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GENEL AÇIKLAMA
Size sunulmuş olan bu CD içinde KONYA Lisesi’ni konu alan Mehmet BİLDİRİCİ’nin 4
çalışması yer almaktadır. Bu CD’lerden anında bir kısmının veya tamamının hemen baskı
yapılabilir.
Bu çalışmalar
1.”KONYA LİSELİLERİN KORUKENT BULUŞMALARI”
2003 yılında Yaşat Manav ile birlikte hazırladığımız bu çalışma, 2005 yılında Sayın Yavuz
Canevi tarafından çoğaltılmış ve tüm arkadaşlarımıza ve öğretmenlerimize gönderilmiştir.
Daha sonraki etkinliklerinde içine katıldığı bu çalışma Şubat 2007 tarihi itibariyle bu defa CD
ortamında yeniden düzenlenmiştir.
CD içinde Korukent1-Korukent2-Korukent3-Korukent4-Korukent5- Korukent6- Korukent7Korukent 8 ile kolayca ulaşılacaktır.
2.”KONYA LİSESİ’NDEN ELLİYEDİLİLERDE GEÇTİ”
1996 yılında İsmail Uğurlu ile birlikte derlenen, 1957 mezunu sınıf arkadaşlarımızın
anılarının, lise diplomalarına yapıştırılmış fotoğraflarlarının, etkinliklerimizin ve kayıplarımızın
bulunduğu bu çalışma 2005 yılında, “Ellili yılların Konya Lisesi Öğretmenleri” ile toplanmış,
Şubat 2007 itibariyle bu hali ile yeniden düzenlenmiştir.
CD içinde 57mezun1 -57mezun2 – 57mezun3-57mezun4 ile kolayca ulaşılacaktır.
3.”KONYA LİSESİ MEZUNLARI- ESKİ ÖĞRETMENLER”
Konya İdadisi, Konya Sultanisi ve Konya Lisesi’nin tespit edilebilmiş değerli ve önde gelen
mezunları, yazarın daha önce gazetelerde çıkan yazılarından da faydalanarak 2007 Şubat
ayı itibariyle ilk defa düzenlenmiştir.
CD içinde, Mezun1-Mezun2- Mezun 3 ile kolayca ulaşılacaktır.
4.”KONYA LİSESİ İLE İLGİLİ YAZILAR”
Konya gazetelerinde Konya Lisesi, öğretmenleri ve mezunları ile ilgili yazılar Şubat 2007
tarihi itibariyle derlenmiştir.
CD içinde, yazılar1-yazılar2 ile kolayca ulaşılacaktır.
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GİRİŞ

Konya Lisesi hakkında etkinlikler, eğitsel çalışmalar, Yeni Konya ve Yeni Meram gibi Konya
basınında daima ön sırada yer almıştır. Başta Hüseyin Köroğlu, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ve
Mehmet Bildirici’nin bu konuda pek çok yazıları çıkmıştır.
Burada Sayın Hüseyin Köroğlu’nun elimizde bulunan 1958 yılındaki makalesinden 2006 yılı
sonuna bir demet yazı tarih sırasına göre verilmiştir.
Hepsi bundan mı? ibarettir. Daha eskisi yok mu? Elbette vardır. Olanlar kaybolmaması için
bilgisayar ortamına taşınmıştır.
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KONYA LİSESİ HAKKINDA YAZILAR
1958-1995 yılları

Mimar Muzaffer Bey
Konya Ovası Sulaması
Konya Lisesi’nin ilk öğrencileri
Konya Lisesi tarihi (70.Yıl)
Konya Lisesi 70. yıl kutlamaları
Ayaşlı Şakir
Samih Ragıp Atademir
Karaoğlan’ın ardından
Ankara’da Konya Lisesi gecesi
Mithat İli’nin göz yaşları
Konya Lisesi 100 yaşında
Konya Lisesi Tarihi açıklama
Konya Lisesi Tarihi
Hüseyin Köroğlu’nun bağışı
Konya Lşsesi Mezunları Dreneği
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
Bir Razi Çeviker vardı
1957 Mezunlarının mutluluğu
Horozluhan’da toplantı
Arif Şahap Öktem
Güzin Atademir’in Mektubu
Turgut ve Muazzez Kargalık
Havfi Kendi’nin ardından
Biyoloji öğret. Fehime Birekul
Selman Erdem’in kitapları

Hüseyin Köroğlu
Hüseyin Köroğlu
Hüseyin Köroğlu
Hüseyin Köroğlu
Perihan Nurlu
Hüseyin Köroğlu
Mehmet Bildirici
Hüseyin Köroğlu
Hüseyin Köroğlu
Adil Gücüyener
Mehmet Bildirici
Mehmet Bildirici
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
Mehmet Bildirici
Hüseyin Köroğlu
Mehmet Bildirici
Hüseyin Köroğlu
Hüseyin Köroğlu
Mehmet Bildirici
Mehmet Bildirici
Mehmet Bildirici
Mehmet Bildirici
Mehmet Bildirici

Yeni Konya 04-05/01.1958
Yeni Konya 1958
Yeni Konya 31.01.1959
Yeni Konya 28.09.1959
Yeni Konya 27.09.1959
Yeni Konya 17.01.1960
Yeni Konya 29.09.1969
Yeni Konya 20.06.1974
Yeni Konya Nisan 1987
Yeni Konya 1988
Yeni Konya 1989
Konya Lise Tarihi 1991
Yeni Konya 13.01.1992
Yeni Konya 29.01.1992
Yeni Konya
Yeni Konya Şubat 1992
Yeni Konya 1993
Yeni Meram 1994
Yeni Meram 1994
Yeni Konya 20.01.1995
Yeni Konya 03.05.1995
Yeni Konya 09.05.1995
Yeni Konya 03.07.1995
Yeni Konya 30.11.1995
Yeni Konya 01.12.1995
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MİMAR MUZAFFER BEY ( ?-1921)
Hüseyin KÖROĞLU
Konya’nın en muhteşem binası hangisidir diye sorulsa Lise binası cevabı yanıltıcı olmaz.
Kemerli pencereleri, kolonlu girişi, ferah ve aydınlık sınıfları ile içine girenlere huzur ve ferahlık
veren bu bina neoklasik stilin en güzel örneklerinden biridir. Ayrıca içinden feyiz aldığımız ve
hatıralarımızın beşiği olan bu bina bize daha candan daha kutsal bir hüviyetle görünür.
Acaba saray üslubunda yapılan Konya Lisesi binasının mimarı kimdir? Sol taraftaki giriş
kapısının sağında pencerenin üstünde “Mimar Muzaffer 1333” yazılıdır. Bu kişi kimdir? Nerede
yetişmiş ne gibi eserler meydana getirmiştir. Halen sağ mıdır? Yaşlı kimseler onun sedye ile lise
inşaatına geldiği ve kontrolluk görevini yürüttüğünü söylerler. Sanki bir masal kahramanı gibi…
Güzel bir tesadüf eseri Mimar Muzaffer Bey’in oğlu Mukadder Çizer’le tanıştım. Alaaddin
tepesinde ki gazino işinin dekorasyonunu yapmak için gelmişti. Mukadder Çizer şunları anlattı.
“Çocukluğum Konya’da geçti. Evimiz Atatürk Anıtı’nın sağındaki çıkartmalı evlerin İstasyon
tarafındaki sonuncusu idi. Babam ömrünün hastalıkla geçen son yıllarını bu evde geçirdi ve bu
evde 26 Mart 1921 günü burada vefat etti. Lise’nin inşaatına kendine tahsisi edilen özel bir
araba ile giderdi.
Lise binası babamın son eseridir. Daha sonra Mimar Falih Bey ile Ziraat anıtı olarak hazırlanan
ve daha sonra üzerine Atatürk heykeli konan yapıya da emek vermiştir.”
Mimar Muzaffer Bey Mühendislik Mektebi’nde okumuş, ancak mezun olmadan ayrılmıştır.
İstanbul’da gene kendisi gibi diploması olmayan uzun yıllar Avrupa’da okumuş Mimar Vedat ile
İstanbul Büyük Postanesi’nin neoklasik projesini yapmışlardır.
28 yaşında, Şişli Hürriyet tepesinde şehitler abidesi yarışmasına katılıyor ve birincilik alıyor.
Halen mevcut anıt onun eseridir. Ayrıca Göztepe Çifte Havuzlar’da Şehremini Cemil Bey Köşkü,
Heybeli Ada’da Hüseyin Rahmi Gürpınar evinin projelerini yapıyor. Bir süre İstanbul’da Kadastro
ve Mühendis Mektebi’nde hocalık yapıyor.
Diplomasının olmaması dolayısıyla İstanbul’dan uzaklaşıyor. Önce Bursa’da daha sonra
yaklaşık 1913 yıllarında Konya Ser Mimarı (Baş Mimar) oluyor. 8-9 yılını Konya’da geçiriyor, çok
uzun boylu, ince ve esmer bir kişi olan Muzaffer Bey Konya’da vefat ediyor.
(Yeni Konya 04 Ocak 1958)
(Yeni Konya 05 Ocak 1958)
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KONYA OVASI SULAMASI
Hüseyin KÖROĞLU
Konya’nın en önemli, en büyük davası şüphesiz su davasıdır. Bu geniş ova, yağışlı
mevsimlerde bereketli bir mahsul idrak eder. Kalkın yüzü güler, her taraf düğün bayram olur,
ama kurak yıllarda ahali kıtlık ve yoksulluk içinde kıvranır.Bu Konya’nın ezeli kaderidir.
Bu toprağın insanlarını kaderin mahkumu olmaktan kurtarmak, akıl ve iradenin kuvvetinden
faydalanmak şüphesiz ki imkansız da değildir. Yüzlerce yıllardan beri ovanın sulanması için
çareler düşünülmüştür. Bu çarelerden biri ovadaki göl ve nehirlerden faydalanmaktır.
Beyşehir Gölü tabii bir barajdır. Sular kabarınca Çarşamba Çayı yoluyla ovaya taşar büyük
bataklıklar meydana getirir. Sonunda hem ekime elverişli binlerce dönüm arazi işe yaramaz
duruma gelir ve hem de sel sebebi ile zararlar oluşur. Şayet iyi bir kanal şebekesi yapılırsa
suyun zararlarından korunur, binlerce dönüm bitek tarla kazanılır, hem de geniş çapta, sulu
ziraat yapma imkanı hasıl olur.
Bu düşünceyi tatbik için proje, eski valilerden Çerkes Hafız Paşa ve daha sonra Hacı İzzet Paşa
tarafından yaptırılmıştır. 1888 yılında sermühendis (Başmühendis) İzidor Efendi ilk esaslı keşif
ve incelemeyi yapmış, fakat sonuca varılamamıştır.
Daha sonra Antuan Rati adındaki bir Alman bu hususta gayret sarf etmiştir. Bu değerli kişi 40
yıl önce (1918 yılı) Konya’ya gelmiş, ticaret ve madencilik yapmak maksadı ile 5-6 yıl Konya’da
kalmıştır. Bu arada Konya’nın göllerini, su durumunu ve madenlerini incelemiş Konya Ovası
sulaması için bir proje tasarlamıştır. Maalesef Rati’nin projesi de tatbik edilememiştir.
Muazzam para ve enerji isteyen bu proje daha sonraları Konya Valisi Ferit Paşa tarafından
gerçekleştirilmiştir.
(YENİ KONYA 1958)

KONYA İDADİSİ’NİN İLK ÖĞRENCİLERİ
Hüseyin KÖROĞLU
Konya’da 1888 (1304) tarihine kadar, biri kızlar, biri erkekler için iki Rüştiye vardı. Saffet
Paşa’nın Fransız maarifini esas alarak hazırlattığı “Maarif Nizamnamesi” 1869 da neşredilmiştir.
Bu nizamnameye göre ilk öğretim veren İptidai mekteplerinden sonra Rüştiye’ler açılacaktı.
Bunlar üç sınıflı idi. Konya!da da vilayet merkezi olduğu için iki Rüştiye açılmıştı. Rüştiyeler
mezun verdikçe, nizamname mucibince lise seviyesinde idadiler açılacaktı.
Liva merkezlerinde 3 sınıflı Rüştiye ve iki sınıflı İdadi olmak üzere 5 yıllık idadiler açılmaya
başladı. İlk İdadi 1879 tarihinde Yanya’da açıldı. Bundan 10 yıl sonra ise Konya’da Alaaddin
tepesinin doğusunda bugün mevcut olmayan bir evde beş sınıflı idadi açılmıştı. Bu halen
mevcut olmayan bu binada üç yıl kalınmış, daha sonra Belediyece Hastane olarak yapılmış,
hapishane yanındaki binaya taşınmış (Şimdiki Karma Orta Okulu), burada 1935 yılına kadar 43
yıl burada faaliyet göstermiştir.
Benim de feyiz aldığım Konya Lisesi’nin kuruluş yıllarına ait bilgiler çok azdır. Lise’nin tarihini
yazmak için Lise’nin arşivini taradım. Elime gelen en eski belge ikinci öğretim yılı olan 1890
yılına ait taş baskısı defter elime geldi.
Öğrenime 01.10.1890 Pazartesi günü başlanıldığı, günde üç ders okutulduğu, ilk gün hendese,
Farisi, Arabi derslerinin okutulduğu görülmektedir.
Ders okutan öğretmenlerin okuttuğu dersler ve imzaları yer almaktadır. Ahmet Efendi isimli bir
öğretmenin pek çok ders okuttuğu, iki yıllık idadinin öğretim kadrosunun eksik olduğu
görülmektedir. Müdür Hazım Bey’dir. Diğer öğretmenler ise
Hesap: Haydar
Hüsnü Hat: Rıza
Fransızca: G. Antoine – Arlondor
Tarih: Vehbi
(Yeni Konya 31 Ocak 1959)
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KONYA LİSESİ’NİN KISA TARİHİ
(70. YIL KUTLAMALARI DOLAYISIYLA)
Hüseyin Köroğlu
Orta Anadolu’nun ilim ve irfan meşalesi olan Konya Lisesi 70 yıl önce 01.09.1989 tarihinde
açılmıştı. Üç sınıflı Rüştiye’ye 2 sınıf eklenmiş, Alaaddin tepesinin doğusunda eski bir binada
faaliyete geçmiştir. İlk Müdürü Hazım bey idi.
İdadi ezelden beri medrese sistemine göre öğrenim yapan Konya için bir ileri adımdı.
Müfredatında fizik, kimya, tabiat bilgisi gibi derslere yer veren bu okullar Türkiye’nin ilim ve
fende ilerlemenin ilk basamağı, ezbere dayanan, müşahade ve deneye yer vermeyen
skolastik, dönemden ilk uyanışın ilk müjdesi idi.
Başlangıçta bilhassa fen dersleri ve yabancı dil öğretmenleri bulunamadığından okulun
açılmasına öncülük eden Maarif Müdürü Tahsin Bey, boş geçen derslere girmiştir. Pozitif
ilimlere vukufu ve açık fikirliliği ile tanınan Tahsin Bey’e Mösyö Tahsin ismi takılmıştır.
İdadi ilk mezunlarını 1893 yılında İhtifalci Ziya Bey zamanında vermiştir. 1 nolu mezun Hazım
hayatta değildir. Ama 2 nolu mezun Faik Soyman halen hayattadır.
Konya İdadisi yalnız Konya merkezinin değil, o vakit Konya’ya bağlı olan Burdur, Isparta, Niğde,
Antalya sancaklarının da ihtiyacını karşıladığı için 1893 yılında yatılı hale getirilmiştir.
Konya İdadisi 1889-1913 yılları arasında 278 mezun vermiştir. 1914-1923 yılları arasında
Sultani ismini alan okul bu süre içinde 48 mezun verebilmiştir.
(Yeni Konya 28.09.1959)

KONYA LİSESİ’NİN 70 KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI
Konya Lisesi’nin 70. Kuruluş yıl dönümü Konya Lisesi yaşatma Derneği ve Konya Lisesi
Müdürlüğü ile birlikte coşku ile kutlanmıştır.
28.09.1959 günü yapılacak törende Konya Lisesi Müdürü Selman Erdem, Dernek başkanı
Konya milletvekili Hamdi Ragıp Atademir, eski bir öğretmen (Faik Ürel), bir öğretmen (Hüseyin
Köroğlu) ve bir öğrenci konuşma yapacaktır. Kapanış konuşmasını Konya Lisesi mezunu Konya
Valisi Cemil Keleşoğlu yapacaktır.
Aynı gün davetliler ve öğrenci velileri Konya Lisesi’nde açılan resim sergisini gezeceklerdir.
28.09.1959 pazartesi günü saat 17.00 de Orduevi’nde 70. Kuruluş yılı dolayısıyla bir çay
düzenlenecektir.
(Yeni Konya 27.09.1959)

MEHMET BİLDİRİCİ ANISI
Ben de o tarihte tatil dolayısıyla Konya’daydım. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ikinci sınıfa
geçmiştim. Bu törenlere katılma sansını elde ettim.
Törenlerde Dernek Başkanı Hamdi Ragıp Atademir, Fizik öğretmenimiz Hüseyin Köroğlu ve
gençlerden bir temsilci olarak ben, Meram’da yaşamını sürdüren Konya İdadisi’nin ilk dönem
mezunu (1893) Faik Soyman’ı ziyaret etmek kararlaştırıldı.
Bu üçlü sonradan belirlenen bir gün Meram’da Dere’ye yakın bağ evinde Faik Soyman’ı ziyaret
ettik. Elini öptük, onun konuşmalarını dinledik. O zaman çok genç idim konulara bugünkü göz ile
bakamadığımdan nelerden söz edildiğini hatırlamıyorum.
Ama böyle bir ziyarette bulunmamı bir şans olarak kabul ediyorum.
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ESKİ KONYA LİSESİ MÜDÜRÜ PEKMEZCİ ALİ RIZA BEY
(Anlatan Faik Ürel Matematik Öğretmeni)
Konya Lisesi'nin eski Müdürü Ali Rıza Bey okulun unutulmaz ülkücü bir idarecisi idi. Bekardı,
okulda yatar kalkardı. Kendisini liseye vakfetmiş idi. Ben o vakitler Sultani talebesiydim. Vazife
severlik terimi geçince hep onu hatırlarım. Onun için gece gündüz farkı yoklu. Her gün okulun
her odasını teftiş ederdi.
Yemekleri daima öğrenciler ile yerdi. Bir gün kardeşi okula misafir gelmişti. Öğle yemeğinde Ali
Rıza Bey talebeden ayrılmamak için yine yemekhaneye indi. Kardeşi müdür odasında kaldı ve
lokantadan ısmarlanan yemekleri yedi.
İlkokul dahil 12 sınıflı Sultaniyi saat gibi işletirdi. Derse girme ve çıkma saatlerinde trompet
çalardı. 1911-1921 yıllan arasında 10 yıl müdürlük görevi yaptı. Onun gibi otoriter ve onun gibi
şefkatli idareci az bulunur. En çok korktuğumuz ve en çok sevdiğimiz o idi. Tanrı rahmet eylesin.
(Burada 5 ilkokul, 3 orta kısım ve 4 sultani olmak üzere 12 sınıf bulunduğu görülmekte, öğrenci
az olduğu için sınıflarda henüz şube kavramı yoktur.)
(YENİ KONYA 28.09.1959)

KONYA LİSESİ’NİN BARINDIĞI BİNALAR
Hüseyin KÖROĞLU
Konya İdadisi, 1889 yılında Alaaddin tepsinin doğu eteğinde eski bir medresenin arsasına
yapılmış harap bir binada öğrenime başlamıştır. Bu binanın daha sonra Rehberi Hürriyet
ilkokuluna verildiği söylenmektedir.
Bu bina okulun ihtiyacını karşılamadığından 1891 yılında kentin kuzeyinde Memleket Hastanesi
olarak yaptırılmış olan büyük binaya taşınmıştır. Sururi Paşa’nın Konya Valiliği zamanında
hapishane ile birlikte 150 yataklı hastane olarak yaptırılmıştır. 1911 yılına ait salnamede bu bina
hakkında emsali görülmemiş, fevkani ve tahtani ifadeleri kullanılmaktadır. Bu yapının
dönemin en büyük yapısı (Karma Orta Okul) olduğu anlaşılmaktadır. Konya Lisesi’nin 43 yıl
çatısı altında barındığı bu binaya geçici olarak girilmiştir. Bugün 68 yıldan beri irfan ocağı olan
ve Karma Orta Okul bünyesinde olan bu bina Konya’nın en emektar okuludur.
İhtiyaçlar arttıkça tamir ve ilaveler yapılmıştır. 1904 yılında binanın arkasına bir yemekhane ve
bir de salon eklenmiştir. Konya Valisi Ferit Paşa bu binayı esaslı surette tamir ettirmiş ve üstüne
üç kat ilave ettirmiş ve ayrıca okulun bahçesine bir müze yaptırmıştır.
1914 yılında 60 bin TL sarf edilerek okulun önüne 10 dershane, müdür ve öğretmen odaları ile
kitaplığı içine alan bir pavyon ilave ettirmiştir.
Konya Lisesi 1934 yılında Öğretmen Okulu’na ait bu günkü binasına taşınmıştır. 1920 yılında
inşaatı tamamlanan mimari tarzı neoklasik olan bu güzel binanın Mimarı Muzaffer Bey’dir.
Konya’da 1921 yılında ölen Muzaffer Bey bu son eserinin yarı felçli olduğu halde meydana
getirmiştir. Çatısı altında feyiz aldığımız okulların yapılmasında emeği geçenleri rahmetle
anıyoruz.
YENİ KONYA 28.09.1959

MEHMET BİLDİRİCİ İNCELEMESİ
2007 YILI Ocak ayında Konya Lisesi’nin ve Konya’nın ilk betonarme binasını görmek için Konya
Karma Orta Okulu’nu ziyaret ettim. Müdür yardımcısı ile görüştüm. Ancak Hüseyin Köroğlu’nun
“Konya Tarihi” kitabında görülen tarihi binanın yıllar önce yıkıldığını öğrendim.
Konya’nın ilk Müzesi, sonradan Müdür Lojmanı olan küçük tek katlı bina okul bahçesinin güneybatı köşesinde yola cephe olarak yerinde duruyor, ama tamamen harap ve kaderine terk
edilmiş. Ama kapısının üzerinde eski Türkçe levhası yerinde !!!, buradan alınıp Müzeye
konulmayı bekliyor
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KONYA İDADİSİ MUALLİMİ
AYAŞLI ŞAKİR (1872-1919)
Perihan NURLU
Üstadın hayatı iki safhaya ayrılır. Birincisi çocukluğu, taksil ve talim hayatı, ikincisi daimi bir
buran neticesi hayatında meydana gelen değişiklikler.
Birinci safha; Şakir Efendi 1872 yılında Ankara’nın Ayaş kazasında doğmuştur. Annesini küçük
yaşta kaybeden Şakir’in öğrenimi ile babası Nazif Ağa meşgul olmuştur. Küçük yaşta “Hıfz-ı
Kuran”a başlamış, Rüştiye Mektebi’nde hocalarının takdirlerini kazanmıştır. Şakir bir süre hususi
olarak Arapça ve Farsça öğrenmiş, tahsilini ilerletmek için İstanbul’a gönderilmiştir. Bir süre
medresede okumuş, Darülmuallimi Ali (Yüksek Öğretmen Okulu) Edebiyat Şubesi’nden mezun
olmuştur. İstanbul Şakir’in mevcut olan şiir kabiliyetini daha da geliştirmiştir.
1895 yılında ilk memuriyeti olan Konya İdadisi Müdür muavinliği ile tarih, coğrafya muallimliğine
tayin olmuştur. Mektepte sırası ile altı yıl boyunca Türkçe, edebiyat, tarih ve coğrafya derslerini
vermiştir.
Derslerinde talebesini yalnız, programın çerçevesi içinde bırakmaz, garbın yüksek
medeniyetinden bahseder, bilhassa taassubun Türk milletine yaptığı fenalıkları anlatır, milletin
saplandığı cehaletten kurtulması için gerekenleri söyler, dersi bir konferans havasına sokardı.
1901 yılında Tokat İdadisi’ne atandı ve göz yaşları ile Konya’dan uğurlandı. Üstadın ilk şiirleri
gençliğin verdiği bir ateşle yazılmıştır. “Düşündüm” adlı 184 bendden ibaret şiirleri onun edebi
ve ilmi hüviyetini ortaya koymaktadır.
İkinci safha: Şakir Efendi’nin ruhunda hürriyete karşı sönmez bir aşk vardı. Abdülhamid’in
yaptığı zulümlerin en şiddetli döneminde yetişen şair, bir vehme kapıldı. 1901-1904 yıllarında
Tokat İdadi Müdürlüğü yaptığı dönemde inzivaya çekildi. Taassubun en kirli ve kuvvetli yaftası
yapıştırıldı. Dinsiz, kendini iyice kaybetti, orada burada hükümet aleyhinde konuşmaya başladı.
Ayaş’a götürdüler, bir süre orada kaldı. Konya’ya naklini istedi.
Zekasını takdir eden Konyalı aydınlardan Sivaslı Ali Kemali Efendi ona sahip çıktı. İstasyon
semtinde kendisine küçük bir ev yaptırıldı, tekaüt maaşı bağlandı. Bazen coşarak kırlarda koşar,
bazen herkes ile sakin sakin konuşurdu.
“Bela biladı edip hayat” , “Ricası ecir, mescidi cisim” Lehçe-i celil rüknü mükerrer” onun başlıca
eserleridir.
Nihayet 18 Haziran 1917 pazartesi günü ebedi hayata kavuştu. Kabri Şemsi Tebrizi
dergahındadır. Şakir edebiyat tarihimizin ihmal edemeyeceği önemli şahsiyetlerinden biridir.
(Yeni Konya 17 Ocak 1960)
Türkçe öğretmeni (1895-1901)
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YİTİRDİĞİMİZ DEĞERLER
SAMİH RAGIP ATADEMİR
Hüseyin KÖROĞLU
Güz mevsiminde dökülen sarı yapraklar gibi dostlarımızı toprağa veriyoruz. Birinin acısı
dinmeden başkasının ölüm haberlerini alıyoruz.
Dünkü İstanbul gazetelerinde eski Lise Müdürü Samih Ragıp Atademir’in ölüm ilanı vardı. İlanı
kadirbilir müfettiş arkadaşları vermişlerdi. Eski değerler yaprak dökümü gibi birer birer
aramızdan ayrılıyor.
Atademir önceleri Darül Hilafe medresesinde okumuş, buradan mezun olmuştur. İstanbul’da
Darülfünun Felsefe bölümünü bitirmiştir.
Önce Kars lisesi felsefe öğretmenliğine atanmış ve Kars Lisesi Müdürü olmuştur. 1942 yılında
da Konya Lisesi felsefe öğretmenliğine atanmış ve 1943 yılında Süleyman Acar yerine Konya
Lisesi Müdürü olmuştur. 1948 yılında bir süre öğretmenlikten ayrılmış ve 1949 yılında tekrar
Konya Lisesi’ne tayin olmuş 1950-1953 yıllarında ikinci defa Konya Lisesi Müdürü olmuştur.
1953 yılında Müfettiş olarak Ankara’ya atanmıştır. 23. Eylül 1969 tarihinde ölmüştür. Mukaddes
Hanım’la evli olan Atademir’lerin çocuğu olmamıştır.
Lise arşivini düzenlemiş, özel bir pansiyon kurarak daha fazla öğrencinin yararlanmasını
sağlamıştır. Mert, çalışkan ve doğru yoldan şaşmayan bir kişi olarak bilinir. Hizmeti
unutulmamalıdır.
(YENİ KONYA 29.09.1969)

