
KONSiL 

Bu yedi konsile Doğu konsilleri denil
mekte. bunlar hem Katalik hem Orto
dokslar tarafından ekümenik kabul edil
mektedir. Bunların dışında on dört konsil 
daha Katolikler'ce ekümenik sayılmakta
dır. Vlll . Ekümenik Konsil istanbul'da top
lanmış (869-870). burada Photius'un gö
rüşleri reddedilmiştir. Bu konsil Batı kili
sesince ekümenik sayılmakta, Ortodoks
lar'ca kabul edilmemektedir. Diğer kon
siller şunlardır: 1. Latran (Lateran) Konsili 
(1123), kilise ile laik iktidar arasındaki 
ilişkilerde yeni bir devir açmıştır; ll. Lat
ran Konsili ( 1139); lll. Latran Konsili ( 1179); 

IV. Latran Konsili ( ı 2 ı 5); 1. Lyon Kon s ili 
( 1245), Batı kilise hukuku tarihi içinde ol
dukça önemli bir yeri vardır; ll. Lyon Kon
sili (1274); Viyana Konsili (1311-1312); 

Constance Konsili (1414-1418); Basel
Ferrara-Fioransa Konsili (1431-1442); V. 
Latran Konsili ( 1512-1517); Trent Konsili 
( 1545-1563). reform hareketi sonrasının 
ve Hıristiyanlık tarihinin en önemli kon
sillerindendir. Protestanlığı mahkum et
mek ve kilisede reform yapmak üzere 
toplanmıştır; 1. Vatikan Konsili ( 1869-
1870). papanın önceliği ve yanılmazlığı 
kabul edilmiştir; ll. Vatikan Konsili ( 1962-

196 5), pek çok yeni kararın alındığı bu 
konsilde ilk defa Hıristiyanlık dışı dinler 
ve bu çerçevede islam'la ilgili kilisenin 
resmi görüşü ortaya konmuştur (ayrıca 
bk. HIRİSTİYANLIK; VATİKAN KONSİLİ). 
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Bir ülkede diplomatik görev yapan 
yabancı temsilci. 

_j 

Konsolos (consul) (eski şekli co[n[sol) 
kelimesi Latince "danışmak, istişare et
mek. düşünmek" milnalarına gelen can
sulere fiilinden türetilmiştir. Bir görevli 
olarak cansul Roma'da önemli devlet me
seleleri ni senato ile, yani halk meclisiyle 
görüşen devlet memurunu ifade eder. 
Ortaçağ 'da farklı bir anlam kazanarakya
bancı ülkelerdeki bir nevi ticari temsilci
ye verilen unvan haline gelmiştir. Özellikle 
Venedikli tüccarların ülke dışında önemli 
ticaret kolonileri oluşturması, bunların ko
runması, idari ve hukuki işlemlerinin ko
laylaştırılması için böyle bir görevin orta
ya çıkmasına yol açmıştır. Ortaçağ 'da sık 

sık kullanıldığı şekliyle cansul bir milletin 
ticaret delegesidir. Almanca kaynaklarda 
XV. yüzyıldan itibaren görülen konsolos 
kelimesi muhtemelen ilk defa Akdeniz 
havzasında kullanılmaya başlanmıştır. 

Ortaçağ italyan şehir devletlerinin de
niz aşırı ticari faaliyetlerinin ortaya çı
kardığı konsolosluk kurumu ( consulate del 
mare) bir elçilik değil bir şehrin tüccarları
nın yabancı ülkelerdeki temsilcisiydi. Tüc
carların aralarından seçtiği bir temsilci 
cansul olarak mahalli hükümetlerle işleri 
yürütür. sorunları çözer, vatandaşlarının 
noterliğin i yapardı. Ayrıca kendi ülkelerine 
seyahat etmek isteyenlerin vize işlemle
rini de bunlar yürütürdü. 

