~BRAHIM HAKKI KONYALL ,fiideleri ve Kildbeleriyle Bey~ehir Tdrilzi, Ne~re
haz~ rlayan : Prof. Dr. Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Yay~n~, Erzurum 1991, XXIII + 4.09 sayfa 4- go adet resim.
Ilim Dünyas~, Ibrahim Hakk~~ Konyall'y~~ ç~ karm~~~oldu~u Hak Tolu, Tar~h Dünyas~,
Tarih Hazinesi ve örnek isimli dergileriyle çok yak~ndan bilmektedir. Merhüm Konyal~ 'n~ n,
1967 y~ l~ nda haz~ rlam~~~oldu~u Abideleri ve Kiiâbeleriyle Bey~ehir Tarihi isimli eseri, ~imdi,
Atatürk Üniversitesi yay~nlan aras~ ndan ç~ km~~~bulunmaktad~ r. Eser, ayn~~ üniversitenin
ö~retim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Savran taraf~ ndan ne~re haz~ rlanm~~t~ r. Kitap, Konyal~ 'n~ n kendisine has tasniflyle okuyuculann hemen ilgisini çekmektedir. ~u ~ekilde yay~ nlanm~~t~ r: Takdim, Bey~ehir Tarihi Üzerine Birkaç Söz ve Önsöz (XXIII), Tarih Boyunca
Bey~ehir (1-74), Fatih Zaman~ nda Bey~ehir Vak~flar' ve Bugünkü Durumlar~~(75-119), Bey~ehir'in Mülkleri (119-123), II. Bayezid Zaman~ nda Bey~ehir Mahallelerinin ve Köylerinin
Nüfus ve Ev Say~lan (125-158), Kanuni Zaman~ nda 1522 M. Y~l~nda Bey~ehir'in Hass~,
Zeamet ve Timarlan (159-164, Kubadabad Saray~~ (165-193), Süleyman~ehir'de Bas~lan Paralar (195-198), Bey~ehir Kalesi (199-2o4), Eflatun P~ nar' ve Eflatun Abidesi (205-216), Cami, Mescit, Medrese ve Türbeler (217-272), Hamamlar (273-277), Ce~meler (277-280), Bedesten (280-284), Baz~~ Mezar Ta~lan (284-301), Köyler ve Abideleri (301-385), Göller (385405), Bey~ehir Kaymakamlan, Bucak ve Köyleri (405-409) Ye Resimler.
Konyal~'n~ n bu eseri, asl~nda, Orta Anadolu'ya dair yapt~~~~çal~~malann bir devam~~
niteli~indedir. Zira müellif eserlerini daha çok Karaman vilâyeti üzerinde yo~unla~t~rm~~t~.
Konya, Ak~ehir, Ere~li, Aksaray, Ni~de, ~ereflikoçhisar ve Karaman tarihleri burada özellikle belirtilmesi gereken çal~~maland~ r. Yay~nlanm~~~olan bu son eser de bu çal~~malann son halkas~ n~~ olu~turmu~tur.
Konyal~ , bu çal~~mas~ n~~ elliyi a~k~ n kitap, makale ve ar~iv malzemesine dayand~ rm~~t~ r.
