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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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