
İpek Yolu Medeniyetleri PB İpek Yolu Medeniyetleri1

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ BÜLTENİ

Ekim 2015 • Sayı: 12“Dilde Fikirde İşte Birlik”

YÜKSELEN CUMHURİYET

Mühendisi Planladı, Milleti Uyguladı
Asya’yı Avrupa’yı, Kıtaları Bağladı.
Köprülerini Kurdu, Geçmişten Geleceğe,
İstikbalin Parlıyor, Yükselen Cumhuriyet

Dr. İlyas DEMİRCİ

ASRIN PROJESİ TAMAMLANDI. BARIŞ ve CAN SUYU KIBRIS’LA BULUŞTU

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ TÜRK MİLLETİNİN İFTİHAR KAYNAĞIDIR!

TÜRK DÜNYASINDA MÜŞTEREK ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞI / Demir İpek Yolu Projesi



İpek Yolu Medeniyetleri 2 İpek Yolu Medeniyetleri3



İpek Yolu Medeniyetleri 2 İpek Yolu Medeniyetleri3

VATAN SANA CANIM FEDA!
SELÇUKLU BAŞKENTİNDEN YÜKSELEN TEK SES:

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, 
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, 
Işık ışık, dalga dalga bayrağım! 
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. 

Sana benim gözümle bakmayanın 
Mezarını kazacağım. 
Seni selâmlamadan uçan kuşun 
Yuvasını bozacağım. 

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... 
Gölgende bana da, bana da yer ver. 
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: 
Yurda ay yıldızının ışığı yeter. 

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün 
Kızıllığında ısındık; 
Dağlardan çöllere düştüğümüz gün 
Gölgene sığındık. 

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı; 
Barışın güvercini, savaşın kartalı 
Yüksek yerlerde açan çiçeğim. 
Senin altında doğdum. 
Senin dibinde öleceğim. 

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: 
Yer yüzünde yer beğen! 
Nereye dikilmek istersen, 
Söyle, seni oraya dikeyim!

BAYRAK;

 Arif Nihat ASYA
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Mühendislik  ve Mimarlık 
camiasının değerli mensuplarına

sevgi ve saygılarımla...

Türk Dünyasına sevdalı bütün meslektaşları-
mızın malumları olduğu üzere; 

Meslektaşlarımız arasındaki birlik, beraberlik, ile-
tişim ve dayanışmanın geliştirilmesi ana hedefiy-
le 2002 yılında Mühendisler Birliği adı altında 
kurulan Birliğimiz, 15. hizmet yılına girerken; ku-
ruluşundan bugüne geçen 14 yıllık süreçte ülke 
çapında ve uluslararası alanda birçok faaliyet 
ve organizasyon gerçekleştirmiş, bunun doğal 
bir sonucu olarak da önce Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile Mühendisler Birliği adı önüne “Türkiye” 
unvanını, ardından da Cumhurbaşkanlarımızın 
talimatları ile “Türk Dünyası” unvanını alarak 

Akif ÖZKALDI
TDMMB Genel Başkanı15.Yıla Girerken

Takdim
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Türk Dünyasının birlik ve beraberliği yolunda 
karşılıksız hizmet etmeyi kendine düstur edin-
miş uluslararası bir sivil toplum teşkilatıdır.

Bu manevi yolda yürürken Büyük Türk Dünya-
sı’nda ve İpek Yolu güzergâhındaki mühendislik 
ve mimarlık alanında faaliyet gösteren meslek-
taşlarımızın da aramıza katılmaya başlamaları 
ile ismi, “Türk Dünyası Mühendisler ve Mi-
marlar Birliği’ne dönüşmüştür. Birliğimiz, bu-
gün itibariyle 36 ülkede bulunan temsilcilikle-
riyle mühendislik ve mimarlık alanında faaliyet 
gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşları 
arasında Türk Dünyası’nın en etkin otoriteleri 
arasına girerek hak ettiği yeri almıştır.

Türk Dünyasının ortak paydası olan “Dilde 
Fikirde İşte Birlik” ana hedefinin Mühendis-
lik, Mimarlık ve Şehircilik alanında Türk Dün-
yası Kurultayları Organizasyonlarıyla yine Türk 
Dünyasında ve Akraba Topluluklarında müşte-
rek Şehircilik Kültürünün hayata geçirilmesi ve 
mesleki uygulamaların müşterekliğinin sağlan-
ması yanında; tahrip olan, kaybolmaya yüz tu-
tan ve bulunduğu coğrafya dışında bilinmeyen 
Türk İslam Dünyası mimari eserlerinin tespit-
lerini yaparak yok olmalarının önüne geçmek 
ve bilinmesini sağlanmak Birliğimizin öncelikli 
hedefi olmuştur. Birliğimizin uzun vadedeki 
hedeflerinden biri Türk Dünyası Şehircilik Stan-
dartlarının oluşturulması ve de Türk Dünyası 
ve uluslararası camiayı harekete geçirerek bu 
anlayışın tesisine proje ve finansman kaynağı 
sağlamaktır. Diğer bir deyişle Birliğimiz, Türk 

Dünyasının ortak değerleri olan şehircilik anla-
yışı ve mimari mirası yaşatmaya çalışarak, Dilde 
Fikirde İşte Birlik anlayışının hâkim kılınmasına 
katkı sağlamaktadır. 

Yapılan birçok mimari araştırma çalışması ve 
mesleki yayının yanında, Türk Dünyası Mühen-
disler ve Mimarlar Birliği, temsilciliklerinin bu-
lunduğu ülkelerden, Türk Dünyası ve Akraba 
Topluluklarından gelen bilim insanları ve seçkin 
kuruluşların katılımları ile bugüne kadar birçok 
ulusal ve uluslararası sempozyum, toplantı, şeh-
rengiz ve kurultay gerçekleştirmiştir. Birliğimiz, 
düzenlediği faaliyetlerle ve 36 ülkedeki temsil-
cilikleri ile birlikte bugün “Kuruluştan Kurultay-
lara” sloganı ile Türk Dünyası Kurultaylarını top-
layacak en üst sivil toplum seviyesine ulaşmış 
bulunmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 

Faaliyet eksenimiz özellikle Kaşgar’dan Endü-
lüs’e kadar uzanan Türk – İslam  kültür coğraf-
yasıdır. Uçsuz-bucaksız Türk İslam coğrafyasın-
da, aynı dili konuşan onlarca halkı kucaklayan, 
dört yüz milyona yakın insanı birleştiren, Türk 
soylu halkları birbirine sahip çıkmaya, paylaşa-
rak zenginleşmeye çağıran bu yolun adı Türk 
Dünyası’dır. O halde bizler, isminde Türk Dünya-
sı taşımanın sorumluluğu olarak; Türk âleminin 
manevi zenginliğini, ortak değerlerini, dilini, 
edebiyatını, tarihi ve kültürel mirasını gelecek 
nesillere aktarma yolunda herkesten daha fazla 
çaba gösteren, geçmişimizin izlerini ve kimliği-
mizi yansıtan yeni eserler projelendiren ve ha-
yata geçirenler olmak zorundayız. 

TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ

Yolumuz Ak  Yoldaşımız  Hak olsun
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CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ
TÜRK MİLLETİNİN İFTİHAR KAYNAĞIDIR!

Türk Dünyası Mühendisler ve Mi-
marlar Birliği olarak; Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’ne yöneltilen 
eleştiriler ile ilgili, 3 Ağustos 2015 
Pazartesi Günü Saat 11.00’de, Bir-
lik Genel Merkezimizde yapılan 
Basın Açıklaması ile konu hakkın-
daki görüşlerimiz başta meslek-
taşlarımız olmak üzere bütün ka-
muoyu ile birlikte paylaşılmıştır.

Milletimizin ortak değerleriyle ilgilerimiz 
doğrultusunda, Milli Kültür ve Medeniyet 

varlığımızın en önemli eserlerinden biri olan ve 
son zamanlara kadar sadece tarihi bir hatıra ve 
miras olarak görülen küll iyeler de Türk Dünyası 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin ilgi alanına 
girmektedir.

Cumhurbaşkanlığı külliyesi; mimarisiyle, kü-
tüphanesiyle, camisiyle, milletle kucaklaşan  bir  
mekan  haline  gelmiştir.  Devletle  Milletin  bu-
luşması  açısından, son  yıllarda  atı lan  önemli  
adımlara  değerli  bir  katkı  olan Cumhurbaş-
kanlığı  Külliyesi’ne  karşı  yapılan  eleştiriler  do-
layısıyla  Türk Dünyası  Mühendisler  ve  Mimar-
lar  Birliği  olarak  bu  konuda  Basın Açıklaması 
yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu 
açıklamamızın tam metnini siz değerli okuyu-
cularımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız.

M.Alaattin NALCIOĞLU
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yüksek Fen Kurulu Üyesi
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Türk Dünyasını yeniden inşa ede-
bilecek ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ 
paydasını Mühendislik Mimarlık 
ve Şehircilik alanında da hayata 
geçirmek amacıyla 2002 yılında 
kurulan Türk Dünyası Mühendis-
ler ve Mimarlar Birliği, Yüce Türk 
Milletini layık olduğu muasır me-
deniyetler seviyesinin üzerine ye-
niden çıkarmak uğrunda faaliyet 
üreten uluslararsı bir sivil toplum 
teşkilatıdır. 

Birlik olarak Milletimizin ortak 
değerleriyle ilgilerimiz doğrultu-
sunda, Milli kültür ve medeniyyet 
varlığımızın en önemli eserlerin-
den biri olan ve son zamanlara 
kadar sadece tarihi bir hatıra ve 
miras olarak görülen külliyeler de 
Birliğimizin ilgi alanına girmekte-
dir. Bu vesile ile son zamanlarda 
gündemi hayli işgal eden ‘külliye’ 
meselesine temas etmek istiyo-
ruz. 

Tarihten günümüze  bakıldığın-
da, külliyelerin sadece taştan, 
duvardan müteşekkil olmadığı, 
içinde bir ruh taşıdığı rahatlıkla 
görülecektir. İşte bu ruh, o yapı-
ların mimari olarak taşıdıkları de-
ğeri artıran ve o eserleri anlamlı 
hale getiren en önemli unsurdur. 
Külliyeler insanların karınlarının, 
akıllarının ve gönüllerinin doydu-
ğu, sorunlarına çareler buldukları 
yerlerdir. 

Meslek pirimiz büyük mimar ve 
mühendis Mimar Sinan, Türk-İs-
lam kültürünün eşsiz külliyelerini 
hayata geçirmiş ve bütün insanlı-
ğa medeniyyet mirası bırakmıştır. 
Külliye kavramını zirve noktasına 
taşıyan Koca Sinan’ı hatırlatan 
yeni adımları günümüzde gör-
mek mutluluk vericidir. Büyük 

devlet olmak demek her alanda 
değerli izler bırakmak demektir. 
Selimiye Külliyesini, Süleymaniye 
Külliyesini görenler arkasındaki 
büyük iradeyi de elbette görürler.

Bir milletin ihtişam göstergesi 
olarak inşa edilen bütün saraylar-
da olduğu gibi; Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesi de Cumhuriyetimizin 
gücünü ve değerini gösteren bir 
niteliktedir. Herşeyden öte, Dev-
letimizin en üst noktasının idare 
merkezinin ‘Külliye’ olarak nite-
lendirilmesi önemlidir, anlamlı-
dır. Bu durum tarihimizdeki ruha 
yeniden dönüldüğü anlamına 
gelmektedir. Unutulmamalıdır ki, 
milletin ve devletin büyüklüğünü, 
ancak millete ve devlete yakışan 
eserler tüm dünyaya ilan eder.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, kü-
tüphanesiyle, camisiyle milletle 
kucaklaşan bir mekan haline 
gelmiştir. Devletle milletin buluş-
ması açısından son yıllarda atı-
lan önemli adımlara çok değerli 

bir katkı olan Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne milletimiz sahip çık-
maktadır.

Tarihten gelen büyük millet ve 
büyük devlet olabilme özelliğimiz 
düşünüldüğünde milletimiz daha 
büyük külliyelere layıktır. Bu hakkı 
teslim etmek elbette bizim önce-
likli vazifemizdir. Böyle bir gerçek 
gün yüzü gibi ortada dururken, 
bazı sivil toplum örgütlerinin 
ve özellikle de bir takım meslek 
odalarının asılsız sebeplerle Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesine karşı 
durmalarını anlamakta güçlük 
çekmekteyiz. Millet ile aynı has-
sasiyetleri paylaşmadıklarını dü-
şündüğümüz bu STK’lara en iyi 
cevabı Millet Camii’ni dolduran 
milletimizin verdiğine inanıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
emeği geçen başta sayın Cum-
hurbaşkanımız olmak üzere bü-
tün devlet erkanına, mimar ve 
mühendis meslektaşlarımızla bü-
tün emek sahiplerine milletimiz 
adına şükranlarımızı sunuyoruz.
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  ASRIN PROJESİ TAMAMLANDI
  BARIŞ ve CAN SUYU KIBRIS’LA BULUŞTU

KKTC SU TEMİN PROJESİ

Su kaynakların bakımından oldukça za-
yıf olan Kıbrıs Adası’nın su ihtiyacının 

neredeyse tamamı yeraltı suyundan karşı-
lanmaktadır. Adanın mevcut yeraltı suyu 
potansiyeli ise; deniz suyunun, yeraltı suyu 
akiferine, aşırı çekiminden kaynaklanan giri-
şimi sebebiyle her geçen gün azalmaktadır.

KKTC’nin gelecekteki su ihtiyaçlarının be-
lirlenebilmesi amacıyla nüfus tahminlerine 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu konudaki en güncel 
çalışma “KKTC Su Master Planı”nda yapılmış 
olup; içme ve kullanma suyu ihtiyaçları aşa-
ğıda özetlenen şekilde belirlenmiştir.

KKTC Su Temin Projesi 
askılı boru sistemiyle 

deniz geçilerek su aktarılan 
dünyadaki tek projedir

“ASRIN PROJESİ” 
HAYAT BULDU

(17 Ekim 2015)

Akif ÖZKALDI
TDMMB Genel Başkanı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
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KKTC’nin aşağıda özetlenen su potansiyeli değerlendirildiğinde mevcut içme suyu ve kullan-
ma suyu potansiyelinin yetersiz olduğu tespit edilmiş ve soruna kalıcı bir çözüm getirilmesi 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

KKTC SU POTANSİYELİ

KKTC Yüzölçümü 3.299 km2

Toplam Yağış Alanı 4.990 km2

Yıllık Yağış Miktarı 368 mm/m2

Yıllık Yağış Hacmi 1.960 milyon m3

Yıllık Toplam Buharlaşma 1.960 milyon m3

Yıllık Yerüstü Suyu Potansiyeli 110 milyon m3

Yıllık Yeraltı Suyu Potansiyeli 110 milyon m3

Yıllık Toplam Su Potansiyeli 172 milyon m3

Sulamada Kullanılan 55 milyon m3

İçme ve Kullanma Suyu 25 milyon m3

Toplam Kullanılan Su 80 milyon m3

SUYUN SİNANI ÖDÜL TÖRENİ  16 Ocak 2015
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Projenin Genel Yerleşim Planı

Projenin Boy Kesiti

Daha önce KKTC’de, su temin meselesinin çözümüne yönelik isale hattı, terfi merkezi ve depo 
gibi su yapıları inşa edilmiş, Türkiye’den balonla su taşınması gibi alternatif su temin yöntem-
leri de geliştirilerek denenmiştir. Ancak meselenin uzun vadeli bir çözüme kavuşturulmasının 
tek yolu, Türkiye’den KKTC’ye boru ile kesintisiz su aktarılması olarak belirlenmiş ve bunun 
neticesinde KKTC Su Temin Projesi hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında ana hatları ile; Anamur Dragon çayı üzerine inşa edilen Alaköprü Barajı’n-
dan alınacak olan yıllık 75 milyon m3 suyun, 23 km’si Türkiye Tarafı İsale Hattı, 80 km’si Deniz 
Geçişi İsale Hattı ve 3.7 km’si KKTC Tarafı İsale Hattı olmak üzere toplam 107 km’lik bir isale 
hattı vasıtasıyla KKTC’deki Geçitköy Barajı’na aktarılması hedeflenmiştir. 
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Projenin yürütülmesi sırasında KKTC’ye iletilecek içme ve kullanma suyunun arıtılması ve ülke 
içerisinde dağıtılması için gerekli olan içmesuyu tesislerinin inşaatının da Devlet Su İşleri genel 
Müdürlüğü denetiminde yapılması uygun görülmüş ve içme suyu arıtma tesisi ile toplam 477 
km uzunluğundaki isale hatları dört ayrı paket olarak ihale edilerek inşaatlarına başlanılmıştır.

Proje kapsamında yürütülen ana iş kalemlerine ilişkin genel bilgiler ile işlerin son durumu aşa-
ğıda özetlenmektedir.

1- Alaköprü Barajı: KKTC’ye 75,00 milyon m3/yıl (37,76 milyon m3/yıl içme suyu + 37,24 milyon 
m3 sulama suyu) iletecek olan ve ayrıca 115,65 GWh/yıl enerji üretime olanak tanıyan 130,5 
milyon m3 toplam hacimli ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajın inşaatın tamamlanmıştır.

2- Türkiye Tarafı Kara Yapıları: Toplam 23 km 1.500 mm çapında düktil boruların döşenmesi 
ve Anamuryum Dengeleme Deposunun yapımını kapsayan bu İş kapsamındaki tüm imalatlar 
tamamlanmıştır.
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3- Deniz Geçişi İsale Hattı: Deniz seviye-
sinden 250 metre derinlikte ve askıda ge-
çen 1,6 metre çapındaki Yüksek Yoğunluklu 
Polietilen Boru (HDPE) Hattıyla dünyada bir 
ilk olma özelliği taşıyan bu İş kapsamındaki 

imalatlar tamamlanarak KKTC tarafına su ak-
tarılmıştır.

Deniz Geçişi Bileşenleri:
1) HDPE boru (80 165 m, 498 m yedek)

2) Askı halatı ve bileşenleri (130 takım + 2 ta-
kım yedek, Ltoplam = 85417,2 m, Çap = 16 cm, 
Kopma Yükü = 360 ton)

3) Şamandıra (131 adet + 1 adet yedek Ø = 3 
m, h = 5,7 m; 264 Adet + 4 adet yedek Ø = 
1,5 m, h = 3,5 m)
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4) Geçiş noktası kazıklı ankraj (2 adet En = 9,1 
m, Boy = 9,1 m, Yükseklik = 1 m, Ağırlık = 85 
ton)

5) Ağırlık ankrajı (104 adet, En = 9,1 m, Boy = 
9,1 m, Yükseklik = 1 m, Ağırlık = 123 ton)

6) Etekli ağırlık ankrajı (22 adet, En = 9,1 m, 
Boy = 9,1 m, Yükseklik = 2 m, Ağırlık = 128 
ton)

7) Sürüklenme ile gömülen ankraj (6 adet, 
Ağırlık= 3,1 ton)
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8) Beton ağırlık halkası (Tip 1 = 1587 adet, 
ağırlık= 2,03 ton; Tip 2 = 402 adet, ağırlık= 
4,06 ton)

9) Beton ağırlık halkası Tip 3 (1752 adet, uzun-
luk = 200 cm, kalınlık = 9 cm, ağırlık = 150 kg)

10) U-şeklinde semer tip ağırlık (Her iki kıyıda 
son 1000 m’lik kısımlar için) 

11) Yarım Y-Parça (2 adet)
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12) Tam Y-Parça ve bileşenleri (132 + 2 adet yedek)

Sistem Bağlantı Detayı
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TÜRK DÜNYASINDA MÜŞTEREK ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞI
Demir İpek Yolu Projesine Üstün Hizmet Nişanı

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği ana faaliyetlerini tarihi İpekyolu 
ve bu yolun üzerinde kurulmuş İPEKYO-
LU MEDENİYETLERİ ekseninde Müşterek 
Şehircilik Anlayışı üzerinde gerçekleş-
tirmektedir. Özellikle, Uluslararası Kaş-
gar’dan Endülüs’e Türk – İslâm Şehirle-
ri Şehrengiz toplantılarında Kıta Aşan 
Projelerle Demir İpekyolu ana teması 
işlenerek bu büyük koridorun tarihte-
ki ve gelecekteki önemi defalarca dile 
getirilerek farkındalık gündemi oluştur-
maktadır. 

Dr. İlyas DEMİRCİ
TDMMB Genel Sekreteri
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Peki Demir İpekyolu nedir?

DEMİR İPEKYOLU, Uygarlıkların yeryüzü 
haritasına çektiği bereketli çizgilerdir…

DEMİR İPEKYOLU Ticari, ekonomik, sosyal 
ve kültürel hayatın akış çizgilerini üzerinden 
devam ettirir.

Değil mi ki, bir yere ulaşmak için açılan her 
yol, sahip olduğumuz kültür ve uygarlıkların 
daha da gelişmesini, evrensel bir değere dö-
nüşmesini sağlar.

İnsanların toplu yaşama bilincine kavuştuk-
ları ilk günlerden bu yana; tarihin ve coğraf-
yanın, kentlerin ve ülkelerin kimliğinde en 
belirgin unsur yollar olur. Yol tayini, insan 
için bir nevi kader tayinidir.

Kısa olsun uzun olsun, dar olsun geniş olsun 
her yol elbette mesafesi ölçüsünde kendin-
ce bir değere ve etkinliğe sahiptir.

Ancak, dünyanın ortak mirasında hiçbir yol, 
İpek Yolu kadar insanlığın birbirini tanıması-
na, kültürlerin buluşmasına, coğrafyanın de-
rinlik kazanmasına katkı sağlamamıştır.

En genel anlamıyla Doğu ile Batının etkileşi-
mi İpek Yolu’nun tanıklığında gerçekleşir.

İnançların doğuşuna ve yayılmasına, ulus-
ların yeni yurtlar edinmesine, yüzyılların bir 
kitap sayfası gibi okunup çevrilmesine tanık-
lık eden İpek Yolu, eski dünya diye bildiğimiz 
Avrasya ve Afrika’nın çevre yollarla zengin-
leştirdiği bir ana yol olma özelliğini bin yıllar-
dır korumayı başarır.

İpek Yolu, Önce Mısırlıların, ardından Roma-
lıların ülkelerine Uzak Asya’dan ipek ve ba-
harat taşımasıyla adına kavuşur; ünlenir.

İlerleyen yüzyıllarda Doğu-Batı ticaretinin 
tek merkez aksını, Çin’den Batı Avrupa’ya 
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uzanan İpek Yolu oluşturur. Diğer bir deyişle 
İpek Yolu kıtalararası ticaretin atar ve toplar 
damarıdır.

İpek, baharat, porselen, kâğıt ve değerli taş-
lar başta olmak üzere yüzlerce ticari eşya, 
deve ve katır kervanlarının uzun ve büyülü 
yolculuğunda daha bir değerlenerek Orta 
Asya ülkelerinden ağır adımlarla geçer.

Kervanlar; bozkırın, dağların, ovaların ko-
kusunu alarak Hazar Deniz’ine; Küçük Asya 
üzerinden Akdeniz ve Karadeniz’e ulaşır.

Sonra kervanların yerini gemiler alır. Varış li-
manlardan başlayan yeni kervanlar menzile 
ulaştığında, aradan mevsimler hatta yıllar 
geçmiş olsa bile bu büyülü yolculuk; aynı 
anda iki yöne akan bir ırmak ahengiyle Batı-
dan Doğuya devam eder.

Kervanlar; yollarda,  hanlarda, kervansaray-
larda karşılaşır; aynı güzergâhı iki yönden 

izleyerek, aynı kentlerden, aynı köprülerden, 
aynı kavşaklardan ancak farklı bir tazelikle 
geçerek tarihin akışına eşlik etmeyi sürdürür.

Binlerce kilometrelik güzergâh üzerindeki 
kentler, konuk ettiği kervanların; ağırladığı, 
her dilden, her ırktan ve her inançtan insa-
nın doğal katkısıyla kent kimliğine kavuşur.

Kentler bir yana, yalnızca kervanlar için ya-
pılan konaklama mekânları bile, bu büyük 
ticari hareketin destansılığını tarihe direnen 
soylu duruşlarıyla anlatmaya devam etmek-
tedir.

Yüzyıllar geçer…

İnsanoğlunun kullandığı ve tükettiği pek 
çok şey değişir, çeşitlenir.

Ticaretin şekli değişir.

Ürünler sınır tanımaz.

Kentlerin ve ülkelerin nüfusu artar.
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Güneş Doğu’dan aynı güzellikle doğmaya, 
Batı’dan aynı tazelikle yeniden doğmak için 
batmaya devam eder.

Asya Avrupa’ya, Avrupa Asya’ya daha da ya-
kınlaşır.

Ve İpek Yolu küreselleşen dünyada daha da 
önem kazanır.

İpek Yolu güzergâhındaki en çevre dostu, en 
ekonomik, en insani ve en avantajlı ulaşım 
seçeneğini ise demiryolu ulaşımının, diğer 
bir deyişle Demir İpek Yolu’nun oluşturaca-
ğı düşüncesi somutluk kazanır.

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan 
ve Çin Devletlerinin ortak işbirliğiyle, dünya 
kamuoyunda “İpek Demiryolu” yahut “De-
mir İpek Yolu” olarak anılan Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu projesinin temeli 2007 yılında 
atıldı ve yapımı hızla devam etirilmektedir.

Böylece, Pekin’den, Astana’dan Londra’ya 
uzanan demiryolu ağının kayıp halkalarından 
ilkinin hayata geçmesi takvime bağlandı.

Bakü-Tiflis-Kars Demir İpekyolu yalnızca 
üç ülkeyi birbirine demir yoluyla bağlamakla 
kalmıyor, bu demirden bağ, İpek Yolu güzer-
gâhındaki bütün ülkeler için aynı derecede 
önem taşıyor.

Türkiye, Bakû Tiflis Kars Demir İpekyolu pro-
jesiyle eş zamanlı olarak; doğu sınırı Kars’tan 
Batı sınırı Edirne’ye kadar hızlı tren projesi ge-
liştirdi.

Başkent Ankara’yı merkeze alarak Doğu-Batı 
aksında ülke içi demiryolu koridorunu hızlı 
tren ağıyla zenginleştirmek için öncelikli ola-
rak Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Ankara-Kon-
ya Yüksek Hızlı Tren projesi devreye alındı ve 
yapımı tamamlandı.
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Ankara-Eskişehir arasında yüksek hızlı tren 
işletmeciliğine 2009 yılında başlandı.

Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı tren yolu ise 
2013 yılında yapımı tamamlanarak işletmeye 
açıldı. Hemen ardından bu defa Ankara-Kon-
ya yüksek hızlı tren yolunun altyapı ve üst-
yapı inşaatı tamamlanarak hizmete açıldı.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren yolunun yapı-
mına başlandı; Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars 
hızlı tren yolunun ise projeleri hazırlanarak 
yapımına başlandı.

Diğer yandan; Ankara-İstanbul yüksek hız-
lı tren projesiyle ve Marmaray’la entegre 
olacak şekilde İstanbul-Edirne hızlı tren 
yolunun projeleri tamamlandı ve hizmete 
açıldı.

Demir İpekyolu’nun en ilginç bağlantısını 
kuşkusuz Marmaray oluşturuyor.

Her yönüyle bir mühendislik harikası olan 
Boğaz Tüp Geçişi projesinin tarihi oldukça 
eski…
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1860 yılında düşünülen, 1902 yılında bu-
günkü haline yakın projesi çizilen bir buçuk 
asırlık rüya Marmaray nihayet gerçek oldu.

Tamamlanan ve hizmete açılan Marma-
ray’la Demiryolu ulaşımı iki kıta arasında 
herhangi bir aktarma ve kısıtlama olmadan, 
Boğazın 60 metre altından, her iki yöne ke-
sintisiz ulaşım sağlamaktadır.

Böylece, Demir İpekyolu ile Astana’dan veya 
Pekin’den kalkan trenlerin Londra’ya; Lond-
ra’dan kalkan trenlerin Astana’ya veya Pekin’e 
kadar her hangi bir doğal ve fiziki engelle kar-
şılaşmadan ulaşması sağlanmış olacak.

Tarih, İpek Yolu’nun İpek Demiryolu formunda 
yeniden doğmasına, efsanevi kuş Anka gibi 
küllerinden yeniden dirilmesine tanıklık ediyor.

Demir İpekyolu Projesi 2010 yılının Mayıs 
ayında Astana’da düzenlenen Türk Dünya-
sı Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nda, 36 
ülkeden gelen Bilim Adamlarının oy birliği 
kararı ile Türk Dünyasının En Büyük Mü-
hendislik Projesi seçilerek, TÜRK DÜNYASI 
MÜHENDİSLİK ÖDÜLÜ’ne layık görülmüş-
tür.

