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maşk'a başkadı (kadılkudat) olarak tayin 
edildi. Ayrıca meşlhatü'ş-şüyuh makamı
na getirildi. Bir müddet sonra başkadılık
tan ayrılmak istediyse de kabul edilmedi. 
14 Zilkade 729'da (9 Eylül 1329) vefat et
ti ve Cebelikasiyun'daki kabristana def
nedildi. 

Alaeddin Konevi'nin tefsir. fıkıh, usul, 
kelam, tasavvuf, Arap dili ve edebiyatın
da geniş bilgi sahibi olduğu. tasawuf er
kan ve adabı konusunda otorite sayıldığı 
kaydedilir. Bu dönemde görüşleri tartış
malara yol açan İbn Teymiyye'ye saygı 
gösterip gerektiğinde onu savunmakta 
birlikte bazı görüşlerini eleştirmiş ve ha
pisten çıkabilmesi için hapsedilmesine yol 
açan fetvasından vazgeçmesi gerektiğini 

· belirtmiştir. İbn Teymiyye'nin ölümüne 
kadar hapiste kalmasına bu tavrın yol aç
tığı da söylenir ( ibn Hacer. lll. 26; Şev kani. 
ı. 440). Konevi'den ders alanlar arasında 
ondan övgüyle söz eden Cemaleddin ei
İsnevl. Bahileddin İbn Akil, İbn Balaban, 
İbn Merzuk el-Hatlb, Ebü'I-Fida İbn Keslr 
ve Zehebl gibi tanınmış alimler bulun
maktadır. 

Eserleri. 1.ljüsnü't-taşarrutfi şer]J.i't
Ta'arruf. Kaynaklarda et-Taşarruf fi't -ta
şavvuf, Şer]J.u't-Ta'arruf, ljüsnü't-ta
şarruf ii 'ilmi't-taşavvuf gibi adlarla da 
anılan eser, Kelabazl'nin et-Ta'arruf Ii
me?;hebi ehli't-taşavvuf adlı kitabının 
şerhidir (Süleymaniye Ktp .. Çelebi Abdul
lah Efendi. nr. I 76; Ca rullah Efendi, nr. 
1 028;'}Jafiz Paşa. nr. 4 ı 5; Hamidiye , nr. 644; 
Fatih. nr. 2660; Şehid Ali Paşa. nr. 1232; 
ayrıca bk. Brockelmann. GAL Suppl., ı. 

360) . 2. Şer]J.u'l- ljô.vi fi'l-fetô.vi. Abdül
gaffar b. Abdülkerlm ei-Kazvlnl'nin Şafii 
fıkhına dair eserinin şerhi olup Alaeddin 
et-Tavusl'nin şerhindeki ta'likata ilave 
yapmak ve Ziyaeddin et-Tusl'nin şerhi 
el-Mişbô.J.ı'ın bir kısmını çıkarmak sure
tiyle mezhebi n büyük imamları Rafil ve 
Nevevi'nin tashihleri esas alınarak hazır
lanmıştır (Süleymaniye Ktp., Turhan Va
! ide Sultan. nr. ı 13; Fatih. nr. 2322. 2323. 
2324; ayrıca bk. Fihristü'l-Kütübl]tmeti'l
/jidfviyye, III. 236-237). 3. el-İbtihô.c 
Mu.l]taşarü'l-Minhô.c. Ebu Abdullah el
Hallml'nin el-Minhô.c ii şu'abi'l-imô.n 
adlı eserinin ihtisarıdır (Süleymaniye 
Ktp .. Şehid Ali Paşa. nr. 1559). Bunlardan 
başka Konevi'nin usule dair eş-Şô.ii adlı 
bir kitap el-İ'Iô.m ii J.ıayô.ti'I-enbiyô., 
'aleyhimü'ş-şalô.tü ve's-selô.m adıyla 
peygamberlerin kabir hayatına dair bir 
eser yazdığı, Fahreddin er-Razi'nin el
Me'ô.lim adlı kitabını ihtisar ettiği belir
tilmektedir. 
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Ebü'l-Mehasin (Ebü's-Sena) Cemalüddin 
Mahmud b. Siraciddin Ahmed 

b. Mes'Gd el-Konevi ed-Dımaşkı 
(ö. 770/1369) 

