
İpek Yolu Medeniyetleri1

Medeniyet herhangi bir ülkenin veya toplumla-
rın maddi ve manevi varlıklarını, bilim, sanat, 
düşünce, teknolojik unsurlarının bütünü ile izah 
edilir.

“Medenî / şehirli, bilgili görgülü” kökünden 
gelen, medeniyet Hz. Muhammed (S.A.S) isim-
lerinden biri olan Medenî ismi şerifinin türeme-
sidir.

Medeniyet Türkçe’de Uygarlık olarak bilinmek-
te, uygar kelimesi yerleşik hayata ilk geçen ve 
bir çok eser veren Türk kavimlerinden Uygurlar-
dan alınmıştır.

Medeniyet ve medenileşme şehircilik ile bire bir 
örtüşen kavramlardır. Medenileşmenin yani uy-
garlığın düzeyini o ülkenin üretimi, ticareti, eği-
timi, kültürü, mimarisini ve sanatını belirler.

İpek Yolu üzerindeki medeniyetler binlerce yıl-
dır birbirlerinin kültürlerini etkilemiş ve bu et-
kileşmeyle muhteşem eserler elde edilmiştir. 
3000 yıl önce Çin’den başlayıp bir çok talî yol-
larla bir ağ gibi Kuzey Afrika’ya, Anadolu’ya ve 
Avrupa’ya ulaşan bu kültür yolu, aynı zamanda 
uygarlıkları birbiriyle tanıştırmış adeta bir diya-
log köprüsü olmuştur.

Yayın hayatına merhaba diyen Türkiye Mühen-
disler ve Mimarlar Birliğinin süreli yayını olarak 
İpek Yolu Medeniyetleri Dergisi sizlerle birlik-
te olacaktır.

İpek Yolu güzergahındaki en güçlü medeniyet 
Türk İslâm Medeniyeti’dir. Özellikle 11. yy. dan 
başlayarak Ön Asya, Anadolu ve Kuzey Afrika’da 
hüküm süren Selçuklu, Artuklu, Saltuklu, Men-

gücek, Tolonoğlu, Memlük, Eyyubî siyasi gücü 
Asya’nın ilim irfan kandilleri ile aydınlanmış 
Osmanlı Devleti ile Avrupa’nın içlerine ulaş-
mıştır. Bir taraftan Osmanlının vermiş olduğu 
eserler batılıları büyülerken diğer taraftan Hin-
distan içlerinde Babür Türkleri Tac-Mahal gibi 
eserle zirve yapmıştır.

İstanbul Yedi tepedeki eserleri ile Sinan ve arka-
daşları, Türk İslâm Medeniyetinde şehirciliğinin 
altın halkaları olmuşlardır.

İşte bu altın halka ile tutunmasını istediğimiz 
çağımız Mimar ve Mühendislerine tutunduğu 
halkanın değerlerini bilerek kendinden sonra 
gelecek halkaya yabancı olmadan aynı değe-
ri daha parlak ve güçlü taşıması mücadelesini 
vermekteyiz.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği, değerli 
Genel Başkanı Dr. İlyas DEMİRCİ, Yönetim Kuru-
lu arkadaşları ve mensupları ile bu çaba içeri-
sinde heyecanla bir çok, panel, sempozyum  ve 
kurultaylar düzenlemişlerdir.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin 
temelleri atılmış “Dilde Fikirde İşte Birlik” felse-
fesi güç kazanmıştır.

İpek Yolu Medeniyetleri Dergisi birinci sayısı 
ile karşınıza çıkarken dünkü şaşaalı ve güçlü ti-
caret yolunu medeniyetler diyalog yoluna çevi-
rip tüm bu yol üzerinde yaşayan mühendislik ve 
mimarlık camiasının problemlerini dile getire-
rek, daha donanımlı mühendis ve mimarlarıyla 
eşsiz eserlerin yapılmasına katkıda bulunacaktır.

Editörden İbrahim Terzioğlu
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15 Ekim 2002 tarihinde Merhum Ali HERSEK 
Başkanlığında; İlyas DEMİRCİ, Mustafa BABAL, 
İdris AYDIN, Münire ÇATAKÇI, Metin TÜRKER, 
Musa BÜYÜKAYDIN, Cevat OKTAY, Hasan TO-
SUN, Kamil EREN, Hüseyin DİLAVER, Erol Tuna 
AŞKIN, Haydar ÇİFTÇİ, Şükrü GÜNER, Tarık ÇE-
LENK, Mahmut ASMALI, Ertuğrul Yavuz PALA, 
Vacip MERT, Muhsin ŞAHİN, Ali ERBAĞ, Selçuk 
POLAT (Merhum), Muharrem POLAT, İzzettin 
GÜNERİ, Halil FAZLIOĞLU kurucular kurulumuz-
la Tüm Mühendisler Birliği adıyla 

“Bana verilen mühendislik ünvanına daima 
layık olmaya; onun bana sağladığı yetki ve 
yüklediği sorumluluğu bilerek, hangi şart-
lar altında olursa olsun, onları ancak iyiye  
kullanmaya; yurduma ve insanlığa yararlı 

Değerli MeslektaşlarımDr. İlyas Demirci

Yola Çıkarken...
“Astana’yı kurmak milli tarihimizde yeni bir sayfa açmaktır.  

Böyle bir eser yapmak her kuşağa nasip olmaz. 
İki binyılın kavşağında Avrasya’nın kalbinde 

yeni bir başkent kurmaya karar verdik ve başardık”

Nursultan NAZARBAYEV

“ Şu bir gerçek ki, hepimizin dili aynıdır. 
Bu gerçeği hiç birşey değiştiremez”

“Kendini Türk hisseden herkes gurur duymalıdır”

Abdullah GÜL
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olmaya kendimi ve mesleğimi maddi ve ma-
nevi alanlarda yükseltmeye çalışacağıma 
namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” 
Mühendislik yeminini yaparak yola çıktık. 

Bu yolda daha ileri hedefleri yakalamak için fay-
dalı ve başarılı hizmetler üreten birliğimiz, İçişle-
ri Bakanlığı’nın 28/07/2005 tarihli izni ile isminin 
önüne “Türkiye” kelimesini kullanma izni alarak 
“Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği” 
ünvanı ile tüzel kişiliğe kavuşmuştur .

Birliğimiz ülkemizdeki başarılı çalışmaları ile 
yetinmeyerek uluslararası sempozyumlar, pa-
neller ve kurultaylar düzenleyerek yüksek he-
defler yakalamıştır. Bu yolda yürürken Büyük 
Türk Dünyası’nda ve İpek Yolu güzergahındaki 
meslek camiaları ile yürüyen bu güçlü kervana 
katılmak istemiştir. Bu duygularla Türk Dünyası 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin temelleri 
atılmıştır.

Misyonumuz: Globalleşen ve teknolojik geliş-
menin çok hızlı olduğu dünyamızda mühen-
dislik mesleğinin saygınlığını sağlamak, Meslek 
ve ülke menfaatleriyle ilgili konularda kamu ve 
diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak mühendis-
lik mesleğini ülke kalkınmasının hizmetine sun-
maktır.

Toplam Kalite anlayışı ile çalışmak, Milli bir ce-
miyet ruhuyla ulusal kalkınmayı hızlandırmak 

amacıyla projeler üretmek, üretilen mühendislik 
harikası teknolojilerin benimsenmesini ve kulla-
nılmasını desteklemek, şeffaf, üreten, paylaşan, 
ve “Halka Hizmeti Hakka Hizmet” olarak be-
nimseyen bir otorite olmaktır. 

Vizyonumuz: Etkin, Üretken, Çağdaş, Demokta-
rik, Şeffaf ve Hukukun Üstünlüğüne İnanan Mü-
hendislik Camiası için Meslekte Birlik Olmak.

Hedefimiz: Vatanımıza, Milletimize ve Mesleği-
mize Hizmet Etmeyi Kendimize ve Hayatımıza 
Şiar Edinmiş Olan Bizlerin En İleri Hedefi : Mes-
leğimizi En Saygın ve En İleri Seviyeye, 
Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yaparak Yüce Türk 
Milletini Layık Olduğu Muasır Medeniyetler Se-
viyesine Çıkarmaktır.

Faaliyetlerimiz: Milli bir cemiyet ve sorumlu bir 
sivil toplum şuurunda gece gündüz demeden 
hükümetimizle, kamu ve özel kuruluşlarla, kar-
deş sivil toplum örgütleri ile beraber yakın bilgi 
görüş alışverişinde bulunarak kayda değer bir-
çok Sempozyum, konferans, forum ve Türk Dün-
yası Sathında Kurultay ürettik. Bu faaliyetlerden 
elde edinilen sonuçlar, istifade edilmesi temen-
nisi ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir.

Daha nice hizmetlerle birlikte olabilmek duygu 
ve temenileriyle...
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Gebze-Orhangazi-İzmir
(İzmit Körfez Geçişi Dahil) 
Otoyoluna İlişkin Sözleşme İmzalandı

Ülkemizin en büyük otoyolu projesi olan 
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun sözleş-
mesi, İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları 
da dahil olmak üzere 27 Eylül 2010 tarihinde 
Genel Müdürlüğümüz Halil Rıfat Paşa Toplantı 
Salonunda imzalandı.

İmza törenine, sözleşmeye imza atan Ulaştır-
ma Bakanımız Binali YILDIRIM ile projeyi ger-
çekleştirecek Konsorsiyumu oluşturan Nurol, 
Özaltın, Makyol, Astaldi, Yüksel ve Göçay 
firmalarının temsilcileri katıldı. 

Törende Bakanımız Binali YILDIRIM, kurumu-
muz adına şahsım ve Konsorsiyum adına Nurol 
Firması Genel Müdürü Oğuz ÇARMIKLI tarafın-
dan birer konuşma yapıldı.

Bakan YILDIRIM yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
iki büyük kenti İstanbul ile İzmir’i bağlayacak 
projenin tamamlanmasıyla İstanbul-İzmir ara-
sının 3,5 saate ineceğini söyledi. Toplam açıklı-
ğıyla dünyada en uzun ikinci köprü olacaktır. 
İzmit Körfez Geçişinin tamamlanmasıyla, mev-
cut yolla 1 saat 10 dakikada, feribotla ise 60 
dakikada geçilen Körfez’de seyahat süresinin 
6 dakikaya ineceğini söyleyen YILDIRIM, bu 
hacimde bir projenin Türkiye için ilk olacağını 
belirtti.

Projenin yapım süresince ciddi bir istihdam ve 
iç pazarda da hareketlenmeye vesile olacağını 
ifade eden YILDIRIM,  7 yıllık inşaat süresince 
merkezi yapılanmalarla birlikte değişik kesim-
lerde hizmet verecek olan 27 adet işyerinde, 
1.100 adet muhtelif iş makinesi ve 10.000’i 
doğrudan çalışan personel olmak üzere, do-
laylı olarak 40-50 bin kişiye istihdam imkanı 
doğacağını sözlerine ekledi. 

Konuşmasında proje hakkında teknik bilgile-
re de yer veren YILDIRIM, projeyi bu aşamaya 

getiren Genel Müdür ve projede yer alanlara, 
Bakanlık mensuplarına, Hazine Müsteşarlığına 
ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gebze-Orhangazi-İzmir
(İzmit Körfez Geçişi Dahil) 
Otoyoluna İlişkin Teknik Bilgi 

Ülke ekonomisinde  sanayi üretimi açısından 
ilk sırada yer alan  Marmara Bölgesi ile ikinci 
sıradaki İzmir’i birbirine bağlayan  İstanbul-
İzmir aksı, ülkemizin can damarlarından birini 
oluşturmaktadır. 

Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan 
bölgeler arasındaki güzergahta, ülkemizin son 
yıllarda büyüme ve kalkınma hızına paralel ola-
rak artan trafik yoğunluğu, mevcut yolların ye-
tersiz kalacağını göstermektedir.

Bu doğrultuda, özellikle İzmit körfezinin yakla-
şık 90 km’yi bulan ve 75 dakika gibi bir zaman-
da geçilebilen devlet karayolu;  trafik yoğun-
luğu ve konfor açısından bu arterin en büyük 
olumsuzluğunu teşkil etmektedir.

Mehmet Cahit Turhan

Ülkemizin En Büyük Otoyol Projesinde
Dünyanın En Büyük II. Asma Köprüsü 

Ülkemizin en büyük otoyol 
projesinin İmza törenine, 
sözleşmeye imza atan Ulaştırma 
Bakanımız Binali YILDIRIM 
ile projeyi gerçekleştirecek 
Konsorsiyumu oluşturan Nurol, 
Özaltın, Makyol, Astaldi, Yüksel 
ve Göçay firmalarının temsilcileri 
katıldı. 
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Bu nedenle, bölgede gerçekleştirilmesi planla-
nan İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi özel önem 
arzetmektedir.

İki bölgeyi yüksek standartlı bir ulaşım sis-
temiyle  birbirine bağlayacak olan Gebze-
Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi Dahil) 
Otoyolu, Gebze’den başlamakta ve İzmir Çev-
reyolu üzerindeki Anadolu Lisesi Kavşağına 
bağlanarak son bulmaktadır. 

Projenin başlangıç noktası Gebze olup; Dilova-
sı ile Hersek Burnu arasında yer alan İzmit kör-
fezini Asma Köprü ile geçen Otoyol, Orhangazi 
ve Gemlik yakınlarından geçerek, Ovaakça kav-
şağı ile Bursa Çevre yoluna bağlanmaktadır.

Otoyol, yapımı tamamlanmış olan Bursa 
çevre yolundan sonra Karacabey kavşağın-
dan başlayarak Uluabat gölünün doğusun-
dan, Mustafakemalpaşa’nın güneyinden ve 
Susurluk’un kuzeyinden geçerek Balıkesir’e 
ulaşmaktadır. Balıkesir’in batısından güneye 
yönelerek Savaştepe, Soma, Kırkağaç ilçeleri-
nin yakınlarından geçen otoyol, Turgutlu ya-
kınlarında batıya yönelmekte, İzmir-Uşak dev-
let yoluna paralel olarak ilerlemekte ve İzmir 
Çevreyolu üzerindeki Anadolu Lisesi Kavşağına 
bağlanmaktadır.

377 km otoyol ve 44 km. Bağlantı yolu olmak 
üzere toplam 421 km uzunluğundaki Proje 
kapsamında; yaklaşık 3 km uzunluğunda bir 
asma köprü, toplam 18 212 m uzunluğunda  
30 adet viyadük,  toplam 7 395 m uzunluğun-
da 4 adet tünel, 209 adet köprü, 18 adet gişe 
alanı, 5 adet Otoyol Bakım İşletme Merkezi, 7 
adet Servis alanı ve 7 adet park alanı yer al-
maktadır.

Tamamlandığında dünyanın en uzun açıklık-
lı ikinci asma köprüsü olacak olan çelik asma 
köprünün uzunluğu 3 bin m, orta açıklığı 1 700 m,  
platform genişliği 35,5 m, şerit sayısı 2x3’tür.

Otoyolun  proje hızı 120 km/saat, trafik şerit 
sayısı 2x3’tür. 

Yapımı planlanan Gebze-Orhangazi-İzmir (İz-
mit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Oto-
yolu projesi için Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-
Yüksel-Göçay Grubu tarafından verilen 22 yıl 4 
aylık teklif,  (Yapım+İşletme) en iyi teklif olarak 
belirlenmiştir. Karayolları tarafından ihale son-
rasında yapılan incelemelerde bu teklif uygun 
bulunmuş ve Yüksek Planlama Kurulu’nca 
onaylanmıştır. 

Fizibilite çalışmalarına göre, bu yeni projenin, 
mevcut devlet yoluna göre yaklaşık 140 km 
kısalacak olmasının hem süre, hem de parasal 
açıdan büyük kazançlar sağlayacağı belirlen-
miştir. Proje tamamlandığında İstanbul-İzmir 
arasındaki 8-10 saatlik mevcut ulaşım süresi 
3,5 - 4 saate inecek ve karşılığında da yılda 870 
Milyon TL  tasarruf sağlanacaktır. 

421 km. uzunluğundaki proje kapsamında gü-
zergah boyunca; 7 yıllık inşaat süresince mer-
kezi yapılanmalarla birlikte değişik kesimlerde 
hizmet verecek olan 27 adet işyerinde, 1.100 
adet muhtelif iş makinesi ve 10.000’i doğrudan 
çalışan personel olmak üzere, dolaylı olarak 
40-50 bin kişiye istihdam imkanı doğacaktır. 

Yol, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi 
olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadı-

ğı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, de-
miryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu 
ulaşım projeleriyle entegrasyonunu sağlayarak; 
bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin 
ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapı-
lanmanın oluşturulmasına imkan sağlayacaktır. 

