlere ilgi göstermede aşırıya bile kaçtıklarını
kaydetmektedir.9 Nitekim önce “zamanın kutbu, cihanın bir tanesi, ariflerin sultanı” Mevlâna (ö.
1273), sekiz ay sonra da sultanlar divanında “halîfetü’l-Arab ve’l-Acem” diye hitap edilen Sadreddin
Konevî’nin vefatları, diğer ilim ve din adamlarının da onları takip etmeleri halk arasında ülkenin
sahipsiz kaldığı ve halkın bunların manevî ışıklarından mahrum bulunduğu şeklinde anlaşıldığı gibi,
maddî ve manevî nizamın da çökme sebebi sayılmıştır.10 Bu rivayet bize sadece iktidar değil toplum
sürmüş; hatta bunlardan bazıları ilim ve edebiyatla bizzat meşgul olmuş, eser yazmış, bazen de bilginlerle tartışmalara girmişlerdir. Geniş
bilgi için bk. Ekmeleddin İhsanoğlu, “Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihine Giriş”, Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, İstanbul
1997, s. LIX-LXVI; Günay Kut, “13. ve 14. Yüzyıllarda Anadolu’da Türkçenin Yazı Dili Olması ve Bu Yüzyıllardaki Eserler Üzerine”,
Payitaht Bursa’da Kültür ve Sanat (Sempozyum Kitabı) (ed. Cafer Çiftçi), Bursa 2006, s. 29, 32; Esin Kahya, “Anadolu Selçukluları ve
Beylikler Döneminde Bilim”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, (ed. A. Yaşar Ocak), Ankara 2006, I, 401-411.
4 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1966, s. 168-169. Bu konuda örnek ve geniş bilgi için bk. İbn Bîbî, I, 251252; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “XII. ve XIII. asırlarda Anadolu’daki fikir hareketleri ve içtimaî müesseselere bir bakış”, III. Türk Tarih
Kongresi, Ankara 1948, s. 287-306; Seyfullah Kara, Selçuklular’ın Dini Serüveni, İstanbul 2006, s. 172-174.
5 Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 168.
6 Râvendî, Râhatü’s-sudür ve Âyetü’s-sürûr (trc. Ahmet Ateş), Ankara 1957, I, 121.
7 bk. Nizâmülmülk, Siyâsetnâme (haz. M. Altan Köymen), İstanbul 1990, s. 75-77; Ahmed Eflâkî, Menâkıbü’l-ârifîn (trc. Tahsin Yazıcı),
I, 217; Kara, s. 450. Mevlâna Pervâne’ye nasihatlerinden birisinde Allah’ın kendisine verdiği nimetin artmasını istiyorsa bunun şükranesi
olarak bütün bilgin, fakir, salih ve ârifleri koruyup kollamasını ve onlara yardıma devam etmesi gerektiğini; böyle yaparsa Kurân-ı Kerîm
de bildirildiği üzere -”Hatırlayın ki, Rabbiniz size; eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç
şüphesiz azabım çok şiddetlidir! diye bildirmişti.” (İbrahim 14/7) bu nimetinin artacağını söylemiştir. Eflâkî, I, 169.
8 V. A. Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti (trc. Azer Yaran), Ankara 1988, s. 98.
9 Aksarâyî, Müsâmeretü’l-ahbar (trc. Mürsel Öztürk), Ankara 2000, s. 75.
10 Aksarâyî, s. 92-93; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, İstanbul 1984, s. 554-555. Kerimüddin Aksarâyî’nin
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katında da mutasavvıfların etkin rollerinin olduğunu ve gündelik hayatın içerisinde doğrudan yer
aldıklarını göstermektedir.
Abbasîlerin ikinci yarısından itibaren halifelerin maddî ve manevî nüfuzlarının zaafa
uğraması, siyasî otoritenin çeşitli bölgelerde yerli emirler tarafından üstlenilmesi, Haçlı seferleri
ve Moğol istilası gibi sosyal yapıda önemli tahribatlar yapan hadiseler şehir merkezlerinde sûfîlerin
nüfuzunu artıran diğer bir faktör olmuştu. Ayrıca Moğol döneminde ortaya çıkan siyasî istikrarsızlığın
bir sonucu olarak medenî hayatın kesintiye uğraması, Anadolu’da özellikle de uç bölgelerde Rum
ve Ermenilerle yapılan mücadeleler halkın tekke ve zaviyelere yönelmesini beraberinde getirmişti.11
Bütün bu gelişmeler çevrelerinde çok sayıda müridin toplandığı tasavvuf büyüklerinin mühim siyasî
roller üstlenebileceklerini düşünen sultanların, bazen şiddet ve tehdit bazen de taltif ederek bunları
çevrelerinden uzaklaştırmamaya çalışmalarına sebep olmuştu.12 Bu bağlamda özellikle Türkmen
beylerince el üstünde tutulan ve çevrelerinde ciddî gruplaşmaların oluştuğu meşâyih desteklenerek
zengin vakıflara sahip tekke ve zâviyeler inşa edildi.13 Ayrıca bu dönemde ilim ve sanat erbabı gibi her
hangi bir resmî görev üstlenmeyen tarikat mensupları da devletin himayesine mazhar olmuş, onlara
daimi maaşın yanında özel tahsisatlar ayrılmıştı.14 Râvendî’nin Selçuklu sultanları zamanında zâhit,
âlim, seyyid ve dindarların devletten vakıf dışında maaş aldıklarını ve bu uygulamanın daha önce
olmadığını kaydetmiş olması bu hususu teyit etmektedir.15
DÖNEMİN ÖNDE GELEN MUTASAVVIFLARININ İKTİDARLA İLİŞKİLERİ
Yaşadığı dönemde Anadolu sûfîliğine damgasını vuran Muhyiddin İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240),
Mecdüddin İshak’ın da etkisiyle I. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanından beri Selçuklu sarayını yakından
tanıyordu.16 Özellikle Anadolu’ya ikinci kez geldiğinde buraya yerleşmeye karar vermesinde yeni sultan
olan I. İzzeddin Keykâvus’un önemli rolü olmuştu. Bu derece şöhrete sahip bir sûfînin ziyaretinden çok
memnun olan sultan onu bizzat karşılayarak en iyi şekilde ağırlamış, hayran kaldığı İbnü’l-Arabî’den
ciddi biçimde etkilenmişti.17 İzzeddin Keykâvus bu görüşmeden sonra sık sık İbnü’l-Arabî’nin fikirlerine
Sadreddin Konevî’nin vefatına dair kaydettiği meçhul bir şaire ait mersiye şöyledir:
“Dünyanın halifesi ve dünya halkının ziyneti, manalar denizi ve incelikler hazinesi geçip gitti.
Bundan sonra İslâm’ın şeyhi de kalmayacak; ondan sonra kemal ve nur ayırt edilmeyecek.
Ondan sonra zorlukları kim çözecek? Ondan sonra hakikatlerin keşfi için kime rica edilecek?
Artık zamanın rehberleri, önlerindeki kuyuları ancak onun parlayan ışığıyla gösterebilecekler.
Ey çağımızın şeyhi! Ey darlıkların karanlıklarında bize rehber olan! Allah’ın selamı üzerine olsun.
Allah seni mezarında affının ve rahmetinin kevseriyle sulasın!”
11 bk. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlâna Celâleddin, İstanbul 1959, s. 19-20; Haşim Şahin, Osmanlı Devletinin Kuruluş Döneminde Dinî
Zümreler (1299-1402), (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2007, s. 61.
12 bk. Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 175; Ö. Lütfi Barkan, ‘’Kolonizatör Türk Dervişleri’’, Vakıflar Dergisi, 1942, II, 279-285.
13 bk. Eflâkî, II, 133, 135; Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 196 vd.; Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, Ankara
1958, s. 67, 79; Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Ankara 1985, 129-133; S. Vryonis, The Decline of Medieval
Hellenism in Asia Minor, Berkeley 1971, s. 382; Mehmet Akkuş, “Tasavvufun Anadolu’ya Girişi ve İslâmlaşmada Rolü”, Tanımı,
Kaynakları ve Tesirleriyle Tasavvuf (haz. Coşkun Yılmaz), İstanbul 1991, s. 138-141.
14 bk. Eflâkî, I, 288, 314-315; II, 131, 133; Kara, s. 500-501. Kendisine iki hankâh verilen veya iki ayrı yerden tahsisat alan sûfîler de

vardı.
15 Râvendî, I, 65.
16 İbn Bîbî, I, 44-45, 111; Aksarâyî, s. 68; Turan, s. 555. I. Gıyaseddin Keyhüsrev ikinci defa tahta çıkınca kadim dostu Mecdüddin
İshâk’ı Konya’ya çağırmış, İbnü’l-Arabî’de onunla Konya’ya gelmişti.
17 Gordlevski, s. 98; Kara, s. 503; Şahin, s. 49. İzzeddin Keykâvus âlim, mütefekkir ve mutasavvıfların Anadolu’ya gelmesine büyük önem
vermiş, bir taraftan tasavvufun bir taraftan da fütüvvet teşkilatının yerleşip gelişmesine ciddi katkılarda bulunmuştur.
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başvurarak tavsiyelerini yerine getirmiş, hattâ İbnü’l-Arabî Şam’a yerleştikten sonra da müşkül duruma
düştüğü bazı konularda mektup yazarak danışmayı âdet edinmişti.18
Bu bağlamda İbnü’l-Arabî’nin İzzeddin Keykâvus’a yazmış olduğu cevabî mektubu bir taraftan
onun merkezî otorite üzerindeki etkisini göstermekte diğer taraftan da gelecekte Anadolu’nun kültürel
ve dinî yapısının nasıl şekillenmesi gerektiği konusunun zihnini meşgul ettiğini ve bunun önünde ne
türden engeller bulunduğunu tespit ettiğini göstermektedir. Başka bir ifadeyle hâkim kanaatin aksine
İslâm dünyasının geleceğine yönelik siyasî yapısıyla ilgili olarak kafa yorduğunu gösteren özellikle de
gelecekte yaşanacak olan İslâm-Hıristiyan mücadelesine karşı önceden bazı tedbirler alınmasını tavsiye
ettiği bu mektubu şöyledir:
Tavsiye: Bu Bilâdü’r-Rûm, Bilâdü’l-Yûnân’ın sahibi, Allah’ın emriyle Gâlib Sultan Keykâvus’un
(Allah ona merhametiyle muamelede bulunsun) 609’da (1212-13) bize yazdığı bir mektuba cevap olarak
yazdığım nasihatleri ihtiva etmektedir:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla: Azîz olan Allah’ın emriyle gâlib gelen sultanın
mektubu –Allah onun adil saltanatını daim kılsın- kendisine dua eden (manevi) babası Muhammed
b. Arabî’ye ulaşmıştır. Vaktin imkân verdiği ve bir mektuba yazılabilecekler ölçüsünde iş bu mektuba
dinî konular ve ilahi (kaynaklı) siyasi konularla ilgili birtakım tavsiyeleri içeren cevabî bir mektup
yazmak gerekmiştir; umulur ki aramızdaki perde kalkar ve buluşma gerçekleşir. Zira Hz. Peygamber’in
şöyle buyurduğu sabit olmuştur: “Din nasihattir.” Çevresindekilerin “Kim için?” diye sormaları
üzerine, “Allah için, O’nun elçisi için, Müslümanların yöneticileri ve onların umumu için” diye cevap
vermiştir.19 İşte sen de, hiç kuşkusuz, Müslümanların imamlarından birisisin! Allah bu görevi senin
omuzlarına yüklemiş, seni kendi beldelerinde vekil olarak yerleştirmiş, kulları arasında yine seni O’nun
uygun göreceği şekilde hüküm veren hâkim kılmış ve sana onların işlerinde tartacağın doğru bir mîzan
belirlemiş hem izleyeceğin hem de insanları davet edeceğin aydınlık yolu sana göstermiştir. Allah’ın
kullarını o aydınlık yola (Kur’an-ı Kerîm) yönlendirir ve ona çağırırsın. Allah seni bu şarta binaen
görevlendirdi (yönetici yaptı) ve biz de bu şarta binaen sana biat ettik. Binaenaleyh (bir hükümdar
olarak) âdil davranman, hem senin hem yönettiklerinin lehinedir. Buna mukabil zalim olmak, onların
lehine iken (çünkü sabrederler ve sevap kazanırlar) senin aleyhinedir. Seni yarın (kıyamet günü)
Müslümanların imamlarından “iyi işler yaptıklarını zannederken dünya hayatında yaptıkları boşa
giden ve en çok ziyana uğrayan o kimseler”20 arasında görmek istemediğim hususunda uyarırım. Sana
verdiği yöneticilik ve hükümdarlık nimetine karşı Allah’a şükrün, nimete nankörlük, günahları aleni
yapmak, hükümdarlığının gücüyle zayıf halkına kötü davranmak olmasın. Unutma ki Allah, senden
daha güçlüdür. Ya da senin adına görevlilerin insanlara bilgisizce ve kendi gayelerine göre hükmeder;
sen ise bütün bunlardan yükümlü tutulursun.

18 Salim Koca, Sultan I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220), Ankara 1997, s. 98; Şahin, s. 49. İbnü’l-Arabî zaman zaman sultana moral
vermiş, gördüğü bir rüyaya dayanarak geri almak üzere Antalya’yı kuşatan sultana şehri tekrar fethedeceğini müjdelemişti.
19 Müsned, I, 351; Buhârî, “Îmân”, 39; Müslim, “Îmân”, 95. Hadis literatüründe yer alan (O’nun kitabı için) ibaresi müellif nüshasında
yoktur.
20 Kehf 18/103-104.
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Ey kendisine Allah’ın ihsanda bulunduğu ve (Allah’a) vekillik elbisesini giydirdiği kimse! Artık
sen yaratıkları içinde Allah’ın vekili, O’nun yeryüzüne uzanmış gölgesisin. Öyleyse zâlime karşı mazlumun
yanında ol. Allah’ın sana hükümranlık ve bazı beldelerini emrine vermiş olması seni mağrur edip de
O’nun emirlerine muhalefet etmene, zalimce davranmana ve haddi aşmana yol açmasın. Çünkü böyle
niteliklere sahip iken (günahkârlık ve zulüm), Allah’ın sana öyle bir genişlik ihsanı, sadece bir mühlet
vermesidir. Yaptığın amellerinle baş başa O’nun huzurunda duracağın güne sadece belirli bir süre kaldı.
Takdir edilmiş ecelin gelince, sen de atalarının ve babalarının göçtüğü o diyara göç edeceksin. Artık
orada pişman olanlardan olmayasın. Çünkü oradaki pişmanlık faydasızdır. İslâm’a ve Müslümanlara –ki
onlar ne kadar da azdır- en çetin gelen iş, şehirlerinin üzerinde çan sesinin, inançsızlık göstergelerinin ve
kelime-i şirkin yükselmesi, Müminlerin Emîri Ömer b. Hattab’ın zimmet ehline getirdiği kısıtlamaların
kaldırılmasıdır. Hâlbuki söz konusu şartlara göre onlar, kendi şehirlerinde ve civar şehirlerde yeni
kiliseler, manastırlar, keşişhaneler yapmayacak, yıkılanları tamir etmeyeceklerdi. Müslümanların üç
gece kiliselerine yemekli konuk olmalarını engellemeyecek, casusları himaye etmeyecek, Müslümanlara
hainlik yapmayacak (veya hainlik yapanları gizlemeyecek), çocuklarına kendileri Kur’an-ı Kerîm
öğretmeyecek, şirklerini izhâr etmeyecek, -eğer isterlerse- akrabalarının İslam’a girmelerine engel
olmayacaklardır. Bunun yanı sıra, Müslümanlara saygı gösterecek, oturmak istediklerinde kendilerine
meclislerinde yer açacak; başlık koymak, sarık takmak, nalın giymek veya saçları ayırmak gibi kılık
kıyafetlerinde herhangi bir tarzda Müslümanlara benzemeyeceklerdir. Müslümanların isimlerini
kullanmayacak (kendilerine Müslüman isimleri vermeyecek) ve onların lakaplarını takmayacak,
(bineklerinde) eğerli hayvan kullanmayacak, kılıç kuşanmayacak ve herhangi bir silah taşımayacaklardır.
Yüzüklerine (ve mühürlerine) Arapça (ifadeler) yazmayacak, içki satmayacak, başlıklarını indirecek,
her nerede olurlarsa olsun kendi kıyafetlerini kullanacak, bellerine zünnar takacak, Müslümanların
kullandığı yollarda haç veya yazılarından her hangi bir şeyi âşikar olarak göstermeyecek, ölülerini
Müslümanların (kabirlerine) yaklaştırmayacak, çanlarını kısık bir sesle bir kere çalacak, kiliselerinde
bir şey okurken ya da Müslümanların huzurunda iken seslerini yükseltmeyecek, koşarak çıkmayacaklar,
cenazelerinde seslerini yükseltmeyecek, onların ardından ağıt söylemeyecek, bir Müslüman tarafından
(almak üzere) işaret konulan köleyi satın almayacaklardır. Getirilen kısıtlamalardan herhangi birini
ihlal ederlerse, artık onlar zimmet ehli (güven altına alınmış kimseler) değildir. Bu durumda taşkın ve
asilerin (kanı ve canı) helal olduğu gibi onlarınki de Müslümanlara helaldir.” İşte bu adil imam Ömer b.
Hattâb’ın mektubudur.21 Bu hususta Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğu sabittir: ‘İslam ülkelerinde bir
kilise yapılmasın, yıkılan da tamir edilmesin.”22 Bu yazdıklarım üzerinde iyice düşünürsen neyi yapman
gerektiği konusunda Allah’ın izniyle doğruya ulaşırsın.” 23
İbnü’l-Arabî’nin, I. İzzeddin Keykâvus’un bazı uygulamalarından rahatsız olduğu ve bunları
tenkit ettiği bu mektubu, dönemin bazı kaynakları tarafından iktibas edilmiştir. Kerimüddin Aksarâyî
21 Hz. Ömer dönemi gayri müslimlere yönelik uygulamalar ve eş-Şurûtu’l-Ömeriyye’nin sıhhati konusunda geniş bilgi bk. Mustafa Fayda,
Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslimler, İstanbul 1989, s. 177-195.
22 Hadis ve hükmüyle ilgili bk. Ebû Ubeyd, Kitâbü’l-Emvâl (nşr. M. Halîl Herrâs), Beyrut 1986, 103-104; Kâsânî, Bedâiu’s-sanâî, Beyrut
1982, VII, 114. Kilise yapımı veya tamiratı konusunda İbnü’l-Arabî’nin hassasiyetinin temel sebebi annesi bir Hıristiyan olan İzzeddin
Keykâvus’un dayılarının Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Müslümanlar aleyhinde göstermiş oldukları çeşitli faaliyetleri ve Hıristiyanlığı ihyâ
etme çabalarının etkisinin olduğu unutulmamalıdır. bk. Turan, s. 458 vd.
23 İbnü’l-Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye (nşr. Nevâf el-Cerrâh), Beyrut 1424/2004, VIII, 296-297. İbnü’l-Arabî mektubuna bir şiirle devam
eder ve İzzeddin Keykâvus’a nasihatlerini sürdürür.
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özellikle mektubun İslâm-Hıristiyan mücadelesine vurgu yapılan kısmını nakletmektedir.24 Buradan
İbnü’l-Arabî’nin Selçuklu ülkesinde İslâmiyet aleyhine artan faaliyetlere karşı yeterince önlem
alınmadığı hususunda ciddi endişeler taşıdığı ve İslâm dininin izzetinin korunmasında daha hassas
olunması gerektiği konusunda sultan ve yakın çevresinin dikkatlerini çektiği anlaşılmaktadır.25 Bu
bakımdan mücadeleci bir ruha sahip olan ve özellikle yetiştiği Endülüs’te şahit olduğu İslâm-Hıristiyan
mücadelesinden önemli deneyimler elde eden İbnü’l-Arabî, Doğu İslâm dünyası üzerinde bir tehdit
unsuru olmaya devam eden Haçlı ruhuna karşı uyanık olunması gerektiğini, Hıristiyanlara tâvizkar
davranılmamasını İzzeddin Keykâvus’un şahsında bütün Müslüman idarecilere hatırlatmakta ve
onların asıl vazifelerinin İslâmiyet’in izzet ve ikbalini yükseltmek ve küfre tahakküm etmek olduğunu
beyan etmektedir.26
İktidar-sûfî çevre ilişkileri söz konusu olunca Anadolu’nun manevî hayatının şekillenmesinde
önemli rol oynayan Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) ayrı bir paragraf açmak gerekir. Mevlâna
zamanının idarî makamlarıyla yakın ilişkisine rağmen bunu genellikle nasihat ve tavsiye çerçevesinde
sürdürmüş, yöneticilerin aralarındaki çekişme ve rekabete dayalı siyasî mücadelelerin içine girmemeye
özen göstermiş; yeri geldiği zaman sultan ve devlet adamlarını tenkit etmekten çekinmemiştir.27 Bu
konuya dair örnekleri Mevlâna’nın değişik sebeplerle çeşitli kimselere yazdığı mektuplarında görmek
mümkündür.28 Mevlâna’nın mektuplarında dönemine ait bürokratik dile hâkim olması siyasî iktidarın
işleyişiyle yakından ilgilendiğini göstermektedir. Bunların büyük çoğunluğu yöneticilere başta ihtiyaç
sahipleri olmak üzere çeşitli talep ve istekleri bildirmek amacıyla kaleme alınmıştır. 29 II. İzzeddin
Keykâvus başta olmak üzere mektup gönderilen Selçuklu devlet adamları arasında Alemüddin Kayser,
Melikü’s-sevâhil Bahaeddin, Reîsületibbâ Ekmeleddin en-Nahcuvânî, Celâleddin Müstevfî, Emînüddin
Mîkâil, Sâhib Atâ Fahreddin Ali, Emîr Bedreddin Gevhertaş, Konyalı Kadı İzzeddin, Kırşehir hâkimi
Cacaoğlu Nûreddin, Mecdüddin Atabeg, Tâceddin Mu‘tez, Muînüddin Pervâne, Emîr Bahaeddin,
Atabeg Arslandoğmuş, Celâleddin Karatay, Emînüddin Mîkâîl, Kadı Kemâleddin, Mühezzebüddin
Ali, Sirâceddin el-Urmevî sayılabilir.30 Bunlar gibi o dönemde sultanlar ile bürokraside görev alanların
tamamı Mevlâna’ya büyük saygı ve bağlılığı olan kimselerdi ve Kadı Sirâceddin gibi Mevlâna ile meşrep
farkı bulunan bazı şahıslar istisna edilirse önemli bir kısmı da ona mürit olmuşlardı.31 Bu durum bir
taraftan Mevlâna’nın toplumdaki önemini gösterirken diğer taraftan da siyasî iktidar üzerindeki etkisini
göstermektedir.

24 Aksarâyî, s. 264-265. Eserin bu mektupla sona ermiş olması da câlib-i dikkattir
25 Mahmut Erol Kılıç, “İbnü’l-Arabî’nin I. İzzeddin Keykâvus’a Yazdığı Mektubun Işığında Dönemin Dinî ve Siyasî Tarihine Bakış”, I.
Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Konya 2001, s. 25.
26 Ülken, s. 237-238.
27 Bedîüzzaman Fürûzanfer, Mevlâna Celâleddin (trc. Feridun Nafiz Uzluk), İstanbul 1986, s. 181-189; Reşat Öngeren, “Mevlâna
Celâleddîn-i Rûmî”, DİA, XXIX, 445. Mevlâna’nın sık sık sohbetlerine katılan Muînüddin Pervâne kendisine nasihat edilmesini isteyince.
“Duyduğuma göre Kur’an-ı Kerîm-i ezberliyor, Şeyh Sadreddin’den hadis okuyor musun, deyince Pervâne evet, deyince, Allah’ın kelâmı ve
Resülü’nün buyrukları sana tesir etmezse ben ne diyeyim” cevabını vermişti. Eflâkî, I, 165.
28 Mektûbât adı verilen bu eseri Abdülbaki Gölpınarlı muhtelif kütüphanelerdeki altı nüshasına dayanarak Mektuplar adıyla Türkçe’ye
çevirmiştir (İstanbul 1963).
29 Mevlâna’nın mektuplarında geçen zamanının ıstılahlarına dair örnekler için bk. Mektuplar, tercüme edenin açıklamaları, s. 265.
30 Mevlâna Celâleddîn, Mektuplar, tercüme edenin girişi, s. VI.
31 Muînüddin Pervâne’nin eşi Gürcü Hatun, IV. Kılıcarslan’ın eşi Gömeç (Gumaç) Hatun gibi sultan ve üst düzey devlet adamlarının
eşleri de Mevlâna’nın müritleri arasında bulunuyordu. Ahmed Eflâkî’nin Menâkıbü’l-ârifîn adlı eserinde bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi
verir.
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Mevlâna ile aynı dönemde Türkiye Selçuklu topraklarında faaliyet gösteren bir diğer tanınmış
şahsiyet, İslâm düşüncesinde Kindî, Fârâbî ve İbn Sînâ ile oluşan ancak Gazzâlî ile belli bir ölçüde
zayıflayan metafizik tasavvurunu, tasavvufî tecrübe ekseninde yeni bir şekilde yorumlayan, diğer bir
ifadeyle İbn Sînâ’nın metafizik bilginin imkânı iddiasını Gazzâlî ve diğer yazarların eleştirel yaklaşımına
rağmen yeniden ele alan bir düşünür olan Sadreddin Konevî’dir (ö. 673/1274).32 Şeyh Mecdüddin’in oğlu
olan ve babasının ölümü üzerine daha çocuk denilebilecek yaştayken annesiyle evlenen İbnü’l-Arabî’nin
himayesine giren, II. İzzeddin Keykâvus’un büyük iltifatına mazhar olan Sadreddin sadece Konya’nın
manevî dünyasıyla ilgilenmemiş, Selçuklu bürokrasisinde görev alacak pek çok kimsenin yetişmesinde
de bizzat rol almıştır.33 Mesela döneminin bütün âlim ve şeyhlerine karşı büyük saygı gösteren ve onların
onuruna yemekli toplantılar düzenleyen Muînüddin Süleyman Pervâne’nin Sadreddin Konevî ile diğer
âlim ve şeyhlere göre daha yoğun bir ilişkisi ve yakınlığı vardı.34 Pervâne kimi zaman zâviyesine giderek
sohbetlerine katıldığı, kimi zaman onuruna davetler tertip ettiği Sadreddin Konevî’den devrin ileri
gelenleriyle birlikte hadis dersleri de alıyordu.35 Sadreddin Konevî’nin başlattığı bürokrasiyle ilişkileri
başta Fahreddin Irakî olmak üzere öğrencileri sürdürmüştür.
Şu husus belirtilmelidir ki, İbnü’l-Arabî, Sadreddin Konevî ve Mevlâna gibi şahsiyetlerin
toplumun genelini ilgilendiren konuları eserlerine aldıkları, fakat iyi ilişkiler kurdukları bürokraside
görevli kişilerden eserlerinde umumiyetle bahsetmemiş olmaları dikkat çekicidir. Devlet adamlarıyla
ilişkilerini genellikle üçüncü şahıslardan öğrendiğimiz bu kişilerin böyle davranmalarındaki temel
etken kendilerine bağlı olan halkın zarar görmemesi içindir. Bu bakımdan ilim ve irfan ehlinin
sultanların yanında bulunmak, onlarla düşüp kalkmak ve sıkça bir arada bulunmak tercih ettikleri bir
husus olmamıştır. Onların tercih ettikleri bürokrasi üzerinde manevî denetin mekanizmasını ve “iyiliği
emretmek ve kötülüklerden sakındırmak” fonksiyonunu aktif tutarak teferruatta onları içtihatları
üzerinde bırakmayı benimsemiş, nasihat eden bir konumda olmayı tercih etmiş ve gerektiğinde tenkit
etmekten çekinmemişlerdir.36 Çünkü tasavvuf erbabı ile bürokratik alanda görev alanlar arasında
misyon bakımından tabii olarak bazı farkların bulunduğu idarecilerin görevinin halkı iyi idare etmek
olduğu, buna mukabil dervişlerin görevinin ise onların görevlerini iyi yapmaları ve kendilerine eziyet
etmemeleri için onlara dua etmeleri mutasavvıflar tarafından hem sıkça vurgulanmış hem de uygulamalı
olarak gösterilmiştir.37 Mevlâna’nın sohbetlerinden derlenen Fîhi mâ Fîh adlı eserin başında yer alan
“Bilginlerin kötüsü beyleri ziyaret eden, beylerin hayırlısı da bilginleri ziyaret edendir” şeklindeki hadis

32 bk. Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, Konya 2007, s. 27-32, 41.
33 bk. Eflâkî, I, 136-137; Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu (trc. Erol Üyepazarcı), İstanbul 2000, s. 214; Nejat Kaymaz,
Pervâne Mu’înü’d-dîn Süleyman, Ankara 1970, s. 105, 185.
34 Muînüddin Süleyman Pervâne’nin tarihî rolü ve şahsiyeti hakkında geniş bilgi için bk. İbn Bîbî, II, 199-200; Kaymaz, s. 180-188.
35 bk. Eflâkî, I, 162, 177, 334, 450, 599-600, 618.
36 Kılıç, s. 17; Osman Nuri Küçük, “Mevlâna’nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları I”, Tasavvuf, sy. 11, Ankara 2003,
s. 287 vd.
37 Osman Nuri Küçük, “Mevlâna’nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları I”, s. 281. Birgün Mevlâna’nın müritleri sultan,
sultan çocukları ve üst düzey görevlilerin kendi sohbetlerine sıkça katılmadıklarından, diğer meşâyihe daha çok rağbet etmelerinden
rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Ertesi gün Konya bürokrasinin neredeyse tamamının katıldığı sohbette Mevlâna genel teamülün
aksine sohbetinde birçok öğüt ve tasavvufî sırdan bahsetti ve bunu toplantının sonunda şu şekilde açıkladı: “Emirlerle tasavvufî sırlardan
bahsettiğimiz bu sohbetimiz, onların bizi ziyarete gelmemelerini, dostlarımızın hoş karşılamayıp yanlış değerlendirmelerinden kaynaklandı.
Eğerlere emirlere bu şekilde sohbette bulunsak ve onlar sohbetlerimize sıkça gelseler dostlarımız buna dayanamaz ve rıza gösteremezlerdi.
Bu nedenle bize düşen görev, emirlerin halkın işleriyle meşgul olmaları ve biz dervişlere eziyette bulunmamaları için onlara dua etmektir.
Eflâkî, I, 142-143.
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ve yorumu bu hususu açıklamaktadır.38 Mevlâna ile beraberinde emir ve üst düzey görevlilerle birlikte
kendisine gelen Muînüddin Süleyman Pervâne arasında geçen aşağıdaki diyalog âlimler ile idareciler
arasında ilişkinin nasıl olması gerektiğini güzel bir şekilde açıklayan bir diğer örnektir: “Bir gün
kendisinden nasihat isteyen Pervâne’ye Mevlâna; “Emîr Muînüddin eğer yapabileceksen hiç gevşeklik
göstermeden dört kıbleye hizmeti kendine vazife bil!” der. Pervâne; “Biz bir kıble biliyoruz diğer üçü
hangileridir?” diye sorunca Mevlâna şu cevabı verir: “Bildiğin birincisi günde beş defa yüzünü çevirdiğin
namaz kıblesidir. İkincisi ihtiyacın olduğu zamanlar yüzünü çevirip, ağlayıp sızlayarak, arzunun yerine
gelmesi için ricada bulunduğun dua kıblesi olan gökyüzüdür. Üçüncüsü padişahlardır, onlar yoksulların
ihtiyacının kıblesi ve mazlumların sığınağıdır. Bu yüzden bir mazlum ve çaresiz, senin makamına
yüzünü çevirdiğinde, onun ihtiyacını yerine getir ki, Yüce Allah da senin din ve dünya ihtiyacını yerine
getirsin. Dikenleri bol olan bu yolda elinden geldiğince kimsenin kalbini kırmamaya çalış. Sana işi
düşen dervişleri de gözet ki, senin işin düştüğünde onlar da seni gözetsinler. Kıblelerden dördüncüsü
ise Allah’ın veli kullarının kalbidir. Bu kalp kâinattan daha değerli, göklerden daha yüce olan ve ilahî
nazarın kıblegâhı durumundaki evliya ve Peygamber’in kalbidir. Velilerin içindeki bu mescit herkesin
secde ettiği bir mescittir, Allah da oradadır. Bu tür gönüllere günah ve zulüm taşı atmaktan sakın.
Eğer tam bir samimiyet ve özenle bunu yaparsan Yüce Allah da seni din ve devlet işlerinde destekler ve
ahirette yanında olur.”39
Sadreddin Konevî, Mevlâna gibi Anadolu düşüncesinde iz bırakmış şahsiyetlerin yaşadıkları
dönemin önemli olaylarından olan Moğol istilasından sonra iktidar-sûfî ilişkilerinin ne gibi bir veçhe
kazandığı üzerinde durulması gereken bir husustur. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kösedağ Savaşı’nda
(1243) Moğollara mağlup olması ve üç yıl sonra Moğolların buraya ayak basmalarından sonra Anadolu’da
askerî ve malî baskıların arttığı, dâhilî savaşlar ve hâkim güç Moğollara karşı isyanların sonucu nizam
ve asayişin bozulduğu yeni bir dönem başlamıştır.40 Moğolların Anadolu’ya gelişleri İran ve Orta Asya
şehirlerinde hatta Bağdat’ta olduğu kadar büyük bir yıkıma sebep olmamışsa da, Türklerin gelişiyle
hız kazanan medenî gelişmeler kesintiye uğramış, göçebelik öne çıkmış ve şehir kültürüne ciddi darbe
vurmuş olduğu bilinen bir husustur.41 Bu bağlamda özellikle Mevlâna’nın Moğollarla ilişkileri ve onlarla
ilgili bazı açıklamaları tartışmalara sebep olmuş, hatta Mevlâna’nın Moğol sempatizanı olduğu yönünde
iddialar bile ileri sürülmüştür.42
Mevlâna’nın Moğol taraftarı olduğu ve Anadolu’da Moğolların propagandasını yaptığı
yönündeki iddiaları ele alan Osman Nuri Küçük, bu konuda dayanılan rivayet ve referanslar ile
olayların kaynaklarda nasıl geçtiği hususundan yola çıkarak yapılan değerlendirmelerin sıhhatli olup
olmadığı hususunda geniş kapsamlı bir çalışma yapmıştır.43 Bu çalışma başta olmak üzere dönemin
kaynakları da dikkate alındığında bariz olarak görülen husus şudur: “Bir medeniyetin güçlenmesiyle o