Türk-İslam Dünyası coğrafyasında büyük 
öneme sahip olan bu anlamlı projenin mü-
hendislerine, yürütücüsüne ve yapımcısına 
kadar emeği geçen herkese Türk Dünyası 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği adına ayrı 
ayrı teşekkür ederken, gelecek zaman içinde 
bu tarihi proje ile birlikte saygıyla anılacakla-
rını ifade etmek isterim.
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ASYA - AVRUPA KORİDORUNDA DEMİR 
İPEK YOLU

Bakü – Tiflis – Kars (BTK) Demir İpek Yolu 
Projesi

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesi 
bölgedeki taşıma potansiyelini değerlen-
direrek, Asya ile Avrupa arasındaki asırlar-
ca kapalı olan büyük tarihi İpek Yolu’nun 
canlanması, üzerinde bulunan ve birbiri ile 
tarihten gelen dostlukları, kültürel ve eko-
nomik beraberlikleri olan, devletleri ve mil-
letleri arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlen-
direcek ve ticaretin geliştirilmesine katkıda 
bulunacaktır.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Yeni Demiryolu Pro-
jesi, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan’nın sür-
dürdüğü müşterek gayretler olumlu sonuç 
vermiş olacaktır. Projenin gerçekleştirilmesi 
ile Avrupa ve Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan 
üzerinden Orta Asya ve Uzak Doğu arasında 
demiryolu ile istikrarlı yük ve yolcu taşımacı-
lığı sağlanarak, bölgesel işbirliği gerçekleşti-
rilecektir.

BTK demiryolu projesi, güzergâhının ulus-
lararası olması ve Çin’den İngiltere’ye kadar 
bütün ülkelerin bu demiryolundan beklenti-
sinin bulunması yanı sıra Marmaray Projesi ile 
birlikte İngiltere’den Çin’e kadar kesintisiz de-
miryolu hizmeti sağlaması beklenmektedir. 

Bu proje; sadece bir demiryolu projesi değil, 
tarihi büyük İpekyolu’nu tekrar canlandırma, 
bölge ülkelerinin ekonomik, sosyal ve kültü-
rel ilişkilerini daha da pekiştirme projesidir. 
Kazakistan ve Çin de dâhil olduğu ve kamu-
oyunda “İpek Demiryolu Projesi” olarak nite-
lendirilen bu proje; enerji kaynaklarının dün-
yaya ulaşımı sağlarken, uluslararası ulaşımda 
Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve içerisinde 
Kazakistan’ın da bulunduğu Orta Asya Ülke-
leri önemli bir avantaj temin edecektir. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan 
Nazarbayev konu ile ilgili “Kazakistan kıta-
ların ve değerlerin buluştuğu bir noktada-
dır. Kazakistan’ı tüm dünyaya tanıtan büyük 
İpekyolu’nu yeniden canlandırmalıyız, onun 
için dünyanın diğer bölgelerini bize yaklaştı-
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ran yeni yollar inşa etmeliyiz. Avrupa’yı Pasi-
fik Okyanusuna Bizim üzerimizden bağlayan 
yeni denizyolu demiryolu ve karayolu inşaatı 
çok önemlidir.” Demektedir. BTK projesi Sayın 
Cumhurbaşkanının bahsettiği bu projelerden 
biridir. İçinde BTK’nın da bulunduğu Büyük 
İpekyolu Projesi gerçekleştirildiği takdirde, 
ABD’nin Kuzeyden Güneye İpekyolu projesini 
de destek vereceği dile getirilmektedir.

Bu şekilde, demiryolu taşımacılığının geti-
receği güvenli ve ekonomik taşıma modeli, 
Avrasya Bölgesindeki ülkelerin ticaret hacim-
lerinin artmasına ve zenginleşmesine katkı-
da bulunacaktır. Projenin hayata geçirilmesi, 
29.12.2004 tarihinde Gürcistan’ın başkenti 
Tiflis’te; Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Ulaş-
tırma Bakanlarının katılımı ile yapılan Karma 

Ulaştırma Komisyonu Toplantısında kararlaş-
tırılmıştır. 

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nde yeni 
inşa edilecek demiryolunun toplamı 105 km 
olup, Türkiye kesimini oluşturan ve yeni inşa 
edilecek Türkiye-Gürcistan arası (Kars-Sınır) 
Demiryolu 76 km uzunluğundadır. Gürcis-
tan tarafında yeni inşa edilecek demiryolu 29 
km, rehabilitasyonu yapılacak bölüm ise 155 
km’dir. Proje; altyapısı ve üstyapısı çift hat, 
elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilmektedir.

Bu demir yolunun inşası ile “Tek kuşak ve tek 
yol” sloganına dönüşen büyük İpekyolu’nun 
canlandırılması doğu ile batı arasındaki tica-
retin geliştirilmesine Demir İpekyolu olarak 
büyük destek verecektir. 



İpek Yolu Medeniyetleri 26 İpek Yolu Medeniyetleri27

DEMİR İPEKYOLU MİMARI
ONURSAL BAŞKANIMIZ BİNALİ YILDIRIM’A
TÜRK DÜNYASI ÜSTÜN HİZMET NİŞANI

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği ana faaliyetlerini tarihi İpekyolu ve 
bu yolun üzerinde kurulmuş İPEKYOLU 
MEDENİYETLERİ ekseninde gerçekleştir-
mektedir. Özellikle, toplantılarında Kıta 
Aşan Projelerle Demir İpekyolu ana teması 
işlenerek bu büyük koridorun tarihteki ve 
gelecekteki önemi defalarca dile getirile-
rek farkındalık gündemi oluşturmaktadır.

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakis-
tan ve Çin Devletlerinin ortak işbirliğiyle, 
dünya kamuoyunda “İpek Demiryolu” ya-
hut “Demir İpek Yolu” olarak anılan Bakû-
Tiflis-Kars demiryolu projesinin temeli 
2007 yılında atıldı ve yapımı hızla devam 
etirilmektedir. Böylece, Pekin’den, Asta-
na’dan Londra’ya uzanan demiryolu ağı-
nın kayıp halkalarından ilkinin hayata geç-
mesi takvime bağlandı. Bakû-Tiflis-Kars 
Demir İpekyolu yalnızca üç ülkeyi birbiri-
ne demir yoluyla bağlamakla kalmıyor, bu 
demirden bağ, İpek Yolu güzergâhındaki 
bütün ülkeler için aynı derecede önem ta-
şıyor.

Demir İpekyolu’nun en ilginç bağlantısı-
nı kuşkusuz Marmaray oluşturuyor. Her 
yönüyle bir mühendislik harikası olan Bo-
ğaz Tüp Geçişi projesinin tarihi oldukça 
eski… 1860 yılında düşünülen, 1902 yılın-
da bugünkü haline yakın projesi çizilen 
bir buçuk asırlık rüya Marmaray nihayet 
gerçek oldu. Tamamlanan ve hizmete 
açılan Marmaray’la Demiryolu ulaşımı 
iki kıta arasında herhangi bir aktarma ve 
kısıtlama olmadan, Boğazın 60 metre al-
tından, her iki yöne kesintisiz ulaşım sağ-
lamaktadır. Böylece, Demir İpekyolu ile 
Astana’dan veya Pekin’den kalkan tren-
lerin Londra’ya; Londra’dan kalkan tren-
lerin Astana’ya veya Pekin’e kadar her 
hangi bir doğal ve fiziki engelle karşılaş-
madan ulaşması sağlanmış olacak. Tarih, 
İpek Yolu’nun İpek Demiryolu formunda 
yeniden doğmasına, efsanevi kuş Anka 
gibi küllerinden yeniden dirilmesine ta-
nıklık ediyor.

Demir İpekyolu Projesi 2010 yılının Mayıs 
ayında Astana’da düzenlenen Türk Dün-
yası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nda, 
36 ülkeden gelen Bilim Adamlarının oy 
birliği kararı ile Türk Dünyası coğrafiyası-
nın En Büyük Mühendislik Projesi seçilerek, 
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TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK ÖDÜLÜ’ne 
layık görüldü..

Aynı bakış noktasından hareket ederek 
bu defa da; İpek Yolu Medeniyetleri ve 
Kıta Aşan Projeler ana temalı Türk Dün-
yası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik 
Kurultayları Yürütme Kurulu’nun müşte-
rek kararları ile; Türk-İslam Dünyası coğ-
rafyasında büyük öneme sahip olan bu 
anlamlı projenin inkişafında en büyük 
irade ve inisiyatif sahibi Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere, Cumhuriyet Hükümetimi-
ze şükranlarımızı arz ediyoruz.

Bu şükran ve minnet duygularımıza pa-
ralel olarak;

Özellikle dönemin Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı olan ve Birliğimizin 

Onur Kurulu Başkanı meslek büyüğümüz 
Sayın Binali Yıldırım beye; Tarihi İpek Yolu-
nu yüksek hızlı raylarla Demir İpek Yoluna 
dönüştüren hizmetlerinden ve hususen 
İstanbul-İzmir Otoyolu’nun programa 
alınmasında gösterdiği olağanüstü gay-
retlerin bir nişanesi olarak “Demir İpek 
Yolu Mimarı” unvanı tevdi edilmiştir. Sa-
yın Başkanımıza Ödülü İzmir’de değerli 
basınımızın katılımlarıyla düzenlenen bir 
merasimin ardından takdim edildi. Sayın 
Bakanımızı bir kere daha tebrik ediyoruz. 

Ayrıca Demir İpek Yolu Projesinin mühen-
dislerine, yürütücüsüne ve yapımcısına 
kadar emeği geçen herkese Türk Dünyası 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği adına ayrı 
ayrı teşekkür ederken, gelecek zaman için-
de bu tarihi proje ile birlikte saygıyla anıla-
caklarını ifade etmek isteriz. 
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  KARDEŞ ŞEHİRLER PROJESİ VE
  TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTLERİ

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Nursultan NAZARBAYEV ve Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah 
GÜL’ün yüksek himayelerinde, Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekre-
terliği’nin koordinasyonunda, Türk Dünyası 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin ana or-
ganizasyonunda başta Türk Dünyası ve Ak-
raba Topluluklarından olmak üzere elliyi aş-
kın ülkeden gelen mühendis, mimar, şehirci, 
akademisyen, kültür ve sanat insanlarının 
buluşmasıyla gerçekleştirilen Türk Dünyası 
Mimarcılık ve Şehircilik Kurultay’ında Türk 
Dünyası Kültür Başkentleri ve Kardeş Şehirler 
Uygulamalarının başlatılması tavsiye kararı 
alınmıştır. Bu kararın ardından Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY 2010 yılında 
İstanbul’da düzenlenen Türk Dili Konuşan 

MERV 2015
Türk Dünyası Kültür Başkenti

2015 / MERV
Türk Dünyası Kültür Başkenti

Prof.Dr. Düsen KASEİNOV
TÜRKSOY Genel Sekreteri
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Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirvesi’nde Türk 
Dünyası Kültür Başkenti uygulamasını öner-
miş ve bu öneri ile Kazakistan’ın Başkenti 
Astana 2012 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
olarak ilan edilmiştir. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları 
Daimi Konseyi 29. Dönem Toplantısı Sonuç 
Bildirgesinin 10. Maddesinde “Türkiye’nin 
Eskişehir kentinin 2013 yılında Türk Dünyası 
Kültür Başkenti ilan edilmesi için Türk Kon-
seyine teklifte bulunulması kararlaştırılmış-
tır. Bu yönüyle 2013 yılında Türkiye’nin tarihi 
öneme sahip büyük şehirlerinden biri olan 
ve aynı zamanda UNESCO’nun somut ol-
mayan kültürel miras başkenti seçilmiş olan 
Eskişehir, Türk Dünyasına Kültür Başkentliği 
yapmaktadır. Müteakiben 2014 yılında ise 
yine Türk Dünyası’nın önemli tarih ve kül-
tür başkentlerinden biri olan Tataristan’ın 
Başkenti Kazan şehri Türk Dünyası Kültür 
Başkentleri olarak belirlenmiştir. 2015-2016 
yıllarında Türk Dünyası Kültür Başkentliği 
yapacak aday şehir Türkmenistan’ın kadim 
şehirlerinden Merv seçilmiştir. 

TÜRKSOY Teşkilatının öncülüğünde ve Türk-
menistan Devlet Yönetiminin desteklerinde 
Merv Türk Dünyası Kültür Başkenti çerçeve-
sinde Türkmenistan’da yıl boyu düzenlenen 
kültürel etkinliklere Türk Dünyası Mühendis-
ler ve Mimarlar Birliği’nin de aktif katkıları 
devam etmektedir. 2015 yılı sonu itibariyle 
kapanış merasimi yapılacak olan Kültür Baş-
kentimiz Merv’in ardından bu defa Azerbay-
can’ın Başkenti Bakü 2016 yılında Türk Dün-
yasına Kültür Başkentliği yapacaktır.

2016 yılında Azerbaycan’da özellikle Bakü 
merkezli bir çok kültürel etkinlik gerçekleşti-
rilecektir. Bunların başında Türk Dünyası Kül-
tür Başkenti ev sahipliği olmak üzere, Türk 
Dünyası Kurultayı, Mimar Sinan Uluslararası 
Proje Olimpiyatları, Türk Dünyası Şehircilik 
Konseyi, Enerji ve Ulaşımda Kıta Aşan Pro-
jeler Festivalı ve diğer Kültür ve Sanat etkin-
likleri Türk Dünyasında ve İpek Yolu Hinter-
landında derin izler bırakmış, muasır Türk 
Medeniyetinin geçmişteki değerleryle gele-
ceği buluşturan köprüler kurulmuş olacaktır.   
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Yıldönümü ya da jübile her zaman özel bir bay-
ramdır. Bu belli bir sınır, geçilen dönemin sonu-
cudur. Türkmenistan’ın yıldönümü arifesinde 
övünecek önemli başarı ve kazanımlar az değil. 
Bu nedenle 2011 yılında bağımsızlığın 20. yılını 
ulusal aile içinde muhteşem törenle kutladı. Bu 
günlerde Türkmenistan halkının coşku, sevinci 
Aşkabat’a çeşitli ülkelerden gelen yabancı misa-
firler paylaştı. 

Türkmenistan başkentinin merkez meydanla-
rından birinde yer alan geçit alayı törenin doruk 
noktasıydı. Aşkabat ki, yirmi yıl önce taşra bir şe-
hir sanılırdı bu günlerde güzelliği ile büyüleyici 
boyut ve inşaat hızı ile hayret içinde bırakıyor. 
Yabancı ve turistler buna sık sık ‘billur şehir’ adını 
veriyor. Bu sade bir edebi istiare değil Aşkabat 
sokaklarında dolaşırken bunun kanıtları görürüz. 
Doğulu lüks köşk ve parlayan resimli füme cam 
ile güneşte parlayan altın kübbe ile bembeyaz 
mermerden cephelerini süslemiş altın yıldızlar 
ile yüksek apartman evler sokaklar boyunca di-
zilmiş. Bulut rengi beyaz, güneş rengi altın ve 
gök rengi mavi ki, Aşkabat’ın başlıca renkleri. 

Bütün bu ihtişamı seyrederken sanki şehir ışıkla 
dolmuş ve kendisi de ışık yayar. Sanki billur bir 
mucize gibi yer üstünde süzülüyor.

Bayram müziği eşliğinde renkli balon köpü-
ğünde insanlar nehrin güçlü bir akıntı gibi şehir 
sokaklarına yayılırken ve yeşil bez dalgası kapla-
yıverirken temsil harikulade güzel olmuş. Kahra-
manı çalışkan halk, yaratıcı halk, vatanın gelece-
ğini kuruyan halk ve vatanın koruyucu halk olan 
kocaman gösteri için ana meydan sahne olmuş.

Askeri geçitle başlayan bayram Türkmen devle-
tinin savunma küvvetini ve halkın sakin ve barış 
hayatın bekçiliğini yapan askerler beceriğini gös-
terdi ve sonunda tüm halkın bayramı yani ‘toy’ 
halini aldı.

Eskiden herhangi bir Türkmen toyu halkın arka-
daşı ve onun tarih, talih, manevi ruhun ayrılmaz 
parçası Ahal Teke atların katılmasından gerçek-
leşmiyordu. Şimdi de aynı. Bugün bu atlar Türk-
menlerin gururu, ulusal tarihi ile modern dönem 
arasındaki bağların gerçek sembolü.
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Üzerinde süvari olan zarif Ahal Teke atları mey-
dana çıktıklarında atların semavi güzelliğine 
şaşıran halkın birden soluğu kesildi. Antik vaka-
nüvisler söz konusu atlara boşuna ‘cennet’ adını 
koymadılar. Binlerce seyircinin hayran bakışın 
farkında olan atlar kendi güzel çizgileri, gururlu 
endam, şekillerin inanılmaz ideal olması, dans 
ettikleri gibi hafifliği ve kusursuzluğundan zevk 
almaya imkan verdiler. At üstüne binerek toplu 
dans yapmasını kim göz önüne getirebilirdi hiç?

Yiğitler tarafından yönetilen atlar hareketlerin 
doğru ve yumuşak olduğu ile şaşırttı. Bunlar 
müziğin temposuna uyarak hareket etmeye 
başladıklarında ‘kuşt depdi’ adını taşıyan ritmik 
ve coşkulu halk oyuna benzediği görüldü. Mil-
let buna şiddetle alkışladı. Bu harikulade gösteri 
Türkmen antreman seyis ve binicilerin yüksek 
kaliteli uzman olduklarını, dört ayaklı arkadaşla-
rın güvenini kazanma kabiliyeti ve atlarla karşı-
lıklı anlayış olduğunu kanıtladı.

Atların yaptığı bu geleneksel oyun yüksek tek-
noloji döneminde Türkmen halkının kendi örf 
ve adetlerine bağlı kaldıklarını göstermekte. Bu 
oyun Türkmenistan’ı değiştiren dönüşüm ve ba-
şarılar hakkında bir öykü gibi. Halk hayatını artık 
olumlu değişim enerjisi, başarıların verdiği se-
vinç çeşitlendirdi. Binlerce yürüyüş katılımcının 
beraber anlattığı bu öykünün imaj ve sembolle-
rinde sıkı çalışma, genç devlet tarihinde önemli 
başarı toplanmış. Türkmenistan’ın ana meydan-
da bulunduğumda geleceğinin nereden oluştu-
ğunu kolay anlaşıldı.

Bugün Türkmenistan bağımsızdevlet ki, geliş-
miş tekoloji başarıları ulusal gelenekler ile uyum 
içindedir. Bu nedenle bayram yürüyüşü başında 
Oğuz Han, Gorgut Ata, Geroğlı bek, Mahtumkuli 
Fragi gibi Türkmenistan tarihinin kahramanları 
ve ulusal kültürün ünlü adamları imajları bulu-
nuyordu.

Sonra Türkmenistan’ın modern başarılarından 
bahsedildi. Son bir kaç yıl içinde Türkmenistan 
hemen emen her alanda etkileyici bir öne fırla-
yış yaptı. Dış ilişkiler olsun, sanayi ya da tarım 
olsun, inşaat ya da sosyal imtiyaz olsun... Bütün 
bunlar insan denizinden geçen resimli gemi 
andıran renkli dekoru olan hareketli platform-
lar ve kocaman pano ve monitörda gösterildi.

Bu gemiler arasında ilk sırada devletin geliş-
mesinde önemli rol oynayan bilim ve eğitim 
yer alıyor. Devlet başkanı Gurbanguli Berdi-
muhammedov tarafından da bu alanlara çok 
önem verilmektedir. Bayram meydanı üzerin-
de kar taneleri gibi hava balonları uçtuğunda 
karlı tarla halini aldı. O sırada sağlık personel-
leri meydandan geçiyordu. Sağlık korunmasına 
Türkmenistan’da özel bir önem verilmektedir. 
Önde gelen üreticilerin modern tesislerle do-
natılmış onlarca yeni sağlık merkezi, dinlenme 
evi, hastane ve poliklinik inşaat edilmiş. Türk-
menistanlılara dünya standartları düzeyinde 
çeşitli tıbbi hizmetlerle yararlanabilme imkanı 
sağlıyor.

Türkmenistan’daki yoğun gelişmelerin en bariz 
örneklerinden biri Hazar denizi sahilinden uzak 
olmayan ‘Avaza’ Ulusal Turizm Alanı imşaatı. 
Bayram yürüyüşünde ‘Avaza’yı yansıtan özel bir 
‘bölümü’ vardı. Martı ve dalga çatlaması sesle-
ri eşliğinde meydana akan mavi dalgalar deniz 
andırıyordu. Bu resimi renkli plaj şemsiyeler ta-
mamladı. Yeni deniz dinlenme yerin kurulması 
Türkmenistan turizm endüstrisinin gelişmesi 
sembolü.

Sırada bayram meydanından Olimpiyat ateşi ile 
kocaman stad maketi geçti. Bu Türkmen spo-
run büyük amaçlarını sembolize ediyor. Bu sıra-
da çeşitli uluslararası kupaları kazanan Türkme-
nistan’ın en başarılı sporcuları herkes görebildi. 
Bugün sporcular kocaman, iyi donatılmış spor 
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tesisleri ve stadları kullanabilir. Üstelik şu an 
Aşkabat’ta bölgenin en büyük Olimpiyat alanı 
inşaatına başlamış.

Son dönem Türkmenistan başkenti ve tüm ül-
kenin sembolü vinçtir. Türkmenistan böyle bir 
inşaatı bilmiyordu, öğrenince de inşaat tem-
posu ile çok ülkeyi geride bıraktı. Bütün bu ge-
lişmelerin ana ölçütü halkın yaşam seviyesinin 
yükselmesi, sosyal ekonomik altyapı kurulması. 
Türkmenistanlılar memleketlerini sever ve gu-
rur duyar, kurulan her yeni ev, sokak, okul ile 
övünür. Tabii şehirlerdeki inşaat yeni bina ma-
ket geçidinde de görüldü.

Bu bayram yürüyüşünde ekonomiden çev-
rebilime kadar ülkenin çeşitli alanlar yer aldı. 
Sır değil ki Türkmenistan’ın ekonomik refah 
hidrokarbon rezervlerine dayanıyor. Türkme-
nistan, istatistiğe göre gaz rezervlerin en çok 
bulunduğu dünyanın dört devlet sırasında. 
Yıldan yıla Türkmenistan’ın gaz rezervleri mik-
tarı çoğalıyor. Bu nedenle Türkmenistanlıların 
evlerine doğal gaz ve elektrik enerjisi gibi be-
dava verilmekte. Bu arada şunu da belirtelim 
ki, Türkmenistan enerji ihracatçısı. Ülkede su 
ve sofra tuzu için para ödenmiyor. Ekmek, 
petrol, kamu hizmetleri fiyatı devlet ödeneği 
sayesinde semboliktir. Böylelikle her Türkme-
nistanlı ülkenin zengin doğal kaynaklarından 
yararlanabilir. Kuşkusuz insanlar gelişmenin 
ana kaynağı.

Resmi törenin en büyük parçası Türkmenis-
tan’ın umudu ve geleceği çocuklara verilmiş. 
Bu devlet ‘mutlu çocukluk devleti’dir. Bu bir 
slogan değil, bu gerçektir ki, tekerlekli koca-
man dekorda bile yansıtıldı. Bunlar arasında 
sırtında çocukları güzel rüyalar düyasına geti-
ren efsanevi zümrüdüanka, çocukları bayramı 
getiren süslenmiş deve, mavi dalgalarda salla-
nan uzak gezi ve büyük keşif sembolü beyaz 
yelken gemisi, halk masalları kahramanları...

Türkmenistan bağımsızlığının 20. yılını kutla-
ma törenleri çerçevesinde yeni tesislerin açılışı 
da yapıldı. Türkmenistan devlet başkanı Gur-
banguli Berdimuhammedov katılımıyla ‘Bagt 
Koşgi’ düğün sarayı, ‘Aşgabat’ oteli ve 20 bin 
kişilik ‘Aşgabat’ adını taşıyan stad açılışı yapıl-
dı. Bu üç tesis Türkmenistan’ın eski ortağı ünlü 
Türk şirketi ‘Polimex’ tarafından inşaat edildi.

Bayram gününde sevenlerin kalplerini birleş-
tirmesini, yeni aile kurmasını sağlayan ‘Bagt 
Koşgi’nin açılışı çok semboliktir. Eski zaman-
lardan beri Türkmen kültüründe genç gelinin 
eve gelmesi mutluluk ve refahlılık timsaliydi. 
Dügün ‘toyu’ ise bu güne kadar başlıca aile 
bayramı sanılır.

Modern Türkmenistan geleceğe dönük bir 
ülke ama zengin halk geleneklerinden vaz 
geçmiyor. Dikkate değer ki, yeni evlenme sa-
rayında kültür eğitim merkezi kurulmuş. Bu 
merkezin amacı ulusal düğün ve aile tören ge-
lenekleri yaygınlaştırmadır.

Başkentin daha bir görülmeye değer yeri 16 
katlı modern Aşkabat lüks oteli. Bu otel kosko-
caman ki, bir anda 2 bin misafiri kabul edebilir 
ve uluslararası konferans düzenlenilecek bir 
yerdir.

Uluslararası yarışmalara ve bayramlara ev sa-
hipliği yapabilecek daha bir tesis inşaat edildi. 
Bu da çok fonksiyonel 20 bin kişilik Aşgabat 
stadı. 

Stadın açılışında tiyatro şovu düzenlendi ve 
havayi fişek atıldı. Renkli ışık efektler sayesin-
de seyirciler lazer holografi temsilini görebildi. 
Başlıca kahramanları ulusal tarih kahramanları 
ve Türkmen halkının efsanevi kişileridir. Stad 
sahnesinde yer alan temsil zaman ve kuşak-
ların, babaların manevi vasiyetleri ve ulusal 
ahlaki, kültür değerlerin kabullenmesinin kop-
maz bağları açıklıyordu.
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Bu temsilde Nuh peygamberimizin, Türkmen 
halkın atası Oğuz Han, bilge ihtiyar Gorgut Ata, 
efsanevi kahraman Geroğlı, büyük şair ve düşü-
nür Mahtumkuli Fragi canlandı.

Halkının refahı düşünen ne kadar çok ünlü dü-
şünür, şair, bilim adamı, cesur asker ve komu-
tan, adil hükümdar ulusal tarihte iz bıraktı! Bun-
lardan Andalib, Ömer Hayyam, Celaletdin, Sul-
tan Sancar, Alp Arslan, Al-Horezmi, Zamahşarı, 
İbn Sina, Myane Baba, Bayram Han, Ertugrul 
Gazi, Togrul Bek, Çağrı Bek, Azadi ve her okul 
öğrencisinin bildiği başka şahıslar. Uzay gemisi 
ile çıkan kozmonot elbisesinde genç Türkme-
nistanlıların katıldığı sahne artık hiç fantastik 
görünmüyor. Çünkü coğrafyasında dünyanın 
en büyük çölün biri Karakurum’un yerleştiği ve 
kurak iklimi olan ülkede buzdan saray, kayak 

yolu ve insan eliyle denizler kuruyorlar anlaşılır 
uzaya kadar uzak değil. Bu arada şunu da be-
lirtelim ki uzayda artık Türkmen izi bırakılmış. 
Türkmenistanlı kozmonot Oleg Kononenko ki, 
şimdi Uluslararası Uzay İstasiyonu mürettebat 
kaptanı ilkti. 

Türkmenistan kanıtladı ki, koyduğu amaçlar ne 
kadar kibir olsa kazanabilir. Türkmenistanlılar 
ise bayramları düzenlemeyi, bayramlara katıl-
mayı, sevinmeyi sevdiklerini ve bunları yapabil-
diklerini daha bir defa gösterdiler. İyi ki vesileler 
yeterlidir. Üstelik dünyanın dört köşesinden 
arkadaşları ve misafirleri kocaman Türkmen to-
yuna çağırarak Türkmenler bayram coşkusuyla 
paylaşmayı sever.

Çeviren: Leniza Muhametzyanova
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TÜRKMENİSTAN KÜLTÜR MİRASI

Türkmen toprakları yüzyıllardır süregelen ge-
leneksel şahane halılarıyla, Türkmenlerin ıslah 
maharetlerin timsali olan zarif ve canlı Ahal Teke 
atlarıyla ünlü. Bazı araştırmacılara göre modern 
Türkmenistan toprakları muhtemelen Hristiyanlık 
ve İslam dinlerin felsefi temellerine çok etki yapan 
Zerdüştlük dininin kurucusu ve ilk peygamberi 
Zerdüşt’ün doğum yeridir. Hazar denizi ve büyük 
Ceyhun nehri arası engin açıklıklarda ‘Gorgut Ata’ 
(Dede Korkut) ve ‘Geroglı’ (Köroğlu) kahramanlık 
destanları, dahi Mahtumkuli ve öbür milli edebi-
yat klasiklerin eserleri ortaya çıkmış ve yüzyıllarca 
Türk halkların bilincini oluşturmuş. Bu topraklarda 
vatanlarına şöhret kazandıran, halk hatırasında ve 
vakayinamelerde adı geçen ünlü hükümdar ve 
şair, bilim adamı ve azizler yaşamış. Bunların isim 
ve faaliyetleri dünya mirası listesine giren ya da bu 
özel statüsü yakında edinecek şehir ve abideler-
den ayrılmaz oldu. Kaldı ki benzeri olmayan doğal 
park ve manzara toprağıdır bu. Efsanevi toprakaltı 

servetleri dahil insanın günlük isteklerini ve hal-
kın ruhi seviyesini koşullandıran özel hayat suları-
nı saklayan dünyanın en tanınmış Karakum çölü 
bunlardan biri.