XII ve XIII. yüzyıllarda Cenova, Piza, Flo
ransa ve Venedik tarafından doğuda Fi
listin, Mısır, Suriye ve istanbul'da podes
tas ve bailos (balyos) denilen ilk konsolos
luklar ihdas edildi. Önceleri Venedik fahrl 
konsolosları vice-dominos diye adlandı
rılıyordu. Ardından Venedik'e uzak olma
yan Ravenna, Ferrara ve Aquileia gibi şe
hirlerden gönderilen devlet memurları 
da bu adla anıldı. Bunlar Venedik Büyük 
Konseyi tarafından seçilirdi. Başlangıçta 
görev süreleri ömür boyu iken zamanla 
bir yıla indirilmiştir. Özellikle Mısır'da 
vice-dominolardan daha sonra gelen ka
mu görevlisi olan bailolar bulunmaktay
dı. Bizans döneminde istanbul'daki bailo
luk, muhtemelen Latin imparatorluğu'
nun sona ermesinin ardından 1265 yılın
da şehirdeki Venedik podestasının yerini 
almak üzere oluşturulmuştu . XIII. yüzyı
lın ilkyarısında Tire'deki bailoluğun , daha 
sonra bailoluk diye adlandırılan Tripoli '
deki konsolosluğu n ve Antakya'daki kon-

solos muavinliğinin Akka bailosunun kont
rolü altında bulunduğu bilinmektedir. Bu 
eski bailoluk görevinin işlevlerinin ne ol
duğu konusunda açık bilgi yoktur; muh
temelen oralarda eski istanbul bailolu
ğunda olduğu gibi küçük konsolosluklar 
ve küçük yerleşik elçilikler vardı. istan
bul'daki bailoya zamanla Osmanlı Devle
ti'nin diğer önemli şehirlerinde faaliyet 
gösteren Venedik konsoloslukları bağ
landı. 

ilk konsolos muhtemelen iskenderiye'
de görev yapmış olup XII. yüzyılın başla
rında seçilmiş bir asilzade idi. iskenderi
ye'deki konsolasa Venedik Devleti ödeme 
yapardı: XIII. yüzyılın sonunda yılda 350 
duka, 1403'te 200 bezant (Bizans sikkesi) 
ve Venedikliler'e ait kolani binasında (fon
da co) bulunan h anın karı gibi. ithalat ve 
ihracat üzerinden de genellikle o/o 3 ora
nında gelir elde etmekteydi. 1304 yılında 
istanbul'daki Cenevizli podesta "potes
tas sive consul" unvanını taşıyordu. 1238'
de Mısır'da, yargı hakkı Bahri Memlük 
Hükümdan ll. ei-Melikü'I-Adil ile yapılan 
bir antlaşmayla belgelenen Venedikli bir 
konsolasun bulunduğu bilinmektedir. 
Fransa Kapetinger hanedam krallarından 
IX. Saint Louis de Şark memleketlerinde 
konsolosluklar kuran ilk Fransa kralı bl
muştur. Bu kral biri Trablusşam. diğeri 
iskenderiye'de iki konsolasun bulundu
rulması hususunda Mısır Memlük Sultanı 
izzeddin Aybeg ile 1251 yılında ticari bir 
antlaşma yapmıştır. 

Anadolu beylikleri dönerı:ıinde akdedi
len ticari ve siyasi antlaşmalarda, italyan 
şehir devletlerine tanınan ticari imtiyaz
ların bir neticesi olarak konsolosluklarla 
ilgili hükümlere rastlanmaktadır. Aydıno
ğulları Beyi Um ur Bey'in vefatından sonra 
tahta geçen kardeşi Hızır Bey 1348 yılın
da, papalığın desteklediği Batılı mütte
fiklerle (Kıbrıs, Rodos, Venedik) bir barış 
antiaşması imzalamış ve bu antlaşmanın 
dordüncü maddesinde şu hüküm yer al
mıştır : "Müttefik güçler Aydınoğulları 
Beyliği toprakları üzerinde yargı yetkisi
ne sahip konsolosluklar açabilecektir; bu 
konsolosluklar. Türkler ile hıristiyanlar 
arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları Ay
dınoğulları beylerine danışmak suretiyle 
çözüme kavuşturacaklardır". 

