
ellif Victor Grigorevich Guzev, Ninel Ale
ksandrovna Dulina ve Yu-an Li ile birlikte 
hazırladığı bu eserde Sovyetler Birliği'n
deki Türkologlar'ın bibliyografyasını or
taya koymuştur. 8. Oçerk istorii izuçeni
ya turetskogo yazıka (Leningrad 1976). 
Dünya üzerindeki Türk dili çalışmalarının 
tarihi hakkında küçük hacimli bir eserdir. 
9. Grammatika yazıka tyurkskih runi
çeskih pamyatnikov VII-IX vv (Lenin
grad 1980). Orhun Türkçesi üzerine yazıl
mış olan bu eserde VII-IX. yüzyıllardan 
kalma eski Türk kitabelerinin dil özellik
leri incelenmektedir. Bu eserleri dışında 
çeşitli dergilerde Türk dili üzerine yayım
lanmış çok sayıda makalesi bulunan Ko
nonov hakkında altmışıncı yaş gününü 
kutlayan Tyurkologiçeskiy Sbornik baş
lıklı bir eserle (Moskva ı 966) yetmişinci 
yaş gününü kutlayan Turcologica (Le
ningrad 1976) adlı armağan kitabı yayım
lanmıştır. 
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KONRAPA, Mehmet Zekiii 
(1888- ı 969) 

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü 
öğretmenlerinden. 

-, 

_j 

Bolu'nun Akrnescid (Tabaklar) mahalle
sinde doğdu. ilk ve orta öğrenimini Bo
lu'da yaptı. istanbul Darülfünunu Darül
muallimln-i Aliye Edebiyat Şubesi'nden 
mezun oldu (ı 9 ı ı ) . Aynı yıl Çankırı İdadi
si tarih-coğrafya öğretmenliğine tayin 
edildi. Çankırı, Şam, Bolu, Düzce. Yalvaç. 

Denizli, Uşak, Konya ve istanbul'da çeşitli 
orta öğretim kurumlarında öğretmen 
ve yönetici olarak görev yapan Konrapa. 
1953 yılında emekli olduktan sonra istan
bul imam- Hatip Okulu ve Yüksek islam 
Enstitüsü'nde ahlak ve siyer-i nebl ders
leri vererek öğretmenlik hayatını sür
dürdü. 1 5 Haziran 1969 tarihinde vefat 
etti. 

Darülfünun un son sınıfında iken M. Ka
mil adlı bir arkadaşıyla birlikte hocaları 
Abdurrahman Şeref Efendi'nin ders not
larını Tarih-i Asr-ı Hazır adıyla yayıma 
hazırlayan Konrapa Bolu'da çıkan Bolu, 
Dertli, Kürsi-i Millet gazeteleriyle Milli 
Gaye, Altun Yaprak ve Abant mecmu
alarında, İzmir'de yayımlanan Fikirler 
Dergisi' nde. Konya Yeni Anadolu Ga
zetesi'nde mesleki makaleler yazmış, is
tanbul' da çıkan Tarihten Sesler, Bilgi, 
Öğretmen Dergisi, Her Hafta, Resimli 
Tarih, Hilal ve Tohum mecmualarında 
islam medeniyeti tarihiyle ilgili makale
ler neşretmiştir. 

Eserleri. 1. Bolu Tarihi (Bolu 1960) . 
Müellif. islam öncesi dönemden başla
yarak Bolu tarihini beş bölümden oluşan 
iki cilthalinde yazmayı planlamışsa da 
eserin 1. cildini oluşturan "Müslümanlık' 

