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Konya'daki Se!Quklu Devleti Kutuphanesi diyebilecegim~z ku
tuphanelerin, Selguklu Vezirlerinden i;lems-ed-Din Altun-Aba tarafm
dan IplikQi Medresesi'nde aQilan kutuphanesi ile bu kutuphaneden 
sonra yine Selguklu Vezirlerinden mustavfi (Maliye Naz1nl Emi
rii'l Hac oglu Ebu's-Sena Mahmud'un kurdugu Nizamiye Hankah1 
Kutuphanesi'nin, yine bu Qevrede eski Konya Kal'as1'mn Ge~me ka
PISI yanmdaki U!ema ve i;leyh Sadred-Din-i Konevi tarafmdan kendi 
camiine biti~ik olarak kurdugu kutuphane olduklanm tamtmhk ve 
czelliklerini belirtmek gudUlen amaQlardandir. 

Kitap vakfiyelerine gore ("J Nizamiye Hankah1 Kutliphanesi'
nin, Konya D1~ Kal'as1'nm Ahmedik Kap1s1 civarmda oldugu anla~Il
maktadir. 0 devir kutuphaneleri arasmda Srraced-Din Urmevi evla
dmdan Bedr Ud-Din Mahmud'un kans1 Kutlu Melek'in Atabekiye 
Medresesi yakmmda yapt1rd1g1 Daru'l-Huffaz'daki Kutuphane do 
bulunmaktadrr. 

SEL<;UKLULAR BA!;lKENTi KONYA 

Anadolu'da bagimsiz ilk Turk Hukumdan oldugunu ge~itli Do
gu ve Bat! kaynaklarmdan 6grendigimiz Kutulmu~oglu Sii!eyman 
!;lah, 169/1076-77 de Bizanshlardan fetih yoluyla ald1g1 Konya'da ilk 
y6netim merkezini kurmu9 ve boylece Konya'y1 Anadolu Se!Quklu
lannm ilk ba~kenti yapm1~t1r. Gerek Houstma'mn 1891 de bastian 
·Tevarih-i Ali Selguk• adh kitabmm 3. cildinde, gerekse Yaz1c1zade 
Ali'nin II. Murad adma hazrrladigi •Selgukname•de bu konuya ge
regince deginilmektedir. 

( •) Selc;uk frniversitesi Fcn-Edebiyat FakUltesi T.D.E. BiiliimU Ogretim Elemam 
(**) TURAN, Osman, <Selc;uklu Devrl Vakfiyeleri I. §emseddin Altun-Aba, 

Vakfiyyesl ve Hayati> T.T.K. Belleten XI. (42-1947). 197- 235 ss. Lev. 

XXXII - XL VI (fals3,) 
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Kutulmu§aglu Siileyman, 470/1077 de Suriye'ye naip alarak ata
nan ve karde§i Sultan Melik§ah'm oliimii iizerine, 485/1092 de sal
tanat ve bagimsizhk davasma kalkarak 487/1094 de :;>am, Suriye Sel
c;uklu Hiikiimdarligmi kuran Tutu§ ile yapt1g1 sava§I kaybedince in
tihar etmi9tir. Babas1 Kutulmu§ da bu sava§ta olmii§tiir. 

Bu arada Kanya da Kiic;iik Asya'da Tiirk Kiiltiirii'niin ilk be§igi 
a1mu§tur. Kiiltiiriin biiyiiyiip geli§llesiyle Kanya, Dagudan akan 
Turk kiiltiir giine§inin adak naktas1 almu§tur. Sanra bu adak kiil
tiir giine§inin I§Iklarml medreseler ve kiitiiphaneler gibi kurumlany. 
la yaymayi siirdiinnii§tiir. (1) 

Baz1 bati kaynaklarma gore Siileyman§ah tarafmdan feth0dilen 
topraklara Yunanca 'dagu' anlamma gelen 'Anatalie' ve 'Tiirkiye' 
admm verildigi, Konya'ya ise 'ikanyum' denildigi anla§!lmaktadir. 

Sii!eyman§ah'm oliimiinden sonra biitiin il ileri gelenleri, bu
lunduklan yerlerde bagimsizhklanm ilan ettiklerinden iilkede bir· 
le§mi§ ve toplanmi§ alan palitik giic;: parc;alanmi§ ve zayiflatilmi§tiT. 
Bu arada Bizanshlarla ve Hac;:hlarla yap1lan miicadeleler sanucu 
Konya ve diger Anadalu §ehirleri yak1hp yikildiklanndan pek c;:ak 
bilim ve kiiltiir kurumlanyla birlikte kiitiiphanelerin ve medresele
rin de yak alduklan sanucu artaya c;:Ikmaktadir. 

Anadalu Selc;:uklularmm ba~;;kenti, 472/1080 de Konya'dan iznik'e, 
491/1097 de ise tekrar ilk ba~;;kent Kanya'ya nakledilmi~;;tir. Anadalu 
Selc;:uklu Devleti c;okiinceye kadar boyle kalmi~;;trr. 708/1308. Hac;h 
saldrr1lan ve yagmalamalan gec;:tikten sanra uygarhk ve killtiir ya
lundaki geli§meler siirmii§tiir. 

Altun-ba <Altun-Abal Medresesi ve Kiitiiphanesi, Fatih'in adma 
881/1476 da Konya Evkafm1 belirleyen 'tahrir defteri'nde Oi YaziCI 
Defteril belirtilen 11 (onbir l medresenin ba§mda yer alan medrese; 
II. Bayezid'in 906/1500 tarihli tahrir defterinde, III. Murad'm 992/1584 
tarihli tahrir defterinde vak1flarma ve 598/1201 tarihli vakfiyesine 
do yer verilen devrin en onemli medresesi ve kiitiiphanesi ozelligini 
ta§Imaktadir. Medresenin ve kiitiiphanenin, Selc;:uklu Hiikiimdan 
II. Kihc;:arslan zamanmda 593/1196 da yapildigi 6,5 sayfahk Arapc;:a 
vakfiyesinden anla§llmaktadrr. Vakfiyenin arjina!i bugiin bulunma
maktadir. Bu belgenin Kanya Vak1flar Miidiirliigiin'deki deftere bir 
yaz1c1 tarafmdan Arapc;:a ve eksik alarak i§lendigi goriilmii§tiir. (2) 

(!) VLKEN. Hilmi Ziya. «Konya'da Anadolu Selcuklulan Devri'nde Bilim ve 
Felsefe.> Konya. (8, 1973). 62- 74. ss. 