38 Mevlâna, Fîhi mâ-fîh (haz. Abdülbaki Gölpınarlı), İstanbul 1959, s. 1.
39 Eflâkî, I, 482-483.
40 Turan, s. 456-457.
41 bk. İbn Bîbî, II, 73 vd.; Muammer Gül, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Moğol Hakimiyeti, İstanbul 2005, s. 193.
42 bk. Reşat Öngeren, “Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî”, DİA, XXIX, 445.
43 bk. Osman Nuri Küçük, “Mevlâna’nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları I”, s. 308-322; a. mlf., “Mevlâna’nın
Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları II”, Tasavvuf, sy. 12, Ankara 2004, s. 173-192.
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toplumun uğradığı mağduriyet ve hak ihlalleri arasında bir bağ kuran Mevlâna, manevî sebeplere de
atıfta bulunarak genel kanaatin aksine sadece tahakküme dayanan güç ile bir toplumun gerçek kudreti
arasında her zaman doğru orantı kurulmasının yanlışlığını ifade eder.”44 Bu bakımdan Mevlâna bir
yandan dönemin bu büyük gücünün yükselişini gözden uzak tutmamış, öbür yandan da Moğolların
yaptıkları zulümlerden hareketle onların uzun ömürlü olamayacaklarını vurgulamış, elinden geldiğince
onları yumuşak bir tutum içerisine girmeye zorlamıştır.45 Burada belirtilmesi gereken hususlardan birisi
de, Moğollar askeri güce dayalı göçebe kültürünü temsil ederlerken Mevlâna ve onun gibi şahsiyetlerin
yerleşik hayatı benimsemiş bir vizyona sahip olduklarıdır. Zaten tarih boyunca İbnü’l-Arabî, Mevlâna,
Sadreddin Konevî gibi ilim ve fikir insanlarındaki bu vizyon ve zihniyeti kavrayamayanlar kaynaklardaki
bilgileri de çarpıtarak onlara çeşitli ithamlarda bulunmuşlardır.
FÜTÜVVET MENSUPLARI VE İKTİDAR
Anadolu’ya Moğolların gelişiyle merkezî otorite zayıflamış, şehirlerde özellikle Türkmenler ile
Anadolu’ya iyice yerleşen fütüvvet kurumu güçlenmiş ve bazı şehirler ahiler tarafından yönetilmeye
başlanmıştı.46 Bu bakımdan Türkiye Selçukluları Döneminde Anadolu’da iktidar-sûfî çevre arasındaki
ilişkiler söz konusu olunca siyasî ve sosyal hayatta etkin bir rol üstlenen fütüvvet kurumuna da değinmek
gerekir. Çünkü başlangıçta sûfî bir karakter taşıyan bu kurum XIII. yüzyıldan itibaren sosyal, siyasî ve
iktisadî hayat bakımından önemli hâle gelmiş ve Anadolu’da tasavvufî yönü de olan Ahilik adı altında
yeni bir yapılanmaya dönüşmüştü. Siyasî ve sosyal durumu gittikçe bozulan devletin otoritesinin
yeniden kurulmasında ve sosyal huzurun sağlanmasında büyük bir güç olacağını düşündüğü fütüvvet
birliklerini siyasî otoriteye bağlamada büyük başarı sağlayan Abbâsî Halifesi Nâsır-Lidînillâh (11801225), diğer Müslüman hükümdarlara elçi ve fermanlar göndererek kendilerini yeniden teşkilâtlandırdığı
bu kuruma girmeye davet etmiş ve bu çerçevede Türkiye Selçuklu sultanlarıyla da temas kurmuştur. Bu
şekilde başlayan ilk temaslar siyasî, sosyal ve iktisadî açıdan Anadolu’da etkileri yüzyıllar boyu sürecek
olan yeni bir dönemin başlangıcı anlamına da geliyordu.47
Selçuklu tahtına çıkan I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220) hem tahta çıkışını hem de Sinop’un
fethini bildirmek için hocası Sadreddin Konevî’nin babası Mecdüddin İshak’ı Bağdat’a Halife Nâsır’a
elçi olarak göndermiş ve ondan fütüvvet şalvarı istemiştir.48 Bağdat’ta büyük izzet ve ikram gören
44 Küçük, “Mevlâna’nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları II”, s. 175.
45 Ocak, Türk Sufîliğine Bakışlar, s. 141. Küçük, “Mevlâna’nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları II”, s. 191-192.
46 bk. İbn Bîbî, II, 92, 99; Cahen, s. 312-314.
47 Fütüvvet kurumunun doğuşu, tarihî gelişimi ve Ahilik ile ilişkisi hk. geniş bilgi için bk. Abdülbaki Gölpınarlı, “İslâm ve Türk İllerinde
Fütüvvet Teşkilâtı ve Kaynaklan”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Xl/l-4 (1949-50), s. 3-354; Fr. Taeschner, “İslâm
Ortaçağında Fütüvve, Fütüvvet Teşkilâtı” (trc. Fikret Işıltan), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, XV/l-4 (1953-54), s.
3-32; a.mlf., “İslâm’da Fütüvvet Teşkilatının Doğuşu Meselesi ve Tarihi Çizgileri” (trc. Semahat Yükseli, TTK Belleten, XXXVI (1972),
s. 205-235; Haşim Şahin, “Selçuklu Döneminde Ahiler”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi I (Sosyal ve Siyasal Hayat) (ed. A.
Yaşar Ocak), Ankara 2006, s. 299-307.
48 Mecdüddin İshak’ın Bağdat’a gönderilmesini İbn Bîbî şöyle anlatır: O günlerde muzaffer Sultan İzzeddin Keykâvus’un kulağına
[Eyyûbî Sultanı] Melikü’l-Eşref’in hilafet adına niyet tutup bir okla göğün ucundan, kaderin pençesine bir turna kuşu düşürdüğü,
avcıların geleneklerine uyarak onu bol miktarda hediyeler ve sözüne güvenilir bir elçiyle hilafet makamına gönderdiği, onun karşılığında
hilafet makamından sarı altından, mücevher işlemeli külahtan, gemli ve eyerli katırlardan çok sayıda hediye ve sınırsız bağış aldığını
duyurmuşlardı. Sinop’un fethi kendisine nasip olup İslâm’ın kuralları o diyar-ı küffârda geçerli olunca Sultan, âlimlerin şeyhi, dünyanın
gözbebeği Mecdüddin İshak’ı çok sayıda mücevherler, altın sırmalı Rûmî kumaşlar, medenî atlaslar, Rus ketenleri, Kıbrıs malı kadın giysi
ve örtüleri gibi sınırsız hediye ve armağanlarla o mübarek haberi tebliğ etmek, İslâm’ın yüzünü ağartan ve padişahlık tahtının gözünü
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Mecdüddin İshak dönüşünde, Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Evhadüddîn-i Kirmânî ve Şeyh Nasîrüddin
Mahmûd el-Hûyî gibi büyük mürşid ve mutasavvıfları Halife Nâsır tarafından verilen fütüvvet icazetiyle
birlikte Anadolu’ya getirdi.49 Bu şekilde Anadolu’ya gelen mutasavvıfların yanında fütüvvet teşkilatının
etrafında oluşan bu yeni yapılanma, iktidar ile sûfî çevreler arasında gittikçe derinleşen bir etkileşime
sebep oldu. Mecdüddin İshak’ın vefatından sonra da fütüvvetle ilgili yetkileri oğlu Sadreddin Konevî
tarafından üstlenildi.50
I. Alâeddin Keykubad zamanında (1220-1237) Halife Nâsır’ın meşhur mutasavvıf Şehâbeddin
Sühreverdî’yi Anadolu’ya göndermesi51 ve Selçuklu sultanının da fütüvvet teşkilatına girmesiyle
iktidar ile sûfî çevrelerin ilişkileri derinleşerek devam etti. Konya’da büyük bir törenle karşılanan
Şehâbeddin Sühreverdî ertesi gün halife tarafından gönderilen hil’at-i hilâfet’i (hilâfet hırkası) Alâeddin
Keykubad’a giydirdi.52 Tören esnasında Şehâbeddin Sühreverdî Sultan’ın sırtına üç defa vurarak
şeriattten ayrılmamasını ve adaletli olmasını tavsiye etti.53 Selçuklu sultanının Konya’da kaldığı süre
içinde birkaç kere Şehâbeddin Sühreverdî’nin bizzat ziyaretine gitmiş olması bu dönemdeki iktidarsûfî çevre ilişkilerinin ulaşmış olduğu dereceyi ve onun hükümet çevrelerinde derin iz bıraktığını
göstermektedir.54
Alâeddin Keykubad’ın büyük destek ve yardımıyla, bir taraftan tasavvufî düşünceye ve fütüvvet
ilkelerine bağlı kalarak tekke ve zâviyelerde şeyh mürid ilişkileri, diğer taraftan iş yerlerinde usta, kalfa
ve çırak münasebetleri ve buna bağlı olarak iktisadî hayatı düzenleyen Ahîlik, Anadolu’da kurulup
gelişerek kurumsallaşmasını tamamlayarak siyasî, sosyal ve iktisadî hayatın en önemli belirleyicilerinden
birisi haline gelmişti. Ahîler, bağımsız siyasî bir güç olmamakla birlikte, zaman zaman Moğol istilâsı gibi
merkezî otoritenin zayıfladığı, anarşi ve kargaşanın ortaya çıktığı dönemlerde siyasî ve askerî güçlerini
göstererek önemli fonksiyonlar üstlenmiş; Türkiye Selçukluları Kösedağ’da aldıkları yenilgiden sonra
siyasî otoritelerini kaybetmiş olsalar da mahallî otorite olarak hâkim oldukları şehirlerde dinî ve kültürel
hayatın tüm canlılığıyla devam etmesine katkıda bulunmuşlardır.55
Fütüvvet teşkilatı çerçevesinde iktidar-sûfî çevre ilişkileri söz konusu olunca Anadolu’da
Ahîliğin kurucusu olarak bilinen Şeyh Nasîrüddin Mahmûd’dan (ö. 1262) özellikle bahsedilmesi
gerekir. İran’ın Hoy şehrinde doğan ve daha sonra Ahî Evran adıyla meşhur olan Nasîrüddin Mahmûd
aydınlatan o önemli fethin ve büyük zaferin müjdesini vermek için gönderdi ve Halife’den bir fütüvvet şalvarı istedi. el-Evamirü’l-Ala’iye,
I, 175-175.
49 İbn Bîbî, I, 176. Halife tarafından gönderilen fütüvvetnâme’nin tam metni için bk. aynı eser, I, 176-178.
50 Claude Addas, İbn Arabi: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde, (trc. Atila Ataman), İstanbul 2004, s. 235; Şahin, s. 47.
51 Abbasî halifesi Sührevedî’yle birlikte menşûr-i saltanat, niyâbet-i hükümet-i memâlik-i Rûm, teşrîf-i pâdişâhî, hüsâmî tacdârî (sultanlık
kılıcı) ve negîn-i kamgarî (mutluluk mührü) göndermişti. İbn Bîbî, I, 248.
52 İbn Bîbî, I, 251; Cahen, s. 215; Kara, s. 174. Sühreverdî’yi karşılamak devletin bütün yetkili ve nüfuzlu kişileri seferber olmuşlardı.
53 Yazıcızâde Ali, Tevârîh-i Âl-i Selçuk (haz. Abdullah Bakır), İstanbul 2009, s. 358.
54 İbn Bîbî, I, 252; Cahen, s. 153. Necmeddîn-i Dâye (ö.654/1256) Moğol tehlikesi sebebiyle Anadolu’ya hicret etmeyi uygun bulup
Malatya’da Halife Nâsır-Lidînillâh’ın danışmanı Şeyh Şehâbeddin es-Sühreverdî ile tanışarak ondan Selçuklu Sultanı Alâeddin
Keykubad’a sunulmak üzere bir tavsiye mektubu aldı. Ünlü eseri Mirsâdü’l-’ibâd’ı 620’de (1223) Sivas’ta Alâeddin Keykubad’a takdim
eden Necmeddîn-i Dâye’nin Konya’da Mevlâna Celâleddîni Rûmî ve Sadreddin Konevî ile görüştüğü rivayet edilir. Mehmet Okuyan,
“Necmeddîn-i Dâye”, DİA, XXXII, 496.
55 Anadolu’da hızla yayılan bu teşkilâtın mensupları, şehirlerde olduğu gibi köylerde ve uç bölgelerde de büyük nüfuza sahip olmuş,
bilhassa XIII. yüzyılda devlet otoritesinin iyice zayıfladığı bir dönemde şehir hayatında yalnızca iktisadî değil, siyasî yönden de önemli
faaliyetlerde bulunmuşlardır. bk. İbn Bîbî, II, 92, 99; Cahen, s. 312-314; Şahin, “Selçuklu Döneminde Ahiler”, s. 299-307.
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Moğol saldırıları sırasında hapiste bulunuyordu.56 1245’te II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümünden sonra
saltanat naibliğine getirilen Celaleddin Karatay’ın emriyle diğer tutuklularla birlikte serbest bırakılan
Ahî Evran hapisten çıktıktan sonra Denizli’ye gitmiş, Sultan II. İzzeddin Keykâvus’un Sadreddin
Konevî’yi aracı olarak gönderip geri dönmesi teklifini kabul ederek Konya’ya gelmişti. İzzeddin
Keykâvus’un Ahî Evran’ı Konya’ya gelmeye ikna etmeye çalışmış olmasında iktidarını sürdürebilmek
için onun önderliğinde özellikle Moğollara karşı konumu güçlendirmek istemesinin rolü vardır.57
Mutasavvıflar Türk boylarının hâkimiyetlerindeki topraklarda kendileri için müsait
imkânlarla dolu, yayılmaya elverişli birer çevre bulurken, siyasî mekanizmalar da otorite ve varlıklarını
bu sûfîler sayesinde kuvvetlendirerek Anadolu’nun yeniden oluşan kültürel yapısını büyük ölçüde
onların yardımıyla teşekkül ettirdiler. Bundan dolayı Türkiye Selçuklu Devleti’nde şeyh ve müritler
vazgeçilmez unsurlar olarak görülmüş, bunlar din ve devleti ayakta tutan birer manevî kuvvet olarak
algılanmışlardır. Öbür yandan XI. yüzyıldan itibaren sosyal hayatın içerisinde yoğun olarak yer
almaya başlayan tasavvuf, zaman içerisinde fütüvvet teşkilatının içerisinde yer almış; bazı fütüvvet
ehli tasavvufun belli biçimlerini benimserken, bazı tasavvuf ehli de fütüvvetin meydana getirdiği
dayanışma içerisinde yaşamayı kabul etmişlerdir.58 Böylece bir taraftan Anadolu’da çeşitli tasavvuf
ekol ve kültürleri yayılırken diğer taraftan da devlet adamları bunların sayesinde siyasî otoriteyi tesis
ederek Türkleşme ve İslâmlaşmanın gerçekleşmesini temin etmişlerdir.59

56 Kara, s. 293
57 Şahin, s. 188. İzzeddin Keykâvus ile arası oldukça iyi idi ve Letâif-i Hikmet adlı eserini ona sunmuştu. Bununla birlikte Ahi Evran’ın
Konya’daki ikameti pek uzun sürmemiş ve Konya’dan ayrılarak Hacı Bektaş-ı Velî’nin de yaşadığı Kırşehir’e yerleşmişti.
58 Cahen, s. 154.
59 Başta “Uc” bölgeler olmak üzere Anadolu’nun Türkleşip İslâmlaşmasında mutasavvıf ve âlimlerin rolü hakkında geniş bilgi için bk.
Şeker, s. 72-76.
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Bir Konevî Mirası: Dâvûd Kayserî’de
Metafizik Bilginin Temellendirilmesi
Sema ÖZDEMİR
GİRİŞ
Bu tebliğin amacı, tasavvufi eğitimini Konevî’nin talebesi Abdürrezzak Kâşânî’den aldığı bilinen Dâvûd Kayserî’nin, metafizik bilginin temellendirilmesiyle ilgili bazı düşüncelerinden söz ederek,
onun bu gelenekteki yerini ortaya koymaya çalışmaktır. Burada iki temel sorunun cevabını aranacaktır: Tasavvufî yöntemle elde edilen bilgi, belli bir kritere bağlanabilir mi? Bu bilgi, aklın kabul ettiği ilkeler
çerçevesinde açıklanabiliyorsa, ondan aklın da bir payı olabilir mi? Tasavvufun ilimler hiyerarşisindeki yeri
daima tartışılagelmiş bir meseledir. Diğer ilimlerin mensupları bir tarafa, bu konuda sûfîler arasında da
görüş birliği sağlanmış değildir. Gerek Hicrî IV. asırdan itibaren kaleme alınan tasavvuf klâsiklerinde,
gerekse Muhyiddîn İbnü’l-Arabî ile başlayan tahkîk dönemine ait eserlerde bu meselenin ele alındığını
görüyoruz. Ancak konu, İbnü’l-Arabî sonrasında daha belirgin bir biçimde tartışılmıştır. Bu geleneğin
önde gelen ismi, şüphesiz Sadreddin Konevî’dir. Konevî ilk kez, tasavvufî bilginin temel kaidelerinden
ve onun doğruluğunu belirleyecek birtakım ölçülerden bahsetmiştir. Aynı tavrı, Konevî’nin ardından
Dâvûd Kayserî’de görüyoruz. Şimdi onun bu meseleyi nasıl temellendirdiğini ortaya koymaya çalışacağız.
I. TASAVVUFÎ BİLGİNİN TEMELLENDİRİLMESİ
Keşif yoluyla elde edilen bilginin, aklî bilgiden üstün olduğunu kabul etmek, bazı soruları cevaplamayı zorunlu kılar. Acaba, keşif sahibi, keşifle öğrendiğini iddiâ ettiği konuda ne derece isabet edebilir?
Bu bilginin sıhhatinden bahsedebilir miyiz? Ya da böyle bir bilgi türünün ölçütü olabilir mi? Keşfin sıhhatini
sorgulayan bu sorularla, aslında tasavvufun üzerine bina edildiği temellerin de sıhhati irdelenmektedir.
Ekberî ekolün ve özelikle de Konevî’nin tasavvufî bilgiyi temellendirme ve bu bilginin doğruluğunu
belirleyecek bir ölçüt tayin etme gayretinden söz etmiştik. Konevî’nin ardından, Kayserî de, ilmî bir
disiplin olmak için gereken tüm şartları tasavvufî bilgiye uyarlamış, böylelikle onun, hayallere dayanan,
temelsiz bir iddiadan ibaret olmadığını ortaya koymaya çalışmıştır. Tasavvufî bilginin mahiyeti hakkındaki eleştirilere cevap vermek üzere bir risâle kaleme alan Kayserî, burada öncelikle onun keşif ve
zevke dayandığına, keşifle elde edilen bilgiyi tam anlamıyla idrâk etmenin de ancak, vecd, vücûd, ıyân
ve şühûd sahipleri için mümkün olabileceğine dikkat çeker. Buna rağmen Kayserî, tasavvufun, herhangi
bir temele dayanmadığı ve hakkında hiçbir delil bulunmayan birtakım şâirâne tahayyüller ile zikir neticesinde
meydana gelen geçici coşkunluk hallerinden ibaret olduğu gibi iddialara cevap vermek ister ve bu amaçla
da tasavvufun, konu, mesele ve ilkelerini açıklar.1
Burada iki husus dikkat çekmektedir. Öncelikle Kayserî’nin, tasavvufun kendine özgü konu,
1 Dâvud Kayserî, Risâle fî İlmi’t-Tasavvuf (Resâil içinde), thk. Mehmet Bayrakdar, Kayseri 1997, s. 119.
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mesele ve ilkeleri olduğundan bahsetmesi son derece mühimdir. Çünkü bu tavır, onun tasavvufu bir
ilim dalı olarak kabul ettiğini gösterir. Öyleyse Kayseri’ye göre tasavvufî bilgi, ilmî kriterlerle açıklanabilecek bir bilgi türüdür. Diğer taraftan, bu tesbit bizi Kayserî’nin, keşfî bilginin paylaşılabilirliği
konusundaki düşüncesine götürür. Onun, aklın, keşfî bilgiden istifade etmesini önemsediğini görüyoruz. Nitekim o, aklın tasavvufî bilgiyi hakikati üzere anlayamayacağını, bu nedenle de onun aklî ilimlerle uyumlu bir biçimde anlatılması gerektiğini söyler. Kayserî bu düşüncesini, İbn Fârız’ın Hamriyye
Kasîdesi’ne yazdığı şerhinde bir benzetme yaparak açıklar. Buna göre, içine su katılmadan içilen şarap,
şiddetli bir sarhoşluğa sebep olduğu gibi, aklî ilimlerin çerçevesine oturtulmadan, doğrudan aktarılan
keşfî bilgi de, seyr ü sülûkden geçmemiş kimselere zarar verecektir. Öyleyse akıl sahiplerinin de istifade
edebilmesi için, bu bilginin söz konusu ilkeler çerçevesinde izah edilmesi gerekmektedir.2
Kayserî, tasavvufun konusunu, Zât-ı Ahadî ile O’nun ezelî nitelikleri ve ebedî sıfatları olarak belirler. Bu tesbit son derece önemlidir. Nitekim daha sonra belirtileceği üzere, tasavvufu, kendisiyle
aynı konuyu paylaşan diğer ilimlerden ayırarak, onu dinamik ve işlevsel kılan husus, sıfatlar ve isimler
yoluyla Tanrı ile mazharlar arasında ilişki kurmaya çalışmasıdır. Tasavvufun meseleleri ise, çokluğun
Tanrı’dan nasıl sudûr ettiği, O’na nasıl geri döneceği, seyr ü sülûk, mücâhede ve riyâzetin keyfiyeti gibi
tasavvufun dinamik yapısıyla ilgili çeşitli hususlardan meydana gelir.3 Kayserî, konu ve meselelerini
belirledikten sonra, tasavvufun ilkelerini açıklar. Ona göre bu ilmin ilkeleri, tanım, muhtevâ ve ıstılahlarının bilinmesidir. Tasavvufun tanımı ise; isim ve sıfatları bakımından Allah’ı, âlemin hakîkatlerini
ve bu hakîkatlerin biricik hakîkate -yani Zât-ı Ahadî’ye- nasıl döneceğini bilmektir. Bu tanım sayesinde biz,
tasavvufun muhtevâsını da öğrenmiş oluyoruz.4
Kayserî’nin tasavvuf için belirlediği konunun, felsefe ve kelâmın da konusu olduğunu biliyoruz. Bir ilmin diğerlerinden ayrıştığı asıl nokta ise, meseleleridir.5 Kayserî’nin burada yaptığı en önemli tesbit, meselelerde seyr ü sülûkden de bahsederek, tasavvufun, felsefe ve kelâmdan ayrıldığı yeri
netleştirmek olmuştur. Ona göre tasavvufi bilgiyi diğerlerinden ayırt eden ve dahası üstün kılan şey,
konusunun şerefi ve meselelerinin izzetidir. Çünkü ne kelâmda ne de felsefede, kulun Rabbi’ne nasıl ulaşacağı ve O’na nasıl yaklaşacağı gibi hususlardan bahsedilmez. Oysa ilim tahsîlinin asıl maksadı budur,
der Kayserî. Bu sebeple o, filozof ve kelâmcıların elde ettikleri bilgiyi vehimden ibâret görür ve onların
anlayışlarının, Hakk’ın mazharları üzerinde fikir ve nazara dayalı bir düşünceye sahip olmaktan öteye
gitmeyeceğini söyler.6
II. METAFİZİK BİLGİNİN ELDE EDİLMESİNDE AKLIN İMKÂNI
II. A. AKLIN SINIRLILIĞI
Görüldüğü üzere, Dâvûd Kayserî fizik ötesi âlem ile ilgili bilgi edinmede aklı yetersiz bulmak2 Dâvûd Kayserî, Şerhu Kasîdeti’l-Mîmiyye, (thk. Mehmet Bayrakdar), A.Ü.İ.F.Dergisi, Ankara 1992, c. XXXII, s. 70.
3 Risâle fî İlmi’t-Tasavvuf, s. 110.
4 a g.e., s. 110-111.
5 Tehânevî, Keşşâf-ı Istılâhât-ı Fünûn, I, 7, Kahire 1963, s. 7.
6 Risâle fî İlmi’t-Tasavvuf, s . 110.
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tadır. Ona göre, nebî ve velîlere tâbî olmaksızın Hakk’a ulaşmak mümkün değildir. Çünkü akıl, kendisinin kuşatıcılığına inanır,7 oysa onun imkânları sınırlıdır ve tek başına insanı hidâyete götüremez.8
Kayserî’ye göre aklın, Hakk’ı tanıma husûsunda yapabileceği iki şey vardır. Bunlardan ilki, mümkün
varlıklar üzerinde tefekkür ederek, onlara varlık verenin Hak olduğunu bilmek ve Hakk’ın birliği,
zorunluluğu, ilim ve kudretine dâir bunlardan delîl çıkarmaktır. Akıl, teşbîhî sıfatlardan ancak bu
kadarına ulaşabilir. İkincisi ise, Hakk’ın cisim olmadığını, bir cisme ya da zaman ve mekâna bağlı
bulunmadığını ve bununla ilişkili bazı meseleleri bilmektir. Onun tenzîhî sıfatlardan ulaşabileceği bilgi
de bununla sınırlıdır.9 Öyleyse akıl, istidlâl yoluyla teşbîhî, selb etme yoluyla da tenzîhî bir bilgiye ulaşır
ki, her iki usûl de, şeylerin kendiliğinde bulunduğu bilgiye ulaşma imkânı vermez.10 Kayserî istidlâl
yöntemini bir benzetmeyle eleştirir. Ona göre bu yöntem, perde arkasından yapılmış bir işten ibarettir.
Hakîkate ulaşmak için istidlâli kullanan kimse, evinde otururken dışarıda, bir insan gölgesi görüp,
onun bir insan olduğunu kesin olarak anlayan; fakat gölge sahibini göremediği için, şeklini ve vasıflarını bilemeyen kimseye benzer.11 Öyleyse, istidlâl yoluyla keşfin verdiği apaçık bilgiye ulaşmak mümkün
değildir.
II. B. AKLIN KABUL ETME KUVVETİ
Kayserî’nin, aklın metafizik alandaki imkânları hakkında negatif bir tavra sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Ekberî ekolün bu konudaki özgün tavrını12 Kayserî’de de görüyoruz.
Buna göre, akıl keşfin verdiği bilgiyi kendi başına elde edemez, fakat ilâhî nûrla aydınlandığı takdirde,
bu bilgi türünü kabul etme kâbiliyeti kazanır. Kayserî’nin bu konudaki görüşlerini, onun Fusûs şerhindeki bir tahlilinden yola çıkarak takip edebiliriz. İbnü’l-Arabî, sûretlerin hakîkatlerinin bilinmesi
konusunda; “Bu, aklın fikir nazarı yoluyla ulaşamayacağı türden bir bilgidir13 der ve bu hakîkatlerin akılla
değil, ancak keşifle anlaşılabileceğini söyler. Kayserî de bu görüşe katılır ve sözü geçen hakîkatlerin
olduğu gibi bilinebilmesini akıl için imkânsız bulur.14 Ancak Kayserî’ye göre İbnü’l-Arabî’nin cümlesindeki, ‘fikir nazarıyla’ kayıtlaması önemlidir. Çünkü kalp ilâhî nûrla aydınlandığında, akıl da diğer
kuvvelerin tesirinden kurtulup, aydınlanacak ve kalbe tâbî olacaktır. Böylelikle o, hakîkatlerde tasarruf edememekle birlikte, kalbe tâbî olmak suretiyle onları idrâk edebilir. Kayserî bu ilişkiyi, aklın,
kalbin kuvvelerinden biri olduğu ve bu nedenle kalpte meydana gelen aydınlanmanın akla da tesir

7 Dâvûd Kayserî, Şerhu Fusûsi’l-Hikem (haz. Celâleddin Aştiyânî), Tahran 1383, s. 340-341.
8 Dâvûd Kayserî, Şerhu’l-Kayserî alâ Tâiyyeti İbni’l-Fârız (haz. Ahmed Ferîd el-Mezîdî), Beyrut 2004, s. 50-51; Risâle fî İlmi’t-Tasavvuf,
s. 119.
9 Risâle fî İlmi’t-Tasavvuf, s. 119; Şerhu Fusûsi’l-Hikem, s. 340-341.
10 Şerhu Fusûsi’l-Hikem, s. 341.
11 a.g.e., 119-120.
12 İbnü’l-Arabî, aklın tenzih gücüyle sınırlı kaldığı sürece, Allah hakkındaki bilgisinin yarım kalacağını, fakat Allah kendisine tecellî
edip, tam bilgiyi verdiği takdirde, bilgisinin yetkinleşeceğini belirtir. Böylece o, nerede tenzih, nerede teşbih yapması gerektiğini ayırt
edebileceği bir kâbiliyet kazanır. Yine o, aklın, düşünme gücü bakımından sınırlı olmakla beraber, algılama bakımından daha esnek
olduğunu vurgular. Bu durum, bilginin üretildiği ve dile getirildiği boyutların farklı kabul edildiği anlamına gelir. (bkz. İbnü’l-Arabî,
Fusûsu’l-Hikem Şerhi, Ekrem Demirli, İstanbul 2006, s. 200). Konevî de benzer bir ayrım yapar ve bu hususta iki ayrı alandan bahseder:
Sûfînin, sülûku sonucunda elde ettiği bilgiler ve bu bilgileri ifade ettiği düzlem. Konevî’ye göre akıl, sûfînin seyr ü sülûk ile elde ettiği
bilgiye salt düşünce yeteneğiyle ulaşamaz. Fakat bu bilgiler anlaşılır bir dille ifade edilebilir ve tümüyle olmasa da, sülûk etmemiş bir kimse
de bu bilgilerden yararlanabilir. Yani bilginin kaynağı ile ifade düzlemi birbirinden farklıdır ve bu ikinci alanda akla geniş bir idrâk işlevi
tanınmıştır. (Ekrem Demirli, Bilgi ve Varlık, İstanbul 2005, s. 57).
13 Fusûsu’l-Hikem, s. 26.
14 Şerhu Fusûsu’l-Hikem, s. 341.
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edeceği düşüncesine dayandırır.15 Bu durumda akıl, Zât’ın nûrlarını müşâhede etmekten tümüyle uzak
sayılamaz.16 Öyleyse vehim ve fikir kuvvelerinin tesirinden kurtulan akıl, aydınlanmış kalbe tâbi olduğu takdirde bu hakîkatleri idrâk edebilir.
SONUÇ
Tebliğimizde, Dâvûd Kayserî’nin tasavvufî bilginin temelleri ve aklın bu bilgi karşısındaki konumu hakkındaki düşüncesini değerlendirmeye çalıştık. Onun bu iki meselede, Ekberî ekolün genel
karakterini yansıttığı anlaşılmaktadır. Görüldüğü üzere Kayserî, tasavvufî bilginin belli temellere sahip
olup, birtakım tahayyüllerden ibaret sayılamayacağı konusunda seleflerinin, özellikle de Konevî’nin
çizgisini takip etmiştir. Bu bilgi türünü diğer bilgi türleriyle aynı temeller üzerine inşâ etmesi, keşfî bilginin kısmen de olsa akıl tarafından da idrâk edilebileceği fikrine dayanır. Böylelikle o, aklın kâbil, yani
alıcı kuvvetini esas alarak, metafizik bilgiyi aklın idrâkine yaklaştırmış olur. Kayserî bu temellendirme
sayesinde, keşfî bilginin sıhhati için bir ölçüden bahsedilebileceğini söylemiş ve böylece aklın sınır koyma ve kıstasa bağlama özelliğini tatmin etmek istemiştir. Öyleyse Kayserî’nin, mânevî aydınlanma hususunda aklın imkânlarını tümüyle reddetmediğini ve bu konuda İbn Arabî ve Konevî ile aynı noktada
buluştuğunu söyleyebiliriz. Bu alandaki bilginin, zevkî, yani ancak tadılarak idrâk edilebilecek nitelikte
olmasına rağmen, son derece geniş bir külliyat ile seyr ü sülûkden geçmemiş kimselerle de paylaşılması,
Ekberî ekolün bu kabulünün bir göstergesidir. Aksi takdirde, keşfen idrâk edilen bu tür bilgilerin kayda
geçirilmesi anlamsız olacaktır. Bununla birlikte, bu sistemde akıl, daima keşif ve müşâhedenin gerisinde kalır. Çünkü o, sadece istidlâl ve selb etme yoluyla bilgi edinebilir ve bu nedenle de keşfî bilgiyi kendi
başına üretemez. Yani akıl, bu bilgiyi idrâki konusunda edilgen konumdadır. Öyleyse onun kabiliyeti,
ancak başka bir kuvve, yani kalp tarafından üretilmiş bir bilgiyi kabul etmekten ibarettir. Netice olarak diyebiliriz ki, genelde Ekberî ekol, özelde ise Dâvûd Kayserî aklı alıcılık kuvveti sayesinde mânevî
bilgiden faydalanabilecek bir cevher olarak görmüştür. Nitekim sahip olduğu bu kuvvet, aklın vahye
dayalı bilgiyi kabul etmekle mes’ûl tutulmasına da açıklık getirir. Şu var ki, vahiy bilgisinin kabulü
zorunlu, keşif bilgisinin kabulü ise tercihe bağlıdır. Öyleyse akıl konusunda Ekberî ekolü klâsik dönem
sûfîlerinden ayırt eden temel özellik, akla yükledikleri bu özel vasıftır ve keşfi bilginin paylaşılabilirliği
hakkında takındıkları tavır bu alanda sayısız eserleri kaleme almalarına vesile olmuştur.