Samih Ragıp Atademir
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KARAOĞLAN’IN ARDINDAN
Mehmet BİLDİRİCİ
İnş.Y.Müh.
Bir değerli hocamızı daha kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hocamıza Konya halkı ve
öğrencileri Karaoğlan ismini vermişlerdi. Mustafa Özden'den çok Karaoğlan olarak bilinirdi.
Evinde ise İhsan adı kullanılırdı.
Hocamız dersine, öğrencilerine iyi öğretmek için çok gayret sarf ederdi. Çok iyi matematik
öğretmeni idi. Ömrünü Konya gençliğine sinüs, kosinüs ve tanjant'ı anlata anlata bitirdi. Elips,
hiperbol ve parabolü ondan öğrenmek zor değil bir zevk idi.
Şimdi hocamızın kısa bir biyografisini sunacağım. Karaoğlan kendisi gibi çok değerli hoca ve
bilim adamları yetiştirmiş bir ailenin çocuğu idi. Babası Emin Efendi kendisi 12 yaşında iken
ölmüştür, onun babası Konya'nın en ileri gelen din adamlarından Müsevit Kürt Halil Efendi’dir.
Annesi İsmet Hanım'ın kardeşi teyzemiz Kanbur Sare Hocahanım Konya'nın en tanınmış kadın
öğretmenlerinden idi. Öldüğü 1941 yılına kadar Konya Milli Eğitimine 15 yıl ilkokul öğretmeni
olarak hizmet etmiş, pek çok Öğrenci yetiştirmiştir. Bugün öğrencileri doktor, avukat ve
mühendis olarak yurda hizmet etmektedir. Anneannesinin babası da Karaman İbrala köyünden
Müderris Mustafa Efendidir. Bugünkü İsmet Paşa İlkokulu'nun bulunduğu yerdeki Fevziye
Medresesinde 1900 yıllarında ders okutmuştur.
Böyle bir ailenin çocuğu Mustafa Özden Konya Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Yüksek
Öğretmen Okulu'nda öğrenimini tamamlayarak matematik öğretmeni oldu. İlk öğretmenliğini
Rize' de yaptı. Daha sonra kısa süre Gazi Eğitim Enstitüsü'nde bulunduktan sonra 1953 yılında
Konya Lisesi matematik öğretmenliğine atandı. Uzun yıllar matematik öğretti, bu dönemde
bizlerin de hocasıdır. Daha sonra Özel Selçuk Kolejinde çalışmış son olarak Selçuk Eğitim
Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak hizmet etmiştir.
Özel hayatında çocuklarına çok düşkün iyi bir baba idi. Konya eşrafından Ömer Bey'in kızı
Kamuran Hanım ile evlenmiş Ömür, Leyla adında iki kızı ve 4 yaşında çok sevdiği Ömer adında
bir oğlu vardı. Mehmet Karacığan ile Karaman Noteri Hasan Küçükalpelli'nin kayınbiraderi ve
Necati Özden'in ağabeyi idi.
Büyük kızı Ömür'ün düğün hazırlığı içinde iken ve çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Ölümü
Konya ve öğrencileri arasında derin bir üzüntü bıraktı. Ayrıca yakın arkadaşı ve kendisi gibi
matematik öğretmenimiz Ömer Faruk Mesçi'nin acısını henüz unutmamıştık. Bu onun tuzu
biberi oldu. Manevi huzurunda saygı ile eğilir Allah'tan rahmet dilerim.
( Yeni Konya 20.06.1974)
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HACETTEPE’DE GERÇEKLEŞEN 1987 YILI
KONYA LİSELİLER GECESİ
Hüseyin KÖROĞLU
Ankara’da 28.Mart 1987 gecesi “Konya Lisesi’nden Yetişenler Derneği”nin Hacettepe
Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yemekhanesi’nde yaptığı toplantı çok başarılı oldu. Bu yıl Konya
Liseliler yanında değil Konyalılar da katıldılar. Bir özelliği de davetlilerin eşleriyle
gelebilmeleriydi.
Düzenleyiciler Prof. Dr. Erkmen Böke, Prof. Dr. Namık Çevik ve Y. İnş. Müh Atıf Ulupınar, saat
19.00 dan itibaren gelenleri kapıda karşıladılar, ve kokteyl salonuna buyur ettiler. Konya’dan
İzmir’den İstanbul’dan gelenler Ankara’dakiler ile kısa zamanda kaynadılar. Bu konuda
deneyimli Denizcilik Bankası Müşaviri Y. Mak. Müh Bayram Camcı önceki yıllarda İstanbul’da
yaptığı toplantılarına bizi hem Konya Lisesi 1940 mezunu olmam ve hem de Konya Lisesi’nde
13 yıl (1950-1963) fizik öğretmenliğim nedeni ile davet ederdi. İstediğim halde bu toplantılara
gidemedim.
Bu kez eski öğrencilerimi kucaklama arzusu o derece kuvvetlendi ki engelleri kolayca aştım.
Ankara’da evlerinde konuk olduğum İbrahim Aşçıgil’lerle birlikte unutamayacağımız bir gece
geçirdik. Konya Liselilerin adreslerini içeren bir kitapçık yayınlayan Bayram Camcı ilk
kucaklaştıklarımızdan ilki oldu. Meğer İstanbul ile yetinmeyip ara ara Ankara’ya gelir, yemekler
düzenler imiş. Bu yıl yapılan genelleştirilmiş toplantının düzenleyicileri arasında o da varmış.
Bozuk kalbimi kontrol için gittiğim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Erkmen
Böke’yi ziyaret ederdim. Kendisi kalp cerrahıdır. Aynı üniversitede eski öğrencilerimizden Çocuk
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Çevik’i de ziyaret ederdim. Ama her anları dolu olduğu
için daima ziyaret için çekinirdim. Ürolog Prof. Dr. Sezer Kendi’yi de görmemiştim.
Geceye Konya’dan, İzmir’den ve İstanbul’dan gelenler çoğunluktaydı. İzmir’den gelenler
arasında dostumuz Vehbi Bilgin’in kızı Zehra Özbaş, çalışkanlığı, terbiyesi ve güzelliğiyle
tanınmış bir öğrencimizdi.
Bu gibi Konya Liseliler toplantılarının kompetanı İzmir’den gelen Ertuğrul Mutlusoy, gelenler
arasındaydı, “Ah hocam bir gün önce gelseydiniz, kızımın düğünü vardı, sizinde bulunmanızı
isterdim” diyerek kucakladı. Eksik olmasın bizi hiç unutmayan ve devamlı hatırlayanlardan
biridir.
Ankara’dan katılanlar daha çok, Yargıtay üyesi Sami Selçuk, Tahir Alp, Ankara Savcısı Altan
Saysel, Avukat Orhan Tosun ve güzel eşi, ilk göze çarpanlardandı. Sevgili Sami Selçuk’un
doçentlik payesi almasını ve demokrasi üzerine yeni bir eserinin yayınlanmasını yazılı tebrik
edecektim. Sözlü olarak ilettim.
Yemekhanede karşı masadan kalkıp kucaklaşmaya gelen güleç yüzlü kişi ise benim en sevgili
öğrencilerimden Prof. Dr. Mümin Köksoy’du. Kendisi bir ara Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü
yapmıştı. Siyasal Bilgiler öğretim üyesi Latif Çakıcı’da lisemizin başarılı öğrencilerindendi, şimdi
“Konya Kültür Derneği” Başkanı.
Konya Lisesi öğretmeni olarak İstanbul’dan Mukbil ve Semahat Ertunç, Ankara’dan Turgut ve
Muazzez Kargalık, Nihal İlaydın, Rahmi Karluk ve ben vardık….
Düzenleyenler, çağıranlar, gelenler sağ olsun….
(YENİ KONYA NİSAN 1987)
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MİTHAT İLİ’NİN GÖZ YAŞLARI
Hüseyin KÖROĞLU
Yıl 1966 öğretmenler günü kutlama hazırlıkları yapıyoruz. Eskiden öğretmenler günü öğretmen
yetiştirme amacı ile açılan Darülmuallim’in kuruluş yılı olan 16 Mart günü kutlanırdı. Konya’da
1966 yılında öğretmen yetiştiren iki okul vardı. Biri Konya Eğitim Enstitüsü, diğeri Kız Öğretmen
Okulu. Kutlama programı bu iki okul tarafından ortaklaşa hazırlanarak ilk orta ve yüksek dereceli
tüm okulların öğretmenleri ve emekli öğretmenlerin katılımı ile uygulanacaktı.
O tarihte ben Eğitim Enstitüsü Müdürü idim. Daha önce Konya Lisesi tarihi konusunda arşiv
çalışmaları yaparken kendi konularımda çalışma ve eğitim konularında atılım yapan
öğretmenler dair bilgiler edinmiştim.
Ünlü hocalardan biri de Mithat İli idi. İli Kazan doğumlu olup Kazan Üniversitesi’nin fen dersleri
öğretmeni yetiştiren bölümünden mezun olmuştu. Bir süre Rus yönetimindeki Türkistan’da (?)
öğretmenlik yaptıktan sonra, Türkiye’ye geçmişti. Konya Öğretmen Okulu’na “Hikmet-i Tabiiye”
muallimi olarak atanmıştı. Sınıf sayısı ve fen hocası az olduğundan Konya Lisesi’nde fizik daha
ziyade kimya derslerini okutmaya başlamıştı.
Konya Lisesi’nin eski mezunları İli’nin dinamik çalışmalarından söz ederler ve kendisinin araç ve
gereçlerin kıt olduğu o dönemlerde öğrencilere (manipülasyon) deneyleri yaptırdığını
anlatırlardı. İşte Sayın Kimya hocamız İli böyle bir hoca idi. Türkiye’de ilk kez bilimsel yöntemi
ve en son eğitimi getiren öncülerdendi.
Konya Lisesi’nde yine Türkistan kökenli bir de fizik öğretmeni vardı. Arif Bey adındaki bu
saygıdeğer hocam İstanbul Yüksek Öğretmen Okulundan mezun olmuş, çok iyi Fransızca
biliyordu. Vereme yakalandı ve tedavi için İstanbul’a nakledildi. Giderken çoğu Fransızca
kitaplarını Lise Kütüphanesi’ne bağışlamıştı. Arif Bey’in bu kitaplarından çok yararlandım ve 10
ciltlik fizik kitabı yazdım ve yayınladım.
Bu iki hocamızın adreslerini öğrenip ziyaret etmek ve ellerini öpmek arzusu unutulmaz bir istek
oldu. Bir süre sonra Mithat İli’nin yazdığı bir kimya kitabının kapağında adresini buldum.
Öğretmenler günü kutlamasından bir ay önce bu adrese davetiye göndererek kendisi ve eşini
Konya Eğitim Enstitüsü’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımı bildirdim. Yirmi gün sonra
beklediğim yanıt geldi.
Mithat İli İstanbul Eğitim Enstitüsü Kimya öğretmenliği görevinden ayrıldıktan sonra emekli olup
İzmir’e yerleşmiş, davetiyemizden çok duygulanmış, ancak çok yaşlı olduğundan evinden
ayrılacak gücü kendinde bulamadığını, çok istediği halde Konya’ya gelemeyeceğini yazıyordu.
Titrek elle yazılmış 3-5 satırlık mektubunda su damlası izleri vardı. Meğer bu izler hocamızın
göz yaşlarının izleri imiş. Yaz tatilinde İzmir’de bir özel okulda müdürlük yapan arkadaşım
Bahattin’i ziyarete gittiğimde bunun böyle olduğunu öğrendim. Bahattin şunları anlattı:
“Bir süre okulumuzda öğretmenlik yaptı. Şimdi evinden çıkamıyor. Biz kendisini ziyarete gideriz.
Son gittiğimizde bize Konya’dan bir mektup geldi dedi, ağlayarak aradan kırk yıl geçti, Konyalı
öğrencilerim beni hala unutmamışlar, beni davet ediyorlar. Vefakarlık ve kadirbilirlik belgesi
olarak baş ucunda sakladığı bu mektubu bize gösterdi. Yazık ki hocamızın elini öpmek, sevgi ile
kucaklamak kısmet olmadı. Hocamız bir ay önce hayata veda etmişti. Nur içinde yatsın.
(Yeni Konya Kasım 1988)
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MİTHAT İLİ’NİN HÜSEYİN KÖROĞLU’NA MEKTUBU
Sayın Müdür Bey
İzmir: 10. Mart 1965
18.02.1965 tarihli mektubunuzu alır almaz, imtihanları yaklaşmasını göz önüne alarak kitapları
beş paket halinde gereken evraklarla beraber derhal postalattım.
Ben Konya’da 1922 yılından itibaren 13 yıl kaldım. Öğretmen Okulu ve Lise’de fizik kimya
okuttum. Çeşitli idari işlerde bulundum. Konya Lisesi Müdürü’de (Nail Gökbudak) zannedersem
talebemdir. Kırk senemi tamamladım. 16 adet kitap yazdım. Şükür gözüm arkada kalmadı.
Konyalı bir talebemi veya Konyalıyı gördüğüm zaman yakın bir akrabamı görmüş gibi olurum,
sevinirim. Derin saygılarımla
Mithat İLİ
Konya Lisesi Kimya öğretmeni (1934-1936)

Mithat İli
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KONYA LİSESİ 100 YAŞINDA
Adil GÜCÜYENER
1945-1946 seneleri ilkokulu Güllükbaşı’nda Kız Tatbikat Okulu’nda bitirdim. İlk üç sınıfı 19
Mayıs İlkokulu’nda okudum. Bu okul o zaman eski Polis Mektebi Binası’nda (Ermeni
Protestan Jenanyan Okulu) idi. O tarihlerde Topraklık’ta otururduk. Alaaddin yanında ev
alınca okul yaklaştı.
İlkokulu bitirince babam beni Konya Lisesi Orta Kısmı’na leyli (yatılı) olarak yazdırmıştı.
Gerekçesi toplum terbiyesi alacağım ve şımarık olmayacağım idi. Leyli olduğumuz için liseli
ağabeylerimiz mütalaalarımıza (ders çalışma) gelirler, gece gündüz beraber olurduk. Bir aile
ocağı gibi, saygı sevgi halesi içerisinde Konya Lisesi’nin saygınlığı Türkiye çapında dillere
destandı. Civar illere, ilçelerimize, bir bölge lisesi hizmeti vermekteydi.
Arif Şahap Ökten hocamız, hem Halkevi ve hem de Konya Lisesi’nin müzik öğretmeniydi.
Ben de her iki orkestrada akordeon çalardım. En az 20-30 kişiden oluşan orkestramız
konserler verirdi.
Spor açısından da lisemiz bir devdi. O zaman Konya’da bulunan Kuleli Askeri, Askeri Orta,
sonradan Astsubay Hazırlama Okulları, Sanat Enstitüsü, Ticaret Lisesi ile çekişmeli maçlar
olurdu, lisemiz başa güreşirdi.
Müdürümüz Samih Atademir, son derece disiplinli dirayetli, kitap yazan bir kişiydi. Tiyatro
bölümünde Hamlet oynandığında ayakta alkışlanmıştı. Hüsnü Çınar’lar, Vefa Tanır’lar
bayrağı başta taşırlardı.
Daha sonra ben Talas Amerikan Okulu’na gittim, liseyi bitirmek nasip olmadı. Konya
Lisemize daha nice 100 yıllar diliyorum.
(YENİ KONYA 1989)
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KONYA LİSESİ TARİHİ İÇİNDE AÇIKLAMA
Mehmet BİLDİRİCİ
1957 Mezunu
Konya Lisesi Tarihi, 1989 yılı Haziran ayında Okulun 100. Yıl kutlamaları için bastırılmaları
planlanmış idi. Kitabın yazarı değerli hocam Hüseyin Köroğlu bunun için Bodrum Turgut
Reis’deki yazlık evine kapanarak eşi Sevim Hanım’ın ifadesi ile uzun bir çalışmayla
fotoğrafları, belgeleri, daha önce Yeni Konya’da çıkan yazı dizilerini incelemiş ve kitabı
basılacak hale getirmiştir.
Ancak Okul idaresi ve Tertip Komitesi bu anlamlı törenin hazırlıkları arasında buna fırsat
bulamamış ve törende yaşlı mezunlar adına konuşan Sayın Rüştü Özal’ın ağzından Sayın
Köroğlu’nun okulumuzun tarihini yazdığını ve kısa sürede basılacağı müjdesinin vermiştir.
Törenden sonra Okul yönetimi, çeşitli görüşmelerde konuyu ele alacağını ve gerekenin
yapılacağı defalarca bildirildiği halde, gerçekleştirememiştir. Bu gecikmeden kusurlu olmayan
biri varsa o da Sayın Hüseyin Köroğlu’dur.
Sonuçta okul yönetiminde değişiklik olmuş, ve yeni atanan Müdür Sayın Zeki Kara ile
görüşülmüş, ve Okul Aile Birliği’nin bunu yapacak imkanları olmadığı anlaşılmıştır.
Hocam bu kitabı madde için hazırlamamıştır. Bir hizmet ve Konya Lisemizi yüceltme, ve
tarihteki yerini gösterme gereğini bir aydın olarak duyduğundandır.
Sonuçta YENİ KONYA gazetesinin değerli yöneticileri Adil ve Ünal Gücüyener, Konya ile bu
kadar iç içe olan bu konuya ilgi duymuşlar ve kitabın basımını üstlenmişlerdir. Kendilerine
teşekkürü bir borç bilirim.
Kutsal yuvadan mezun olmuş binlerden biri olarak böyle bilimsel bir araştırma sonucu ortaya
çıkan “KONYA LİSESİ TARİHİ”ni yazan Konya Lisesi’nin öğrencisi ve öğretmeni Sayın
HÜSEYİN KÖROĞLU’na teşekkür eder , bundan sonraki yaşamlarında kendilerine
mutluluklar dilerim.
(01 Nisan 1991 – Kitap içinde sayfa 135)
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KONYA LİSESİ TARİHİ
Mehmet BİLDİRİCİ
Konya Lisesi Tarihi’nin 1989 yılı Haziran ayında lisenin 100. yıl kutlamaları için basılması
planlanmış idi. Kitabın yazarı değerli hocam Hüseyin Köroğlu bunun için Bodrum Turgut
Reis’teki yazlık evine kapanarak eşi Sevim Hanım’ın ifadesi ile uzun bir çalışma sonucu
kitabı basılacak hale getirmiştir.
Yeni Konya gazetesinin değerli yöneticileri Adil ve sınıf arkadaşım Ünal Gücüyener
kardeşler konuya ilgi duymuşlar ve “KONYA LİSESİ TARİHİ”nin basımını bugün
gerçekleştirmişlerdir.
Bu eserin hazırlanması sırasında inceleme ve yardım etme fırsatını bulduğum için kendimi
şanslı hissediyorum. Burada bazı gözlemlerimi ekleyeceğim.
Konya Lisesi Tarihi içinde kendi dönemi ve arkadaşlarını görmeyi düşünenler aradığını
bulamamış olabilirler. Ama durum öyle değildir. Bir eğitimci gözüyle yazar, okunan dersleri,
ders saatlerini, derslerin konularını, okulun yönetici ve öğretmenlerini titizlikle incelemiştir.
Yüz yılın yönetici ve eğitim kadrosu ortaya çıkarılmıştır.
Birinci Dünya Savaşı öncesinde okulun bünyesinde Hıristiyan öğrenci ve öğretmenlerin
bulunduğu ve öğrenimin bir bütünlük içinde yürütüldüğü görülecektir.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında klasik öğretmen kadrosu yetişene kadar, politika, edebiyat ve
sanat ve bilim dünyasında gördüğümüz pek çok isim yapmış kimselerin bir zamanlar Konya
Lisesi’nde öğretmenlik yaptığı görülecektir. Abdülbaki Gölpınarlı, Halit Fahri Ozansoy,
ressam Şefik Bursalı ilk akla gelen örneklerdendir.
Bir yüzyıl boyunca, değişen zamana uygun çok çeşitli yabancı dillerin okunduğu, bunların
ders saatleri ve öğretmenleri ile karşımıza çıkacaktır. Konya’nın spor geçmişinde çok önemli
yer tutan Konya Lisesi’nin diğer okullarla maçları ve sporcuları anımsanacaktır.
Sonuç olarak bu kutsal yuvadan 1957 yılı mezunu olan biri olarak, büyüklerime, küçüklerime
ve arkadaşlarıma “Konya Lisesi Tarihi’ni okumalarını ve kütüphanelerinde bulundurmalarını tavsiye ediyorum.
(YENİ KONYA 13.01.1992)
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HÜSEYİN KÖROĞLU KİTAPLARINI BAĞIŞLADI
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
Hüseyin Köroğlu bir dönem mezunlarının hepsinde emeği olan bir kişidir. Onunla öğrenci
öğretmen olarak iki yıl birlikte oldum ve onu tanıma fırsatı buldum. Öğretmen olarak Köroğlu
olarak anılırdı, adeta Fizik ile özdeşleşmişti.
Sonraki yıllarda Eğitim Enstitümüzde Fizik hocası olarak çalıştı. Avni Özbenli’den sonrada
Enstitümüzün ikinci Müdürlüğünü yapmıştı. Sonrada Ankara Ziraat Fakültesi’nde görev
yaptığını pek çokları bu yazıdan öğrenecektir.
Niçin söz açtım sevgili hocamızdan? Olay şudur. Sayın Köroğlu sayıları 220’ye yaklaşan
kitabını Eğitim Fakültemizin kütüphanesine bağışlamış bulunmaktadır. Fizik kitaplarının ağır
bastığı bu listede ayrıca matematik, kimya biyoloji, eğitim ve ziraat konularında eserler de
yer almaktadır.
Böylece ömrünün en güzel yıllarını verdiği bir yüksek okula, şimdi üniversitemizin bir bölümü
olan Eğitim Fakültemize, bir bölümü de yabancı dillerde olan çok değerli kitapları bağışlamış bulunmaktadır. Kendisine Üniversitem, Fakültem ve sahsım adına ne kadar teşekkür
etsem azdır.
03.Şubat 1992 Pazartesi günü saat 10.00 da Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Halil Cin’in de
hazır bulunacağı küçük bir tören yapılacaktır. Bütün eski mezunlarımızı Fakültemizin bu
mütevazı törenine davet ediyoruz.
Sayın Hocam, yeni nesiller sizin bağış kitaplarınızı okudukça siz hocalık zevkini gıyaben
olsa da tadacaksınız. Sağ olun var olun
YENİ KONYA
29 Ocak 1992
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KONYA LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
Konya Lisesi Mezunları Derneği yakında kanuni gereklerini yerine getirip Dernek statüsüne
kavuşacaktır. Binlerce öğrenci yetiştiren Konya Lisesi’nin bir araya getirilmesi elbette güç bir
organizasyondur.
Sizlerin adına yola çıkan bizler sizlerden alacağımız güç ve ortak çalışma azmi ile bir yerlere
varmaya çalışacağız.
1945 yılında İstanbul’da okuyan Konya Liselilerin kurduğu “Konya Lisesi Mezunları Derneği”
önemli bir görevi yerine getirmiştir. Şimdi hayatta olanlardan hatırlayabildiklerimiz şu birkaç
ad Prof Dr. Faruk Sümer, Dr. Ahmet Uygun, Eczacı Adil Karaağaç, …vb Dr Muammer Çelik
ise galiba Konya’da yaşamını sürdürenlerin başında gelmektedir. Ünlü spiker Tarık
Gürcan’da bu halkalardan biridir. Sayın Faruk Sümer’in amcası Kemal Akça ile meşhur
Attar Oğlakçı’nın torunu merhum İhsan Hınçer’in İstanbul’da yayınladıkları “Folklor Postası”
dergisinin Kasım Aralık 1945, Ocak 1944 tarihli 12. sayısı “Konya Lisesi Mezunları
Cemiyeti”nin özel sayısı olarak yayınlanmıştır. 13. sayıda ise 12 Ocak 1946 tarihinde
“Tokatlıyan Oteli salonlarında düzenlenen “Konya Folklor Gecesi”ne geniş yer verilmiştir.
İşte bir zamanlar kurulan bu dernek bizi böylesine tanımıştı. İlk fırsatta fahri hocam Faruk
Sümer, akrabam Dr. Uygun ve Muammer Çelik ile temas kurup hem onların üye olmasını
isteyeceğim hem de eski bilgilerine talip olacağım.