{2) Konya VakJflar Miidilrlilgll Ar~ivi, 4 Numaral! Defter; 34. s. 
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Altun-ba CAltun-Abal Vakfiyesi'nde, ge~itli yerlerde bulunan 
bir han, 45 dukkan, bir koy, bir bastan, bir tarlamn vakfedildigi be
lirtilmektedir. V akfiyeye gore bugtin bulunmayan ad1 gegen medre
senin i!kogrenim ogrenci!erine «IDiiteallim", yiiksek ogrenim Ogren
cilerine de «miitefekkih• denilmektedir. Aynca medresenin hansfi 
ve §afi ·fakihler .. le miitefekkihlere ve c;:e~itli miiteallimlere tahsis 
edildigi sanucu artaya c;akmaktadir. 

Vakfiyede medresenin ge!irlerinin harcama bigimleri srra\amr
ken 16. s1rada; ·her sene 100 dinarllk kitap almarak medresemn ha
fiZ-I kiitiibiine teslim edilecektir." hiikmiine yer verilmektedir. (3) 

:)emsed-din Altun-Aba, I. Alaad-din Keykubat devrinde •l;a~ni
gir• sifatiYla onemli gorevlerde bulunmu~, II. K1hgarslan zamanmda 
Celaleddin Harzem-$ah'a elgi alarak gonderilmi~. kumandanhk yap
m;~, k1saca devlet hizmetinde 65 y1l ral sahibi almu~ onem!i bir ki
~idir. Selguk ba~kenti Kanya'da bilim ve kiiltiirii egemen k1lmaya 
gali~an degerli bir emir ve kumandan alan Altun-Aba; medreseden 
VG kiitiiphaneden baeyka iinlii kervansaraymi da yaptn·m,~trr. 635 I 
1237 de de olmii~tiir. 

Anaclolu Selc;:uklulari Devrinde Konya'nm Kiiltiir Cephesi 

Eski gaglardan beri Anadalunun say1h kiiltiir merkezlerinden 
birisi alan Kanya; medreseler, saraylar, kiitiiphaneler ve benzeri sa
nat eserleri yoniinden aldukga zengindir. Bu tiir bilim ve kiiltiir un
surlarmm geli~ip yaygmlaeymasi igin zengin valnflar baglanarak yiiz 
y1l!ar bayunca yaeyamalan ve ge~itli ku~aklarm yararlanmalan sag
lanrm~tir. (4) 

Anadalu Selguklulan zamanmda ba~kent Kanya saraylarmda 
b1lginlere biiyiik onem verilmi~ ve itibar gosterilmieytir. Bi!ime kar~I 
ilgi daha artm1~, bunun sanucu alarak devrin unlii filazoflan, ~airle
ri, tarihc;:ileri, miiderrisleri, mutasavviflan, miisbet bilimcileri bura
da taplanmi~, pek c;:ak eserier yazilmi~tir. Kad1 Sira.cii'd-Din Urme
vi; CMetali ul-Envar, Beyanu'l-Hakk, Kitabu'l-Menahic yazanl, Mev
lana, :)eyh Sadre'd-Din Kanevi, :)ahabu'd-Din Suhreverdi, Muhyi'd
Din ibnu'l-Arabi, Haca Dehhani (Selc;uk-name yazanl, ibn Ala (Da
ni§mend-name yazanl Anadalu'da ilk eserleri verenlerden Hubey0 

(3) Konyah; ibrahim Hakkx; Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi. Konya, 
Yeni Kitap Bas1mevi 1964. 819- 841. s. 

(4) BAYKARA, Doc. Dr. Tuncer. Se!cuklular Tiirkiyesi'nde Konya. Ankara Kiil
tiir ve Turizm Balranhgx Yayxnlari 1985. 243 s. 
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bin ibrahim et-Tiflisi CRuya tabirlerine i!i0kin Kamilu't-Tarih ve 
1158 de yazd1g1 Vllcuhu'l-Kur'an kitaplarmm sahibil, Sultan Suley· 
man-0ah'm Bagdat'taki Halifeye mektup yazmak suretiyle Anadolu
ya getirttigi bir k1s1m kad1lar, Ke0f el-Akabe adh kitabm yazan Ah· 
met bin ilyas, 25-30 kadar kitabm yazan olan Ahi Evren, ayni za
manda Selc;uklu vezirlerinden ve Beridu's-Saade, Ravzatu'l-Ulml ya
zan Muhammed el-Gazi el-Malati, Mirsadu'l-ibad yazan Necmu'd
Din'i Daye, Konevi'nin ogrencilerinden olup Anadoluda c;ok say1da 
eser veren Mueyyidu'd-Din Celbi, Saidu'd-Din Fergani, Sibahe'd-Din 
Eregli CEreglilil gibi bilginler bunlardan birkac;1d1r. 

Selc;uklu Sultanlarmm bilimlere kar01 olan ilgileri, bilim ve fi
kir adamlarm1 himaye ve te0vik etmeleri sonucu c;ok say1da kitap
lar yazilm10; medreseler, kutuphaneler ve ba0ka bilim ve kultllr ku
rumlarmda bunlarm hizmete sunulmalan da saglanm10trr. Selc;uklu
lar Devrinde Anadolu'da 183 eser yaz1ld1gl tesbit edilebilmi0tir. Bun
larm yazarlarmm say1s1 da 72 obrak belirlenebilmi0tir. 0 d<>virde 
bilim ve fikir hareketlerinin dili Farsc;ad1r. 