Bu kaynaklar, di~er kitaplanndan kulland~~~ , temel tarih kitapland~ r. Sözlükler, seyahatnâmeler, Ortaça~~ve Osmanl~~ kronikleri, Incil ve Kuran gibi mukaddes kitaplar ve ara~t~rma
eserler burada zikredilebilir. Ancak bütün bunlara ra~men, Konyal~'n~ n ar~iv malzemesini
yeterince kulland~~~~söylenemez. Zira, Ankara Tapu ve Kadastro Genel Miidarl~i~ii Ar~ivihde
ve Istanbul Ba~bakanl~ k Ar~ivi' nde, Konyal~ 'n~n kullanmad~~~~pek çok Evkiif, Emla, ~cmal, Ruznâmçe, Sürgün, G~iherçile ve Mufassal defterler bulunmaktad~r. Tapu Ar~ivinde saklan~lan 565,
298, 137 ve 584 numaral~ , Ba~bakanl~ k Ar~ivinde saklan~ lan MM 241, Tr 387, mm 567,
mm 234, Tr 392, TT ~~ '8, Tr 399, TT 188, KP 2551, TT 968, IT 599 ve de Istanbul
Taksim Atatürk Kitapl~~~ndaki o-116/1 numaral~~ defterler, kullan~ lmayan ar~iv malzemesi
aras~nda kolayl~kla söylenebilir. Burada numaralar~~ verilen defterler,onbe~~ve onalt~nc~~
yüzy~llar Bey~ehir livast için çok de~erli bilgiler içeren kaynaklar durumundad~ r. Bütün bunlara ra~men, Konyal~'n~n, KK 564, TT 40, TT 119, TT 455 ve TT 58 numaral~~ Icmâl ve
Evkâf Defterlerini ara~t~ rmas~ nda kulland~~~n~~ burada belirtmeliyiz. Bir di~er nokta, ar~iv
kaynaklanndan aktanlan baz~~ köy, makalle, mezraa ve çiftlik isimlerini, hem arap harfleriyle
hem de latin harfleriyle, yanl~~~okunarak kitaba geçirilmi~tir. Bu tür yanl~~l~ klar, kitapta oldukça fazlad~ r. Asl~ nda, ar~iv belgelerindeki mesk~:m mahall isimlerinin tam olarak do~ru
okunma s~~ gerçekten güç bir i~~olarak önümüzde durmaktad~ r. Zira, bu i~, bölgeyi hemen
her yönüyle iyi tan~may~~ gerektirmektedir. Müelliften kaynakland~~~n~~ sand~~~m baz~~ yanl~~~
okumalan burada belirtiyorum. Bunlar~ n bir k~sm~ n~ n bask~~ hatas~ ndan kaynakland~~~ n~~ sa-
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n~yorum. Susuz köy/ Kovac~k köyü (5. 77), Suko~tu~u, Aydanc~k, Gevhera~a kervansaray~~
(5.79), Kovac~k mezraas~~ (5.80, Carcaran mahallesi (s. 82), Sakl~~köyü (5.82), Tosun köyü ve
Bazlar (s.87), Keçi (s.~ o~ ), Koçak, K~st~va, Yass~meydan köyleri (s.114.), Ali köyü (5.120),
Y~lg~n, Boladl~~(s.122), Gökçek mezraas~~(s.122), Uluhoca köyü, Günder çiftli~i (s.122), Home (5.123), Çiftlik ~am~~(s.128), Emem (5.129), Uyurveli/Uyuridi (s.129), Melinos, Durundu
köyleri (5.130), Kay~b, Yada, Derekar (5.131), erüngliyat (5.132), Yerengün, Yelmen (5.133),
Kepsala, Kil, Tabibodac~k (5.134), Oklu, Di~er Oklu (5.137), Korular (5.138), Bal~cc~~yayla~~~
Ton~urolu~u (s.139), Bay~rba~~~(s.140), Kay~han, Bökçe (s.141), Begce, Yekti (s. 142), E~iller, Güzelhac (5.143), Gidi~, Kio~~(5.144.), Iliman, Tuzluca (s.14.6), Dolansa (5.146), Balyur
(5.14.7), K~rk~l (5.48), Yeltem, K~rakdecle (5.14.9), Karayir (s.14.9), Homak (5.150), Noc~lar,
Bekri (5.151), K~ll~~(5.152), (5.152), Usaklar, Dadlar (5.153), Milo (5.156), Karaad (5.157), Yalasun, Kalo (s.159), Alancaüyük (5.161), Güldürdü, Sevidik (5.164). Baz~~köy isimleri eski
harflerle yanl~~~yaz~lm~~t~r. Baz~~durumlarda da eski harfler için yer b~rak~ld~~~~halde meskun mahall veya kitap isimleri bu yerlere yaz~lmam~~t~r. örnek vermek gerekirse, 128. sayfan~n ikinci s~radaki eski harflerle dizilen kelime Uluhoma olarak yaz~lmahyd~. ~üphesiz
bunlar~n bir k~sm~, bask~ya dikkat edilmedi~inden kaynaklanm~~~gözükmektedir. Bu tür
örnekler, dikkatle bak~ld~~~nda çoktur. Bazen de ayn~~isimler farkl~~ biçimlerde yaz~lm~~t~r.