Konya Lisesi Mezunlar Derneği Kurucu Başkanı Prof Dr. Saim Sakaoğlu, eşi Öğretim Görevlisi
Yurdanur Sakaoğlu, Konya Lisesi’nin en yaşlı mezunu Dr. Hakkı Onul (1909) ile
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ESKİ KONYA LİSESİ ÖĞRENCİSİ
HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU’NUN ARDINDAN
Mehmet BİLDİRİCİ
Şubat 1992 de Türkiye büyük bir hukukçusunu yitirmiş bulunmaktadır. Bu kişi 88 yaşındaki
Ordinaryüs Profesör Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’dur. (1904-1992)
Hıfzı Veldet 1921-1922 yılında Konya Sultanisi öğrencisi olmuş, 1971 yılında “Bir Lise
öğrencisinin anıları” isimli kitabı yayınlamıştır.
Hıfzı Veldet’in hukukçu kişiliği benim yetki alanım dışındadır, ben burada sözü edilen
yayından Konya Lisesi’nde öğrencilik günlerindeki izlenimlerini buraya koyacağım.
Anılarında Sultani Müdürü’nün Nuri Bey, matematik öğretmeninin Hüsnü Uluğ, fizik
öğretmeninin Salih Şevket, ve geometri öğretmeninin Hilmi Erdim olduğu ve kendilerinin
yetişmesinde önemli katkıları olduğunu vurgular.
Sınıf arkadaşlarının eski başbakanlardan Sadi Irmak, Nuri Karahüyüklü ve Tahir Mıhçızade
olduğunu belirtir. Konya’ya sürgün edilmelerinin ilginç bir hikayesi vardır.
“Ankara Lisesi’nin dik başlı öğrencilerinden Mustafa Hıfzı’nın okul yönetimi hakkında
şikayetleri vardır. Bunları 8 maddelik bir dilekçe ile okul yönetimine bildirir. Kendisi ile 12
öğrencinin imzaladığı dilekçeyi Milli Eğitim Bakanlığı’na verir. Bir sonuç alınamaması üzerine
bu defa 50 öğrencinin imzaladığı bir dilekçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına
sunar ve Milli Eğitim Bakanı’nın konuya ilgisiz kaldığını da belirtir. Milli Eğitim Bakanı Rıza
Nur’dur. Rıza Nur telaşla okula gelir, ve öğrencileri sorguya çeker. Sorduğu sorular ne
zamandan beri BOLŞEVİK siniz? gibi sorulardır. Sonuçta 6 öğrenci okuldan atılır, Hıfzı
Veldet’in aralarında bulunduğu 6 öğrenci Bolşevik suçlaması ile Konya Sultanisi’ne sürgün
edilir.
(YENİ KONYA Şubat 1992)
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BİR RAZİ ÇEVİKER VARDI
Hüseyin KÖROĞLU
Geçenlerde eski bir öğrencim, "haberiniz var mı? Razi Bey hocamızı yitirdik" dedi. Bir
İstanbul gazetesinde okumuş, Çamlıca Kız Lisesi tarih öğretmenlerinden Razi Çeviker’in
ölümü yazılmış.. Konya Lisesi tarih öğretmeni ile 49 yıl önce tanışmış idik. Tabiiye hocamız
Fahri Ulusoy 1945’te yeni tarih öğretmenimiz diye tanıttığı genç, yakışıklı Çeviker ile el
sıkıştık, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden yeni mezun olmuş,
Konya'daki görevine başlamıştı. Ben de aynı tarihte İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Fen
Bölümü'nü bitirmiş, çekilen kuraya göre Balıkesir Lisesi'ne gitmek üzere hazırlanıyordum.
Beş yıl sonra Konya Lisesi matematik öğretmenliğine nakledildiğimden, mezunu olduğum
hocalarımla birlikte çalışmaya başladım. Bekar olan ve lisenin pansiyonunda belleticilik
yapan Razi Bey’le yeniden el sıkıştık ve birlikte çalışmaya başladık. (1950) Benim gibi bekar
olan öğretmenlerle, lisenin bekar bayan öğretmenlerinin dökümünü ve değerlendirmesini
yapardık. Razi Bey karar vermede başı çekti. Almanca öğretmeni Peykan Tuygan ile
evlendi, düğününde bulunduk. Mutlu bir çift oluşturdular, iki de kız çocukları oldu.
Evlendikten sonra Razi Bey öğretmen odasında görünmez oldu. Dersini verdikten sonra
evine gidiyordu. Razi Bey’i kurul toplantılarında görebiliyorduk. Fahri Ulusoy hoca ile sıkı fıkı
idiler. Çeviker çiftinin İstanbul'un en gözde semtinde daire aldıklarını duyduk. Yakın
gelecekte İstanbul'a gitmeyi ve çocuklarını orada okutmayı tasarladıkları anlaşılıyordu.
Peykan Hanım Konya'nın ünlü hekimi Rıfkı Tuygan'ın kızıydı. Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesinden mezun olduktan sonra 1946 yılında Konya Lisesi Almanca öğretmenliğine
başlamıştı. Kendisine gıpta (haset değil) ederdim. Modası olmadığından Almanca’yı seçen
öğrenci çok azdı. Beş altı öğrenci ile kitaplık salonunda sohbet biçiminde ders yapardı. Ben
ise başka fizikçi yok gerekçesiyle 60'lık sınıfların tümünü yüklenmiştim. Dersler laboratuarda
ve daima ayakta yapıldığından yattığımda ayaklarımın altı sızlardı. Aradan bir yıl geçti.
Peykan Hanımın amansız hastalığın pençesine düştüğünü öğrenince çok üzüldük. 1959
yılında öğrenci, öğretmen katılımıyla yapılan törenle Peykan Hanımı lise önünden eller
üzerinde taşıyarak toprağa verdik...
Razi Bey 1960 yılında İstanbul'a naklini istedi ve Konya'dan ayrıldı. Aradan 20 yıl geçti,
Ankara'da Fen yayınevi'nde kucaklaşıp konuştuk. Damadı subay lojmanlarında
oturuyormuş. Benim Bahçelievler son durakta yazdığım fizik kitaplarımı basım ve dağıtım
için Fen Yayınevini açtığımı öğrenmiş. 1980-1985 arasında yaz mevsimlerinde yayınevinde
buluşur, o (İzmir'in kasaba’sında doğduğunu bildiğimden) Egelilerin sevdiği adaçayını
yudumlarken eski günleri anar, sohbeti koyulaştırırdık. 1985 yılında yayınevini kapattım,
kitapları ve eşyaları kamyona yükledik. Tam ayrılacağım sıra Razi Bey çıkageldi. Kamyon
Konya’ya hareket etmek üzere idi. Allaha Ismarladık diye kucaklaştık, bu son görüşmemiz
oldu…
(Yeni Konya 1993)
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KONYA LİSESİ 1957 YILI MEZUNLARINIM MUTLULUĞU
Mehmet BİLDİRİCİ
Konya Lisesi 1957 yılı mezunları olarak 9 Nisan 1994 günü 12 saat bir arada olduk.
Hocalarımız ve çeşitli illerden gelen arkadaşlarımızla hasret giderdik.
Önce Meram'da Dr. Kamil ve İsmail Uğurlu kardeşlerim şahane bahçeli evlerinde etli ekmek
partisi ve 37 yıl sonraki görüşmeler. Toplantıya Konya'da yaşamını sürdüren öğretmenlerimizden Hüseyin Köroğlu eşi Sevim Hanımla, Sabahattin Şengün kızı ile katıldılar. Üçüncü
hocamız Havfi Kendi hastalığı dolayısıyla katılamadı, ona da acil şifalar dileriz,
İstanbul'dan Prof.Dr. Ömer Alptekin eşi Meral Hanımla, Dr.Azmi Dinçer eşi Zühal Hanımla,
Ahmet Habip Sandıkçı, Rıza Durakbaşı, İsmail Uğurlu katıldılar.
İzmir'den Dr. Üzeyir Kırca ve Av.Sümer Uğur'un aramızda bulunuşu, kendilerini ve bizi zevk
içinde bıraktı.
Ankara'dan Prof. Dr. Attila Taçoy, Prof. Dr. A.Azzem Aydınöz, Hilmi Özküçük, Atalay Tarhan,
Aslan Arı, Tuncay Orhan, Tayyar Çimen, Dumrul Yavaş, Yaşar Dinekli, Birol Yüksel yalnız
katıldılar. Ankara'dan gelen arkadaşlarımız bir yanlış anlama sonucu eşlerini getirmediler.
Karaman'dan Sami Demir ve Cevdet Önal eşleri ile Adana'dan Enver Erler aramızda idi.
Konya'dan DSİ'den Ahmet Aklaş, İlhami Çörekçioğlu, Fehmi Ersoy ve ben Mehmet Bildirici
ve eşim aynı yıl mezunu Düzay Bildirici, Ali Akkaya, Mustafa Topbaş, Kadir Soyhan, Erşan
Erdem, Sadrettin Gülsaçan, Eray Özdemir, Ali Osman Kösembay. Mustafa Gür ve YENİ
MERAM'ın sahibi Mustafa Yalçın Bahçıvan eşleri ile katıldılar.
Oğlu, kızı ve damadı 1957 mezunu olan Zeki Özdemir ile üçüncü kuşak temsilcisi kızım
Sibel'in aramızda bulunuşu çok ilginç idi.
Akşam ise grup halinde Ankara Yolundaki Horozluhan'a yemeğe gidildi. Tarihi bir ortam
içinde, eski bir Selçuklu yapısında yemek çok keyif verici idi. Müzik ve fasıla arkadaşlardan
da katılanlar oldu.
Eski arkadaşlarımızın bu bağlılığı, hocalarımızla kaynaşmamız yanında bazı çalışmalar da
başlatmaya karar verdik. Bu sevgi bağını kuvvetlendirmek için o yıllarda bizi yetiştiren ve
bugün minnettar olduğumuz hocalarımızın aramızdan ayrılanları rahmetle andık, yaşayanlarla diyalog kurmaya karar verdik. Hocalarımız, arkadaşlarımız ve anılarımızı kapsayan bir
kitap çıkarmayı karar altına aldık. Daha şimdiden ilginç anılar elimize ulaştı.
Yazımı bitirmeden önce bize mükemmel ev sahipliği yapan Kamil Uğurlu ve eşi Hilal Hanıma,
ablası Ulviye Hanıma, ev sahiplerine yardımcı olan Hale ve Mustafa Gür'e, Yaşar ve Fehmi
Ersoy’a, İsmail Uğurlu'ya ve eşim Düzay Bildirici'ye, her türlü desteğin yanında bize
gazetesinde sayfa ayıran Mustafa Bahçıvan'a tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim.
(18.04.1994 YENİ MERAM)
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HOROZLUHAN’DA KONYA LİSELİLER TOPLANTISI
Hüseyin KÖROĞLU
Horozluhan 750 yıl ayakta kalmayı başarmış Selçuklu eserlerinden biri, eskiden kervanların
konup göçmesine hizmet ediyordu, şimdilerde yabancı ve yerliler doluyor. Turistik lokanta,
moda adıyla restoran. Önce mutlu bir birleşmeyi kutlamak için gelmiştim. ikiyüzelli kişilik bir
düğün davetlilerini rahatça ağırlamıştı. Dün de mutlu bir buluşma Horozluhan'da
toplanmamıza vesile oldu. Konya Lisesi'nden 1956-1957 yılında diploma alanlar bir araya
gelmişlerdi. Aradan yarım yüzyıla yakın bir zaman geçmiş, devre arkadaşları Anadolu'nun
türlü şehirlerine dağılmışlardı. Otuzyedi yıl sonra bir araya gelip anılarını tazeleyecek, birlikte
yemek yiyeceklerdi. Bunun için tarihi, eski bir mekanı, Horozluhan'ı seçmeleri çok yerindeydi.
Toplantının girişimcileri Dr. Kamil Uğurlu ve Mehmet Bildirici’dir. Fizik öğretmenleri olarak bizi
de çağırmak nezaketini gösterdiler. Beden Eğitimi Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı
Sabahattin Şengün Bey île biz ikimiz hayatta kalan hocalarıydık. 1956 yılında Konya
Lisesi’nde görev yapan öğretmenlerin çoğu fani dünyadan ayrılmışlardı. Onları rahmetle
andık. Sabahattin Bey görevi gereği yatılı okulda uzun süre kalıyor ve öğrenci yaşamının
içine giriyordu. Anılarda adı çokça geçiyordu. Tarihi lisenin 1940 yılı mezunu olmam
nedeniyle 54 yıllık eskiliğimle 37 yıllık mezunların ağabeyi sayılırdım.
Çağrılanlarla Dr. Kamil ve İsmail Uğurlu kardeşlerin Aşkan'daki villalarının bahçesinde
toplandık. Güneşli bir bahar gününde lise anılarını dinliyoruz. Mustafa Bahçıvan 1957
Haziranında takıntısız mezun olanları su dolu havuza nasıl attıklarını anlattı. Bunların
arasında Mehmet Bildirici de vardı. Ama üzerinde yegane yeni giysisi olduğundan eski
elbisesini giyip gelmek için izin istedi, gelince havuza atıldı.
Lise Müdürü Selman Erdem olaya el koydu, isteği üzerine atıldığı anlatılınca olay tatlıya
bağlandı. Uğurlu kardeşlerin yemek ikramından sonra Horozluhan’a gitmek üzere yola çıktık.
Adana, İzmir, İstanbul, Ankara'dan gelenlerle Konya'dan eşleriyle sayıları elliyi buluyordu.
Konya Liseliler Horozluhan'ın tarihi yapısı içinde bir araya geldik. Masalarda ve masalar
arasında söyleşiler yapıldı yenilip içildi. Gazinonun müşterileri de havamıza uydular. Şiirler,
şarkılar, oyunlarla hasret giderildi. Servis, yemekler, mezeler... her şey güzeldi. Gece
yarısından sonra evimize dönerken mutluyduk eski öğrencilerimle kucaklaşma, öpüşme
fırsatı bulduğumdan sevinçliydim. Yeniden bir araya gelecek, daha doğrusu gelecek miydik?
Tanrı bilir.
Selçuklu Sultanı 2. İzzettin Keykavus döneminde sarayın giysici başı (camedar) Eşedüddü
Ruzbe bu hanı 1248 yılında yaptırmıştı. Adı Ruzbe Hanı idi, halk bunu söylenişi kolay olan
Horozlu hana dönüştürdü. Aslında yapıya han demek doğru değil, Ruzbe Kervansarayı
demek gerekir. 28 x 30 m kervansaray kesme taştan yapılmıştır. Damını dört sıra dizilmiş 16
kolon taşıyor. Eskiden Kervansaraylara Arap, Acem, Ceneviz ve Venedikli kervancılar üç gün
ücretsiz konaklardı. Ama girişte %10 gümrük resmi alınırdı, bu da devletin önemli bir gelir
kaynağını oluştururdu.
Şimdilerde Kervansaray 600 kişiye hizmet verecek kapasitede. Restoreden sonra tarihi
atmosferi içinde bugünü yaşamak isteyenlere temiz, hesaplı hizmet veriyor. Asıl bizi
sevindiren 750 yıllık ata mirası yapının bugünde yaşaması, eski görevine benzer bir görevi
üstlenmesi kendine bakım ve onarım kazanmasıdır. O artık ölü bir yapı değildir, canlı bir
eserdir...
(YENİ MERAM Nisan 1994)
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RAHMETLİ HOCAMIZ ARİF ŞAHAP ÖKTEN
Hüseyin KÖROĞLU
Konya Lisesinin en eski müzik öğretmenlerinden Arif Şahap Bey'in İstanbul'da 90 yaşında
öldüğünü Yeni Konya'da okudum. Tarihi lisemizin sayıları çok azalmış eski hocalarından biri
daha fani dünyadan bir yıldız gibi kaydı gitti. Biz onu 1889 yılında açılan Konya Lisesi'nin eski
öğrencileri olarak, okulumuzun marşını söylerken daima anacağız ve rahmet dileyeceğiz.
Ufkunda tarihin en güzel sesi

Yükselen bir yuvadır Konya Lisesi

Söz yazarı şair ve yazar 1905 doğumlu Nedim Güntel'i de ihmal etmeyeceğiz.
Konya Sultanisi'nin ilk musiki öğretmeni Bahaeddin (Özsoy) Bey idi. O da Arif Şahap Ökten
gibi çelebilerdendi, yani Mevlana soyundan geliyordu. Bilindiği gibi Mevlevi tarikatında ayin
müzik ve rakslıdır ve sema adını alır. Mevleviliğin temel öğelerinden biri müzik, ney, kudüm,
keman... öteki semadır. Bu nedenle Mevlevilerin kulakları dolgun, müziğe yatkındır. Mutrip
heyeti (çalgıcılar) yada dışarıdan çağrılan musiki üstatları dergahta kurs açarlar meraklılara
usül ve makam dersleri verirler, bir müzik aleti çalmayı öğretirlerdi. Dergah kapatılınca müzik
bilgisi olan çelebiler Konya'daki okullarda müzik öğretmeni olarak görev yaptılar. Bahaddin
Özsoy Sultani ve Erkek Öğretmen Okulu'nda 1920'den 1925 yılma kadar çalıştı. İsmet Paşa
ilkokulunda 1930'lu yıllarda bizim hocamız oldu.
Arif Şahap Bey öğretmen yetiştiren bir okuldan mezun olmadığından öğretmenlik
yapabilmesi için ehliyet imtihanını başarması gerekiyordu. Ankara'da girdiği imtihanda üstün
başarı gösterdiğinden Konya Kız ve Erkek okullarına 1924'de musiki muallimi olarak atandı.
Hocamız yetenekli ve çalışkan olduğundan kısa sürede kendini yetiştirdi. Ankara'da ilk
konservatuar sayılan Musiki Muallim Mektebi mezunları düzeyini aştı. 1935 yılında Erkek
Muallim Mektebi kapatılınca Konya Lisesi'nde görev verildi ve bu görevi 1951 yılma kadar
sürdü. Hocamız lisede, halkevinde orkestralar kurarak Konya'da müzik etkinliklerine önderlik
ediyordu.
O sıralarda yani 1935'li yıllarda Arap, Acem, Rum'dan alınan geleneksel Osmanlı musikisinin
Türk ulusunun musikisi olamayacağı, modem ve evrensel müziğin benimsenmesi gerektiği
savunuluyordu. Bu savda bulunanlar Atatürk'ü etkileyerek Türkiye radyolarından geleneksel
müziğin yayınını yasaklattılar. Arif Şahap Bey de Lise Müdürü Süleyman Acar’ı etkileyerek
yatılı öğrencilere hoparlörle radyo ve pikaptan yapılan müzik yayınlarında yalnız batı
müziğine yer verdirtti. Hocamız öğrencilerin kulaklarını batı müziğine alıştırmak için derslerde
gramofon ile plaklar dinletirdi. Daha sonra evrensel müziğe geçişin yasaklarla ve
zorlamalarla sağlanamayacağı, Türk musikisinin ulusun öz musikisi olduğu anlaşıldı ve
yasaklar kaldırıldı.
Arif Şahap hocamız inancından sapmadı, batı müziğinde karar kıldı. Yedek Subay, Konya
Lisesi, Vefa ve Çamlıca Kız Liselerinin marşlarını besteledi. 1966 yılında emekliye ayrıldı.
Verdiği özel derslerle varlıklı ve onurlu yaşamım 1995 yılı başlarında noktaladı. Örnek
alınacak saygıdeğer bir hocamızdı. Tanrı rahmetini eksik etmesin.
(Yeni Konya 20.01.1995)
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GÜZİN ATADRMİR’İN MEKTUBU
Mehmet BİLDİRİCİ
Güzin Hanımefendi, Konya Lisesi’nin yaşayan en eski öğretmenlerinden olup, Ankara’da
emeklilik yaşamını sürdürmektedir. Kendileri Konya’nın seçkin bir ailelerinden birinin kızı, ve
Konya Lisesi’nin ilk kız öğrencilerindendir. Güzin Hanıma mektup yazarak o günler hakkında
bilgiler sordum. Konuya gayet önem vererek tüm sorularıma nazik bir mektupla karşılık
vermişlerdir.
Bu bilgiler pek çok konuda Konya’nın ve Konya Lisesi’nin bazı bilinmeyen noktalarına
aydınlık getirdiğinden bir özetini yazmayı faydalı olur diye düşünüyorum. Güzin Hanım, ailesi,
öğrencilik yılları için şunları yazmaktadır.
Babam Celaleddin Ali İmer Konya Lisesi’nde öğretmen idi. Ben ağabeylerim Yüksek Ziraat
Mühendisi Sabahaddin İmer (Sencer İmer’in babası), Makine Kimya Kurumu Sağlık Dairesi
başkanı Dr Oğuz İmer, kardeşim eski Konya Milletvekili Kubilay İmer hep Konya Lisesi
mezunlarıyız.
Konya Lisesi’ne ilk kız öğrencilerin ilk 1935-1936 yılında alındığını sanıyorum. Ben okurken
kız öğrenciler vardı. Ben lisenin 1942 yılı mezunuyum. Yüksek Elektrik Mühendisi Sırrı
Sandıkçı, Diş Hekimi Seyit Birlik, Dr. Süleyman Şeker, Eczacı Adil Karaağaç hatırladığım
sınıf arkadaşlarım.
1934-1935 yıllarında babam Celaleddin Ali İmer yanında, coğrafya öğretmenim Müzeyyen
Erensoy, tarih öğretmenimiz Nezahat Hanım, kimya öğretmenimiz İhsan Hanım Konya
Lisesi’nin ilk bayan öğretmenleri idi.
O yıllarda Avrupa’ya öğrenci göndermek için açılan imtihanlarda en başarılı Konya Lisesi
öğrencileri idi. Ben Konya Lisesi’ni 1942 yılında bitirdikten sonra, 1943-1946 yıllarında aynı
okulda Fransızca öğretmenliği yaptım. Daha sonra Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Fransız Filolojisi’ni bitirdim.
Eşim Prof. Dr. Hamdi Ragıp Atademir, ağabeyleri Prof Dr. Saip Ragıp Atademir eski Konya
Lisesi Müdürlerinden Samih Ragıp Atademir hep Konya Lisesi mezunlarıdır.
Eşim Hamdi Ragıp Atademir medresede okurken, medreselerin kapanması üzerine liseye
nakledilmiş ve Konya Lisesi’ni 1928 yılında bitirmiştir. Devletin açtığı sınavları kazanarak
Fransa’ya gönderilmiş, orada felsefe öğrenimi görmüştür. Üniversiteye intisap etmeden önce
1935-1939 yılları arasında Konya Lisesi felsefe öğretmenliği yapmıştır. 1942 yılında Doçent
ve 1949 yılında Profesör olan Atademir, öğretim üyeliği yanında 1950-1960 yılları arasında
Demokrat Parti’den Konya Milletvekili seçilmiştir. Telif ve tercüme pek çok eseri vardır.
Ben ise 9 yıl Hacettepe Üniversitesi Temel Fransızca Bölümü başkanlığı yaptıktan sonra
eşimle aynı üniversitede olmak için Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne geçtim, 1985
yılında emekli oldum.
Kendilerine verdiği bu bilgiler için teşekkür ediyor. Sağlıklı yaşam diliyorum.
(YENİ KONYA 03.05.1995)
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MUAZZEZ VE TURGUT KARGALIK’I ZİYARET
Mehmet BİLDİRİCİ
Muazzez ve Turgut Kargalık, Konya Lisesi’nin en parlak ve geniş bölgeye hizmet verdiği
önemlerde bizleri yetiştirmiş iki değerli öğretmenimizdir. Yaşları ellinin altında olanlar için
kendilerini tanıtmanın uygun olacağını düşünüyorum.
Muazzez Hanım, İstanbul’da doğdu. Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve
Edebiyatı bölümünden 1946 yılında mezun oldu. Konya Lisesi Müdür Yardımcısı Turgut
Kargalık’ın eşidir. Turgut Bey ile Ankara’da öğrenci iken 1943 yılında evlendi.
İlk öğretmenliğine Konya Lisesi’nde başladı ve 1962 yılına kadar devam etti. Daha sonra
1962-1967 yıllarında Ankara Gazi Lisesi’nde, 1967-1977 yıllarında da Bahçelievler
Cumhuriyet Lisesi’nde öğretmenliği sürdürdü. 1977 yılında emekli oldu.
Kargalık çiftinin 1946 doğumlu Behcet ve 1952 doğumlu Ayşegül isimli kızı bulunmaktadır.
Eşini 2000 yılında kaybettikten sonra kışları Ankara Bahçelievler, yazları İstanbul Kartal’da
emeklilik yaşamını sürdürmektedir.
Uzun yıllar sonra 1995 yılı Nisan ayında Ankara’da ki zevkle döşenmiş evlerinde kendilerini
eşim ile ziyaret ettik. Bize yakın ilgi gösterdiler. Eski günlere ait anılarını anlattılar, çeşitli
liselerde görev yaptığım halde Konya Lisesi öğrencilerinin ilgisini diğerlerinden görmediğini
belirtti. Eski fotoğrafları gösterdiler. Hocam eşimin Fransızca öğretmeni idi, eşime iki kardeş
derse hep geç geldiklerini de belirtti!!!
Unutamayacağımız bu ziyarette, Muazzez Hanım’ın biz öğrencileri çok sevdiğini öğrendik,
bizlerin aramızda toplandıklarımı duydu ve bizlere hiç unutamayacağımız aşağıdaki öğüdü
verdi.
“BİRBİRİNİZE SOKULUN, BİRBİRİNİZDEN AYRILMAYIN, BİRBİRİNİZE YARDIMCI OLUN”
Bu iki değerli öğretmenimizin bu sözlerini selamlarını yaşı 50 civarında olan eski
öğrencilerine aktarıyor, sağlıklı yaşam diliyoruz.
(YENİ KONYA 09.05.1995)
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HAVFİ KENDİ’NİN ARDINDAN
(COĞRAFYA ÖĞRETMENİ)
Mehmet BİLDİRİCİ
Konya Lisesi’nde uzun yıllar görev yapmış Coğrafya öğretmeni Havfi Kendi’yi 28 Haziran
1995 günü kaybetmiş bulunuyoruz.
Havfi Kendi, öğretmen, araştırmacı yazar İbrahim Aczi Kendi’nin oğludur. Babasının görevli
bulunduğu Isparta Barla’da dünyaya geldi. Konya Lisesi mezunudur. 1935 yılında yeni açılan
Ankara Dil Tarih ve Coğrafya fakültesinin ilk öğrencilerindendir. Buradan mezun olup
Coğrafya öğretmeni olmuştur.
1942-1960 yılları arasında Coğrafya derslerini yürütmüş, 1960 yılında Ankara Balkiraz
Lisesi’ne atanmış, Ankara’da emekli olmuştur. Derslerinde çocuklar hareketli CEVVAL olun
sözünden, esinlenerek öğrencileri tarafından ona CEVAL ismi takılmıştır.
Havfi Kendi’nin, babası İbrahim Aczi Kendi (1882-1965) Konya İdadisi’nin 1900 yada 1901
yılı mezunudur. Oğlu Sezer Kendi’de Konya Lisesi 1956 yılı mezunu olduğuna göre, üç nesil
Konya Lisesi mezunudur.
Son yıllarını Konya’da bağ evinde geçiren öğretmenimizi zaman zaman ziyaret ettim. Bir
defasında hocam konuşmadan yanımızda oturuyordu, biraz rengi kızarmış olacak ki gayri
ihtiyarı elimi yüzüne sürdüm, alev alev yanıyordu. Eşim hemen derece koydu, ateş 39
derece, tesadüfen o akşam kızım Konya SSK hastanesinde nöbetçi eczacı idi. Hemen gidip
iğne getirdim, komşusu iğne yaptı, hocam rahatladı.
Son bayram ziyaretimde hocama pijama yerine takım elbiseleri giydirilmiş, o şekilde yatağa
yan odada uzanmış yatıyordu. Önce girdim ve hocanın kulağına Bildirici diye bağırarak
seslendim. Sonra salonda oturduk pişirilen kahveleri içtik. Ayrılırken tekrar odaya girdim ve
gideceğimizi söyledim. Çok hasta idi bu arada bir şeyler kurmuş konuşmaya başladı. “ben
seni iyi yetişsin, iyi çalışsın diye zayıf verdim, iyi öğrenciydin gibi ağzının içinden bir şeyler
daha söyledi, anlayamadım” son görüşümüz imiş !!!!
Havfi hocamız 28 Haziran 1995 günü aramızdan ayrıldı ve Üçler mezarlığında babası yanıda
toprağa verildi.
Merhuma Tanrı’dan rahmet eşi emekli öğretmen Kadriye Kendi ve ailesine başsağlığı dilerim.
(YENİ KONYA 03.07.1995)
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BİYOLOJİ ÖĞRETMENİMİZ FEHİME BİREKUL
Mehmet BİLDİRİCİ
1995 yılı Kasım ayının başlarında, İstanbul’da yaşayan Konya Lisesi 1957 yılı mezunları olan
eşleri ile 20 arkadaşımız bir arada olduk. Bu toplantıya aynı dönem mezunu eşim Düzay
Bildirici ile katıldım.
Benim yardımlarım ile İsmail Uğurlu’nun davetlisi olduğumuz Kumkapı’da bir lokantada
gerçekleşen toplantıda en dikkat çeken isim 40 yıl öncesinin biyoloji öğretmeni Fehime
Birekul idi. Uzun yıllardan sonra bizi yetiştiren öğretmenlerimize olan minnettarlığımız ve
onların bizi olan sevgisi bizi bir araya getirdi.
Fehime Birekul 1950-1958 yıllarında Konya Lisesi biyoloji ve jeoloji öğretmeni idi. Halen
kışları Kızıltoprak (Kadıköy), yazları ise Sedef Adası’nda emeklilik günlerini geçirmektedir.
Biyoloji ve jeoloji o yıllarda zorlandığımız derslerdi. Hocamıza bunu hatırlattığımda: “Sizleri
kendi çocuklarım gibi seviyor, hepinizin doktor olmasını istiyordum” diye yanıt verdi.
Hocamız biz öğrencilerin görgü ve bilgisini artırmaya çok önem verir ve bunun için geziler
düzenlerdi. 1956 yılında onun düzenlediği Ankara gezisine katıldım. Ankara’ya ilk
gidiyordum. Hocamız iki gün içinde o kadar yer gezdirdi ki bunların nasıl iki güne sığdığına
bugün bile hayret ediyorum. Bu gezide Devlet Opera binasında operaya bile gittik. Ama bir
arkadaşa uyarak operadan kaçtık!!!
Fehime Hanım en sevdiği hocası Curt Cosswig’in üniversite için yazdığı kitaplarından ders
anlatırdı. Biz de Türkiye’ye çok hizmetleri olmuş bilim adamını hiç unutmadık. Curt
Cosswig’in en sevdiği öğrencilerin başında Fehime Hanım geliyordu. Onun asistanı olmak
istemiş, ancak bu ailevi sebeplerden dolayı mümkün olamamıştır. Türk bilim adamları da
Cosswig’i unutmamışlar, Beyşehir’in bir adasındaki ilk defa görülen küçük bir canlıya onun
adını vermişler onu ölümsüzleştirmişlerdir.
Zooloji Profesörü Cosswig ve eşi Leonore Türkiye’yi çok sevmişler ve İstanbul Aşiyan
mezarlığında toprağa verilmişlerdir. Çok ilginçtir, eşinden sonra ölen ve onun yanında
toprağa verilmek isteyen Cosswig vasiyetnamesinde cenazesinde bulunmasını istediği
kişileri de yazmıştır. Çok az sayıdaki bu kişilerden biri de Fehime Birekul’dur.
(YENİ KONYA 30.11.1995)
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ESKİ LİSE MÜDÜRÜ SELMAN ERDEM TARAFINDAN
YAZILMIŞ FELSEFE, SOSYOLOLİ, PSİKOLOJİ DERS KİTAPLARI
Mehmet BİLDİRİCİ
Konya Lisesi’nin 1954-1959 yılları arasında müdürü olan ve daha sonraki yıllarda Milli Eğitim
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, Öğretmen Okulları Genel Müdürü olan Selman
Erdem’in emeklilik yaşamını İstanbul’da geçirdiğini biliyor, yılbaşı telefonla görüşebiliyordum.
Bu defa İstanbul’a gidişimde, eşim emekli öğretmen Düzay Bildirici ile kendilerini ziyaret ettik.
Konya Lisesi 1957 mezunlarının İstanbul’daki toplantısına davet ettik. Ancak daha önceden
belirlenmiş programları olduğu için katılamamışlardır.
Eşi gene Konya Lisesi’nin fizik öğretmenlerinden Nezahat Hanım ile birlikte, biz eski
öğrencilerini İstanbul Erenköy’deki zarif döşenmiş evlerinde kabul ettiler. Uzun yıllar sonra
yapılan sohbet bizlere derin haz verdi. Değerli felsefe ve sosyoloji öğretmenimiz kibar ve zarif
hareketleri ile o yılların öğrencileri arasında derin etkiler bırakmıştı.
Öğretmenimiz son yıllarda liseler için FELSEFE, SOSYOLOJİ, PSİKOLOJİ kitaplarını
yayınladı. Ben daha önce bunları alıp tek tek okumuştum. Çünkü daha önce bana Felsefe
kitabını imzalayıp armağan olarak göndermişti. Bunlardan lise öğrencileri yanında biz
yetişkinlerin de öğreneceği çok şeyler vardır. İçinde öyle paragraflar var ki sanki bir kitap
orada özümlenmiş. Bu ziyaretimizde hocam bakanlığa sunduğu özgeçmişini verdi.
Düşünmeyi sevenlere ve eski öğrencilerine mutlaka okumalarını öneririm. Ayrıca eski
öğrencilerinin hocamızın 1974 yılından bu yana İstanbul’da emeklilik yaşamını sürdürdüğünü
öğrenmelerinin onları mutlu edeceğini düşünüyorum.
(YENİ KONYA- 01 Aralık 1995)
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KONYA LİSESİ YAZILAR (1996-2006)
1996 -2006