Buğün dinamik bir biçimde gelişen Türkmenis-
tan’da kültür ve ruhi mirasın daha derin bir şekil-
de öğrenilmesine dikkat gösterilir. Geçmiş dönem 
ünlü Türkmen düşünür ve şairlerin isimleri yeni-
den halka kavuşuyor, eserlerin aranması ve yayın-
lanması gerçekleşiyor. Türkmeler, köklerini ve sev-
dikleri toprakta hayat kaynaklarını öğrenme ama-
cıyla geçmiş asırları dikkatle inceliyor. Arkeologlar, 
erken tarım topluluklarından başlayarak gelişmiş 
zanaat ve anıtsal mimarili kentleşmeye dek klasik 
şemaya uyarınca gelişen Kopetdağa eteklerinde 
ve Murgab nehrin eski deltasında Antik medeni-
yetlerin ocağı bulunduğunu çoktan açıkladılar. 

Altın tepe, Eski Margiana,Part Krallığıgibi kadim 
devletler M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren Asya’nın orta-
sında bulunan kocaman bölgenin politik, ekono-
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mi ve kültür hayatını, Doğu ile Batı, Kuzey ile Gü-
ney arasındaki ilişkileri önemli ölçüde oluşturdu. 
Mary vahasının anıtları Türkmenistan tarihini en 
parlak ve etkileyici bir şekilde tanıtmakta. Bu böl-
genin ilk merkezi Gonur Depe. Bugünlerde ise bu 
sadece Bronz çağı (M.Ö. 3. yy. sonu – 2 yy. ortası) 
Orta Asya’daki en kocamanyerleşme yeri değildir. 
Türkmen halkı köklerin parlak sembolü de. Çünkü 
Türkmenlerin uzak ataları o kadar yüksek bir uy-
garlık kurmuşlar ki, Mısır, Mezopotamya, Hindis-
tan ve Çin olmak üzere uluslararası ilişkiler, ticari 
ve kültür hatlar kesiştiği dört merkez biliniyor ise 
bundan böyle başkenti Gonur depe olan Margia-
na beşinci merkez olarak ilan edilmiştir. Margiana-
lıların mimaride ve güzel sanatlarda başarı, esnaf 
sanayii seviyesi, kurdukları politik sistemi ve dini 

üretiminde, pagan panteonu tanrıların figürleri ya-
pımında usta çömlekçi ve heykelcilerin hamur ye-
rine kullandıkları çamurdan, taş, metal, fildişinden 
yüksek kaliteli sanat ürünler.

Bir Gonurlunun hayatı boyunca yanında olan bu 
sayısız ürünler bugün Türkmenistan’ın bir kaç mü-

doktrinleriinsanlığın sonraki gelişmesine yol açan 
Antik Doğunun ilerici halklar arasına girme imka-
nını sağladı.

Gonur depe çölde arkeoloji bir parktır ve Murgab 
nehrin eski deltasında bulunan 300’den fazla yer-
leşim yerlerinden en büyük biri. Arkeologlara göre 
söz konusu yerleşim yeri M.Ö. 2300 – 2250 yılla-
rında ortaya çıkıp 600 – 800 yıl civarında varlığını 
sürdüren bir yerleşim yeri olarak bilinmekte. Yerli 
halk Gonur’dan ayrıldığı zaman anıtsal yapıların 
merkez kısmı yaklaşık 25 hektarlık bir alanı kaplı-
yordu. 10 hektarlık toprakta şehir nekropolisi yer-
leşmekte. Burada toprağa verilmiş insanların cena-
ze eşyaları ve mücevheratları ihtişamlığıyla hayret 
içinde bırakıyor. Bunlar zarif şekilli seramik şişeleri 

zesinde sergilenmekte. Gonur’un evleri, hüküm-
dar köşkü ve yan taraftaki mabetler artık ‘Antik 
Merv’ Milli Tarihi Kültürel Parkı içine girmiş.

1974 yılında ünlü arkeolog Viktor Sarianidi Türk-
men arkadaşlarıyla beraber Gonur’u bulduktan 
sonra bu topraklarda hala devam eden kazıları 
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başladıktan sonra eskiden hiç bilinmeyen Antik 
Doğu devletin yıkıntılarını binlerce insan ziyaret 
etti. Gonur’u ziyaret eden kişi sayısı yıldan yıla ço-
ğalıyor çünkü geçmiş ile ilgilenen herkes Karakum 
çölünde kaybolup da 4000 yıl sonra ise bu günler-
de benzersiz kültürün büyüklük izlerini taşıyan bu 
gerçekten fantastik şehri gözleriyle görmek ister.

Yaşam için yeterli kadar su olmayınca Gonur top-
rakları halk tarfından terkedilmiş. Şehirliler Murgab 
nehrin ve kolları akışı 10 km güneye doğru yerleş-
miş. Devletin yeni merkezi Yaz tepe ve Göbekli 
tepenin bulunduğu verimli topraklarda ortaya 
çıkmış. Burada da su azalınca nehir akışından daha 
yükarıda öbür bir merkezin gelişmesi başlamış. 
Merv adlı yeni merkez Bağdat, Kahire ve Şam gibi 
Orta Çağda İslam dünyasının en önemli başkentle-
rinden biri olmuş. 11. – 12. yy. Büyük Selcuklu Türk-
menlerin iktidarı döneminde aşağı Ceyhun’dan 
Akdeniz’e kadar uzanan devletin başkenti Merv en 
parlak devrini yaşıyor. O dönemde Maru-şahu-can 
(Marı yani hükündarların gönlü) olarak bilinen 

Merv Doğunun en önemli şehirlerinden biriydi. 
Zincir halkaları gibi farklı dönemlere ait olan sıray-
la yerleşmiş kalelerden oluşma Merv’in özelliğidir. 
Merv, Asya’nın her tarafında yeni yerleşim yerleri 
eskilerin üzerinde kurulma geleneğine ters 2,5 bin 
yıl içinde bildiğimiz Bayramali şehrinden Marı’ya 
doğru dreyf yapan kaprisli Murgab nehrin yatağı-
na göre Doğu’dan Batı’ya büyüyordu. 

Merv şehrin yıkıntıları binlerce hektar kaplamakta! 
Erk kalesi, Gavur kalesi, Sultan kalesi, Abdullahan 
kalesi, Bayramalihan kalesi... Her isimle ilgili yüzler-
ce yıllık devlet ve hanedanların düşüş ve yükseliş 
tarihi,savaş tarihi, felaket ve savaş sonrası şehrin 
yeniden doğuşu tarihi vardır. Bugün ise burada 
benzeri olmayan arkeoloji parkı yerleşmiş ki, bu 
topraklara 19. yy. sonundan Merv’i araştırma bilim-
sel gelenekleri sürdürerek farklı ülkelerden gelen 
bilim adamları Türkmenistanlı uzmanlar ile birlikte 
Merv topraklarında yıldan yıla sistemli kazı işleri 
gerçekletirir.
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Kalubeladan beri Türkmen toprağı büyük tica-
ri yolların kavşağında yerleşiyordu ki, kültür ve 
uygarlıklar arası diyalog için koşullar yaratılmıştı. 
Doğu uçları Çin’de, Güney uçları Hindistan’da, Batı 
uçları Yunanistan, Mısır, Roma’da olan Büyük İpek 
Yolun tam ortasında bulunan Türkmenistan sırala-
dığımız uygarlıklar arasında köprü görevini yapar-
dı. Büyük İpek Yolu, bin beş yüz yıl boyunca Nisa, 
Abiverd, Serahis, Merv, Dehistan, Künyaurgenç, 
Amul şehirlerinden geçtiği için bunların zengin ve 
gelişmiş olmalarını sağladı. Fakat 12. yy.dan sonra 
başlayan Moğol İstilası, 15. – 16. yy. Çin ile Avrupa 
arasındaki deniz yolların keşfetmesi kara ticari yol-
ların ölümüne neden olup Orta Asya bölgesinin 
ekonomi temeline zarar getirdi ve onun ekonomik 
gerilemesine götürdü. Şehirler kayboldu, yerli kül-
türün yüzyıllık gelenekleri unutuldu...

Unutulmuş yüzyıllardan sonra asır bağlantıları ya-
vaş yavaş canlanıyor. Burda tarihçi, arkeolog, dilci, 
plastik sanatlar ve restorasyon uzmanların emeği 
kuşkusuz geçti. Bilim adamların özverili ve titiz 
emekleri sayesinde Türkmenlerin uzak geçmişin 
belgesel ve gerçek kanıtları artık görebiliriz. Yüz-
lerce yıllık kültür toprağı altında bulunan saraylı ve 
tapınaklı Antik şehirlerin harabeleri, şahane ve tah-
ribeden korulan mimari eserler, atalarımızın hayret 
içinde bırakan şaheserleri ki, bugün Türkmenistan 
müzelerinin vitrinleri zenginleştirmekte. Gevrek el 
yazmaları ki, yüzyıllarca farklı ülkelerin kütüpha-
ne ve hazinelerinde saklanmış olup son zamanda 
memleketine dönmektedir. 

Bugün Türkmenistan’da ataların manevi değerle-
rin canlanmasına yönelik yeni ideolojinin oluşumu 
zamanında, eğitim ve bilim alanlarında reformla-
rın başladığı zamanda tarih ve kültür anıtlarına kar-
şı kitlesel ilgi artmakta. Binlerce yıllık antik mimari 
yapıları bulma ve inceleme işleri yabancı uzman-
larla işbirlik içinde gerçekleşiyor. Koruma amacıy-
la tarihi eserlerin konservasyonuna ayrıca dikkat 

gösterilir. Bütün bu işler hem bütçeye gelir kazan-
dıran hem milli kültür mirasına dünya türistleri çe-
ken türizm gelişmesiyle birlikte yapılır. Bu nedenle 
tarihi eserleri araştırma ve koruma, bunların dünya 
türizm mekanları arasında bulunma tüm ülke ça-
pında önemi olan görevdir.

Türkmenistan başlıca müzeler için bazı modern 
binaların inşaatı devam edilmekte bazıların ise 
bitmiş. Bu müzellerde etnografya ve sanat kolek-
siyonları dahil arkeologların Türkmenistan kazıla-
rında buldukları kadim ustaların eserleri de sak-
lanmakta.Söz konusu müzelerin koleksiyonu ser-
gilencek yeni mallarla tamamlanıyor. En önemlisi 
de bunlar herkes için açıktır ve her isteyen buraya 
gelip sergilenenleri görebilir. Hem başkentte hem 
ilçelerde inşaat edilmiş konforlu tiyatro ve kütüp-
hane binaları devlet çapında geçmiş yüzlerce ve 
binlerce yılların geleneklerini taşıyan milli kültürün 
korunması ve gelişmesi delilidir.

Çeviren Leniza Muhametzyanova
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“Merv’deki Sultan Sencer türbesi, 
Türkmen mimarisinin, şöhreti, şanıdır. 

Bu türbe öyle sağlam yapılmıştır ki, onu 
Cengiz Han’ın ordusu bile yıkamamıştır.

(Saparmurat Türkmenbaşı. 
Ruhname, s 3611)

“Merv’in diğer güzel anıtlarından olan 
Kiz Bibi türmesi, Muhammed Bin Zeyd’in 
aramgahı, hoca Yusuf Hamedani camisi 

bunların hepsi, Türkmen mimari sanatının, 
milli yolunun aydın izleridir.”

(Saparmurat Türkmenbaşı. 
Ruhname, s 3611)

SULTAN SENCER TÜRBESİ

Tarihi kaynaklardan edinilen bilgilere göre; 
Sultan Sancar hayatta iken Sarahs’lı Mimar 
Muhammed Bin Adsız’a bir türbe yaptırdığı 
ve buna “ Dar’ül Ahireh “  Âhiret evi veya “ 
Devlethane “ adını vediği, 26 Nisan 1157 ‘de 
vefatında da buraya defnedildiği bilinmekte-
dir.

Bir kısım kaynaklarda türbenin yapım tarihi 
olarak 1157 yılı verilmektedir. Oysa bu tarih, 
türbe için geç bir tarihtir. Zira, 1153 yılında esir 
düşen Sultan Sancar, üç yıl sonra esaretten 
kurtulmuş ve altı ay gibi kısa bir süre sonra, 
1157 yılında vefat etmiştir. Bu sebeple, yapı-
nın ne Sultan Sancar esarette iken, ne de esa-
retten döndükten sonra inşa edilmesi müm-
kün görülmektedir. Sultan Sancar’ın ölümü 
ile Büyük Selçuklu Devleti fiilen sona erdiği 
için sonradan yapılma ihtimali de hiç yoktur.
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Sultan Sancar Türbesi, Büyük Selçuklu Dev-
leti’nin iktisâdi durumunu ve gücünü ortaya 
koyacak niteliktedir. Diğer bir ifade ile Orta-
çağda böylesine muhteşem bir eserin devle-
tin zayıf düştüğü bir zamanda yapılmış olma-
sı mümkün değildir.

Sonuç itibarıyla, türbenin 1153 yılından önce 
tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu du-
rumları da dikkate alan araştırmacılar, tür-
benin tamamlanma tarihi olarak XII. Yüzyılın 
ortalarını, 1150 – 1152 yıllarını uygun görmek-
tedirler.

İnşa edildiği tarih itibarıyla en büyük Türk 
eseri olan türbe, UNESCO tarafından Dünya 
Kültür Mirası listesine alınmıştır

Türk Dünyası’nın müşterek mirası olan Sul-
tan Sancar Türbesi Restorasyonunun Türkiye 
tarafından yaptırılacağı, 21-23 Şubat 2001 ta-
rihlerinde gerçekleşen Türkmenistan ziyareti 
sırasında gündeme gelmiş, 4 Ekim 2001 tari-
hinde Türkiye ile Türkmenistan arasında im-
zalanan protokol ile resmiyet kazanmıştır.

3 Nisan 2002 tarihinde yapılan yer teslimi ile 
başlayan restorasyon, 31 Mayıs 2004 tarihin-
de tamamlanmıştır.

850 yıldır tüm zorluklara rağmen ayakta ka-
larak bize tarihimizi, soyumuzu ve vazifele-
rimizi hatırlatan; restorasyonu tamamlanıp 
orijinal hale dönüştürülerek eski ihtişamına 
kavuşturulan Sultan Sancar Türbesinin gele-
cek kuşaklara da her yönden örnek olması en 
büyük dileğimizdir.

Bu muhteşem ata yadigârı, ortak kültür mira-
sımızın restorasyonu; “Köp Devlet, Bir Millet” 
anlayışının, ne tek nede son hediyeleşmesi 
olacaktır. İnanıyoruz ki, bu eser tüm Türk Dev-
letleri arasındaki bağı sağlayan en güçlü dü-
ğüm olacaktır.
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Halı Zemininde Ülke

Türkmen halısı - ulusal geleneklerin en yay-
gın ve en eski “marka”sıdır. Antik çağlardan 
beri Doğu ile ticaret yapan Avrupalı tüccar-
lar, gemilerindi pamuk, ipek, şarap, ve mut-
laka halı taşırlardı. Günümüzde de Türkmen 
halısı çoğu zaman lüks bir iç dizaynın unsu-
ru olarak karşımıza çıkmaktadır ve genellik-
le onu zarif ve zevkli sanatseverlerin evinde 
görmemiz mümkündür.

Koleksiyoncular, seceresi zengin, uzun geç-
mişi ve tarihi olan halıları tercih ederler. Ay-
rıca, bu halınun bütün olması beklenmez, 
genellikle muzayedelerde halının fragman-
larını sunarlar. İyi halı, tıpkı iyi şarap gibi yıl-
landıkça değer kazanır. Türkmen halılarının 
“Taştan dayanıklı, gülden nazik” olarak tas-
vir edilmesi de bir tesadüf değildir. Halının 
uzun sureli kullanımı sonrasında kadifemsi 
yüzeyi boyunca bir parıltılı gelir ve renklerın 
derinliği daha belirgin olur, kolleksiyoncular 
da işte bu “altınsı ışıltıya” aşırı değer verirler. 
Türkmenler için halısız bir ev olmaz. Çocu-
ğun ilk adımları, doğumundan once kendisi 

için özel dokulan halı üzerinde gerçekleşir-
ken, gelinlerin özel halı çeyizi ise ancak de-
veyle taşınabiliyordu. Damat evi de gelini 
halıyla karşılardı. Keçi çadırın önünde zen-
gin desenli ensi halısı serilirdi, ve gelin kapı 
ayağındaki germeç halısını geçtikten son-
ra, kendisini içerideki büyük halı üzerinde 
buluyordu. Çadırın duvarları boyunca halı 
“sandıklar”, çuval ve ev eşyaları için çeşit-çe-
şit çanta bulunurdu.

Her gün Türkmen dizlerinin ovuşturarak, 
namazlık olarak bilinen seccade üzerinde 
Allah’a dua ederdi ve öldüğü zaman ayatlık 
halısıyla üzeri örtülürdü... Evde onlarca çeşit 
halı kullanılırdı. Evin ana halısı pasaport gi-
biydi - ait olduğu kabile, soy ve aile tarihinin 
sırlarını taşıyordu.

Halının hayatı, koyunların bahar otlakların-
da başlardı. Eski zamanlarda halı ipliği için 
koyunun yününü ne zaman ve hangi yer-
lerinden (bu işlem için genellikle koyunun 
boyun ve karın tarafı tercih edilirdi) alınma-
sı gerktiği iyi biliniyordu. Yün kesimi önce-
si, koyunlar küçük bir nehirden geçirilerek, 
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yünün temiz ve yumuşak olması sağlanırdı. 
Parlak renkler, yerel bitkilerden elde edili-
yordu. Maren isimli bitkiden kırmızının tüm 
tonları - kahverengi dahil olmak üzere koyu 
kırmızıdan pembeye kadar- elde edilirdi. 
Sarı boya kruşina meyvesi ve sarı çöp bitki-
sinden, bej ve kahverengi nar kabuğundan, 
yeşil ise, ekşimiş süt veya sirkeyle işlenmiş 
bakır kalıntılarından elde edilirdi.

Halı çok yavaş büyürdü, satır satır geçilerek 
bir desen ve canlı renkli geller oluşurdu. Kır-
mızı üzerinde beyaz renk, pamuk kozasını, 
yanındaki mavi, çölde hayat veren suyu 
temsil eder. Etrafında ise kuş izi ayak guş 
deseni yer alır, çünkü kuşlar hep suya akın 
ederler.

Gel isimli madalyonlar bazen Türkmence-
deki köl - göl - sözcüğüyle ilişkilendirilmek-
tedir. Karakum’dan geçen kervanın arkasın-
da develerin kumda bıraktığı izlerde biriken 
su yavaş-yavaş göle dönüşmektedir… Bu 
basit bir simge değildir, evrenin ve insanın 
yaratılışı hakkında ve insanın dış dünya ile 
olan ilişkilerini mitler ve efsanelerde somut-

laşmasının bir imgesidir. Uzmanlar, bu tür 
karakterlerin, bilinçaltını etkilediklerini öne 
sürerler.

Bu halıyla olan bir sohbete benzer, ona göz 
atarak, halıyla konusur gibi oluyorsunuz, o 
da size bilgi verirken pozitif enerjisini akta-
rır, enerji ise her zaman somuttur. Halının 
enerjisini sözle tasvir etmek pek mümkün 
değildir, uzun saatler boyunca halıyı yara-
tan, size cok uzak ve aynı zamanda çok ya-
kın olan kişinin aurasını hissedersiniz.

Bir dış gözlemci için, halıınn doğuşu basit 
mesele gibi görünebilir. Fakat halıçı halı 
uzerındekı desenleri resimden değil, hafıza-
sından alır. Sarı veya mavi ipliği anında bu-
larak doğru yerde düğüm atar. Hafif elleriy-
le, görünmez bir hareketle düğüm atarken, 
bıcağın pırıltısı yeni düğümden ipin kesildi-
ğini işaret verir. Bu tür düğümlerden daha 
binlercesi sırada bekliyor (bazı özel halıların 
metrekaresinde milliyon düğümden fazlası 
buunur). Ancak düğüm sayısı nihai bir amaç 
değildir. Halıya dokuyan kişi bu sure zar-
fında nasıl bir iç hikaye yaşadığı çok daha 
önemlidir. O an ne düşündüğü, hayalleri 
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ve niyeti neydi? Halı ustaları, işe başlarken 
morallerin yüksek olmasınının çok önemlı 
olduğunun altını çizmektedirler, negative 
enerjisi olan kişilerin bu kadar zahmetli, zor 
işe katlanmaları mümkün değildir. Çünkü 
bu uğraşı, çok fazla konsantrasyon, sabır ve 
her seyden önce ruh gerektirmektedir. Halı-
ya baktığımızda bu ruhu hissederiz. Halının 
sanatsal yapısında iç çatışma yoktur, sanat 
uzmanları, halının bir şarkı olduğunu, bu 
şarkının melodisi bizi büyüleyerek göz için 
bir müzik niteliği taşıdığını söylerler. Ge-
leneksel halılar ise, klasik müzik gibidirler, 
yüzyıllar boyunca güzel kalırlar, ruhunun 
ışık yayan sıcaklığı bizi ısıtarak, bir tılsım gibi 
korur.

Türkmen halıların deseni Türkmen sanatının 
yaratıcı bir matrisıdır. Halı tasarımının teme-
linde iki kareden oluşan sekiz köşeli yıldız 
mevcuttur. Böyle bir yıldız Oğuz Han’ın ve 
Büyük Selçuklu bayrağını süslemişti. Şimdi 
bu yıldız bizim devlet armasında ve Cum-
hurbaşkanı bayrağında yer almaktadır. Ay-
rıca beyaz mermili başkentimizin bir çok 
mimari yapılarında sıkça kullanılan bir süs 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yetenekli Türkmen halı dokumacıları şerefi-
ne 1992’den itibaren Türkmenistan’da Mayıs 
ayının son Pazar günü Türkmen halısı Bayra-
mı kutlanmaktadır. 1994 yılında Aşkabat’ta, 
Türkmen halısı Müzesi açıldı. Günümüzde 
Müze halk sanatının gerçek bir hazinesi ha-
line geldi. Ağustos 2000’de “Türkmenhalı” 
Devlet anonim şirketi ve tam bir yıl sonra 
Türkmen El Halısı Severlerinin Dünya Birliği 
kurulmuştu. Bu Birliğe yerli ve yabancı Türk-
men halı üreticileri, girişimciler, özel koleksi-
yon sahipleri, ve konuyla ilgilnen uzmanlar 
ile bilim insanları üye olmuşlardı.

Çağdaş ustalar, yüzyıllar boyunca halk tara-
fından özenle oluşturulan tüm güzellikleri 

koruyarak, sanatsal yeni anlatım biçimleri 
ve araçları arayışını devam ettirmektedir. 
Üretime, manzara, portre, süs öğelerinin 
yeni türleri ihtiva edilirken, eski stil tekrar 
canlandırılmakta ve yeni teknikler geliştiril-
mektedir. Ülkenin halı dokumacıları arasın-
da yarışmalar düzenlemek te iyi bir gelenek 
haline dönüşüt. Yarışmaya katılan en iyi 
halılar, Halı Müzesi koleksiyonunda kendi-
ne layık bir yer edinmiştir. Bu müzede dev 
halılar da yer almaktadır, bunlardan biri 301 
metrekarelik “Altın Çağ” halısı dünyanın en 
büyük el yapımı halısı olarak Guinness Re-
korlar Kitabı’na dahil edildi. Türkmen halı 
dokumacıları uluslararası düzeyde tanın-
maktadır; bunun en belirgin delili, uluslara-
rası yarışmalarda Türkmen halılarına verilen 
kalite ödülleridir.

Halı dokuma - bütünselliği tamamlamış bir 
sanat akımıdır, ve yüzyıllar boyunca nerdey-
se değişimsiz kalmıştır, bu olgunun onun 
yüksek hayatbağlılığının bir göstergesidirr. 
Bugün, de halı dokuma, donmuş müze 
maddesi sıfatından çok uzak, çünkü halı sa-
natçılarının tasarımları, Doğunun ince işle-
mesi ve Türkmen deseninin ciddiyeti günü-
müz yaklaşımlarıyla uyum içindedir.

Günümüzde Türkmen halısı, sadece onu 
icat eden birçok nesillerin verdikleri emeğin 
anıtı ile geçmiş dönemlerin sembölü ve en 
iyi geleneklerin devamlılığı değil, aynı za-
manda eski sanatı yeni ve çağdaş anlamla 
zenginleştiren yaratıcı teknolojik yenilikler 
alanına dönüşmüştür.

17 Şubat 2012 tarihinde Türkmenistan başkenti 
Kongre Sarayında seçilen Devlet Başkanın Gur-
banguli Berdimuhammedov’un göreve başla-
ma töreni yapıldı. Gurbanguli Berdimuhamme-
dov seçimlerde mutlak çoğunluk olan % 97,14 
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seçmenin oyları alabildi. Bu gayet doğaldır, 
çünkü Gurbanguli Berdimuhammedov ismi ve 
faaliyetleri ile Türkmen halkının yeni dönem et-
kileyici başarı ve zaferleri, Türkmenistan’ın hızlı 
ve her taraflı gelişmesi ve uluslararası seviyede 
kazandığı otorite ilgilidir.

Türkmen başkanın 2012 Devlet başkanı seçim-
lerine katılan adaylar ile birlikte tören salonuna 
girmesi dikkate değer. Tabii bu Türkmen top-
lumunda var olan birlik, uyum ve yurtseverlik 
sembolüdür. Çünkü az önce Gurbanguli Berdi-
muhammedov’un seçim rakipleri bugün mem-
leketlerine ve Türkmen halkına hizmet etme 
işinde arkadaşları.

Göreve başlama töreni, milli marş eşliğinde 
Devlet Başkanı sancağı, Türkmenistan Anaya-
sası ve Kuran-i Kerim’in getirilmesiyle başlandı.

Gurbanguli Berdimuhammedov, yönetici, sivil 
toplum kuruluşları üyesi, onur ihtiyar, ülkede 
akredite edilen diplomatik temsilcilik ve mis-
yon temsilcileri ve yabancı misafirlerin toplan-
dığı Kongre Sarayın sahnesine çıkıp sol elini 
Türkmenistan’ın Anayasasına koydu, halkına ve 
memleketine bağlı kalacak diye ant içti. 

Sonra Gurbanguli Berdimuhammedov başını 
Türkmenistan’ın devlet bayrağı üzerine eğdi ve 
milli geleneğe uyarınca ülke bayrağın yeşil ke-
narını öptü ve onu alnına değdirdi.

Seçilen Devlet Başkanına Türkmenistan Devlet 
Başkanı kartı verildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhammedov salonda toplananların karşısın-
da Türkmenistan halkının ona gösterdiği güve-
ni için ve seçimlere aday olarak katılan herkese 
gönülden teşekkürlerini sundu.

Gurbanguli Berdimuhammedov, seçim san-
dıklarına gelen ve oylarını kendisi için veren 
seçmenleri teşekkür ederek gösterilen güveni 
hakketmek için azami çaba göstereceğini ve 
koyduğu bütün amaçlara varmak için elinden 
geleni esirgememeyeceğini iddia etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı ‘Bugün egemen 
devletimiz gelişmenin yeni bir seviyesine gir-
miş’ diye devam etmiş. Türkmen halkın büyük 
yaratıcı tecrübesine, onun birlik ve beraberliği-
ne dayanarak, elde edilen seviye ve başarıları 
esasa alarak yeni ve daha büyük hedefleri aldık 
diye vurguladı.
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Bu yeni hedefler Türkmenistan Devlet Başkan-
lığına aday olan Gurbanguli Berdimuhamme-
dov’un seçim programında yer almış. Bilimin 
yeni başarılarına dayanacak ülkenin yenilikli 
gelişmenin ana doğrultuları belirlenmiş.

Türkmenistan’ın tarım ülkesinden endüstri ül-
kesine değiştirme öncelikli hedeflerden biri. 
Siyasetin stratejik yönü yeni seviyede bilim ve 
milli eğitim sistemin geliştirmesi, yeni teknolo-
ji, bilimsel teknik açışların uygulanması ve bilgi 
toplumun oluşturması. 

9 Şubat 2012 tarihinde yayınlanmış olan Gur-
banguli Berdimuhammedov’un seçim bildiri-
sinde ‘Tarım, sanayi, petrol ve gaz üretimi olsun 
bütün bu madeni kaynak ve hammaddeler 
halkımızın refahı için kullanılacak ve bunların 
%100 işlenmesine uğraşacağız’ yazılmış.