15 Şerhu’l-Kayserî alâ Tâiyyeti İbni’l-Fârız, s. 85.
16 a.g.e., s. 85.
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Sadreddin Konevî’nin
Yusufağa Kütüphanesinde Bulunan Bir Günlüğü
Bekir ŞAHİN
Bir milletin bilim ve kültürünün en güvenilir delilleri şüphesiz o döneme ait kitaplar ve
kütüphanelerdir. Ecdat bunu yüzlerce yıl önce anlamış olan atalarından çok eski ve o ölçüde zengin
bir kültür mirası devralmıştır. Yalnız koruyup övünmekle değil, tanımak, tanıtmak, yararlanmak ve
yararlandırmakla yükümlü olduğumuz bu mirasın büyük bir kısmını el yazma kütüphanelerimizi dolduran
zengin koleksiyonlar teşkil eder. Medeniyetin temeli kitaba ve kütüphaneye dayanır. Kültürümüzde
kütüphaneye en büyük değer atfedilmiştir ve en yüce saygı gösterilmiş olup, kültür tarihimizde “kitap
kültürü” diyebileceğimiz bir dalın doğmasına yol açmıştır.
Kütüphaneler milli kültürümüz kadar, bilim tarihinin günümüze kadar gelebilen en önemli
kaynaklarının korunduğu mekânlardır. Buralar Türk-İslâm bilim, kültür ve sanat tarihinin bu değerli
tanıklarıyla doludur.
Kütüphaneye ve kitaba verilen değer, yazılı malzemeyi kutsarcasına son devirlere kadar gelmesini
sağlamıştır. Yazılan malzemeye gösterilen saygı Selçuklu kütüphaneciliğinin özünü teşkil etmektedir.
Onun için kütüphane kurma, kitapların çok pahalı olduğu devirlerde, onu almaya gücü yetmeyenlerin
faydalanabileceği kurumlar oluşturma geleneği olarak, Selçuklularla başlamıştır.
SADREDDİN KONEVÎ KÜTÜPHANESİ
Konya’daki Selçuklu Dönemi kütüphanelerinden en önemlisi, hiç şüphesiz 673 (1274)
yılında yine dış kalenin Çeşme Kapısı yakınında kurulan Şeyh Sadreddin Konevî Kütüphanesi olup,
çekirdeğini Sadreddin Konevî’nin kendisi ve babasından kalan kitaplar oluşturduğu bilinmektedir.
1316(1898), 1317(1899), 1319(1901) yıllarında kitap sayısı 256, 1907 yılında ise 267’dir.1 Selçuklu tarihi
için önem arz eden bu kütüphane, en eski Kur’an tercümeleri ile Şeyh Sadreddin Konevî ve Konevî ’nin
üvey babası, aynı zamanda hocası Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin kendi eli ile yazılmış eserlerini ihtiva
etmektedir. Şeyh Sadrü’d-din Muhammed (673-1274) ölümünden kısa bir süre önce bir “vasiyetname”
yazmıştır. Konevî’nin, bu vasiyetnamesinde kütüphane ile ilgili birtakım arzuları olmuştur; felsefeyle
ilgili kitaplarının satılarak elde edilen gelirin fakirlere dağıtılmasını, tıp, tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarının
Şam’a götürülerek ilim ehlinin hizmetine sunulmasını, Kendi telif ettiği eserlerinin damadı Afifü’ddin’e
hatıra olarak verilmesini istemektedir.
Yakınları; her biri ayrı bir hazine değerinde olan kitaplarını satılmasına ve Şam’a götürülmesine
gönülleri razı olmamış, mescidine bitişik bir kütüphane inşa ederek onun adına bir vakfiye düzenlemişler
ve kitaplarını da burada okuyucu hizmetine sunmuşlardır.
1 Caner Arabacı, Konya Medreseleri, Ticaret Odası Yayını, Konya, 1998, Sadreddin 108
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Sadreddin Konevî Kütüphanesi bu şekilde teşekkül ettikten sonra, değişik dönemlerde bir kısım
insanlar da bu kütüphaneye kitaplar bağışlamışlardır. Bugün Yusufağa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde
Sadreddin Konevî Kütüphanesi’nden intikal eden 167 kitap mevcuttur.
Bu kitapların bir çoğunun kapak sahifelerine kitabın Sadreddin Konevî Vakfı’na ait olduğuna
dair kayıtlar vardır. Bazılarında ise bizzat Sadreddin Konevî’nin temellük imzası bulunmaktadır. Bir
çoklarında da Konevî’nin hocaları ve yakınlarının sema ve kıraat kayıtlarına rastlanmaktadır.
Konevî Kütüphanesi XIX. yüzyılın sonlarına kadar, varlığını korumuş buradaki kitaplar,
1926’da yeni bir düzenleme ile asıl yerinden alınarak Konya Yusufağa Yazma Eserler Kütüphanesi’ne
nakledilmiş ve bugün burada hizmete sunulmaktadır.
SADREDDİN KONEVÎ’NİN KİTAPLARI
Sadreddin Konevî’nin babası Malatyalı Şeyh Mecdü’d-din İshak, Türkiye Selçukluları Devleti
hizmetinde bulunmuş, birkaç defa diplomat olarak Bağdat’da gitmiş bu yolculukları esnasında Musul
ve Cizre’de devrin tanınmış ilim adamlarıyla görüşmeleri olmuş, buralardan birçok kıymetli eser
edinmiştir. Bu eserler oğlu Sadreddin Konevî’ye intikal etmiştir ki, bunların birçoğu müelliflerin
veya yakınlarının el yazılarıdır. Diğer taraftan Sadreddin Konevî uzun süre Suriye ve Mısır’da üvey
babası Muhyi’d-din İbnü’l-Arabî’nin yanında bulunmuş, üvey babasının da birçok eserleri Sadreddin
Konevî’ye intikal etmiştir. Bu eserler arasında İbnü’l-Arabî’nin kendi el-yazısı olan te’lif eserleri ve
Mağrib’den getirdiği birtakım şahsî kitapları bulunmaktadır.
Sadreddin Konevî’nin kendi te’lifi olan eserlerin kendi el-yazısı olan nüshaları da kitapları
arasında bulunuyordu. Dostlarına ve devlet adamlarına yazdığı mektupları ve dostlarının kendisine
yazdıkları mektuplar birtakım küçük risaleleri özel defterlerinde toplamıştı. Kısacası zengin ve muhtevalı
bir koleksiyona sahip idi. Onun bu defterleri Türkiye Selçukluları Döneminin ilmî, siyasî ve kültürel
hayatı ile ilgili zengin bir arşiv niteliğindedir.
Sadreddin Konevî’nin kitapları onun adına inşa edilen kitaplığa yerleştirilirken her kitabın
kapak sahifesine (zahriyye) yazılan vakıf kaydının kısaca tercümesi şöyledir: “Kendisinin te’lifi olan bu
kitap…Sadreddin Muhammed… tarafından kabri yanında inşa edilen kütüphaneye Müslümanların
yararlanmaları için vakfedildi. Kitabın ancak rehin karşılığında kitaplıktan çıkarılmasını aksi halde
yerinde ondan yararlanılmasını şart koştu…”
Diğer kitaplarının her birinin kapak sahifesine buna benzer bir vakıf kaydı yazılmıştır. Bu
demektir ki ölümünden sonra Konevî’nin bütün kitapları tescil edilmiştir. Ancak bu kitaplarının
miktarını ve adlarını öğrenebileceğimiz bir liste o günden günümüze gelmemiştir. Bu yüzden de
Konevî’nin kaç kitabı bulunduğunu bilmiyoruz.
Ancak Fatih Sultan Mehmed zamanında Karaman ili fethedilince o bölgedeki vakıfları tescil
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etmek amacıyla 880(1475-76) yılında Karaman iline gönderilen Osmanlı il yazıcıları Konya’da Sadreddin
Konevî’nin vakfını da tescil etmişlerdir. Bu arada Konevî’nin kütüphanesindeki kitapları da tek tek
kaydetmişlerdir.2 Bu kayda göre Konevî’nin vakfı olan kitapların sayısı 200 küsür eserdir. Bu liste ile
bugün Konya Yusufağa Kütüphanesi’nde bulunan Sadreddin Konevî’nin kitapları karşılaştırıldığı zaman
700 yılı aşan tarih süreci içinde pek çok kitabının zayi olduğu görülmektedir.
Sadreddin Konevî hayatta iken etrafında çok sayıda talebeleri bulunuyordu. Bu talebeleri onun
gözetiminde bilimsel çalışmalarını yürütüyorlardı. Onun ve hocası İbnü’l-Arabi’nin eserlerini okuyor,
istinsah ediyor ve hatta onun teşvik ve yol göstermeleriyle şerhler, telifler yapıyorlardı.
KONEVÎ’NİN KENDİ EL YAZILARI VE DEFTERLERİ (GÜNLÜKLERİ)
Osmanlı il yazıcıları Karaman ili evkafını tescil ederlerken Sadreddin Konevî Kütüphanesi’ndeki
kitapların adlarını tespit etmişlerdir. Bu listede Konevî’nin eserlerinin müellif nüshaları ve şahsi defterleri
mevcut değildir. Öyle anlaşılıyor ki, Sadreddin Konevî’nin özel defterleri ve hocası Muhiddin İbnü’lArabi’nin ve diğer yakınlarının el yazıları ve hatıra niteliğini taşıyan notlar ve belgeler kütüphanesine
intikal etmemiştir. Bunlar yakınlarının ve ahbabının ellerinde bulunuyordu. Dönem dönem Konya’ya
gelen ilim ve fikir adamları buralarda Konevî’nin hocaları ve yakınlarının el yazılarını görme ve
inceleme imkânı buluyorlardı.
Konevî’nin özel defterlerinden bir tanesi günümüze gelmiştir. Bu defter Konya Yusufağa
Kütüphanesi nr.7 838(eski kayıt no:7850)’de kayıtlıdır.3 Özellikleri: Eser, şemseli, zencirekli, Selçuki
kahverengi tam meşin ciltli, 671a-699b sayfaları arasında 28 yaprak olup, 240x160-178x113mm
ölçülerinde, mağribi yazı tarzıyla yazılmıştır.
Başka kütüphanelerde de Sadreddin Konevî’nin bu defterleri ve kendi telifi olan eserlerin
müellif nüshaları vardır.
Sadreddin Konevî’nin babası Malatyalı Şeyh Mecdü’d-din İshak Anadolu Selçukluları Devleti
hizmetinde bulunmuş, bir çok defa yolculukları olmuş bu yolculukları esnasında Musul ve Cizrede
devrin tanınmış ilim adamlarından İbnü’l-Esir kardeşlerle, İbnü’l-Cevzi ve oğlu Abdurrahman ile
görüşmeleri olmuş ve onların birtakım eserlerini ve daha başka eserler edinmiştir. Bu eserler oğlu
Sadreddin Konevî’nin kendi te’lifi olan eserlerin kendi el-yazısı olan nüshaları da kitapları arasında
bulunuyordu. Dostlarına ve devlet adamlarına yazdığı mektupları ve dostlarının kendisine yazdıkları
mektuplar ve birtakım küçük risaleleri özel defterlerinde toplanmıştı. Kısacası zengin ve muhtevalı bir
koleksiyona sahip idi. Onun bu defterleri Türkiye Selçukluları Döneminin ilmî, siyası ve kültürel hayatı
ile ilgili zengin bir arşiv niteliğinde idi.
Sadreddin Konevî, sürekli yazan, not düşen bir bilim adamıdır. Dostlarına, devlet adamlarına
2 İ. Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, Sadreddin 501-503.
3 Fotoğraf
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mektuplar yazmakta, bazen bir hatırasını tarih vererek bir kenara kaydetmektedir. Fakat ömrünün son
bir yılına ait hiçbir notuna rastlanmamaktadır. Bu durum onun ömrünün son yılında hasta olduğunu
düşündürmektedir. Bu yazıya konu olan “Vasiye” sini muhtemelen hasta olduğu günlerde ya bizzat
yazmış veya yakınlarına yazdırmış olmalıdır.
Tarih boyunca dönem dönem Konevî’nin koyduğu vakıf şartlarında da yer aldığı üzere yerine
rehin konularak Konevî’nin bazı kitapları kütüphanesinden alınmış ve fakat bilemediğimiz sebeplerden
dolayı yerine iade edilmemiştir. Sadreddin Konevî’nin birçok kitapları bu şekilde zayi olmuştur. Meselâ
İstanbul İslâmi Eserler Müzesi’ndeki “el-Futûhâtü’l-Mekkiyye” nüshası vaktiyle Konya’da bulunuyordu.
Muhtemelen iâre yoluyla İstanbul’a
götürülmüş geri iade edilmemiştir.
Keza, Mecdü’d-din İbnü’l-Esir’in
“Câmi’u’l-usûl” adlı eserinin altı cildi
Konya Yusufağa Kütüphanesi’nde
olduğu halde bir cildi-ki müellif
nüshasıdır- Konya İzzet Koyunoğlu
Kütüphanesi’ndedir.4 Her şeye
rağmen bugün bile Sadreddin
Konevî Kütüphanesi’nden intikal
İbni Arabi’nin
eden kitaplar; Türkiye Selçukluları
Rüyaları
Dönemi arşivi niteliğindedir.

1. Fütûhat-ı Mekkiyye fi Esrari’l-Mahkiyye ve’l Mülkiye,
Kendi el yazısı ile olan nüsha, Türk-İslam Eserleri
Müzesi no. 1845-1881’dedir.Bu nüsha 31 cild halinde
tertip edilmiştir.
2. Fusûsu’l-Hikem, Türkçeye çevrildi Molla Cami, Hoca
Muhammed Parsa’nın “Füsûs” için, “can”, “Fütühat”
için “gönül” dediğini rivayet eder.
3. Kitabu’l-İsra ilâ Makâmi’l-Esrâ,
4. Muhadaratü’l-Ebrâr ve Müsameretü’l-Ahyâr,
5. Kelamu’l-Abâdile.

4 Mikail Bayram, “Sadreddin Konevî Kütüphanesi ve Kitapları” Bilgi Yolu Dergisi, 2002, Sayı 2.s.49,Konya.
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Şeyh Mecdüddin İshak’ın
Türkiye Selçuklu Yönetimi ile İlişkileri
Yrd. Doç. Dr. Haşim ŞAHİN
Türk-İslam devletlerinin pek çoğunda örnekleri görüldüğü gibi, Türkiye Selçuklu Devleti
bünyesinde de sufilerin faaliyet gösterdikleri bilinmektedir. Bu sufilerden bazıları Mevlâna örneğinde
görüldüğü gibi iktidar ile dostane ilişkiler kurarken, Kalenderi ve Babai düşüncesine mensup sufilerin
ise daha ziyade kendi başlarına bir hayat sürdükleri anlaşılmaktadır. Ancak, bir hususu açık bir şekilde
ifade etmek gerekir ki, iktidarın gücü, hangi tarikata yahut düşünce yapısına mensup olurlarsa olsunlar
pek çok mutasavvıf için cazip bir durum meydana getirir. Bu sebeple, hemen her dönemde sufiler,
iktidar sahiplerine yakın olmayı denemişlerdir. Bu yakınlaşmayı elbette sadece siyasi bir güç kazanma
gayretiyle açıklamak mümkün değildir. İktidar-sufi çevre ilişkilerinin seyrinde, sadece Allah rızasını
kazanma, devlet yönetiminde sultana nasihat ederek toplumsal huzuru sağlama gibi pratik amaçlı
ve karşılıklı çıkar ilişkileri güdülmeyen bir anlayışın etkili olduğu, bazı örnekleriyle sabittir. Bununla
birlikte, bu yakınlaşma, çok doğal olarak siyasi iktidara yakın olup, kendi tarikatına yahut yandaşlarına
güç ve itibar kazandırma amaçlı da olabilir ve bu da çok olağan bir durumdur. Bu ilişkinin seyrini,
şeklini ve mahiyetini kaynaklarda somut bilgiler olmadığı müddetçe, kesin ve objektif bir şekilde ortaya
koyabilmenin çok zor olduğu da bilinen bir gerçektir. Kesin olarak bilinen ise, Tuğrul Bey’in, Baba
Tahir’den devlet kurmak için hayır duası aldığına dair anlatılan rivayetle başlayan geleneğin, Osman
Gazi ile Şeyh Edebalı arasındaki akrabalık ilişkisine kadar uzanan seyrinde hemen her dönemde sufilerle
devlet yöneticilerinin yakın ilişkiler içerisine girmiş olduklarıdır.
İktidar-sufi çevre ilişkilerine iktidar cephesinden bakıldığında da aynı ikilemle karşılaşılmaktadır.
İktidar sahipleri, bazen siyasi konumlarını daha da güçlendirmek, bazen de manevi bakımdan istifade
etmek için sufilerle iyi ilişkiler kurmuşlardır. Bu yakınlığı daha da pekiştirmek için, sufilerin faaliyet
gösterdikleri tekkeler için araziler vakfetmişler, bazen de onları devlet yönetiminde önemli mevkilere
getirmişlerdir. Bunların yanı sıra, hem sufilerin hem de iktidar sahiplerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin
sıklık veya seyrekliğinde, mensup olunan tarikatın yahut tarikat şeyhlerinin niteliği de etkileyici
bir unsur olmuştur. Mesela, bu tarz ilişkiyi Türkiye Selçuklu Devleti örneğiyle açıklamak gerekirse,
sultanlardan bazılarının, bilhassa iktidar mücadelelerinden yahut sonraki dönemlerde Anadolu’daki
Moğol baskısından kaynaklanan karışıklığın yoğun olduğu dönemlerde Türkmen gruplarının yahut
Moğol hükümdarlarının desteğini sağlamak için, duruma göre bu kesimlere yakın şeyhlerle yakın
bağlantı içerisinde oldukları, onların nüfuzunu kullanmak istedikleri görülür. Selçuklu sultanları,
Mevlâna, Evhadüddin Kirmani, İbnü’l-Arabi, Ahi Evran, Sarı Saltık veya bu tebliğin konusunu
teşkil eden Mecdüddin İshak gibi önemli sufilerle ilişkilerinin seyrini belirlerken bu hususa da dikkat
etmişlerdir.
Türkiye Selçuklu sultanları devletin kuruluş döneminden itibaren, sıklığı veya seyrekliği
dönem dönem değişmekle birlikte sufilerle yakın ilişkiler kurmuşlardır. Mesela, Sultan II. Kılıç Arslan,
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Aksaray şehrini inşa edip burayı kendisi için bir üs haline getirdiğinde, Azerbaycan bölgesinden pek
çok âlimi bu bölgeye getirip yerleştirmiştir1. Aynı şekilde, Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev ve oğlu
Sultan I. İzzeddin Keykâvus dönemlerinde de buna benzer yakınlıkların varlığı dikkati çeker. Elbette bu
yakınlık, aşağıda da değinileceği üzere, Şeyh Mecdüddin İshak örneğinde olduğu gibi, adı geçen sufînin
hükümdarın hocası olmasının yanı sıra, sahip oldukları dinî eğitimin ve taşıdıkları karakterin de bir
sonucuydu. Gerek kendilerine sunulan eserlerde ve gerekse yaptırdıkları mimari eserlerin kitabelerinde,
iki sultanın bu yönleri vurgulanmıştır. Meselâ eserini I. Gıyâseddin Keyhüsrev’e sunmuş olan Râvendî,
sultanı, “Allah’ın kendisine dürüst bir itikat ve İmâm-ı Âzam Ebû Hanife’nin mezhebini lütfettiği,
Tanrı kullarının hâmisi, İslamiyet ve Müslümanların sığınağı, Tanrıya şirk koşanları kahreden” bir
şahsiyet olarak nitelendirmektedir2.
Türkiye Selçuklu hükümdarları I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve oğlu I. İzzeddin Keykâvus
dönemlerinde isminden en fazla söz ettiren sufîlerden birisi Şeyh Mecdüddin İshak b. Yusuf er-Rûmî’dir.
Hayatının erken dönemleri hakkında şimdilik fazla bilgiye sahip olunamayan Şeyh Mecdüddin İshak
yaşadığı dönemde, önemli bir âlim ve mutasavvıf olup, devrinin en büyük bilgini olarak kabul ediliyordu3.
Bunun yanı sıra devlet işlerinde de önemli görevler üstlenmişti. Bilhassa, Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev
ve Sultan I. İzzeddin Keykâvus üzerinde hissedilir bir etkiye sahipti.
I. GIYASEDDİN KEYHÜSREV İLE İLİŞKİLER
Şeyh Mecdüddin İshak, farklı dönemlerde iki kez Türkiye Selçuklu tahtına çıktığı bilinen I.
Gıyaseddin Keyhüsrev’in her iki saltanatı sırasında da en yakınındaki isimler arasında yer almıştı.
Bu yakınlığın kökeni, sultanın çocukluk dönemine kadar uzanmaktaydı. Şeyh Mecdüddin İshak, I.
Gıyaseddin Keyhüsrev’in eğitiminde önemli bir yere sahip olup, sultana şehzadeliği sırasında Arapça ve
Farsça ile birlikte devrinde geçerli olan diğer ilimleri de öğretmişti4.
İlerleyen dönemde, Gıyaseddin Keyhüsrev Türkiye Selçuklu tahtına çıktığı zaman yine en
önemli destekçilerinden birisinin Şeyh Mecdüddin İshak olduğu kaynakların bu yöndeki ifadelerinden
anlaşılmaktadır. Bu dönem, aynı zamanda Selçuklu tahtı için şehzadeler arasında amansız bir
mücadelenin de yaşandığı bir devreye tekabül etmektedir. Nitekim, Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev,
ağabeyi Rükneddin II. Süleyman Şah’a yenilince ilk iktidar macerası da sona ermiş ve Konya’dan
ayrılmak zorunda kalmıştır. Hamisi olan sultanın bu şekilde iktidardan uzaklaşarak başkenti terketmesi
üzerine, muhtemelen kendisini güvencede hissetmeyen Şeyh Mecdüddin İshak da Konya’dan ayrılıp
Şam’a gitmiştir. Bu şekilde ortak bir hareket tarzı benimsemiş olmaları, bu ikilinin birbirleriyle olan
yakınlıklarının ne kadar ileri boyutta olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.
1 Seyfullah Kara, Selçuklular’ın Dinî Serüveni, Türkiye’nin Dinî Yapısının Tarihsel Arka Plânı, Şema Yay., İstanbul 2006 s. 500-501.
2 Râvendî, Râhat-üs-Sudûr ve Âyet-üs-Sürûr, I, çev.: Ahmed Ateş, 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1999, 19. Bununla birlikte,
sultanın dindarlığı ile tanınan Kadı Tirmizî’yi öldürtmesinin de büyük tepki çektiğini, hatta bir süre sonra Konya’da meydana gelen
kıtlığın bu olayla ilişkilendirildiğini de ifade etmek gerekir (İbn Bîbî, El Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk-name), I, haz.:
Mürsel Öztürk, Ankara 1996, 115). Rivayete göre, sultan bu hareketinden dolayı çok pişman olmuş ve Tirmizî’nin çocuklarından özür
dilemiş, maddî yardımlar yaparak gönüllerini almaya çalışmıştır (S. Kara, s. 503).
3 Salim Koca, Sultan I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220), Ankara 1997, s. 19.
4 Tuncer Baykara, I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1164-1211), Gazi-Şehit, Ankara 1997, s. 8.
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Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev’in Selçuklu tahtını tekrar ele geçirdiği zamana kadar geçen
yaklaşık dokuz yıllık süre içerisinde Şeyh Mecdüddin İshak’ın faaliyetleri konusunda Selçuklu
kroniklerinde herhangi bir bilgi yer almaz. Bu süreç içerisinde Şam’da ikamet etmiş olması kuvvetle
muhtemeldir. Nitekim, sultanın ikinci kez tahtı ele geçirdiği sırada onu Şam’dan çağırması da bu
düşünceyi destekler mahiyette bir ipucudur. Ancak yine de bu konuda Arap kaynaklarının da incelendiği
detaylı bir çalışmanın yapılması konuyu aydınlığa kavuşturacaktır5.
Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev bu şekilde tahtını terk etmek zorunda kaldıktan sonra, yaklaşık
dokuz yıl boyunca son derece maceralı bir gurbet hayatı yaşamış, nihayet ağabeyinin ölümü üzerine
1205 yılında tahta ikinci kez çıkmıştır6. Sultan tahtı ele geçirir geçirmez, derhal bir adamını göndererek
hocası Şeyh Mecdüddin İshak’ı geri çağırtmıştır. Onun bu davranışı, devlet yönetiminde şeyhine olan
güven ve onun desteğini her an yanında hissetmek istediğinin belirgin bir göstergesidir. Sultan’ın şeyhini
geri çağırmak için girişimde bulunduğu bu dönemde ona yazdığı mektupta kullandığı ifadeler oldukça
çarpıcı olup, şeyhin hükümdar nezdindeki yerini ortaya koyması açısından dikkate değerdir7.
İbn Bibi’nin eserinde naklettiğine göre, Sultan, gönderdiği mektupta Şeyh Mecdüddin İshak’ın,
pak bir kişilik sahibi, kardeşlik meclisi üyelerinin tâcı, yakınlarının şerefi, dinin büyüğü, İslam’ın şerefi,
dünyanın bir tanesi olduğunu ifade ederek, mahşer gününe kadar adının yaşaması, makam ve mevkisinin
artması, afet ve fitnenin ondan uzak olması duasında bulunmaktadır. Aynı şekilde, onun velî huylu ve
Hz. Peygamber’in sünnetinden olduğunu da vurgulamaktadır. Sultan, daha sonra bu şekilde övgüler
yağdırdığı hocasına, iktidarı kaybettikten sonra geçen dokuz yıllık süre içerisinde başından geçenleri
anlatarak, şimdi iktidarı yeniden ele geçirdiğini haber vermektedir.
Sultanın, mektubun sonunda yazdığı ifadeler de, şeyhin devlet yönetim sistemi içinde sahip
olduğu mevkiyi gösterir niteliktedir. Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev, Mecdüddin İshak’a, sonunda
bahtımız açıldı, ülke bizim ve sizin emriniz altındadır. Dünyada bizim adımız ve sizin arzunuz hâkimdir.
Haberin olsun, artık senin yerin burası, başında çamur da olsa onu burada yıka” cümleleriyle çağrı
yapmaktadır. Sultanın kaleminden dökülen bu cümleler, Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde
Mecdüddin İshak’ın sahip olduğu konumu ve devlet idaresindeki etkin gücünü göstermesi açısından
dikkat çekicidir. Bu teklifi ve aldığı haberi sevinçle karşılayan şeyh, Hicaz’da iken tanıştığı Muhyiddin
İbn Arabî de yanında olduğu halde Anadolu’ya geri dönmüştür. Sultan, çok hürmet ve saygı duyduğu
hocasını yolda karşılamış; ona izzet ve ikramda bulunarak başından geçenleri detaylı bir şekilde
anlatmıştır8. İbn Bîbî, sultan ile şeyh arasındaki yakınlığı: “Birbiriyle olan samimî bağları ikisinde de
güven ve huzur meydana getirdi. Kavuşmanın verdiği büyük hazdan, ayrılık acısını unutkanlık kutusuna
koydular, felâketleri kovmak, mutlulukları çağırmakla meşgul oldular” cümleleriyle ifade eder9.
5 Şeyh Mecdüddin İshak’ın Faaliyetleri ve Selçuklu İktidarı ile ilişkilerine dair detaylı bir çalışma bu satırların yazarı tarafından
hazırlanmakta olup, aslında bu tebliğ metni bu çalışmanın özeti niteliğindedir.
6 Bu süreç hakkında bk.: Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, 6. Baskı, İstanbul 1998, s. 268-274; Baykara, s. 22-26.
7 İbn Bîbî’nin eserinde, “Sultan’ın gurbete düştüğü sırada Rum diyarına göçmüş olan Şeyh Mecdüddin İshak için yazdığı, sırları keşfeden
ve düşüncelerinin seçkini olan beyitleri, Sultan’ın yazısından alarak buraya naklediyorum” demek suretiyle, bu metnin orjinalitesini
bizzat ortaya koymuştur.
8 İbn Bîbî, I, 45.
9 İbn Bîbî,I, 113.
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I. İZZEDDİN KEYKÂVUS İLE İLİŞKİLER
Şeyh Mecdüddin İshak, Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemindeki etkin pozisyonunu
I. İzzeddin Keykâvus döneminde de sürdürmüştür. Şeyh, tıpkı babası gibi İzzeddin Keykavus’un da
şehzadeliği sırasında eğitimini üstlenmiştir. Üstelik, ona bu görevi, kendisinden sonra devletin
başına geçireceği veliahtını teslim edecek belki de en emin ve bilgili kişi olarak gördüğü için bizzat
Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev vermiştir. Sultanın bu talebini kabul eden Şeyh Mecdüddin İshak,
Malatya’ya giderek şehzadenin eğitimi ile yakından meşgul olmuş, bilgisini ve görgüsünü artırmasını
sağlamıştır10.
Şeyh bu genç öğrencisinin iktidarında da etkin bir rol üstlenmiştir. Bu dönemde siyasi
bakımdan şeyhin en önemli icraatlarından birisi, Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümüyle başlayan
taht mücadeleleri sürecine doğrudan müdahil olup, gelecekte Türkiye Selçuklu devletine altın çağını
yaşatacak olan Alaeddin Keykubad’ı ölümden kurtarmasıdır. İbnü’l-Esir ve Nuveyrî’nin kayıtlarına göre,
Şeyh Mecdüddin İshak, Alâeddin Keykûbad’ı Ankara’da bozguna uğrattıktan sonra bir kaleye hapsedip
sonra da öldürmek isteyen İzzeddin Kekâvus’a engel olmuştur11. II. Kılıç Arslan’ın ölümünden itibaren,
Türkiye Selçuklu ülkesindeki şehzadelerin birbirleriyle yapmış oldukları şiddetli iktidar mücadelelerine
yakından şahit olan Şeyh Mecdüddin İshak’ın kazanmış olduğu devlet tecrübesi, onun ileri görüşlülüğünü
de beraberinde getirmiş gibi görünmektedir. Alâeddin Keykûbad’ın saltanat dönemindeki faaliyetleri
ve başarısı göz önüne alındığında, Şeyh Mecdüddin İshak’ın ileri görüşlülüğünün Selçuklu yönetimi
üzerindeki etkisi daha iyi anlaşılacaktır. Bu örnek, diğer yandan, Selçuklu hükümdarının hocaya saygı
geleneğine verdiği önemi de ortaya koymaktadır12. Sultan I. İzzeddin Keykavus, tıpkı babasının yaptığı
gibi hocasına karşı daima hürmetkâr davranmış, onun tavsiyelerini dinlemiş, onu en önemli işlerinde
baş danışmanı yapmış, hatta seferlerinde bile yanından ayırmamıştır13.
FÜTÜVVET TEŞKİLATI’NIN ANADOLU’YA GİRİŞİNDEKİ ETKİSİ
Şeyh Mecdüddin İshak’ın bu dönemdeki en önemli fonksiyonlarından birisi de fütüvvet
teşkilatının Anadolu’ya girişi sürecinde etkin bir rol üstlenmesidir14. Halife en-Nâsır li-Dinillah’ın
fütüvveti Anadolu’da yaymak amacıyla, Sultan İzzeddin Keykâvus’a meşhur mutasavvıf Şeyh Şihâbeddin
Sühreverdî’yi göndermesinin ardından, Türkiye Selçuklu Devleti’ni temsilen, Bağdad Halifesi’ne
elçi olarak Şeyh Mecdüddin İshak gönderilmiştir. Şeyh, çok sayıda mücevherler, altın sırmalı Rûmî
kumaşlar, medenî atlaslar, Rus ketenleri, Kıbrıs malı kadın giysileri ve örtüleri, çok sayıda erkek ve
kadın köleler, iğdişler, Arap atları, rahvan merkepler ve Bohtî develeri, altın haçlardan oluşan çok
sayıda hediye ile Halife’ye giderek sultanın fütüvvete girişini müjdelemiş ve halifeden fütüvvet şalvarını
10 Koca, s. 19-20; Baykara, s. 32.
11 Koca, s. 27; Emine Uyumaz, Sultan I. Alâeddin Keykubad Devri Türkiye Selçuklu Devleti Siyasî Tarihi (1220-1237), TTK Basımevi,
Ankara 2003, s. 17; Kara, s. 503.
12 Koca, s. 89.
13 Koca, s. 97.
14 Ahi teşkilatı ve Selçuklu Devleti üzerindeki etkileri hakkında bk.: Mikail Bayram, Ahi Evren, Tasavvufî Düşüncenin Esasları,
Ankara 1995, Haşim Şahin, “Selçuklu Döneminde Ahiler”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi, I, (Sosyal ve Siyasal Hayat),
ed.: A. Yaşar Ocak, Ankara 2006, ss. 299-307.
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istemiştir. Halife, Şeyhi en iyi şekilde ağırlamış, ihsanlarda bulunmuştur. Ardından, Halife, Sultan
İzzeddin Keykâvus’un teşkilâtına kabulünü bildiren bir Fütüvvet-nâme yazdırmış ve teşkilâtın en
önemli sembolü olan Fütüvvet şalvarı ile Fütüvvet-nâme’yi Sultan’a ulaştırması için Şeyh Mecdüddin
İshak’a teslim etmiştir. Halife, Sultan için ayrıca saltanat menşuru, tülbende sarılmış bir sarık, davul
çomağı, altın yaldızlı gerdanlık ve at başlığı, süslü eğer takımı gibi hâkimiyet sembolleri hazırlattı ve
çeşitli hediyelerle birlikte Şeyh Mecdüddin İshak’ı Anadolu’ya uğurlamıştır15.
Sultan I. İzzeddin Keykâvus, Şeyh Mecdüddin İshak’ı Bağdad’a sadece elçi olarak değil,
aynı zamanda fütüvvet teşkilatına kabulünü sağlamak için kendisinin vekili olarak göndermişti16.
C. Addas’a göre, Sultan I. İzzeddin Keykâvus, halife ile arasında elçilik yapmak suretiyle fütüvvet
teşkilatının Anadolu’ya girişinde büyük pay sahibi olan bu yakın dostunu ödüllendirmek için, istediği
kişiyi fütüvvete kabul etme yetkisi vermiş, ölümünden sonra bu görev oğlu Sadreddin Konevî’ye tevcih
edilmişti17.
Şeyh Mecdüddin İshak yaşadığı süre boyunca, iki talebesinin Selçuklu hükümdarı olmasının
da etkisiyle Selçuklu kültür hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. İbn Bibî’nin onu, “âlimlerin şeyhi
ve dünyanın göz bebeği18” olarak nitelendirmesi, kendisine daha sonraki dönemde de verilen değerin
en açık ifadesidir. Cahen’e göre, Şeyh Mecdüddin İshak’ın Anadolu’da saygınlığı çok büyüktü19.
Şeyh Mecdüddin İshak’ın, Alâeddin Keykûbâd dönemindeki durumu ile ilgili olarak
kaynaklarda şimdilik yeterli bilgi yoktur. Onun, bu dönemde muhtemelen daha geri plana çekildiği
tahmin edilebilir20.
İBNÜ’L-ARABÎ VE ŞEYH MECDÜDDİN İSHAK
Şeyh Mecdüddin İshak’ın ölümünden sonra, Selçuklu toplumunda, onun oğlu Sadreddin
Konevî’nin etkisi hissedilmiştir. Bugünkü toplantıda da detaylı bir şekilde inceleneceği üzere, Şeyh
Mecdüddin İshak, İbn Arabî’nin Anadolu’ya gelmesinde etkili olmuştur. Mecdüddin İshak, 1204 yılında
Hicaz’da tanıştığı İbnü’l-Arabî’nin Anadolu’ya gelişinde etkili olmuş ve bu ikili Urfa, Diyarbakır, Sivas
üzerinden Anadolu’ya gelmişlerdir21. Ölümüne yakın, oğlu Sadreddin Konevî’yi İbnü’l-Arabî’ye emanet
etmiştir. Onun İbnü’l-Arabî ile olan dostluğu, oğlunun gelişiminin seyrini de etkilemişti22. Cahen,
Sadreddin Konevî’nin babasının inançlarına her zaman sadık kaldığını ve Anadolu’daki pek çok ilim
adamının hocalığını yaptığını ifade etmektedir23.

15 İbn Bîbî, I, 176-178; Koca, s. 64.
16 Koca, s. 64.
17 Claude Addas, İbn Arabi: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde, terc.: Atila Ataman, 3. Baskı, İstanbul 2004, s. 235.
18 İbn Bîbî, I, 176.
19 Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, terc.: Erol Üyepazarcı, İstanbul 2000, s. 214.
20 Baykara, s. 47.
21 William Chittick, “İbn Arabî and His School”, Islamic Spirituality: Manifestations, ed.: Sayyed Hosain Nasr, New York 1991, p.
49-50.
22 Aksarayî, Müsameretü’l-Ahbar, haz.: Mürsel Öztürk, TTK Basımevi, Ankara 2000, 68.
23 Cahen, s. 214.
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Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un sufîlerle ilişkisi sadece hocası ile sınırlı kalmamıştır. O, hocası
vasıtasıyla Anadolu’ya gelen İbnü’l-Arabî ile de yakın bir dostluk kurmuştu. Hatta bu dostluğun İbnü’lArabî’nin Şam’a gitmesinden sonra da devam ettiği, Sultan’ın İbnü’l-Arabî’nin tavsiyelerini dinlediği
bilinmektedir24. İbnü’l-Arabî ile ilişkileri bu sempozyumda başka bir tebliğin konusudur.
Türkiye Selçuklu hükümdarlarının sufîlerle ilişkileri elbette sadece bu dönemle sınırlı
kalmamıştır. Alâeddin Keykûbâd döneminde de benzer yakınlıkların varlığı bilinmektedir. Alâeddin
Keykûbad devrinde bilhassa Moğol İstilası önünden kaçarak Harezm bölgesinden Anadolu’ya gelen
şeyh ve dervişlerin sayısının oldukça fazla olduğu ve bu Türkmen dervişlerinin Türkiye Selçuklu
topraklarında faaliyet göstermeye başladıkları bilinen bir gerçektir. Bu dervişlerden birisi olan Vefâî
şeyhi Dede Garkın, Selçuklu sultanının dostluğunu kazanmış ve sultan bu dostluğun nişanesi olarak
şeyhe on yedi pâre köy vakfetmiştir25. Yine, Sultan I. Alaeddin Keykubâd’ın, Vefâî tarikatına mensup
bir diğer şeyh olan Şeyh Merzuban için bazı vakıflar tahsis edildiği bilinmektedir26. Detaylı çalışmalar
yağıldığında bu ilişkilerin çok daha fazla olduğu görülecektir. Aynı şekilde Mevlâna ailesi Selçuklu
topraklarına sultanın daveti üzerine bu dönemde gelmiştir. Sultan Alâeddin Keykûbad’ın bilhassa
Bahâeddin Veled ile yakından ilgilendiği, ona saygı ve hürmet beslediği bilinmektedir.
EK
MEKTUBUN TERCÜMESİ
“Allah kapıları açan ve gerçek yardım edendir.
Keyhüsrev b. Kılıç Arslan
Âsi ve pak kişiliğin sahibi, kardeşlik meclisi üyelerinin tâcı,
Yakınlarının şerefi, dünyanın bir tanesi, İslâm’ın dayanağı, dinin büyüğü İshak,
Aziz ve uygun bir dost, meleklerin canı gibi herkese gerekli olan.
Mahşer gününe kadar yaşa! Makamın mevkiin giderek artsın!
Afetin eli sana dokunmaktan sakınsın. Fitnenin gözü senin zatından uzak kalsın.
Ey veli huylu, ey sünneti Peygamberinkinden olan. Eğer bu süre içinde,
Zalim feleğin elinden neler çektiğimi söylersem, kalemimin ucundaki mürekkep kan olur.
O baştaki insanlar topluluğunun bize nasıl hayatı haram ettiğini gördün.
Padişahlığı zulümle elimizden aldı. Merhametsiz birinin eline verdi.
Ben Cem gibi kalbim üzüntüyle dolu olarak dünyada oraya buraya savruldum.
Bazen Şam’da, bazen Ermen’de bazen dağlarda bazen ovalarda yer tuttum. Bazen timsah gibi denize,
bazen kaplan gibi sahraya girdim.
Bazen İstanbul’da, bazen Leşker’de, bâzen Mağrib’de, bâzen Berber’de kaldım.
Bir süre iki renkli dünya yüzünden benim işim at üzerinde, elimde kılıç, Frenklerle savaşmak oldu.
Savaşlar görüp, harpler ettim. Darbeler indirip yaralar aldım.
24 Aksarayî, 265.
25 Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye, haz.: İsmail E. Erünsal-A. Yaşar Ocak, Ankara 1995, s. 9; Ahmet
Yaşar Ocak, “Türkiye Selçukluları Döneminde ve Sonrasında Vefâî Tarikatı (Vefâiyye) (Türkiye Popüler Tasavvuf Tarihine Farklı Bir
Yaklaşım)”, Belleten, LXX/257 (2006), s. 131.
26 Hasan Yüksel, “Selçuklular Döneminden Kalma Bir Vefâî Zâviyesi (Şeyh Merzûban Zâviyesi)”, VD, XXV (1995), s. 235-250.
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Bazen de kötü tabiatlı dostlarımın peşinden gam ve pişmanlık yemeğini tattım.
Dostlarım, kanadı kırık bir şahin gibi, benim gibi dünyanın her tarafına dağıldılar.
Hakk’ın lütfu tekrar bana cemâlini gösterip, dönen felek de vefâda bulununca
İyi rüyalar görmeye başladım. Onun etkisini rüyamda görüyordum.
Alaman tarafına yöneldiğim zaman orada bir müjdeci imdâda yetişti.
Hasmımın öldüğünü ve ülkenin karıştığını haber vererek ‘Ülke sana yüzünü gösterdi, neşelen’ dedi.
Ülkenin büyüklerinin mektuplarını ve eşrâfın seçkinlerinin haberlerini getirerek,
Dedi ki: Biz hepimiz senin destekçileriniz. Ey kurtarıcı, bil ki, biz senin adamlarınız.
Hepimiz kurtuluş ayetini okuyoruz, gözlerimiz yolda seni bekliyoruz.
Her an ilham yolundan bir haberci beklerken o, ‘Acele et, ayaklarını hareket ettir’ dedi.
Deniz sahiline geri döndüm, orda denizden ve yüzmekten nasıl korktum.
Deniz hikâyesini kısa kesiyorum, benim gördüğümü sen bari görme.
Kendi isteğimle Borgulu tarafına geldim, orada kanadı rüzgârda olan bir ülke buldum.
Orada birkaç fesat, kin peşinde koşmuş, zulüm altına cefâ eyerini atmış,
Halk onların eziyetinin üzüntüsünde, kimse gülen yüz görmemiş.
Tanrı, koruyucum, destekçim ve yardımcım olunca, onlar saldırılarım karşısında dağıldılar.
Sonunda bahtımız açıldı, ülke baştan başa kurtuluşa erdi.
Ülke bizim ve sizin emrinizin altındadır. Dünyada bizim adımız ve sizin arzunuz hâkimdir.
Bizim davamızın üstünlüğünden dostlarımız, düşmanlarımız hepsi etrafımızda toplandı.
Haberin olsun, senin yerin artık burası. Başında çamur da olsa, onu burada yıka.
Allah’ın izniyle bu yazı bana aittir. Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir.
[İbn Bibi, I, 111-113]
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Sadreddin Konevî’de Yaratma-Sevgi İlişkisi
Doç. Dr. Naim ŞAHİN
Öteden beri insanı meşgul eden problemlerden biri evrenin yaratılışı meselesidir. Bu insanın
içinde bulunduğu evreni açıklama ve anlamlandırma merakı ve çabasının sonucudur. Nereden geldik
nereye gidiyoruz? İçinde yaşadığımız evrene dair bilgilerimiz nedir ve ne kadardır? Evren nereden gelip
nereye gidiyor? Evrenin oluş süreci var mıdır? Var ise eğer, bu oluş sürecini yaratma olarak kabul edebilir
miyiz? Evrende bir düzen ve gayeden bahsedebilir miyiz? Eğer bir gaye varsa, bunun yaratmayla ilişkisi
nedir? Gaye ve yaratılışın bir nedeni var mıdır? Varsa, bu nedir ve neye dayanır? Bu vb. sorular sıradan
insanları uzun süre meşgul ettiği gibi, entelektüel düzeyde düşünür ve bilim adamlarını da meşgul
etmiştir. Böylece bu problem din, felsefe ve bilimin ele alıp çözümlemeler getirmeye çalıştığı konular
içinde yer almıştır. Bu bağlamda âlemin yaratılışı ile ilgili bazı açıklama çabaları baş göstermiştir.
Bugün evrenin menşei ve oluşu ile ilgili olarak karşımıza iki ana model çıkmaktadır. Bunlar
“Yaratılış ve Evrim Modellerdir.”1
Aslında yaratma ve yaratılışa dair açıklamalar bir anlamda Tanrı-Âlem arasındaki ilişkinin
ortaya konmaya çalışılması denemesi olup2, bizi doğrudan doğruya Tanrı-Âlem ilişkisi problemine
götürür.3
Bu bağlamda, şuurlu bir varlık tarafından yaratılan, sürekli genişleyen, mekân yönünden bizce
sonu görülmeyen, zaman yönünden sınırlı (hâdis) bir kâinat tasavvurunu ileri süren “Yaratılış Modeli”4
içerisinde, yukarıda zikredilen probleme çözümler getirmeye çalışan düşünürlerden biri de, genelde
mutasavvıfların, özelde ise tasavvuf düşüncesine kazandırdığı boyutlarıyla “dönüm noktası” olarak
nitelendirilen5 ve tasavvufu “batınî fıkıh” anlayışından metafiziğe dönüştürüp, İslam düşüncesindeki
metafizik geleneklerin yönünü değiştiren, tasavvuf ile felsefe ve kelam arasındaki ilişkileri yeni bir gözle
yorumlayan, mutasavvıf-düşünür Sadreddin Konevî (Sadrü’l-mille ve’d-din Ebu’l-meâli Muhammed
bin İshak b. Yusuf el-Konevî -1207 Malatya, 1274 Konya)’dir6.
Acaba Konevî’ye göre “yaratma”ya dair bilgilerimiz nelerdir? Sudûr nedir? “Yaratma” ile
“sudûr” aynı şeyler midir? “Feyz” nedir? “Yaratma”ya bir neden aranabilir mi? “Yaratma”, “ilahi sevgi”
ile ilişkilendirilebilir mi? İlişkilendirilir ise, bu ne tür bir ilişkidir? Sevgi, seven ve sevilen arasındaki bir
ilişki ise, Tanrı için bu nasıl izah edilebilir? Tanrısal sevgi, varlığın yaratılma sebebi olabilir mi? Tanrısal
sevgi, yaratmayı zorunlu kılabilir mi? Yoksa bu iradî kaynaklı bir sevginin sonucu mudur?