Bu devirde yaz1lan 183 kitabm dillere gore dag1h§1 0oyled'r; 103 
Farsc;a, 65 Arap:;a, 7 Ermenice, 6 Tllrkc;e. 

Bu eserlerin konularma gore dag1h01 da 0oyle belirlenmi0tir; Ta
savvuf 59, Dini Bilimler 28, Siyaset ve Ahlak 24, Miisbet Bilimler (Tip 
ve Hey'etl' 14, Gramer 6, Felsefe 26, !;iiir ve Mesnevi 30 Tarih 12 dir. 
(5 J Bu l<itaplann c;e0itli nushalarmm Konya Yusuf Aga Kutllphane
si ile Mevlana Muzesi Dergah Kutuphanesine de intikal ettikleri ve 
halen ara0t1nc1larm hizmetine sunulmakta olduklan mu0ahade edil
mi§tir. 

1310 Y1lmda Selc;uklu Devletinin ylklhnaslyla Karamanogullan'
nm eline gec;en Konya'da Karamanogullan, sanat eserleriyle l'iiltllr 
kurumlarma fazla bir katlnda bulunmamakla beraber onlan ya0at
masml, onlardan yararlanmasm1 bilmi0lerdir. Konya 1467 yilmda Fa
tih Sultan Mehmet tarafmdan Osmanh Devletine kat1lmi0t1r. Devrin 
unlu bilginleri de burada toplanmalanm, c;e0itli eserkrini burada 
vermeyi surdurmu0lerdir. Mehmet Sait Hemdem <;:elebi'nin 1807-
1858, kurdugu Dergah Kutuphanesi, III. Selim'in annesi Mihri-0ah 
Sultan'm kethudas1 Yusuf Aga'mn 1794 y1lmda kurdugu ve kendi 
ad1 ile amlan kutuphe,nesi, Sultan Selim Camiinde ve Zir.cirli Medre
sede ac;1!an kutuphaneler, zengin vak1flar baglanarak yiinetilen 
iinemli birer bilim ve kultllr kurumu olarak amlmaya deger nite-

(5) BAYRAM, Dr. Mikail; Anadolu Sel9uk!ulan Devri'nde Anadolu'da Fikrl ve 
llmi hareketler. Konterans. Kenya, Nisan 1935. 
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liktedir. (6) Bu kutliphanelerin bir 6zelligi de devrin bilginlerinin 
eserlerinin taplandrgr, depalandrgr ve belirli esaslar ve ilkeler c;:erc;:e
vesinde akuyuculara hizmet verilen birer kurum almalarrdrr. 

Selc;:uklular Devrinde Kanya'da gelif)en kutilphaneciligin 6nemli 
bilgi kaynaklarr arasmda geni9 6lc;:iide rastladrgumz vakfiyeler, ki
tab9ler, tarihler kanumuzu aydmlatrcr 6nemli belgeler almak 6zel
ligini siirdiirmektedir. Siir ve nesir diliyle yazrlmr~ kitabelerin bu
lundugu kiitiiphane binalarmm bazrlarmm binalarr yrkrlmrf), kalek
slyonlarr ya yak almufi, ya da baf)ka kiitiiphanelerin kaleksiyanlarr
na katrlmr~trr. Ancak kutiiphanelerin tarihine ve 6zelliklerine Ifiik 
tutan, tarihi var!Iklarm1 isbat eden kitabeleriyle vakfiyeleri, umu
miyetle guniimiize kadar muhafaza edilebilmif)lerdir. 

SEMSE'D-DiN ALTUN-ABA MEDRESESi 

KUTUPHANESi 

Hayatr: 

Semse'd-Din Altun-Aba (7J II. Kihc;:-arslan ve aglu Riilmcd-Din 
Siileymanf)ah devrinin 'sipehsalar'larmdan biridir. ibn Bibi'ye gore 
iki Semsed-Din-Altun-Aba yaf)amif)trr. (8) Birisi I. Alaaddin Keyku
·bat zamamnda yaf)ayan ve aglu G1yaseddin Keyhiisrev'in 'atabag'i 
alup O'nun tahta gec;:tiginde Sadettin K6pek'in niifuz ve etkisine ka
prldiktan sonra baz1 devlet adamlarr ile birlikte 6lduriilen Semse'd
Din Altun aba, digeri de Alaaddin Keykubadm has k6lelerinden alan 
ve Diyarbakrr'm (Amidl 'sipehdar'I bulunan Semse'd-Din Altun
Aba'd1r. 

ibn Bibi'de 'Caf)nigir' iinvam atfedilen, sanra da 'Atabeg' iinva:
m verilen Semse'd-Din Altun-Aba yukarrda birinci alarak s6z edilen 
ve 'vakfiye sahibi alan ki~idir. Vakfiyesinde kendisine yalmz 'sipeh
sa!ar' unvam verilmif)tir. Altun-Aba Sultan Alaaddin 'Keykubat za· 

(6) Miihimme Defter!. C. 75, S. 150. 
(7) Bu ad, ibn Bibi'de 'Altunba', Menak1bu'l- Arifin'de ve bazr vak1f kayitla

rmda 'Altun-ba', Nesevi'nin Celaleddin Harzem~ah'a ait eserinde ve Caca
oglu Vakfiyeslnde 'Ay-aba', 'Kay1-aba', 'Kutlu-aba' bicimlerinde olusan 
'Altun-Aba' olarak yaziliDlStir. 

