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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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li] H . BE KİR KARLIGA 

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 '-



la evlendiği , Eminönü Mal Müdürlüğü'
nün 11 Mayıs 1938 tarihliyetim maaşını 
düzenleyen tezkeresinden anlaşılmakta
dır (Eraydın. l, s. XVI) . 

Konuk, 1904'te Mesnevlhan Selanikli 
Mehmed Esad Dede'ye intisap ederek 
Mevleviyye tarikatına girdi. Mürşidinin 
Çayırlı Medrese'deki hücresinde verdiği 
derslere devam etti. Burada Tahirülmev
levl ve Abdülhay (Öztoprak) efendilerle 
birlikte temayüz eden üç öğrenciden biri 
oldu. Mehmed Esad Dede'den Farsça öğ
rendi ve Me§nevf'yi okuyarak icazet aldı. 
Bu yıllarda Fatih türbedarı Ahmed Amiş 
Efendi'nin sohbetlerine de katıldı. Darüş
şafaka'da talebe iken okulun mOsiki mu
allimi EyyObl Zekai Dede'den aldığı ders
lerle başladığı mOsiki çalışmalarını me
zuniyetinden sonra da hocasıyla devam 
ettirdi. Hacasından meşkettiği dini ve din 
dışı formdaki eserleri en küçük ayrıntısına 
kadar hafızasında koruyarak bu eserle
rin gelecek nesillere aktarılmasında sağ
lam bir köprü vazifesi gördü. Ayrıca Fın
dıkzade Taşkasap'ta meşkhane haline 
getirilmiş bir kahvehanede Hacı Kirami 
Efendi'den mOsiki meşkeden Konuk. 
gençlikyıllarında Zekai Dede'nin talebele
rinden M. Suphi Ezgi ve RaufYekta Bey'
le de beraber çalıştı. 

Nota bilmeyen, ancak dilkeşlde ve 
bend-i hisar adlarında iki makam icat 
eden Konuk'un ilk bestesi , "Ey dilber-i 
şen sevdim seni ben" mısraıyla başlayan 
karcığar şarkısıdır( 1888). BOselik-aşiran, 
rOy-i ırak ve dilkeşlde makamlarındaki 
Mevlevl ayinleri dışında dini eser beste
lememiş: din dışı sahada bestelediği kar, 

. kar-ı natık. beste, ağır ve yürü k semai ile 
şarkı formlarında hepsinin güftesi ken~ 
disine ait otuz sekiz adet eserinin listesi
ni Yılmaz Öztuna neşretmiştir (bk. bibl.) . 
Hiç bilmediği bir makamdan edvar kitap
larındaki tarif üzerine derhal bir eser bes
teleyecek derecede mOsiki nazariyatma 
vakıf olan Konuk'un 119 makamdan mey
dana gelen kar-ı natıkı mevcut kar-ı na
tıklar içerisinde en muhtevalı alanıdır. is
tanbul Konservatuvarı neşriyatı arasın
da yayımlanan ayinlerden altı tanesinin 
güftesini nazmen Türkçe'ye çeviren Ko
nuk. Türk mOsiki tarihinde Itrl ekolünün 
son temsilcileri arasında kabul edilir. 

Tasawuf başta olmak üzere mOsiki, 
felsefe, edebiyat, matematik alanlarında 
geniş bilgisi olan Konuk Fransızca'ya da 
hakimdi. Şöhreti sevmeyen mütevazi bir 
kişiliğe sahip olduğu için Türkiye'de pek 
fazla bilinmediği halde dini, içtimal saha
da ve mOsiki gibi alanlarda sorulan soru-

!ara verdiği cevapların İstanbul Robert 
Koleji Bülteni'nde yayımianmasının ar
dından bazı şarkiyatçılar tarafından ta
nınmıştır. Aynı zamanda şair olan Konuk 
telif. tercüme ve şerh türü eserlerinde 
yer alan Arapça ve Farsça beyitlerin. ru
bailerin bir kısımını nazmen Türkçe'
ye çevirmiştir. Fahreddln-i lraki'nin Le
ma'at'ına yaptığı tercümenin sonunda 
"Ben" adlı bir manzumesi vardır (Konya 
Mev1.3na Müzesi Ktp., nr. 3852, s. 67). Ayrı
ca Tevfik Fikret'in Mehmed Akif'e cevap 
olarak yazdığı "Tarih-i Kadim Zeyli"ne 
manzum bir reddiyesi bulunmaktadır (i s
tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Os
man Ergin , nr. ı ı 58). 