1 Hüseyin Aydın, Yaratılış ve Gayelilik, Diyanet İşleri Yayınları, Ankara, 1987, s. 31.
2 Hüseyin Aydın, a.g.e., s.33.
3 Mehmet Aydın, Din Felsefesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1987, s.90.
4 Hüseyin Aydın, a.g.e., s.31.
5 Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, İz Yayıncılık, İstanbul, 2005, s.13.
6 Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî, MEBKAM, Konya 2007, s.1.
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Burada biz, Konevî’nin yaratma problemine bakışını enine boyuna ele almaktan çok, yukarıdaki
sorularımızı Konevî’de yaratma-sevgi ilişkisi açısından bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Ancak
konumuza ışık tutması açısından da, Konevî’ye kadar geçen süreçte, yaratma ile ilgili düşüncelere
kısaca değinmekte fayda mülahaza ediyoruz.
Antikçağ Yunan düşünürlerinde bir yaratmadan söz edemiyoruz. Zira burada Tanrı ve âlem
ezelî olup, Tanrı âleme, âlemin içinden düzen vermekte veya Platon’da (M.Ö. IV. asır) olduğu gibi ideler
âleminde bulunan Tanrı, ideaları örnek almak suretiyle gölgeler âlemini yaratmıştır. Ya da Aristoteles’te
(M.Ö. IV. asır) olduğu gibi, Tanrı ve Âlem ezelî olup, Tanrı âleme form verip onu hareket ettirmiş ve
İlk Muharrik olarak adlandırılmıştır7.
Helenistik Dönemde, belki de Yahudi olmasından dolayıdır ki, Philon (M.Ö.25-M.S.50), ilk
defa Platon’un idealar nazariyesi ile Tevrat’ın nasslarını yorumlayarak yaratmadan bahsetmiştir. Yeni
Eflatunculuğun kurucularından olan Plotinos (M.S.203–270)’de ise, yaratmadan değil sudûrdan söz
edilir. Zira Plotinos’e göre, her şey hiyerarşik bir şekilde “Bir”den -Akıl, Ruh ve Madde şeklinde- sudûr
etmiştir8.
Yaratma ve yaratılış, ilahi dinlerin de önemle üzerinde durdukları konuların başında gelir.
Yahudiliğin kutsal kitabı Ahd-i Atik’te yaratmanın, müstakil bir babta ele alındığı, kâinattaki her şeyin
Allah tarafından altı günde yaratıldığı9 ve “yoktan yaratılış” düşüncesinin ilk defa Ahd-i Atik’le ortaya
çıktığı ifade edilmektedir.10.
Hıristiyanlık, Ahd-i Atik’de olduğu şekliyle yaratmayı kabul etmiş ve buradaki Tekvin
hikâyesini benimsemiştir. Onun da yaratılış anlayışı, Yahudiliğin anlayışı gibi yoktan yaratılış şeklinde
olmuştur.11
Kur’an-ı Kerim’de yaratma olayı, birden çok kavramlarla anlatılmaktadır. Bunlar; “ana maddesi
ve modeli olmadan nesneleri icat emek” anlamına gelen “halaka”12; ve onun türevleri olarak “bir şeyi
ihdas etmek, daha önce olmayan ve bilinmeyen bir şeyi ihdas etmek13, misalsiz örneksiz önceliksiz
bir şeyi yapmak (sun’uhû), meydana çıkarmak, bir şeyi, fiil veya söz olarak ortaya örneği olmayacak
biçimde koymak14 anlamında “bedea”; bir şeyi açığa çıkarmak, ibraz etmek, fıtrat, hilkat15 anlamında
“fatara” kavramlarıdır.

7 Geniş bilgi için bkz. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985, s. 11–90; Kamıran Birand, İlk Çağ Felsefesi
Tarihi, Ankara Üniversitesi Yay, Ankara, 1987, s.13–91; Hüseyin Aydın, Yaratılış ve Gayelilik, Diyanet İşleri Yayınları, Ankara, 1987, s.
22–24;Hüsamettin Erdem, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Konya, 2000, s. 72–286.
8 Bkz. Adı geçen eserler.
9 Bkz, Tevfik Yücedoğru, İslam İtikadında Yaratılış, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1994, s.7(Kitab-ı Mukaddes, Ahd-i Atik ve Ahd-i
Cedid, İstanbul, 1885, Tekvinü’l-Mahlukat, I/I-31, II/1-3, I/3-10, I/11-13, II/7’den nakil)
10 Tevfik Yücedoğru, İslam İtikadında Yaratılış, s.7
11 Tevfik Yücedoğru, İslam İtikadında Yaratılış, s.8.
12 Ragıp el-İsfehani, Müfredat, “hlk” maddesi.
13 Halil b. Ahmed el-Ferahidi, Kitabu’l-Ayn, Beyrut 2004, s.42
14 İbn Fâris, Ebu’l-Hüseyin Ahmed, Mu’cemü Megayisü’l-Lüga, Beyrut, ts., C.I, s.209
15 İbn Fâris, Ebu’l-Hüseyin Ahmed, Mu’cemü Megayisü’l-Lüga, Beyrut, ts., C.IV, s.510
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Yukarıda zikredilen kavramların geçtiği ayet ve sureler göz önüne alındığında İslam’daki
yaratmanın da, yoktan yaratma olduğu şeklindedir.
İslam filozoflarına gelince bunlar, Tanrı ile âlem arasındaki münasebeti “feyz” ve “sudûr”
nazariyesiyle açıklamak istemişlerdir.16 Lügatte, “taşmak” anlamına gelen “feyz”, meselâ Farâbi’ye
göre, Tanrı’nın kendi mahiyetini düşünmesi ile olmaktadır. Buna göre, Tanrı’nın yaratması, böyle bir
düşüncenin eser ve neticesi sayılmaktadır. Şu halde “İlahi düşünce”, Tanrı’nın yaratıcılığı manasına
gelmektedir.17
Konevî’ye gelince, o, âlemin yaratılışını bir gaye ve amaca bağlamaktadır. Bu amaç
sufilerin kullandıkları ve tasavvuf kitaplarında sıkça rastladığımız bir hadise dayanmaktadır. Bu
hadise göre, âlemin yaratılma amacı; “Ben bir gizli hazine idim, bilinmek istedim ve bilinmek için
halkı yarattım”18 şeklinde ifade edilen Tanrı’nın bilinme arzusudur19. Aslında genel olarak sufilere
göre varlığın yaratılışının asıl sebebi, Allah’ın kendi zatına olan sevgisidir. O, zatını kendi dışındaki
varlıklarda görmeyi arzu ettiği için âlemi yaratmıştır. Âlem, O’nun kendi zatını seyredebileceği bir
ayna mesabesindedir20. Konevî bu konuda şöyle demektedir: “Âlemin yaratılışında asıl sebep -“ben
bilinmeyen gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim. Bu yüzden mahlûkatı yaratarak kendimi onlara
tanıttım. Onlar da beni tanıdılar”21.–hadisinde bildirildiği gibi Allah’ın bilinme veya ibadet edilme
isteği/sevgisidir. Münzel Kitaplarda ve kâmil insanların lisanında buna işaret eden birçok haber varid
olmuştur. Tevrat’ta geçen şu ayet bunlardandır; “Ey insanoğlu bütün eşyayı senin için, seni de kendim
için yarattım”. Kur’an’da, Hz. Musa’ya hitap eden “Seni kendim için yetiştirdim (elçi seçtim)”22 ve
kâmil kişilerin geneline hitap eden “Göklerde ve yerde bulunan şeyleri kendinden bir lütuf olarak size
boyun eğdirdi”23 ayetleri bunun benzeridir. Bunlar gibi birçok ayette varlıklar sayılarak insanın emrine
verildikleri belirtilmektedir”.24
Şu halde Konevî’ye göre, âlemin varlık sebebi, Tanrı’nın bilinmek istemesinden ibarettir. Tanrı
bilinmek istemiş, bunun için âlemi yaratmıştır. Tanrı, bilinmezlik âleminde iken zatından kaynaklanan
bir sebep ile bilinmek istemiştir. Burada önemli husus, bilmek ile yaratmak arasındaki ilişkidir. Ona
göre yaratma, ilim, irade ve kudret sıfatına bağlı olarak vuku bulmuştur. Ancak Konevî’de, kudret
ve yaratmadan önce, ilim ve sonra da iradi-sevginin öne çıktığına da vurgu yapmak gerekir. Zira
Konevî’de, yaratmaya sebep öncelikle Tanrı’nın bilinmek ve kendini tanıtmak isteğidir. Tanrı’nın
bu bilinmek ve kendini tanıtmak isteği, yaratılış ve zuhura dönük meyli ve yönelişi, hubbi-teveccüh
(sevgiden kaynaklanan yönelme), iradî-hubbî teveccüh (irade ve sevgi kaynaklı yönelme)25 iledir.

16 Nihat Keklik, Sadreddin Konevî’nin Felsefesinde Allah, Kâinat ve İnsan, İstanbul, 1967, s.87.
17 Nihat Keklik, Sadreddin Konevî’nin Felsefesinde Allah, Kâinat ve İnsan, İstanbul, 1967, s.88.
18 Aclûni, Keşfu’l-Hafâ II, Beyrut 1408, s.132; Aliyyü’l-Kâri, el-Esrâru’l-Merfûa, Beyrut 1406, s.269.
19 Bkz.Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, s.278.
20 Muhiddin Uysal, Tasavvufta Hadis Kültürü, Konya 2001, s.294.
21 Aclûni, Keşfu’l-Hafâ II, Beyrut 1408, s.132; Aliyyü’l-Kâri, el-Esrâru’l-Merfûa, Beyrut 1406, s.269.
22 Tâhâ, 20/41
23 Casiye, 45/13
24 Sadreddin Konevî, İ’câzü’l-Beyan fî te’vili’l-ümmi’l-Kur’an, Haydarabat, 1310, s.338.
25 Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, s.149.
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Konevî’ye göre Tanrı’nın kendi zatında içkin sıfat ve isimlerini bilmek isteyişi, O’nun kendi
zatından kaynaklanan bir zorunluluk ile zuhura meylini gerektirmiştir. İlk mertebe, zatın kendisi
için ve kendisiyle zuhur etmesidir. Burada hiçbir anlamda başkalık veya başka (gayr) bulunmadığı
için bu zuhur feyz-i akdes diye isimlendirilir. Bu ilk zuhurda Tanrı’nın isim ve sıfatları birbirinden
ayrılmamıştır. İkinci tecelli veya zuhur ise, feyz-i mukaddes diye isimlendirilir ve bu tecellide isim ve
sıfatlar birbirlerinden ayrılmış olarak taayyün ve zuhur eder.26 Şu halde Konevî’ye göre, bu taayyün ve
zuhur, ilim ve iradi-sevgiye bağlı olarak gerçekleşmiştir denilebilir.
Yine ona göre, Tanrı’nın bilinmek iradesi ve talebi, insan-ı kâmil ile tamamlanır. Bu sebeple
insan-ı kâmil, varlığın gaî illeti, âlemin kendisiyle ayakta durduğu ve bekasının bağlı olduğu direktir27. O
halde Konevî’nin hareket noktası bizzat Tanrı’nın bilinmek isteyen ve yaratıklarına kendisini tanıtmak
isteyen bir Tanrı olduğudur28.
Acaba yaratmaya sebep olan “ilahi sevgi”ye dair bilgilerimiz nelerdir?
Sevgi (muhabbet); buğz ve kinin zıddı olup29, uygun olan bir şeye gönlün meyletmesidir. Gönlün
aşırı derecede temayülü ise aşk’tır30. Muhabbet (sevgi), marifetin meyvesidir, marifetten sonra gelir ve
marifet olmazsa muhabbet olmaz31. el-Hubb, el-Muhabbet kavramları, ehabbe kökünden türetilmiş
olup birine bağlılığı ve ayrılmazlığı ifade eder32. Bu bağlamda, sevgi iradeyle beraberdir ve birbirinden
ayrılmazlar.
Konevî’ye göre, muhabbet, kavuşma (vuslat) talebini ve onu elde etmeyi gerektirir. Eğer sevenler
arasında muhabbetin hükmü sirayet ederse bu kavuşma tehir edilmez. Bilir ki, Kudret, kendisini
“muhabbet” ile niteleyen Rableri için sabittir. O talep de, herkesten önce gelir. Bunun nedeni, bütün
talep sahiplerinin, Hakkın varlığına tabi olan ilmine tabi olmasıdır. Her şeyde öncelik, başkalarına
değil, sadece Hakka aittir. Böylece sevenlerin iki tarafından birisinden kavuşmanın gerçekleşmesini
engelleyen şey ortadan kalkmıştır. Bununla birlikte mümkün cihetinden engel kalkmamıştır. Çünkü
mümkünde kudret ve diğer şartlar meydana gelmemiştir. Bunlar sadece el-Evvel ve Hak için sabittir33.
“O, onları sever, onlar da O’nu sever”34, “Bir şeyi yaratmak istediğimizde ona ol deriz, o da olur”35
Düşünürümüze göre, muhabbet, Zatın zuhuruna uygun heyetlere göre ortaya çıkar. Muhabbetin
kuvveti ve zayıflığı ise münasebete, dairenin kapsamına, iyi kabule, konumun uygunluğuna ve itidal
tedbirinin durumuna göre farklılaşır; söz konusu bu tertip, birleşen şe’nler ile bunların birleşmesinden
26 Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, s. 150.
27 Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, s. 150.
28 Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, s. 152.
29 Halil b. Ahmed el-Ferahidi, Kitabu’l-Ayn, Beyrut 2001, s.166.
30 Gazali, İhya IV, s.310.
31 Gazali, İhya IV, s.302.
32 Ahmed b. Faris b. Zekeriya, Mu’cem’ül-Megayis fi’l-Luga, Beyrut 1994, s.248. Hubb, farklı kullanımlarıyla birlikte Kur’an-ı Kerim’de
87 yerde geçmektedir.
33 Sadreddin Konevî, İlahi Nefhalar, (en-Nefâhatü’l-İlahiyye), İz Yayıncılık, Terc. Ekrem Demirli, İst, 2004, s. 293–294.
34 Maide 5/45.
35 Nahl 16/40.
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meydana gelen hey’et arasındadır. Her hey’et ve birleşme bir açıdan evvel ve mazhardır. Zatın
mutlaklığından ona bitişen ve onun ile taayyün eden şey ise, ahir ve zahirdir. Çünkü mazharın hükmü
aynanın hükmü gibidir. Binaenaleyh ayna, kendisine yansıyan şeyler ile dolduğu vakit, görülmez sadece
kendisine yansımış şeyler gözükür.36
Konevî, yaratmada sevginin önemini bir duasında şu şekilde dile getirir; “Allah’ım, sen her
türlü kelime ve harfi ihata eden manasın. Sen varlık ve marifet mertebelerini ve onlara lazım olan isim
ve sıfatlarını kemale erdirmek için gaybının gizliliğinden, mutlaklığından, ahadiyet-i cem’inden (isim
ve sıfatlarının çokluğunun Zat’taki birliği) ve (Zat’ta) içkinliğinden ortaya çıkmak isteyen Evvel’sin!
Bunların hepsi “celâ” ve “isticlâ” kemalinin gerçekleşmesinin vesileleridir. Bu iki şey, Zatının ilminde
zuhuru takdir edilmiş her bir şe’nde zuhuru ve onu görmenden ibarettir. Allah’ım! Ben, bana dair
sevginden dolayı konuştum ve zahir oldum; beni senin sevgin konuşturdu”37.
Aşırı sevgi Konevî’ye göre, özellikle birliğin saltanatı açısından bir perdedir; bu birlikte, her
türlü vasıf ve hüküm, hatta her türlü sayı ve sayılar silinmiştir. Buna göre şe’nlerden herhangi bir bütün
farklı olarak ortaya çıkar; bu bütün sevilmeyi hak edecek şeylerin kendisine yansımasını gerektirir ve
buna istidat kazanır, öyle ki, bunun neticesinde celâ ve isticlâ onunla beraber ortaya çıkar, böylece
emrin kendisi, kendisini uygun bir tecelligahta müşahede eder. Bu, cem, konum, tertip açısından
mütenasip ve mutedil bir halde gerçeklemiş hey’et diye isimlendirilir38. Bununla birlikte, bu birleşik
şe’nler arasında farklılık bulunmaktadır. Farklı şeyler arasında bir ahenk ortaya çıkar; öyle ki, bu şe’nlerin
çokluklarının birliğiyle farklılıklarının suretleri korunur. İşte bütün bunların neticesinde sevginin
saltanatı ortaya çıkar. Böylelikle şey, bir açıdan kendisinden ayrılmış şeyde kendisini sever. Söz konusu
şey, bu farklılık nedeniyle -daha önce aynısıyken- başka diye isimlendirilmiştir. Öte yandan başka bir
açıdan da aynı kalmaya devam eder.39 Bilinmelidir ki; sevilen seveni, kendi kemalini yansıtmasının
sebebi; güzelliğinin nüfuzunun ve hükümlerinin yayılmasının mahalli olduğu için sevmiştir. Sevilen ise,
sevenin aynasıdır, bu aynada tecelligâhın taayyününden önce birliğinde gizli güzelliklerini yansıtmak
ister. Çünkü aşırı sevgi ve birleşme, onu bundan perdelemekte idi. Sevilen nefsini, itidale yakın bir
çeşit uzaklık ve farklılığın gerçekleşmesiyle, bir başka şeyde yansıtmak isteyip, nefsinin güzelliklerini
tecelligâhta gördüğünde, onlar, tecelligâh ve birlik ve yakınlığın perdesi hakkında işaret ettiğimiz
farklılık olmaksızın gerçekleşmeyecek bir sevgi ile sevmiştir40.
Konevî’ye göre Hak, “bilinmek istedim” diye ifade edilen cemal sıfatına ait muhabbetle varlıkları
ve hakikatleri izhar etmiştir. Bu da seven olması itibariyle O’nun muhabbetidir. Bu muhabbet, Hakkı
varlıklara ve hakikatlere izhar eder. Başka bir ifadeyle söz konusu muhabbet, isimlerine ait kemallerle
Hakkı onlara tanıtır41.

36 Sadreddin Konevî, İlahi Nefhalar, s.60.
37 Sadreddin Konevî, İlahi Nefhalar, s.55-57.
38 Sadreddin Konevî, İlahi Nefhalar, s.61.
39 Sadreddin Konevî, İlahi Nefhalar, s.61.
40 Sadreddin Konevî, İlahi Nefhalar, s.67.
41 Sadreddin Konevî, Vahdet-i Vücud ve Esasları, (en-nusûs fî tahkik tasviri’l-mahsûs), Terc. Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul
2002, s.105
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Sevgi ve yaratma arasındaki ilişkiyi Konevî şu şekilde ifade etmektedir;“Biz, kendimizden
Hak’ta yansıttığımız şeyi severiz ve bunlar, sıfat ve hallerden ibarettir. O da, bizde, kendisini sever.
Şöyle ki, Hakk’ın kendisinden farklı bir aynada kendisini görmesi, bir açıdan, kendisi için kendisinde
kendisini görmesinden farklıdır. Hatta burada ne görmek ve ne de çokluk söz konusudur. Çünkü farklı
ayna -sınır dışı tecellinin mahalli olması açısından- kendisinde yansıyan şeyde bir hüküm izhar eder. Söz
konusu hüküm, o şeyin kendisi için kendisinde nefsini görmesi halinde daha önce taayyün etmemişti.
Kuşkusuz ki, âlem, içerdiği bütün hakikatleri ve suretleriyle, bir açıdan Hakk’ın aynasıdır. Buna karşın
Hak ise, başka bir açıdan âlemin aynasıdır42.
Acaba Konevî’ye göre Hakk’ın sevgisinin konusu nedir? Ona göre, Hakk’ın sevgisinin konusu,
âlemi yaratmaktır. Bunun sebebi de, Hakk’ın hüviyeti ve vahdet-i açısından mücmel; kendi “şe’nler”inde
zuhuru açısından ise mufassal olarak kendisini görmek istemesidir. Talep edilen şeyin kendisi ile
gerçekleşeceği şey de matlup olduğuna göre, irade-i ilahiyyenin âlemi yaratmaya taalluk etmesi şart
olmuştur. Çünkü matlubun gerçekleşmesi ona bağlıdır. Bu talep de celâ ve isticlânın kemalinden
ibarettir. İlahi şe’nler, zatidir ve zat için tecelli/isticla sadece, bunlardan her bir şe’nde ve o şe’ne göre
zuhuru ve bu şe’nin açısından kendisini görmesi ile gerçekleşir. Hakk’ın bu kendisini görmesi, bu şe’n
açısından ve bu şe’nin Hakk’ın mutlaklığından ve özel taayyününden kabul ettiği şey oranındadır.
Bundan dolayı, Hakk’ın kendisini kâmil görmesi, bütün şe’nlerinde zuhuruna bağlıdır. Şe’nler özellikleri
açısından farklı ve sınırsız olduğu için Hakk’ın onlara göre olan zuhurlarının çeşitlenmesi, belirli bir
süreye veya sona kadar değil, sürekli olması şarttır. Bu da Hakk’ın ebedi olarak “yaratıcı” olmasının
sırrıdır43.
Konevî yaratma problemini izah ederken en çok celâ ve isticlâ kavramları üzerinde durmaktadır.
Çıkarmak, izhar etmek anlamlarına gelen celâ44, ve güler yüzlü, gelini telli pullu, süslü püslü damada
arz etmek anlamına gelen el-eclâ45 kavramlarının Konevî tarafından kullanılması bu âlemin mümkün
âlemler içinde en güzeli ve yetkini anlamına da gelmektedir. Zira Konevî, “Celâ/Hakkın kendisi için
kendinde zuhuru” ve “isticlâ/Hakkın kendi kemallerini başkasında izharı” kemalinin gerçekleşmesidir.
Çünkü söz konusu celâ ve isticlâ’nın kemali âlemin ve Allah’ın bizzat maksadı olan insan-ı kâmilin
yaratılmasının sebebidir. İnsan-ı kâmilin dışındakiler ise ona tabilik yoluyla ve kendisinden dolayı
Allah’ın maksatlarıdır. Bunu böyle açıklayabiliriz. Maksada götüren şey de matluptur. İşte benim tabilik
yoluyla kastettiğim şey budur46 demektedir. Diğer varlıkların değil de sadece insan-ı kâmilin bizzat irade
edilmiş olmasının sebebi, onun Hak için tam bir tecelligâh/meclâ olmasıdır47. Dolayısıyla Konevî’ye
göre, celâ ve isticlâ âlemin yaratılmasının gereği olup yaratılışın gayesidir ve yaradılışın sebepleri olarak
zikredilen her şey “celâ” ve “isticlâ”nın kemalinin tabisi ve feridir”48 demektedir.

