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Türk Milleti olarak bizleri köklü geçmişimizden güçlü
geleceğimize ebedi bağlarla bağlayacak köprüleri yeniden
inşa etmek,

Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam şehirlerimizin sokaklarında,
kaşanelerinde, harabelerinde ve saraylarında mührü
sökülmez bir hazine olarak yaşatacağımız Türk damgalarını
ebedileştirmek,
Mühendislik, mimarlık ve şehircilik alanında Türk Dünyası
Standartlarını oluşturarak kimlikli ve kişilikli mimarimiz ile
yeni şehirler kurmak,
Türk aleminin manevi zenginliğini, ortak değerlerini, dilini,
edebiyatını, tarihi mirasını ve kültürel varlıklarını yansıtan yeni
eserler projelendirecek yeni Mimar Sinanlarımızı yetiştirmek,
Yaşadığımız dünyada meydana gelen değişimleri yakından
izlemek, değerlendirmek ve onlardan sonuç çıkararak
insanlığın geleceğine yön vermek,
Türk Soylu halkları birbirine sahip çıkmaya, paylaşarak
zenginleşmeye çağıran “dilde, fikirde, işte birlik” anlayışını
hakim kılmak,
Yüce Türk Milletini layık olduğu muasır medeniyetler
seviyesinin üzerine yeniden çıkarmak birliğimizin en ileri
hedefidir.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
İpek Yolu Medeniyetleri
1 Birliği

ipekyolu medeniyetleri

içindekiler

Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliği Bülteni

TÜRK DÜNYASI

TÜRK DÜNYASI KURULTAYI

Genel Başkanımızdan

Ekim 2014 • Sayı: 10
Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı
Özel Sayısı

4

18

TANITIM TOPLANTISI MANAS’TA YAPILDI

26

ŞEHİRCİLİK KONSEY TOPLANTISI

Yayın Sahibi
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği adına
Mehmet Cahit TURHAN
Yayın Kurulu Genel Koordinatörü
Dr. İlyas DEMİRCİ

Kurultaydan Kesitler

Editörler
Yılmaz BATIBAY
Musa ÖZALP
Yönetim Kurulu
M. Cahit TURHAN Akif ÖZKALDI
Gönül TALU Bilal ÇELİK
Nihat ÖZDEMİR Hasan Hüseyin ÖZTÜRK
Ekrem CENGİZ Sefer AKKAYA
İlyas DEMİRCİ Abuzer Ali YILDIRIM
Osman İYİMAYA Ali AYRAK
Mehmet CEYLAN Alaattin NALCIOĞLU
Metin KİLCİ Abdurrahman FETVACI

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Abel MUHARREMOV
Prof. Dr. Akımbek ABDIKALIKOV
Prof. Dr. Amirlan KUSEİNOV
Prof. Dr. Düsen KASEİNOV
Prof. Dr. Gülçöhre MEMMEDOVA
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
Prof. Dr. Hüseyin GÖKÇEKUŞ
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Prof. Dr. Sebahattin BALCI

6

24

Prof. Dr. Hikmet KOÇAK

Prof.Dr. Düsen KASEİNOV
TÜRKSOY Genel Sekreteri

7

Türk Üniversiteler Birliği Başkanı
Kurultay Bilim Kurulu Başkanı

54

ŞEHİR VE EDEBİYAT

ŞEHİR VE EDEBİYAT

Şiir Dalında Üçüncülük Ödülü

Mehmet Akif Ersoy Juri Özel Ödülü

ŞEHİR VE EDEBİYAT

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

64

Şiir Dalında Birincilik Ödülü

40

Şiir Dalında İkincilik Ödülü

56

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

GELİŞME PLANI FİKİR YARIŞMASI

ŞEHİR VE EDEBİYAT

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

ŞEHİR VE EDEBİYAT

BİŞKEK KENT VİZYONU

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

Nesir Dalında Birincilik Ödülü

68

72

Kurultaylarımız…

10
ŞEHİR VE EDEBİYAT

ŞEHİR VE EDEBİYAT

Nesir Dalında İkincilik Ödülü

Nesir Dalında Üçüncülük Ödülü

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

Yönetim Merkezi
Birlik Mah. 415. Cad. 406. Sok. No: 2/4 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 360 72 88 • Faks: +90 312 360 90 88
www.tdmmb.org.tr • info@tdmmb.org.tr

78

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

88

ŞEHİR VE EDEBİYAT

ŞEHİR VE EDEBİYAT

Türk Dünyası Juri Özel Ödülü

Ahmet Yesevi Juri Özel Ödülü

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

98

102

Grafik Tasarım
Erdinç YALÇINKAYA
Baskı
SEMİH OFSET
B.Sanayi 1. Cad. Çilingir Sok. No: 26/47 İskitler/Ankara
Tel : 0(312) 341 40 75 • www.semihofset.com.tr
Dergide yer alan yazı, fotoğraf, harita, bezeme, karikatür ve konuların her hakkı
İpek Yolu Medeniyetleri
2
saklıdır ve sorumlulukları müelliflerinindir. Dergimiz Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliği Özel Yayınıdır. Ücretsizdir. Para ile satılmaz.

TÜRK DÜNYASI

TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK KURULTAYI

“Mimar Sinan Kıta Aşan Projeler Özel Ödülü” Sahibini Buldu

112

KAPANIŞ OTURUMU

106

15 Ekim 2014 / ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / ERZURUM

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK KURULTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

108

15 Ekim 2014 / ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / ERZURUM

3

İpek Yolu Medeniyetleri

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
olarak; mimar ve mühendislerimizin yaptığı çalışmaları tanıtmak, paylaşmak, yarıştırmak için
düzenlediğimiz programlar büyük ilgi görmekte olup meslektaşlarımıza moral ve motivasyon
sağlamaktadır. Bu programlarda meslektaşlarımız birbirleriyle tanışma imkanına erişiyor, yaşadıkları ülkelerin sorunlarını, fırsatlarını paylaşıyor, geleceğe yönelik fikirlerini, çalışmalarını,
projelerini tanıtıp “Dilde ,İşte, Fikirde birlik” idealini hayata geçiriyorlar.
Geleneksel olarak her iki yılda bir Türk Devletlerinde yapılmakta olan Mimarlık, Mühendislik
ve Şehircilik Kurultayı’nın bu yılda da kardeş
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ te yapılması; Ata
yurdumuzun çıkış yerinde ve Tanrı Dağları’nın
eteklerinde bu heyecanı ve güzel duyguları yaşamamıza sebep olacaktır. Birçok devlet adamı,

bilim adamı, sanatçı ve iş adamını buluşturacak
olan bu kurultayın birliğimizin, dirliğimizin güçlenmesine sevgi ve kardeşliğimizin gelişmesine
katkı sağlayacağına inancım tamdır.
Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri Uluslararası Sempozyumları adı ile Şehir Şehrengizleri toplantıları da aksamadan devam edecektir.
Trabzon’da 2012 yılında beşinci kurultayı tamamladıktan sonra, altıncı kurultayımızı da 02-07 Eylül
2014’te Bişkek’te büyük bir katılımla başarılı bir
şekilde sonuçlandıracağımıza olan inancımla, kurultayımızı şereflendirecek Cumhurbaşkanlarımıza himayelerinden dolayı saygı ve minnetlerimizi
sunarken, ülke temsilcilerimize ve diğer bütün
katılımcılara bizimle beraber olacakları için şimdiden teşekkürü bir borç bilirim.

Genel Başkanımızdan
Takdim

Mehmet Cahit TURHAN
Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı
TDMMB Genel Başkanı

Türk Dünyası Kurultayının;
birliğimizin, dirliğimizin güçlenmesine
sevgi ve kardeşliğimizin gelişmesine
katkı sağlayacağına inancım tamdır.

“Dilde, Fikirde, İşte birlik”
hedefleri bizler için vazgeçilmez bir
kılavuz olacaktır…
İpek Yolu Medeniyetleri
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B

irliğimiz, en önemli gayesi olan “Bir olalım, iri
olalım, diri olalım” düsturuyla onurlu ve gururlu bir şekilde hareket eden Sivil Toplum Teşkilatı olarak, bu alandaki çalışmalarını aksatmadan
sürdürmeye azimli ve kararlıdır. Mensubu olduğum bu camianın, başta meslektaşlarımıza ve insanlığa çok hayırlı işler yapacağına olan inancım
tamdır. Böyle bir birliğin üzerimize yüklediği tarihi sorumluluğun bilincini ve gururunu taşırken,
Türk İslam Dünyasının “Dilde, Fikirde, İşte birlik”
hedefleri bizler için vazgeçilmez bir kılavuz olacaktır.
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dışında düzenlenmiş onlarca farklı uluslararası
etkinliklere katılmıştır. Kırgız ressam, fotoğrafçı,
müzisyen, şair ve yazarlar TÜRKSOY tarafından
düzenlenen seminer, konferans ve atölye çalışmalarına katılmış, Kırgızistan kültür ve sanatını
tüm dünyaya tanıtmanın yanı sıra meslektaşları
ile yakınlaşarak deneyimlerini paylaşma imkânı
bulmuştur.
Kırgızistan, Türk soylu halkların ortak kültürel
mirası olan Nevruz’u TÜRKSOY’a üye ülkelerin
yanında Birleşmiş Milletler ve UNESCO’nun Genel Merkezlerinde de kutlama fırsatı bulmuş,
Kırgız kültür ve sanatı Avrupa ve ABD seyircileri
tarafından da izlenerek kıtalar arasında kimliğini
vurgulamıştır.

Prof.Dr. Düsen KASEİNOV
TÜRKSOY Genel Sekreteri

K

ırgızistan, 1993 yılında kurucu ülke olarak
TÜRKSOY’a dâhil olduğu tarihten itibaren
teşkilatın en etkin üyelerinden biri olmuş, kültürel etkinliklerine katılmaya önem vermiştir.

Teşkilatın görev yaptığı 20 yıl zarfında Kırgız kültür ve sanatını yansıtan pek çok sanatsal etkinlik
gerçekleştirilmiştir. TÜRKSOY’un Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi’nin
toplantılarının üçü Kırgızistan’da gerçekleştirilmiş, Manas Destanının 1000. yılının kutlanması,
Cengiz Aytmatov’un doğumunun yıl dönümlerinde adına bilimsel sempozyumlar ve forumlar
gerçekleştirilmesi TÜRKSOY’un katkılarıyla sağlanmıştır.
TÜRKSOY’un faaliyetleriyle Kırgızistan’ın yüzlerce kültür ve sanat insanı, Türkiye ve sınırları
İpek Yolu Medeniyetleri
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Günümüze kadar TÜRKSOY ve Kırgızistan işbirliğine dair tüm ortak faaliyetleri sıralamak mümkün değildir, TÜRKSOY’un gerçekleştirdiği eşsiz
projelerden biri olan “Köroğlu” operasının Kırgız
Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu’nda
sahnelenmesi büyük ses getirmiştir. Ayrıca, Türk
Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği ile yürüttüğümüz işbirliği kapsamında Türk Dünyası
Mühendislik ve Şehircilik Kurultayı’nın altıncısının Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenmiş olması, 2014 yılının TÜRKSOY tarafından
“Toktogul Satılganov Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle Kurultay kapsamında bir konser verilmesi de büyük memnuniyet kaynağıdır.
Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Kırgızistan’ın mimarı ve şehircilik
değerlerinin paylaşılmasına ve dünyaya tanıtılmasına çok önemli katkı sağlamıştır. Bu önemli
toplantının koordinatörlüğünü üstlenmek teşkilatımız adına memnuniyet vericidir.
Bu vesileyle TÜRKSOY’un girişimlerine her zaman destek olan ve kurultayımızı da himaye
eden Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’e şükran duygularımızı ifade eder, saygılarımı sunarım.

M

alumunuz olduğu üzere Türk kültür coğrafyasındaki ortak kodlarımızdan biri de yüzyıllar boyunca oluşturduğumuz mimari kültürümüz
ve bunları ilmek ilmek işlediğimiz, hepimizin kendinden bir şeyler bulduğu tarihî şehirlerimizdir.
İnsanoğlunun her türlü yaşam tecrübesini yansıtarak vücuda getirdiği şehirler, üzerinde yaşayan
topluluklara dair dil, din, yaşam biçimi, gelişmişlik
seviyesi gibi pek çok kültürel ögeyi de içinde barındıran âdeta birer açık hava müzeleridir.
Geçmiş nesillerin izlerinin bütün şehri sardığını
hissetmek için durup şehri biraz dinlemek, yollarında, sokaklarında dolaşmak, son zamanlarda
yapılan binaların arasında ayakta kalmaya çalışan
eski dönem mimari eserleri seyretmek ve bu seyir esnasında bir zamanlar buralarda başkalarının
yaşadığını düşünmek aslında yeterlidir.
Titus, Burchardt, Bachelart, Berque ve Calvano
bize özel bir anlatımla şunu söyler: Şehir bir değerler ve inançlar mekânıdır, hafıza ve düşüncedir, sembolik ve şiirseldir. Mumford ve Abrams,
Blumenfeld, Lynch gibi diğer çağdaş şehircilerin
çoğunun yazıları da kendi üslup ve eğilimleriyle
toplumun en temel olgusuna, şehir ve uygarlığa
dikkatleri çekmektedir.
Aslında bir şehri şehir yapan sır, gözümüzün
önündeki binaları, yolları, çeşmeleri, hâsılı eski
zaman kalıntıları değildir; onların da ardında yatan anlam boyutudur. İşte o anlam boyutudur ki
bizi şehre bağlayan; bir şehri şehir yapan ve bizim şehir zannettiğimiz yapıları, daha derin bir
katmana ulaşmak isteyenlere birer işaret levhası
hâline getiren kavramlardır… Dolayısıyla edebiyat, sanat ve mimarinin İstanbul’la, Paris’le,
Roma ve Viyana’yla özdeşleşmesinin bir tesadüf
olmadığını kabul etmek gerekir. Geniş caddelere
sahip olmak, gökdelenleriyle bulutları selamlamak, kalabalıkları bünyesinde toplamak bir yeri
“şehir” yapmaya yetmez. Ne zaman ki şehir, mimarın parmaklarında şekillenir; şairin hayal süzgecinden geçer; işte o zaman “şehir” olmaya hak
kazanır.
Şehirleri “şehir” kılan kavramların farkında olan ve
bu konuda son derece duyarlı olan Türk Dünyası
Mühendisler Mimarlar Birliği de kurulduğu 2002

Prof. Dr. Hikmet KOÇAK

Türk Üniversiteler Birliği Başkanı
Kurultay Bilim Kurulu Başkanı

yılından bu yana düzenlediği “Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları” ve
“Şehrengiz Şölenleri”yle hem ilgili akademisyenler arasındaki koordinasyonu sağlamış hem de
Türk kültür coğrafyasında tarihî süreçte mimarlık
mühendislik ve şehircilik alanlarında gelişen bilgi birikiminin paylaşılmasına ciddi düzeyde katkı
sağlamıştır.
Bilim Heyeti Başkanlığını yürütmekten onur duyduğum Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultaylarından altıncısının Türklerin İslamiyet’le
şereflendiği, İslami Döneme ait ilk mimari eserlerimizin yer aldığı Kırgızistan coğrafyasında gerçekleştirilmiş olması bizler için programı daha da
anlamlı kılmaktadır.
Satırlarıma son verirken kurultayın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder; kurultayın Türk Dünyası için hayırlara vesile olmasını
dilerim.
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Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi
KazGASA - Kazakistan İnşaat ve Mimarlık Baş Akademisi
Balkan Aydınlar ve Yazarlar Birliği
Türk İlahiyatçılar Birliği Vakfı
Birlik Vakfı Genel Merkezi
YTMK Yollar Türk Milli Komitesi
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camiasınca topladığı takdirlerle bu defa da Türk
Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultaylarını üstlenen uluslararası sivil toplum teşkilatı olmayı
başarmıştır.
24 – 28 Mayıs 2010 tarihlerinde Kazakistan
Cumhuriyeti’nin başkenti Astana’da Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ve Kazakistan
Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in
yüksek huzurlarında ve o güne kadar alanının
en büyük toplantısı olarak gerçekleştirilen IV.
Kurultayımızda bizatihi aldığımız yüksek talimatlarla Birliğimize Türk Dünyasını temsil etme
yetkisi verilmiştir. Bu büyük onurla Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin kuruluşunu
tamamlayarak bu gün gelinen noktayla 36 ülkede temsilciliklerimizi üstlenecek mesleğinde temayüz etmiş değerli meslektaşlarımızla birlikte
hızla oluşumlarımızı tekâmül ettirmeye devam
etmekteyiz. Ülke temsilcilikleri diyaloglarını geliştirmek üzere yirminin üzerinde ülke ziyaret
edilmiş olup teşkilatlandırma çabalarımız devam etmektedir.

Kurultaylarımız…
Dr. İlyas DEMİRCİ

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Genel Sekreteri

Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliği’nin En İleri Hedefi;
Yüce Milletimizi Layık Olduğu
Muasır Medeniyetler Seviyesinin
Üzerine Yeniden Çıkarılması Yolunda
Azim ve Kararlılıkla
Üstün Gayret Göstermektir.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Birliğimiz Kafkasya Üniversiteler Birliği müşterekliğinde 11-18 Nisan 2012 tarihinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, Kafkasya Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı düzenlenmiş ve Gazi Kars
Şehrengizimizin ana teması olan Bakü-Tiflis Kars
Demir ipek yolunun önemine vurgu yapılmıştır.
Astana Kurultayı Sonuç Bildirgelerinde alınan
karar doğrultusunda her iki yılda bir ayrı Türk
Cumhuriyetinin önemli şehirlerinde icra edilecek kurultayların beşincisi için Trabzon şehri
seçilmiş ve 15 – 18 Ekim 2012 tarihinde yine alanının en yoğun katılımlı kurultayını gerçekleştirme başarısını elde etmiş bulunmaktayız.
Yürütme kurulu başkanlığını birliğimizin yaptığı Trabzon Kurultayı T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
TÜRKSOY Genel Sekreterliği, İpekyolu Üniversiteler Birliği, Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının müşterek organizasyonları ile yapılmıştır.

B

irliğimiz Tüm Mühendisler Birliği adı ile 15
Ekim 2002 tarihinde Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır. Kısa zamanda milliyetçi muhafazakâr mefkure ile mühendislik mesleğine
sağladığı hizmetler dikkate alınarak Bakanlar
Kurulu Kararı ile Türkiye kelimesini kullanmaya
hak kazanarak Türkiye Mühendisler Birliği haline
dönüşmüştür.
Meslekte birlik olma temel anlayışını gittikçe
genişletmiş ve bünyesine mimarlar birliğini de
dahil ederek bu defa müteakip Olağan Genel
Kuruldan aldığı yetki ile Türkiye Mühendisler ve
Mimarlar Birliği unvanını almıştır.
Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da icra ettiği mesleki hizmetlerle özellikle Türk Dünyası
ve Akraba Toplulukları Coğrafyasındaki meslek
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Mühendislik, mimarlık ve şehirciliğin birlikte değerlendirildiği bütün alanlarda kültürün sanatın
sporun ve müziğin edebiyatın da beraber düşünülmesi gerektiğine inanan birliğimiz yine tarihte bir ilke daha imza atmış ve Türk Kurultaylarında bir önceki ve bir sonraki ev sahibi ülkelerin
futbol takımlarıyla özel müsabakalar gerçekleştirmiştir. Trabzon Kurultayı’nda sadece mühendislik camiası değil bütün Trabzon halkımızın
katılımı ile Türk Dünyasından gelen ülkelerinin
milli sanatçıları müzik şöleninde konserler vermiş, geleneksel Türk Töresi olan Ergenekon’dan
çıkışımızı timsalleştiren Demir Dövme törenini
gerçekleştirmiştir. Her, yönüyle büyük beğeni
kazanan Trabzon Kurultayının Sonuç Bildirgesi
30 Kasım 2012 tarihinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Merkezinde düzenlenen törenle basın toplantısı eşliğinde dünya
kamuoyuna duyurulmuştur.

hircilik değerlerlerinin bir standart haline getirilmesi istenmiştir. Bu standartların oluşturulması
istikametinde Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları’ndan şehircilik otoriteleri ve mühendislik ve mimarlık mesleğinde temayüz etmiş bilim insanları
ile müşterek çalışmaların başlatılarak müteakip
kurultaya kadar sonuçlandırılması çalışmaları
devam etmektedir. Bu hedef doğrultusunda T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar başkanlığında ve kurultaya katılan katılımcı
ülkelerin şehircilik bakanları ve şehircilik otoriteleri ile gerçekleştirilen Konsey toplantısında Türk
Dünyası ve Akraba Toplulukları arasında “Kimlikli
ve Kişilikli Şehircilik” standartlarının oluşturularak
2014 Kurultayına hazır hale getirilmesi ve 2012
Kurultayında olduğu gibi her kurultaylarla birlikte iki yılda bir Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları
Çevre ve Şehircilik Bakanları Konsey toplantıları
yapılması tavsiye kararı alınmıştır.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Yönetim Kurulu, Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Yürütme ve Bilim
Kurullarının müşterek kararları ile toplantı sonrasında yapılan değerlendirmeler ışığında hazırlanan Kurultay Sonuç Bildirgesi şöyledir:

21. yüzyıla girerken özellikle Türk Dünyası şehirciliği alanında yapılan planlama çalışmalarında
köklü değişikliklerin zorunlu hale geldiği günümüzde kentsel dönüşüm çalışmaları, yaşam ve
mekân kalitesi yüksek, afetlere dirençli, iklime ve
çevreye duyarlı, iyi hizmet sunan, toplumun tüm
kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap veren, sürdürülebilir, planlı ve çağdaş kentlere ulaşmak kurultayın
en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Türk
kültürüne saygılı, kimlikli ve kişilikli şehirlerle çevreye ve mekâna ilişkin politikalar oluşturma, yeni

2010 Kurultayı Astana Sonuç Bildirgesi hükmünce, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nden Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları
arasında müşterek mühendislik, mimarlık ve şeİpek Yolu Medeniyetleri
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mevzuat düzenlemeleri yapma ve uygulamaların yürütülmesini temin etmek üzere düzenleyici,
denetleyici, yönlendirici ve teşvik edici çalışmalar
başlatılmalıdır. Bu hedefi yerine getirmek ve kentlerimizi çevre dostu, yaşanabilir “Kimlikli ve Kişilikli
Şehirler”e dönüştürmek üzere Türk Dünyası şehircilik karakterlerine ve mimarlık çizgilerine uygun
kentsel dönüşüm uygulamaları başlatılmalıdır.
Kurultay Yürütme Kurulu’nun almış olduğu prensip kararı gereği kurultayın yapıldığı bir önceki
ülke ve kurultayın yapıldığı ülkeler arasında var
olan dostluk, kardeşlik ve işbirliğinin geliştirilmesi
amacı ile spor müsabakaları ve kardeş şehir anlaşmalarının gelenek haline getirilmesi tavsiye kararı
alınmıştır. Bu hüküm gereğince Türkiye’den Trabzonspor ile Kazakistan’ın Okatar futbol kulüpleri
arasında oynanan dostluk ve kardeşlik özel maçı
yapılmıştır. Yine ilgili madde gereğince Türkiye
Cumhuriyeti Trabzon ili Vakfıkebir ilçesi ile Kazakistan Cumhuriyeti Karaganda ili Osakarof ilçesi
arasında kardeş şehir anlaşmaları ilan edilmiştir.
Ayrıca Kurultay Yürütme Kurulu olarak Türklerin
bilinen ilk alfabesi olan Orhun Alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış Orhun Yazıtlarından
Bilge Kağan Yazıtı birebir örneği yaptırılarak Trabzon şehrine hediye edilmiştir.
Kurultayın icra edildiği şehir olan Trabzon’un Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, Kanuni’nin
doğduğu şehzadeler şehri olmasının yanında,
Yavuz Sultan Selim’in annesi Dulkadiroğlu kızı
olan Gülbahar Hatun’un Osmanlı Vakıflarının
en büyükleri arasında büyük Vakıf olarak bilinen
Vakfıkebir ilçesinin bu yönü ile gelecek nesillere tanıtılması amacı ile şehrin girişine Vakfıkebir vakıf
senedi ile birlikte bir anıt ve anıt parkın yapılması
istikametinde tavsiye kararı verilmiştir.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği teşkilatının Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarında
Genel Sekreterlik statüsünde resmi teşkilat haline
dönüştürülmesi ve bu teşkilatlandırma çalışmalarına hız verilerek Türk Dünyası Şehircilik standartlarının oluşturulması istikametinde ortak ça-

lışmalarının yapılmasına ve ilgili ülkelerden resmi
temasların başlatılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca
bu çalışmaların bilimsel ortamda desteklenmesi
ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan ortak alfabenin oluşturulmasına,
Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları arasında mühendislik, mimarlık ve şehircilik alanında Türkiye
Türkçesi ile eğitim veren Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Üniversitesi’nin kurulmasına karar verilmiştir.
Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarında var olan
ve özellikle işgal altında bulunan Türk toprakları
başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı yok
olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Mimarlık ve Şehircilik değerlerimizin damga niteliğindeki kültür
varlıklarımızın bilimsel bir proje ile bölgedeki tarihi
eserlerin envanterlerinin çıkartılıp restorasyonlarının ve konservasyonlarının yapılması; kaybolma
riski taşıyan arkeolojik ve etnografik malzemelerin
toplanarak kapsamlı bölge müzelerinin oluşturulması kararı alınmıştır. Binlerce eser UNESCO Dünya İnsanlık Mirası listesinde yer alması gerekirken
ilgisizlik nedeni ile Dünya İnsanlık Mirası Listesine
girememiştir. Bu eserlerin hak ettiği değeri alması ve insanlığa tanıtılması için gerekli girişimlerin
başlatılması kararı alınmıştır.
Daha önceki kurultaylarda alınan kararlarla Türk
Dünyası’nın Ortak Atası Oğuz Kağan’ın bilinirliğinin artırılması için Oğuz Kağan Anıt ve Kültür Merkezi Projesi yapılmıştır. Bu istikamette hazırlanan
proje bünyesinde; Anıt Heykel, Tarih ve Kültür Müzesi, Sergi Salonları, Sivil Toplum Kuruluşları’nın
Ülke Temsilcilikleri, Misafirhaneler, Konferans Salonları ve bunlar gibi mekânlarla kendi kimliğimizi
ve damgalarımızı taşıyan bu projenin, Türk Cumhuriyetleri’nin başkentlerinde yapılması önerilmiştir. Ayrıca yapılacak olan bu Kültür Merkezi bünyesinde Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları’nda
Dilde Fikirde İşte Birlik ortak paydasında faaliyet
gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile müştereken
kullanılması tavsiye kararı alınmıştır.
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Her kurultayda Türk-İslam Dünyası’nın manevi
mimarlarının oturum isimlerinde atıfta bulunulduğu gibi kurultayın yapıldığı şehrin veya bölgenin
manevi mimarlarının yeniden hatırlanmalarına
ve gelecek nesillere tanıtılmalarına vesile olması
için isimlerinin şehrin önemli cadde, sokak, park ve
kültür yapılarına verilmesi tavsiye edilmiştir. Trabzon’un manevi fatihi Ahi Evran Dede lakabı ile bilinen Ebul Hasan Hakayiki Hz. başta olmak üzere
Saçaklızade Kardeşler, Yahya Efendi gibi manevi
şahsiyetlerin isimlerinin yaşatılması da bu kapsamda ele alınmalıdır. Ayrıca köklü geçmişimizden güçlü geleceğimize ışık tutacak bu nevi Ata miraslarımızın müteakip kurultaylarda yayın, anıt ve kitabe
olarak simgeleştirilmesi kararı alınmıştır.
Kurultaylarla birlikte bir ilk olarak gerçekleştirilen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatlarının daha kapsamlı bir şekilde genişletilerek 4 yılda bir yapılmasına ve bu yönde
gerekli duyuruların şimdiden yapılarak olimpiyat projeleri çeyrek final değerlendirilmelerinin 2015 yılı ilk yarısında, yarı final değerlendirmelerinin 2015 yılı ikinci yarısında ve final
değerlendirmelerinin ise 2016 yılında kurulİpek Yolu Medeniyetleri
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tay ile birlikte sonuçlandırılmasına karar verilmiştir. 2014 Kurultayın Kırgızistan Cumhuriyeti’nin başkenti Bişkek şehrinde yapılmasına
karar verilmiştir.
Faaliyetlerimizin bütününde Uluslararası Türk
Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliği
uluslararası koordinasyon sağlayarak başarılarımızda büyük pay sahibi olmuşlardır. TÜRKSOY
Genel Sekreterliği bu doğrultudaki çalışmalarımızın mesafe kazanabilmesi için büyük ali cenaplık göstererek dönemin Birlik yönetim kurulu başkanına koordinatör unvanı vermişlerdir.

matı’da, finalleri ise Trabzon Kurultayı ile birlikte
Trabzon’da gerçekleştirilmiş ve başarıyla sonuçlandırılmıştır. Avrasya Proje Festivallerinin üçüncüsü ise 29-30 Kasım 2013 tarihleri arasında bu
kez birliğimizin ev sahipliğinde İstanbul’da tamamlanmış, 2014 festivalinin ise Kırgızistan’ın
Çolpon - Ata şehrinde 05-07 Eylül 2014 tarihlerinde Kurultayla birlikte yapılması karara bağlanmıştır.

Birliğimiz 2009 yılında TÜRKSOY ve Kazakistan
ülke temsilciliğimizi yapan Kazakistan İnşaat ve
Mimarlık Baş Akademisi müşterekliğinde Avrasya İnşaat ve Mimarlık üniversitelerinin proje
festivalleri, Astana Kurultayında Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün talimatlarıyla
Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatlarına
dönüşmüştür.

Her vakti dolu dolu geçen bunca faaliyetlerimiz
arasında yine her altı ayda bir Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirleri Şehir Şehrengizleri
toplantılarını başlatmış ve ilkini Bursa’da ikincisini Kars ilimizde Gazi Kars Şehrengizi, üçüncüsünü ise Cumhuriyetimizin doksanıncı kuruluş
yılı münasebetiyle “Yükselen Cumhuriyet” özel
temasıyla Sakarya Şehrengizi adı ile iki büyük
organizasyon olarak 25-27 Ekim tarihlerinde Eskişehir ilimizde, 28-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul ilimizde gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2200 proje ile başlayan Proje Olimpiyatlarının
sırasıyla çeyrek finali İstanbul’da, yarıfinali Al-

Trabzon Kurultayı Sonuç Bildirgesinde yer aldığı üzere Altıncı Kurultayın Kırgızistan Cumhur-

başkanı Sayın Almazbek ATAMBAYEV’in yüksek
huzurlarında 02-07 Eylül 2014 tarihleri arasında
Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek Şehri Belediyesinin ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılmış ve
başarı çıtasını her kurultayda bir kademe daha
yükselten organizasyonumuz bu defa daha büyük bir heyecanla çalışmalarını yürütmüştür.
Kurultayın başarısına yönelik talimatlarını almak
üzere yürütme kurulundan müteşekkil bir heyet
ile Sayın Cumhurbaşkanı Atambayev’i makamlarında ziyaret edilmiş ve akabinde kurultay
hazırlık toplantılarına ve çalışmalarına başlanılmıştır. Her kurultayda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ve özellikle T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın desteklerini bir kuvvet
olarak arkasına alan birliğimiz kayıtsız şartsız
başarıya odaklanmıştır.
Her adımını milli hedefler istikametinde atan
ve birlik bütünlük dahilinde Türk Dünyasının istikbalini düşünen kurultayın amaçları 14 Şubat
2014 tarihinde Bişkek şehrinde düzenlenen ve
tam metni aşağıda verilen basın toplantısı ile
dünya kamuoyuna duyurulmuştur.
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“Kıta Aşan Projeler” ana teması ile icra edilecek
kurultayın en önemli yanı Türk Dünyasında Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik alanında müşterekliğin sağlanması amacıyla standartların oluşturulması yönünde Türk Dünyasındaki Şehircilik
Bakanları veya otoriteleri ile KONSEY toplantısını düzenleyecek olmasıdır. Diğer yanda; Türk
Dünyasında kardeş şehirler oluşturmayı ve her
yıl ayrı bir şehre Türk Dünyası Kültür Başkenti
seçilmesi için teklifler götüren Kurultay, 2015
yılındaki Türk Dünyası Kültür Başkenti için Bişkek Şehrini aday gösterecektir. Kurultay Yürütme Kurulumuz organizasyonumuza ev sahipliği
yapacak Bişkek şehrinin Kırgız Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığının 50. yılına yakışacak başkentini planlamak üzere 2040 yılı projeksiyonu için
uluslararası bir yarışma ile gelişme planı fikir
projelerini hediye edecektir. Bu fikir projelerinden uygun görülenlerin belediye tarafından uygulanması sonucunda Bişkek kimlikli ve kişilikli
marka değeri ile Türk Dünyasının parlayan bir
yıldızı olacaktır.

Değerli Basınımıza;
BİŞKEK’TE TÜRK BAYRAMI
Türk Dünyasının Ünlü Mühendisleri,
Mimarları ve Şehircileri Bişkek’te buluşacak.
02-07 Eylül 2014 tarihler arasında Bişkek Şehrimiz Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayına
ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşanımız Atambayev’in yüksek himayelerinde gerçekleştirilecek
olan kurultayın ana hedefi “dilde, fikirde, işte birlik” anlayışı olacaktır.
Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşu olan Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin ana
organizasyonunda her iki yılda bir Türk Dünyası
İpek Yolu Medeniyetleri
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başkentlerinde veya önemli kentlerinde düzenli olarak yapılmakta olan Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları’nın
altıncısı bu yıl 02-07 Eylül tarihlerinde Kırgız
Cumhuriyeti’nin Başkenti Bişkek’te yapılacaktır.
Başta Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın
Almazbek ATAMBAYEV’in himayeleri olmak üzere Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanlarının
katılımlarının da beklendiği kurultay, Bişkek Belediyesi Başkanlığının ev sahipliğinde ve Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetinin ve Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliğinin desteklerinde ve
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Türk
Dünyası Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfının ana organizasyonlarında gerçekleştirilecektir. Türk Üniversiteler Birliği
Bilim Kurulu Başkanlığı’nda, Avrasya İpekyolu
Üniversiteler Birliği ve Kafkasya Üniversiteler
Birliği’nden çok sayıda akademisyenlerin, Türk
Dünyası ve Akraba Topluluklarından mesleğinde temayüz etmiş usta mühendis ve mimarların
yanında, yine çok sayıda kültür sanat insanlarını
buluşturacak kurultay alanının en büyük organizasyonu durumundadır.

Kurultay faaliyetleri arasında:
• Ata-Beyit ziyareti
• Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri
Proje Festivalleri
• Ala-Too Meydanında
Mehteran Konseri Eşliğinde
Geleneksel Demir Dövme Töreni
Oğuz Seğmenleri Gösterisi
• Mevlana Sema Gösterisi
• Atatürk Parkı Açılış Merasimi
• Türk Dünyası Yerel Yönetimler ve
Şehircilik Sergisi
• Türk Dünyası Kültür - Sanat Sergileri
• TÜRKSOY 2014 Toktogul Satılganov Yılı
Özel Konseri
• Isıkgöl Tekne Turları
• Türk Dünyası Şairleri ve Ozanları ile Şehircilik Şiirleri Gibi Sosyal Faaliyetler İcra
Edilecektir.
• Kurultay müteakiben Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Türk Dünyası Göçebe
Oyunları ve Spor Olimpiyatlarını bir ilk olarak gerçekleştirecektir.

