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Dr. Miijgan CUNBUR 1"1 

Bir c;agm, bir iilkenin ve bir milletin ilim, fikir ve kultiiriin·Lin en 
guvenilir, elle tutulup gozle goriilen delilleri kutiiphanelerid,r, bu 
kurumlardaki eski kitap koleksiyonlandir. Bu konuljmada Konya'
daki Selc;:uklu. donemi kutiiphanelerini hatirlatmaya c;ahljirken, do
laYisiyle o c;agm ilim ve kU!tiir muhtevasi da ortaya konmulj olacak· 
trr. Ancak Selc;:uklu donemi Konya kiituphaneleri bir butiin parc;asi, 
bir gelenek zincirinin parlak bir halkasidir. Bu yuzden konuyu biraz 
daha baljtan ele alacagrm. 

Eski ve buyuk bir Turk-islam haYir kurumu olan vaklflar Sel
c;uklular c;:agmda daha da ge!iljmilJ; Turk illeri, Tugrul Beyin salta
nat y11larmda kurulmaya balj!ayan, Alparslan ve Melik~jah devirle
rinde sayiCa artan cami, medrese, kervansaray ve zaviyelerle dol
muljtur. Bu arada darulj§ifa ve 1hca gibi saghk kurumlannm da c;e
§itli yerlerde hizmet verdiklerini de unutmamak gerekir. Vak1f sa
hipleri bu adlarm1 sayd1g1m hayrat1 kitap ve kiitiiphanesiz blrak
mamilj]ar, ozellikle cami ve medreselerde irili ufakll pek c;ok kutiip
hane olu§turmu§lardrr. Medrese kutiiphanelerinde bu E·gitim kuru
lu§larmda okutulan ders kitaplan dlljmda, pek c;ok eser de yer al
ml§tiT. 

Selc;uklularm ilk medresesi Tugrul Beg zamanmda Ni§abur'da 
inlja edilmi§tir. Prof. Dr. Osman Turan'm ·Seic;uklular Tarihi•nde 
yazd1gm1 gore Alparslan 1067'de Bagdad'da Nizamiye Medresesi'ni 
yaptnmlljtlr. Bu biiyiik ilim yuvasmm gelirini saglayan vakfiyeyi 
Vozir NizamlilmU!k diizenlemi§tir. ilme biiyuk deger veren ve ·Siya-
02tname•sinde ilmi c;ok kuvvetli ziya ne§reden muma benzeten Ni
zamiilmiilk, ·insanlar IlJikla yani ilimle yol bulur, karanhktan kur
tulur, ba§ka hic;bir iigiide ve hi<;bir k1hvuza muhta<;: olmaz» demilj
tir. Kabahat ilj!eyenleri terbiye ederek bagl§layan NizamiilmU!k, Bag
dad'daki Nizamiye Medresesi'nde bir de kiitiiphane kurmulj, ilk ha-
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f1z-1 kutub olarak da $eyh Ebu Zekeriya Hatib-i Tebriziyi atam1§tlr. 
Bir sfue sonra, bu zatm her gece §arap i<;:ip gen<;:lerle me§gul oldu
gunu Nizamulmulk'e duyururlar. Once $eyh'e guvendigini, soylen
tilere inanmayacagm1 bildiren Vezir, bir gece gizlice medreseye gi
der, kutuphanenin damma <;:1k1p tepe penceresinden bakar, soylenti
lerin ger<;:ek oldugunu gorur. Ertesi glin vakfiyeyi istetip §eyhin 
maa§ma bir misli zammeder, beratm1 da yazd1rarak adamlarmdan 
biriyle gonderir. Aynca •$eyh'in bu kadar masraf1 oldugunu bilsey
dim, bu kadar az bir para vermege cesaret edemezdim.» dedigini de 
$eyh'e duyurtur. $eyh bu sozleri i§itince, NizamulmUlk'un her§eyi 
bildigini anlar, utan<;: ve nedamet duyarak bundan sonra her turlu 
kotu harekete tovbe eder. 

NizamU!mulk zamanmda Bagdad'daki Nizamiye Medresesi'nden 
sonra Isfahan, Rey, Ni§apur, Merv, Belh, Herat, Basra, Musul ve 
Amul gibi buyuk §ehirlerde de medreseler kurulmu§, hepsine Niza
miye ad1 verilmi§tir. Tarihi soylentilere gore NizamUlmUlk bu med
reselerdeki kutuphanelere gonderecegi vak1f kitaplanm kendi eliyle 
sand1klara yerle§tirilmi§. Bir glin O'nu boyle kitap yerle§tirirken go
ren Alparslan, onca devlet i§i varken kitapla ugra§masma §a§tlgm1 
soyleyince V ezir : 

•Devlet i~>leri hana dlinyamr kazandrrryor, bu kitaplarla ilgili i§
lerse ahiretimi aydmlatacaktrr» cevabm1 vermi~>tir. 