Eserler i. AhmetAvni Konuk'un çoğun
luğu tasawufi mahiyette olan telif, ter
cüme ve şerh türü eserlerinin sayısı otuz
dan fazladır. Bir kısmı neşredilen bu eser
lerin başlıcaları şunlardır: 1. Hanende 
(İstanbul ı 3 ı 7). Türk mOsikisinin din dışı 
formlarındaki eserlerinin derlendiği bir 
güfte mecmuasıdır. Baş tarafında ma
kamlar ve usullerle ilgili kısa nazari bilgi 
verilmiştir. Doksan beş makamdan 2706 
parça eserin güftesini ihtiva eden eserin 
son sekiz sayfasında bestekar resimleri 
vardır. Konuk'un bu çalışması zamanının 
en önemli matbu güfte derlemeleri ara
sında olup daha sonra yapılan antoloji 

Ahmet Avni Konuk'un Hanende adlı güfte mecmuasının 

iç kapağı 
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çalışmalarına kaynak teşkil etmiştir. 2. 
Sipehsaldr Tercümesi (Menakıb-ı Haz

ret-i Mevlana Celaleddin Rumi) (İstanbul 
ı 33 ı) . Mevlana'nın müridierinden Feri
dun b. Ahmed Sipehsalar'ın kaleme aldığı 
Farsça menakıbnamenin tercümesidiL 
3. İmam-ı Rabbuni ve Mektr1batı (is
tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Os
man Ergin , nr. I 8 I 2) . Muhyiddin İbnü 'l
Arabl'nin el-FütUJ:ıdtü'l-Mekkiyye'deki 
bazı görüşlerine karşı çıkan imam-ı Rab
banl'nin itirazlarını cevaplandırmak mak
sadıyla yazılan eseri Cemal Bardakçı neş
retmiştir ( Tasavvuf, l-Vll, istanbul 1948-

1949) . 4. Vahdet-i Vüci'ıd ve Vahdet-i 
Şuhi'ıd Münakaşaları (İ stanbul Beledi
yesi Atatürk Kita plığ ı , Osman Ergin, nr. 
!81 3) . İmam-ı Rabtani'nin görüşlerini sa
vunan Nakşibendl şeyhi Muhammet İh
san Oğuz'un İsldm Tasavvutunda Vah
det-i Vüci'ıd adlı eserinde (Kastamonu 
1976; istanbul 1995) Fuşi'ışü'l-J:ıikem'e 

yönelttiği eleştirilere cevap vermek ama
cıyla kaleme alınmıştır. Konuk'un önce M. 
İhsan Oğuz'la mektuplaşarak tenkitleri
ni cevaplandırdığı, daha sonra bir önceki 
eserle birlikte bu eserini yazdığı belirtil
mektedir. 5. Fusi'ısü'l-hikem Tercüme 
ve Şerhi (Konya Mevlana Müzesi Ktp., nr. 
3853-3880: istanbul Belediyesi AtatürkKi
taplığı, Osman Ergin, nr. 79/l-27). Büyük 
boy yirmi sekiz defterden ibarettir. Şarih 
eserine uzun ve kapsamlı bir mukaddime 
ile başlamış. çalışmasını on iki-on üç yıl 
gibi uzun bir süreden sonra 1928'de ta
mamlamıştır. Eser, İbnü'l-Arabl'nin te
mel fikirlerini ve terimleri açıklayan bir 
anahtar niteliğindedir. Konuk'un yarar
landığı şarihlerden ayrıldığı hususların en 
belirgin olanı, zamanının modern ilim ve 
görüşleriyle ilgili konularda fikir beyan 
etmesidir. Kitap, Konya Mevlana Müze
si'ndeki nüshası esas alınarak Mustafa 
Tahralı ve Selçuk Er aydın tarafından yeni 
harfiere aktarılıp gerekli notlar, indeks ve 
Iugatçeler ilave edilerek dört cilt halinde 
İstanbul'dayayımlanmıştır (1. ı 987, 1994, 