(8) ibn Bib! 105. s. 
(F.: 4) 
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manmda Kemaleddin Kamiyar, Mubariziddin <;:avli gibi kumandan
larla birlikte kumandanbl<, elt;:ilik ve benzeri gorevler yapmr§tir. 
Sultan'm Eyyubi Prensesinden dogan oglu Krht;:-arslan'r veliaht ya
plp buyuk oglu II. Gryaseddin Keyhusrev'i tekrar Erzincan Melikli
gine giinderdiginde, •Ca§nigir» Altun-Aba'yr da O'nun 'Atabegi' ve 
'beylerbeyligi'ne atadr. Sultan'm 634 de oh:i.mu iizerine Keyhusrev 
Atabegi Altun-Aba, Cemaleddin Ferruh Lala, Taceddin Pervane ve 
Sadeddin Kopek gibi devlet adamlan sayesinde babasmm emrine ve 
buna uyan ricalin rsrarlanna ragmen tahta geo;:meyi ba§ardr. 

Yeni sultanm cii.lusunda 'Atabeg' Altun-Aba az bir sii.re sonra 
yalmz mevkiini kaybetmekle kalmadi, diger bir t;:ok devlet adam
Ian gibi hayatmr da kaybetti. (634-635). 

Altun - Aba Vakrt'lati ve Valrfiyesi 

~emseddin Altun-Aba'nm vak1flarm1 ic;ine alan vakfiyesi, Kara
tay ve Er-toku§ vakfiyeleri gibi tam te§kilath ve ayrmtrh degildir 
(9) Ancak gerek eskiligi ve Selt;:uklu Tarihi bakrmmdan, gerekse ku
tuphanecilil< tarihi ac;rsmdan iizel iinemi olan bir belge nitelig; ta§I
maktadrr. II. Krht;:-arslan'm oglu Rukneddin Suleyman-§ah zama
nmda yazrhm§trr. 598/1202 tarihini ta§ryan bu vakfiyeyo gore; gene! 
vaklflar ic;in divan katiplerinden ve 'iplikc;iogullan'ndan azadli kale 
Necibeddin Ayaz, yrllrk 400 dinar maa§la mutevelli olarak, valr.fiye
nin evkafr ic;in de yrllrk 300 dinar maa§la 'nazrr' olarak azath kole
lerden Ruzbeh e§-~emsi atanmr§tir. Vakil kayrtlarmdan, Karatay gi
bi Altun-Aba'mn da t;:ocugunun olmadrgr anla§rlmaktadrr. 

Selc;uklu Devri'nin Konya'daki ilk medresesi oldugu tahmin edi· 
len Altun-Aba Medresesi, mutevellisinin admdan iituru (iplik<;i Med
resesil adryla da anrlmaktadrr. <;:ok sayrda d1lkkanlar, araziler, ba
zr kiiyler, 1 han, 1 kervansaraydan olu§an valnflarryla devrinin en 
iinemli bilim ve kultur kurulu§u olan medresenin kiituphanesi de ay
n bir onem ve deger ta§rmaktadrr. (10) 

Bilginlerin, muderrislerin, ogrencilerin ve diger okuyucularm 
kitap ihtiyac;larmr kolayca kar$ilayarak onlara gerekli kutuphane 

(9) Altun-Aba Vakflyesi'niri ash, istanbul'da TUrk- islam Eserlerl Mfizeslnde 
olup 22 sm. enlnde, 5,31 m. boyunda birbirine ekli, arkasi bezl! fi~ par~a ka
glda Arap~a olarak yizllmi§tlr. As1l nUsha olinad1g:1 icln mtistensih hata
lan vardlr. Mfizede blr tomar halinde 3416 say1da kayithdir. 

(10) TURAN, Osman; Sel~uklu Devrl Vak!iyelerl, !;lemseddin: Altlln-Aba Vakfic 
yes! ve Hayatr. TTK Belleten XI, (42, 1947) 197- 236. s. 



hizmetlerini saglamak amac1y!a Sel~uklular Devri Konyasmda kuru
Ian ilk kutuphane olma ozelligini de ta§lmaktadrr. Kutuphane, med
resenin zengin vaklflarmdan geregince yararlandrrllmlqtrr. llll 

Vakfiyede mutevelli ve naz1rm, her y1! kutuphaneye aynlan va
kil ge!irlerinden yuz dinar (dirheml ile Jay1k kitaplar satm alarak 
vakfetmeleri, kitaplardan yararlanmak isteyen kimselerin, kitabm 
bedeli olan bir paray1 kutuphaneciye lhazin ul-kutupl vermeleri, 
kitab1 kutuphaneciye geri verirken de paralarm1 tekrar ahnalan on 
gorulmli!ltlir. l12l 

Maa§larm dinar (13) hesab1yla odenmesi, fakirlere ekmek dagl
tllmasl, yoksullann o!Umlerinde kefenlenme, mumyalanma (14) ve 
gomUhneleri i<;>in gerekli masraflarm yapllmasma dair kay1tlar da 
vakfiyede yer verilen konular arasmdad1r. Buna gore yapllacak mas
raflar i<;in onemli gelir getiren vak1flar tahsis edildigi belirtilmek
tedir. 

Altun-Aba liplik<;>il Medresesinin ve sonradan bu medreseye ek
lenen camisinin 733/1332 de bir onarrm gordugu, kuzey kap1s1 uze
rindeki kitabeden anla§I]maktadlr. Konya'nm Osmanh Devleti eline 
ge<;>mesiyle de onemini sfudfuen medrese, zengin vak1flan sayesin
de yuz y!llar boyunca ya§am1§t1r. Altun-Aba Medresesi, 3 Mart 1924 
de kapatllml§trr. 1938-1944 y1llan arasmda onarllip restore edildik
ten sonra bir sure klasik eserler muzesi olarak kullamlml§ olup ha
len de cmni olarak kullamlmaktadrr. (15) 

Vakil kay1tlarmdan ve ba§ka ilgili kaynaklardan anla§lld1gma 
gore diger Sel<;>uklu Medreselerinin de hirer kutuphanelerinin bu
lundugu ger<;>egi ortaya 91kmaktad1r. ihtisas elemanlan yeti.,tiren 
Sel<;uklu Devri Konya Medreselerinin karakteristik bir ozelligi her 
dersin ayn1 medresede okutulamayacagldrr. Astronomi, t1p, hey'et, 
felsefe, tasavvuf, f!luh ve diger bilimlerin her biri ayn medreselerde 
okutulmueytur. 