Gerek Nizamiye Medreselerine, gerekse bu . .>1.lardan sonra sul
tanlar, vezirler, begler ve hatunlar tarafmdan yaptrr1lan medresele
re <;:ok zengin vaklflar bag1§lanm1§, hem ilim korunmu§ ve yay1lm1§ 
hem de ogrenim ve egitimin paraS1z yap1lmas1 saglanmJ§tlr. Bu de
virde muderrisler yanmda ogrencilere de gunlUkler tahsis olundu
gu bilinmektedir. 

Devrin tamnm1§ bilginlerinden Ebu ishak $irazi, Gazali, Ebu
bekir $a§i gibi devrin linlu ogretim uyelerinin yapt1g1 egitim, Bag
dad Nizamiyesi'ndeki ilim seviyesinin y11ksekligini gostermege yara
ya.n kafi delildir. 

Nizamulmulk tarafmdan Merv'de kurulan Nizamiye Medresesi 
KutpUhanesi'yle Merv'deki diger kutuphaneler hakmda tarihg"• gez
gin Yakut-1 Hamevi ·Mu'cemii'l-Biildan" adh buyiik eserinde (c. IV, 
s. 144l geni§ bilgi verir. Gunumiize bir harabe halinde kalan ve Sul
tan Alpars!an'm oldugii bu §ehirden bahsederken Yakut kutiipha
neler ic;:in §Oyle der : 

·Ben oradan ayrlldrg1m s1rada Mervii'§-§ah-I cihan kiitiiphanele-
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riyle ve o kiitiiphanelerdelti kitaplarm gok!ugu ve giizelligi ile ta
n:nmr§ti, burada on tane kiitiiphane mevcuttu. Bunlardan ikisi Ulu 
Cami i<;indeydi. Birisine Aziziye derlerdi. Vaktiyle Sultanm ~erbet
QEigmi yapan izziiddin Ebibel<r Atik-i Zencani tarafmdan lmrulmuQ
tu. Bu kiitiiphanede 12!100 cild eser vard1. ikincisi Kemaliye Kiitiip
hanesi'dir. Kimin lmrdugu bilinmiyor. UQiincii l<iitiiphane Cami-i 
Su!tani Kiitiiphanesi olup !;lerefiilmiilk Mustavfi Ebu Sa'd b. Muham
med b. Mansur tarafmdan medresasi iQinde kuru!mu~tur. Digerleri 
Nizamii!mill!c Hasan b. :ishalr'm l<endi adma kurdugu kiitiiphane ile 
Samanogul!arma ait ild kiitiiphane ve Medrese-i. Amidiye igindeki 
lditiiphanedir. Vezi:rlo;:oden Mecidiilmiilk Kiitiiphanesi, Hatuniye Kii
tiiphanesi i!e bir hankan i-;;indeld Zamiriyye Kiitiiphanesi digerleri
dir. Bu sonuncu da herbiri ikiyilzer altm degerinde 2000 kitap vard•. 
Bu lriitiiphanetlen istifade ve kitap alrp vermek. gok kolaydi. Kiitiip
hanenin ikiyiiz altm degerindeki kitaplarrm daima evime abr ve ben 
de on!ar1 otlakta koyunlarm hoi hu!amadiklan otlari otladiklari gihi 
doyas1ya okurdum. Mu'cemii'l-Biildan ve diger cern' ettigim biitiin 
eserlerim lm kiitii;>hanelerden almmadir.• 

Yakut. Merv'den Mogol istilasr ba~lamadan ayr:LlmJ9trr. Ortaas
ya medeniyet ve kultiiriinu kaybolmadan g6rebilen nadir insenlar
d.an biridir. O'nun eserinde bahsi ge9en diger bir kutuphane de Sel~ 
c;:uklu Sultam Sencer'in Hizanetu's-Sultan adm1 ta~wan 6zel kutup
hanesidir. Orner b. Sablan es-Saveci de bu kutuphaneden s6z etmi~
tir. Bu saray kutuphanesinin kutuphanecileri arasmda devrin tanm
mr~ ilim adamlan vard1r. Nahivden ·Mufassal• ve •Enmuzec» adh 
me9hur gramer kitaplarmm ~arihi Mervli Muhammed b. Sa'id ise 
yukarda amlan Ulu Cami Kutuphanesi'nin y6neticilerindend.ir. Bu 
kutuphaneler de Sultan Sencer'in oliimunden sonra zamanla kapa
mp kaybolmu~lardrr. 