1999: ll , 1989, 1997: lll, 1990: IV, 1992). Hil
mi Ziya Ülken. bu eserden bazı parçaları 
sadeleştirerek İslam Düşüncesi adlı ki
tabında (İstanbul 1946) yer vermiştir (s . 
412-429) . 6. Tedbirat-ı İlahiyye Ter
cüme ve Şerhi (Konya Mevlana Müze
si Ktp., nr. 4522: istanbul Belediyesi Ata
türk Kitaplığı , Osman Ergin, nr. 21 ). İbnü'l
Arabl'nin eserinin tercüme ve şerhi olan 
kitabı Mustafa Tahralı yeni harfiere akta
rıp önsöz, lugatçe ve indeksler ilavesiyle 
neşretmiştir (istanbul 1992). 7. Fihi ma 
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Tedbfrat-1 İlah iyye Tercüme ve Şerh i' nin Ahmet Avni 
Konuk 'un imzasını taş ıyan son sayfası 

fih Tercümesi . Mevlana'nın eserinin 
Türkçe'ye çevirisidir. Konuk, eserin mev
cut birçok nüshasını karşılaştırıp elde 
ettiği nüshayı bazı açıklamalarla birlikte 
tercüme etmiş, çalışmayı Selçuk Er aydın 
yayımiarnıştır (istanbul 1994). 8. Hazret-i 
Meryem ve lsa'ya Dair Risale (Konya 
Mevlana Müzesi Ktp., nr. 3851 ; istanbul Be
lediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 
85/3 ). Isa peygamberin doğumu ve vefa
tıyla ilgili ihtilafları ortadan kaldırmak 
amacıyla kaleme alınmış olup bir mukad
dime ile yedi fasıldan ibarettir. Eser, Ah
met Sadık Yivlik tarafından esas alınan 
nüsha belirtilmeden sadeleştirilerek ya
yımlanmıştır (Risale-i Meryem [Hz. Mer
yem ve Hz. İsa 'ya Dair Risale-i Mühim
mej, t s. ). 9. Mesnevi Tercüme ve Şerhi 

(Konya Mevlana Müzesi Ktp. , nr. 4740-
4 773 ı . Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
Meşnevi'sine Türkçe'de yapılmış en kap
samlı şerh olarak kabul edilen eser büyük 
boy otuz dört defterden oluşur. Konuk, 
birçok beytin şerhinde daha önceki şa
rihlerden ayrıldığı noktalar bulunduğunu 
söyler. İsmail Rusuhl Ankaravl nüshasını 
esas aldığ ı halde bu nüshadaki yedinci 
cildin Mevlana'ya ait olmadığı yolundaki 
görüşü benimsemiştir. 1 o. İnsan-ı Kamil 
Tercümesi (Konya Mevlana Müzesi Ktp ., 

· nr. 452 3; istanbul Belediyesi Atatürk Ki-
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taplığ ı , Osman Ergin, nr. 80) . Aziz Nesefi'
nin eserinin çevirisidir. 11. Lemadt Ter
cümesi (Konya Mevlana Müzesi Ktp., nr. 
3852; istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığ ı , 

Osman Ergin , nr. 35) . Fahreddln-i lraki'
ye ait eserin tercümesi ve kısmi şerhidir. 
12. Risale-i Vahdet-i Vücud Tercüme
si (Konya Mevlana Müzesi Ktp ., nr. 3849; 
istanbul Belediyesi Atatürk Kita plığ ı , Os
man Ergin , nr. 31 ). Hindistanlı mutasawıf 
İmdadullah Tehanevl'nin risalesinin ter
cümesidir. 13. Şerh-i Gazel (Konya Mev
lana Müzesi Ktp ., nr. 3850) . Ferldüddin 
Attar'ın Farsça on yedi beyitlik gazelinin 
şerhidir. Abdülbaki Gölpınarlı bu gazelin 
Mevlana'ya ait olduğunu . Konuk'un onu 
Attar'a yanlışlıkla nisbet ettiğin i söyler 
(Mevlana Müzesi Yazmalar Kata/oğu, An-
kara 19'12, lll, 149). 14. Gülşen-iRaz Şer-

hi (i stanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığ ı , 

Osman Ergin, nr. 1810) . Konuk, Şebüste
rl'nin eserinin 1 57 beytini Lahicl'nin M e-