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçi-
şi Dahil) Otoyolunun tamamlanarak hizmete 
açılmasıyla;

• Geçtiği güzergah üzerinde yer alan İstan-
bul, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa illerinin 
çevresindeki illerin de sanayi ve ekonomi-
sine büyük katkı sağlanacak ve bölgede 
yeni yatırımların önü açılacak, 

• Kapasitesinin üzerinde trafik yükü olan 
mevcut Gebze-İzmit Otoyolu ve Devlet 
yollarındaki trafik yükünün % 30’luk kıs-
mının bu yola aktarılmasıyla güzergahtaki 
trafik akışında rahatlık sağlanacak,

• Edirne-İstanbul-Ankara otoyolu İzmir-
Aydın otoyolu ile birleşerek, Marmara ve 
Ege bölgeleri otoyol ağıyla bağlanacak,

• Mevcut yolu kullanarak 1 saat 10 dakikada, 
feribotla ise 60 dakikada geçilen Körfez’de, 
seyahat süresi 6 dakikaya inecek,

• Otoyol, bu güzergahın gelişmekte olan il-
leri ile çevre illerin mevcut sanayi üretim-
lerini ve gelişen sanayi yatırım hammad-
delerini karşılıklı olarak tüketim ve üretim 
merkezlerine taşıyacak, İzmir Limanı başta 
olmak üzere Marmara bölgesi limanları ve 
yapımı planlanan Çandarlı Limanına bağ-
lantıyı sağlayacak,   

• Trafik sıkışıklığının neden olduğu emisyon 
artışları ve gürültü kirliliği gibi çevresel fak-
törler en aza inecek, 

• Taşıt İşletme Giderleri azalarak ekonomiye 
katkı sağlanacak,

• Mevcut yolun geometrik standardının ye-
tersizliğinden kaynaklanan trafik kazala-

rı ile oluşan can ve mal kaybında azalma 
sağlanacak,

• Halen İstanbul’dan 2,5-3 saat olan Bursa 
ulaşımı 1 saate, İstanbul’dan 8-10 saat olan 
İzmir ulaşımı 3,5-4 saate ve Eskişehir ulaşı-
mı 2-2,5 saate inecektir.

• YİD modeliyle ihale edilen proje, inşaat 
dönemi sonrasını kapsayan işletme döne-
minde de Bölgede istihdam ve ekonomik 
hareketlilik sağlayacaktır.

• Yaklaşık 10 milyar TL.lik yatırım tutarı olan 
proje; güzergah boyunca yer alan il, ilçe, 
belde ve köylerimizde potansiyel bir eko-
nomik hareketlilik sağlayacak, diğer bir ifa-
de ile yaklaşık 200 değişik sektörü tetikle-
yen inşaat sektörü bölgedeki esnaf, sanat-
kar ve lojistik destek sağlayan kesimlerin 
gelirlerini yükseltecektir.

• Ayrıca, bu proje tamamlandığında üreti-
len mal ve hizmetlerin içerisindeki ulaşım 
maliyet girdilerinin düşmesiyle rekabet 
gücünün artması yanında tüketiciye daha 
ucuz mal ve hizmet sunulması mümkün 
olacaktır.
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1992 yılında Bağımsız Türk Cumhuriyetleri 
Azerbaycan, Kazakistan,  Kırgızistan, Özbekis-
tan, Türkiye ve Türkmenistan Kültür Bakanları 
İstanbul ve Bakü’de bir araya gelerek Kültürel 
işbirliği yapmayı kararlaştırdılar. 12 Temmuz 
1993 tarihinde Almatı’da yaptıkları toplantıda 
Türksoy’un Kuruluşu ve Faaliyet ilkeleri hakkın-
da anlaşmayı imzalamak suretiyle Türk Kültür 
ve Sanatı Ortak Yönetimi (TÜRKSOY’u) kurdu-
lar.

Bu anlaşmayla oluşturulan TÜRKSOY teşkilatı-
na daha sonra gözlemci üye statüsüyle Rusya 
Federasyonuna bağlı, Altay Cumhuriyeti, Baş-
kurdistan Cumhuriyeti, Hakas Cumhuriyeti, 
Saha (Yakut) Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuri-

Alaattin Nalcıoğlu

Türksoy’un
Getirdikleri

Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin Yürütme 
Kurulu Başkanlığını göğüslediği bu kurulta-
ya başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sn.Abdullah Gül ve Kazakistan Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanı Sn. Nursultan Nazarbayev 
hamilik yaparken Astana Valisi Sn. İmangali 
Tasmaganbetov’un ev sahipliğinde gerçekleş-
miştir.

Düysen Kaseinov ve Kazakistan Türksoy tem-
silcisi  Askar Turganbayev’in bizzat takibi ile 
ve çalışmaları ile bu görkemli kurultaya Türk 
Cumhuriyetleri ve özerk bölgeleri üniveristele-
rinden çok sayıda bilim insanı katılmış, onlarca 
tebliğ ve yüzlerce poster sunumlar binlerce ka-
tılımcının beğenisine sunulmuştur.

Türksoy yakında Roterdam İslam Üniversitesi 
Rektörü Prf. Dr. Ahmet Akgündüz’ün talepleri 
doğrultusunda Hollanda da bir temsilcilik aça-
caktır.

Faaliyetleri Amerika’ya kadar varan Türksoy’un 
getirdikleri gölün ortasına atılan taş misali dal-
ga dalga kıyıya yayılırken, Sn. Genel Sekreter 
Düsen Kaseinov’un deyimiyle Türksoy’u tanı-
mak bir entelektüel göstergesi olacaktır.

yeti, Tıva Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriye-
ti Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi, ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti katıldı.

Türksoy Türk dili konuşan ülkelerin kültür, ve 
sanat alanlarında işbirliğini sağlayan,  üye ül-
kelerin yönetimine, iç ve dış politikalarına ka-
rışmayan uluslararası bir kuruluştur.

Türksoy teşkilatının ev sahibi ülkesi Türkiye 
Cumhuriyetidir. Resmi dili Türkçe yönetim mer-
kezi Ankara’da yerleşiktir.

Üye ve gözlemci üyeler çalışmalarda eşit hakla-
ra sahiptir. Teşkilatın uluslararası ilişkileri sade-
ce Türk dilinin kunuşulduğu coğrafya ile sınırlı 
değildir. Türksoy faaliyetlerinde ve uluslararası 
ilişkilerinde temel insan hak ve özgürlüklerinin 
korunmasını esas alan bütün resmi ve gayri 
resmi kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak-
tadır. Amaçları, görevleri ve çalışma alanları 
itibariyle UNESCO ile örtüşen Türksoy, kendi 
coğrafya alanında UNESCO işlevini yürütmek-
tedir. Bu durum Türk dili konuşan ülkelerin milli 
dirilişine, devlet yapılanmasına ve demokratik-
leşmesine imkan sağlamaktadır.

Türksoy’un ilk Genel Başkanı Azerbaycan eski 
Kültür Bakanı şimdiki Moskova Büyükelçisi Po-
lat Bülbüloğlu’ydu.  Sn. Polat Bülbüloğlu her 
kurumun sancılı kuruluş dönemini  başarıyla 
atlatmıştır.  Daha sonraki bir geçiş dönemin-
den sonra Türksoy Genel Sekreterliğine Kaza-
kistan Cumhuriyetinin yetiştirdiği Nur Sultan 
Nazarbayev’in Kültür Bakanlığı görevi verdiği 
kültür ve akil adamı Düysen Kasseinov geti-
rilmiştir. TÜRKSOY bu değerli bilim ve kültür 
adamı sayesinde altın dönemine başlamış, her 
gün yeni bir proje ile Türk halklarını önce bir-
birlerine sonrada dünya insanına tanıtma ba-
şarısını göstermiştir.

2010 Nevruz Bayramı gösterisinde Türkiye ve 
Fransa’nın Başkenti Paris’te insanları ve Avrupa 
basınını kendine hayran bırakmıştır.

24-26 Mayıs Astana’da  İpek Yolu Medeniyet-
leri temalı Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik 
Kurultayına Koordinatörlük yapmış  Türkiye 
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Çin’den başlayıp Anadolu ve Akdeniz’den geçe-
rek Avrupa’ya uzanan ticaret yoluna İpek yolu 
adını veriyoruz. Binlerce yıl önce Romalılar ve 
Mısırlılar Çinlilerden İpek alırlardı. Bu ipek tica-
reti daha sonra İpek Yoluna isim olmuştur.

İpek Yolu,Çin’den Orta- Asya üzerinden Güney 
Asya, Batı Asya, Avrupa ve Kuzey Afrıka’ya uza-
nan kara ticaret yoludur.

M.Ö 2. Yüzyıl ve M.S 2 .yüzyıla dek,  İpek Yolu 
üzerinden Batıdan Doğu’ya Doğudan Batı’ya 
medeniyetler arasında doğrudan temas ve 
kültürel alışveriş yapılmasına yardımcı olmuş-

İpek Yolu Medeniyetleri 
ve Türkler

Kemal Yalçın

tur. İpek Yolu’nun güçlenmesiyle hiçbir mede-
niyet gelişmesini, sanatını,  kültürünü tümüyle 
bağımsız ve özgün devam ettirememiştir. 

Bu kültürel alışverişte yapı malzemeleri de 
önemli bir paya sahip olmuş batının ve doğu-
nun mimari estetiklerine karşılıklı kervanlarla 
taşınan malzemeler ve en önemlisi de ustalar, 
sanatçılar aracılık yapmıştır.

Tarih geniş anlamda ticaret yollarının kontrolü 
ve bu yollara hakimiyet mücadelesinin hikaye-
sidir. O nedenle ticaret yollarını iyi anlamadan 
tarihi doğru anlamak ve yazmak mümkün de-
ğildir. 

İpek Yolu’nun geçtiği Orta Asya ve Ön Asya’da 
binlerce yıldır hükümran kavim Türkler bu ti-
caret yolunda köprü konumundaydılar. Dün-
ya sanat ve mimarisine kendi estetik zevk ve 
biçimlerini sunarken dünya insanının zevk ve 
mimari üslubundan faydalanmışlardır.  İpek 
Yolu’nun en güçlü ve güvenli dönemleri Yol 
üzerindeki güçlü Türk İmparatorluklarının 
dönemine rastlar.  Selçuklular, Osmanlılar, Ti-
murlular bunların en başta gelenleridir. Bu üç 
büyük dünya devleti kendi dönemlerinde İpek 
Yolu’nun güvenliği için derbentler (Karakollar) 
kurmuş, kervansaraylar yapmış, ticari kervanla-
rın mallarını adeta sigorta edercesine teminat 
altına almıştır.  Özellikle Anadolu’da Selçuklu 
ve Osmanlı döneminde bölgenin her tarafını 
saran ipek yolu ağı çok profesyonel bir şekilde 
düzenlenmiş, güvenlik sağlanmış.

Muhteşem kervansaraylarla konaklama ve Pa-
zar imkanı sağlanmıştır. Anadolu’da yapılan 
Kervansaraylar bugün bile  dimdik ayakta du-
rurken mimari  yapıları ve estetik görünüşü ile 
insanı hayrete düşürmektedir.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız  
olan Türk Cumhuriyetlerindeki tarihi kervan-
saraylar, hanlar restore edilerek İpek Yolu’nun 
tozlu yolları yeniden temizlenip geçmişin ışıltı-
sı gün yüzüne çıkarılmıştır.

Bugün Tarihi İpek Yolu Çin’den Avrupa’ya ye-
niden şahlandırılmaya çalışılmaktadır. Bir za-
manlar unutulan yollar yeniden hatırlanmış en  
ekonomik yol  olma özelliğiyle güncellik kazan-
mıştır. Kars, Tiflis Bakü Demir İpek Yolu projesi 
başlamış ve büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 
DLH ve Devlet Demiryollarının önderliğin-
de sürdürülen bu proje Çin’den başlayıp tüm 
Orta-Asya yani tarihi Türkistan coğrafyasını 
kat edip Demir İpek Yolundan Anadolu’ya eski 
tarihi güzergahına ulaşacak ve DLH’nın gurur 
projesi denizin dibine döşenen altın halka olan 
Marmaray Projesi ile Avrupa’ya ve  Manş’la da 
Londra’ya ulaşacaktır.

Bu yol  asırlar önce de Türklerin elinde büyü-
müş  güçlenmiş, güven kazanmıştı. Tarih teker-
rürden ibarettir ve aklın yolu birdir gerçeği ile 
yine bu yolun gerçek hamileri ve hizmetkarları 
Türkler olmaktadır.

Bu tarihi yollar sadece ticari mal taşımamışlar, 
kültür, ilim, sanat, en önemlisi de hoşgörü ve 
insan sevgisi taşımışlardır. O yüzdendir ki gü-
nümüzde İpek Yoluna “Diyalog Yolu” denmek-
tedir.

Tarih geniş anlamda 

ticaret yollarının kontrolü 

ve bu yollara hakimiyet 

mücadelesinin hikayesidir. 

O nedenle ticaret 

yollarını iyi anlamadan 

tarihi doğru anlamak ve 

yazmak mümkün değildir. 
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Zamana Atılan İmza 
Selimiye

Ülkemizin yetiştirdiği Sanat Tarihi Uzmanı 
Prof. Dr. Doğan KUBAN Osmanlı Mimarisi üze-
rine bir çok inceleme ve araştırma yapmıştır. 
Selimiye Camii hariç bilimum Selatin Camiler 
İstanbul’da inşa edilmiştir. Prof. Dr.  Doğan Ku-
ban “Selatin camiler sultanın varlığını, gücü-
nü, kimliğini ve dini anlamda gücünü gösterir. 
Bunlar bizim katedrallerimiz sayılır” ifadesini 
kullanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman saltanat döneminde 
uzun bir istikrar yaşanmış, büyük zaferler kaza-
nılmıştı. Ülke tarihinin en parlak dönemini ya-
şar durumdaydı. Kanuni’nin ölümünden sonra 
tahta çıkan II. Selim çok güçlü bir ekonomiye 
ve güce sahip bir ülkenin yönetimini üstlen-
mişti. Tabiki diğer padişahlar gibi oda Selatin 
bir cami yaptırıp kendini göstermeliydi.

II. Selim bu güç gösterisini neden dünyanın 
hala en güzel coğrafyasına sahip İstanbul gibi 
bir imparatorluk merkezinde değil de Edirne’de 
seçmişti. İstanbul camilere doymuş ibadethane 
ihtiyacı kalmamış ifadesi pek akla yakın gelmi-
yor. Çünkü o tarihlerde Sultan Ahmet gibi bü-
yük abidevi şaheser yapılmış değildi. Sultan 
Ahmet tartışılmaz harika bir  eserdir fakat Seli-
miye Sultan Ahmet’in yerinde olsaydı İstanbul 
siluetinde nasıl bir iz bırakırdı?

Bunu ancak hayal edebiliriz. Sultan II. Selimin 
gençliğini Edirne’de geçirdiği bu  sebeple bağ-
landığı bu şehre bir vefa borcu olarak yapmış 
olabileceği diğer savlardan bir tanesidir.

Selimiye her ne sebeple İstanbul’da değil de 
Edirne’de yapılmış olursa olsun yüz yıllar son-
ra bir ülkenin sınırlarının çizilmesine sebep 
olmuştur.  24 Temmuz 1923’de İsviçre’nin Lo-
zan şehrinde yapılan Lozan Antlaşmasında 
Edirne’nin Türkiye’nin elinden alınması öneri-
lir. Delegasyondan itiraz edilir. Edirne bir Türk 
ve Müslüman şehridir. Karşı taraf itiraz etmek 
ister. İspat için Selimiye Camii gösterilir. Böyle 
büyük abidevi bir ibadet hanenin bulunduğu 
yerde Türk ve Müslüman yoktur diyebilir misi-
niz denir. İşte yüz  yıllar önce tam 356 yıl önce 
tarihe bir imza olarak atılan Selimiye dış güçle-
rin karşısına böyle konulmuştu.

Sinan’ın kendi ifadesiyle;

“Çıraklığımı İstanbul’daki Şehzade Camii’nde 
yaptım. Kalfalığımı da Süleymaniye Camiinde 
tamamladım. Fakat bütün gücümü  bu Sultan 
Selim Han Camii’nde sarf edip ustalığımı ayân 
ve beyan ettim”

İşte yüzyıllar sonra ustalığını ayân ve beyan 
ettiği eseri bir ülkenin sınırlarını belirleyici bir 
imza  olarak dünyanın karşısına dikilmişti.

Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği bu şahe-
ser  Sinan’ın 80 yaşında hem kendisinin hem 
de Osmanlı mimarisinin en önemli baş yapıt-
larındandır.

Camii havanın açık olduğu günlerde Rodop 
Dağların’dan Uzunköprü’nün Süleymaniye kö-
yünden görünmektedir.

Selimiye Camii’nde kendinden önceki  hiçbir 
camide, Ayasofya dahil hiçbir Bizans eserinde 
ve antik çağlardaki mabetlerde görülmemiş bir 
mimari teknik kullanılmıştır. Selimiye’den ön-
ceki kubbeli camiler etrafındaki yarım kubbeler 
üzerinde yükselirken Selimiye tek bir kubbe ile 
örtülmüştür.  Kubbesi sekiz fil  ayağı ile destek-
lenen bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Kas-
nak fil ayaklarına doğrudan değil kemerlerle 
bağlanmıştır. Kubbenin yüksekliği 15.86 metre 
çapı 31.28 metredir. Kubbe bu yapısı ile meka-
na bir genişlik verirken mekanın bir bakıştan 
kavranmasını sağlamakta, içindeki herkese fe-
rahlık hissi vermektedir. Kubbe yapısı caminin 
dış siluetinde genel hatlarını belirlemektedir.