tan Önce Bolu. Müslüman Türkler Dev
rinde Bolu" ve "Osmanlı Padişahları Dö
neminde Bolu" adlı üç bölümünü yayım
layabilmiştir. "Cumhuriyet Türkiyesi'nde 
Bolu" ve "Bolu'da Tarih Kaynakları" adlı 
dört ve beşinci bölümlerden oluşan ll. 
cilt ise basılmamıştır. Konrapa bu ese
rinde sadece Bolu tarihiyle ilgili bilgilerle 
yetinmeyip dünya tarihi ve Anadolu tari
hiyle alakah geniş maiOmat vermiştir. z. 
Peygamberimizin Hayatı (l-ll, istanbul 
1958-1959, 1964, 1968,1980, 1982, 1983) . 
imam Hatip okullarının birinci dönemi 
için ders kitabı olarak hazırlanmıştır. 3. 
İslam Aleminde İlim Hayatına Toplu 
Bir Bakış (İstanbul 1964). islam dünya
sındaki ilmi faaliyetlere dair bir risaledir. 

Mehmet 
Zekai 

Kon ra pa 

KONSiL 

4. Peygamberimiz, İslam Dini ve Aşe
re-i Mübeşşere (İstanbul I 968, I 999) . 
Eserde Hz. Peygamber'in hayatı hakkın
da geniş bilgi verildikteri sonra kısaca 
ashabın dereceleri. ResOl-i Ekrem'in ha
nımları, islam dininin esasları. Hulefa-yi 
Raşidln, Emevller. Abbasller ve hilafetin 
Osmanlılar'a intikalinden bahsedilmek
tedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

M. Zekai Konrapa, Bolu Tarihi, Bolu 1960, s. 
739-740; Enver Koray. Türkiye Tarih Yayınlan 
Bibliyogra{yast, İstanbul1971-85, 11-111, bk. İn· 
deks. lt.! i. BEDRİ B iLGİN 

KONSİL 

Katolik hıristiyan literatüründe 
dini meseleleri tartışıp çözmek Üzere 

bir araya gelen yüksek düzeydeki 
L din adamları kuruluna verilen ad. _j 

Dinlerde inanç. ibadet ve uygulamalar
la ilgili konularda hem dini kaynaklardaki 
esasların yorumu ve belirsizliklerin açık
lanması hem de ortaya çıkan yeni durum~ 
!ara dair dini tavrı belirlemek için çeşitli 
mekanizmalar oluşturulmuş olup bun
lardan biri de konsildir. Sözlükte "Kurul. 
meclis" anlamındaki Latince concilium
dan gelen konsil (concile. council) kelimesi 
terim olarak özellikle Katolik Hıristiyan
lık'ta inanç. ahlak ve disiplin konuların 

daki problemleri karara bağlamak üzere 
davet edilen Katalik kilisesi piskoposlar 
kuruluna verilen addır. Aynı anlamdaki 
Grekçe sunodos. Latince synodus'tan ge
len sinod ise (synode) Batı kilisesinde ön
celeri konsille eş anlamlı olarak kullanılır
ken günümüzde piskopos veya başpis
kopos tarafından piskoposluk bölgesinin 
problemlerini çözmek üzere toplanan. din 
adamlarından oluşmuş mahall1 kurulu 
ifade etmekte, bizzat piskoposların oluş

turduğu kurula ise konsil denilmektedir. 
Doğu kiliselerinde konsil yerine sinod kul
lanılmakta ve bu kelime patriklerin da
nışma kurulunu ifade etmektedir. Orto
doks kiliselerinin en yüksek ruhani kuru
lunun adı ise Holy Synod veya Saint Syno
de'dur (An Encyclopedia o{Religion, s. 
756; Catholicisme, XIV, 690-69 I). 

Konsil kavramı özellikle Hıristiyanlık'la 
alakah olmakla birlikte başka bazı dinler
de de önemli konuların görüşülüp karara 
bağlandığı çeşitli isimlerle anılan bu tür 
kurullar bulunmaktadır. Budist geleneği
ne göre Budizm'in tarihi seyri içinde bir
çok kurul toplanmıştır. Bunlardan otan
tik kabul edilenlerin sayısı ülkelere göre 
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