Ortaçağ 'da konsoloslara verilen yet
kiterin mahiyeti ve sınırları , bulundukla
rı şehrin tabi olduğu memleketlerin du
rumuna göre değişiklik gösteriyordu. is
lam ülkelerindeki konsolosların diğer ül
kelere nisbetle daha geniş kaza! haklara 



sahip oldukları anlaşılmaktadır. Mısır sul
tanları ile imzalanan antlaşmalara göre 
konsoloslar mahalli memurların h imayesi 
altında olmak kaydıyla bu ülkede serbest~ 
çe dolaşabilir, şahısiarına ait eşyadan 
gümrük vergisi alınmaz ve yine şahsi da
valarında mahalli memurlar tarafından 
muhakeme edilemezdi. İslam ülkelerin
deki konsoloslar. "yabancıların başka ül
kelerde de kendi memleketlerindeki 
kanunların hükümlerine tabi olmaları" 
(exterritorialite des lois) kuralı çerçevesinde 
hareket edebiliyorlardı. Sadece kendi ül
kesinin vatandaşlarıyla yerli halk arasın
daki davalarda yerel mahkemelere bağlı 
idiler. 

Yeniçağ'da da konsolosluk müessesesi 
Ortaçağ'daki karakteriyle devam ettiril
di. Osmanlı Devleti Akdeniz'in doğusun
da ve Karadeniz'e hakim olduktan sonra 
belli başlı ticaret iskeleleri ve merkezle
rindeki Avrupalı konsoloslarla temas kur
du, bu devletlerle ticaret ve deniz işleri 
hususunda birtakım anlaşmalar imzala
dı. İstanbul'un fethinden sonra 1460 yı
lında Floransalılar'ın Osmanlı Devleti ile 
bir ticaret antiaşması imzaladıkları ve 
"emin" olarak adlandırılan konsoloslarını 
İstanbul'da bulundurdukları bilinmekte
dir. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin bugün Or
tadoğu olarak tanımlanan bölgeye hakim 
olması üzerine bu bölgelerde ticari faali
yetleri olan devletler Osmanlılar'la siyasi 
ve ticari antlaşmalar imzalamaya çalış
mışlardır. Böylece Venedik, Fransa, Dub
rovnik (Ragusa) ve İngiltere gibi devletler 
Osmanlı Devleti ile imzaladıkları antlaş
malar çerçevesinde. buralarda bulunan 
veya ticareti e meşgul olan kendi ülkeleri 
vatandaşlarının işlerini takip için İsken
deriye'de konsolos ve bailos bulundur
muşlardır. Ancak bu konsolosların Mısır 
beylerbeyi ile doğrudan teması yoktu. 
Meseleler Osmanlı hükümetine bildirilir. 
bunlar Divan-ı Hümayun'da kararlaştırı
lır ve Mısır beylerbeyin e. İskenderiye beyi 
ve kadısına gönderilen emirlerle halledi
lirdi. Kahire Osmanlı Devleti'nin eline ge
çer geçmez Venedik Cumhuriyeti, Kıbrıs 
adası için her yıl Memlükler'e verdiği 
8000 duka altın vergiyi Osmanlı Devleti'
ne ödemek üzere Memlükler'le daha ön
ce yaptığı antlaşmanın yenilenmesi için 
Cantarini ve Moçenigo adlarındaki dele
geleri vasıtasıyla tekiifte bulunmuş, Os
manlı Devleti de bu teklifi kabul etmişti. 
Fakat Osmanlı Devleti'nde bugünkü ma
nası ile ilk defa konsolosluk teşkilat ve 
hükümlerinin KanCınl Sultan Süleyman 