Selimiye’nin kalem gibi dört minaresi vardır. 
Her biri 70.89  metre yüksekliğindeki bu mina-
reler üç şerefeli olan bu  eserin iki minaresin-
de şerefelerin üçüne ayrı ayrı yollardan çıkılır. 
Bu kadar ince ve zarif görünümlü minarelerin 
içinden üç ayrı çıkış yolu koyulması eserin baş-
ka bir üstünlüğüdür. Bu minarelerin kubbeye 
yakın olması eserin top yekün göğe yükseliyor 
hissini vermektedir.

Selimiyenin aydınlık mekanları, pencere yapısı, 
mihrap, minber v.s. alanlardaki, kalem işi, mer-
mer, çini ve hat sanatındanda çağları aşan öz-
gün işçilik taşımaktadır. 

Hülasa, Selimiye tarihe atılan bir imzadır.
Yaşar Karayel
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Hiva-2500 yıllık tarihi gelişimiyle Orta Asya‘nın   
en eski şehirlerinden biridir. Şehrin  şehirleşme 
yolunda geçirmiş olduğu aşamalar kaybolmuş 
ya da işgal altında gömülüp gitmiştir. Ancak 
Hiva‘nın XIV. yüzyılda ve XX. yüzyıl başında 
yükselen binaları iyi bir şeklide korunmuştur. 

X-XII. yüzyıllar arasında Hiva güçlü bir şekilde 
takviye edilmiş, kervan güzergahları üzerinde 
yer alan ilgi çekici bir şehir görünümündey-
di.  Moğollar tarafından yıkılan (1221’de) ve 
XIV –XV. yüzyıllarda restore edilen şehir Gü-
ney Harezm’in en önemli şehri haline gelmiş, 
XVII yüzyıldan itibaren de Hiva Hanlığı’nın baş 
şehri olmuştur. XVIII. yüzyılda ekonomik kriz 
nedeniyle zayıflayan Hiva, Kokant hanlarının 
çabasıyla yeniden canlanarak XIX. yüzyılda en 
yüksek noktaya erişmiştir. Hiva’nın şehir plan-
laması ve mimarisi Orta Asya’nın geleneksel 

Prof.Dr. Mevlüde Yusufova

Büyük İpek Yolu Üzerinde 
Antik Kent Hiva

niteliğine sahip olmakla beraber parlak mün-
ferit özelliklere ve Harezm mimari okulunun 
yerel özelliklerini bünyesinde barındırmıştır.  

Geleneksel şehir üç kısımdan oluşmaktaydı:   
antik iç kısım - İç Kale batı kapısında yer alan  
eski kale ve Dış - kaleyi çevreleyen - şehrin dış 
kısmı. XVIII. yüzyıl - XIX. yüzyılın başı arasında 
plana göre dikdörtgen (650х400 m) İç-kale ve 
plana göre oval (2,5х1,5 km) Dış kale doğudan 
batıya uzanmakta ve  yarı oval kuleli ve 11 ka-
pılı kil tuğlandan yapılmış  bir duvarla çevril-
mişti. İç Kale’de dört kapıya yönelen iki çapraz 
sokak vardı. Şehirdeki en önemli yapılar batı ve 
doğu kapılarını bağlayan sokak boyunca yer 
alıyordu.  

Sivil binalar

Hiva’da ki ikamet edilen binalar oval kil tuğla 
ile doldurulmuş tek sıra ahşap donatı ile yapıl-
mıştır. Hiva’da ki ikametlerin ana özelliği avluda 

karşılıklı duran farklı yükseklikteki  iki ayvandan 
yapılmış olmasıdır. Yüksek bir yazlık odaya bi-
tişik ve kuzeye bakan ve soğuk kuzey rüzgarını 
tutan oldukça yüksek bir özel bir büyük eyvan 
mevcuttur. Avlunun öbür tarafında diğer bina-
lar ters- eyvanlı bir biçimde yer almaktadır. İç 
Kale’ deki alanın darlığından dolayı iki eyvan / 
sundurma arasındaki  gölgeli avlu dar bir geçit 
şeklinde daraltılmıştır. 
 
İç Kale bölgesinin doğu tarafında  1830-38 ara-
sında Allah Kulu Han Taş köşkünü yaptırmıştır.  
Köşkün üç tane avlusu vardır:mabeyin - Han’ın 
(kraliyet) resepsiyon ve ziyafetleri; arz hane   -  
resmi olarak – idari işler yeri ve bir de harem 
mevcuttur. Bunlar; mayolika, tavan boyası ve 
ahşap oymalarla (kapılar ve sütunlar) dekore 
edilmiş gölgeli bir - iki sütunlu büyük eyvanlar 
olan kapalı avlulardı. 
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Ticari Binalar

Doğu  Palvan darvaza kapısında  çok fonksiyon-
lu yapılar vardı. Küçük alanda birkaç medrese, 
cami alanı hamamlar mevcuttu. 1835 yılında 
Allah Kulu Han tarafından  iki katlı kervansaray 
ve kapalı pazar  yeri yapılmıştı. Ticari yapılar ve 
oteller de burada bir arada inşa edildi.  

Yakınında, şehir duvarının arkasında şehir Pa-
zar yeri yapılmıştı. Böylece, Allah Kulu Han’ın 
hükümdarlığı sırasında, sosyal merkez Kunya-
Kemer’ in den doğu kapılarına taşındı.

Dini yapılar arasında medreseler yaygındı. Orta 
Asya mimari özelliklerinin ötesinde, iç avlunun 
çevresinde yapılmış, girişte kubbeli salonlar, 
avlu ekseninde kapı üstü eyvan ve diğerleri 
mevcut olup, bunların yerel özellikler olduğunu 
söylemek mümkündür. Bazı medreselerin ön 
cephesinde küçük bir avlu vardı.   (Muhammed 
- Rahim - Han, Mezar-ı-Şerif); bir medresenin 
ön girişinde veya avluda,  uzun platformlu sofa 
vardı. Ön cephesinde (Kutluğ Murat Han); bir 
caminin kubbeli salonunun yakınında medrese 
köşesinde bir minare inşa edilmiştir. (Muham-
med Alim Han, İslam Hoca, Pehlivan Mahmut/ 
medreseleri ). 

Buhara  mimari okulunun bazı öğeleri  Hiva’ 
nın daha büyük medreselerinde kullanılıyordu. 
İç avlunun kesik uçlu köşeleri, giriş ana kapı-
sının pentagon şeklindeki oyuklar, ana cephe 
kanatlarının açık  sivri kemer altı sütunları (Kut-
luğ Murat)

İçlerinde en zarif ve büyük olanı zengin ma-
yolika ve ahşap oymalarla süslü, 1855’de ya-
pılmış Muhammed Alim Han medresesiydi. 
Medresenin yanında 14,2 m. çapındaki mina-
renin yapımına başlanmıştı. Orta Asya’da ki en 
yüksek minare olacaktı. Ancak, Muhammed 
Alim Han’ın ölümüyle cami tamamlanamadı 
ve camla kaplı dekor kemerlerle süslü  alt kıs-
mı kısa bir minare 26 metre yüksekliğindeydi. 
Daha sonra yapılan medreselerden  İslam Hoca 
medresesi mütevazi büyüklükteki yapısına rağ-
men Hiva’nın 45 metre yükseklik ile  en yüksek 
minaresine sahipti.

Camiler 

Günde beş vakit namaz kılınan mahalle camile-
rinde 1-2-3 tarafı  direkli ayvanla çevrili namaz 
salonu vardır. Hiva’da XVIII. – XIX. yüzyıllarda 
yapılan camiler halen durmaktadır. Tek tarafı 
ayvanlı Sayid - ata ve Hasan - Murat - mescidi 
mahalle camileri göze çarpıcı tasarım ve işçili-
ğiyle etkili bir şeklide durmaktadır. Ata - Murat 
Murtaza - mescidi ve Hasan - Murat-mescidi 
çinilerle kaplı avluda birbirini karşısında yer 
alan oldukça uzun büyük eyvan ve ters eyvan-
larla birlikte, tipik bir Hiva binası niteliğinde 
yükseliyordu.

Hiva’nın en büyük camisi Cuma Camii olan 
1789’da yapılmış, 32.5 metrelik minareli cami-   
Orta Asya’nın en göze çarpan en çok ahşap 
sütunlu camisidir. Trapez şeklindeki salonu 
(55x46 m) 212 adet ahşap sütuna dayanan 
düz bir çatıya dayanmaktadır. Burada X. – XVI-
II. yüzyıllarda kaybolmuş binalara ait sütunlar 
bulabilirsiniz, böylece şekil ve ahşap oymalar 
itibariyle büyük bir çeşitlilik söz konusudur.
  
Ama yapıları ve binaları; genellikle  önemli ve 
saygıdeğer mezarların etrafında yer almak-
tadır.  En eski olanı  XIV. asırda yaşamış Sufi 
Şeyh Sayid Alaaddin’in kubbeli türbesidir. İçin-
de muhteşem bir sanduka mezar taşı vardır ve  
XV.-XVI. yüzyıllardan kalma Üç Evliya türbesi-
dir. Burada üç alimin mezarı vardır. 

En kıymetli ve saygıdeğer anıt 1810–1913 ara-
sında Sufi Şeyh’in türbesi etrafında yer alan 
Kokant Hanedanlığı mezarlarıdır; ulusal savaş-
çı ve şair  Pehlivan Mahmut (1325’de ölmüş-
tür) Hiva’nın kutsal lideri olarak aziz ilan edil-
miştir. Mezarı küçük bir avluda bulunmaktadır, 
Hiva’da ki en büyük mavi kubbeli salonu vardır. 
İç kısımlar zengin bir şekilde “Hiva” türü çini 
desenleriyle dekore edilmiştir. 

“Açık hava müzesi’ni” temsil eden komple ve  
gözeçarpıcı İç Kale binaları 1990 yılında UNES-
CO Dünya Mirası Listesine dahil edilmiştir. 
Anıtlar Büyük İpek Yolu’nun etkin bir şekilde 
işlediği dönemlerde oluşan Harezm mimari 
okulunun eşsiz özelliklerini yansıtmaktadır. 

İnsanoğlu bir grupla, bir toplulukla birlikte 
yaşamaya başladığından beri birlikte yaşadığı 
grubun / topluluğun hem bir parçası olduğunu 
göstermek hem de onlara ait “değerler”e say-
gısını ve bağlılığını bildirmek için ait olduğu 
toplum tarafından “kutsiyet” atfedilen grafik-
sel dil ögelerini (resimleri, sembolleri, armaları 
ve damgaları) somutlaştırıp / nesnel objelere 
dönüştürüp üzerinde taşıma; “dövme” olarak 
vücudunun farklı bölgelerine; “damga” olarak 
da egemenliği ve denetimi altında bulunan 
canlı ve cansız varlıklara / objelere işleme ge-
reği duymuştur.

Ortak yaşayış ve inanışın, paylaşımın ürünü 
olan damgalar da anılan ayrıcalıklı grafiksel 
dil ögeleri içinde yer almış; ait oldukları top-
lulukların, boyların ve ulusların diğerlerine / 

Orta Asya’dan Anadolu’ya
Türk Damgaları

Doç.Dr.Cengiz Alyılmaz
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ötekilere karşı var oluşlarının, kimliklerinin ve 
kültürlerinin göstergesi / sembolü olarak kulla-
nılmışlardır. Bu sebeple de çoğu kez damgalar 
ait oldukları insan topluluklarının, oymakların, 
boyların, soyların adlarının yerine kullanılarak 
onları temsil etmişlerdir. 

Mensupları / kullanıcıları tarafından her birine 
özel bir ad verilen; sonra da mensuplarının / 
kullanıcılarının adlarının yerine geçen, onları 
temsil eden damgaların, eski Türk boy ve top-
lulukları arasında Tanrı’dan atalarına; ataların-
dan da kendilerine intikal eden mistik ve ola-
ğanüstü gücünün olduğuna; kendilerine uğur 
getireceğine inanılmıştır:

Türk boy ve topluluklarının kullanmış olduğu 
bazı damgalar ve bu damgaların hangi boy-
lara, kimlere ait oldukları hususunda Türkçe-

nin eski yazılı kaynaklarında ((Kök)türk harfli 
yazıtlarda (Orhun, Yenisey, Dağlık Altay, Talas 
yazıtlarında…), mezar taşlarında, ticari ve hu-
kuk vesikalarında, yarlıklarda / fermanlarda, 
sikkelerde, devletler arasında yapılan yazışma 
ve antlaşma metinlerinde, mektuplarda, edebî 
eserlerde (başta Kutadgu Bilig olmak üzere), 
(izahlı, açıklamalı, örneklemeli) sözlük niteliği 
taşıyan kitaplarda (başta Divan-ü Lügati’t-Türk 
olmak üzere), Türklerin soy köküyle ilgili ya-
zılmış eserlerde (başta Oğuz Kağan Destanı, 
Şecere-i Terakime, Çingizname olmak üzere)… 
önemli bilgiler bulunmaktadır. 

Damgalar, Türk boyları arasında bireysel ve 
kültürel kimliğin yansıtıcısı / sembolü ola-
rak kullanıldıkları gibi gücün ve egemenliğin 
de simgesi olarak kullanılmıştır. Nitekim Türk 
devletlerini idare eden kağan ve kumandanlar 
elde ettikleri yeni toprakların, yurtların kendi-
lerine ait olduğunu göstermek / belgelemek 
amacıyla yazıt ve damgalı taş dikmeyi gelenek 
hâline getirmişlerdir:

Eski Türk inanışına göre kült alanları bu bağ-
lamda da dağlar ve dağlarda bulunan her taş, 
her kaya, her bitki, her ağaç, her hayvan (teke, 
geyik, kurt, yaban domuzu, yılan…) atalarından 
izler taşır. Özellikle taşlar, kayalar, kayalıklar 
atalarının ebedîleşen ruhlarının nesnel göster-
geleridir. Onlara göre geçmişlerinin, var oluşla-
rının ve geleceklerinin kısacası her şeyin sırrı bu 
mekânlardadır. Bu seçkin / ayrıcalıklı mekânları 
ziyaret edip bir “iz bırakmak”  / “damga koy-
mak” hem Tanrı’ya ve atalar ruhuna bağlılığın 
hem toplumda saygınlık görmenin hem de 
ölümden sonraki hayata hazırlığın gereğidir.

Damgalar, resimler, simgeler, semboller, arma-
lar özellikle İslamiyet öncesi Türk yaşayış ve 
inanış sistemi içerisinde en önemli ifade araç-
larından olmuşlar; günlük hayata ait canlı ve 
cansız varlıklarla ilgili olarak farklı amaçlarla 
kullanılmışlar; bununla da kalmayıp kurganla-
ra, mezarlara, mezar taşlarına da işlenmişlerdir. 
Çünkü ölüler, görünmez varlıklarla aynı dün-
yada yaşayan ve aynı erdemlere sahip olan; 
görünmez dünyaya ait varlıklardır. Simgelerin, 
sembollerin, damgaların kurganlara, mezarla-
ra, mezar taşlarına işlenmelerinin temel amacı 

Sivas’taki Gök Medrese’nin minareleri üzerindeki damgaların 
görüntüsü

ve işlevi de onları görünür ve oradaki mevcudi-
yetlerini hissedilir hâle getirmektir. (Lévy-Bruhl, 
2006, 173).

Yerleşik hayata geçiş; diğerlerine / ötekilere 
karşı var olma, ayakta durma, hayatta kalma, 
sürekli, rahat ve özgür yaşama kaygısı, Türk 
boylarının ilk dönemlere benzer ancak ilk dö-
nemlerden daha nitelikli ve daha organize bir-
likler ve siyasi yapılar oluşturmalarını, beylikler, 
hanlıklar ve devletler kurmalarını sağlamıştır. 
Bu dönemlerde Türk boyları güçlü olanın / 
egemenliği elinde bulunduranın birçok şeyini 
sahiplenip kabullendikleri gibi damga, amblem 
ve sembollerini de benimseyip kullanmışlardır.
Yerleşik hayata geçen ve Avrasya coğrafyasında 
güçlü devletler kuran Türk boyları mistik ve et-
nik deneyimlerinin, tarihsel birikimlerinin gös-
tergesi olan damgaları ya orijinal şekilleriyle ya 

da stilize ederek devlet armalarında, sancakla-
rında, bayraklarında, tuğlarında, tuğralarında, 
sikkelerinde, mühürlerinde, savaş âletlerinde 
(bıçaklarında, kamalarında, kılıçlarında, gürz-
lerinde, kalkanlarında, miğferlerinde…) mimari 
yapılarında (evlerinde, hanlarında, kervansa-
raylarında, saraylarında, camilerinde, medre-
selerinde, türbelerinde, kalelerinde, surlarında, 
köprülerinde, çeşmelerinde…), sınır taşlarında, 
ağıllarında, atlarında ve diğer hayvanlarında, 
dokuma ürünlerinde (halılarında, kilimlerinde, 
cecimlerinde, heybelerinde, çuvallarında, hurç-
larında, keçelerinde, kepeneklerinde), koşum 
takımlarında (eyerlerinde, üzengilerinde, kam-
çılarında…), diğer süs ve kullanım eşyalarında 
(giysilerinde, takılarında, mutfak eşyalarında, 
nazarlıklarda...) kullanmayı sürdürmüşlerdir.