Hanefi fakihi. 
_j 

Çağdaşı tarihçilerden İbn Hablb ei-Ha
lebl692 (1293) yılında doğduğunu zikre
derken İbn Rafi' doğumu için 694 ( 1 295) 

tarihinin kaydedildiğini belirtir. Babasının 
fakabmdan dolayı İbnü's-Sirac olarak da 
tanınmıştır. Babasından ve devrin diğer 
alimlerinden ders aldı. Fıkhın yanı sıra 
usul. hadis ve kelamda da bilgi sahibi 
olup zamanında Hanefi ulemasının ön
de gelenlerin dendi. 759 ( 1358) ve 766 
(1365) yıllarında Dımaşk'ta Hanefi kadıl
kudatlığı. Emeviyye Camii. Reyhaniyye ve 
Hatuniyye medreselerinde müderrislik 
görevinde bulundu. İbn Hablb ve İbn Ra
fi'in bildirdiğine göre Dımaşk'ta 770 yılı 
Zilhicce ayının son gününde ( 4 Ağustos 

1369) vefat etti ve şehrin doğu kesimin
de bulunan Sufiyye Kabristanı'na defne
dildi. Yine çağdaşlarından Kureşi'nin ölüm 
tarihi olarak ay belirtıneden 771 yılını zik
retmesi bir günlük farkı ifade etmekte, 
Leknevl'nin verdiği 777 (1375) ve Ali el
Karl'den naklettiği 781 (1379) tarihleri
nin yanlış olduğu anlaşılmaktadır. 

Eserleri. 1. el-Gunye fi'l-fetô.vô.. Kadi
han ve Zahlrüddin el-Buhar! gibi alimie
rin fetvaianna yer verilen eserde sıkça or
taya çıkan meseleler derlenmiştir (Sü
leyman iye Ktp .. Laleli. nr. 1255 [ll. cilt. 
müellif hattı!; Damad ibrahim Paşa, nr. 
699; Beyazıt Devlet Ktp .. Veliyyüddin Efen-

di. nr. 1464, 1465; Millet Ktp ., Feyzullah 
Efendi, nr. 1036. 1 037). 2. el-Müntel]ab 
min va~feyi'l-Hilô.l ve '1-ljaşşfıf. Hila
lürre'y diye bilinen Hilal b. Yahya ve Has
saf ' ın A]J.kô.mü '1-va~f adlı eserlerinin 
cem' ve ihtisar edilmiş şeklidir(Süleyma
niye Ktp., Şehid Ali Paşa. nr. 2762 [müel
lif hattı J. Bağdatlı Vehbi Efendi. nr. 2003; 
Beyazıt Devlet Ktp .. Veliyyüddin Efendi. nr. 
1344). 3. el-İ'cô.z fi'I-i'tirô.z 'ale'l-edil
leti'ş-şer'iyye. Bir girişle beş bölümden 
meydana gelen eserde kitap, sünnet. ic
ma, kıyas ve akli delillerle istidlal şekli ve 
bunlara karşı nasıl itiraz edileceği konu
su ele alınmıştır (Süleymaniye K tp .. Esad 
Efendi. nr. 36 13; Şehid Ali Paşa, nr. 2762 
[ müellif hattı[; bu eser! e üstteki eserin mü
ellif hattı nüshalan mürekkebin bozulma
sından dolayı okunamaz durumdadır). 4 . 
el-Bugye (Bugyetü'l-15;unye). Zahidl'nin 
fıl~ha dair Kunyetü'l-m ünye adlı ese
rinin muhtasarıdır (Beyazı t Devlet Ktp., 
Veliyyüddin Efendi, nr. 1 415; Millet K tp . 
Feyzullah Efendi, nr. 1 037) S. ljulô.şa 

tü'n-Nihô.ye ii tevô.,idi 'l-Hidô.ye. Hü-
. silmeddin es-Sığnakl'nin el-Hidô.ye üze

