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Şehrin Hafızası İlavemiz 5. Cilt 5. Sayı-
ya ulaştı şükürler olsun. Geride kalan 
zaman zarfında önemli ve değerli gör-
düğümüz bilgileri sizlere aktarmaya ça-
lıştık. Sizlerle birlikte içinde yaşadığımız 

şehirde bir hafıza oluşturmaya çalıştık. Hafıza 
deyince eskiden kaydedilip bu güne taşınan 
bilgiler veya eserler anlıyorum ben.

Ancak bu günlerde şehrimizde hafıza 
oluşumunu engellemeye yönelik nahoş ha-
reketler oluyor. Bunların bilinçli olarak yapılıp 
yapılmadığını bilemiyorum. Ama bizim gö-
revimiz yanlış olduğuna inandığımız bu tür 
işleri kamuoyu ile paylaşıp fikir alışverişinde 
bulunmak istiyoruz.

İçinde yaşadığımız şehir bir çok yeni 
şeylere sahne oluyor! Ancak yapılan işle-
re bakılınca eskiden yapılanların yıkıldığını 
veya isminin değiştirilerek yeniş isimlerle 
hizmete açıldığını görüyoruz. Mesela daha 
inşaatı birkaç yıl önce biten ve halen hiz-
mete açılmamış olan Payitaht Müzesi isim 
değiştirdi. Bizler müzenin açılmasını bekli-
yorken bir de baktık ki giriş kapısı üzerinde 
bulunan ve taş üzerine oyma olan isim Da-
rülmülk Sergi Sarayı oluvermiş. İsim konu-
sunu tartışmaya açmak istemiyorum ama 
ortada yeni bir eser yokken eskiden yapılmış 
ve halen açılışı dahi yapılmamış bir eserin 
isminin değişmesini anlamlandıramadım.

Zafer Meydanında yere monte edilmiş bir 
saat vardı bir zamanlar. Şehrin sembolü hali-
ne gelmeye aday bir çalışmaydı bence… Ama 
burada yapılan çevre düzenlemesi sırasında 
bu saat de ortadan kayboldu. Şu anda bu saat 
ve hemen onun yanında bulunan Camlı Köşk 
artık yok. Camlı Köşk Konya’nın kültür ve sa-
nat hayatında önemli bir yer tutuyordu. Otu-
rup sohbet edilebilen, konferanslar düzenle-
nen bir yerdi. Artık yok.

Bir de Konya’nın kültür tarihinde önemli 
bir yer tutan 100 yaşından büyük bir okul bi-

namız vardı. Konya Kız Muallim Mektebi. Bir 
dönem Selçuk Üniversitesi Rektörlük Binası 
olarak da hizmet verdi. Sonra Üniversite bi-
nayı belediyeye devretti. Bizler burada da bir 
kültür merkezi bekliyorduk. Beklediğimiz gibi 
burası bir kültür merkezi olarak hizmete açıldı. 
Açılmasına açıldı ama burası da ismini kaybet-
ti ve birden TAŞ BİNA olarak karşımıza çıktı.

Yani 100 yıllık bir isim bir gecede isim 
değiştirip tarihe gömüldü. Artık yeni nesil bu 
binanın Kız Öğretmen Okulu Binası olarak 
hizmet verdiğini bilmeyecek. Merak ediyo-
rum tarihi yok saymakla ne elde etmek isti-
yorsunuz?

*
Dizilerden de bahsetmek istiyorum. Türk 

Tarihi ile ilgili diziler bayağı revaçta son on 
yıldır. Ben fazla izlemiyorum. Çünkü isimler 
hariç gerçekle ilgisi olmayan bu diziler son za-
manda işi daha da ileriye götürmüşler. Bunu 
niçin yazıyorum?

Kuruluş Osman diye bir dizi var… Bu dizi-
de neler var diye geçen gün şöyle bir baktım. 
Vikingler de girmiş dizinin içine… Olabilir 
nihayetinde bu bir dizi diyebilirsiniz. Ama bu 
Vikinglerin komutanı Anadolu’ya geldikten 
sonra din değiştiriyor. Biz adamın İslam’a geç-
tiğini düşünürken bir de bakıyoruz ki adam 
Hıristiyan olmuş. 

Hani Osmanlı ideal Müslümanlığı yaşıyor-
du. Her şey İslam kaidesi üzerine idi. Öyleyse 
bu adam niçin Hıristiyan oldu? 

Her halde “Ne yapalım nasibi yokmuş” 
diyeceğiz.
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ANUŞ 
GÖKCE

HAFIZANIN SİLİNMESİ 
NE DEMEKTİR?

Hepinizin bildiği gibi Konya’da “Şeh-
rin Hafızası” adı altında bir dergi çı-
kartıyoruz. Bundan maksat geçmi-

şimizi unutmamak, zinde tutmak ve gelecek 
kuşakların ayaklarını yere sağlam basmaları 
için bir kültür tabanı oluşturmaktır. İlk önce 
sadece Konya’yı hedef alsak da bakış açımı-
zın yelpazesini zamanla genişleterek ilin yani 
devletin hafızasını canlı tutmaya çalışıyoruz.

Biz hafızayı canlı tutmak isterken maale-
sef bazen hafızamızın silinmesine de şahitlik 
ediyoruz. Nereden bu kanıya vardınız diye 
bir sorunuz olabilir. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nin sokak ve cadde adlarının sık sık 
değiştirmesi araştırmacılar için sıkıntı yarat-
maktadır. 

Her isim gibi sokak ve mahalle adları 
da canlıdır ve üzerinde yaşayan toplumun 
kimliğini muhafaza eder. Tarihî vesikalar-
da geçen sokak ve mahalle adlarını bu gün 
Konya’mızda görmek pek mümkün olmuyor. 
Birçoğu ya başka mahallelerle birleştirilmiş 
ya da adları tamamen değiştirilmiştir. Aynı 
akıbete mimari yapılarımız da maruz kal-
mıştır.

Bu yapıların adlarının değiştirilmesi, 
kuruluş amacına uygun olmayan isimler 
vermesi acaba tarihi dokuya ve milli duy-
gularımıza, hafızamıza ne gibi bir faydası 
var? Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
meclis üyelerinin cetlerine vefakâr olduğunu 
biliyoruz. Bu yapılan hareket atalarımızın ru-
hunu sızlatmıyor mu?

Eserler adlarıyla yâd edilirler ve bir kim-
lik kazanırlar. Kız Öğretmen Okulu’nun adını 
“Taş Bina” olarak değiştirmişler. Taş Bina bir 
isim değil sıfattır. Binanın hangi maddeden 
yapıldığını niteler. Bunu hangi mantıkla yap-
tılar bilmiyorum ama aslına uygun olarak bir 
isim vermek gerekirse Konya Kız Öğretmen 
Okulu olması gerekir. Darül Muallimat’ın 
Türkçe karşılığı “Kız Öğretmen Okulu” dur. 
“Payitah Müzesi” nin adının “Darül Mülk” 
olarak değiştirilmesi abesle iştigaldir. Darül 
Mülk, Konya şehrinin Selçuklu döneminde 
kullanılan adıdır. Eskiye takılıp kalmanın bu 

kadar ne gereği var? Türkler İkonum’u zaten 
Konya yapmışlar. Bırakın şehrin adı da yapı-
ları da adı kendi olarak kalsın. Müzenin adı 
da şehre uygun olarak Konya Müzesi den-
mesinin ne mahzuru var?

Konya Kültür ve Turizm Derneği, 14 
Aralık 2022 tarihinde Konya İl Halk Kütüp-
hanesinde müteveffa gazeteci Namık Ayas’ı 
anma toplantısı düzenlenmişti. Bu toplantıya 
eşimle beraber ben de katılmıştım. Konuş-
macı olarak Prof. Dr. Mustafa Özcan, İsmail 
Detseli ve Mehmet Gündoğdu’nun katıldığı 
toplantıya Namık Ayas’ın kızı Gülen Ebesek 
hanımefendi de katılmıştı. Gülen Hanım 
hem babasıyla ilgili hatıralarını anlattı. Kon-
ya halkının çok kadirşinas olduğuna değinen 
Gülen Hanım, internette Tatlıcak tarafında 
bir sokağa babasının adının verilmiş olduğu-
nu görünce çok sevinmiş, Konya’ya iner in-
mez ayağınız tozuyla mezkur sokağı görme-
ye gitmiş. Bir baksa ki sokağın ismi değişmiş, 
eski adın yerinde yeller esiyor. Hatıralarının 
arasında Konya Kız Öğretmen Okulundan 
mezun olduğunu ifade eden Gülen Hanım, 
okulun yeni halini görünce çok üzülmüş, 
“Okuduğum mektebe bile Taş Bina adı veril-
miş. Tam bir hayal kırıklığına uğradım. Bizim 
bu okulda pek çok anılarımız vardı. İçim sız-
ladı.” diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Okulların ve sokakların isim değiştirmesi 
yukarıda anlattığım gibi birçok kişinin hatı-
ralarını silip süpürüyor. Bunlardan birisi olan 
Konya Kız Öğretmen Okulunu sizlere biraz 
tanıtalım isterseniz.