Halkın gerçek gelirlerin artışı, ücret, emekli ma-
aşı, burs ve başka ödeneklerin artırması, sosyal 
imtiyazların korunması, konforlu konut, eğitim 
ve sağlık merkezi, sosyal ve spor tesisleri inşaatı 
devletin başlıca sosyal hedeflerindendir. 

Aileye destek verme programı ayrıca vurgulan-
makta. Bununla ilgili olarak 2012 yılında ailenin 
sosyal problemleri çözümüne daha fazla para 
tahsis edilmeli ki, ileride aile, annelik ve çocuk-
luk korunması soruların başarılı çözümünü ko-
laylaştıracak.

Kültürün geniş çapta korunması Milli önder 
Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından en 
önemli doğrultu olarak belirlendi. Her zaman 
Türkmenistan topraklarında ülke kapsamında 
çok yetenekli insanlar yetişmiş. Biz ise halkın 
güzelliğe hevesini teşvik etmeye çalışırız. 

Türizmin gelişmesi, dinlenme yerlerin yenilen-
mesi her zaman devletin göz önünde buluna-
caktır. Bugünlerde ise Hazar denizi kıyısında 

lüks otel, konforlu va bakımlı sağlık merkez-
lerin bulunduğu ‘Avaza’ Milli türizm bölgesi-
nin inşaatı projesi yerine getirilir. ‘Avaza’ Milli 
türizm bölgesi kısa bir zaman içinde Türkme-
nistan’da gerçekleşmiş en büyük ve etkileyici 
projelerden biri. Bu proje hem ülkenin kaynak 
potensiyelini genişletmekte, hem doğanın ko-
runmasını sağlamakta. 

Her hangi bir devletin son zaman politikasında 
demokratiyi sağlayan sivil toplum kuruluşları 
olmaksızın düşünülmez, girişimcilik, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin gelişmesinin de bu sü-
reçte özel rölü var. Gurbanguli Berdimuham-
medov yeni parti ve bağımsız medya kurulma-
sı fikrinde bulundu.

‘Sevdiğim halka inanıyorum, halkımızın yara-
tıcı enerjisine ve sınırsız potansiyele, mutlu ve 
aydınlık geleceğe inanıyorum, dedi Türkme-
nistan Devlet Başkanı. Bu yüzden halkımızla 
birlikte ilerlerken koyduğumuz büyük amaçla-
ra kesinlikle ulaşacağımıza inanıyorum!’ dedi.

Bir zamanlar Türkmen mutasavvıf şairi ve dü-
şünür Mahtumkuli Firaki Türkmen halkının ye-
niden mutlu yaşama gücü kazaacağını ve bü-
yük tarihi amacını yerine getireceğini önceden 
gördü. Düşünür bilgeliği ile, ilham gücü ile ve 
yüzyıllara gözü açılan dahi yeteneği ile gelecek 
hakkında ‘... ve Türkmen halkının kaderi yükse-
lecek’ yazıyordu.

Yeni seçilmiş Türkmenistan Devlet Başkanın 
göreve başlama töreni onuruna akşamleyin 
binlerce ışıklarıyla Aşkabat’ın gökyüzünü ay-
dınlatan havayi fişek düzenlenmiştir. Tüm 
Türkmenistanlılar sevinçlerinden taşarak bü-
yük şairin gerçekleşen rüyasını selamladılar.

Çeviren Leniza Muhametzyanova
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TÜRKMENİSTAN’DA MİMARLIK

Modern Türkmenistan’ın benzeri olmayan 
mimari özellikleri en bariz şekilde başkentte 
görülmekte. Türkmenistan Devlet Başkanı 
Gurbanguli Berdimuhammedov ‘Aşkabat 
şehri yeni Uyanış Çağın bir sembolü’ diye 
yeni Aşkabat kültürün üstün amacını gayet 
isabetle belirtti. Şehrin karakteri ise milli ön-
derin yönetimi ile başarılı bir şekilde çözül-
mekte olan kavramsal ödevin türevidir. 

Aşkabat mimarisinin en önemli özelliğini be-
lirtmek gerekirse sanırım bu onun stil sahibi 
niteliği olacak. Geleneksel bina olsun köşk, 
ofis binası, kültür merkezi, uluslararası dip-
lomatik otel, Olimpik spor tesisi ya da eski-
den buraya özgü olmayan tesisler gibi yeni 
binalar olsun bu stil her tarafta mevcut. 90’lı 
yıllarda Aşkabat tamamen pazar ekonomisi-
ne uymayan sıradan bir sosyalist şehir. Bura-
da gerçek anlamda ofis ve alış veriş merkezi 
yok, kocaman banka da yok, kalabalık Türk-
men düğün misafirlerini içine alaçak kaliteli 
restoran da yoktu. Üstelik konut da yeterli 
değil elit konutun sözü bile edilemezdi. 20 yıl 
önce bu ümitsiz durumda artık Soviyetlere 
dahil olmayan bağımsız ülkenin başkentinde 
inşaat hız kazanmaya başlıyor. 

Aşkabat’ın başkent nitelikleri de eksikti. Şeh-
rin yeni statüsüne uygun olacak genişlik yet-
miyordu. Aşkabat büyük bir hızla büyümeye 
başlıyor. Türkmenistan’ın ekonomik refahı kısa 
zaman içinde önceki genel şehir planı teftiş 
ettikten sonra şehir manzarasını kökten de-
ğiştirmeye, kent mimarisinin ana fikrini bul-
durmaya imkan verdi. Taşralılığını kaybetmiş, 
defalarca büyümüş, sokaklarıyla, rengarenk 
reklamıyla, çeşit çeşit rengiyle yalap yalap ya-
nan ışıklandırılan geçe mimarisi... Aşkabat 21. 
yüzyıl arifesinde tamamıyla farklıydı. 

Stil sahibi olma ise ortaya çıkan metamorfo-
zun en önemli sonucu. Bu nitelik şehri çok 
etkileyici ve unutulmaz yapıyor. Modern 
dünyada ayırıcı binalardan bileşmiş bir kom-

pozisyon yaratmak hemen emen imkansız. 
Fakat Aşkabat örneği elverişli koşullarda 
buna varılabileceğini açık gösteriyor. Kaldı ki 
dünya mimarlık reformcusu büyük Le Corbu-
sier’in kent planlama ilkeleri Karakum Çölü 
sınırında bugünlerde hızlı büyüyen mega-
poliste somutlaşmış. Le Corbusier, uzak 20. 
yy’da kule şeklinde inşa edilmiş binalar ara-
sında geniş ağaçlandırılan arazilerin olduğu, 
yolların yaya kaldırımı ve trafik şeritlerine ay-
rıldığı, kentin konutlara, iş merkezleri ve sa-
nayi bölgelere ayrıldığı kalabalık kent-bahçe 
fikrini öne sürdü.

Başlıca olarak 12 katlı yüksek apartman ev-
lerin semt içindeki boş arazilere inşaatı son 
yıllar Aşkabat’ın planlanma özelliğidir. Bunlar 
öncellikle sıfır katların market ve ofis olarak 
kullanılacağı kule şekli konutlar. Bu binaların 
çatılarıpiramit, koni, ojival kubbe ve başka 
şekille bütünlenerek şehrin genel görünüşü 
çeşitlendirir. Mermerle çerçevelenmiş altın 
kaplamalı dekoratif parmaklıklı dikey cam 
şeritli eflake ser çekmiş banka, bakanlık ve 
başka devlet kurumu binaları heybetli gö-
rünür. Devlet başkanı köşkü, kongre sarayı, 
Bağımsızlık, Anayasa ve Tarafsızlık Kuşağı 
anıtları, müze, tiyatrolar gibi manevi sem-
boller ve sağlık hizmetleri tesisler zarif olma 
niteliğini taşımakta. Geniş caddeler boyunca 
dizilmiş bu yapı grupları az katlı inşaattan te-
melden farklı olup mimari bakımdan bir bü-
tün oluşturuyor. Bu binaları dekoratif cephe 
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ve dizaynda görülen milli ruh birleştirir. Ya-
kın geçmişte kutu şeklinde sanayi kentlerde 
konutların monotonluğuna ne kadar benze-
mez bütün bunlar!

Aşkabat’ın mimari bütünlüğünü sağlayan 
anıt, fıskıye, fener direği ve otobüs durakları 
dekorunda bina cepheleri dahil beyaz rengi 
farketmemek zor değil. Bütün bunlar bel-
li estetik tarzda yapılmış. Mermer, süsleme 
malzemesi olup beyaz duvarların yüceliliğini 
sağlar. Mermer, binanın kullanımına ve şek-
line bakılmadan kullanılır. Sıvamış ya da gri 
betondan eski binaların çoğu mermerle kap-
lamalıdır.

Son 5 yılda inşaat edilmiş binalar, inşaatı 
bitmiş ya da bitmek üzere olmuş ve zirvede 
onaylanmış inşaat edilecek binaların plan-
ları 21. yüzyıl Aşkabat mimarisinin eğilimini 
açık gösteriyor.Hem şehrin eski semtlerinde 
hem güneş ışıkları gibi merkezden güneyde-
ki dağlara uzanan caddelerde bu tür binalar 
çok. Bunlar Arçabil Şaelı uzun çevre yolu bo-
yunca inşa edilmiş olup yüksek modern stan-
dartlara uygun üç katlı kavşaklı Aşkabat-city 
olarak bilinen yeni bir semt oluşturuyor. 

Devlet başkan görevi üzerinebaşkentin gü-
neybatısında acayip biçimli binalar kurul-
maktadır. Modern Türkmenistan mimari-
sinde Orta Çağda Orta Asya ve bütün İslam 
dünyasının mimarisinde yaygın kullanılan 
sekizgen geometrik şekil çok önemli. Oğuz 
Han adını taşıyan bu şekil kent tesislerin 
kompozisyon planı esasında bulunuyor ve 
yeni yapıların cephe süslemesinde kullanılı-
yor. Söz konusu şekil daimi devlet temelinin 
sembolü olan Anayasa abidesinde de kulla-
nılır. Bu anıtın bitişiğinde temelinde 8 köşeli 
yıldız olan eğlence kültür merkezi inşaat edil-
mekte. Kocaman Dönme dolap bu yapının 
bariz noktası olacak. Evlilik merkezi binasının 
girift uzay kompozisyonunda da Oğuz Han 
yıldızı motifi işlenmiş. Bu yapıyı sekizgen ile 
çerçevelenmiş kocaman bir küre tamamla-
maktadır. Güzel manzaralı Köpetdağ girinti-

sinde 1020 km rakamında yerleşmiş Aşkabat 
Televizyon kulesi stilin apateoz noktası. Ku-
lenin basamaklı temelinden ortasına kadar 
Oguzhan yıldızı şeklinde gömülmüş dev ek-
ran bulunuyor.

Bir kompleks oluşturan Türkmen Halı Müzesi 
ile 11 katlı devlet hisse senetli şirket binası, bir 
kaç yüksek eğitim kurumu, bakanlık binaları 
ve 16 katlı ‘Oğuz kent’ oteli binası Aşkabat’ın 
yeni etkiliyici yapılarından. Oldukça bileşik 
yer şekilinde isabetle inşa edilen söz konusu 
otelin kocaman binasın meydana getirilme-
si Adalet Köşkünden başlayarak Atamurat 
Niyazov caddesine kadar Bitarap Türkme-
nistan caddesini iyice tamamlar. Daha bir 
sembolik anıtı dile getirmek gerek. Üzerinde 
Oğuz Han ve oğulları resmi olan Fıskıye anıtı 
Aşkabat havaalanından gelen herkesi karşılı-
yor. Bu fıskıye hem anıt sanatının özel rolünü 
kanıtlıyor hem bu şehrin süslemesinde su-
yun bol kullanmasını gösteriyor.

Başkentin mimari yelpazesi derken mutlaka 
Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamme-
dov’un kent plancılığı konusu ile ilgili öne 
sürdüğü politikadan bahsedilmeli. Geniş ko-
nut programını gerçekleştirme Hükümet ve 
belediyenin öncelikli görevlerden biri. Avan-
tajlı şartlarda kredilerin verilmesi sayesinde 
yüzlerce mermer ile kaplamlı apartmanda 
konforlu daire alınması orta gelir kazanan 
insanlar için de artık çekici ve uygun geliyor. 
Konut inşaatı ile birlikte gerçekleşen sosyal 
tesislerin inşaatı Aşkabat’lılara kolaylıklar 
sve rahatlık sağlıyor. Monolit apartmanların 
inşaatı ile birlikte 40 daireli 4 katlı konutla-
rın inşaatına da başlandı. Özel projeye göre 
çok çocuklu aileler için bitişiğinde bahçe ve 
garaj olan iki katlı evler inşaatı da başlandı. 
Milli önderin başladığı yeni konut programı-
nın leitmotifi modern Aşkabat’ın estetiği gibi 
Türkmenistan da karar haline gelen ‘İnsan 
için Devlet’ sloganda ifadesini bulunuyor.

Çeviren: Leniza Muhametzyanova
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KÜLTÜR ALANINDA
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Amacı dünya arenasında otoritesinin artma-
sı ve ülkenin kalkınması olan Cumhurbaşka-
nı Gurbanguly Berdimuhammedov’un derin 
düşünülen ve net olarak düzenlenen yolu-
nun neticesi olan Türkmenistan’ın dış poli-
tikadaki sürekli artan etkinliğini, kültür ala-
nında da açıkça görmek mümkündür. Türk-
men halkının atalarının mimarisi, bu mazinin 
hareketsiz anıtları ilk ve resmi olarak dünya 
mirası statüsünü almışlardır.

Türkmenistan’ın sınırları içerisinde arkeo-
loji, şehircilik ve mimari anıtları dahil tarihi 
- kültür mirasın yaklaşık iki bin tesisi kayde-
dilmiştir. Türkmenistan’ın bağımsızlığının ilk 
yıllarından itibaren Türkmen uzmanları ile 
yabancı meslektaşları arasındaki ilişkiler ge-
lişmektedir.

1992 yılından itibaren Kadim Merv’de, Erk-ka-
la ve Gavur-kala sitelerinde Londra Üniversi-
tesinin Arkeoloji Enstitüsü tarafından orga-
nize edilen Merv ile ilgili Uluslararası proje 
gerçekleştirilmektedir. Türkmenistan’dan, 
İngiltere’den, Almanya’dan, Danimarka’dan, 
İran’dan, Çin’den, ABD’den ve diğer ülkeler-
den onlarca genç uzman Murgap vahasının 
sonsuz hazinesinden materyaller elde ede-
rek, kendi bilimsel konularını geliştirerek, 
tecrübeli uzmanların rehberliğinde mesleki 
bilgeliği öğrenerek, burada staj yapmıştırlar. 
Nihayet, burada ikinci on yıldır Roma, Bolog-
na ve Venedik’in bilimsel merkezlerinden 
İtalyan arkeologlar çalışmaktadırlar: onlar en 
yüksek çağdaş standartlar seviyesinde Mur-
gap nehrinin deltasındaki tüm bilinen kadim 
yerleşimlerin ve ayrı anıtların gösterildiği de-
taylı haritalar oluşturdular, arkaik sulama şe-
bekesinin özelliklerini ortaya çıkarmakta ve 
kadim geçmişin daha araştırılmadık yapıla-
rının kazılarını yapmaktadırlar.Ülkenin diğer 
bölgelerinde Almanya’dan, İspanya’dan, Po-
lonya’dan, Rusya’dan, ABD’den, Fransa’dan 
arkeologlar çalışmalarını başarılı şekilde yü-
rütmektedirler - bunların hepside İngiliz ve 
İtalyan meslektaşları gibi çalıştıkları tarihi - 
kültür SİT alanlarının ortaklarıdırlar.

Uluslararası yetkili kurum olan UNESCO’nun 
büyük rolü tüm dünyada kabul görmüştür. 
Türkmenistan, ilk önce de halkın harika kül-
tür değerlerinin korunması gibi önemli alan-
da bu kurum ile işbirliği konusunda büyük 
tecrübeye sahiptir. 1999 yılında UNESCO’nun 
dünya mirası listesine kadim dünyanın efsa-
nevi şehri olan büyük Merv’in paha biçilmez 
anıtlar kompleksi eklenmiştir, bir sonra yılda 
ise Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta “Ta-
rih ve kültür anutları” adlı UNESCO’nun ulus-
lararası konferansının düzenlenmiştir.

2005 yılında geçmişte mimari eserleri asır-
larca ayakta kalan ustaların şehri olan ünlü 
- Köneürgenç UNESCO’nun dünya mirası 
listesine dahil edilmiştir. Bir yıl sonra Kö-
neürgenç’te ve Aşkabat’ta “Devamlı tarafsız 
Türkmenistan - UNESCO: tarihi - kültürel de-
ğerlerin değerlendirilmesi ve dünya mirası 
anıtlarını koruma yolarının tespiti” adlı ulus-
lararası bilimsel konferans düzenlenmiştir. 
Marı şehrinde düzenlenen “Kadim Margia-
na - dünya medeniyetinin yeni merkezi” adlı 
uluslararası bilimsel konferans çerçevesinde 
yabancı uzmanlara bağımsızlık yıllarında ya-
pılan Marı vilayetinin Gonur-depe tarihi anı-
tının tam ölçekli arkeolojik kazı ve araştırma-
sının önemi ve neticeleri ile tanışma imkanı 
sunulmuştur.

2007 yılında UNESCO’nun dünya mirası lis-
tesine Nisa’nın Part kaleleri dahil edilmiştir. 
Nisa - kendi sanatının parlak tanıklarını ve 
dünya tarihinde kaybolmayacak iz bırakan 
Part devletinin kutsal tapınağıdır. Nisa kül-
türlerin etkileşim merkezi niteliğinde Doğu 
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ve Batının gelişmesinde önemli rol oynamış-
tır. Eski Nisa’nın anıtsal binalarının mimari-
sine sindirilen gelenekler birçok yıldır tüm 
dünyanın arkeologlarını, sanatçılarını ve tu-
ristlerini heyecanlandırmaktadır. Bugün Nisa 
tarihi - kültürel mirası derin araştırılmasına 
ve korunmasına bilim adamlarını, uluslarara-
sı kurumları davet eden tesis, geçmişi ve gü-
nümüzü birleştiren köprü niteliğinde hizmet 
etmektedir.

UNESCO uzmanları SİT alanı çalışanlarına 
çağdaş talepleri dikkate alarak günlük uy-
gumla çalışmaların yürütülmesinde yar-
dımcı oluyorlar, bilimsel ve teknik destek 
veriyorlar. Uluslararası işbirliğinin en önemli 
kısmını tarihi mirasın korunması ve himaye 
altına alınması meseleleri ile ilgili uluslararası 
seminerlere katılım ve büyük yabancı resto-
rasyon merkezlerinde staj yapma teşkil et-
mektedir. Son yıllarda Türkmenistanlı resto-
rasyoncu ve araştırmacı birkaç grup Mısır’da, 
İngiltere’de, Almanya’da, İtalya’da, Fransa’da, 
Türkiye’de, İran’da, Özbekistan’da, Japon-
ya’da ve Çin’de bu tür aktivitelere katılmıştır. 

Bu alandaki en yoğun işbirliği son on yıl 
içinde gelişmeye başladı, ABD elçiliğinin ta-
rihi mirası koruma vakfının ve BM (UNDP) 
kalkınma programının yardımı ile Türkmen 
uzmanları tarafından gerçekleştirilen bir 
dizi ünlü anıt koruma - restorasyon işlerine 
tabi olmuştur. Anau’daki çoktandır yıkılan 
Seyit Cemal ad-din camisinin cephesinden 
ejderlerin resmedildiği mayolika panel (XV. 
yüzyıl), Kutluğ - Timur minaresi (XI - XIV. 
yüzyıllar), Köneürgenç’te bulunan Türabek - 
hanım (XIV. yüzyıl) ve Horezm şahı Tekeş’in 
(XIII. Yüzyıl) mozolesi, Eski Nisa’dan Part du-
var sanatı, ağabeyverd yakınlarındaki Mea-
na - Baba türbesi (XI - XIV. yüzyıllar), Gonur 
- depe saray - ibadethane kompleksinin vira-
neleri (M.Ö. II bin yıl), Daşoğuz vilayetindeki 
karmaşık inşaat tarihi olan İsmamut - Ata ve 

Aksaray - ding anıtları, Dehistan’daki Meşed 
- Ata camisi (X. yüzyıl) anılan fonların özel 
projelerinin konularıydı ve artık başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilmişlerdir. Yine iki büyük 
uluslararası proje 2012 yılında başlamaktadır 
- bunlar Büyük ve Küçük Kız - Kale olarak bi-
linen Kadim Merv’deki iki ortaçağ köşklerin 
komple restorasyonu, ayrıca Köneürgenç’te 
Necmettin Kübra türbesindeki XIV. yüzyıla 
ait yüksek sanatsal mayolika mezar taşının 
yeniden oluşturulmasıdır.

Grenoble’deki ulusal mimari okulun ulusla-
rarası kilden yapılan yapılar merkezindeki 
(СRATerre - ENSAG) Fransız uzmanlar kadim 
kale ve köşklerin çok sayıdaki viranelerinin 
durumun ortak monitoringini yapmak ve 
gereken yerlerde operatif tedbirleri almak 
için artık birkaç yıldır “Köneürgenç” ve “Ka-
dim Merv” sit alanlarına gelmektedirler. Bu 
programlar çerçevesindeki birkaç proje hem 
UNESCO’nun program dokümanlarında hem 
de Venedik bildirgesinde yansıtılan uluslara-
rası normlara katiyen uyularak gerçekleştiri-
len gerçek restorasyon etalonu olmuşlardır. 
Şahriyar - ark’daki saray ve “divan”, kar depo-
su - yahdanı, Muhammed ibn - Zeyd türbe 
- camisi - bunlar sadece son yıllarda başarılı 
konservasyon tedbirlerin gerçekleştirildiği 
esas tesislerdir.

2002 - 2004 yıllarında Gurbanguly Berdi-
munammedov’un şahsi patronajı altında ve 
TİKA’nın katılımı ile Merv’de sultan Sancar 
mozolesinin büyük restorasyon projesi ger-
çekleştirilmiştir. Bu yüksek uzmanlık gerek-
tiren çalışma kadim yapıların korunması ve 
yeniden oluşturulması gibi karmaşık ve ince 
işte problemi anlamanın yeni seviyesini ve 
çözümünün kalitesini sezdirmektedir. Proje, 
Merkezi Asya’nın mimari tarihi konusunda 
yetkili uzmanlardan oluşan uluslararası bi-
limsel - metodik kurulun kararı alındıktan 
sonra kabul edilmiştir. XXI. yüzyılın en ba-
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şında bilimsel restorasyonun tüm kuralları 
ve talepleri doğrultusunda oluşturulan ünlü 
anıtın yeni görünümü ortaya çıkmıştır. Türk-
men restorasyoncular anıtın ruhu, onun çe-
kici havasını ve gerçeklik aromasını korumak 
için bu stratejiyi diğer projelerde de uygula-
maktadırlar.

Avrasya’nın diğer ülke ve halklarının başa-
rıları ile kesintisiz olarak bağlı olan Türkme-
nistan’ın kadim medeniyet hazinesini araş-
tırma ve koruma işine olan yerli ve yabancı 
uzmanların katkılarına Türkmenistan’da çok 
değer vermektedirler. Kaçınılmaz küreselleş-
me şartlarında dünya, haklı olarak kendi kül-
türel mirası ile gurur duyan her ulusun milli 
kimliğini korumasının önemini algılamıştır. 
Fakat şimdi, onun evrensel tarihi ve estetik 
değeri kabul edilmişken, UNESCO tarafın-
dan ilan edilen “Tek miras - ortak sorumlu-
luk” ilkesine tamamen katılıyoruz.

Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuham-
medov’un inisiyatifi ile son yıllarda Türkme-
nistan’ın Bilimler Akademisi gezegenimizin 
tüm köşelerinden çok sayıda misafiri kadim 
Türkmen toprağında ağırlayan bir dizi ulus-
lararası bilimsel forumları düzenledi. Tabi ki, 
bu kadim medeniyetlerin vatanı olan Türk-
menistan’ın eşsiz manevi mirasının dünyada 
geniş olarak popülerleştirmeye devletin ver-
diği özel önemi, ayrıca bağımsızlık dönemin-
de uluslararası bilimsel ve kültürel merkez 
statüsünde kendini kanıtlayan çağdaş Türk-
menistan’a ve Türkmen halkının kendine 
özgü kültürüne dünya toplumunun devamlı 

artan ilgisini göstermektedir. Forumlarda 
Türkmen toprakları ile bağları olan ünlü 
şahsiyetlerin - tasavvuf şeyhleri Necmeddin 
Kübra’nın, Hoca Yusuf Hamadani’nin, Ebu 
Seyit Ebulhayra’nın (Meana - Baba), Hoca 
Ahmet Yasevi’nin, İmam Reza’nın, Bahaud-
din Nakşbandi’nin, ayrıca bilim adamı ve şair 
olan Abulkasım Muhammed az-Zamahşa-
ri’nin, Muhammed Ebveri’nin, Mahmut Kaş-
garlı’nın, Mahtumkuli Fragi’nin ve birçok di-
ğerlerinin manevi mirası görüşüldü.

Türkmenistan dünya kültür ve doğal mira-
sını koruma ile ilgili UNESCO sözleşmesini 
onaylayarak, ülkemizin sınırları içerisinde 
bulunan tüm eşsiz kültür ve doğal anıtlar 
fonunu koruma ve yeni kuşaklara devretme 
yükümlülüğünü üzerine almıştır. Bu yönde 
hareket ederek devlet toplumun kendi gele-
ceğini üzerine kurduğu temeli sağlamlaştır-
makta ve çağdaş medeniyetin zenginleşme-
sine kendi katkılarını yapmaktadır.

Dünya toplumu ile ortak etik ve beşeri de-
ğerleri paylaşarak, XXI. yüzyılda dengeli 
medeniyeti inşa etmenin ayrılmaz etkeni 
niteliğinde medeni toplum göstergesi ola-
rak bunlara kültürel mirası dahil ederek, 
Türkmenistan tarihe, mirasa ve geleneklere 
dayanan sağlam barışın temelini kültürler 
diyalogunda görmektedir.

1993 yılında Türkmenistan diğer Türk dev-
letleri - Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Türkiye, Özbekistan - ile birlikte, geçen 20 
yıl içinde “Türk dünyasının UNESCO’su” un-
vanını kazanan Uluslararası Türk Kültürü Ku-
rumunun (TÜRKSOY) kurucu - ülkesi oldu. 
1995 yılında Türkmenistan’ın başkenti Aşka-
bat TÜRKSOY üye - ülkelerinin Daimi Kültür 
Bakanları Kurulunun 3 olağan kuruluna ev 
sahipliği yapmıştır. 
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Türkçe konuşan halkların kültürünü koru-
maya ve popülerleştirmeye, ayrıca kültür-
lerin yakınlaşmasına yönelik olan TÜRKSOY 
hedefleri doğrultusunda son yıllarda kurum 
tarafından Türk dillerindeki edebiyat eser-
lerinin akraba dillere çevrisi ile ilgili faaliyet 
başlatılmıştır. Bu faaliyet çerçevesinde 2010 
yılında выдающегося Türkmen şairi ve bilim 
adamı Mahtumkuli’nin eserlerinin Azerbay-
can diline çevrilerinin yayınları gerçekleşti-
rilmiştir (çeviriyi yapan Profesör Ramiz Asker, 
Baku). 2011 yılında Türkmen edebiyatının 
klasikleri Nurmuhammed Andalib’in, Ab-
dullah Şahbend’in eserleri, ayrıca Türkmen 
şiirinin antolojisinin çevrileri hazırlanmış ve 
yayınlanmıştır.

Nisan 2011’de “Türk halklarının Kültürel mi-
rası” uluslararası konferans ve festivalde 
tüm Türk dünyasının temsilcileri Aşkabat’ta 
buluştular. Festivalin düzenlenmesi ile ilgili 
teklifi, İstanbul’da Türkçe Konuşan Ülkelerin 
Başkanlarının X. Zirvesinde Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuham-
medov dile getirmiştir. Düzenlenme amacı 
çağdaş Türk dünyası kültür ve sanat hazi-
nesinin zenginleşmesi, karşılıklı işbirliğinin 
güçlendirilmesi olan aktiviteler, TÜRKSOY ile 
birlikte Türkmenistan’ın Kültür ve Televizyon 
ve Radyo Yayın Bakanlığı ve Dışişleri Bakan-
lığı, İlimler Akademisi tarafından organize 
edilmiştir. Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbanguly Berdimuhammedov festival 
katılımcılarını selamlarken, Türkmen lider 
Türkçe konuşan halklar arasındaki dostluk 
ilişkilerin geliştirilmesinde, kültür ve sanat 
adamları arasındaki manevi ve sanatsal ilişki-
lerin geliştirilmesinde festivalin büyük öne-
mi olduğunun altını çizdi.

