
heva. avarız. sürsat gibi tekal'if-i örfiyye
ye tabi idiler. Konar göçerler kendi isim
leriyle anılan koyunlar bestedikleri gibi 
büyük sürüterin birine karışmasını önle
mek amacıyla her ailenin kendine mah
sus bir "en"i de (işaret. damga) vardı. Ba
zı bölgelerde keçi besiciliği yaygındı. Bü
yükbaş hayvancılık ise genellikle tercih 
edilmemekteydi. Konar göçerler ürettik
leri nesneleri ya şehir ve kasabalara yak
laştıklarında ya da yaytak pazarlarında 
yerleşik ahaliye satma imkanı buluyor
lardı. Bununla birlikte en önemli müşte
rileri büyük şehirlerdi. Onlar, celepler va
sıtasıyla sevkettikleri koyunlarını kasap
başıların tayin ettikleri narha göre satı
yariard ı. Konar göçerler sefer halindeki 
ordunun et, süt, peynir, tereyağı gibi ih
tiyaçlarını ücreti karşılığı temin etmekle 
de yükümlüydüler. Başta istanbul olmak 
üzere pek çok şehirdeki debbağhanele
rin ham madde kaynağı konar göçerler
di. Yün ve kök boyalı halı ve kilimler için 
şehirler önemli bir pazar durumundaydı. 
Türkmen kilimieri sadece Anadolu'da de
ğil aynı zamanda Avrupa'nın pek çok şeh
rinde revaçta idi. Öte yandan ko nar gö
çerler arasında avcı kuşlar yetiştirenler 
olduğu gibi (TK, TD, nr. ı 16, vr. s•-ı ı 7•; 

nr. 168, vr. <Jı-16•) orman işleriyle meşgul 
olan ve kereste üretenler, maden işlet
meciliği ya da muhafızlığı yapanlar. der
bendierin muhafazasında görev alan
lar da bulunmaktaydı . Konar göçerlerin 
önemli sayıda devetere sahip olmaları 
Anadolu'da taşımacılık tekelini ellerine 
geçirmelerine imkan sağlamıştı. Yine se
fer halindeki orduda taşımacılık Türk
menler'den temin edilen develerle yapılı
yordu. Konar göçerler yurt, alacık, to pak 
ev, kıl çadır. kara çadır gibi çeşitli tür ve . 
evsafta çadırlarda otururlardı. Bununla 
birlikte bazı kışiaklarda küçük yerleşme
ler ve barınaklar yaptıkları da olurdu. 

XVII. yüzyılda Osmanlı merkez ve taş
ra yönetiminde ortaya çıkan aksakl.ıklar 
konar göçerlerin hayatını da derinden et
kilemiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'
da bulunan Boz- ulus Türkmenleri Orta 
ve Batı Anadolu'ya kadar dağılmış. Halep 
ve Yeni İl Türkmenleri Anadolu'nun iç kı
sımlarına doğru girmeye başlamış. Dulka
dır lı lar ise başta Bozok olmak üzere Ur
fa' dan Aydın'a kadar geniş bir alana da
ğılmıştır. Bu esnada Ege adalarına ve Ru
meli'ye de pek çok aşiretin geçtiği tesbit 
edilmektedir. Merkezi hükümet onları 
eski yurtlarına döndürmeye muvaffak 
alamayınca bu defa yeni yerlerinde yeni-

den idari yapılandırmaya kavuşturmuş
tur. Ancak bazı ko nar göçer toplulukların 
bir türlü denetim altına alınamaması yü
zünden merkezi hükümet XVII. yüzyıl 
sonlarında bazı aşiretleri Rakka bölgesine 
mecburi iskana tabi tutmuşsa da bunda 
tam bir başarı elde edilememiştir. Bu
nunla birlikte XVIII. yüzyılın başlarından 
itibaren gerek kendiliğinden gerekse 
merkezi idarenin teşviki ya da zorlaması 
ile ko nar göçerler yavaş yavaş yerleşik ha
yata geçmeye başladılar. Muşkara (Nev
şehir) ve Arapsun (Gülşehir) gibi köylere 
tahsis edilen büyük gelirli vakıflar aşiret
lerin yerleşmesi için önemli teşvikler sun
du. Öte yandan bazı konar göçerler ikti
sadi faaliyet biçimlerini değiştirdiklerin
de yoksullaşacaklarından korktukları için 
iskan teşebbüslerine karşı zayıf direniş
ler gösterdiler. Bu sebeple merkezi idare 
tarafından, yerleşik hayata geçmiş olma
larına rağmen bazı aşiretlere yaylalara 
çıkmaları ve hayvancılık yapmaları içi ri 
kısmi izin verildi. XIX. yüzyılın ikinci yarı
sında Fırka-i lslahiyye Güney Anadolu'ya 
geniş çaplı bir iskan gerçekleştirdi. 

Günümüzde yeni tarım alanlarının açıl
ması ve iktisadi faaliyet sahalarının ge
nişlemesiyle konar göçerlik tamamen 
önemini yitirmiştir. Toroslar'da bulunan 
Bahşişli. Boynuinceli, Sarıkeçili gibi son 
konar göçer topluluklar da hükümetin al
dığı tedbirlerle yerleşik hayata geçmeye 
başlamışlardır. Anadolu'da görülen Avşar, 
Eymür, Bayat. Sarılı, Yahyalı, F'akihli. Ağ
cakoyunlu, Ağıt. Kışlak, Alan gibi yer ad
ları konar göçer hayatın izlerini taşımak
tadır. 
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KONEvi, Alaeddin 
(._s~f ~..vı~~ı 

Ebü'I-Hasen Alaüddin Ali 
b . İsmail b. Yusuf ei-Konevi .et-Tebrizi 

(ö. 729/1329) 

Şafii fakihi ve kadılkudatı. 
_j 

668'de (1270) Konya'da doğdu. İlk öğ
renimini burada gördükten sonra 693 
(1294) yılının başlarında Dımaşk'a gide
rek öğrenimine devam etti. Kısa sürede 
tanındığı Dımaşk'ta Emeviyye Camii ve 
İkbaliye Medresesi'nde ders verdi. 700 
(1300) yılında Kahire'ye gitti. Burada Th
kıyyüddin İbn Dakikül'ld'den ders aldı. 
Ebü'l-F'azl İbn Asakir. Ebu Hafs İbnü'I
Kawas. Ebü'I-Abbas ei-EberkCıhl, İbnü'z. 
Zemlekanl, İbnü's-Sawaf, İbn Kayyim el
Cevziyye, Abdülmü'min b. Halef ed-Dim
yatl'den hadis dinledi. 710'da (1310) Ka
hire'deki Saldü's-suada Hankahı meşiha
tına getirildi. Şerlfiyye Medresesi ve To
lunoğlu Camii'nde ders okuttu. el-Meli
kü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun'un 
saygı gösterdiği Konev1727'de (1327) Dı-
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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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KONEvi, Cemaleddin 
( 1.5~f ..;y....l.lfJ~) 

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-