İngilizce öğret. Mukbil Ertunç-A.Özer Mehmet Bildirici
Lisenin hayattaki eski öğretmenleri “
Nihal ve Hikmet İlaydın
“
Nihal İlaydın’ı ziyaret
“
Nurhayat Evci’yi ziyaret
“
Dr. Teoman Bilge
“

Yeni Konya
Yeni Konya
Yeni Konya
Yeni Konya
Yeni Konya
Yeni Konya

10.02.1996
17.02.1996
23.06.1996
12.10.1996
26.10.1996
28.11.1996

1997 YILI
Lütfi Tongur ve eski marşlar
Mehmet Bildirici
Celaleddin Ali İmer
“
Konya Lisesi bayan öğretmenleri
“
Şevki Tortoş
“
Korukent Toplantısı
“
Sadrettin Karatay’ın mektubu
“
Mimar Muzaffer Erdoğan’ın mektubu “
Konya Lisesi’nin tanınmış öğretmenleri “
Faik Soyman’ın tercüme-i hali
“

Yeni Meram
Yeni Meram
Yeni Meram
Yeni Meram
Yeni Meram
Yeni Meram
Yeni Meram
Yeni Meram
Yeni Meram

29.03.1997
05.04.1997
05.04.1997
12.04.1997
1997
23.08.1997
13.09.1997
01.11.1997
08.11.1997

Vedat Vefa
Mustafa Topbaş
Lütfi Tongur’un ardından
Korukent toplantısı
Kervan dergisi Nail V şiirleri
Yunus şiirinden yaklaştırmalar

1998-1999 YILLARI
Mehmet Bildirici
Yeni Meram
“
Yeni Meram
“
Yeni Meram
“
Yeni Meram
“
Muğla Devrim
“
Yeni Gazete

2000-2006 YILLARI
Enver Erler
Mehmet Bildirici
Yeni Gazete
Turgut Kargalık
“
Yeni Gazete
Hikmet İlaydın Makaleler
“
Yeni Gazete
Korukent 2001 yılı toplantısı
“
Yeni Gazete
Ata Karatay’ı ziyaret
“
Çağrı Dergisi
Fransızca öğretmeni Ahmet Bey
“
Yeni gazete
Türkçe Öğretmeni Raşit Usman
“
Yeni Gazete
Konya Liseliler Korukent toplantısı “
Yeni Meram
Konya Liseli ve Nostaljik bir gece A. Rıdvan Bülbül
Yeni Meram
Mehmet Ferit Uğur’un anıları
Mehmet Bildirici
Çağrı Dergisi

20.11.1998
06.03.1999
10.04.1999
10.07.1999
06.08.1999
04.12.1999

16.01.2001
17.04.2001
24.04.2001
27.07.2001
Ekim 2001
09.10.2001
16.10.2001
10.12.2002
Ocak 2003
Ocak 2006
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KONYA LİSESİ’NİN İLK İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ
MUKBİL ERTUNÇ, AYTEN ÖZER
Mehmet BİLDİRİCİ
Konya Lisesi, Konya İdadisi olarak 1989 yılında öğrenime açıldı. Bu eğitim kurumunda çeşitli
yabancı diller okutulmuştur.Kuruluş yıllarında Fransızca ve Arapça bulunurken zaman zaman
Farsça’ya da yer verilmiştir. İkinci Dünya savaşı öncesi Almanca’ya yönelim olmuştur. Bugün
çok yaygın olan İngilizce diline o yıllarda rastlamak mümkün değildir.
İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ekonomik ve politik dengelere bağlı olarak bütün liselerde
ve arada Konya Lisesi’nde İngilizce hızla ortaya çıkmış ve bugün hemen hemen tek okutulan
yabancı dil haline gelmiştir.
Konya Lisesi’nin ilk İngilizce öğretmenlerinden biri Mukbil Ertunç’tur. Bizlerin öğretmenleri olan
Mukbil Ertunç ve Ayten Özer bu konuda öncü öğretmenlerdir.
Halen İstanbul Kadıköy’de emeklilik yaşamlarını sürdüren bu öğretmenlerimizin kısa hayat
hikayelerini sunacağım.
Mukbil Ertunç 1925 yılında Denizli’de doğdu. Denizli Lisesi’nden ve 1948 yılında Ankara Gazi
Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü’nden mezun oldu. Konya Lisesi’nin ilk kadrolu İngilizce
öğretmenidir. Felsefe öğretmeni Semahat Hanım ile evlendi. 1962 yılında Ankara Yıldırım
Beyazıt Lisesi’ne atandı ve Devlet tarafından Amerika’da Georgetown Üniversitesi’ne öğrenim
için gönderildi. 1965 yılında buradan mezun oldu ve yurda döndü. Ankara Gazi Eğitim
Enstitüsü’ne öğretim elemanı olarak atandı, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde çalıştı. Daha
sonra Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim dalında görev yaptı ve buradan
1983 yılında emekli oldu.
Diğer İngilizce öğretmenimiz Ayten Özer, 1929 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini,
İstanbul Fatih ve Eskişehir’de tamamladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünü
bitirdi. İlk olarak Konya Lisesi’ne öğretmen olarak atanmıştır. Daha sonra 1959-1965 yılları
arasında Konya Atatürk Kız Lisesi’nde görev yapmıştır. Buradan İstanbul’a atanmış Göztepe
Deneme Lisesi’nde çalışmış, buradan 1975 yılında emekli olmuştur. Konya Sanat Okulu
Matematik öğretmeni İbrahim Özer ile evli idi. İki kızı olan Ayten Özer Kadıköy’de emeklilik
yaşamını sürdürmektedir.
Kendilerinden çok şey öğrendiğimiz değerli öğretmenlerimizi saygı ile anıyor, yaşamlarını
sağlıklı sürdürmelerini diliyorum.
(YENİ KONYA KIRKAMBAR 10.02.1996)
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KONYA LİSESİ’NİN HAYATTA OLAN ESKİ ÖĞRETMENLERİ
Mehmet BİLDİRİCİ
1940’lı ve 1950’li yıllarda Konya Lisesi’nden çok başarılı öğrenciler yetişmiş ve önemli görevler
üstlenerek ülkeye hizmet etmişlerdir. Bu başarının elde edilmesinde eğitim kadrosunun büyük
özverisi olduğu açıktır.
Konya Lisesi eski öğretmenlerimiz hakkında , değerli hocam Hüseyin Köroğlu’nun “Konya
Lisesi tarihi” adlı eserinde kısa bilgiler bulunmaktadır. Ben bu yazımda 1950 yılı öncesi görev
almış ve bugün hayatta olan öğretmenlerimizin kısaca kim oldukları ve nerede yaşadıklarını
inceleyeceğim. Bu değeli kişiler şöyle;
PERTEV NAİLİ BORATAV (1907)
1931-1936 yılları arasında Edebiyat ve Türkçe öğretmenidir. Tanınmış folklor araştırmacısı olan
Boratav halen Paris’te yaşamaktadır.
MUSTAFA ÇETİNER (1913)
1937-1943 yılları arasında Edebiyat ve Türkçe öğretmenidir. Arkadaşımız Sezer Çetiner’in
babasıdır. İstanbul Yeşilyurt’ta yaşamını sürdürmektedir.
GÜZİN ATADEMİR (1923)
1942-1946 yıllarında Fransızca öğretmenidir. Mevlana soyundan Konya Lisesi öğretmeni
Celaleddin Ali İmer’in kızı, Prof Dr. Hamdi Ragıp Atademir’in eşidir. Ankara’da yaşamını
sürdüren Atademir ile haberleşmemiz devam etmektedir.
NİHAL İLAYDIN (BARUTÇUOĞLU) (1923)
1945-1955 yılları arası Fransızca öğretmeni olan İlaydın, daha sonra eski Konya Lisesi Müdürü
Hikmet İlaydın ile evlenmiştir. Kışları Ankara’da yazları Marmaris’te emeklilik yaşamını sürdüren
Nihal Hanım ile haberleşmemiz devam etmektedir.
MUAZZEZ KARGALIK (1923)
1946-1962 yılları arasında Fransızca öğretmenimi olan Muazzez Hanım, aynı yerde Fransızca
öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Turgut Kargalık ile evlidir.
TURGUT KARGALIK (1915)
1947-1961 yılları arasında Fransızca öğretmeni ve Müdür Başyardımcısı’dır. Kargalık çifti
Ankara’da yaşamlarını sürdürmektedir. Kargalık çifti ile haberleşmemiz devam etmektedir.
MUKBİL ERTUNÇ (1925)
1948-1962 yılları arası İngilizce öğretmenidir. Eşi felsefe öğretmeni ile İstanbul’da yaşamlarını
sürdürmektedirler. Ertunç çifti ile haberleşmemiz devam etmektedir.
Eski öğrencileri olarak hepsine sağlıklı yaşamlar diliyoruz.
(YENİ KONYA KIRKAMBAR 17.02.1996)
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KONYA LİSESİ’NDEN ANILAR
NİHAL VE HİKMET İLAYDIN
Mehmet BİLDİRİCİ
Elli yıl öncesi Konya Lisesi, Türkiye’nin saygın ve sayılı eğitim kurumları arasında idi. Bu ise iyi
bir eğitim kadrosuna sahip oluşundan kaynaklanıyordu.
Bu yazımı o yıllarda hizmeti bulunan Fransızca öğretmeni Nihal İlaydın (Barutçuoğlu) ile değerli
eşi Koyma Lisesi’nin eski Müdürü Hikmet İlaydın’a ayırmış bulunuyorum. Burada sunacağım
bilgiler hocamız Nihal İlaydın’ın lütfedip gönderdiği mektuptan alınmıştır.
Hikmet İlaydın 1914 yılında Muğla’da doğmuştur. Konya Öğretmen Okulu mezunudur. İstanbul
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1936 yılında mezun olmuştur. Önce Gaziantep
ve İzmir’de öğretmenlik yapmış, 1948 yılında Konya Lisesi’ne atanmıştır ve 1948-1949
yıllarında kısa bir süre Konya Lisesi Müdürü olmuştur.
Konya Lisesi’nden Milli Eğitim Bakanlığına Müfettiş olarak atanmıştır. Talim Terbiye Kurulu
üyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olmuştur. Bir süre Almanya’da bulunan İlaydın, dört
yılda (1960-1964) İran’da kültür ateşeliği görevinde bulunmuştur. 1967 yılında emekliye ayrılmış
ve 1991 yılında hayata gözlerini yummuştur.
Farsça, Almanca dillerini bilen İlaydın, Divan Edebiyatının en önde gelen uzmanlarından idi.
İran edebiyatının tanınmış şairlerinden SADİ’nin Gülistan ve Bostan adlı eserlerini Türkçe’ye
çevirmiştir. Ayrıca Türk edebi sanatları ile ilgili el kitabı (manuel) niteliğinde “Nazım” adlı yayını
bulunmaktadır.
Nihal İlaydın hakkındaki bilgiler şöyledir. 1922 yılında Antakya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Romanoloji grubunun, İspanyolca Bölümü’nde eğitim görüyor. 1945-1955
yılları arasında Konya Lisesi Fransızca öğretmenliğine atanıyor.
1955 yılında Ankara’ya gidiyor, Milli Kütüphane’de kısa bir süre çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu’nda mütercimlik ve müdürlük görevlerinde bulunuyor. Yedi yıl Turizm
Yüksek Öğretmen Okulu’nda Fransızca derslerini yürütüyor, kurslara katılıp İtalyanca öğreniyor,
gerekli sınavları geçip belge alıyor ve Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde “İtalyan Dili ve
Edebiyatı” derslerine giriyor.
1965 yılında edebiyatçı Hikmet İlaydın ile evleniyor. Aynı zamanda Farsça’da öğreniyor. 1976
yılında emekli oluyor. Eşinin 1991 yılında ölümünden sonra kışları Ankara’da, yazları
Marmaris’te emeklilik günlerini geçirdi. Pirandello’nun iki tiyatro eserini Türkçe’ye çevirdi. Ayrıca
çeşitli tercümeleri de bulunmaktadır.
Kendilerini tanımak bu değerli bilgileri yaşı 60 civarında olan eski öğrencilerine aktarmak cidden
keyif verici bir uğraş…
(YENİ KONYA KIRKAMBAR 23.06.1996
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KONYA LİSESİ’NDEN ANILAR
İSTANBUL SEDEF ADASI’NDA FEHİME BİREKUL’U ZİYARET
Mehmet BİLDİRİCİ
Fehime Hanım 1950-1958 yılları arasında Konya Lisesi'nde biyoloji ve jeoloji öğretmenidir. Pek
çoğumuzun hocasıdır. 1995 yılı içinde İstanbul Kumkapı'da "Elliyedi Mezunları" olarak
yaptığımız toplantıya katılmış ve tekrar görüşme imkanı bulmuştuk. Bu toplantıda yazları
Sedefadası'nda kaldığını söylemiş, bizleri adasına davet etmişti.
Bu defa 14 Temmuz 1996 günü İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi, ilkokuldan bu yana tam
elli yıllık arkadaşım Prof. Dr. Ömer Alptekin, eşi Meral Hanım, oğlum İstanbul Teknik
Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Öztuğ Bildirici, kızım çiçeği burnunda Ankara ODTÜ mezunu
Özlem Bildirici ile birlikte hocamızı ziyaret ettik, elini öptük. Sevgili arkadaşımız İsmail Uğurlu,
Almanya'dan misafirleri olduğu için istediği halde katılamadı.
Hocanın evi Sedefadası'nın Anadolu yakasına bakan cephesinde iki katlı, kendisi üst katta, alt
katta ise kardeşi Sami Birekul oturuyor. Sedefadası, Marmara Denizi'nde Büyükada'nın hemen
arkasında çok sakin bir yer. Yüzyirmi civarında ev bulunuyor. Tabii bu sakinliğinde bir bedeli var,
adada ev yaptırmak çok zor, çividen çimentoya her şey karşıdan Kartal'dan getiriliyor. Çok zor
bir iş!! Hocam bunu gerçekleştiriyor. Büyük irade sahibi, zor işlerin insanı.... Hayran olmamak
mümkün değil...
Balkonda hocamın hazırladığı nefis böreklerle çay içmenin zevki bir başka idi. Kartal Pendik,
İstanbul'un tüm Anadolu yakası ayağımızın altında idi. Kardeşi Sami Bey akşamları ışıklar her
yıl daha kuvvetleniyor diyor. İstanbul'un nüfus artışı böyle gösteriyor kendini burada....
Fehime Hanım gençliğini ve Konya Lisesi'nde okuduğu yılları anlatıyor. Ailesinin Sivaslı, doğum
yerinin Konya olduğunu söylüyor. Çifte Merdiven Mahallesi'nde evleri, Hocacihan'da bağları
olduğundan bahsediyor.
Öğrencilerini, özellikle doktor olanları daha çok seviyor (Biz burada yaya kalıyoruz !!!)
Gençliğinde en büyük idealinin doktor, daha ilerisi Beyin Mütehassısı olup bir hastane açmak
olduğunu söylüyor.
Süleyman Acar'ın müdürlüğü zamanında Konya Lisesi öğrencisi olan hocamız, babasının
memuriyeti dolayısıyla Denizli Lisesi'nden mezun oluyor. Süleyman Acar'ın aşırı disiplinli
olduğunu vurguluyor.
"Derslere hocalarla birlikte girmek ve çıkmak zorunda idik, Müdür'ün gözü devamlı üzerimizde
idi, öğlenleri bütün kız öğrenciler bir yerde bulunmak zorunda idik. Doktor Rıfkı Tuygan'ın kızı
Peykan (Almanca öğretmeni, Razi Çeviker'in eşi), Süleyman Acar'ın kızı Mualla (Elektrik Yüksek
Mühendisi, 1977 yılında öldü), sınıf arkadaşım idi. Mualla ile aynı sırada otururken çok sıkıntılı
idim. her konuşma müdürün kulağına giderdi !!!
İstanbul'da okuduğu yıllarda babasının amcazadesi birinci Dünya Savaşı komutanlarından
Sivaslı Kurtcebe Noyan (1888-1951) Paşa ile ağabeyi Prof. Dr. Abdülkadir Noyan (1886-1977)
Paşanın himayesi altında olduğunu, hafta sonu ve tatillerini onların evinde geçirdiğini anlattı.
Hocamı daha yakından tanımak, kardeşi emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Sami Birekul, eşi
hanımefendi ile tanışmak, sohbet etmek büyük mutluluk verdi....
(YENİ KONYA- KIRKAMBAR 05.10.1996)
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KONYA LİSESİ’NDEN ANILAR
MARMARİS’TE NİHAL İLAYDIN’I ZİYARET
Mehmet BİLDİRİCİ
Nihal İlaydın (Barutçuoğlu) Konya Lisesi’nin 1945-1955 yılları arasında Fransızca öğretmenidir.
Kışları Ankara’da, yazları ise Marmaris’te yaşamını sürdüren Nihal Hanım ile mektup ve
telefonla görüşmelerimiz sürerken, bizleri Marmaris’e davet etmişti.
02 Eylül 1996 tarihinde eşim emekli öğretmen Düzay Bildirici ile Gökova Akyaka’daki evimizden
Marmaris’e gidip hocamızı ziyaret ettik. Hocamla bu yüz yüze görüşmemizde bizi çok sıcak
karşıladı. Özellikle derslerimize girmediği bizlerin sırf Konya Lisesi öğretmeni olarak kendisini
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yunus Nadi caddesinde turistik otellerin havuzlarının göründüğü evinin balkonunda eski
günlerinden konuştu, anlattı, zevkle dinledik…
Nihal Hanım’ın iki yabancı dilin uzmanı olduğunu (Fransızca-İtalyanca) biliyordum. Bu defa
başka dilleri de bildiğini hayretle öğrendim. Hocam 1922 yılı Antakya doğumlu, Hatay o yıllarda
Fransız yönetiminde olduğu için Fransızca’yı Fransızca dili ile eğitim yapan okulda öğreniyor.
Bir ara Türk okuluna gidiyor, orada eski yazıyı ve Osmanlıca ve Arapça’yı öğreniyor.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Romanoloji grubunun, İspanyolca Bölümü’nde eğitim
görüyor. 1945-1955 yılları arasında Konya Lisesi Fransızca öğretmenliğine atanıyor.
1955 yılında Ankara’ya gidiyor, Milli Kütüphane’de kısa bir süre çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu’nda mütercimlik ve müdürlük görevlerinde bulunuyor. Yedi yıl Turizm
Yüksek Öğretmen Okulu’nda Fransızca derslerini yürütüyor, kurslara katılıp İtalyanca öğreniyor,
gerekli sınavları geçip belge alıyor ve Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde “İtalyan Dili ve
Edebiyatı” derslerine giriyor.
Hocamız gerçekten bir dil uzmanı ve mütercim, batı ve doğu dilleri üzerinde karşılaştırma
yapmak için Farsça’yı da öğreniyor. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde bu dilden sınavları
geçiyor. Türkçe hariç üç batı dilinin (Fransızca, İspanyolca, İtalyanca) ve iki doğu dilinin
(Arapça, Farsça) dilinin uzmanı, hayranlık duymamak mümkün değil. Hala da bu yaşta boş
durmuyor. Eşi Konya Lisesi eski Müdürü, edebiyatçı Hikmet İlaydın’ın eski defterindeki yazıları
bugüne taşımaya çalışıyor. Böyle sarı deftere yazılan, zor okunan bazı metinleri gösteriyor.
Hocamız Konya’daki günlerinden söz ediyor. Lise’nin yanındaki Şükrü Doruk Reviri’nin
arkasında ki binada gene bekar diğer öğretmenlerle birlikte kaldığını, binanın delik deşik
olduğunu, zemindeki delikleri muşamba ile kapattıklarını anlatıyor. Şimdinin büyükleri olan eski
öğrencilerinden, hatta derslerine girmediklerinden büyük saygı gördüğünün belirtiyor. En
çalışkan öğrencilerinden birinin Konya’da Dr. Selahattin Saysel olduğunu söylüyor.
Önceleri çok disiplinli olduğunu daha sonraları biraz yumuşadığını itiraf ediyor. Nihal Hanım bize
sürpriz yapıyor, resim öğretmenimiz Nurhayat Evci ve eşini de davet ediyor.
Hocalarımı Gökova Akyaka’daki evimize davet ediyorum., maalesef gerçekleşmiyor. Kendisina
mutluluklar diliyor, 1997 yazında Gökova’da görüşmeyi umuyorum.
(YENİ KONYA -KIRKAMBAR – 12.10.1996)
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KONYA LİSESİ’NDEN ANILAR
MARMARİS’TE NURHAYAT EVCİ’Yİ ZİYARET
Mehmet BİLDİRİCİ
Nurhayat Evci, 1952-1959 yılları arasında Konya Lisesi’nde resim öğretmenimiz. Kendisinin
İstanbul Kadıköy’de yaşadığını biliyor, hakkında bilgi toplamak istiyordum. Marmaris’te Nihal
Hanımı ziyaretimizde bir sürpriz sonucu Nurhayat Hanım ve eşi Rıza Bey ile karşılaştık.
Kızlık ismi ile Nurhayat Uybadın 1929 yılında babasının görevli olduğu Erzincan’da doğdu. 1950
yılında İstanbul Güzel sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü bitiriyor, 1952 yılında Konya Lisesi
resim öğretmenliğine atanıyor, bizlerin öğretmeni oluyor. Konya’da hemşehrimiz Defterdar Rıza
Evci ile evleniyor. Rıza Bey’de 1936 Konya Lisesi mezunu bir büyüğümüz.
Nurhayat Hanım eşinin Bursa’ya atanması üzerine Konya’dan ayrılıyor. Bursa’da Namık Kemal
Sözeri adlı özel okulda resim derslerine giriyor, ama Konya’daki biz öğrencilerdeki disipline
uyumu bulamıyor. (Halbuki biz kendimizi yaramaz sanırdık !!!). İşin gerçek tarafı o yıllarda
öğrenci olarak gerekli resim malzemelerinden yoksunduk. Bir kurşun kalem ve defte kağıdı ile
derse geliyorduk, bu dersin zevkine varamadık.!! Ben de bunu belirtiyorum kendisine…
Bursa’da 1965-1977 yılları arasında Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü oluyor, burada zevkle
çalışıyor. Çok yararlı işler yapıyor. 1977 yılında emekli olup çok sevdiği İstanbul Fenerbahçe
semtine yerleşiyor.
Eski günlerden de söz ediyor. Nihal Hanım gibi, Şükrü Doruk Reviri arkasındaki binada
matematik öğretmenimiz Şükran Gözen ile bir süre kalıyor. Türk Hava Kurumu Başkanı Prof. Dr.
Attila Taçoy’u ve kaybettiğimiz arkadaşımız hukukçu diplomat Mehmet Tuygan’ı ailecek tanış
oldukları için çok iyi hatırlıyor. Mehmet Tuygan’ın çok zeki bir çocuk olduğunu özellikle belirtiyor.
Öğrencilerine anlayış ve sevecenlikle yaklaşan Nurhayat Hanım İstanbul’da Hüseyin Yaşat
Manav’ın tertiplediği “Konya Liseliler” toplantılarına katılıyor.
Eşi Rıza Evci’de Müdür Süleyman Acar’ın disiplinini hala üzerinde hissediyor. Yaz tatilinde Lise
Müdürü Süleyman Acar’ın “62 şapkan nerede?” diye bağırmasını unutamıyor.
Kışları İstanbul Fenerbahçe’de yazları Marmaris’te yaşamını sürdüren, bizlerle aynı yaşta gibi
görünen ve iki oğulları bulunan Nurhayat Hanım ve eşleri Rıza Beyefendi’ye sağlıklı günler
diliyorum. 1997 yılında Gökova-Akyaka’da buluşmayı diliyorum.
(YENİ KONYA KIRKAMBAR- 26.10.1996)