Konya Kız Öğretmen Okulu
Konya’da 1911 yılında başlayıp 1917 yı-

lında inşaatı tamamlanan İlkokullara öğret-
men yetiştirmek amacıyla açılan Darül Mu-
alliminden sonra, kız çocukların da eğitim 
ve öğretim görmesi için onların öğretmen 
ihtiyacının da karşılanması gerektiği üzerin-
de durulmuştur. Bunun için bir 1914 yılında 
Darül Muallimat’ın temelleri atılmıştır. 
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Konya Darül Muallimatı’nın projesini 
çizen ve uygulayan Mimar Muzaffer’dir. Mi-
mar Muzaffer 1920 yılında savaşın getirdiği 
yük sebebiyle temelleri atılıp yarım bırakılan 
Konya Kız Öğretmen Okulu’nun inşaatına 
devam etti. Falih Ülkü’yü anına alarak yetiş-
tirdi. Sağlığı bozulan Mimar Muzaffer Bey’in 
26 Mart 1920’de vefatı üzerine binanın ya-
pımını Mimar Falih Ülkü üzerine aldı. Bazı 
kaynaklarda 1922, bazılarında 1924 yılında 
okulun inşaatı bitirilerek öğrenci alınmaya 
başlandı. 

Konya Kız Öğretmen Okulu ile ilgili en 
derli toplu bilgiyi ODTÜ’nün Mimarlık Fakül-
tesi Dergisinin 1978 yılında bahar dönemin-
de çıkan sayısından öğreniyoruz. Bu dergide 
Osman Nuri Dülger ve Metin Sözen’in imza-
sıyla çıkan makalede Mimar Muzaffer Bey’in 
Ulusal mimari arayışlarına ve Selçuklu ve 
Osmanlı mimari tekniklerini harmanlayıp 
geleneksel Türk süsleme motiflerini kullana-
rak kendimize özgü bir mimari geliştirdiğini, 
birçok eserleri Türk milletine kazandırdığı 
anlatılarak Konya Muallimin ve Muallimat 
Mekteplerinin banisi olduğu ifade edilmiştir. 
Binaların tamiratında ilk yapılan süsleme ve 
sanat özelliğinden, inşa tekniğinden uzakla-
şıldığı vurgulanmıştır. Mimarlar, Kız Öğret-
men Okulu hakkında şu bilgileri bizlere ak-
tarmaktadırlar:

“Mimar Muzaffer Bey, 1914 yılında yapıl-
maya başlanmış olan Darül Muallimat’ın in-
şasına devam etti. Muzaffer Bey’in 1920’de 
ani vefatı üzerine yardımcısı Falih Ülkü tara-

fından tamamlanmıştır. Yapı Ulusal Mimarlık 
ürünüdür. Darül Muallimat, Karatay Medre-
sesinin karşısında Kemaliye Medresesinin 
(Küçük Karatay) arsasında yer almaktadır. 
En küçük ayrıntıya kadar bütün çizimleri-
ni tamamlayan Mimar Muzaffer 26 Mart 
1920’de vefatına kadar uygulamanın başın-
da bulunmuştur.

Binanın Tamamlanması
Bu çalışma sürecinde mimar Muzaffer, 

Falih Ülküyü yetiştirmiştir. Falih Ülkü, yarım 
kalan inşaatı 1924’te tamamladı. Bahçesi 
Konya-Ankara yolunun sağında biraz çukur-
da kalmaktadır.

Okulun yapıldığı yıllarda T şeklinde bir 
görünüm vardı. Arka cepheye göre geniş 
olan giriş cephesi doğuya yöneliktir. Ön ve 
arka bahçe arasında 75 cm lik bir kot farkı 
vardır. Yapı zeminden ön bahçeye göre 150 
cm, arka bahçeye göre 225 cm yükseltilmiş, 
böylece bodrum katının bol ışık alması sağ-
lanmıştır. Bu gün çeşitli zamanlarda yapılan 
ek binalar nedeniyle batı cephesi kapanmış 
ve görünümü bozulmuştur.

Bodrum kat bu günkü (1978) kullanım-
da yemekhane olarak düzenlenmiştir. Ha-
cim bütünlüğünü sağlamak amacıyla zemin 
kat döşemesi üstteki yük şemasını yansıtan 
ayaklara ve bu ayakları bağlayan yuvarlak 
kemerlere taşıtılmıştır. Bodrum kat, sonraki 
yıllarda yapılan değişikliklerle pencereden 
bozma üç kapıyla bahçeye açılmıştır. İlk bod-
rum girişinin binanın batı cephesinde bulu-
nan balkonların altında yer aldığı ustaların 
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konuşmasından ileri sürülmüş ise de bu tezi 
destekleyen veriler bulunmamaktadır.

Zemin kat, yapının işlevi gereği ortada 
koridor, yanda derslik ve diğer odalar yer 
almaktadır. Batıda bir balkonla son bulan 
zemin kat koridoru iki yuvarlak kemerle üçe 
bölünmüştür. Girişin iki yanındaki odalar, 
diğer mekânlardan daha büyük tutulmuş, 
kareye yakın mekânlar oluşturularak büyük 
mekân ihtiyacı karşılanmıştır. Girişin güne-
yinde kalan bölüm, konferans salonu nite-
liğinde olup, bitişiğindeki oda sahne olarak 
düzenlenmiştir. İdare bölümünün yanında 
işlevi cepheye yansıyan ve bir yuvarlak ke-
merle koridora açılan merdiven yer almakta-
dır. Daha sonra sırasıyla kuzeyde ve güneyde 
3’er olmak üzere 6 derslik bulunmaktadır. 
Son mekânlar güneydekiler tuvalet, kuzey-
dekiler yönetici odası olarak kullanılmıştır.

Birinci kat, zemin katın idare bölümün-
deki odalar dışında aynen tekrarlanmakta-
dır. İdarenin üstündeki oda kitaplık ve diğer 
odalar ise derslik ve kitaplık olarak değerlen-
dirilmiştir. Bu kattaki koridor, doğu ve batı 
yönlerinde balkonlarla nihayete erdirilmiştir.

Kat yükseklikleri her katta farklılık gös-
terir. Bodrum kat 330 cm, birinci kat 450c. 
Yüksekliktedir.

  Yapının girişi, Mimar Muzaffer’in Kon-
ya’daki diğer eseri Konya Lisesinde olduğu 
gibi geniş cepheden değil dar cepheden ve-
rilmiştir. Giriş cephesinin arka cepheye göre 
175.cm.lik taşması, beyaz ve renkli taşlar-
la almaşık düzende yapılmış sepet kulplu 
kemerli girişle, giriş üzerindeki balkon ve 
yüksek alınlıkla bina çok görkemli olmuştur. 
1924 yılında tamamlanan okul ilk mezunla-
rını 1928 yılında vermiştir. (Metin Sözen- 
Osman Nuri dülgerler, ODTÜ. Mimarlık 
fakültesi Dergisi, “Mimar Muzaffer’in Kon-
ya’daki Öğretmen Lisesi”, C:4, sayı.1, 1978, 
pdf, s.6 vd.)

11 Temmuz 1976’da geçirdiği bir yan-
gınla çatısı ve birinci kat pencereleri tama-
men yanan yapı, kısa sürede tamir edilerek 
1977-1978 öğretim yılında tekrar açılmıştır.