Türk boylarının geçmişlerine, sosyokültürel 
değerlerine bağlılıklarını açıkça yansıtan bu 
durum, aynı zamanda Türk boylarının birbir-
leriyle olan etnik ve kültürel bağlılıklarının da 
korunmasına ve sürdürülmesine vesile olmuş-
tur. Saka, Hun, Avar, (Kök)türk, Uygur, Kırgız… 
dönemlerine ait eserlerin (anıtların, yazıtların, 
süs ve kullanım eşyalarının) üzerlerindeki dam-
gaların her birinin kendinden önceki ve sonra-
ki dönemlerde (Altın Ordu, Çağatay, Selçuklu, 
Timurlu, Osmanlı ve günümüz Türk dünyası) 
kullanılmış olması, aralarında binlerce yıllık bir 
tarihî süreç ve binlerce kilometrelik mesafe bu-
lunmasına rağmen Türk devlet ve toplulukla-
rının, boylarının birlikteliğini göstermesi bakı-
mından son derece ilgi çekicidir.

Damgalar bugün de hem Türkiye’de hem de 
Türk dünyasında özellikle kırsal kesimlerde 
yaşayanlar arasında geçmişteki etnik ve mis-
tik gizemini koruyup sürdürmekte ve aynı iş-
levlerle kullanılmaktadır. Türk dünyasının farklı 
bölgelerinde yaşayan insanların vücutlarına 
dövme olarak işledikleri, halılarına, kilimlerine, 
süs ve kullanım eşyalarına nakşettikleri, hay-
vanlarına vurdukları damgalar da bunun açık 
kanıtıdır. Damgaların teknolojinin de etkisiyle 
sosyokültürel değişme ve gelişmelerin hızlı bir 
şekilde gerçekleştiği şehirlerde ve metropoller-
de yaşayanlar tarafından da mimaride, sanatta, 
dokumacılıkta, tekstil alanında “süs ve bezek 
unsuru” olarak kullanıldığını belirtmek gerekir.

Türkiye’deki bir kadının elindeki damgaların görüntüsü
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Bir Asırda Tamamlanan
Yüzyılın Efsanesi

İshak Paşa Sarayı

Nesim Sönmez

İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı’nın yakınında, 
Doğubeyazıt’ın 5 kilometre uzağında eski Do-
ğubeyazıt yanında sarp kayalar üzerine kurul-
muştur. Kartal yuvasını andıran 336 odalı bu 
saray aslında türbesi, camii, surları, iç ve dış 
avluları, divan ve harem salonları, koğuşları ile 
bir bey kalesidir.

Sarayın yapımını 1685’de Doğubeyazıt Sancak 
Beyi Çolak Abdi Paşa başlatmış, saray onun 
oğlu Çıldır Valisi İshak Paşa ve oğlunun oğlu 
Mehmet Paşa tarafından 1784’te bitirilmiştir. 
7.600 m² bir sahada yapılan sarayın inşaası 99 
yıl sürmüştür.

Türk mimarisinin en güzel örneklerinden olan 
İshakpaşa Sarayı; Türkistan, Selçuklu ve Os-
manlı mimari özelliklerini birleştiren bir yapıdır.
Camiinin kubbeleri Türkistan kubbeleri gibidir. 
Saray Topkapı Sarayı’nı andırır, kapıları ise Sel-
çuklu stilindedir.
50 x 115 metre alanı kapsayan sarayın Ha-
rem Dairesi iki katlı, diğer bölümleri tek katlı 
idi. Günümüzde ikinci kat tamamen yıkılmış 

Astana’da yapılan Türk 

Dünyası Mimarlık ve Şehircilik 

Kurultayı’nda Doğu Beyazıt 

İshak Paşa Sarayı poster sunumu 

büyük ilgi odağı oldu.

durumdadır. Saraya ancak doğudaki tepeden 
açılan bir kapıdan girilir. Diğer tarafları 20-30 
metre yükseklikte sağlam duvarlarla çevrilidir. 
Kapıdan, önce dış avluya girilir. Dış avlunun et-
rafında uşak ve seyis odaları ve tavlalar vardır. 
Dış avludan iç avluya kemerli tak şeklinde bü-
yük bir kapıdan girilir. İç avluda çeşitli odalar 
ve koğuşlar vardır. Ortadaki harem dairesinin 
duvarlarında İshak Paşa’yı öven yazılar bulun-
maktadır. Kapının iki yanında iki aslan heyke-
li vardır. Divan odası (toplantı salonu) ise 20 
metre genişlik ve 30 metre uzunluktadır.

Aynı zamanda, dünyanın ilk kalorifer tesisatı 
döşenen sarayıdır.

Eskiden sarayın olduğu yer, sarayın tam ortada 
bulunduğu bir yerleşim merkeziydi. Ova tara-
fında evler, diğer yanlarda camiler, mezarlık ve 
diğer yapılar vardı. Fakat bu yapıların hepsi yı-
kılmıştır. Saray son yıllarda yapılan tamirat ile 
tamamen yıkılmaktan kurtarılmıştır.
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Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesi böl-
gedeki taşıma potansiyelini değerlendirerek, 
Asya ile Avrupa arasındaki eski tarihi İpek Yolu 
üzerinde bulunan ve birbiri ile tarihten gelen 
dostlukları, kültürel ve ekonomik beraberlikleri 
olan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan Devletleri 
ve milletleri arasındaki ilişkileri daha da kuvvet-
lendirecek ve ticaretin geliştirilmesine katkıda 
bulunacaktır.

BTK demiryolu projesi, güzergahın uluslar arası 
olması ve Çin’den İngiltere’ye kadar bütün ül-
kelerin bu demiryolundan beklentisinin bulun-
ması yanı sıra Marmaray Projesi ile birlikte 
İngiltere’den Çin’e kadar kesintisiz demir-
yolu hizmeti sağlanacaktır.

Bakü - Tiflis - Kars
Demir İpek Yolu Projesi

Tarihi İpek Yolu 
Yeniden Hayat Buluyor

Ahmet Arslan

Projenin gerçekleştirilmesi ile Avrupa ve 
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan üzerinden Orta 
Asya ve Uzak Doğu arasında demiryolu ile 
istikrarlı yük ve yolcu taşımacılığı sağlanarak, 
bölgesel işbirliği gerçekleştirilecektir.

Bu şekilde, demiryolu taşımacılığının getirece-
ği güvenli ve ekonomik taşıma modeli, Avras-
ya Bölgesindeki ülkelerin ticaret hacimlerinin 
artmasına ve zenginleşmesine katkıda buluna-
caktır.

Projenin hayata geçirilmesi, 29.12.2004 tarihinde 
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te; Türkiye-Gürcistan-
Azerbaycan Ulaştırma Bakanlarının katılımı ile 
yapılan Karma Ulaştırma Komisyonu Toplantı-
sında kararlaştırılmıştır.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin; Tür-
kiye kesimini oluşturan ve yeni inşa edilecek 
Türkiye-Gürcistan (Kars–Sınır) Demiryolu 76 km 
uzunluğunda olup, Etüt Proje ve Mühendislik 
Hizmetleri kapsamında, altyapı çift, üstyapı tek 
hat, konvansiyonel hız olarak öngörülmüş ve 
elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu işletme ya-
pılacaktır.

Proje kapsamında yürütülen 
çalışmalar 

• 27 Temmuz 2006 tarihinde Astana’da Türkiye, 
Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Çin Halk 
Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlarının katıldığı 
toplantıda projenin gerçekleştirilmesi hakkın-
da 3’lü ve 5’li protokol imzalanmıştır.

• Fizibilite etüdü sonucunda elde edilen de-
ğerlere ilave olarak; 27 Temmuz 2006 tarihin-
de Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Tür-
kiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve 
Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanları 
arasında yapılan 5’li toplantıda, Kazakistan 
yetkilileri, bu hattın işletmeye açılması halinde, 
proje güzergahına yılda minimum 10 milyon 
ton yük sevk edeceğini beyan etmiş ve bu be-
yan protokol altına alınmıştır. 

• 7 Şubat 2007 tarihinde Tiflis’te projenin ger-
çekleştirilmesi için Gürcistan, Azerbaycan ve 

BTK projesi; sadece bir demiryolu projesi değil, 
ülkemizin tarihi ipek yolunu tekrar canlandır-
ma, bölge ülkeleriyle ekonomik, sosyal ve kül-
türel ilişkilerini daha da pekiştirme projesidir. 

Kazakistan ve Çin’in de dahil olduğu projede, 
enerji kaynaklarının dünyaya ulaşımı sağlanır-
ken, Uluslararası ulaşımda Türkiye, Gürcistan 
ve Azerbaycan Ülkeleri önemli bir avantaj elde 
edecektir.
 
Kamuoyunda “İpek Demiryolu Projesi” olarak 
nitelendirilen proje; her üç ülkenin bölgeye yö-
nelik politikalarında önemli bir rol oynayacaktır. 
Bu husus göze alındığında, Türkiye ve Gürcistan 
devletlerinin kendi sınırları içindeki yeni demir-
yolu yapımı ve mevcut demiryolu rehabilitasyo-
nunu eşzamanlı yapması, projenin tamamının 
hayata geçirilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Projesinde, böylece her üç 
ülkenin dört yıldır sürdürdüğü müşterek gayret-
leri olumlu sonuç vermiş olacaktır.
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SAAKASVİLİ’nin teşrifleriyle 24 Temmuz 2008 
tarihinde KARS’ta gerçekleştirilmiştir.

Proje Güzergahı

• Güzergah Kars–Doğu kapı mevcut hattı üze-
rinden Kars İstasyonuna yaklaşık 6.125 Km me-
safeden sol makasla ayrılarak başlamaktadır.
• Kars - Çıldır karayolunun doğusundan devam 
edilerek, Yukarı Canbaz, Damlıca, Karakale’nin 
doğusundan geçerek Gürcistan sınırına varmak-
tadır.
• Türkiye için bir sınır istasyonu (Gümrük) öngö-
rülmüştür.
• Türkiye - Gürcistan sınırı bir tünelle geçilmek-
te olup, Gürcistan topraklarında tünelden çıkıl-
maktadır.
• Karsakhi’nin güneyinde Gürcistan için bir sınır 
istasyonu tesis edilmekte ve Ahılkelek yük istas-
yonunda son bulmaktadır.

• Ahilkelek’ten Tiflis’e (Marabda) kadar olan 
mevcut bir demiryolu hattı vardır. Proje kapsa-
mında bu hattın fiziki standartlarının yükseltil-
mesi de yer almaktadır.
• Tiflis’ten Bakü’ye olan mevcut hattın fiziki stan-
dartları her türlü işletmeciliğe uygundur.

İpek Yolu güzergahının ve Ulaşım Mühendisli-
ği tarihin en büyük projesi durumundaki Mar-
maray Boğaz Geçiş Projesi uygulamalarındaki 
başarılarından dolayı DLH Genel Müdürü Sn. 
Ahmet Arslan’a, 24-27 Mayıs 2010 tarihinde 
Kazakistan’ın Başkenti Astana’da yapılan 28 ülke-
nin temsilcilerinin katıldığı Türk Dünyası Mimarlık 
ve Şehircilik Kurultayı’nda, Türk Dünyası Üstün 
Mühendislik Ödülü verildi. Mühendislik ödülü 
Astana Valisi İmangali Tasmaganbetov tarafın-
dan takdim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve Hükümet Baş-
kanları projenin gerçekleştirilmesi hakkında 
mutabakata varmışlardır.

• Türkiye sınırı-Ahilkelek arasında yeni yapıla-
cak 29 km’lik hattın yapımı ihalesi sonuçlandı-
rılmış olup, Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah 
GÜL ve projeye taraf olan diğer Devlet Baş-
kanlarının katılımları ile 21.11.2007 tarihinde 
Gürcistan’da temel atma töreni gerçekleştiril-
miştir.

• Türkiye Cumhuriyeti tarafındaki 76 km’lik yeni 
yapılacak demiryolu hattının yapımı ÖZGÜN 
YAPI ve ÇELİKLER İnşaat Şirketi İş Ortaklığına 
ihale edilerek, 04 Mayıs 2008 tarihinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanılmıştır. 

• Projenin kontrolluk ve danışmanlık hizmetleri-
nin yürütülmesi gayesiyle Yüksel Proje ve Yük-
sel Domaniç İş Ortaklığı ile 21.05.2008 tarihinde 
sözleşme imzalanmış ve işyeri teslimi yapılmıştır.

• İpek Demiryolu Projesinin temel atma tö-
reni Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sa-
yın Abdullah GÜL, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın İlham ALİYEV ve Gür-
cistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mihail 

Türk Mühendisliğinin Şahikası
Marmaray Projesi

Dr. İlyas Demirci
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Ayrıca Projenin yürütücüsü DLH Genel Müdürü 
Sn. Ahmet Arslan’a Kazakistan Devlet Üniversi-
tesi tarafından bu projedeki üstün başarıları ge-
rekçesiyle Fahri Profesörlük ünvanı verildi. 

Fahri profesörlük beratını aynı zamanda Türk 
Dünyası Akedemisinin başkanlığını yapan Rektör 
Profesör Şakir İbrayev adına Ahmet Yesevi Vakfı 
Başkanı ve Kültür ve Turizm Eski Bakanı Namık 
Kemal Zeybek tarafından kurultay temsicilerinin 
huzurlarında resmi törenle verildi.

Marmaray Projesi Türkiye Mühendisler ve Mimar-
lar Birliği’nin ülke genelinde yaptırmış olduğu 
teknik verimlilik anketinde de  % 87 takdir pua-
nıyla ülkemizin en beğenilen projesi seçilmiştir.

Marmaray Projesi Asya yakasında bulunan Geb-
ze ile Avrupa yakasında bulunan Halkalı ilçele-
rini kesintisiz, modern ve yüksek kapasiteli bir 
banliyö demiryolu sistemiyle bağlamak amacıyla 
İstanbul’daki banliyö demiryolu sisteminin iyileş-
tirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçiş inşasın-
dan oluşmaktadır.    

“Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi ve Banliyö Hatla-
rının İyileştirilmesi (MARMARAY) Projesi” üç bö-
lümden oluşmaktadır;

• İstanbul Boğazı altında batırma tünel ile birlikte 
yaklaşım tünelleri, üç yeraltı ve bir yerüstü istas-
yonunun inşası,

• Mevcut banliyö demiryolu sisteminin hemze-
minde üç hatta çıkartılarak iyileştirilmesi ve ta-
mamen yeni elektromekanik bir sisteme kavuş-
turulması,

• Demiryolu aracı imali
 
Demiryolu sisteminin toplam uzunluğu 76 km 
olmak üzere; batırma tüp tünel bölümü 1,4 km, 
yaklaşım tünelleri 12,2 km ve iyileştirilecek olan 
yüzeysel metro hattın uzunluğu yaklaşık 63 km 
olacaktır. Proje kapsamında üç yeni yeraltı istas-
yonu inşa edilecek ve 37 istasyonun yenilenmesi 
ve modern istasyonlar haline getirilmesi sağlana-
caktır. İki hattan oluşan mevcut demiryolu hattı 
üç hatta çıkarılarak; Asya ve Avrupa kıtaları ara-
sında iki hatta yüksek kapasiteli banliyö trenleri 
çalışacak ve üçüncü hat ise şehirlerarası yolcu ve 
yük trenleri tarafından kullanılacaktır.  Tüp tünel 
Asya ve Avrupa arasında kesintisiz demiryolu 
bağlantısı sağlayarak, Türkiye’nin Trans European 
Network’e (Trans Avrupa Ağı) bağlanmasında da 
etkili olacaktır.

Marmaray Projesi dünyadaki en önemli ulaşım 
altyapı projelerinden biri olup; sadece İstanbul’un 
günlük trafiğine olumlu etki sağlamayacak, aynı 
zamanda şehrin ve bölgenin kalkınmasında da 
etkili olacaktır. 

Projenin en önemli amaçları:

• İstanbul’un ulaşım sorunlarına uzun süreli çö-
zümler getirilecek,
• var olan banliyö hatlarının işletme problemleri 
ortadan kaldırılacak,
• proje ile Asya – Avrupa kıtaları deniz altından 
kesintisiz bir demiryolu sistemi ile birbirine bağ-
lanacak,
• İstanbul 100 yıllık tasarım ömrüne sahip, güven-
li, konforlu, dayanıklı şehir içi ve şehirlerarası mo-
dern bir demiryolu sistemine kavuşturulacak,
• yolculuk süreleri kısalacak ve yüksek sayıdaki 
banliyö treni yolcusunun daha konforlu bir yolcu-
luk yapması sağlanacak,
• motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazlarından 
kaynaklanan hava kirliliği azalacak ve İstanbul’un 
hava kalitesi artacak,
• İstanbul’un tarihi merkezindeki araç sayısı azal-
tılarak tarihi ve kültürel çevrenin korunmasına 
katkı sağlanacaktır.

Projenin toplam maliyeti; mühendislik ve müşa-
virlik hizmetleri ile kamulaştırma ve arkeolojik 
kazılar gibi diğer giderler de dahil olmak üzere, 
yaklaşık 3 milyar ABD Doları’dır.

Mevcut Durum:

Türkiye Cumhuriyeti ile Japon Uluslararası İşbirli-
ği Bankası (JBIC) arasında Resmi Kalkınma Yardı-
mı (ODA) Kredileri çerçevesinde 111.196 milyar 
Japon Yeni tutarında kredi anlaşması imzalan-
mıştır. JBIC’den alınan bu kredi; işlerin denetimi-
ni sağlayan mühendislik ve müşavirlik hizmetleri 
ile Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi (BC1 Sözleşmesi) 
kısmının tünel işleri, derin istasyonlar ve elektro-
mekanik işler gibi inşaat faaliyetlerinin maliyetini 
karşılamaktadır.