zamanında ortaya çıktığı söylenebilir. Da
ha önce Mısır Memlük sul~anları ile Fran
sa arasında karara bağlanan ve İskende
riye'deki Fransızlar'ın ve Katalonyalılar'ın 
konsoloslarına tanınan haklar, 6 Muhar
rem 935 (20 Eylül 1528) tarihli hükümle 
padişah tarafından tasdik edilmiş ve ilgi
lilere bildirilmişti. 988'de (1580) imzala
nan antlaşma neticesinde İngiltere. 1 583 
yılından itibaren İskenderiye ve Suriye !i
manlarına konsol os tayin etti; Zitvatoruk 
Antiaşması hükümlerine göre Kutsal Ro
ma- Cermen İmparatorluğu 1606-161 S 
yıllarında Osmanlı limanlarında konsolos 
bulundurmaya başladı. Ardından bu dev
letleri Ho Ilandalılar takip etti ( 1612) . Bu 
yüzyılda hemen hemen aynı iskeleler
de birçok devletin temsilcisi bulunduğu 
halde Rusya ve Lehistan ile imzalanan 
antlaşmalarda bu devletlerin Osmanlı ül
kesinde konsolos bulundurmaları husu
sunda taleplerine rastlanmamaktadır. 
Rusya bu arzusunu ancak 1774 Küçük 
Kaynarca Antiaşması esnasında belirtmiş 
ve bu antlaşmanın on birinci maddesine 
göre lüzum gördüğü her yerde bazı mua
fiyetleri olan konsolos veya vekilierini bu
lundurma hakkını elde etmiştir. Rusya'
nın Osmanlı topraklarındaki ilk konsolos
luğu 1780 yılında Bükreş'te tesis edilmiş
tir. İran ise 1839'da Osmanlı limanlarında 
konsolos bulundurmaya başlamıştır. 

XVII. yüzyılda Batılı devletler konsolos
luk anlayışlarını Osmanlı hükümetine de 
benimsetmeye çalıştılar. Antlaşma hü
kümlerinde konsolosların elçi yardımcısı 
olarak belirlenmesini sağladılar. Hapse 
atılmamaları ve haklarındaki kanuni tat
bikatın merkezden sorulmak suretiyle ya
pılması ve ülkeden çıkarma yahut değiş
tirmenin ancak elçinin izniyle olabileceği 
imtiyazlarını elde ettiler. Limanlara kon
solos ve tercüman tayini elçilerin aracılı
ğıyla oluyordu. Konsolasa kendi milletinin 
işlerine nezaret etme, gelen malları kay
detme, elçi ve konsolos için belirlenmiş 
vergileri toplama yetkisi padişah hük
müyle sağlanıyordu. Kendi ülkesine ait 
hiçbir gemi konsolasun izni olmaksızın li
mandan ayrılamazdı. Kendi ülkesi vatan
daşları tarafından herhangi bir suç işlen
diği takdirde konsolos mahkemelere ka
tılma hakkına sahipti. İki taraf da yabancı 
ise bu davalar konsolosluk mahkemele
rinde kendi adet ve kanuniarına göre gö
rülürdü. Aynı ecnebi devletin tebaası ol
mayanlar arasındaki davalara bu devlet 
temsilciliklerince seçilmiş bir komisyon 
bakardı. Konsolosluk, mahkemelerinin ka-
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rarlarına karşı bağlı bulunduğu ülke mah
kemelerinde itirazda bulunabilirdi. 

XIX. yüzyıldan itibaren birçok Osmanlı 
şehrinde çeşitli devletlerin konsolosları
nın görev yaptığı ve bunların yazdıkları 
raporların özellikle mahalli tarih için ol
dukça önemli olduğu bilinmektedir. Os
manlı Devleti, daimi elçiliklerin tesis edil
diği 1793 yılına kadar yabancı devlet mer
kezlerinde sürekli olarak elçi bulundur
mamıştı. lll. Selim'in gayretleriyle ilkdefa 
bu tarihte yabancı merkeziere üç yıllık bir 
süre için daimi elçi tayin edilmiş, bunun 
yanında Avrupalı devletlerle siyasi ve ti
cari münasebetlerin artması üzerine 
1802 yılından itibaren belirli merkeziere 
şehbender gönderilmeye başlanmıştır. 
Bundan dolayı Malta'ya Thodoraki, Mar
silya'ya Selanikli Dimitrios, Trieste'ye Kir
yaki Thodori şehbender olarak yollanmış
tır. Şehbenderler için bazan konsolos ta
birinin kullanıldığı olmuştur. Şehbender 
olarak tayin edilenlerin çoğunluğu Rum 
tebaadan olmakla birlikte Osmanlı teba
asından olmayan yerlilerden de başşeh
bender. şehbender ve şehbender vekili 
tayini yapılmıştır. 1839'da Tebriz'e Şeh
bender gönderilmiş, bunu Rusya ve Hin
distan takip etmiştir. XIX. yüzyılın ortala
rından itibaren müslüman tebaadan da 
şehbender seçildiği görülmektedir. Bun
lar daha sonra yaygınlık kazanmış. pek 
çok şehirde Osmanlı temsilcileri ikamet 
etmiştir; zamanla bu gibi temsilciler için 
konsolos tabiri kullanılmıştır. 
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Iii ALi İBRAHiM SAVAŞ 