rine yazdığı en-Nihô.ye adlı şerhin muh
tasarıdır (Süleymaniye Ktp .. Fatih. nr. 
1622). 6. el-Kalô.,id ii şer]J.i'l-'A~a'id (Sü
leymaniye Ktp., Şe h id Ali Paşa, nr 1697; 
Laleli. nr. 2321; Esad Efend i. nr. 12 36) . 
Tahavi'nin 'A~a,id'inin şerhidir. 7. el
Mu'temed ii e]J.ô.dişi'l-Müsned. Ebu Ha
nlfe'nin Abdullah b. Muhammed el-Hari
si tarafından derfen en el-Müsned'inin 
muhtasarıdır (Köprülü Ktp., Fazı! Ahmed 
Paşa. nr. 4 ı 9). Bu eserini de el-Müste
ned adıyla şerhetmiştir (Keşfü':t·:tunün, 
ll. 1732). 8 . Mu~addime (Risaie) ii ref~ 'l
yedeyn fi'ş-şalô.t ( Köprülü Ktp .. Faz ıl Ah
med Paşa. nr. 1606; Süleymaniye Ktp., Ye
nicami. nr. 1186; Beyazıt Devlet Ktp .. Veliy
yüddin Efendi, nr. 1344). Rüku tekbiri sı
rasında el kaldırmanın namazı bozacağı 
ve bu sebeple Şafii bir imama Hanefi
ler' in uyamayacağını ileri süren çağdaşı 
Hanefi alimi İtkanl'ye reddiyedir (DavOdl, 
ll. 311 ). İtkanl'yi bu görüşünden dolayı 
tenkit eden Leknevl, Konevi'nin risalesin
den övgüyle söz eder ( el-Feva'idü '1-behiy
ye, s. 50, 207) . 9. Münte}]ab mine'l-Fe
tô.va'l-kübrô. (Diyanet i ş leri Başka nlı ğı 

Ktp .. nr. 554). Sadrüşşehld'in eserinin 
bazı ilavelerle yapılan muhtasarıdır. 

Bunlardan başka Konevi'nin kaynaklar
da adı geçen eserlerinden bazıları da şun
lardır: Müşri~u'l-envô.r ii müşkili'l-ô.şô.r, 
et-Tefrid ii Şer]J.i't - Tecrid li'I-Kuduri, 
Teh?;ibü A]J.kô.mi'l-Kur,ô.n, el-Münhi 
(el-Müntehf) ii Şer]J.i'l-Mugni li'l-ljab-



btizi, ez-Zübde ii şerf:ıi 'l-' Um de (Ebü'l
Berekat en-Nesef\"nin 'Umdetü '1-'aka'id' i
nin şerhi). 
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KONEVİ, Mehmed 
(ö. 930/1524 [?]) 

Astronomi alimi ve muvakkit. 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Nisbesinden anlaşıldığı gibi Konyalıdır. 
Babası, İstanbul'da devlet dairelerinde 
katip olarak hizmet ettiğinden KiWb Si
nan diye tanınmıştır. Babasının devlet bü
rokrasisinde görev almış olması yanında 
kendisinin hayatı hakkında bilgi verdiği 
el-Aslü'l-muaddil adlı eserinde zamanı
nın büyük astronomlarıyla görüştüğünü 
söylemesinden hareketle (istanbul Arkeo
lo ii Müzesi Ktp., nr. ı 255/4, vr. ı 56b) Meh
med Konevl'nin, İstanbul'da Ali Kuşçu ile 
arkadaşları ve öğrencileri tarafından ku
rulan teorik ve gezegen astronomisiyle 
uğraşan bir ilmi çevrede yetiştiği, dolayı
sıyla hem Semerkant matematik-astro
nomi okulunun geleneğini hem de fetih
ten önce Osmanlı muhitinde kullanılmak
ta olan, XIV. yüzyılda Şemseddin el-Hal'il'i 
ve İbnü'ş-Şatır eliyle Dımaşk'ta zirveye 
ulaştırılan klasik İslam ilm-i mlkat biriki
mini tevarüs ettiği söylenebilir. Araların
da Edirne'deki Yenicami'nin de bulundu
ğu pek çok muvakkithanede uzun süre 
muvakkitlik yapan Konevi 930 (1524) yılı 
civarında vefat etti. 

Babasının görevinden dolayı devlet bü
rokrasisinin astronomi sahasındaki ihti
yaçlarından haberdar olan Konevl, bu 
alanda hizmet amacıyla kaleme aldığı 

eserlerden Hediyyetü'l-mü](ik'ü ll. Ba
yezid'e, Fazlü'd-dair'i Yavuz Sultan Se
lim'e ve Mizanü '1-kevakib'i Kanuni Sul
tan Süleyman'a sundu. Onun çalışmala
rının önemli bir yönü de bir kısım eserleri
ni Türkçe kaleme almasıdır. Böylece ast
ronomi, özellikle pratik astronomi saha
sında Helenistik ve İslam astronomi mi
rasının XVI. yüzyılın başlarından itibaren 
Arapça ve Farsça'dan Türkçe'ye aktarı
rnma giden yolu açtı; kendisinden sonra 
gelen astronomlara örnek olduğu gibi 
astronomi dilinin Türkçeleşmesine de ze
min hazırladı . Türkçe telif etmesinin bi
lincinde olan (Hediyyetü'l-ihuan, vr. ı b) 

Konevi'nin bu eserleri zamanımıza gelen 
nüshalarının bulunduğu kütüphaneler
den anlaşıldığı üzere yalnız İstanbul, Bal
kanlar ve Anadolu'da değil Kahire'de de 
kullanılmıştır. 