Yine Yakut'un bildirdigine gore, Rey ~ehri ile Hemedan arasm
daki Save sehrind.e bulunan ve dunyad.a benzeri gok az g6rUlen eser
lerin yer aldrgr bir bilim hazinesi olan bir Selc;:uklu kutuphanesi de 
Mogollarm istilaSI s1rasmda mahvolmu~tur. Bu istiladan insanlar 
kadar, kitaplann da zarar g6rdugunu tarihler yazmaktadir. 

Mogol istilasmda hemen biitiin sekenesi 6ldiitiilen, binalan YI· 
k1bp yok edilen ~ehirlerden Buhara'y1 •Se!Quklular Tarihi»nd.e an· 
latan Prof. Osman Turan, Cuveyni'nin, Residuddin'in ve d.igerlerinin 
eserlerine dayanarak Kur'an'larm, d.iger kitaplarm hend.eklere atil 
drklanm yazar. 

1258 yrlmda Mogollardan Hulagu'nun istilasma maruz kalan 
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Bagdad'da biitlin ilim adamlan §ehid edilmi§, kitaplarm miihim bir 
k1sm1 da ilhanh Hanmm yanmda bulunan me§hur aJim Nas1ruddin 
Tusi tarafmdan ahmp Maraga'daki me§hur rasadhanenin kiitiipha
nesine konulmu§tur. Baz1 tarihler bu rasadhane kiitiiphanesinde 
400.0CO eser bulundugunu yazarlar. 

Sel.;:uklular devrinde ve Mogol istilasmdan once Bagdad'da ku
rulan biiyiik kiitiiphanelerden biri de Mustans1nyye Medresesi'nde
dir. Medrese Abbasi Halifesi'nin hayratJdrr. 1233 y1lmda kurulan 
Mustans1nyye Medresesi, Beytu'l-Hikme gibi akademik bir muesse
S3dir. Medrese zengin kiitiiphanesiyle de tammr, .;:ok geni§ ve zen
gin bir imaret sistemine sahiptir. Medrese imaretinden ogrenciler d!
§mda halk da yararlanmaktad1r. idari ve mali yondeh bag1ms:z olan 
b:1 kiilliyenin y!lhk geliri 1 milyon dinara dayanmaktaydL Baz1 ta
rihlerin so.ooo kitabm yer ald1gmi yazdigi bu kutuphanede 160 deve 
ycikii kitap bulundugu •Tarih-i Zehebi»de bildirilmektedir. Kiitiipha
nenin ii<;: ki§ilik bir personal kadrosu vard1r. Bunlar maa§lanndan 
baqka bol miktarda yiyecek ve yakacak taymlan almaktayd1lar. 
Vakfiyedcki §artlara gore ba§taki miidiir gunde 4,5 okka ekmek, bir 
okka et, yeteri kadar sebze ve yakmak i<;:in odun ve aynca ayda on 
dinar maa§ ahyordu. 

Naz1r ad1 verilen kiitiiphane nezaret<;;isi, giinde ikibu.;:uk okka 
ekmek, bir okka et, taym ve ayda 3 dinar maa§ ahyordu. Vazifesi 
okuyuculara kitap vermek olan haf1z-1 kiitiib giinde iki okka ekmek, 
imarette pi§irilen aqtan bir oglin yemek ve ayda ilr.i dinar maaG al
maktaydL 

Bu kiitiiphanenin ilgi .;:eken bir yonii, okuyucudan belirli bir iic
retin almmas1, buna kar'l1hk yazar okuyuculara k1rtasiyenin bedava 
verilmesidir. Kiitiiphane XIII. ve XIV. yuzyillarda en parlak devrini 
ya,arm§, bilgin ve yazarlar i<;:in bir kiiltiir Kabe'si sayllmi§tir. Soy
lentilere gore koleksiyonu da c;oe'litli konularda 400.000 cilde ula§IDI§
t-r. Kutiiphane personeli c;ook vas1fh ki'lilerden se.;:ilmekteydi. Kiitup
hanede 50 cildlik «Mu'cemii'l-elkab» ve 20 cildlik ·Diirerii'l-esdaf fi 
gured'l-evsaf» yazan rne§hur biyograf tarih<;:i Abdiirrezzak ibnu'[, 