Müşavirlik Hizmetleri ihalesine 2001 yılında çıkıl-
mış olup, Avrasya Ortak Girişimi (Oriental, JARTS, 

Yüksel Proje) ihaleyi kazanarak Mart 2002’de işe 
başlamıştır. 

Projenin birinci safhası için Yüklenici seçimine 
2003 yılının ortalarında başlanmış ve TAISEI-
GAMA-NUROL Ortak Girişimi, BC1 Sözleşmesinin 
Yüklenicisi olarak Ağustos 2004’te işe başlamıştır. 
11 adet tüp elemanının tamamı 40 – 60m derin-
likteki deniz tabanında kazılan hendeğe batırıla-
rak yerleştirilmiş ve birbirlerine bağlantıları yapıl-
mıştır. Tünelin dış kısmında, tünel çevresinin ve 
üzerinin geri dolgusu ve tüp elemanlarının tünel 
içindeki birleşim yerlerinin betonlanması tamam-
lanmıştır. 

Tünel Delme Makinelerinden Asya Yakasında 
çalışan, TBM4 ve TBM5 Ayrılıkçeşme ve batırma 
tüp tünel arasında, tünellerin inşasına devam et-
mektedir. Bu tünellerin batırma tünele bağlantı 
çalışmaları Şubat 2010’da başlatılmıştır. Yedikule-
Yenikapı arasında TBM1 ile Yenikapı-Sirkeci ara-
sında TBM2 ve TBM3 tünel kazısına devam et-
mektedir.

Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar İstasyon inşaatlarının 

Batırma Tüp Tünel

Yenikapı TBM Girişi
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Türk Müteahhitlerinin Uluslararası Pazarlarda
Özellikle Avrasya Ülkelerindeki 

Faaliyetleri

Nihat Özdemir Türk müteahhitleri bugüne kadar dört kıta-
da, 81 ülkede 155 milyar ABD Doları tutarın-
da 5100 proje gerçekleştirmişlerdir. Üstlenilen 
projelerin %90’ı Kuzey Afrika, Avrasya ve Orta-
doğu ülkelerindedir. Türk müteahhitlik firmaları 
uluslararası ortaklıklarda edinmiş oldukları tec-
rübe doğrultusunda ortak girişimler, konsorsi-
yumlar gibi her türlü işbirliği modeline açıktır. 

Türk müteahhitlik firmalarının uluslararası pa-
zarlara daha fazla yönelmelerine neden olan 
başlıca faktörler; 1985-2000 yılları arasındaki 
dönemde iç pazarda büyük altyapı projeleri ve 
uluslararası finansman konusunda kazanılan 
deneyim, Türkiye’deki siyasi ve ekonomik or-
tamın inşaat sektörü üzerindeki etkileri (2001 
mali krizi ve yurtiçi yatırımlarda küçülme),  pa-

başlaması için yoğun şekilde arkeolojik kazıların 
yapılması gerekmiştir. Üsküdar aç-kapa istasyon 
yapısının inşası devam etmektedir. Yenikapı İs-
tasyon binasının kazı işleri arkeolojik kazılardan 
dolayı gecikmiş ancak kazının büyük bir kısmı ta-
mamlanmıştır. Sirkeci İstasyonu için NATM meto-
duyla kazı işleri devam etmektedir. 

Projenin ikinci bölümü olan Banliyö Hatlarının 
İyileştirilmesi (CR1 Sözleşmesi) kısmen Avrupa 
Yatırım Bankası (AYB), kısmen de Avrupa Konseyi 
Kalkınma Bankası (AKKB) tarafından finanse edil-
mektedir. AYB ve AKKB’den 867 milyon Avro tuta-
rında kredi temin edilmiş ve son anlaşma Haziran 
2008’de imzalanmıştır. Bankalardan temin edilen 
krediler; hat işleri, sinyal sistemi, yerüstü istasyon-
ları, işletme, kontrol merkezi ve güç kaynağı sis-
temi de dahil olmak üzere altyapı ve tüm elektro-
mekanik işleri kapsamaktadır. CR1 Sözleşmesinin 
Yüklenicisi ALSTOM-MARUBENI-DOĞUŞ Ortak Gi-
rişimi (AMD) 21 Haziran 2007’de işe başlamıştır.

AMD, Halkalı ve Gebze depo sahalarının inşaatını 
devam ettirmektedir. Ayrıca Yüklenici, bir banliyö 
hattı projesinin gerekleri olan diğer depo sahala-
rının, ana hattın, köprülerin, altgeçitlerin ve tüm 
elektrik ve mekanik işlerin tasarımını yapmayı 
sürdürmektedir.

Projenin üçüncü kısmı olan Demiryolu Aracı İma-
li (CR2 Sözleşmesi) için, Avrupa Yatırım Bankası 
(400 milyon Avro) ve Avrupa Konseyi Kalkınma 
Bankasından (170.1 milyon Avro)  finansman sağ-
lanmıştır. Demiryolu Aracı İmali işinin ihalesi ta-
mamlanmış ve ihaleyi Hyundai-Rotem Company 
(HRC) kazanarak 10 Kasım 2008’de CR2 Sözleşme-
si imzalanmıştır. Yüklenici 25 Aralık 2008 tarihinde 
işe başlanmış olup, planlanan tasarım sunumları-
nı yapmaktadır.

Projenin tamamlanma süresi 29 Ekim 2013 olarak 
tahmin edilmektedir.

Sirkeci Alanı
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zar ülkelerdeki siyasi ve ekonomik gelişme-
ler (11 Eylül, petrol fiyatlarındaki artış, vb.) ve  
Türkiye’nin coğrafi konumu ile sosyo-kültürel 
yapısı olarak sıralanabilir.

Türk müteahhitlerinin yurtdışına açılma serü-
veni 1970’li yıllarda Libya ile başlamıştır. 70’li 
yıllarda toplam yurtdışı iş hacmimiz içerisinde 
Libya’nın payı %68.28 olmuştur.

80’li yıllarda oransal olarak göreceli bir düşüş 
kaydedilmiş olsa da, yurtdışı müteahhitlik fa-
aliyetleri ağırlıklı olarak yine Libya’da (%54.56) 
gerçekleşmiştir. İkinci sırada Suudi Arabistan 
(%21.79), üçüncü sırada ise Irak (%14.38) yer 
almıştır. Böylelikle, bu ülkeler ilk on yılda sahip 
oldukları konumlarını muhafaza etmişlerdir. 
80’lerin sonunda Sovyetler Birliği’nin dağılması 
ile birlikte Rusya Federasyonu’nda iş üstlenil-
mesi ise bu dönemde meydana gelen bir ge-
lişmedir (%3.51).

1990’lara gelindiğinde, Orta Doğu ülkeleri ve 
Libya’daki ekonomik bunalım ve siyasi belirsiz-
likler, Türk müteahhitlerinin dikkatini Avrasya 
ve Asya ülkelerine yöneltmiştir. Bu yıllar Rusya 
Federasyonu başta olmak üzere Avrasya ülke-
lerine açılma yıllarıdır. 

Türk müteahhitlerinin 1972-2009 döneminde 
gerçekleştirdiği toplam uluslararası iş hacmi 
içerisinde oransal ağırlıkları itibariyle ilk sıralar-
daki ülkeler; Rusya Federasyonu, Libya, Türk-
menistan, Kazakistan, Suudi Arabistan ve Irak’ 
tır. Bunlardan ilk üçünün toplamı %47 olup, bu 
oran 1972-2009 döneminde üstlenilmiş top-
lam iş hacminin yaklaşık yarısıdır.

Türk müteahhitlerinin uluslararası faaliyetle-
rinde 70’li, 80’li ve 90’lı yıllarda konut yapımı 
birinci sırada gelmiştir.

1990 - 2000 döneminde yurtiçi pazarda ya-
bancı ortaklarla işbirliği içerisinde büyük öl-
çekli altyapı projeleri gerçekleştiren Türk mü-
teahhitlik firmaları uluslararası standartlarda 
üretim,  proje yönetimi ve  sözleşme yönetimi 
alanlarında önemli deneyimler kazanmışlardır.
1972’den  2009 sonuna kadar geçen 37 yıllık 
dönemde gerçekleştirilen proje türlerine bak-
tığımızda; konut, yol / köprü / tünel, ticaret 
merkezi, sanayi tesisi, sosyal ve kültürel tesis 
projelerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmekte-
dir. Bu 5 proje türünün toplam iş hacmi içe-
risindeki ağırlığının ise yaklaşık %54 olduğu 
gözlenmektedir.

Son üç yılın ortalaması yaklaşık 20 milyar ABD 
Doları olup, hedef kısa vadede bu tutarı yıllık 
30 milyar  ABD Doları daha sonra da 40-50 mil-
yar ABD Doları boyutuna taşımaktır.

2009 yılında en çok iş üstlenilen pazarların 
2008 yılına göre değişiklik arz ettiği görülmek-
tedir. 2009 yılında toplam tutarı 18,8 milyar 
ABD Doları olan uluslararası işlerimizin yaklaşık 
4 milyar ABD Doları tutarındaki kısmı Libya’da 
üstlenilmiştir.

Libya’yı sırasıyla Türkmenistan (2.5 milyar 
ABD Doları), Cezayir (2.4 milyar ABD Dola-
rı), Katar (1.32 milyar ABD Doları) ve Rusya 
Federasyonu’nun (1.30 milyar ABD Doları) iz-
lediği görülmektedir. 

Türk müteahhitlik firmalarının Avrasya pazarına 
girişleri SSCB’nin son yıllarına rastlamaktadır. 
1987’de yürürlüğe giren “Doğal Gaz Anlaşma-
sı” ve bu anlaşmanın içerdiği SSCB’den alınacak 

doğalgazın bedelinin bir kısmının Türk mal ve 
hizmetleriyle ödenmesi koşulu sayesinde Türk 
firmaları 1987’den itibaren eski SSCB pazarına 
girmeye başlamıştır. 

SSCB’nin dağılması sonrasında özellikle 1993-
1995 döneminde eski Doğu Almanya’dan dö-
nen Rus askerleri için Almanya tarafından fi-
nanse edilen konut projeleri Türk firmaları için 
dönüm noktası olmuştur. Bu kapsamda inşa 
edilen 46.000 konutun 15.000’i Türk firmaları 
tarafından inşa edilmiş ve Türk firmalarının üst-
lendikleri proje tutarı 2.5 milyar Alman Markı 
olarak gerçekleşmiştir. ,

90’lı yıllarda Türk müteahhitlik firmalarının Rus-
ya Federasyonu’nda başlayan faaliyetlerinin 
diğer Avrasya ülkelerine de yayılmaya ve ivme 
kazanmaya başladığı gözlenmektedir.
Bölgede 2006 yılında gerçekleştirilen 9.7 mil-
yar ABD Doları tutarındaki iş hacmi ile yükse-
lişe geçen Türk müteahhitlik hizmetleri 2007 
yılında yaşanan gerilemenin ardından 2008 yı-
lında 11.6 milyar ABD Doları ile tarihindeki en 
üst düzeye ulaşmış, ancak dünyada yaşanan 
krizin doğal bir sonucu olarak 2009 yılında iş 
hacmimiz 4.3 milyar ABD Doları olarak gerçek-
leşmiştir.

Avrasya pazarına ilk girilen 1990’li yılların ba-
şından bugüne kadar Türk müteahhitleri tara-
fından bölge ülkelerinde 70 milyar ABD Doları 
tutarında toplam 2663 proje üstlenilmiştir.

Rusya Federasyonu 1184 proje ve 31.6 milyar 
ABD Doları bedelle ilk sırayı alırken, Türkme-
nistan ve Kazakistan’ın ikinci ve üçüncü sırayı 
aldıkları gözlenmektedir.

Avrasya’da Türk müteahhitleri tarafından bugü-
ne kadar üstlenilen projelerin başında %21 ile 
ticaret merkezleri gelmektedir. Sanayi tesisleri 
(%14), konut (%11), sosyal ve kültürel tesisler 
(%8) ile turizm tesisleri (%6) ise diğer gerçek-
leştirilen iş türleridir.   

Son üç yıl itibariyle Avrasya ülkelerindeki iş 
hacmimize baktığımızda 2008 yılında 11.6 
milyar ABD Doları ile en üst seviyeye çıkıldığı 
ancak 2009 yılında yaşanan global krizin bölge 

ülkeleri üzerindeki etkisi nedeniyle bu tutarın 
4.3 milyar ABD Doları’na gerilediği görülmek-
tedir.

Bu gerilemede özellikle; Rusya pazarındaki 
batılı ve Rus yatırımcıların özel sektör yatı-
rımları ile, global ekonomik krizden etkilenen 
Kazakistan’daki özel sektör yatırımlarındaki dü-
şüşler önemli rol oynamıştır. 

Türk müteahhitlerinin uluslararası  pazardaki 
başarıları son yıllarda bir çok yönüyle, dünya-
nın dikkatini çeken düzeylere ulaşmıştır.

Türkiye Müteahhitler Birliği 1952 yılında 
Ankara’da kurulmuş, kar amacı gütmeyen, ba-
ğımsız bir sivil toplum örgütü ve meslek kuru-
luşudur.

Bazı kaynaklara göre, Türkiye’de yaklaşık 200 
bin müteahhit olduğu belirtilmekte iken bu-
gün itibariyle Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 
Türkiye’nin önde gelen inşaat ve müteahhitlik 
firmalarından oluşan 150 üyesi bulunmaktadır.

Türkiye Müteahhitler Birliği üyeleri; yurtiçi ve 
yurtdışında belli büyüklükte projeleri gerçek-
leştirmiş, teknik ve mali yeterliliğe haiz ve aynı 
zamanda etik kurallara uyan inşaat ve müteah-
hitlik firmalarından oluşmaktadır. 

Uluslararası pazarlarda bugüne kadar pek çok 
projeye imza atmış olan Türk müteahhitlerinin 
sahip oldukları güçlü yönleri;

Türkiye’nin üç kıtanın kesiştiği noktadaki stra-
tejik konumu, çevre ülkelerdeki iş ortamlarına 
aşinalık, güvenilir ve uzun vadeli iş ortağı ol-
mak, çok çeşitli pazarlarda ve proje türlerin-
de kazanılmış zengin deneyim,  uluslararası 
standartlarda maliyet-etkin hizmet sunumu, 
zamanında hatta önceden teslim, Türk mü-
teahhitlerinin rekabetçi, risk alan, dinamik ve 
uluslararası ortaklıklarla çalışma tecrübesine 
sahip işadamları olmaları, Türk işçisinin çalış-
kan, göreceli olarak daha ucuz ve yurt dışında 
çalışmaya hazır ve istekli olması, şeklinde sıra-
layabiliriz.

Avrasya’da Türk 
müteahhitleri tarafından 
bugüne kadar üstlenilen 
projelerin başında %21 
ile ticaret merkezleri 
gelmektedir. Sanayi 
tesisleri (%14), konut 
(%11), sosyal ve kültürel 
tesisler (%8) ile turizm 
tesisleri (%6) ise diğer 
gerçekleştirilen iş türleridir.   
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Yollar ipekleri şehirlere taşır. Öyleyse her ipek 
kervanında bir şehrin nabzı atıyor olmalı. 

Güzeller kendilerine şiirler yazdırırlar, gü-
zel şehirler de öyledir. Çoğu zaman bir şehir 
bir sevgili ile özdeşleşir. Yahya Kemal Beyatlı 
“İstanbul’u duydum daha bir kerre sesinde 
“ dizesi ile sevgilinin sesinde sevdiği İstanbul’u 
hissettiğini ifade etmektedir.
 
Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı’nda ilk şehir 
biyografisi örneği olan “Beş Şehir” in yazarı 
Ahmet Hamdi Tanpınar, aynı zamanda Cum-
huriyet devri Türk Edebiyatı’nın önemli şair-
lerindendir. Onun ”Bursa’da Zaman” şiiri şu 
dizelerle başlar:

“Bursa’da bir eski câmi avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su
Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar “

Türk Edebiyatında Şehirler
Yahya Akengin

Bu dörtlükteki “eski câmi avlusu, küçük şa-
dırvan, duvar” gibi nesneler mimarî sanatının 
nesneleri olup, zamana karşı direnç göstermiş-
lerdir. Dolayısıyla mimari eserlerdeki kalıcılığı 
ifade etmektedirler. Aynı dörtlükteki “su” ve 
 ‘çınar’ gibi varlıklar da tabiatı temsil etmek-
tedirler. Mimarlık ürünleri ile tabiat ögelerinin 
birlikteliğinden doğan tabloyu yeni bir estetik 
çerçeve içerisinde dillendirmek ise bir şiire vü-
cut vermektedir. Aynı şiirin devamında Tanpı-
nar şöyle demektedir:
 
“ Ovanın yeşili, göğün mavisi
Ve mimarilerin en ilâhisi “
 
Bu defa mimari ve tabiat mistik bir kimliğe bü-
rünerek Bursa şehrinin ruhunu oluşturuyor.
 
Mimarlık sanatının şekillendirdiği şehrin gü-
zellikleri, acıları, sevinçleri şairlerin duyguları-
na yansır. Bu duygular şiirlerde o şehrin somut 
özelliklerinden soyut bir kimliğe dönüşmesinin 
de göstergesi olurlar.
 
“Sülaymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinde 
Yahya Kemal, Bir zamanlar ‘ bir hendese yığını” 
sandığı Sülaymaniye Camisi’nin bir ruhunun 
olduğunu ancak bir bayram sabahında cemaa-
te karışınca anlayabildiğini söylemektedir. Her 
sanat eseri gibi Sülaymaniye’nin bir şifresi var-
dır ve şair onu çözdüğü zaman artık mimarlık 
ürünü canlı bir şahsiyete dönüşür. Ve artık Sü-
laymaniye Camisi kadar görkemli bir anıt nite-
liğinde olan “Sülaymaniye’de Bayram Sabahı” 
şiiri de İstanbul’un simgelerinden biri haline 
gelir. Şairler, şehirlerin ruhunu dile getirmeye 
devam ederler. “Seyredeyim nurdan bir şehir 
gibi ruhumu” diyen Necip Fazıl Kısakürek de 
şehri, ruhun bir adım önüne geçirir.
 
Daha eski zamanlara uzandığımızda şairlerin 
ve gönül erlerinin şehre verdiği anlamlarla 
karşılaşırız. Yunus Emre, “ Kastım odur  şeh-
re varam, Feryad ü figan koparam” derken 
insanlığın harman yerinin şehirler olduğunu 
hissettirir bizlere.
 
Hacı Bayram Veli’nin şu dörtlüğü de bunun en 
güzel örneklerinden biridir:
 

“Nâgehan ol şara vardım
Ol şarı yapılır gördüm
Ben dahi bile yapıldım
Taş u toprak arasında”
 
Kurulmakta olan bir şehre varan veli şair Hacı 
Bayram, taşın ve toprağın vücut vermekte ol-
duğu bu şehre kendi bedenini ve ruhunu da 
ortak eder. Şehirle birlikte yeniden yoğrulup 
vücut bulduğunu söyler.
 
Şehir insan ilişkisini herkes yaşar ama, şairler 
ve gönül insanları bu ilişkinin bir bakıma fel-
sefesini dile getirir, anlam katmanları arasında 
dolaşarak yeni sanat ürünlerinin hareket nok-
tası yaparlar.
 
20. yüzyıl Türk Dünyası’nın fikir adamı şairi 
Bahtiyar Vahapzâde de, mimarlık terminolo-
jisindeki “dam” sözüne bambaşka bir anlam 
kazandırır:“Taptag ettiğimiz bu kara torpag, 
Ebedi menzilin damı değil mi?” Sonsuzluk 
kavşağının çatısının da dünya toprağı olduğu-
nu düşünmek ferahlatıcı bir şey.
 
Hızlı değişimlere sahne olan çağımızda şehir-
ler de bundan nasibini alır. Mimarlık sanatı ko-
nusundaki tartışmalara edebiyat anlayışındaki 
farklılıkların çatışmaları da eşlik eder. Bu hızlı 
değişme ve başkalaşma rüzgârlarında şehir-
lerin zaman zaman huzursuzluğa kapıldığı da 
görülür.
 
Huzuru kaçan bazı şehir sakinlerinin sığınak 
yeri ise o şehrin kadim kalıntıları olur, o eski 
mekânlarla teselli bulmaya çalıştıkları görülür. 
Bu durum “çağdaşlık” ve “çağdışılık” ayrışma-
larına yol açar. Bu tartışma ve çatışmalardan 
üçüncü bir anlayış doğar. Eski ile yeninin sen-
tezi… Bir kültür alanı olan mimarlık sanatının 
mensuplarının en dikkate değer ürünleri de bu 
sentez fikrinden doğar.
 
Her şey değişecek ve gelişecektir. Ancak bu, 
büyük kültür birikimlerinin reddi ve inkârı an-
lamında olmayacaktır. İşte çağdaş mimarlar bu 
anlayışla bir sanat yarışına girerken, çağdaş şa-
irler de bu paralelde ürünler vermeye devam 
edeceklerdir.
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Şehirlerin mutsuzları, âvare insanları hep ol-
muştur. Şehir mimarları onların da varlığını dik-
kate alan şehir tasarımlarına yönelirler. Parklar, 
bahçeler, oturma ve dinlenme mekânları, kişi-
nin kendi kendisiyle başbaşa kalma atmosferini 
sunan şehir uzuvları bu düşünceden doğar.
 
Fransız Şairi Boudlaire, Paris’in âvare insanla-
rını şiirlerine taşır. Bu şiirlerde de yine mekân 
insan ilişkileri birbirini tamamlayan ögelerdir. 
“Balkon” şiirinde olduğu gibi:
 
                       
“Derdim yeter, sakin ol dinlen artık
Akşam olsa diyordun işte oldu akşam
Siyah örtülere sardı şehri karanlık
Kimine huzur iner gökten, kimine gam”
 
Şiirin başlığından da anlaşılacağı gibi bu dertli 
insanın mekânı bir balkondur. Balkonu bu in-
sana mimarlar, balkonun şiirini de şairler sun-
maktadır.
Kültürümüzde mimarlık kavramına maddi bo-
yutları aşan anlamlar da yüklenmiştir. Ruh mi-
marları, gönül mimarları, ses mimarları vardır. 
Mimari sözünün yapıcı çağrışımları her alana in-
tikal etmiştir. Barış mimarları, dostluk mimarları 
gibi söylemler de sık sık kullanılabilmektedir.
 
İnsanı ön planda tutan mimarlık kültürünün 
esas olduğu Türk kültür tarihinin bu özelliği za-
man zaman yabancılarında dikkatini çeker ve 

takdir duygularını ifade etmelerine yol açar.
Gezgin yazar Edmondo De Amicis, “İstanbul” 
adlı eserindeki şu ifadeler ilginçtir: “Bu güzel 
ve zengin Müslüman kadınlarının yaşadığı 
evler cazip ve acayip elbiselerine oldukça uy-
gundur. Kadınlara tahsis edilmiş odalar ek-
seriya iyi yerlerdedir, buralardan fevkalâde 
kır veya deniz manzaraları ve İstanbul’un 
büyük bir kısmı görülür. Aşağıda, sarmaşık-
larla, yaseminlerle örtülü yüksek duvarlar-
la çevrilmiş küçük bir bahçe, yukarıda bir 
taraça, sokak tarafında İspanyol evlerinin 
Miradores’i gibi şahnişinler vardır.”
 
“Beş Şehir” kitabının yazarı şair Ahmet 
Tanpınar’ın tesbiti de bu yabancı zengin ya-
zarınkiyle örtüşmektedir:”Eski ustalarımızın 
asıl başarısı, tabiatla bu işbirliğini sağlama-
larındadır.(…) pek az mimari kendisini ışı-
ğın cilvelerine İstanbul mimarisinde olduğu 
kadar hızla teslim eder.”
 
Süleymaniye Camisinin Galata Köprüsü’nden 
görünüşü, Mimar Sinan’ın doğum yeri olan 
Kayseri’deki Ağırnas Köyü’nden Erciyes’in si-
luetini andırır. Dağın mimarideki izdüşümünü 
Arif Nihat Asya şu Dörtlükle ifade etmiştir:

“Dağ  parçası kubbeler ufaktan iriden
Gel haşmeti gör yandan, ilerden, geriden
Bir mucize devrinde Sinan Erciyes’i
İstanbul’a dikmiş getirip Kayseri’den”



İpek Yolu Medeniyetleri 40 İpek Yolu Medeniyetleri41

Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Başkanlığı 
Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülünü Aldı

Bu arada Mimar Sinan’ın kendi ağzından öz-
geçmişini, Sai Mustafa Çelebi’ye manzum 
bir ifade ile anlatmış olduğunu düşünerek, 
Sinan’ın, mimarinin yanı sıra şiirle de alakasının 
olduğu düşünülebilir.
 
İstanbul’un bir adı da “Âsitane”dir. Kardeş Ka-
zakistan Cumhuriyeti’nin başkenti Astana da 
çağımızın göz kamaştırıcı mimarisinin taze bir 
örneğini oluşturmaktadır. İstanbul sevdalısı 
Yahya Kemal Beyatlı,”Nice revnaklı şehirler 
görülür dünyada / Lâkin efsunlu güzellikle-
ri yaratan sensin yaratan.”demektedir.
 
Astana’nın özelliklerini ve güzelliklerini dile ge-
tirmeye başlayan şairler varmıdır, bilemiyorum. 
Ancak bu mimari güzellikler eminim ki Kazak 
şairlerine ilham verecektir. Astana mimarisi de 
şiirle buluşarak yan yana iki ırmak gibi tarih 
içindeki akışlarını sürdüreceklerdir. Belki de 
Astana’yı dile getiren şiir yarışmaları yapılacaktır.
 
İfade etmek isterim ki ben Almatı şehrini gör-
meden önce, Cengiz Aytmatov’un eserlerin-
deki “Almatı”yı tanıdım, sevdim, merak ettim. 
Gelip görünce de Aytmatov’un mânevi kıla-
vuzluğu ile dolaştım.
 
Yirminci yüzyıl Türk şiirindeki temalardan biri 
de “Büyükşehir bunalımı” olmuştur. Bunun se-
bepleri, kültür krizlerinin önce büyük şehirler-
de baş göstermesinden kaynaklanır. Hızlı kül-
tür değişmeleri, yerleşmiş hayat tarzını ürkütür. 
Kırsaldan şehirlere göçler, uyumsuzluk sorunu-
na yol açar. Şehir buna hazırlıksız yakalanır. Be-
ton yığını binalar, plansız programsız devreye 
giren kaçak evlerin oluşturduğu mahalleler, 
insan ruhunu tedirgin eder.
 
Ülke yöneticilerinin politik kaygılarla bunlara 
göz yumması da, kendilerini bir anlamda çar-
pık kentleşmenin mimarları konumuna getirir. 
Şairler işte bu manzarayı da şiirlerine taşıyarak 
topluma ayna tutarlar. Büyükşehir bunalımının 
şiirlerini yazarlar.

Ömer Bedrettin Uşaklı bir şiirinde özlem çığlığı 
atar:

“Gözümde bir damla su, deniz olup taşıyor,
  Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum”
Aynı şair bir başka şiirinde de şöyle haykırıyor:

“Sarp dağlardan örülmüş 
dört duvar içindeyim,
Nerdesiniz güneşler, nerdesiniz ovalar?
Dağılmayan, simsiyah bulutlar içindeyim,
Nerdesiniz güneşler, nerdesiniz ovalar?”
 
Şairler bir şehri seviyorlarsa, insanlar orada 
mutlu olabildikleri içindir. Şairlerin sevip de 
üzerine şiirler yazdığı şehirler düşünce iklimi-
nin de serpilip geliştiği yerler demektir.
 
Türk Dili’nin inşasında önemli bir yeri olan şair 
Ali Şir Nevâi de aynı zamanda bir mimardır. Bu-
günkü Özbekistan’da O’nun adını taşıyan bir 
şehir vardır. Şehir ve şiir mimarı bir şahsiyetin 
varisleri olmak, övünülecek bir husustur.
 
Almanya’nın özellikli şehirlerinden biri olan 
Hadeilberg, tarihi yapıları, tabiatı ve bunların 
birbirleriyle uyumu sayesinde gözde bir şehir-
dir. Ortasından akıp giden nehrin üzerindeki 
Romalılardan kalma taş köprünün adı “Âşıklar 
Köprüsü”dür. Fakat bu şehrin en mutena 
güzergâhlarından birinin adı “Şairler Filozoflar 
Yolu”dur.
 
Ve yine bu şehir, Alman fikir ve kültürünün 
önemli isimlerini yetiştiren yerdir. Şehre asıl 
kimliğini kazandıran da bu hususiyetlerdir. 
Eğer Hadeilberg, tarihten gelen özelliklerini 
korumayı başaramasaydı, fikir de sanat da ora-
dan kaçardı. Büyük Türk bilgini İbn-i Sina’nın 
dediği gibi “İlim ve sanat, rağbet görmediği 
yerden göç eder.”
 
Son olarak şunları ifade etmek isterim: Bir 
şehrin doğal ve mimari dokusu korunuyorsa 
orada, şairler, filozoflar, bilim adamları ve her 
alanın sanatkârları yetişir, çoğalır.
 
Kendi hesabıma, kültür krizlerinin kuşattığı şe-
hirlerden şikâyetçi olmuşumdur. Böyle bir ruh 
hali içerisinde yazmış olduğum şiirimle sözleri-
mi bağlamak istiyorum. 

Hakan Ergün
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Bütün Türk Dünyası kapsamında; Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili 
çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek, soydaş ve akraba toplu-
luklar ile sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bu topluluk-
lara yönelik faaliyetler yürütmek amacıyla; Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
lukları Başkanlığı Kurumunun kurulmasında büyük emek  ve önderlik yapan 
Devlet Bakanı Sn. Faruk ÇELİK, yıllardır özlemi çekilen ve Türklük aleminde 
hasretle beklenen teşkilatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında sarfettiği 
büyük azim ve kararlı çalışmaları neticesinde kurmuştur.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı teşkilatının kurulma-
sı sebebiyle, birliğimizin Türk Dünyası sathı mahalinde 24-27 Mayıs 2010 
tarihinde Astana’da 28 ülkenin katılımlarıyla gerçekleştirilen Türk Dünyası 
Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nda; Sayın Bakan Faruk Çelik Türk Dünyası 
Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

Söz konusu ödül Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı 
İlyas Demirci ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düysen Kaseinov tarafından 
geniş katılımlı bir heyet ile T.C. Başbakanlık Toplantı Salonun’da basın huzu-
runda takdim edilmiştir. 

Sayın Bakana yıllardır beklenen bu başkanlığı oluşturmasından dolayı Mü-
hendislik camiası adına bir kez daha teşekkürlerini sunarken bundan sonra-
ki çalışmalarında başarılar dilediler...
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Dil Birliği !

Türk Dünyası Ortak Yapı Terimleri Sözlüğü Projesi Çalışmaları 
Tanrı Dağları Eteğinde Issık Göl Kıyısında Başladı

Kadirali Konkabayev
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Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı İlyas Demirci başkanlığında Duysen Kasseinov, Sabri Özkan  Erbakan, 
Arif Korkmaz, Kadirali Konkabayev, Cuma Meled İmankulov,  Kamil Uğurlu, Abdykalykov Akymbek heyet ile Tanrı Dağları’nın 
eteklerinde Issık Gölü kıyısında Cengiz Aytmatov Milli Parkında 1-11 Ağustos 2008 tarihlerinde doğal ortamda  geleneksel  
yöntemlerle bizzat katılan heyet tarafından yurt çadırı kurularak çalışmalar yapılmıştır.

Yurt Çadırında  ünlü Manasçıların ve Türkologların Manas Destanın’da 
geçen teknik terimler dikkatle süzgeçten geçirilmiş orijinal Teknik Türkçe 
terimler seçilerek bu çalışmaya Issık Göl’de  başlangıç mayası çalınmıştır.

Kırgızistan Issık Göl ve Cengiz Aytmatov Milli Parkında Dünyaca ünlü Türkolog Prof. Dr. Kadirali Konkabayev’in evsahipliğinde yapılan Türk Dünyası Ortak  Yapı 
Terimleri Sözlüğü çalışmalarının bilgilendirme toplantısı TÜRKSOY Genel Merkezinde Rotterdam İslâm Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ve 

Üniversitenin Şeref Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş katılımlarıyla yapıldı. Toplantı sonucunda Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Dr. İlyas 
Demirci’nin teklifiyle Prof. Dr. Ahmet Akgündüz Rotterdam Üniversitesi Kampüsünde TÜRKSOY’a Avrupa Temsilciliğini tahsis edeceği  müjdesi alındı.

Sırrı Derya kıyısında Türk Dilinin Nirengi Ortak Ata Dede Korkut’un manevi kabri başında ” Dilde  Fikirde İşte Birlik “  felsefesinin 
tüm Türk Dünyası coğrafyasında hayat bulabilmesi için ihtiyaç duyulan Dil Birliğinin sağlanabilmesi düşüncesi ile yapılan 
dualarla Türk Dili Ortak Yapı Terimleri Sözlüğü Projesi çalışmaları başlatıldı...
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TÜRKSOY 
Kafkasya’nın Göğe Komşu 

  Topraklarında

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği temsili bir heyet ile Türk Kültürünün şahikası Kafkasya coğrafyasında  Trabzon,  Rize,  Artvin, 
Batum ve İpek Yolunun önemli derbentlerini incelediler. Diğer kafkas illerindeki  ahşap ve taş yoğunluklu mimari eserleri kafkas örf 
ve kültürünü yerinde tespit ettiler.  Kurucu Proje ve Planlama Müdürlüğünü birlik başkanımız Dr. İlyas Demirci’nin yaptığı ülkemizin 

enerji ihtiyacını büyük kısmını karşılayacak olan Çoruh projelerini ve bu projelerin dünya sıralamasında 3. sırayı alan dünya baraj 
mühendisliğinin ilgi odağındaki Deriner Barajı,  DSİ Bölge Müdürü Sezai Sucu’nun eşliğinde incelenmiştir.