35

DOKTOR TEOMAN BİLGE’NİN (1938-1996) ARDINDAN
Mehmet BİLDİRİCİ
Teoman Bilge, Konya Ticaret Lisesi tarih öğretmenlerinden Arif Bilge’nin büyük oğlu, Konya
Milletvekili Turan Bilge’nin ağabeyi idi. Üç erkek kardeştiler. Aile olarak Bilge’ler Konya’nın
Akören ilçesindendir.
Teoman orta öğretimini 1956 yılında Konya Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Tıp Fakültesi’nde
okudu. Tıp doktoru oldu. Kadın doğum ihtisası yaptı, bir süre Konya’da çalıştı. Daha sonra
Almanya’ya gitti. Orada Alman asıllı Elizabet ile evlendi ve Duisburg kentinde serbest doktor
olarak görev yaptı. Elizabet sağlık personeli olduğu için birlikte çalıştılar.
Teoman ile 1957-196 yılları arasında İstanbul Aksaray’daki Konya Talebe Yurdu’nda birlikte
olduk. Lisede bizden bir dönem eski olmasına rağmen bizim dönem arkadaşları ile daha iyi
anlaşıyordu.
Teoman Almanya’da iken 1991 yılında kendisini ziyaret ettik. Eşim Düzay ve oğlum Öztuğ ile
dört gün misafiri olduk. Teoman Konya Talebe Yurdu’nda bizlere göre daha dindardı, ama
Almanya’da onu hacca gitmiş, dinine daha sıkı sarılmış olarak gördük. Gittiğimizde yaş günü idi,
ama kesin bira yasağı vardı.
Bizleri çok iyi ağırladı, sofrasında sadece kuşun sütü eksikti. Özellikle oğluma büyük ilgi
gösterdi, uzun dini konuşmalar yaptı. Geceleri sabahlara kadar eski günleri konuştuk. Gece
yarısı 3.00 sıralarında şu anlattığını hiç unutamıyorum.
“Teoman Konya Talebe Yurdu’nda yemek Komisyonu başkanı olmuş ve ilk gün herkese bol
balık çıkarmış,bende yemekten sonra, sağol Teoman bugün karnım doydu” demişim.
Elizabet’in ailesi Teoman’a çok saygılı idi, ama Teoman’ın aklı hep Türkiye’de, Konya’da,
Akören’de idi.
Teoman’ın tıp adamı olmasına rağmen sağlık problemleri vardı, herhalde tansiyondan olacak
yakınlarına çok çabuk sinirlenir, kızardı. Bir sineğin uçuşu bile kızmasına sebep olurdu. Ama
onun kızmaları, hepimizi çok sevdiğini bildiğimiz için bize dokunmaz, sevgi denizi içinde
kaybolurdu.
Bizim kaldığımız odada Elizabet’in her halde ileride okumayı düşündüğü çok geniş bir kitaplığı
vardı. Çok azı Teoman’a ait kitapların çoğu tarih ve dünya politikasına ait Almanca ve İngilizce
kitaplardı. Bunlar arasında dünyanın önde gelen politikacılarının anı kitapları vardı. Cihan
Sedat’ın, Gorbaçov’un, Nancy Regan’ın…..
Ellisekiz yaşında çocuksuz olarak hayata veda eden ve Konya’da toprağa verilen Teoman’ın
cenazesine İstanbul’da bulunduğum için katılamadım. Eşi Elizabet’e ve kardeşi Turan Bilge’ye
ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

(YENİ KONYA- KIRKAMBAR 28.11.1996)
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KONYA LİSESİ’NDEN ANILAR
LÜTFÜ TONGUR VE ESKİ MARŞLAR
Mehmet BİLDİRİCİ
Sayın Lütfü Tongur Konya Lisesi 1938 yılı mezunlarından değerli bir büyüğümüzdür. Benim lise
ile ilgili yazılarımı okumuş ve bana mektup yazmış, o yıllara ait kıymetli bilgiler ulaştırmıştır. Bu
konuda kendisine müteşekkirim. Verdiği bu bilgilerin kaybolmaması için Kırkambar’da
yayınlanmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Önce kendisini tanıtacak arkasından o yıllarda
çok söylenen iki marşı buraya yazacağım. Diğer bir yazımda onun verdiği bilgiler ışığında
Konya Lisesi’nin ilk öncü kız öğrencilerine değineceğim.
Lütfü Tongur 1918 yılında Simav’da doğmuştur. Konya’da Aile Fotoğrafhanesi’ni işletmiş ve o
günlerden pek çok tarihi fotoğraf bırakmış İbrahim Tongur’un oğludur. 1938 yılında en parlak
döneminde Konya Lisesi’nden mezun olmuştur. Avrupa’da Filoloji öğrenimi için yapılan sınavları
birincilikle kazanmış, İstanbul Üniversitesi Romanoloji Bölümü’nde bir yıl Almanca derslerine
devam etmiştir. Kendi ifadesine göre Hitler silahları patlatıyor, Avrupa yolu kapanıyor.
1945 yılında Veteriner Fakültesi’nden Askeri Veteriner olarak mezun oluyor. Kendi isteği ile
1955 yılında Ordu’dan ayrılıyor. Ankara’da veteriner olarak çalışıyor. 1974 yılında emekliye
ayrılıyor. Halen emeklilik yaşamını Yalova’da sürdürmektedir.
Değerli büyüğümüzün hayat hikayesinden sonra 1930’lu yıllarda okullarda söylenen 19 MAYIS
ve Konya Lisesi İzci marşlarının sözlerini yazıyorum.
19 MAYIS MARŞI
Sağlam vücut irade / Temiz olan Türk kanı
Birleşerek yarattı /Türklük denen inanı
Bu inanı saygı ile anarız /Türke uygun olmayan
Eski güne yanarız
Bu inançla tutuşan /Ülkü arkadaş bize
Kutlu Ondokuz Mayıs /Yazıldı kalbimize
Şiirin yazarı Lütfü Tongur, marşı besteleyen Müzik öğretmeni Arif Şahap Ökten
KONYA İZCİ MRŞI
Biz cesur izcileriz / Olsak da çiçek gibi
Hisli bir kalp sahibi/ Yine herkesten eriz
Biz her dileğimizi/ Kendimizden dileriz
Görenler bilsin bizi / Biz Konya izcileriyiz
Şu dağlar aşılmalı / Dağılalım düzlüğe
Kim şen kim dertli diye / Vatan dolaşılmalı
Görenler bilsin bizi / Konya izcileriyiz
Görenler görsün bizi /Lise izcileriyiz
Arif Şahap’tan önceki müzik öğretmeni Kadri Bey tarafından bestesi yapılmıştır.
Ağabeyi Osman Nuri Tongur, Konya Sultanisi son sınıfından ayrılmıştır. Evleri Alaaddin tepsinin
hemen doğusunda bugün meydan olan yerde idi. Babası İbrahim Tongur Edirne İdadisi
mezunu, Konya’da 1926 yılında Mevlana Müzesi açılınca buraya atanıyor. Bir ara Konya
Lisesi’nde Tabiiye derslerine giriyor.
(YENİ MERAM KIRKAMBAR 29.03.1997)
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KONYA LİSESİ’NDEN ANILAR
CELALEDDİN ALİ İMER
Mehmet BİLDİRİCİ
Celaleddin Ali İmer, uzun yıllar Konya'da eğitime hizmet etmiş, değerli bir kişidir. Vatanperver
lakabı verilmiş hocamız, uzun yıllar çeşitli okullarda ve bu arada 1936-1950 yılları arasında da
Konya Lisesi'nde bu görevi sürdürmüştür. Hoca'nın çok ilginç hayat hikayesi aynı zamanda bir
dönemi de göz önüne sermektedir. şimdi bu hayat öyküsünü araştırmalarımdan ve özellikle
Hoca'nın bugün hayatta olan kızı Güzin Atademir Hanımefendi’nin bana lütfedip yazdığı
mektupta yazdıklarından özetleyeceğim.
Mevlana sülalesinden olan Celaleddin Ali İmer 1885 yılında Konya'da doğmuştur. Konya
İdadisi’de okumuş, ancak mezun olduğu yıl belirlenememiştir. Bunun ardından Konya'da açılan
iki yıllık Konya Hukuk Mektebi'ne bir yıl devam etmiştir.
Birinci Dünya Savaşının çıkması üzerine ihtiyat zabiti (yedek subay) olarak Ordu'ya katılmıştır.
Kafkas ve Suriye cephelerinde 4 yıl vatana hizmet etmiştir. Savaşın sona ermesi üzerine 1918
yılında Konya'ya dönmüştür.
Güzin Hanım, kendisinden naklen şunları yazmaktadır. Dört yıl vatan hizmetinde bulunduğu ve
bir yılda Hukuk Mektebi'nde okuduğu için kendisine hukuk diploması verilmesi teklif edilmiştir.
Ancak ahlaki anlayışına uymadığı için, bitirmeye imkan bulamadığı bir okulun diplomasını
reddetmiştir. Halbuki o dönemde bu okulu savaş dolayısıyla bitiremeyen kişilere hukuk
diploması verilmiştir. Konya'daki eski avukatların bir kısmı bundan yararlanmıştır.
Konya'ya döndükten sonra Konya'da bulunan Askeri İdadi'de Tarih ve Coğrafya hocalığına
başlamıştır. Güzin Hanım bu askeri okulu Maltepe Askeri Lisesi olarak belirtiyor. O yıllarda
Atatürk'ün de okuduğu Manastır Askeri İdadisi Konya'ya nakledilmiş, ve Konya'da bir askeri
idadi bilinmektedir. Hocalığı sırasında kurulmakta olan Milli Ordu'ya cephane temininde görev
almış ve vatani hizmetine devam etmiştir. Bilahare Konya'da açılan Erkek Muallim Mektebi'nde
(Şimdiki Konya Lisesi binasında) hocalığa devam etmiştir. Bu okulun 1936 yılında Adana'ya
nakledilmesi üzerine bu defa Konya Lisesi'nde görev almıştır.
Konya Lisesi'nde tarih öğretmenliği, emekli olduğu 1950 yılma kadar devam etmiştir.
Vatanperver Celal Bey olarak anılan Hoca 1955 yılında Konya'da ölmüş ve Üçler Mezarlığı'nda
toprağa verilmiştir. Celal Hoca'nın ikisi kız. dördü erkek 6 çocuğu olmuştur. Kısaca bunlar
hakkındaki bilgiler de şöyledir. Sırası ile ;
SEBAHADDİN İMER (1914-1962), 1932 yılı Konya Lisesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezununu.
VEDİA SİNANGİL, Kız öğretmen Okulu mezunu, Derviş Sinangil'in eşi idi.
OĞUZ İMER, Konya Lisesi 1941 yılı mezunudur. Tıp doktoru.
GÜZİN ATADEMİR, İmer'in hayattaki tek çocuğudur. Burada verilen bilgilerin kaynağıdır.
KUBİLAY İMER (1928-1991), Konya Lisesi’ni bitirdikten sonra, İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun
olmuş ve serbest Avukat olarak çalışırken 1969, 1973 yıllarında Adalet Partisi'nden ve 1977 seçimlerinde
de Demokratik Parti'den Konya Milletvekili seçilmiştir.

Yazdığı mektuplarla Konya için bu önemli bilgileri verdiği için Sayın Güzin Atademir'e teşekkür
ediyorum.
(Yeni Meram KIRKAMBAR-05.04.1997)
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KONYA LİSESİ’NDEN ANILAR
İLK BAYAN ÖĞRETMENLER
Mehmet BİLDİRİCİ
Konya Lisesi ilk defa 1889 yılında Konya İdadisi olarak Türk eğitiminde eşsiz yerini almıştır.
1930’lu yıllara kadar öğrencisi, öğretmeni ve görevlileri ile tam bir erkek okulu olarak kalmıştır.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun getirdiği yenilik rüzgarları ile bayan öğretmenler atanmış, kız
öğrenciler alınmıştır. Bugün gayet olağan bulduğumuz bu durum hiçte alışılmış bir durum
değildi. Bunun için herkesin bir kapıdan girmesi sakıncalı bulunmuş, kullanılmayan okulun
kapısı, bayan öğretmenler ve kız öğrencilere ayrılmıştır. Belirli öncü kişiler bunun böyle olması
gerektiğini büyük bir özveri ile topluma göstermişler ve ilk olma şerefini de kazanmışlardır.
1931 yılından 1938 yılına kadar bu yuvada görev yapmış 7 bayan öğretmenin kısa hayat
hikayeleri, halen Yalova’da yaşayan ve o günlerin önemli olaylarını bana ulaştıran Sayın Lütfü
Tongur’un mektubundan ve Hüseyin Köroğlu’nun Konya Lisesi Tarihi kitabından yararlanarak
vereceğim.
SÜHEYLA HANIM
Ödemiş 1903 doğumlu ve İstanbul Darülfünun Kimya Bölümü mezunudur. Orta kısımda
okutulan Eşya ve Tabiat dersi kalkmış yerine Fen dersleri konmuştur. Süheyla Hanım Orta
kısmın ilk bayan öğretmeni olup 1931-1932 yıllarında Fen derslerini okutmuştur. Soyadı ve
daha sonraki hayatı hakkında bilgimiz yoktur.
KAMURAN HANIM
Kimya öğretmeni Abdülkadir Bey’in ayrılması üzerine kimya derslerine Kız Öğretmen Okulu
öğretmenlerinden Kamuran Hanım 1935-1936 yıllarında kimya derslerini yürüttü. Bacaklarından
rahatsızdı ve yürürken zorlanırdı.
NEZAHAT HANIM
1908 yılında Selanik’te doğdu. Yüksek Öğretmen Okulu mezunu, 1935-1938 yılları arasında
Tarih derslerini yürüttü. Kadrolu olarak lise kısmına atanmış ilk bayan öğretmendir.
MÜZEYYEN ERENSOY (1910-1992)
Beyrut’ta doğmuş, İstanbul Darülfünun Coğrafya Bölümü’nden mezun olmuştur. 1935-1954
yılları arasında uzun yıllar Konya Lisesi Coğrafya öğretmenliği görevini sürdürmüştür. Orta
kısımda bizlerin de öğretmeni oldu, konuları çok ciddi şekilde işler, satır satırda bizden isterdi.
İstanbul Kabataş Lisesi’ne tayin oldu, İstanbul’a yerleşti ve orada öldü.
İHSAN TAMER
1906 YILINDA İstanbul’da doğdu. İstanbul Darülfünun Kimya Bölümü’nden mezun oldu. 19361940 yılları arasında Kimya öğretmenliği görevini yürüttü.
HATİCE HANIM
Malkara’da doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi. Konya Lisesi Orta kısmında Fen derslerini
okuttu.
FEVZİYE HANIM
Edebiyat, Türkçe öğretmeni Pertev Naili Boratav’ın (1907) yıl ortasına Avrupa’ya gönderilmesi
üzerine Kız Öğretmen Okulu Türkçe öğretmeni Fevziye hanım Türkçe derslerini yürüttü. Sıfırcı
Fevziye olarak tanınırdı.
(YENİ MERAM KIRKAMBAR- 05.04.997)
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ANILARLA ŞEVKİ TORTOŞ HOCA (1892-1964)
Faik SEVİLİR*
Önce biyografisinden başlayalım: 1924-1954 yılları arasında aralıksız 30 yıl Konya Lisesi'nde
Matematik öğretmenliği yapan Şevki Tortoş Hoca 1892 yılında Makedonya'nın Üsküp şehrinde
doğdu. Üsküp İdadisi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesini
(Darülfünun) bitirdi. İlk görev olarak Ankara'ya lise öğretmeni olarak tayin edildi.
1920 yılında Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bir müddet katip olarak çalıştı.
Daha sonra Konya Lisesi matematik öğretmenliğine tayin edilen hocamız, 1926 yılında
Konya'da Halepli Nuri Efendi'nin kızı Saniye Hanım'la evlenerek, bu evlilikten üç çocuğu oldu.
Sırasıyla: Saide Çelen (Eczacı)
Yüksel Sevilir (Y.Müh.Mim)
Özdemir Tortoş (İşletmeciHukukçu)
1954 yılına kadar Konya Lisesi'ndeki matematik öğretmenliğine devam eden hocamız, 16 Şubat
1964’de Konya'da öldü. 1940-1950’li yıllarda, bir babanın üç çocuğuna birden yüksel tahsil
yaptırabilmesi için iki şart gerekliydi. “ 1. O güne göre yüksek bir maaşı." .. "2. Bu tahsile inancı
olmalıydı.".. Hocada bu iki unsurda vardı. Konya'da bir kuruşluk yatırım yapmadan, hayli yüksek
olan maaşı ile üç çocuğuna yüksek tahsil yaptırdı.
Ya ötekiler !!! Zeki, kabiliyetli, fakat muhtaç talebeler o yıllarda ne yaparlardı ??.... Bir kısmını
parasız yatılı olarak devlet okuturdu. Bir kısmı münferiden hayırsever hocaların maddi ve
manevi desteğini alarak yetişirlerdi. Şevki hoca kendi üç çocuğunun dışında, yetenekli muhtaç
talebeye, bütün maddi ve manevi gücü ile yardım eder, onların su yüzüne çıkmasını sağlardı.
Kucaklarında odun taşıyan, çıplak ayakla okula gelen, bir kurşun kalem alamayan 1930-1950
yıllarının talebeleri için, bir hocasından böyle maddi ve manevi destek almak bir kader savaşı
idi. Hocamız böyle bir savaşta pek çok talebenin kaderini değiştirmiştir.
Bugün Türk Eğitim Vakfı'nın Türkiye genelinde yaptığı eğitim hizmetlerini hoca 1925’li yıllarda
Konya'da başlatmıştır. Bu hizmetlerinden dolayı çevresi kendisine : "Hoca senin gideceğin yer
doğru Cennet'tir" diyenlere; "Ben öbür dünyaya gittiğimde Cennet'in kapısından içeri şöyle bir
bakarım. Eğer içerde EDİSON yoksa ben o Cennet'e girmem " demiştir.
Sınıfta, arka sıralarda bıçağım sıraya saplayarak, kopya çeken talebenin yanına yanaşamadığı
anlatılan hatıraları arasındadır. Aynı Tortoş Hoca, lisede beraber hocalık yaptığı ve hemşehrisi
olan yazar Sebahaddin Ali'nin Komünizm suçundan dolayı Konya Cezaevinde yattığı sürece her
gün arkadaşını ziyaret etmiş ona yemek taşımıştır. Sınıfta sustalı bıçağa yaklaşamayan Hoca, o
devirde kimsenin yaklaşamadığı bir arkadaşına, medeni cesaretle yaklaşabilmiştir.
Bütün ömrü eğitimle geçen Hoca'nın vasiyeti de yaşantısına uygun olmuştur. Hasta yatağının
altında biriktirdiği cüz-i paranın, Konya Lisesi'nden her yıl birincilik ve ikincilikle mezun olacak
başarılı öğrencilere ödül olarak verilmesi son arzusu ve vasiyeti olmuştur.
Bizler de varisleri olarak ŞEVKİ TORTOŞ Ödülü’nü 10 yıl törenlerle sahiplerine verdik. Ancak
son anarşik olaylar nedeni ile bu teşebbüsümüz sona erdi. Şevki Hoca, batı kafalı, Konya'yı ve
Konyalıyı sevmiş bir kültür savaşçısı idi. Meslek hayatinin tamamım Konya'da geçiren Şevki
Tortoş Hoca'mız Konya Üçler Mezarlığı'nda, öğrencisi Şair Fevzi Halıcı'nın aşağıdaki kitabe-şiiri
altında yatmaktadır. Allah rahmet eylesin.
Gelip geçen her şey boş
Sevgiyle anılmak hoş
Gönüllerde yatıyor
Şevki Tortoş
( Yeni Meram KIRKAMBAR- 12.04.1997)

* İnş. Y. Müh Faik Sevilir (1929) Şevki Tortoş’un damadıdır.
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KONYA LİSESİ 1956 MEZUNLARININ
1997 YILI KORUKENT TOPLANTISI
Mehmet BİLDİRİCİ
Konya Lisesi 1956 yılı mezunları Mimar başarılı iş adamı Yaşat Manav'ın öncülüğünde
Korukent'te 17 Mayıs 1997 günü bir araya geldi. Mezuniyetlerinden 41 yıl sonra gerçekleştirilmiş
bir toplantı. 41 kere Maşaallah demek yerinde olur. 1956 yılı mezunları yanında bizleri yetiştiren
öğretmenlerimiz ve eski bazı ağabeylerimiz de vardı.
Önce Korukent'te yemek yenildi, arkasından özel lüks bir tekne ile Boğaz gezisi ve Anadolu
Kavağı'nda bir akşam yemeği. Çok iyi organize edilmiş bir toplantı, bu konuda gerçekten Yaşat
Manav'ı kutlamak gerekir.
Kimler vardı? Başta bizi yetiştiren hocalarımız Ellili yılların Konya Lisesi Müdürü ve Felsefe
öğretmeni Selman Erdem, eşi gene hocamız Nezahat Hanım rahatsızlığı sebebi ile katılamadığı
için yalnızdı. Müdür Başyardımcısı ve Fransızca öğretmeni Turgut Kargalık ve eşi meslektaşı
Muazzez Hanım ile birlikte gelmişlerdi. Resim Hocamız Nurhayat Evci ve eşi Riza Evci
aramızda idi. Fehime Hanım (Birekul) Sedef Adası'na taşındığı için gelememiş selam
göndermişti. Hüseyin Köroğlu ve eşi Sevim Hanımın geleceği söylendi ama gerçekleşmedi.
1956 yılı mezunları arasında gerçekten seçkin bürokrat ve işadamları bulunmaktadır. Vecdi
Gönül, Yücel Edil, Erol Dündar (Danıştay'da Hakim), Prof Dr. Erkmen Böke, Prof Dr. Sezer
Kendi, Dr. Kazım Gedik, Yılmaz Dağdeviren, Ziya Güngör, Alparslan Erbil eşleri ile aramızda idi.
İş dünyasından başta Yaşat Manav, Hasan Ali Acar, Cevdet Çavuşoğlu, Nevzat Kasaboğlu,
Erol Dündar (Mak.Y.Müh), Besteci Gündoğdu Duran, eski mezunlardan Bayram Camcı, Merkez
Valisi Güner Orbay, Vedat Vefa, Sencer Yurday, daha sonraki mezunlardan Prof. Dr. Attila
Taçoy, Ertan ve Meral Poyra, Bilge Öztürk, Sezer Çetiner, Nihal (Aydınlıoğlu), Riza Durakbaşı,
eşim Düzay Bildirici ve ben Mehmet Bildirici bu mutluluğu birlikte yaşadık.
Boğaz gezisinde eski günler anıldı. Şarkılar söylendi. Nihal Aydınlıoğlu (Doğan), Erol Dündar
(Mak. Y.Müh), ve Vecdi Gönül'ün müzik ve makam bildikleri ortaya çıktı. Bu üçlünün eşliğinde
birlikte şarkılar birbirini izledi….
Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık…
Eski dostlar, eski dostlar
Sonunda
Ufkunda tarihin en güzel sesi
Yükselen bir yuvadır Konya Lisesi
YENİ MERAM 1997
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NAMDAR RAHMİ KARATAY’IN KARDEŞİ
SADRETTİN KARATAY’IN MEKTUBU
Mehmet BİLDİRİCİ
Küçük yaşlardan beri bilgi ve belge biriktiririm. Bunların bir gün kaybolmaması için yayınlanması
gerektiğine inanıyorum. Bununda en uygun yerinin cefakar arkadaşımız Mehmet Gündoğdu’nun
bilgi deposu olan Kırkambarı. Elimde bir mektup var. Bunun ileri araştırmacıların
yararlanabilmesi için yararlanması için yayınının uygun olduğunu düşünüyorum.
Mektup Konyalı tanınmış fikir adamı ve şair Namdar Rahmi Karatay’ın kardeşi, Sadrettin
Karatay’ın kaleminden ağabeyi hakkında bilgi veren mektup değerli Hocam Hüseyin Köroğlu’na
yazılmıştır. Sadrettin Karatay lise öğrenimini Macaristan’da yaptıktan sonra orada Ziraat
Mühendisliği öğrenimi görmüştür. Karatay Macarca’dan çevrilmiş çeşitli tercümeleri vardır.
Kağıdı sararmış ve zor okunan mektup aynen şöyledir.
Sayın Hüseyin Köroğlu, kardeşim, efendim
Ankara 24. Ocak. 1959
Mektupla da olsa tanışma fırsatı verdiğiniz için memnun oldum, teşekkür ederim. Ben sizi derli
toplu Yeni Konya’da çıkan yazılarınızdan tanıyorum. Hele soyadınızı pek beğenir, örnek
adlardan sayarım.
Rahmetli ağabeyim Namdar Rahmi Karatay’ın hayatı hakkında size iki kaynak önerebilirim.
Birincisi ölümünü takip eden haftalar içinde, yani 1953 yılının Eylül ayında Yeni Konya’da
epeyce yazı çıktı. Bu arada ben de birkaç nüsha süren bir yazı yazmıştım. Gazete
idarehanesine uğrayarak o yazıyı bulmak zahmetine katlanırsanız daha etraflı bilgi
edinebilirsiniz.
İkincisi ağabeyimin “Geçti Bor’un Pazarı” adıyla 1954 yılında Ankara’da çıkardığımız destan
kitabı belki sizde yoktur, fakat Konya’da pek çok arkadaşta bulmak mümkündür. Çünkü
Konya’ya yüzlerce nüsha gitmişti. Bende mevcudu olsa bir tane hemen takdim ederdim. O
yazının çıktığı Yeni Konya nüshalarını bulamıyorum. “Yeni Politika” adlı Ankara gazetesi oradan
aynen yayınlamıştı. Bu yazı ile destan kitabının önsözünden hülasa ederek size şu malumatı
veriyorum.
Namdar Rahmi, Maarif Vekaleti Şube Müdürlüğü’nden kendi arzu ve ısrarı ile ayrıldı. Önce
Afyon, sonra Bursa Lisesi’ne tayin oldu. Bursa’da tam 12 yıl kaldı ve bu zaman zarfında
liselerde edebiyat, felsefe, sosyoloji okuttu. Her yerde olduğu gibi orada da geniş bir muhit
yapmış, ev alarak yerleşmişti. 1939 yılında Bursa’da evlendi.
Sonra başkentin fikir ve sanat hayatı onu Ankara’ya çekti. 1942 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’ne
tayin edildi. Buradaki hocalığı 1947 yılına kadar sürdü. Bu arada Türk Dil Kurumu çalışmalarına
katıldı. Derken bir takım rahatsızlıklar baş gösterdi. İstanbul Çapa Kız Enstitüsü’ne geçti. 1948
yılında felç geldi, tedavi oldu, iyileşti. Kitaplıklarda görevlendirildi, ama iyilik devamlı olmadı.
Oysa Üsküdar’da ev alarak çocukları ile birlikte yerleşmiş, iyileşerek çalışacağı günleri
bekliyordu. İyileşse tasarladığı eserlerini, enerjitizm felsefesi konusunda verecekti. 1953 yılında
İzmir’e gittiler. Orada da bir evleri vardı. Fakat hastalığı gittikçe artmış ve onu nihayet 26
Ağustos 1953 günü yere sermiştir.
Konya Lisesi tarihçesini yazmak teşebbüsünde başarılar dilerim. Çok güzel bir teşebbüs
doğrusu. Kitabın tasarlanan hacmi konusunda bir fikrim olmadığı için Namdar Rahmi’yi bu kadar
yazdım. Naci Fikret ve Namdar Rahmi iki ayrı hitapla anılmaya değer şahsiyetlerdir. Ömrüm
olursa ve işlerimden fırsat bulabilirsem bir denemek isterim bu işi.
Bana gelince ben maalesef Konya Sultanisi’ni bitirmeden 1916 yılında Macaristan’a ziraat tahsili
için gittim.Zaman zaman lise ve yüksek tahsilimi memlekette yapsaydım, başka türlü yetişirdim
diye hayıflanırım. Çünkü İdadi Sultani olduktan sonra daha manalı ve iyi olmuştu.
O yıllarda Mehmet Muhlis Bey (Koner), Rasim Haşmet Bey, Salih Şevket Bey, Hamdizade
Abdülkadir Efendi, Mösyö Menda gibi değerli hocalar vardı.
Konya’ya gelişimde sizinle şahsen tanışma fırsatını arayacağım. Selam ve muhabbetlerimi
sunarım.
SADRETTİN KARATAY
(YENİ MERAM-KIRKAMBAR- 23.08.1997)
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MİMAR MUZAFFER ERDOĞAN’IN HÜSEYİN KÜROĞLU’NA MEKTUBU
Mehmet BİLDİRİCİ
Bugün de Konyalı aydınlardan Konya Lisesi’nde uzun yıllar öğretmenlik yapan Hamdizade
Abdülkadir Erdoğan’ın oğlu Mimar Muzaffer Erdoğan’ın (1916-1985), Hüseyin Köroğlu’na
yazılmış bir mektubunu yayınlayacağım. Sararmış kağıtlarda zor okunur bu mektupta Konya
tarihi konusunda ilginç bilgiler yer almaktadır.
Sayın Hüseyin Köroğlu
İstanbul 29 Kasım 1962
Mektubunuzu aldım. Konya Eğitim Enstitüsü fizik öğretmenliğine tayin olduğunuzu bildirmenize
memnun oldum. Konya Lisesi Tarihi hakkındaki notlarınızı, tefrikaya başlama teşebbüsünüz ise
cidden takdire değer, inşallah onu da mütekamil hale getirerek kitap halinde bastırmak
müyesser olur.
Size evvelce İdadi Müdür Yardımcısı Musa bey merhumun muhtasar hal tercümesini
göndermiştim. Ayrıca bir fotoğrafını da tedarik edeceğimi kuvvetle ümit ediyorum. 1913
senesinde Garabed Solakyan fotoğrafhanesinde çekilmiş büyük ebatlı bir fotoğrafta o zamanki
Konya Sultanisi muallimleri ile son sınıf talebelerinin grup halinde resimleri görülmektedir.
Koleksiyonunuzda olup olmadığını bilmiyorum. Tefrikaya bir an önce başlamanız bir çok
bakımlardan ve bilhassa eserinizin zenginleşmesi yönünden yerinde olur.
Son yıllarda inşaat işleri ile ilgilenmeniz dolayısıyla mimari mevzulardan zevk duymanız cidden
mucibi memnuniyettir. Kayserili Mehmet Ağa’ya ait yazdığım kitap hakkındaki düşünceniz çok
yerinde ve doğrudur. Onun eserlerine dair kroki, plan, resim ve sair kilişeleri koymak iyi olurdu.
Mimar merhum Muzaffer Bey hakkında evvelce aylık ansiklopedi ve Yeni Konya!da bazı
yazılar yazmıştım. Fakat bunlar tatmin edici sayılmazlar. Elimde hakkında pek çok doküman
olduğu halde nedense bazı engeller yüzünden onu kitap haline getirmek zorlaşıyor. Bunların
başında Konya’da bulunmamak gibi bir talihsizlikte yer almaktadır. Bu bahtsızlığı biz burada
başka mimarları tetkik etmeye özenmekle telafi etmeye çalışıyoruz.
Bir mani çıkmaz ise Laleli camii, yeniden yapılan Fatih camilerini Türk sanat alemine
kazandıran, Sultan III. Mustafa’nın baş mimarı Mehmet Tahir Ağa’yı kitap halinde bastırmak
istiyorum.
Konya’da açılan iki yeni ilim müessesinin (Eğitim Enstitüsü ve Yüksek İslam Enstitüsü) açılışı
beni çok memnun etti.
Konya Lisesi benim de tahsil hayatımın mühim bir kısmının geçtiği yerdir. Babam Abdülkadir
Erdoğan (1879-1944) Konya Öğretmen Okulu’ndan 1906 yılında mezun olduktan sonra, 19121932 yılları arasında Konya Lisesi ve diğer okullarda Arapça, Farsça derslerini yürüttü. 19321943 yılları arasında İstanbul’da İslam Eserleri Müzesi’nde görev yaptı.
Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Muzaffer Erdoğan
(YENİ MERAM KIRKAMBAR 13.09.1997)
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KONYA LİSESİ’NDEN ANILAR
TÜRKİYE GENELİNDE TANINAN ESKİ ÖĞRETMENLER
Mehmet BİLDİRİCİ
Konya Lisesi’nin kuruluşundan 1960’lı yıllara kadar geçen dönemde çok iyi öğretmenler görev
almış iyi öğrenciler yetiştirmişledir. Mezunların çok önemli yerlere gelmesi bunu
doğrulamaktadır. Bu öğretmenler arasında, öğretmenlikleri yanında, yazdıkları eserleriyle ve
hizmetleriyle Türkiye’nin kültür hayatının temel taşları olmuşlardır. Ben bu yazımda Türkiye
çapında tanınmış yaklaşık 20 civarında eski öğretmenlerimizin ismini anacağım.
-İhtifalci Mehmet Ziya Bey (1865-1927)
-Ermenekli Hasan Rüştü (1870-1938)
-Ayaşlı Şakir (1872-1917)
-Abdülkadir Erdoğan (1879-1944)
-Sami Bey (1879-?)
-Rasim Haşmet (1888-1919)
-İsmail Hakkı Tonguç (1893-1960)
-Süleyman Acar (1894-1956)
-Abdülbaki Gölpınarlı (1901-1982)
-Sadettin Nüzhet Ergun (1901-1946)
-Ruşen Kam (1902-1981)
-Suut Kemal Yetkin (1903-1980)
-Arif Şahap Ökten (1904-1995)
-Şefik Bursalı (1905-1990)
-Pertev Naili Boratav (1907)
-Hamdi Ragıp Atademir (1908-1976)
-Hikmet İlaydın (1914-1991)
-Halit Fahri Ozansoy (1891-1971)
-Hüseyin Köroğlu (1922)
-Nihal İlaydın (1922)
-Selahattin Ertürk (1923-1988)
Selman Erdem (1923)
-Kemal Or (1924-1987)
Konya Lisesi’nde yabancı
tespit edilebilenler şöyledir.
-Kirkor
-İstepan
-Manuel
-Süren (1890-1916)
-MENDA
-Bigel
-Ceruha
-Wikler