,.Cll) .Defte;-i Mufassal-i Liva-i Konya,; Nr. 256, 565, 584, yp_ 18a. 
(12) Konya Mev1ana MUzesi fler'lye Sicil Defter!, C. 30, S. 42. 
_(~3) 0 devirlerde 'dina,r' alt1n, 'dirhem' de giimiis paray1 gOsteren terimler ol

makla beraber II. Kth!;-arslan adlna basilan paralar suf gtimii§ olup ·al
tin para kesilmemistir. Gtimtis paralar iizerine de dinar yazilmi§tir. 

(14) TUrklerde iilUlerin mumyaland•gma da!r tarihl ve arkeolojik blr kaYida 
henliz rastlanamami§tir. 

(15) ONDER, Mehmet; Konya Maarifl Tarih!. Setcuklu, Karamanogu!lan, Os
manh Devirler!. Konya, tl1kU Bsm. 1952. 9- 13. s. · 
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SADREDDiN-i KONEVi 

KUTUPHANESi 

Konevi'nin Ad1 ve Soyu : 

Kimligi Ebu'l-Maali, lakabr Sadru'd-Din, 6z ad1 Muhammed, nis
bet adr Konevi'clir. Babasr Anadolu Selc;uklu Sultanlarmdan I. Giya
seddin Keyhusrev ve ogullan I. izzedclin Keykavus ile I. Alaaddin 
Keykubad'a hocahk yapm1ey alan ve bu sultanlar zamanmda bir c;ok 
kez elc;ilik g6revlerinde bulunan Malatyah ~eyh Mecdu'd-D.in i3hak'
dir .. (16) 

Konevi'nin babas1 ve dedeleri Malatya'nm yerlisi mi, yoksa. baey
ka yerlerden mi gelip buralara yerleeytikleri bilmmiyor. Annesinin 
ise bir sultan cariyesi oldugu menk1belerde yer ahnaktad1r. (17) Sel
c;uklu Devri Tarihc;:ilerinden Aksarayh Kerimu'd-Dln Mahmud, Sad
ru'd-Din-i Konevi'nin 605 (1208) y1lmda dogdugunu yazmaktadu· .. (18J 
Nigdeli Kad1 Ahmet de O'nun 673 (1274) y1lmda 68 yaeymda iken 61-
dugiinu yazmaktad1r. Buna gore dogum tarihi 605 H. ylima rastla
maktadrr: (19l 

Sultan I. G1yasedclin Keyhusrev, karde~i Ruknu'd-Din Siileyman 
tarafmdan tahtmdan inclirildigi zaman Anadoluyu terk etmek zo
runda kaldr. Hocas1 Mecdu'd-Din Ishak .da Sultan G1yaseddin'Ie bir
likte Anadoluyu terk eclip ~am'a yerleeyti. Sultan G1yaseddin, Kara
deniz yoluyla sonradan istanbul'a gec;:erek oradayken Anadolu'nun 
uc beY.leriyle ili~ki kurmu~ 3 sene aradan sonra bu Tiirkmen Bey
lerin yardrmlanyla da Konya'y1 zaptetmi~ olup 601 (1204) yilmda 
yeniden tahtma kavu~mueytur. (20) G1yaseddin Keyhusrev tahta QI

kmca hocas1 Mecdu'd-Din ishak'a Farsc;a manzum bir mektup yaza
rak Anadoluya c;:agrrmi§, aym y1l da O'nu, elc;ilik g6reviyle -ciilusu
nu, 34. Abbasi Halifesi en-Nas1r li-Dinillah'a bildirmek ic;in Bagdat'a 
gondermi§tir. (21l 

(16) 1BN-i BiBi; Evamiru'I-A!Myye fi'I-Umuri'l-A!iiiyye. I. C. Ankara, TUrk Ta
rih Kurumu Bsm. 1956. XVII+744 s. 

(17) MUSA Sadri, Sadru'd-Din-i Konevi Mmakrb-Namesi, Esat Efendl KUtUp-
hanesi, Nr. 1753. yp. lb. 

(18) MUSAMERATU'L-Ahbar, 119. s. 

(19) E!-Veledu'~-l;?efik. Fatih KUtiiphanesl Nr. 4518. 

(20) Ebu'I-Ferec Tarlbi 2. C. 485- 486. s. ibn-i Bibi; 84- 88. ss. 

(21) ibn-i B!!J!; BB- 92. ss. 
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Cocuklugu ve ilk Ogrenim Devresi 

Mecdud'-Din ishak Anadoluya donu~iinde, devrtn tanmrm~ hi
lim ve fikir adamlanm, mutasaviflarrni Anadoluya c;;agirmi~. bir kis
mrnrn da Malatya'da ikametlerini saglam1~t1r. Evhadu'd-Din Kirma
ni 635/1238, Muhyi'd-Din ibnu'l-Arabi 638/1241, Ravzatu'l-Muridin 
adh eserin yazan Ebu Cafer Muhammed el-Berzai, Ahi Te~kilatmrn 
kurucusu Ahi Evren :;>eyh Nasru'd-Din Mahmud 659/1261, Muhad
dis Ebu'l-Hasan Ali el-iskenderani gibi. 

Sadre'd-Din-i Konevi Malatya'da dogdugu zaman babas1, .bu bel
deyi biiyiik ve onemli bir kiiltiir merkezi durumuna getirmi~ bulu
nuyordu. Bunda Sultan I. G1yaseddin'in biiyiik bir edip ve filozof 
olan veziri Malatyah Muhammed el-Gazzi'nin onemli rolii ve hima· 
yesi goriilmii~tur. (22) Selc;;uklu :;>ehzadesi izu'd-Din Keykavus da 
bll srrada Malatya'da ogrenimini siirdiirmektedir. Ogrenime c;;ok kii
c;;iik ya~ta ba~layan ve diizenli bir bigimde siirduren Sadre'd-Din-i 
Konevi, bOyle bir ortamda yeti~mi~tir. 