Kurultayın en ileri hedefi: Türk Milleti olarak bizleri köklü geçmişimizden güçlü geleceğimize
ebedi bağlarla bağlayacak köprüleri yeniden
inşa etmek, Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam
Şehirlerimizin sokaklarında, kaşanelerinde, saraylarında mührü sökülmez bir hazine olarak
yaşatacağımız Türk Damgalarını ebedileştirmek;
mühendislik mimarlık ve şehircilik alanında Türk
Dünyası standartlarını oluşturarak Kimlikli ve
Kişilikli Mimarimiz ile yeni şehirler kurmak; Türk
âleminin manevi zenginliği, ortak değerlerini, dilini, edebiyatını, tarihi mirasını ve kültürel
varlıklarını yansıtan yeni eserler projelendirecek yeni Mimar Sinan’larımızı yetiştirmek; yaşadığımız dünyada meydana gelen değişimleri
yakından izlemek değerlendirmek ve onlardan
sonuç çıkararak insanlığın geleceğine yön vermek; Türk soylu halkları birbirine sahip çıkmaya,
paylaşarak zenginleşmeye çağıran “Dilde Fikirde
İşte Birlik” anlayışını hâkim kılmak ve hülasası
Yüce Türk Milletini layık olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yeniden çıkarmaktır.
Kurultayımızı yüksek himayelerine alan Kırgız
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Almazbek ATAMBAYEV başta olmak üzere, Kurultayın
organizasyonuna ve icrasına katkı sağlayan her
kurum ve kuruluşa şükranlarımızı arz eder bu
vesile ile siz değerli basınımız aracılığı ile Türk
Dünyasına olan sevdamızı haykırmak isteriz.
Astana Kurultayı’nın ardından yayın hayatına
giren ve yüksek beğeni ile takip edilen İpek
Yolu Medeniyetleri adlı bültenimizin dokuzuncu sayısında da görüleceği üzere birbirine
inanmış değerli çalışma arkadaşlarımızla birlikte ekip olarak ürettiğimiz faaliyetlerimizle
birlikte kısa zamanın büyük bereketi olarak
değerlendirdiğimiz bu gayret ve çalışmaların
devamı mahiyetinde 2016 yılında Dost ve Kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yeniden buluşmak temennilerimizle…
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21 Mayıs 2014 Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi / Kasım TINISTANOV Konferans Salonu

TÜRK DÜNYASI KURULTAYI
TANITIM TOPLANTISI MANAS’TA YAPILDI
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin katkılarıyla, T.C. Başkanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) sponsorluğunda, TÜRKSAV
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfınca düzenlenen “18. Uluslararası Türk Dünyası Hizmet Ödülleri” 21 Mayıs 2014 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti
Bişkek’teki Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesinde gerçekleştirilen organizasyonla sahiplerini buldu.
Aynı gün Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türk Dünyası
Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı, Bişkek ve Çalponata Belediye Başkanlığı Yöneticileri, Kurultay Bilim Kurulu
Başkanları, Manas Üniversitesinin Akademisyenleri ve
medya temcilerinin katılımlarıyla; Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılacak olan Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nın tanıtım toplantısı yoğun katılım ilgi ve başarıyla tamamlanarak
başta TRT Avaz olmak üzere birçok medya kuruluşları
tarafından bütün dünyaya duyurusu sağlandı.
İpek Yolu Medeniyetleri

18

KURULTAYLARIN KARDEŞ ŞEHİRLERİ;

TRABZON – BİŞKEK
2012 yılında Trabzon’da yapılan bir önceki Kurultay’ın sonuç bildirgesinde Kurultay’ın yapıldığı bir önceki ülke ile sonraki kurultayın yapılacağı ülke arasında var olan dostluk, kardeşlik ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla spor müsabakaları ve kardeş şehir
protokollerinin gelenek haline getirilmesi konusunda prensip
kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda 2012 yılında yapılan 5.
Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayına ev
sahipliği yapan Trabzon şehri ile 6. Türk Dünyası Kurultayı’na ev
sahipliği yapan Bişkek şehrinin kardeş şehirler olduklarını ilan
eden protokol imzalanmıştır. Protokole Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU ile Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Kubanıçbek KULMATOV imza koymuşlardır. Bu protokol ile Bişkek şehri, Trabzon’un Kırgızistan’dan ilk,
dünya genelinde ise onuncu Kardeş şehri olurken, Trabzon ise
Bişkek şehrinin ülkemizden dördüncü kardeş şehri olmuştur. İki
ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin gelişmesine büyük katkı
sağlayacak olan bu kardeş şehir anlaşmasının imzalanmasından
camiamız adına duyduğumuz memnuniyeti ifade ederken, bu
protokolün Türk Dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz.
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Avrasya İnşaat, Mimarlık
ve Tasarım Üniversiteleri

05-07 Eylül 2014

Proje Festivalleri
Bişkek
Isıkgöl

IV

TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK KURULTAYLARI
TÜRKİYE

AVRASYA İNŞAAT, MİMARLIK VE TASARIM ÜNİVERSİTELERİ
PROJE FESTİVALLERİ

İTALYA

“Nasiriddin ISANOV Kırgızistan İnşaat Ulaştırma ve Mimarlık Üniversitesi
60. Kuruluş Yılına İthafen”
BULGARİSTAN

LİTVANYA

RUSYA

Geleceğin şehirlerini inşa edecek ve üniversitelerimizde yüksek öğretim gören yeni nesillerin piyasa koşullarında rekabet
edebilmeleri, ileri dönemlerde mühendislik mimari tasarım
alanlarında uzman mezunlar yetiştirmek amacıyla Avrasya
Uluslararası Mimarlık Mühendislik ve Tasarım Üniversiteleri
Proje Festivalleri düzenlenmektedir.

Proje Festivalleri

IV

Avrasya İnşaat, Mimarlık
ve Tasarım Üniversiteleri

kekşiB Eylül 2014
05-07

Isıkgöl

I. Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivalleri
02-07 Kasım 2009 / Maltepe Üniversitesi / İstanbul / Türkiye
II. Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivalleri
04-06 Kasım 2011 / KazGASA Üniversitesi / Almatı / Kazakistan
III. Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivalleri
29-30 Kasım 2013 / Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul / Türkiye
IV. Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivalleri
05-07 Eylül 2014 / KGUSTA Üniversitesi / Bişkek / Kırgızistan

MOLDOVA

AZERBAYCAN

UKRANYA

KAZAKİSTAN

KIRGIZİSTAN

TACİKİSTAN

ÖZBEKİSTAN

24-27 Mayıs 2010 tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’ da, Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının himayelerinde gerçekleştirilen
Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları kapsamında Uluslararası Proje Olimpiyatları’nın yapılması kararı alınmıştır.

Ev Sahipliği
Prof. Dr. Akımbek ABDIKALIKOV

Kırgız Devlet İnşaat Mimarlık ve
Ulaştırma Üniversitesi Rektör

İlki 15-18 Ekim 2012 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları, Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Diploma Projeleri Festivallerinin neticeleri ile birlikte değerlendirilmiştir. 2016 yılında ikincisi düzenlenecek
olan Uluslararası Proje Olimpiyatları’na katılımcı ve yarışmacı projeleri seçmek amacıyla
IV. Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Diploma Proje Festivali 5-7 Eylül 2014
tarihleri arasında Isıkgöl’de gerçekleştirilmiştir.
Festival; başta Kazakistan İnşaat ve Mimarlık Baş Akademisi olmak üzere Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY ve Türk
Üniversiteler Birliğinin müşterek organizasyonunda, Kırgız Devlet İnşaat Mimarlık ve
Ulaştırma Üniversitesi (KGUSTA) ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Kırgızistan Ülke Temsilciliğinin müştereken ev sahipliğinde; Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultay Yürütme Kurulunun koordinasyonunda düzenlenmiştir.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Prof. Dr. Sebahattin BALCI

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Rektör

Koordinasyon
Fikret YAZICI

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Kırgızistan Ülke Temsilcisi

Dr. İlyas DEMİRCİ

Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı
Genel Koordinatörü

TDMMB

Organizasyon
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK

Prof. Dr. Düsen KASEİNOV

Mehmet Cahit TURHAN

Prof. Dr. Amirlan KUSAİNOV

Avrasya İpekyolu Üniversiteler Birliği Başkanı
Türk Üniversiteler Birliği Başkanı

TDMMB

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Genel Başkan

TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
Genel Sekreter
Kazakistan İnşaat ve Mimarlık Baş Akademisi
Rektör

21

İpek Yolu Medeniyetleri

Şair, besteci Toktogul Satılganov 25 Ekim 1864 yılında
Oş bolgesinin Ketmen - Töbö ilçesindeki Kuşçu-Suu
köyünde fakir bir ailenin evinde dünyaya geldi. Şairin
babası Satılgan komedyen, irticalen söyleyen biriydi.
Annesi Burma da oldukça iyi bir ağıtcı olarak bilinirdi.
Geleceğin şairi gençliğinde çobanlık yaptı. Hayatın
ağır şartlarını gördü. Şair on uç yaşından başlayarak
şiir üretmeye ve söylemeye başladı. Yeteneğinin gelişmesinde ailesinin ve o zamanın ünlü şairleri Naken,
Esenaman, Condu’nun şiirleri büyük rol oynamıştır.
Toktogul yirmi yaşlarındayken Arzımat adlı ozanla
atışmış ve onu yenmiştir ve bundan itibaren halk
arasında tanınmaya başlamıştır. Toktogul genelde
nasihat türünde doğaçlama söyleyen ozan ve büyük
bestecidir. Onun “Alımkan”, “Süyümkan”, “Nasılkan”,
“Gulle”, “Ne ilginç”, “Nasihat”, “Derme”, “Sanat”, “Örnek
şiirler”, “Dünya”, “Ömur” gibi derin felsefi şiirleri, bir
çok kopuz besteleri bunu kanıtlamaktadır.

Toktogul Satılganov
(1864 - 1933)

U

luslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Türk
kültürüne hizmet etmiş önemli şahsiyetlerin yıl
dönümleri kutlamak suretiyle, onların adlarını ve bıraktıkları kültürel mirası yaşatmaya çalışmaktadır.
1-2 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi
Konseyi 31. Dönem Toplantısında, Kırgız Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sultan Rayev’in teklifiyle,
ünlü Kırgız Şairi Toktogul SATILGANOV’un doğumunun 150. yılı münasebetiyle, 2014 yılının TÜRKSOY
tarafından “Toktogul Satılganov Yılı” olarak ilan edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 2014 yılı boyunca gerek TÜRKSOY üyesi ülkelerde, gerekse dünyanın
önemli kültür merkezlerinde düzenlenen etkinliklerle Kırgız şiirinin kurucularından ve Kırgız bestesinin
önemli temsilcilerinden biri olan Toktogul SATILGANOV’un tanıtılması, bırakmış olduğu kültürel mirasın
ve eserlerinin yaşatılması amaçlanmaktadır.
İpek Yolu Medeniyetleri
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To k to g u l
2014 S a t ı l g a n o v YILI

Şair 1898 yilinda Çarlık Rusya’sı tarafından Anciyan
isyanina katıldığı gerekçesiyle once idama mahkum
edilmiş, daha sonra Sibirya’ya surgune gonderilmiştir.
Şair sürgünden 1902 yılında kaçmış ve 1904 yılında
kendi yurduna geri dönmüştür. Toktogul halkın isteklerini dile getiren eserler vermiş, düşünür bir şairdir. Öğretmen olarak da Kırgız halk şairlerinin hemen
hemen hepsinin eserlerine etki etmiş birisidir. Halk
arasında çok iyi bilinen şairler, Korgool, Alımkul, Barpı, Kalık, Osmonkul v.b. kendilerini Toktogul’un öğrencileri saymışlardır.
Toktogul’un Kırgız kültürüne, edebiyatına verdiği
emekler paha biçilemez değerdedir. Onun birçok
eseri zamanında yazıya çevrilememiş, halk ağzında
yaşamıştır. Şair Sovyet idaresini, insanlar arasındaki
eşitliği, kardeşliği dostluğu öven eserler vermiştir.
Şairin bir çok eseri Sovyetler döneminde halktan toplanmış ve kitap olarak yayınlanmıştır. Kırgız kültürüne
ve edebi hayatına verdiği emekler için, Toktogul’un
adı Kırgız Devlet Filarmonisine, ülkenin birçok yerine,
köy kuruluşlarına, okullara v.b. yerlere verilmiştir. Sanat ve edebiyat alanında da onun adıyla Kırgız Devlet ödülü düzenlenmiştir. Kırgız halkının ulu şairi T.
Satılganov 17 Şubat 1933 yılında vefat etmiştir.

Ünlü Kırgız Şair ve Ozanı Doğmunun 150. 23Yılı Anısına

İpek Yolu Medeniyetleri

Kurultaydan Kesitler

İpek Yolu Medeniyetleri

24

25

İpek Yolu Medeniyetleri

Şehircilik Konseyi

Program

Bişkek

02 Eylül Salı

ATA BEYİT ZİYARETİ

TÜRK DÜNYASI

ŞEHİRCİLİK KOMİSYONU BAŞKANIMIZDAN

ŞEHİRCİLİK KONSEY TOPLANTISI
B

işkek’te düzenlenen 6. Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultayının en önemli
alt organizasyonlarından bir tanesi de Şehircilik Konsey Toplantısı olmuştur. 2 Eylül 2014 tarihinde saat 18:00’da Manas Üniversitesi Senato Salonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Sn. İrfan UZUN başkanlığında, eski bakanlar Zeki ERGEZEN, Namık Kemal ZEYBEK, Ali Talip
ÖZDEMİR, Erzurum Milletvekili Muhyettin AKSAK, Eski Milletvekili Vahit KİRİŞÇİ, Bişkek Büyükelçimiz
Metin KILIÇ, Rektörler Sabahattin BALCI, Hikmet KOÇAK, Ramazan KORKMAZ, İsmail YÜKSEK, Hüseyin
KARAMAN, Akımbek ABDIKALIKOV, Genel Müdürler Mehmet Cahit TURHAN, Kasım KAYIHAN, Kamu
Kurumlarının temsilcileri, Manas Üniversitesinden akademisyenler ve TDMMB Yetkililerinin katılımı
ile geniş katılımlı Türk Dünyası Mimarlık, Mühendislik ve Şehircilik Konsey Toplantısı yapılmıştır.
Toplantıda Türk Dünyasında müşterek şehircilik anlayışının hakim kılınması için yapılması gerekenler tartışılmış, öneriler getirilmiş ve bundan sonra atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde
bulunulmuştur. Toplantı sonunda, Türk Dünyası ve akraba topluluğu ülkelerinin mühendislik,
mimarlık ve şehircilik standartları konusunda teknik ekipler oluşturarak çalıştaylar düzenlenmesine
ve iki yıl sonra yapılacak olan konsey toplantısına somut rapor ve önerilerin getirilmesine prensip
olarak karar verilmiştir.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Program
03 Eylül Çarşamba

Bişkek

TOKTOGUL SATILGANOV KIRGIZ MİLLİ FİLARMONİ SALONU

Kurultay

1.

gün

KURULTAY RESMI AÇILIŞ TÖRENI

Kurultay

1.

gün

Program
Bişkek

03 Eylül Çarşamba

TOKTOGUL SATILGANOV KIRGIZ MİLLİ FİLARMONİ SALONU

Oturum Başkanı / BİŞKEK Şehri Belediye Başkanı
Kubaniçbek KULMATOV

KIRGIZİSTAN ÖZEL OTURUMU

Konu: Kırgızistan’da Yatırımlar
Temir SARİYEV
K.C. Ekonomi ve Rekabet Politikaları Bakanı
Konu: Bişkek Şehri Gelişme Planı Fikir Yarışması
Kasım KAYIHAN
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü
Konu: Turizm Cenneti Isıkgöl
Kamila TALİYEVA
K.C. Kültür, Enformansyon ve Turizm Bakanı
Konu: 2014 Kırgızistan Turizm Yılı
Başaran ULUSOY
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı
Trabzon - Bişkek Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni

Kubanıçbek KULMATOV
Bişkek Belediye Başkanı

Mehmet Cahit TURHAN
Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı

Metin KILIÇ
Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi

TÜRK DÜNYASINDA KITA AŞAN PROJELER I. OTURUMU
Oturum Başkanı / TDMMB Genel Başkanı
Mehmet Cahit TURHAN
Konu: Kırgızistan’da Mimarlık ve Şehircilik
Turdubek MAMBETOV
Kırgız İnşaat ve Şehircilik Ajans Başkanı
Konu: Marmaray Denizaltı Geçiş Projeleri
Nurettin DEMİR
GAMA - NUROL Ortaklığı Marmaray Proje Müdürü
Konu: 3. Boğaz ve Körfez Geçiş Projeleri
Enver İSKURT
T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü / Daire Başkanı
Konu: Karayolları Ağında Akıllı Ulaşım Sistemleri
Erol ALTUN
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı
İpek Yolu Medeniyetleri
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Kurultay

Program
04 Eylül Perşembe

Bişkek

TOKTOGUL SATILGANOV KIRGIZ MİLLİ FİLARMONİ SALONU

2.

gün

TÜRK DÜNYASINDA KITA AŞAN PROJELER II. OTURUMU
Oturum Başkanı / Türk Üniversiteler Birliği Başkanı
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
Konu: Bişkek’te Şehircilik Çalışmaları
Baktıbek ABDİYEV
Bişkek Şehri Baş Mimarı
Konu: Türkiye’den KKTC’ye Deniz Aşan Su Temini Projesi
Ömer ÖZDEMİR
T.C. Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı
Konu: Türk Dünyasında Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı
Serdar ÇAM
T.C. Başbakanlık TİKA Başkanı
Konu: Türk Dünyasında Kimlikli ve Kişilikli Şehircilik
Haydar ÇİFTÇİ
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı

TÜRK DÜNYASINDA YEREL YÖNETİMLER

Program

Kurultay

2.

gün

Bişkek

04 Eylül Perşembe

TOKTOGUL SATILGANOV KIRGIZ MİLLİ FİLARMONİ SALONU

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ TEŞKİLATI TÜRKSOY OTURUMU
Oturum Başkanı / TÜRKSOY Genel Sekreteri
Prof. Dr. Düsen KASEİNOV
Konu: 2014 Toktogul SATILGANOV Yılı
Sebahattin BALCI
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü
Konu: Türk Dünyası Daimi Dil ve Kültür Başkenti Karaman
Ertuğrul ÇALIŞKAN
Karaman Belediye Başkanı
Konu: Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivalleri
Amirlan KUSAİNOV
KAZGASA Kazakistan İnşaat ve Mimarlık Baş Akademisi Rektörü
Konu: 2017 Expo Başkenti Astana
Jandos ASANOV
TürkPA Genel Sekreteri

TÜRK DÜNYASI VE YÜKSELEN CUMHURİYETLER OTURUMU
Oturum Başkanı / TDBB Genel Sekreteri Fahri SOLAK
Konu: Kırgızistan’da Yerel Yönetimler
Naken KASİYEV
Kırgız Cumhuriyeti Yerel Yönetimler Ajans Başkanı
Konu: İpekyolu’nda Tarihi Şehirler ve Ticaret Merkezleri
Yusuf Ziya YILMAZ
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Konu: Türk Dünyası Kültür Başkentleri ve Kardeş Şehirler
Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Konu: Türk Dünyasında Yerel Yönetimler
Salih Kenan ŞAHİN
Pendik Belediye Başkanı

İpek Yolu Medeniyetleri
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Oturum Başkanı / Türk Dünyası Akademisi Başkanı
Prof. Dr. Darhan HIDIRALİ
Konu: Türk Dünyası’nın Manevi Mimarları
Mustafa BAŞ
Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı Başkanı
Konu: Şehir ve Edebiyat Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması
Ramazan KORKMAZ
Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı / Ardahan Üni. Rektörü
Konu: Kırgız Cumhuriyetinde Mimarinin Gelişimi
Esencan BEKTAŞEV
Kırgız Cumhuriyeti Mimarlar Birliği Başkanı
Konu: Türk Dünyasında Şehircilik Felsefesi
Numan ARUÇ
Makedonya Milli Bilimler Akademisi Başkanlığı
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Program
04 Eylül Perşembe

Bişkek

TOKTOGUL SATILGANOV KIRGIZ MİLLİ FİLARMONİ SALONU

Kurultay

2.

gün

Kurultay

3.

gün

Program
Isıkgöl

05 Eylül Cuma
Çolpon-Ata / Isıkgöl

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması Ödül Töreni / Yönetici : Yahya Akengin / TÜRKSAV Başkanı

Burana Mimanerisi Ziyareti

“İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar
Dönemi Tarihin İlk Minaresi”

İpek Yolu Medeniyetleri
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Kurultay Teknik Geziler Programında İlk Müslüman Türk Devletinin
Minaresi
Olan
İpek
Yolu Medeniyetleri
33
Burana’da, Türkiye İlahiyatçılar Birliği Başkanı Doç.Dr. Mustafa BAŞ Tarafından
Cuma Selası Okundu.

Program
06 Eylül Cumartesi

Isıkgöl

Çolpon-Ata / Isıkgöl

Cumhurbaşkanlığı Sarayı

KIRGIZISTAN - ÇOLPON - ATA / RUH ORDO KÜLTÜR KOMPLEKSI

Kurultay

4.

gün

Kurultay

4.

gün

Program
06 Eylül Cumartesi
Çolpon-Ata / Isıkgöl

Isıkgöl

Cumhurbaşkanlığı Sarayı

PROJE FESTİVALLERİ ÖDÜL TÖRENİ

(KGUSTA / NASIRDIN İSANOV Üniversitesi 60. Yılına İthafen
Yönetici : Prof.Dr. Amirlan Kusainov / KazGASA Rektörü

KURULTAY DEĞERLENDIRMESI KONUŞMACILAR:
Halil AKINCI Büyükelçi / Türk Keneşi Genel Sekreteri
İlyas DEMİRCİ / Kurultay Genel Koordinatörü
İpek Yolu Medeniyetleri
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Hikmet KOÇAK / Türk Üniversiteler Birliği Başkanı
Amirlan KUSAINOV / KazGASA Üniversitesi Rektörü
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KURULTAY SERGİLERİ

KURULTAY SERGİLERİ

TDBB / Türk Dünyası Yerel Yönetimler ve Şehircilik Sergisi
Türk Dünyası Kıta Aşan Projeler Sergisi
TÜRKSOY Kültür Sanat Sergisi
Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Projeleri Sergisi
Klasik Türk El Sanatları Sergisi
Seramik Sergisi
Bişkek Şehri Rehabilitasyon Projesi Tanıtım Standı
Karahanlılar Dönemi Türkistan Şehirciliği Standı
Bişkek Şehri Gelişme Planı Fikir Yarışması Projeleri Sergisi

İpek Yolu Medeniyetleri
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KURULTAY ÖZEL YAYINLARI (TÜRKİYE ve RUSÇA)

Spor Oyunları

ISIKGÖL

08-14 Eylül 2014

2012 Kurultayı Sonuç Bildirgesine göre 19-24 Mayıs 2014 tarihinde yapılacak olan Kurultay,
Kırgız Cumhurbaşkanı Almazbek ATAMBAYEV’in istekleri doğrultusunda, kısa adı Türk Keneşi
olan Türk Dili Konuşan Ülkeler Daimi İşbirliği Konseyinin organizasyonuyla tarihinde ilk defa
gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Göçebe Spor Olimpiyatlarının da Kırgızistan’da gerçekleştirileceği görüşünden hareketle Kurultay ile Olimpiyatların arka arkaya ve hem zamanlı
yapılması düşüncesi ile Kurultayın 2-7 Eylül 2014 tarihlerinde ve müteakiben de Olimpiyatların da 8-14 Eylül 2014 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır. Kurultay Yürütme Kurulu, Türk
Dünyası Göçebe Spor Olimpiyatlarını destekleyen Kuruluşlar arasında yer almış ve bu şekliyle
uluslararası sivil toplumlarla birlikte hareket etme duyarlılığını bir kez daha göstermiştir.
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TÜRK SPORU

Kök Börü
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bütünlüğüne karşılıksız hizmet eden bir sivil
toplum kuruluşudur. Birliğin bugün itibariyle
Türk dili ve lehçelerini konuşan 36 ülkede temsilcilikleri bulunmaktadır.
Birlik tarafından iki yılda bir Türk Cumhuriyetlerinden birinde Türk ortak kültürüne ait Mimari
ve Şehircilik konularını müzakere etmek, Türk
Dünyasında Dilde, Fikirde, İşte Birlik anlayışını
hâkim kılmak hedefiyle Mühendislik, Mimarlık ve
Şehircilik Kurultayları düzenlenerek, Türk Dünyasının mimar, mühendis ve şehircileri buluşturulmaktadır. Kurultaylarda Türk Dünyası ülkelerinde
gerçekleştirilen önemli, özgün ve büyük projelerden elde edilen tecrübe ve bilgiler diğer ülkelerle
paylaşılmakta ve mühendislik ve mimarlık dallarının gelişmesine katkı sağlanmaktadır.

BİŞKEK KENT VİZYONU
GELİŞME PLANI FİKİR YARIŞMASI
Kasım KAYIHAN

Musa ÖZALP

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Şehircilik Komisyonu Başkanı

Y. Şehir Plancısı, Yarışma Raportörü

KIRGIZİSTAN - BİŞKEK ŞEHRİ
GELİŞME PLANI FİKİR YARIŞMASI
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5 Mayıs - 23 Ağustos 2014
GİRİŞ
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları coğrafyasında mühendislik, mimarlık, kültür ve dil alanında 2002’den bu yana çeşitli faaliyetler gerçekleştirerek, organizasyonlar düzenleyerek ve
yayınlar çıkararak Türk Dünyasının birliğine ve

Türk Dünyası Mimarlık, Mühendislik ve Şehircilik
Kurultaylarının altıncısına Kırgız Cumhuriyetinin
baş şehri Bişkek ev sahipliği yapmıştır. Kurultay
süresince, yapılan üst düzey görüşmeler, bilimsel
sunumlar ve teknik anlatımların Türk Dünyasına
sağlayacağı kazanımlara ek olarak Bişkek kentine
kalıcı bir eser bırakmak amacıyla Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliğince Bişkek kentinin gelişme planının hazırlanmasına yönelik bir
fikir yarışmasının düzenlenmesine karar verilmiştir. Planlama için hedef yıl olarak, Kırgız Cumhuriyetinin bağımsızlığını kazanmasının yarım asırı
dolduracağı 2040 yılı belirlenmiştir.

Yarışma Alanı
Yarışma alanı, Bişkek Kenti ile potansiyel gelişme aksları üzerindeki diğer küçük yerleşmeler
ve bunların etki alanları olmakla birlikte yarışmacıların kentsel gelişme önerilerine göre belirlenecek alanı kapsayacak şekilde belirlenmiştir.
Bir başka ifadeyle, yarışma alanı yarışmacıların
serbest fikir ve öngörülerine şehrin 2040 yılına
kadar genişleyeceği alan olarak belirlenmiştir.
Yarışmanın amacı;
• Bişkek kentinin tarihten ve kültüründen, doğal
yapısından ve coğrafyasından, sosyal ve ekonomik yapısından gelen tüm özelliklerinin ortaya
çıkarılmasını, zenginleştirerek geleceğe aktarıl-

Resim 1. Bişkek şehri mevcut yerleşim alanı sınırları

masını sağlayacak kentsel gelişme önerilerini
almak,
• Kentin mevcut durumuna ve sorunlarına farklı
bir bakış açısı ile yaklaşımları görmek,
• Kente, kentin özelliklerine ve değerlerine uygun kimlik kazandıracak, marka değeri verecek
gelişme fikirlerini almak,
• Farklı fikirlerin ve çözüm önerilerinin tartışılmasını sağlamak,
•Bişkek şehrinin tarihi İpekyolu güzergâhında
parlayan bir yıldız ve yaşanabilir örnek Türk şehri
olması amaçlanmıştır.

1. ÜLKENİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Kırgızistan, Orta Asya’nın kuzey-batı kesiminde
yer almaktadır. Ülkenin komşuları kuzeyde Kazakistan (1.051 km), batıda Özbekistan (1.099
km), güney doğuda Tacikistan (1.099 km) ve
doğu ile güneydoğuda Çin Halk Cumhuriyeti’dir
(858 km). Kırgız sınırlarının toplam uzunluğu
3.878 km ve toplam yüzölçümü 199.900 km2’dir.
Batıdan doğuya azami uzunluğu 925 km ve güneyden kuzeye 454 km’dir.
Ülkenin % 93’ü dağlardan oluşur (Resim 2). Sadece Tanrı Dağları ülkenin %65’ini kaplar ve ülke
bu yüzden “Orta Asya’nın İsviçre’si” olarak adlan-
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Resim 4. Bişkek şehri ve Doğu batı yönündeki demiryolu boyunca oluşan çevre yerleşimler

Resim 2. Kırgızistan’ın sınırları ve yükseklik haritası

dırılır. Deniz seviyesine göre en düşük yükseklik
500 metredir. En yüksek nokta ise 7.439 metreyle Zafer Tepesi’dir. Bu dağın bulunduğu büyük
Mustag silsilesi, dünyanın en geniş buzul alanlarından biridir. Ülkenin tüm buzulları eriyecek
olsa, Kırgızistan 3 m. su tabakası altında kalır.
Ülke su kaynakları açısından oldukça zengindir.
Yüksek dağlardan çıkan nehirler dört mevsim
akarak az miktardaki ovaların verimli tarım ara-

zileri olmasını sağlamaktadır. Bu nehirler, elektrik enerjisi elde edilmesini sağlamaktadır. Ülkenin, Narın (616 km.), Tar, Kurşab, Çüy, Talas gibi
büyük nehirleri üzerinde kurulan hidroelektrik
santrallerinden elde edilen elektrik, kendi ihtiyacının dışında Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’a verilmektedir. Ayrıca Kırgızistan’da 3000
civarında göl bulunmaktadır ve bu göllerden
biri olan Isıkgöl, dünyadaki en büyük ikinci krater gölüdür (Resim 3). Deniz seviyesinden 1600
m. yüksekliktedir.

2. BİŞKEK ŞEHRİ VE KENTLEŞME YAPISI

Resim 3. Issıkgöl ve Tanrı Dağları
İpek Yolu Medeniyetleri
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Bişkek Tanrı dağları eteklerindeki düz bir ova
üzerine kurulmuştur. Tanrı dağları ülkenin büyük
kısmını kapladığı için dağlık olmayan araziler kısıtlıdır. Doğu-batı yönünde uzanan Tanrı Dağlarının meydana getirdiği coğrafi koşullar sebebiyle,
Bişkek çevresindeki yerleşim doğu batı yönünde
uzanan demiryolu boyunca oluşmuştur (Resim
4). Ülke dağlık yapısı sebebiyle sınırlı araziye sahip olduğundan Bişkek çevresindeki yerleşimler
tarıma ve hayvancılığa dayalı yerleşimlerdir. Konumu itibariyle demiryolu üzerinde bulunan yerleşimlerde Sovyet zamanından kalma çimento
fabrikası, demir-çelik fabrikası vb az sayıda sanayi
faaliyetleri de yer almaktadır.

Bişkek, geniş yolların, mermer devlet yapılarının, eski Sovyet tarzında apartman bloklarının
ve müstakil konut adalarının bir arada bulunduğu bir kenttir. 1930lu yıllarda inşa edilmiş olan
tren yoluyla doğu ve batıdaki sanayi alanları
merkeze bağlanmıştır. Kent, bu demiryolu ve
demiryoluna paralel anayollar boyunca doğu-batı yönünde gelişmiştir. Özellikle merkez
bölgesinde eski Sovyet tarzı kentleşme yapısı
belirgin şekilde görülmekte olup, ana caddeleri dikine kesen sokaklarla kent ızgara sistemde
oluşmuş ve adeta bir satranç tahtası biçiminde
tasarlanmıştır (Resim 5).
Kentin merkez bölgesi, kamu kurumlarının,
bankaların, ticari işletmelerin, alışveriş merkezlerinin ve marketlerin, büyük kültür be sanat
yapılarının ve müzelerin, eğitim kurumlarının,
ofislerin bulunduğu Merkezi İş Alanı (MİA) olarak tarif edilebilecek bölgesidir. Ancak, MİA’dan
farklı olarak merkez bölgesinde Sovyet döneminde inşa edilmiş çok katlı (ağırlıklı olarak 6-8
kat) sosyal konut yapıları da bulunmaktadır.

Resim 6). Bu yolla sulanan ağaçlar yazları sıcakta gölgelik görevi gördükleri gibi kentin de
yeşil bir görünüme sahip olmasını sağlamaktadır. Ancak, son 20 yılda şehrin yeşil alanı 4 kat
azalmıştır. 20 yıl öncesinde yeşil alan kişi başına
25-30 m2 seviyesinde iken, şu anda 7 m2 dir. Bu
durum hızlı nüfus artışı karşısında yeterince yeşil alan üretilememesinden kaynaklandığı gibi,
yeşil alanların azalması ve imara açılmasından
da kaynaklanmaktadır.
Kentte konut ihtiyacının ağırlıklı olarak eski Sovyet zamanından kalma çok katlı sosyal konutlar
ve müstakil yapılaşmalarla sağlandığı, sosyal
konut yapı kalitesinin ise kötü durumda olduğu gözlemlenmiştir (Resim 7). Konut ihtiyacının
karşılanamaması ve mevcut sosyal konutların
niteliksiz ve sağlıksız olması kaçak yapılaşmayı
ve gecekondu sorununu da beraberinde getirmiştir. Kentin merkezden çeperlerine yaklaştıkça, kırsal yaşam etkisi, sosyo-kültürel yapı, ge-

Merkez dışında ise alt bölge veya alt merkez
tanımına uygun bir bölge bulunmamaktadır.
Kenti doğu-batı yönünde uzanarak ikiye ayıran
demiryolu boyunca Sovyet zamanından kalma,
ancak bugün faaliyette olmayan büyük sanayi
yapıları bulunmaktadır. Bu demiryolu hattı, Bişkek’in doğusunda ve batısında bulunan Sokuluk
ve Kant gibi yerleşmelerin banliyö niteliğinde
yerleşimlere dönüşmesini sağlamıştır.
Sokakların çoğunun iki yanında ağaçları sulama amaçlı dar parklar ve kanallar bulunur (Bkz.

Resim 5. Bişkek kent merkezinin ızgara sistemindeki yerleşimi
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3. KENTİN DEMOGRAFİK VE

lenekler, alışkanlıklar vb etkenler sebebiyle tek
veya iki katlı müstakil kaçak konut alanları oluşmuştur (Resim 8). Bu kaçak yapılaşmalar, kentin
çevresindeki sulu tarım yapılan değerli tarım
arazilerine doğru kontrolsüz bir şekilde yayılmaktadır. Bu kaçak yapılaşma alanlarının büyük
bir kısmının altyapısı da (yol, su, kanalizasyon
vb) bulunmamaktadır.

Resim 7. Eski Sovyet döneminde inşa edilen sosyal
konut yapılarından örnekler
İpek Yolu Medeniyetleri
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Mevcut Durum Verileri

Arazi kullanım dağılımının kentin genelinde
homojen bir yapı gösterdiği söylenebilir. Şehrin belli bir arazi kullanım türünün toplandığı
küçük sanayi, gıda toptancıları, marangozlar,
kuyumcular vb gibi organize olmuş bir bölgesi
bulunmamaktadır. Kentiçi yol kademelenmesi,
ana arterler ve ara yollar çok belirgin değildir.
Çok sık yol kesişmeleri ve trafik lambası ile düzenlenen kavşaklar bulunmaktadır. Buna bağlı
olarak trafik yönetimi ve ulaşım altyapısı sorunları yaşanmaktadır.

Bişkek Belediyesinden alınan verilere göre;
01.01.2014 tarihi itibariyle şehrin nüfusu
915.700 kişidir. Ancak sağlık, eğitim, turizm, iş
ve misafirlik gibi amaçlarla Bişkek’te bulunan
geçici nüfusla birlikte şehrin fiili nüfusu yaklaşık
1.150.000 kişi olarak tahmin edilmektedir. Şehrin sabit nüfusunun, cinsiyete göre dağılımına
bakıldığında erkeklerin oranı % 46,7 iken, kadınların oranı % 53,3 olarak belirlenmiştir. Kentte,
çalışabilir yaş sınırı altında (15 yaş altı) 245.300;
çalışabilir yaşta (16-63 yaş arası) 595.000; çalışabilir yaş sınırı üzerinde (63 üzeri) 75.400 kişi
yaşamaktadır. Ölüm ve doğum verilerine göre
2013 yılında 22.971 kişi dünyaya gelmiş, 4.917
kişi yaşamını yitirmiştir. Kentteki nüfus yoğunluğu göreceli düşük olup, yoğunluk 54 kişi/hektardır. Erkeklerin ortalama yaşam süresi 67,4 yıl,
kadınların 76,6 yıl, iki cinsiyetin ortalaması ise
72,3 yıldır. 2009 yılı nüfus kayıt verilerine göre;
ortalama hane halkı büyüklüğü 4 kişidir. 2013
yılı itibariyle Bişkek’teki hane sayısı, 198.916 olarak hesaplanmıştır.

Kentin arazi değerleri gelir dağılımına bağlı olarak bölgeler bazında değişkenlik göstermektedir. Merkez bölgesi arazi fiyatlarının en yüksek
olduğu bölgedir. Ayrıca güney ve güney-doğu
kesimi de son yıllarda yüksek gelir gurubunun
villa tarzı müstakil yapılaşmalar şeklinde yerleşim için tercih ettiği bölge olmuştur (Resim 9).
Ayrıca bu bölge, yüksek standartlarda toplu
konut alanlarının yapılmaya başlandığı bölge
olmuştur. Bu sebeple arazi fiyatları diğer bölgelere göre yüksektir.

Bişkek, mevcut durumu itibariyle bir hizmet ve
eğitim şehridir. Kentte 20’ye yakın üniversite ve
akademi bulunmaktadır. Ülkenin çeşitli bölgelerinden öğrenciler üniversite eğitimi için Bişkek’e
gelmekte ve üniversite sonrasında kente yerleşerek yaşamına Bişkek’te devam etmektedir.
Ayrıca, sağlık imkânları ileri düzeyde olmasa da
son yıllarda özel hastanelerin açılmasıyla sağlık
sektörü gelişmeye başlamıştır. Sağlık, eğitim, iş
ve benzeri diğer sebeplerle kente geçici ikamet
oranı her geçen gün artmaktadır.

Kentin ısınma ve sıcak su ihtiyacı kent genelinde
merkezi sistemle sağlanmaktadır. Ayrıca evsel
kullanım amaçlı olarak doğalgaz hatları da bulunmaktadır. Kentin büyük kısmı merkezi kanalizasyon ve arıtma merkezine bağlı olup, kaçak
yapılaşma olan bazı bölgelerin mevcut teknik
altyapı hatlarına bağlantısı bulunmamaktadır.

Resim 6. Cadde boyu ağaçlandırma ve sulama kanalı örnekleri

SOSYO-EKONOMİK DURUMU

Bu bilgiler ışığında ve yapılan gözlemler çerçevesinde genel itibariyle değerlendirildiğinde
Bişkek şehrinin, tarihi İpekyolu üzerinde bulunmasına karşın, tarihten gelen göçebe toplum
özelliği sebebiyle henüz bir kentsel mimari kimliğinin ve marka değerinin oluşmadığı, potansiyellerinin değerlendirilemediği görülmektedir.

Resim 8. Kent çeperinde tarım alanlarını tehdit eden
kaçak yapılaşma örnekleri

Resim 9. Üst gelir gurubunun yerleşim alanlarından
görüntüler

Fiziksel açıdan bakıldığında, ülkenin dağlık ve
engebeli yapısına göre nispeten düz ve engebesiz bir yapıya sahip olması bir avantaj gibi gözükse de çevresindeki tarım alanları, tepeler ve
tektonik zemin eşikleri kentsel yayılmayı engellemektedir. Göçebelikten yerleşik hayata geçiş
ve bağımsızlık sonrasında yapılaşmanın ve kentleşmenin henüz ivme kazanmamış olması sebebiyle de sağlıklı şehirleşme açısından önemli bir
fırsata sahip olduğu söylenebilir.