42 Sadreddin Konevî, İlahi Nefhalar, s.69.
43 Sadreddin Konevî, Fusûsu’l-Hikem’in Sırları, (el-fukûk fî esrârı müstenidâti hikemi’l-fusûs), Terc. Ekrem Demirli, İz Yayıncılık,
İstanbul 2003, s.66–67.
44 Halil b. Ahmed el-Ferahidi, Kitabu’l-Ayn, Beyrut 2004, s.124.
45 İbn Manzur, Lisanü’l-Arap 14, Beyrut, ts, s. 149 vd.
46 Sadreddin Konevî, Vahdet-i Vücut ve Esasları, s.53.
47 Sadreddin Konevî, Vahdet-i Vücut ve Esasları, s.54.
48 Sadreddin Konevî. İlahi nefhalar, (en-nefâhatü’l-İlahiyye), İz Yayıncılık, Terc. Ekrem Demirli, İst, 2004, s.68
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Ona göre, celâ ve isticlanın kemali bütün sevenlerde ortak ve yaygındır. Sevilen, sevilmesini
gerektirdiği açıdan, sevenin zatının aynasıdır. Böylece seven, sevdiğinde kendisini ve –dolaylı olarak dabazı güzelliklerini yansıtmak ister. Seven de, sevilenin güzelliğinin kemal aynası ve onun saltanatının
hükümlerinin gerçekleşme mahallidir. Bu hüküm, bütün sevenlerde ve sevilenlerde yaygındır. Kuşkusuz
Hakk’ın yaratıkları ile ilişkisi bu şekildedir. Binaenaleyh biz, Hakk’ın ilminde ezelde sabit hakikatlerimiz
açısından, O’nun zatı ve mutlak varlığının aynalarıyız; buna karşın Hakk’ın mertebesi de, hallerimizin
çokluklarımızın aynasıdır. O halde biz, sadece birbirimizi -fakat Hak’ta- idrak ederiz49.
Konevî’ye göre, güzelliklerin yansıması nefes-i rahmanî ile olur. Nefes-i rahmanî, bütün
varlık âlemini yaratmak için südûr eder50. Ancak yaratmanın ve maddenin bilinmesi Konevî’ye göre,
ilimlerin en büyüğü, en kapsamlısı ve en değerlilerindendir. Hak indirmiş olduğu kitaplarında yaratma
tesirini “kavl” ile kinaye etmiştir. Nitekim ayette “bir şeyi irade ettiğimizde ona kavlimiz/sözümüz ol”
buyurmuştur51. Bilinmelidir ki, zatı ile beraber olursa, bu fiilin ismi kelam, kendisi ile zuhur eden şeyde
“kelime” olur; fiilin zat ile olması, zat ile meful arasında sadece makul nispetler vasıta olduğu için onu
takip etmesi demektir. Zatı mutlaklık, bunların taayyünü ile taayyün eden şeyden ayrılır.52
Buna göre Konevî’de, yaratma, Hakk’ın kemalinin neticesidir, yoksa yaratması kemâli
doğurmaz. Hak, kâmildir ve yaratmıştır, kâmil olmak için yaratmamıştır. Ancak onda kemâlin
ikinci bir tasnifi daha vardır ki, o da sıfatı-esmaî kemâldir. Bu kemal, zatına ait hallerinde taayyünü
açısından, hakkın sıfatlarıdır. Hakk’ın zuhurlarının ve çeşitlenmelerinin farklılığının sebebi, zatının
içermiş olduğu şe’nlerin hakikatlerinin farklılığıdır. Feyiz, Hakk’ın yetkinlik sıfatının suretidir, bu da
feyiz veren varlıkla birleşmiştir53.
Konevî taayyünü açısından bu isim sıfatlardan bazılarını şu şekilde açıklar. Allah, El-Hâlık’tır.
El-Hâlık, kudretiyle varlıkları izhar eden ve iradesiyle de onların bir kısmını diğerlerinden önce var
eden demektir54. Allah Teala şöyle buyurmuştur; “dikkat ediniz, yaratma ve emir O’na aittir.” Yaratma
iki kısımdır. Biri “takdir”, diğeri “icat” yaratması; emir ise ceberuttur. “Aralarında bir berzah vardır,
karışmazlar”55 Takdir yaratması, rabbani bir emirdir; bu emir bir öncelik ve sonralık söz konusu
olmaksızın tek olandır. Nitekim Hak Teala şöyle bildirmiştir; “Bizim emrimiz göz açıp kapatmalık bir
anda gerçekleşir. Binaenaleyh Hakkın kün/ol kavli, bu mertebede yaratılışta var olan şeyin kabulünün
de ta kendisidir, ardından ise varlıkta zamansal bir sıralama gelir. Bu mertebenin hakikatlerinin sirayet
etmesinin bir neticesi de, hayal kuvvetinin a’yan aynasına yansımasıdır. Çünkü bu kuvvetin varlık
mertebelerinde vücûb, imkân ve imkânsızlık gibi tasarrufları söz konusudur56, çünkü hayal kuvveti,
bu mertebede varlığı imkânsız olan şeyi, varlığı zorunlu olana katmıştır. Yokluk hallerinde (sabit
a’yan, hayal kuvvetinde var olan şeyin kün/ol sözünden yaratılması gibi “mevcûd” mesabesindedir.
49 Sadreddin Konevî. İlahi Nefhalar, (en-nefâhatü’l-İlahiyye), İz Yayıncılık, Terc. Ekrem Demirli, İst, 2004, s.68
50 Sadreddin Konevî, Füsûsu’l-Hikemin Sırları, s.85.
51 Nahl 16/40.
52 Sadreddin Konevî, Füsûsu’l-Hikemin Sırları, s.23.
53 Sadreddin Konevî, İlahi Nefhalar, s. 293–294.
54 Sadreddin Konevî, Esma-i Hüsna Şerhi, (Şerhu Esmaillahi’l-Hüsna), Terc: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 61.
55 Rahman 55/50
56 Sadreddin Konevî, Esma-i Hüsna Şerhi, (Şerhu Esmaillahi’l-Hüsna), Terc: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 61.
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Binaenaleyh hayal kuvvetinde hiçbir şey imkânsız değildir. Hayal kuvvetini yaratılan şey hakkında
verdiği hüküm bizzat kendisine döner, bunun nedeni, hükme konu olan şeyin bizzat hayal kuvvetinin
kendisi olmasıdır. Ehl-i keşif, bu meseleyi müşahede ederken farklı derecelerde bulunurlar. Bir kısmı,
varlık ile nitelenmiş idrak edilen şeyin yokluk halinden varlık haline dönüşmesini görürler. Bir kısmı
ise, varlığı dile getirir hatta varlığa ilişir. Bu görülen suretlerin aynaya yansıması gibi zuhur ilişmesidir.
A’yan ise, ademlik halinde, sabit oldukları gibidir. Böylelikle a’yan birbirlerini Hakk’ın varlık aynasında
görürler57.
Konevî’ye göre, bazıları ise şunu ileri sürmüşlerdir; A’yan-ı sabite tertipleri üzere, bulundukları
madûmluk halindedirler, fakat Hakk’ın varlığı onlarda zuhur eder. Bunlar Hakk’ın tecelligâhları ve
ayetlerinin mazharlarıdır. Böylelikle bunların bir kısmı, Hakk’ın zuhuru esnasında diğerlerini görürler.
Bunun neticesinde ise a’yanın varlık kazandıkları vehmedilir. Hâlbuki sadece Hak zuhur etmiştir. Her
iki keşfi sadece kâmil birleştirebilir58.
Hak, sürekli yaratır ve yaratmaya döner. Binaenaleyh Hak, el-Mübdi’ ve Muîd’dir. Her şeyi
yaratan ve kendi şe’nini yenileyendir59. El-Bedi’ el-Mübdi’; önceki örneği olmadan yaratan demektir.
Yaratmada onun benzeri ve var etmede ortağı yoktur. Bu ismin hükümleri genellikle hayal mertebesinde
zuhur eder. Çünkü bu kuvvetin özelliği, manaları yaratmak (ibda’ ve onları mana mahsus surete intikal
etsin diye lafız suretlerine indirmektir. Şu halde yaratma/ibda’ hayali bir iştir, bununla beraber eseri
kevnde zuhur eder. Şu halde kevn, hayaldir. Çünkü insanlar uykudadır ve uyku bir hayaldir, uyuyan
kişinin uykusu da hayal içinde hayaldir. Bu açıdan şöyle denmiştir. Âdem Hakk’ın aynı değildir, o
sadece Hakk’ın vücud aynasında zuhur eden şeydir. Nitekim suret aynaya bakan kimsenin bakışıyla
aynada ortaya çıkar. Buna göre ne suret bakan kişinin aynıdır ne de bakan kişi aynada zuhur eden
suretten başka birisidir. Aynı şey, âlemin varlığı ve Hak için söz konusudur. Buna göre a’yan/varlıklar
ya Hakk’ın tecellilerinin eserlerinin tecelligâhları ve mazharları, Hak ise kabiliyet ve özelliklerine göre
mazharlarda zuhur edendir; ya da Mutlak Vücûd aynanın aynıdır. Nasıl bakılırsa bakılsın âlem bir
yaratmadan halî değildir60.
Diğer taraftan Hak, el-Musavvirdir, yani ehl-i keşif ve şuhudun gönül bahçelerini tecellilerinin
nuruyla ve ayetlerinin eserleriyle süsleyendir. Tasvir mertebesi, yaratma mertebelerinin sonuncusudur;
bu mertebelerin ilki ilimdir, halk ise ilim ile tasvir mertebeleri arasında bir berzahtır. Aynı şekilde,
insanın zuhuru da yaratılışta cismanilik mertebelerinin sonuncusunda gerçekleşmiştir. Bu nedenle de
Allah’ın yaratması gibi özelliği kazanmıştır61.
Allah, el-Bari’dir. el-Hâlık varlıkların menşei, el-Bâri ise onları tedbir edendir. Bazıları bu
ismin külli-tabiat memleketinde genel tasarruf sahibi olduğunu kabul ederler. Böylelikle, onun tasarruf
altında ulvî-ruhanî, süflî-cismanî bütün tabi suretler girer. Bunlar külli heyulâ mertebesinden zuhur
57 Sadreddin Konevî, Esma-i Hüsna Şerhi, s. 62.
58 Sadreddin Konevî, Esma-i Hüsna Şerhi, s. 62.
59 Sadreddin Konevî, Esma-i Hüsna Şerhi, s. 171.
60 Sadreddin Konevî, Esma-i Hüsna Şerhi, (Şerhu Esmaillahi’l-Hüsna), Terc: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 235–236.
61 Sadreddin Konevî, Esma-i Hüsna Şerhi, s. 65.
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edip, varlığın nihai mertebesine kadar olan şeylerdir. Bu nihai mertebe insan mertebesidir. Bunların
dışında kalan Levh, Kalem, güçlü melekler ise başka bir yaratılışa sahiptir. Nefes-i Rahmani’den ibaret
olan Amra ise bütün bunları kapsar. Bir rivayette Hakkın kendi nefsini yarattığı bildirilmiştir. Fakat
bunu akıllar kabul etmez, çünkü akıllar onu anlayamaz62. Bu meselenin sırrına sadece nübüvvet ve
velayet ehli ulaşır. Bu meselenin bir nebzesini idraklere anlaşılır kılmak, şu şekilde mümkün. Bilindiği
gibi Allah hakkında sözü olan herkesin kendi nefsinde “Bu Allah’tır” dediği bir şeyi tasavvur etmesi
gerekir, böylelikle o şeye ibadet eder ve O Allah’tır, O’ndan başkası değildir. Binaenaleyh her düşünce
sahibi, kabiliyetinin mahallinde, yarattığı bir şeye ibadet etmektedir. Bu mahalde bulunan şey ise, sadece
kendi düşünce gücünün yarattığı şeydir. Şu halde burada onu yaratan Allah’tır. İşte bu söz konusu
olan rivayetin anlamıdır. Ümmetlerin ve mezheplerin her ferdinin ve şahısların idrak vasıtalarında
ve vehimlerinde ortaya çıkan birbiriyle çelişen ve birbirlerinden farklı bütün inanç suretleri, Hakkın
ayetlerinin ortaya çıkması ve O’nun tecellilerinin şe’nleridir; bunlar a’yanın hakikatlerinde tahakkuk
ederler ve var olan şeylerin mazharlarında zuhur ederler. Bu tahakkuk ve zuhur ise, onların kabiliyet,
özellik ve istidatlarına göre gerçekleşir. Mukaddes zatı açısından Hakk’ın ise, gerçek mutlaklığı üzerinde
bulunduğu gibi, zatında herhangi bir değişikliğin veya başkalaşmanın olması söz konusu değildir. Böyle
bir şeyin gerçekleşmesinden Hak, uluvv-i kebir ile müteal ve münezzehtir63.
Özet olarak söylemek gerekirse, Konevî’ye göre, Hakk’ın vücudi tecellisi ile gizli şeyler zahir
olur; el-Bâri ve el-Mübdi isimleri cihetinden de gayb âleminden şahadet âlemine bereketler iner. Tecelli
hükmünün kalkması ile de, el-Kâbız ve el-Muîd isimleri ile varlık yok olur/in’idam ve gizlenir. Hak izzeti
ile perdelenerek müteal olursa, el-Gafûr olmuş olur; bilinmek istediği zaman ise yaklaşır ve dilediği
şeyde dilediği gibi zuhur eder ve bu durumda da el-Vedûd olur64. Böylece Hak, “Muhib/seven” olması
itibariyle, muhabbet ile izhar eder; muhabbet, seven ve sevilen olması sebebiyle, O’nu izhar eder.65
Yukarıdaki isim sıfatlarla ilgili Konevî’nin yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılacağı üzere,
eşya ile Hak arasında, “inayet” ilişkisi vardır. Gerçekte Hakk’ın inayeti, gaybının (ilmi mertebe) aynasına
yansıyan/intiba’ şeye (ayan-ı sabite) vücûdî nurunu vermesidir. Hakk’ın gayb aynasına yansıyan şey,
O’nun bildiği şeylerin nispetleri ve Hakkın yaratma hükmünü ve mazharlığını kabul istidadı kazanan
şeylerdir66.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Konevî’ye göre, yaratma -bunu yoktan yaratma olarak yorumlamamak
gerekir- varlık tecellisinin a’yanı sabite üzerine yayılmasıdır67. Bu da, Tanrı’nın ezeli ve önsel ilminden
sonra sevgi-irade ve kudretiyle ile gerçekleşir. Âlem Tanrı’nın bilinmesi, bilgisinin sureti ve görünüşüdür.
Tanrı, âlemi kendi nefsinde ezelî ilminin gereği üzere yaratmıştır. Dolayısıyla âlemin varlığı, Tanrı’nın
varlığı gibi ezeli değildir. Tanrı’nın bilinmek ve kendini tanıtmak isteğine bağlı olarak gerçekleşen
yaratma, O’nun kendine ve yaratıklarına olan ilahi sevgisinin bir sonucudur.
62 Sadreddin Konevî, Esma-i Hüsna Şerhi, s. 63.
63 Sadreddin Konevî, Esma-i Hüsna Şerhi, s. 64.
64 Sadreddin Konevî, Vahdet-i Vücud ve Esasları, (en-nusûs fî tahkik tasviri’l-mahsûs), Terc. Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul
2002, s.105
65 Sadreddin Konevî, Vahdet-i Vücud ve Esasları, s.105.
66 Sadreddin Konevî, Vahdet-i Vücud ve Esasları, s.102
67 Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, s. 239.
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Mevlevî Menâkıbnâmelerinde Sadreddin Konevî
Mustafa TOPATAN
Başta Sipehsâlâr Risâlesi, Menâkıbü’l-Ârifîn, Sevâkıbü’l-Menâkıb ve Mecmûatü’t-Tevârihi’lMevleviyye olmak üzere Mevleviyye mensuplarınca kaleme alınan menâkıbnâmeler ve bu kategoride
değerlendirilebilecek türdeki eserlerde, Sadreddin Konevî hakkında, özellikle Mevlâna ve Mevlevîlerle
ilişkileri başta olmak üzere, pek çok husus kaydedilmiştir. Gerek tarihî süreç içerisinde birbirini
tamamlayan ve açıklayan eserler olması yönüyle birlikte değerlendirildiğinde ve gerekse tek tek müstakil
rivâyetler olarak ele alınıp incelendiğinde, Mevlevî menâkıbnâmeleri, benzer sûfî tavırlara sahip olan
Mevlâna ve Konevî’nin sıkı ilişkilerinden bahsetmektedirler. Aynı zamanda bu iki sûfînin yazarlarca
dikkat çekilen meşrep ve tavır tercihleri tasavvufî anlayışlarının ayırıcı/öne çıkan baskın hususiyetleri
olarak vurgulanmaktadır. Bu çalışmada Mevlevî menâkıb kitaplarında Sadreddin Konevî ile ilgili olarak
kaydedilen rivayetlerin tespiti, kategorik bir değerlendirmesi ve tasnifi yapılarak eserlerden hareketle
Mevlevî algı dünyasında Sadreddin Konevî’nin yeri belirlenmeye çalışılacaktır.
I. SADREDDİN KONEVÎ’NİN BİYOGRAFİSİ
Mevlevî menâkıbnâmelerinde kayıtlı olan bilgilere göre Şeyh Sadreddin Konevî, Hicrî 600
(M. 1203) yılında Malatya yakınlarındaki Kozlar köyü ovasında dünyaya gelmiştir. Babası Şeyh İshak,
annesi ise Gevher Hatun’dur. Babasını çok küçük yaşta kaybetmiş ve üç yaşında iken, annesi ile birlikte
Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i Arabî’nin uhdesine girmiştir. İbn Arabî ile birlikte bir süre Şam’da bulunan
Sadreddin Konevî, hicrî 638 yılı Rabîu’l-Âhir (M. 1240 Ekim/Kasım) ayında 38 yaşında olduğu hâlde
Konya’ya gelerek burayı vatan edinmiş, Konya beldesinin “reîsü’l-ulemâsı” olmuş ve “Konevî” nisbesi ile
şöhret bulmuştur. H. 685 (M. 1286) yılında 85 yaşında vefât eden Konevî, Konya’daki türbesine defn
olunmuştur.1
II. MEVLÂNA CELÂLEDDÎN RÛMÎ ve SADREDDİN KONEVÎ MÜNASEBETİ
Mevlâna ile Konevî’nin ilk olarak Mevlâna’nın zâhirî ilimleri tahsîl için gidip 4 ya da 7 yıl
süreyle kaldığı Şam’da görüştükleri bildirilmektedir. Aralarındaki genel sosyal münasebetlerin yanı
sıra, Sipehsâlâr Mevlâna-Konevî ilişkisini tasavvufî düzlemde değerlendirerek sohbet esâsına dayalı bir
isnâd şeklinde belirlerken2 Mecmuatü’t-Tevârihi’l-Mevleviyye’de bu ilişki hoca-talebe ilişkisi çerçevesinde
ele alınmaktadır.3
1 Sadreddin Konevî hakkında burada aktarılan biyografik bilgiler Mevlevî kaynaklar içerisinde en derli toplu şekliyle Mecmuatü’tTevârihi’l-Mevleviyye’de kayıtlıdır. Seyyid Sahîh Ahmed Dede’nin, Hz. Peygamber’in (s.a.v.), amcasının ve babasının doğumundan
itibâren, özelde Mevleviyye tarihi ve genelde İslâm tarihinde meydana gelmiş önemli olayları kronolojik biçimde kaleme aldığı, adeta bir
takvim niteliği taşıyan eserinde Sadreddin Konevî’den sıklıkla bahsedilmekte ve hakkında pek çok bilgi zikredilmektedir. Bkz: Seyyid
Sahîh Ahmed Dede, Mecmuatü’t-Tevârihi’l-Mevleviyye, haz. Doç. Dr. Cem Zorlu, s. 129, 130, 157, 160, 163, 202, İnsan Yayınları, 2003,
İstanbul.
2 Feridûn b. Ahmed Sipehsâlâr, Risâle-i Sipehsâlâr, haz. M. Afshin Vafâie, s.19, İntişârât-ı Sühan, Tahran, 2007.
3 Rivâyete göre Mevlâna 37 yaşında iken, kendisi de dâhil toplam on sekiz kişiden oluşan bir ders halkasında, Konevî’den Usûl-i Hadîs ve
Usûl-i Tefsîr dersleri almaya başlamıştır. Bkz:Seyyid Sahîh Ahmed Dede, a.g.e., s. 160.
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Konevî başlangıçta Mevlâna’ya pek de iltifat etmemiştir. Hatta rivâyette “Şeyh Sadreddin’in
başlangıçta Mevlâna hakkında çok (azîm) inkârı vardı”4 ifadesi kullanılmaktadır. Bununla birlikte
zaman içerisinde bu iki sûfî sıkı bir ilişki içerisine girmişler ve Câmî’nin ifâdesi ile “aralarında kuvvetli
bir muhabbet ve sohbet”5 meydana gelmiştir. Şeyh Sadreddin’in başlangıçtaki tavrını değiştirmesi
ve Mevlâna ile aralarında bir muhabbet doğmasında, gördüğü ya da kendisine gösterilen rüyâların
belirleyici olduğu ifade edilmektedir. Rivâyetlere göre, Sadreddin Konevî çeşitli rüyâlar görmekte
ve bu rüyâlarda Mevlâna Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından te’yîd ve taltîf edilmektedir. Aynı rüyâyı
Mevlâna da görmekte ya da en azından bu rüyâlar hakkında bilgi sahibi olmaktadır ki ertesi sabah
rüyânın bir benzeri Mevlâna ile Sadreddin Konevî arasında vukû’ bulmakta ya da bir şekilde rüyâ
zuhûra gelmektedir.6 Böylelikle Mevlâna’nın otoritesi sağlamlaşırken Konevî’nin de ona olan inancı
ve güveni gittikçe artmakta ve bunu da etrâfında bulunanlarla paylaşmaktadır. Neticede zaman zaman
Mevlâna, Şeyh Sadreddin’in hankâhına gitmektedir. İki şeyh beraberce oturup murâkabeye dalarlar
ya da birbirlerini hürmetle ikramlayarak sohbette bulunurlar. Hatta nihâyetinde Konevî, Mevlâna’ya
derin bir saygı ve sevgiyle bağlanır.7
Bizzat Şeyh Sadreddin, Mevlâna hakkındaki “cümle gönüllerin ahvâline muttali’, âlemlerin canı”
gibi ifâdelerinin yanı sıra, “Bu adam Allah tarafından güçlendirilmiştir ve Cenâb-ı İzzet’in kubbeleri
altında gizli bulunan velîlerdendir. Onun işleri, sözleri ve hâllerinde akıllıların akılları şaşakalıyor.
Ona bugünden sonra başka bir gözle bakmak, başka şekilde saygı göstermek gerekir” gibi vasıflarla
anmakta ve hakkında Şeyh Müeyyedüddin Cendî’den yapılan bir rivâyete göre “Eğer Bâyezîd [Bistamî]
ve Cüneyd bu dönemde olsalardı, bu Allah erinin gâşiyesini omuzlarında taşır ve bu hizmeti canlarına
minnet sayarlardı. Muhammedî fakrın sofracısı da odur. Biz çocuklar gibi ondan istifâde etmedeyiz.
Bizim bütün zevk ve şevkimiz onun mübarek kademinin bereketindedir.”sözlerini söylemektedir. 8
Bütün bu rivayetlerin incelenmesi noktasında, kaynakların Mevlevî dervişleri tarafından
kaleme alınmış olması da dikkate alındığında, menâkıbnâmelerde her iki şeyhin birlik ve bütünlük
içerisinde değerlendirildiği aşikârdır.9 Hatta Mevlâna’nın, Konevî’nin hankâhını sayısız ziyaretlerinden
birinde söylediği şu sözler oldukça ilgi çekicidir;

[Bizim aramızda birliktelik vardır, duyarsızlık ve yabancılık (ayrılık) değil!]10
4 A. Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, trc: Tahsin Yazıcı, s. 271, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006.
5 Abdurrahmân Câmî, Nefehâtü’l-Üns, haz: Dr. Mahmud Âbidî, s. 556, Dördüncü Baskı, İntişârât-i Ittılâât, Tahran, 1382.
6 Aynı hâdisenin aktarıldığı şu farklı rivâyetler bu duruma örnek olarak verilebilir: Bkz, Sahîh Ahmed Dede, a.g.e., s. 163 vd.; Sipehsâlâr,
a.g.e., s. 75 ve 79; A. Eflâkî, a.g.e., s. 289 ve 290; Ayrıca bkz: A. Eflâkî, a.g.e., s. 271, 327, 350.
7 A. Eflâkî, a.g.e., s. 253, 279, 427.
8 A. Eflâkî, a.g.e., s. 443, 271, 306.
9 Elbette Konevî ile Mevlâna arasında da meşrep ve tavır tercihlerine dayalı bir farklılık söz konusudur ve bu durum her iki sûfînin kendi
tasavvufî anlayışlarının ayırıcı/öne çıkan, baskın husûsiyetleri olarak vurgulanabilir. Nitekim bu durum Nefehâtü’l-Üns’te kaydedildiğine
göre Mevlâna’nın bir ifâdesi ile de dile getirilmiştir. Konevî ve Mevlâna’nın hazır bulundukları bir mecliste akşam namazı vakti gelmiş ve
imam Necmüddîn Dâye (Râzî) namazın her iki rekatında da Kâfirûn Sûresini okumuştur. Bunun üzerine Mevlâna, lâtîfe ederek Konevî’ye
“Zâhir budur ki birini sizin için, birini bizim için okudu.” demiştir. (Abdurrahmân Câmî, a.g.e., s. 437.) Ancak burada şu husûsa dikkat
etmek gerekir ki bahsedilen farklılık hakîkate dâir durumlar için söz konusu değildir. Nitekim Konevî ve Mevlâna, Muhammedî mertebede
bulunmaları yani Hakîkat-i Muhammediyye’ye mazhar olmaları bakımından birdirler. Fiillerinde ve sözlerindeki farklılıklar, aynı hakîkatin
farklı şekillerde zûhuru ve dile getirilişinden ibârettir.
10 A. Eflâkî, a.g.e., s. 271-272.
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Mevlâna ile Konevî arasındaki samîmîyet ve muhabbete bir diğer örnek de Mevlâna’nın
hastalığı sırasında kendisine Çelebi Hüsameddîn ve Kadı Sirâceddîn tarafından sunulan şerbete iltifât
etmezken Şeyh Sadreddin’in içeri girip kâseyi Mevlâna’ya sunması ve Mevlâna’nın birkaç yudum içip
geri vermesiyle, “Yazık, yazık! Hüdâvendigâr’ın mübarek vücudundan mahrum kaldığımız vakit hâlimiz
nice olur” diyen Sadreddin’e mukâbil Mevlâna’nın “Bizden sonra siz de göçücü olan bu âlemden vuslat
âlemine ve hakîkî amaca erişeceksiniz.” sözleridir.11
Mevlâna’nın Konevî hakkındaki düşünceleri ve ifadeleri de gayet dikkat çekicidir. Konevî’yi
“tasavvuf ehli ve temekkün sahibi, sabitkadem” bir kimse olarak niteleyen Mevlâna, Sadreddin
Konevî’nin imâmetinde namaz kılmış ve “takva ehli imamın (Şeyh Sadreddin) arkasında namaz kılan
kişi sanki bir peygamberin arkasında namaz kılmış gibi olur”12 diyerek adeta Konevî’nin sahip olduğu
velâyet mertebesine dikkat çekmiştir.
Mevlâna ile Sadreddin Konevî arasındaki ilişkinin önemli göstergelerinden birisi de
Mevlâna’nın cenâze namazını Sadredîn Konevî’nin kıldırmasını vasiyet etmesidir. Çelebi Hüsâmeddîn,
Mevlâna’ya: “Namazınızı kim kıldırsın?” diye sorduğunda Mevlâna: “Şeyh Sadreddin hepsinden daha
layıktır” demiştir. Rivâyette geçen “çünkü bütün âlimler ve kadıların ileri gelenleri onun namazını
kılmak istiyorlardı. Fakat bu, kimseye elvermedi. Bu özel lütuf zamanın o tek bilginine (Sadreddin’e)
nasip oldu.” şeklindeki kayıt meseleyi daha da anlamlı hâle getirmektedir.13
Ayrıca Sadreddin Konevî, Mevlâna’nın Mesnevî’sine bir takrîz yazmıştır. Vefatının ardından
Konevî’nin, Mevlâna hakkında şu rubâîyi söylediği naklolunmaktadır:14

[Sen olmayınca, Hakk katından inen ayetlerden kim haber verecek?
Peki ya gerçek sırrı gerçek olmayandan, sahîhi mu’telden kim ayırt edecek?
Ey sırları keşfeden! Söyle hadi!
Tahkîk tavrıyla nükteleri kim söyler, kim çözebilir şimdi!]
III. SADREDDİN KONEVÎ’NİN KİMLİĞİ
Menâkıbnâmelerde Sadreddin Konevî adı çok çeşitli ve ilgi çekici ünvanlarla birlikte
anılmaktadır. Bu ünvanlar Mevlevî algı dünyasında Sadreddin Konevî’nin yerine dâir önemli ipuçları
11 A. Eflâkî, a.g.e., s. 452.
12 A. Eflâkî, a.g.e., s. 427.
13 A. Eflâkî, a.g.e., s. 451; Sipehsâlâr, a.g.e., s. 98 ve 99. Konevî namaza başlayacağında kendisini kaplayan bir hâl neticesinde namazdan geri
kalmıştır. Kendisine bu durum sorulduğunda:“Namazı kıldırmak için ilerlediğimde, yüce meclis meleklerinin önümde sırayla dizildiklerini,
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şekle bürünmüş ruhunun da Mevlâna’yı ziyarete gelip onun namazını kılmakla meşgul olduğunu gördüm. Gökteki
meleklerin hepsi mavi giyinmişti, ağlıyorlardı” demiş ve bütün büyüklerle birlikte tam kırk gün boyunca Mevlâna’nın türbesini ziyaret için
gidip gelmiştir.
14 A. Eflâkî, a.g.e., s. 457; Sahîh Ahmed Dede, a.g.e., s. 175.
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barındırmaktadır. Eserlerde Konevî; “Bütün dînî ilimler ve yakîn ehli şeyhlerin tarîkinde benzersiz,
zamânın yegânesi ve biriciği, Hidmet-i Şeyh (Hazreti Şeyh) Sadru’l-Milleti ve’d-Dîn Konevî” gibi övgü
vasıflarıyla birlikte iki yönüne vurgu yapılarak anılmaktadır: Hem ulemâ hem de meşâyıh zümresine
mensûbiyeti. Her iki yönüne de vurgu yapan bir unvan “Melikü’l-Meşâyih ve’l-Muhaddisîn Şeyh
Sadreddin Konevî” şeklinde Sipehsâlâr tarafından kullanılmaktadır.15 Konevî’nin kimliğini belirlerken,
birbirini tamamlayan bu iki yönünü sürekli göz önünde tutan menâkıbnâmelerde göze çarpan bir diğer
nokta da, Konevî’den yapılan söz nakillerinin saygın bir ifâde şekli olarak “fermûd/buyurdu” kaydı ile
veriliyor olmasıdır.
A. MUHADDİS KİMLİĞİYLE SADREDDİN KONEVÎ
Resmî ilimler söz konusu olduğunda menâkıbnâmeler, Sadreddin Konevî hakkında tam
anlamıyla hürmetkârâne bir tutum sergilemektedirler. Her ne zaman ulemâ zümresinden isimler
sıralansa genellikle Konevî liste başına dâhil edilmekte, hatta “Bütün ilimlerde Şeyh Sadreddin ile
atbaşı giderdi.”16 gibi ifâdelerden anlaşılacağı gibi başka kimselerin ilmî yetkinliği değerlendirilirken
kıstas olarak belirlenmektedir. Rivâyetlerde Sadreddin Konevî’nin adı daha ziyâde ulemâ ile birlikte
anılmakta ve sık sık düzenlenmekte olan toplantılarda Sadreddin Konevî genellikle Kâdı Sirâceddîn ile
birlikte başköşede oturmaktadır. Özellikle Pervâne Emîr Muînüddîn’in nezdinde Sadreddin Konevî’nin
apayrı bir yeri vardır. Haftanın belirli günlerinde halka da açık olarak hadis dersleri veren Konevî’nin
halkası içerisinde âlimler, dervişler, emîrler gibi pek çok zümreden talebe bulunmaktadır. “Reisü’lUlemâ, Muhaddis-i Eyyâm, Melikü’l-Muhaddisîn, Hidmet-i Şeyhu’l-İslâm Sadru’l-Milleti ve’d-Dîn,
Hidmet-i Şeyh Sadreddin-i Muhaddis” gibi unvanlar Konevî’nin ilmî mensûbiyet ve rüçhâniyetini
vurgulamaktadır. Bir muhaddis olarak Konevî hadis rivâyet etmekte ve tedrîs halkalarında hadis ilminde
icâzet vermektedir. Emîr Pervâne, İbnü’l-Esîr’in (ö. 606/1210) Câmiu’l-Usûl adlı eserini Konevî’den
okumuştur.17 Konevî tarafından daha pek çok kimsenin de katıldığı tedrîs halkasında okutulduğu
anlaşılan metin günümüzde Sadreddin Konevî vakfı olarak Konya Konya Yusuf Ağa Kütüphânesi
koleksiyonundadır.18
Mecmûatü’t-Tevarihi’l-Mevleviyye’de Mevlâna’nın hicrî 640 (M. 1242) yılında on sekiz kişilik
bir ders halkasında Sadreddin Konevî’den hadis usulü ve tefsir usulü derslerini okumaya başladığı
ve iki yıl sonra tefsîr, hadîs ve usûl derslerini tamamladığı kaydedilmektedir. İlk başlarda Konevî,
Mevlâna’ya karşı “dûn muamele” ve inkârcı bir tavır sergilemekte iken, görmüş olduğu rüyâlar ve
bu rüyâların Mevlâna tarafından keşfiyle, Mevlâna’nın “iç dünyasındaki aydınlığa” şâhit olmuş, bu
şekilde davranmaktan vazgeçmiştir. Mevlâna bütün rüyâlarda çeşitli i’tibarlarla Hz. Muhammed (s.a.v.)
tarafından öne çıkarılmakta, tercîh ve te’yîd edilmektedir.19
15 Sipehsâlâr, a.g.e., s. 21.
16 A. Eflâkî, a.g.e., s. 192.
17 A. Eflâkî, a.g.e., s. 177.
18 Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Yusuf Ağa Koleksiyonu No: 5045-5058. Ayrıca konuyla ilgili olarak bkz: Ahmet Ateş, “Konya
Kütüphanelerinde Bulunan Yazmalar”, Belleten, c. 17, Sayı: 61, s. 70-72, TTK Basımevi, Ankara, 1952; Feridun Nafiz Uzluk, Mevlâna’nın
Mektupları ve Anadolu Selçûkîleri Tarihi Bakımından Değeri, (Mevlâna’nın Mektubları İçerisinde), s. 17, Sebat Basımevi, İstanbul,
1937.
19 Sahîh Ahmed Dede, a.g.e., s. 160.
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B. SUFÎ KİMLİĞİYLE SADREDDİN KONEVÎ
Bizzat Mevlâna tarafından “Erbâb-ı tasavvuf ve temekkün”den birisi olarak vasfedilen Konevî,
Sipehsâlâr’ın “Melikü’l-Ârifîn, Muvahhid, Müdakkik, Kâmil-i Mükemmil, Sâhibü’l-Hâl ve’l-Kâl”
olarak nitelediği Şeyh Muhyiddin b. Arabî’nin önde gelen mürîdidir. Kendisini dervişler içerisinde
anan Konevî zamanın şeyhi, parmakla gösterileni ve şeyhlerin şeyhidir.20
Menâkıbnâmelerde Sadreddin Konevî’nin tasavvufa dâir fikirleri ile ilgili doğrudan verilen
bilgilerin yanı sıra tavırları ile ilgili nakledilen rivâyet ve tahliller de bir sûfînin hâlini bizlere dil
düzeyinde yansıtmaktadır.
Mesela; Emîr Muînüddîn Pervâne’nin sarayında düzenlenen; bütün bilginler, şeyhler, fütüvvet
erbabı, halvet ve inzivâ ehli ve çeşitli iklimlerden gelen misafirlerin bulunduğu bir toplantıda meclisin
oturma düzenine bağlı olarak ilmî-manevî dereceler; zümre, meşrep ve tavır farklılıkları ve bu
farklılıklara dayalı hiyerarşi hususunda bir tartışma yaşanmıştır. Mevlâna toplantıya katılınca sofanın
yukarı kısımları (başköşe, sadr) yerine ayakkabıların çıkarıldığı yeri tercih etmiştir. Bunun üzerin başta
Hüsameddîn Çelebi olmak üzere pek çok kimse hürmet ve saygı göstergesi olarak Mevlâna’dan daha
aşağı bir mahalle geçmiştir. Akabinde orada bulunanlardan, “her türlü ilimde adeta birer kütüphane
sayılan, fakat nifak çıkarmak hususunda sözbirliği eden kimselerden, filozof tabiatlı, mütekellim, küstah
tavırlı ve kötü varlıklı” gibi vasıflarla nitelendirilen Seyyid Şerefüddîn tarafından “Başköşe neresidir?
Tarîkat ehlinin mezhebinde başköşe nereye derler?” şeklinde bir soru ortaya atılmıştır. Bu soru etrafında
şekillenen tartışmada:
Kadı Siraceddîn, “Bilginlerin medreselerinde başköşe (sadr) sofanın ortasıdır. Çünkü müderrisin
oturduğu yer burasıdır.”,
Şeyh Şerefeddîn Berîve, “İtikat ehlinin ve Horasan pirlerinin tarîkatında zâviye köşesi
başköşedir” şeklinde fikir beyân etmişlerdir.
Şeyh Sadreddin, “Sûfilerin mezhebinde sadr (başköşe) hankâhlardaki ayakkabı çıkarılan
yerdir” demiştir.
Aynı soru imtihan etmek amacıyla Mevlâna’ya “Sizin âdetinizde başköşe neredir?” şeklinde
yöneltildiğinde o da “Başköşe yârin bulunduğu yerdir” demiştir ki bu durum Mesnevî’de ifâdesini,
“Mana âleminde başköşe ve eşik nerededir? Ben ve siz yârimizin olduğu yerdeyiz.”21
beytinde bulmuştur.22