Abuzer Yıldırım
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Birlik yayınlarımızdan Türkistan Tasvirleri eserinin  
yazarı Karaman Belediye Başkanı Dr. Mimar 

Kâmil Uğurlu’nun Türkistan’da başlatmış olduğu 
mimarlık incelemelerini Türk Kültürünün uzantısı 

olan Kafkasya’nın İstanbul’u Batum’daki mimari 
değerlendirmeleri  ile katılımcıları bilgilendirmiştir.

Murgul’a ismini veren  Karadeniz’in Endemik bitkilerinden 
olan bölgesel ismiyle mor güller arasından görüntü  

TÜRKSOY’un Kazakistan temsilcisi Askar Turganbayev 
Kafkasör  Kültür Festivali’nin yapıldığı Kafkasör Yaylasına hayran kaldı.

Yusufeli  Haberin Yayın sahibi Cevdet Ağduman’ın sazını 
Geleneksel Kafkas Evi’nin önünde heyecanla dinlerken...
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Deriner Barajı, Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde, 
enerji üretmek amacıyla 1998 yılında inşasına 

başlanmış bir barajdır.

Beton kemer gövde dolgu tipi olan barajın gövde 
hacmi 3.500.000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 
249,00 m., normal su kotunda göl hacmi 1969,00 

hm3, normal su kotunda göl alanı 26,40 km2 
olacaktır. Baraj 670 mw’lık 

güçle yılda 2.118 gwh’lık enerji üretecektir.

Deriner Barajı, 207 metre (talvegden) yüksekliği 
ile bugüne kadar Türkiye’de inşa edilmiş 

en yüksek beton kemer barajıdır.

Dünyanın Üçüncü En Yüksek
Beton Kemer Barajı

Deriner Barajı ve HES
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Ortak Ata Oğuz Kağan’a
Anıt

2008 Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Ku-
rultayı Ankara Sonuç Bildirgesi doğrultusun-
da; Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği 
ile TÜRKSOY işbirliği protokolü çerçevesinde 
alınan kararlardan biri de Türk Dünyası’nın 
Ortak Ata’sı Oğuz Kağan Anıt Projesinin 
uluslararası bir yarışma neticesinde yapılma-
sıdır.

Bu kapsamda tüm Türk Dünyası’na bu pro-
je duyurulmuş ve tüm ülkelerden onlar-
ca proje yarışmaya katılmıştır. Bu projeler 
arasında jüri tarafından  daha kapsamlı ve 
enstitü mahiyetinde düşünülen Kazakistan 
Cumhuriyeti’nden katılımcılardan Prof. Dr. 
Sağındık Canpolatov’un projesi birinciliğe 
laik görülmüştür.

Gazi Şahin
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Proje finansmanını Türkiye Cumhuriyeti Ba-
yındırlık ve İskân Bakanlığımız tarafından 
üstlenilmiştir. Bayındırlık Bakanımız Sn. Mus-
tafa Demir böyle bir projeye hamilik yap-
maktan şeref duyacaklarını ifade etmişlerdir. 
Mühendislik camiası ve biz Elmadağlılar ola-
rak Sayın Bakanımızın bu duygu ve düşün-
celeri faaliyetlerimize güç katmıştır.

Bu projenin uygulanma şekli için Türkiye 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Baş-
kanı Sn. İlyas Demirci, TÜRKSOY Kazakistan 
Temsilcisi Askar Turganbayev ve Belediye-
miz adına Türkiye Mühendisler ve Mimar-
lar Birliği Dış İlişkiler Koordinatörü İbrahim 
Terzioğlu tarafından bir heyet oluşturularak 
Kazakistan’a  teknik bir ziyaret yapılmıştır. 

Kazakistan’daki ziyaretleri esnasında Korkut 
Ata Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi 
ve Almatı İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi’nin 
rektörleri ve değerli bilim adamları ve Kaza-
kistan Cumhuriyeti’nin Kültür Bakanlığının 
katılımları ile kadim Türkistan’daki Oğuzların 
kurduğu tarihi şehirleri yerlerinde incelen-
miştir.

Tarihi Oğuz şehirlerinden olan Kızılorda, 
Yenikent ve Otrar (Farap) arkeolojik kazıları 
yerinde incelenmiş ve bunlar gibi yüzlerce 
tarihi Türk Şehirlerinin gün yüzüne çıkarıl-
ması için ülke temsilcileri ile görüşmeler ya-
pılmıştır. 

Bu görüşmeler neticesinde Türk Dünyası’nda 
ortak bir bilim heyeti oluşturularak bu ka-



İpek Yolu Medeniyetleri 58 İpek Yolu Medeniyetleri59

zıların yapılması konusunda fikir birliği sağ-
lanmıştır.

Oğuz Kağan Projesi’nin tek tip olarak Türk 
Cumhuriyetleri’nin ve Akraba Toplulukları’nın 
başkentlerinde yapılması ortak bir kararla 
kabul edilmiştir.

Türkiye’deki proje yeri ise Başkentimizin ta-
rihi İpek Yolu üzerindeki Elmadağ ilçesinde 
yapılması düşünülmektedir.

Bu anlamlı ve büyük projeyi Belediye Baş-
kanlığını yaptığım Başkent Ankaramızın El-
madağ İlçesinde uygulanmasından büyük ve 
mutluluk duyacağız.

Türk Dünyasındaki bütün belediyeleri birlik 
çatısı altında toplamak, belediyeleri, ileri batı 
ülkelerinin standartlarına kavuşturabilmek; bu 
doğrultuda mali, sosyal, hukuki ve siyasi etkin-
likler kazandırabilmek için parlamento, hükü-
met, ulusal ve uluslararası düzeyde girişim vs. 
faaliyetlerde bulunmak amacıyla; 2003 yılın-
dan beri hizmet üreten Türk Dünyası Belediye-
ler Birliği İpek Yolu Kilometre Taşı mahiyetinde 
çalışmalarına devam etmektedir.

İpek Yolu’nda ki Kilometre Taşlarımızdan

Türk Dünyası Belediyeler Birliği

Ali Boz
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Kurucu Başkanlığını Pendik Eski Belediye Baş-
kanı ve şimdiki Başbakan Baş Danışmanı Sn. 
Erol Kaya Bey’in yaptığı TDBB üye sayısını her 
geçen gün artırarak bine yakın üye sayısına 
ulaşmıştır.

2010 Astana Kurultayının Yürütme Kurulu 
Üyesi olan Denizli Belediye Başkanı Sn. Nihat 
Zeybekci, TDBB’nin dönem başkanlığını yürüt-
mektedir. Birlik Başkan Yardımcısı Eyüp Beledi-
ye Başkanı Sn. İsmail Kavuncu ve Türkiye Mü-
hendisler ve Mimarlar Birliği ile TDBB işbirliği 
protokolü çerçevesinde, TMMB İstanbul Şube 
Başkanlığımızın organizasyonlarıyla İpek Yolu 
güzergahındaki mimarlık eserleriyle ilgili Eyüp 
Belediyesi Konferans Salonun da kurultay ça-
lışmaları kamuoyuna duyurulmuştur.

10. ve 11. Büyük Türk Kurultayı’nda alınan ka-
rarlardan bir tanesi de Türk Dünyası Kardeş ve 
Dost Ülkelerin katılımıyla 2 yılda bir belediyeci-

lik temalı kongreler düzenlenmesidir. Bu yetki 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne verilmiştir.

1. Kongre “İşbirliği Stratejisinin Geliştirilme-
si” temasıyla İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda 
2008 yılında yapılmıştır. 1. Kongreye 29 ülke-
den 350 katılımcı ve onlarca bakan iştirak et-
miştir.

2. Kongre “Planlama ve Kentsel Dönüşüm” 
temasıyla 27-28 Kasım 2010 İstanbul Sütlüce 
Kongre Merkezi’nde yapılacaktır.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği her yıl üye-
si olduğu ülkelerde Eğitim, Kültür ve Sosyal 
Yardım konularında bir çok çalışmalar yapmış. 
Türk Dünyası’ndaki belediyeleri ve Türkiye’deki 
belediyelerle Kardeş Belediye Kimliğiyle kay-
naştırarak birbirleriyle karşılıklı bilgi, proje ve 
kültür alışverişini sağlamaktadır.

En son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sel 
felaketindeki felaketzedelere 10 tır gıda yardı-
mı göndermiştir. Pakistan’daki büyük depreme 
kayıtsız kalmayarak birçok yardımların yanında 
vidanjör ve temzilik araçları göndermiştir.

2007 Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik 
Kurultayı’ndan beri işbirliği içerisinde olduğu-
muz Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin başa-
rılı faaliyetlerinden dolayı gurur duyuyoruz.

Türk Dünyası ile ilgili yapmış olduğumuz tüm 
çalışmalarda Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
Başkanı Sn. Nihat Zeybekci’ye, Başkan Yardım-
cısı Sn. İsmail Kavuncu’ya, Sn. Genel Sekreter 
Ertuğrul Gazi Sağlam’a ve mesai arkadaşlarına 
bizimle beraber aynı heyecanı taşıdıkları için 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

TURKUAZ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeki Pilge’ye Türk Dünyası Vefa Ödülü verildi
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Türk Dünyası
Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları

Ankara - Astana

Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurul-
tayları yapılması “Dilde Fikirde İşte Bir-
lik” felsefesi doğrultusunda 2007 yılında 
Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği, 
Keçiören Beleidyesi, TİKA işbirliği ile Türk 
Dünyası’nın yetirştimiş olduğu ordünaryus 
profesör Dr. Oktay ASLANAPA gibi değerli 
bilim adamlarının katılımı çok yüksek sevi-
yede Keçiören ‘de ilk adımını atmıştır.

İbrahim Terzioğlu



İpek Yolu Medeniyetleri 64 İpek Yolu Medeniyetleri65

Kazakistan steplerinde yeşeren vaha,
Işıl ışıl çağdaş ve modern şehir Astana

Genç Cumhuriyet, Kazakistan’ın Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev on iki yıl önce 
küçük bir şehir olan Akmola’da bir meşale 
yaktı. Bu yanan meşalenin bu kadar büyüye-
ceğini en yakın mesai arkadaşları bile tahmin 
edemiyor, açıkçası bu kadar göz kamaştırıp 
dostları sevindirip, düşmanları çatlatacağı-
na inanmamışlardı. Bir şeyi başarabilmenin 
ilk şartı o şeye gerçekten inanmaktan geçer. 
O büyük devlet adamı tarihini çok iyi biliyor, 
halkına inanıp güveniyordu.

Bu uçsuz bucaksız steplerde birçok Türk me-
deniyeti yaşamış; bin bir türlü renk ve ahen-
ge bürünmüştü. Sakalar, Aparlar, Göktürkler, 
Hazarlar, Türgişler, Karluklar, Karahanlılar, 
Oğuz Yabgular, Kıpçaklar, Büyük Selçuklu 
İmparatorluğu, Harzemşahlar, Altın Ordu 
Devleti ve daha nice ara renkler ihtiva eden 
Türk boylular, ulu soylular.

2008 yılında Türk Dünyası Mimarlık ve Şe-
hircilik kurultayı artık kabına sığmaz du-
ruma gelmiş. TÜRKSOY T.C. Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı, T.C. Kültür Bakanlığı, T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı, T.C. Toplu Konut İda-
resi Başkanlığı, Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği bu kervana katılarak ikinci kurultayı 
tarihi Türk Ocağı Salonun’da icra etmişlerdir.

2008 Kurultayı Sonuç Bildirgesi’nde 
üçüncü kurultayın Kazakistan’ın Başkenti 
Astana’da yapılması kararı alındı.
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şülürken Türksoy Genel Sekreteri tecrübeli 
devlet adamı Düsen Kaseinov tarafından 3. 
Kurultay’ın şehircilikte örnek olabilecek yeni 
kurulmuş  Astana’da yapılmasını teklif ettiler.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat nezaret 
ederek yaptırdığı tarihi Türk Ocağı salonun-
da yüksek heyecan ve alkışlarla teklif kabul 
edildi. Zaman geçirilmeden Türkiye Mühen-
disler ve Mimarlar Birliği  Genel Başkanı İlyas 
Demirci ve Düsen Kaseinov Astana’ya gitti-
ler. Astana Valisi İmangali Tasmagambetov 
ile görüşmeler tamamlandı. Türkiye Mühen-
disler ve Mimarlar Birliği’nin organize ede-
ceği 3. Kurultay’ı Türksoy Genel Sekreterliği 
koordine edecek Astana Valiliği ev sahibi 
olacaktı. Nursultan Nazarbayev’in Ankara’yı 
ve Türksoy’u ziyaretlerinde İlyas Demirci’yi 
kabul ederek 3.Kurultay’a bizzat hami-
lik edeceğini ve 24-27 Mayıs 2010 Astana 

Nurlu zekası ileriyi gören uzak bakışı ile yüz-
yılların kavşağında dünyanın parlayan yıldızı 
olarak Astana’yı kurdu.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği 2007 
yılında Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik 
Kurultayı’nı organize etmiş ilk iki kurultay 
büyük Atatürk’ün tıpkı Astana gibi sıfırdan 
kurduğu Ankara’da icra edilmişti. Bu ilk ku-
rultaylar çok takdir toplamıştı.Bu yıl İstanbul 
Kültür A.Ş tarafından Türk kültürüne hizmet-
lerinden dolayı altın madalyaya laik görülen 
asırlık çınar Ordinaryus Prf. Dr. Oktay Asla-
napa iki kurultayı da takip etmiş; “Bu yaşa 
kadar binlerce sempozyum ve kurultaya ka-
tıldım, bu kadar görkemli ve bir o kadar da 
heyecanlısına ilk defa şahit oldum.” ifadeleri 
ile kurultayların seviyelerini belirlemiştir.

2008’de 2. Kurultay Sonuç Bildirgesi görü-
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Kurultayı’nın bu yıl Kazakistan’da yapılacak 
en görkemli etkinlik olacağı sözünü verdiler. 
Daha sonra Yürütme Kurulu’nun çalışmaları 
ve görüşmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül’ün de kurultayı hi-
maye edeceği haberi alındı.

Artık Yürütme Kurulu’nun işi zorlaşmış heye-
can doruk seviyeye ulaşmıştı. İki cumhurbaş-
kanının katılacağı bu kurultayda en ufak bir 
aksaklık olmamalıydı.

Türkiye’de TC. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 
TC. Ulaştırma Bakanlığı, TC. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Bayındırlık Müsteşarı Şaban Ön-
der Kıraç, DLH Genel Müdürü Ahmet Aslan, 

Kültür ve Turizm Bakanı Müsteşar Yardımcısı 
Kemal Fahir Genç Prf. Dr. Nevzat Yalçıntaş, 
Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, TÜ-
DEV Genel Başkanı Mehmet Haluk Çay, Na-
mık Kemal Zeybek, TÜRKSAV Genel Başkanı 
Yahya Akengin, Avrasya Yazarlar Birliği Baş-
kanı Yakup Deliömeroğlu,  Türk Ocakları Ge-
nel Başkanı Nuri Gürgür’ün yanı sıra birçok 
kanaat önderi ve akil adamlarca sayısız top-
lantılar yapıldı. Defalarca Kazakistan’a gidil-
di. Astana Gen Plan Başkanı Sarsenbek Cü-
nüsov, Gülnar Kaseinov, Lübov Nisanbayeva, 
Kazakistan TİKA temsilcisi Ömer Kocaman, 
Kazakistan Türksoy temsilcisi Askar Turgan-
bayev, Yürütme Kurulu üyesi İbrahim Terzi-
oğlu, Yürütme Kurulu Başkanı İlyas Demirci 
ve Koordinatör Düsen Kaseinov başkanlığın-
da uzun süren toplantılar yaptılar.

Zaman su gibi aktı, geçti. 24 Mayıs karşı-
larına gelip dikildi. Kazakistan’ın başkenti 
dünyanın yeni yüzü Astana’ da ki Bağımsız-
lık Sarayı’nda kurultay icra edilecekti. Muh-
teşem bir salondu. İpekyolu Medeniyetleri 
temalı bu muhteşem kurultay salonunun 
sahnesine asılan dev benır üzerinde ki deve 
kervanı insanı alıp taa… uzaklara götürüyor-
du. Semerkant’ın, Çimkent’in, Buhara’nın, 
Kaşgar’ın, Merv’in, Kırım’ın, İsfahan’ın, 
Bağdat’ın, Şam’ın, İstanbul’un, Üsküp’ün 
esintilerini taşıyordu.

Bu muhteşem kurultaya iki cumhurbaşkanı 
hamilik ve nezaret ettiler. Kendilerine Ku-
rultay Yürütme Kurulunca Türk Dünyası Üs-
tün Hizmet Nişanları tevdi edildi. Magcan 
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Cumabayev’in “Uzaktaki Kardeşime” şiiri işi-
tilmiş uzaktaki kardeşler yakına gelmişlerdi.
26 ülkeden 300 bilim insanı tebliğ ve pos-
ter sunmuş, binlerce katılımcının coşkulu ve 
heyecanlı kucaklaşması üç gün boyunca sür-
müştür.

Türk Dünyası Mühendislik Ödülleri DLH Ge-
nel Müdürü Ahmet Aslan’a yürüttüğü Mar-
maray Projesi ile verilirken Gökçedağ Üniver-
sitesi Rektörü Prf. Dr. Şakir İbrayev tarafından 
profösörlük diploması takdim edilmiştir. Di-
ğer mühendislik ödülü ise Kazakistan’ın ye-
tiştirdiği büyük akademisyen Prf. Dr. Abdisa-
git Taktakulov’a verilmiştir.