Diğer taraftan Bişkek, kırsaldan kente göçün yaşandığı bir şehirdir. Bu göçün de etkisiyle kentin
nüfusu beklenenden hızlı bir şekilde artmaktadır.
Bu sebeple, kentte konut arzı sorunu yaşandığı
ve buna bağlı olarak konut kiralarının ve satış bedellerinin ortalama hane geliri ile kıyaslandığında göreceli olarak yüksek olduğu gözlenmiştir.
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2025 Yılı Tahmini
2005 yılında Bişkek Belediyesince hazırlanan
2025 hedef yılı olan gelişme planı verilerine
göre 2025 yılına gelindiğinde Bişkek nüfusunun 1.200.000 kişi, kentte geçici kalanların ise
300.000 kişi olacağı tahmin edilmektedir. Yine
aynı verilere ve tahminlere göre, 2025 yılında
Bişkek şehrinde çalışan nüfus 862.500 kişi ve
toplam nüfus içindeki oranı % 71,9 olarak beklenmektedir. Şehir ekonomisinde çalışan nüfusun %55,8’i hizmet sektöründe, %44,2’si ise diğer sektörlerde faaliyet gösterecektir.
Bu veriler ışığında yarışma dosyaları hazırlanmış
ve 5 Mayıs 2014 tarihinde ilan edilerek yarışma
süreci başlatılmıştır.

4. KENTİN GELİŞME SENARYOLARI
Yarışmacılardan önerilerini geliştirirken aşağıda
verilen gelişme senaryolarından kendilerince
kent için uygun olduğunu düşündükleri bir senaryoyu seçmeleri ve önerilerini seçecekleri senaryoya uygun olarak geliştirmeleri istenmiştir.

a. Dikey Gelişme Senaryosu
Bu gelişme senaryosuna göre Bişkek kenti; yatayda fiziksel olarak herhangi bir kentsel yayılma
göstermemektedir. Ya da fiziksel yayılma eşiklerin dışında kalan alanlarda yerleşim alanına bitişik olacak şekilde her yönden çok sınırlı olacaktır. Belli bir gelişme aksı mevcut değildir. Nüfus
artışına bağlı kentsel gelişme, yerinde dönüşüm
yoluyla dikeyde yaşanmakta ve ihtiyaç olan konut, işyeri, okul, hastane, resmi yapı vb her türlü
yapılaşma, yapı yoğunluğu artışı ile mevcut yerinde sağlanmaktadır. Yerleşik alandaki mevcut
açık ve yeşil alanlar yanında mümkün olduğunca yeni parklar oluşturulmuş, kent çeperlerinde
ise büyük rekreasyon alanları ve bölgesel spor
merkezleri ayrılmıştır.

b. Yatay Gelişme / Uydu Kentler Senaryosu
Bu gelişme senaryosuna göre Bişkek kenti; mevcut yerleşik alanında dikeyde yapı ve kat yoğunluğunu aynen korumakta veya sınırlı bir artış
İpek Yolu Medeniyetleri
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göstermektedir. Esas kentsel gelişme, mevcut
yerleşik alanın çevresinde yer alan köy, kasaba
vb küçük yerleşmelerin uydu kentlere dönüştürülmesi ve alt merkezler oluşturulması şeklinde
gerçekleşmiştir. Uydu kentler ve banliyöler, kendi içlerinde küçük kentler olmakla birlikte Bişkek
kent merkezi ile birlikte metropol alanı oluşturmaktadır. Merkezdeki sanayi alanları kent dışındaki yeni alt merkezlere çıkarılmıştır. Alt merkezler, sanayi, ticaret, eğitim, turizm vb sektörlerinin birinin veya birkaçının yoğunlaştığı, ya da
yalnızca konut ve barınma amaçlı banliyö kimliği olan yerleşmelerdir. Kent merkezi, yönetim,
eğlence, eğitim, alışveriş ve sosyo-kültürel faaliyetlerin yer aldığı eski merkez konumundadır.

Birincilik Ödülü
Kırgızistan’dan Sergei Ryspekov ve ekibi tarafından
hazırlanmıştır. Proje şartnamede belirtilen gerekleri
eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir. Grafik materyaller analizler, analitik çalışmalar ve projeler profesyonelce hazırlanmıştır. Dikkat çeken diğer öneriler
ise kentsel alandaki hiyerarşi, kentsel gelişme etapları, ana ulaşım sistemi kararları, peyzaj, ekoloji, yakın
çevredeki şehirlerle ilişkili kümelenme şeklinde büyüme olarak sıralanabilir. Bu çerçevede proje 4/1 oy
çoğunluğu ile birincilik ödülüne değer görülmüştür.

c. Karma Gelişme Senaryosu
Bu gelişme senaryosuna göre Bişkek Kenti hem
mevcut yerleşik sınırlarında dikeyde hem de
kentin çevresindeki küçük yerleşmelerin uydu
kentlere dönüşmesi ve alt merkezler oluşturulması şeklinde büyümektedir. Mevcut yerleşim
alanında yer alan sanayi vb fonksiyonlar kentin dış sınırlarına veya uydu kentlere taşınmış,
bunların yerinde ise parklar, yeşil alanlar, kamu
binaları gibi toplumsal faaliyetler yer almakta
veya bu alanlar kentsel dönüşüm alanları olarak
kullanılmaktadır. Kent çevresindeki köy kasaba
gibi küçük yerleşmelerin uydu kente dönüşmesi
ile Bişkek metropol şehre dönüşmüştür.

5. JÜRİ ÇALIŞMALARIVEYARIŞMA SONUCU
Başta Türkiye’den ve Kırgızistan’dan olmak üzere, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ve hatta Fransa’dan toplam 42 adet müracaat yapılmış, son
teslim tarihi olan 23 Ağustos 2014’de 25 adet
proje teslim edilmiştir. Kırgızistan Mimarlar Birliği üyesi Belek SARYMSAKOV’un Jüri Başkanı ve
TDMMB Şehircilik Komisyonu Başkanı, Yapı İşleri
Genel Müdürü Kasım KAYIHAN’ın da Eş Başkan
olarak görev yaptıkları Bişkek şehri gelişme planı fikir yarışması jürisi 29-30 Ağustos 2014 tarihlerinde Bişkek’te Güzel Sanatlar Müzesinde
jüri çalışmalarını gerçekleştirmiş ve ödül alacak
projeleri ve derecelerini belirlemiştir.

İkincilik Ödülü
Türkiye’den Serdar Güner ve ekibi tarafından hazırlanmıştır. Proje şartnamede gereklerini tam olarak
yerine getirmiştir. Projenin tarihi İpekyolu üzerinde Bişkek’i lider şehir yapan teması dikkat çekicidir.
Master plan fonksiyon dağılımı nettir. Kuzey-güney
doğrultusundaki kesintisiz yeşil kuşaklar ve bunlarla bağlantılı doğu batı yönündeki yeşil alanlar ekolojik olarak kentin peyzajını güçlendirmektedir. Yeni
ticaret ve finans merkezi ile merkez alanı tasarımları
temaya uygundur. Proje 4/1 oy çokluğu ile ikincilik
ödülüne değer görülmüştür.
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Üçüncülük Ödülü

İkinci Mansiyon

Türkiye’den Necdet Beker ve ekibi tarafından hazırlanan bu projenin yarışma şartlarını yerine getirdiği,
detaylı analizlerin yapıldığı ve çeşitli analitik şemaların hazırlandığı görülmüştür. Analizler, tasarımlar ve
sunum başarılıdır. Grafik sunumlar profesyonelce yapılmıştır. Planın fonksiyon dağılımı belirgindir. Tasarımlarda “su” ve peyzaj başarılı bir şekilde kullanılmış
ve detaylı tasarımlar hazırlanmıştır. Proje oybirliği ile
üçüncülük ödülüne değer görülmüştür.

Türkiye’den Hasan Sıtkı Gümüşsoy ve ekibi tarafından hazırlanan proje şartnamede verilen tüm şartlara uygun olarak hazırlanmıştır. Analizler ve şemalar başarılı bir şekilde plan üzerinde
verilmiştir. Ekolojik yeşil kuşak fikri jüri tarafından çok dikkat
çekici bulunmuştur. Kentin içinden geçen yeşil kuşak koridorları kentsel alanın yaşam kalitesini ve estetiğini artırmaktadır.
Yeşil kuşaklar arasında kalan kent dilimlerine farklı fonksiyonlar
yüklenmesi çok dikkat çekici ve başarılı bir öneri olarak görülmüştür. 3 boyutlu tasarımlar ve kent perspektifi başarılıdır. Proje
oybirliği ile mansiyon ödülüne değer görülmüştür.
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Birinci Mansiyon

Üçüncü Mansiyon

Türkiye’den Murat Yılmaz ve Ekibi tarafından hazırlanan
proje şartnamede verilen tüm şartlara uygun olarak hazırlanmıştır. Detaylı analizlerin yapıldığı ve analitik şemaların
hazırlandığı görülmüştür. Alt merkezli gelişme fikri ve fonksiyonların kent içinde dağılımı tutarlıdır. Tasarım projeleri
profesyonelce hazırlanmıştır. Proje, 4/1 oy çokluğu ile mansiyon ödülüne değer görülmüştür.

Kırgızistan’dan Kayepkulov Kanıbek ve ekibi tarafından hazırlanan proje istenen şartları yerine getirmektedir. Şehrin
merkez bölgesi tasarımı kent bütünü ile birlikte tasarlanmıştır. Kentin büyük bir kısmının üç boyutlu modellemesi
ile hazırlayanların fikrini net bir şekilde ortaya koymasını
sağlamıştır. Şehrin lineer olarak gelişme senaryosu, paralel
olarak sanayinin ve lojistik depo alanların şehrin dışına çıkartılması projeyi hazırlayanların en önemli önerilerindendir. Proje oybirliği ile mansiyon ödülüne değer görülmüştür.
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Dördüncü Mansiyon
Kırgızistandan Konduçalova Gül-jamal ve ekibi tarafından hazırlanan Proje yarışma şartlarına göre
tam olarak hazırlanmıştır. Şehir analizi, şemaları
ve proje detayları proje ana fikrini net olarak yansıtmaktadır. Fonksiyon dağılımı ve kullanımlar belirgindir. Tasarımlar başarılıdır. Proje oybirliği ile
mansiyon ödülüne değer görülmüştür.

Beşinci Mansiyon
Proje master plan, şema ve tasarım projesi olarak
yeterli bulunmuştur. Şehrin merkez kısmının tasarımları başarılıdır. Kentin fonksiyon dağılımı ve çevredeki küçük kentlerle ilişkisi başarılı bir şekilde ortaya koyulmuştur. Ancak, yeterince analiz yapılmadığı ve şemaların hazırlanmadığı tespit edilmiştir.
Proje 4/1 oyçokluğu ile mansiyon ödülüne değer
görülmüştür.

SONUÇ
Her yıl nüfusun % 2’nin üzerinde arttığı kentte,
25 yıl sonra nüfusun bugünkünün iki katına yani
2 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir. Dolayısıyla, 2040 yılına gelindiğinde bu nüfusun
konut, çalışma ve hizmet alanları ihtiyacı, daha
kısa ifadesiyle kent ihtiyacı ilk gündem konusu
olacaktır. Bu çerçevede yarışmada, 2040 projeksiyon yılı için Bişkek şehrinin uzun vadede
mimarlık, mühendislik, planlama, ekonomi, sosyoloji, tarih, kültür ve insan değerlerini dikkate
alan, modern şehircilik bakışıyla gelişme modeli
fikirlerini ortaya koyan projelerin elde edilmesi
hedeflenmiştir.
Yarışma kapsamında hazırlanan projeler, Bişkek
şehrinin gelişimine yön verecek ve ışık tutacak,
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Bişkek kentinin yöneticilerine ve teknik personeline vizyon katacaktır. Projelerdeki fikirlerin
mekânsal planlara aktarılması ve tasarım projelerinin kısmen veya tamamen uygulanması
ile 2040 hedef yılına ulaşıldığında Bişkek şehri
planlı ve yaşanabilir örnek bir kent olacaktır.
Mimarlık ve şehircilik açısından kimliği ve marka değeri olan örnek Türk Kenti Bişkek’in oluşturulması, Türk Dünyası kamuoyunda Bişkek
ile ilgili duyarlılığın ve farkındalığın gelişmesinin sağlanması, Kurultay’da planlı ve yaşanabilir örnek Türk şehri olacak Bişkek’in temellerinin hep birlikte atılması ve Bişkek’in geleceğine imza atılması Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliği ile proje sahiplerinin en büyük
gururu ve onuru olacaktır.
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ŞEHİR VE EDEBİYAT YARIŞMASI SONUÇ TUTANAĞI
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Avrasya

TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ

Kaşgar’dan Endülüs’e

TÜRK - İSLAM ŞEHİRLERİ
Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

ŞEHİR VE EDEBİYAT
Ü
L
L
DÜ

Ö

100.000 TL tutarindaki ödüllü yarışma,
Kurultaydan önce sonuçlandırılmış olup, dereceye girenlere
ödülleri, Kurultay esnasında düzenlenen törenle takdim edildi.
İpek Yolu Medeniyetleri
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İpekyolu Üniversiteler Biriliği (ESRUC), Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) ve Kafkasya
Üniversiteler Birliği tarafından, Türk Dünyasının Kültür Mimarlarından Abay KUMANBAYOĞLU, Ahmet
YESEVİ , Ali Şir NEVAİ, Bahtiyar VAHAPZADE, Cengiz AYTMATOV, Dede KORKUT, Evliya ÇELEBİ, Halil Rıfat
PAŞA, Harezmî, Kasım TINISTANOV, Kaşgarlı MAHMUT, Mehmet Akif ERSOY, Mahtumkulu FİRAKI, Mimar
SİNAN, Şerafettin DOĞAN, Toktogul SATILGANOV, Yahya Kemal BEYATLI ve Yusuf Has HACİP hatırasına,
ortaklaşa düzenlenen “Şehir ve Edebiyat” konulu Şiir ve Nesir yarışmalarına gönderilen eserler seçici kurul
tarafından değerlendirilerek aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır.

ŞİİR

Birincilik Ödülü
İkincilik Ödülü
Üçüncülük Ödülü

:
:
:

Tacettin ŞİMŞEK
Seyfi ŞİRİN
Celalettin KURT

Teşvik Ödülü
Teşvik Ödülü
Teşvik Ödülü

:
:
:

Jüri Özel Ödülü

:

NESİR

Birincilik Ödülü
İkincilik Ödülü
Üçüncülük Ödülü

:
:
:

Yaşar BAYAR
Sümeyye POLAT
Sebahattin GÜNDAY

Satuk Buğra BIÇAK
İbrahim ŞAŞMA
Yasin SEMİZ

Teşvik Ödülü
Teşvik Ödülü
Teşvik Ödülü

:
:
:

Ümit ÇALIŞICI
Canan Olpak KOÇ
Fatma Betül DEMİR

Ümit Arslan YILMAZ

Jüri Özel Ödülü

:

Özgen KESKİN

Ayrıca, yarışmaya gönderilen dosyalardan şiir dalında Zihni GENÇ, Mehmet Yaşar GENÇ ve Muhammed HÜKÜM’ün, Nesir dalında ise Emine BAKSI, Kübra YILDIRIM ve Sezin ESENLİ’nin dosyalarından
şiirlerin yayınlanmaya değer bulunduğu görüşüne varılarak, yarışma sekreteryasına tavsiye edilmesi
kararlaştırılmıştır.
04 Ağustos 2014

Yahya AKENGİN
Seçici Kurul Başkanı

Prof.Dr. Ramazan KORKMAZ

Prof.Dr. Yakup ÇELİK

Doç.Dr. İbrahim TÜZER

Abdullah SATOĞLU

Seçici Kurul Üyesi

Seçici Kurul Üyesi

Seçici Kurul Üyesi

Seçici Kurul Üyesi

Ödüller, 06 Eylül 2014 Tarihinde
Issık Göl - Kırgızistan’da Yapılacak
Törende Sahiplerine Sunulacaktır.
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2
Şah Mescidi’nde
Yüzlercesi
bir kubbeye toplandı yine;
Sîmurgun
eminim buradan geçtiğine.
Tekbir sesi bekleyen
güvercinlerimin
Mahzun bakıyor gözleri
Şah Mescidi’ne.
3
Şirvanşahlar Sarayı’nda

ŞEHİR VE EDEBİYAT

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

Şiir Dalında Birincilik Ödülü

Efsane zamanlarda
dumansız ahlar…
İnsanla dolup taşardı
seyrangâhlar…
Yaldızlı duvarlarda
rüyalar vardı;
Taşlarda gülümsüyordu
Şirvanşahlar.

Kars

Tacettin ŞİMŞEK

Kaç türlü zaman rüzgârı esmiş
Ani’den;
Derken
Harakânî’ye ulaştık yeniden.
Faniliğe
sonsuzluğu derman sunmuş;
Sonsuzluğa göçmüş
geçerek faniden.

Bakü
1
Nazar değmesin
Bahçende gülün varsa
pazardan sakla!
Kalbin dile geldiyse
Hazar’dan sakla!
Kem gözlere
mümkünse geçit verme sakın!
Rabbim,
bu güzel şehri nazardan sakla!
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Harakânî ile
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3
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı
Can yaprağı,
söz bayrağı,
buğday başağı…
Rüzgâr gibi
tarih soluyor dört bucağı.
Bir yanda
yiğit kumandan Ahmet Muhtar;
Bir yanda onun dillere destan konağı.

Erzurum
1
Atabey’de
Gözlerdeki sisli perdeler
yırtılsın;
Bir günde
otuz kutlu rüya tartılsın…
Anzer balı neymiş
düşünenler varsa;
Gelsin,
Atabey’de bir teravih kılsın.

2
Üç Kümbetler
Her yanda ümitler,
ülküler, hasretler…
Yalnızlığa ferman çıkarır
gurbetler,
Bilmem kaç asır,
Erzurum’un koynunda
Üç taze gelin gibiydi
Üç Kümbetler.
3
Yakutiye’de
Tarih mi dönem dönem
rüyalar pay eden?
Taşlarda soluklanan,
sınırsız toy eden…
Sevgiyle
bulut bulut kanatlanmakta,
Selçuklu güvercinleri
Yakutiye’den.

2
Selçuk Sarayı
Her sahne uyandırmada
bin hatırayı;
Gördükçe
duvarlarda gülen tuğrayı.
Dünyaya selam vermede
hâlâ Ani’den,
Görkemli motifleriyle
Selçuk Sarayı.
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IV

II
Semiz Giray Han derler, Kırım’ın bilge hanı
Kalesiyle, şehriyle kurdu, Ferahkirman’ı
Batısı Ölüdeniz, doğu Azak Balsıra
İkisi, on bin adım yakınlaşır burada
Or kazdırdı önüne, deniz suyu doldurdu
Makaralı, zincirli, köprü geçiş yoluydu

ŞEHİR VE EDEBİYAT

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

Şiir Dalında İkincilik Ödülü

İnsan eliyle, o gün Kırım adaya döndü
Giren can ferahladı, güven duydu, sevindi
Böyle sanatlı yapı pek az gördü şu cihan
Bir büyük mimariydi, denizler kavuşturan
III

Seyfi ŞİRİN

Karadeniz adası Kırım’ın kilidi Or
İlik gibi arı, pak bozası ile meşhur

Tuzlu, acı su dolu Or şehri kuyuları
Dışta, Kıpçak Çölü’nde ab-ı hayat suları

VI

Halkın yediği darı, giydiği türlü deri,
Suyu kımız, evi saz, gece gündüz uyumaz…

Cerikli, Özi Nehri içinde sazlı ada
On bin Kazak kapanmış isyan edip Hatman’a

Serin su özlemiyle silahlanıp gelirler
Heyhat’taki kuyudan kervanla su alırlar

Beş bini kamışlıkta sinmiş pusuya yatar.
Üç bin yiğit at inip onlara tüfenk atar.

Kazaklar pusu kurdu, sucuları avladı
Kılburun, Akkirman’ı, Özü’yü yağmaladı

Allah Allah Kırk bin at nehri yaldadıp geçti
Aman zaman vermeyip nice başları biçti.

‘Zafer kazanan haklı!’ Budur zamanın ruhu,
Sabır taşı çatlamış, yürekler öfke dolu,

Kılıç artığı olan üç bin kafir bağlandı
Müslümanlar zincirden boşanıp dalgalandı

“Han’ım, bu kadar cıldır derd-i bela çekermiz,
Kazak’a esir düştü begüm, bikeçlerimiz!

VII

Görünüş Sarayı’nda koptu üç bin vaveylâ
Allah adı zikr eyledi Kırım Giray evvelâ,
“İmdi karaşılarım Kazaklar’ı sokamız
Akınla urup şapup öte baştan çıkamız!”

Yurt iyesi, ot ağası, hünerli, kart kişiler
Görünüş divanında toplaşıp konuştular,
İstanbul’dan ferman var, “Yedi kale vurulsun!
Esirleri, malları helal-i hoşun olsun!”

V

Kazak-ı Ak elinde, nice kulak çekildi
Tuğ ve bayrak aniden gün batıya büküldü

Cenk borusu çalmada nöbet vurmada mehter,
Yüz bin atlı Heyhat’a, kuzeye gitmedeler.

İki gece mehtapta on konak yer aşıldı,
Eflak, Boğdan, Lehistan erlere durak oldu.

Saba gidişli Han’ın hızına kuş yetişmez
Akıncı erlerinin birisi attan düşmez

Ağırlaşan atları, Hak’ka kurban ettiler,
Yağmurluktan küçücük çadırları çattılar.

Yani ben ölsem bile bu ekmeği yemem, der.
“Su iç bari, her canlı sudan kılındı”desen

Düşen er keşkek olur atı döner pestile,
Tiftik eder kökleri toynaklar döve döve

Eşkin atlarla doldu bütün yeşil çayırlar,
Yüksüz, salt bahadırlar boztorgay gibi ırlar.

I

Der “Çamurdan kılındık, su zaten özümde var.
Çok su içsem bir yanım suya kapılır coyar”

Beş at değiştirerek gece gündüz yortarlar,
Azaktan ve Bucak’tan gelenlerle artarlar

Gamsız seher uykusu, verir erlere kuvvet,
Gazileri doyurur Talkan, kurut, kımız, et.

Tarhankut’tan Arbat’a ruhu kanatlandıran
Kutlu bir aşka tanık; nice saray, şadırvan

“Or bızkası içelim”diyen beş konak gelir,
Tostağan bozasını içtikçe neşelenir.

“Benim diğeri değil” der Şırınlı, Arbatlı
Kazaklanmış yel gibi atlarıyla kanatlı

Vakti olan tekerlekte kebap yapıp aşardı
Vakti yoklar eyer altı yorta yorta pişirdi

Lületaşı sütunlar; yakut, yeşim revaklar,
O eski aşkı anar, hep aynı şevkle çınlar…

Kılalay ve bolalay türkülerini ırlar.
Kazakdaşlar, yiğitler, emekdaşlar batırlar…

Arkınlı ve Mansurlu, hep zor batır yiğitler,
Fatiha okunuşda amin deyip gittiler

Kırım Han’dan izinsiz güneye bir kuş uçmaz
Yiğitler var, bir ömür ekmek yemez su içmez
“Ekmek nedir, kayda var?”diye şakalaşırlar
“Allah, ekmek şöyle mi? Acep onu kim aşar?”
“Hey kardeş, dünya dursa bildiğimden şaşmam ben
Özüm sokulursa da ekmeği aşamam ben”

Kırım Han’la Dilara
Bahçeşehir Libertosu
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XIV
VIII

X

Karakol çıkan erler, bin araba gördüler,
Kırım padişahına, koşup haber verdiler.

Kırım Han, bir hatmanı atından yere çaldı.
Ön safta kanatlandı, kamçısını şaklattı,

Nice mal var başında, mecalsiz kefereler,
Biz Kırım’a gideriz, bay olanda dediler.

“Dönek batırlar!”deyip düşmanı çevirdiler
Ateş saçan kılıcın dişinden geçirdiler.

Han dedi, “Ey koştaşım kardaşlarım aşıkman!
İnşallah doyum bulun, fakat sinsidir düşman,

Sekiz bin askeriyle Barabaş, Kardaş Kazak,
Han’a yardıma geldi, dalyan tüfenk atarak.

“Askerleri köstebek gibi yer kazıcıdır,
Aldananı avlarlar, tuzakları acıdır.

Mengli Giray’dan beri, böyle savaş olmadı.
Kazak hatmanlarından, el kaldırır kalmadı.

Sıra sıra olurlar birbirinin siperi
Bir sıra kurşun atar, tüfenk doldurur biri”

Zincire vurulurken, azgın kırçıl domuzlar,
Esaret kafesinden alındı akça kızlar,

Saf yiğitler aldanıp ileriye vardılar.
Köstebek işi gibi nice tuzak gördüler.

Mağaradan tuz kazan esirler çıkarıldı,
Güneşe çıkar çıkmaz bir kısmı merhum oldu.

İçine düşen şaşar, sanki görünmez duvar;
Kırılmış arabalar, çiviler, parmaklıklar…

Kalanlar Kırım Han’a dualar eylediler,
Mübarek ellerini öperken ağladılar.

Yeni dalyan tüfenkler çakmak çakmak ağardı,
Han ordusu üstüne çatal kurşun yağardı.

XI

Kumbaralar saçıldı her biri kızgın darı,
Dağıldı dört tarafa hanın kapı kulları.

Cadaloz karısıyla Kazak hatmanı Ander,
Fidye geç kaldı diye dünyayı zindan eder.

IX
Dal kılıç cenk ederken argımak at vuruldu,
Han kendini derince taze mezarda buldu.
Önce hançer, ardından yeşil gözler parladı,
Bir körpe çöl ceylanı, candan edecek Han’ı…
Kız, hançeri bıraktı, Han’ın yarasın sardı
Bir yudum su içirdi, tolgasını çıkardı
Han’ın yüzü parladı, kumbara atılınca
Tunçtan dökülmüş kollar, açık tenli, boyluca.
“Leh kızı esireyim Adım Mariya Potoç”
Han göz açıp fırladı, “Sağ ol Dilara Bikeç!”
Kızı sazlarla örtüp, Allah’a ısmarladı,
Taze can bulmuş gibi şimşek olup çağladı.
İpek Yolu Medeniyetleri

Han, Dilara Bikeç’i, bulup keçeye sardı
Kız rüyada, çektiği çileyi, sayıklardı…
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“Votka getir! Odun kır, hemen ateşi harlat!
Tez ol! Kanlı, çamurlu çizmelerimi parlat!
İğrenç cadı sallanma, şişiririm karnını!
Yıka benim karımın lepiska saçlarını…”
Bağırsak, artık çorba, diken kökü yemeği
Kırk dilim entarisi, parça parça yeleği
İşler yavaş yürüyor, kız yorgun hem karnı aç
Ensesinde, belinde şaklıyor demir kırbaç
Allahım der, “Bu kırçıl domuzdan beni kurtar!
Öcümü alsın benim rüzgar gidişli Tatar!”

Dilara Bikeç, Han’ın aşkıyla perişandı
Misk sabunla yıkandı, ipek, cevher kuşandı.
Han, Bikeç’i görünce, tuttu ak ellerini,
Dedi, “Atan sağ olsun! Özlediysen yurdunu,
Su akışlı atlarla sılaya göndereyim,
Bir küp altın vereyim duanıza gireyim”

XII
Gözlerinden çeneye, süzüldü kanlı yaşlar
Hansaray’da göz açtı, dağıldı kötü düşler.
Yatağının başında, renk renk tüller, duvaklar;
Süt kokulu odalar, gül kokulu revaklar…
Kaymaklı yazma geldi, borş çorbası umarken.
Böreğe gözü düştü, ballı boza içerken.
Kavak fidanı gibi, serpilip iyileşti,
Sanki Kırım’a doğmuş, nur topu bir güneşti.
XIII
Tabur savaşlarının yıkımını görünce,
Han üç bin danışmanı çağırdı Görünüş’e.
Dedi, “Kırım kül olur, sonra da Kafkas, Balkan”
Lokman merhemi bilgi, olmazsa bize kalkan
Akıl, hüner ve tedbir cesareti destekler
Yoksa kol zincirletir, kafadaki köstekler.
Yarlığımdır! Hansaray kitaplığı açılsın!
Gençler yedi iklimden taze bilgiyle gelsin!”

Dilara dedi, “Han’ım yerim senin yanındır
Zincirsiz şura oldum, seni gördüğüm gündür.”
XV
Han’ın sedef dişleri, dolunay gibi yandı,
Ruhunda doludizgin bir sevda kanatlandı.
Uçansu gibi atak, Bulganak gibi berrak,
Ruhları sarmaş dolaş yalımlar bırakarak
Tattılar Akmescid’de baygınlık verir balı,
Bu kış, şu yaz köşesi; ak kaftan, yeşil halı…
Ayı dağı su içen gerçek ayı sandılar
O kış Yayla Dağı’nın ardına saklandılar.
Gamsız gamsız geçerdi kızıl yünlü ayılar,
Boynuzları tablalı, file benzer sığınlar.
Cennet Sudak bağını, sardı aşkın neşesi,
Ak kiraz, sulu armut, vişne, tokal kayısı…
Kısrak yelesi gibi devirip toprakları,
Lale, sümbül diktiler; bin kırmızı, bin sarı…
Yakalarından buhar çıkardı kutlu bahar,
Yorgun sevgililere yastık oldu çayırlar.
Bir Semerkant kâğıdı aldı ele Dilara,
Körpe hayallerini, bir bir çizdi bir ara.
Bir havuzcuk, bir köprü, küçük cennet bahçesi.
Hansaray’a bitişik bir sanat abidesi…
Kırım Giray buyurdu, “Beri bak mimarbaşı!
Bize şu sarayı sal, dillendir bengü taşı!”
Taş yüklü arabalar acı acı gıcırdar,
Aksakallı ustalar peynir gibi taş doğrar…
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XVIII
Han akına gidince Kırım pek sessiz oldu.
Çürüksu’yun hüzünlü şırıltısı duyuldu…
Bikeç, altın kâseden şerbet içip uyudu,
Şafak vakti karnında soğuk bir ağrı duydu.

XVI
Han’ın bıyıklarında isyan etmiş bir ak kıl,
Görüverdi Dilara, ağladı ıpıl ıpıl…
Or içinde dondurucu poyraz yeli koşturdu,
Kaledeki toplara kırağılar düşürdü.

Tozlu ulak, Kopkuyu’da, dönen orduyu buldu.
Kırım Han’ın bağrına sanki hançer sokuldu.
Hekimlere buyurdu, “At başına düşünüz,
Ben ılgarla giderim ardımdan yetiştiniz!”
Han yetişti, Bikeç’in çiğ düşmüş nefesine,
Kinsiz göğsünden çıkan ışık ışık sesine,

XVII
Yüz bin yürekli batur, o gün akına gitti.
Beş yüz bin at dörtnala, kara yeri un etti.
Bir nice gönlü temiz, hem gözü tok gaziler,
Akınlarda demir yer, hem de yağını içer.
Silahlanıp at biner Kırım’da tüm kadınlar,
Kara günde vatanı gözleyip kollayanlar.
At boynunda dönerek, eyer üstü konarlar,
Alıcı şahin olur, ufuklarda dönerler.
Bayrak, tuğ ve yeleler poyrazla savruluyor,
Bikeç’in kuşça kalbi pırpır edip vuruyor.
“Han’ım sensiz bu Kırım gözümde boşap kalır.
Garip boynum bükülür kollarım düşüp kalır…”
Kırım Giray bu söze gamsız, tasasız güldü
Atından çıkan tozla Bikeç görünmez oldu.
Zaporojya kırları sanki mahşer günüydü,
Kazaklar eden bulur diyerek dövünürdü.
Döndü topa tutulmuş maymuna kaltabanlar,
“Yajuj yajuj” diyerek Kırım’ı dalayanlar…

“Göze geldiysem eğer, sevildiğim içindi”
Şükür Kırım’ga döndün… Birden nefesi söndü
Dudakları kurudu, yüzü sapsarı yatar
Çukura kaçmış gözler ilk günkü gibi parlar.

XX
Kırım’da aksakallar bakarak yıldızlara
Derler ki, “Fısıldaşır Kırım Han’la Dilara”

Yeşil Ada’ya doğru, han atını yorgalar.
Bikeç bir çocuk gibi ayaklarını sallar…

Aşk sırrını bilene, elbette açık seher…
Deşt-i Kıpçak’tan Or’a, çılgınca at sürerler.
Kamçı gibi çarptıkça üzengiye kengerler,
Acı kokular gelir ezilen çimenlerden.

Torgaylar at izinden sevinçle göğe uçar,
Gamsız şen akıncılar ağızda kamçı geçer.

Kımız sağarlar Or’da altın taçlı kızlarla,
Seslenirler kırlarda çınlayan arzularla.
“Ey Kırım, kaç bahtiyar kucağında barınır?
Sularında yunanlar, kemliğinden arınır!”
Çurçur, Uçansu gibi seven gözler ışıldar.
Aydınlanır gülüşler, canlanır bengü düşler…

Puşkin de bu ufukta, dolu dizgin koşturur.
Sevgili Natalya’cık terkide pek hoş durur.
Bu sıcak at ırmağı Or Kapı’ya yaklaşır,
Candan yakın, can Kırım, canlarla kucaklaşır.
Koltuk değnekli gazi, kadın, kız, atlı, yaya,
Genç yaşlı bütün Kırım çiçek taşır onlara

Han mezar çukurunda, kazanaka uzattı
Nasırlı elleriyle yumuşak toprak attı.
Karşıladı güllerle Süyüm Bike ve Leylâ.
Cennete bikeç oldu, o gün güzel Dilâra.
Saray olacak taşlar meğer oldu türbesi,
Hıçkırıp süzülürdü, başucunda çeşmesi.
XIX
Yarin saçı yerine tuğa gönül verdi han.
Ölümüne atıldı, bilmedi aman zaman.
Karda, kışta, akında şimşekti, atmacaydı;
Kaftanının yakası dumanlı bir bacaydı.
Abdestsiz secde eder kılıcına rastlayan,
Melekten kanat çalan, şeytandan sanat çalan…
Ecel elinden kırk kez, yaka yırtıp kurtuldu.
“Ya hay ya vay” diyerek, Hak’kı yanında buldu.
Yalan dünya malına, asla minnet etmedi.
Düşman on kat olsa da vatanı çiğnetmedi.
Bunca yıl ayrı kalmak zor geldi Dilara’dan,
Cennette âşıklara, yol başçısı oldu han.
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XXI
Bir yaz günü kafile, Bahçesaray’a geçer,
Gözyaşı çeşmesinden birer yudum su içer.
İçtikçe susuz kalıp aşk hacısı olurlar
Elbet yalan dünyadan bir zaman kâm alırlar
Bu menzile varanın, yüreğinde kalmaz kin,
Kalbindeki yangını burda söndürdü Puşkin.
Aşk kalacak en sona, donatacak dünyayı
Bu sırra erenlerdir Kırım Han’ın kalgayı
O gün hıçkırmayacak Bahçesaray Çeşmesi,
Gülücükler saçacak salkın suyunun sesi.

Açıklamalar
Gözyaşı Çesmesi ve Puşkin :
Eserde hikâyesine ışık düşürülen çeşmeyi Kırım
Han 1763’te yaptırır. 1822’de sürgüne gelen
Puşkin Natalya’ya duyduğu ümitsiz aşkın acısıyla, suyu gözyaşı gibi süzülen çeşmeden etkilenir. Ölümsüz aşk için al, kederli ayrılık için sarı
bir gül bırakır. ‘Bahçesaray Çeşmesi’ şiirini yazar.
Kırım’da nice kubbenin yıkıldığı, adların değiştirildiği çarlar devrinde bu ünlü şiiri değiştiremeyeceklerinden dolayı Bahçesaray adına ve
bazı eserlere dokunamazlar. Puşkin’in bir şiirinde geçen “Yok büsbütün ölmeyeceğim ben… /
Aramızda son şair yaşadıkça…” mısraları gerçek
olur. Kırımlılar vefa gösterip çeşme yanına Puşkin büstü dikerler.

Süleyman Çelebi, Gazi Giray
ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi:
Opera, oratoryo gibi müziksel sahne eserleri
metni yani libretto olarak da değerlendirilebilecek Kırım Han ile Dilara’da, yüksek müzikalitesiyİpek Yolu Medeniyetleri
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le librettolara timsal olacak değerdeki Süleyman
Çelebi’nin Mevlid’i, Yahya Kemal’in akıncıları yer
yer esin kaynağı olmuştur. Puşkin’in bir beyitle dokunup geçtiği Bikeç şiirimizde o günlerin
ruhu ve dekoru içinde çok boyutlu olarak sahne sahne işlenmiş, Kırım Giray Han’ın menkıbevi
hayatı da dramatize edilmiştir.
Başka türlü söylemek de mümkün iken “Yarın
saçı yerine tuğa gönül verdi han” mısraı ile II. Gazi
Giray Han’ın “Tûğa dil bağlamışız kâkül-i hoş-bû
yerine” mısraına telmih ile saygı sunulmuştur.

Kıpçak Çölü : Deşt-i Kıpçak : Kıpçak bozkırı

Dalyan tüfek : İtalyan malı gelişmiş tüfek.

Ab-ı hayat : Hayat suyu, içimi hoş su

Çatal kurşun : Çarpraz ateş.

Kazak : Kırım’dan kaçan esirlerle, Polonya ve
Rusya kaçkınlarıyla oluşan topluluk. Rusya ve
Papalık’tan bazen silah ve para desteği alırlardı.
Kazak Türkleriyle ilgileri yoktur.

Kumbara : Parça tesirli bomba

Görünüş Sarayı : Üç bin kişilik divanı bulunan
görüşme sarayı.
Karaşı : Kırım’ın yurt sahibi boy beyleri için kullanılır.
Sokamız : Vururuz, savaşırız.
Urup şapıp : Vurup çapıp, akın yapmak
Yortmak : Tez gitmek. At binerek tez gitmek.

Kırım’ı ikinci vatanı sayan Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde yetkinlikle anlattığı, iki denizi
birleştiren Or hendeği, surları ve şehri, üç bin
kişilik Görünüş Sarayı gibi mimari eserler, bugün
Kırım’da da yer yer unutulan dil ve kültür ögeleri, eserde yeniden hayat bulmuştur. Bahçesaray
Çeşmesi’nden süzülen aşk sızısı birkaç katı gönlü yumuşatırsa cümle yârânın ruhu şad olacaktır.