İstanbul’u tanıtan çok önemli eserleri vardır.
Şair, düşünce adamı
Şair, düşünce adamı
İslam Eserleri Müzesi Müdürü
Asker kökenli ressam
İlk sosyalist yazarlardan
Köy Enstitüleri kurucularından
Konya Lisesi Müdürü
Edebiyatçı-yazar
Edebiyatçı-yazar
Müzikçi
Edebiyatçı, öğretim üyesi
Müzikçi, marş bestecisi
Ressam
Folklor araştırmacısı, öğretim üyesi
Felsefeci, öğretim üyesi Milletvekili
Edebiyatçı
Edebiyatçı, şair
Fizik kitapları yayıncısı
Dil uzmanı, yazar
Felsefeci, öğretim üyesi
Felsefeci, yazar
Şair, milletvekili

ve azınlıklardan değerli öğretmenle derslere girmiştir. Bunlardan
1889-1900 yıllarında resim öğretmeni
1894 Matematik, Fransızca öğretmeni
Fransızca öğretmeni, 1913 yılında Diyarbakır’dan gelmiş
Fransızca öğretmeni (1914-1916). Konya’da öldü.
Fransızca öğretmeni (Sadrettin Karatay övgü ile söz eder)
1915-1918 Almanca öğretmeni
Polonyalı, Fransızca öğretmeni (1918-1922), Konya’da öldü
1925-1934 Almanca öğretmeni
(YENİ MERAM KIRKAMBAR 01.11.1997)

44

KONYA LİSESİ’NDEN ANILAR
İLK MEZUN FAİK SOYMAN’IN KENDİ HAZIRLADIĞI TERCÜME-İ HALİ
Mehmet BİLDİRİCİ
Faik Soyman (1877-1960), 1889 yılında açılan Konya İdadisi’nin 1893 yılında verdiği ilk
muzunudur. Uzun yıllar Konya’da yaşamış ve Konya kültürüne hizmet etmiştir. Eski harflerle
kendi el yazısı ile hazırladığı tercüme-i hali kızı Sıdıka İzmirligil tarafından zor okunur bir
kağıda el yazısı ile bugünkü harflere çevrilmiştir. Değerli hocam Hüseyin Köroğlu’na verilen ve
Konya’nın yakın tarihi için çok önemli olan bir belge olan tercüme-i hal buraya aynen alınmıştır.
Bir kültür savaşçısının yaşam öyküsü ve eski günlere tatlı bir yolculuk yapacağımıza
inanıyorum.
Tercüme-i Halim
İsmim : Ahmet Faik Soyman
Babam: Konya Sipahi Alay Komutanı Alaybeyi Ali Beyzade Esat
Annem: Hacı Ahatlar’dan Hacı Mehmet kızı Sıdıka
1877 (1292) yılında Nisan ayında Konya’da doğmuşum. İlk tahsilimi bitirdikten sonra Konya
Darülmuallim’de (Öğretmen Okulu), daha sonra lise ismini alan Konya İdadisi’nden
şahadetname (diploma) aldım.
Hususi tahsilde bulundum. Arapça’yı meşhur ulemalarımızdan Köse Hasan Efendi ile
Parlakzade Hacı Ahmet Efendilerden aldım. Sarf, nahiv, meali, ?, ?, derslerini öğrendim.
Farsça’yı Buharalı Hacı Kasım Efendi’den özel olarak öğrendim. Fransızca’yı muhtelif
muallimlerden ders alarak öğrendim. Bu lisanlarla pek çok uğraştım, tercümeler yaptım. Türkçe
ise lisanımız olduğundan tetebbuat ve edebiyatımızla meşgul oldum.
Bulunduğum Vazifeler
Konya’da İdadi katipliği, tedrisatı iptidaiye (ilk öğretim) müfettişliği, Maarif (Milli Eğitim
Müdürlüğü) baş katipliği, hesap ve tahrirat (Hesap ve Yazı işleri) katipliği,
Rum, Ermeni mekteplerinde Türkçe muallimliği,
Darülmuallimat’ta (Öğretmen Okulu), Sanayi ve Ziraiye , tarih, coğrafya, Fransızca, edebiyat,
malumatı medeniye, hukuk, iktisat muallimliği,
Darülmullimat Müdürlüğü
Darül Hilafetül Aliye (medresesinde) tarih, tabiat, coğrafya muallimliği
Lise’de tarih, coğrafya, Farisi, Fransızca, kitabet, resim muallimlikleri
Orta mektepte: tarih muallimliği
Askeri Orta mektepte: tarih muallimliği
Hususi İttihat Terakki İdadisi’nde: Ulumi tabiiye (Biyoloji)
Hususi Darülirfan Mektebi Müdürlüğü
Meclisi Umumi azalığı (İl genel meclisi üyeliği)
Senelerce Halkevi reisliği görevleridir.
Benim asıl mesleğim tarih, coğrafya hocalığıdır. Hocalığı bırakmadan pek çok zamanım kitap
mütalaasında geçti. Maksadım memleketin irfanına hizmettir. Tarihi, dini, edebi, ilmi, küçük
büyük eserler yazdım. Daha da yazacaklarım vardı. Fakat ihtiyarlığım ve hastalığım buna mani
oldu. Bu kadar yazabildim.
Yalnız şunu da yazmadan da geçemedim. Hayatımda kimseye fena muamelede bulunmadım.
Mukadderata imanım vardır. Herkesi de böyle zannederdim. Muhitimden ve arkadaşlarımdan
gördüğüm kötülükleri yazmayacağım. Beni pek bizar etmişlerdir. Hepsini adalet-i ilahiye havale
ettim.
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ESERLERİM
Konya Rehberi
: Mümtaz Koru ile beraber
Muallim Şakir’in hayatı
: Muhlis Koner ile beraber
Konya eski eserler kılavuzu : Fotoğrafçı İbrahim Tongur ile birlikte
Konya ili rehberi
: Kazaları ile beraber, tarihi, coğrafi, iktisadi, turistik, halkiyatı ile
İslam dini ve medeniyeti
: filozofi cereyanları ile (yayınlanmadı)
Muhtasar cihan tarihi 4 cilt : Hazreti Adem’den başlayan tarihi akvam, Türk devletleri
Muallim Şakir’in hayatı
: ilaveli olarak yeniden
Muhtasar Cihan edebiyatı : ihtiyarlık ve hastalıktan ikmal olunamadı
Ayrıca lügatçe, tarihi fıkralar ve hutbeler, Türkçe, Fransızca, Arapça, tedrisi hakkında ders
cetvelleri,… vs. tarihi, felsefi, ilmi, edebi eserlere mehaz ve mevzu teşkil edilecek muadil notlar,
şiir defterleri, kitabe-i resmiye numune defterleri, ilmi bazı risaleler,….. vs
Kızı Sıdıka İzmirligil tarafından çok silik yazılan çok silik yazılmış hayat hikayesini doğru olarak
yazmaya çalıştım. Birkaç kelimeyi okuyamadım. Gerçekten çok ilginç çeşitli yönlerden uzun
uzun düşünülecek bir hayat hikayesi……o günün şartlarını da ne güzel ortaya koyuyor….
Kızı Sıdıka İzmirligil tarafından Hüseyin Köroğlu’na verilen yazıda ölüm tarihi de belirtilmiş. 19
Mart 1960 cumartesi günü. Pazar günüde Konya Üçler mezarlığında toprağa veriliyor.
Ben de son olarak ruhu şad olsun diyorum.
(YENİ MERAM KIRKAMBAR- 08.11.1997)
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KONYALI KEBAPÇI OSMAN
Mehmet BİLDİRİCİ
KONYALI KEBAPÇI OSMAN, İstanbul’da Konya yemek geleneğini sürdüren Vedat Vefa’nın
sahip olduğu bir lokantadır. Yıllar önce Aksaray’da Yenikapı’ya giden geniş bulvarın üzerinde
idi. Dört ay öncesine kadar Taksim Meydanı’nın çok yakınında aynı isimde faaliyetini
sürdürüyordu.
Şimdi 1998 yılı Haziran’ından bu yana Bostancı Minübüs caddesi üzerinde yeni dükkanında
devam ediyor. Mayıs sonunda açılışı oldu. Açılışta genellikle Konya Liseliler bir arada olduk,
hasret giderdik. Kızım Özlem ile katıldığım açılışta, Toygar Tahralı, Nuri Tanrıkulu gibi
arkadaşlarımız vardı.
Vedat Abi ile akraba değiliz, ama akrabadan daha yakınız. Konya’nın eski kebapçılarından
Osman Vefa ve babam Mustafa Nazım Bildirici hem arkadaş ve hem de meslektaş. Daha ötesi
Osman amca babamın sağdıcı imiş. Bağlarımızda Karaman caddesinde Altıyol civarında idi.
Şimdi katlı yolların bulunduğu bu yörede çok az ev vardı. Mahalleli aralarında çok iyi komşuluk
ilişkileri bulunuyordu.
Osman amca mesleğini, oğlu Vedat Abi ile İstanbul’da devam ettirdi. Babasının ölümünden
sonrada Vedat abi baba mesleğini sürdürüyor. Konya’nın nefis etliekmek ve kebabını
İstanbullulara ve İstanbul’daki Konyalılara sunuyor. Konyalılar için bir buluşma ve hasret
giderme yeri oluyor.
Ayrıca Vedat ağabeyin etliekmek salonunun duvarları Konya’nın eski fotoğrafları ile dolu.
Fotoğraflar Cumhuriyet’in başlarında arkadaşımız Selçuk Acar’ın babası tarafından çekilmiş.
Alaaddin tepesi üzerinde bugün mevcut olmayan Eflatun Mescidi olarak bilinen Bizans kilisesi,
Hükümet Konağı ve başka eserlerin o günkü fotoğrafları gayet güzel ve büyük olarak
çerçevelenmiş ve duvarları süslüyor.
Nefis Konya kebabını eski Konya yemekleri altında yiyorsunuz. Konya’yı tanıtmak için bundan
daha güzel ne yapılabilir? İstanbul’da yaşayan Konyalıların buluşma ve hasret giderdiği bir
mekan KEBAPÇI OSMAN
Vedat ağabeyi kutluyor, yeni iş yerinin hayırlı olmasını diliyorum….
(Yeni Meram KIRKAMBAR 20.11.1998)
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AVUKAT MUSTAFA TOPBAŞ ve NAZMİ GÖKÇE’NİN KAYBI
Mehmet BİLDİRİCİ
Konya’ya bu yıl bayram dolayısıyla geldiğimde, değerli sınıf arkadaşım Avukat Mustafa
Topbaş’ın vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.
Mustafa Topbaş 1937 yılında Bozkır Sarıoğlan köyünde doğmuş. Bozkır Orta Okulu’nda
okumuş, daha sonra 1957 yılında Konya Lisesi’nden mezun olmuştur. Bir süre öğrenimine
çalışmak durumunda kaldığından ara vermiş, daha sonra Ankara Hukuk Fakültesi’nde
öğrenimine devam etmiş, Avukat olmuştur.
O yıllarda Bozkır Orta Okulu yeni açıldığı için eğitim kadrosu çok yetersizdi, oradan gelen
arkadaşlarımız hep zorlanmışlardır. Topbaş’ın da bu sıkıntıyı çektiğini sanıyorum.
Topbaş, doğru söyleyen, çekinmeyen, tuttuğunu koparan bir kişiliğe sahipti, dindardı. Çevrede
iyi bir Avukat olduğu kabul ediliyor.
Topbaş ile son yıllarda yakınlığımız arttı. Konya Lisesi mezunlarının 1994 yılında yaptığı
toplantılarda çok katkısı oldu. Bunun kurumlaşması gerektiğini savundu, bu konuda birlikte
çalışmalarımız oldu. Ama bir sonuca gidemedik.
Zaman zaman çeşitli sohbetlerimiz oldu. Beni Sarıoğlan’a götürüp tarihi kalıntıları gezdirecekti,
kısmet değilmiş…
Başarılı bir Avukat olan Topbaş’ın ölümü, diğer bir sınıf arkadaşımız onun hemşehrisi Nazmi
Gökçe’nin ölümünü hatırlattı. Gene Bozkırlı, Bozkır Orta Okulu mezunu, İstanbul Hukuk
Fakültesi mezunu Nazmi GÖKÇE. Onun ailesi varlıklı idi, ama ailevi sebeplerden güç okudu.
Çünkü küçük yaşlarda ailesi amca kızı ile evlenmesine karar vermişti. Nazmi Gökçe bütün
zorlukları aştı. Söke’ye yerleşti ve İstanbullu bir hanımla evlilik yaptı.
Babası Bozkır’dan Söke’ye gelip tarla kiralardı. Başbakan iken Adnan Menderes’inde çiftliğinin
bir kısmını kiraladığı söylenir. Bu sayede Söke’de geniş toprak sahibi olmuş…
1993 yılında kendisini Söke’de ziyaret ettik. Ailecek bizi bir gece alıkoydu. Yedik, içtik, sohbet
ettik, nostaljik bir gece yaşadık…
Yılbaşı kendisine yılbaşı kartı gönderdim. Cevap hanımından geldi, telefonda üzüntülü bir sesle,
“sizle görüştükten kısa bir süre sonra Nazmi’yi kaybettik”
Sevgili sınıf arkadaşlarıma rahmet diliyorum.
(YENİ MERM KIRKAMBAR 06.03.1999)
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KONYA LİSESİ’NDEN ANILAR
LÜTFÜ TONGUR’UN ARDINDAN (1918-1998)
Mehmet BİLDİRİCİ
Lütfü Tongur, küçüklüğü gençliği Konya’da geçmiş, Konya Lisesi’nin iyi öğrencilerinden olan
değerli bir büyüğümüzdü. 1998 yılı şubat ayında Yalova’da vefat etti. Kendisi benim yazılarımın
bulunduğu KIRKAMBAR okuyucusu idi. Konya Lisesi hakkında yazılarım üzerine bana mektup
yazdı. Bu vesile ile tanıştık. Konya Lisesi’nde okuduğu dönemlere ait anılarını ve o dönem
fotoğraflarını bana gönderdi. Hepsi şimdi arşivimdedir.
Lütfü Tongur’un babası İbrahim Nuri Tongur, Konya’nın ilk fotoğrafçılarındandır. 1923 yılında,
1928 yılında Mevlana Dergahı’nın Müze oluşunda eşyaların sayımında bulunmuş, 1946 yılına
kadar görev yapmıştır. 1923 yılında Alaaddin tepesinin hemen doğusunda şimdi meydan olan
yerde oturduğu evin hemen yanında AİLE FOTOĞRAFHANESİ’ni eşi Fatma Zehra adına
açmıştır. İbrahim Tongur’un Konya’yı tanıtan pek çok fotoğrafta imzası vardır.
Lütfü Tongur 1918 Simav doğumlu, beş yaşından 1938 yılında Konya Lisesi’ni bitirene kadar
Konya’da yaşamıştır. Rehberi Hürriyet Okulunda okumuş, Konya Lisesi’nin iyi ve çalışkan bir
öğrencisidir. Liseyi bitirince yapılan Avrupa sınavlarını birincilikle kazanmış, dil öğrenmek için
Filoloji’ye kaydolmuş, ancak 2. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine Avrupa yolu
kapanmıştır. Daha sonra Veteriner Fakültesi’ne Askeri öğrenci olarak kaydolmuş, 1955 yılında
Ordu’dan ayrılmış, Yalova’ya yerleşmiştir.
Kendisi ile çeşitli mektuplaşmalarımız oldu. Ben kendisini 1996 Aralık ayında Yalova’da ziyaret
ettim. Astım hastası idi, çok kilo vermişti, ancak okuyor yazıyor, her şeyi gayet güzel
hatırlıyordu.
Gençliğindeki Konya, arkadaşları ve hocaları hakkında uzun bilgiler ve bunlara ait çok
fotoğraflar verdi. Alaaddin tepesinin eteğindeki oturdukları evin Konya’nın kuyumcularından
ASADOR’un evi olduğunu Milli Emlak’ten kiraladıklarını anlattı. Ağabeyi Osman Nuri Tongur’un
Konya Sultanisi öğrencisi olduğunu, Sultani’nin Lise’ye dönüşmesi üzerine bir kısım öğrencinin
İpka eylemi (şapka çıkarma) yaptığını, ağabeyinin bunlar arasında bulunduğu ve Sultani’yi terk
edip Konya Öğretmen Okulu’na gittiğini anlattı. Ablası Makbule Nuri’nin ise Kız Öğretmen Okulu
öğrencisi olduğunu belirtti.
Mektuplarında çok ilginç konulara değinmiştir. Ben bunları arşivime almış bulunuyorum. İki ilginç
olayı buraya alıyorum.
“1935-1936 yıllarında liseye kız öğrenciler alınarak Konya Erkek Lisesi karma haline geldi. İlk
kez 10. sınıfa (lise 2) 5 kız öğrenci alındı. Tomris, Melike, Fahrünnisa A şubesine, Kübra,
Şadiye B şubesi olan bizim sınıfa geldiler. 1937-1938 döneminde Lise 1. sınıfa 9 kız öğrenci
daha alındı. Bunlar arasında Müdür Süleyman Acar’ın kızı Mualla, Fehime (Birekul)
bulunuyordu.
Lise karma olunca Müdür Okul’un giriş kapılarını ayırdı. Kapıcı Hasan Ağa’nın Heykel
tarafındaki kapısı kuzeye şimdiki kapıya alındı. Birinci kapı erkek öğrenciler, ikinci kapı kız
öğrenciler ve bayan öğretmenlere ayrıldı.
Diğer bazı ilginç olaylarda şöyle; Abdülgani Hoca Kız Öğretmen Okulu’nda ders yaparken,
ablam Makbule’yi (Emil) sözlüye çağırır, ablam yerinden kendisi burada yok diye cevaplar. Hoca
mahalli şive ile “ben güççükken elimi yüzüme örterde ben yoğum dirdim, hincik sen e mi öyle
yapıyo ?” der.
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu Halep’i terk edince Halep Sultanisi’nin araç ve
gereçleri Konya Sultanisi’ne kaçırılmış, fizik laboratuarı zenginleştirilmiş idi, fizik öğretmeni
Mithat İli’nin bunları gözü gibi koruduğunu belirtiyor.
(YENİ MERAM KIRKAMBAR 10.04.1999)
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KONYA LİSESİ MEZUNLARI KORUKENT TOPLANTISI (1999)
Mehmet BİLDİRİCİ
Mimar, başarılı, uluslararası iş adamı Hüseyin Yaşat Manav'ın geleneksel hale gelen "Konya
Lisesi" mezunlarının toplantısı sınıf arkadaşlarının katılımı ile 12 Haziran 1999 Pazar günü
"Korukent" tesislerinde yapıldı. 43 yıl önce Konya Lisesi'nden mezun olan bugünün önemli
yerlere gelmiş başarılı bürokratları, işadamları ve emeklileri, hocaları ile birlikte olup hasret
giderdiler.
Değerli hocamız, o yılların Konya Lisesi Müdürü ve Felsefe öğretmeni-yazar Selman Erdem ve
eşi Matematik öğretmeni Nezahat Erdem ile birlikte idik. Fransızca öğretmenimiz Muazzez
Kargalık, eşi Müdür Yardımcısı Turgut Kargalık geçici rahatsızlığından gelememiş kendisi tek
başına aramızda idi. Üçüncü öğretmen ailemiz Resim öğretmeni Nurhayat Evci ve değerli eşleri
eski Konya Defterdarı, Konya Lisesi 1936 yılı mezunu Rıza Evci bizlerle idi.
Toplantının çekirdeğini, 1956 yılı Konya Lisesi mezunları, Dr. Halil Kazım Gedik, Yılmaz
Dağdeviren, Taner Baykara, Oktay Özkaynak, Erol Dündar (Mak.Y.Müh), Ziya Güngör,
Salihli'de Dr. Osman Koçak, Toygar Tahralı, Riza Durakbaşı, Ertan Poyra eşi Meral Poyra,
Nihal Doğan, Nuray Akın, Ankara'dan Yavuz Canevi, Hasan Ali Acar, Prof Dr. Sezer Kendi,
Yücel Edil, Konya'dan bu toplantı için gelen Nevzat Kasaboğlu ve eşi ve tabii Hüseyin Yaşat
Manav ve ailesi oluşturuyordu.
Bir üst dönemden eski Bilecik valisi Güner Orbay, ve eşi Havva Hanım, Vedat Vefa ve eşi
aramızda idi.
Benimde arasında bulunduğu 1957 yılı mezunları ise, Av. Birsen Acarer, emekli öğretmen
Havva Ersoy, eşim Düzay Bildirici, ben Mehmet Bildirici, Osman Bıyıkoğlu ve eşi vardı.
Toplantının ilk bölümü, Yaşat Manav'ın konuğu olarak öğle yemeklerinin yenmesinden sonra,
geleneksel hale gelen yıllık fotoğrafların alınmasının ardından tamamlandı.
İkinci bölüm özel tutulmuş bir vapur ile Boğaz gezisi idi. Adım adım boğazın güzellikleri seyrede
seyrede Anadolu Kavağı'na gidiş ve orada akşam yemeği…şarkı ve dans ve oyun havaları ile
Kabataş'a dönüş.
Toplantı sırasında en mutlu olan da Yaşat Manav idi, mutlu anları hep fotoğraf çekti, videoya
kaydetti…
( 10 Temmuz 1999- YENİ MERAM, KIRKAMBAR)
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KONYA’DA ÇIKAN KERVAN DERGİSİNDE NAİL. V. ŞİİRLERİ
Mehmet BİLDİRİCİ
Daha önce yayınlanan bir yazımda Konya-Muğla gönül bağlarından söz etmiştim. Burada pek
çok Muğlalı’nın Konya’da öğrenimlerini yaptıklarını belirtmiş idim. Bunların başında da Konya
Lisesi mezunu Sayın Nail Çakırhan gelmektedir.
Nail Çakırhan’ın Konya Lisesi’nde öğrenci iken yazdığı şiirler KERVAN adlı dergide 1929 yılında
yayınlanmıştır. Sadece altı sayı olarak çıkan bu dergideki Nail.V. imzalı şiirler, yakın dostum,
Araştırmacı-Yazar Sefa Odabaşı tarafından önce Konya’da Yeni Meram Kırkambar sayfasında
ve ardından da “20. Yüzyıl Başlarında Konya’nın Görünümü” adlı kitabında yayınlanmıştır.
Gene arkadaşım Mimar Orhan Arda tarafından, Sayın Nail Çakırhan’a verilen bu ilginç şiirler,
edebiyatçılar ve araştırmacıların dikkatine sunulmak için aynen burada tekrarlanacaktır. Yeni
Meram Kırkambar da yayınlanan yazı içinde Sayın Nail Çakırhan ile çekilmiş bir fotoğrafımız da
yayınlanmıştır. Bu da benim için çok güzel bir anı olmuştur.