20 A. Eflâkî, a.g.e., s. 132, 253, 350; Sipehsâlâr, a.g.e., s. 21, 98.
21 Mesnevî, I, 1784. Bkz: İ.Ankaravî, Şerh-i Mesnevî, I, 370, İstanbul, 1289/1806.
22 A. Eflâkî, a.g.e., s. 147. Ayrıca bkz: Muhammed Emin Dede, Menâkıb-ı Şeyh Sadreddin Konevî, (haz: Ekrem Demirli), s. 131, (Marifet
Yolcusuna Kılavuz içerisinde), İz Yayınları, İstanbul, 2002.
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Hâdise dikkatle incelendiğinde hayli ilginç ipuçları taşıdığı görülecektir.
Sûfîlerin yolu tahalluk (Allah’ın ahlâkıyla ahlaklanma) ve tahakkuk (Hakîkate ulaşma)
süreçlerini geçerek seyr u sülûku tamamlamaktan ibârettir. Bunun nihâyetinde ulaşılan mertebe
ikiliğin, ayrılığın bulunmadığı cem’ ve vahdet makâmıdır. Bu makâmın temsilcisi ise Hakîkat-i
Muhammediye’nin mazharı olan kâmil ve mükemmil insandır. Mutlak anlamda insân-ı kâmil, Hz.
Muhammed (s.a.v.) dir ve sadr-ı kâinât ve eşref-i mevcûdât olarak O’na nisbetle ma’nâ âleminde sadr
ve eşik, yüce ve aşağı arasında bir fark yoktur. Başka bir deyişle vahdet makâmına nazaran insanın
bulunduğu sûrî durum i’tibârîdir. Mevlâna ve Sadreddin Konevî gibi kâmil kimseler mâsivâdan,
benlik kaydından kurtulmakla, makâm ve mertebeleri yönünden Hakîkat-i Muhammediyye’ye mazhar
olmuşlardır. Sûret yönüyle i’tibârî mertebelere sâhip olsalar da hakîkatte en yüce makâm ve mertebeye
vâris ve tercümândırlar.
Ne var ki bu durum başlangıç için böyle değildir. Sûfîlerin mezhebinde seyr u sülûkun evvelinde,
sâlikte bulunması gereken tavır zühd tavrıdır yani sofanın ortasında bulunmak olmayıp ayakkabı çıkarılan
yerde durmaktır. Zâhidlik tarîk-i ilâhînin başlangıcıdır. Zühd tavrı ilâhî ahlâklanmayla neticelenir.
Gerçek zâhid/fakîr, tahalluk sahibidir yani İlâhî ahlakla ahlaklanmıştır. Bu bağlamda Mevlâna’nın bir
ziyareti sırasında kendisine sorulan “Fakîr kimdir?” şeklindeki soruyu sonradan cevaplayan Konevî’nin
“Fakr/Fakîr”e getirdiği tanımlama da hayli dikkat çekicidir. Buna göre “Fakîr, Allah’ı bilip tanıyınca
dili tutulur (ağırlaşır). Yani tam derviş, velilerin huzurunda dille ve kalple hiçbir şey söylemez23; çünkü
fakr tamamlanınca, o ilâhî ahlakla ahlaklanır. (tahalluk ve tahakkuk)” 24 Mevlâna da Mesnevî’de;
“(Gerçeği) görenlerin önünde söz söylemek hatadır. Çünkü o, bizim gaflet ve noksanlarımızın
delilidir. Senin faydan, nazar ve basîret sahibinin önünde, susmaktır. “ensıtû (susunuz)” (A’raf, 7/204)
hitabı bunun için geldi.”25 beytiyle bu durumu dile getirmektedir.
Mevlâna’ya göre tarîkatta hızla yol alıp hakîkat ve marifete tez elden ulaşmak aşk ile ya da
başka bir deyişle şüttâr tavır ile temin edilebilir.26 Bu i’tibarla sadece kuru zühd tavrı marifeti elde
etmek için yeterli değildir. Ancak zühd ile beraber aşk olmalıdır ki marifet elde edilsin. Zâhid, aşk
sayesinde gerçek fakrı bulur ve böylelikle mevhûm varlığından kurtularak müşâhedeye ulaşır, marifeti
elde eder. İlâhî tahalluku gerçekleştiren sâlik elde ettiği marifet sayesinde ilâhî tahakkuka erişir ve
böylelikle “muhakkik” vasfını kazanır. Muhakkik eşyânın mâhiyetini ya da eşyânın değişmeyen sâbit
hakîkatlerini idrâk eden kimsedir.
Sadreddin Konevî zühd hakkında Mevlâna ile benzer görüşlere sahipken zâhidâne hayat
söz konusu olduğunda Mevlâna ile Sadreddin Konevî arasında tavır farklılığı görülmektedir. Bunun
tezâhürünü biz kaynaklarımızda Konevî’nin günlük yaşantısı hakkında söylenenleri takip ederek
23 Burada Mevlâna’nın Şems-i Tebrîzî ile karşılaşmasından ve hemdem olmasından önce söylediği şiirlerinde “Hâmuş/Suskun” mahlasını
kullanması hususunu hatırlamak gerekir.
24 A. Eflâkî, a.g.e., s. 253 ve 254.
25 Mesnevî, IV, 2071, 2072.
26 “Hakk’tan korkan zâhid ayağıyla koşar. Âşıklar ise havadaki şimşekten daha süratli uçar.” Bkz: Mesnevî, V, 2192.
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görebilmekteyiz. Konevî, yaşam tarzı söz konusu olduğunda, en vecîz ifâdesiyle hastalığı esnâsında
Mevlâna’yı ziyâretinde Mevlâna’nın kendisine söylediği gibi “mülûkâne gelmiş ve ortada bulunmuştur”.
Hatta bu müreffeh yaşam tarzının akislerini bizler vasiyetnamesinde de görmekteyiz.27
Konevî ve İbn Arabî zühdü henüz başlangıç aşamasındaki sâliklerin sorumlu oldukları bir fiil
olarak nitelemektedirler. Sülûklerinde Hakk’a ermiş olan kimseler, Ulûhiyyet mertebesinde bir dayanağı
bulunmayan zühdü terk ederler. Dünyâ hayatından yüz çeviren kimse zâhiddir. Oysa muhakkik ve
gerçek ârif hem dünya hem de âhiret hayatından yüz çevirmeyen kimsedir. Muhakkik ârif, dünyaya ve
âhirete “hakkını veren” kimsedir.28
Konevî’nin zühdü ve fakrı kabul etmekle birlikte “gınâ” tavrını benimsemesi ve dolayısıyla
yaşantısına bu tavrın aksetmesi, bu iki tavrın (fakr ve gınâ) ârif ve kâmil kimseler nazarından hakîkat
yönüyle birbirine eşit iki durum olmasından ileri gelir.29 Konevî’nin bu tavrı menâkıbnâmelerde vurgu
27 “Hazret-i Mevlâna, esnâ-i kelâmda (Konevî’ye) “Fakîrâne gelip, mülûkâne gidelim ve kenarda olup, ortada bulunalım. Siz mülûkâne
geldiniz fakîrâne gidersiniz ve ortada olup, kenarda bulunursunuz.” buyurdu. Vasiyyetleri ma’lûm tahrîr olundu.” Bkz: Sahîh Ahmed Dede,
a.g.e., s. 194. Ayrıca bkz: Sadreddin Konevî’nin Vasiyetnâmesi, (Çev: Ekrem Demirli), Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildiriler, s. 139,
Konya B. Bld. Yay., Konya, 2004.
28 Bu tavrı Konevî’ye kazandıran İbn Arabî’dir. İbn Arabî’ye göre zühd elde edilmiş mülkte söz konusu olabilir. Bununla birlikte asıl
zühd, mülkün elde edilmesi hususunda gösterilecek talep ve gayrete yönelik olmalıdır. Dünyanın elde edilmesi uğruna gösterilecek çabayı
ve talebi terk edip, ondan yüz çevirmek zühddür. Bu şekilde değerlendirildiğinde İbn Arabî zühdün insânî bir ahlak olması yönüyle derûnu
kuşatarak dışa yansıdığını kabul eder ve zühdü ölüm vaktine kadar kulun vasıflandığı makâmlardan biri sayar. Bir makâm olarak zühdün
tarzları ve mertebeleri vardır. İbn Arabî şöyle der:
“İnsanın mülkte (mülk âlemi) müslüman olması durumunda, züht varlıklara yöneliktir. Bu tarz züht, en uzak ve ileri perdedir.
Ceberûtta (ceberût âlemi) mü’min olarak bulunan insanın zühdünün konusu nefsidir. Bu, daha düşük ve yakın perdedir. Melekût’ta
(melekût âlemi) ihsân sahibi olması yönünden, zühdün konusu Allah’ın dışındaki her şeydir. Burada yoldaki engel ortadan kalkar.”, “Zühd,
keşif gelmediği sürece, kula eşlik eden bir makâmdır. Perde kalp gözünden kalktığında ise insan zühd etmez ve zühde gerek de olmaz.
Çünkü kul, kendisi için yaratılmış bir şeye karşı zâhid davranmaz. Bir insan, kendisi uğruna yaratılmış bir şeye karşı zâhid olabilir, keşfe
ulaşan kimse için ise böyle bir şey söz konusu değildir. Şu hâlde zühdü kabul etmek, gerçekte tam bir bilgisizliktir. Çünkü benim kendisine
karşı zâhid davranacağım herhangi bir şeyim yoktur. Bana ait olan ise, kendisinden ayrılmamama imkân vermez. Peki, zühd nerede
kaldı?”, “Hakk’ı görmüş olsaydın, zâhid olmazdın, çünkü Allah yaratıklarında zâhid değildir. Halbuki sadece Allah vardır, peki, zühdde
kimin özelliğiyle ahlaklanacaksın? Binâenaleyh gerçek ilme göre, zühdün dayanağı yoktur ve terk edilmesi de ehl-i cem’e göre [ilâhî ve
kevnî özellikleri kendinde toplamış kimseler] farzdır.” (Bkz. İbn Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, c. II, s. 178, Dâru Sâdır, Beyrut.) Bkz: Suad
el-Hakîm, Zühd md., İbnü’l-Arabî Sözlüğü, s. 1113 vd., Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2005.
29 Sûfîlere göre fakr, “kendinde milk (varlık) görmekten kurtulmak”tır. Diğer bir ifâdeyle fakr, fenâdır. Fakîr kendinde bir varlık görmez
ve kendinde olan varlığın izâfî olduğunu, hakîkatte Hakk’ın varlığına muhtaç bulunduğunu idrâk eder. Gınâ ise mal çokluğu olmayıp,
Allah ile ganî olup, eşyâ ve sebeplerden istiğnâ kılmak demektir. Bazı sûfîler fakrı târif ederken “fakîr odur ki, hiçbir şeye muhtâç olmaz,
ancak Hakk’a muhtâç olur. Hiçbir şeye muhtâç olmayan ganî olur.” demişlerdir. Sûfîlerin çoğunluğu ise “Fakîr o kimsedir ki, her şeye
ihtiyâcı vardır.” derler.
Birinci görüşü ileri süren sûfîlere göre fakîr sebeplerden ve eşyâdan tecerrüd etmiştir. Yani fenâ mertebesine erişerek Hakk’tan
gayri her şeyden uzaklaşmıştır. Bu mertebeye sâhip olan kimse hiçbir şeye muhtaç değildir. Hakk ile ganî olmuştur. İkinci görüşü ileri
süren sûfîlere göre ise fakîr eşyâya nazar ettiğinde onu Hakk’ın mazharı ve Mutlak Varlığın tecellîgâhı olarak idrâk ve müşâhede eder. Bu
haysiyetten Allah’a fakîr olan (Allah’a karşı ihtiyac içerisinde bulunan) her şeye karşı fakîr olur. Şu halde bu mertebede i’tibârî olarak fakîr,
ganî ile ganî de fakîr ile aynı durumdadır. Onun için Hz. Alî (k.v.) buyururlar ki; “Fakr ile gınâ iki binittir. Hangisinin sırtına binersem
bineyim bir fark gözetmem.” Hakîkatte fakr ve gınâ iki i’tibârî durumdur ve ârifin nazarında her ikisi de aynı seviyededir. Bkz: İsmail
Rusûhî Ankaravî, Minhâcü’l-Fukarâ, Haz: Dr. Safi Arpaguş, s. 369 vd., Vefa Yayınları, İstanbul, 2008.
İbn Arabî fakrı varlıkta ve sülûkta fakr olmak üzere iki kısımda değerlendirmektedir. Konuyla ilgili olarak şunları söyler:
“Allah şöyle buyurur: Ey insanlar siz Allah’a muhtaçsınız, O ise zengindir. (Fâtır, 35/15). Yani isimleriyle zengindir. Nitekim bizler de,
O’nun isimlerine muhtacız. Bu nedenle âyette, bütün ilâhî isimleri toplayan isim gelmiştir (Allah). Muhtaçlık kapısında, genişliği ve
hükmünün genelliği nedeniyle, bir izdihâm olmaz. Fakîrlik terk edilen bir niteliktir, halbuki hiç kimse ondan yoksun kalamaz. O her
fakîrde hakîkatinin verdiği hükme göre bulunur. Fakîrlik ârifin ulaştığı nimetlerin en lezzetlisidir, çünkü fakîrlik, ârifi Hakk’ın huzûruna
sokar ve Hakk kendisini kabul eder. Bu makâma, fakîrliğin kardeşi de yakındır ki, o da zillettir. Ebu Yezid el-Bistâmî şöyle der: ‘Hakk
bana şöyle demiştir: “Bana ait olmayan şeylerle bana yaklaş: zillet ve muhtaçlık.” Bunlar mümkünlere ait iki özelliktir. Vacibu’l-vücûd’un
[Zorunlu Varlık] bu iki nitelikten bir payı yoktur. Bu âyette, yani “Ey insanlar siz Allah’a muhtaçsınız” (Fâtır, 35/15) âyetinde Allah,
başkasına muhtaç olunmasını kıskandığı için, muhtaç olunan her şeyin ismiyle bizim için isimlendirilmiştir. Buna göre fakîr her şeye
muhtaç, hiçbir şeyin muhtaç olmadığı kimsedir. İşte bu, tam kuldur. Böyle bir kulun varlık halindeki durumu, yokluk şeyliğindeki [ayn-ı
sâbite mertebesi] hâli gibidir.”, “Allah sayesinde zengin olan, O’na muhtaçtır. Allah’a muhtaçlık ifadesine mensûbiyet, “Allah ile zengin
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yapılan önemli bir konudur. Örneğin şehrin şeyhleri ve bilginleri ile görüşmek arzusunda olan bir tâciri,
“Şehrimizde ulu şeyhler ve büyük bilginler çoktur, fakat Şeyhü’l-İslâm ve zamanın biricik muhaddisi
Şeyh Sadreddin’dir. Bütün dînî ilimlerde ve yakîn ilmini bilen şeyhlerin tarîkatında onun eşi benzeri
yoktur” diyerek önce iki yüz dinara yakın değerde bulunmaz armağanlar ve nadir hediyeleri de birlikte
Sadreddin Konevî’nin hankâhına götürürler. Tebrîzli tâcir, Konevî’nin kapısına geldiğinde bir sürü
hizmetçi, maiyyet erkânı, güzeller, köleler, hâcibler, kapıcılar ve harem ağaları görünce hayal kırıklığına
uğrayarak “Ben bir fakîrin değil, meğer bir emîrin evine gelmişim.” der. Orada bulunanlar da “Şeyhin
bu hâli, şeyhe zarar vermez. Çünkü onun olgun bir ruhu vardır. Nitekim helva da doktora zarar vermez,
fakat ateşli hastaya (yani seyr u sülûkun evvelinde olan sâlike) dokunur. (İşte bunun için) hastanın
helva yemesi doğru değildir.” şeklinde konuya açıklama getirmişlerdir.
Kaynaklara ilk planda yapılacak yüzeysel bir bakış, Konevî’nin bu hayat tarzından dolayı
eleştirilere ma’rûz kaldığı izlenimini oluşturmaktadır. Bununla birlikte görüleceği gibi bu tür yaşam
biçiminin seyr u sülûkunu tamamlayarak kemâle ulaşmış kimseler için bir problem teşkîl etmediği de
vurgulanmaktadır.
Ayrıca menâkıbnâmelerde bildirildiğine göre gerek Mevlâna ve gerekse Sadreddin Konevî,
belirli maaş ve vakıf gelirlerine sahip olmakla birlikte, Konevî mâlî konularda çok daha müreffeh
bir durumdadır. Bu durum, Mevlâna’nın ve Konevî’nin ifâdelerinden hareketle değerlendirildiğinde,
marifet ve idrâk husûsundaki bir ayrışımdan ziyâde, her iki sûfînin fakr ve zühdü farklı i’tibarlardan ele
almaları neticesinde sahip oldukları telakkînin, gerek maddî gerekse ma’nevî hayattaki tezâhüründen
ibârettir. Böylelikle Mevlâna ve Konevî’nin, zühdün maddî ve manevî hayata yansıtılması konusunda
farklı i’tibarlara sahip oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunun bir göstergesi olarak maîşet ve gelir
mevzûlarında “Mevlâna hazretlerinin iki dünyanın günlüğüne de ihtiyacı yoktur. Kendi günlüğünü,
bunu hak eden fakîrlere vermesi gerek.” diyen Şeyh Sadreddin’e mukâbil Mevlâna’nın “Şeyhin
masrafları çoktur. Padişahlara yaraşır şekilde geçiniyor. Bizim dostlarımıza hiçbir şey lazım değildir. O
dinarın da Sadreddin’in mutfağına verilmesi daha uygundur.” tarzındaki ifâdesi zikredilebilir. Ayrıca
“Şeyh Sadreddin’in bu kadar geliri ve evkâfı vardır. Mevlâna Hazretleri’nin ise olup olacağı yarım dinar
geliri vardır.” şeklindeki dedikodular karşısında Mevlâna’nın “Şeyhin masrafı daha çoktur, misafirleri
ağırlamak ona aittir. Bizim hiçbir masrafımız yoktur. Bu yarım dinarı da onlara vermek gerekir.”
tarzındaki gerekçelendirmesi dikkat çekmektedir.30
olmak” bağıntısından daha üstündür. Çünkü zenginlik Hakk’ın Zât’ı ile yaratıkları arasındaki ilişkiyi ortadan kaldıran temel bir özelliktir.
Halbuki her talep, münâsebetin varlığını gerektirir. Âlemdeki her şey, bir şey talep eder. Dolayısıyla âlemdeki her şey, talep ettiğine
muhtaçtır. Fakr diğer niteliklerden onlarda bulunmayan bir özellikle ayrışır. Bu özellik, onun hem var olanın ve hem de olmayanın niteliği
olmasıdır. Başka her olumlu özelliğin mevcut bir şeyde bulunması şarttır. Mümkün yokluğu halinde varlığını yokluğuna tercih edene
muhtaçtır; var olduğunda ise bu kez varlığını sürdürmeye ve varlığını korumaya muhtaçtır. Şu halde mümkün hem varlık anında, hem de
yoklukta muhtaç olmaya devam eder. Fakr hüküm i’tibariyle makâmların en genelidir. Bu özellikten kazanılan şey ise özel bir bağıntıdır.
Bu, başkasına değil, sadece Allah’a muhtaçlıktır.” (İbn Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, c. II, s. 263). Bkz: Suad el-Hakîm, Fakr md., a.g.e., s.
248 vd.
30 A. Eflâkî, a.g.e., s. 356 ve 357., Konuyla ilgili Ankaravî’nin şu ifâdeleri de ilginçtir: “Pes meşâyih, fütûhun ahz olunmasında ve kezâlik
nezrin ve ihsânın ve sadaka-i tatavvuun alınmasında tereddüd etmemişlerdir, meğer zâhid-i huşk olanlar. Ama zekâtın alınmasında
tereddüd etmişlerdir. Ba’zısı onu dahî -inde’l-ihtiyâç- almışlar ve ba’zısı istiğnâ kılmışlardır. Nitekim Hz. Mevlâna’ya zekât akçesi gelse,
buyururlardı ki, “Verin bunu şeyh Sadreddin Hazretleri’nin fukarâsına. Verin ki onlar bizim fukarâmızdan ahvecdir.” Ama ya nezir gelse
veya fütûh olsa onu redd etmeyip, fukarâya bahşederlerdi. Zîrâ fütûh ve nezri meşâyih-i izâm reddetmemişlerdir.” Bkz: İsmail Rusûhî
Ankaravî, Minhâcü’l-Fukarâ, Haz: Dr. Safi Arpaguş, s. 237.
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Zühd ve fakr yolunu hayatının her döneminde bir an olsun elden bırakmayan ve Allah’tan
gayrı her şeyin tadını terk etmiş bir kimse31 olarak nitelendirilen Mevlâna’nın mürîdleri ve yakın
çevresi de genel i’tibâriyle şehrin ileri gelenlerinden ziyâde aşağı tabakadan zanâat sahibi kimseler
olarak belirtilmektedir. Bu durumun tahkîr edilir biçimde dile getirilmesi Mevlâna’nın tepkisini çekmiş
ve pek çok büyük sûfînin kendi el emeği ile geçinen zanâat erbâbı kimseler olduklarını ifâde etmesine
sebep olmuştur.32
Eflâkî’nin Menâkıbü’l-Ârifîn’de kaydettiği33 bir rivâyet, Konevî ile Mevlâna’nın tasavvufî
tercihlerini/sûfî tavırlarını bilgi ve marifet düzeyinde ele alan işâretler taşımaktadır. Buna göre bir
gece büyük bir semâ’ düzenlenmiş ve semâ’dan sonra Çelebi Hüsâmeddîn, Mevlâna’ya ilginç bir soru
sormuştur. “Acaba Muhaddis Şeyh Sadreddin bu yolda muhakkik midir yoksa bir mukallid mi?”34
Çelebi’nin bu sorusuna Mevlâna’nın cevâbı: “Allah’ın sırrının aynası ve kinden arı duru olan
sinemin hakkı için şeyh taklitçidir, vallahi sizin tahkîkinize göre taklitçidir.” şeklindedir ve Mevlâna
şöyle devam eder sözlerine: “İnsanda iki büyük nişan vardır. Birincisi “şinâht” (tanıma, bilme, irfan),
ikincisi “bâht” (hayret, fenâ, yenilmek, yitirmek, şaşmak, kendini kaybetmek). Bazısında şinaht var, bâht
yok. Bazısında bâht var, şinâht yoktur. Her ikisine de sahip olana ne mutlu.” Mevlâna burada, tahkîki
doğuracak olan marifet ile ilgili iki duruma işaret ederek marifetin elde edilmesi husûsunda takip edilen
metod ve nihâyette elde edilen şey, ulaşılan makâm ile ilgili bir değerlendirmede bulunmaktadır. Sâlik,
ancak marifetin zikredilen her iki yönüne birden sahip olmakla tahkîki elde etmiş ve kemâle ermiş olur.
Şu halde bu iki durum birbirini doğurmalı ya da tamamlamalıdır.
Eşyânın mâhiyetlerini, bunlara taalluk eden esmâ-yı ilâhiyye’yi bilerek35 ardından hakîkatlerin
hakîkati olan Hakîkat-i Muhammediyye’ye ulaşmak şeklinde bir seyir takip eden irfân tavrı buradan
idraksizliği idrak ile hayret makâmına yönelir. Bunun mukâbilinde aşk ve cezbe sayesinde hayret
makâmına erişerek idraksizlik halinden bütün hakîkatlerin toplandığı Mutlak Hakîkat’i idrâk ile tek
hakîkatte sûretlerin farklılaşması sayesinde tek tek hakîkatlerin bilinmesi söz konusudur. Marifete
erişmenin ve hakîkati elde etmenin iki vechesini ifâde eden ve seyir yönü i’tibâriyle bir yönden nuzûlî ve
diğer yönden urûcî olarak nitelenebilecek olan bu durumların birbiri ile tamamlanması ve neticelenmesi
esastır.36
31 A. Eflâkî, a.g.e., s. 132.
32 A. Eflâkî, a.g.e., s. 169.
33 A. Eflâkî, a.g.e., s. 377.
34 Burada Çelebi’nin Konevî’yi değerlendirirken Mevlevî literatüründen çok Ekberî literatüründe kullanılmasına alışık olduğumuz bir dili
tercîh etmesi ayrıca dikkat çekmektedir.
35 Tasavvufî bilgi söz konusu olduğunda birbiri ile ilişkili iki alanla karşı karşıya kalmakla birlikte bu iki alanı birbirinden ayırmak gerekir.
Bunlardan ilki seyr u sülûk neticesinde elde edilen ve hakîkate ulaşmada yetkin bir yöntem olan keşf ve müşahedeye dayalı bilgi alanı,
ikincisi ise bu bilginin ifâde edildiği alan. Sûfî çeşitli metodları (tarîk) kullanarak seyr u sülûk sâyesinde keşf ve müşâhedeye erişerek aklın
ve salt düşüncenin asla ulaşamayacağı yakînî bilgi ve hakîkate ulaşır. Bununla birlikte bu bilgi aklî seviyede anlaşılır bir dil ile ortaya
koyulabilir. Buna göre bilginin kaynağı ile bilginin yapısı ve ifâde düzlemi iki farklı alan oluşturmaktadır ki birincisinde aklın müdâhalesi
söz konusu değilken ikinci alanda aklın bir anlama ve idrak işlevi vardır.( Bkz: Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî ve İslâm Düşünce
Tarihindeki Yeri, Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildiriler, s. 25, Konya B. Bld. Yay., Konya, 2004.)
36 Hayret sülûkte ulaşılan son makâm olarak sâliğin marifet deryasında gark olmasıdır. Bu durum bilgisizliğin değil, aksine bilgi ve irfanın
bolluğunun eseridir. Öyle ki hayrete düşen, ilim deryasında boğulan kimsedir. Bilenin bilgiyi kuşatması gibi, hayret de sahibini kuşatır.
Fakat bu durum kişiyi, ilâhî tecellilerin ard arda gelişini idrâkten habersiz kılmaz.
Hayret nihâî hakîkatin zıtları kendisinde birleştirmesinden kaynaklanır. Zıtların bir araya gelmesi hayreti doğurmaktadır. Fakat söz konusu
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Menâkıbü’l-Ârifîn’de bizzat Mevlâna’nın, Konevî hakkında oldukça önemli değerlendirmeleri
nakledilmiştir. Bunlardan birinde, Muînüddîn Pervâne’nin Konevî’yi ziyaretlerinden birinde Şeyh’in
birçok faydalı sözden sonra “Bu gece ben melekût âlemine çıktım. Birçok perde kalktı. Mevlâna
hazretlerini, şan ve şerefle dolu olan yüce arşta ayakta durur gördüm. Ona nasip olan bu yakınlık
hiçbir velîye nasip olmamıştı.” sözüne mukâbil ertesi gün Pervâne büyük bir inançla şehrin büyükleriyle
birlikte Mevlâna’yı ziyarete geldiğinde Mevlâna’nın “Emîr Muînüddîn, o ma’nâ doğrudur ve Şeyh’in
gördüğü gibidir. Fakat biz, Şeyh’i orada görmedik” şeklindeki sözleridir.37
hayret marifetten kaynaklanmaktadır ve bilginin ta kendisidir. Nitekim Ebû Saîd el-Harrâz’a “Rabbini nasıl bildin?” diye sorulduğunda
verdiği, “İki zıddı birleştirmesiyle bildim.” şeklindeki cevabı bu duruma işâret etmektedir. (Bkz: Suad el-Hakîm, Hayret md., a.g.e., s. 375
vd.)
Konuyla ilgili olarak İbn Arabî şunları söylemektedir:
“Hayret eden ermiştir / Hidâyete eren ise ayrılmıştır. “Allah sizi ve amellerinizi yaratmıştır.” (Sâffât, 37/96), “Attığında sen
atmadın, Allah attı.” (Enfâl, 8/17), veya “Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürmüştür.” (Enfâl, 8/17) âyetleri hayret konusuyla ilgilidir.
Öldürmek ancak yaratılmışa ait bir eylem olarak görülür. Âyet ise duyuda zorunlu bilgiyle gerçekleşen bir olayı nefyeder. Hz. Peygamber
bu âyetlerin kapsamında şöyle buyurmuştur: “Ben senin övgünü hakkıyla yerine getiremem, sen kendini nasıl övdüysen öylesin.” İşte bu
kavuşma halidir. Ebu Bekir es-Sıddîk ise bu bağlamda şöyle der: “İdrâkin yetersizliğini idrâk idrâktir.” Böylelikle o da hayrete düşmüş
ve dolayısıyla ermiştir. O hâlde Allah’ta hayrete ulaşmak, O’na ulaşmanın ta kendisidir. Hayret, tek hakîkatte sûretlerin farklılaşması
nedeniyle tecellî ehli için gerçekleşen en büyük durumdur.”, “Allah’ı bilenler dört sınıftır: Birinci kısım Allah’a dair ilimlerinin kaynağı
düşünce olan âlimlerdir. İkinci sınıf Allah’a dair ilimlerinin tecellî yoluyla gerçekleştiği kimseler kısmıdır. Üçüncü sınıf, Allah’a dair
ilimlerinin müşâhede ile düşünce arasında gerçekleştiği kimselerdir. Dördüncü sınıf ise Allah’ın her türlü –nasıl olursa olsun- inanç
sûretine konu olabileceğini bilenlerdir. Bu son sınıf iki kısma ayrılır: Birincisi Hakk’ın mümkünlerin sûretlerinde tecelli edenin aynı
olduğunu kabul edenler; ikinci kısım ise mümkünlerin hükümlerinin Vücûd-ı Hak’ta [Gerçek Varlık] zuhûr eden sûretler olduğunu kabul
edenlerdir. Hepsi de gerçeği dile getirmişlerdir. Bu noktada bu bilginin sahiplerinde bir hayret ortaya çıkar. Söz konusu hayret gerçekte
doğru yolu bulmanın ta kendisidir. Şu halde hayret ile kalan kimse, şaşırır; hayretin varlığı ile kalan ise doğru yolu bulmuş ve ermiştir (İbn
Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, c. IV, s. 42-43.)
“Hakk’ı bilmek hayret olduğu gibi halkı [âlem] bilmek de hayrettir. Seçkinler hiçbir zaman ilim elde etmeye çalışmamışlardır.
Onlar ilâhî fetih [açılma] sayesinde ulaştıklarını müşâhede etmişlerdir. Bu da onların hayrete inançlarını ve onun hükmüne teslimiyetlerini
artırmıştır.” (İbn Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, c. IV, s. 270),
“Allah’ın yaratanı olduğunu bildiğini iddia edip de / Hayret etmeyenin hali bilgisizliğine delildir. O hâlde hayret ehli delilleri
inceleyip (akıl ve vahiy delili) onları tam araştırmanın kendilerini Allah hakkında şaşkınlık ve acizliğe ulaştırdığı kimselerdir. Peygamber
veya Ebu Bekir es-Sıddık’tan şöyle aktarılmıştır: ‘Allah’ım! Sendeki hayretimi artır.’ Hak kendisine dair ilmini artırdığında, bu ilim Hz.
Peygamber’in daha fazla hayrete düşmesine yol açmaktaydı.” (İbn Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, c. I, s. 270-71)
‘O’nun benzeri gibisi yoktur, o işiten ve görendir.’ Bu ap açık bir iyiliktir. Ben ona ‘sen’ derim. O da bana ‘sen’ der. Ben ona
‘Ben’ derim. O da bana ‘Hayır, ben’ der. Bunun üzerine ona ‘nedir bu durum’ derim. Bunun üzerine der ki: ‘Gördüğün gibi.’ Ben de derim
ki: ‘Hayretten başka bir şey görmüyorum. Ne benden bir şey meydana geliyor, ne sen beni erdiriyorsun.’ O da der ki: ‘Seni erdirdim.’ Ben
de derim ki: ‘Elimde bir şey yok ki!’ O da şöyle karşılık verir: ‘İşte, erdirildiğinin alâmeti budur, sen de ona itimat et’ (İbn Arabî, Fütûhât-ı
Mekkiyye, c. IV, s. 123) Şu halde sâliğin elde edeceği nihâî şey ermek (vuslat) fakat hayrete ermektir. (Bkz: Suad el-Hakîm, Hayret md.,
a.g.e., s. 375 vd.)
37 Akabinde Mevlâna şu gazeli söyler:
Eğer benim arkadaşımsan, söyle dün ne idi?
Bu gönülle o şarap satan sevgili arasında ne vardı?
Eğer benim ay gibi olan yüzümü dün gözünle gördünse,
Bana o küpeler arasında ne olduğunu söyle.
Eğer sen benimle aynı tarîkatta ve sırdaş isen söyle!
O hırka giyen şeyhin biçimi ne idi?
Eğer fakîrsen ve söylenilmemiş bir sır istiyorsan söyle!
O sessiz konuşanın işareti ne idi?
Eğer ins ve cânnın aslının nereden olduğunu biliyorsan,
Asıl, birdir. O halde bu ürkeklik ne idi?
Sırtı ve yüzü olmayan bir can gördünse,
Âşıkların, onun tasarladıkları yüz ve sırtı ne idi?
Eğer biz aşkın maksat defterinin başı değilsek,
Bu binlerce defterler ve bu haberlerle söylenen sözler ne idi?
(Mevlâna Celâleddîn Rûmî, Külliyyât-ı Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, Haz: Bedîuzzamân Firûzanfer, c. I, s. 439, İntişârât-ı Pejûheş, Tahran,
1382.) (Bkz: A. Eflâkî, a.g.e., s. 342.)
Mevlâna burada Cem’ ya da Cem’u’l-Cem’ olarak adlandırılan hazretten, Mutlak Vahdet makâmından bahsetmektedir ki
bu makâmda tek tek fertlerin varlığından söz edilmez. Benzer bir durum da şu şekilde nakledilir: “Yine bir gün Şeyhülislâm Sadreddin

231

Bir başka rivâyette bildirildiğine göre büyük şeyhler, ulu ve seçkin emîrlerin bulunduğu bir
mecliste, namaz vakti gelince Mevlâna’nın imamlık etmesi istenmiş, bunun üzerine; “Biz abdâllardanız.
Nerede olsa oturup kalkarız. İmamlığa tasavvuf ehli ve temekkün sahibi sâbitkadem insanlar yaraşır”
diyen Mevlâna topluluğa imamlık etmesi için Şeyh Sadreddin’e işâret edince, o da orada bulunanlara
namaz kıldırmıştır. Mevlâna, kendisi de Konevî’ye uyarak “takva ehli imamın (Şeyh Sadreddin)
arkasında namaz kılan kişi sanki bir peygamberin arkasında namaz kılmış gibi olur.” demiştir.38
Mevlâna’nın Konevî’yi nitelediği “temkîn” ya da “temekkün”, kişinin bulunduğu makâmda
(genellikle yakîn, cem’, velâyet makâmı kastedilir) istikâmet, sebât ve istikrârı ifâde eden bir terimdir.
Burada kastedilen herhangi bir değişim ve başkalaşımın olmamasından ziyâde bulunulan makâmın
icâbı olan bütün kemâlin elde edilmesiyle makâmın hakkının verilmesi, herhangi bir şekilde tenezzül
ya da eksikliğin bulunmamasıdır. Nitekim ilâhî isimlerden her birinin ve her bir tecellînin kişi üzerinde
kendine mahsûs bir şekilde te’sîri vardır. Temkîn vuslata ermiş kâmillerin makâmıdır ve tasavvufî
düşüncede telvîn ile birlikte ya da onun mukâbilinde ele alınmıştır. 39
Menâkıbnâmelerde Sadreddin Konevî ile ilgili kaydedilen bir diğer önemli husus da, Mevlâna
tarafından uygulanmış olmasına rağmen pek çok kimse tarafından kerih görülen ve bid’at olarak
değerlendirilen semâ’ gibi bazı âdetlere karşı muhâlefeti bertarâf edici rolüdür.
Mesela, bazı kimseler Emîr Pervâne’ye gelip: “Semâ’ haramdır. Mevlâna’nın zamanında semâ’
yaptığını ve bunun kendisine özgü olduğunu kabul ediyoruz; fakat şimdi onun bu âdeti arkadaşlarına
geçti. Onlar da bu bid’ate sarılıyor ve aşırı dereceye vardırıyorlar. Sizin önayak olup aslı ve esası
olmayan böyle bir bid’ati yasaklamanız gerekir.” diye ısrarda bulunmalarının akabinde Pervâne meseleyi
Şeyh Sadreddin Konevî’ye taşımıştır. Şeyh Sadreddin konuyla ilgili şöyle bir tavsiyede bulunur: Benim
(sözümü) kabul edersen, dervişlerin sözlerine güvenin varsa, Mevlâna’nın şan ve şerefi hakkındaki
inancın da sağlamsa, Allah hakkı için bu konuda hiçbir şekilde müdâhalede bulunma, bir şey söyleme
ve garazı olanın sözlerine uyup itiraz etme; çünkü bu, velîlerden bir tür yüz çevirmedir. Velîlerden
yüz çevirmek de uğursuzluk getirir. Allah’ın velî kullarının bu tür bid’atleri ulu peygamberlerin
sünneti gibidir. Onların hikmetini velîler bilir. Kâdir olan Allah’ın işâreti olmadan onlardan bir şey
Hazretleri, Pervâne’nin ve devlet erkânının huzûrunda “Bu gece Mevlâna’yı Allah’a o kadar yakın gördüm ki onunla Allah arasına bir
kıl bile sığmıyordu” diye anlattı. Bunu Mevlâna’nın yanında dile getirdiklerinde “Öyleyse o, oraya nasıl sığdı? Çünkü, O ortağı (şeriki)
olmayan Allah’ın birlik âlemine hiçbir şerîk ve benzer sığmaz. Peygamber (s.a.v.) olgunluğundan “Benim Tanrı ile öyle vakitlerim olur ki,
o zamanda, o yakınlıkta, hiçbir yakın melek veya gönderilmiş peygamber ve indirilmiş kitap beni kuşatamaz, benimle boy ölçülemez” diye
buyurmuştur.” (Bkz: A. Eflâkî, a.g.e., s. 462.)
38 A. Eflâkî, a.g.e., s. 427.
39 İbn Arabî öncesi dönemde sûfîlerin telvîn ve temkin hakkındaki düşüncelerinde telvin, temkinin mukâbilinde halden hale geçerek
doğru yolu ve istikameti aramak olarak nitelendirilmiştir. Bu yönüyle telvin, hal ehlinin bir özelliği, temkîn ise hakîkate ermiş kimselerin
makâmıdır.
Klasik dönem tasavvufunda telvîn, sahibinde bir eksiklik olarak nitelendirilirken (burada kastedilen telvîn kişinin kendi
nefsânî hallerinde sergilediği değişimdir), İbn Arabî onu en yetkin makâm olarak ifâde eder ve temkîni de telvinde temkîn olarak ele alır.
Telvîn ilâhî bir sıfattır ve bunun delîli de “O, her an bir şe’ndedir.” (er-Rahmân, 55/29) âyetidir. Bütün ilâhî sıfatlar kemâl ifâde eder. Zirâ
Hakk Teâlâ’da asla bir eksiklik tasavvur edilemez. Mutlak anlamda kemâl Hakk’ın vasfıdır ve kişi Allah’ın sıfatları ile sıfatlanmadıkca
(tahalluk) kemâli elde edemez. (Bkz: İbn Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, c. II, s. 499.) İbn Arabî ermiş ve ârif kimseler hakkında, “Allah
ehlinden temekkün sahibi olanlar” ta’bîrini kullanır ve şöyle der:“Telvin kulun hallerinde intikal ettirilmesidir. Telvin, pek çok sûfîye göre,
eksik makâmdır, bize göre ise makâmların en yetkinidir. Bu hâlde kulun durumu “O, her an bir şe’ndedir.” (er-Rahmân, 55/29) âyetinde
belirtildiği gibidir. Temkîn, bize göre, telvînde temkîn sahibi olmaktır. Bir görüşe göre ise temkîn erenlerin hâlidir.” Bkz: Suad el-Hakîm,
Telvin md., a.g.e., s. 933 vd.
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çıkmaz. Nitekim “Velîlerin olgunlarından çıkan güzel bid’at, peygamberlerden (onlara selam olsun)
gelen parlak sünnet gibidir.” demişlerdir. Pervâne ve ona başvuranlar bu sözler üzerine amaçlarından
vazgeçmişlerdir.40 Böylelikle Konevî meseleyi velâyet-nübüvvet bağlamında ele alarak Muhammedî
hakîkate vâris olmuş kâmil velîlerin uygulamalarının da Peygamber’in (s.a.v.) sünnetinden farklı
değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirmiştir.
Yine benzer şekilde tasavvuf erbâbının da hazır olduğu bir cenâze töreninde hânendelerin
bulunması Ahî Ahmed tarafından bid’at olduğu gerekçesiyle eleştirilmiş yasaklanmaya çalışılmıştır.
Sultan Veled gelip: “Bizim kavvâllerimiz niçin bir şey okumuyorlar? Ruhların ve cennetin Rıdvan’ının
birbirleriyle buluşmasından dolayı niçin sevinç göstermiyorlar?” der ve Ahî Ahmed’in elini sıkı sıkı
yakalayıp: “Ahî Ahmed, bu âdetin temelini pek ulu bir kişi atmış ve bunu câiz görmüştür. Bu âdeti
kaldırmak için ondan daha ulu birisi lazımdır. Bu, âşıklar arasından kıyamete kadar kalkmayacaktır.
Sen neden kendine bu kadar zahmet yeriyor, üzülüyor ve kendini velîlerin kılıcına vuruyorsun?” diye
sorunca Ahî Ahmed hiçbir şey söyleyememiş ve mesele Şeyhülislâm Sadreddin’e iletilmiş, o da şöyle
demiştir: Hak, Mevlâna Bahaeddîn tarafındadır. Onun buyurduğu gibidir. Bu tıpkı şuna benzer.
Halîfenin biri, ârifin birine: “Cüneyd (Bağdâdî) mi yoksa Bâyezîd (Bistâmî) mi daha büyüktür?” diye
sordu. Ârif de “Bu ikisinden daha büyük bir adam gerekir ki iki veli arasındaki büyüklüğü ve fazîleti
ta’yîn edebilsin” dedi. Yani velîlerin güzel bid’atleri peygamberlerin sünnetleri gibidir. Bunları kaldırmak
mümkün değildir.
Sonuç olarak şu söylenmelidir ki Mevlevî menâkıbnâmeleri tasavvufî bağlam ve irtibatları göz
önünde tutularak incelendiğinde Konevî’nin, daha çok Mevlâna ile ilişkileri yönüyle değerlendirildiği
ve bu iki önemli sûfî arasında, hakîkate taalluk eden mevzûlarda mutlak bir ayrımın ve aykırılığın
gözetilmediği sonucuna ulaşılmaktadır. Yaşam tarzları ya da görüşlerinde sergilemiş oldukları
farklılıklar da açıklanabilir tavır tercihlerinden ibârettir. Bu tür tercihler gerek Konevî’nin gerekse
Mevlâna’nın ayırıcı vasfı olarak dile getirilmiş ve kaydedilmiştir. Bununla birlikte Mevlâna ve Konevî
arasında derûnî bir idrâk ve muhabbet birlikteliği söz konusudur. Gerek çalışmanın ana kaynakları
olan menâkıbnâmeler ve gerekse konuyla ilişkin diğer eserler dikkatle incelenirse bu durum açıkça
görülür. Elbette ki böyle bir incelemede, özellikle menâkıbnâmeler salt tarihî bilgi kaynakları olarak
görülmemeli, onların sûfî tecrübe ile irtibatlı ve bu tecrübenin kendine özgü tarzıyla dil düzeyindeki
ifâdesine yönelik özel bir anlam alanını da kapsayan metinler olma özellikleri asla unutulmamalıdır.