Azak : Kırım’ın doğusunda komşu yerleşimler.
Bucak : Kırım’ın batısında komşu yerleşimler.
Şırınlı, Arbatlı, Arkınlı, Mansurlu : Boy adları

Argımak : Arı soylu at. Irmak gibi süzüle süzüle
arılaşan at.
Tolga : Savaş başlığı
Barabaş, Kardaş Kazak : Kırım hanıyla dayanışma içindeki Rus Kazak toplulukları.
Mengli Giray : Kırım’ın büyük hanlarından
Ander : Andrey Rus adının Türkçe söylenişi.
Lepiska : Leipzig şehri kökenli, sarı saç.
Yazma : Kaymaklı yoğurt ve kımızdan yapılan
ayran
Borş çorbası :Soğanlı lahana çorbası

Özi Nehri : Rusça Dinyeper nehri

Tabur Savaşı : Süvari üstünlüğüne karşı, kare
biçimi alan askerlerin yaptığı savaş

Hatman : Ataman, Kazak şefi

Şura : köle

Yaldadıp geçmek : Yıldırım gibi geçmek

Bulganak, Uçansu, Çurçur : Kırım ırmakları.

Kazak-ı Ak : Beyaz Rusya’nın Kazak bölgesi

Boşap : Boşalıp

Sözcükler ve Terimler:

Eşkin : Sefer eşmeye yani uzak savaş yerine gitmeye uygun at

Zaparojya : Üç Kazak bölgesinden biri.

Tarhankut : Kırım’ın batı ucu

Boztorgay : Tarla kuşu, serçe

Arbat : Kırım’ın doğu ucu
Bikeç : Han ailesine ait kadın, genç kadın.
Darı : Buğdaydan küçükçe bir tür tahıl
Or : Oyuk, hendek.

Talkan : Kavrularak çekilmiş darı unu
Kurut : Yoğurt kurutularak yapılan yiyecek.
Tekerlek Kebabı : Hatırlılara tekerlek odunuyla
pişirilen kebap

Kayda : Nerde?

Eyer altı yorta yorta pişirmek : Eti eğer altında
pastırma yapmak, suyunu çektirmek.

Özüm sokulursa da : Öldürülsem de

Bay : Zengin

Coyar : Kopar

Koştaşım : Dostum.

Kazakdaş : Sefer arkadaşı

Aşıkman : Acele etmeyin

Batır : Bahadır, babayiğit.

Doyum : Ganimet

Kaltaban : Tabansız
Yajuj : İsa anlamında savaş narası
Çürüksu : Bahçesaray’dan geçen çay.
Kazanak : Mezar çukurundaki bölme
Süyüm Bike : Ruslara rehin verilen mazlum Kazan Melikesi, Tataristan’ın milli kahramanı.
Yol başçı : Öncü, kılavuz.
Yorga : Atın bir yürüyüş biçimi
Kalgay : Kalacak olan, taht varisi, prens, şehzade.
Salkın : Serin, Yunus Emre’de de geçer.
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ŞEHİR VE EDEBİYAT

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

Şiir Dalında Üçüncülük Ödülü

Celalettin KURT
İstanbul Şehrengizi
Kadim çağından beri,
bir rüyâdır İstanbul…

AFetihlerin muştusu, taçken başlar üstünde
Zarâfetin resmiydi, Türkçeleşen bu şehir
Eski çağın ardından, gül koklayan adamla
Peygamberin müjdesi, olmuştu fethe âhir
Tükenmişti kudreti, Bizans denen yüreğin
Berrak idi denizler, derya idi her nehir
Fetihlerin muştusu, taçken başlar üstünde
Tarih kokan burçlarda, kutlu sevdalar vardı
Sevdaların harçları, soylu imanlardandı
İstanbul mu özgeydi, can verilen uğruna
Dertli başı çok zaman, koyu dumanlardandı
Adaletle hükmeden, hüküm fermâ canlar ki
Mazlumlara sığınak, kavi limanlardandı
Tarih kokan burçlarda, kutlu sevdalar vardı
İpek Yolu Medeniyetleri
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Mehlikâ’nın şehriydi, rüyâlarda İstanbul
Sevdasına şiirler; şarkı, türkü yazılan
Lâlelerin güllerle, yarıştığı zamanda
Saâdetti gül mührü, yüreklere kazılan
Güzelliği üstüne, şehrengizler doğarken
Karanlıktı bu şehrin hâlesinde bozulan
Mehlikâ’nın şehriydi, rüyâlarda İstanbul

Çanakkale mahşerken, kanlar içre yanarken
Bir kez bile düşmezdi; yüreğinin yâdına
Dost bilirdi vefâlı; ataların yurdunu
Mısralarla ererdi, yurt aşkının tadına
Üflerdi Neyzen nayı, Çınaraltı Sahafta
Akif şiir söylerdi, Neyzen ile bir safta
Ülküleri sığmazdı, Türk toprağı ‘budun’a

Şarkıların gül sesi, canlar içre sözlerdi
Dem tutardı Tatyos’un, Nevres Bey’in udunda
Ârif Bey’in âyîni, yürekleri dağlarken
Barışırdı yürekler, risâletin nûrunda
Ağır aksak semaî; Gülnihâl’i Dede’nin
Hoş sedâydı, hoş nevâ; sevdaların tadında
Şarkıların gül sesi, canlar içre sözlerdi
Bir nay vardı üflenen, Neyzen Tevfik dilinde
Girizgâhı hüzzamdı, karar hükmü âşiran
İnce sesi pür nefes, dayanırken segâha
Karışırdı gök damı, yağardı bahtı baran
Esrik olur dinleyen, göç başlarken güneşe
Şahikaydı nefesler; kalbi titreten, saran
Bir nay vardı üflenen, Neyzen Tevfik dilinde

Hattat Osman elinden, besmeleler sülüslü
Yazılırken naifçe, can gelirdi kaleme
Taçlanırken mihraplar, oyulurken minberler
Aşk doğardı gül sesli, yücelerde âleme
Şadırvanlar, kemerler; serviden minareler
Bürünmezdi Sinan’la, âhir ömür eleme
Katı taşlar yontulup, bin bir şekil alırken
Renk cümbüşü çizgiler, zarâfetler bulurken
Dururlardı kıyamda, Hakk adıyla selâma
Bir Osman Hamdi vardı, güzellikler içeri
Resmederdi bu şehri, yedi tepe üstünden
Güneş girerken suya, ay değerken buluta
Görklü ilham alırdı, üveyikler sesinden
Çamlıca’nın cemâli, Marmara’ya düşerken
Beslenirdi suların, ebrûlu nefesinden
Aşk düşerken tuvale, türlü renkler iç içe
Kuşlar göçün çizerken, katılırdı o göçe
Renk örerdi hercaî, kalbinin kafesinden
Yakamozlar çakardı, gölgelenmiş sularda
Dev irisi fenerler, göğe şavklar vururdu
Bir misina ucunda, bıçak sırtı balıklar
Marmara’nın üstünde, sürü sürü dururdu
Vira / vira bismillah, ipek atlas yelkenler
Denizlere açılan, heybet / heybet gururdu
Bereketti denizler, inci-mercan o zaman
Denizlerin türküsü, söylenirdi pek yaman
Tayfaların dilinde, bütün meşkler sürûrdu

Sarı güller, lâleler; hâlelenmiş çiçeğe
Bestelenir şarkılar, söylenirdi aşk ile
Tamburların nağmesi, Küçüksu’da çınlarken
Coşkulanır adalar, dem tutardı meşk ile
Heybeli’de mehtaba, Çamlıca’da üç güle
Geçilirdi makamlar, saray, döşek, köşk ile
Sarı güller, lâleler; hâlelenmiş çiçeğe
BŞairlerin gül sesli, divânından sayfalar
Çevrilirdi sahafta, kitap içre lisâna
Hâşim söyler akşamı, Yahya Kemâl akını
Bercesteli mısralar, sığar idi her âna
Âsaf Hâlet külüngü, dağ delerken Ferhat’la
Can gelirdi aşklara, canlar ererdi câna
Süzülürdü zamânın, ilk akşamla son bendi
“Paydos” derdi Tarancı; sönerdi vaktin fendi
Başlar fasl-ı muhabbet; şiir girerdi kana
Âsım diye dillenen; milliyetin şâiri
Zerre zere adaktı, Türk yurdunun adına

CÇağ açılıp Fatih’le, çağ kapanan zamandan
Bugünlere ne geldi, neler geçti sayılmaz
Yıkılsa da konaklar, bozulsa da kasırlar
İstanbul’un seyrine, gözler ile doyulmaz
Yedi tepe üstünden, baksa insan kuş seyri

Esrik olur bir güzel, kolay kolay ayılmaz
Lâkin acı, boğazda, Frenk ritmi çalınır
Dünde kalan mûsîki, tambur sesi duyulmaz
Çağ açılıp Fatih’le, çağ kapanan zamandan
Durur hâlâ kıyılar, eski püskü kasırlar
Üç-beş kasır kalmışsa, ataşlara atılır
Unutulur tarihi, inci nakış emeği
Mezatlığa çekilir, haraç mezat satılır
Dünde kalır hâtıra, sandal keyfi yok olur
Sandalların sefâsı, şuh yatlara katılır
Ama çıkar yine de, kadre kıymet verenler
Tarih kokan değerler, el üstünde tutulur
Durur hâlâ kıyılar, eski püskü kasırlar
Üsküdar’da yağmur var, beyaz setre gömlek yok
Eski günler berceste, vefâ yitmiş derilmez
Direklerin arası, yeksan olmuş yerinden
Orta direk oyunlar, Dümbüllüler görülmez
Başköşede yetmeler, hem makamsız, usulsüz
Hafız Burhan, Areller; Yavaşçalar sorulmaz
Şiir yorgun, aşk ölü; makam kayıp nerdeyse
Merhem gerek yaraya, yara büyük sarılmaz
Üsküdar’da yağmur var, beyaz setre gömlek yok
		
Pike yapan martılar, Marmara’ya değerken
Koç sürüsü dalgalar, birbiriyle çarpışır
Kum saati zamanda, kıyı süsü fenerler
Denizciye göz eder, gözlerini kırpışır
Mavna, sandal, takalar, mazilerde kalsa da
Heybeli’ye, Göksu’ya; eski günler yakışır
Şuh limanlar doğarken, “marinası” içinde
Cam kırığı kumcuklar, yara bere takışır
Pike yapan martılar, Marmara’ya değerken
		
İstanbul! Ey İstanbul! Yüreğimin gül şehri
Mehlikâ’msın yürekte, Dilrubamsın sen benim
Âşığınım en kavi, en kasvetli dönemden
Vazgeçemem sevdamsın, içim dışım sen benim
Hasretine düşsem de, çoğu zaman ırakta
Dayansam da elliye, gençlik yaşım sen benim
İşte yazdım sevdana, beyazından dilekçe
Yiğidiyim aşkının, dikçe başım sen benim
İstanbul! Ey İstanbul! Yüreğimin gül şehri
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Bursa Şehrengizi
I. Beste sûzidil: SÛFİDEN DİNLEDİKLERİM
		
BİR TARİHİ İKRARDI... /
Edebâli muştusu okunurken dillerde
Bir oymaktan uzandı, devletliğe bu şehir
Fetretteyken Türk yurdu, filizlendi Osman’la
Türk’ün gücü şahlandı, zamana oldu âhir
Çerağları Söğüt’ün, Türk-İslâm’ca yanarken
Coşkulaştı Bursa’da; çaylar ile her nehir
Edebâli muştusu okunurken dillerde
Destan yüklü kaleler, kuşanırken bu yurdu
Yüreklerde aşk içre, kutlu sevdalar vardı
Yeşil Bursa özgeydi, havasıyla, suyuyla
Karlı başı som beyaz, pınarlar kadar ar’dı
Dillenirken Söğüt’te, cenk türküsü yağızdan
Gönüllere kar beyaz, feyzi imân yağardı
Destan yüklü kaleler, kuşanırken bu yurdu
Vasiyet-i ikrârdı, Edebâli töresi
Oğul Osman çağından, ta bugünlere gelen
Sevgi, barış, dostluktu; haktı Şeyhin ilkesi
İnsanlığın adına, ak çehrelerle gülen
Adaletin hükmüne, saâdetin üstüne
Atlı, kanatlı olan, bâd-ı sabâca yelen
Vasiyet-i ikrârdı, Edebâli töresi

Dedem Korkut türküsü, kopuzlarda demliydi
Ezgileri söylenir, aşklaşırdı yiğitler
Növbet vurup mehteran, çalınırken dev kösler
Düşlenirdi çağ üstü, yeni yeni fetihler
Gül düşerken kalplere, Risâletten gül renkli
‘Önde giden atlıydı’; Türk töreli fatihler
Dedem Korkut türküsü, kopuzlarda demliydi.

III. Beste segâh: AŞK ODUYLA PİŞERDİ /
		
İKRAM İKRAM EKMEKLER
Bir uhrevî zamandı, gül çağıydı o zaman
Çarşısında nâzenin, gül alınıp satılan
Medeniyet kabında, yoğrulurken fikirler
Coşkularla çok idi, âriflere katılan
Alperenler sükûtta, aşk söylerken sûfice
Tüm yürekler narlıydı, ateşlere atılan
Bir uhrevî zamandı, gül çağıydı o zaman

Yeşil Türbe dil verir, çağırırdı lisâna
Erenlerin menzili, yüreklerde hay idi...
Beyazıt-ı Yıldırım, olsa da büyük Sultan
Emir Sultan esasta, tartışılmaz Bey idi...
Bir sürûrdu hırkası, Hakk lafzıydı loncası
Emek verdiği millet, müjdelenmiş soy idi...
Yeşil Türbe dil verir, çağırırdı lisâna
Mânevîyat hırkası, sarar iken Bursa’yı...
Hâl lisanlı erbaplar; aşkla kıldı bu yurdu
Türk-İslâm’a göreyken; anâneler, töreler
Türk Hakanı hak üzre, adâleti buyurdu
Kadıları hak yazdı, mührü ferman eyledi
İcâzetim hak dedi: hakkaniyet duyurdu
Mânevîyat hırkası, sarar iken Bursa’yı...

III. Beste segâh: BİR SEYRİ SEFERDEDİR
		 BURSA’DA AKAR ZAMAN
Ah! Bursa’da zamanda, çevrilirken sayfalar
Gönlümüze geçmişten, günler geldi güllerce
Sahaflarda eskimiş, yapraklardan hazânî
Renkler doğdu edebî, dağarcıktan sellerce
Ahmet Hamdi bağdarı, kitap içre sözleri
Miras oldu söylendi, ince fikir dillerce
Ah! Bursa’da zamanda, çevrilirken sayfalar

Horasan’dan göç vardı, Osmanlı’nın yurduna
Yesevî’nin Alpleri; Erenleri gül oktu
Türkleştirmeye yurdu, özde İslâm etmeye
Bacı, Gazi, Dervişler; aksakallılar çoktu
Bilgelikler sarmıştı, yurdun her bir yanını
Yenilmişti Tekfurlar, zâlimlikler hiç yoktu
Horasan’dan göç vardı, Osmanlı’nın yurduna

Bir olur ‘Bir’de kalpler; tutuşurdu el ele
Yakarlardı çerağlar, diyarlardan diyâra
Orhan Gazi cehtinde, önde giden atlılar
Bürünürdü korkusuz, Allah deyip şiâra
Kimisi “Abdal” olur; kimi Bacıyan-ı Rum
Kimisi “Âhi” olur; verirdi ilmi ayara
Bir olur ‘Bir’de kalpler; tutuşurdu el ele

Bir seyri seferdedir, Bursa’da akar zaman
Çağlayanlı su gibi; Bursa’ya bakar zaman
İpekleri işlenir, koza koza ağlardan
Çarşıları süslenir, altınlarla pek yaman
Beyzalaşır doruğu, zirveleri karlarla
Uludağ’ın başından, hiç eksilmez sis-duman
Bir seyri seferdedir, Bursa’da akar zaman

Evliyalar şehriydi; kutlu rüyâydı Bursa...
Ulu çınar kokusu, toprağından yayılan
Maneviyat halkası, nurlar olup yağarken
Hak deminde çok idi, esrik olup ayılan
Gül vaktiydi o çağ ki; güzellikler içinde
Hak üzreydi fermanlar, hükümleri sayılan
Evliyalar şehriydi; kutlu rüyâydı Bursa...

Ulu Cami kaynarı, sebil sebil akardı
Çehrelerde nur vardı, günahlara sur vardı
Aşk oduyla pişerdi, ikram ikram ekmekler
Sûfi Baba himmeti, yüce dağlar kadardı
Başladı mı Kûran’dan, Sûfi Baba hikmete
Cümle Bursa özenir, bu himmetten tadardı
Ulu Cami kaynarı, sebil sebil akardı
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Yeşil Bursa! Ecesin; şehirlerin içinde…
Doyum olmaz seyrine, dünden gelen izine
Tarih tarih dokunmuş; mısra mısra okunmuş
İhtiyaç var bu çağda; nesillerin sözüne
Özün yaşat özlettir; sözün yaşat söylettir
Edebâli, Osman’la; gir memleket gözüne
Yeşil Bursa! Ecesin; şehirlerin içinde…
Berceste
Şehirlerin içinde, Bursa şehri berceste...

İlâhiydi yeşiller, Osman Bey’in yurdunda
Üç cemrenin ardından, sonra gelirdi bahâr
Ihlamurlar, ıtırlar; durur iken cemreye
Tatlar gelirdi şehre; güller kokardı nehâr
Ahşap evler içinde, cenge çıkan yiğidi
Bekler idi sabırla, gözleri sürmeli yâr
İlâhiydi yeşiller, Osman Bey’in yurdunda

İpek Yolu Medeniyetleri

Cumbalıdır balkonlar, yakışıyor bu şehre…
Kalmasa de çok fazla, hepsi bir boy iki kat
Saçılıyor kokular, çiçek çiçek hercai
Dokunuyor çiçekler, bin bir içinde dikkat
Süslemeler ahşaptan, usta oymuş nâzenin
Sofaları can bulmuş, canlarda büyük rikkat
Cumbalıdır balkonlar, yakışıyor bu şehre…

Mor panjurlu evlerde, renklerin cümbüşü var
Eski püskü kasırlar, bulunmaz nâdideler
Tarih kokan seyirde, ak çehreli taşlarla
Burçlar göklere bakar; hâlâ görklü kaleler
Ay buluttan çıkarken, ay buluta girerken
Bir hoş olur ay seyri, hep oluşur hâleler
Mor panjurlu evlerde, renklerin cümbüşü var

Olmaz mı?
Bir çığır açılmış güzel ilimde,
Felek izin verse gitsem olmaz mı?
Mavzer omuzda, Bayrak elimde,
Gençliğe bir selam versem olmaz mı?
Dağlar aşka gelip ıslık çalarken,
Fırtına boğacak kervan ararken,
Issız yamaçlara güneş doğarken,
Yar bağından konca dersem olmaz mı?
Davul zurna gümbür gümbür çalarken,
Kemençe kederi gamı koğarken,
Silah sesleriyle dağlar yanarken,
Kör oğluna mektup yazsam olmaz mı?
Erzurum dadaşı aşka gelirken,
El ele kol kola bar tepilirken,
Horana çalgılar kaynak verirken,
Zeybeklere name yazsam olmaz mı?
Fotolar poz çekse, ressamlar çizse,
Festival renklerle her yol aksetse,
Tablolar yapılsa, albümler bitse,
Her yana bir resim assam olmaz mı?
Ne mutlu ki bu yönde ön olanlara,
Durup dinlemeden yorulanlara,
Her yeni esere harç koyanlara,
Bir teşekkür name yazsam olmaz mı?
Zihni GENÇ
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Mühendisi Planladı, Milleti Uyguladı
Asya’yı Avrupa’yı, Kıtaları Bağladı.
Köprülerini Kurdu, Geçmişten Geleceğe,
İstikbalin Parlıyor, Yükselen Cumhuriyet

Tarihe Şan Veriyor, Modern Dönüşümlerle,
Yeniden Yapılandı, Kimlikli Şehirlerle.
Köklü Geçmişimizden, Kılavuz Çizgilerle,
Geleceğe Yürüyor, Yükselen Cumhuriyet

İzmir’den İstanbul’a, Modern Otoyollarla,
Doğudan Batısına, Güvenle Ve Gururla,
Bütün Yurt Örülüyor, Yüksek Hızlı Raylarla
Yıldırımlı Hızlarla, Yükselen Cumhuriyet
Yediden Yetmişine, Bütün Kardeşlerinle
Altay’dan Anayurda, Ses Bayrağın Türkçenle,
Selamlaşsın Milletin, Kızıl Elma Ülkünle,
İlel-Ebet Müddetin, Yükselen Cumhuriyet

ŞEHİR VE EDEBİYAT

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

Mehmet Akif Ersoy Juri Özel Ödülü

“Çanakkale Geçilmez! Türk’ün Yurdu Çiğnenmez”,
Peygamber Övdü Seni, Ordun Asla Yenilmez.
Kahramandır Milletin, Dilden, Duadan Düşmez.
Şehitlerin Var Senin, Yükselen Cumhuriyet

Herkese Vakıf Olan; Yol, Su, Medeniyettir.
Dedenden Aldığın El, İnsanlığa Hizmettir.
Asıl Marifet Olan, Ustasını Geçmektir.
Hedef Daha İleri, Yükselen Cumhuriyet
Akılları Durduran, Kanal İstanbul’unla,
Nehirlerde Gerdanlık, Yüksek Barajlarınla,
İpekyoluna Geçit, Denizaltı Raylarla,
Gökte Göktürk Uydunla, Yükselen Cumhuriyet
Tersanede Gemiler, Uçaklar Ardı Sıra
Türklüğün Şanı Sende, Nazar Etme Bu Sırra,
Gökyüzünde Keşif Var, Haydi Roketler Fora

İlyas DEMİRCİ
Ümit Arslan YILMAZ

Mühendisler Mimarlar, “Dilde, Fikirde, İşde,
Birlik” Olmuş Yürüyor, Kurultaylar Kuruyor.
Bayrak Dalgalanırken, Ezanlar Okunuyor
Türklüğe Güvencesin, Yükselen Cumhuriyet
Yemyeşil Ormanlarda, Süzülsün Ceylanların
Yiğitlerin Meydanda, Söyleşsin Şairlerin
Çalışkan İnsanınla, Tarlada Başakların

Kıskanılan Hikmetsin Yükselen Cumhuriyet
Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirlerin,
Bak Seni Selamlıyor Bugün Şehrengizlerin.
Amerika, Avrupa, Duysun Dünya Sesini,
Bütün Türkler Kardeştir. Tek Millet, Birçok Devlet!
Şimdi Daha Güçlüsün. Yükselen Cumhuriyet

Okunsun Türkülerin, Yükselen Cumhuriyet

YÜKSELEN CUMHURİYET
Milletinin Yazdığı, Varoluş Destanının,
Kanlarıyla Kuruldu, Bu Büyük Cumhuriyet.
Kitabende Yazılı, Payidar Olacağın
Sen Baki Kalacaksın, Yükselen Cumhuriyet
Başarı Anahtarın,“Türk Öğün Çalış Güven”
Bütün Dünyada Barış, Şiarın Olan İlken
İnsanlığa Hizmette, Dünya Lideri Ülken
Al Bayrağın Altında, Yükselen Cumhuriyet.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Atam Buyurmuş İdi; İnsanını Yaşat Ki!

Dr. İlyas DEMİRCİ

Daima Var Olasın, Ebet Devlet Olasın!
Yıldızlarla Yüksel Türk; Yüksekliğin Yazılı
Yoktur Senin Hududun, Yükselen Cumhuriyet
Ordusuyla Seslendi, Ya Ölüm, Ya İstiklal!
Bütün Dünya Bilsin Ki! Sana Yoktur İzmihlal!
Alparslan Mefküresi, Cihani Şümul İkbal
Sende Abideleşti, Yükselen Cumhuriyet

“YÜKSELEN CUMHURİYET” ŞİİRİ ÜZERİNE

Cumhuriyetimizin 90. Yılında
Şehitlerimizin Aziz Hatıralarına ve
Cumhuriyetimizin Yükselen Değerlerine İthafen
İlyas DEMİRCİ’in Kaleme Almış Oduğu
Bu Şiirin İlk İki Kıtası
Ümit Arslan YILMAZ Tarafından
90. Yıl Marşı Olarak Bestelenmiştir.

İnsanoğlunun hür ve egemen olarak yaratılması,
yüce Yaradan’ın en büyük lûtfudur. O yaradılıştaki
insanların meydana getirdiği topluluğa millet diyoruz. Milletin hürriyetini ve egemenliğini kayıtsız
ve şartsız tanıyan yönetim tarzına konulan isim ise
Cumhuriyet. Bir başka yorumla Cumhuriyet; cumhurun kendi kendini yönetmesidir.
Tabii olan, yönetimde yönetenler ve yönetilenlerin olmasıdır. Peygamberimizin pek muhteşem
bir tavsiyesi vardır: “İki kişi dahi olsanız, yola çıktığınızda biriniz baş olunuz” buyurmuşlardır. Bu
demektir ki, cumhuriyet yolunda da bir baş olana,
bir lidere ihtiyaç vardır. Ancak, o önder, o cumhurun başı, tek söz sahibi, mutlak hâkim değildir. Tek
başına hükmedemez. Çok kısa ve veciz söylemek
gerekir ise, cumhuriyet’te “ben yoktur, biz vardır”.
Yakın tarihin ideal yönetim tarzı olarak bilinen
cumhuriyet, isim olarak değil ama yönetim olarak
Türkler tarafından binlerce yıl önce uygulanmıştır.
Türkler, yüksek bilgi ve tecrübeye sahip, yaşı itibariyle de olgun kişilere çok değer vermişlerdir.
Türklerde Hanlar, Beyler, Kağanlar; “ Aksakal”, “Yaşlı ulu” ve benzer isimlerle anılan bu kişilere danışmadan, onların onayını almadan hiçbir işe girişmemişler; hakiki anlam da “ ben yaptım” değil,
“biz yaptık” uygulamasını gerçekleştirmişlerdir. Bu
başarı o çağlar için cumhuriyet değildir de nedir?
cumhuriyet’in ta kendisidir.
O çağda bu güzellikleri yaşamasını istediği yüce
milletini iyi tanıyan, milletini çok seven ve onun
için canı pahasına çalışan atalarımızın, bize örnek
olacak, bize yol gösterecek, bizi aydınlatacak sözlerine kulak verelim.
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Bilge Kağan kitabesinde ne diyor?

Neden “Yükselen Cumhuriyet”?

Milletinin Yazdığı, Varoluş Destanının,

“Çanakkale Geçilmez! Türk’ün Yurdu Çiğnenmez”

“ Yukarı da Gök Tanrısı, Tüm mukaddes yeri, suyu
öyle tanzim etmiş, Türk Milleti yok olmasın diye,
millet olsun diye babam İltiriş Kağanı, annem
İlbilge Hatunu göğün tepesinde tutup yukarı
kaldırmış.

Cumhuriyet yükselmiyor, yükselmeye de ihtiyacı yok. Çünkü özü yüksek.

Kanlarıyla Kuruldu, Bu Büyük Cumhuriyet.

Peygamber Övdü Seni, Ordun Asla Yenilmez.

Kitabende Yazılı, Payidar Olacağın

Kahramandır Milletin, Dilden, Duadan Düşmez.

O halde yükselen ne?

Sen Baki Kalacaksın, Yükselen Cumhuriyet.

Şehitlerin Var senin, Yükselen Cumhuriyet.

Yükselen, gerçek cumhurun yükselen değerlerini idrak edip layıkıyla yaşamaya çalışan ve hedefi daima ileri olan toplumlardır.

Başarı Anahtarın,” Türk Öğün Çalış Güven”

Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirlerin,

Bütün Dünyada Barış, Şiarın Olan İlken

Bak Seni Selamlıyor Bugün Şehrengizlerin.

En güzel ve çarpıcı örnek ise:

Doksan Yaşında İken, Dünya Lideri Ülken

Bütün Türk’ler Kardeştir, Tek Millet,Birçok Devlet!

“Türk’üz, bütün başlardan üstün olan başlarız,

Al Bayrağın Altında, Yükselen Cumhuriyet.

Şimdi Daha Güçlüsün, Yükselen Cumhuriyet.

Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız,

Yediden Yetmişine, Bütün Kardeşlerinle

Türk Milletinin adı sanı yok olmasın diye, babam
Kağanı, annem Hatunu yükseltmiş olan Tanrı, İl
veren Tanrı, Türk Milletinin adı sanı yok olmasın
diye, kendimi (beni) O Tanrı oturttu tabiî.
Türk, Oğuz Beyleri, milleti işitin: üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk Milleti, ilini, töreni kim bozabilir?”
Ulu Atamız Bilge Kağan’ın gösterdiği hedefleri yirminci yüzyıla taşıyan önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ün, yeryüzünde ki bütün Türklerin cumhuriyet idaresine kavuşmasını dilerken gösterdiği
kehanete ve müjdesine yoğunlaşalım. Yıl 1933.
“Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat, yarın ne olacağını kimse
bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı
Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün Rusya’nın elinde
sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeniden dengeye ulaşabilir, işte o
zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim,
bu dostumuzun İdaresinde, dili bir, inancı bir,
özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü
susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır.
Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevî köprüleri
sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve
olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz,
bizim onlara yaklaşmamız gereklidir.”
Bütün Türk Dünyasını heyecanlandıran bu müjde 60 yıl sonra gerçekleşmiş ve o kardeşlerimiz
de Cumhuriyet ile kucaklaşmışlardır.
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Türk’üz, Cumhuriyetin, göğsümüz tunç siperi’in
Türk’e durmak Yaraşmaz, Türk Önde Türk ileri“
diye haykıran,
Cumhuriyetin temel esasları olan Hürriyet ve
Egemenlik için;
“Varlığım Türk Varlığına armağan olsun” diyerek, her fedakârlığa hazır olduğunu ta yürekten
ifade eden,

Altay’dan Anayurda, Ses Bayrağın Türkçenle,

“Yükselen Cumhuriyet” ne diyor, dinle!...

Selamlaşsın Milletin, Kızıl Elma Ülkünle.

Atamız buyurdu:

İlel-Ebed Müddetin, Yükselen Cumhuriyet.

EY TÜRK! TİTRE VE KENDİNE DÖN.

Ümit Arslan YILMAZ

“Türk, Öğün, Çalış, Güven” prensibine can-ı gönülden bağlı olan,
Türk milleti olsa gerektir.
Bu milletin cumhuriyet anlayışını dile getirir; 90.
Yıl Marşı, Yükselen Cumhuriyet şiiri.
90. Yıl Marşında, cumhuriyetin faziletine erer
cumhuriyet sevdalıları.
Ecdadına saygısı olanlar, atasından ibret alanlar,
ulu geçmişinin aydınlattığı yolda yürümekten
gurur duyanlar; öğüt bulur, ülkü bulur, “Yükselen Cumhuriyet” mısralarında.
O mısralarla; Türk tarihinin mürekkeple değil
kan ile yazıldığının idrakine erer, îmânı şüphesiz,
peygamber bağlılığı emsalsiz, gönülleri vatan,
bayrak, ve millet sevdası ile yüklü Türk evlâtları.
O evlatlar biliyor ki; oya gibi ilmek ilmek işlenmiş
onaltı kıtanın her biri bir kitap olur.
Yine o evlatlar diyor ki, Arife tarif ne gerek:

71

İpek Yolu Medeniyetleri

Şehir bidayet değil, şehir nihayettir.
Şehir hâsıladır, şehir muhassıladır.
Şehir gökten indirilmedi.
Onu biz kendi ellerimizle inşa ettik.

ŞEHİR VE EDEBİYAT

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

Nesir Dalında Birincilik Ödülü

Yaşar BAYAR

Bir Düşünceyi, Bir Geleceği
ve Bir Nesli İnşa Eden Şehircilik
İlluzyonları ve Arakesitten
Erzurum Projeksiyonları
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Arapça ‘şehir’ kelimesi ay demektir; ‘kent’ anlamına gelen kelime ‘medine’dir. Arapça ’da medeniyet kelimesi, medineden, o da din ’den ve
o da deyn=borç kelimesinden türemiştir. Borç
anlamı, dinin özünde yatan ontik bir alışveriş
mantığını gösterir. Önce Allah-insan, daha sonra
da insan-insan arasında dünyadan ahirete uzanan bir büyük alışveriş. “Şeriat, ibadet, âdet ve
ceza” olarak dört temel anlamı ayırt edildiğinde
din kavramındaki bu alışveriş esprisi daha açık
görülür. Alışveriş, insanın mutlak ganî (gayr-i
muhtaç) olan Rabbine fakir (muhtaç) olarak yaratılmış olması gerçeğinde yatar. İnsan, “tin, can
ve ten” denen madde ve manadan mürekkep
kompleks ve muhtaç bir varlık olarak yaratılmıştır. Bu bakımdan din, insanın maddî ve manevî
tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gönderilen
“ilahî bir ekonomi”dir.

Arapça’da karye denen köy ile karşılaştırıldığında medinenin, dinin asıl yaşandığı yer olduğu
daha iyi anlaşılır. Dinin dört temel anlamından
biri âdettir. Din, köyde daha ziyade âdet ve taklit
boyutunda yaşanan bir nizamdır. İbni Haldun’un
da gözlediği gibi, köyle şehir arasında deyim yerindeyse bir nimet-külfet dengesi vardır. Köyde
ferdî dinî şuur daha zayıf olmakla birlikte, kamuoyu veya mahalle baskısı daha güçlü bir şekilde
davranışları yönlendirdiği için ahlakî yanılma ihtimali azalır. Buna karşılık şehirde ahlakî yozlaşma kadar bundan korunma yollarını gösterecek
dinî şuuru geliştirme imkânı da artar. Bu bakımdan şehir, bizim yaptığımız ince ayırımla, burada ile oradanın, şimdi ile geleceğin birbirinden
koptuğu sekülerizm değil, burada ile oradanın,
şimdi ile geleceğin birbirine sıkıca bağlandığı
sekülerlik ile vasıflanır. Bu bilinç, hicret ruhuyla
ahlaken yozlaşmış bir şehri yeniden kurma veya
yeni şehirler kurma kabiliyetini verir sakinlere-dindarlara. Örneğin Fahr-ı Âlem Efendimiz
‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm, Mekke’den hicret ettiği Yesrib’de daha sonra bir kozmopolise dönüşecek bir “Medine-i Münevvere” kurmuştur.

Burada Allah, borç ve karşılık veren (ed-deyyân),
insan ise borç alandır (el-medîn). Arapça ‘da
el-medîn kelimesinin hem borçlu, hem de kul
anlamına gelmesi, ortaklaşa din ve deynin muhatabı olduğunu gösterir. İnsana düşen, ahdine
ve borcuna vefa göstererek ahirette râbihînden
(kazananlardan) olmaya çalışmaktır. İlahî alışverişin kaynağı olarak din ile muhatabı insanın
buluştuğu mekân ise medinedir. İnsanın maddî
ve manevî tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gönderilen ilahî bir ekonomi olarak din, medinede
yaşanır. Arapça’da sarf terimleriyle mîmî masdar
ve ism-i zaman ve mekân kalıbında türetilen
medine, lâfzen “dini yaşama yeri ve tarzı” anlamına gelir. Şehrin etrafında kurulduğu külliyenin planında açıkça görüldüğü gibi, dünya ile
ahireti birbirine bağlayacak bir büyük alışverişin
altyapısı medine tarafından sağlanır.

Yerlerin ve göklerin yaratıldığı altı günün sonunda zübde-i kâinat olarak yaratılan insan ile
din ve medine arasındaki ortaklık, beden tasavvurunda açığa çıkar. Organisizmle karakterize
geleneksel dünya görüşünce bütün âlemler,
Allah’ın varlığına alâmet olarak bir beden şeklinde yaratılan ve işleyen varlıklardır. Bu beden,
okumayla anlamı çözülecek işaretlerden mürekkep bir metin/kitap hükmündedir. Kâinat, dünya, bir hayvan, bir bitki, çiçek, din, şehir hepsi
birbirine benzer, iç içe geçmiş, varlığın bedenî
birimleri sayılır. Vahdet, uyum, hiyerarşi ve otarşi
şeklindeki bedenî karakteristikler, insan kadar
din ve medinede açıkça görülür. Şehir, geleneksel dünya görüşüne göre vahdet ve uyuma yönelik, otarşik ve hiyerarşik bir tarzda yaratılan ve
işleyen bir bedendir.