Festivalin programı çok yoğundu, festivale 
Türk halklarının geleneksel sanatlarının, uy-
gulama ve dekor ve güzel sanatlar sergileri 
eşlik etmiştir. Aktivitelere Türkiye, Azerbay-
can, Kazakistan, Başkortostan (Rusya Fede-
rasyonu), Gagauz Yeri (Moldova) temsilcileri 

katılmışlardır. Açılış merasimi Türkmenistan 
Başbakan yardımcısı Maysa Yazmuhamme-
dova’nın, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov’un, Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
ve Turizm Bakanlığı müsteşarı Kemal Fahir 
Genç’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin Türkme-
nistan’daki büyükelçisi Şevki Mütevellioğ-
lu’nun, Azerbaycan’ın Türkmenistan’daki 
büyükelçisi Vahdet Sultanzade’nin, Kaza-
kistan’ın Türkmenistan’daki büyükelçisi Ah-
sat Orazbay’ın ve Türkmenistan’ın ve Türk 
devletlerinin birçok sanatçılarının katılımı ile 
gerçekleşmiştir.

TÜRKSOY’un geleneksel aktiviteleri - res-
samların açık hava çalışmaları, Türkçe çeviri 
yapan çevirmenlerin semineri, foto ressam-
ların sanatsal laboratuarı, edebiyat dergileri 
redaktörlerinin buluşması - değişmesiz Türk-
men sanatçılarının katılımı ile gerçekleşmek-
tedir. TÜRKSOY tarafından Washington’da ve 
New York’ta düzenlenen büyük ölçekli 2011 
Nevruz kutlamalarına Türkmen folklor - dans 
grubu “Galkınış” ve solisti Oğlbibi Reimova 
katılmışlardır. Türkiye Cumhuriyetinin bü-
yük şehirlerinde düzenlenen Nevruz - 2012 
turnesinde “Dokmaçılar” kültür merkezinin 
folklor - dans grubu mükemmel koreografiyi 
ve harika kostümleri sergilediler.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli 
Berdimuhammedov ile görüştü. 5 Aralık 2011 
tarihinde “Oğuzhan” Kültür Merkezinde, son 
derece samimi bir atmosferde geçen görüş-
mede Türkmenistan’ın TÜRKSOY’un faaliyet-
lerine daha aktif katılımı ve Türkmenistan’da 
TÜRKSOY’un etkinliklerinin artırılması husu-
sunda görüş birliği sağlandı. 

Düsen Kaseinov; Türkmenistan’ın bağımsız-
lık yolunda son yıllarda gösterdiği başarıların 
bütün dünya tarafından büyük bir ilgiyle iz-
lediğini hatırlattı ve bu başarıların temelinde 
Türkmen halkının yüzyıllardan beri koruduğu 
milli kültürün yattığını ifade etti.
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Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli 
Berdimuhamedov ise; kültürel ilişkilerin geliş-
tirilmesinin Türkmenistan’ın devlet politikası-
nın önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. 
Kardeş halkların tarihi, kültürel örf-adetleri ile 
değerleri ve manevi köklerinin ortak olduğu-
nu belirten devlet başkanı; Türkmenistan’ın,  
halkların yakınlaşmasına yönelik bütün inisi-
yatifleri destekleyeceğinin altını çizdi.  

Türk halklarının yüzyıllık kardeşlik ve dostluk 
bağları temelinde kurulan kültürel diyalogun 
yıllar içinde büyük başarılara ulaştığını büyük 
bir memnuniyetle dile getiren Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı ve TÜRKSOY Genel Sekreteri, 
ortak kültürel değerlerinin öğrenilmesi, ko-
runması, aktarılması ve dünya çapında tanı-
tılması gibi öncelikli konuları ele aldılar. Nisan 
2011 tarihinde Aşkabat’ta düzenlenen Türk 
Kültürü Mirası konulu festival ve konferansın 
Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarının or-
taklaşa kutlanması çerçevesinde düzenlenen 
en görkemli kutlama olduğunu vurgulayan 
ve himayelerinden dolayı Sayın Berdimu-
hammedov’a teşekkürlerini sunan TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Kaseinov, Türkmenistan’lı sa-
natçıların BM Genel Kurulu’nda düzenlenen 
TÜRKSOY Nevruz kutlamaları sırasında da en 
çok ilgi çeken grup olduğunu vurguladı.  

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Gurban-
guli Berdimuhamedov ve TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk dili konuşan 
ülkelerin kültür ve sanat temsilcilerinin katıla-
cağı ortak faaliyetlerin sürekli düzenlenmesi 
gerektiğinin altını çizdiler.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı ve TÜRKSOY 
Genel Sekreteri, Türk halkları için birleştirici 
rol oynayan ve dünya kültür arenasında ortak 
Türk kültürünün entegrasyonunu destekle-
yen faaliyetler (organizasyon) çerçevesinde 
başarılı bir işbirliğin devam edeceğinden 
emin olduğunu belirterek vedalaştılar.

Kaseinov, ayrıca Türkmenistan Kültür Bakanı 
Gulmurad Muradov ile Kültür Bakanlığı’nda 

bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. TÜRK-
SOY’un 2012 yılında gerçekleştireceği faali-
yetler hakkında görüşen heyetler TÜRKSOY 
ile Türkmenistan Kültür Bakanlığı arasındaki 
işletişimin hızlandırılması gerektiğinin altını 
çizdiler. Kaseinov, Türkmenistan Kültür Ba-
kanlığı’nın 2012 Astana Türk Kültürü Başkenti 
etkinliklerine aktif katılımını talep etti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Türkme-
nistan’daki temasları kapsamında Türkmen 
Radyo ve Televizyon Kurumu’nu da ziyaret 
etti. Türkmen Radyo Televizyon Kurumu’nun 
yeni açılan sekiz köşeli yıldız formundaki bi-
nasında yapılan toplantıda kitle iletişim araç-
larının kültürün aktarılmasında oynadığı rol 
üzerinde duruldu.

Kaseinov, Türkmenistan ziyareti çerçevesinde 
Türkmenistan Devlet Konservatuarı’nda aka-
demik kadro ile bir araya geldi ve daha sonra 
da Kazakistan Büyükelçiliğinin düzenlediği 
bağımsızlık resepsiyonuna katıldı.

Kaseinov temasları sonrasında Türkmenistan 
Watan Televizyonu’nun sorularını yanıtladı.

20 yıllık bağımsızlık döneminde milli kültü-
rün canlandırılması yönünde büyük ilerleme-
ler sağlayan Türkmenistan’da 2012’de ulusla-
rarası tiyatro festivali düzenlenmesi planlan-
maktadır. TÜRKSOY dergisinin hazırlanmakta 
olan Türkmenistan özel sayısında 20 yıllık 
bağımsızlık döneminde Türkmenistan’ın kül-
tür alanında sağladığı atılım anlatılacaktır.  
Sahip olduğu zengin kültürel mirasıyla, canlı 
bir şekilde koruduğu gelenekleriyle, dünya 
çapında sanatçıları ile son derece büyük bir 
potansiyele sahip olan Türkmenistan, Türk 
halklarının kültürel entegrasyonu sürecinde 
öncü bir rol oynayacaktır.
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  DENİZLİ
  YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN PROJE ÇALIŞMASI

ÖZET 

Ülkemizdeki kırsal alanlar, geleneksel malze-
me ve üretim biçimleri, sosyal yapı ve yaşam 
biçiminin çeşitliliği, yöresel konut ve ortak 
kullanım alanları, peyzaj ögeleri ile bir bütün 
olarak birbirinden zengin bir mimari görsel-
liği ortaya koymaktadır. 

Kırsal yerleşmeler; yöre insanının ihtiyaçları-
na, doğal çevre ve arazi formuna, iklime göre 
günümüze kadar varlığını sürdürmüşlerdir. 
Ancak, tarımsal faaliyetlerdeki farklılaşma, 
değişen teknoloji ve ekonomik şartlar, kent-
leşme baskısı, kentsel yaşam biçiminin yan-
sıması ile oluşan yeni yaşam tarzı ve turizmin 
yerleşimlere etkisi, kırsal mimariye, kültürel 

Kasım KAYIHAN
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yapı İşleri Genel Müdürü
TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşen EYÜPOĞLU ÖZEŞ
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
(Mimar)

Onur ORUÇ
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
(Y.Mimar)
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ve geleneksel dokuya aykırı yapılaşmalar ile 
şekillenen bir kentsel görüntüyü ortaya çı-
karmaktadır.

Bakanlığımızca ülke genelinde bir hassasi-
yet ve farkındalık oluşturmak amacı ile ge-
leneksel dokuya aykırı yapılaşmanın önüne 
geçebilmek için yöre halkının ihtiyaçları, 
yaşam koşulları ve alışkanlıkları göz önün-
de bulundurularak; geleneksel konutlardaki 
plan şemaları, mekânsal kullanım ihtiyaçları, 
yerel malzemelerin tespiti ile örnek, güvenli, 
sağlıklı ve ekonomik mimari projeleri hayata 
geçirmek amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda tüm ülkeyi kapsaya-
cak proje ile her şehir için öncesinde yapılan 
arazi çalışmaları ve akademik veriler doğrul-
tusunda köy evi projeleri elde edilmektedir. 
Bu illerimizden biri de zengin kültürel alt ya-
pısı ile DENİZLİ ilimizdir.

Anahtar Kelimeler:  Yöresel mimari, Cumba, 
Mavi Ev

GİRİŞ 

Denizli İli sınır itibariyle doğuda Burdur, Af-
yon ve batıda Aydın, Manisa, kuzeyde Uşak, 
güneyde ise Muğla illeri ile komşu bulun-
maktadır. Ege bölgesinde yer alan Denizli İli 

kentsel yapı karakteri olarak tipik ege böl-
gesi ev tipolojisi içinde değerlendirilebilir. 
Yapı karakterinde iklim ve malzeme etkisi ön 
plandadır.

Kışın soğuk olan dağ köylerinde evler daha 
korunumlu (kapalı hayat), yazın sıcak olan 
yerlerde, ovalarda ise yaşayış daha ziyade dı-
şarıda avlu veya bahçede olmuştur. Kullanı-
lan malzemeler bölgenin imkânları ölçüsün-
de elde edilmiştir. 

Ev tipleri genellikle avlulu, doğa ile iç içe 
ailenin büyüklüğüne göre oda sayısı artan 
yapı karakterindedir. Evlerin büyük bir kıs-
mı taştan ve onun üstüne kerpiçten örülen 
duvarlarla çevrilidir. Hemen hemen her av-
lunun önünde bir avlu ve bu avlunun içinde 
hayvan gübrelerinin atıldığı terslik, hayvan 
damı, odunluk vb. bölümler bulunur. Ko-
nutların çevresi genellikle briket duvarlarla 
çevrilidir. Bunun yanı sıra evlerin alt katında 
tarım aletleri, buğday, arpa, nohut gibi ta-
hılların saklandığı ambar bulunur. Üst katta 
ise genelde 3 odalı evin girişinde büyük bir 
salon bulunur. 

Evin ön kısmında ise özellikle yaz mevsimin-
de serinlemek amacıyla yapılan ayazlık bu-
lunur. Odalardan birinde ise ocaklık, banyo; 
yorgan ve döşeklerin konması için kullanılan 
yüklük bulunur. 

Şekil 1. Ayazlık Şekil 2. Yüklük
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Genellikle dış sofalı, kendi içine ve bahçeye 
dönük konutlardır. Eve sokaktan doğrudan 
giriş yapılmaz; önce bahçeye, sonra açık 
sofaya (hayat) ve buradan da odalara geçi-
lir. Genellikle iki katlıdır ve alt kat ahır, depo 
veya kışlık oda gibi hizmetlere ayrılır. Bu ti-
polojinin hâkim olduğu dönemde bahçeler 
geniş olduğundan konut dokusu seyrektir. 
Bahçeden bahçeye arklar içinde geçen su ve 

sulak arazide yetişen kavak ağaçları kentsel 
peyzajın önemine işaret etmektedir. Bunlar-
dan biri Mavi Ev olarak anılır ve Denizli İl Özel 
İdaresi tarafından restore edilerek çağdaş 
kullanıma açılmıştır (Şekil 1). Bahçeli olarak 
planlanmış evler genellikle yol etkilerinden 
uzak olacak şekilde inşa edilmiştir. Bahçe du-
varı evlerin ön cephesi boyunca uzanır.

Şekil 3. Altıntop Mahallesi’nde Mavi Ev (Konyalıoğlu Evi) (Kaynak: Avşar, 2014)

Şekil 4. Tavas İlçesi’nden Açık Sofalı Ev Örneği Şekil 5. Babadağ İlçesi’nden Bahçeye Dönük Ev
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Denizli ili konut tipolojisinde geleneksel Türk evi plan tipi dışında başka plan tipine rastlanma-
mıştır. Sofanın yerleşimine göre iki plan tipine rastlanmaktadır. 

Birinci plan tipi; Sofanın en azından 2, 3 veya 4 oda ile sarılması gereken, dış sofalı planı (Şekil 5).
İkinci plan tipi; İki oda sırası arasında yer alan merkezi sofalı.

Şekil 6. Koşaroğlu Evi Giriş Katı Planı Denizli İli 

Genellikle iki katlıdır. Zemin kat düzeyinde 
yaklaşık 120 cm. su basman kotu bırakıl-
mıştır. Yapılan incelenmeler doğrultusunda 
temel sistemlerinin taş işçiliğine dayandığı 
belirlenmiştir. Taş temel duvar, giriş katına 
kadar yükselir. Giriş kat seviyesi toprak sevi-
yesinden yüksektir. Bölgedeki evlerin çoğu-
nun duvarları kerpiçten veya ahşap strüktür 
üzerine sıkıştırılmış tuğladan yapılmıştır. Ara-
larında sadece kâgir olanlara ve tamamen 

ahşap strüktürle yapılanlara da rastlanmış-
tır. Giriş kat duvarları; 60-90 cm. kalınlığında 
olup kerpiçten yapılır. Duvarlar yükseldikçe 
lentolar kullanılır. Birinci kat duvarları; zemin 
kat duvarları ile aynı malzemeden yapılmış-
tır. Fakat kalınlığı daha ince ve minimum 30 
cm. kalınlığındadır. Bunun dışında Deniz-
li’nin ilçeleri incelendiğinde ağırlıklı olarak 
yığma taş ve yığma tuğla ile yapılmış özgün 
eserlere de çokça rastlanmaktadır.

Şekil 7. Kerpiç Bina Örneği-Denizli İli Merkez Şekil 8. Yığma Taş Bina-Denizli İli Hisar Köyü
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Pencereler ve kapılar için temel malzeme 
ahşaptır. Genelde pencereler yatay veya dü-
şey olmak üzere iki kanattan meydana gelir. 
Yatay bölümlerde pencereler giyotin pence-
re tipindedir. Pencerelerin orantısı genelde 
5/8’dir. Bazı pencerelerde demir ve ahşap 
malzemeden yapılmış koruyucu çubuklar 
bulunmaktadır.

Yerleşmedeki iki katlı evlerin çoğunda çık-
malar mevcuttur. Her evin sokağa doğru 
bir çıkması vardır. Bazılarında ise iki tanedir. 

Şekil 9. Yığma Tuğla Bina-Denizli İli Hisar Köyü Şekil 10. Yığma Taş Bina-Denizli İli Buldan İlçesi

Bahçeli evlerde çıkması olan cephe sayısı 
daha fazladır. Cumba sofada yer alıyor ise 
tek, kenardaki odalarda yer alıyor ise iki adet 
yapılmıştır.

Sıra evlerde çatı beşik çatıdır. Sokak tarafına 
ve arka tarafa doğru iki tarafa eğimlidir. Bah-
çe içinde bulunan evler dört tarafa eğimli 
kırma çatılıdır. Hepsinde alaturka kiremit 
kullanılmıştır. Plandaki değişikler direkt ola-
rak çatıyı etkiler.

Şekil 11. Cumba Örneği Denizli İli Buldan İlçesi Şekil 12. Sokak Görünümü Denizli İli Buldan İlçesi
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Duvarlar her zaman sıvalıdır. Kalın duvarların 
genelde nişleri vardır. Ev sahibinin ekono-
mik durumuna göre tavanlar çeşitli kalitede 
dekore edilmiştir. Evlerin dış cephe boyası 
çivit mavisi veya sarıdır. Genelde bu şekilde 
muhafaza edilmiştir. Evlerin içindeki duvar-
lar da beyazdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Ge-
nel Müdürlüğü olarak, Denizli Merkez ve il-
çeleri (Buldan, Sarayköy, Babadağ, Tavas) ve 
Hisarköy‘de yapılan analizler doğrultusunda, 
bölgenin genel karakteristik yapısı göz önü-
ne alınarak yöresel mimari özelliklere uygun 
konut projeleri çalışmaları yapılmıştır. Bu 
kapsamada;

•	 2 adet 110 m2 tek katlı konut,

•	 2 adet 130 m2 tek katlı konut,

•	 2 adet 200 m2 iki katlı konut,

•	 1 adet 200 m2 iki katlı konut (geleneksel 
plan şemalı),

•	 1 adet 400 m2 köy konağı ve 1 adet köy 
çeşmesi

Projeleri elde edilmiştir.

Şekil 13. Ahşap Tavan Görünümü Denizli İli Merkez Şekil 15. Ahşap Pencere Örneği Denizli İli Hisarköy Köyü

Şekil 14. Ahşap Kapı Örneği Denizli İli Tavas İlçesi
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•	 110 m2 TEK KATLI KONUT ÖRNEĞİ

Zemin Kat Planı

•	 130 m2 TEK KATLI KONUT ÖRNEĞİ

Zemin Kat Planı

DENİZLİ KIRSAL ALANLARI İÇİN ELDE EDİLEN
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•	 200 m2 İKİ KATLI KONUT ÖRNEĞİ

Zemin Kat Planı 1. Kat Planı

PROJE GÖRSELLERİNDEN ÖRNEKLER;
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•	 200 m2 İKİ KATLI KONUT ÖRNEĞİ (GELENEKSEL PLAN ŞEMALI)

Zemin Kat Planı 1. Kat Planı
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•	 400 m2 KÖY KONAĞI

Zemin Kat Planı 1. Kat Planı
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TÜRK ŞİİRİNDE MİMAR SİNAN

Mermeri dehasının potasında yoğurarak, 
kubbelerin Himayala’sını kuran, eşsiz Mi-

mar Koca Sinan’ın, Tahtakale’deki, Rüstempaşa 
Camii’ni, sadece çini tezyinatı bakımından, Av-
rupalı sanatkarlar bir “mücevher” olarak vasıf-
landırmakta, âdeta ittifak etmişlerdir.

İtalyanlar ise; “Süleymaniye bizde olsa idi, onu 
camdan fânusa alır, öyle seyrederdik” derler.

Aslında, “Sinan’ın her eseri, başlı-başına bir sa-
nat âbidesidir. O itibarla da, mimarlık sanatının, 
değişik alanlarında meydana getirdiği mebzul 
eserler, ayrı ayrı tetkik ve tahlil edildiğindedir ki, 
Sinan’ın dehası daha iyi anlaşılabilecektir.

Oysa, “Sinan’ın hayatı ve aksiyonu ile, bunlara 
yön veren dünya görüşü arasındaki ilişki, kişili-
ğinin ve çağının özel şartları, Sinan’ın devleti ve 

Yarattığın her cami, her minâre, her çini

Titretiyor huşuyla, her görenin içini.

Sarsılmaz bir imanla inandım ki bir daha

Yaklaşamaz hiçbir kul, senin kadar Allaha!

“Cemal Oğuz Öcal”

Abdullah SATOĞLU
Araştırmacı - Yazar
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devletin çağı içindeki yeri” henüz tam olarak in-
celenmiş sayılamaz.

Sinan’ın şahsiyet ve eserlerine dair bilgilerin 
çoğu, Nakkaş Sâî Mustafa Çelebi’nin “Tezki-
retü’l - Ebniye” ve “Tezkiretü’l Bünyân” isimli 
eserlerine dayanmaktadır.

Nakkaş Sâî Mustafa Çelebi, tanzim ettiği “Tezki-
retü’l Bünyân”da, Sinan’dan bahsederken diyor 
ki;

“Padişahımızın başmimarı, Abdülmennan oğlu 
Sinan Ağa, çok ihtiyarelamış, pîr olmuştu. Şu 
fâni  dünyada,  hayır - dua ile anılmak için, bir 
gün benden hayatını yazmamı istedi. O anlattı, 
ben de elimdem geldiği, kudretimin yettiği ka-
dar, yazdım ve adını (Tezkiretü’l Bünyân) koy-
dum.

Şükür Mevlâ’ya kıldı lütfun izhar

Yoğ iken kâinatı eyledi var.

diye başlayan, Sinan’ın hayat hikâyesine;

Olup yeniçeri çektim cefâyı

Piyade eyledim nice gazayı.

Rodos ile Belgrad’a azimet

İdüp geldim, yine sağ-u selâmet.

Murâd idindüm, olam tâ ki mimar

Kemalimle, koyam âlemde âsâr!

şeklinde devam eder.

Âsârî adında birinin yazdığı sanılan, “Risâletü’l 
Mimâriyye” ve “Tuhfetü’l  Mimârîn” adlı risa-
lelerde de, Sinan’ın bazı eserleri için, şu methiye 
yapılmaktadır;

Cihân tâmirine olmasa Mimar

Yapılamaz yalnız taş ile duvar.

Sinan-ı Kayserî meşhur nâmı

Füzun mimarlıkta ihtimamı!

Türk sanat tarihinin, XVI. yüzyılda, dünyaya şeref 
ve ışık saçan, yükseliş devrinin olgunlaşmasın-
da ve büyümesinde, gönül alıcı bir zirve teşkil 
eden ve koca bir imparatorluğun, her köşesine, 

mermer ve granitlerden ölmez âbideler diken, 
ünlü Mimar Koca Sinan; Sanat kabiliyet ve terbi-
yesini geliştirmek, Bizans, Roma, Selçuk ve İran 
eserlerinin güzel örneklerini görmek, Yunan, 
Arap, Finike ve Mısır’ın, muhteşem âbideleriyle 
tanışmak için, Yavuz’la İran ve Mısır’a, Kanunî 
Süleyman’la Irak ve Avrupa seferlerine katılmış, 
Barbaros Hayrettin ve Lütfi Paşa’larla, bütün 
Akdeniz’in, sâhil ve adalarını dolaşarak, dünya-
nın belli-başlı mimarî eserlerini, yakından ve ilgi 
ile tetkik etmek imkânına sahip olmuştur.

Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya’nın, “Süleyma-
niye” isimli rübâîsindeki;

Dağ parçası kubbeler, ufaktan iriden

Gel haşmeti gör, yandan, ilerden geriden.

Bir mucize devrinde Sinan Erciyes’i

İstanbul’a dikmiş getirip Kayseri’den!

mısralarında belirtildiği gibi, Sinan, aslında ilk il-
ham kaynaklarını, Kayseri bölgesindeki Selçuklu 
eserlerini tâmir etmekle ve yüce Erciyes’in, -ken-
disinin doğum yeri olan- Ağırnas’a hâkim, hey-
betli silüetinden almıştır.

Bilindiği gibi, İstanbul’daki Süleymaniye Ca-
mii’nin, Galata Köprüsü’nden görünüşü, aynen 
Erciyes’in, Ağırnas’tan görünüşü gibidir.

Tahakkuk ettirdiği mimarî üstünlükle, Türk – İs-
lâm sanatını, tekamülün zirvesine eriştiren Si-
nan’ın, kalfalık devrinde inşa ettiği Süleymaniye 
Camii’ni, “Bir Bayram Sabahı”nda, Üstad Yahya 
Kemal şöyle târif eder;

Ordu milletlerin en çok döğüşen, en sarpı

Adamış sevgili Allâhına bir böyle yapı.

En güzel mâbedi olsun diye en son dînin

Budur öz şekli, hayâl ettiği mîmârînin!

Yahya Kemal’e göre, Süleymaniye Camii’nin İs-
tanbul Boğazı ve Haliç’e hâkim bir tepe üzerinde 
kurulmuş bulunması, tesadüf değildir. Öyle ise 
Sinan;

Görebilsin diye sonsuzluğu, her yerden iyi

Seçmiş, İstanbul’un ufkunda bu kutsî tepeyi!
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Nihayet bu muhteşem mâbed, bütün millet fert-
lerinin, el ve gönül birliği ile vücûd bulmuştur;

Taşımış harcını gâzileri, serdârıyle

Taşı yenmiş, nice bin işçisi, mimârıyle

Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne

Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne.

Tâ ki geçsin, ezelî rahmete rûh orduları

Bir neferdir, bu zafer mâbedinin mîmârı!

Fakat, ecdat yadigârı o muhteşem eserleri yıkıp 
yok etmek, o kadar kolay ki…”İstklâl Marşı” şa-
irimiz Mehmet Akif, “Âsım’a Mısralar”ında, bu 
hususu ne kadar veciz ve güzel anlatır;

Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir

Onu en çulpa herifler de emin ol becerir.

Sâde sen gösteriver; “İşte budur kubbe” diye

İki ırgatla iner şimdi Süleymâniye…

Ama gel kaldıralım, dendi mi heyhat o zaman

Bir Süleyman daha lâzım yeniden, bir de Sinan!

Türkistan’dan Macaristan’a, Bosna’dan Mekke’ye 
kadar genişleyen Osmanlı toprakları üzerindeki, 
Türk medeniyeti ve hatırası, bugün sâdece, Si-
nan’ın;

84 cami, 52 mescid, 57 medrese, 36 saray, 70 
kervansaray, 48 hamam ve 8 köprü olmak üzere, 
sayısı 364’ü bulan muhteşem eserleriyle yaşa-
maktadır.

Arif Nihat Asya, o eserleri büyük bir hayranlık 
ve gururla seyre dalar ve;

“Bu ne hikmet?” derken kendi kendime

“Bu ne hikmet?” dedi, ses oyunları.

Ululuk, incelik, mânâ, renk, oyun

Nasıl birleştirmiş Sinan bunları?

diye sormaktan kendini alamaz.

SİNAN’IN, İSTANBUL’DA İKİ “MİHRİMAH CA-
Mİİ”:

Bilindiği gibi, Mimar Sinan’ın, biri Edirnekapı’da, 
diğeri de Üsküdar’da olmak üzere, İstanbul’da iki 
“Mihrimah Sultan Camii” bulunmaktadır. 

Osmanlı hükümdarı Kanunî Sultan Süleyman’ın, 
eşi Hurrem Sultan’dan doğan kızı “Mihrimah 
Sultan” adına, ünlü Mimar Sinan tarafından inşa 
edilen bu iki muhteşem cami, günümüze kadar, 
birçok yazar ve şaire ilham kaynağı olmuştur.

Kanunî’nin, “güneş” anlamındaki “mihr” ile, “ay” 
anlamındaki “mah” kelimelerinden mülhem ola-
rak adını verdiği kızı “Mihrimah”, annesi Hurrem 
Sultan’ın çevirdiği entrikalar yüzünden, o zaman 
Diyarbakır valisi olan Rüstem Paşa ile evlendiril-
miştir…

Ne var ki, bu evlilikten memnun ve mutlu ola-
mayan Mihrimah Sultan, bu sebeple kendisini 
tamamen hayır ve hasenat işlerine hasretmiş-
tir…Yıl 1540…Bir gün Mimar Sinan’la görüşerek, 
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İstanbul’da kendisi için, külliye denilen çeşme, 
medrese, hamam ve diğer müştemilatı da ihtiva 
eden  güzel bir cami yapmasını ister.

Bunun  üzerine Sinan, Üsküdar’da, bugünkü is-
kelenin hemen yakınında, - kendisi 50 yaşında 
ve evli olmasına rağmen - biraz da gönlünü kap-
tırır gibi olduğu Sultan’ın, zerafet  ve güzelliği-
nin simgesi olmak üzere, zarif, fakat o kadar da 
muhteşem, iki minareli camiyi yapar ve 1548’de 
ibâdete açılır…

Aradan 15 yıl geçmiştir…Mihrimah Sultan, Sinan 
Ağa’yı yeniden çağırır ve kendisi için İstanbul’da 
ikinci bir cami yapılmasını ister…

İlk Mihrimah Külliyesi’ni, Asya’nın en uç nokta-
sında inşa eden Sinan, bu defa Avrupa’nın en 
yüksek tepesini seçer ve ikinci Mihrimah Külli-
yesi’ni, Edirnekapı’da, bu defa kendi hüzün ve 
yalnızlığının ifadesi olarak, tek kubbeli ve tek 
minareli tarzda yapar…

Bu konudaki inceliklerin, tesadüfî olamayacağı 
yolundaki bazı yorumlara göre;

“Özellikle, Mihrimah Sultan’ın doğum gününe 
rastlayan ve geceyle gündüzün müsavi olduğu 
21 Mart gününün, günbatımı esnasında bakıldı-
ğı zaman, İstanbul – Edirnekapı’daki caminin tek 
minaresinin arkasından güneş (mihr) batarken. 
Üsküdar’daki caminin minareleri arasından meh-
tâb (mah) doğmaktadır…Bu da, elbette ki Sinan’ın 
biricik aşkının, estetik ve sanatına yansımasının 
ifadesi olmalıdır…”(“Paylaşım” Dergisi-İstanbul, / 
“Şifaeli” Dergisi-Ankara).