Türk Dünyası Mimarlık Ödülünü ise 2010 
Avrupa Kültür Başkenti Projesi ile İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir 
Topbaş’a ve Astana’nın oluşmasında büyük 
katkı sağlayan Gen Plan Başakanı Sarsenbek 
Cünüsov’a takdim edilmiştir.

İpekyolu Özel Hizmet Ödülüne; Karayolları 
Genel Müdürü M. Cahit Turhan laik görül-
müştür.

Dış Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nı 
kuran TC. Devlet Bakanı Faruk Çelik’e Türk 
Dünyası Hizmet Ödülü verilmiştir.
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Son gün Kurultay Sonuç Bildirgesi istişare 
edilmiş aşağıdaki  kararlar alınmıştır;

1. Türk Devlet ve Akraba Toplulukları 
mimar ve mühendis birliklerinin baş-
kanları toplanmalı; ve Türk Dünyası Mü-
hendisler ve Mimarlar Birliği’nin kuruluş 
çalışmaları başlatılmalıdır.

2. Türk Dünyası Ortak Yapı Terimleri Söz-
lüğü projesinin IV. Kurultaya kadar ta-
mamlanmasının uygun olacağı kararlaş-
tırılmıştır. 

3. Türk Dünyası Ortak Kültür Varlıkları tes-
pit edilmeli; kitap, albüm ve kataloglar 
halinde yayımlanmalıdır.

4. Her kurultayda alanında temayüz etmiş 
seçkin mühendis ve mimarlara Mimar 
Sinan Ödülü verilmelidir.

5. Türk Dünyası Ortak Kültür ve Uygarlık 
Eserlerinin belirlenmesi, envanterlerinin 
çıkarılması, restorasyon ve konservas-
yonlarının, bunları geçekleştirecek ekip-

lerin bir an önce belirlenerek çalışmalara 
başlanması hususunda Türk Devletleri ve 
Akraba Topluluklarındaki ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği sağlanmalıdır.

6. Türk Dünyası Coğrafyasında yer alan na-
dir eserler tespit edilerek Dünya Kültür 
Varlıkları Listesine kaydedilmeleri için 
destek verilmelidir.

7. Üniversitelerle ( Mühendislik ve Mimar-
lık Fakülteleri başta olmak üzere ) ve di-
ğer ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler 
geliştirilmeli; bu bağlamda Kazakistan 
Cumhuriyeti’nde kurulan Türk Dünyası 
Akademisi ile işbirliği yapılmalıdır.

8. 2012 kurultayının Türk Dünyası Mühen-
dislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı adı 
ile Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Bir-

liğinin organizasyonunda, Türk Dünyası 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği Teşkila-
tının koordinasyonunda ve Türkiye Bele-
diyeler Birliği Başkanlığının önerileriyle 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sa-
hipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmesi 
kararlaştırılmıştır.

9. Bu Sonuç Bildirgesi dünya kamuoyuna, 
UNESCO’ ya, Türk Devlet ve Akraba Top-
luluklarına sunulmak üzere kabul edile-
rek imzalanmıştır. 

***
Anlaşılan Astana’da Nursultan Nazarbayev’in 
yakmış olduğu kurultay meşalesi bir adı da 
Asithane olan İstanbul’da yanmaya devam 
edecektir. Bu kurultay hiçbir kuruma, kişiye 
veya kişilere ait değildir. Doğrudan doğruya 
Türk Dünyası’nda ki kendini Türk hisseden, 
Türk gibi düşünen, yüreği insan sevgisi ile 
dolu olan milyonlarca insana aittir.
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İstanbul bünyesinde barındırdığı çok sayıdaki 
tarihi eserler ile 1985 yılında UNESCO tarafın-
dan Dünya Kültür Mirası listesine eklenmiştir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 2005 yılın-
da bu eserlerin yoğun olarak yer aldığı Tarihi 
Yarımada’da bir proje başlatılmıştır. Bu proje 
kapsamında değişik belediyecilik uygulamaları 
ve İstanbul için öngörülen deprem düşünüle-
rek, Şekil 1’de gösterilen bölgenin yersel lazer 
tarama verileri ile dokümantasyonu ve bun-
ların 3-boyutlu modellemesi istenmiştir. Proje 
alanı, 1.500 hektarlık alanda sık/dar sokaklarda 
yer alan yaklaşık 48.000 binayı kapsamaktadır.

2010 Astana Kurultayı’nda en çok 
ilgi çeken sunumlardan biriside Lazer 
Tarama Verileri ile Katı Modelleme 
Teknikleri tebliği oldu. 

Kurultay ortağımız İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sn. Kadir Topbaş’ın 
başkanlığında BİMTAŞ Genel Müdürü 
Ahmet Ağırman, Gürcan Büyüksalih 
ve Ulaş Akın tarafından oluşan 
bir heyet ile sunulan tebliğler tarihi 
eserlerimiz için bir müjde niteliğinde idi.

Tarihi Eserlerin Lazer Tarama Verilerinin Sentezi İle 
Dokümantasyonu ve 3-Boyutlu Katı Modellerinin Üretimi

BİMTAŞ’dan Müjde..!
Artık, Türk Mühendislerinin Büyük Başarısı 
ile Tarihi Eserlerimiz Güvence Altında Olacak

Prof.Dr. İbrahim Baz

Şekil 1: Tarihi Yarımada

2. VERİLERİN TOPLANMASI

Veriler toplanırken bina cepheleri için yersel 
lazer tarama verileri, bina çatıları için hava fo-
tografları kullanılmıştır.

2.1. Statik lazer tarama ile veri toplanması

Proje kapsamında, lazer tarama işlemleri için 
lazer tarayıcılar, kontrol noktalarının ölçülmesi 
için total stationlar ve bina cephelerinin fotog-
raflarının çekilmesi için kalibre edilmiş dijital 
kamera kullanılmıştır. Arazide oluşturulan ta-
rama verilerinin koordinatlandırılması, nokta 
bulutlarının segmentasyonu ve diğer sonraki 
işlem adımları için ilgili yazılımlar kullanılmıştır. 
Şekil 2’de kullanılan lazer tarayıcılar ve kontrol 
noktalarına örnek verilmiştir.

Şekil 2: Yersel lazer tarayıcılar; Leica HDS4500, Leica 
HDS3000, Optech ILRIS-3D ve 

kontrol noktası

Lazer tarama sonuçlarına için bir örnek veri Şe-
kil 3’te verilmiştir. 

Şekil 3: Lazer tarama verisi

3. BİNA CEPHELERİNİN ÇİZİMİ

Lazer tarama sonrası koordinatlandırılmış nok-
ta bulutlarındaki gereksiz noktalar elimine edi-
lerek veri boyutu uygun boyutlara indirilmiş-
tir. Daha sonra, bina cephelerinin çizimi, ope-
ratörler tarafından gerçekleştirilmiştir. Yersel 
lazer verileri üzerinde yapılan 3-boyutlu bina 
çizimleri Şekil 4’te, bu çizimlerden yararlanıla-
rak üretilen bina dış cephe planları Şekil 5’te 
gösterilmektedir.

Şekil 4: Lazer taramalarından üretilen 3-boyutlu bina dış 
cephe çizimleri

Şekil 5: Bina dış cephe planları
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4. STERO HAVA FOTOGRAFLARI İLE ÇATI 
MODELLERİNİN ÇİZİLMESİ

Çatı modellerinin çizimi için 10cm çözünürlük-
lü  dijital hava fotografları kullanılmıştır. 

Lazer taramasıyla üretilen veriler ile hava fo-
tografları aynı koordinat sistemine getirilerek 
çatıların çizimine başlanmıştır. Şekil 6’da bina 
ve çatı çizimlerinin birleştirilmiş haline bir ör-
nek verilmektedir.

Şekil 6: Bina ve çatı çizimlerinin  birleştirilmiş hali

5. 3-BOYUTLU KATI MODELLEME

Önemli tarihi eserlerin bina dış cephe çizim-
lerini kullanılarak 3D Studio Max yazılımı ara-
cılığıyla 3-boyutlu foto-realistik modelleri 
üretilmiştir. Şekil 7’de Sultanahmet’teki Alman 
Çeşmesi için geliştirmiş bu tür bir model gös-
terilmektedir.
 

Şekil 7: Alman Çeşmesi 3-boyutlu modeli

Bu tür modellere diğer bir örnekte Şekil 8’de 

verilen Süleymaniye Camisi bahçesindeki tarihi 

mezarlıktır.

6. SONUÇ

Bu proje ile kazanılan deneyimler İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi’nin İstanbul dışında proje 

yapmasını teşvik etmiştir. Sonrasında da ülke-

mizin Mardin, Trabzon, Kastamonu gibi şehirle-

ri başta olmak üzere çeşitli projeler gerçekleş-

tirmiştir. Diğer taraftan, Bosna Hersek (Mostar),  

Sudan, Kosova gibi ülkelerde de bu anlamda 

çeşitli projeler başarıyla tamamlanmıştır. 

Şekil 8: Süleymaniye Camisi bahçesindeki 
tarihi mezarlık

Halide Sert

Mostar Köprüsü

İpek Yolu Üzerindeki Tarihi Köprüler 
Yeniden Hayat Buluyor
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Ecdat Yadiğarı tarihi değerlerimize 
ve kültür varlıklarımıza sahip 
çıkan Karayolları Genel 
Müdürlüğü Orhun Anıtları’ndan 
Mostar Köprüsü’ne kadar 
İpek Yolu üzerindeki tarihi taş 
köprülerimizin yeniden hayat 
bulmasına öncülük etmekte...

Türk kimliğinin en önemli 
belgelerinden olan Orhun 
Yazıtları’nın bulunduğu Orhun 
Vadisi’nden yola çıkarak 
Anadolu’dan geçip Avrupa’ya 
uzanan İpek Yolu üzerindeki bir 
çok yol ve köprünün yapımında ve 
restorasyonunda göstermiş olduğu 
üstün gayret ve başarılarından 
dolayı Karayolları Genel Müdürü 
Sn. Cahit Turhan’a Astana 
Kurultayı Yürütme ve Bilim 
Kurullarınca İpek Yolu Özel 
Ödülü layık görülmüştür.

TARİHİ PALU KÖPRÜSÜ
1.Köprünün Bulunduğu Yer ve Tarihçesi

Tarihi Palu Köprüsü; Elazığ İli, Palu İlçesi, Ela-
zığ - Beyhan yolunda ve Murat Nehri üzerinde 
bulunmaktadır. Tarihi İpek Yolu güzergahında 
yer alan Palu yerleşimi; güney kuzey bağlan-
tısını sağlayan tek ulaşım ve geçiş noktası ola-
rak tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi 
olmuştur. 
Tarihi kaynaklar Palu köprüsünü İstanbul’u 
Bağdata bağlayan bir köprü olarak nitelendir-
mişlerdir. Palu yerleşiminde; Sümerler ,Hurriler, 
Hititler, Asurlular, İskitler, Medler, Persler, Ro-
malılar, Sasaniler, Araplar, Emeviler, Abbasiler, 
Mervaniler hakimiyetinden sonra Çubukoğul-
ları Beyliği ,Artuklular ve Selçuklular hüküm 
sürmüştür. Selçuklu Devletinden sonra ise 
İlhanlılar,Dulkadiroğulları ve  Akkoyunluların 
eline geçen Palu yerleşimi; Yavuz Sultan Selim 
zamanında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 

193 m. uzunluğunda ve 9 açıklıklı olan köprü-
nün kitabesi olmaması nedeni ile yapılış tarihi 
ile ilgili kesin olarak bilinmemektedir. Rivayete 
göre Roma Döneminde yapıldığı söylense de  
K2 ve K3 açıklıklarında Osmanlı Dönemi’ne 
tarihlenen iki sivri kemer ve K7 açıklığında ise 
bazalt taşından ve Artuklu Dönemi’ne tarihle-
nebilen bir sivri bir kemer ile K6 ve K8 açıklık-

larında da Artuklu Döneminden kalma kemer 
başlangıç izleri görülmesi nedeni ile köprünün 
Artuklular zamanında yapıldığı anlaşılmaktadır.

2.Köprünün Mimari Özellikleri ve Geçirdiği 
Onarımlar

Tempan duvarlarında da farklı malzeme, örgü 
tekniği ve taşlarda farklı dizilimler köprünün 
çeşitli dönemlerde  müdahalelere  uğradığını 
göstermektedir.
Diyarbakır V. Salnamesine göre IV Murad Bağ-
dat Seferi’ne giderken üzerinden geçtiği ve 
büyük oranda tahrip olduğunu gördüğü köp-
rünün onarımını emretmiş ve köprü esaslı bir 
onarım geçirmiştir. 

1789 yılında bölgede meydana gelen ve 51.000 
kişinin ölümü ile sonuçlanan depremden et-
kilendiği ve bazı bölümlerinin yıkılarak ahşap 

Palu Köprüsü eski hali Palu Köprüsü yeni hali

Mansap Cephesi                                    Restorasyon Analiz

yapıldığı tahmin edilen köprünün, Osmanlı 
Devlet Arşivlerinden 1851-1852 yılları arasında 
tamirinin  yapıldığı anlaşılmaktadır.

Yine 1839 yılında bir deprem, 1941 yılında sel 
ve yangın, 1924 , 1941, 1957 ve 1969 yıllarında 
ise yangın geçirmiş ve  kullanılamaz duruma 
gelmiştir. 1981 ve 1996 yıllarında yapılan mü-
dahalelerle köprünün büyük bölümü ise beto-
narme dolgular, beton prekast kirişler ve çelik 
konstrüksiyonlarla geçilerek 2002 yılında tek-
rar kullanıma açılmıştır.

Ayrıca 1946 yılında tarihi köprünün yakını-
na  Devlet Demir Yolları tarafından bir köprü  
yapılmış ve  tarihi köprünün de üst kotunun  
yükseltilmesi gerekmiş ve kargir dokusunun 
üzerine daha fazla beton kütleleri ilave edile-
rek tarihi köprüye büyük zarar verilmiştir. 
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3. Köprüde Yapılan Çalışmalar

3.1. Sondaj Çalışmaları

Köprü onarımına başlamadan önce köprü te-
mellerinin, üzerindeki beton kalınlığının ve 
kullanılan malzemelerin özelliğinin tespiti için 
Genel Müdürlüğümüz tarafından emanet ola-
rak 2005 yılında  sondaj yoluyla alınan karot 
numuneleri sonucunda, malzemelerin özellik-
leri ve özgün harç karışım oranları tespit edil-
miştir.

3.2. Proje Çalışmaları

13.02.1986 tarih ve 1838 sayılı Kurul Kararı ile 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 
edilmiş olan köprünün, Genel Müdürlüğümüz 
tarafından temin edilmiş olan Restorasyon Uy-
gulama Projeleri 12.04.2006 tarihinde ilgili ku-
rul tarafından onaylanmıştır.

3.3. Uygulama Çalışmaları

Onaylı restorasyon projesi doğrultusunca 2006 
yılında onarım çalışmalarına başlanılmıştır. 

Köprünün K4, K5 ve K6 olarak adlandırılan açık-
lıkları üzerindeki betonarme döşemeler sökü-
lüp altındaki çelik putreller vinçle kaldırılmıştır. 
Köprünün bozulma nedenlerinin en büyüğü 
olan ve  son dönemde yapılan beton eklentiler 
itina ile ve kimyasal maddeler kullanılarak be-
ton çatlatma metodu ile  sökülmüştür.

Tarihi Köprü onarımlarında kemerlerin yeni-
den yapımını gerçekleştirmek için yapılacak 
çalışmalara platform oluşturmak, hasar gören 
temellerin ve  ayakların stabilitesini sağlamak, 
temellerde gerekli onarımlar yapıldıktan sonra 
stabilitesi sağlanan ayaklar ile platforma taşıyı-
cı iskeleleri oturtmak ve suyun tüm gözlerden 
uniform olarak akmasını sağlamak amacıyla 
radye temel niteliğindeki taş tahkimat yapıl-
mıştır. Radye temel taş tahkimat; kemer içlerini 
de içine alacak şekilde ve uygulamaya başla-
madan önce alınmış olan talveg kotlarına göre 
projelendirilerek oluşturulmuştur.

Onaylı restorasyon projesi doğrultusunca sö-
kümü yapılacak bölümler itinalı bir şekilde ve 
numaralandırılarak sökülmüş ve sökülen taşlar 
köprü bünyesinde tekrar kullanılmışlardır. Pro-
jesine göre mevcut 3 kemeri korunarak, yerin-
deki izlere göre 6 kemeri yeniden yapılan köp-
rünün A1 kenar ayağında bulunan insan, ağaç, 
makas gibi motifli taşlar; restorasyon çalışma-
ları sırasında özenle korunmuştur. 

Korniş, korkuluk ve döşeme tamamlandıktan 
sonra A1 ayağının kenarında kazı sonucu bu-
lunan çeşmeye köprünün orijinal durumunu 
bozmayacak şekilde su getirilmesi sağlanarak, 
çeşme kullanılır duruma getirilmiştir.

Köprüde  2010 Ekim ayı itibari ile Restorasyon 
Çalışmaları tamamlanmış olup, köprünün ya-
kın çevresi ile ilgili düzenlemelere devam edil-
mektedir.

Motifli Taşlar