Bu, şehir bedeninin iskeletini temsil eden külliyede bariz olarak görülür. Modern terimle medeniyet, medinenin, medine, külliyenin, külliye,
caminin ve cami de mihrabın etrafında kurulur.
Külliye, İngilizce university kavramının karşılığıdır. Modern dünyada külliye=university kavramı,
yükseköğretim kurumu olarak medrese ile özdeşleştirildiği halde aslında medrese, onun sadece bir parçasını oluşturur. Külliye, bir caminin
etrafında kurulmuş medrese, mektep, kütüphane, zâviye, türbe, sebil, çeşme, imarethane, han,
hamam, kervansaray, tabhane, darüşşifa, helâ,
hazire binalarından oluşur. Külliye kavramının
anlattığı ve en belirgin mihrabın esprisinde görüldüğü gibi bu bileşenler, insanın maddî ve
manevî ihtiyaçlarını karşılamak üzere tevhîdî bir
mantıkta buluşurlar. Lâfzen “nefisle yapılan harp
yeri” anlamına gelen mihrap, sadece Süleymaniye Külliyesi’nin “Allah’ın evi” olarak tanımlanan
camisinde değil, kütüphane gibi diğer unsurlarında da görülür. Bu dizayn, görünüşte farklı
işlevler görmek üzere kurulsalar da bütün bu
yapıların modern dinî/gayr-i dinî-kutsal/profan
ayırımlarına meydan okuyan bir ulvî gaye ve
işlev birliğinde buluştuklarını gösterir. Bunların
hepsi ortak bir kıbleye yönelmekle kozmik bir
vahdet oluşturur.
Şehir, aynı zamanda otarşik, kendi kendine yetecek şekilde kurulan ve işleyen bir bedendir.
İslâm’da medine, antik Yunan’da polis denen
şehir, modern anlamda sadece bir coğrafî birimi
değil, aynı zamanda modern dünyada ‘ülke’ denen şeye tekabül eden siyasî ve iktisadî bir birimi ifade eder. “Roma İmparatorluğu” deyiminde
olduğu gibi geleneksel dünyada imparatorluk
denen ülkeler, bir şehirle, başşehirle özdeştirler.
Roma, Roma İmparatorluğu, Bağdat da Abbasî
veya Selçuklu İmparatorluğu demektir. Şehrin
otarşik, sağlıklı bir beden olarak varlığını sürdürmesi, makul bir hacmi yani beden ölçülerini korumasına bağlıdır.
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Şehir Felsefe İlişkisi
Grekçe “philo” ve “sophia” kelimelerinden oluşmuş bir sözcük olan “philosophia”, Arapça ‘ya
“felasife”, oradan da bize “felsefe” olarak geçmiş.
Lügatte hikmet/bilgelik sevgisi anlamına geliyor. “Philos” sevgi demek, “sophia” ise hikmet.
Nereden geldik, niçin yaratıldık, nereye gidiyoruz? Şu kâinattaki varlığımızın ve hayatımızın
mânâsı nedir? “Hesaba çekilmeden önce, kendinizi hesaba çekiniz” hadis-i şerifi bize kendimizi
sorgulamayı emrediyor. Kendimizi ve çevremizi bu sualle sorgulayarak tefekküre daldığımız
zamanlarda, “İç dünyamıza çekilip” nefsimizle
baş başa iken şehrin en kalabalık meydanlarında bile olsak çevremizden tecrit olarak kendimiz yalnızlaştığımızda, yalnız olduğumuzda;
sessizlik acı verir. Ama şifadır. Sessiz kalmayı
başarabilen mutlaka bir mucizeye şahitlik edecektir. Hep sorgulamalıyız kendimizi.. “Eğer çok
konuşmak faydalı olsaydı Allah iki ağız, bir kulak verirdi. Onun için, çok dinleyip az konuşmak
gerek...” demiş Şems. Sorgulama, suallerle içinde bulunduğumuz vaziyetin farkına vararak,
farklılaşmamızı, tavır almamızı, tutum geliştirmemizi; istikamet tayin etmemizi, yalnızlığımızı
aşarak, benden bize, cüziden külliye geçmemizi,
Halık’ın buyruklarına uygun halk içinde yaşamamızı mümkün kılan yegâne etkinliktir.
Bu fark edişi; nefs planından cemiyet planına
devşiren kurum olarak “eğitimin” ve mekân olarak “şehrin” önemi büyüktür. Zira bu fark edişlerle bizi yüzleştiren din, sanat ve sorgulama faaliyeti olarak felsefe-bilimin, gelişmek ve yayılmak
için şehre ihtiyacı kaçınılmazdır. Bu manada şehir felsefeye muhtaçtır; felsefenin şehre muhtaç
olması gibi Külli bilgi olarak hikmet, insanlığın
ortak mirası olduğu gibi, her kültürün hikmetten taşıdığı bir pay vardır. Bu pay zaman (tarih)
ve mekân (coğrafya) kalıpları içinde kendini yeniler. Her kültür ve medeniyet, hikmeti kendi
kalıpları içinde kavrar, ifade eder ve anlamlandıİpek Yolu Medeniyetleri
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rır. Yerellik, bu mânâda evrenselin özel şartlara
tâbi olarak dile gelmesi, yeniden okunmasıdır.
Bu kavrayış biçimi, o kültüre kendine has bir
hikmet tasavvuru ve bir adım sonra da felsefe
yapma yolu açar. “Bir şey biliyorsam o da hiçbir
şey bilmediğimdir” diyen tefekkür ve felsefenin
mümbit ortamı olan şehrin sokaklarında dolaşmaktadır Sokrates...

Şehri Dönüştürme İllüzyonları
Ünlü filozof Sokrates “Sizin istediğiniz gibi konuşup yazmaktansa kendim gibi konuşup ölmeyi
yeğlerim...” derken erdemli olmanın yollarından
birini de bize hatırlatmaktadır. “Siyaset”, belli bir
toplumda çatışma halinde olan çıkarların uzlaştırılması faaliyeti, “illüzyon” ise gerçek bir nesnenin duyular üzerindeki izlenimlerinin yanlış değerlendirilmesidir.
Günümüz bazı siyasetçileriyle -iyilerini tenzih
ederek- illüzyonistlerin benzer davranış ve ifade biçimleri dikkati çekmektedir. Bir hakikati
tersyüz ederek nasıl “olmaması gerekeni” yanlışı “mutlaka yapılması gereken” doğru bir şey
olarak kabul ettirme işine pek akıl ermez, ama
olan bitenler bu istikamette gitmekte. Meselâ
“dünyanın en gelişmiş ülkelerinde konutlar, ahşap, kerpiç ve diğer doğal malzemelerden 1 ve
2 katlı yapılmakta ve doğrusu da bu iken” biz
de ucube gökdelenlerdeki konutlar “home ofis”
veya “residence” illüzyonuyla en makbul yaşanacak yerler olarak lanse ediliyor. Merkezî ve yerel
yönetimler bunların önünü açıyor, yeni yetme
muhafazakâr yapsatçılar da “birileri gelir dünyayı değiştirir” şeklinde yarı tanrısal(!) sloganları ile
rantları devşiriveriyorlar.
En güzel yaşanacak mekânlar ayağın toprağa
değdiği, mahremiyetin muhafaza edildiği “bahçeli müstakil evler” iken, idareciler bunları “çöküntü, döküntü, yıkıntı alanları” diye niteleyerek

yıkıp, “kentsel dönüşüm” mucizesiyle çevresi yeşil alanlarla dolu nadide gökdelenle yapmanın
faziletinden ve bu çözümün kaçınılmaz ihtiyaç
olduğundan bahsederler... Hollanda, Belçika
gibi toprak fâkiri ülkelerde bile böylesi yüksek,
iri bina yapma sevdası pek rastlanılan bir şey
değildir. O kadar nüfusu o daracık memleketlerinde gökdelen konut yapmadan nasıl başarabiliyorlar? Ama bizim toprağımızın sadece bir vilayeti oralar kadar olduğuna göre gerçekten “arazi
kıtlığından mı” yoksa “akıl kıtlığından” mı böylesine yanlış şehircilik uygulamaları yapıyoruz?
1.derecede deprem kuşağındaki Marmara Bölgesine nüfusun üçte birini yerleştiren ve ülke
sanayisinin de neredeyse yarısının yer aldığı-yönetildiği bir bölge veya çevre planı tasavvur edilebilir mi? Muhtemel bir Marmara depreminde
oluşacak tahribatın vahametini anlatmaya gerek
var mı? Ama ne hikmetse ikinci, üçüncü İstanbul planları, nüfusu daha da artıracak tarım ve
orman arazilerinin adım adım, çeşitli illüzyonlarla imara açma çalışmaları hızla devam ediyor...
Buna en basit tanımla “kronik akıl tutulması” denilebilir. Sessizlik acı verir. Ama şifadır. Sessiz kalmayı başarabilen mutlaka bir mucizeye şahitlik
edecektir. Hep sorgulamalıyız kendimizi.
Ama bazı siyasetçilerin illüzyonu her şeyin yolunda olduğunu bize çoktan kabul ettirmiş durumda. Bundan böyle kavga “i’lây-ı kelimetullah”
üzerine değil, “ihaley-i rantiye” üzerine olacak.
Muhafazakârlarımız plaj sahnelerini aratmayan
açık yüzme havuzlu bahçeleri ve yüksek güvenlikli halktan tecrit edilmiş sitelerindeki yarı bodrumdaki ya da sitenin en öteki ucundaki üçgen
şeklindeki kısımda yapılan camisinde “şükür”
hatta “vecd” halinde idarecilerimize uzun ömürler dilemekle meşgûller.
Meselenin özeti; işin ehli olmayan ve her konuda ahkâm kesen bazı siyasiler ve onun uzantısı
teknokrat ve müteahhitler şehirlerimizin cennet

tasavvuru yüzünü ve derinliğini alıp götürdüler.
Şehirlerin yaşanılırlığına ve insana gülümseyen
yüzüne dair ne varsa, modern yaşantı biçimi ve
bunun arkasındaki dayatmacı liberal muhafakâr
zihniyet/kapitalizm hepsini hayatımızdan alıp
gittiler. Buralar artık yaşamak için değil, bir tür
mecburiyet icabı araftakilerin sığındığı modern
mağaralardır.
Şehrin meydanı, ticaretin, inancın, sanatın, velhasıl şehri şehir yapan tüm değerlerin meydanıdır. Merkezinde o şehri remzeden ne ise, o medeniyeti bu remzden okumak mümkündür.
Ecnebi isimli alışveriş ve eğlence merkezleri üzerine yerleşip, yükselen gökdelenleriyle gözleri
kamaştıran kapitalizmin modern kaleleri olan
kent merkezleriyle, cami-medrese-çarşıdan oluşan eski şehirlerin medeniyet projesi hiç aynı
olabilir mi? Şehrin kimliği, şehirlilik bilinci bu
manada birbirinin aynı tutulabilir mi?

Yaşadığımız Şehirlerin, Ahlâk ve
Karakterimize Tesirleri
Kimse darılıp gücenmesin, şehirlerimizi kendi
anlayış ve tasavvurlarımızla, kendi akıl ve hezeyanlarımızla, kendi nefis ve egolarımızla, kendi
hırs ve heveslerimizle biz inşa ettik. Şikâyete
hakkımız yok. Kirlerimizden arınmadıkça, moderniteyi başımızdan savurmadıkça asla yaşanası şehirler kuramayacağız.
Günlük hayata ait her bir faaliyetin menşe’i
maddî ihtiyaçlar ile izah edilse de bunların karşılanmasında tercih edilen usûl, tarz, şekil ve yöntemler; din, inanç, ahlâk gibi manevî değerler
tarafından belirlenmektedir. Mimari ve şehircilik
gibi dünyanın en geniş ölçekli faaliyetin icrasında da bu değerlerin tesiri olduğu muhakkaktır.
Bazı mimar ve şehirciler mimari ve şehirciliğin,
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din ile değerler ile bir ilgisi olmadığını ve bunların tamamen dinden bağımsız alanlar olduğunu söylemeleri asla doğru değildir. Siz yüz
binlerce bina yapacak ve şehirler kuracaksınız,
dünyanın görünümünü ve fizikî çehresini ciddi
mânâda değiştireceksiniz, insanları/toplumları
mekânlarla, binalarla, meydanlarla, sokaklarla
bir şekilde etkileyeceksiniz ve bunun inançlarla/
değerlerle bir ilgisi olmadığını söyleyeceksiniz,
kimse buna inanmaz.
Değerler yapılara yansır, yapılara şekil verir. Mimarlar ya da karar verici (müteahhitler, idareler, hükümetler) her kimse artık kendi değer ve tasavvurlarını eserlere, şehirlere yansıtırlar. Proje ve tasarımları onların değer yargılarını, zihniyetlerini, niyet ve
nazarlarını belli eder. Dikkatli gözler mimarideki
bu tercih farklılıklarım pekâlâ ayırt edebilir.
Sadece bir yapı değil birçok yapının içinde yer
aldığı şehirler de aslında “değerler” ile vücuda
getirilmiştir. Bugün Edirne’ye, İsfahan’a, Şam’a
baktığımızda nasıl sadelik, tevazu, adalet gibi
bize ait değerlerle vücuda getirilen İslâm şehirlerini görüyorsak, mesela New York’a, Paris’e,
Londra’ya baktığımızda ya da Erzurum’da ki yeni
toplu konut siteleri ve semtlerine baktığınızda
da bencil, rekabetçi, rant gibi modern değerler
ile meydana getirilen Batı semtlerini görürüz.
Şurası bir gerçektir ki evler yapmak, şehirler kurmak sadece bir inşa faaliyeti değildir. “Bir yapı
yalnızca var olunacak bir yer değildir, bir var
olma tarzıdır.” diyen F. L. Wright hakikate parmak basmış. Evler/şehirler inşa eden aslında bir
düşünceyi, bir geleceği ve bir nesli de inşa eder.
Önce insan şehri inşa eder, sonra da şehir insanı.
Şehirlerin insanları şekillendirdiğini, psikologlar
söylemektedir. Yaşadığımız şehirlerin, evlerin,
mekânların ahlâk ve karaktere tesir ettiği ve gelecek nesillere de tesir edeceği düşünüldüğünde bize ait bir ev ve şehir modeli geliştirmenin
önemi şimdi daha da ortaya çıkmaktadır.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Nerede Hata Yaptık,
Ne Yapıyoruz?
İki yüz yıllık modernleşme maceramız sonunda
dinimizin değişmediğini, lâkin değerlerimizin
değiştiğini söylemek mecburiyetindeyiz. Değerlerinden koparılıp arındırılmış bir dinin ne kadar
kendisi kaldığı ya da değiştirilen değerlerin bir
başka din meydana getirip getirmediği hususu
ayrıca ihtisas sahipleri tarafından açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu cevap belki de pek rahatlıkla
“-Modernlik İslâm’a, İslâm da modernliğe mâni
değildir. “ diyebilen Müslümanlara nerede durduklarını hatırlatmış olacaktır.
Mimarinin, dolayısıyla şehirlerin değerlerle üretildiğini söylemiştik. İslâm mimarisini meydana
getiren değerler, kaynağı Kur’an olan adalet,
tevazu, sadelik, fânilik düşüncesi, mahremiyet, hürmet, emanet şuuru gibi birtakım yüce
değerlerdir. Günümüzde bu değerlerin yerini
lüks, konforlu, keyifli, pahalı, büyük, gösterişli,
görkemli denilen ve dinin asla tasvip etmediği
birtakım seküler (dinî olmayan) değerler almıştır. Bunların bir değer olup olmadığı meselesi ise
ayrı bir bahistir.
Değerler değişince tercihler değişmiş, tercihler
değişince de beklentiler değişmiştir. Geçmişte
bir evden beklenen; sükûnete müheyya bir yuva,
günahlardan korunmaya vesile bir sığmak, iyi
komşuluklarla cennetin kazanılabileceği manevî
bir atmosfer olması beklenirken bugün bunların yerini bambaşka dünyevî beklentiler almıştır.
Ev artık yuva değil mal, bir ticarî meta, gerekirse
ânında değiştirilebilecek bir yatırım portföyü olmuştur artık. Evler etrafa karşı bir prestij mekânı,
güç ve kudreti kanıtlama aracıdır. Yine ev, eşyaların ve dekorasyonun sergilendiği teşhir salonu ve
ne kadar zevk sahibi olunduğunun ispat edildiği
mekânlar hâline getirilmiştir. Lâkin bütün bu yeni
tercihler ahlâkî olmadığı gibi insanı yücelten değerler de değildir.

İslâm’ı bir hayat nizamı olarak kabul eden Müslümanlar eğer İslâm’ın değerleriyle evler ve şehirler kurmak isterlerse, en başta bugün insana
azap ve sıkıntı veren, ruhunu bunaltan, hayatı
çekilmez hâle getiren ve insanda yaşama ümidi
ve neşesi bırakmayan modern şehirlerin müsebbibi, kaynağı ve dayanağı olan modernizmi ve
onun ekonomik sistemi olan kapitalizmi reddetmeleri kaçınılmazdır. Aksi takdirde hem modern
olalım, hem modern apartmanlarda, sitelerde
oturalım, hem modern şehirler kuralım, hem şehirlerimiz zenginlik üretsin, hem biz de bu zenginlikten paylarımızı alalım ve bunun yanında
hem Müslüman olalım, hem Müslüman kalalım,
hem mutlu, huzurlu, olalım, hem sağlıklı olalım,
işte bu mümkün değildir. Modern olan her şeyi
sorgulamanın bugün vicdan sahibi herkesin bir
görevi olduğunu düşünüyorum.

Değerler ve Tercihler Ekseninde
Erzurum Projeksiyonları
Neyiz? Nereye gidiyoruz?
İşte her gün içimizde kilitlenen sual… Yollarında dolaşırken, camilerini gezerken, çeşmelerinin
sesini dinler ve ağaçlarının hışırtısında düşüncemi uyuştururken bu suallerin cevaplarını, velev
müphem bir ürperme şeklinde olsa bile, kendimde duyduğum için Erzurum’u seviyorum. O içimizdeki aydınlığın aynasıdır. Bu aynaya benzerlerine baktıkça sanatımız ferdî bir hüner veya küçük
bir hülya olmaktan kurtulacak, hayatın mucizesi
olan devamı kendimizde bulacağız. Mimarimiz,
resmimiz, romanımız ve şiirimiz bizim olacak.
Erzurum, şimdiye kadar sakladığı el değmemiş
mazi rüyâsıyla konuşan en geniş davettir.
Bir milletin karakteri, huyu o milletin duygularının kaynağını gösterir. Bu hissiyatı en güzel bir
biçimde ruhlara, gönüllere taşıyacak olan da o
milletin millî dilidir hiç şüphesiz. Yani dil, bir tür
yansıma alanıdır. Milletlerin huyları farklı olduğu
gibi dillerindeki belagat da o oranda farklıdır.

Erzurum, bir adıyla var; bir de kendi adı ve
hacmine sığdırdığı geniş manalar ifade eden
“mefhum” larıyla var. Şöyle ki: Erzurum kimin?
Erzurum, meta olarak kime aittir? Hangi feyizleri içinde barındırmaktadır? Bu noktadan bakıldığında “bakış açısı” kendini ortaya çıkarıverir. Erzurum’daki zamanların nasıl ve ne şekilde sunumlandığını bilebiliyor muyuz? Acaba
geniş ovalarında koyunlarını otlatan bir çoban
için Erzurum da zamanı şimdi yaşamak ne ifade
eder? Yakutiye’nin, Çifte Minareli Medrese’nin,
Ulu Cami’nin, Abdurrahman Gazi’nin toprak
zemine konuşlandırılmış mücerret haline bakan bir İngiliz, bir Fransız O’nda hangi zamanı
yaşar? Bu istifadelenmeyi hangi kuvvet, bu insanların âleminden koparıp alabilecektir? Düşünün bir kere. Erzurum, kimle bağlı? Erzurum,
belki de bütün zamanları derleyip “Hulâsatü’lHakayık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî”
de ve “Beş Şehir ’in” musikisine tahvil eyleyen
Tanpınar’ın Saltuklu’sunda, Osmanlı’sında gizli.
Dimağımda; dört mevsim, üç zaman, pek çok
renk, desen ve musikiyle örülü bu şehir, aydınlıklar havzı gibidir. Üzerine yakışan ve geçmişten bu güne değişmeyen o zarif elbisesiyle,
serin bir sükûnetle, kat kat gümüş şafaklar kuşanır. Erzurum’a bu aydınlığı, bu asıl ve ebedî
ziyneti bahşeden bir kudret olmalı.Bu iklimin
insanı, “şimdi”yi geçmişten beri gelen bin bir
çeşit desenle yaşar. Gündelik koşturmaların
arasında bunalan her fâni, şayet, gözlerini
kalbinin ve rûhunun emrine vererek bakarsa,
karanlık odasına peş peşe pencereler açılır.
Erzurum’un atmosferine nüfuz eden o rûhanî
kokuyu ve toprağına taşına ince bir hüzün katan o gizli ney sesini işitenler, hâlen nice ilhamlar yağdığını kolaylıkla fark edebilir. Ve hâlâ
pek çok yönüyle capcanlı duran bir tarih dibacesinde kendilerinin de bir desen olduğunun
idrakiyle mest olurlar.
Erzurum’da hâlen; sırmalı, mavi ve yayla kokulu bir zaman kumaşı dokunup durmakta, biliyor musunuz?

77

İpek Yolu Medeniyetleri

Bir ulu ki dalları göğe direk... Kökleri bir sarmış ki
toprağı ilmek ilmek. Bir bereket almış ki şühedâyla
domur domur, bir bezenmiş ki yeşilin en alımlısından güzelim, uğruna can verile..

ŞEHİR VE EDEBİYAT

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

Nesir Dalında İkincilik Ödülü

Böyle bir yurt kutlu mu kutlu... Sevdalıları, yoluna
canlar sermiş; kanı tere karmışlar. Yüz yıl, bin yıl...
Toprak öz mimarîmizin mührüyle kendini bulup,
boy boy yeşererek vatana dönüşende varılmış tadına birliğin, dirliğin. Milletim, devletliğin bilip;
o zaman bir güzel kuruluvermiş tarihin en yüce
mevkiine. Yeşil de o kez bulmuş Bursa’da tonunu.
Her fidanı bin umut olmuş atama Uludağ’ın eteklerinde, doruğunu doruğuna boy atmış.

Ya şimdi, ya şimdilerde?..

I/ şerâre (pervane, anka, bulut)
Ey varoluş menkıbemin kutlu durağı ve aziz coğrafyası!

Bengisu Sümeyye POLAT

Ferâhfeza Makamında
Bursa Mektupları
Toprak çatlam çatlam... Tohum kabuğunda kurudu kuruyacak. Börtü böcek bir yudum suya hasret,
ekinler başağa ermeden yanıkken; hepten aleve
kanmış bir haziran sonu varılmış karara: Ve bir
göçtür başlamış; uzun, zor, çileli..
Tâ otağ kurulanda Malazgirt’te durulup, Bursa’da
atılmış toprağa tohum, özü Asya, can suyu
Anadolu’dan... İşte öylecesine serpilip boy atmış
yüzyıllara bir ulu çınar.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Göğüs kafesime çarpıp düşen kelâmın haysiyeti,
aşkınlığımı; aşkınlıkta ise, kendi değer ve benliğimin yeniden keşfe muhtaç olduğunu hissettiğim bir sezgi ile yazıyorum bu mektubu size…
Gerçi bilinç, endişe ve hamiyet tufanına dönüşmüş koca bir dimağ imişcesine, kurgulayıp, kurup ve bina ettiğim tarihî serencamınızı temâşâ
ve murâkabe edince, kendimi çok küçük, beceriksiz, ruhsuz hissediyorum. Taşlarınızı yontan
ustaların çekiç seslerini duyar gibi oluyorum.
Dilsiz taşlara ruhunu işleyip konuşturan maharetli elleri düşününce, ellerimi gizliyorum...
Konuştuğum sözlere, kalb ve kafa izdivacından
doğmuş vâridât tezkiyesi; yazıp-çizdiklerime de
gönlümün sesi diyemeyeceğim. Her hâlimde ayrı
bir ukalâlık, ritimsizlik ve dağınıklık var. Bulunduğum yerden uzaklaştım, ama mevhum hedefe de
asla ulaşamadım; sürüm sürüm yollardayım; ne
dizimizde derman kaldı ne irademde fer. Azmim
iki büklüm, kanatlarım kırık, yol-iz bilmezlerin

gurbet, hayret ve dehşeti içinde “bir kapı!” deyip
inliyor ve vicdanımda “siz mi geldiniz?” şeklinde
değerlendireceğim bir emare ve bir işaretin yankılanacağı “eşref saati” bekliyorum.
Böyle bir biliş ve itiraf sürekliliği, beni bir yandan
o buyruğa en yakın noktada tutarken, aynı zamanda, kendi nisbî varlık boyutumu fark edişimin eşiklerine de getiriyor. Bu ele avuca sığmaz
evrensel gerçekliğin sınırsızlığı, yumuşaklığı,
çerçevesiz oluşu tılsımlı bir rüyâ ve perspektif
atmosferi sunuyor bana...
İnsanı yaradılışı itibariyle diğer varlıklardan farklı kılan, daha doğru bir ifadeyle sınırlayan ve ona sınırlı
ve eksik bir güce sahip varlık (kul) olduğunu sürekli
olarak hatırlatan iki temel olgu zaman ve mekândır.
İnsan bu iki kayıtla, bağla sınırlandırılmıştır.
Kur’an’a göre her nesnenin bir dili vardır, evrendeki her varlık zikir hâlindedir. Şehirler de bu zikir
hâline karışıp, o nesnelerin iç sesini yansıtmak gibi
bir imtiyazı elde edebilmektedirler. T.S.Eliot buna
“imtiyazlı zamanlarımızın titreşimi” demektedir.
Ey zamanı sağıp, zamanı süzen şehir!
Bu satırları yazdığım andaki hâlet-i rûhiyem,
hiçbir sözü beğenmeyen bir duyuşun ikliminden gülümsüyor. Kozmolojik merak düşüncesi
ile oluşturulmuş “Ptolemios”un dünya odaklı “Galileo” ve “Copernicus”un güneş merkezli
düşüncelerine karşı sizin “yaratılış” ve “hikmet”
odaklı bir kültürel algı biçimi üzerine oturtulmuş servinâz varlığınızla kıvranan kelimelerimi
eklem yerlerinden parçalayıp ve hiç duraksamadan, kendi nazargâh’ıma saplayabilirim şu
an. İşte lâmbamın ışığında dönen eski pervane
tanıktır buna.
Biliyorum, içimdeki duyuş, anlatma isteğimle
alay eder gibidir. O duyuşun üzerine titremeyi,
size olan aidiyetimin teminâtı bilirim.

İnsanın, duygularını ifâde kalıplarına sığdırabilmesi ne zor şeydir. İnsan, niçin söylemek ve
yazmak ister? Niçin hiçbir sözü beğenmeyecek
duygu tonlarını, sukûtu ve tefekkürü bâldaş bilen inanç cennetini, illa ki ifâde etmek ister. Yalnızca yaşanan bir rûhânî hayatın, hangi gönülde
ma’kes bulacağını merak ederiz? Ve neden gönül,
yaşayanlar, arasında, var’la yok arası bir akşamüstü belirsizliğinde, ne oldurur… Ne öldürür?
Heidegger’in tespitiyle, var oluşun tam bir günlükleşmesi, kişiliğin anonimleşmesidir yaşanan... Herkes, her şeydir, ama sadece kendisi değildir... Her
şey tek boyuta indirgenmiş olup, sayfalar üzerindeki çizgiler gibidir insanının hayatı; kaygısız, heyecansız, tapınmasız, özlemsiz, göklerden uzak...
Âh, işte bu noktada terlemeler bastırıyor.
“İnsan, başlangıçların başında belirlenmiş bir kader
çevriminde yürür”, demektedir semavî dinler. Her
şey bir hayâl, her şey bir akış ve sonsuza değin bir
dönüşümdür. “Samsara Tekerleği”nde biçimden
biçime geçiştir; tâ ki, “Mutlak’ın kendisi oluncaya
kadar” diye, feryat eder vedâlar. İnsan, öteler ötesinin, bu noktada ışıyan bir yansıması, bir izi, bir
şavkı, der mistisizm... Ya da, ilahî ve aşkın sevginin, kendine vurulmuşluğunun ve tutkusunun bir
eseri, bir meyvesi. Modern çağlardaysa, insan, ya
Mutlak Ruh’un mecbur bir aracı, ya da maddî alt
yapıların bir uzantısı; sosyal ve maddî bir şey’dir.
Bir başka görüşe göre de, kendi özel konum ve
misyonu sebebiyle, “bir damla endişe” ya da tarihin kalbi: “Şehit”... Öte yandan eylem yönüyle
bakıldığında insan, “konuşan bir canlıdır”, “ekonomik bir varlıktır”, “imâl eden bir varlıktır”, “düşünen
bir varlıktır”, “felsefe yapan bir varlıktır”, “tapınan ve
bağlanan bir varlıktır”... ve... ve... Denilmiştir... Her
biri bir gerçek payı taşıyan bu ifâdeler yanında,
“İnsan, şehirle ilgili, şehre ayarlı bir varlıktır” ya da
“mütemeddin bir varlıktır da” dersek, bu daha somut bir çerçeve çizmektedir bize…
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Hangi ifâdelerle tanımlarsak tanımlayalım, birey
olarak insanın değer imkânı, şehirlerin varlıklarıyla çerçeveli... Şehirlerde, değerlerin üretildiği
veya tüketilip katledildiği coğrafyalar... Ya da,
“Şehirlerin tarihî ve kültürel değerleri, bağrında
barındırdığı, damarlarından emzirdiği insan ve
insanî değerlerle atbaşı seyreder” dersek daha
mı gerçekçi oluruz acaba? Bir başka ifadeyle, bir
yerin değeri, orada oturanlarla kaim... “Şerefu’lmekân bi’l-mekîn” denildiği gibi...
Hangimiz, hayat sürecimizin şehirlerin hayat ritimleriyle atbaşı gittiğini yadsıyabilir ki zaten?
Hangi insan, büyük şehirlerin, geçiciliğe ve
zaman-mekân sınırlı oluşlarına direnmiş büyük
ruhların hayat usaresi salgılayan yediverenler
olduğunu görmezden gelebilir? İşin özü ise,
insanlaşma ve medenîleşme süreçlerinin odak
noktasında, tarihin etkin gücü “insan” bulunduğu için, bir şehrin tarih, bellek, keder ve sevinç,
varlığı algılayış ve duyarlılık düzlemlerinde kendi şehirle ilgili kimliği ile barışık ve bütünleşmiş
insanların omuzlarında, kafa ve gönül ummanlarında yükseleceği gerçeğidir.
Şehir, kadim zamanlardan beri bir cazibe noktasıdır. Sözler, fikirler, yeni haberler ve elçiler buradan
dağılmış uzun menzillere. Sözü buradan taşımışlar
dört bir tarafa. O, iki ağızlı bir kılıçtır aslında. Bedenine köklerini salmış olan faziletler, üstünlükler,
güzellikler yanında, kötülükler, günahlar ve isyanlar da, şehrin ikinci yüzüdür. Akıl, gönül ve toplum
kahramanlarının yanında, şehrin ikinci galerisinde de, fert ve toplum olarak ikinci boyutu yer almaktadır: Fücur boyutu... Bir yanda Havariyyûn ile
Muhacirûn ve Ensar, diğer yandaysa perîsîler ve
Sadukîler ile Müşrik Kureyş...
İnsan şehirdir, demişler. Şehri konuşmak, hayatı
konuşmaktır. İnsan oluşumuzun peşinden getirdiği nisyanımızdan mıdır bilinmez, bizim o nankör
hafızamıza karşın şehir; taş taş, sokak sokak, abide
İpek Yolu Medeniyetleri
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abide, hatta damar damar ve hücre hücre bir hafıza kesilir, bir “kayıt” ve “sicil”, “vefa” ve “mürüvvet”
simgesine dönüşür, gece gündüz, biteviye...
Görüyorsunuz ki, ilk ve son söz yok. Devam
eden anların bölünmezliğinde sürüklenenler
var. O anları, “dem bu dem” esprisi ile avuçlarında tutan ezel ve ebed talihlileri var. Ve hep bu bilinmezlik sisinde yürüyen kadim cümleler var…
Bu kadim cümlelerin “vehm-i gümân” ikliminde
şimdi kaç güneş saklıdır kimbilir?
II/ riyâzât (papirüs, tüy, mürekkep)
Ey rûhanî kokusunu, toprağına ve taşına katan şehir!
Herşey, sırmalı, yeşil ve ipeksi mağfiret ikliminde
başlamıştı. Zaman durmuş, ışık sönmüş, ses kesilmişti. Sekerâtın son anı gibi bir hâldi bu. Tabiî
bir hâdisedir ki, bu hâli sizde hayatınızın içinde
gördünüz. Belki görüp geçtiniz; belki sevdiniz.
Belki de onlar, size bir şey söylemediler. Belki, “‘Bu
şârda hayâllerin haddi vü şümarı yok” mısrasını
kanatlanamamanın ıstırâbını duyarak dinlediniz.
Şimdi ben, kırılmış bir papatyanızın taçyapraklarında bir ömür saran hüznünün kucağında karar
kılmışım. Hâlbuki ömrüm, nice isimsiz çiçeklerin
dil açtığı bir güzel bahçeydi. O bahçenin bahçıvanı -bahçıvanları-, fıskiyeleri, gökleri, sağanakları, elleri vardı. O bahçede kuşlar, bir bilinmez
Ney’in başpâre’siyle öpüşürlerdi. Sanki bahçıvan,
renklerle o Ney’in ilahi sesleri, bu kuş kümelerinin
uçuş ve gülüşlerinde; anne kuşların, yavrularına
hayatı öğreten, sevmeyi öğreten kanat ve dil açışlarında bulmuş, ömrü ve gönlü demek olan eserine, onu vazgeçilmez bir unsur olarak koymuştu.
Hiçbir şehrin kubbeleri ve o kubbelerin üstündeki gök kubbe sizin ki kadar cömert değildi. Hiçbir
şairin başı, hiçbir şehirde siz de olduğu kadar ilham sağanakları altında değildi. Hangi şiiri bıraksanız yersiz yurtsuz, gider sizi bulurdu…