SİNAN’IN KAFATASI NEREDE?

Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğan ve önce dev-
şirme olarak orduya katılan ve “ruhen Osmanlı 
olan Abdülmennan oğlu Mimar Koca Sinan’ın, 
dindar bir Müslüman olduğu bilinmektedir.”

Buna rağmen, Sinan’ın gerçekten Türk olup ol-
madığının anlaşılması düşüncesiyle, Türk Tarih 
Kurumu tarafından, kafatasının ölçülmesine ka-
rar verilmiştir.

Karar gereğince, 1 Ağustos 1935’te, Sinan’ın, 
kendi yapısı olan İstanbul’daki “Süleymaniye Ca-

mii’nin hemen yanı başındaki mezarı kazılarak, 
iskeleti çıkarılmıştır. Antropolog Şevket Aziz Kan-
su’nun, yanında getirdiği kafatası ölçüm âletiyle 
ölçüldükten sonra, Türk olduğu anlaşılmış ve bü-
yük bir memnuniyeti mucip olmuştur.

Ancak, sıra iskelet parçalarını mezara iade etmeye 
gelince, Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı Âfet İnan; 
“Türklüğümüzün bu büyük mefahirini toprak al-
tında çürümeye mi bırakacağız efendiler?” diye 
ikna edici nutkuna başlamış, bunun üzerine iske-
letin diğer kısımları toprağa gömülürken, kafatası 
alıkonulmuş ve kurulacak olan Antropoloji Müze-
si’nde sergilenmek üzere, Ankara’ya götürülmüş-
tür…Gidiş o gidiş!..

Bir daha bu kafatasını gören olmadı…Nitekim İb-
rahim Hakkı Konyalı’nın bildirdiğine göre; 1940’lar-

TÜRK-İSLAM MİMARİSİNİN ŞAHESERİ
MİMAR SİNAN’IN USTALIK ESERİ SELİMİYE

NİHAYET DÜNYA İNSANLIK MİRASI LİSTESİNDE
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da türbenin restorasyonu yapılırken, mezar bir 
kere daha açılmış ve kafatasının yerinde bulunma-
dığı görülmüştür…” (Mustafa Armağan; Geri Gel 
Ey Osmanlı! – Ufuk Kitap, İst. Ekim 2007) / (AK-
SİYON Dergisi; Mustafa Aksay,15 Haziran 2009)

SİNAN’IN, KAYSERİ’DEKİ TEK ESERİ, KUR-
ŞUNLU CAMİ’DİR:

Mimar Koca Sinan’ın, doğum yeri olan Kayse-
ri’deki tek eseri, kubbesi kurşunla kaplı olduğu 
için, “Kurşunlu Cami” denilen, Mimar Sinan Ca-
mii’dir. Kayseri’nin Sancak olarak, Konya vilâye-
tine bağlı olduğu XVI. yüzyıl sonlarında, Konya 
Beylerbeyi olan ve Kayseri’de ikâmet eden, Do-
ğancı Hacı Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.

O sebeple, “Ahmet Paşa Camii” diye de bilinen 
ve kesme taştan yapılan cami, kare bir plan üze-
rine oturtulmuş olup, tek kubbe ve tek minare-
lidir. Son cemaat mahallini örten 5 küçük kub-
beyi, 6 mermer sütun üzerindeki sivri kemerler 
taşımaktadır.

Edirne’nin düşman işgali sırasında, Selimiye’nin 
haşmetli kubbeleri altındaki sessizlik içinde, 
halkımızın duyduğu hüzün ve hırsı, dile getiren 
şairlerimiz de vardır…Bunlardan Arif Dündar’ın 
“Dergâh” dergisinin 15 Nisan 1921 tarihli sayısın-
da yayınlanan şiirinden bölümler;

Ey koca Osmanlı, ey usta Sinan

Kim derdi ki, yurdun olup viran,

Senin şaheserin içinde bir gün

Yunan Kralı’nın saadetiyçün

Edilen duaya “Âmin” denecek

Osmanlı bayrağı böyle inecek?

Bu öyle bir azap, öyle bir dert ki

Hakikatın yüzü o kadar sert ki;

Hırsımdan âdeta çıldırıyorum

Hâlâ çiğneniyor işte gururum!

Yine, İskeçe’li Mehmet Sıtkı adındaki bir şairi-
miz, “Yarın” dergisinin 4 Ağustos 1922 tarihli sa-
yısında çıkan, “Selimiye ve Tunca”, isimli şiirinde, 
melâlini şöyle terennüm eder;   

Kubbende Hüdâ’nın okunur hüsn-i celisi

Sakfında Selim’in ebedî lem’ası vardır.

Ey ruhumun şifây-ı ezelisi

Karşındaki timsal-i siyah perdeyi kaldır.

Bir muntazırın, girye-i nâlânı mı âhın?

Rûhundaki yeldâ getirir dilleri vecde.

Ezsin bu soluk çehremi, mâtemli nigâgın

Mihrabına etsem ne olur, ye’s ile secde?..

Fakat İstanbul’daki bir Süleymaniye’nin, bu-
günkü hazin manzarası karşısında da, Durmuş 
Kaya, müşahadelerini şöyle dile getirmektedir;

Süleymaniye’nin müezzini mi?

Ah!..Şu gök kubbenin altında inler.

Süleymaniye’nin müezzinini

Yalnız güvercinler ve gökler dinler!

Mimber ve mihrabı, mermer oymacılığının, vaaz 
kürsüsü ise, tahta işçiliğinin birer şaheseri olan 
ve kapıları abanoz ağacından yapılan Süleyma-
niye’nin, mehabetli kubbesinin iç güzelliğini, 
Kanunî devrinin ünlü hattatlarından, Ahmed 
Şemseddin Karahisarî, “Nûr” âyetini de yaza-
rak. mâhir sanatıyla bütünleştirmiştir.

Sinan, “Ustalık döneminde yaptığını” ifade ettiği, 
Edirne’deki muhteşem ve mükemmel Selimiye 
Camii ile, sanat kudretinin şahikasına ulaşmıştır.

Yabancı mimarların; “Bu kul yapısı değil, âdetâ 
gökten inen ilâhî bir mâbeddir” dedikleri ve 
yine Arif Nihat Asya’nın;

Selimiye derler, Edirne derler

Tatlı bir gariplik duygusu gelir.

Kemerler, çeşmeler, minarelerle

Bir eski eserler kamusu gelir.

diye tasvire çalıştığı, Selimiye Camii, dünyanın 
en zarif ve ünlü yapılarından biridir.

Şimdi de, Behçet Kemal Çağlar’ın “Ankara’lı 
Âşık Ömer” mahlâsıyla yazdığı, “Selimiye Desta-
nı”ndan, bazı bölümleri birlikte okuyalım;
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Dahil mi bu kubbe, Tanrım çatında

Sekizinci bu mu göğün katında?

Baygınlar ayılsa, bunun altında

Gök bu muydu, diye soran sorana.

Göğe mühürlüdür sende ahdımız

Ayrılmaz kaderimiz bahtımız.

Edirne ikinci payıtahtımız

Bizce sen bir yana, dünya bir yana.

Gerçekten, “Süleymaniye ve Selimiye’de,  mekân 
olarak, her yönden bir rahatlama ve ferahlık var-
dır. İnsanlar bu ibâdethânelerde, gerilimden 
kurtulur, huzura kavuşur.”

Onun içindir ki, bir zamanların coşkun şairi, mer-
hum Cemal Oğuz Öcal;

Yarattığın her cami, her minâre, her çini

Titretiyor huşuyla, her görenin içini.

Sarsılmaz bir imanla inandım ki bir daha

Yaklaşamaz hiçbir kul, senin kadar Allaha!

diyordu…Şair Ayhan İnal ise, zamana ebediyet 
mührünü vuran Sinan için, yazdığı bir şiirde, ona 
şöyle seslenir;

İslâmı sütûn sütûn, nakış nakış işleyen

Üslûpta inceldikçe, mekânda genişleyen,

Bu ince hesapların, sende bütün sırları

Aşan bir sanatçısın, aşılmaz sınırları.

Otağını göklerde, kalblerde kuran mimar

Ebediyyet mührünü, zamana vuran mimar!

Türk sanatının, kendisine mahsus bir damgası 
bulunduğunu, Avrupa sanatkârlarının motifle-
rine, perspektifine, anatomisine karşı koyarak, 
cevap veren ve Türk mîmârisi için;

“Türk musikisi, Türk yazısı, Türk duygu ve düşün-
cesi kadar eski ve orijinaldir” dedirten, eşsiz mi-
mar Koca Sinan olmuştur.

Sinan’ı Sinan yapan ve onu diğer mimarlardan 
ayıran üstünlük; “Onun devletiyle bütünleşmiş 
olmasından kaynaklanmaktadır. Sinan’ın itici 

sanat gücü, zamanın büyük hükümdarlarındaki 
aksiyonla birleşerek”, sağlam bir temel üzerine, 
emsalsiz eserlerin vücuda gelmesinde, en bü-
yük âmil olmuştur.

Başlangıçta hamasî şiirleriyle, sonra da rübâîle-
riyle, kendisini edebiyat âlemine kabul ettiren 
Azmi Güleç, Sinan’ın eserleri karşısında, bakınız 
nasıl coşup kükrüyor;

O ne mâbed, doğudan gökleredek yükseliyor

O ne san’at ki, asırlarca Sinan’dan geliyor.

Bir huşû yükseliyor göklere her saniyeden

Ne zaman geçsem önünden o Süleymâniye’den.

Selimiyeyle, bakır rengini vermiş Meriç’e

O dehâ söyletiyor, gökleri germiş Meriç’e…

Kubbeler vecd ile, ölmez Sinan’ım var diyecek

Bu ufuklarda asırlarca, “Sinan” gürleyecek!

İnce duygulu, realist görüşlü, hisli bir insan olarak, 
mimarî tarza his, hayâl, duygu, düşünce ve zevk 
aşılamış, bir sanatkâr hüviyeti içinde gördüğümüz 
Sinan, bediî değer ve duygulardan, mimarî değer 
ve duygulara yükselmesi dolayısıyla da, Türk mi-
marîsinin mümtaz bir önderi olmuştur.

Sinan’ın hemşehrisi bir başka şairimiz, Fikret Ka-
vafoğlu ise, minarelerden yükselen ve beş vakitte 
gökleri çınlatan ezan sesinin, verdiği vecd içindeki 
ürperişlerle, dugularını şöyle dile getirir;

Süleymaniye’den ezan sesleri

Yükselir, ardından okunur Kur’an.

Çınlatır beş vakit gökleri, yeri

Mimarlar mimarı, ey Koca Sinan!

Başbakanlık Arşivi eski Genel Müdürlerinden Mit-
hat Sertoğlu da, Mimar Sinan’ın sanatı ve eserle-
rine dair tesbitlerini, “Süleymaniye” isimli şiirinde, 
şöyle özetlemektedir;

Emredip Şâh-ı Cihan, sâdır olup Emr-i Şerif

Bu mübarek yapı kalmış bize heybetli, zarif.

Hassa mimarı, o dâhî Sinan’ın usta eli

Yedi tam yılda yaratmış bu muazzam emeli.
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Her seher, şanlı ezanlarla uyandıkça vatan

Orduları her gün açarmış bize, bir başka cihan

Gürzü tutmuşsa nasıl titremeden hiç yüreği

Çekicin hâkimi olmuş, o bükülmez bileği.

Bunu anlatmaya yetmez mi Süleymâniye?

Türklüğün taş kesilen azmi, Süleymâniye!

Güzel şiirlerini çeşitli edebiyat dergilerinde zevkle 
okuduğumuz, Muhsin İlyas Subaşı, bir şiirinde, 
Sinan’ı “Mermerin nabzına kan veren” bir sanatkâr 
olarak vasıflandırır;

Bizansın kalbine kazdı Tekbîr’i

Üç ayrı kapıdan çözdü Tekbîr’i.

Ezelden ebede yazdı Tekbîr’i

Mermerin nabzına kan verdi Sinan!

Özellikle taşlamalarında, sanatının bütün incelik 
ve ustalığını gördüğümüz Sabahattin Çankaya, 
Sinan’ın İstanbul’a sığmayan büyüklüğünü belirtir;

Sinan demişler adına

Sanki Erciyes’in inadına

İstemiş ki göklere uzansın minâre minâre

Bulmuş isteğine çâre…

Sonra büyümeğe başlamış Sinan yavaş yavaş

Bilgi, görgü, sanat, savaş

Tanrı “Yürü!” demiş, Sinan kula

Sinan, sığmaz olmuş İstanbul’a.

Ömrünün yarım asırdan fazlasını öğretmenliğe 
hasretmiş olan merhum Hamdi Üçok da, onun üç 
padişah zamanında, dağa taşa hükmeden bir kah-
raman olduğunu söyler;

Ululuğun heykeli, bir ak saçlı pîr gibi

Yüzünde yüz asırlık maceranın sahibi,

Şu ergin Erciyes’in, dağlarından taşından

Ve onun dik başından

İlham alıp, eliyle mavi gökleri delen

Türk kanı, Türk zekâsı, Türk ruhuyla yükselen

Baş üstad Mimar Sinan, ey Erciyes çocuğu

Kavuğunda yok amma senin bir vezir tuğu;

Devrinde, üç Sultan’a kendini saydıransın

Dağa-taşa hükmeden, sen de bir kahramansın!

Dâhiyâne sanatının ne derece değer kazandığı, 
Atatürk’ün vaktiyle, Türk Tarihi Araştırma Kuru-
mu’na hitaben; “Sinan’ın heykelini yapınız!” 
ifadesiyle, bir kere daha belgelenmiş bulunan Si-
nan için, değerli şairlerimizden Feyzullah Sacit 
Ülkü’nün yazdığı bir “Destan”dan parçalar;

Yüzlerce minâre, kubbe ve eyvan

Dört yanda secdeyle dururlar divan.

Bu güneş kandilli ilâhî tavan

Benziyor, sonsuzluk denen serâya.

Bu anıt önünde doldum, çağladım

Kalbime ateşten düğüm bağladım.

İçimden hıçkırık geldi, ağladım

Mecnûn, âşık olmuş gibi Leylâ’ya…

Osmanlı İmparatorluğu’nun, en haşmetli dönemin-
de ve bir asırlık ömrü içinde, inşa ettiği eşsiz mimarî 
eserleriyle, bugün de kendisini saygı ve hayranlıkla 
andığımız Sinan, 1490 yılında, Kayseri’nin Ağırnas 
köyünde doğmuş, 9 Nisan 1588’de İstanbul’da vefat 
etmiştir.

Süleymaniye Külliyesi’nin, bir köşesine atılmış imza 
gibi, kendisi tarafından inşa edilen zarif türbesinde 
medfun bulunan Sinan’ın, vefatı üzerine, Sâî Mus-
tafa Çelebi, ebced hesabıyle, H. 996 (M.1588) tarihi-
ni taşıyan, mezar kitabesini şu mısralarla bitirmiştir;

Rıhletin Sâî dâi didi târihini;

Geçti bu demde cihandan, pîr-i mimâran Sinan

Rûhu için Fâtihâ ihsan ide, pir-ü civan.

Burada, şu hususu, kısaca ve esefle tebarüz ettirmek 
istiyoruz ki;  Sinan’ın, bunca üstün hizmet ve vesıfla-
rını gölgelemek, bütün dünyaya ışık saçan, emsalsiz 
eserlerini, gözden düşürmek isteyen, bazı mihraklar, 
yurt içinde ve yurt dışında, iftira ve mel’anetlerini, 
metodlu bir şekilde sürdürmektedirler.

Fakat bunun kadar acı ve üzücü bir husus daha vardır 
ki, o da, Sinan’ın eserlerine karşı, gerekli ilgi ve ihtima-
mın gösterilmemesi, hatta birçoğunun, tabiatın yıkıcı 
sillesine terkedilmesidir.
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Her şeye rağmen, yılların ve tabii âfetlerin yıkama-
dığı eserlerinin, haşmet ve büyüklüğü yanında, Si-
nan’ın ismi de, ebediyyen anılacak, insanlık ve me-
deniyyet tarihinin, parlak bir yıldızı olarak, gözlere 
ve gönüllere nûr saçacaktır.
Kim ne derse desin ve ne yapılırsa yapılsın, Sinan 
bizimdir!
O,  “Vitray camlarıyla loşlaştırılmış, küt çan kuleleri 
ve kalın fil ayaklarıyla, zemine çökmüş ağır ve hantal 
kilise mimarîsi karşısına, aydınlık, ferah ve göklere 
yükselen cami mimarîsini koymuş, çemberi kırmış, 
sonsuzluğa uzanmış, bir İslâm san’atkârıdır!”

Türk san’at ve kültürüne ve İslâm âlemine, bu sevi-
yede hizmet etmiş olan Mimar Sinan’ı engin bir 
saygıyla anıyor, sözlerimi, yazdığım bir rübâi ile bi-
tirmek istiyorum; 

Besbelli, şu minâre şu mimber Sinan’ın,

Yıldızlara yükselmede yer yer inanın.

Bir başka huzur kaynağı,  her mâbedi bak;

İnmiş gibi gökten yere -   derler Sinan’ın!

Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyat-
ları 2010 yılında Astana’da yapılan Türk 
Dünyası Kurultayında Cumhurbaşkanla-
rımızın talimatlarıyla başlatılmış ve ilki 
2012 yılında Trabzon’daki Kurultayımızla 
birlikte gerçekleştirilmiştir. Mimar Sinan 
Uluslararası Proje Olimpiyatları dört yıl-
da bir Türk Dünyası Kurultayları ile birlikte 
düzenlenmektedir. Her yıl düzenli olarak 
yapılan Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üni-

versiteleri Proje Festivalleri finallerinin bi-
leşkesinden müteşekkil bir düzende değer-
lendirilmekte olup, Mühendislik, Mimarlık, 
Şehircilik ve Tasarım ve Fikir kategorilerin-
de uluslararası proje yarışmalarıyla yaşa-
dığımız dünyaya yeni, kimlikli ve kişilikli 
eserler kazandırmayı amaçlamaktadır. 
Bu sayede günümüzün yeni Mimar Sinan 
adaylarını tanıma fırsatları oluşturulmuş 
olacaktır.
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 TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ VE TDMMB 

Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde 
Türk Devletleri’nin temsilcileri ile Dünya’nın 

dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları’nın 
düşünce ve kanaat önderlerini, düşünce kuru-
luşlarını ve STK’ları çok boyutlu konular çerçe-
vesinde bir araya getirerek ortak gündem ve 
sosyoekonomik entegrasyonun derinleşmesine 
stratejik katkı sağlayan küresel bir organizas-
yondur. 

Türk Dünyası ise coğrafi ve kültürel olarak, tüm 
Türk soylu halkları kapsar. Orta Asya ve Türkis-
tan’a ilaveten Türkiye, Avrupa, Kafkasya, Çin ve 
Rusya Federasyonu içindeki Türk bölgeler ile 
Türk diasporasını da içine alan Türk Dünyası, 
tüm Türki Cumhuriyetler ile özerk Türk Cumhu-
riyetleri ve topluluklarını da kuşatır. Dünya Türk 
Forumu, Türk Dünyası içinde etkileşimi artırmak 
üzere siyasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel alan-
larda işbirliği geliştirerek küresel ölçekte barış, 

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı
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demokrasi ve istikrarın tesisine katkı sağlayacak 
farklı çalışmaları hayata geçirmeyi görev bil-
mektedir. 

3-5 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 
2. Dünya Türk Forumu sonuç bildirgesinde; 
Forum bünyesinde bir “Türk Dünyası Ödülü” 
ihdas edilmesi benimsenmiştir. Türk Dünyası’nın 
vizyon ve derinliğini güçlendiren başarılı kişiler 
ile kurumları onurlandırmak ve teşvik etmek 
amacı ile devlet, diplomasi, iş, bilim, kültür, 
sanat, teknoloji, strateji, spor, kamu diplo-
masisi dallarında 2014 yılından itibaren her yıl 
düzenli olarak Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri 
verilmeye başlanmıştır. 

Türk Dünyası’nda değerli hizmetler ve eserler 
ortaya koyarak millî kimlik ve birliğimize hizmet 
etmiş şahıslar ile kurumları tespit ve taltif etmek 
için verilen Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri ön-
celikli olarak şu amaçları esas almaktadır: 

•	 Türk Dünyasının ve insanımızın prestijini ar-
tırmak 

•	 Türk millî kimliği ve kültürünün güçlenmesi-
ni ve dünyaya tanıtımını sağlamak 

•	 Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türkle-
rin birlik ve beraberlik şuurunu geliştirmek 

•	 Türk kültürü ve sanatının en değerli örnek-
lerini dünya çapında tanıtmak

•	 Türk Dünyasında bilimsel açılımların ve tek-
nolojik yeniliklerin önünü açmak 

•	 İnovasyon ve yeni bakış açılarının ortaya çık-
ması için zemin oluşturmak 

•	 Türk Dünyasının başta siyaset ve ekonomi 
olmak üzere ilerlemesine katkıda bulunmak 

•	 Türk kültür alanında etkili eserlerin ve ürün-
lerin ortaya konmasına destek olmak 

•	 Türk kimliğini uluslararası platformda temsil 
edecek yetenekli insanlarımızı teşvik etmek 

•	 Dünyada yaşayan tüm Türklerin deneyim ve 
birikimlerinin paylaşılmasını sağlamak 

•	 Türklerin artı değerlerinin güçlü bir organi-
zasyon ile bir araya getirilmesini sağlamak 

•	 Küresel ölçekte öne çıkan saygın ödüller 
arasında yer almak 

KATEGORİLER 

Kızıl Elma “Devlet” Ödülü 

Türk Dünyası ve sosyoekonomik entegrasyonu-
na hizmet eden devlet adamları ve Ülkelerini 
onurlandırmak amacı ile verilmektedir. 

Kızıl Elma “Özel” Ödülü 

Türk Dünyası ve Diasporasına stratejik misyonla 
hizmet eden kurum veya kişilere her yıl bir ödül-
le sınırlı olmak üzere verilmektedir. 

Kızıl Elma “Diplomasi” Ödülü 

Türk Dünyası ve sosyoekonomik entegrasyonu-
na hizmet eden diplomatları ve diplomasi ku-
rumlarını onurlandırmak amacı ile verilmektedir.

Kızıl Elma “İş” Ödülü 

Türk Dünyası ve sosyoekonomik entegrasyonu-
na hizmet eden, başarısı ile örnek oluşturan iş 
insanları ve kurumları onurlandırmak amacı ile 
verilmektedir. 

Kızıl Elma “Bilim” Ödülü 

Fen ve sosyal bilimler alanlarındaki çalışmaları 
Türk Dünyası’nı çağın gereklerine hazırlayan, 
uzak görüşlü atılımlar yapılmasına ve vizyon 
oluşturulmasına katkı sağlayan bilim insanları ile 
kurumlarını onurlandırıp teşvik etmek amacıyla 
verilmektedir. 

Kızıl Elma “Kültür” Ödülü 

Kültürel faaliyetleri ile Türk Dünyası’nın kültür 
alanındaki vizyonunu geliştirip uluslar arası 
topluma mesajlarını taşıyan kültür elçileri ile 
kurumlarını onurlandırıp teşvik etmek amacıyla 
verilmektedir. 

Kızıl Elma “Sanat” Ödülü 

Sanatsal icra ve eserleri ile Türk estetik tarzının 
ufkunu genişleterek küresel ölçekte adından 
söz ettiren başarılı sanatçılar ile kurumları onur-
landırmak ve teşvik etmek amacıyla verilmekte-
dir. 
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Kızıl Elma “Teknoloji” Ödülü 

Teknik inovasyon çalışmaları ve icatları ile insan-
lığın teknolojik ilerleyişine katkıda bulunarak 
dünya çapında hayranlık uyandıran başarılı araş-
tırmacı, mucitler ve kurumlara verilmektedir.

Kızıl Elma “Strateji” Ödülü 

Ürettiği politikaları, aldığı kararları, başarılı icra-
atları ve Türk siyaset alanının stratejik vizyonuna 
yaptığı katkıları ile Türk Dünyasını geleceğe taşı-
yan; devlet adamlarını, siyasetçileri, bürokratları, 
kurumları onurlandırmak ve teşvik etmek ama-
cıyla verilmektedir. 

Kızıl Elma “Spor” Ödülü 

Bölgesel ve küresel ölçekte adından söz ettiren 
başarılı sporcular ile kurumları onurlandırmak 
ve teşvik etmek amacıyla verilmektedir. 

Kızıl Elma “Kamu Diplomasisi” Ödülü 

Türk Dünyası ve sosyoekonomik entegrasyonu-
na hizmet eden gazetecileri ve kurumları onur-
landırmak amacı ile verilmektedir. 

ESASLAR 

Ödül Kurulu 

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu başta ol-
mak üzere tüm organların, kişisel ve kurumsal 
paydaşların katılımı ve istişaresi ile bir ödül yö-
netişimi oluşturulmuştur. Bu istişari sürecin yö-
netimi DTF Genel Sekreterliğince yürütülmekte 
olup en az bürokrasi ile en yüksek katkı ve katılı-
mın mümkün kılınması referans alınmaktır. DTF 
Network’u içinde süreç yönetilirken teknolojik 
iletişim imkanlarından maksimum ölçüde yarar-
lanılmaktadır. 

Adayların Belirlenmesi 

Belirli kişi veya çalışmalar tüm paydaşlar tarafın-
dan aday gösterebileceği gibi, gerek görüldüğü 
takdirde anketler ve Dünya Türk Forumu dışın-
dan gelecek teklifler de aday listesinin oluştu-
rulmasında etkili olmaktadır. Gerek duyuldu-

ğunda, üniversitelerin ve bilimsel kuruluşların 
görüşü alınmakta, adaylar belirlenirken, seçilen 
temsilciler aracılığıyla adaylarla görüşmeler ya-
pılabilmektedir. 

Esasların Belirlenmesi 

Akil Kişiler Kurulu her Forum’da ve sonrasında 
toplanarak, o yıl hangi kategorilerde ödül verile-
ceğini, ödüllerin niteliğini ve ödüllerin verilme-
siyle ilgili konuları kapsayan bir değerlendirme 
yapmaktadır. Ödüller, o yılın Forum toplantısı 
gündemi içinde özel bir törenle sahiplerini bul-
maktadır.

Ödüllerin Niteliği 

Ödüller, özel tasarlanmış bir obje ve berat şek-
linde verilmektedir. 

Ödüllerin Verilmesiyle İlgili İlkeler 

Dünya Türk Forumu; birlik ve beraberlik teması 
altında barışı esas alarak uluslararası ekonomik, 
sosyal, bilimsel ve kültürel iş birliğine önem ve-
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ren, küresel ölçekte yeni bir sorumluluk anlayışı 
ile gerçekçi, tutarlı ve insani küreselleşme ol-
gusunu benimseyen uluslararası bir organizas-
yondur. 

İnanç, düşünce ve ifade özgürlüğünü baz alan 
Dünya Türk Forumu, bütün çalışmalarında oldu-
ğu gibi Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri konu-
sunda da bilimsellik, ve objektiflik ilkelerine 
bağlıdır. 

Türk kimlik ve kültürünün korunması, yaşa-
tılması, geliştirilmesi, entegrasyonu ve tanı-
tılması için düzenlenen Türk Dünyası Kızıl Elma 
Ödülleri organizasyonunda ödüller, adayların 
bu özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılarak ya-
pılan değerlendirme sonucunda verilecektir. 

Her kategoride bir veya birden fazla kişiye ödül 
verilebileceği gibi, bazı yıllar bir veya birden faz-
la kategori düzenleme dışı kalabilir. 

Aynı ödül aynı kişiye sadece bir defa verilebilir, 
ancak aynı kişi farklı zamanlarda farklı kategori-
lerde ödüle aday gösterilebilir veya ödül almaya 
hak kazanabilir. 