Yapım tekniği, sistem olarak yığma ya-
pım tekniğiyle yapılmıştır. Taşıyıcı sistem 
şeması, her katta değişiklik göstermektedir. 
Bodrum kat dışta sürekli duvarlar, içte ise 
üstten gelen duvar yüklerini alacak şekilde 
her iki yönde yuvarlak kemerlerle bağlanan 
ayaklar üzerinde yükselmektedir. Tuvalet-

leri yemekhaneden ayıran duvarlar da aynı 
özelliği göstermekte, yuvarlak kemerlerle 
bağlanan ayakların arası bölücü duvar ni-
teliğinde moloz taşla örülmüştür. Ambar ve 
depo odalarının içerisinde üzerindeki taşıyıcı 
duvarların yükünü almak amacıyla iki ayak 
bulunmaktadır. Zemin kat tümüyle yığma 
duvarlardan oluşmuş, duvarlarda malzeme 
olarak moloz taş kullanılmıştır.

Birinci kat, diğer katlardan farklı olarak, 
yapının kuzey-güney akslarında yer alan 
50x200 cm boyutlarındaki ayaklar üzerin-
de yükselmekte, dışta diğer katlarda olduğu 
gibi bol pencereli yığma duvarla sınırlandı-
rılmaktadır. Bu ayaklar üstte 40x40 cm kesi-
tinde ahşap kirişlerle birbirine bağlanmıştır. 
1976 yangınından sonra taşıyıcılığını arttır-
mak amacıyla 50x200 cm lik ayakların arası 
tümüyle doldurulmuş, 50 cm lik sürekli bir 
duvar görünümünü almıştır.

Yapının ilk inşaatında döşemelerin ah-
şap olduğu anlaşılmaktadır. Zemin kat döşe-
mesi 1958 yılında,  birinci kat döşemesi de 
1959’da betonarmeye dönüştürülmüştür. 
Binanın döşemeleri, 11 Temmuz 1976 yan-
gınından sonra tamamen betonarme yapıl-
mıştır. Zemin ve birinci kat döşemelerinin 
eskiden hangi özellikleri taşıdığı betonarme 
yüzünden bilinememektedir. Çatı döşemesi 
ise tümüyle ahşap kirişler üzerinde ahşap 
kaplamaydı. Kitaplık ve doğu batı eksenin-
deki mekânın tavan döşemesinde mekân 
açıklığının fazla olması nedeniyle doğu-batı 
yönünde çelik putrellerin atıldığı, böylece ta-
şıma açıklığının azaltıldığı 1976 yangınından 
sonra yapılan incelemelerden anlaşılmıştır.  
Son yapılan onarımlarda saçaklar betonar-
meye dönüştürülmüş, saçaklar aslından 35 
cm kısa ve 20 cm yüksek yaptırılmıştır. 

Yapı malzemesi olarak taş, tuğla, ahşap 
ve bağlayıcı unsur olarak da kireç harcı kul-
lanılmıştır. Kesme taşların arasındaki du-
varların yuva şekline getirildiği, kireç veya 
çimentonun şerbet haline getirilerek bu 
noktalardan kesme taşın yüzeyine çıkıncaya 
kadar akıtıldığı yaı ustalarından öğrenilmiş-
tir. Kırmızımtırak renkli taşların Sille’den, 
beyaz taşların Gödene’den getirtildiği usta-
ların ifadelerinden anlaşılmıştır. Tuğla Konya 
içindeki Zindankale’den ve Konya’ya yakın 
çevrelerden getirtilmiştir. Ahşap malzeme-
ler ise Kızılören ve Beyşehir civarından kar-
şılanmıştır. (Sözen-Dülgerler, PDF s.8 vd)
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Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi hoca-
larından Prof. Dr. Haşim Karpuz da Kültür 
Varlıkları Envanteri 42 Konya adlı kitapta, 
Konya Kız Öğretmen Okulu’nda yapılan ta-
dilat ve değişiklere değinerek, okulun asli 
yapısından pek bir şey kaybetmediğini, Eski 
Eserleri ve Anıtları Koruma kanun gereğince 
1982 yılında tescil edildiğini belirtmektedir. 
Haşim hoca kitabında şu ifadelere yer ver-
mektedir: “Yemekhane ve depo olarak dü-
zenlenmiş olan bodrum kat, bu güne kadar 
küçük tadilatlar dışında fazlaca bir değişiklik 
göstermez. Bodrum girişi, batı cephede bu 
gün (2008) bulunmayan merdivenlerin al-
tında yer almakta iken buranın kapatılması 
sonucu üst pencere kapıya dönüştürülerek 
girişler buradan gerçekleştirilmiştir.

Zemin kat, yapının işlevi gereği ortada 
koridor, yanlarda derslikler ve diğer hacimler 
şeklinde planlanmıştır. Batıda üstü kapalı bir 
balkonla son bulan koridor, iki yuvarlak ke-
merle üçe bölünmüştür. Girişin iki yanındaki 
hacimler, “T” plan gereği diğer derslik ha-
cimlerinden daha büyük boyutta ve kareye 
yakın bir plan şemasındadır. Güney mekân 
yönetim odalarını içerirken, kuzey mekân 
konferans salonu, onun batısındaki küçük 
mekân ise sahne olarak düzenlenmiştir. İda-
re bölümünün yanında cephe düzeniyle dışa 
yansıyan merdiven yer alır. Sonra karşılıklı 
3’erden 6 derslik yer alır. Son hacimlerden 
güneydeki tuvalet, kuzeydeki ise yönetici 
odası olarak düzenlenmiştir. Birinci kat plânı, 
zemin katın idare bölümleri dışında aynen 
tekrarlar.  İdareni üstündeki mekân kitaplık, 
diğerleri ise işlik ve derslik olarak düzenlen-
miştir. Bu katta koridor doğu ve batı da birer 

balkonla bitirilmiştir.
Çatı katı ise yatakhane olarak kullanıl-

mıştır. Yapının Selçuk Üniversitesi Rektörlü-
ğü olarak kullanılmaya başlanmasıyla (1989) 
çok küçük değişiklikler dışında fazlaca bir 
plân değişikliğine gidilmemiş, yalnız üst 
kat koridoru doğudan kapatılarak Rektörlük 
makam odasına dâhil edilmiştir. Cephelerde 
tam bir birlik söz konusu değilse de bu döne-
min yapılarına göre daha yalın bir düzenle-
meyle dönemin seçmeci özelliği bir dereceye 
kadar çözümlenmeye çalışılmıştır. Bodrum 
katı pencereleri tüm pencerelerde aynen 
tekrarlanırken, diğer kat pencerelerinden bi-
çim farklılığı gösterir.

Pencerelerin genel görünümü, güney ve 
kuzey cephelerde, dersliklerin yer aldığı orta 
bölümde Osmanlı dini mimarisinin etkisini, 
küçük ayrımlara karşın açıkça algılanabil-
mektedir. Ancak bu yapının bu cephelerinin 
diğer bölümleriyle, doğu ve batı cepheleriyle 
Mimar Muzaffer’in kendine özgü üslubu ve 
yorumu ağır basmaktadır. Merdiven bölümü 
güney bölümü yansıtıldıysa da genel karak-
teriyle doğu ve batı cephelerin karakterini 
korumuştur. Bu görünüm okulun baca düze-
ni ve baca ayrıntılarıyla daha da kuvvetlen-
dirilmiştir.

Doğu ve batı cepheleri, pencere düzeniyle 
uyum içerisindedir. Yalnız giriş ve balkonların 
yer aldığı orta bölümlerde farklılık gösterir. Bu 
bölümler, bina cephesinden daha yüksek tu-
tularak üçüncü boyutta düşey etki güçlendiril-
miş, giriş belirgin hale getirilmeye çalışılmıştır. 
Doğu cephede girişi içeri çekilip daha dar olan 
batı cephede balkonlar dışa ve yukarıya taşı-
rılarak düşey hissi artırılmaya çalışılmıştır. 
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1997 yılında S.Ü. Rektörlüğü’nce yapı 
onarıma alınmış, koridor ve merdivenlerin 
mozaik kaplaması sökülerek yenilenmiştir. 
Bu yenilemede, 1976 yangınından önceki 
ahşap saçak motifleri, granit- söğüt bezi- 
mermer kaplama olarak tüm koridorlarda 
tekrarlanmıştır. Bu arada, yapının bir prestij 
yapısı olduğu göz önünde tutularak, mer-
diven kaplamaları ve korkulukları da yeni-
lenmiştir.” ( Haşim Karpuz Prof. Dr., Türk 
Kültür Varlıkları Envanteri-42 KONYA, C: 
1, s. 796 vd., Türk Tarih Kurumu Yay. AN-
KARA-2009)

Dr. İsmail Doğanalp,  1 Eylül 2018’de 
Konya Yazarlar Birliğinin düzenlediği bir 
konferansta Konya Kız Öğretmen Okulu-
nun kuruluşundan itibaren birçok öğret-
men yetiştirerek milli şuurun canlı tutul-
ması ve halkın bilinçlenmesi kapsamında 
eğitim dünyasına büyük katkı söylediğini 
ifade etmiştir. Doğanalp, “Konya Kız Öğ-
retmen Okulu, öğretmen yetiştirmenin ve 
yatılı olmanın verdiği bir disiplin şuuru ile 
yönetilmiş, 65 yıllık tarihi boyunca yalnız 
bir öğrenci okuldan atılmış ve iki öğrenci de 
birer yıl süreyle okuldan uzaklaştırılmıştır.” 
diyerek öğretmen lisesinin önemine vurgu 
yapmıştır.