Akif, ufukları çınlatan lâhûti sadâsıyla, Devlet-i
Aliye’nin en aziz hatırasının işgale uğrayınca
yazdığı “Bülbül” manzumesi, sizin ömürlük mateminizin özetlerinden biriydi. Tanpınar, kuşatan
zaman’ınızın, teferruattan tamamıyla arınmış ve
çok hususî renklerle boyanmış soyut bir tablonuzu çizmişti. Emir Sultan, Ahmed-i Dai, Süleyman
Çelebi, Ahmet Paşa, Lamii Çelebi, Üftade, İsmail
Beliğ, İsmail Hakkı Bursevî’yi, tahayyülünüzün
gülleri arasında, “Yavrum(m)”, “kuş(um)” kelimelerinin sıcaklığıyla bağrınıza bastınız. O zaman, siz
de yediren, içiren ve seven bir “anne kuş” oldunuz.
Belki… Bu belki’ler bir temenni saklıyor. Ve sanki
bir olmaz’ı olur görmenin ümidini davet ediyor.
Belki, sizi davet ediyor. Çünkü hayat ne kadar çılgın ve biz, ne kadar esiriz… Bilemezsiniz.
Sağnaklar altında sırılsıklamım. Menzil ötelerde
kaldı. Sevdiğim bahçeleriniz “modernitenin çizmeleri” altında inliyor. Şimdi o bahçeler, hiçbir
çiçeğin gülümsemediği bir mevsimde, yanıyor.
Ve bahçeleri çiçeksiz, arısız ve siz’siz düşünemeyen ben, zonklayan beynime söz geçiremiyorum. Beynim, artık kendi gurbetini, bu kurak
iklimden kaçmak isteyişini, şu sızıl sızıl zonklamalarda duyuruyor. Ah -Diyorum - Şu sağnaklar
eski sağnaklar olsaydı.!
Siz yağmurları severdiniz. Çünkü aziz coğrafyanız, çınar dallarının huşû dolu gölgelikleriydi.
Gönlünüz, bereketli yağmurlar gibiydi. “matemlisiniz!” demeye dilim varmıyor. Lakin biliyorum:
Artık toprağınızın yağmurları da değişti.
Siz yağmurları severdiniz… Yağmurlarınız, harflere sığmayan bir nimet-i ilahiydi... Gökyüzünüz,
ağlıyor mu, gülüyor mu? Farkedemezdik. Fakat
o, her yağmur sonrasında ışıl ışıl binlerce gözün
ışığını ve ebemkuşağı’nın sihirli halkasını, ufkunuza, delice zevk alınan bir hayatı yudumlamamız için koyardınız. O zaman, kuzular başka tür-

lü meler, anneler başka türlü güler, toprak başka
türlü kokardı. Siz, rüyâ kadar güzelleşirdiniz!..
Siz, uzviyetimde bir parça, irademde bir yaprak,
hayat ve hâtıramdan bir kıymet durumu ile gelişerek enginleşip, şiir, musiki, zafer ve tarihle
örülmüş devirlerin arasından akıp, giderdiniz…
Oysa benim için, geçmiş, gelecek ve bugün, bir
vâhidin değişik buudları mâhiyetindeydi. Ben, biri
asıl, diğerleri tâlî zamanın bu farklı derinliklerini iç
içe duyar ve zevk ederdim. Ne var ki, ruh ve mânâ
köklerimden birer nokta, birer çizgi sayılan sevgi
medeniyetiyle yegâne belde olmakla müftehir ve
Uludağ’ın karşısına “hüsn ü ânınızla” yerleşmiş olan
satvetli geçmişinizi daha derince duyar ve gelecek
adına ortaya konan azim, gayret ve kararlılıklarla
âtîniz daha ümitbahş bir hâl alırdı ben de.
Zannediyorum ki içimin sesini dinleyebilenler de
bu intizarımı duyabilirler. Gerçi sinem her zaman
gamla çarpıyor; şimdilerde bir damla yetecek gibi
taşmasına. Ama ben, yıllar var ki her sabah gerçekleşeceğini umduğum emellerimin üzerime
düşen gölgeleriyle uyanıyorum. Her gün ufuklar
aydınlanırken, yorgun gözlerimle uzaklarda beliren nice karaltılarda bıkıp usanmadan emellerimi, ideallerimi heceleyip durdum ve ürperdim;
hem de her gün biraz daha hisli, biraz daha gergin, biraz daha dâüssıla edalı...
Ey tarihiyle nazlanan şehir!
Evvelzaman; siz de parıldayan âsûde bir yıldızdır. Seferler ve cenklerle geçen hareketli yıllar,
asırların içinden kopup helezonik bir vakumlamayla sizin kutlu kubbenizin altında toplanırdı.
Rûhanîyetli toprağınız da yatan Osmanlı padişahları için ölümü bir mükâfata dönüştüren ve onlara “bir evliya talihi yaşatan” mânâ bu olsa gerek.
Heybetiyle yükselen, semavatla her an buluşuyormuş hissi veren merkadlerinizin başucunday-
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ken düşünmeden edemem; sandukaların kapakları bir an için açılıp da ecdat rüyalarında mahfuz
gülbanklar, naralar, tekbirler ve tehliller bu berrak
sessizliğin kristal çehresini damar damar çatlatır
mı bilemiyorum? Zira, Osmanlı meliklerinin atası olan Osman Gazi ve evladından mülk tahtında
oturan beş şöhret sahibi padişah sizin sinenizde
vefat etmişlerdir. Zahiri celâlin dışında ilahî ikram
vaki olup nice evliyanın kâmilleri sizde vücut bulmuş ve irşad seccadesine oturmuştur; Emir Sultan, Molla Fenari, Üftade, Somuncu Baba, Abdal
Murat, Abdal Mehmet, Ahmet Gazi, Süleyman
Çelebi ve daha nice sayısız mânâ erini; Ulucami,
Altıparmak, Timurtaş Paşa, Okçubaba Türbesi,
Tophane… Abdülhamit’in Saat Kulesi, İzmir Yolu,
Nilüfer, Barbaros, İncesu Çekirge, Kükürtlü, Kızıklar, Kaplıcalar, Çakır Hamamı, Heykel, Fomara ve
Şehreküstü, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Emir Sultan
ve Yeşil Türbe, Muradiye, Tophane, Teleferik, Uludağ, Milli Park, İnkaya Çınarı, Türbeler ve camileriniz küllî bir rüyânın cüzleri olarak, mukimlerinizi
rengârenk düşlere sevk etmektedir.
Etrafınızdaki ıhlamur ve kestane ağaçlarının
hışırtısı, şeftali bahçelerinizin tatlı esintileri,
rüzgârlı yamaçlarınız, cumbalı evleriniz, balkon
çiçekleriniz ve parklarınız, kol kola yaşayan çarşı,
pazar ve dükkânlarınızın dipdiri nefesleri, Kapalı
Çarşınız; havlucular, ipekçiler, çeyizciler, kuyumcular, attar’larınızla gelecek zamana gülümsemekten hiç geri durmadınız.
Yahya Kemal, Süleymaniye için “bir zaman hendeseden abide zannettimdi” der, evet sadece
malzeme, şekil ve renkle bir şaheser oluşturulamaz. Onun bir “mağfiret iklimi” olabilmesi için
hepsinin bir bütüne ulaşması birliğini duyurması gerekir. Yine Tanpınar sizin maddî kimliğiniz oluşurken “Cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet
ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri
bir ruh imânları vardı.” Derken de biraz da bunu
kastediyordu. Aziz coğrafyanızın müstesna bir
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parçası olan Ulu Cami; şadırvanından kalbe dolan ferahfeza su sesiyle, göze gönle şifa veren
nefis celi hatlarıyla ve rûhu kanatlandıran mücerret Kur’an kokusuyla pek az yerde rastlanan
bir rûhaniyet sunar. Estetik endişeyle âdeta ruh
giydirilmiş gibi duran taşlarınız, mermerleriniz,
ahşaplarınız, hatta çinileriniz ve yazılarınız, velût
bir aşk havuzunda yoğrulmuş; birbirinde eriyen
parçalarınız kendi nizâmını bulup yamacın tabiî
iniş çıkışlarıyla birleşmiş; nihayet her unsur, harika bir nispetler ve hacimler manzûmesine dönüşmüştür siz de. Allah’ın birliğine inanan mukimlerinizin ruh bütünlüğüdür ki güzelliğinizi,
sağlamlığınızı ve faydalarınızı birleştiren altın
ölçüleri bulabilmiştir. Sanki yüzlerce yıl yaşamış
bir tek mimar, ömürlük arayışı içinde, selvilerinizden çınarlarınızdan, çiçeklerinizden çizgiler
almış, dimağında yoğurmuş da tecessüm ettirivermiş sizi. Çoğunda en sade malzemeyle yetinmiş. Buna rağmen hatlarınızda, oranlarınızda,
renk ve süslemelerinizde bir iç aydınlığı vardır.
Güneşte olağanüstü renkler alan mermerleriniz;
içimizi gönlümüzü ferahlatır. Ve dinî duygularımızın mücessem biçimleri camileriniz, bizlere,
Allah’ın birliğini hatırlatır.
Mânânın yüceldiği bir yerde tuğlanın kırmızısı,
kubbelerin parıltısı ve yeşilin ferah veren yüzü,
birbirlerine öyle bir gülümser ki, artık sizde sanatın inceliklerini aramak divânelik olur. Zîrâ
sîneniz, tabiattaki ilâhî sanatla, insan aklına verilen estetik anlayış birbiriyle bütünleşmiştir. Estetik endişeyle âdeta ruh giydirilmiş gibi duran
taşlar, mermerler, ahşaplar, hatta çiniler ve yazılar, velût bir aşk havuzunda yoğrulmuş değerlerlerinizle Anadolu’da, bir başka şehirde rastlanmayan bu şehrâyin, aklıselim ve zevkiselim bir
his ile ve anbean oluş hâlinde “ikinci bir zamana”
bağdaş kurmuşsunuz.
Sizi nasıl okunmalı? Her türlü tartışmadan önce
bu soruyu çok önemsiyorum. Çünkü bir metni

okumak, onu “yeniden” üretmede esastır. Metin okumanın, böyle bozan, söken ve yeniden
kuran bir yönü vardır. İnsan-çevre ilişkisini en
temel düzeyde hiçe sayan bu modernlik tasavvurunun ürünü çarpık şehirleşme aynı zamanda bunun gerisindeki yönetici aklın toplumla
kurduğu ilişkiyi/iletişimsizliği ele verir. İnancın tezahür etmediği bir ortamda rasyonalite
de ortaya çıkmıyor. Günümüz şehrini yeniden
dengeye kavuşturmak için tabiata cari olan bu
ölçüleri hayata geçirmek gerekiyor. Otoriter zihinlerin marifeti olan benzeştirilmiş biçimlerin
diyarı şehri, bu ölçüler ışığında restore etmenin
yolları aramalıdır. Ama bunun için her şeyden
önce insandan işe başlamak gerekiyor. O halde, şehirleri insanın yaratılışı ve amacına uygun
bir hale getirmek, bir kurtuluş problemidir. Bu
mecburiyet, zamanın, tarihî ve geçmişe ait yüzünün silinerek, şimdi ve gelecek diye iki boyuta
sıkıştırıldığı, özgün kimliğimizi ve varlığa bakışımızı tayin eden geleneksel ve kültürel değerler
şemamızın mütemadiyen tahrip edildiği, sürülmek istendiği; iç mekânımızın yok edilmeye çalıştığı günümüz zaman kesitinde kendini daha
bir hissettirmektedir. Bu bağlamda, geleneksel
kültür dokusu kadar, mimarî dokumuzu da,
bunalımları önleyecek biçimde tasarımlamak,
insan bütünlüğünü zedelememek, kendi hayat
anlayışımızla birlikte tarihî birikim ve perspektifi
de şehirlere yansıtmak, bu medeniyetin insanı
olarak, boynumuzun borcu olmalıdır.
Ey mutlak bir şiir metni olan şehir!
Bir şehri “hakk-el-yakin” yaşayan insan, başkalarına söyleyecek sözü, dinleyecek kulağı, sevecek
kalbi, medeniliğin gereğini yerine getirecek donanımı olan insandır derler.
Siluetiniz, safvet tayflarından giderek uzaklaşsa da ben yine şiirsel ve pastoral bir üslupla bir
pervane gibi anlam prizmamda ki sûretinize ko-

şuyorum. Gecelerinize akıyorum. Ama daha çok
ruhunuzun ölümsüzlüğüne. Yıldızlarda hep arkamdan geliyor; hayat, mavi bir fincan kırığı gibi
suskun ve zaman da gevşeyerek yayılıyor. Bütün
sevgililerin çölde ayak izleri varsa da, aslında her
şey bir ân’da yitirilmektedir.
Kımıldayan, nefes alıp veren; “Ateş-i Suzân”ınızın
kılcal damarlarıyla siz; hem yeni güç geometrilerinin hem de yeni oluşum momentlerinin bütün
potansiyellerini bizzat kendi içinizde taşıyorsunuz. Bu anlamda, hâlâ benim için çetrefilli bir metin olma özelliğine sahipsiniz.
Ben de, o ateş-i suzânınızın semtini bilmeden
yanmak istiyorum.
Siz, “Malike’l-Mülk zü’l-Celâl ve’l-İkram” isimlerine
mazhar bir şehirsiniz.
Siz benim için bir sîne’siniz ey asil şehir, bir melce’siniz!

III/ murakabe (ipek, aşk, alev)
Ya şimdi?
Şimdi; mükemmel geçmişiniz; modern olanın,
yani bir anlamda betonların, asfaltların, otomobillerin, cep telefonlarının, internetin ifsadı arasında
giderek retorikleşmektedir. Bunca mefsedet arasında sizi anlamak ve anlatmakta mümkün mü
bilemiyorum? Size karşı bazen bir yabancı tiradı
sergilenmekte; umutlar, hayaller hep mükemmel
bir gelecek için tehir edilmektedir.
Yüreğinizdekileri tarihinize gizlemiş; ruhunuzu
herkese göstermemeye ant içmişsiniz sanki?
Siz, tarihin bir hülasası gibi iseniz de derine inildiğinde ince ve zarif nüanslarla ondan farklısınız
ve onun mütemmim cüz’üsünüz. Bütün şehirler
gibi size de yakından bakıldığında, ilk görünen
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şeyler bir takım mekânlar ve yapılardan ibaretsiniz. Sizi uzaktan temaşa ettiğimizde ise sizin
siluetini fark ederiz. Gerek bu siluet ve gerekse
mekânlar bu gün bize pek fazla bir şey söylemez,
çünkü günümüzde siz, sisler veya küller altındasınız. Çünkü bugün toplumumuzun ma’şeri şuuru ve zevki, puslu ve dumanlı bir iklimin etkisindedir; net ve berrak değildir. Kısacası ne bizde
sizin medeniyetinizi fark edecek basiret, ne de
siz de o eski ihtişamlı medeniyetini kendi zarif,
asil ve mütevazı çizgileri ve tavrı içinde sergileyecek takat kalmıştır.
Ey asil şehir siz, yalnız kendi yazgınızı mı sırtlanmışsınız?
Hayır; bence siz, iç içe, üst üste... Kaderler yumağısınız...
Hâlden hâle, ândan âna tahavvül eden tarihin
gelgitlerin de, bir kum saatisiniz...
Bir yandan, varlık ayinesine yansımış veya yansıtılmış yazgınız tamamlanır, çizgileriniz nakşolunur,
zamanınız ilerler. Bir yandan da her bitişin ânında,
yeni başlangıçlar, taçlanmalar; özel ve mahrem
kaderin gergefine ilmiklenir durursunuz...
Şu demek ki, şehirler içinde oturanların,
sâkinlerinin aynasıdır. Sizinde eski halinin, bugün
neden bize daha “insanî”, bugünkü oluşumların
da neden daha mekanik ve “gayri insanî” göründüğünün açıklaması da galiba burada yatmaktadır. Bir Karaçelebizade Abdülaziz Efendi’nin
sizin bağrınızda “eşk-i çeşmiyle”, gözyaşları döke
döke Uludağ’ın gümrah ormanlarından bulup
şehre getirttiği sulardan içenlerden sadece dua
istemesini düşünün, bir de bugünün tamamen
piyasa mantığına teslim olmuş üreticilerini. Bu
iki insan tipinin ortaya koyacağı şehirlerin “aynı”
ya da “benzer” olabileceği tasavvur edilebilir mi?
Kendisini gizlemeye, mahviyetkârlığa, tevazuya,
mahremiyete dayanan bir toplumsal düzenle
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kendini ispatlamaya, gurura, yarışmaya, rekabete dayanan bir toplumsal düzen, şehirlerde
ortak noktalara parmak basabilirler mi hiç? Sonuç olarak iki farklı insan tipinin iki farklı şehir
görünümü çizmesinden de görülüyor ki, insan
ile şehir arasında gerçekte zannettiğimizden de
kuvvetli ortak bağlar mevcuttur.
Sizin bir ulu rüyâ şehri olmanız ve melekler ile
ülfet eden insanlarının yani Bursalıların varlığı,
yirminci asrın ortalarına kadar devam etti. Siz,
bir ulu rüyâlar şehri idiniz, çünkü rasyonalitenin
düzenli, mihanik ve dar kalıplarına hiçbir zaman
sığmadınız, onun istediği kaidelere uydunuz
ama kendinizi asla onlarla sınırlı hissetmediniz,
melekler âlemine giden yolları her dem açık
tuttunuz. Bu sayede özellikle yabancı gezginlerin hatıralarında ortaya çıkan esrarlı, bazı kereler korkutucu fakat anlaşılmaz bir masal şehir
doğdu. Çünkü siz kendisine sadece akıl penceresinden bakanlara bir sır vermiyordunuz. Sizde
yaşayanlar ve sizde ölenler ise batılı gezginlerin
idrak edemedikleri derin ve geniş bir huzur ve
sükûn neşvesi içinde idiler. Bu, ecdadın dönüştürdüğü ve asırlar boyu işleyerek vüs’at ve ihata
kazandırdığı şehirdiniz.
Sonra kader değişti; yirminci asrın ilk yarısında
masal şehir kavramı unutuldu, bu kavramı hayata
geçiren kurumlar ortadan kalktı ve melekler ile ülfet eden insanlar, aranızdan çekilmeye başladılar.
Bu yıllarda ülkede ve şüphesiz siz de, eskisinden
farklı bir medeniyet tasavvuru hakîm kılınmak
isteniyordu ve bu istikamette bazı tasarruflarda
bulunuluyordu. Fakat bu anlayış, sizi yeni bir kalıba dökmek noktasında pek aceleci davranmadı,
“Çağdaş Bursa”nın teşekkülünü biraz zamana bıraktı veya bu hususta başarılı olamadı yahut sizi
bu değişime karşı koruyanlar, vardı.
Bizim nesiller, sizi ve sizin meleklerle dost masalsı insanınızı bu gecikme veya başarısızlık yahut

muhafaza sayesinde tanıyabildi ve o demlerde,
melek hasletlerle donatılmış bu son insanlar
aramızdan hiç gitmeyecek ve hep bizlerle beraber olacak zannettiler. İnsanı ancak insanın
yetiştirebileceği ve bunun da bazı kurumların
çatısı altında muhabbet ve himmet ile mümkün
olabileceği hiç akla gelmedi; vaktaki sizin o güzel insanlarınız bir bir gittiler, bizler onların ne
değerde olduklarını o zaman anlamaya başladık. Bu insanlar, bizim medeniyetimizin yaşayan
ve yaşatan mümessilleri idiler, bu hal onların tabii hayatları idi; huzurları ve varlıkları, rasyonalist bir uygarlık karşısında bunalan ruhlarımız ve
gönüllerimiz için vahiy medeniyetinin metin ve
müstakim melceleri idiler; kalp ağrılarımızı onlar dindirir, endişelerimizi onlar teskin ederlerdi.
Onlar, eski Bursalılardı; rüya şehrin meleklerle
ülfet eden masalsı insanlarıydı. Bugün, onların
gaybubetlerinde eksikliklerini giderek daha derinden hissediyoruz.
Sonra şehirleşme başladı; ülke hiçbir alt yapı
tedbiri alınmadan tarımdan sanayiye geçiyordu,
yüzyıllar boyu tarım anlayışı ve geleneği ile yoğrulmuş milyonlar, kendisine özgü bir sanayi toplumuna dönüşmenin sancılarından habersiz, size
aktı. Benzer bir süreç, kabaca bir asır evvel batı
toplumlarında da yaşanmış ve birçok gaileye yol
açmıştı. Ayrıca sanayiye geçiş, batı toplumunun
ürünü idi ve arka planında kendi ürettiği bir anlayış ve davranış biçimi barındırmakta idi. Ülke,
bütün bunlardan bîhaber bir sanayi yolculuğuna çıkmış, kırsaldan kopan kitleler ne olduğunu
bilemedikleri bir “daha iyiyi” bulmak için büyük
şehirlere, özellikle size yönlenmişlerdi. Siz, eski
kurumlarınız ve insanlarınız ile faal ve etkin olsaydınız zor da olsa belki böyle bir akımı dönüştürebilir ve buradan yeni bir medeniyet yorumu ve
bize özgü bir şehir estetiği çıkarabilirdiniz. Lakin
o da olamadı, çünkü yeni gelenler için ne örnek
alınacak bir insan tipi, ne de hürmet gösterilecek

bir mekân ve kurum vardı; kısacası siz, rasyonalitenin en ilkel tarzına hazırlıksız bir biçimde teslim
olmuş veya kurban edilmiştiniz.
Mekânların, bu anlayış neticesinde süratle yok
edildi ve yerlerine bize ait hiçbir anlam ve işaret
taşımayan yapılar yapıldı. Bu dönemler, sizin çılgın bir Vandalizm’e duçar edildiğiniz vakitlerdi
ve zaman içinde ortaya çıkacak toplumsal maliyet düşünülmeden, kazanıldığı sanılan anlık ve
tatlı kârlar, bu döneme hâkim olan tek değer ölçüsüydü. Bağrınızda yıkılacak mekân kalmayınca bu anlayış, zahiren biraz yumuşamış ve insancıllaşmış görünerek banliyölere ve çevrenizdeki
tabii yeşil alan dokusuna yönlendi.
Bu arada devir de değişmiş dünyada bilgi çağına
geçildiği ve bunun da küreselleşme rüzgârlarını
estirmeye başladığı her an ifade edilir olmuştu.
Ülke ve siz bu yeni değişimi de algılayamadan süratli bir yapı faaliyeti ile karşılaştınız. Ayrıca tarım
toplumundan gelen ve hâlâ bakî olan eğilimler
de mülk edinmeyi en güvenli yatırım olarak görmekteydiler. Buna, belli bir seviyede devam eden
şehre göç olgusu da eklenince etrafınız, düşük
gelirliler için “varoşlar”, yüksek gelirliler için de
“ultra lüks” sitelerle çevrildi. İçiniz öylesine değişti ve dışınız o mertebede çevrildi ki artık bize ait
“Bursa”, hani o eski masal şehir, rüyâlardaki kadar
efsunlu belde ve onun meleklerle dost insanlarının hatıraları bile görülemez oldu.
Ne varoşlardaki mekânlar ne de ultra lüks siteler, insani bir hayat için elverişliydi. İlkinde sağlıklı ve huzurlu bir hayatı sağlayacak asgari ölçüde gerekli fizikî şartlar çok eksikti. İkincisinde
ise toplumdan tecrit edilmiş, tek düze, birbirine
benzer ve gösteriş yarışına dönüşen hayatlar,
bütün lükse rağmen ruha ağır gelmekte ve ruhsal sağlığı etkilemekteydi. Varoşlarda ya da sizin
içinde varoşlara benzer mekânlarda başını soka-
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cak bir daireye kavuşmanın mutluluk olduğunu
zanneden halkımız ile sizin dışınızdaki yeşil alanları sorumsuzca kullanan lüks sitelerdeki gösteriş yarışçısı seçkinler arasında sizinle yaşamanın
getirdiği iç huzurundan nasipsizlik ve bu size
aidiyetin sağladığı ruhi zenginlik ve derinliğin
eksikliği yönünden hiçbir fark yoktu. Çünkü bu
iki grup insanımız da sadece enlem ve boylam
olarak tanımlanan bir Bursa’da yaşamaktaydılar.
Sizin tarihi birikiminizden habersiz, medeniyet
tasavvurundan bîhaber ve kültürüne bigâne bir
hayattı bu.

Ey âsil şehir!
Geçmişiniz, en azından ibretlik bir numune olması bakımından önemlidir. Yapılması gereken açıktır: mademki mükemmel bir geçmişe sahipsiniz;
o halde, geçmişinizi sadece estetik duygumuzun
tatminine yönelik bir retoriğe dönüştürmeden,
oradan tevarüs edileceklerimizle bugün çokça
şikâyetçi olduğumuz modern hayatımızı değiştirip dönüştürmektir. Bu yapılmadığı takdirde
ortaya iki sonuç çıkmaktadır: ya şikâyetlerimizde
samimi değilizdir; -ahşap evler yapmayışımız
gibi- ya da iki yüz yılı aşan modern tarihimizin de,
artık bir gelenek oluşturduğunu, ama bizim hâlâ
modern karşısında söyleyecek sözümüz olmadığıdır; modernliğin bize sunduğu her türlü nimeti
kemal-i afiyetle tüketmemiz gibi.
Bu “dönüşüm de” derin ve zengin olan şehirli, çok önemlidir. Şehir gibi dar ve mahdut bir
mekânda yaşadığı halde bilgi ve görgü bakımından geniş ve zarif, iç dünyası ile de ihatalı ve
vüs’atlidir. Çünkü arkasında tevarüs ettiği medeniyet tasavvurunun yüzyılları kapsayan birikimi
ve yine bu tasavvura dayalı olarak yaşanan şehir
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hayatının engin ve zevkli hatıraları ve tecrübeleri vardır. Şehirli, bu gücü ile şehre hayat ve ruh
verir, gerektiği zaman şehri o muhafaza eder,
gerçekte şehri o inşa etmektedir, mihaniki bir
hareket olarak görülen inşa faaliyetinin ardında onun manevi gücü ve rehberliği yer alır. Bu
yüzden bir şehir için en büyük tehlike, “kendi şehirlisini” kaybetmektir. Bu tehlike, o şehirden dış
âleme yansıyan medeniyet tasavvuru için de geçerlidir; çünkü şehirli, diğer bir deyişle bir medeniyet tasavvurunu yaşayan ve yaşatan kimsedir.
Sizin için endişesi olanlar bilmelidirler ki bu endişe, İslam medeniyet tasavvurunun zamanımızdaki hayatiyeti için duyulan endişedir ve bu yüzden
çok asil ve mukaddes bir ruh halidir. “Sizin şehirliniz”, ya da“Bursalı” olmak demek, bu şehri inşâ
ve imar eden medeniyet tasavvurunu bilmek ve
bunun asırlar boyu hayata geçirilmesi ile oluşan
binlerce hatırayı paylaşmak demektir. Bilgi ölçeğinde gerçekleştirilen bu merhale, sizin gibi bir
şehir için asla kâfi gelmez, size ait bir şehirli olmak
için bu şehirdeki manevi havayı teneffüs etmek,
duygu ve zevk sahasında da eski Bursalıların devamı olan yeni bir Bursalı olmak icap eder.

IV/ feragat (ihlal, düşüş, sükût)
Sevgi medeniyetin özü, özeti olan ey asil şehir!
Bir yanda kozamdan yeni çıkmanın şaşkınlığı diğer yanda bir günlük hayat kapımdayken gene
de siluetinizin izdüşümünüze kanat çırpıyorum.
“Yeşil” deyince; “Siz”, siz söylenince de yeşil geliyor aklıma. Tarihimizde müheykel iki âbide
halinde yükselen bu kelime, sanki ikiz birer müteradif birer mânâ ve mahiyet arz ederek bir
bütün halinde vahdetleşip, gönlüme yerleşiyor.
Bu sûretle siz; muhayyilemde ve müfekkiremde
sembolik bir isim halinde kökleşmiş oluyorsunuz.

Şimdi bir hayâl ufkuna durmuşum. Uzak iklimlerinize el açıyorum. Kısaldığı zannettiğim mesafeler, bir menzil’e sığacak gibi değil. Sizi bekliyorum. Kaç ömür geçti, hâlâ, aynı noktanın değişen şuur ve idrak göstergelerine esirim.
Ben bir başka yazgıma da, yine sizin bir köşenizde
ya da bir kıyınızda, sizin gözetiminizde başlıyorum...
Ölüm sonrası tarihimdir bu...
Akmakta olan zamanın bu kesitinde, kendi bireysel yazgımla sizin o suskun, ama tarih ve zaman katmerli akan yazgınız, bir kez daha içice,
koyun koyunadır...
Sizinle olan o senli benli uzun birliktelikten ve koşuşturmalardan sonra, şimdi, benim yorgun göz
kapaklarım altındaki son temâşâyla beraber ebedî
suskunluğum, sizin çığlıklarınıza karışır karışır durur... Ve belki de, sizin hiç dinmek bilmeyen nabız
atışlarındaki heyecan, işte biraz da bundandır...
Sizin hafıza kıvrımlarınızda kalabilmek, silinmemek büyük bir onurdur benim için... Havanıza,
toprağınıza, sizin o, “kendi bilincinde yitmiş” nesnel kaderinize bir çentik atabilmek, bir koku gibi
iz bırakmak, süzülüp durmak...
Daha da güzeli, havanıza karışmak, sizin...
İşte ben de, uzun yıllardan beri sizi, terkedip
giden bîvefa çocuklarınıza rağmen, özgür irademle seçtiğim, bireysel kimliğimin ifadesi duyarlılıklarımla taçlandırmaya çalıştığım, özellikle
de insan kimliğimle bütünleştirdiğim bir “kader
kesiti”ni doldurmaktayım...

enginlik ve derinliğin somut ve yüksek bir nişanesi gibi mehib ve dimdik o Uludağ’ınıza hem
bilincimi hem de sırtımı dayayarak... Severek,
sizin kaderinizle kendi kader kesitimi özdeşleştirip, en güzel vefa ve bağlanış ilişkisine gönül koyarak... Munis ve karlı tepelerinizde, Namazgâh
sırtlarında, Muradiye’de, daha daha ötelerde, yeşil bahçelerinizde; gözleri açık, gönlü vurgun ve
yanık; her şeye karşın, gez-göz-arpacık sorguçları yalancı fecirlere çevrili akbaşlı mânâ erlerinizin, selis ve hazin bir krokisi olan, “aziz-i şehr idik
âda zelil kıldı beni”, şeklinde ki mısralarını hafif
bir tahrifle benimseyip derin melâl köprüleri kurarak... Sizin hakkınız olduğu kadar, size sinmiş
saklı ve gök ekini mukimlerinizde haklarını vermeye, helâl ettirmeye çabalayarak... Kendi bireysel ölümüm öncesinde, bütün sunduklarınıza
karşın, sizden bir helâllik koparmaya çalışarak...
Himmeti, milleti olup da tek başına bir millet
olan nice hizmet erinin aziz coğrafyası olan
rûhanîyetinize yazılan bu muzdarip mektup;
yine “münadiniz”in yaralı yüreğinden damlayan
ifadelerle, bir yakarış oluyor:
Ey Rahman ve Rahim esmaları birer kandil olmuş besmeleli şehir!
Kadim tarihinizde bana da bir yer ayırdığınız, hafıza kütüğünüze beni de kaydettiğiniz için hakkınızı helâl eyleyiniz...
Hiçbir şey için olmasa bile, bütün kadim şehirlerin anası, Ummu’l-Kurâ olan Mekke hatırı için...

Sizin, hafızaları acze düşürecek denli kadim, engin ve vakur tarihî boyutunuzun yanında, bu
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bahçeler, masallardan kalma ortamlar düşlersiniz
oralarda. Nice yolculukların seyyahı olarak gezersiniz de sokaklarında, bir rüyadan uyanır gibi
gerçeğin kucağına düştüğünüzde başlattığınız
bu zihin oyununa kapılmanın suçlusu olarak öz
benliğinizi acıtmaktan kurtulamazsınız. Yine de
isimlerini duymak, o şehrin hayalini aklınızdan bir
an geçirmek ve kendinizi ışıl ışıl kapılarından girer
gibi bulmak, birçok şehri görmüş olmaya değiştiremeyeceğiniz bir mutluluktur sizin için.

ŞEHİR VE EDEBİYAT

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

Nesir Dalında Üçüncülük Ödülü

Sebahattin GÜNDAY

Şehir Rüyaları
Yalnızca hayallerinizde sevdiğiniz, gerçek iklimlerine, görülüp yaşanacak mekanlarına dair
hiçbir fikriniz olmadan hülyalarınızda süslediğiniz şehirler girer bazen hayatınıza. Ya arada bir
geçerler aklınızdan, ya da her zaman aklınızda
kalırlar. Hiç kimsede olmayan, içinde yaşayanların bile hayalinden geçmeyen güzellikleri vardır
sizde bu şehirlerin.
Nereden gelir bu ayrıcalıklı sevme tutkusu bilemezsiniz. Onların adları bile gönlünüzden kapılarına gökkuşağı köprüleri uzatabilmeniz için
yeterli bir sebeptir sizin için. Kendinize evler,
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O şehirlerin insanlarını da yaşadıkları şehirler
gibi ışıl ışıl bilirsiniz. Çünkü insanların şehirlere,
şehirlerin de onları kuran insanlara benzediğini
kendi yaşadığınız şehirlerden bilirsiniz. Bilirsiniz
ki seçkin insanları güzel şehirler yetiştirir ve güzel
insanlar da kendi hayat tarzları gibi bir şair hassasiyeti ile kurulmuş şiir gibi şehirler inşa ederler.
Benim de belki bir gün giderim, bir gün görebilirim diye düşlerini yanımdan ayıramadığım
şehirlerim oldu. Onların şiirlerini ve türkülerini,
günün birinde kendilerini görebilmek ve oralarda okumak, oralarda söylemek sevdasıyla sakladım içimde yıllarca. Hikayelerini, romanlarını
ve tarihe düşmüş efsanelerini düşündüm gece
sefalarında. Bazen de birkaç saniyeliğine dalıp
gittiğim fotoğraf karelerinden oralarda bir ömür
geçirmiş olmanın hayaliyle uyandım.
Semerkant, Isfahan, Türkistan, Kaşgar, Belh, Nişabur, Merv, Taşkent, Buhara, Bağdat, Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Kahire, Tebriz, Şiraz, Bahçesaray, Saraybosna, Endülüs ve adlarıyla bir şiir gibi
gönülleri fetheden niceleri… Doğudan batıya,
güneyden kuzeye, Asya’dan Avrupa’ya dünyayı
süsleyen gerdanlıklar, kıtalar arası gökkuşağı şehirleri... Daha duyduğum andan itibaren isimlerinin müzikalitesi ile ruh dünyamı süsleyen, hatta
bazen farklı isimlerle, farklı tabirlerle aynı yerin
anlatıldığını bilmeden hep yeni yerlermiş gibi
çoğalttığım yeryüzü cennetleri, sonra da bu ışıl
ışıl isimler üzerine hayal ettiğim, ışıl ışıl şehirler

manzumesidir gönlümdeki Türk-İslam şehirleri.
Geçmiş zamanların donduğu coğrafyalardan günümüz mekanlarını, şimdiyi ve gelecek zamanları
aydınlatan medeniyet yıldızları…

Buradan başlayarak yakın çevreme ve bütün Türkİslam şehirlerine dağılan arkadaşlarım, onların
mimarları ile mamur ettikleri şehirleri canlandıran
müminler…

Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen destanlar,
aşk hikayeleri, inanç ile azmin sihirli söylenceleri
ve onların beşiği esrarengiz şehirler… Edebiyatta, müzikte ve tarihte var olan bütün bu geçmiş
zaman hülyalarının, anlatanlardan ve anlatılanlardan daha inandırıcı bir şahitleri vardı ortada.
Ben bu şahitlerin hal dilini okumaya başladığım
zaman gördüm gök kubbenin altındaki yeryüzü
yıldızlarını. Ama uzaktan, ama dokunamadan…

Mimari eserlerin etrafında onların ışığıyla, onlarla
uyumlu ve onların uhrevi gölgesinde şehirleri süsleyen mütevazi evler…

		
Daha fazla bozulmadan dünyamız,
Ya mimarlar şair olsun, ya da şairler mimar.
Şimdi yapılar konuşsun...

Yesevi türbesi söylesin şimdi:
Hepimiz bir rüyanın, bir idealin, bir fethin, bir
aşkın ya da bir destanın çocuklarıyız aslında.
Pir’im, ustam, ve ben… Birbirimizi tanımaya
başladığımız andan itibaren bütün bir halkla
beraber yüzlerce yıl sürecek bir destanın içinde
bulduk kendimizi. Suretimde bedeni, siretimde
Hikmet’leri medfun hocam Ahmet Yesevi, hakanım Timur’un rüyasını süslemiş bir gece. Karanlık bir gecede aydınlık bir rüya ki, sonsuzluğa
akıp gidecek rengarenk bir ışığın zafer muştusu
olarak yorumlanmış halkımızca. Böyle bir rüya
her kula nasip olur mu? Pir’ime dualarla çıktığı
ve elde ettiği zaferi yine ona dualarla bitirmenin
inceliği ölçüsünde kabrini benimle taçlandırmak suretiyle tarihi bir karara varmış hakanım.
İşte o kutlu günden beri bu yeryüzü mekanından sonsuzluğa bir yıldız gibi akmaktayım ve
benimle beraber bütün bir medeniyet akmakta.
Ben, ustam ve bütün bir halkım…

Aynı zihniyetin farklı yansımalarıyız yeryüzü topraklarında.
Şimdi anlatacaklarım hepimizin hikayesi aslında.
Ne ben, ne de dostlarım; ne Pir’imden önce, ne
de ondan sonra, hiçbirimiz hesapsız kitapsız
konmadık üzerinde zamanı elediğimiz topraklara. Pir’im, altmış üçünde Hakk’a kavuşan önderi
yüce peygamber ile aynı yaşa gelip, artık yeryüzünde lokma peşinde koşmayı kendine çok görmeye başladığı ve bu kederle çilehanesine indiği günden beri, benim ve bütün bir milletinin
kaderini ve geleceğini o yüce resul çizgisinde
bambaşka bir ufka taşıyacak kapıyı ve onun ardındaki kapıları açmıştı önümüzde. O kapılar ki
önce aşk kapısıydı, sonra İslâm’ın ve Tasavvuf’un
bütün kapılarıydı.

‘’başım tofrak özüm tofrak cismim tofrak
hak vaslığa yiter min dip rûhum müştâk
köydüm yandım bol’almadım afak
şebnem bolup yir astığa kirdi muna’’
Topraktır, toprağımdır bütün hikayemin özü.
Çileli yolculuğumun heyecanı, mimarım Hace
Hüseyin Şiraz’dan geldiği gün beni sardı. Hakanımın emri ile buraya gelişinin hemen ardından
yine onun emri ile Isfahan’dan taş ve sıva ustalarım, ustamın topraklarından mozaiklerim geldi.
Ateşler yandı, kazanlar kaynadı, fırınlar kızdırıldı
Pir’imin kabrinin etrafında aylarca. Toprak, alçı, ve
kil karışımı tuğlalarım yandıkça ateşlerde, daha
neler olacağını anlamadan Pir’imle kalbi bir ya-
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kınlığın kaynaşması, onda aşka erecek bir vuslatın tohumu düştü yüreğime. Onun acılarını, onun
sabrını, onun çilesini yaşamaya başladım önce.
Toprağın hikayesini, insanla ilişkisini, balçığın ruhunu okudum günlerce. Yandıkça yandım, yanmada Pir’imi buldum. Tuğla tuğla dizildim mavi
göklere doğru. Ateş denizlerinde yürürken gece
gündüz, bana huzur veren serinliği hakanımın,
mimarımın ve ustalarımın şiirlerinde, türkülerinde, hikmetlerinde yaşadım. Gördüm ki onlar da
benden önce yanmışlar Pir’imin ateşinde. Topraktan geldiklerini, ilahi bir nura boyanıp, yine ‘’Bir’’
olana döneceklerini etrafımdakilerden, gelen
geçenden dinledim defalarca. Bütün ayrıntılarımı özenle inceleyen ve mimarımı yönlendiren
hakanım, dilinden Şiraz’ın şiirlerini düşürmeyen
mimarım Hüseyin ve kalplerinden Pir’imin Hikmet’leri geçerken ellerinde ateş tuğlalarını bir
gül gibi tutan ustalarım, hepsi yüreklerinde aynı
inançla pervane oldular etrafımda.
Aylar ve yıllardan sonra…
Sonra bir gün altımdan uzak Asya ülkelerine doğru akıp giden toprakları gördüm. Pir’imin kabri
üzerinden ufakları izlemeye başladığım gündü
hayatımdaki en muhteşem gün. Neler duymamıştım ki geçmiş yıllar boyunca kubbemin altındaki konuşmalarından, bozkırları inleten şiirlerden, şarkılardan ve kopuzlardan. İnsanın topraktan yaradılışını ve topraktan evler yapma bilgisini.
Geçmiş atalarımı, onların savaşlarını ve destanlarını. Cenneti cehennemi, Adem’i ve Havva’yı. Aşkı,
Leyla’yı ve Mecnun’u. Ama bunların ve bunlardan
da fazlasının üstüne en çok İslam’ı. Onun önderi
Muhammed-i Nebi’yi…
Her şey bitti…
Her şey bitti diye düşünürken ateşler yakılmaya,
fırınlar kızdırılmaya başlandı yine bir gün. Özü
kara topraktan gözü mavi arkadaşlarım dizilmeye başladı etrafıma. Benim gibi onlar da fırınlarda yanıyordu, onlar da aşkı öğreniyordu ama
çıktıklarında ateşin kızıllığını değil gökyüzünün
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maviliğini getiriyorlardı yanlarında. Neler olacak
derken bir sabah bütün kubbemin tepeden aşağı onlarla bezenmeye başladığına şahit oldum.
Ateşten geçtiğim günlerin sıcaklığını serin rüzgarlarla unutmaya başlamışken tenime yapışan
çinilerin sıcaklığını duydum yeniden yüreğimde. Önce kubbemin tamamı sonra bütün duvar
çevçevelerim mavi çinilerle ve motiflerle bir güzel süslendi. Gece gündüz parlayacak mavi bir
yıldıza döndüm bir anda. Kalbim ışıdı, ufkum bir
başka açıldı uzaklara o gün.

O bekaya göçtü ama himmeti ve hikmeti her
geçen gün daha da çoğaldı uzak coğrafyalarda.
Gönülleri coşturan sesiyle diller onu söylemeye,
sazlar onu çalmaya, harfler onu yazmaya, evler
ve mabetler onun önderliğinde yüzünü ilelebet
Mekke’ye döndürmeye başladı. Dünyaya yayılan
bu ışıkla bütün İslam şehirleri, toplulukları, evleri ve mabetleri ile sonsuz bir tavaftadır şimdi.

tü etrafım. Günler ilerledikçe insanlar çoğalıyor,
yaşanan heyecan Neretva’nın iki yamacından
birbirine kavuşarak ben ve arkadaşlarım onları
bir araya getirmeden onların gönülleri bir araya
geliyor, kendi dünyalarında bir olmanın, tek olmanın, öteki olmamanın sihrini yaşıyorlardı.

Hayatın olduğu yerde cansızlığın adıyken,

O gün anladım ki Pir’im ölmemiş ve ben sadece bir türbe değilim. Asya’dan bütün dünyaya
yayılacak bir ışığın, aşk ışığının kaynağıyım ben.
Bana bir kabri örtmek değil, bir ışığı yaymak
görevi verilmiş bu topraklarda ve öylesine yayılmış ki bu ışık, kendi ışığımın içinde görünmez,
bilinmez oldum. Bakanların gözünde renkli bir
türbe, görenlerin ve hissedenlerin gönlünde bir
ülkü, bir amaç, bir sevda oldum ben.