DİL, DİN, TARİH VE COĞRAFYA YETERLİ DEĞİL 
Geçen iki yılda çok önemli kişi kurum ve or-
ganizasyonların aldığı Türk Dünyası Kızıl Elma 
Ödüllerinde 2015 yılında Türk Dünyası Mühen-
disler ve Mimarlar Birliği Kamu Diplomasisi 
dalında ödüle layık görülmüştür. Düzenlenen 
saygın ve büyük bir törende ödül kurum yetki-
lilerince alınmıştır. Dil, Din, Tarih ve Coğrafyanın 
birlik olmak için yeterli olmadığı günümüz dün-
yasında TDMMB gibi kurumların karşılıklı derin-
lik/bağımlılık oluşturacak çalışmalarına şüphesiz 
büyük ihtiyaç vardır.
Çok boyutlu küresel rekabete dayalı olarak üç 
temel trendin dünyayı etkisine aldığı kesindir. 
Bunlar “mikro milliyetçilik”, “entegrasyon” ve 
“öngörülemezlik” olarak şekilleniyor. Mikro mil-
liyetçilik ve entegrasyon bir birine zıt gibi gözü-
küyor. Bu zıtlık doğru ama iki trend aynı anda 
ilerliyor. Çok sayıda küçük ülkenin uluslararası 
sistemde kendisini göstermesi mümkün olma-

dığı için mikro milliyetçiliğe paralel entegras-
yonun da çok hızlı bir şekilde dünyanın bütün 
bölgelerinde Avrupa Birliği deneyimini büyük 
ölçüde model alan, ilham alan bir yaklaşımla 
kurumsallaştığını görüyoruz. Bu üç parametre 
içerisinde Türkiye de dost, kardeş devletler de 
çok önemli dönemlerden geçiyorlar. Önümüz-
deki 10 yılda ne yapacakları yüzyılın kalanında 
nerede olacaklarını belirleyecek. Dolayısıyla, 
sadece din, dil, tarih, coğrafya gibi etmenlerin 
bizi kurtaracağını, bizi bu çok boyutlu rekabette 
başarılı kılacağını zannedersek yanılırız diye dü-
şünüyorum. 
Türkiye başta olmak üzere dost ve kardeş dev-
letlerin önündeki zihinsel eşiğin medeniyet, 
refah ve teknoloji üretecek bir insan kaynağına 
ulaşılması, bu insan kaynağının yüksek katma 
değer üretecek bir ekonomik sistem ortaya çı-
karması, bu ekonomik sistem neticesinde de 
uluslararası işbirlği ve iş paylaşımında ciddi pay 
alınması şeklinde yeni bir reçetenin önümüzde 
durduğunun altını çizmek isterim.
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  AYRI COĞRAFYALARDA AYNI İMZA

TİKA Projeleri Toplu Açılış Töreni 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN’ın Katılımıyla Gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDO-
ĞAN, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı-
nın (TİKA)’nın “Ayrı Coğrafyalarda Aynı İmza” 
ismiyle 6 farklı noktada düzenlediği proje 
açılış töreninde katıldı ve önemli açıklama-
larda bulundu.

ERDOĞAN, “Belki ibret alırlar, belki utanırlar” 
diye Fatih’in emanetinin ihyasına karşı çıkan-
lara, TİKA’nın dünyanın çeşitli bölgelerinde 
gerçekleştirdiği restorasyon faaliyetlerinden 
bir kısmını örnek vermek istediğini belirtti.

T.C. BAŞBAKANLIK
TİKA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

Süreyya POLAT
TİKA Başkan Yardımcısı
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Kudüs Harem-i Şerif’teki Kubbet-üs-Sahra’nın 
hilalini beşinci defa Türkiye olarak yeniledik-
lerini, Cenin’de Osmanlı Kışlası El Hansa oku-
lunu onardıklarını, Ramallah’daki Osmanlı 
eserini sergi ve kültür merkezi haline dönüş-
türdüklerini anlatan ERDOĞAN, Kırım Bah-
çesaray’daki Doğu Avrupa’nın en eski eğitim 
kurumlarından olan Zincirli Medrese’yi dünya 
kültürüne kazandırdıklarını, aynı şekilde Kı-
rım’ın ünlü Hanı Hacı Giray Han’ın ünlü türbe-
sini restore ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, Makedonya’da-
ki Mustafa Paşa Camisi, Kosova Prizren’deki 
Sinan Paşa Camisi, Priştine’deki Fatih Cami-
si’nin bizzat açılışını yaptığını anımsatarak, 
Karadağ’da Podgorisa’daki Nizam Camisi’ni, 
Sofya’daki Kadı Seyfullah Efendi Camisi, Ceza-
yir’de Keçiova Camisi, Şam’daki Süleymaniye 
Camisi ve külliyesini yeniden ayağa kaldırdık-
larını belirtti.

Sudan Sevakin’deki Osmanlı yadigarı Ha-
nefi ve Şafi camilerinin yanı sıra gümrük 
binası, Somali Zeyla’daki Osmanlı döne-
minden kalma hükümet binasını, cami ve 
türbesini, Etiyopya’ya Harar’da Osmanlı 
Konsolosluk binasını restore ettiklerini ifa-
de eden ERDOĞAN, İslam’ın ilk yıllarında 
kendisine sığınan Müslümanlara sahip çı-
kan Habeş Kralı Necaşi’nin mezarıyla aynı 
bölgedeki 30’a yakın sahabenin türbeleri-
ne de Türkiye olarak sahip çıktıklarını açık-
ladı.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar’daki 
türbesini ve kaleyi aslına uygun şekilde 
inşa ettiklerini, bunlar gibi yüzlerce örnek 
verilebileceğini vurgulayan Cumhurbaş-
kanı ERDOĞAN, sadece ibadet mekanları 
ile kalmadıklarını, ecdadın tüm hatırasına 
sahip çıktıklarını söyledi.
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ERDOĞAN, Makedonya’nın Kocacık kö-
yünde Gazi Mustafa Kemal’in babasının 
doğduğu ve yaşadığı evi yeniden inşa 
ettiklerini, Gazi Mustafa Kemal’in Manas-
tır’da eğitim gördüğü Askeri İdadi’nin res-
torasyonunu yaptıklarını anlattı.

”Tarihimizi iyi öğreneceğiz”

Erdoğan, bugün de İstiklal Marşı şai-
ri Mehmet Akif ERSOY’un babası Tahir 
Efendi’nin görev yapması için inşa edilen 
ancak buraya dönemeyince akrabaları 
tarafından yaşatılan caminin de açılışını 
gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşarak, 
1861’de yapılan caminin Kosova’daki sa-
vaş sırasında harap edildiğini anımsattı.

TİKA’nın bu camiyi yeniden ayağa kaldır-
dığını ve Mehmet Akif ERSOY’un akrabala-
rı ve hemşehrilerinin hizmetine sunduğu-
nu ifade eden ERDOĞAN, şöyle konuştu: 
“O Akif ki; ‘Medeniyet size çoktan beridir 
diş biliyor. Evvela parçalamak, sonra da 
yutmak diliyor’ diyerek o dönemde ya-
şadığımız ve bugün halen devam ettiği-
ni gördüğümüz sıkıntılara dikkat çeken 
bir münevverimizdi. Yine Akif, hepimize 
ibret olmak üzere diyor ki; ‘Geçmişten 
adam hisse kaparmış. Ne masal şey. Beş 
bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Ta-
rihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret 
alınsaydı, tekerrür mü ederdi?’ Tarihimizi 
iyi öğreneceğiz. Tarihimizin bize bıraktığı 
mirasa iyi sahip çıkacağız ki yanlışların te-
kerrürüne mani olabilelim.”

Rumeli Hisarı’nda, Boğazkesen Mescidini 
ihya etmenin de tarihe sahip çıkmak ol-
duğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı ER-
DOĞAN, “Onun ihyasına karşı çıkmanın 
ise bizim parçalanmamıza ve yutulmamı-
za sebebiyet veren yanlışları tekerrür et-
mektir” dedi. Başbakan Yardımcısı Numan 
KURTULMUŞ da TİKA’nın yeni Türkiye’nin 

yükselen kurumlarından biri olduğunu 
vurgulayarak, “TİKA’nın her geçen gün 
biraz daha gelişiyor olması, dünyanın her 
tarafında Türkiye’nin eli kulağı haline gel-
mesi her türlü takdirin, övgünün üzerin-
dedir” dedi.

TİKA’nın kalkınma yardımları ve kültürel 
faaliyetler yürüttüğünü belirten KURTUL-
MUŞ, “TİKA’yı faaliyetleri dolayısıyla teb-
rik ediyorum. Önümüzdeki dönemde ne-
rede bizden yardım isteyen, yardım elini 
uzatmasını isteyen kim olursa olsun hangi 
mazlum, mağdur millet olursa olsun, yar-
dım etmeye devam edeceğiz. Dünyanın 
neresinde olursa olsun, nerede bizim me-
deniyetimizin bir izi varsa o izi sürmeye 
devam edeceğiz, nerede yıkılmış, yok ol-
maya yüz tutmuş eserlerimiz varsa, Allah 
bu millete güç verdiği sürece o eserleri 
ihya etmeye devam edeceğiz” diye ko-
nuştu.

TİKA Başkanı Serdar ÇAM da törende yap-
tığı konuşmada, TİKA’nın merkez ve 50 
ülkede görev yapan yaklaşık 700 yerli ve 
yabancı çalışanıyla yılda 200’e yakın proje 
tamamladığını ifade ederek, TİKA’nın ça-
lışmalarına destek veren başta Cumhur-
başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN olmak 
üzere ilgili bakan ve bürokratlara teşek-
kürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, konuşmasının 
ardından Bişkek’te yapımı tamamlanan 
ekmek fabrikasının, Pakistan’ın Şencap 
eyaletinde açılan Recep Tayyip ERDOĞAN 
Hastanesi’nin, Filistin Nablus’taki Reşadi-
ye Okulu’nun ve Kosova’da Mehmet Akif 
ERSOY’un baba ocağındaki Mehmet Akif 
ERSOY Camisi’nin açılış törenlerine canlı 
bağlantı ile katıldı.

Canlı bağlantıda, Pakistan Pençap Eyaleti 
Başbakanı Şahbaz ŞERİF, Türkiye ve Pakis-
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tan’ın kardeşlikten öte ilişkilere sahip iki 
ülke olduğunu ifade ederek, “Biz, tek bir 
ruh, iki kalp gibiyiz” sözlerini kullandı. Tİ-
KA’nın Pakistan’a teknolojinin son imkan-
larına sahip hastaneyi hediye etmesinden 
büyük mutluluk duyduklarını belirten ŞE-
RİF, Pençap’ın güneyindeki bu hastanenin 
ülkenin en modern sağlık tesislerinden 
biri olduğunu vurguladı.

Kosova’daki cami açılışında yer alan Ko-
sovalı bakanlar da Cumhurbaşkanı ERDO-
ĞAN’a, Türkiye’nin Kosova’ya yaptığı yar-
dımlardan dolayı teşekkür ederek, açılışı 
yapılan Mehmet Akif ERSOY Camisi’nin iki 
ülke ilişkilerini daha da güçlendireceğine 
olan inançlarını ifade etti. Cami Kur’an-ı 
Kerim okunması ve dua edilmesinin ar-
dından törenle ibadete açıldı. Törene ka-
tılan, dombıra şarkısının bestecisi Aslan-

bek SULTANBEKOV da sahnede eserini 
seslendirerek, ERDOĞAN’a sürpriz yaptı. 
SULTANBEKOV’a katılımcılar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, daha sonra 
beraberindekilerle Myanmar’daki Türk 
şehitliği ile Moğolistan’daki Bilgehan ve 
Tonyukuk Karayolu’nun açılışını kurdele 
keserek gerçekleştirdi. TİKA Başkanı Ser-
dar ÇAM’ın hediye takdiminin ardından 
ERDOĞAN, törene katılan yabancı uyruk-
lu öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene,  eski Saadet Partisi Genel Başkanı 
Recai KUTAN, Başbakan Yardımcısı Nu-
man KURTULMUŞ, MİT Müsteşarı Hakan 
FİDAN,  AA Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Şenol KAZANCI ile çok sa-
yıda davetli katıldı.
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AÇILIŞI YAPILAN PROJELER

KIRGIZİSTAN BİŞKEK EKMEK FABRİKASI

Yüzyıllardır eskimeyen bir geleneği yaşatı-
yor; barışın, bereketin ve bolluğun sembolü 
olan ekmeğimizi kardeşlerimizle paylaşıyo-
ruz. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ülkenin 
en modern ve hijyenik ekmek fabrikası TİKA 
tarafından kuruldu.

Bişkek Ekmek Fabrikası; 3000 metrekare ka-
palı alanda saatlik 3000 adet, günlük 30000 
ve uzun vadede ise 75000 adet ekmek üre-
tim kapasitesine sahip. Fabrika, üretim alanı-
nın yanı sıra, idari birimler, toplantı salonu, 
laboratuvar, un deposu ve çok sayıda bö-
lümleri ile Kırgızistan’ın en önemli üretim te-
sislerinden bir olarak hizmet veriyor.

Fabrika personeline İstanbul Halk Ekmek 
Fabrikasında eğitimler verildi. Ayrıca düzenli 
aralıklarla İstanbul’dan gelen konu ile ilgili 
uzmanlar aracılığıyla eğitimlerin devam et-
tirilmesi hedeflenmektedir. TİKA tarafından 
tamamlanan proje ile Kırgızistan’a modern 
bir tesis kazandırılırken aynı zamanda fabri-
kanın okul, kreş, hastane, yetimhane, huzu-
revi gibi sosyal hizmet veren kamu tesisleri-
ne ücretsiz ekmek temin etmesi sağlanarak 
toplumun ilgi ve şefkate en fazla ihtiyaç du-
yan kesimine de sahip çıkılıyor.
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MYANMAR THAYET TÜRK ŞEHİTLİĞİ

1914-1918 yılları arasında cereyan eden I. 
Dünya Savaşı sırasında Arap yarım adasında 
İtilaf Devletleri yanında İngilizlere karşı sava-
şan Osmanlı askerlerinin bir kısmı İngilizlere 
esir düşerek, gemilerle Myanmar’da (Bur-
ma) yer alan Mandalay Bölgesi Metila Şehri 
ve Magway Bölgesi Thayet Şehri Askeri Esir 
kamplarına nakledirler. Getirilen esirler ara-
sında sadece askerler olmayıp, yakaladıkları 
üst düzey sivil memurları da aynı kategoriye 
koyarlar. Esir kamplarında, açlık ve salgın has-
talıklar ile mücadele etmeleri yanında, bu-
lundukları bölgelerde kara ve demir yolları 
inşasında zorla çalıştırıldıkları tarihi kitaplar-
da mevcuttur.

1918’de savaşın bitmesine rağmen, bazı 
esirlerin 1920’lerde dahi vefat ettiği gözük-
mektedir. Şehitliğimizde, eski mezar taşları 
ve numaraları belli olan toplam 222 asker 
ve sivil memurumuzun kayıtları bulunduğu, 
bunlardan 55 meçhul şehit olduğu fakat çe-
şitli tarihi kaynak ve bilgilere şehitliğimizde 
daha nice meçhul şehidimizin yattığına ina-
nılmaktadır.

Şehitliğimizde yer alan en yüksek rütbeli 
olarak bilinen dönemin Basra Valisi Mustafa 
Suphi olup, Dicle Karma Tümeni Komutanı 

Binbaşı Abdül Halim Bey, Karadeniz Vapuru 
Çarkçıbaşı Ahmet Efendi, gibi diğer birçok 
üst rütbeli asker ile özellikle Basra Gümrük 
Müdürlüğü başta olmak üzere diğer devlet 
kurumlarından üst düzey sivil memurların 
esir olarak burada vefat ettikleri bilinmekte-
dir.

TİKA, Myanmar Türk Büyükelçiliğimiz, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve Milli 
Savunma Bakanlığımızın katkılarıyla, Thayet 
Şehrindeki Türk Şehitliğini yeniden inşaa et-
miştir.
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PAKİSTAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN HASTANESİ

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bulunan Mu-
zaffergah, hemen her yıl gerçekleşen sel 
olaylarından ağır şekilde etkilenen bir böl-
gede bulunmaktadır. 2010 yılında gerçekle-
şen felaketin ardından Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN bölgeye yap-
tığı ziyaret sırasında selden en çok etkilenen 
Muzaffergah şehri için yeni bir hastane ya-
pım sözü vermiştir. Bu söz üzerine hareke-
te geçen TİKA, Pencap Eyaleti Muzaffergah 
Vilayetinde 90 yatak kapasiteli modern bir 
hastane inşa ederek, tam donanımlı bir bi-
çimde hizmete açıyor.

Finansmanında Dışişleri Mensupları Eşle-
ri Dayanışma Derneği’nin de payı bulunan 
hastaneye Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz 
ŞERİF tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza 
ithafen “Recep Tayyip Erdoğan” adı verildi. 
2014 Haziran ayında ile faaliyete geçen 90 
yataklı hastane; 32 doktor ve 78 hemşireden 
oluşan sağlık personeli ve 2 ameliyathane, 1 
adet morg ve 1 çamaşırhane ile bölgenin en 
modern sağlık tesisi olarak hizmet veriyor.

Hastanede, genel cerrahi, ortopedi, ka-
dın-doğum, çocuk, dahiliye, göz, üroloji ve 
diş, kulak-burun-boğaz kan bankası ve yo-
ğun bakım üniteleri yer alıyor. Geçtiğimiz 
Nisan ayı itibari ile boyun omurgası ameli-
yatları gibi zor operasyonları yapabilecek ka-
pasiteye ulaşan hastanenin işletmesi Pencap 
Eyaleti Başbakanı Şahbaz ŞERİF tarafından 
kurdurulan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi 
Vakfı tarafından yapılmaktadır.
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MOĞOLISTAN BILGE TONYUKUK KARAYOLU

Bugün büyük bölümü Moğolistan Halk 
Cumhuriyeti sınırları içinde kalan topraklar, 
Türk tarihi, Türk dili, Türk kültür ve mede-
niyeti açısından büyük önem taşımaktadır. 
Bu topraklar, tarihte pek çok Türk boyunun 
ortaya çıktığı, kader birliği yaptığı, zamanla 
millet olup devletler kurduğu ve gök kadar 
engin ülkelere sahip olduğu “büyük geç-
miş”in eşsiz mirasını üzerinde barındırıyor.

Bilge Tonyukuk Anıtı, II. Göktürk Kağanlığı 
dönemine damgasına vuran şahsiyetlerden 
büyük vezir, danışman, komutan, teorisyen 
ve devlet adamı Bilge Tonyukuk’un bizzat 
kendisi tarafından diktirilmiş dört cepheli iki 
anıttan oluşmaktadır. Politikayı iyi bilen, halk 
ruhunu derinlemesine kavramış olan bu 
meşhur Göktürk vezirinin kendi adına M.S. 
720-725 yıllarında kitabe/anıt/ dikilmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ER-
DOĞAN’ın, 2013 yılında Moğolistan’a ger-
çekleştirmiş olduğu resmi ziyarette vermiş 

olduğu talimat üzerine, Türk tarihinin en eski 
yazılı belgelerinden biri olan Bilge Tonyu-
kuk Anıtı’na ulaşımı kolaylaştırmak amacıy-
la TİKA tarafından Bilge Tonyukuk Karayolu 
Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında Bilge 
Tonyukuk Anıtı’nı şehirlerarası karayoluna 
bağlayan 11 km’lik yol tamamlanmıştır. Ay-
rıca TİKA tarafından Tonyukuk Anıtı bölge-
sinde çevre düzenlemesi yapılmış olup, bu 
kapsamda anıtın eskiyen çitleri ve levhaları 
değiştirilmiştir. Kilometrelik toprak yol TİKA 
tarafından asfaltlanarak kullanıma açıldı.
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FİLİSTİN NABLUS REŞADIYE OKULU

İsmini Sultan V. Mehmed Reşad’tan alan ve 
Nablus’un önemli Osmanlı eserlerinden biri 
olarak kabul edilen Nablus Reşadiye (Fatımi-
ye) Okulu TİKA tarafından yenilenerek bir kez 
daha Filistin halkının hizmetine sunuluyor.

Filistin Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan 
tarihi okul, 3200 m2 kullanım alanı, 12 sınıf, 
1 oyun sahası, 2 bilgisayar laboratuvarı ve 1 
mutfağa sahip olacak şekilde 2014 yılı itibari 
ile TİKA tarafından yenilendi. 21’i öğretmen 
ve 4’ü idari personel olmak üzere 25 kişinin 

çalıştığı okul 10-11 ve 12. sınıflardaki 311 kız 
kardeşimiz için eğitim hizmeti sunuyor.

Reşadiye Okulu, 1911 yılında Filistin’in Os-
manlı Devleti idaresi altında olduğu dönem-
de şehir merkezinde nüfusun en kalabalık 
olduğu bölgeye inşa edildi.  1920’de okulun 
adı Hz.  Peygamber’in kızı Hz. Fatıma’ya nis-
petle Fatimiye olarak değiştirilen okul kızlara 
has kılınmadan önce diğer okullardan farklı 
olarak verdiği eğitim kalitesi ile öne çıkmıştır. 
Okuldan mezun olan önemli şahsiyetler ara-
sında; modern Arap şiirinin öncü isimlerinden 

Fedva Tukan, eski bakan Macide el-Mısri ve İs-
rail direnişine karşı önemli rol oynayarak 1968 
yılında rahmete yürüyen Filistinli ilk şehide 
Şadiye Ebu Gazzale sayılabilir. Şehidenin ismi, 
okulun bir etkinlik salonun isim annesi olarak 
yaşamaktadır.

2002 yılında Aksa İntifadası’na (Aksa Direnişi) 
bağlı olarak gelişen Nablus’taki çatışmalarda 
bir İsrail tankı tarafından dış duvarları tama-
men yıkılan okul bölgede yaşanan çatışma-
lardan, haksızlıklardan ve zulümden en derin 
şekilde etkilenen Filistinli genç kardeşlerimi-
zin hizmetindedir.
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KOSOVA MEHMET AKİF ERSOY CAMİ

Kosova’nın İpek şehrine bağlı Suşitsa Köyünde 
bulunan Cami, Osmanlı Dönemi’nde köy halkı 
tarafından 1861 (H1278) yılında, milli şairimiz 
Mehmet Akif ERSOY’un babası Tahir Efendi 
İstanbul’da eğitimini tamamladıktan sonra 
imamlık yapması için inşa edilmiştir. Ancak 
Tahir Efendi İstanbul’da müderris olmuş ve 
köye geri dönmemiş, onun yerine ise Mehmet 
Akif’in akrabaları söz konusu camide imamlık 
yapmıştır. 

1999 yılında Kosova’da yaşanan savaş sırasında 
yakılmış ve büyük oranda yıkılmıştır. Cami bu 
tarihten itibaren, TİKA’nın çalışmalarına kadar 
uzun süre harabe halinde kalmıştır.

2014 yılının Mart ayında restorasyon uygula-
ma çalışmalarına başlanmıştır. Restorasyon ça-
lışmaları kapsamında yıkılan beden duvarları 
caminin orijinal taşları da kullanılarak tamam-
lanmış, caminin ahşap çatısı orjinaline uygun 
olarak inşa edilmiştir. Cami minaresi inşa edil-
miş, cami içerisindeki ahşap ve taş işleri yapıl-
mış, camiye dokusuna uygun sade bir kalem 
işi yapılmıştır. Caminin bahçesi taşla kaplanmış, 
cami avlusunda 2 adet kapalı tuvalet ve ab-
desthane inşa edilmiştir. Yine cami avlusunda 
bir adet çeşme inşa edilmiş, cami avlusu dışın-
daki kuyuda tadilat işleri yapılmıştır. Cami avlu-
su 200 m uzunluğunda taştan örülmüş ve üze-
rine perforje demir yerleştirilmiş bahçe duvarı 
ile çevrelenmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Camii’nin tahribatı sırasın-
da Mehmet Akif ERSOY’un akrabaları tarafın-
dan emanete alınan ve üzerinde “YA MÜFET-
TİH BİL EBVAB İFTAHLENA HAYREL ESBAB”, “Ey 
kapıları açan, bize hayır kapılarını (iyilik kapıları-
nı) aç” niyazı nakşedilen kitabe, restorasyon sı-
rasında ait olduğu yere yerleştirilmiştir. Kosova 
makamlarınca Mehmet Akif ERSOY’un adı ve-
rilen camii de bugün Akif’in akrabaları tarafın-
dan aziz hatırasına Fatihalar okunuyor. 

TİKA HAKKINDA

2002 yılına kadar 12 ülkede program koordi-
nasyon ofisi bulunan TİKA, Türkiye’nin güç-
lenen ekonomisi, duyarlı, pro aktif ve etkin 
dış politikası ile birlikte bugün 48 ülkede 50 
program koordinasyon ofisi ile 5 kıta 140 ül-
kede yardım faaliyeti yürütüyor.

Uluslararası camiadaki etkinliği ile adından 
söz ettiren TİKA 2015 Türk Patent Ödülle-
ri kapsamında Uluslararası Kamu Markası 
ödülüne layık görüldü. Türk Patent Enstitüsü 
(TPE) Uluslararası Kamu Markası ödülü Cum-
hurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
tarafından TİKA Başkanı Dr. Serdar ÇAM’a 
tevdi edildi. 

2013 yılında OECD Kalkınma İşbirliği Komite-
si’nce (DAC) yayınlanan öncül veriler ışığın-
da Türkiye ABD, Avrupa Birliği Kurumları ve 
İngiltere’nin ardından en fazla insani yardım 
sağlayan 4. donör olurken İnsani Yardım/
GSMH’de yakalanan %0,21 oranı ile ülkemiz 
dünyada birinci sırada yer almıştır.
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 DOKAP
 DOĞU KARADENİZ TURİZM MASTER PLANI 
 VE YEŞİL YOL GENEL BİLGİLERİ

1. BÖLÜM

DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ 
BAŞKANLIĞI’NIN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

1.1. Genel Bilgi

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP); Doğu Kara-
deniz Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları 

değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanla-
rımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yük-
seltmeyi, bölgeler arası ve bölge içi farklılıkları 
gidermeyi, ulusal düzeyde ekonomik gelişme 
ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunma-
yı amaçlayan bir bölgesel kalkınma projesidir. 
Bu amaçla Doğu Karadeniz Projesi uygulama-
larını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma 
projesinin uygulandığı illerdeki yatırımların ge-
rektirdiği araştırma, planlama, programlama, 
projelendirme, izleme, değerlendirme ve koor-

DOKAP

BÖLGE KALKINMA 

İDARESİ BAŞKANLIĞI

KURULUŞ GEREKÇESİ,

DOĞU KARADENİZ TURİZM MASTER 

PLANI VE YEŞİL YOL

GENEL BİLGİLERİ RAPORU

Ekrem YÜCE
Doğu Karadeniz Projesi

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
TDMMB Onur Kurulu Üyesi
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dinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi sure-
tiyle projenin kapsadığı bölgenin kalkınmasını 
hızlandırmak üzere 08.06.2011 tarihinde Resmi 
Gazete ’de yayınlanan 642 sayılı KHK gereğince 
Merkezi Giresun ili olan Doğu Karadeniz Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP BKİ) 
kurulmuştur.

DOKAP BKİ aktif çalışmalarına 13.03.2012 tari-
hinde DOKAP Başkanının atanması ile başlamış-
tır. Sekiz ili kapsayan (Artvin, Bayburt, Giresun, 
Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon) 
ve 48.256 km2 lik bir alana sahip olan DOKAP 
Bölgesinde yaşayan yaklaşık 4 milyon vatanda-
şımızın, yaşam kalitesini yükseltmek, sınırlı olan 
istihdam imkânlarını artırmak, sahip olduğu 
doğal kaynakları dengeli ve bozulmadan kul-
lanmak, eksik kamu hizmetlerini ve yatırımları-
nı hızlıca tamamlamak ve bölge insanının sos-
yo-ekonomik seviyesini yükseltmek amacıyla 
kurulan DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-
lığı’nın görevleri,

•	 Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması 
amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje 
ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde 
yürütülmesini sağlayacak eylem planları ha-
zırlamak, bunların uygulanmasını koordine 
etmek, izlemek ve değerlendirmek,

•	 Eylem planları kapsamındaki kamu yatı-
rımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürü-
tülmesi için kurumlar arası koordinasyonu 
sağlayarak bölgede yürütülen yatırım proje-
lerini izlemek ve değerlendirmek,

•	 Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara 
ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek 
ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma 
Bakanlığı’na göndererek mevcut proje ve 
programlarla mükerrerlik oluşturmayacak 
yenilikçi destek programları tasarlamak ve 
uygulamak,

•	 Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından 
yürütülen yatırım projelerini   izlemek ve de-
ğerlendirmek,

•	 İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep 
edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin gelişti-

rilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerek-
tiğinde Kalkınma Bakanlığı’nın belirleyeceği 
usul ve esaslara göre malî ve teknik destek 
sağlamak,

•	 Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bü-
tünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının 
ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı 
olmak ve bu konularda görüş ve öneriler 
geliştirmek,

•	 Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunla-
rına ve imkânlarına dair  araştırma, etüt, pro-
je ve incelemeler yapmak veya yaptırmak,

•	 Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum ku-
ruluşları için başta kurumsal kapasite ve be-
şeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma 
Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslara 
göre mevcut proje ve programlarla müker-
rerlik oluşturmayacak yenilikçi destek prog-
ramları tasarlamak ve uygulamak,

•	 Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek di-
ğer görevleri yapmak,

olarak belirlenmiştir.