40 A. Eflâkî, a.g.e., s. 442.
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“Birden Bir Çıkar” İlkesinin
Sadreddîn Konevî Tarafından Yorumlanması
Dr. Ömer TÜRKER
“Birden bir çıkar” ilkesi, sudûr teorisinin nedenselliği ifade eden en önemli prensibidir. Bu prensip,
sudûr teorisinin İslam düşüncesindeki en önemli temsilcisi olan İbn Sina tarafından “zorunlu varlık”
kavramına bağlı olarak temellendirilir. İbn Sina, öncelikle metafiziğin “genel kavramlar” (el-umûru’l‘âmme) kısmını oluşturan varlık, mevcut, imkân, hudûs, illet ve malûl kavramlarından hareketle bir
“zorunlu varlık” kavramına ulaşır. Genel kavramlardan zorunlu varlığa istidlâl süreci, esas itibariyle
varlık ve mevcut kavramlarının bedîhî oluşuna dayalıdır. Bedîhî olduğu iddia edilen varlık kavramı,
“dış dünyada bulunmak” (el-kevn fi’l-hâric) anlamındadır ve bu anlamıyla varlık, her hangi bir nesnenin
kendiliğine tekabül eden özel varlık kavramından farklı olarak dışta bulunan her nesneye yüklem
olmaya elverişlidir. Ancak meşşâî filozoflar, “varlık” kavramının bedîhîliğinin yanı sıra dışta ayrışmış
olarak bulunmak anlamındaki “mevcûd” kavramının da bedîhî olduğunu iddia etmişlerdir. İbn Sina
özellikle mevcut kavramının bedîhîliğini, özelde insanın ben idrakinin genelde ise duyu verilerinin dışta
bulunuşun zorunlu olarak tikel olduğunu gösterdiği düşüncesine dayandırır. Böylece dışta bulunuşa
ilaveten bireyselliği de ifade eden mevcut kavramı, Parmenides ve Herakleitos felsefelerinin Aristoteles
ve meşşâîler tarafından gerçekleştirilen bir uzlaşısını ifade eder. Çünkü Parmenides’in düşündüğü
sabite ve Herakleitos’un düşündüğü biriciklik mevcut kavramında birleştirilmiştir. Duyuların doğrudan
verileri olduğu için yine bedîhî kabul edilen hudûs ve imkan kavramları da varlık ve mevcut ikilisine
eklendiğinde tam anlamıyla bir ilke sorununa ulaşılmaktadır.
Eğer dıştaki mevcutlar, sonradan meydana geldiklerinden hâdis iseler zorunlu olarak mümkün
olacaklardır. Zira sonradan meydana gelen bir şey, varlığa kendiliğinden sahip değil demektir.
Hâdisler mümkün olmaları durumunda ise var olmalarından önce varlık ve yokluğa nispetlerinin eşit
olması gerekir. Varlık ve yokluğa nispeti eşit olan bir şeyin varlığının yokluğuna ağır basarak dışta
mevcut olması için mutlaka bir illeti bulunmalıdır. İstidlâlin bu aşamasında nesnelerin birbiri ardına
sıralanması anlamında bir nedensellik söz konusu değildir. Bu aşamada mümkün mevcudun yalnızca
fâil nedene muhtaç olması anlamında bir nedensellikten bahsedilebilir. Bu nedenle İbn Sina, istidlâlini
tamamıyla mümkün mevcut ile varlık arasındaki ilişkinin mutlaka bir varlık veren ilkeyi gerektirdiğine
dayandırarak buradan mümkün olduğu tespit edilen her mevcudun malûl olduğu sonucuna ulaşır ve
şu soruyu sorar: Malûl olan mümkün mevcutlar, nasıl varlık kazanmışlardır? Kendi başına var olan bir
ilkeyi paranteze aldığımızda bu sorunun aklen iki muhtemel yanıtı olabilir. Birincisi her bir mümkünün
kendi başına var olmasıdır. İkincisi ise her bir mümkünün sonsuza dek giden bir silsilede bir önceki
mümkün tarafından var edilmesidir. Mümkünlerin kendiliğinden var olması imkanlarıyla çeliştiğinden
kendi başına var olma şıkkı geçersizleşmektedir. Sonsuza dek giden bir silsilede var olmaları ilk bakışta
makûl görünmekle birlikte aslında birinci şıkla aynıdır. Çünkü her mümkünün kendi başına var olması
imkanla çelişiyorsa ise mümkün olduğu varsayılan bütünün de kendi başına veya sırasıyla birbiri
sayesinde var olması imkanla çelişmektedir. Dolayısıyla bir mümkün hakkında verilen hüküm, bütün
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mümkünler için geçerlidir. Şayet mümkünlerin varlığı yokluğuna kendiliklerinden ağır basmıyorsa
kendi başına var olan bir ilke varsayılmadığı sürece hiçbir mümkünün var olmaması gerekecektir. Şu
halde bir bütün olarak mümkünlerin var olabilmesi için varlığı kendinden olan bir ilkeye dayanması
gerekmektedir. İşte İbn Sina bu ilkeye varlığı kendinden olan anlamında “zorunlu varlık” der.
İbn Sina’ya göre zorunlu varlık, varlığını başkasından almadığından salt bir birliğe sahip olmalıdır.
Çünkü bileşik olması durumunda parçalarına muhtaç olacağından zorunluluğu ortadan kalkacaktır.
Dolayısıyla zorunlu varlık, hiçbir şekilde bileşiklik, bölünmüşlük, muhtaçlık içermeyecektir. Fakat
bileşik olmasa bile aynı tarzdaki birliğe sahip birden çok şey zorunlu varlık olabilir mi? Mümkünler, söz
gelişi iki, üç ya da beş zorunlu varlık tarafından var edilmiş olabilir mi?
Zorunlu varlığın birden çok olmasının imkansızlığını ispatı için çeşitli istidlâl yolları olmakla
beraber İbn Sina esas itibariyle iki ya da daha fazla zorunlu olması durumunda bunların herhangi bir
şekilde ayrışmasının mümkün olmayacağından hareket eder. Buna göre zorunlu varlık hiçbir şekilde
bileşiklik içermediğinden birden fazla zorunlu varlık bulunması durumunda bunların dışta birbirinden
ayrışmasını sağlayacak herhangi bir özellik olamaz. Çünkü ayrışma için ortaklık zorunludur. Bunlar
varlığın zorunluluğunda ortak olup başka bir özellikle ayrışacaklar ise bölünme kabul ediyorlar demektir.
Ayrıca iki ya da çok şey arasında ortaklık ve ayrışma olması için bu şeylerin bir mahiyetinin olması
ve onların varlıkları ile mahiyetleri arasında en azında zihinsel bir ayrılığın bulunması gerekir. Oysa
zorunlu varlık hiçbir şekilde bileşiklik içermemektedir. Ayrışmayı varsayabileceğimiz her türlü ihtimal
de zorunlu varlığın zorunluluğuyla çelişen bir sonuca götürmektedir.1 O hâlde zorunlu varlık, hiçbir
şekilde bileşiklik içermemesi anlamında bir olduğu gibi zorunlu olmakla nitelenen varlığın tek olması
anlamında da birdir.
Dikkat edilirse İbn Sina zorunlu varlık düşüncesine dış dünyadaki varlıkların çokluğundan
ulaşmıştır. Çünkü hareket noktası; mevcut, hudûs ve imkân kavramlarıdır. Çokluktan birliğe
ulaşıldığından zorunlu varlığın varlığını tespit aynı zamanda onun ilke olmasının da tespitidir. Bu
durumda şu soru ortaya çıkar: Zorunlu varlık şeyleri nasıl var etmiştir?
Yukarıda zorunlu varlığın gerek basitlik gerekse teklik anlamında bir olduğu belirtildi. Bu,
zorunlu varlığın bileşikliği gerektirecek sıfatlara da sahip olamayacağı anlamına gelir. Bu durumda
İbn Sina’nın ulaştığı zorunlu varlığın, zâtı itibariyle zorunlu olduğu gibi sıfatları açısından da zorunlu
olması gerekmektedir. Diğer deyişle zorunlu varlığın söz gelişi kelamcıların düşündüğü gibi birbirinden
zihnen dahi farklı sıfatlara sahip olması mümkün değildir. Tabii ki, çokluktan hareketle zorunlu varlığa
ulaştığımızda sayısız mümkün mevcutların varlığını ondan aldığını varsayabiliriz. Fakat çokluğun
zorunlu varlıkla ilişkisi onun birliğiyle çelişmeyecek şekilde olması gerektiği gibi kendinde herhangi bir
gayr-ı makûllüğü de barındırmamalıdır. Bu durumda çokluğun zorunlu varlık sayesinde meydana gelişi
ya zorunlu varlığın onları yokluktan çıkarması ya da onların zorunlu varlıktan sudûr etmesi yani onun
kendisinden varlık alması şeklinde olmalıdır. Sırf yokluktan bir şeyin var olması makûl olmadığından
1 Ayrıntı için bk. İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifâ Metafizik, çev. Ekrem Demirli-Ömer Türker (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005), II, 94-99.
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geriye ikinci şık kalmaktadır. Bu nedenle “zorunlu varlıktan şeyler nasıl var olmuştur” sorusunu “mutlak
birlikten şeyler nasıl var olmuştur” şeklinde de sormak mümkündür. Şeylerin zorunlu varlığın birliğiyle
çelişmeyecek şekilde ondan sudûru da ancak ondan sırasıyla varlık kazanmalarıyla olabilir. İşte İbn
Sina’yı “birden bir çıkar” ilkesine ulaştıran akıl yürütme budur. Yani bir şey bütün bakımlardan
birse ondan birden çok şeyin var olması mümkün değildir ve mutlak bir sahibi bir şeyden yalnızca
bir şey var olabilir. Zorunlu varlık, zorunluluğu nedeniyle herhangi bir şekilde eksiklik içermediği ve
bütün bakımlardan tam olduğundan ondan sudûr edecek şeyin sadece zât bakımından ondan sonra
gelmesi gerekir. Diğer deyişle zorunlu varlığın kendisinden çıkan ilk mümkünle birlikte ortaya çıkan
çokluk, nedensel bir ilişki içinde var olur. Böylece İbn Sina “birden bir çıkar” ilkesini nedenselliğin de
temeli haline getirerek zorunlu varlıktan çıkan ilk mümkünden sonraki sudûr sürecini her bir varlığın
sonrakinin nedeni olması şeklinde düzenler. Şu halde “birden bir çıkar” sözü, İbn Sina’ya göre zorunlu
varlıktan yani Tanrı’dan nedensel bir ilişkiyle tek bir mümkün varlık çıkar ve bu mümkün ile Tanrı
arasında varlık bakımından ayrılık (mübâyenet) vardır anlamına gelir.
Sadreddin Konevî, “birden bir çıkar” düşüncesini İbn Sina’nın açıkladığı şekilde mutlak birlik
sahibi Tanrı’dan zorunlu olarak tek bir şeyin çıkabileceği anlamında ilke olarak kabul eder. Fakat Konevî
bu ilkenin yorumunda İbn Sina’dan farklılaşır. İbn Sina, Tanrı’dan çıkan ilk varlığın genel varlık değil,
birinci akıl olarak özelleşen özel bir varlık olduğunu söyleyerek Tanrı ile ilk sudûr eden mümkün mevcut
arasında varlık bakımından ayrılık öngörmüştü. Konevî’ye göre de birin birden başkasını ortaya çıkarıp
var etmesi mümkün olmadığından Tanrı’dan yani zorunlu varlıktan sudûr yoluyla yalnızca bir varlık
çıkabilir. Konevî Tanrı’dan sudûr eden bu varlığa “genel varlık” (el-vucûdu’l-‘âm) adını verir. Bu varlık,
birinci akıl denilen ilk mümkün mevcut ile diğer mevcutlar arasında ortak olan varlıktır. Bununla
birlikte Konevî özellikle Tanrı’dan çıktığını söylediği “genel varlık” ile filozofların kullandığı haliyle
“genel varlık” kavramının aynı olmadığına dikkat çeker. Çünkü filozoflar “genel varlık” kavramıyla
ikinci makûllerden kabul ettikleri ve Tanrı da dâhil bütün mevcutlara ancak dereceli eşitlikle yüklenen
(müşekkek) varlık kavramını kastederler. Bu nedenle filozoflardaki genel varlık kavramı, yalnızca “dışta
sübût” anlamına gelir. Oysa Konevî varlık kavramıyla filozofların kastettiği anlamı da kuşatacak
şekilde tek bir varlık anlamını yani Tanrı’nın varlığını kasteder. Bu durumda Konevî’yi İbn Sina’dan
farklılaştıran şey, esas itibariyle Tanrı’dan çıkan genel varlık ile Tanrı arasında herhangi bir mübâyenet/
ayrılık görmeyerek bu varlığı Tanrı dışındaki belirli bir mevcudun varlığından veya zâtından ibaret
görmemesidir. Bu nedenle Konevî’ye göre gerçekte yalnızca Tanrı’nın varlığı vardır ve Tanrı dışındaki
mevcutlar, O’nun ilmindeki hakikatlerine varlık kazanmaktan başka hiçbir şey eklemeyerek mevcut
olurlar. Dolayısıyla Tanrı’nın ilmindeki bu hakikatlerin mevcut olması gerçekte Tanrı’dan sudûr eden
varlıkla nitelenmelerinden ibarettir. Tanrı’nın ilmi de ezelî olduğundan söz konusu hakikatler veya
sâbit aynlar ezelde ne iseler o olarak var olurlar.
Şu hâlde Konevî’nin yorumu, varlığın birliğine dayalıdır. İbn Sina’dan farklılaşmasının nedeni
ise şudur: İbn Sina, illeti sayesinde var olan her bir mümkün mevcudun varlığı ile illeti arasında
ayrılık öngördüğünden varlığın kavramsal birliğini kabul etse bile tahakkuk etmiş hâliyle çokluğunu
düşünmektedir. Konevî ise varlığı birliği ifadesiyle, kavramsal birliğin yanı sıra tahakkuk etmiş varlığın
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da tekliğini ve bunun da Tanrı’nın varlığından ibaret olduğunu kasteder.2 Dolayısıyla Konevî, “birden
bir çıkar” ilkesini, Tanrı’dan yalnızca ve daima “genel varlık sudûr eder” şeklinde açıklar. Bu yorum ise
Konevî düşüncesini bir yönüyle İbn Sina’ya bağlarken bir yönüyle ondan esaslı bir şekilde farklılaştırır.
İbn Sina’ya bağladığı yön, Tanrı’nın yaratmasının esasında sudûr yoluyla varlık vermesi ve Tanrı’dan
tek bir şeyin çıkmasıdır. İbn Sina’dan ayırdığı yön ise Tanrı’dan çıkan varlığın kesintisizliğidir. Konevî
bu kesintisizliği yine İbn Sina gibi meşşâî filozoflardan tevarüs ettiği başka bir ilkeye bağlayarak
temellendirir: “Bir şey zâtı gereği bir şeyi gerektiriyorsa zâtı var olduğu sürece onu gerektirmeye devam eder.”
Buna göre Tanrı, sudûr düşüncesinde de ifade edildiği üzere zâtı nedeniyle varlık veriyorsa zâtı var
olduğu sürece varlık vermeye devam edecektir. Bu durumda sudûr teorisinde olduğu gibi mümkünler
hiyerarşik olarak varlıkta önce olanın sonra olana varlık vermesi yoluyla değil, doğrudan Tanrı’nın varlık
vermesi yoluyla var olacaklardır. Varlık bakımından öncelik sonralık ilişkisi ise herhangi bir nesnedeki
varlık hükümleri ile imkan hükümlerinin nispetine göre belirlenecektir. Diğer deyişle öncelik-sonralık
ilişkisini tayin eden şey, sâbit aynların varlığı alma kabiliyetleridir. Böylece Konevî sudûr düşüncesini
nedensellikten arındırarak benimsemekte ve İbn Sina’da nedensellik prensibini temellendiren “birden
bir çıkar” ilkesini tam tersine nedenselliği çürütecek şekilde açıklamaktadır. Fakat bu açıklama, “mutlak
birlik sahibi şeyden yalnızca bir şeyin çıkabileceği” anlamıyla çelişmemektedir.
Bu yorumun Konevî’nin metafiziğindeki en önemli işlevi, Tanrı-âlem veya birlik-çokluk ilişkisinin
açıklamasında görülür. İbn Sina’nın düşündüğü anlamda katı bir nedensellik, birinci aklın dışındaki
bütün mevcutlar ile Tanrı arasındaki ilişkinin daima vasıtalı olmasını gerektirir. Oysa dinî metinlerin
zahiri, Tanrı ile herhangi bir yaratılmış arasındaki ilişkinin vasıtasız olduğunu ifade etmektedir. Bu
nedenle kelamcılar, kâdir-i muhtâr Tanrı anlayışını savunmuşlardır. Aynı duyarlılık, Konevî’de de
görülmektedir. Konevî, yaratmanın kelamcıların düşündüğü gibi yoktan olmayıp Tanrı’dan varlığın
sudûr etmesi yoluyla olduğunu savunmuştur. Fakat filozofların benimsediği nedenselliğin de Tanrı’yı
işlevsizleştirmek anlamına geleceğini düşünmüştür. Böylece her bir nesnenin ezelî mahiyetine varlık
veren bir Tanrı tasavvuruna ulaşmış ve varlığın sürekliliğini Tanrı’nın sudûr eden varlığın sürekliliğine
dayandırmıştır.

2 Bk. Sadreddin Konevî, Vahdet-i Vücud ve Esasları en-Nusûs fi tahkîki tavri’l-mahsûs, çev. Ekrem Demirli (İstanbul : İz Yayıncılık,
2002), s. 92-97.
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Konevî’de Rüyâ Anlayışı
Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ
Rüyâ; yorumlanma, esbâb-ı ilimden olma, ya da olmama bakımından sûfîlerden filozoflara ve ilim
adamlarına kadar pek çok kimsenin dikkatini çekmiştir. Rüyâ, Kur’an ve sünnette geçen, dînî nasslarda
yorumuyla ilgili açılımlar getirilen bir husustur. Biz bu tebliğimizde Sadreddin Konevî’(ö.673/1274)’nin
rüyâ ve yorumu konusunu incelemek istiyoruz. Konunun dinî alt yapısının anlaşılması bakımından
Kur’an, sünnet ve tasavvufta rüyânın yeri, değeri ve önemine kısaca temas ettikten sonra Konevî’nin
rüyâ anlayışına geçeceğiz.
Bilindiği gibi rüyâ, uyku hâlinde zihinde beliren düşünce ve olaylardır. Rüyâ uykuda iken insan
nefsinin zâhirî duygulardan olduğu gibi bâtınî kuvvetlerle çekişmekten ve meşgul olmaktan sıyrılarak
bir anda kendisinin rûhânî zâtını mânevî bir idrakle anlaması ve gaybdan kendi zâtına akseden bilgilere
vukûf kesb etmesidir. İnsânî rûh vâsıtasız telakkî ettiği bu bilgileri birbirine benzeyen kalıplara sokar.
Birbirine benzeyen kalıplar yoruma ihtiyaç duyar.
A. KUR’AN’DA RÜYÂ
Rüyânın yoruma bağlı olarak delil oluşuna dâir Kur’an’da örnekler vardır. Nitekim Yûsuf,
İbrâhîm ve Hz. Peygamber’in rüyâları bu türdendir:
1- Hz. Yûsuf’un Yûsuf Sûresinde Anlatılan Rüyâsı
Hz. Yûsuf’un, çocukluğunda on bir yıldızla güneş ve ayı kendisine secde ederken gördüğü
rüyâsı, babası Ya’kub (a.s.) tarafından onun peygamber olacağı şeklinde yorumlanmıştı.1 Sâdık rüyâ
gören Hz. Yusuf, Kur’an’ın haber verdiğine göre, aynı zamanda iyi bir rüyâ yorumcusuydu. Nitekim
hapisteki arkadaşının rüyâsını yorumlaması ve arkadaşının hapisten kurtulması, ardından arkadaşının
delâletiyle Mısır melikinin gördüğü rüyâyı isabetle yorumlaması bu türdendir. Bütün bu olaylar, Yûsuf
sûresinde detaylarıyla anlatılmaktadır. 2
2- Hz. İbrâhim’in Sâffât Sûresinde Anlatılan Rüyâsı
Hz. İbrâhim’in rüyâsında oğlunu boğazladığını görmesi ve bunu kendisiyle paylaştıktan sonra
onu kurban etmek üzere yatırması ve ardından ihsan-ı ilâhî olarak bir koç armağan edilmesi, müteakiben
rüyâlarını sadakatle gerçekleştirenlerin mükâfâtlandırılacağının bildirilmesi Hz. İbrâhim’in rüyâ ile
imtihanıdır.3

1 Yûsuf, 12/4.
2 Yûsuf, 12/36-49.
3 es-Sâffât, 37/100-107
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3- Peygamberimiz’in Feth Sûresinde Anlatılan Rüyâsı
Rasûlullah (s.a.), rüyâsında emniyet içinde ve tıraşlı olarak ashâbıyla birlikte Mekke’ye
girdiklerini görmüş ve bu durumu onlara haber vermişti. Bunun üzerine çıkılan seferde o sene fetih
müyesser olmamış, Hudeybiye’den geri dönülmüştü. Fetih ancak ertesi sene gerçekleşmişti. Nitekim
Peygamberimiz’in (s.a.) bu rüyâsı Feth sûresinde şöyle anlatılır: “Andolsun ki Allah, elçisinin rüyâsını
doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, korkmadan
Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih
verdi.”4
B- HADİSLERDE RÜYÂ
Peygamberimiz’in nübüvvetinin başlangıcı ve ilk altı ayı, rüyâ yoluyla gelen vahiyle olmuştur.
Nitekim Allah Rasûlü “Sâdık rüyâ, nübüvvetin 1/46’sı; 46’da biridir”5 buyurmuştur. Buhârî’nin Bed’ü’lvahy bölümünde Hz. Âişe vâlidemiz: “Allah Rasûlü’ne vahyin başlangıcı, rüyâ-yı sâdıka şeklinde
olmuştu. Gördüğü her rüyâ, “falaku’s-subh”/sabah aydınlığı gibi çıkardı.”6 diye anlatmaktadır.
Hz. Peygamber gördüğü rüyâları ashâbına anlatır, onlardan rüyâ görenlerin rüyâlarını dinler
ve yorumlardı.7 Bu durum rüyâ konusuna gösterilen önemi ve atfedilen değeri gösterir. Müslümanlar
rüyâ konusuna ilgi duymuşlar, sahâbeden günümüze kadar rüyâ ile ilgili pek çok şey anlatılagelmiştir.
Nitekim Hz. Âişe’den gelen şöyle bir rüyâ vardır. O rüyâsında üç ayın hücresine girdiğini görmüş
ve babasına söylemişti. Babası, Rasûlullah’ın onun hücresine defninden sonra kızına: “İşte gördüğün
aylardan biri” demişti.8 Ardından Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer de oraya defnedilince rüyâ tam olarak
gerçekleşmiş oldu.
Hz. Peygamber ile birlikte nübüvvet kapısı kapandı. Ancak “mübeşşirât” denilen rüyâ-yı sâdıka/
sâdık rüyâ kapısı açıktır. Nitekim hadîs-i şeriflerde bunu gösteren rivâyetler vardır.9
Rüyâ vukûu umumî, hükmü husûsî bir şeydir. Hadislerde zikredildiği şekilde rüyâ genelde üç
tür olarak bilinir:
1-Allah’tan olan/Rahmânî rüyâlar. Bu tür rüyâ sahibleri kendilerine misâlî sûretler şeklinde
ulaşacak ilâhî bilgileri, rûhânî tecellîleri ve Hakk telkinlerini melekler aracılığıyla telakkî ederler.
Bunlara sadık rüyâlar/mübeşşirât denilir. Bunlar açıktır, çoğu zaman tâbire ihtiyaç duyulmadan yol
gösterici özellik taşır.

4 el-Feth, 48/27.
5 Buhârî, Ta’bir, 2, 4, 10, 26.
6 Buhârî, Bed’u’l-vahy, 1; Müslim, Îman, 73; Tirmîzî, Menâkıb, 7; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI,153, 232.
7 Buhârî, Ta’bîr, 48.
8 Hâkim, Müstedrek, Kitâbu’l-meğâzî ve’s-serâyâ.
9 bkz. Müslim, Rüyâ, 7
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2-Şeytandan olan/şeytânî rüyâlar: Bu rüyâlar adğâsu ahlâm yâni karmakarışık, mânâsız boş
şeylerdir ki, bunları anlatmak ve tâbir etmek tavsiye edilmez.
3- Hadîsü’n-nefs yâni kişinin hayâl ve kuruntularından ya da kendi kendisiyle konuşmasından
oluşan nefsânî rüyâlar.10 Bu tür rüyâlar, görme sırasında görene hâkim olan, sıfat ve baskın hâlin eseri,”11
bir kısım hayâl ve ihtiyaçlar sonucudur. Züğürt adamın hazineler görmesi, tuzlu yemek yiyenin kendini
pınar başlarında görmesi gibi. Halk arasında: “Aç tavuk kendini buğday ambarında görür” sözü bu
mânâyadır.
C- TASAVVUFTA RÜYÂ
Tasavvuf klâsiklerinden bâzısında rüyâ konusu şöyle işlenmektedir:
1- Ebû Bekir Kelâbâzî (ö. 380/980) et-Taarruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf:
Sûfîlerin rüyâyı tasdik ile mümin için önemli bir bilgi yolu ve kaynağı olduğunu söyler. Eserinin
70. bâbında rüyâ başlığı ile açtığı kısımda ise Ebû Bekir Kettânî, İbn Cellâ, Yûsuf b. Hüseyin gibi ünlü
sûfîlerin, Hz. Peygamber’i ve başka şahısları rüyâlarında görmelerine ve yorumlarına yer verir.12
2- Abdulkerim Kuşeyrî (ö.465/1072) er-Risâle isimli eserinde rüyâyı müstakil bir bölüm
olarak işlemektedir. Kuşeyrî rüyâyı bir nevî keramet olarak görmekte, kalbe gelen hâtır ve muhayyile
ile tasavvur edilen bir hal olarak değerlendirmektedir. Uyku hâlinde bir kimsenin kalbine gelen hâtır;
yani söz ve duygular, bazen şeytan cihetinden, bazen nefs tarafından, bazen de melek tarafından olur.
Kuşeyrî rüyâyı bilgi edinme yollarından birisi olarak değerlendirir.13
3- Muhammed Gazzâlî (ö.505/1111) İhyâu ulûmi’d-dîn adlı eserinde, “rüyâda keşf yoluyla
ölülerin hallerinden bilinenler” başlığı altında rüyâ konusunu işler. Rüyâ ve gaybı uykuda bilmeyi, Allah
Teâlâ’nın hayrete şâyân sanatı ve insanın garib fıtratı olarak görür. Ona göre rüyâ, melekût âleminin
en açık delillerindendir. Kalbi ve kalbin inceliklerini bilmeyenler bunlardan habersizdir. Kalb eşyânın
asıllarını gösteren bir ayna gibidir. Allah’ın yarattığı ve yaratacağı her şey levh-i mahfûzdadır. Hepsi
orada yazılmıştır. Fakat gözler onu göremez. Levh bir ayna gibidir. Bütün sûretler oraya nakşedilmiştir.
Ancak levh-i mahfûzdaki yazıların bizim bildiğimiz yazılar türünden olduğunu sanmak yanlış olur. Bir
aynanın karşısına başka bir ayna konulursa o aynadaki sûretler oraya da akseder. Aynalar arasında
perde olursa görüntü yansımaz. Kalb, karşısındaki aynada olanları kabul eden bir ayna, levh de bütün
mahlûkların bulunduğu aynadır. Kalbin şehvet ve dünya ilgisi, onun perdelenmesine sebep olur. Nasıl
esen bir rüzgar perdeyi savurursa, kalb aynası üzerindeki perde de zaman zaman savrulur. Bu uykuda
iken gördüğümüz rüyâlar türünden keşiflerdir. Rüyânın Gazzâlî nezdinde bilgi kaynağı olarak önemli
yeri vardır.14
10 Buhârî, Ta’bîr, 26; Müslim, Rü’yâ, 6; Tirmizî, Rü’yâ, 1, 7, 10; İbn Mâce, Rü’yâ, 3; Dârimî, Rü’yâ, 6; İbn Hanbel, II, 395.
11 Bkz. Konevî, el-fükûk-Fusûsu’l-hikem’in sırları, trc. Ekrem Demirli, İstanbul, 2002, s. 69
12 Trc. Süleyman Uludağ, Doğuş Devrinde Tasavvuf, İstanbul, 1979, s. 89, 214-215, 217.
13 Haz. Süleyman Uludağ, Kuşeyrî Risâlesi, İstanbul, 1978, s. 505-517.
14 İhyâu ulûmi’d-dîn, Mısır, ts, IV, 490.
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4- Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî (ö.632/1234) Avârifu’l-maârif adlı eserinde rüyâ konusuna
yer vermiştir. Sühreverdî: “Allah bir insanla karşılıklı konuşmaz. Ancak vahiy ile yâhud perde
arkasından konuşur. Ya da bir elçi gönderir dilediğini vahyeder. O hakîmdir, yücedir.”15 âyetinde
geçen elçi gönderme ile vahiy indirmeyi peygamberlere; perde gerisinden ilham ederek konuşma ile
sahibini görmeden işitilen bir sesle konuşma ve rüyâda bildirmeyi ise şeyhlere ve ilimde rüsûh kesbetmiş
âlimlere has bir yöntem olarak değerlendirir. Yine Sühreverdî, eserinde insanın iç dünyasının nefsânî
hevâ ve isteklerden, dünya sevgisinden temizlenmesinin, kin ve hasedden arınmasının sadık rüyâ
görmeyi sağlayan bir temizlik olduğuna dikkat çeker. Rüyânın bir bilgi yolu olmakla berâber yorumunun
mürşid tarafından yapılması gerektiğinin üzerinde durur.16
5- Muhyiddîn İbn Arabî(ö.638/1240) el-Futuhâtü’l-Mekkiyye: Konevî’nin hocası
olan müellif bu eserinde hayal âlemi ve hayal ilmi başlığı altında rüyâ konusunu geniş bir biçimde
incelemektedir. Hayal âlemi en büyük berzah ve orta mertebe olarak değerlendirilir. Orası bereketli,
verimli, hükmünü bütün âlemlere yayan soyut mânâlar âlemidir.17 Ona göre rüyâ, Allah Teâlâ’nın melek
vasıtasıyla hakîkât ve kinâye olarak kulun şuurunda uyandırdığı enfüsî idrakler ve vicdânî duygulardır.
Ya da şeytanî telkinlerden kuru ve yaş karışık hayallerden ibârettir. Rüyâ uyanık halde içimizden geçen
hâtıralara benzer. Görme işi/rü’yet âfâkî ve gözle olduğu gibi, rüyâ ise enfüsî ve kalble olur. Bu itibarla
sadık rüyâ, peygamberlerin ve onlara tâbî sadık kimselerin ve nadir olarak da başkalarının gördüğü
enfüsî misallerdir ki bunların âfâkî ve hâricî medlûlleri vardır.18
6- Mevlâna Celâleddîn Rûmî (ö.672/1273) Mesnevî adlı eserinde rüyâyı bilgi kaynağı
olarak gören sûfîlerdendir. Eserinin ilk cildinde padişah ve câriyesi hikayesinde, padişahın hastalanan
cariyesini tedavi için rüyâya yatarak rüyâda işaret edilen tabîb-i ruhânî aracılığıyla tedavi etmesini
anlatmakta ve yer yer rüyâyı değerlendirmektedir. Nitekim Mesnevî’yi şerheden Bursalı İsmail Hakkı
da eserinde rüyâyı bilgi aracı olarak ifâde etmektedir: Sâlikin nefs-i emmâre ve levvâmeden nefs-i
mülhemeye yükselmesi ilham mertebesine çıkışı demektir. Ki bu mertebede rüyâyı tâbire hâcet kalmaz.
Zîra ilhâm-ı ilâhî kâfidir.19
7- İbn Haldun (ö. 808/1406) Mukaddime: Tarih felsefesi konusunda önemli bir yeri olan
ve tasavvufî konulara da ilgi duyan İbn Haldun rüyâyı gaybı idrâk yollarından biri olarak görür ve
şunları söyler: Rüyâ; uykuda iken nefsin zâhiri duygulardan olduğu gibi, bâtınî kuvvetlerle çekişip
meşgûl olmaktan sıyrılarak bir anda kendisinin ruhânî zâtını mânevî bir idrak ile anlaması ve gaybdan
kendisine akseden bilgilere vukûf kesbetmesidir. İnsânî rûh vâsıtasız olarak telakkî ettiği gaybî
bilgileri muhayyileye sunar. Muhayyile bu mânâları birbirine benzeyen kalıplara sokar. Bu takdirde
rüyâ yoruma muhtac olur. Nefs-i nâtıka maddîlikten sıyrılarak o anda gaibden aldığı mânâları idrak
etmeden önce, zâhirî duygular vasıtasıyla aldığı ve hâfızasında sakladığı sûretleri tahlil ve terkîb ederse
rüyâ karmakarışık olur.20
15 eş-Şuarâ, 42/51.
16 Trc. H. Kamil Yılmaz-İrfan Gündüz, Tasavvufun Esasları, İstanbul, 1993, s. 454,517
17 Beyrut, Dâru sadr, ts, II, 309 vd. ,trc. Ekrem Demirli, Futuhât-ı Mekkiyye, s. 135-146.
18 a.e. II 35 vd.
19 Rûhu’l-Mesnevî, nşr. İsmail Güleç, İstanbul, 2004, s. 205, 217 vd.
20 Mukaddime, İstanbul, 1954, I, 271.
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Bazı sûfîler rüyâyı seyr u sülûk ile ilgili bilgi yollarından biri olarak görür; ondan manevî
terakkîye işaretler çıkarır; bazıları ise rüyâyı esbâb-ı ilimden saymaz.
D- KONEVÎ’DE RÜYÂ
Rüyâ görmek, rüyâ yoluyla bilgi almak ya da Allah Rasûlü ve diğer Allah dostlarına mülâkî
olmak, sûfîler için bir mazhariyet sayılmıştır. Rüyâ kadar rüyânın yorumu da önem arzeder. Yorum
için te’vîl ve ta’bîr kelimeleri kullanılır. Te’vîl Arapça’da “dönmek” anlamına “evl” kökünden; “ta’bîr”
“geçmek” anlamına gelen “ubûr” kökünden alınmıştır. Görülen rüyânın aslına döndürülmesi te’vîl,
rüyânın zâhirinden bâtınına geçmek ta’bîrdir.
Konevî en-Nefehâtü’l-ilâhiyye21 ve el-Fukûk fî esrâr müstenidâti hikemi’l-fusûs22 adlı eserlerinde
de yer verdiği rüyâ konusunu en geniş ve kapsamlı bir biçimde Şerhu’l-erbaîn hadîsen / Kırk Hadis
Şerhi23’nde işler. Eserde rüyâ ile ilgili üç hadîsin şerhini yapar. Onlar da şu hadislerdir:
1- İlk hadis rüyâ görmenin zamanı ile ilgilidir. Allah Rasûlü buyurur: “Rüyâların en sâdıkı, seher
vaktinde görülenidir.”24 Bu rüyânın yorumu ile ilgili Konevî şunları söyler: Seher, gecenin son, gündüzün
ön vaktidir. Gece, gayb ve zulmet mazharı; gündüz keşf ve aydınlık zamanıdır. Seher keşf ve aydınlığın
başlangıcı olduğundan seher vaktinde görülen rüyânın, tahakkuk ve zuhûru yakın demektir. Şekillerle
sembolize edilen rüyânın hakîkati, his âlemi denilen bu âlemde zuhûru ile tamamlanarak meyvesini
vermiş olur.
2- İkinci hadîs rüyâda Rabbın görülmesiyle ilgili rivâyetlerdir. Allah Rasûlü (s.a.) şöyle buyurur:
“Rabbimi en güzel sûrette gördüm. Bana: «Yâ Muhammed!» dedi. Ben de: «Buyur yâ Rabbi!» dedim. Buyurdu
ki: «Mele-i a‘lânın hangi konuda çekiştiğini bilir misin?» Ben de: «Bilmem.» dedim. Allah Teâlâ iki elini iki
omuzum arasına koydu da ben O’nun ellerinin serinliğini göğüslerimde hissettim.”
Bir başka rivâyette şöyle buyurmuştur: “İki elini sırtıma koydu. Göklerde ve yerde, ya da doğu ile
batı arasında bulunanların ilmini bildim. Allah Teâlâ sordu: «Mele-i a‘lânın hangi konuda çekiştiğini bilir
misin?» Dedim ki: «–Evet keffâretler, dereceler, adımları cemâate yöneltme, abdestte parmak aralarına suyu
ulaştırmak için hilâlleme ve namazdan sonra diğer namaz için bekleme konularında çekişir/yarışırlar. Her kim
bu konulara dikkat ederse hayır üzere yaşar ve hayır üzere ölür. Anasından doğduğu gündeki gibi günahsız
olur.» Allah Teâlâ buyurdu: «Yâ Muhammed!» Allah Rasûlü de: «–Buyur, emret yâ Rabbi» diye karşılık
verdi. Allah Teâlâ devamla buyurdu ki: “–Namazı kıldığın zaman şöyle duâ et! Allah’ım, Sen’den bana hayır
işletmeni, münker/kötü şeyleri terk etmeyi ve yoksulları sevmeyi nasîb etmeni isterim. Kullarına bir fitne/
imtihan murâd ettiğin zaman, beni fitneye dûçâr olmaktan korumanı dilerim.” 25