Konevi'den intikal eden Endiiliislu Ebu'l-Muhammed Abdu'l
Hak'm 582/1186, ·Ahlramu'l-Kubra• adh eserinin 624/1227 tarihli 'se
ma' kaydmda Konevi'nin 19 ya~mda bulundugu bu tarihte, ad1 ge
c;;en eseri, yazarmm ogrencisi olan Ebu'l-Hasan Ali el-iskenderani'
den okudugu anla~Ilmaktadir. Bu kay1tta Sadre'd-Din Konevi'nin 
el-haf1z, el-fakih fhukukc;;ul ve el-alim (bilge ki0iJ gibi mfatlarla aml
digmi gormekteyiz. (23! 

Aynca bu Siralarda 602/1205 "den beri Malatya'da ikamet eden 
Muhyi'd-Din ibnu'l-Arabi'den de ders almaktad1r. XIII. Yiizyi!m 
iigiincu geyreginde, Evhadu'd-Din'in ogrencilerinden biri tarafmdan 
kaleme almm1~ olan ·Menakibi Evhadud'-Din-i Kirmani•de bHdiril
digine gore, gene bu s1ralarda Zeynu'd-Din Sadaka, imamu'd-Din 
Malatyai ile birlikte :;>eyh Evhadu'd-Din Kirmani'nin hizmetinde bu
lunmaktadrr. Boylece devrin iik iinlii mutasavvifmdan da tasavvuf 
dersi ve egitimi ald1g1 goriilmektedir. 

Sadre'd-Din Konevi, 14 ya~mda iken babasmi kaybetti, 619/1222. 
Bunun iizerine dul kalan a.'lnesi, Muhyi'd-Din ibnu'l-Arabi ile evlen
di. (24! Konevi'yi tamyan gagda~I ve ·Menalnb-I Evhadu'd-Din-i Kir- · 

(22) Bu bilge vezirin «Ravzatu'l-Ukul> ve «Berldu's-Sll.ade> adh il<l onemli es.e
ri vard1r. 

(23) Kqnya Yusuf Aga Kfitfiphanesi Nr. 5050, yp. Ia. 
(24) NAFAHATU'L-Uns Tcrc!lmesi, 632. s. 
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rnani• adll eserin yazan O'ndan soz ederken ·Sultanlar muallimi, 
Mecdu'd-Din ishak'm kariSI olan Sadru'd-Din-i Konevi'nin annesi, 
Muhyi'd-Din i:bnu'l-Arabi'nin taht-1 nikahmda oldugundan Kunevi, 
O'nun !ibnu'l-Arabi'ninl hizmetinde bulundugu siralarda .. • (251 ta
birini kullanmaktadrr. 

Konevi, babasmm olU.rntmden sonra 6-7 sene hep Malatya'da yet
kili hocalardan F1k1h, hadis, tefsir, kelam ilimleriyle ilgili eoerleri 
okudu. Dvey babasmm himayesinde ogrenimini surdurdugii ve 
onunla .birlikte Anadolu'dan aynlarak 619/1222 de :;;am'a ve oradan 
da M1s1ra gittigi gorulmektedir. (261 

M1s1r'da iivey babaSI ile aralan a<;alm1§ ise de .Menaklb-1 Evha
du'd-Din· yazan Kinnani aralarm1 uzla§trrmwtJr. ibnu'l-Arabi'nin, 
Sad.ru'd-Din-i Evhad.u'd-Din'e; oz oglundan daha aziz olan Konevi-. 
nin ir0ad ve tahsiline goz kulak olunmasm1 soylemektedir. (271 

Sadrud'-Din-i Konevi vasiyetnamesinde; oldugu zaman e1-Ara
bi'nin gomleginin kendisine kefen olarak giydirilmesini, Kirmani'nin 
seccadesinin de uzerine ortiilmeslni ve boylece defnedilmesini yaz
maktadrr. (281 Kirmani, oliinceye kadar 635/1238 Bagdat'ta bulun
du. Konevi de 632/1235. den sonra hep :;?am'da uvey babasmm yanm
da bulundu. ibnu'l-Arabi 1242 de :;?am'da oldu. Konevi de :;?am'dan 
aynlarak Halebe ge<;:ffii§tir. 

TURKMENLER VE SADRU'D-DiN-i KONEVI 

Sadru'd-Din-i Konevi Halep'te iken Anadolu'da ve o b6lgede 
onemli olaylar oldu. Selguklu Sultan1 I. Alaaddin Keykubat, oglu GI
yaseddin Keyhusrev tarafmdan zehirletilerek oldiirUldu, 1237. Tah
ta gegen II. G1yaseddin Keyhiisrev Tiirkmen ve Ahilerin en biiyiik. 
hamisi olan babaSl Alaaddin Keylmbat'1 oldlirttiigii ve kotii bir dik
tatlir olan veziri Sa'du'd-Din Kopek'e uydugu i<;:in Turkmen ve Ahi
lerin tepkisi ile kar§lla§tL Ancak 1240 y1lmda kendisine suikasd du
zenleyen veziri Sa'du'd-Din Kopek'i ve yanda§lanm ortadan kaldlr
di. Arkasmdan da yonetiminden ho§nut olmayan Ahi ve Tlirkmen ile
ri gelenlerini oldlirttU. Bir k1smm1 da tutuklatti. Tiirlunen babalan 

(25) A.g.e. 
(26) MENAKIB-I - Evhadu'd-Din, 84 - 87. ss. 
(27) KENZU'L-Vu'az, Konya izzet Koyunoglu Kiitiiphanesi. Nr. 3050. 
(28) SADRU'D-DiN-1 Konevi, <Vasiyetname> t;arkiyat Mecmuas1, II, 1958, 

82- 83. ss. 
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ve Ahilerin sultana kar01 isyan ettigi bu srralarda Sadru'd-Din-i Ko
nevi de Halep'te bulunuyordu. Ahi ve Tiirkmen ileri gelenleri ile di
yalog halinde bulunmakta ve onlara sempati beslemektedir. 