Futi, toplam 13 eseri alan tarihc;oi ibnii's-Sa'e, fizik<;i Sencer Mecidud

din ibnii's-Sabag rniidiir olarak gorev alrni'llardir. HiiJ1z-1 kiitiibler 

tahsilli ve giizel kaligrafi sahibi olacaklardL Bu klitiiphane ise 1392 

Timur istilasmda tahrip ve kitaplan yagma edilmi§tir, k1smen de 

yand1g1 soylenir. 

ibnii'l-Esir ile ibnii'l-Hallikan'm eserlerinde zilrrettikleri, Bag--
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dad'daki Mescid-i Zeydi Kiitiiphanesi de bu devrin iinemli kurulu~
lanndandrr. Yakut Hamevi iizel kutiiphanesini buraya bagr~lamr~trr. 

Musul'daki ibnii'l-Miistavfi Ki.\tiiphanesi de bir Selguklu devri 
kurulu~u olup ibni T!ktaka me§hur ·Kitahu'l-Fahri» adli tarihini bu
rada yazmr§trr. 

Kirman Selguklularmdan Melik Arslan§ah (1101-1142) Kirman'
da hatunu adma ismetiye Medresesini ve sair nbat ve hayrr kurum
lan yaptrrmr§tir. Oglu Mehmed zamanmda (1142-1156) Kirman'm 
mz·rkez Bardasir'de cami, medrese, hastahane, hanklh ve Turan9ah 
Cemii'nde de bir kiitiiphane kurulmu0tur. Bu daru'l-kiitiibe sultan 
her ilime ait 5000 kitap bagr0lamr0trr. 

Tiirkam;ah'an torunu Miibariziiddin Halifet Alp Gazi'nin med
rese ve hankahmm vakfiyesi H. 602 (1215) tarihli olup H. 722 CM. 
1322) de yeni vakrflarla giiglendirilmi0tir. 

Haleb'in Yarukiyye Mahallesi Yaruklu Tiirkmenleri tarafmdan 
kurulmu~. bu mahalede Turk begleri tarafmdan cami, medrese ve 
zaviya ile pek gok hayrr miiessesesi yaptrnlmr0trr. Ziiccaciye Medre
si Artukoglu Siileyman tarafmdan H. 516 (M. 1122) de kurulmu~tur. 
Av§ariye Medresesi ise Yaruklardan izzeddin Av§ar'm hayratrdrr. 
Bu medreselerin kiitiiphanesiz olmalan dii0iiniilemez; giinki.\ Sel· 
guklu kervansaraylarmda bile kutuphaneler bulundugu bilinmekte
dir. Kervansaraylarda kutiiphaneler ve satrang takrmlan bulunma· 
sr ise devrin kiiltiir derecesini giistermesi bakrmmdan dikkat' gek
mektedir. 

Anadolu'da Selguklu devri medreseleri arasmda Antalya Valisi'
nin kurdugu Miibariziiddin Er-Toku0 Medresesi, Uluborlu'da IlL Ala.
eddin'in kurdugu Medrese ve Kutuphane, Muineddin Sii!eyman'm 
Kayseri'deki Medresesi, Sivas'ta Sahibiye Medresesi, Buruciye ve 
Gok Medreseler ve bunlarm igindeki kiitiiphaneler say!labilir. 

Konya'daki medrese ve kiitiiphanelere gelince, bunlar gen;ekten 
dikkati geken hayrr eserleridir. 

Prof. Dr. Osman Turan'm yayrmladrgr Semseddin Altur:. Aba 
vakfiyesinden Konya'da ilk Selguklu kiitiiphanesini kurma 0erefinin 
Solguklu vezirlerinden Semseddin Altun Aba'ya ait oldugu anla0Il

maktadrr. Bu kiitiiphane, giiniimiize iplikgi Medresesi CCamiil adry
la intikal eden bina iginde kurulmu~tur. Altun Aba'nm 1201 tarihli 

vakifyesinde bu kiitiiphaneye bir miitevelli ve nazrr tayin olunmu0, 
her yrl vakil gelirinden ayrrlan 100 (dirhem lile uygun giiriilen ki-