KONSTANTİN, Afrikalı 
(CONSTANTINUS AFRICANUS) 

(ö. 480/1087) 

Arapça'dan Latince'ye 
yaptığı tercümelerle 

İslam tıbbını Avrupa'ya tanıtan 
ilk mütercim. 

_j 

101 O veya 1015 yılında Tunus'ta doğ
du. Hayatı hakkındaki en eski, fakat pek 
güvenilir olmayan kaynak Petrus Dioca
nus'un (ö. ı 140) vekayi 'namesidir. Bu 
esere göre aslen Thnuslu bir müslüman 
olan Konstantin Mısır, Bağdat. Hindistan 
ve Habeşistan'a seyahatlerde bulunmuş. 

İbrani. Süryanl, Keldanl. Grek, Habeş ve 
Hint dillerini öğrenmiştir. Tekrar doğum 
yerine döndüğünde kıskançlık ve düş
maniıkiara maruz kalmış. bu tavırların 
ölüm tehdidine dönüşmesinden korkarak 
otuz dokuz-kırkyaşlarında iken Sicilya'ya 
gitmiştir. Konstantin'in hayatına dair bil
gileri efsanevl unsurlar katarak abartılı 
bir biçimde aktaran Diocanus'a mukabil 
onun ülkesini ticari maksatlarla terketti
ğini ileri sürenler de vardır. Sicilya'da yö
netici hanedanın aynı zamanda tabip olan 
bir üyesiyle yakınlık kuran Konstantin. La
tince'deki tıp eserlerinin yetersizlik ve se
viyesizliğini farkettiğinden bu eksikliği te
lafi etmek ümidiyle yeniden ülkesine dö
nerek üç yıl tıp okumuş ve götürebildiği 
İslam tıp eserlerini yanına alarak tekrar 
Sicilya'ya doğru yola çıkmıştır; ancak bin
diği gemi Lucania sahillerinde fırtınaya 
yakalanmış ve kitapların çoğu denize git
miştir. Salerno'ya varan Konstantin daha 
sonra hıristiyan olmuş ve bunu izleyen 
dönemde Arapça'dan Latince'ye tercü
meler yapmıştır. Hayatının sonuna doğru 
Monte Cassina'daki Benedietine Manas
tın'na kapanmış ve 1 087 yılında burada 
ölmüştür (CH/s., 11/B, s. 852; Watt, s. ll O, 
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ı 20; EFI ing.]. ll. 59). Manastırın rahiple
rinden Leo Ostiensis onu "Doğu ve Batı'
nın üstadı" şeklinde anmaktadır (Sarton. 
ı. 769) . 

Konstantin'in yaptığı tercümelerin tam 
ve aslına uygun olmadığı bilinmektedir. 
Metinleri yer yer kısaltmış. anlaşılması zor 
yerleri atlamış. karşılığını bulamadığı tıb
bi terimleri Arapça asıllarının Latince te
laffuzuyla vermiş ve daha da önemlisi bu 
eserleri kendine maletmiştir; ayrıca La
tince'sinin de pek iyi olmadığı görülmek
tedir. Ancak giriştiği tercüme faaliyetle
rinin İslam tıbbının Avrupa'da tanınma
sına yaptığı katkıları görmezlikten gel
mek ve onun Salerno Tıp Okulu'nun asıl 
kurucusu olduğunu inkar etmek müm
kün değildir. 