Okullardaki öğrenci nüfusunun demog-
rafisine de değinen Doğanalp, bazı yıllarda 
yoğun olan kırsal kesim ile şehirli öğrenciler, 
öğrencilerin faaliyetleri, halkla bütünleşmek 
babında yapılan etkinlikler vs. hakkında bir 
değerlendirme yapmıştır. “İlk dönemler-
de şehir ve ilçe merkezlerinden daha çok 
öğrenci gelmesine rağmen, Cumhuriyetin 
kurulmasından sonra, özellikle 1940-1950 
ve 1960’larda köy ve kasabalardan gelen 
öğrenci sayısında artış kaydedilmiş, 1970’li 
yılların sonuna doğru okulun lise statüsüne 
çevrilmesiyle yenden şehir ağırlıklı öğrenci-
ler kaydolmuştur. Köy Enstitülerinden farklı 
olarak Konya Kız Öğretmen Okulu’nun dö-
nemler itibariyle hem şehirli hem de kasaba 
ve köy kökenli öğrencilere eğitim vermesi 
çok önemlidir.

Yatılı okulların genel ve bariz özelliği 
olmak üzere sosyal ve kültürel etkinliklere 
büyük önem verilmiş; yapılan müsamere, 
münazara ve temsiller yanında açılan sergi-
lerle öğrencilerin yetenekleri geliştirilmeye 
çalışılmıştır. Aynı zamanda halkı bilinçlen-
dirme ve halkla bütünleşme noktasında 

önemli hizmetleri olmuştur. Mesleki duygu 
ve ideallerin gerçekleştirilmesi maksadıyla 
mesleğe giriş günü, öğretmen okullarının 
kuruluş yıl dönümü törenleri ve aşure gün-
leri tertip edilmiştir.

Düz lise statüsündeki okullardan, mese-
la Konya Lisesi’nden mezun olan pek çok bi-
lim adamı, politikacı, yazar, mühendis, avu-
kat, doktor ve bürokrat yetiştiği halde Konya 
kız Öğretmen Okulu mezunları arasında bu 
tür insanlar bulunmamaktadır. Bunun sebe-
bi, büyük bir bölümü dar gelirli aileye men-
sup olan öğrencilerin yükseköğretim yapma 
imkânı bulamadan okullarını bitirir bitirmez 
hayata atılmaları; mezunlarından pek azının 
da Eğitim enstitüleri ve Yüksek Öğretmen 
Okullarına gidebilmeleridir.

Konya Kız öğretmen okulu 65 yıllık tarihi 
boyunca mezun ederek eğitim ordusuna ka-
zandırdığı binlerce öğrencisi ile ülke insanı-
nın bilgilendirilmesi, eğitim ve kültür sevi-
yesinin yükseltilmesinde çok büyük katkıları 
olmuştur.” (TYB. Org. 2 Eylül 2018)
Konya Kız öğretmen Okulu’nun Tarihi Serüveni

Batılı anlamda ilk kez 1848’de çıkan ka-
nunla batı tarzında eğitim veren İstanbul’da 
Darül Muallimin ve Darül Muallimat isimli 
okullar açıldı. 1908’de İkinci Meşrutiyetin 
ilanından sonra bu okulların sayısı 31’e ulaş-
tı. Osmanlı Devletinde öğretmen ihtiyacının 
karşılanmasında Darül Muallimin ve Darül 
Muallimat okullarının önemli fonksiyonları 
olmuştur.

Cumhuriyet döneminde öğretmen okul-
ları doğrudan doğruya Maarif Vekâletine 
bağlandı. Önceki dönemden devralınan 7’si 
kız ve 13’ü erkek olmak üzere toplam 20 öğ-
retmen okulundan ilkokullar için öğretmen 
yetiştirilmeye başlandı.

1926’da çıkarılan yasa ile öğretmen okul-
ları şehirdeki ilkokullara öğretmen yetiştiren 
İlk Muallim Mektepleri ile köy okullarına öğ-
retmen yetiştiren Köy Muallim Mektepleri 
olmak üzere iki sınıfa ayrıldı. 1932—1933 
yılında ilk 3 yılı orta kısım, diğer 3 yılı mes-
leki sınıflar olmak üzere 6 yıla çıkarılmıştır.

1940’ta Köy Enstitüleri adıyla kırsal 
kesimlerde köy ilkokullarına öğretmen ye-
tiştirmek amacıyla açılan enstitüler 1950-
1951 döneminde orta kısım kaldırılarak 3 
yıl süreli mesleki sınıflar faaliyetine devam 
etmiştir. 1970-1971 yılında öğretim 4 yıla 
çıkarılmıştır. 
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DOSTUN GÜLÜ
Ey Allah’ım, nasıl olur da dostlar birbirine taş atar?
Bilmezler mi, gül atsalar bile diken olup gönle batar.
3 Şubat 2023                                       (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ

1973-1974 yılında öğretim yine 3 yıla 
indirilmiş ve mezunlarından öğretmenlik 
hakkı ellerinden alınarak lise diploması ve-
rilmiştir. 1989’da S.Ü. Rektörlük binası ola-
rak hizmet veren okul, Rektörlük binasının 
2017’de tamamlanarak yeni binasına taşın-
masında dolayı okul bir süre Mimarlık Fa-
kültesi oldu. Bir süre Konya teknik Üniver-
sitesi Rektörlük binası olarak da kullanılan 
Konya Öğretmen Okulu, bir süre kullanıl-
maya başlanmış, Mimarlık Fakültesi olarak 
kullanılmıştır. 2021 yılında yenden bakıma 
alınan okul Taş Bina adıyla hizmete açılması 
planlanıyor. 

Sonuç
Görüldüğü gibi öğretmen okulları toplu-

mun bütünleşmesinde, birlik ve beraberli-
ğin sağlanmasında, milli şuurun oluşmasın-

da çok önemli bir işlevi yerine getirmiştir. 
Bunları sudan bahanelerle kapatmak ya da 
işlevsiz hale getirmek hem okulu boynu bü-
kük bırakmak hem de buralardan mezun 
olan öğretmen ve öğrencileri hatıralarını 
yok etmektir. Umarım bu okullar yapılış kai-
delerine uygun olarak gerekli kültür hizme-
tinde kullanılır ve tarihî-millî bir varlık ola-
rak yaşamaya devam eder. Zaten yıllardan 
beri yapılan tamiratlar okulların orijinalliğini 
bozmuştur. En kısa zamanda aslına uygun 
olarak yeniden düzenlenmesi gerekir.

Konya Kız Öğretmen Okulu da ismine 
yakışır bir adla yeniden hizmet vermeye de-
vam etmesini ümit ediyorum. Okulumuza 
sahip çıkalım ve millî ve dini kültür varlıkla-
rımızı, değerlerimizi koruyalım.

Sağlıcakla kalın.
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KONYA’DA BİR İHTİLALCİ: 
AZİZ EFENDİ

MUSTAFA 
ÖZCAN

B azen Konya’nın geçmişinde kalan 
kimi olaylarla ilgili neden sonra bilgi 
alabiliyoruz. Daha doğrusu bu olay-

larla ilgili bilgilerle yeni yeni  karşılaşıyoruz. 
Bunda biraz da kütüphanelerimizin düzensiz 
oluşunun  payı vardır. Kaynaklara zamanında 
ulaşamadığımız için belki de bu, bizim kusu-
rumuzdur. Her neyse Aziz Efendi, tanımaya 
değer bir şahsiyet olmalıdır.