KERVAN
Geceleri eriten bir nur gibi ilerle
Göğü yere indiren tipide karda kervan
Kasırgayla arkadaş, kardeş ol şimşeklerle
Kimseye minnet etme kalsa da darda kervan
Haydi mübarek olsun sefere çıktın bugün
Muradına erersen ne gururlan ne öğün
Dirileri titreten o gün, heybetli ünün
Ölülere can versin, sonsuz yollarda kervan
(Nail.V. Kervan- 1 Mart 1929- Sayı 1)
ÇIĞ (Hocam Sadettin Nüzhet Bey’e)
Birkaç günden beridir evine boş dönene
Hani ekmek diyordu, kadın bir kedi gibi
Uzun uzun baktı da o yaşlı gözlerine
Yokluğunu hissedince boyun büktü darıldı
Erkekse gözlerinin bütün feri sönene
Dünyada her açlığın dermanı bu der gibi
Onu birden alarak kolunun çemberine
Hayalden ince bele çılgın gibi sarıldı
Daha demin üç gündür açız diyen dudaklar
En mahrem köşelerde bir sır gibi gezindi
O yerlerin mest eden parlak manzarasıyla
Gözler sanki çıldırdı rabbim ne bakıştı o..
Sar da Davut Ayşe’ni bir daha sar bir daha
Ona ilk verdiğin söz ne büyük bir yemindi
Yaşanmaz, yaşanmaz böyle bir yüz karasıyla
Desene! Yaz içinde şimşekli bir bakıştı o
Bu ses geçmiş günlerin geçmeyen bir izi gibi
Bir yanan ağ halinde yandı kafatasında
Bu ses, bir lokma için, bu sağır odasında
Canavarca boğulduğu bir adamın sesiydi.
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Ağzından zehir saçan bu seslerin sahibi
Yarı sönmüş ocağın simsiyah bacasından
Dilini çıkararak acı acı sırıtan
Uzun kızıl dudaklı bir şeytan gölgesiydi.
Zirvesinde korkuyla açlığın karıştığı
Kalbin buz dağlarından indi bir şehvet çığı
Ruhunu bir sel kadar bulanık sularına
Kollar tekrar sıkıldı çelik bir hilal oldu
Midede doğan isyan kalpte ihtilal oldu
Sonra bitkin daldılar sonsuz uykularına
(Nail V-Kervan 15 Mart 1929-sayı 2)
DERTTEN BİR GEMİ İSTİYOR
İrem bağı da olsa korkunç bir mezar olur
-Hocam Namdar Rahmi Bey’e
Bir kadın kahkahası birden ahu zar olur
Daha doğmadan ölen aşkının mabedinde
İsa’nın omuzun da taşıdığı haç gibi
Elem, bence mukaddes ben zevki kırbaç gibi
Ruhumda şaklatırım boğar boğar da kinde
Ne olurdu mabedin ince dehlizlerinde
Devasa ızdırabın zift kokan dizlerinde
Can verip baykuşların kalbine gömülseydim
Mabedin dert kaldığı günden beri
Çılgın ruhum her gözde kanlı bir nem istiyor
Bitmek nedir bilmeyen mihnet elem istiyor
Vahyini dertten alan ruhumun peygamberi
Aşkımın harabesi, ömrümün şaheseri
Bu çılgın at ağzına dertten bir gem istiyor
(Nail V.- Kervan-15 Nisan 1929-sayı :4)
Şiirlerin ithaf edildiği hocaları Sadettin Nüzhet ve Namdar Rahmi hakkında kısa açıklamalar
şöyledir. Sadettin Nüzhet Ergun (Bursa 1901-İstanbul 1946) tanınmış edebiyatçı, Konya,
Ankara Öğretmen Okullarında, İstanbul’da çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Bu
arada 1925-1927 yıllarında Konya Lisesi’nde Nail V.’nin edebiyat öğretmenidir. Yayınlanmış pek
çok eserleri vardır.
Diğer hocası Namdar Rahmi Karatay (1896- İzmir 1953), Selçuklu Veziri Celaleddin Karatay
soyundan gelen Rahmi Bey’in oğludur. 1912 yılında Konya İdadisi (Lisesi) mezunudur. Konya
Lisesinde felsefe öğretmenliği ve Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev almıştır.
Tanınmış bir şairdir. Ayrıca Konya’da, arkadaşı Naci Fikret ile “ENERJİTİZM” adlı bir felsefi
görüşü savundu, yayınlanmış çeşitli eserleri bulunmaktadır.
(Muğla- DEVRİM- 6 AĞUSTOS 1999 )
(14 AĞUSTOS 1999 )
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KONYA LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN
KÜLTÜREL ALANDA ÖNEMLİ YAYINLARI
Mehmet BİLDİRİCİ
Kırkambar'da yayınlanmış yazılarımda zaman zaman Konya Lisesi'nden anılar başlığı altında
Ellili yıllarda Konya Lisesi'nde bizleri yetiştiren hocalarımızdan söz etmiştim. Gerçekten o
yıllarda Konya Lisesi'ndeki öğretmenlerimizin bizleri iyi yetiştirdiğine inanıyorum. O günün
şartlarında bize iyi şeyler vermişlerdi. Bu konudaki yazı ve araştırmalarımı "Ellili Yılların Konya
Lisesi Öğretmenleri-1997" ismi altında derlemiş ve bilgisayar çıktılarından 50 adet çoğaltarak
60 sayfalık özel bir kitap haline getirmiş ve hocalarıma ve arkadaşlarıma takdim etmiştim.
Aşağıda tanıtacağım iki kitap benim bu görüşümdeki haklılığımı vurgulamaktadır. Ellili Yıllarda
Konya Lisesi'nde öğretmenlik yapan değerli büyüklerimiz hala kitap yayınlamaktadırlar. Bu
yayınlar sonraki kuşaklarca çok iyi değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Şimdi bu iki yayını
tanıtacağım. Şüphesiz bu konular hakkında genel kültür bazında bir bilgi sahibiyim. Ama işin
uzman ve meraklılarının çok yararlanacağına inanıyorum.
KONYA VE ANADOLU MEDRESELERİ
Yazarı Konya Lisesi'nde Fizik öğretmenimiz Hüseyin Köroğlu. Hocamızın sahip olduğu "Fen
Yayınevi" tarafından 1999 yılında Konya'da yayınlanmıştır. 396 sayfada 200 resim, plan, harita
bulunmaktadır. Sayın Köroğlu gene aynı yayınevinde yayınlanmış 9 adet çeşitli fizik konulu
kitapların yazarıdır. "Konya Lisesi Tarihi" adlı kitabı da Konya Lisesi'nin 100. Kuruluş yılı
dolayısıyla yayınlanmıştır.
Değerli hocamın ailecek tanış olduğumuz yakın dostu olarak ne kadar buna emek verdiğini çok
yakından biliyorum. Lütfedip hediye ettiği kitabını da dikkatle okudum. Bir fen adamı olarak
konuya objektif baktığına inanıyorum.
Kitabı edinmek isteyenler 0.(332).321 3412 nolu telefona başvurabilirler.
YUNUS ŞİİRİNDEN GÜNÜMÜZE YAKLAŞTIRMALAR
Yazarı tanınmış edebiyatçılardan Hikmet İlaydın (1914-1991). Sayın İlaydın Muğla doğumlu,
Konya Lisesi mezunu ve 1948-1949 yıllarında Konya Lisesi Müdürü ve edebiyat öğretmeni.
Kitap Akçay yayınları tarafından 1998 de Ankara'da yayınlanmış, 392 sayfa. Kitap yazarın
ölümünden sonra tutulmuş notlardan hazırlanarak eşi değerli hocamız Nihal İlaydın tarafından
yayın haline getirilmiştir. 1945-1955 yıllarında Konya Lisesi'nin Fransızca öğretmeni Nihal
İlaydın tam bir dil uzmanı. Fransızca, İtalyanca, İspanyolca gibi batı dillerini ve Arapça ve
Farsça gibi doğu dillerini biliyor. Uzman bir edebiyatçı olan eşinin sarı kağıtlara yazılmış ve
başkaları tarafından okunmasının mümkün olmadığı bu notlarından ileri yaşına rağmen bu
değerli eseri hazırlamıştır. Kendisini Marmaris'te ziyaret ettiğimde bu zor okunur notları bizzat
görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Değerli hocamın lütfedip gönderdiği bu kitabı zevkle
okuduğumu da belirtiyorum.
Ben burada bu değerli hocalarımızın hayat hikayelerinden Konya ile ilgili kısımları yazıma aldım.
Diğerleri kitapta görülecektir.
Temin etmek isteyenler için Akçağ Yayınevinin telefonunu veriyorum. 0.(312) 432 1798
(04 ARALIK 1999, YENİ MERAM KIRKAMBAR)
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SANAYİCİ ENVER ERLER'İ KAYBETTİK (1939-2000)
Mehmet BİLDİRİCİ
Enver Erler makine mühendisi, sanayici idi. İşyeri Adana'da bulunuyordu. Beş altı ay süren bir
hastalıktan sonra Konya'da öldü ve toprağa verildi.
Konya'nın köklü ailelerinden birinin çocuğu idi. Konya'da doğdu, Köprübaşı ilkokulunda, Konya
Karma ortaokulunda ve Konya Lisesinde okudu ve 1957 yılında mezun oldu. Yüksek öğrenimini
İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka bölümünde yaptı. Makine Mühendisi oldu.
Beyazıt’taki Konya Talebe Yurdunda yılbaşı gecesi masa olmadığı için yere bir içki sofrası
kurmuştuk. Pek çok arkadaşımız burada ve bundan sonra içki ile tanıştı. Enver’de aramızdaydı.
İlk o gün içki ile tanışmıştı. Bizlere göre oldukça kilolu olan Enver öğrenci iken rahatsızlandı ve
Şişli’deki Bulgar Hastanesi (Türkiye Hastanesi) kaldırılmıştı. Bomboş bir arazide Bulgar
Hastanesinde onu ziyaret ettiğimizi unutamıyorum.
Askerlik görevinden sonra Adana'ya yerleşti ve serbest çalıştı. Kalorifer kazanları imal ediyordu.
Son olarak işyerini genişleterek Yakapınar'daki Organize Sanayi Sitesine taşımıştı. İşleri iyi
gidiyordu.
Kızım Sibel Bildirici’nin 1992 yılında Adana DSİ tesislerinde yapılan düğününde nikah şahidi idi.
Bu vesile ile daha da yakınlaşmıştır.
Kızımı ziyarete gittiğimde kendisi ile görüşür yemeğe gider, sohbet ederdik. Adana esnafı
tarafından da çok seviliyordu. Açık fikirli, dürüst kişiliği vardı. Rahatsızlaşınca Konya’ya geldi ve
Konya’da öldü. Son günlerinde ancak telefonla görüşebildik.
Sınıf arkadaşım hiç evlenmemişti. Kendisine rahmet, kalan ERLER ailesine baş sağlığı dilerim.
(YENİ GAZETE KIRAMBAR 16.01.2001)
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KONYA LİSESİ ESKİ MÜDÜR YARDIMCISI
TURGUT KARGALIK'IN KAYBI
Mehmet BİLDİRİCİ
Konya Lisesi'nin 1947-1961 yılları arasında Müdür Yardımcısı ya da Başmuavin Turgut Kargalık
(1915-2000) 26 Aralık 2000 tarihinde Ankara'daki evinde öldü ve Ankara'da toprağa verildi.
Bugün yaşı altmışın altında olanlar bilmezler, altmışın üzerinde olanlar da hocamızın nerede
olduğunu ne yaptığını bilmeyebilirler. Bu yönden bu yazımda bu değerli hocamızın hayat
öyküsünü yakın çevresinden ve eşi değerli hocamız Muazzez Hanım'dan derlediğim bilgilere
dayanarak sunacağım. Önce kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.
Turgut Kargalık Romanya doğumlu olup, orada yaşayan bir Türk ailesinin oğludur. Küçük yaşta
babasını kaybetmiş, annesi ile birliktedir. İlk ve orta öğrenimini orada yapmıştır.
Turgut Kargalık'ın hayatında önemli bir değişikliğe, onun gelip Türkiye'de öğrenim görüp Türk
vatandaşı ve Türk aydını olmasına sebep olan önemli bir kişi olmuştur. Hamdullah Suphi
Tanrıöver (1885-1966)
Son Osmanlı Meclisinde milletvekili, ve Atatürk döneminde bakan ve milletvekili olan Hamdullah
Suphi 1931-1939 yılları arasında, Romanya'nın başkenti Bükreş'de Türk Büyükelçisi'dir.
Hamdullah Suphi bu görevi sırasında Dobruca ve Basarabya bölgelerinde yaşayan Gagavuz
Türkleri ile ilgilenir. Onların orada Türkçe eğitim görmesine ve Türkçe eğitim veren okulların
açılmasına çaba gösterir. Bu arada orada yaşayan fakir Türk çocuklarının Türkiye'de okuması
ve yetişmesi için çabalar, fakir ailelerin zeki ve kabiliyetli çocuklarına bu kapı açılır. Konu
fevkalade ilginç ve araştırılmaya değerdir.
Bu gençlerden biri de babasını kaybetmiş ve öksüz olan Turgut'tur. Yıl 1935 veya 1936 dır.
İstanbul'da bir yakınına göre Kabataş Lisesi'nde, eşi Muazzez Hanım'ın ifadesine göre Bebek'te
bulunan özel Boğaziçi Lisesi'nde devlet tarafından okutturulur. İkinci Dünya savaşı başlarken
liseyi bitirir. Hamdullah Suphi'nin projesi Türkiye'de öğrenim gören Turgut'ların, tekrar
Romanya'ya dönüp Gagavuz Türklerinin eğitim kalkınmasına yardım etmek mi idi bilinmez.
Ancak savaş yolları kapamış doğum yeri olan Romanya Almanya tarafından işgal edilmiştir.
Annesi ve ailesi ile ipleri kopmuştur. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve
Coğrafya Fakültesine girer 1943 yılında Fransızca bölümünü bitirir.
Hemen mezun olunca, henüz Dil-Tarih coğrafya bölümünde Fransızca öğrenimi gören ve
öğrenci olan Muazzez Hanım ile 1943 yılında evlenir. İlk görevi Antakya Lisesi'nde 1943-1947
yılları arasında Fransızca öğretmenliği ve başmuavinliktir.
Yedek subaylığını Konya'da yapar ve bu ara öğretmenliğe devam eder. 1946 yılında önce eşi
Muazzez Kargalık Konya Lisesi Fransızca öğretmenliğine, askerlik görevinin ardından Turgut
Kargalık Konya Lisesi'ne Fransızca öğretmeni olarak atanır.
Turgut Kargalık 1961 yılına kadar, Fransızca öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılık görevini
sürdürür. Daha sonra emekli olana kadar Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'ne baş muavin ve
Fransız Dili ve Edebiyatı bölüm başkanı olur.
Konya Lisesi'nde görev yaptığı yıllarda, Hikmet İlaydın, Samih Atademir, İbrahim Cengiz,
Selman Erdem ve Nail Gökbudak Müdür olarak görev yapmış, ancak gerideki adam daima
Turgut Kargalık'tır. Bu yıllarda Konya Lisesi 1940'lı yıllardan gelen altın yıllarını yaşamaktadır.
Türkiye'nin önde gelen liselerindendir. Bu gözle bakıldığında Turgut Kargalık'ın hizmetlerinin
boyutu görülecektir.
Ben yatılı, ve Fransızca öğrencisi olmadığım için öğrencilik yıllarında hocamı pek yakından
tanıyamadım. Daha sonra irtibat kurdum, evinde ziyaret ettim. Değerli arkadaşımız Yaşat
Manav'ın Korukent de düzenlediği Konya Lisesi günlerinde birlikte olduk, sohbetlerimiz oldu. İki
örnek vereceğim.
Konya ilçelerinden birinden Konya Lisesi'ne okumaya gelen, fakir bir ailenin çocuğu olan, daha
sonra çok başarılı bir Avukat olan arkadaşım anlattı. Başmuavin Turgut Bey bir kaç defa
kendisini okula ceketle gelmesi için uyarır. Sonunda bu arkadaşımız, hocam benim ceketim yok
ki giyeyim der. Bir kaç gün sonra çok az giyilmiş bir ceketi bir paket içinde kendisine verir.
Arkadaşımız ben bu ceketle liseyi bitirdim, benim babamdı diye anlattı.…
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İkinci bir anım da yanlış bir duyum ve yanlış anlayış sonucu, yaklaşık 8 yıl önce hocamın vefat
ettiğini öğrendim ve eşi Muazzez hanıma telefon ettim. Telefona kendisi çıktı, oğlum ben
hayattayım yaşıyorum dedi. Baltayı taşa vurmuştum, hemen kendimi toparladım ve çok
yaşayacaksınız hocam diyebildim.
Eşi kendisi gibi Fransızca öğretmeni Muazzez Kargalık ile emeklilik yaşamını kışları Ankara
Bahçelievler'de ve yazları İstanbul Kartal'da geçiren Kargalık çiftinin Behçet ve Ayşegül isimli iki
çocukları bulunmaktadır.
Başsağlığı için Muazzez hanıma telefon açtığımda, ağlayarak bu defa doğru, hocayı kaybettik
dedi. Kendisine Tanrıdan rahmet, yaptığı hizmetlerin unutulmaması dileğiyle,
(YENİ GAZETE- KIRKAMBAR 17.04.2001)
(ÇAĞRI KASIM 2002)
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NİHAL -HİKMET İLAYDIN'IN YENİ ÇIKAN YAYINI
MAKALELER
Mehmet BİLDİRİCİ
Bu yazımda bir kitap hakkında duyuru yapacağım. MAKALELER, yazarı Türk ve Divan
Edebiyatının önde gelen isimlerinden, Hikmet İlaydın, eseri yayına hazırlayan eşi Nihal İlaydın.
Dağıtımı Aydın Kitabevi tarafından yapılmaktadır. Adresi İzmir caddesi no 13/52 YenişehirAnkara. Telefon (0312) 230 25 69. Eser 1999 yılı yayınıdır.
Eserde değerli edebiyatçı ve eğitimci Hikmet İlaydın'ın makaleleri yer almaktadır. Sonunda
yazarın eğitim ve öğretim konusunda görüşlerini belirleyen anılar bulunmaktadır. Diğerlerinde
ise Yunus Emre ve diğer Türk şair ve yazarları hakkında incelemeler vardır.
Ben edebiyatçı ve konunun uzmanı değilim. Hikmet ilaydın ve eşi Nihal İlaydın'ın Konya Lisesi
ile ilgili kişilikleri beni bu yazıyı yazmaya yönetti. Yaptığım araştırmada da Hikmet İlaydın'ın
Türkiye'de bu konulara vakıf en önde gelen kişilerden biri olduğunu öğrendim.
Çok sevdiğimiz, ancak kim olduğu ve hayatı hakkında doğru dürüst hiç bilgi sahibi olmadığımız
Yunus Emre konusunda en tarafsız ve bilime yakışan araştırma ve yazıların İlaydın tarafından
yazıldığına inanıyorum.
Hikmet İlaydın 1914 yılında Muğla'da doğmuştur. Orta öğrenimini Muğla'da tamamladıktan
sonra, Muğla'da lise olmadığı için lise öğrenimini Konya Lisesi'nde görmüştür. İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bitirdikten sonra Gaziantep, İzmir ve
Konya Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği görevlerinde bulunmuştur. Hikmet İlaydın 1948 yılında
öğretmenliği yanında Konya Lisesi Müdür Yardımcısı ve Müdürü oldu. (1948-1949)
Daha sonra Milli eğitim Bakanlığı Müfettişliği, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, ve Müsteşarlık
görevinde bulundu, dört yıl (1960-1964) İran'da Kültür Ateşesi olarak çalıştı.
1967 yılında Talim Terbiye kurulu üyeliğinden emekliye ayrılan Hikmet İlaydın 09.09.1991
tarihinde hayata gözlerini kapadı. Eşleri Nihal İlaydın 1945-1955 yılları arası Konya Lisesi
Fransızca öğretmenidir.
Yazar sağlığında Sadi'nin İran Edebiyatının en önde gelen yapıtlarından "Gülistan" ve "Bostan"
tercümelerini gerçekleştirmiş ve "Türk Edebiyatında Nazım" adlı eseri vardır. Diğer iki yayını
"Yunus Şiirinden Günümüze Yaklaştırmalar" ve "Makaleler" adlı eserleri eşleri Nihal İlaydın
tarafından kendisinden başka kimsenin okuyamayacağı müsveddelerden yayına hazırlanmıştır.
Yazar eşinin ifadesine göre bunları yayınlamaya isteksiz bulunmuş ya da zaman bulamamıştır.
Değerli hocamız Nihal İlaydın önde gelen doğu ve batı dillerini bilen nadir kişilerden biridir.
Fransızca, İtalyanca'yı akademik düzeyde, İspanyolca'yı Romanoloji bölümünde öğrenmiş,
Arapça ve Farsça'yı bilmektedir.
Gerçekten ileri yaşında eşine ait iki eseri ortaya çıkarması ve onları edebiyatçılara kaynak eser
olarak sunması örnek alınacak olağanüstü bir olaydır.
Değerli hocamız kışları Ankara Emek mahallesinde, yazları Marmaris'te eşinin memleketi ve
onun soyadını taşıyan bir apartmanda emeklilik günlerini geçirmektedir.
On yıldan bu yana Konya Lisesi'nde görev yapan değerli öğretmenlerimizi araştırmaktayım,
kendilerinin iyi yetişmeleri ve edindikleri birikimlerle bizi iyi yetiştirdiklerine inanıyorum. İlaydın
çiftinin hayat ve çalışmaları bunun güzel örneklerinden biridir diyorum.
Kitabı edebiyatçılara ve aydınlara okumaları ve değerlendirmeleri için öneriyorum.
YENİ GAZETE- KIRKAMBAR
24.04.2001-Konya
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ATA KARATAY'I ZİYARET- SADRETTİN KARATAY'IN YAZILARI
Mehmet BİLDİRİCİ
Mart ayı içinde Üsküdar'daki evinde Avukat Ata Karatay'ı ziyaret ettim. İki-üç saat sohbet ettik,
ve bundan çok keyif aldığımı belirtmeliyim. Ben Ata Karatay'ı, daha önce tanımıyordum. Norveç
de bulundukları için Mehdi Halıcı ili tanış idiler, ve onun tavsiye etmesi ve adresini vermesi
üzerine bir araya geldik.
Ata Karatay, Konya'nın en köklü ve tarihi ailelerinden biri, ünlü Selçuk Veziri Celaladdin
Karatay'ın, kardeşlerinin torunlarındandır. Son dönem Konya'nın kültür hayatında da bu aileden
pek çok kişi karşımıza çıkmaktadır. Ata Karatay uzun yıllar İskandinavya ülkelerinde kalmış,
oraların dillerini öğrenmiş, Norveç Dili ve Grameri adlı yayını var. Norveççe şiirleri olduğu gibi, o
dilden yazılmış şiirleri de Türkçe'ye kazandırmış. İstanbul'da Avukatlık yapan, ancak şimdi
mesleği bırakan Karatay, Üsküdar ve Büyükada'da emeklilik günlerini geçirmektedir.
Ağabeyi Baha Vefa Karatay'ın "Kemalist Atılım Birliği" başkanlığı yaptığını ve kendisini, yakın
zamanda kaybettiklerini anlattı. Bu arada amcası Sadrettin Karatay hakkında 1998 yılında Ülkü
Karatay tarafından yazılarının derlendiği fotokopi şeklinde bir kitabı hediye etti.
Sadrettin Karatay da son dönemin önde gelen aydınlarından biridir. Değişik eğitimi ile farklı bir
yaşamı olmuştur. Bu eserde Sadrettin Karatay'ın hayat hikayesi kısaca şöyledir. "Sadrettin
Karatay Konya'nın tanınmış ailelerinden Abdülfettahzade Rahmi Bey'in oğludur. Rahmi Bey
1919 yılında ölmüş, daha önce Konya Vakıflar Müdürü idi, aynı zamanda Karatay Medresesi'nin
de mütevellisi idi. Rahmi Bey'in ilk eşinden Mehmet Emin Vefa, ikinci eşi Hanife Hanım'dan ünlü
şair, feylesof Namdar Rahmi Karatay, Sadrettin Rahmi Karatay isimli oğulları, ve Fatma Nigar
isimli bir kızı olmuştur.
Sadrettin Karatay babasının Kütahya'da görev yaptığı sürede 1899 yılında Kütahya'da
doğmuştur. Aile daha sonra Konya'ya dönmüştür. İlkokulu ve Konya Sultanisi'nin (Konya Lisesi)
ilk sınıflarını Konya'da okumuş, babası onu 1916 yılında ziraat öğrenimi için Macaristan'a
göndermiştir. 1918-1923 yılları arasında Macaristan'da ziraat öğrenimi görmüştür.
Konya'ya dönüşte, bir ara Konya Lisesi'nde Coğrafya ve Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Konya
Ziraat Müdürlüğünde çalışan Karatay daha sonra Ankara'daki Macaristan elçiliğinde mütercimlik
yapmış, 1964 yılında Ankara'da ölmüştür. Sadrettin Karatay'ın en önemli hizmeti 1943-1963
yılları arasında Macar Edebiyatından yaptığı tercümelerdir. Ayrıca ziraat konusunda çeşitli
tercüme ve yayınları vardır.
Sadrettin Karatay Macaristan'da yaptığı ziraat eğitimi yanında Türk ve Dünya edebiyatının
önemli eserlerini okumaya meraklı idi. Tercüme ve yazılarında anlaşılabilir ve temiz bir Türkçe
kullanmaya özen göstermiştir. Bu eserde yer alan yazıları 1956-1961 yılları arasında Konya'da
çıkan Zaman ve Yeni Konya gazetelinde yayınlanmıştır.
Çok ilginç olduğu için "İhtiyarın Aşkı" yazısından bir kısa özet vereceğim. İhtiyar diye nitelediği
kişi, amcası, ismini yazmamış, İhtiyarın uzun hayatı çok dağdağalı geçmiş, pek genç yaşta
gittiği İstanbul''da iyi bir medrese tahsili yaptıktan sonra, devri seçkin din adamları arasına
girmiş, zaman olmuş itibarlı mevkilere gelmiş, zaman gelmiş padişahın hışmına uğrayarak
sürgünleri boylamış, hemen hemen tüm ömrünü Üsküdar'da geçirmiş, 75 yıl sonra 1935 yılında
Konya'ya döndüğünde hafızı yeteneğinin çoğunu yitirmiş, yorgundur.
Yeğenlerinin ziyaretinde her defasında kim bu zat diye sorar, daha sonra nerede oturduğu
sorulur, Kınacı sokağı denilince " Ooo ! bizim mahalle der".
İhtiyarın oturduğu ve ibadetini yaptığı odanın duvarlarında torunlarının yaptığı resimler yanında
1932 yılı Dünya Güzeli Keriman Halis'in bir fotoğrafı bulunmaktadır. İhtiyarın dünya güzeline
uzun uzun baktığı gözlenir, bazen de yaklaşarak bazı şeyler mırıldanır. Bir gün eve bir genç
yeğen gelir, evlenmek istediğini ve Keriman Halis'in fotoğrafını göstererek ihtiyara bu kızla
evlenebilir miyim? der.
İhtiyar birden sinirlenir, mümkün değil, o nişanlı der. Kendisi yaşlıdır, hafızasını kaybetmiştir,
ama gönlü gençtir, Dünya Güzeli Keriman Halis'e abayı yakmıştır. İhtiyar, Sadrettin Karatay'ın
amcası 1935 yılında bu olaydan kısa bir süre sonra Hakkın Rahmetine kavuşur…..
(ÇAĞRI Dergisi Ekim 2001)
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1913 YILINDA KONYA LİSESİ'NDE FRANSIZCA ÖĞRETMENİ AHMET BEY
Mehmet BİLDİRİCİ
Konya Lisesi, İDADİ olarak 1889 yılında, Fransız okulları örnek alınarak açılmıştır. Bu öğretim
kurumunda okutulan ilk yabancı dilde Fransızca olmuştur. Kuruluşundan itibaren pek çok kişi bu
okulda Fransızca öğretmenliği yapmıştır. İdadi'nin, Sultani olarak isimlendirildiği (1913-1922)
yıllarında Türk ve gayrimüslimler Fransızca öğretmeni olarak görev yapmışlardır.
Asaf Bey (ölümü 1922), 1917-1919 yıllarında, Arif Budak (1891-?), 1919-1942 yılları arasında,
Konya Belediye Başkanı olan Muhlis Koner, 1922 yılında bu görevi sürdürmüştür.
Gayrimüslimler arasında ise Elazığ doğumlu, Amerikan koleji mezunu Süren (1890-1916),
1914-1916 yıllarında bu görevi yürütmüş. görevli iken Konya'da ölmüştür. Ermeni olduğunu
sanıyorum. Diyarbakır'dan tayin ile gelen Manuel, 1913 yıllarında, Edirne 1896 doğumlu Eliezer
Wenda (veya Menda) 1914-1916 yıllarında bu görevde bulunmuştur. Çok farklı bir Fransızca
öğretmeni de 1922 yılında ölen ve kalabalık bir törenle Konya'da toprağa verilen Romanya'da
eğitimini sürdürmüş Romen Ceruha (Ceya) dır. Bu bilgiler hocam, Hüseyin Köroğlu'nun 1989
yılında yayınlanan "Konya Lisesi Tarihi"nden özetlenmiştir.
Tarih Vakfı yayınlarından, Macar Bela Horvarth'ın gezi anılarının yer aldığı "Anadolu 1913" adlı
kitapta, Konya Lisesi Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Ahmet'den söz edilmektedir. Bela Hortvarth
1913 yılında trenle Konya'ya gelmiş, buradan at sırtında Yağlıbayat- Karapınar- Aksaray- Niğde
üzerinden Nevşehir'e geçmiştir. İyi bir gözlemci olan yazar Ahmet Bey ile karşılaşmış ve onunla
eğitim konusunda sohbet etmiştir.
Hiç bir kayıtta yer almayan Fransızca öğretmeni Ahmet Bey ve onun fikirlerini buradan özet
olarak vereceğim. Ben şahsen çok ilgi çekici buldum, belki ileride Ahmet Beyin gerçek hayat
öyküsüne de ulaşırız.
Yüzbaşı Ahmet Bey Kırkkilise (Kırklareli) savaşlarında ağır yaralanmış, tedavisinin ardından
Konya Lisesi'ne Fransızca öğretmeni olarak atanmıştır. İşte o günün eğitimi (1913 yıllı)
konusundaki fikirleri:
"İtalyan ve Balkan savaşları bizim için çok büyük bir ders oldu, Biz bu savaşlardan
başarısızlığımızın nedeninin geri kalmışlığımız olduğunu kavradık. Bu yüzden acılı bir dönemin
ardından bizim toplumun aydın kesimi kalkınmaya dayanılmaz bir özlem duymaya başladı.
İlk ve en önemli iş, eğitim sistemimizin reformu, meslek eğitimi, teknik ve sanayi eğitimi ve
ulusal bilinç yaratmak! Biz de ilkokullar az ve daha önemlisi bunlar kötü ellere emanet edilmiş.
Halk eğitimini okullarda hocalara (din adamı) teslim ediyoruz, ama bu insanlar çoğunlukla çok
yetersizler. Medreselerinde öncelikle ve sadece ilahiyat (din bilimleri) tahsil ediliyor ve sadece
bunu öğretiyorlar.
Yeni Hükümet, eğitimi devlet denetimi altına almak istiyor, ya da en azından hocaları sınavdan
geçirip, uygun olanlara öğretmenlik yapma hakkını tanıma eğiliminde. Ama buna karşı bu
kesimde müthiş bir tepki var. Halkın dini liderleri olan bu hocalar bazı huzursuz! (gelenekçi,
dindar!) subaylarla birlikte olup ilerici hükümetin en önemli hasmı durumundalar.
En geri olduğumuz konulardan biri de kadınların eğitimi. Kız okullarımız da yok değil ama son
derece kısıtlı. Bugün artık toplumda çoğu kimse kız çocuklarını okutmak onları eşit kılmak
istiyor. Biz kadınlarımızı modernleştirmek istiyoruz, ama öte yandan Avrupalı kadınların hafifliği
bizleri endişeye de düşürüyor. Kadın özgür olsun, ama bu arada kocasının ve ailesinin kadını
olsun. Açık elbiselerle dolaşmasın, eğlenceye ve baloya gitmesin, ama öğrensin kültürlü olsun.
Çoğumuz artık eşlerimizin yüzleri açık olarak Avrupalı giysilerle dolaşmasına izin vermek
istiyoruz, ama bu da mümkün değil. Bu giysilerle halkın karşısına çıkamazlar, çünkü bu ülkede
bunun karşısında çok insan var."
Fransızca öğretmeni olmuş, ilerici bir subayın 1913 yılındaki yorumsuz ilginç fikirleri, doğrusu
üzerinde düşünmeye değer.
(YENİ GAZETE KIRKAMBAR 19.10.2001)
(ÇAĞRI Nisan 2003)
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EDİP RAŞİT USMAN (1897-1977)
Mehmet BİLDİRİCİ
Bizleri yetiştiren Konya Lisesi öğretmenleri ile araştırmalarımı sürdürdükçe ilginç bilgilere
ulaşıyorum. Son dönemde Orta kısımda Türkçe öğretmenimiz Raşit Usman hakkında yeni
bilgilere ulaştım. Bu yazımda onu konu edeceğim.
Edip Raşit Usman 1897 yılında Konya'da doğmuştur. Babası Konya Vilayet Kaleminde çalışan
Arif Beydir. Asıl ismi Raşit olup Edip mahlası olmaktadır.
Konya İdadisi'nden mezun olduktan sonra bir süre PTT İdaresinde çalışmış, sonra,
öğretmenliğe başlamış, Cumhuriyet öncesi, İttihat Terakki, Numune ve Anadolu İntibah
okullarında görev yapmıştır. Cumhuriyet sonrası ise Konya Sanayi Mektebi, Konya Astsubay
Okulu ve Konya Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği görevlerini sürdürmüştür.
1951 yılında Lise Orta kısımda bizim Türkçe öğretmenimizdi. Öğrencileri onu "Pisbıyık" olarak
hatırlayacaklardır. Çok kısa bir bıyık bıraktığı için bu isim verilmiştir. Derste sadece konuları
işlerdi. Şair ve şiirleri olduğunu daha sonraları öğrenmiş bulunuyorum.
Yazdığı şiirleri Konya'da Babalık ve Ocak mecmuasında yayınlanmıştır. Bazı şiirleri de 1926
yılında, gene Konya Lisesi Edebiyat öğretmeni Sadettin Nüzhet Ergun'un "Konya Halkiyat ve
Harsiyat-ı" adlı eserinde yayınlanmıştır.
Kurtuluş savaşı devam ederken yazdığı ve milli duyguları ifade eden bir şiiri aşağıdadır.
İSTİKLAL
Ateşler yağdırsa semadan düşman
Demirli lavları saçsa volkanlar
Gövdeler götürse coşan al kanlar
Türk'ü döndüremez azminden bir an
Diyar-ı Fatih-i düşman kaplarsa
Merkad-i Osman'a süngü saplarsa
İzmir'de "Fethi"nin ruhu ağlarsa
İntikam alacak evladımız var
Ey Anadolu'nun kırgın aslanı
Kar eder mi sana süngüyle kurşun
Rahat uyutur mu seni bir düşün
Tanrıdan aldığın cihat fermanı
Kurtar özlediğin güzel vatanı
Masum yavrularıyla yoksul dulları
Bak sana açıktır cihat yolları
Gönlünde bırakma, Türk'ün ahını