21 İlâhi Nefhalar, Trc. Ekrem Demirli, İstanbul, 2002, s. 158-162.
22 Fusûsu’l-hikemin Sırları, trc. Ekrem Demirli, İstanbul , 2002, s. 41-44, 67-72.
23 Kırk Hadis Şerhi, Nşr. H. Kamil Yılmaz, İstanbul, 1990, s. 33, 87-150.
24 Tirmizî, Rü’yâ, 3; Dârimî, Rü’yâ, 9; İbn Hanbel, III, 93.
25 Krş. Tirmîzî, Tefsîr, Sad -38; İbn Hanbel, Müsned, V, 367; Dârimî, Sünen, Rüyâ, 12.
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Hadisin buraya kadar olan rivâyetleri mütedâvel ve birinci dereceden kaynaklarda yer aldığı
hâlde bundan sonraki rivâyetin özellikle şu kısmı mütedâvel kaynaklarda bulunamamıştır. Rivâyetin bu
bölümü şu şekildedir: “Dün gece rüyâmda Rabbimi genç bir delikanlı sûretinde gördüm. Altından yapılmış bir
koltuk üzerinde oturuyordu. Başında altından bir tâc, iki ayağında altından nalinler vardı. Hemen peşinden
gelen kısım ise yukarıdaki temel kaynaklarla aynıdır. Konevî bu hadisin yorumunda vahdet-i vücûd
düşüncesinin varlığı îzâh için kulladığı merâtib-i vücûd denilen varoluş düşüncesiyle açıklar. Hazarât-ı
hams denilen bu beş mertebeyi mücerredden müşahhasa; yukarıdan aşağı doğru şöyle sıralar:
Gayb âlemi,
Ruhlar âlemi,
İnsân-ı kâmil âlemi,
Hayâl âlemi/misâl âlemi,
Şehâdet âlemi oluşturur.
Gayb âlemi, isim, sıfat ve mücerred mânâları kapsayan Hakk’ın ilminin ihâtâ ettiği âlemdir. Bu
âlemin en aşağısında his âlemi denilen şehâdet âlemi vardır. Gayb ile şehâdetin tam orta noktasında,
vasat âlem de denilen insân-ı kâmil âlemi vardır. Orta âlem/insân-ı kâmil ile gayb âlemi arasında, gayb
âlemine nisbeti daha güçlü olan ruhlar âlemi yer almaktadır. Yine vasat/orta âlem ile şehâdet/his âlemi
arasında hayâl âlemi denilen bir âlem daha vardır ki; bu âlemin şehâdet âlemine nisbeti daha güçlüdür.
Hakk’a nisbet edilen merâtib-i vücûd tahsîs ve iştirak yoluyla bu beş mertebeye tâbîdir.
Konevî bu hadisin yorumunu, âdemoğlunun Hakk’ın sûretinde yaradılmış olmasıyla
irtibatlandırır. İnsan hakîkatinin vücûd ve imkân îtibâriyle bu hadisle irtibatı bulunduğuna; vücûbun
Hakk’a imkânın da Âdem’e nisbetine dikkat çeker. Konevî şeytanın rüyâda insanlara Hz. Peygamber
sûretinde zuhûr edemediği hâlde, nasıl olup da her şeyden daha yüce olan Hak sûretinde görünüp hitâb
edebildiğini; insanların da Hakk’ı gördüklerini, hitâbını duyduklarını sandıklarını sorar ve ardından
şöyle cevap verir:
a- Her akıllı kimse bilir ki Hakk’ın -Peygamber’in aksine- şeytân ile benzerliğe sebep olabilecek
muayyen bir sûreti yoktur. Peygamber’in ise belirli bir sûreti vardır.
b- Hak hikmeti gereği dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Dolayısıyla şeytanın
rüyâda Hakk sûretinde görülmesinin bir îzâhı vardır. Zâten uyku âlemi, berzah âlemidir. Mücerred
hakîkatleri temsîl için rüyâda görünen sûretler onların mazharı ve perdesidir.
3- Üçüncü hadîs rüyâda Nebî (s.a.)’ı görmekle ilgilidir. O buyurur ki: “Rüyâsında beni gören,
gerçekte görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim sûretime giremez.” Farklı bir başka rivâyette ise: “Beni gören
hakkı/gerçeği görmüş gibi olur. Çünkü şeytan benim gibi temessül edemez/görünemez” buyrulur.26
Konevî’ye göre Hz. Peygamber’i rüyâda görmenin ölçüsü, onu sahîh nakille sâbit olan hilyesine
benzer bir şekilde görmektir. Birileri Hz. Peygamber’i yaşadığı sıradaki sûretine muhâlif bir şekilde
26 Buhârî, İlm, 38; Edeb, 1090; Ta’bîr, 10; Müslim, Ru’yâ, 10, 11; Tirmizi, Ru’yâ, 4, 7; İnb Mâce, Ru’yâ, 2; Dârimî, Ru’yâ, 4; İbn Hanbel,
I, 375, 400, 440; II, 232, 411, 442.
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meselâ; uzun boylu ya da çok kısa, kumral veya yaşlı, fazla esmer görse; gerçekte Hz. Peygamber’i
görmüş olmaz. Rüyâyı gören kimsenin Hz. Peygamber’i gördüğüne kesin sûrette kani olması yeterli delîl
değildir.
Konevî rüyâda görülen Hz. Peygamber sûretinin, İslâmî hükümlerden birinin sıfatı, ya da
şerîatın sûreti olduğunu belirtir. Bunun böyle olduğunu o, gerek kendisinde, gerekse pek çok insanda
tecrübe ettiğini; şeyhlerinden bunu teyid eden farklı rivayetler duyduğunu kaydeder. Nitekim kendisi
Bağdad’ın Moğollar tarafından alındığı gece, sabah uykusunda şöyle bir rüyâ gördüğünü anlatır: Hz.
Peygamber (s.a.) kefenlenmiş ve tabuta konmuştu. Bazı insanlar onun tabutunu bağlıyorlardı. Başı
açıktı, saçları nerede ise yere değecekti. Onlara dedim ki: “Ne yapıyorsunuz?” Dediler ki: “O öldü,
defnetmek istiyoruz.” Kalbime onun ölmediği duygusu düştü. Dedim ki: “Ben onun yüzünü ölü yüzü
gibi görmüyorum. Durum aydınlığa kavuşuncaya kadar sabredin.” Yüzüne yaklaştım, hafifçe nefes
aldığını gördüm. Bağırarak onları yapmaya çalıştıkları işten men’ettim. Büyük bir korku ile uyandım.
Daha önceki tecrübelerim sâyesinde rüyânın anlamını bildim. Bu İslâm âleminde meydana gelen büyük
bir olayın/felâketin sembolüydü. Moğolların Bağdad’a ulaştıkları haberini duyunca içime Bağdad’ın
alındığı korkusu düştü. Târihi yazdım. Olaya şâhid olmuş, pek çok ehl-i hıbre/uzman, Bağdad’ın aynı
gün alındığını haber verdi. Rüyâ benim yorumladığım şekilde gerçekleşmiş oldu.
Konevî birden fazla kere Hz. Peygamber’i rüyâsında aslî sûretinde gördüğünü; Peygamber’in
rüyâda haber verdiği şeylerin değişmeden apaçık bir nass gibi gerçekleştiğini belirtir; hatta Hz.
Peygamber’den rivâyetlerde bulunduğunu nakleder.
Konevî, hadislerde yapılan rüyâların çeşit sıralamasını ters çevirerek en aşağıdaki rüyâ türünü
en yukarıya getirir:
1- Kalbleri mühürlü, düşük kesimin rüyâları: Mizâcî sapmalara, nefsânî sıkıntılara ve dimâğî
bozukluklara sâhip kimselerin gördükleri rüyâlardır. Bu tür insanların kalblerine, çabucak yok olan
ya da geç gelen ârızî haller dışında önceden nakşolunmuş ya da yeni, hiçbir şey ulaşmaz. Çünkü nefs
sâfiyetten ve Hakk ile muhâzâttan; yani karşı karşıya bulunmaktan uzaktır.
2- Bazen meşgûliyetten kurtulup temizlenen kalblerin rüyâları: Bunlar sâfiyet ve ferağları
sebebiyle zaman zaman mutlak misâl âlemine ittisâl hâsıl ederler. Bu ittisâlleri sırasında idrak ettikleri
her şey bir ışık yansıması gibi kalbden dimağa aksederek yerleşir. Böyleleri, gördüğü rüyâda nefsânî iz
bulursa mizâcın bunda dahli var demektir.
3- Hadîs-i nefsten hâlî, dimağı sağlıklı, mizâcı müstakîm olanların gördüğü rüyâlar: Bu
rüyâların hükmünün meydana gelmesi istîdâda, mahal ve nefsin temizliğine bağlıdır. Bu rüyâlar aksin
asıl sûretiyle yansıması şeklinde olduğundan tâbire ihtiyaç olmaz. Peygamberlerin rüyâsı bu türdendir.
Kalbi Hakk’ın müstevâsı hâline gelenin kalbine bir şey kolay kolay egemen olamaz. Aksine onun kalbi
menba’ hâline gelmiştir. Kalb menba’ındaki bilginin yansıması dimağda gerçekleşir.
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Rüyâların te’vîl gerektirenleri ve gerektirmeyenleri vardır. Te’vîle muhtaç olan rüyâ en düşük
tâifenin rüyâsıdır. Halkın ekmeli sayılanların rüyâsı ise yorum gerekmeyen rüyâlardan da farklıdır.
Misâl âlemi ve özellikleri sâyesinde ruhlar, misâlî mazharlarıyla cesede bürünürler. Nitekim şu
âyet ve hadîslerde temessül konusuna işâret edilir:
“Ona düzgün bir insan sûretinde temessül etti.”27
“Melek bana bazen insan sûretinde temessül eder.”28
“Cennet ve cehennem bana biraz önce şu duvarda arz edildi.”29
“Ona malı zehirli bir yılan olarak temessül eder.”30
“Bu mallar onun için (zekat vermeyen) bir yılan olur.”31
.
Âlemin bir nüshası olması itibâriyle, insandaki hayal gücünün mutlak misâl âlemine nisbeti,
cüz’ün külle, nehrin kollarının, nehre nisbeti gibidir. Nitekim nehre akan kol ona bitişik olduğu gibi,
insanın hâyal âlemi de âlem-i misâle bitişiktir. İnsanlar bu konuda iki gruptur:
a- İnsanların çoğu bu irtibâtı bilmez, farkında olmaz ve bunu araştırmaz.
b- İkinci grup azınlıktır. Bu irtibâtı bilir, araştırır ve ona ilgi duyarlar.
İnsanın hayal gücü ve rüyâlarını etkileyen sayısız âmiller vardır. Bunların bazısı mizâca bağlı,
bazısı mizâç dışıdır. Bunlardan mizâca bağlı bulunanlar, dimağ heyetinin sıhhatiyle alâkalıdır. Rüyâ
sâhibinin mizâcının bozulmasıyla birlikte özellikle dimâğın kötü durumu ve kötü yaşayış etki eder.
Rüyâ bu durumlar itibâriyle şeytanî olur.
Konevî’ye göre kişilerin mizâc özellikleri, içinde bulundukları mekân ve zaman ile rüyâ
sırasındaki duyguları, rüyâya tesir eder. Rüyâların sahîh olanı ile olmayanını tanımak mizâc, zaman,
mekân ve yenilen gıdâlara bağlıdır. Kişilerin rüyâları bulundukları mertebelere göre farklı şekillerde
değerlendirilir.
Mizâcın dışındaki âmiller insanın hayâli ile âlem-i misâl arasındaki ilim ve münâsebetten
oluşan ittisâlin varlığıdır. İnsanın hayâliyle misâl âlemi arasındaki münâsebet, insanın iki cihetinden
biriyle misâl âlemin ittihâdını gerektirir.
Konevî bu durumun pek az kimsenin müşâhede ettiği yüksek bir keşf hâli olduğunu; kendisinin
bu müşâhedenin bazı mazharlarına nâil bulunduğunu; ittisâl kapısından girip mukayyed hayal âlemine,
oradan misâl âlemine ve o âlemin nihâyetine ulaştığını anlatır. Oradan çıkıp ruhlar âlemine, sonra da
nurların çıkış noktasına ulaştığını belirtir.
27 Meryem, 19/17.
28 Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 2.
29 Buhârî, Fiten, 15; Deavât, 34; Müslim, Fazâil, 137; İbn Hanbel, III, 177, 218, 254.
30 Buhârî, Zekât, 3; Tefsîr, 3, 14; İbn Mâce, Zekât, 2; Muvattâ, Zekât, 22; İbn Hanbel, II, 355.
31 Buhârî, Rikâk, 51; İbn Hanbel, I, 460.
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Rüyâ görenle görülen arasında hâl, sıfat, fiil, mertebe ve zât itibâriyle sâbit bir münâsebetin
misâlidir. Bâtın isminin hükümlerinden biriyle mukayyed olan hayal, mutlak misâl âleminde ilmin
gücüne göre temessül eder. Burada her mukayyed hayal, musavvire gücüne, idrâk hâlinin durumuna ve
o sırada kendisine gelen özelliklere göre bir cesede bürünür.
Konevî, üstâdı İbn Arabî’nin nebîlerden, velîlerden ve diğer geçmişlerden dilediğinin rûhu ile
üç tarzda bir araya geldiğini şöyle anlatır:
1. Dilerse o kişinin rûhâniyeti bu âleme iner, şeyh onu misâlî sûreti içinde cesede bürünmüş,
hiçbir eksikliği olmadan dünya hayâtında iken bulunduğu hissî unsurî sûrette idrâk ederdi.
2. Dilerse onu uykuda getirirdi.
3. Dilerse de şeyh kendi beden kalıbından soyutlanıp nefs mertebesindeki taayyünüyle onunla
bir araya gelirdi.
***
İnsanoğlu telkîne açık bir varlık olduğundan, ona dâima iyi güzel şeyler telkîn edilmesi
istenmiş, güzel rüyâlarını anlatılması ve bunların güzelce yorumlanması beklenmiştir. Kötü ve
istenmeyen rüyâların ise anlatılmaması öğütlenmiştir. Nitekim Ebû Saîd el-Hudrî’den gelen bir hadiste
buyrulur: “Biriniz hoşa giden bir rüyâ gördüğü zaman bilsin ki o Allah’tandır. Allah’a hamd etsin ve rüyâsını
söylesin. Hoşa gitmeyen bir rüyâ görürse o şeytandandır ve şeytanın şerrinden Allah’a sığınarak “eûzü” çeksin,
gördüğünden kimseye bahsetmesin, kendisine bir zararı olmaz.”32
Genel telakkîye göre rüyâlar yorumlandıkları biçimde tecellî eder. Nitekim rivâyete göre Yavuz
Sultan Selîm, Mısır seferine giderken Şam’a uğrar ve orada İbn Arabî’nin kabrini ortaya çıkartıp
yaptırdığı gibi hayatta olan kibâr-ı ehlullah ile görüşür. Bunlardan biri Nakşî meşâyıhından olan
Muhammed Bedahşî’dir.
Mısır’ın fethi tamamlandığı sırada Sultan bir rüyâ görür ve rüyâsında: “Muhammed Bedahşî
sefer kıyâfetiyle gelip kendisine arz-ı vedâ eder.” Sultan rüyâyı musâhibi Hasan Can’a anlatır. Hasan
Can da rüyâyı: “Muhammed Bedahşî’nin âhiret âlemine intikâl ettiği” şeklinde yorumlar. Sultan der
ki: “Hasan Can, bilmez misin ki rüyâlar nasıl yorumlanırsa öyle çıkar? Yazın bu târihi! Eğer Şeyh bu
târihten sonra ölmüşse boynun gitti bil, önce ölmüşse ne âlâ!” Aradan birkaç gün geçtikten sonra
Şam vâlisinden bir elçi gelir, bazı hediyeler ve mektup getirir. Mektupta şehrin ahvâli ve şeyhin vefâtı
haberleri yer almaktadır. Mektuptan şeyhin vefât ettiği gecenin rüyânın görüldüğü gece olduğu anlaşılır.
Bunun üzerine Sultan, Hasan Can’a bir kese altın verir. Hasan Can keseyi alırken: “Bu, rüyâyı doğru
tabir edişimizin karşılığı. Cesâretimize; huzûrunuzda rüyâ yorumuna cür’etimize bir ikrâmınız yok mu?”
deyince Sultan güler ve başka atıyyeler verir.33

32 Buhârî, Ta’bîr, 3, 46; Tirmîzî, Deavât, 53; Nesâi, Ta’bîr, 22; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 137; III, 8.
33 Bk. Hoca Sa’deddin, Tâcü’t-tevârih, hzr. İsmet Parmaksızoğlu, Eskişehir, 1992, IV, 134-136.
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Tasavvufta bazı tarîkatlarda mürîdin rüyâlarını, şeyhine başvurmadan yorumlamaması tavsiye
edilir. Çünkü şeyhin bilgi ve tecrübesi daha geniş, Allah’a olan kapısı daha büyük ve açıktır. Mürîdde
tecellî eden rüyâ rahmânî ise şeyh buna rızâ gösterir ve gereğinin yapılmasına izin verir. Değilse
şüphelerini izâle eder. Bununla birlikte bazı tarîkatlerde rüyâ esbâb-ı ilimden olmadığı gerekçesiyle
“rüyâyı bırak, rü’yete bak” ifâdeleriyle bu işe pek itibar etmezler.
NETÎCE
Temel dînî kaynaklar, tasavvuf klasikleri ile Konevî’nin eserlerine bir tebliğ çerçevesinde genel
bir bakış sonucu şunlar ifâde edilebilir:
1- Mübeşşirât denilen sâdık rüyâlar nübüvvetin kırk altıda biridir.
2- Rüyâ Kur’an ve sünnetin belli ölçülerde delil saydığı bir vâkıadır.
3- Tasavvuf klasiklerinde rüyâya genişçe yer ayrılmış olması tasavvuf muhîtlerinin bu konuya
ilgilerini gösterir.
4- Rüyâ konusunu en detaylı biçimde yorumlayanlardan birisi İbn Arabî’dir. İbn Arabî rüyâyı
varlık düşüncesi içinde yer verdiği hayâl âlemi çerçevesinde değerlendirmektedir.
5- Konevî, hocasının yolunu izleyerek rüyâyı merâtib-i vücûd içinde hayâl âlemine rabt ederek
algılamakta ve yorumlamaktadır.
6- Konevî’nin rüyâları, semboller şeklinde algılayıp değerlendirmesi özellikle Allah ve
Rasûlünün rüyâda görülme konusu, engin yorumlara vesîle olmaktadır.
7- Konevî’nin Hz. Peygamber’in rüyâda görülmesi meselesini, sahih rivâyetlerle gelen hilye ve
şemâîl ile sınırlandırması hadisin daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır.
8- İbn Arabî, Konevî ve Bursevî gibi bazı sûfîler, hadis rivâyetleri noktasında subjektif bir
yöntem geliştirerek doğrudan fem-i Muhsin-i Nebevî’den hadis alınabileceğini ve ilk ikisi kendilerinin
de bizzat bu yolla hadis aldıklarını ifâde etmişlerdir.
9- Konevî, merâtib-i vücûd ile ifâde ettiği varlık ve rüyâ konusunu yorumlarken âlemlerdeki
seyahatine de atıflarda bulunmaktadır.
10- Konevî, üstâdı İbn Arabî’nin hayatta olmayan şahsiyetlerle rüyâ yoluyla ya da misâlî
sûretleriyle görüştüğünü naklederek bu konuda farklı bir yaklaşım sergilemektedir.
11- Rüyâ genel kabule göre mutlak bilgi kaynağı değildir. Belli şartlarda ve belli yorumlarıyla bilgi
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kaynağı olabilir. Özellikle zikr-i esmâ ile seyr u sülûku öngören tarîkatlerde rüyâ çok önemlidir. Sâlikin
mânevî yükselişi, göreceği rüyâlarla tâkib edilir. Ancak rüyâların mürşid tarafından yorumlanması
gerekir. Halvetîlik ve Kâdirîlik bu türdendir.
12- Bazı tarîkatlerde ise “rüyâyı bırak rü’yete bak” anlayışıyla, rüyâ esbâb-ı ilimden olmadığı
gibi üzerinde çokça durulması gereken bir husus da değildir. Melâmîlik ve Nakşibendîlik bu türdendir.
Hatta bazıları rüyâya “uyku pisliği” derler.
13- Rüyâların genellikle yorumlandığı şekilde zuhûr ettiğine inanılır. Bu yüzden gerekli
donanımı olmayan insanların rüyâ yorumlamaması gerekir.
14- Modern psikolojinin önemli temsilcilerinden sayılan Freud’un psikanaliz yönteminde,
rüyânın insanın şahsiyet ve karakteri, yönelişi ile irtibâtına dikkat çekilmektedir. Aslında bu modern
yöntemler, insan karakterini rüyâ merkezli yorumlayan birimler hâline gelmiştir. Konevî ise ilgilenenlere
yeni bir yorum alanı açarak kişilerin mizaç özelliklerinin, içinde bulundukları mekânın, zamanın ve
duyguların rüyâya tesir ettiğini söyler. Böylece o Freud’den önce bu düşünceleri serd etmiştir. Ancak
rüyâyı herkes için değil liyâkatli insanlar için delil olarak görmüştür.
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The Image of Guidance:
The Akbarian View of Sadr al-Din Qunawi
Stephen HIRTENSTEIN
First of all, I should like to express my deepest gratitude and appreciation to the organisers
of this important congress for their kind invitation to speak on one of the great figures of mysticism,
whose legacy is still relatively unknown and hidden in the modern world. I hope that this conference
and others to come will begin to restore this great man to his rightful place in the world of mystical
thought.
It is a true privilege to be here to honour one of Konya’s luminaries, Sadr al-din Qunawi, or to
give him his full name, Abu al-Ma’ali Muhammad b. Ishaq b. Muhammad b. Yusuf b. ‘Ali al- Qunawi,
son of the vizier Majd al-din Ishaq who served the Seljuk sultans here in Konya. Known apparently in his
own lifetime as al-shaykh al-kabir, ‘the great shaykh’,1 Qunawi wrote major works of mysticism which
became a source of huge inspiration to the Ottoman elite, and many were copied on the instructions of
Fatih Sultan Mehmet II. His students included a generation of spiritual men who would become great
writers in their own right, such as Sa’id al-din Farghani, Fakhr al-din ‘Iraqi and Mu’ayyad al-din Jandi.
Above all, of course, Qunawi was the stepson, disciple and heir of Ibn ‘Arabi, the one who transmitted
his teachings to the next generation, the one who provided the keys for reading Ibn ‘Arabi’s books (and
consequently, in the eyes of later masters, those of Rumi), the one who safeguarded his precious library
for future generations to benefit from.
But here I do not want to consider Qunawi in a historical light, and I shall leave the
consideration of his physical legacy in manuscripts and books for another article. The only point I wish
to make here, which is relevant to the subject of this paper, is that the honorific titles bestowed upon
him by those who knew him directly are exceptional, even by the standards of 13th-century Konya:
“leader of the leaders of the knowers of God in all the worlds, most perfect of the heirs of the prophets
and messengers” as one manuscript puts it.2 This firstly affirms Qunawi as the premier spiritual master
of his time, a brilliant era that included Mevlâna Jalal al-din Rumi. However, one should remember
that while this view of Qunawi as “leader of the leaders of the knowers of God” is one expressed by his
students, who were no doubt quite partisan, at the same time they and he himself considered Rumi to
be the “master of Muhammadian (or mystical) poverty”. 3 The phrase “most perfect of the heirs of the
prophets and messengers” also situates him within the line of Ibn ‘Arabi, indeed as the akbarian heir par
excellence: while the conception of the saint as heir of the prophet is here given a clear emphasis, this

1 It should be noted that there is no evidence this was done to contrast him with his master Ibn ‘Arabi (who would later be known as
al-shaykh al-akbar , the greatest master). Rather, it seems likely this was to enhance Qunawi’s status at the time in Konya with regard to
other teachers, including Rumi.
2 İmâm al-a’imma al-âlimin billâh fi al-âlamin, akmal waratha al-anbiya’ wa al-mursalin (Miftâh al-ghayb, Yusuf Aga 4865, 672H). This
wording, which was chosen during his lifetime, is not uncommon among his direct students.
3 Quoted in Jami’s Nafâhât al-uns (Tehran, 1373), entry 495.
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vast inheritance is nowhere better exposed than when Qunawi notes in his Nafâhât that his request
to Ibn ‘Arabi to be given “full realisation of how you [i.e. Ibn ‘Arabi] witnessed the essential revelation
which is constant and everlasting” was granted. This, he specifies, means “the essential revelation after
which the complete people have no veil”. 4
Today my focus will be on the last book he wrote: his commentary on 40 hadith, Sharh alarba’in, of which he was able to complete only 29 hadith commentaries before his death in 673/1274. As
a hadith scholar Qunawi was considered paramount in his day, “the King of Traditionalists” as Aflaki
called him5. In this respect he was faithfully following in the footsteps of his master Ibn ‘Arabi, who
was himself a consummate muhaddith and had also compiled several works of hadith. However, there
is also a marked difference: Ibn ‘Arabi never wrote a formal commentary on hadith - in his Mishkât
al-anwâr, for example, he gathered 101 hadith qudsi in 2 sections of 40 plus an extra 21, without further
elaboration, as a way of adhering to the advice of the Prophet himself that “whoever safeguards for my
community 40 hadith of which they stand in need, God shall put him down as learned and knowing.”
6
Qunawi also quotes this hadith (with a slight variation) as his justification for compiling his own
collection. However, well aware of other authors’ compilations, he seems to have chosen to add a
commentary on 40 hadith specifically to show how akbarian thinking explains the inner meanings of
the prophetic tradition. This is borne out by the very first lines of the introduction to the work, written
in an elegant Arabic rhyming prose (saj’) that echoes his master:
“Praise be to God who adorned the heaven of the Hanifian Way (al-milla al-hanifiyya) with the
stars of the rulings of divine law and religious ordinances and counsels, and thus guided the one whose
heart (chest) was opened up for true submission (islâm), and who was liberated from the calamities of
doubt and the veils of darkness, who beautified the deepest interiors with the shining lights of faith
(imân), who made visible on the dawning horizons of that heaven the moons of right guidance to direct
the people of the degrees of right action (ihsân)…” 7
From the outset of this densely allusive passage Qunawi establishes the Prophet Muhammad
as one who is guided by the divinely-inspired Abrahamic faith, as the restorer of the true monotheism
of Abraham, who is known in the Quran as hanif (a word variously translated into English as true
believer or orthodox, but which really means one who inclines, hanafa, to the true God, away from
anything other). Muhammad is thus primarily the mahdi, the one guided by God – it is only through
his being divinely guided that he can be the guide or director to others.
Qunawi is also here directly employing typically akbarian terminology and outlook: he refers to
the three tenets of islâm, imân and ihsân, which were the subject of Gabriel’s famous questioning of the
Prophet, but were also discussed in detail in Ibn ‘Arabi’s Mawâqi’ al-nujûm, where the imagery of stars,

4 Al-Nafahât al-ilâhiya, p. 125–26
5 See Aflaki, The Feats of the Knowers of God (Leiden, 2002), trans. O’Kane, p.193.
6 See Divine Sayings, text and translation of Ibn ‘Arabi’s Mishkât al-anwâr (Oxford, 2004), p.23.
7 Sharh al-arba’in hadithan, Arabic text by Hasan Yilmaz (Istanbul, 1990), p.1.
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moon and heaven is also used to distinguish different degrees or levels. In addition, Qunawi couples
islâm to the cleansing of Muhammad’s chest (“whose chest was opened up for submission”), when his
heart was taken out and washed by angels to cleanse it of the blood-clot of human deviation; thus he
situates islâm at its highest degree, not as formal practice or creed but as something entirely intrinsic
to human reality. By describing imân as illuminating the inmost parts of the soul and ihsân as the pure
actions which flow from being rightly guided, Qunawi also makes an implicit reference to the Quranic
verse “We shall show them Our Signs upon the horizons and in themselves until it is clear to them that
He is the Real” 8. In short, Qunawi is describing the Prophet as the full exemplar and manifestation
of the Complete Human Being, created in the Divine Image, simultaneously the most perfect servant
of God and the place where God can manifest Himself most completely. Thus Muhammad is guided
by not attributing anything to himself, by being surrendered to God, and he is the guide because it is
through him that the Divine Qualities and Names find their fullest expression.
This particular hadith collection, all of which come from Qunawi’s rich experience of being
personally taught by muhaddiths, is unusual, as our author explains: “Then God opened up my chest
for the bringing out of a collection of prophetic hadith that originate from the station of synthesised
speech (jawâmi’ al-kalim), and He unveiled their mysteries which include gems of wisdom…”9
It is in the 22nd hadith of the collection that Qunawi is most explicit about the Prophet as the
reality of guidance. Here he cites the tradition recorded by Ibn Mas’ud that the Prophet said: “Whoever
sees me in a dream has really seen me. For the Satan cannot impersonate me.” He gives three other
versions of the hadith for clarity and comprehensiveness: “the Satan cannot represent himself in my
form”; “the Satan cannot make himself into me”; and finally whoever sees me has seen the Truth
(haqq), for the Satan cannot present himself as me”. 10
There is not time to deal with all the aspects of Qunawi’s commentary here, as his treatment
is lengthy and includes a full discussion of the realm of mithâl or the imaginal world. Qunawi starts his
discussion with an illuminating framework: “Know that the Prophet manifested with all the properties
of the Names and Qualities of God, both in their manifestation in the servant and in their spiritual
realisation (takhalluqan wa tahaqquqan).” Immediately the frame of reference is again akbarian: both
takhalluq and tahaqquq and their complement ta’alluq (connection) were the basis of Ibn ‘Arabi’s
exposition of the Divine Names11. But the focus is on the Prophet as the place where all the Divine
Names and Qualities are in full expression. He is simultaneously one who has realised the human
divine image, i.e. the Complete or Perfect Man (al-insân al-kâmil), and the fullest manifestation of that
principle. This being the prerequisite for someone who acts as messenger and director to the Truth,
then the primary quality that is visible to others in such a person must be guidance. Quoting the

8 Q.41:53.
9 Sharh, p.3.
10 Sharh, p.122ff.
11 See Kashf al-ma’nâ ‘an asma’ Allâh al-husnâ, ed. and tr. Pablo Beneito (Murcia, 1997), where each Divine
Name is treated under three headings, ta’alluq, tahaqquq and takhalluq.
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Quranic verse “Indeed you shall guide to a straight path” 12, Qunawi adds:
“He is the image of the name Guide, and the place of manifestation of the quality of guidance,
while the Satan is the place of manifestation of the name Misleader and appears with the quality
of misleading… The Satan in fact is the opposite of the Prophet, on him be peace. And opposites
cannot be united, nor can one of them appear in the form of the other. God created the Prophet for
guidance.”

As he explains, the Prophet can only appear with the attribute of guidance, so it is impossible
for the Satan to mimic this in any way. The form of the Prophet is thus protected from error or deviation
(ma’şûm). However, Qunawi does add the important proviso that anyone who sees a different form to
the one the Prophet had in his physical life has actually not seen him – for example, as someone very
tall or very short, fair-haired or old etc. While the historical Prophet is buried in Medina, his spiritual
form is capable of manifesting to the believer across time and space, in the realm of mithâl, i.e. dreams
or visions. To clarify how the Prophet or the image of the Guide might appear, Qunawi goes on to
describe three very interesting dreams, two of which were told to him by Ibn ‘Arabi and one which he
experienced himself: in each case the Prophet appears in an apparently negative light, eg as dead and
covered in a shroud like a corpse, or as delivering a slap on the face. Qunawi gives the interpretation
of each dream to show how the prophetic guidance is manifesting. Here let us just consider the dream
he himself had:
“On the night that Baghdad was taken [by the Mongols], in the early morning I dreamt that
the Prophet, peace be upon him, was covered in a winding sheet, lying on a bier, with crowds of people
all around him. His head was uncovered, and his hair almost touching the ground. I asked someone
what they were doing, and he told me: ‘We’re going to carry him off and bury him.’ Then it came to
me that the Prophet (SA) was not actually dead, and I said to them: ‘But his face doesn’t look like the
face of a dead man – wait a moment until the truth of the matter has been established.’ Then I went
close to his mouth and nose, and found he was still breathing faintly. So I made them aware of this and
prevented them from carrying out what they had intended. I woke up in a state of great distress and
alarm…”
As Qunawi explains, he came to understand that the dream concerned the catastrophe that
hadafflicted Baghdad on February 10, 1258, when the city surrendered to the Mongols. It was a huge
psychological blow to Islam, from which it never recovered according to some: the greatest intellectual
centre of its day was obliterated in a week of massacre, looting, rape and destruction. Qunawi states
that he himself independently verified that the time of his dream coincided exactly with the taking
of Baghdad13. The identification of the Prophet with the Dâr al-Islâm is clear, but what Qunawi does
12 Q.42:52.
13 He states that he was careful to check the timing without letting anyone know about his dream until after the news had been
confirmed (a necessary precaution in the time before TV and telephones!).
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not mention is the fact that this disaster was not to be seen as terminal: he knew the Prophet was not
dead and he prevented people burying him. The dream is above all a message of hope in a time of
great despair. The import of the dream as an example, however, is that as Qunawi puts it, “anyone who
dreams of the Prophet, on him be peace, in his original form and is informed of something, indeed has
been informed truly.”
Dreams, as we know from modern psychology, reflect the state of the dreamer. But Qunawi
holds out a much grander possibility: that the dream has an objective import due to the purity of the
human subject who receives it. This of course can be seen in prophetic dreams such as Abraham’s
vision of himself sacrificing his son, but it equally may apply to anyone who reaches the degree of
humanity (insân). He speaks of how a dream may impress itself upon the imaginative faculty without
any interference from the psychic level. He describes how this may not only be something that occurs
occasionally in the state of sleep, but as a constant awakened state, where the human becomes the
divine epitome represented by the Prophet, where the human realises his true condition at the centre
of the circle of all things and conditions, as the Exact Middle (haqq al-wasaoe) in the station of no
station14:
For these people, he says, “God is inherently present in their hearts, so nothing comes to their
hearts from their souls which has been engraved upon the soul previously or for the first time, except
but rarely, accidentally, fleetingly. Rather perhaps, nothing from the unseen high world, as well as what
is above that, is engraved in their soul due to a total lack of attribute or any kind of inclination away
from the central point of equilibrium, and a sound counterbalancing in the presence of complementary
opposition (muhâdhât), and facing the presence of Truth or the degrees of the spirits.”
Here the human being is liberated from any limitations, bonds or constraints that could define
sheer receptivity to the Divine. There is no deviating from the human as image of the Divine, no
falling away into a lesser than total degree, no partiality for one aspect over another. In our modern
world where writers and film-makers provide ever-changing images of goodness, as benign witches
take the place of angels and animals become heroes, it is heartening to see that the human image still
retains its primary focus of true virtue15. But what Sadr al-din Qunawi points us to is the infinitely
more heroic and precise picture of the human, an actualisation of all the Divine Names and Qualities
in their plenitude and a total realisation of servanthood and non-ability before Divine Guidance.
The emphasis on guidance and our constant need for it is most marked in both Ibn ‘Arabi’s
writings and in Qunawi’s. For example, Ibn ‘Arabi ends his 37-volume Futûhât with a series of prayers
that culminate in the following: “O God, cause our hearts to be attached to You; make us of those
who entrust every affair to You; embrace us with the Mercy which is Yours and which is in Your hands;
make us guided and guiding (hâdiyyin mahdiyyin), and do not make us misguided or misguiding.” 16
14 See Chittick, ‘The Central Point’, JMIAS XXXV (Oxford, 2004), pp.25-45.
15 As shown, for example, in the Harry Potter books and Philip Pullman’s The Golden Compass.
16 Fut.IV.553
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Compare this with the glorification with which Qunawi ends his commentary on the 22nd
hadith: “And we would not have been guided, were it not for God guiding us – glory to Him, there is
no god but He, the All-Knowing, the All-Powerful, the Giver of munificence, the constant Benefactor
(subhânahu lâ ilâha illâ huwa al-’alîm al-qadîr al-mun’im al-muhsin).”17
The epitome of this guidance is the Prophet himself, may God bless him and give him peace.

17 Sharπ, p.150.
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