Şimdiye kadar bu konuda iki kişinin yazı-
larına rastladık. Birincisi M. Muhlis Koner’dir. 
O, Aziz Efendi hakkında bildiklerini bir makale 
çerçevesi içinde vermişti. Biz de onu yayımla-
mıştık. Diğeri de rahmetli Selçuk Es’tir. Onun 
bu yazısı daha fazla detay içermekte ve Aziz 
Efendi’nin akrabalarından edindiği yeni bilgi-
leri de kapsamaktadır.   (Akrabası için birbiri-
nin tekrarı olmakla birlikte Yeni Konya gazete-
sinin 3 ve 6 Şubat 1973 tarihli nüshalarındaki 
Konya Ansiklopedine bakılabilir) Es, yazısında 
şöyle demektedir:

“Aziz Efendi hakkında ilk etraflı malumatı 
yazan ve 1932 yılında Konya’da günlük bası-
lan Orta Anadolu gazetesinde rahmetli Konya 
mebusu Kazım Hüsnü Bey yazmıştı. Maalesef 
bu tefrikaya ait elimde Aziz Efendi’nin de başı 
sarıklı, eli silahlı, göğsü çaprak fişekli, aya-
ğı çizmeli resmi bulunan bir tefrika kupürü 
vardır. Resmini bu tefrikaya koymak istedim.  
İmkân olmadığı cevabını aldım. Rahmetli da-
yımız bu yazısından başka Aziz Efendi’ye ait 
hiçbir yazıya tesadüf edemedim. Bu mevzu 
üzerinde bilgi almak için halen hayatta bu-
lunan yeğeninden öğrenebileceğim söylendi. 
Adresini tespit edip bulmuştum, onun vasıta-
sıyla, merhumun yakın tanıdığı ve hizmetin-
de bulunduğu halen Nazır İlkayvadoğlu’ndan 
gereken bilgiyi alabileceğim söylendi. Merhu-
mun yeğeni Sayın Kadir Orhan’dan aldığım 
bu habere ilaveten Aziz Efendinin ölümüne 
ait bir mektubu da sureti alınmak üzere bana 
verdi. Bu mektubu da sırası geldikçe aynen 
yazacağım.”1

Selçuk Es’in , “Hürriyet Fedaisi Konyalı 
Aziz Efendi”   başlıklı yazısından anlaşıldığına 
göre o, Muhlis Koner’in Babalık’ta çıkan yazı-

sını görmemiştir. Bu, ilk dikkate değer bir hu-
sustur.  İkincisi de 1932 yılında Orta Anadolu 
gazetesinden bahsetmektedir. Bizim elimizde 
ise aynı yılda çıkan Yeni Anadolu gazetesinin 
ilgili nüshası vardır. Sözünü ettiği resim, Ka-
zım Hüsnü Bey’in hatıralarının yer aldığı tef-
rikada bulunmaktadır.

İnternet bilgilerine göre Kazım Hüsnü 
Bey, Konya idadisi mezunudur. Kısmen hukuk 
okumuştur. Konya Sanayi Mektebi Türkçe 
Öğretmenliği, Konya Gazetesi Başyazarlığı, 
Vilayet Matbaası  Müdürlüğü ve Serbest Tica-
ret, İttihat ve Terakki Üyeliği, İl Genel Meclisi 
ve Daimi Encümen Üyeliği, Halk Fırkası Kuru-
cu Üyeliği, Osmanlı Meclis-i Mebusan IV. Dö-
nem Mebusluğu, TBMM I-IV. Dönem  Konya 
Milletvekilliği, II. Dönem Muvazene-i Maliye, 
Ticaret Encümenleri ile 1. ve 2.Şube Başkan-
lıkları yapmıştır.Evli ve bir çocuk babasıdır.

Kendisi soyadı almamış, eşinin ise Na-
kipoğlu soyadını aldığı görülmüştür. Mezarı 
İstanbul’da, Büyük Ada’dadır. Mezar taşında 
doğum tarihi 1883 olarak yazılmıştır. Ansiklo-
pedi maddesinde ise “ 1881, Konya-18 Şubat 
1934)kaydı bulunmaktadır.

Gazetede hatıraların yayınlanacağı şu söz-
lerle duyurulmuştur:

“Yarından İtibaren
Yeni Anadolu, Konya’nın çok kıymetli me-

busu Kazım Hüsnü Beyefendinin, tarihî bir 
devri aydınlatan kıymetli hatıralarını takdim 
edecektir. Memleketin ve münevver gençliğin 
vatanperver ve inkılâpçı ağabeyinin 30 sene 
evvelki istibdat ve zulme karşı Anadolu’nun 
ortasında ilk çıkardığı ses, otuz sene sonraki 
bugünkü mesut ve hür idarenin ilk ışığı ol-
muştur.

Bu çok kıymetli hatıraların bütün mem-
lekette candan bir alâka ile okunacağına hiç 
şüphe yoktur.” 2 

1 “Hürriyet Fedaisi Konyalı Aziz Efendi”, Şehir Postası, Sayı: 631-639, 13-23 Mart  1964, s.2  
2 Yeni Anadolu, Sayı: 206, 13 Kânunuevvel 1932, s.1
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Aziz Efendi’nin resminin altında şu notlar 
yer almaktadır:

İSMİ UNUTULAN BİR MİLLET ADAMI İÇİN
Yeni Anadolu bugün okuyucularına son 

yarım asır içinde ilk hürriyet sesini çıkaran 
hemşehrimizdir. Bu resimde kendisini Ebüz-
ziya Tevfik Bey merhumu kaçırmaya karar 
verdiği zaman ki kıyafetli görüyorsunuz. Ma-
neviyatı üç arkadaşıyla müstebit ve hamli 
bir idareyi devirecek kadar kudretli olan Aziz 
Efendi memleketi için silâh taşımayı bilen bir 
kahramandır.

Aziz Efendinin memleket mücadelelerin-
de beraberce çalışan Kazım Hüsnü Beyefen-
dinin hatıralarında bütün tafsilatıyla okuya-
cağınız bu tarihi hadise gelecek nesiller için 
kıymetli bir rehberdir.

Birinci sayısı Yeni Anadolu’da candan bir 
alâka uyandıran bu hatıralara yakında devam 
edeceğiz. Muhterem mebusumuz enerjik, 
kudretli hak ve fazilete âşık bir nesil yetiştir-
mek için bütün kudretiyle çalıştığı memleketi-
nin gençliğine bu lütfu da esirgemeyecektir.3 

Her iki yazıya bakıldığı zaman Aziz Efen-
di’nin hemen hemen aynı özellikleri ile an-
latıldığı görülmektedir.  Şimdi vereceğimiz 
üçüncü yazıya gelince, bu, bundan biraz daha 
önce kaleme alınmış bir yazıdır ve eski döne-
min milletvekillerinden birinin kaleminden 
çıkmıştır. Dolayısıyla Aziz Efendi’yi bizzat ta-
nıyan birisidir. Keşke bu hatıraların tamamı 
elimizde olsaydı da dönemine ilişkin daha faz-
la bilgiye ulaşabilseydik…

Hatıralarla ilgili olarak, Yeni Anadolu’nun 
“Vakit Buldukça” köşesinde “Kemalettin Âli” 
imzasıyla şu yazıyı görüyoruz:

Beşeri kitlelerin tabii seyriyle asırların ve 
hatta tarihî devirlerin inkılâplarını son otuz 
sene içine sığdıran bu memlekette ilk ışıklı 
hareketin başından beri, tam otuz sene, bir 
lâhza ve bir an durup dinlenmeden memleket 
menfaatine hizmet eden bir zekânın hatıra ve 
intibaları, dünü bilmeyen bugünkü ve yarın-
kiler için kıymetli bir tarihtir. Öyle bir tarih ki, 
kahramanları millet saflarından yetişmiş, has-
bi bir feragat havası içinde yarına yol açmaya 
başlamışlar, ezildikçe kuvvetlenmiş, ihtiyarla-
dıkça gençleşmişler ve nihayet bugünkü me-
sut devrin temelini kurmuşlardır.

Kazım Hüsnü Beyin hatıraları bir roman 
değildir. Namık Kemal’in susturulduğu,  Mit-
hat Paşa’nın boğulduğu, düşünecek kafala-

rın ezildiği ve nihayet memleket ve hürriyet 
sevgisinin günah olduğu bir devirde Anado-
lu’nun ortasında çıkan bu ilk sesin kuvveti 
ta Resne dağlarına kadar uzanmıştı. İnkılâp 
tarihi, karanlık bir sahifesini aydınlattığı için 
Konya mebusuna minnettar kalacaktır.