1241 de <;akan ·Baba ishak isyam• ve Kiisedag Muharebesinde 
Mogol Ordusuna yenilen Gryaseddin Keyhusrev'in ordusunun ve ii.l
kesinin Mogollarca haraca baglandrgr bu srralarda Sadrud'-Din-i Ko
nevi Halep'te bulunmaktadrr. 1245 de Gryaseddin Keyhusrev iilii.nce 
dcvletin ileri gelenleri bu sultan'm tutuklattrrdrgr Ahi ve Turkmen
leri serbest brr.aktllar. Ahi Te0kilatmm kurucusu ve lideri olan Ahi 
Evren de serbest brrakllmca Deniz!i'ye fLadikl gitmi0tir. Bu srrada 
sultan olan II. izzu'd-Din Keykavus'un, Ahi Evren ~eyh Nasiru'd-Din 
Mahrnudu Konya'ya getirrnesi igin Sadrud-Din-i Konevi'yi gorevlen
d!rdigi gorillmektedir. 

Bu haber, Konevi'nin 1245 yrlmdan itibaren Anadolu'ya gelrnio 
oldugunu ve Selc;:uklu Devleti'nin Ba0~ehri . Konya'ya yerle0ti[;ini 
g5sterrnektedir. Sadru'd-Din, artik bundan sonra Konevi fKonyahl 
diye anllacaktrr. 

Bu srrada unlu Selc;:uklu Devlet Adami Celalii'd-Din Karatay sal
tanat naipligine getirilrni0tir. Karatay, yllda belli bir rniktar harac;: 
verrneyi kabul ederek Mogollarla an!a0rnr0, tutuklu bulunan Ahile
ri ve Tiirkrnenleri serbest brraktrrmi~?trr. Huzur ve siiklinun da sag
landrgr ve 652/1254 yllma kadar siiren Karatay'm Saltanat naipligi 
srrasmda Sadru'd-Din-i Konevi de Konya'da ikarnet etrnekteydi. Bir 
ustad olarak ta'lirn ve 'tedris ile me0gul olurken c;:evresinde genii? bir 
ta]ebeler halkasr· olu0rnu0, yiineticiler katmda itibarr artrnr§trr. Dev
rin tanmrnw zenginleri, el-Hac Tacu'd-Din Ka0i ve Hace-i Cfuan da 
O'nun hizrnetindedirler. 

Ahi Evren 1247 de Krr~?ehir'e giic;:tiikten sonra da mektuplaeyrnak 
ve c;:e0itli ilrni yardrrnla~?rnalar bit;iminde g6rii0rnelerini siirdiirrnii§
lerdir. 129) 

MA'MURE OLARAK-i KONEVi CAMii. TURBESi VE 

KUTUPHANESi 

Konevi'nin carnisi, tii.rbesi ve gerek kendisinin, gerekse devrinin 
unlii kitaplarmdan olu0an ve bilirn gevrelerince iyi tanman kutiip- ·· 

(29) Menakrbu'l-Arlfln, I. 188. s. 
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hanesi, kendi adiyla amlan maha:Jlede 0 zamanlar bir ·mamure» du
rumundadir. 

Anadolu Sel<;uklu kiiltur tarihinin linlu isimlerinden olan ~eyll 
Sadre'd-Din-i Konevi, yedi as1rhk kU!tfu ve fikir hayatimiZda derin 
etkiler b1rakan onemli eserlerin sahibidir. Bunlardan baz1lar1 ·ica
ze'l-Beyan•, ·Miftahu'l-Gayb•, •Nusus•, ·Mefatihu'l-ilahiyye., ·Mir'
atii'l-Arifin•, •Mektubat• ve digerleridir. O'nun aSirlar boyunca boy· 
lesine ilgi gormesinin nedenlerinden biri de ·Miice'd-Did·i Elf'i Si'mi•, 
·~eyhu'l-Ekber•, gibi sifatlarla amlan ve mutasavvu d;1 olan Muh
yid-din·i Arabi'nin uvey oglu olu~undan olsa gerektir. 

Konevi Camisi'nin guneye a<;Ilan adi ta~ c;:er<;eveli di$ kap1s1 iis
tli.nde iki kitabe bulunmaktadir. Caminin yap1h$ tarihine ili(ll<in 1. 

Selc;:uklu Devri Kitabesi : 

·Bu mubarek ma'mure, i<;:indeki muhakltik ve rabbani ;\lim 
Sadreddin Muhammed ilm-i ishak, Muhammed-Allah 
kendisinden raz1 olsun - tiirbesi, vakfiyesinde ~artlar1 belli 
edildigi ve yaZildtgi vechile kendisinin vakfeyledigi ldtaplan 
if;:ine alan kiitiiphanesiyle beraber ashabmdai1 kalpleriyle 
ve ltahplanyla Tanri'ya yiinelen salih fakirler adma 
673/1274 yih aylaruida yapudi.• (30l 

bi<;:iminde dilimize <;:evrilmi(ltir. Bu kitabeye gore kiitiiphane herkes 
i<;in de gil, ·Konevi'nin ashabmdan ,iyi halli, salih fakirler i<;:in• yap-. 
tinlmi(Itlr. Ma'mure'nin vakfiyesinde, vakfettigi kitaplarm say1lan, 
bunlar)Il yonetim ve kullamh(l bi<;:imleri belirtilmi§tlr. Giiniimiize ka
dar bu .ma'mure•ye dair ara(ltirma ve incelemeler yapan Dogulu 
ve Batih bilim adamlan, <Clemant Huart, Dr .. J. H. Lotved gibil .soz · 
konusu kitabeyi genellikle yanh(l okumu(llardfr. (31) 