Bu tercümeler iki grupta toplanmak
tadır : Grek asıllı Arapça eserler. Arapça 
telifler. Grek asıllıların en önemlileri Hi
pokrat'ın e1-Fuş0.J'ü (esere Cillinus tara
fından yazılan şerh in Huneyn b. is hak ter
cümesi). Callnus'un Kitfıbü (tr) Ara'i 
Bu~rfıt ve Fe1fıtO.n'u ve İshak b. İm
ran ' ın Efesli Rufus'a dayanarakyazdığı 
Kitfıb (el-Ma~ale) fi'1-mfı1i.l]u1yfı'sıd ır. 

Arapça teliflerin en önemlileri ise şunlar
dır: Yuhanna b. Maseveyh'in Nevfıdi
rü 't-tıbb'ı, Huneyn b. İshak'ın Kitfıbü '1-
Mesfı'il fi't-tıbb'ı (el-Medl]al fi'Htb), Hu
neyn b. İshak'ın Kitfıbü'1-'Aşr ma~ti1fıt 
fi'1-<ayn' ı. İshak b. Süleyman el-İsrail'i'
nin Kitfıbü'1-AÇn;iye'si , İsrail'i'nin Kitfı
bü '1-Bevl'i. Ebu Ca'fer İbnü'I-Cezzar'ın 
Kitfıbü i<timfıdi'1-edviyeti'1-müfrede, 
Zfıdü'1-müsfıfir ve ~iitü'1-J:ıfıçfır'ı, Mü
dfıvfıtü 'n-nisyfın ve turu]fu ta~iyeti''!: 

'!:fıkire'si ile Kitfıbü '1-Mi'de'si, Ali b. Ab
bas el-Mecusl'nin Kfımilü 'ş-şına<ati't

tıbbiyye'si. 

Konstantin'in önce tercümelerinden 
sekizi Opera Jsaac adı altında (Lyon 
1515). daha sonra da tamamı Constan
tini Africani opera, conquisita undique 

Ahmet 
Av ni 
Konuk 

magno studio adıyla iki cilthalinde (Ba
se l 1536-1539) yayımlanmıştır; bunların 
dışında o yıllarda ayrıca müstakil olarak 
neşredilenler de vardır (eserleri hakkında 
geniş bilgi ve Latince adları için bk. Mi eli , 
s. 220-224; Sezgin. GAS, III , tür.yer.). 
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KONUK. Ahmet Avni 
(ö. 1938) 

Mutasavvıf, mfisikişinas ve bestekar. 
L ~ 

İstanbul'da dünyaya geldi. Doğumuyla 
ilgili kaynaklarda farklı tarihler ( 1285 
118681. 1287118701. 1288 11 87 11 ) veril
mektedir. Babası Musa Kazım Efendi. an
nesi Fatma Zehra Hanım'dır. Dokuz on 
yaşlarında iken birkaç ay arayla önce ba
basını. ardından annesini kaybetti. İbti
dal mektebini bitirdikten sonra Kur'an-ı 
Kerlm'i ezberledi ve cami derslerine de
vam ederekArapça öğrendi. Galata Rüşdi
yesi'nde dördüncü sınıfta okurken üçün
cü sınıfından başladığı Darüşşafaka'dan 
1890'da mezun oldu. Aynı yıl Galata İtti
hat Postahanesi'ne memur olarak tayin 
edildi. Memuriyeti sırasında başladığı 
Mekteb-i Hukuk-ı Şahane'yi 1898'de bi 
rincilikle bitirdi. 1909'da Posta Nezare
ti'nde kalem müdürü, 1922'de posta ge
nel müdür muavini. Eylül 1930'da genel 
müdürlük hukuk müşaviri oldu. Bu sıra
da 376 sayılı posta kanununu mücip se
bepler layihası ve nizamnamesiyle birlikte 
hazırladı. 1933'te kendi isteğiyle emekli
ye ayrıldı. Bir süre Posta ve Telgraf Yük
sek Mektebi ile Yüksek Mühendis Mekte
bi'nde {istanbul Teknik Üniversitesi) ders 
verdi (Ergun , Türk Şairleri, ll, 573). 6 Mart 
1938'de istanbul'da vefat etti ve Merkez 
Efendi Mezarlığı'na defnedildi. Konuk'un 
son zamanlarında Emine Hadiye Hanım '-