Konevi Ecnaf:ıu'n-necaf:ı, Kitab li 
ma'rifeti'l-vaz'i'r-ruf:ıamat li-arzın ma, 
Mizanü'1-kevakib, Muzif:ıu'1-ev~iit ii 
ma'rifeti'1-mu~antarat, Risa1e li ma'
rifeti vaz'i rub'i'd-da'ireti'l-mevzu'a 
'aleyhi'1-mu~antarat, Tuf:ıfetü '1-fu~a
ra', Tebyinü'1-ev~iit adıyla yedisi Arap
ça ve el-Aslü'1-muaddil, Fazlü'd-dair, 
Hediyyetü'l-ihvan, Hediyyetü'1-mülı1k 
adıyla dördü Türkçe olmak üzere astro
nomi sahasında toplam on bir eser telif 
etti (yazma nü sha ları için bk. ihsanoğlu 
v.dğr., ı. 84-90). Bu eserlerinin büyük bir 
kısmını ilm-i mlkat ile astronomi aletle
rine tahsis etti. Zira ibadet zamanlarının 
ayarlanması, Kabe'nin yönünün tayin 
edilmesi, başta ramazan olmak üzere dini 
ayların ve günlerin belirlenmesi gibi ko
nuların devletin başşehri İstanbul'a göre 
yeniden düzenlenmesi için gerekli astro
nomik, geometrik-trigonometrik tablo ve 
tekniklerin geliştirilmesi , mevcut aletle
rin daha doğru ve kullanışlı hale getiril
mesi, ince hesaplamaların yapılması ge
rekiyordu. Böylece Helenistik ve İslam mi
rasını İstanbul'a göre yeniden düzenle
meye çalışan Konevi bir taraftan eserle
rinde rub'-i müceyyeb, rub'-i mukantara, 
rub'-i daire gibi eski astronomi aletleri
nin kullanılış yöntemlerini basitleştirdi , 

diğer taraftan el-As1ü '1-muaddil adlı 
eserinde astronomi hesaplamaları için 
rub'-i daireyi "sümünü'd-devr" adını ver
diği yeni bir yöntem icat ederek kullandı. 
Konevi'nin çalışmaları kendisinden sonra, 
Kanuni Sultan Süleyman'ın baş astrono
mu olan Muvakkit Mustafa b. Ali tarafın
dan geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. 

Konevi'nin şimdiye kadar incelenen 
eserleri içerisinde en çok dikkate değer 

KONEvT, Muhammed b. Ahmed 

olanı Mizanü 'l-kevakib'dir. Yıldıziarta 
zaman hesabı cetvelleri ve yaklaşık çey
rek milyon kaydı içeren eser SOO sayfayı 
aşan tabloları ihtiva eder. King' e göre bu 
muazzam tabloların bilinen İslami yazma 
eserlerde 142S'te Dımaşk'ta tamamla
nan, Mehmed Konevi'nin tablotarına göre 
oldukça eksik bir çalışma dışında bir ben
zeri yoktur. Bu eser, tablotarla astrono
mik zamanı tesbit etme konusunda bili
nen en orüinal Osmanlı katkısını temsil 
eder (lslamic Mathematical Astronomy, 
S. 248) . 

Konevi ayrıca , Şemseddin el-Halll'i'nin 
bütün enlemler için küresel astronomi
nin standart problemlerini çözen mlkat 
cetvellerinin girişini Terceme-i Cedavi1-i 
Afaki (Terceme-i Risale fi'l-eukati'l-hamse 
ve cedauili'r-rasad) adıyla Türkçe'ye çe
virdi ve Hallll'nin her bir enlem derecesi 
için hazırladığı takıma gayri muayyen bir 
mevki de 40;30° eniemi için özel bir tablo 
ekledi (a.g.e., s. 248). Konevl'nin, bilhas
sa Osmanlı Devleti'ndeki pratik astrono
mi eğitimi açısından dikkate değer olan 
Terceme-i Risa1etü '1-ceyb adlı çalışma
sının önsözünden (Süleymaniye Ktp. ,Aya
sofya, nr. 2594, vr. Jb), hem onun görev 
yaptığı muvakkithanelerde astronomi 
dersleri verdiği hem de muvakkithaneler
deki eğitim öğretim dilinin Türkçe olduğu 
anlaşılmaktadır. 
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