Bu harbin sonu bir şanlı istiklal
Haşmetle doğacak sevgili hilal

Bu harbin sonu bir şanlı istiklal
Haşmetle doğacak sevgili hilal

Bu harbin sonu bir şanlı istiklal
Haşmetle doğacak sevgili hilal

Bu harbin sonu bir şanlı istiklal
Haşmetle doğacak sevgili hilal

Türkçe öğretmenimiz emekli olduktan sonra, 25.06.1977 günü hayata veda etti. Tek oğlu Avukat
Fakir Usman idi.
(YENİ GAZETE KIRKAMBAR 16.10.2001)
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KONYA LİSELİLERİN 2002 YILI KORUKENT BULUŞMASI
Mehmet BİLDİRİCİ
Konya Lisesi 1956 yılı mezunu, değerli iş adamı, Mimar Hüseyin Yaşat Manav ve zarif eşi
Bilsev Manav'ın düzenlediği Konya Liselilerin geleneksel buluşması bu yıl 18 Mayıs 2002 günü,
kendilerinin projelendirdiği ve yapımını üstlendiği Korukent tesislerinde gerçekleşti.
Bu yılda Konya Lisesi'nin 1956 mezunları başta olmak üzere, 1955, 1957 mezunları, sevgili
hocalarımızla birlikte olduk. Gene unutulmaz bir gün geçirdik.
Konya Lisesi Müdürü ve felsefe hocamız Selman Erdem, eşi rahatsız olduğu için tek başına
katıldı. Fransızca öğretmenimiz Muazzez Kargalık bu defa kızı Ayşegül ile, Resim öğretmenimiz
Nurhayat Evci, gene Konya Lisesi eski mezunlarından eşi Riza Evci Ağabeyimiz ile toplantıya
katılmıştı.
Konya Liselilerin birlikteliğine gönül vermiş, daha önce aramızda bulunan Mak.Y.Müh Bayram
CAMCI (1932-2001) artık bir daha bizimle olamayacak. Kaybettiğimiz bu değerli ağabeyimize
rahmet diliyoruz.
1956 yıl mezunları arasında pek çok üst seviye bürokratın bulunduğu görülüyor. Bizlere gurur
veriyor. Bu defa gelenler geçen yıllara göre biraz azdı. Korukent de bulunan nefis kara
dutlarının henüz olgunlaşmadığı buna sebep olarak gösterildi. !!
Eski mezun Vedat Vefa, Emekli Vali Güner Orbay yanında, 1956 mezunlarından Yücel Edil,
Hasan Ali Acar, eşi Nursel Acar, Ertan Poyra ve eşi Meral Poyra, besteci Gündoğdu Duran ve
eşi, tek asker arkadaşımız, emekli General Tuncay Aybek, Nihal Doğan, Dr. Kazım Gedik,
Taner Baykara ve eşi birlikte idik.
Biz 1957 mezunlarında ise Av. Birsen Acarer, Havva Ersoy, Osman Bıyıkoğlu ve eşi, ben
Mehmet Bildirici ve eşim Düzay Bildirici vardı.
Bu yıl geleneksel hatıra fotoğraflarını STAR gazetesi muhabiri çekti, gazetede de çıkması için,
ardından geleneksel yemek faslına geçildi.
Yemekte Güner Orbay ve hocalarımızla aynı masada olduk. Değerli felsefe hocamız o yıllara ait
bazı anılarını anlattı. Hocalarımla bir arada oturup bir arkadaş gibi konuşmak başkasını bilmem
ama bana büyük mutluluk veriyor. Öğrenci iken ulaşamadığımız, biraz korku ve çekingenlikle
yaklaşabildiğimiz bu varlıkla yan yana olmak onlara dokunmak ne güzel şey.
Bu arada sevgili Güner Orbay ile uzun uzun konuştuk. Eskilere uzandık. Lise yıllarında aynı
sınfta değildik, ama yakın mahallelerden yürüyerek Konya Lisesi'ne giderdik. Ben Uluırmak
Burhandede mahallesinde, Güner Orbay ise Bordobaşı mahallesinde otururdu. O yıllarda
sabahları biz okula giderken yollar bomboş idi. Bizden başka aynı yöreden İktisatçı Yavuz
Mullafalıoğlu ve gene İktisatçı Hasan Hüseyin Özdülger aynı yolun yolcuları idi. Aynı sınıfta
okuduğumuz Nurtop isimli kız arkadaşımız da buralardan liseye gelirdi. Sonraları kızlarımız
Özlem ile Ayşe'nin sınıf arkadaşı olmaları Orbay ailesi ile daha yakınlaşmamıza sebep oldu.
Toplantının sonunda tazelenmiş anılarla, mutluluk yorgunu olarak evimizin yolunu tuttuk.
Teşekkürler Yaşat Manav.….
Mail: mehmet_bildirici@yahoo.com
(YENİ MERAM 10.12.2002)
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KONYA LİSESİ VE NOSTALJİ DOLU BİR GECE
Rıdvan BÜLBÜL
Bizim Cevdet Çavuşoğlu, Salı gecesi Mimarlar Odası lokalinde yemekli bir toplantıda kimi
Konya Lisesi mezunlarını bir araya getirdi ve nostalci dolu bir gece yaşadık.
Vefalı ve kadim dostumuz Cevdet Çavuşoğlu gibi pırıl pırıl tertemiz Konya çocukları politikanın
çirkinliğinde ve ayak oyunları mantığımda maalesef hak ettikleri yere gelememiştir. Sayın
Çavuşoğlu ve onun gibi değerleri gözümün önüne getiriyorum da, ülkemize ve Konya’mıza
yapacakları katkıyı bile düşlemek insana keyif ve heyecan veriyor.
Toplantının sebebi bir Konya Lisesi mezunu Hüseyin Yaşat Manav’dır. Aslen bir Mut’lu
olmasına karşı, Konya ve Konya Lisesi hayranı. Sayın Manav elverişsiz koşullar içinde
Konya’mıza gelmiş, lisemizin tavan arasında “yatakhane” de gün geçirmiş, şimdi İstanbul’un
ünlü iş adamlarından Korukent’in kurucusu ve bir kısmının sahibi. Gönlü gibi eli de açık, Her yıl
Konya Lisesi arkadaşlarını Korukent tesislerinde ağırlıyor. Onlarca öğrenciye burs veriyor.
Atılımcı, hoş sohbet bir Konya Lisesi mezunu, üstüne üstlük bir Konya Lisesi tutkunu…
Yine Konya Lisesi mezunu Toygar Tahralı’yı tutmuş elinden almış gelmiş Konya’ya.
ToygarTahralı Konya’nın eski belediye başkanlarından Nafiz Tahralı’nın oğludur. Yaşat
Manav’ın ifadesine göre İstanbul’da 264 dairesi bulunan gönlü zengin, eli açık bir Konya Lisesi
mezunu. Yaşat Manav bir gün Çavuşoğlu’na telefonla “geliyoruz arkadaşları topla” diyor.
Çavuşoğlu, ince insan, hatır gönül bilen bir insan, “Konya Lisesi Mezunları Derneği”nin Başkanı
Avukat Özgen Küçükkoner ile birlikte yönetim kurulu üyelerini, aynı dönemlerden olmamamıza
rağmen beni de çağırmış.
Yine bir Konya Lisesi mezunu ve Konya sevdalısı arkadaşım ve dostum Mustafa Yalçın
Bahçıvan ile gazetede buluşarak Mimarevi’ne gittik. Öyle duygulu ve heyecanlı anlar yaşadık
ki, bizim patron yılların gazetecisi Mustafa Yalçın Bahçıvan’ın foto muhabirliğine soyunması
ilginç görüntülerden birini oluşturdu. Objektiflere sığmayan kalabalığız dolayısıyla Sayın
Bahçıvan üç ayrı bölgeden deklanşöre bastı ve üçünü bir karede birleştireceğini söyledi. Bu
fotoğrafı Yeni Meram’da göreceğiz.
Gecenin sürpriz konuğu kuşkusuz bir Konya Lisesi mezunu Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül
olacaktı. Çavuşoğlu’nun davetini heyecanla karşılayan Gönül, “gece 22.00 de olsa mutlaka
geleceğim, bekleyin” diyen Gönül, daha sonra Ankara’dan ayrılmasının mümkün olmadığını
telefonla bildirmiştir.
Gecede benim sınıf arkadaşlarım, Dernek Başkanı Özgen Küçükkoner, Dr. Sabahattin Yücetaş,
Uğur Ürel ve Rifat Sağlam vardı.
Onur konukları arasında ise hepimizin fizik öğretmeni Hüseyin KÖROĞLU, Derneğimizin
kurucu Başkanı Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, dernek üyeleri vardı. Konya’daki tüm sınıf arkadaşları
bulunuyordu.
Konya Lisesi mezunları arasında Cumhurbaşkanı (Turgut Özal), Başbakan (Sadi Irmak), bakan,
milletvekili, general sayımız hayli kabarıktır. Üst düzey bürokrasisinde, üniversiteler de yönetici
ve ve öğretim üyesi o kadar çok ki…
Ülkemizin en ünlü iş adamları arasında Konya Liseli mezunlarının sayısı her gün artıyor.
Lisemizin mezunlarından % 90 da üniversiteyi bitirmişlerdir.
Konya Lisesi
Galatasaray Lisesi
Haydarpaşa Lisesi
İstanbul Lisesi
Afyon Lisesi
Türkiye’ye damgasını vuran liselerdir.
Bir daha anladım ve inandım ki Konya Liseli olmak bir ayrıcalıktır.
(YENİ MERAM Ocak 2003)
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KONYA İDADİSİ 1898 YILI MEZUNU
MEHMET FERİT UĞUR’UN ANILARI
Mehmet BİLDİRİCİ
Konya İdadisi’nin 1898 yılı mezunu, uzun yıllar Konya Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yapmış,
Mehmet Ferit Uğur (1880-1942) Konya’da hizmetleri olan bir kültür adamıdır. Sahip Ata Oğulları
isimli değerli bir yayını da bulunmaktadır. Aşağıda Konya Lisesi’nin tarihine ışık tutacak ilginç
anıları yer almaktadır.
“Konya Lisesi, Konya İdadisi olarak 01.Eylül 1889 (1305) da, Vali Muammer Bey zamanında,
Alaaddin tepesinin doğu tarafında “Maarif Evleri”nden birinde iki yıllık nihari (yatılı değil) bir İdadi
olarak açılmıştır. Bina yol geçirilmesi dolayısıyla yıkılmıştır.
1891 veya 1892 yıllarında, Konya Rüştiyesi’nin (ortaokul) kapatılması üzerine, öğrencileri
İdadi’ye aktarılmış, sınıf sayısı yediye çıkarılmıştır.
İdadi, Sururi Paşanın valiliği sırasında, Konya Hapishanesi yanında Konya Hastanesi olarak
yaptırılan ve ihtiyaç fazlası görünen binaya (Bugünkü Karma Ortaokul) nakledilmiştir. 1901
yılında Konya Valisi Avlonyalı Ferit Paşa zamanında, bina Belediyeden satın alınmış, tamir ve
tadil edilmiş, yemekhane, ve binanın arkasına salon eklenmiştir. 1905-1906 yıllarında, binanın
üstüne bir kat daha çıkılmış, artan öğrenci ihtiyacı düşünülmüştür. Binanın ortasındaki boşluğun
üzeri cam ile kapatılmıştır.
1914-1915 yıllarında okulun ön cephesine yeni bina yaptırılmıştır. İdadi 1913-1914 öğrenim
yılında müfredat değiştirilerek SULTANİ ismini almış, ve beş yıllık iptidai (ilkokul) sınıflarının
eklenmesi ile sınıf sayısı 12 ye çıkarılmıştır.
Cumhuriyet’in ilanı ile 1923-1924 ders yılında okulun ismi “KONYA LİSESİ” ismini almıştır. Bu
dönemde sınıf sayısı azaltılarak 11 e indirildi.1926-1927 ders yılında ise Lise kısmı ayrıldı ve 2
devrede sınıf sayısı 6 olarak belirlendi.
İdadi bölümünden 1889-1913 yılları arasında 289 kişi İdadi diploması aldı. Sultani ve Konya
Lisesi’nden 1931 yılına kadar ise diploma alanların sayısı, 214 dür. 1931 yılında 11 kişi Fen
kolundan, 31 kişi ise Edebiyat kolundan mezun olmuştur.”
Mehmet Ferit Uğur’un bilgileri 1931 yılında son bulmaktadır. Henüz kız öğrenci ve bayan
öğretmen görev almamıştır. Konya Lisesi, bugünkü Karma Ortaokul binasındadır. Konya Lisesi
1934 yılında daha önce Erkek Öğretmen Okulu olan Mimar Muzaffer Bey tarafından yaptırılan
bugünkü binasına taşınmıştır.
(ÇAĞRI DERGİSİ OCAK 2006)
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KONYA LİSESİ ÖĞRENCİSİ
DR. HAKKI ONUL'UN ANILARI (1909)
Mehmet BİLDİRİCİ
Bilindiği gibi anılar, geçmişe ışık tuttuğu için çok önemlidir. Bu yazıda, Konya Lisesi’nin
ulaşabildiğimiz en eski öğrencilerinden Dr. Hakkı Onul’un elimize ulaşan anılarına yer
verilecektir. Dr. Hakkı Onul Konya Lisesi günleri ile şunları anlatmıştır.
“Ben Seydişehir'de 1909 yılında doğdum ve altı sınıflı “Seydişehir Rüştiyesi”ni (dönemin orta
okulu) bitirdim. 1922 yılında, Konya Lisesi birinci sınıfına yatılı öğrenci olarak girdim. O
tarihlerde paralı yatılı öğrencilerden 3 taksitle 90 TL alırlardı. Binanın orta katındaki (o
dönemdeki Lise, bugünkü Karma Ortaokul binasında bulunuyordu) yatakhanede kalırdık.
Lise öğrencileri yanında orta kısım öğrencileri de vardı. Yatakhane yeterli olmadığından
öğrencilerin bir kesimi akşamları Fenni Fırın’ın karşısında (İstanbul caddesi) kiralanan binaya
giderlerdi. Bu bina sonraları “Doğumevi” olarak kullanılmıştır. Muzaffer Vanlı (Mimar), Hadimli
Baki, Malatyalı İbrahim, Şair Mucip, bugün hatırladıklarım sınıf arkadaşlarım.
Lise birinci sınıfta, unutamayacağım bir olay meydana geldi. Not tartışması yüzünden
Avanoslu bir arkadaş, Müdür Yardımcısı Tahsin Beye okulda tabanca ile ateş etti, yaralanan
hoca, hastaneye kaldırıldı, iyileşip görevine geri döndü. İkinci unutamayacağım olay,
Coğrafya öğretmeni Nejat Beyin kar topundan ölmesi idi. Nejat Bey öğretmen evlerinde
oturuyordu. Uzun boylu, görkemli bir kişi idi.
Öğrenci iken yaz tatili başlayınca, Çayırbağı köyünde 15 gün kampa gidilirdi. Tüm lise
sınıfları katılırdı. Lisede Beden Eğitimi dersi de vardı. Beden Eğitimi öğretmeni Süreyya
Bey’di. Okulun bahçesinde beden eğitimi hareketleri yapar, futbol oynardık, Ben futbol
takımının kalecisi idim. Öğretmen Okulu, Sanat Okulu ile kıran kırana maçlarımız olurdu.
O yıllarda çok az ders kitabı vardı, derslerde not tutardık. Hatırladığım kitaplar, Ruhiyat,
Mantık, Lüplüp (Arapça), Kimya, Arziyat, Hendese idi.
Yatılı olarak haftada bir gün izinli çıkar, akşam geri dönerdik. Bahçede “Yemekhane” vardı.
Yemeklerimizi orada yerdik, genelde bakliyat yemekleri oluşturur, haftada bir gün tulumba
tatlısı verilirdi”
Dr. Hakkı Onul, 1928 yılında Konya Lisesi’ni bitirir, İstanbul Tıp Fakültesine kaydolur ve 1935
yılında mezun olur. Ağrı, Kars, Sivas, memleketi Seydişehir’de (1944-1952) görev yaptıktan
sonra, Konya Sağlık Müdürü olarak atanır, (1965-1974) ve buradan emekli olur: Emeklilik
yaşamını Konya’da sürdürür, Konya Lisesi toplantılarına en yaşlı mezun olarak katılır.
Bir kıyaslama yaparsak nereden nereye gelmişiz, nerelere gideceğiz ??
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YAZARIN HAYAT HİKAYESİ

24.02.1939 tarihinde Konya’da doğdu. Mustafa Nazım ve Nesibe Bildiri’nin ilk oğlu.
Hakimiyeti Milliye ilkokulu’ndan, Lise Orta kısmından, Konya Lisesi’nden 1957 Haziran
döneminde mezun olduktan sonra, İTÜ İnşaat Fakültesi’nde öğrenim gördü ve 1962 yılında
mezun oldu.
İnşaat Yüksek Mühendisi olarak 30 yıl Konya’da özel ve resmi kurumlarda çalıştı, 1971-1982
yılları arasında KDMM Akademisi’nde (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) öğretim
görevlisi olarak görev yaptı, Yapı Malzemesi ve Yapı Statiği derslerini yürüttü. 1995 yılında
Devlet Su İşleri IV. Bölge Müdürlüğü’nden 1995 yılı sonunda emekli oldu. 1997 yılında
İstanbul’a yerleşti, İstanbul mahkemelerinde bilirkişi olarak mesleki yaşamını sürdürmektedir.
Tarihi su yapıları, Konya tarihi ve çevresinde antik yerleşimler, Konya Lisesi, Gökova tarihi ile
araştırmalarını sürdürmektedir.
1963 yılında Düzay Bildirici ile evlenmiş olup eşi de Konya Lisesi 1957 yılı mezunudur.
Mehmet Bildirici’nin yayınlanmış eserleri:
- “Yapı Malzemesi Genel Özellikleri”, (Ders Notları), Selçuk Üniversitesi, 1982
- “Yatağan Köyü, Dünü, Bugünü”, özel yayın Konya, 1988,
- “Tarihi Su Yapıları, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray”, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü yayını, Ankara, 1994 (Kırkıncı Kuruluş Yılı için)
- “Elli Yılların Konya Öğretmenleri”, özel yayın, İstanbul, 1997
- “Konya Liseli’lerin Korukent Buluşmaları” Yaşat Manav ile birlikte özel 2003
- Teknik ve Kültürel Değerleriyle, Tarihi Sulama, Depolama ve Taşkın Koruma
Tesisleri”Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yayını, Ankara, 2004 (Ellinci Kuruluş Yılı)
- Kırk Yılın ötesinden İTÜ arkadaşlarım ve hocalarım (2005 özel-CD)
- Konyalı Şekva Ana belgesel roman (özel-CD)
Çeşitli seminerlere katıldı ve tarihi su yapıları konusunda çeşitli bildiriler sundu, 6 adet
İngilizce makalesi yurt dışında teknik kitaplarda yayınlandı. 2001 yılında İsrail’de, 2004
yılında Efes’te yapılan “International Conference on Water in Antiquty” (Cura Aquarum)
Uluslararası toplantılara katıldı, bildiri sundu. 2004 yılında Gökova tarihi ve arkeolojik
değerleri ile ilgili fotoğraf sergisi açtı. Konya gazetelerinde ilgili konularda pek çok yazısı
yayınlandı.
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