Kazım Hüsnü Beyin hatıraları maziye 
karışmış vakaları tesbit eden bir objektif de 
değildir. Büyük Gazi’nin Türk gençliğine hita-
besindeki temennilerini otuz sene evvel kısbî   
bir kudretle tezahür ettiren Konya mebusu, 
gönülden bağlandığı büyük şefinin gelecek 
nesiller için temennisine geçmişte bir misal 
göstermekle, yaratıcı bir muhayyilenin, va-
tanperver, idealist bir gencin imkânsızlık için-
de neler yapacağını anlatıyor.

Otuz senelik siyasi hayatı içinde memle-
ketinin, siyasi ve içtimai kanaatlerine, panaro-
ma halinde tebarüz ettiren hatıratıyla Konya 
muhterem mebusu tarihî vazifesinden mü-
him bir kısmını ifa etmiş oluyor … 4

***
HATIRALARIM

Kazım Hüsnü 
       Konya Mebusu.
Okuyucularımı bundan otuz yıl evvelki za-

mana çekip götüreceğim.
Sultan Hamit’in istibdadı en son şiddeti-

ni bulmuş, memleketin havasını boğucu bir 
ağırlık almıştı. Hele bunu gören, anlayan ve 
duyan ruhlar pek elemli bir surette his edi-
yorlardı. Bütün vatan akıp coşamayan kendi 
yatağında kıvranan durgun bir nehirin sürük-
lenmesi kabilinde karanlık bir semte doğru 
sürüklenip gidiyordu.

Bu yorgunluğun meydana getirdiği ba-
taklıkların tefessuhu bütün ruhları zehirlemiş, 
kimsede kımıldanmak için derman bırakma-
mıştı. Biz o devir de atiyi dolgun ümitlerle 
bekleyen gençlerdik. Mektep tahsilinin ver-
miş olduğu kültürden ziyade samimi birkaç 
gençten ibaret olan arkadaşlık muhitine gizli 
menbalardan akıp gelen bir hürriyet ve in-
kılâp havasının tesiri bizleri başımızda kızıl 
Sultan aleyhinde kin ve gayızla oldu. Fevera-
na hazır bir hale getirmişti. O zamanlar san-
sür tarafından şiddetle menedilmiş olan şiir-
ler, manzumeler, kitaplar ve gazeteler gayet 
gizli bi şekilde ellerimizde dolaşıyor ve onların 
yüksek mefhumları içimizi yakıp duruyordu.

Nasıl durgun ve karanlık bir muhitten 
bahsettiğimizin anlaşılmaması için Konya’nın 

3 Yeni Anadolu, Sayı: 271, 30 Kânunuevvel 1932, s.2  
4 Yeni Anadolu, Sayı: 207, 14 Kânunuevvel 1932, s.2
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o zamanki vaziyetini göz önüne getirilmek la-
zımdır.

Bunu bugünkü Cumhuriyet gençliği kolay 
kolay tahlil edemez. O devirde Alâettin tepe-
sinden bir öğle veya ikindi üzeri Şerafettin 
Camiine doğru uzanan caddeye bakacak ol-
sak caddenin baştanbaşa hem beyaz bir sa-
rık dalgasıyla örtülmüş olduğunu görülürdü. 
Konya geniş bir talebe memleketi idi. Muhtelif 
yerlerde bulunan altmış küsur medreseyi dol-
duran binlerce talebe iskolastik tahsilin ba-
taklığında gözleri kapalı kulakları tıkalı, yalnız 
askerlik hizmetinden kendilerini kurtarmak 
bahasına yüzüp gidiyorlardı. Mamafih şurası-
nı da derhal ilave edelim ki bu karanlık mu-
hit içinde bile kendilerini sıyırıp nur ve irfan 
semalarına yükselebilen kudretli zekâlar da 
mevcuttu.

İşte bunlardan biri Abdülbasir Efendizade 
Aziz Efendidir. Aziz Efendi, memleket gençli-
ğinin tanıması lazım gelen çok cevherli, uya-
nık bir adamdı, pek imanlı ve seciyeli bir Türk 
olan Aziz Efendi kendisinde, tek başına istib-
dadı devirecek bir kuvvet görürdü.

O zamanlar Konya’da Namık Kemal-
ler’den feyiz alarak, hürriyet ve meşrutiyet 
aşkı ile beslenmiş bir zat daha vardı. İstibdat 
despotu tarafından, hükümet merkezinde vü-
cudu tehlikeli görülerek Konya’ya nefyedilmiş 
olan bu zat Ebüzziya Tevfik Bey merhumdur. 
Biz de o zaman, memleketin nasıl bir uçuru-
ma sürüklendiğini hissediyor ve derin ıztırap-
lar içinde kıvranıyorduk. El’an Konya’nın kıy-
mettar bir muallimi olan Esat Efendizade Faik 
Bey’le birlikte Aziz Efendi’nin meclislerine de-
vam eder, onun heyecan dolu şahsiyetinde en 
geniş bir ümit havası teneffüs ederdik.

Ebuzziya Tevfik ve mahdumu Talha ve 
Faik ve ben bu gizli içtimalarımızda Aziz Efen-
dinin yüksek ilhamlar veren fikirlerini işleye-
rek o fikirleri gençliğimizin iman ve kuvvetiy-
le canlandırmağa çalışırdık. Bu içtimalardan 
birinde ruhlarımızda derin bir inkılâpçılık gu-
rur ve heyecanı uyandıran mühim bir karar 
verdik. İstibdadın mezalimi altında maddeten 
ve manen bir harabe haline gelen sevgili va-
tanın başında bir şeamet baykuşu gibi öten 
Abdülhamid’i öldürmek…

Bu kararın menbaı yine Aziz Efendi mer-
humdu. Fakat biz bu kararı verdikten sonra 
maneviyatımızın üzerinden mühim bir tazyi-
kin kalktığını ve ruhî kudretlerimizin coşkun 
bir faaliyette boşanmağa başladığını hissedi-

yorduk, daha bir hatve atmamış olduğumuz 
halde sanki bütün arzu ve emellerimiz tahak-
kuk etmiş, planımız muvaffakiyetle mevki-i 
tatbika konulmuş gibi heyecan içinde idik. 
Her içtimaımızda bu planı safha safha tekem-
mül ettirdikçe hareketlerimiz daha yüksek bir 
vekar ve asalet kesbediyor, bakışlarımız raha 
veren bir mana ile dolgunlaşıyordu.

İdealin ve ideolojinin ferdin hayatında ne 
mühim bir rolü var!. Bir saman yığını kadar 
cansız ve manasız bir vücut ancak ideal saye-
sinde bir ateş parçası kesiliyor. Biz daha şim-
diden kendimizi atinin büyük kahramanları 
şeklinde görüyoruz. Teşkil ettiğimiz komite 
büyük bir tedbir ve basiretle plânını tatbik 
edecek, başımızdaki zulüm ve istibdat ifritini 
devirerek hür ve temiz bir sesle memleketin 
ufuklarına haykıracak:

“İşte hürriyet, işte terakki ve itila yolu, ar-
tık önümüzdeki engeller yıkıldı, ayaklarımıza 
zincirleri kırıyoruz, vatandaşlar ileri…”

Aziz Efendi’nin yaratıcı bir zekâsı vardır. 
Emsalsiz zekâsına inzimam eden yüksek ka-
biliyeti planımızın tekemmülünde çok müfid 
oluyordu. Biz inkılâp yolunda tasavvur ettiği-
miz neticeye varmak için bir halı dokuttura-
cak ve bunu Sultana takdim edecektik. Bina-
enaleyh bunun takdime değer bir şey olması 
için son derece sanatkârane olmazı lazımdı.

Aziz Efendi, Karatayı  Kebir? Medresesi-
nin kubbesindeki çinilerin nakışlarından kop-
ya alarak çok ince bir desen meydana getirdi. 
Halı ortasına da şu cümle yazdırılacaktı:
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(es Sultan İbnüssultan el Gazi Abdülha-
mid-i sani  Edâmallahü mülke)dir. Altındaki 
imza: Aziz Kunevi. )

Bu halının çok gizli bir surette meyda-
na getirilmesi icap ediyordu. Bunu ben üç 
kız kardeşime dokutturdum. Evimizde do-
kunan bu halıyı her gün biz derin bir heye-
canla seyrederdik. Onun her gün biraz daha 
genişlemesi sanki bizim bunalmış kalbimize 
biraz daha derinlik ve genişlik verirdi. İnsan 
ideal yolunda herhangi bir faaliyete başladı 
mı içinde gerilmiş bulunan bir zenbereğin bo-
şanması kabilinden bir haz duyuyor, sanki o iş 
hakikaten oluyormuş gibi bütün ruhî ve uzvi 
hayatında bir ahenk baş gösteriyor.