42 

taplarm satmalmarak koleksiyonun gogaltllmasl §art ko§ulmu§tur. 
Vakfiyedeki §artlardan biri de kitaplardan evinde faydalanmak is
teyen kimsenin, kitabm bedeli lmdar bir paray1 hazinu'l-kutiibe (kii
tiiphaneciyel verdikten sonra kitab1 kutuphane d1sma iidung olarak 
giitiirebilmesidir. Kitap geri getirildiginde rehin olarak alman para 
iade edilecektir. iplikgi kiitiiphanesinin minareye mutenaz1r olarak 
in~a edilen carnie biti§ik tek kubbeli kuguk bir hiicrede bulundugu 
tahmin olunmaktad1r. Soylentiye gore bu hiicreye s1k s1k gelen Mev
lana Celaleddin Rumi, burada kitap okurmu§, iplikgi Kutuphanesi'
nin kitaplan XIX. yiizyll sonuna kadar burada kalml§, sonradan Yu
suf Aga Kiitiiphanesi'ne intikal ettirilmistir. Giiniimuze kalan kitap 
say1s1 60 kadardrr. 

iplikgi Medresesi Kiitiiphanesi'nden sonra, Konya dls kalesinin 
Ahmedik Kap1s1 yakmlarmdaki Nizamiye Hankahmda bir kittiipha
ne daha kurulmu§tur. Kutuphanenin kurucusu Emirii'l-Hac oglu 
Mustevfi Ebu's-Sena Mahmud'dur. Bu kiitiiphaneden giiniimiize ka
lan birkag cilt yazma da Yusuf Aga Kiituphanesi'ndedir. 

Anadolu Selguklu devrinin tanmmls bilginlerinden Sadreddin 
Konevi'nin Kiitiiphanesi ise eski Konya Kalesi'nin <;:esme Kap1s1 ya
kmlarmdadrr. Halen ayakta kalmls kuguk bir kiilliye iginde kuru! 
mustur. Bu kugiik kiilliye bir ca.mi, carnie bitisik bir kiitiiphane ile 
bir turbeden iba"rettir. Kuru! us tarihi H. 673 (M. 12721 dir. Bu kutlip· 
hanede Konevi'nin sahsi eserlerinden ba9ka kelime kelime c;:evirile 
ri yaz1h ilk Tiirkc;:e Kur'an-1 Kerimler, Sadreddin Konevi'nin kendi 
elyaz1s1yla eserleri, iivey babaSl $eyhii'l-Ekber Muhyiddin ibnu'i-Ara
bi'nin baz1 otograf kitaplan ve diger nefis Selc;:uk qagr tezhibh yaz
malar bulunmaktayml9, soylentilere gore islam aleminin her tara
fmdan bu eserleri okumak ic;:in Konya'ya birgok ilim adamlan gelir
mis. Sadreddin Konevi Kiitiiphanesi ve imareti Osmanh ylllarmda 
da hizmetini surdiirmiis, 1881'de yap1lan say1mdan sonra kutiipha
nede kalan 61 eserden baz1lan Mevlana Dergah1 Kiitiiphanesi'ne, bir 
krsm1 da Yusuf Aga Kutuphanesi'ne devro!unmu9tur. Miizelik dege
ri olanlar bugun de Muze'de teshirdedir. 

Yine bugun Yusuf Aga Kutiiphanesi'nde bulunan birka<; yazma
daki kayrtlara gore S1raceddin Urmevi evladmdan Bedreddin Mah
mud'un zevcesi Kutlu Melek Hatun da Konya'da Atabekiyye Medre· 
sesi yakmla.rmda kurdugu «Darii'l-Huffaz» da bir vakil kiitiiphane 
meydan getirmi§tir. Kutlu Melek Hatun simdilik kutiiphanecilik ta-
rihimizde 
Konya'daki 

kiitiipl;ane 
Atabekiyye 

kurucusu ilk hanrm olarak tanmmaktadlr. 
Medresesi'yle Sultan Medresesi'nde de oku-
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tulan derslere ait kitaplarm yer ald1g1 kii<;iik birer kitaphgm kurul
mu§ olmas1 gok muhtemeldir. Bir kitaphgm da Mevlana Dergahi'n
da kuruldugu giiniimuze kalan ve Selguklu devri kitap tazyinatmm 
biitiin ozellik ve giizelliklerini ta§wan yazmalarm mevcudiyetinden 
anla§llmaktadir. Konya il<;:elerinden Karaman Medreselerindeki ve 
Hadim'deki kii<;:iik kitaphklar Ondokuzuncu Yiizy1l sonlarmda kis
men Yusuf Aga Kiitiiphanesi'ne, bir k1sm1 da Mevlana Dergahi'nda
ki Hemden C:elebi Kutiiphanesi'ne devredihni§tir. 