Biraz da taşlar söylesin…

Doğu ufkunda parlak kırmızı bir yıldızın sabaha
doğru maviye dönüp, sonra daha da mavi bir
gökyüzünde kaybolduğu bir sabah başladı hayatımın en anlamlı şenliği.

Çağlayıp coşmamı, ışıyıp bir medeniyeti aydınlatmamı Yesevi gönüllü insanlara ve onlarla çoğalan eserlere borçluyum şimdi. Kaşgar’ın bin bir
çeşit desenle bezenmiş çinilerine, Semerkan’tın
türbe ve medreselerine, Selçuklu’nun ve
Osmanlı’nın han, hamam, cami, çeşme, köprü,
medrese ve külliyeleri ile yüzlerce tasavvuf ruhlu, insan odaklı mimari şaheserlerine borçluyum.
Gönlümüz Medine’ye,
Yüzümüz Kabe’ye dönüktür şimdi
Türk’ün çelikten iradesi Pir’imiz Yesevi’nin gönül tezgahında İslam ve Tasavvuf’un renkleriyle ipekten bir kumaş gibi örülmeye başlayınca
Medine yüzlü bir şehir olmaya başladı Türkistan
ve çevresi. Milletimin gönlünde bir dünya idealine, bir ufuk çizgisine dönüşen ışık da aynı ışıktı.
Buralara sığmadı ve benim alnımdan güneş gibi
batının ufuklarında hiç durmadan doğmak istedi. İlay-ı Kelimetullah diye düştü dillere. Ulaştığı
her yeri bana ve buralara benzetmeye, peygamberin yüzüne çevirmeye çalışan bir gönül ışığı.

Ölümün geldiği yerde hayatın öznesidir taş.
Mostar’ın ayağında suların parlattığı bir taş…
Neretva Nehri’nin iki yakasından mavi sularının
üzerine altın bir gerdanlık gibi geçirilen dört
yüz elli altı kalıp taşın ilkiyim ben. Ustam Mimar Hayreddin onun da ustası Mimar Sinan’a
olan duasını Allah’a hamd, peygambere salat
ve cennet mekan ustasının ruhuna Fatihalarla
bitirdiği gün, insanların üzerime basarak nehrin
karşı tarafına nasıl geçeceklerini bir türlü anlayamamıştım. Uzun sürmedi bu çözülmez bilmece. Aynı benim büyüklüğümde ve benimle
aynı pozisyonda devasa bir eşimi görünce karşı
yakada sorular çözülmeye, yalnızlığım azalmaya
başlamıştı. Günler geçiyor, her iki yakadan ağaç
iskeleler üzerinde bir kavis çizerek yükselen ve
iki aşığın eli gibi yukarıda birbirini tutmaya çalışan arkadaşlarımı görüyordum.
İlk günün heyecanı ve ilgi çekici yönüyle etrafımda toplanan kalabalıklar bir süre sonra her
şeyi oluruna bırakıp kendi dünyalarına çekilmişlerdi ki, aylar sonra ortaya çıkan son manzara
ile yine ilk günkü gibi her an artarak etrafımda
bir bayram havası oluşturmaya başlamışlardı.
Dilleri, inançları, giyimleri ve tavırları farklı olsa
da gönüllerinde bütün bunları aşan ve önemsiz
hale getiren bir duyguyla geliyorlardı bir araya.
Nehrin iki yakasını bir araya getirmekten de öte
farklı dilleri konuşan, farklı inançları yaşayan
halkları bir araya getiren şölen yerine dönmüş-

Bir sabah…

Günün ilk ışıklarıyla çalgılı, şarkılı ve türkülü sesler canlandırmaya başlamıştı etrafımı. Birbirinden bu kadar farklı dünyaların birbirini bu kadar
ahenkle tamamlayabileceğini ve bir topluluğun
bu derecede tek bir vücut halini alabileceğini ilk
o gün görmüştüm. Heyecanımla artan sıcaklığımı sular bile dindirmezken, karşı yamaçta ellerinde bir sancağı gezdiren dualı, çalgılı, türkülü
grubun ne yapmaya çalıştığını, köprünün zirvesindeki arkadaşlarımın bir kulaçlık mesafeye
düşen yakınlıklarını izledikçe ortadan çatlayacağım diye korkuyordum. İşte o an anladım ki
gönülde bir araya gelen halkların kucaklaşması
yakındır ve bu hazırlık bir vuslatın, bir kavuşmanın, kalplerin kalplere değmesinin, bir millet olmanın hazırlığıdır.
İkindiye doğru son taş da zirvede yerini buldu
ve dualarla, kurbanlarla getirilen sancak dört
yüz elli altı arkadaşın, dört yüz elli altı canın
omuzlarında yerini buldu. Şenlik görülmeliydi.
Ben zirveden Neretva’nın mavi sularına, ufuklara bakamıyordum ama olsun. Onlar da suların
serinliğini ve her mevsim başka bir tonla akan
sesini benimle bazen coşkulu bir türkü, bazen
tatlı bir ninni gibi dinleyemeyeceklerdi.
Mimarı mı, işçi, usta ve kalfalarımı büyük bir heyecan almış, sanki işin sonu değil de başıymış
gibi anlatılmaz bir dinginlik içine girmişlerdi.
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Bizi taşıyan ağaç iskelelerin sökülmesi emrini aldıklarında işçilerin yaşadıkları sevinç ve heyecan
beni ve bütün arkadaşlarımı, sanki dini bir töreni
yaşayan bütün Bosnalıları ağlatacak gibiydi.
Ağaçlar, serenler, kalaslar, tahtalar ve direkler… Büyük bir gürültüye kimisi kıyılara, kimisi
Neretva’nın azgın sularına düşüyordu. Uzun
süre onların su üstünde yüzerek uzaklaşmalarına dalıp gittiğimi hiç unutamam.
Akşama doğru aylarca bizi omuzlayan ağaç direklerden eser kalmamıştı. Artık dört yüz elli altı
kalıp taş değil, sadece bir köprü değil, halkları
birleştiren gönül köprüsü, Mostar Köprüsü’ydük
biz. Müslüman ve Hırvatlar arasında bir şarkı, bir
türkü, bir duaydık artık biz. Bosnalılar kıyamete
kadar beni ve arkadaşlarımı izleyecek sanıyordum.

Düğünler gördüm, bayramlar gördüm, yortulara tanık oldum Neretva’nın eteklerinde.
Saatleri ezan ve çan seslerinde, ayları mevsimlerde, yılları savaşlarda ve Dersaadet’teki padişah cüluslarında yaşadım. Asırları ise Mostar’ın
iplik iplik çözülen gönül kumaşından, ecdadım
Osmanlı’nın bu ipeğe bir türlü eski parıltısını
veremeyişinden, sonra elinde tutamayıp bizi ortada bırakışından ve en sonunda da çevremde,
coğrafyamda başlayan sonu gelmeyen kavgalardan, savaşlardan bildim.
Yarısı sevinç ve coşkuyla, bir yarısı acı ve hüzünle
dolu dört asır saydım bağlandığım iki dağ arasında.

Bütün bir halk; çocuğu ihtiyarı, kadını erkeği defalarca bir yakadan bir yakaya geçerek hiç bitmeyecek bir yolculuğu yaşar gibiydi. Sanki hep
böyle devam edecekti. Akşama doru ancak bir
sessizlik almaya başlamıştı ortalığı.

Dünyanın her yerinden haberler gelse de yıllar
boyu Mostar’a, hiçbir haber İstanbul’dan gelenler
kadar günler süren sevinçleri, korkuları, hüzünleri
ve acıları paylaşma sebebi olmuyordu bu topraklarda. Bütün gelişmeleri en son duyan Osmanlı
toprağı olsak da. Öyle ki, buralarda bir haber yankılanmaya, dedikodular dönmeye başladığında
İstanbul’da habere konu olan olay unutulmuş,
yerini başka olaylara bırakmış oluyordu.

Batı ufkunu adeta batmamak için direnen kızıl
bir güneş, doğu ufkunda gökyüzünü mavi bir
yıldız süslemekteydi.

Her şeye rağmen kendi zamanını yaşarken Mostar, günler Neretva’nın sularına uyarak sakin ya
da coşkun, yavaş ya da hızlı akıp gidiyordu.

İki farklı halk, iki dağ, iki dünya coşkuyla kucaklaştı ama Neretva hiçbir şey olmamış gibi akmaya devam ediyordu. Aynı ses, aynı hız, aynı düşüncelerle…

Payitaht haberleri beraberinde bütün bir İstanbul’u
getiriyordu. Denizini, havasını ve suyunu. Ezanlarını,
ezanlarıyla birlikte camilerini, minarelerinden yükselen sala seslerini. Türkülerini, şiirlerini ve şairlerini,
onların sesiyle güzelim İstanbul Türkçesini.

Dört yüz yirmi yedi yıl sonra…

Neler duyduk, neler gördük, ne insanlar tanıdık
gök kubbenin altında.

En çok da ustamın ustası mimarlar başı Koca Sinan ve talebelerinin, payitahtı ve bütün Osmanlı topraklarını süsleyen arkadaşlarımdan gelen
haberlerini sevdim ben. Her bir taşının el emeği,
göz nuru bir aşkla işlenişine, ustalarının elinde
her birinin aynı inanç ve zihniyetle şeklini alarak
bir şahesere dönüşümüne vuruldum.

Konuşulmadık, tartışılmadık mesele kalmadı kemerimin mavi sulara efsaneler anlatan zirvesinde.

İnsanların kavga edişlerine, milletlerin savaşına
çok tanık oldum ama biz taşların kavgasını hiç

Dört asır yirmi yedi yıl boyunca altımızdan
Neretva’nın suları, üstümüzden Mostar’ın insanları geçti gece gündüz.
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duymadım. En güzeli de bir dantel gibi işlendiğimiz eserlerde bütün kavgaları bitiren, bütün
gönülleri yumuşatan, bütün ayrılıkları bitirip
millet olmanın çileli yokuşunu en tatlı yolculuklardan biri haline getiren yanımızı gördüm ben.
Bir camide, bir medresede, bir handa, ya da bir
küçük çeşmede; hayatın içinde olmanın, insanları en zayıf yerlerinden birbirine bağlamanın
sessiz tanıkları olarak dünyaya taş olarak gelmenin, yıllarca bir eseri süsleyen bir taş olmanın
ötesinde, taş içinde bir kalp olmanın akıl ötesi
cazibesini yaşadım arkadaşlarımla.
İnsanlar öldü, hakanlar öldü, sultanlar öldü. Şairler, evliyalar, alimler göçtü bu dünyadan. Hepsinden de öte dünyanın efendisi ile ona ilahi ışığın son ve en parlak halini getiren nebiler geçti
bu dünyadan. Bütün bu ölümlerin üzerine son
sözü biz söyledik her zaman. Evet her şey ölür,
herkes ölür, bütün devirler ölür ama son sözü
taşlar söyler ve taşlar asla ölmez. Her canın toprağında taşlar konuşur en son. Varlığın sonsuzluğunu tescilledi mi ölüm, artık yokluğun başka
bir mekanda hayata döndüğü yerin adıdır kabir
ve onu hayata bağlayan bir taş.
Ben bu kabirler üzerinde yükselen taşlara ve
onları seven türbelere vuruldum en çok. O arkadaşlarım ki dünyanın en uzak kalplerini bir araya
getirme, bütün dillerin ötesinde kendi hal dilleriyle her gönlü yumuşatma, her düşünceyi çekip
çevirme gücünü buldular kendilerinde. Onların
haberlerini, çevrelerinde konuşulanları, ziyaretçilerinin aklından geçenleri duydukça, dünyada
bir köprü ayağında bulunmuş olmanın ötesinde
isteyeceğim son şey bir türbe taşı olarak yaşamak olurdu.
Ya da ölmek ve bir türbe sahibi olmak…
Sahi ölüm neydi ki?
Taşlar da ölür mü acaba?
‘’Zaman diye bir şey yoktur,
Ölüm vardır sadece…’’
Önce hüzünler sonra acılar geldi.

Bir ilklim değişiyor, bir bitmez rüya yaşanmışlığını uyanmanın acısına bırakıyordu usul usul. En
uzak diyarlardan, en uzak zamanlardan yanı başıma kadar sıcaklığı, parlaklığı ile gelen bir yıldız,
Türk-İslam zihniyetini temsil eden bir ruh, yerini
üşümeye, gönüllerde soğumaya bırakıyordu.
O ruh ki, sultanlardan, ordularından ve onların
kılıçlarından önce fethetmişti buraları. Sadece
yaşadığı gönülleri ve zihinleri değil; süsleyen,
birleştiren, ve yaşatıcı sihriyle ulaştığı topraklarda bütün halkları tek millet haline getiren bu
gülendam ruh, onun bütün eserleri, önce var
olduğu insanının gönlünde, sonra da kademe
kademe hayatın her türlü ayrıntısında sönmeye
başladı. Onun güzelliği ve ışığı, yansıdığı güzel
sanatların ve gündelik hayatın inceliklerinde yaşamaya devam ederken, akıllar aydınlığı başka
yerde, gönüller sıcaklığı başka topraklarda aramaya başlamıştı. Kaynağı ve hedefi bilinmeyen
başka bir yıldız, başka bir ışık göstermişti kendini bizim olmayan ufuklarda. Bir medeniyetin
yıldızı, onun süslediği şehirler bütün ihtişamıyla
hala dünyayı aydınlatıyordu ama sahibini heyecanlandırmıyordu eski günlerdeki gibi. Sanki bir
güneş batıyor, başka bir güneş ışık saçıyordu onların gönlüne ve oradan dünyaya.
Ve acı haberler gelmeye devam ediyordu İstanbul’dan ve bütün bizim olan topraklardan.
İdamlar, azletmeler, sürgünler, savaşlar ve isyanlar…
İlk büyük bozgun, ilk büyük yenilgi ve ilk büyük kayıp…
İlk toprak kayması, ilk sendeleme, ilk sarsılma…
Korku, zaman ve ölüm bilgisi beni ve arkadaşlarımı, dostlarımın en ufak taşlarını buldu ilk.
Ben ve arkadaşlarım, uzak dostlarım hiç değişmiyorduk ama etrafımızdaki hayat bir fotoğraf
gibi solmaya, bir film karesi gibi donmaya doğru
akıyordu. Bunu içimizde ve etrafımızdaki yaşamdan, hayatlarını şekillendirdiğimiz kalabalıkların
gönül kırgınlıklarından, konuşmalarından ve en
sonunda bitmez tükenmez bir kavgaya dönen
dünyalarından izliyorduk.
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Ne sarayda, ne handa; ne tekkede ne de camide
kaldı birliğimiz. Her birimizle ilmik ilmik örülerek
meydana getirildiğimiz bütün bir medeniyetin
aynasında sır olmaya, yeni bir zamanı seyretmeye terk ediliyorduk.
Yüz yıllık sevinç,
Yüz yıllık hüzün,
Yüz yıllık yalnızlık,
Ve yüz yıllık savaşlardan sonra…
Sonra dört asır boyunca birleştirdiğim halkların
savaşını gördüm bir sabah aniden.
Yılların geçişi hızlı, asırlar aylara dönmüşken, ecdadımın yüce soyu Osmanoğulları ve onun necip milleti, kaybolan ruh ikliminin hüznünü Çanakkale önlerinde yaşadığı tarihin son destanı
ile buruk bir sevince çevirmişti. Dört kıtaya dağılan dostlarımdan aldım Devlet-i Aliye’nin küçülen sınırlarının ötesinde kalan halkların ve onları
birbirine bağlayan ata yadigarı eserlerin yetim
ve öksüzlüğünü. Çağ vahşi bir çağdı. Ölüm bütün değerlerin, tarihin ve insanın hayatını güzelleştiren her şeyin üzerinden bir Nuh tufanı gibi
geçiyordu. Asırlar içinde oluşan insani değerler,
imar güzellikleri ve kardeşlik ruhu yıllar, aylar
içinde yerini öfke, yıkım ve inkara bırakmıştı.
Karanlık bir gecede…
Çocukların son oyunlarını bitirip henüz evlerinin yolunu tutmadığı bir akşamın son ışıklarında geldi gelmesi korkulan sesler. Mostar’ın bir
Osmanlı yurdu olması öncesinde de duymuştu
Neretva’nın suları bu sesleri ama arada sebebini çözemediği bir fark vardı bu seslerde. İlk
patlamayla kendisinin ve biz arkadaşlarının bir
yıkım öncesi gibi titreyişinden, Mostar halkının
gelecek yıkımları sezdiren yüz ifadelerinden
okumuştu olacakları. Saatler ilerliyor, gece daha
korkulu sesleri getirmek için karanlığın son halini bekliyordu. Önce büyüklerin, sonra gençlerin,
en sonun da yataklarını terk eden çocukların en
güzel uykuları son bulmuştu.
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Hep ölümler yaşadım, ölümler izledim o geceden sonra. Dostlarım da aynı ölümlerin içinde
kaldılar yıllar boyu. Üstümüzden sevgiler, aşklar,
dostluklar değil korku, öfke, ölüm haberleri ve
cenazeler geçti aylar boyunca. Güzellikler getiren bir fethin yerini bütün güzellikleri öldüren
bir kıyım almıştı.
Aylar süren bir kuşatmanın altında ne ölümlere,
ne işkencelere, ne dayanılmaz insanlık feryatlarına feryatsız bir tanıklık yaparken ben, bir akşam üstü olabileceklerin en kötüsünü hissetmeye başlamıştım. Top sesleri, karşılıklı silah sesleri
Neretva’nın üstünden kuşların bile geçmesine
izin vermiyordu. Batmaya hazırlanan güneş sularımı kızıla boyamıştı ve doğu ufkunda dört
asırdır parlayan mavi yıldız daha da parlak bir
hal almıştı. Ustam ve kalfalarımın yönlendirmeleri, işçilerimin güç alabilmek için olanca bağırmaları ile Neretva’nın soğuk sularına indiğim
günü yaşatan hatıraların içinde budum bir anda
kendimi.
‘’Bir tel kopar aniden,
Ahenk ebediyen kesilir…’’
Burayı Mostar’ın son taşı,
Dört yüz elli altı kalıp taşın sonuncusu anlatsın…
Akşamdı, kızıla dönen suların üstünden, kanlı bir
ufka batmakta olan güneşin seyrindeydi düşünceli bakışlarım. Dünyaya buradan dört yüz yirmi
yedi yıl önce bakmıştım ilk defa. O zaman mavi
maviydi suları Neretva’nın. Bu suları saatlere, aylara ve mevsimlere göre değişen renkleri ile dört
asır yirmi yedi yıl seyrettim. Bu kadar yaşayınca
Mostar’ın sularında ve ufuklarının koynunda,
ölümü sadece bir kelime olarak bildik hepimiz.
Bir de etrafa yaydığı hüzün ve yalnızlıktan tanıdık yıllar içinde onu. Oysa biz hiç yalnız kalmadık
buralarda. Arkadaşlarım, uzak dostlarım ve çevremizdeki renkli halkların doğumları ve ölümleriyle kuşatılmış, her an yeniden başlayan sonsuz
bir yaşamdı bizim her günümüz.

Can dostlarımın omuzlarında geçen yılların en acılı günleri son birkaç yılda beni buldu. Ustamın ve
kalfalarımın ellerinde alırken son taş olarak buradaki yerimi, en güzel anların, en güzel yılların ve en
güzel olayların, ya da hepsinin en kötüsünün tek
tanığı olabilecek olmanın gururuyla bakmıştım
ufuklara ve altımdan akan sulara. Öyle de oldu.
Ama sonra acılar önce Mostar’ın iki yakasındaki
halkları ardından da bizi bulunca en çok, olabilecek en kötü yerde olmanın bahtsızlığına katlandım. Bu kadar kötüsünü düşünememiştim çünkü.
İlk acıyı, ilk yarayı ve ilk yıkımı gördüm. Hüzünler,
korkular ve kavgalardan sonra ölümler geçti üstümüzden. Sonra da bütün bunların tek suçlusu
bizmişiz gibi öfkenin hedefinde bulduk kendimizi.
Gece gündüz kurşunlar yağdı üstümüze, kurşunlar geçti her yanımızdan. Yetmedi öfkeli bakışların
nişangahı olduk uzak tepelerden. İnsan avına çıkmıştı insanlığın en büyük öfkesi. Üstümüzden geçecek avları bulamadığında, hırsından Neretva’nın
eteklerinden kusuyordu olanca nefretini bize.
Onların kurmak istediği dünya ile bizim duruşumuzun temsil ettiği dünya o kadar uzaktı ki birbirine, istediklerini elde etmenin tek yolunun benim
ve arkadaşlarımın, Mostar Köprüsü’nün ortadan
kalkması olduğu fikri bir halkın en kuvvetli inancı,
sanki dini haline gelmişti. Onlar gibi düşünen yok
edici bir zihniyetin, bize bakışını çözemediğimiz
yeni bir medeniyetin ortasında kalmış gibiydik.
Biraz vicdanı olanlar arkasını dönmüştü sadece.
Sesimizi duyan yoktu yakınlarda.

Boşluğa düşmeye başladım.
Yüzyıllar bir nefese, nefesler bir yüzyıla dönmüştü.
Arkamda dört yüz yirmi yedi yılı bırakarak boşluğa düşmeye başladım.
Mostar’ın ilk gününü yaşadım an be an. Ufuktaki yıldıza bakışımı, defalarca üstümüzden karşıdan karşıya geçen çocukları ve gençleri, onları
gülerek izleyen yaşlı Müslüman ve Hırvat sakinleri. Her iki yamaçta ve bazen bizim tam ortamızda kurulan oyun ve eğlenceleri, üstümüzden Neretva’nın serin sularına kendini bırakan
gençlerle, sevgililerine kendilerini göstermek
isteyen bu gençlere gülen cilveli kızları gördüm.
Cenazeleri ve bayramları hatırladım. Düğünleri,
kandilleri, yortuları, at üstünde geçen gelinleri,
damatları, kız alıp kız vermeleri, kız kaçırmaları,
aşk uğruna ölenleri gördüm. Karşılıklı davetleri,
ikramları, acılı günlerdeki taziyeleri yaşadım.
Sonra savaşlar, idamlar, sürgünler, isyanlarıyla
Dersaadet haberleri ve onların yankılarını duydum Bosna’nın evlerinde. Endülüs’ten gelen
şarkıları, Kaşgar’dan gelen hüzünlü kopuz seslerini, İstanbul’un gazel ve kasidelerini, köşk ve
yalılarından yükselen ney seslerini canlandırdım
kendi dünyamda.

Büyük bir patlama ve dünyanın suskunluğu, sessizliğin sesi…

Devlet-i Aliye’den kopan vatan topraklarının
hüznü geçti gözlerimden. Dostlarımla mamur
edilmiş şehirler, kasabalar ve mahalleler ile dört
kıtayı yaşadım senelerce yeniden. Her biri Şah-ı
Cihan’nın Tac Mahal’i gibi kondukları yerin tacı
olmanın mütevazi gururunu, orayı güzelleştirmenin kıvancını ve onurunu yaşamaktaydılar
bizimle beraber.

Ölüm bu muydu yoksa? Patlamalar devam ediyordu ama ses yoktu ortalıkta. Sadece yıkım,
ölüm ve yok oluş. Dünya duruyor yerli yerinde biz
kendi kıyametimizi yaşıyorduk sessizce. Ağlayan
çocuklar, kaçışan insanlar, uçuşan kuşlar… Böyle
mi gelirdi ölüm? Ölüm böyle mi bulurdu hayatı?

Savaşsız ama umutsuz ve yalnız geçen son yıllarımızı hatırladım. Bir durgunluğa, suskunluğa
terk edilmişti dünya, kapalı kutular içinde karanlıklardaydık. Kopacak bir gürültünün, ortalığı yıkacak bir fırtınanın ön hazırlıkları yapılırken
kirli masalarda, bizi unutmayan ecdadımızın

Sesimiz var mıydı ki?
Sessizliğin en derini içindeyken duydum o korkunç sesi.
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Anadolu’dan gelen seslerini, bazen de torunlarının yanı başımızda yaptıkları konuşmalarını
hatırladım. Ne mutlu, ne bahtiyar dakikalardı.
İstanbul’daki camilerin güzelliklerini, Bursa’dakilerin huzur, ölümsüzlük ve ferahlık veren iklimini, bir sülüs, bir nesih yazıya şiirler yazan, bir minareye, bir kubbeye, bir taşa, bir çini parçasına
destanlar dizen şairlerini konuşurken dinledim
onları.
Dalıp gitmişim mavi sulara.
İlk günün sevincini yaşarken, bizden kopup sularda akıp giden ağaç iskeleler gibiyim.
Neretva’nın mavi serinliğine kendilerini atan Bosnalı gençler gibiyim.
Yıllarca üstümüzden uçan kuşlar gibiyim.
Bütün ağırlığım gitmiş, taş değil kuşum sanki.
Ama onların aşka ve özgürlüğe gittiği yoldan, ben
ölüme doğru gidiyorum.
Mavi bir yıldız gibi ölüme uçuyorum.
Ölüme ya da hayatın kendisine. Hayatın gerçek
yaratıcısına doğru süzülüyorum. Zamanın dışına
çıkınca, hatta zamanın kendisi olunca anladım
ölümün yok edici değil yaratıcı yüzünü. Şimdi o
yüzden ve suların maviliğinden bakıyorum dört
yüz yirmi yedi yıllık ömrüme ve yarınlara…
Çalabım bir şar yaratmış iki cihan aresinde
Bakacak didar görinür ol şarın kenaresinde
Nagehan bir şara vardum ol şarı yapılur gördüm
Ben dahi bil yapıldum taş u toprak aresinde
Son sözü şair söyler,
Onların dilindedir ilahi hakikatler,
Şairler ne söylerse en güzelini söyler.
İşte onların dilinden anlattım ben.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Mostar Köprüsü bir medeniyetin, bir zihniyetin
temsilcisi olarak yaşadı o topraklarda. Kendi içinde çözülmeye başlayan bu medeniyetin temsilcisi iken de o hazin akıbete uğradı. Ne onun
yıkılışını hazırlayan yeni dünya şartları ne de
temsilcisi olduğu geçmiş değerlerin mirasçıları
bunu kabullenemediler. Kendi içinde çelişkilerle
dolu olan bir dünyanın temsilcileri, yine mücadele ettikleri ve savaş yaşadıkları bir dünya ile el
ele verip Mostar Köprüsü’ne yeniden hayat hakkı tanıma gereğini duydu sonunda. Neretva’nın
sularından çıkarılan taşlara yeniden can verme
çabasıydı bu. Yok etmek kolay ama inşa etmek
zor oldu haliyle. Kullanılamayacak olan taşların yeri, yapıldığı zamanlardaki taş ocağına kadar gitmeyi gerektiren bir incelikle dolduruldu.
Bu inceliği yapanlar, bir zamanlar onu ayağa
kaldıran, ona yaşama hakkı verenler ile, onun
Mostar’ın iki yamacında, Neretva’nın sularında
acılar yaşamasına seyirci kalanlardı.
Neydi Mostar Köprüsü’nü kuran ve yaşatan sihir?
Topraktan yaratıldığına inanan, taşla toprak arasında dünyaya gelen ve taşın toprağın arasında kendi
medeniyetini kuran bir milletin çocuklarıyız biz.
Bütün güzel sanatlarımız bu inancın peşinden
koşarken, bu amaçla dünyayı güzelleştirme
gayesinin kemale erdiği yer hiç şüphesiz Türkİslam mimarisidir.
Nısf-ı Cihan deyip cihanın yarısı güzelliğinde
Isfahan’ı kuran, temiz kent hayaliyle Semerkant’ı
meydana getiren, sevdiğinin alnına yerleştirilecek bir taç inceliğindeki zarafetle mekanın ve
zamanın alnına Tac Mahal’i koyan, şehirlerini
mimari ölçülerden önce ilahi ve insani ölçülerde
planlayan bir zihniyetin tezahürüdür Türk-İslam
mimarisi. Bu zihniyet içinde gerçekler birbiriyle
çatışmaz. Çünkü bir yarış yeri değildir bu şehirler. İnsan insanla, mimari coğrafyayla, eser eserle yarışmaz. Tek yarış, ilahi hakikate yaklaşma
yarışıdır ve onun da ölçüleri Türk-İslam kültür

ve inancının, Tasavvuf’un dışarıya durgun kendi
içinde ateşli ve coşkun yapısı içinde şekillenmiştir. Asırlar boyunca taşa söyletilen bu zihniyet,
mimari şaheserlerimizle Anadolu merkezli bütün Türk-İslam coğrafyalarında aynı titizlik ve
aynı aşkla temsil edilmiştir, edilmeye de devam
etmektedir.
Söylenecek, yazılacak ne varsa taşın, toprağın,
ağacın ve renklerin dünyası üzerinden dile getirilmeli aslında. Çünkü onların kendi iç şiirlerinin
mimari bir rüyaya döndüğü yerdir Türk-İslam
şehirleri. Bu şehirlerin hikayesi ise varlığın sırrını
çözen, bu dünyadan ve öteki alemden hikmetler devşiren, bu hikmetleri maddeye söyleten
insanların, usta ve kalfaların, en çok da mimarların hikayesidir. Onlar bu şuurla dünyayı güzelleştirme görevine talip olmuş gönül erlerdir.
Kaşgar’dan Endülüs’e renklerin, Saraybosna’dan
Bahçesaray’a taşların dili çözülmeli…
Orta Asya düzlüklerinde denizi, denizin mavisini
özleyen ecdadımız fetih rüyaları görmeden önce
renklerin dünyasında dindirmiş bu hasretini. Çok
farklı isimlerle ve farklı söyleyiş şekillerinde en
güzeliyle Türk mavisi olarak nitelenen Turkuaz’ın
eserden esere konan tonları, mimarimizin hakim
rengi gibi kıtadan kıtaya, şehirden şehre bir deniz
gibi dalgalanmaktadır bugün. Bir renk ki gece başka, gündüz başka… İçerde başka, dışarıda bambaşka… Şehirden şehre, mevsimden mevsime,
bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya aynı rengin
değişen, açılan, kapanan, gülümseyen ve hüzne
gömülen uygulamalarıyla diyar diyar gezmekte,
yapıdan yapıya farklı bir dille konuşmaktadır.
Esasen bütün bu çabaların gayesi çevreyi ve dünyayı güzelleştirmekten başka bir şey değildir.

geye göre değişen renkleri onlardan elde edilecek yapı malzemelerine de yansıyarak yörenin
kendi renklerini açığa çıkarmaktadır. Böylece
her mimari eser baştan aşağı toprağının ve insanının ruhunu taşımaktadır. Orta Asya’da toprağa bağlı olarak uygulanan ateş tuğlası mimarisin Anadolu’ya doğru taş ve toprak karışımına,
Osmanlı’nın elinde taşın gücüne ve ihtişamına
dönüşünde bütün bu renk ve şekil oyunlarını
çok iyi izlemek gerekir.
Mimari düşüncenin ve onu meydana getiren
malzemenin inanılmaz bir gücü ve sihri vardır.
İnsanın ve toplumların tercihine göre değil,
hayatın bir parçası olarak insanla birlikte, insan
gibi yaşamın içinde bulunma zorunluluğu güçlü
kılar onu. Çünkü bütün güzel sanatlar yadsınabilir ama mimari yaşanan, paylaşılan bir alandır.
İnsan hayatını en ince ayrıntılar ile kolaylaştırırken, bir taraftan da ona ve çevreye güzellik katan mimari eserler, hem kendi çevrelerinde bir
kültürün yaratıcısı, hem de gelecek zamanlara
insani değerleri taşıyan en güçlü değerlerdir.
Sadece yapı malzemeleri, sadece coğrafi yerlerinin ve çevrelerindeki toplumların hazırlayıcı
şartları ile değil; kültür taşıyıcılığı ve ortak paylaşım zorunluluğu ile duruyor mimari şaheserler
ayakta.
İşte bütün bunları bize yeniden öğrettiği, aynı
düşüncelerle dünyaya gerçekleri söylettiği için
el ele yaşama döndürülen bir Mostar Köprüsü var. Asırlarca aynı zihniyetle şehirler kurup
dünyayı güzelleştirdiği için üzerinde uzun uzun
düşünülmesi ve yeni ufuklara açılmak için konuşulması gereken bir Türk-İslam mimarisi var.
Toprağın, taşın ve ahşabın dilini okuyarak konuşturulması gereken bir mimari var.

Bu renk oyunları sadece süslemelerde değil,
abidelerin ana kütlesi ve taşıyıcı unsurları olan
taş ve toprak işçiliğinde de kendini şiirsel bir
formda göstermektedir. Toprağın ve taşın böl-
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sine çıkar. Çıkar da aşağılara şöyle bir göz atar. Atar
da gözü kalır dağın, ovanın manzarasına. Öteden
beri kısmet bohçasından, her şehre bir tutam serpilirken gökten; Bursa üzerinde bohça açılıverir de
tekmil kısmet, buraya saçılır, denirdi ya hani; Hz.
Süleyman o albeniye “Cennet burası” der. Der ya.
sol vezirinin duymayan kulağı “Cennet Bursa” diye
anlar. Ve burası Bursa diye anılır olur.

ŞEHİR VE EDEBİYAT

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

Türk Dünyası Juri Özel Ödülü

Özgen KESKİN

Bir Baş Şehrin Hikayesidir Bu - 1
Bir baş şehrin hikayesidir bu ki, asırlardır surlarına, nakış nakış işlene... Kimi kılıçla, kimi de
kalemle... E şehir kurmaksa murat, uğruna can
- bedeller gerek. Şehir demek, sade taştan topraktan ibaret değil elbet. Taşı toprağı, yoğurmak;
kan - ter karmak gerek ona. Ruh vermek, kimlik
kazandırmak gerek ki; şehir, şehir ola...
İşte Bursa, bu şehirlerden bir güzel... Rivayet ya, Hz.
Süleyman vezirleriyle Keşiş Dağı yani Uludağ zirveİpek Yolu Medeniyetleri
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Bitinyalılardan, Romalılara; Onlardan Bizanslılara
dek bir saklı cennet de, ne var ki, o zamanlar kimselerin bilmediği; gidip görmediği bir nazenin işte...

Alpleri - Erenleri, el - ele, gönül - gönüle; bilekle
yüreği birleştirip; bu coğrafyayı vatan yapmaları
dile kolay yüzyıllar aldı işte. Ne var ki 1280’lerde
başıbozukluk doruklardaydı. Hal böyleyken bir
gün, Tokat yöresinden Kızık Beyleri çıkagelir Söğüt
obalarına. Ertuğrul Gazi’den destur alır yedi yiğit
bey de “yedi güzel kızınızı, çeyiz olarak da yedi köy
yerinizi istemeye geldik” derler. Derler ya bıyıkları
yeni terlemede olan Osman Gazi, bir davranır ki
kılıcına; babasını ve Şeyh Edebali’yi hatırlamasa bir
an, yedi kelleyi uçuruverecek sanırsın oracıkta.
Ertuğrul Gazi, göz ucuyla sakinleştirir oğlunu.
Delikanlılık bu neylensin... Hem beyliğin en güzel
kızlarını isteyecekler pervasız, hem de çeyiz diye
yedi köy yerini... Olacak şey mi diye düşüncesiyle
kabaran öfkesi, Ertuğrul Gazi’nin dik bakışlarıyla
törpülenir. O yarım çekilen kılıç, sessizce kabzasına yerleştirilir. Ertuğrul Gazi, ağırdan konuşur:

“Durun hele Kızık beyleri, bir ağırlayalım sizi;
sabah ola hayrola” der. Gece Şeyh Edebali ile
meşveret ederler. Osman Gazi de konuşmasız
aralarındadır.
Kararın akıllıcası, kendi soylarından olan bu beylerle akrabalık peydah edip; güç birliği kurmaktadır. Öyle yaparlar.
Üç gün - üç gece toy - düğün yapılır. Yedi köy kurulur: Cumalıkızık. Fidyekızık, Değirmenlikızık, Hamamlıkızık, Derekızık, Bayındırkızık ve Dallıkızık...
Bir Baş Şehrin Hikayesidir Bu - 2
Vakit epeyce ilerlemiştir. Son akşam ışıkları vurmadadır sur içlerine. Gümüşlü kümbet kubbesinde, güneş sim simdir.