Caminin kap1smda birinci kitabenin iizerinde yer alan ii<;: sat1r 
halinde mermere siiliis ile yazilmi(I bulunan ikinci kitabe de (IUdur : 

·Tac-dar-1 devran ve halife-i refi' el-~an el sultan 
el-gazi Abdiilhamid Han-1 Sani 
Efendimiz Hazretlerinin miiberrat-1 seniyye-i m.iililkanelerinden 
olmak iizere i~ bu camii (1erif He tiirbe-yi mlinife Vali-i Vilayet 
Devletlii Mehmed Ferid Pa§a Hazretlerinin zaman-1 memuriyet
lerinde imar ve ihya buyurulmu~dur.• 

(30) Czonder, Dr. Hasan; Konya Velilerl, Konya, An Basm. 1980. !09. s. 
(31) Konyali, ibrahlm Hakk1; Abldelerl ve Kltabeleri ile Konya Tarlhl. Kenya, 

Yen! Kitap Bas1mevi, 1964. 487- 504. ss. 
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Tiirkge olan bu ikinci kitabeye gore gerek cami, gerekse tiirbe
si, II. Sultan Abdiilhamit zama,nmda Konya Valisi. Mehmed Ferid Pa
§a tarafmdan 1317/1899 da imar ve ihya olunmu§tur. (Onanlmt§tJr.l 

' 

Bina Durumu ' 

Giiniimiize kadar kalabilen ve halen cami olarak kullamlmakta 
olan bu yapmm giri§ kap1smm sagmda Osmanh mimari yap1m1 bir 
minare, vardrr. Minarenin kiipiine kadar olan k1sm1 ta§, iistii tugla, 
§erefe alt1 diiz ve basit bir bigimde yapilmi§tJr. Giineyinde be§ .. so
lunda yedi, sagmda iki penceresi olup iistii iig bogdan halinde agac
la ortiilmii§tiir. Duvarlan adi ta§la yapllml§ ustii de duz dam'd1r. (32l 
Avlu kap1smdan girilince duz, kara dam ortUlu geni§ bir alan, orta
da mermer bir §adrrvan vard1r. 

Son zamanlara kadar kutuphane olarak kullanllan ve solunda
ki ah§ap bir merdivenle c;ak1lan oda ise avlu kap1smm uzerinde bu
lunmaktadir. Bu alanm sagmda aSJl cami, bulunmakta, ortasmdan 
mabede, sonundan da turbe ve mezarhk yonune birer kap1 agilmak
tadir. Duvarlan, mihrab ve baz1 kiSJmlan yer yer mavi rengin ege
men oldugu Selguk ginileriyle suslenmi§tir. 

Turk oymaCJhk ve tahta i§gilik sanatmm giizel birer ornegi olan 
pencere kapaklan halen istanbul Arkeoloji miizesinde olup <;inili 
Ko§kde sergilenmektedir. Bunlardan ve icerdeki ug toprak sandu
kah mezarla gini mihraptan ba§ka bir tarihi e§ya kalmami§tlr. Sad
red-Din-i Konevi'nin giimulu oldugu turbe caminin solundadrr. San
dukasi mermerle yapilmi§tlr. Camiden buraya iki pencere ag1hr. 
Turbenin ustunde zarif ba§hkh ve kii§eli oniki mermer sutunun tut
tugu agag bir kafes vardrr. Turbenin alt k1sml da mermerdir. 

Sadred-Din-i Konevi Ma'muresi'nin vakfiyesi henuz bulunama
mi§tlr. Kitabelerden de bu yap1larmm saghgmda m1, yoksa iilumiin
den sonra m1 yap1ldlg1 anla§Ilamami§tlr. Arapga olarak b1raktigl 
'vasiyet-name'sine gore ise Mevlana Cela!ed-Din-i Rumi'den sekiz ay 
sonra 673/1371 de iildugii yllda yapllml§ oldugu belirlenmektedir. 
Konevi'nin gocuklarma dair kesin bir bilgi olmamakla beraber 
Sadred-din <;elebi admda bir oglu, Sekine adh bir k1z1 ve bu kizm
dan be§ torunu bulundugu sanJ!maktad1r. (33) 

(32) Binanm esklden kubbeli oldugu anlamma gelen degi~ikllkler, lzler ve ozel
llkler belirlenml§tir. 

(33) .Menaktb-1 t;>eyh Sadr-ed-Din Konevl, Mevlana Milzesi KUtUphanesl De
mirba§ kaytt numaras1: 5 f20 D. 
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· Karaman 1Ii Vak1flan, Fatih Sultan Mehmet adma tahrir (il ya
ZICil defterlerine yazllrrken (881/1476) Konya'da Mevlana Celaled
Din evkafmdan sonra Sadred-Din-i Konevi Ma'muresi i<;:in gelir ola
rak §U evkafm belirlendigini gormekteyiz. 11 koy, 3 degirmen, 28 
bag, 17 tt~;la ve arsa, bir <;:iftlik ve baz1 diikkanlar. 

Fatih'in 1I Yaz1c1 Ilefteri'nde, Sadred-Din-i Konevi Kutuphanesi'
nde bulunan kitaplarm tiimu adlarma gore liste halinde verilmi§tir. 
Bu listeye gore kiituphanede bulunan kitap say1s1 162 dir. 

Konevi Kutuphanesindeki kitaplarm .;:og1,1, uvey babas1 Muhyid
Din-i Arabi'nin yazma kitaplarmdan olu§an bir koleksiyon niteligi 
ta§Imaktadrr. Bunlar da zamanla istanbul'daki TUrk ve islam Eserle
ri Miizesine ve Konya'daki Yusuf Aga Kiitiiphanesi'ne ta§mmr§lar
dir. (34) 

(34) TURAN, Osman. Sel<;uklular Zamanmda Tilrk!ye. istanbul, istanbul Unl
versitesl Matbaas1 1971. 139- 146. ss. 