Evet, Konya Sel<;:uklu devri kiitiiphaneleri, bir gelenegin, bir ge
lenek zincirinin altm bir halkas1d1r. Kendilerinden once kurulan kii
tiiphanelerden onlan1 intikal eden yazma eserler, sonradan Osmanh 
donemi Konya kiitiiphanelerine gegmi§lerdir. 

Merhum Ord. Prof. Dr. Siiheyl Onver'in tezhib koleksiyonunda 
Nizamiye Medreselerinden Konya' daki kiituphanelere gelmi§ eser
lerin zahriye kopyalan bulunmaktadrr. Aynca merhum Prof. On
ver'e gore Konya'da ozellikle emir ve sultanlarm konaklarmda kii
tuphaneleri iQin yaz1hp tezyin edilmi§ degerli yazmalar bulunmak
taydL Buna gore, daha once kurulup dag1lan Selcuklu devri kutup
hanelerinden Konya Sel<;:uklu Kutiiphanelerine baz1 kitaplar intikal 
ettigi gibi, o devirde Konya'da yaz1lm1§ eserler de bu kiitiiphaneler
de yer almr§tir. Bugun Konya Yazma Eserler Bolge Kiituphanesi'n
de ve Yusuf Aga Kiiti.\phanesi'nde bulunan yazmalar tek tek ince
len(~ ginde Konya kutuphaneler tarihi daha da yakmdan aydmlati
labilecektir. 

i§te bu kiituphaneler ve kutliphaneler i<;indeki yazma koleksi
yonlan Sel<;uklu devri ilim ve kulturunun kalbini..l"l hala atmakta ol
dugu ilim yuvaland1r. Nitekim buyuk Turk bilgini Farabi'nin uzun 
yil.lar Qali§tlgi, bir Sel<;uklu akademisi sayllabilecek Sayvanu'l.-Hik
me adh kiituphaneden ulkemize intikal etrni§ eserlere de kiitupha
nelerimizde rast gelinmektedir. Bu eserler aym zamanda Ti.irk-is
lam bilim tarihini de aydmlatmaktadir. 

ibni Sina, Farabi, Beyruni, Abdulhamid ibnu't-Turk, Muhammed 
Harezmi gibi tanmmi§ ilim adamlanm1z yamnda, islam'm ilk devir
lerinden beri eser vermege ba§lami§. Ahmed b. Vasi ibni't-Turk el
Huttali gibi bilginlerin, Abdullah b. Amacur et-Tlirki el-Herevi gibi 
astronomlarm, Aydemir el-Muhyavi Fahru't-Turk, Hiisameddin isa 
b. Sencer b. Behram b. Cibril b. Humartekin b. Ta§tekin el-Haciri, 
Muhammed b. Seyfeddin Aydemir gibi divan sahibi §airlerin, Ebu 
Hafs Osman b. el-H1zr b. ilalrni§ b. ilduzmu§ et-Tiirki gibi tarihQi
lerin, Kad1han diye tanman Fahreddin Hasan b. Mansur el-Uzcendi 
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ve Zahireddin Ahmed b. !smail et-Timirta~i gibi frkrh alimlerinin, 
Necmeddin Ebu ~uca' Bekbars b. Yaltafkrlu;: et-Tiirki'nin ve izzed
din ibrahim b. Muhammed b. Tarhan es-Suveydi adlr tabiblerin, ta
bii ilimlerde Beylak b. Muhammed el-Krbcaki adh bilginlerin ve ba
balarmm, dedelerinin, dede babalarmm adlan Korkmaz, Kutulmu~ 
alan nice Turk asrlb ilim adammm adlan ortaya c;:rkacaktrr. Bu su
retle de Turk il:nUnin islam medeniyetine ne denli katkrda bulundu
gu anla~rlacaktrr. 

Atatllrk'lln, bizlere tarih !)uurumuzu kazandrran bu buy(ik Turk'
un Konya'ya te~riflerinin yrld6numunde, Selc;:uklu c;:agr ilim ve klll
tllr geleceginin gunumuze uzanan son halkasr Selc;:uk Dniversitemi
zin kurulu!)unurt onuncu yrld6numunun hayrrb ve bu ilim yuvamrz
daki 6gretim uyeleri, yardrmcrlanyle 6grencileri ic;:in Turk ilim ve 
kultllrllnu yuceltme yo!unda kutlu olmasmr dilerim. 