Mesela, bir yerde ~eyh Dedi~i (s.93) bir yerde Dadi~i (s.94.); yine Do~anyörük zaviyesi Bo~anyörük (s. ~ o~ ) gereken bir nokta da, müelliften kaynakland~~~n~~ sand~~~= baz~~ ufak tefek bilgi yanl~~l~kland~r. Ilg~n ~ehrinin Y~l~un kelimesiyle ilgisi (s.122) yoktur. Selki
köyünün ad~n~n Said' kelimesinden bozulmu~~olabilece~i faraziyesinin de (5.82) asl~~yoktur.
Yeni~ehir (Yeni~ar) nahiyesi içerisinde zikredilen Homo köyü de~il, (s.~ 8o) Muma köyüdür.
Eyylib Ensari neslinin bulundu~u köy de yine Homa de~il, ayn~~ ~ekilde Muma (5345)
köyüdür. Yata~an köyü farkl~d~r (s.88),Ya~an köyü farkl~d~r. Pekçok yerde geçen h~s kelimesi (5.128) asl~nda hissedir. Bey~ehir merkezde Carcaran mahallesinin (s.82 Hac~~Arma~an
mahallesi'nin eski ad~~ oldu~u üzerinde durulmaktad~r. Bu isimde kaynaklarda mahalle ismi
geçmemektedir. Zira bu mahalle, Bey~ehir'in Nar:~ehir' deki ilk ve en eski mahallerinden
biridir ve Selçuk beylerinden Hac~~Arma~an ~ah taraf~ndan kurulmu~tur. Hala D~~an~ehir'de bu beyin ad~n~~ ta~~yan bir cami ve mahalle mevcuttur. Yukar~da ana hatlanyla de~indi~imiz bu hususlar, ~üphesiz, kitab~n onbe~~ve onalt~nc~~ yüzy~l k~sm~yla ilgilidir. Daha
önceki belirtti~imiz gibi, bu döneme ait ar~ivlerimizde y~~~nlarca vesika vard~r. Dolay~s~yla
mülk, vak~f ve mimari eserler hakk~nda yazar~n verdi~i bilgiler yeterli de~ildir. Onalt~nc~~
yüzy~lda yazar~n inceledi~i bölgede üç kale, onsekiz cami, otuzbir mescid, bir darülhufraz,
iki medrese, be~~muallimhane ve mektep, elli adet zaviye, dört kervansararay, iki türbe ve
bir bezzazistan bulundu~unu belirtmekte yarar vard~r. Nitekim, di~er dönemler de bunun
içine kat~l~rsa, bu say~s~n~n kendili~inden artaca~~~ortaya ç~kar. Dolay~s~yla bölgedeki Türk
eserlerinin say~s~~kitapta zikredilen oldukça fazlad~r. Kitaba indeks eklenmemi~tir. Bu da kitab~n kullan~lmas~n~~zorla~t~rmaktad~r. Halbuki yazar~n di~er kitaplannda bu hususa dikkat
etti~i görülür.
Yukanda belirtilen k~sa ele~tirilere ra~men, Konyall'~nn bu kitab~ , Bey~ehir bölgesi tarihini eskiça~lardan 1967 y~l~na kadar getiren, ilk kitaplardan biri olmas~~yönüyle hayli
önemlidir. Ara~t~rma nakledilen hat~ralar, bas~lan foto~raf ve mezar kitabeleri, ~üphesiz,
Bey~ehir tarihi için, çok k~ymetli bilgi ve vesikalard~r. özellikle mimari yap~lar~n ve kitabelerin bir k~sm~~zaman~m~zda yok olmu~tur. Netice olarak, böyle bir eserin yay~nlanmas~~ sevindirici olmu~tur.
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