Amma birileri var görmeye can atan. Bir Hz.
Süleyman değil ya Bursa’ya göz koyan... Ertuğrul
Gazi’nin, Osman Gazi’nin. Orhan Gazi’nin de
rüyalarını süslemektedir bu güzel diyar.
Şehir ve insan birbirini bulanda, tadı-kıvamı olmalı ki
herhal; o bin yıllardan gelen surların kesme taşları, o
Gümüşlü Kümbet’in yosun tutmuş temelleri de hasretle beklemededirler, bu şehri, şehir yapacakları...
13. Yüzyıl sonlarıdır. Anadolu’da tam bir
başıbozukluk hakimdir. Parçalı beylikler birbirlerine üstünlük kurma çabasındalarken; Bizans
rakipsiz, sinsi bir güçle beklemektedir sessiz...
Anadolu’da toprak tavın almış, berekete filizlenmededir domur domur her bahar da; ne
Malazgirt’te Alparslan’ın vakurluğunu, ne de
Selçuklunun o büyük medeniyet ihtişamını yeniden soluyamamaktadır şöyle derinden... Kim
diyebilir ki bu topraklar, öyle sade çala - kılıç
fethedildi. Kim diyebilir ki Yesevi’nin çerağları.
Mevlanaları Yunusları, ruhlarını üflemediler;
toprağı toprak, taşı taş, şehri şehir yapmaya...
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Osman Gazi, son demlerindedir. Balabanbey Kalesi burçlarına çıkarttırır kendisini Sur içindeki
mahzun şehre bakmaktadır üzgün. Oğlu Orhan
Gazi’yi çağırır yanına:
“Ey oğul !.. Hak vaki olur da, ben Bursa’nın fethini göremezsem; beni şol gümüşlü kümbete
defnedesiniz!” diyerek; kısık gözleri, bugünkü
kabrinin olduğu kümbete asılı kalır.
Orhan Gazi, bu sözü bir vasiyet değil; Bursa’yı
almaya bir buyruk beller. Bir nisan sabahı girilir şehre. Fetih selaları yükselmededir sur
burçlarında. Şehir benliğine kavuşmuştur. Para
basılmış, hutbe okutulmuştur. Artık kubbeler
örülmektedir, evliya dantellerinde. Artık Bursa,
payitahttır.
“Ey padişahlar şehri, Kubbeler şehri Bursa!..
Yeridir karşında tarih, El - pençe dursa. Denen
ecdad beldesi, Her bucağı - köşesi, Bir tarih
abidesi. Orda bir han - hamamdır, Burda kervansaraydır.Bu anıtlar ki mührü, Şehrin bunca
zamandır.”
Söğüt’te atılmıştı ya hani toprağa tohum, özü
Asya, cansuyu Anadolu’dan; bir ulu çınar oldu
ki dallan göğe direk... Sanırsın Uludağ’la yarışta.
Burası bir nazenin gelin nilüferlerde.

altında halka devlet ricalini piknik sofralarında bir araya getirir; halleştirir - helalleşitirirdi.
Çınarlar devletin vakurluğuna, erguvanlar halkın munisliğine timsal... İşte o hava üzere, şehri
güzel; insanı güzeldi. Bağı bahçıvanı gibi...
Böyleydi o günlerin Bursası... Böyle olur da, dalları göğe direk çınar, üç kıtayı kaplamaz mıydı. Böyle olur da çağ açıp çağ kapayacak, Hz.
Peygamber’in (s.a.v.) “Ne güzel kumandandır o”
sözüne mazhar olacak Fatihleri, Bursa Molla Yegan Medresesi’nde ilk derslerde yetiştirmez miydi. Böyle olur da Bursa, İstanbul’un böğrüne şanlı
sancağı dikecek olan Ulubatlı Hasanlara güç vermez miydi. Verirdi elbet. Bursa daha daha el verirdi ki, cihan imparatorluğuna yönele soyumuz.
Amma iki kardeş birbirine düşmeyeydi! Amma
Timur’un kılıcı, Yıldırım’ı kesmeyeydi. Yine de
Bursa Osmanlı baş şehirliğini. bir asırdan çok,
maddeyi manayla kararak; şerefle taşıdı. Fetreti sırtlandı. Yeniden can bulan imparatorluk,
büyüyüp serpilirken de ticari merkezliğini, mesire - kaplıca merkezliğini, sanat başkentliğini
korumuştur. Mimarisi, suyu, ovası, havası,
yeşili, kestanesi, şeftalisiyle, kebabıyla, seyahat
düşlerini süslemiştir hep. Sonra, cumhuriyetin kuruluş yıllarında işgale uğrar Bursa. En zor
günleridir şehrin...

Evliya Çelebi’nin, “Velhasıl Bursa sudan ibarettir” sözünü teyyiden; “Su... Su şehridir burası. Şu
Uludağ, bu da ovası... Kestanesi - şeftalisi: Canlara canı karası...” diyoruz ya: Mayıs sonu gelende,
Uludağ’da kar eriyip sele - suya döner. Yamaçları
baklava dilimlerince bölen dereler, ovaya bereket emzirirler. Yeşil Bursa... Cennet Bursa; Yıldırım, Yeşil, Emirsultan, Muradiye külliyeleri,
Ulucami’si, hanlar bölgesiyle İpek Yolu’nun koza
şehri, dünya ticaret merkezi... Cumalıkızık dünya
tarih mirası...

En zor günleridir şehrin. İki yıl, iki ay, iki gün, iki
saat sürmüştü; yad ellerin çizmeleriyle çiğnenişi.
TBMM kürsüsüne kara örtü örtülüdür, Bursa’nın
işgali bitene dek.“Ne zillettir ki, nakus inlesin
beyninde Osman’ın; Ezan susun, fezalardan silinsin yadı Mevla’nın.” Diye tanımlanan zillet,
gerçekten daha öte bir illettir.

Ama her dem devlet ricaliyle, halk el ele - gönül
gönüle... O Yıldırım Han’ın Emir Sultan’ı. her bahar
mor pembe erguvanlar açanda, koca çınarların

Dört ayrı yara almıştır şehir: Birincisi, Osman
Gazi’nin kabrinin tekmelenmesi; İkincisi, Yıldırım
Bayezid Camii’nin at tavlasına dönüştürülmesi;
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(ki yüzyıllar sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz
döneminde, son cemaat yerinden kamyon
kamyon toprak boşalttırdığımızda restorasyon için; cemaate onun at gübresi olduğunu
söyleyememiştik.) üçüncüsü, altı dere üstü
çarşı, Irgandı Köprüsü’nün orta yerinden bombalanması. (Bağlantı yollarının kırılması anlamına.) Dördüncüsü de, inadına capcanlı 700 yıllık
İnkaya Çınarı gövdesinin (bugün pek bilinmese
de) o günlerde sıkılan kurşunları taşıyor olması...
Akif’in o işgal yıllarında; bir seher vaktinde,
bülbülün feryadına içerleyip: “Eşin var, aşiyanın
var, baharın var ki beklerdin; Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun; Cihanın
yurdu çiğnense hep, çiğnenmez senin yurdun.
Sus ey bülbül, matem senin hakkın değil; matem benim hakkım; Asırlar var ki, aydınlık nedir;
hiç bilmez afakım.” dediğinde, Ahmed Arif Bey
sazını indirip sekiden: “Ne feryad edersin divane
bülbül, Senin bu feryadın gülşene kalsın.” diye
bir türkü tutturur içli, yanık...
Neyse, o işgal de bitti. Bir eylül sabahı kurtarıldı şehir. Şimdi hür. Şimdi “mermer şadırvanda

şakırdayan sular, billur...” Şimdi surları mamur, camileri türbeleri en uhrevi havalarında
mahmur...
İşte o baş şehir. Gazi Mustafa Kemal’in zeybeğe
diz vurduğu... Yeşili, güzelliğinin şairlere yazarlara konu olduğu sanat başşehri...
Son yıllarda, on yıl; Türk Dünyası Aşıklar ve
Şairler Şölenlerine ev sahibi. Türkiye’nin en
büyük bayrağı dikili. Yedi Devlet Bir Millet Bayrak Alanı’nda. Bursa yine güzel yine en yeşil...
“Bahar yeşile nasıl yaraşıyorsa, Yeşil de sana
Bursa” Ey güzel Bursa... Güzel şehir. Sade
gençlik yıllarımızın değil; tüm zamanların güzel
şehri Bursa: “Tüllensin Uludağ, telde gezelim. Yeşil, Setbaşı, Heykel’de gezelim. Güzelim,
Hüsnügüzel’de gezelim.” diyen şaire nazireden;
“Üç sağlıklı nefes, bir yudum çaysın; Çekirge’de
batan gün, Yeşil’de doğan aysın...” diyenimize
bir sanat şehri, sanatçı şehri Bursa; turizm, tarım,
tekstil şehri; otomotiv, sanayi, üniversite şehri;
yeşil şehir, güzel Bursamız... En güzel tarifiyle
şairce: “Kim bana Bursa’ya, bir rakip sorsa; Derim ki, Bursa’nın rakibi Bursa...”

Bir Baş Şehrin Hikayesidir Bu -3
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İnsan ve şehir birbirinin aynası olan varlıklardır.
Özleri toprak, gönülleri sabahat, ruhları sanattır.
İnsan şehri inşa eder, şehir medeniyeti, medeniyette insan-ı kâmilleri. Görülüyor ki insan ve şehir
adeta birbirini itmam ve ikmal eden iki olgudur.

ŞEHİR VE EDEBİYAT

Şehir, ruhun insanda üremesidir. Allah’ın bahşettiği estetik bakışın neticesidir.

Ahmet Yesevi Juri Özel Ödülü

Her insan, ipekten yapılma ud tellerinin namelerini işitemeyebilir, yağlı boya tabloların derinliklerine dalamayabilir ya da bir şiirle farklı
diyarlara seyahat edemeyebilir ama her insan
şehre bakar ve özünde saklanan estetik anlayışını şehirde yaşar. Çünkü şehirler, yaşayan besteler, tablolar, şiirlerdir.

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

Betül DEMİRCİ

Şehirlerde, insanlar gibi dini ve mistik bir ruh
taşır. İşte bu ruhun dünya üzerindeki en güzel
örneklerini Türk-İslam şehirleri vermiştir. Medeniyet denilince aklımıza; altın yamaçların zümrüt ağaçları; Türk-İslam şehirleri gelir.

Medeniyet Kandilleri
Türk-İslam Şehirlerinin
Manevi Dinamikleri
“Andolsun biz insanı çamurdan bir hülasadan yarattık. Sonra onu, sarp ve metin bir karargahta bir
nutfe yaptık. Sonra o nutfeyi alaka haline getirdik,
derken o alakayı mudga yaptık, o bir çiğnem eti
kemikle çevirdik, o kemiklere de et giydirdik. Sonra
onu başka yaratılışla inşa ettik (can verdik, konuşma verdik)...” (Mü`minun, 12-14).
İpek Yolu Medeniyetleri
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Türklerin Müslüman oluşu İslam tarihinin mühim olaylarından biridir. İslam, Mevlana’nın,
Tebrizi’yi araması gibi adeta dostunu aramış ve
Asya’nın evlatlarıyla kucaklaşmıştır. Sonrasında
ise, Emir Şeyh İsmail gibi yüzlerce Türk’ün eliyle
Sumatralara kadar uzanmış, ilim ve sanat yolunu, fazilet ve hizmet yoluyla harmanlayıp medeniyeti dünyaya sunmuştur.
Türk milletinin İslam dünyasındaki tesirini düşünürken, Müslüman olan bir şahsı “Türk oldu”
diye niteleyen Uzakdoğu insanını da değerlen-

dirmek gerekir. Horasan’ın erenleri sonsuz bir
hizmet aşkı ile atlarına binip, batıya doğru ilerlemiş, atın durduğu yerde inip medeniyetin temellerini atmaya başlamışlardır. İşte Türk gücünün İslam’la birleşmesiyle birlikte ortaya çıkan
bu akıncı dervişler, Türk’ün “gökyüzünü vatanın
çadırı yapma” mefkûresini, İslam’ın “ yeryüzünü
secde yapmaya müsait hale getirme” anlayışıyla
cemetmişlerdir. Bu ülkü ile Malarzgirt’ten içeri
girenler, kısa zamanda Kılıçarslan’ı ve Mevlana’sıyla, kitabesi ve oymasıyla Anadolu’ya hâkim
olmuşlardır. Timur kılıcıyla yeryüzünü fethe koyulurken, Uluğ Bey de kalemiyle yeryüzünü fethe koyulmuş ve ölüm onları durdurana dek bu
yolda yürümüşlerdir.
Medeniyetin kandilleri bu akıncılar, yolları aydınlatmışlar ve dünyaya bir altın çağ yaşatmışlardır. Çünkü Türk-İslam kültüründe dünyayı
imar etmek/ güzelleştirmek bir vecibedir. Zira
Allah, insanı dünyayı imar etmekle vazifelendirmiştir. İnsanın yeryüzünün halifesi olmasının
anlam ve amacı da budur. Kurulan şehirler, bu
inanç ve düşüncenin bir tezahürüdür.
Kuran’da imar edilmiş, yaşanılabilir mekânlar
olarak şehir örnekleri verilmiştir. Şehirler emniyet ve huzur mekânları olarak tanımlanırken bir
sanat ve estetik hissi uyandırdığı da bir gerçektir.
Birlik ve beraberliği sağlamayı hedefleyen İslam,
bazı ibadetlerini sadece şehirlerde gerçekleştirmiştir. Bu yüzden İslam dini şehirlerin şekillerini
de belirleyici unsur olmuştur. Örneğin, cuma namazı farziyeti ile şehir yapısının merkezine Cuma
camisini yerleştirmiş ve bu çekirdek, şehrin şekillenmesinde önemli yere sahip olmuştur. Şehirlerin odağında bir mihenk taşı gibi duran camiler
herkesin kolay ulaşabilmesi için şehrin merkezine inşa edilmiş ve bütün unsurlar bir daire gibi
camiinin etrafında toplanmıştır. İslam şehirlerinin bu özelliği aynı zamanda tevhit inancının da
sembolüdür. Fetih yoluyla ele geçirilen şehirlerde
de eski mabetler camiye dönüştürülmüş ve şehir,

camii merkezli değişim ve gelişim göstermiştir.
Fetihlerle beraber başlayan mimari yapılaşmalar
batı mimarisini de derinden etkilemiştir.
Müslümanların Sicilya mimarisine çok şey kattıkları, Batı’da özellikle de İtalya’da bilinmektedir.
Sivri kemer tarzı, Batı’da bambaşka bir şekilde
kullanılmakla birlikte gotik mimariyi etkilemiş
ve bu durum Gotik ve Rönesans yapılarında görülmüştür. Mısırda kurulan ilk Müslüman-Türk
devleti olan Tolonilerin yaptığı camideki tasarımların Sicilya yoluyla özellikle Roman sanatında kullanıldığı ve sonra da Gotik sanatının ana
motifi olarak yüzyıllar boyu Avrupalıların ruhunu ve gözünü okşadığını görmekteyiz. Batıda
ki sanat eserlerindeki yonca yaprağı şeklinde
kemer kubbe kasnakları, çiçek motifleri, mozaik
kaplama, oymacılık Sicilya yoluyla Almanya’ya
geçmiştir. Sicilya mimarisinde görülen Kufi hat
ve ahşap ve fildişi oymacılık kilise yapılarında
görülebilmektedir. Öyle ki Batı hayranlıkla aldığı bu sanatı olduğu gibi kullanmış, Kufi hat
ile yazılan Kuran lafızlarıyla mimarilerini süslemişlerdir. İtalya’da geç Ortaçağ ve Rönesans’ta
yapılan kuleleri Kahire’deki ve daha doğudaki
kuleleri karşılaştırırsak, daha büyük benzerlikler ortaya çıkar. Bu yapı türleri İtalya üzerinden
Avrupa’nın diğer yerlerine yayılmıştır. Örneğin,
İngiltere’deki birçok karışık kemerler, Kahire’de
yapılmış daha eski kemerlere çok benzemektedir. XVII. yüzyılın sonunda, Londra’daki kiliseler
için yapılan kulelerin örneğini daha önceki cami
minarelerinde bulmak mümkündür.
Bu etkileşimin temel sebebi İslam dininin şehir yaşantısına vermiş olduğu önem ve İslam’ın
özünden gelen estetik anlayışın neticesidir. İslam dini medeniyetin temellerini atmış ilerlerken, bu medeniyet çizgisi üzerinden yürümeye
çalışıp asıl mimarları görmezden gelen zihniyetler ise gerçekleri çarpıtarak bir ortaçağ karanlığı
safsatasını ortaya atmışlardır. Hâlbuki gerçek karanlık onların karanlığıdır.
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Ortaçağ öyle bir çağdı ki, dünyanın bir kısmı sulh
içinde, refah içinde her türlü ilmi araştırmaları
yaparken, sanatsal faaliyetler ile uğraşırken, keşifler peşinde koşarken, bir kısmı da Mesih beklentisi ile kendilerini kırbaçlayanlarla, ‘kara ölüm’
vebadan bir dinin mensuplarını sorumlu tutup,
toplu katliamları için ayaklananlarla uğraşıyordu.
Cadı suçlamaları ile yakılan kadınları seyrediyor;
öyle ki insan üzerinden “Yanarsa insan, yanmazsa
cadı!” kumarı oynanıyordu. Sonrasında ise bu kumar, yanan insanlar ardından “Tüh ya! İnsanmış!”
vurdumduymazlığı ile seyrediliyordu.

Ne güzel de anlatmış durumu Akif;

Bir çağ düşünün, Müslümanlar arasında “sözde”
cehaletin olduğu… Ortaçağı karanlık olarak niteleyenlere göre, İslam dünyası o kadar cahildi ki,
kralı I. Sancho tutulduğu bir hastalıktan kurtulmak
için Kurtuba’ya İslam hekimlerine geliyordu(!) 8.yy
da karanlık(!) İslam dünyası kâğıt kullanırken Avrupa ise bu lütufla 5 yüzyıl sonra tanışıyordu. Batı da
ki bir kralın saray kütüphanesinde on, yirmi belki
yüz kitap varken, doğunun herhangi bir kütüphanesinde binlerce kitap bulunuyordu. Evet, bir yerlerde cehaletten söz etmek bizce de mümkün ama
bu cehalet acaba nerede?

“Hüner bir şehir bünyâd itmekdür.

Sadece cehaletle de suçlamadı bizi Batı. Papa
XVII. Benedictus, İslam dininin insanlık dışı bir
din olduğunu söylerken, Hz. Muhammed’in
getirilerinin kılıçla zorbalıkla yayma buyruğuna
dayandığı iddiasında bulunuyordu. Yani Müslümanlar hem cahil hem de vahşiydi! Ortaçağ da
cahil ve vahşi Müslümanları ağırlıyordu onlara
göre. Zihinsel engellilerin ıssız ormanlara terk
edip öylece ölüme bırakanların, zihinsel engellileri musiki ile tedavi eden İslam topraklarındakilere verdiği isimdi, vahşet(!)…
Evet, ortaçağ karanlığını yalanlamak, bizce de
büyük bir saçmalık olacak. Ortaçağ karanlıktı
ama bu karanlık gözlerine pranga çekilmiş Avrupalıların bulunduğu ortamın karanlığıydı. İslam
Medeniyeti ise, sadece onların baktığı pencereden, onlar göremedikleri için karanlıktaydı…
İpek Yolu Medeniyetleri
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Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz:
Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!
Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin,
Nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin.
İslam’ın şuuru ve Türklerin gayretleri ile dünya
üzerinde medeniyet anlayışı bir hayli gelişrmiş
ve şehircilik, İslam dininin karakteristik özellikleriyle yoğrularak kâmilleşme sürecine girmiştir.

Reâyâ kalbin âbâd itmekdür!”

rinin edebiyatı kucaklaması, edebiyatın mimaride hayat bulmasıdır. Ali Şir Nevai gibi pirler ise
bu kucaklaşmanın en güzel örneklerindendir.
Onun mimari eserleri de şiirleri gibi insan ruhuna ilmek ilmek işlemiştir.
Bizim bütün mimari yapılarımız, hissedenler
için dini bir ruh taşır. Yahya Kemal’in dediği gibi,
“Revan köşkünde gezerken kulağıma derinden
bir Kuran sesi geldi. Birden bire İslam mimarisini
tam manasıyla gördüm. Çünkü İslam mimarisinin içinde bir ruh gibi muhakkak rahle başında
bir Kuran sesi lazım. O ses olmadığı zaman bu
mimari kuru bir şekilde gözükür.”
Türk-İslam mimarisi, Dünya insanlık tarihinde

geçmişte hak ettiği seviyeyi yakalamıştır. Günümüzde kişisel kusurlarımızdan kaynaklanan
sebeplerle şanlı ecdadımıza karşı biraz utanma
hissine bürünmüş isek dahi, birazcık sancılanmakla yeniden ihtişamlı günlerimize dönecek
ve insanlığa hizmette yeniden güneş gibi doğacağız. Biliyor ve inanıyoruz ki; bu Yüce Milletin layık olduğu muasır medeniyet seviyesi ancak ve ancak adına Kızıl Elma denen Türk İslam
Mefkûresinin şiarındadır. Ve yine biliyor ve inanıyoruz ki, bu ulu yapılarımız, ustaların elinde öksüz kalmayacak, çıraklarımız ise utanmayacak.
Çünkü muhtaç olduğumuz kudret, Ulu Önderimizin işaret ettiği üzere damarlarımızdaki asil
kanda mevcuttur.

Diyen, Fatih’in bakış açısı ile kâmil insanların
oluşturduğu toplumlar şehirleri, şehirlerde medeniyeti inşa etmiştir.
Türk-İslam medeniyetini insan temelinden ayrı
düşünmek mümkün olmadığı gibi, güzel sanatlardan da ayrı düşünmek mümkün değildir.
Çünkü bu ruhun özü insan, estetik ve edebiyattır. Nitekim, Türk-İslam medeniyeti deyince; Hafız Mehmet Emin Efendi’nin çinilerinden, Mimar
Sinan’ın camilerine kadar, Kaşgarlı Mahmut’un
dilinden, Hoca Ahmet Yesevi’nin öğütlerine kadar hepsi hatırlanmaz mı? Süleymaniye denilince, göğe komşu minaresiyle Mimar Sinan, huzur
veren çizgileri ile Karahisari hatırlanır da, Bayram
Sabahını Süleymaniye’de yaşayan Yahya Kemal
hatırlanmaz mı? Hatırlanır. Çünkü ilim ve sanat
birbirinin tamamlayıcısıdır. Şeyh Edebali olmasaydı, Mimar Sinan olabilir miydi? Kim bir güzel
yazı yazsa onu süslemek istemez ki… Tezhiple
süslenen bir kağıt kendisine çerçeve aramaz mı?
Peki bu süslü çerçeve, asılacağı güzel bir mimari
yapı aramaz mı?
Edebiyat, söz ve yazı kendisini mimari ile süslemiş ya da mimari kendisine yazı ile sanat ile
estetik kazandırmıştır. Kâbe duvarlarına asılan
şiirler, camilere işlenen hatlar, kitabeler, mima-
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Bu gün itibariyle 36 ülkede temsilcilikleri bulunan uluslararası bir meslek kuruluşu haline gelmiştir.

Büyük badireler yaşamış ve aşmasını bilmişiz
kardeş kavgalarımızda olmuş, onları da bertaraf
etmeyi başarmışız.

Birliğimiz aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet
gösteren kültür, sanat, bilim ve benzeri kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı kendine şiar
edinmiş ve uygulamaları bunu ortaya koymaktadır.

Hal böyle iken son zamanlarda yaşadığımız
elem verici olayların milletimizi bir zaafa düşüreceklerini sananlar yine yanılacaklardır. Tarihimiz
bunun misalleri ile doludur.

Bu anlayışımızın bir göstergesi olarak bu yıl
02 -07 Eylül tarihlerinde kıta aşan projeler ana
teması ile 6. sını (Altıncı) gerçekleştirdiğimiz
TDMM ve Şehircilik kurultayı kapsamında;
-

TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK KURULTAYI

KAPANIŞ OTURUMU
TDMMB Genel Başkanı

Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık
ve Şehircilik Kurultayı Yürütme Kurulu
Başkanı ve Türk Dünyası Mühendisler
ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı
Sayın Mehmet Cahit TURHAN Beyin
Kurultay Kapanış Oturumunda
Dünya Kamuoyuna Verdiği Mesajdır.
İpek Yolu Medeniyetleri
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-

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’
la Toktogul Satılganov yılı kutlamaları,

-

Türk Dili Konuşan Ülkeler Daimi İşbirliği
Konseyi ile Türk dünyası Göçebe Oyunları,

-

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Yerel Yönetimler ve Şehircilik Sempozyumu,

-

AVRASYA İnşaat ve Mimarlık Üniversiteler
Birliği ile Mimar Sinan Proje Festivalleri,

-

Türk Üniversiteler Birliği ile İpek Yolunda
Deprem Gerçeği ve Bilimsel işbirliği formu,

-

Uluslararası mühendis, mimar ve Şehir planlamacılarının katılımları ile BİŞKEK Şehir Rehabilitasyon Proje Yarışması,

-

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ile Issık Göl
Turizm Formu, başarı ile gerçekleştirilmiştir.

15 Ekim 2014 / ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / ERZURUM

Mehmet Cahit TURHAN
Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye başkanım, Sayın Rektörlerim, Kırgızistan’dan ülkemize
teşrif eden ekibin çok kıymetli temsilcileri, Sevgili öğrenciler, çok kıymetli katılımcılar ve değerli basın mensupları. Türk Dünyası Mühendisler
ve Mimarlar birliği olarak Bişkek’te düzenlediğimiz kurultayın sonuç bildirgesinin okunması
amacıyla bir araya geldik. Teşriflerinizden dolayı
hepinize hoş geldiniz diyor, Selam ve Saygılarımı Sunuyorum.
2002 yılında kurulmuş olan birliğimiz gerçekleştirdiği uluslararası faaliyetlerle genel takdir
toplamıştır. Bunun sonucu olarak 2010 yılında
Astana Kurultayı ile birlikte Türkiye ve kardeş
ülke Cumhurbaşkanlarımızın talimatları doğrultusunda TDMM birliği olarak tescil edilmiştir.

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı ile
“Şehir Edebiyat”

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimar Birliği tarihi
ve kökleri derin ve güçlü olan bir büyük kültürün ve medeniyetin günümüzde yaşayan somut
tablosudur.
Milletimizin, tarih boyunca farklı kökenlerden
ve kültürlerden gelen milletlerle dostluk ve kardeşlik içinde yaşamanın modellerini insanlığa
sunmuştur.

Kaygımız kardeşlik bağlarımızı zedelemeye çalışanların kendilerinin de zarara uğraması noktasındadır.
Dolasıyla son elim olayların müsebbiplerini kınıyoruz. Kendi yararları adına kendilerini sağduyuya, aklı selime davet ediyoruz.
Yüzyıl öncede özellikle bu topraklarda, bu şehirlerde yine dış odakların etkisi ve güdümü ile acı
sahnelerin cereyan etmesine yol açanlar olmuştur.
Türk Milleti bu badireyi de atlatmasını bilmiş ve
en çok zararı da bu oyuna düşenler görmüştür.
Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği olarak günümüzde yaşanan bu gibi sorunların çaresini Medeniyet Mühendisliğinin uygulamaları
ile çözüleceği inancındayız. Sorunlar yıkmak ve
yakmakla değil inşa ve ihya etmekle çözülür.
Bizde tüm meslektaşlarımızla beraber uyguladığımız ve hayata geçirdiğimiz projelerle insanların hayatlarını kolaylaştırma ve yaşam kalitesini
yükseltme gayretlerimizi devam ettireceğiz.
Yetmiş iki Millete bir nazarla bakmayı kültür
edinmiş ve felsefe haline getirmiş olan bu millet
her türlü iftira ve oyunları bozma gücünü daima
kendinden görmeye devam edecektir.
Bugün burada toplanmamızın gerekçesi olan
Kurultay Sonuç Bildirgesi programımızın sonunda sizlerin huzurunda değerli basınımız aracı ile
dünya kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Nice kurultaylarda sizlerle yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor, hepinize teşekkür ediyorum.
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Şehircilik Kurultayının somut bir göstergesi
olarak Bişkek şehrinin elli yıllık projeksiyonla
rehabilitasyonu projesi için 300 000,00 Türk Lirası ödüllü Uluslararası Fikir Projeleri yarışması
ve buna ilave olarak yine 100 000,00 Türk Lirası
ödüllü Şehir ve Edebiyat konulu uluslararası şiir
ve nesir yarışması yapılmış ve hak sahiplerine
ödülleri, kurultayda düzenlenen törenle takdim
edilmiştir.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Yönetim Kurulu, Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Yürütme ve Bilim
Kurullarının müşterek kararları ile toplantı sonrasında yapılan değerlendirmeler ışığında, daha
önce icra edilen Kurultaylarda karar altına alınan
maddelerin takibi ve devamlılığını teminen hazırlanan Sonuç Bildirgesi şöyledir:

TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK KURULTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

T

15 Ekim 2014 / ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / ERZURUM

ürk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
ana organizasyonları kapsamında iki yılda
bir Türk Cumhuriyetlerinden birinde düzenli
olarak yapılmakta olan Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultaylarının altıncısı,
2 - 7 Eylül 2014 tarihleri arasında Kırgızistan’da
icra edilmiştir. Kurultay Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfının
ortak organizasyonu ile Bişkek Belediyesi ve Issıkgöl Valiliğinin ev sahipliğinde; Türk Üniversiteler Birliği ve Kafkasya Üniversiteler Birliğinin
Bilim Heyeti Başkanlıkları ile beraberce; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan İnşaat Mimarlık ve Ulaştırma Üniversitesi, Kazakistan
İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi, Türk Dünyası
Akademisi Başkanlığı ve Avrasya İpekyolu Üniversiteler Birliği üyesi çok sayıda akademisyenlerin bilimsel katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
İpek Yolu Medeniyetleri
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2014 Kurultayı Kırgız Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek ATAMBAYEV’in himayelerinde, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu ve T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği üyelerinden müteşekkil saygın işadamlarının destekleriyle ve TRT nin resmi basın ve yayın
sponsorluğunda yapılmıştır.
Kurultayda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
başkanlığında; Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarında müşterek şehirciliğin oluşturulmasına yönelik Şehircilik Konsey Toplantısı; Kıta
Aşan Projeler temalı 6 Bilimsel oturum; Avrasya
İpekyolu İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje
Festivalleri ile İpekyolu Coğrafyasında Deprem
Gerçeği ve Bilimsel İşbirliği Forumu gerçekleştirilmiştir. Bilimsel oturumlara ilave olarak çok sayıda poster sunum, Kültür sanat sergileri ve 2014
Toktogul Satılganov Yılı münasebeti ile Türk
Dünyası Müzik Topluluğu Konseri düzenlenerek
Şehir ve Edebiyat konulu söyleşiler yapılmıştır.

1- 2012 Trabzon Kurultayı Sonuç Bildirgesi hükmünce, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği’nden Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları arasında müşterek mühendislik, mimarlık
ve şehircilik değerlerinin bir standart haline
getirilmesi istenmiştir. Bu standartların oluşturulması istikametinde Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları’ndan şehircilik otoriteleri ve
mühendislik ve mimarlık mesleğinde temayüz
etmiş bilim insanları ile müşterek çalışmaların
başlatılarak 2016 kurultayına kadar sonuçlandırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu
hedef doğrultusunda, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının başkanlığında ve kurultaya katılan katılımcı ülkelerin şehircilik bakanları ve
şehircilik otoriteleri ile gerçekleştirilen Konsey
toplantısında, Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları arasında Kimlikli ve Kişilikli Şehircilik
standartlarının oluşturularak 2016 Kurultayına hazır hale getirilmesi ve 2014 Kurultayında
olduğu gibi her kurultayla birlikte iki yılda bir
Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Çevre ve
Şehircilik Bakanları Konsey toplantıları yapılması tavsiye kararı alınmıştır.

2- 21. Yüzyılın gereği olarak; Türk Dünyası şehirciliği alanında yapılan planlama çalışmalarında köklü değişikliklerin zorunlu hale geldiği
günümüzde; kentsel dönüşüm çalışmaları,
yaşam ve mekân kalitesi yüksek, afetlere dirençli, iklime ve çevreye duyarlı, iyi hizmet sunan, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına
cevap veren, sürdürülebilir, planlı ve çağdaş
kentlere ulaşmak kurultayın en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Türk Kültürüne
saygılı, kimlikli ve kişilikli şehirlerle çevreye
ve mekâna ilişkin politikalar oluşturma, yeni
mevzuat düzenlemeleri yapma ve uygulamaların yürütülmesini temin etmek üzere; düzenleyici, denetleyici, yönlendirici ve teşvik edici
çalışmalar başlatılmalıdır. Bu hedefi yerine
getirmek ve kentlerimizi çevre dostu, yaşanabilir şehirlere dönüştürmek üzere Türk Dünyası
şehircilik karakterlerine ve mimarlık çizgilerine
uygun kentsel dönüşüm uygulamaları devam
ettirilmelidir.
3- Kurultay Yürütme Kurulu’nun almış olduğu
prensip kararı gereği, Kurultay’ın yapıldığı bir
önceki ülke ve Kurultay’ın yapıldığı ülkeler arasında var olan dostluk, kardeşlik ve işbirliğinin
geliştirilmesi amacı ile spor müsabakaları ve
kardeş şehir anlaşmalarının gelenek haline getirilmesi tavsiye kararı alınmıştır. Bu hüküm gereğince, T.C. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile
Kırgızistan Cumhuriyeti Bişkek Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşmaları imzalanmıştır.
Kısa adı Türk Konseyi olan, Türk Dili Konuşan
Ülkeler Daimi İşbirliği Konseyinin başkanlığında ilki başlatılan ve Kurultayımızın akabinde
icra edilen Göçebe Spor Olimpiyatlarına katılım ve sponsorluk desteği sağlanmıştır.
4- Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Teşkilatının Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarında Genel Sekreterlik statüsünde resmi
teşkilat haline dönüştürülmesi ve bu teşkilatlandırma çalışmalarına hız verilerek ortak
çalışmaların yapılması ve ilgili ülkelerle resmi
temasların başlatılması kararlaştırılmıştır.
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tap ve dergilerin basımının gerçekleştirilmesi,
Kurultayın paydaşı olan üniversitelerle uluslararası panel, konferans ve sempozyumlar
yapılması için duyarlı sivil toplum kuruluşları
ve üniversite rektörlükleri ile birlikte hareket
etme kararı alınmıştır. Ayrıca, Erzurum’da konuyla ilgili tarihi gerçekleri gözler önüne serecek olan bir müzenin kurulması için Erzurum
Büyükşehir Belediyesine teklif götürülmesi kararı alınmıştır.
9- Kurultaylarla birlikte her yıl düzenli olarak
yapılmakta olan Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivalleri Finallerinin dört yıllık sonuçlarının birleştirilerek
Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları ile birlikte yeniden değerlendirilmesi
kararı alınmıştır.
10- 2016 Kurultayının; Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin Azerbaycan
5- Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları arasında mühendislik, mimarlık ve şehircilik alanlarında Türkiye Türkçesi ile eğitim veren Türk
Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik
Üniversitesi’nin kurulması tavsiye kararı
alınmıştır. Ayrıca Avrasya İnşaat Mimarlık ve
Tasarım Üniversiteleri Proje Festivallerinde
ödül alan öğrencilerin, yüksek lisans, dil eğitimi, burs ve doktora eğitim desteği sağlanması kararlaştırılmıştır.
6- Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları coğrafyası başta olmak üzere Dünyanın farklı yerlerinde çeşitli nedenlerden dolayı yok olma
tehlikesi ile karşı karşıya kalan, mimarlık ve
şehircilik değerlerimizin damgası niteliğindeki
kültür varlıklarımız ve bu bölgelerdeki tarihi
eserlerin bilimsel bir proje ile envanterlerinin
çıkartılıp restorasyonlarının ve konservasyonlarının yapılması; kaybolma riski taşıyan
arkeolojik ve etnografik malzemelerin toplanarak kapsamlı bölge müzelerinin oluşturulması kararı alınmıştır. Binlerce eser UNESCO
Dünya İnsanlık Mirası Listesinde yer alması
İpek Yolu Medeniyetleri
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Ülke Temsilciliğini yürüten Azerbaycan
Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi (AzMİÜ)
Rektörlüğünün uygun görüşleri doğrultusunda, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başkenti Bakü şehrinde Azerbaycan Mimarlık
ve İnşaat Üniversitesinin ev sahipliğindeki
müşterek organizasyonla yapılmasına karar verilmiştir.
İş bu Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Sonuç Bildirgesi; Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliği Ülke Temsilciliklerine ve Bildirgenin maddeleri gereğince ilgili
kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere Türk
Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyelerinin huzurlarında 2 nüsha olarak 15 Ekim 2014
tarihinde Atatürk Üniversitesinde imzalanmış ve
akabinde düzenlenen basın toplantısı aracılığı
ile Dünya Kamuoyuna duyurulmuştur.

gerekirken ilgisizlik nedeni ile Dünya İnsanlık
Mirası Listesine girememiştir. Bu eserlerin hak
ettiği değeri alması ve Dünya İnsanlığına tanıtılması için gerekli girişimlerin başlatılması
kararı alınmıştır.
7- Her Kurultayda, Türk-İslam Dünyası’nın manevi mimarlarının ve devlet büyüklerinin isimlerinin yeniden hatırlanmalarına ve gelecek
nesillere tanıtılmalarına vesile olması için Kurultayın yapıldığı şehrin ve kardeş şehirlerinin
önemli cadde, sokak, park ve kültür yapılarına verilerek yaşatılması sağlanmalıdır. Ayrıca
köklü geçmişimizden güçlü geleceğimize ışık
tutacak bu nevi Ata miraslarımızın müteakip
kurultaylarda yayın, anıt ve kitabe olarak simgeleştirilmesi kararı alınmıştır.
8- 2015 yılında sözde Ermeni Soykırımı iddialarının 100. Yılı münasebetiyle milletimizin karşı
karşıya bırakılacağı haksız ithamların önüne
geçmek amacıyla tarihin doğru okunması ve
anlaşılmasına ilişkin tarihi doğru bilgilendirme toplantılarının yapılması, konuyla ilgili ki-
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“Mimar Sinan Kıta Aşan Projeler Özel Ödülü” Sahibini Buldu
Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Kapsamında ve Her Yıl Düzenli Olarak
Yapılmakta Olan, Avrasya İnşaat Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivallerinin Kapanış
Oturumunda, Vatanını ve Milletini Canından Çok Seven Milliyetçi, Muhafazakar, Mefküre
Sahibi Bütün Mühendislik Dallarının Temsilcilerinden Oluşan MESLEKTEBİRLİK Camiasının
ve Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Bilim Kurulunun Almış Olduğu
Müşterek Kararla;
İstanbul Boğazında Üçüncüsü İnşa Edilmekte Olan, YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
Projesine İthafen, “Mimar Sinan Kıta Aşan Projeler Özel Ödülü”; Karayolları Genel Müdürü
Sayın Mehmet Cahit TURHAN Beye; 22 Ekim 2014 Tarihinde Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı TÜRKSOY Genel Merkezinde, Düzenlenen Bir Törenle, Takdim Edilmiştir.
Başta Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı ve Karayolları Genel
Müdürü Mehmet Cahit TURHAN Bey Olmak Üzere Bu Anlamlı Projenin Uygulamasında
Emeği Geçen, Karayolları Genel Müdürlüğü Çalışanlarına, Müteahhitinden, Mühendisinden
İşçisine Kadar Emeği Geçen Herkese Teşekkürü Bir Borç Biliriz.
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