süsü '1-hikem Tercüme ve Şerh i içi nde (haz. 
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AHikah Bazı Mes' eleler", a.e., 1, s. XXXVI; 
Cem Behar. Zaman , Mekan, Müzik, istanbul 
1993, s. 31; Mehmet N azmi Özalp, Türk Mü
sikisi Tarihi, İstanbul 2000, ll, 57, 65-67 , 
239, 266, 304; Mesut Cemi!, "Sohbet: A. Avni 
Konuk Hakkında " , MM, sy. 232 (ı 968). s. 9-
1 O; Gültekin Oransay, "Yayınlanmış Türk Din 
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DiA, ll , 44; Mahmud Erol Kılıç, "Fususü 'l-hi
kem", a.e., XIII, 235-236; a.mlf. , "el-Fütuha
tü 'l-Mekkiyye", a.e., XIII , 257; İsmail Hakkı Öz
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!il REŞAT Ö NGÖREN 

KONYA 

İç Anadolu bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. . fa tiJ:ıu'l-i'caz adlı şerhinden faydalana- L 

rak şerhetmeye başlamışsa da çalışması- .-
nı tamamlayamamıştır. 1 S. Şerhu 'r-Risa

leti'l-Ahadiyye Tercümesi (İ stanbul Be
lediyes i Atatürk Kitaplığı , Osman Ergin, 

Aynı adı taşıyan ovanın batı kısmında, 

denizden yüksekl iği 1 000 metreyi pek az 
geçen düzlüğün batı kenarına yakın bir 
kesiminde yer alır. Kimler tarafından na
sıl kurulduğu bilinmeyen şehrin ilkyerleş
me yerinin küçük bir yükselti olan Alaed
din tepesi olduğu tahmin edilir. Konya 
adının Frig dilindeki Kawania'dan geldiği 
ve bunun Konian şekline dönüştüğü, da
ha sonra Roma çağında ve Bizans döne
minde İ konian 1 İkonium olarak söylendiği 
belirtilir. İslam coğrafyacılarının eserlerin
de şehrin ad ı Küniye ( ~_,.; ) şeklinde ge
çer. Bu yazılış tarzı Türkler tarafından da 
benimsenmiş ve Konya olarak söylenmiş
tir. Bununla birlikte XIII. yüzyıla ait bilgi
leri de içeren Saltukname'deki. "Kava
niyye ki ona Konya derler" ifadesi dikkat 
çeker. Ayrıca Xl. yüzyıldan itibaren Batı 

kaynaklarınıja iconium'dan başka Conia, 
Conium, Como, Cunnyo ve Konn şekille
rinde de zikredilir. 

nr. 83 ). İbnü'l-Arabl'nin tevhid konularını 
anlattığı AJ:ıadiyye adlı risalesine Ahmed 
b. Süleyman Trablusl tarafından Mir'a
tü 'l-'irfan ve lübbuh adıyla yapılan şer

hin tercümesidir. 

Konuk'un diğer eserleri arasında Es
rar-ı Salat adlı telifi (yazar bu eserine Ted
birat-ı İlahiyye Tercüme ve Şerh i' nde i şa
ret etmektedir). İbnü' l-Arabl'nin MuJ:ıa 
Çaratü 'J-ebrar'ından bir olayın çevirisi 
(istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı , Os
man Ergin , nr. 85/4 [müellifhattıJ) ve En
varü'r~Ra]J.man adlı eserin Meşnevi 

bahsinin tercümesi bulunmaktadır (Ah
medSafiBey,XVII,2812; Ergun , Türk Şair
leri, II , 573) . 
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Tarih_ Çok eski bir yerleşme yeri olan 
ve çevresinde İlkçağ'lara ait iskan izlerine 
rastlanan Konya'nın Antikçağ tarihi hak
kında pek fazla bilgi yoktur. Suranın Hi
tit hakimiyeti altında kaldığı , ardından 

flrig idaresine girdiği ve sonra da Lidyalı
lar tarafından ele geçirildiği sanılmakta
dır. Milattan önce VI. yüzyılın ortaların
da şehir Pers hakimiyetinde kaldı . ll. Da
rius'un oğlu Kurus'un isyanı sırasında Yu
nan askerleriyle (Onbinler) buradan ge
çen Ksenephon, Konya'yı Frigler'in en do
ğudaki şehri olarak anar. Milattan önce 
IV. yüzyılın ikinci yarısında İskender İmpa-