Halı ikmal edilmişti. Büyükçe bir seccade-
den ibaret olan bu halıyı biz her şeyden ziyade 
bizi Yıldız’a sevk edecek mübarek bir yol gibi 
görüyorduk.

O zaman Ferit Paşa sadrazam idi. Bu zat 
vaktiyle Konya’da senelerce valilik etmiş ve 
icraat vadisinde çok mühim eserler bırakmış-
tı. O sırada Ferit Paşa, Ebuzziya Tevfik Beyle 
mahrem surette mektuplaşırdı. Ferit Paşa 
mektuplarını sülüs yazısıyla yazardı. Ebuzzi-
ya’ya gelen bu mektuplardan bir kısmı hâlâ 
bendedir. Biz Ebüzziya’nın Sadrazamla mah-
rem münasebetinden istifadeyi ve halının 
Ferit Paşa tarafından takdim edilmesini dü-
şündük.

Sadaretten mabeyne yazılacak tezkere 

müsveddesine varıncaya kadar evvelden ha-
zırlandı. Bu müsveddeyi yapan Ebuzziya Tev-
fik Bey, merhumun el yazısıyla olan müsved-
de el’an kütüphanemde mahfuzdur.

Bunu da bir hatıra olarak saklıyorum. 
Bunu hususi bir mektupla Ferit Paşa’ya Aziz 
Efendi halı ile götürdü. Artık bizce iş ilerliyor 
demekti.5

Daha var. (Hatıraların devamı var anla-
mındadır.)

5 “^Hatıralarım”, Yeni Anadolu, Sayı. 297, 14 Kânunuevvel 1932, s.1/3

Allah her şeyi görür ama huyu, örtmektir.
Ancak haddi aşarsan rezil-rüsvay eden de O’dur.

                                         (Hz. Mevlânâ)
ALLAH AYIPLARI ÖRTER
Her şeyi gördüğü halde ayıpları örten de O’dur,
Kul azdı mı ibret için o örtüyü yırtan da O’dur.
3 Şubat 2023                                  (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVİ’NİN 
GÖLGESİNDE 



77

ÜÇ AYLAR VE BIZ

FATMA 
TUTAK

Ü ç aylar olarak zikredilen, İslam ale-
minde geçmiş zamanlardan gü-
nümüze kutsallık atfedilen Recep, 

Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan zaman 
dilimine girmiş bulunuyoruz. Hicri takvimde 
yer alan ayların yedincisi Recep, sekizincisi 
Şaban ve dokuzuncusu Ramazandır. Rama-
zan ayı bilindiği gibi Müslümanların oruçlu 
geçirmekle emrolunduğu mübarek aydır. Ön-
cesinde yer alan Recep ayı haram aylar ara-
sına dahil oluşu sebebiyle yapılan kötülüğün 
ve işlenen iyiliğin misliyle karşılık bulacağına 
inanılan aylardan. Bunun yanı sıra Recep ve 
Şaban Ramazan ayının manevi iklimine geçiş 
yapmaya, ruhu ve bedeni ona hazırlamaya 
vesile kabul edilerek nafile ibadetlerle, sadaka 
ve infaklarla zenginleştirilmeye çalışılır olmuş. 

Osmanlı’da hususiyetle kandil adıyla anı-
lan Mevlit, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir ge-
celerinde bizzat padişahın ve tüm devlet erka-
nının iştirakiyle halkın camilerde toplanıp dua 
ve mevlitlerle idrak ettiğini biliyoruz. Hatta 
İkinci Selim döneminde camilerin minarele-
ri kandillerle aydınlatılarak kutlandığı için bu 
gecelerin sonraki zamanlarda kandil olarak 
anılmaya başlandığı rivayet edilir.  İkinci Ab-
dülhamid döneminde de yine kandillerin gün-
düzünde alay olduğu, askere arabacılara şeker 
ve şerbet dağıtıldığı, gece ise mevlit okunup 
padişah ve erkanından başlanarak cemaate 
gümüş tepsilerle akide şekeri ikram edildiği 
gelen rivayetler arasında. 

Günümüzde özellikle Konya’da üç ayların 
gelişi bu yöreye has ritüellerle karşılanıyor. 
Bunların başlıcası ise hiç şüphesiz şivlilik. Re-
cep ayının ilk cuma gecesine rastlayan Regaib 

kandili fener alayı ve şivlilik geleneğiyle kut-
lanıyor. Yerli halk yaklaşan bu etkinlik için ha-
zırlığını günler öncesinden yapıyor. Sabahın 
erken saatlerinden itibaren çocuklar büyük 
bir sevinç ve heyecan içinde ellerinde torba-
larla ev ev dolaşıp şeker topluyor. Dolayısıyla 
bu zaman dilimi onlar için bir bayrama dönü-
şüyor. Ayrıca pişi kızartıp komşulara dağıtma 
geleneği de büyük ölçüde sürdürülüyor. 

Zannımca tüm bunlar yaklaşmakta olan 
mübarek Ramazan ayını karşılamak ve onun 
manevi ikliminden hakkıyla istifade edebil-
mek için. Sahuru, orucu, iftarı, teravihiyle o 
öyle bir manevi iklim ki ruhu, bedeni hatta 
kazancı arındırmaya en büyük vesilelerden. 
Yapılan iyiliklerin bire yedi yüze kadar misli 
ile karşılık bulduğu, cömertler cömerdi Yüce 
Padişah’ın lütfu kereminin handiyse cuşa gel-
diği bir kutlu vakit. Onun içindir ki bizler bu 
lütuftan hissedar olabilmek için Ramazan ayı-
na hürmetle önceki iki ayı da nafile oruçlarla 
tespih, tekbir, tehlil ve salavatlarla sadakalarla 
ihya etmeye çalışıyoruz. 

Bu, aynı zamanda atadan toruna kalan 
kültürel bir miras.  Bizler bu mirasa sahip 
çıkarken dini çocuklarımıza, gençlerimize 
sevdirerek öğretmeye çalışmalı, onları iyilik, 
güzel davranış ve yardımlaşma konusunda 
teşvik etmeliyiz. Unutmayalım ki bize zorlaş-
tırmak değil kolaylaştırmak; nefret ettirmek 
değil müjdelemek yaraşır.
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KARATAY MEDRESESİ 
KAPISINDA GAMALI HAÇ 

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

H er hangi bir sohbette İkinci Dünya 
Savaşı konusu geçince ilk akla ge-
len Hitler ve Gamalı Haç olur.  Ya-

pılan Yahudi katliamı ve ırkçılık anlatılırken 
de ilk önce konuyu uzaktan yakından bilen-
lerin belleğinde ırkçılık ve ırkçılık ile özdeş-
leşmiş olan Gamalı Haç canlanır. Gerçekten 
de Gamalı Haç Hitler tarafından icat edilmiş 
Alman ırkçılığını temsil eden bir sembol 
müdür? 

Türk tarihi ile ilgilenenler veya bu alana 
ilgi duyanlar Hitler’in kullandığı Gamalı Haç 
işaretinin eski dönemlerde Türkler tarafın-
dan kullanıldığını biliyor veya fark etmiş ola-
bilirler. Biz Konya’da yaşadığımız için vere-
ceğim örnek şehrimizin tarihi eserlerinden 
olacaktır elbette…

Konyalı hemşehrilerimiz bilirler… Eski 
Konya Alaaddin Tepesi ve çevresinde ku-
rulmuştur. Alaaddin Tepesi çevresi tarihi 
eser konusunda bir hazine sayılır. Bunların 
arasında Karatay Medresesi vardır. Yapıldığı 
dönemin en önemli eğitim merkezlerinden 
birisi olan bugün müze olarak kullanılan Ka-
ratay Medresesinden bahsetmek istiyorum.

Karatay Medresesinin Taç Kapısında çok 
güzel bir taş işçiliği vardır. Büyük bir ustalık-
la işlenmiş olan bu kapı işlemesine bakılırsa 
hayretler içerisinde kalacaksınız. Yaşadığı-

mız yıldan 700 yıldan fazla bir zamandan 
önce inşa edilmiş bu binanın kapı süsleme-
sinde gördüğümüz Oz işareti (Gamalı Haç)   
bizi hayretler içerisinde bırakıyor. 

Bugün ırkçılıkla özdeşleşmiş olan bu işa-
retin 700 yıl önce yapılmış bir Türk eserin-
de ne işi var? Atalarımız Selçuklu bu işareti 
hangi amaçla bir eğitim kurumunun kapısı-
na koymuş olabilir.

TÜRKLERDE OZ TAMGASI
Oz Damgasının Oluşumu ve Anlamı.
OZ tamgasının oluşumunda Ön Türkler, 

dört adet ÖG damgasını (dikey ters L harfi : ) 
uçlarından birleştirerek dönen bir çarkıfelek 
oluşturmuşlardır. Dört sayısı, dört Cihan de-
mektir ve bu şekil dört Cihan’da OZ’laşarak 
Tanrı’ya erişme düşüncesine sahip olma an-
lamına gelmektedir. Artı işareti gibi görülen 
şekil ise Ön Türkçede, OQ damgasıdır ( ) ve 
günahsız olmayı ifade eder.

Oz Tamgası Nedir? OZ damgası, Ön 
Türklerde, Oz’laşarak Tanrıya erişmeyi ve 
öbür dünyada şekil değiştirerek yeniden 
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oluşum (metamorfoz-başkalaşma) düşün-
cesi, inancı anlamına gelmektedir. Bu, İslam 
dinindeki ahret inancıyla eşdeğerdir.

Ayrıca Türk saz şairleri, sazları ile hayat-
ları ozlaştırdıklarını yani Tanrı’ya eriştirdik-
lerini düşünürler. Türk saz şairlerine ozan 
(oz+an) denilmesinin sebebi budur.

Ön Türklerin Gök-Tengri inancında, in-
sanlar Tengri katında, bir nevi Kozmos’da 
(İslam’da ruhlar âlemi), renksiz, kokusuz, 
hareketsiz ve şekilsiz olarak uyuşuk (uyu+u-
suq) halde bulunurlar. Kişi Tengri’nin buy-
ruğu ile OZ’laşıp yani manadan maddeye 
geçip şekil değiştirerek (metamorfoz) ve 
“AT”ılıp “UÇ”arak (döne döne) yeryüzüne 
iner. Bu şekilde ruh canlanır. Yani inanca 
göre “ON” kişisi, “OK” kişisi olur. Kişi öl-
düğünde ise tekrar “OZ”laşarak “AT”ılır, 
“UÇ”ar ve Tengri’ye geri döner. Yukarıdaki 
anlatımda tırnak işaretleri arasına alınmış 
bazı sözcükler vardır. Bunların anlamları şu 
şekildedir: Tengri = Tanrı, Allah OQ (OK) = 
Yeryüzü kişisi, Yeryüzünde varoluş UÇ = 
Han, Bey, Lider, Bayrak ON = Kozmos, Ev-
ren, (Ahret ~ Ruhlar âlemi) AT = Ad, Tan-
rı’ya atılma…

OZ TAMGASININ AVRUPAYA TAŞINMASI
XVIII. Asır’da Hindistan’da keşfedi-

len Sanskritçe ve Avestik metinler Avrupa 
dilleri ile Hint-İran dilleri arasında bâriz 
bir akrabalık olduğunu ortaya çıkarmış 
ve Hint-Avrupalılar teorisi üretilmiştir. 
“Hint-Avrupalılar”, “İndo-Germenler” veya 
ırkçı kesimlerin daha çok tercih ettikleri 

isimleriyle “Âriler” veya “Aryanlar” adı ve-
rilen bu topluluğun binlerce yıl önce büyük 
bir medeniyet kurduğu ve göçlerle dünyaya 
medeniyetlerini yaydığı iddia edilmiştir.

Bu tarih tezine 150 yıllık bir gecikme ile 
Türk Bilim Adamları da katılmış “medeni-
yetin Orta Asya’da doğduğu” iddiası Türk 
Tarih Tezi olarak ileriye sürülmüştür.

ARYAN TEORİSİ NEDİR?
 Aryan teorisine göre atı evcilleştiren, 

tekerlekli savaş arabalarını ilk kez kullanan, 
metalürjiyi geliştiren Âriler, sahip oldukla-
rı teknoloji ve atılganlıklarıyla gittikleri her 
yere medeniyetlerini taşımışlar ve diğer 
halkları kolayca yönetimleri altına almışlar-
dır.

Bu teoriye göre “bedensel yeteneklere 
sahip ama düşünsel zekâsı geri olan Zenci-
ler ve Mongoloid ırkların aksine Aryanların 
mimari, teknolojiyi felsefeyle birleştirebilen 
bir yeteneğe sahip olduğu” iddia edilmiştir.

 Yine bu teoriyi savunanlar “Aryanların 
doğuştan zeki olduklarını, metalürjinin, te-
kerleğin ve bronz/demir çağı medeniyetleri-
nin Aryanlar tarafından yaratıldığını ve göç-
lerle yeryüzüne taşındığını” savunmuştur.

 Aryan teorisyenlerine göre “Âriler bü-
tün diğer halklardan üstün, sâkin ve sağlam 
karakterli, sürekli çabalayan, düşünsel açı-
dan parlak, uzun boylu, açık tenli sarışın bir 
ırktılar”  Hindistan’ın yüksek dinî kast sınıfı 
olan Brahmanların diğer kastlardan olanlara 
göre daha beyaz olması da Ârilerin üstünlü-
ğünün kanıtı olarak görülmüştür.
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HİTLER VE GAMALI HAÇ
Birinci Dünya Savaşından mağlup olarak 

çıkan Almanlar bu eziklik içerisinde yaşar-
ken ortaya bu savaşa onbaşı olarak katılmış 
bir şahıs siyasi bir figür olarak çıkar. Adolf 
Hitler adındaki bu siyasetçi Almanların üs-
tün bir ırk olduğunu iddia ederek bu guru-
ru kırılmış ve aşağılanmış milletin umudu 
oldu. Bilim adamlarının bahsettiği Aryan ır-
kın Almanlar olduğunu ve kendilerinin dün-
yaya hükmetmek için yaratılmış olduklarını 
bu millete inandırdı. 

Bu hareketin sembolü olarak da bugün 
Gamalı Haç olarak adlandırılan Türk Mede-
niyetinin kadim işareti olan OZ TAMGASINI 
seçti. 

Türklerde saflığın ve masumluğun sim-
gesi olan bu kadim işaret birden katliamın 
ve acımasızlığın simgesine dönüştürüldü. 
Yani Avrupa her zaman olduğu gibi yine 
sömürge zihniyetini ortaya koydu ve ken-
disine ait olmayan masumiyeti simgeleyen 
bir tamgayı aşırıp kendi kirli emellerine alet 
etmiş oldu.

 OZ TAMGASININ BULUNDUĞU 
TÜRK ESERLERİ

Sivas Şifaiye Medresesi, kule ve küm-
betinde, Sivas Karlı Köyünde, çeşme üze-
rindeki taşta, Sivas Divriği Cami’nde GÖ-
REBİLİYORUZ.  Celaleddin Karatay’ın 
kurucusu olduğu ve içinde türbesinin bu-
lunduğu Konya Karatay Medresesi taç kapı-
sına işlenmiş.  Konya Sırçalı Medresesi’nde 

de var bu işaretten.  Amasya Hatuniye Cami 
çeşmesi başında 5 adet (belirgin olarak 3 
adet) işlenmiş…  Cengiz Han’ın yüzüğünde, 
Kubilay Han’ın heykelinde-kemer tokasın-
da ve koltuğun arkasındaki süslemelerde, 
Kırgızistan’da Tanrı Dağları’nın kollarından 
Aladağlar üzerinde 3500 rakımda bulunan 
Saymalıtaş Kaya Resimleri”nde görüyoruz 
Oz Tamgasını.  

Kazakistan’da Türklerin İslamiyete geç-
mesinde büyük rol oynayan ve bugün Ana-
dolu Evliyaları olarak tanıdığımız birçok 
büyük zatın silsile yolu ile bağlı olduğuna 
inanılan Ahmet Yesevi Türbesi’nde de yer 
alıyor bu işaret. Konya İnce Minare Müze-
si’nde bulunan Çarkı Feleklerde, Kaşgar 
Türk kiliminde, günümüzdeki Kamların da-
vullarında bulunur. 
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