1.2. DOKAP Eylem Planı Çalışmaları

Kurumumuz ilk olarak 642 sayılı KHK gereğince 
DOKAP Eylem Planı çalışmalarını başlatmıştır. 
2014-2018 yılları arasını kapsayacak olan DO-
KAP Eylem Planının hazırlık sürecinde; insan 
odaklı sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve yeni 
bölgesel gelişim yaklaşımları baz alınmıştır. Bu 
kapsamda DOKAP Eylem Planı hazırlık sürecin-
de DOKAP Bölgesi için yapılmış tüm çalışmalar 
dikkate alınarak bu çalışmaların iz düşümlerinin 
DOKAP Eylem Planı’nda yer alması sağlanmaya 
çalışılmıştır. Bu çabaların temel amacı, Bölgesel 
Kalkınmanın yerel ayağını oluşturan dinamikler 
ile bölgesel kalkınmanın merkezi yönetim aya-
ğını oluşturan kurum ve kuruluşlar arasında di-
namik ve etkin bir süreç tasarlamaktır. DOKAP 
Eylem Planı hazırlık sürecinde öncelikle mevcut 
veriler üzerinden durum analizleri ortaya çıka-
rılmıştır. Akabinde ortaya çıkan sonuç doğrul-
tusunda bölge ile ilgili sorun, paydaş, hedef ve 
strateji analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsam-
da yapılan bütün çalışmalarda katılımcılık ge-
nel ilke olarak belirlenmiştir. Çalışmanın birinci 
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ayağını il toplantıları, ikinci ayağını bölgeden 
yüksek katılımın sağlandığı sektör çalıştayları, 
üçüncü ayağını çalıştaylardan elde edilen so-
nuçların sunulduğu Bakanlık merkez teşkilatla-
rıyla yapılan görüşmeler oluşturmuştur. DOKAP 
Eylem Planı gerçekleştirilen son revizyonların 
akabinde, 30.12.2014 tarihinde Bölgesel Gelişme 
Yüksek Kurulu’nda onaylanmış  ve 14.02.2015 
tarihinde Başbakan Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVU-
TOĞLU tarafından Ordu ilinde kamuoyuna açık-
lamasıyla faaliyetlerine başlamıştır.

2014-2018 yılları arasında 8 ilde uygulanması he-
deflenen DOKAP Eylem Planı kapsamında:

•	 Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik

•	 Ekonomik Kalkınma

•	 Altyapı ve Kentsel Gelişme

•	 Sosyal Gelişme

•	 Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Geliş-
tirilmesi

olmak üzere 5 ana eksen, 20 alt eksen, 128 ana 
eylem ve 325 alt eylem tasarlanmıştır. DOKAP Ey-
lem Planı’nın bütçesi yaklaşık 10 milyar 369 mil-
yon TL’dir. (DOKAP Eylem Planı kapsamında 37 
farklı kurum ve kuruluş sorumlu kuruluş olarak 
tayin edilmiştir.)

Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik Ana Ekseni 
altında; Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik alt 
eksenleri, Altyapı ve Kentsel Gelişme Ana Ekseni 
altında; Ulaştırma ve Bilgi İletişim, Tarımsal ve Kır-
sal Altyapı, Enerji ile Kentsel Gelişme alt eksenle-
ri, Ekonomik Kalkınma Ana Ekseni altında; Tarım, 
Sanayi, Girişimcilik ve AR-Ge ile Madencilik alt ek-
senleri, Sosyal Gelişme Ana Ekseni altında; Eğitim, 
Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Destekler ile Kültür ve 
Spor alt eksenleri, Yerel Düzeyde Kurumsal Ka-
pasitenin Geliştirilmesi Ana Ekseni altında; Taşra 
Teşkilatları, Yerel Yönetimler, DOKAP BKİ ve Kal-
kınma Ajansları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniver-
siteler, Diğer Kurum ve Kuruluşlar ile Genel baş-
lıkları altında alt eksenler tasarlanmıştır.

DOKAP Eylem Planı dahilinde; Yeşil Yol kapsa-
mında yol iyileştirme ve yol yapım çalışmaların-
dan Turizm merkezlerinin imar planlamaları ya-
pılmasına; Biyokaçakçılıkla etkin mücadeleden 
Bölgede tarımsal kirliliğin izlenmesi ve azaltıl-
ması projelerinin uygulanmasına; Sertifikalı to-
hum ve fidan üretimlerinin desteklenmesinden, 
Çay ve fındığın ürün kalitesinin artırılmasına; 
Arıcılığın desteklenmesinden, Tıbbi aromatik 
bitkilerin envanterlerinin çıkarılmasına; Bölge 
ihracatının artırılması için özel nitelikli program-
ların uygulanmasından, Sınır ötesi işbirliğinin 
yapılmasına; Yatırım Adası Projesinin geliştiril-
mesinden, Bölge tersanelerinin desteklenmesi-
ne; Bölgede bulunan limanların etkin kullanım 
stratejilerinin geliştirilmesinden, İnsan ve yük 
taşımacılığı için modern teleferik sistemlerinin 
kurulmasına; Büyük su işlerinin hızlandırılarak 
sulama altyapısının geliştirilmesinden, KÖYDES 
Projeleri kapsamında kırsal altyapı sorunlarının 
giderilmesine; Bölgenin enerji üretim altyapı-
sının iyileştirilmesinden, Bölgede yenilenebilir 
enerji çalışmalarının desteklenmesine; Şehir-
lerdeki rekreasyon alanlarının artırılmasından, 
Entegre Katı Atık Yönetimi projelerinin  tamam-
lanmasına; Okulların altyapı eksikliklerinin gide-
rilmesinden, Yurt sayısı ve kapasitelerinin artı-
rılmasına, Bölgede koruyucu ve önleyici sağlık      
hizmetlerinin yaygınlaştırılmasından, Bölgenin 
sağlık turizmi alanında önemli bir merkez haline 
getirilmesine; Engelli bireylerin hizmetlere ulaşı-
mı ve yaşam kalitelerinin artırılmasından, Sosyal 
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içerme projelerinin uygulanmasına; Bölgenin 
kültür varlıkları envanterlerinin çıkarılmasından, 
Spor altyapısının geliştirilmesine; Bölgedeki 
STK’ların beşeri gelişimlerinin desteklenmesin-
den, Çiftçi örgütlerine eğitim programlarının 
düzenlenmesine kadar bir çok alanda önemli ve 
vizyoner tedbirler tasarlanmıştır.

Bu kapsamda DOKAP Eylem Planı’nın 2014 yılı 
çalışmaları değerlendirildiğinde, bahsi geçen 
5 ana eksen altında, bölge genelinde 2 milyar 
18 milyon Türk Lirası değerinde (eski parayla 2 
katrilyon 18 trilyon) 477 adet projenin uygulan-
masına başlanmıştır. Aynı şekilde DOKAP Eylem 
Planı kapsamında 2015 yılının ilk çeyreğinde 477 
projeye plan dahilinde eklemeler yapılarak böl-
ge genelinde yürütülen proje sayısı 520 ye yük-
selmiştir.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, DO-
KAP Eylem Planı kapsamında iki ana görev 
unsurunu ifa etmekle sorumludur. Bunlardan 
birincisi, 642 sayılı KHK da belirtildiği şekli ile 
DOKAP Eylem Planını bütün olarak izleme, de-
ğerlendirme ve raporlama faaliyetlerinden so-
rumlu olmasıdır. Bu çerçevede 2014 yılı ve 2015 
yılı ilk çeyreği bazında Eylem Planı kapsamında 
sorumlu olan tüm kurum ve kuruluşların faali-
yetleri izlenmiş ve raporlama çalışmalarında son 
aşamaya gelinmiştir. DOKAP İdaresi’nin DOKAP 
Eylem Planı kapsamında yer alan ikinci ana gö-
rev unsuru ise Eylem Planı içerisinde sorumlu 
kuruluş olarak tayin edildiği eylemlerin uygu-
lanmasını sağlamaktır.

DOKAP Eylem Planı içerisinde yer alan 128 adet 
ana eylem tedbirlerinin 40’ı bizzat İdaremiz ta-
rafından hayata geçirilecektir. Söz konusu ey-
lemlerin hemen hemen tamamına yakını bölge 
genelinde ilk kez çalışılacak olan konular olup, 
sorumluluğumuz altındaki eylemlerin proje-
lendirilmesi ile bölgeye önemli değerler ka-
tacağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda DOKAP 
İdaresi olarak 20 farklı projede çalışmalarımızı 
gerçekleştirmeye devam etmekteyiz. Bölge po-
tansiyellerinin DOKAP Eylem Planı ile stratejik 
kalkınma politikaları merceği altında kalkınma 
sürecine dahil edilmiş olması, sadece bölge için 
değil Türkiye içinde önemli bir değer olacaktır.

2. BÖLÜM

DOĞU KARADENİZ TURİZM MASTER PLANI 
VE “YEŞİL YOL” BİLGİLERİ

2.1. Yeşil Yol Nedir?
DOKAP Turizm Master Planı kapsamında öngö-
rülen Yeşil Yol Projesi,
1. 8 ilin önemli yaylalarını ve turizm merkezle-

rini birbirine bağlayan,
2. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin 

belirlenen güzergâh boyunca fiziki yapısı 
iyileştirilmiş bir şekilde seyahat etmesine 
imkân sağlayan,

3. Doğayla bütünleşik bir turizm projesidir.
Bu proje,
1. Doğa Turizmini arzu eden yerli ve yabancı 

turistlerin aradıkları doğal ortamı Karade-
niz’in eşsiz güzellikteki yaylalarında bulma-
larını sağlamak,

2. Turizm alanlarını birbirine bağlayarak turizm 
potansiyelini artırmak ve

3. Yaylacılık yapan yerel halkın gelir düzeyini 
artırmak.

Yeşil yol hedefe varma adına hızlı ulaşım sağ-
layacak bir yol değil, aksine çevrenin daha çok 
algılanmasına imkân veren bir yolculuk aksıdır.
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Bu yol güzergâhı üzerinde belli aralıklarla Turizm 
Merkezi (33 Adet) ve Kültür ve Turizm Koruma 
Gelişim Bölgesi (5 Adet) bulunmaktadır. Bu yol 
tamamlandığında bölgede turizm için yapılacak 
yeni yatırımlara altyapı oluşturmak hedeflen-
miştir. Ayrıca proje kapsamında yapılacak olan 
yatırımlarla bölge insanlarının kendi yörelerinde 
istihdam edilebilmesine olanak sağlanacaktır.

Bu proje kesinlikle Karadeniz sahil yoluna alter-
natif değildir. Yaylalar arasındaki ulaşımı sahil 
yolundan bağımsız olacak şekilde sağlamaya 
yöneliktir.

İyileştirilmesi planlanan güzergâh yaklaşık 2.600 
Km uzunluktadır. Ancak bu güzergâhın yaklaşık 
1.000 Km’lik kısmı hâlihazırda Karayolları Genel 
Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan yollardan 
oluşmaktadır. Geriye kalan 1.600 Km güzergâ-
hın yaklaşık 500 Km’lik kısmında yol iyileştirme 
işlemleri tamamlanmış olup, bundan sonra ka-
lan 1.100 Km’lik kısımda iyileştirme çalışmaları-
nın yapılması planlanmaktadır.

2.2. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Nedir?

Doğu Karadeniz illerinde turizm planlama ça-
lışmaları daha önceleri 1990’lı yılların başların-
da Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılmış ve 
her il için turizm envanteri ve turizmi geliştirme 
planları hazırlanmıştır. Her ili kendi içinde bir 
bütün olarak gören bu planlarda getirilen karar-
lar, bölge turizm faaliyetlerinin tüm bölgeyi tek 
gelişte gezen tur turizminin gelişmesi nedeniyle 
anlamsız kalmış, muhtelif nedenlerle yapılama-
mıştır.
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DOKAP BKİ (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı), Doğu Karadeniz ille-
rini, mevcut turizm yapısı nedeniyle bölgeyi bir 
bütün olarak gören ve değerlendiren tek bir Tu-
rizm Master planı yaptırma kararı almıştır. Aynı 
zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Tu-
rizm Stratejisi ve Eylem Planını yayınlamış ve bu 
planda da Doğu Karadeniz Turizmini bir bütün 
olarak yorumlamıştır.

Bu doğrultuda 2007-2009 yılları arasında gerek 
yerel idarelerin istekleri gerekse Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nın stratejik yaklaşımları parale-
linde Doğu Karadeniz illerini bir bütün olarak 
değerlendiren ve makro düzeyde karar üreten 
bir plan hazırlanmıştır. Ancak bu plan Giresun, 
Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kap-
sayan bir plan olmuştur.

Artvin, Bayburt ve Samsun illeri, münferit ola-
rak il master planlarını yaptırmışlardır. DOKAP 
Başkanlığımız Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kal-
kınma Bakanlığının uygun görüşleri ile, planlara 
uygun olarak uygulama yapılabilmesi için yapı-
lan dört ayrı çalışma olan planların bütünleştiril-

mesi işinin koordinasyon görevini üstlenmiştir. 
Bu çalışma, beş ili kapsayan ana plana, diğer üç 
ilin planlarının entegrasyonu olmakla birlikte 8 il 
için veriler de önemli ölçüde tekrar revize edile-
rek güncellenmiştir.

Ulaşım yetersizliği mevsim kısalığı ve gezme 
görmeye dayalı tek tür turizm bölgede turizm 
sektörünün temel sorunlarıdır. Doğu Karadeniz 
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turizminde bölgeye turizm amaçlı geliş ayları 
Temmuz ve Ağustos ayı olarak bilinmekte, dola-
yısıyla bu aylardaki yoğun gelişler yatak arzında 
sorunlara neden olmaktadır. Gerçekte bölgenin 
en güzel ayları Temmuz, Ağustos aylarının yanı 
sıra Mayıs ve Eylül aylarıdır. (Haziran dağlarda 
yağışlı ve sisli geçmektedir). Bu sorun bölgede 
kış turizminin desteklenmesi ile kısmen aşılabilir.

Ulaşım yetersizliği özellikle dağlarda pek çok 
kaynağın atıl olarak kalmasına neden olmakta-
dır. Çözüm; bir yandan turist eğilimlerini, diğer 
yandan değerlendirilebilir kaynakları devreye 
sokan yeni bir ulaşım planının yapılmasıdır. Bu 
ulaşım planının adı “Yeşile Yolculuk”, yereldeki 
adıyla “Yeşil Yol” projesidir.

 2.3. İmalatların Süreci Nasıl İşliyor?

Güzergâh üzerinde sorumluluk sınıfına göre 2 
çeşit yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki Karayol-
ları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan yol-
lardır. Bu yollara yeşil yol kapsamında herhangi 
bir yatırım öngörülmemektedir. Diğer yollar ise 
Büyükşehir olan illerde Büyükşehir Belediyeleri, 
diğer illerde İl Özel İdareleri sorumluluğunda 
bulunan yollardır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri uya-
rınca illerdeki Karayolları Genel Müdürlüğü so-
rumluluğunda olmayan yolların bakım-onarım 
sorumluluğu Büyükşehir Belediyeleri / İl Özel 
İdarelerine verilmiştir.

Yeşil Yol güzergâhı üzerinde bulunan yolların iyi-
leştirilmesi Doğu Karadeniz Turizm Master Planı 
ile belirlenen hedeflere daha hızlı ulaşabilmek 
ve bölgesel kalkınmayı daha hızlı gerçekleştir-
mek amacıyla DOKAP İdaresi tarafından bazı 
kriterler göz önünde bulundurularak Büyükşe-
hir Belediyelerinde Büyükşehir Belediyelerine 
Büyükşehir olmayan illerde İl Özel İdarelerine 
ödenek transferi yapılarak yapılmaktadır.

Güzergâh üzerinde yer alan yolların iyileştirilme-
si için belirli dönemlerde Büyükşehir Belediyele-
ri / İl Özel İdareleri tarafından DOKAP İdaresine 
proje teklifleri sunulduktan sonra uygun görü-
len yol imalat teklifleri yerel yönetimler tarafın-
dan yapılmaktadır. DOKAP İdaresi de Kalkınma 
Bakanlığı tarafından belirlenen Usul ve Esaslar 
çerçevesinde projelerin seçimlerini yaparak lis-
teleri onaylanmak üzere Kalkınma Bakanlığı’na 
göndermektedir. Bakan onayına müteakip pro-
jelere ödenek aktarılmaktadır.
 
2.4. İmalatlar için Kriterler nelerdir?

DOKAP İdaresi proje tekliflerini alırken Doğu Ka-
radeniz Turizm Master Planında yer alan hedef-
ler ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan 
Usul ve Esaslar çerçevesinde hareket etmektedir.

2014 ve 2015 yıllarında yayımlanan Usul ve Esas-
lara göre aşağıdaki hükümler öne çıkmaktadır.

“Projelerde;

1. Doğal ve tarihi değerlerin korunması,

2. Yerel mimariye ve malzemelere uyumun 
sağlanması,

3. Koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi,

4. Sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliş-
tirilmesi ve

5. Çevreye yönelik olumsuz etkileri asgari dü-
zeye indirilmesi hususları aranmaktadır.”
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“Doğu Karadeniz Turizm Master Planında öngö-
rüldüğü şekilde “yol yapımı” çalışmaları mevcut 
yolların standardının yükseltilmesinden ibaret-
tir. Teklif edilen yol projelerinin Doğu Karadeniz 
Turizm Master Planı çerçevesinde belirlenecek 
“Yeşil Yol” güzergâhı kapsamında geliştirilmesi 
ve kapsama çok ihtiyaç bulunmuyorsa yeni yol 
yapımı işi alınmaması esastır. Ancak, zorunlu 
hallerde [asgari bir midibüs için güvenli geçiş 
imkânı vermeyen, yol enine/boyuna eğimi ve 
kurp yarıçapı gibi parametrelerin standartları 
sağlayamadığı, zemin şartlarının uygunsuz ol-
duğu (bataklık, kayalık, vb.) ve kamulaştırma ih-
tiyacı olan kesitlerde] kısmi güzergâh değişikliği 
teklifi Uygulayıcı Kuruluş tarafından gerekçeli 
rapora bağlanmak kaydıyla sunulabilir.”

“Yol yapımına ilişkin projeler çevreye yönelik 
olumsuz etkiler asgari düzeye indirilecek şekil-
de planlanacak ve uygulanacaktır. Projelerde, 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayım-
lanan Karayolu Tasarım El Kitabında yer verilen 
Karayolları Geometrik Standartlarına göre iki 
şeritli yollardan 3. sınıf yol standardına uyulma-
sı, coğrafi koşullar ve arazinin topoğrafik yapısı 
nedeniyle bu standardın uygulanamayacağı 
veya uygulanmasının yüksek maliyet gerektir-
diği yerlerde ise yine aynı Karayolları Geometrik 
Standartlarına göre iki şeritli yollardan 4. sınıf 
yol standardının uygulanması esastır.(En düşük 
standart)”

“Yol çalışmalarında satıh kaplaması; yolun yer al-
dığı yükseklik ve iklim şartları, kullanım süresi ve 
yoğunluğu, malzeme taşıma giderleri ve yolcu 
güven ve konfor seviyesi gibi unsurlar dikkate 
alınarak belirlenmektedir.”

“Uygulayıcı Kuruluş tarafından gerekli etütler 
(jeolojik-jeoteknik etüt, hidrolojik etüt, çığ etüdü 
vb.) ve projelendirme çalışmaları tamamlanmış, 
gerekli tüm izinler (Orman Genel Müdürlüğü, 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
vb.) alınmış olmalıdır. Bu şekilde etüt, proje veya 
izinlerin teklif formuna eklenmesi Uygulayıcı 
kuruluş tarafından yapılır. Söz konusu belgeleri 
eksik olan ve uygun olmayan projeler destek-
lenmez.”

Bu hükümlere ek olarak Uygulayıcı Kuruluşlar 
ile müştereken yapılan toplantılar sonucu yeşil 
yolun yapımında uygulanan ana temel kurallar 
şöyle belirlenmiştir.

1. Yol Yapımında doğayı tahrip etmeyen iş ma-
kinelerinin seçilmesi yani dozer yerine eks-
kavatör kullanılması

2. Yol yapılırken çıkan malzemenin seyyar kon-
kasörlerle kırılıp tekrar aynı yolda kullanıl-
ması veya uygun depo alanlarına taşınması 
(Hafriyat Atıkları Yönetmeliğine göre işlem 
yapılması)

3. Yolun doğaya zarar vermeyecek güzergâhta 
yapılması ve yolun fiziki güvenliğinin oluş-
turulması (Çığ ve heyelan riski olan bölge-
lerde gerekli önlemlerin alınması)

4. Üst kotlarda yol kaplamasında doğaya 
uyumlu malzemenin seçilmesi (Doğal Parke 
Taşı veya stabilize kaplama vs.)

5. Güzergâh boyunca dere geçişlerinde suyu 
kirleten ve doğal yapısını bozan moloz, cü-
ruf ve çöplerin dere yataklarına ve doğaya 
kontrolsüz bırakılmaması

6. Gerekli sanat yapılarının doğa ile uyumlu ve 
doğaya zarar vermeyecek şekilde yapılması.

2.5. Sonuç

1. Yeşil Yol İmalatı ile ilgili teklifler yerel yöne-
timler tarafından yapılmaktadır.

2. İmalatı yapılacak yol ile ilgili izinlerin alınması 
Büyükşehir Belediyeleri / İl Özel İdareleri tara-
fından sağlanmaktadır.

3. Yeşil Yol İmalatı hiçbir şekilde yeni yol açıl-
ması demek değildir. Arazide mevcut olan 
yolların standartlarının iyileştirilmesinden 
ibarettir. Söz konusu yollar DOKAP İdaresi ta-
rafından finanse edilmektedir.

4. Yeşil Yol ile ilgili her türlü imalatlarda başta 
koruma-kullanma dengesi olmak üzere çevre 
duyarlılığı DOKAP İdaresi tarafından titizlikle 
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gözetilmektedir. Bu kapsamda çevre duyar-
lılığı adına en düşük standartlardaki, imalata 
dahi sıcak bakılmaktadır. Yolun kaplama cinsi 
yerel yönetimlerin görüş ve teklifleri dikkate 
alınarak değerlendirilmektedir.

5. Yeşile yolculuk kavramı Doğu Karadeniz dağ-
larının gezilip görülmesini yönlendiren bir 
turist akımı olarak değerlendirilmelidir. “İpek 
Yolu” veya “Mavi Yolculuk” kavramları tek bir 
güzergâha bağlı olmadığı gibi ‘’Yeşile Yolcu-
luk’’ da sadece planda önerilen yol ağına ba-
ğımlı değildir. Yol ağı sadece yönlendirici ni-
teliktedir. Bölgeyi ziyaret edecek turlar veya 
münferitçiler (özel otosu ile gelenler) ulaşım 
ağındaki herhangi bir yolu tercih edebilirler.

6. Yeşil Yol Projesinin de içerisinde yer aldığı 
DOKAP Eylem Planı (2014-2018) kapsamında 
çevre hassasiyetiyle ilgili birçok husus bulun-
maktadır.

7. DOKAP Eylem Planında;

a. Bölge yaylalarının karakteristiğini yansıtan 
mimari projelerin hazırlanması,

b. Yine yaylalarda Turizm Merkezlerinin imar 
planlamaları çalışmalarına,

c. Bölgenin, turizm gelişimine bağlı fark-
lı alanlardaki potansiyelini değerlendiren 
etüt-proje çalışmalarından,

d. Milli Park projelerinin ivedilikle tamamlan-
masına, biyokaçakçılıkla etkin mücadeleden, 
/ ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme 
projelerinin tamamlanmasına,

e. Bölgedeki potansiyel organik havzaların 
tespit edilmesinden, / meraların ıslah ihtiyaç-
larının belirlenerek sürdürülebilir yönetimle-
rinin sağlanmasına,

f. Orman kaynaklarının sürdürülebilir yöne-
timinin sağlanmasından, düzenli depolama 
alanları için yer tespiti çalışmalarına ve

g. Alternatif katı atık bertaraf sistemlerinin 
araştırılmasına kadar çevresel hassasiyetlerin 

önemle vurgulandığı eylem adımları yer al-
maktadır.

Eylem Planının eksen bazlı hedeflerinde; Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu en önemli 
zenginlik olan biyolojik çeşitlilik korunağı ve bu 
zenginliğin ekonomiye kazandırılması için gerekli 
çalışmalara hız verileceği ifade edilmektedir.

Bugün Yeşil Yol projesi;

•	 Bu yol yeni bir yol yapma değildir, yeşile yol-
culuk projesidir.

•	 Eski yolu, yani var olan yolu ıslah etmek, iyi-
leştirmek, işaretlemektir.

•	 Yöresel mimarinin olmadığı bir yapılaşma ye-
rine Planlı, programlı ve düzenli bir yerleşim 
öngörmektir.

Turizm Master Planı ve bir parçası olan Yeşile Yol-
culuk, Karadeniz  Bölgesinin sahip olduğu eşsiz 
güzelliklere değer katacak bir projedir.

Yeşile Yolculuk yani Yeşil Yol ile:

1. Kontrollü, planlı ve doğaya saygılı yol güzer-
gâhı oluşturulacak,

2. Yaylalardaki yapılaşmaya bir düzen getirile-
rek doğayla bütünleşmiş olacak,

3. Kentsel dönüşüm gibi kırsal dönüşüm sağla-
nacak,

4. Turizm merkezi ilan edilen yerlerde çevre dü-
zeni, nazım ve uygulama imar planları hazır-
lanacak,

5. Çirkin yapı görüntüleri iyileştirilecek,

6. Doğaya saygılı, doğayla bütünleşmiş mini ah-
şap konaklama yerleri yapılacak,

7. Lezzet Durakları yapılacak,

8. Doğa hem korunacak hem de kullanılacaktır.
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3. BÖLÜM

DOKAP BÖLGESİ TURİZM MERKEZLERİ (TM) 
VE KÜLTÜR TURİZM KORUMA GELİŞİM BÖL-

GELERİ (KTKGB)

İL ADI

Artvin (2) 1.  Kaçkar TM
2.  Kafkasör KTKGB

Bayburt (1) 1.  Kop Dağı TM

Giresun (4)

1.  Aksu TM
2.  Bulancak Bektaş Yaylası TM
3.  Kümbet Yaylası TM
4.  Yavuzkemal Yaylası TM

Gümüşhane 
(3)

1.  Çakırgöl Kış Sporları TM
2.  Süleymaniye Kış Sporları TM
3.  Zigana TM

Ordu (8)

1.  Akkuş Argın Yaylası TM
2.  Aybastı Perşembe Yaylası TM
3.  Aybastı Toygar Kabaktepe TM
4.  Bolaman KTKGB
5.  Çambaşı Yaylası TM
6.  Mesudiye Keyfalan Yaylası TM
7.  Mesudiye Yeşilce-Topçam Yay-
laları TM
8.  Fatsa-Çerkezler TM

Rize (6)

1.   Anzer KTKGB
2.  Anzer TM
3. Çamlıhemşin Ayder Kaplıcası TM
4.  Çamlıhemşin Ayder KTKGB
5.  Çayeli TM (Kuspa)
6.  İkizdere Ovit Dağı Kış TM

Samsun (7)

1.  19 Mayıs TM
2.  Ayvacık KTKGB
3.  Bafra Kolay TM
4.  Havza 25 Mayıs Termal TM
5.  Havza Mevcut Kaplıca Termal 
TM
6.  Ladik Akdağ Kış Sporları TM
7.  Vezirköprü TM

Trabzon (7)

1.  Akçaabat Karadağ TM
2.  Araklı Pazarcık Yaylası TM
3.  Araklı TM
4.  Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası 
TM
5.  Sis Dağı TM
6.  Maçka Şolma TM
7. Tonya Armutlu Gümüşhane Kür-
tün Erikbeli TM

4. BÖLÜM

DOĞU KARADENİZ TURİZM MASTER PLANI 
ÇERÇEVESİNDE YEŞİL YOL PROJESİNİN Dİ-

ĞER SEKTÖRLER İLE ETKİLEŞİMİ VE SOSYAL, 
KÜLTÜREL VE EKONOMİK ETKİ ANALİZİ

4.1. Genel Bilgi

Kaynakların, etkili ve verimli kullanılması, yerel 
dinamiklerin ve fırsatların doğru değerlendiril-
mesi, bu yolla bölgesel kalkınmanın yurt sathına 
yayılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
azaltılması bölgesel politikaların temel hedef ve 
stratejileridir. Bu doğrultuda bölgesel gelişme po-
litikalarının ulusal düzeyde öncelik ve hedeflerini 
belirlemek amacıyla hazırlanan “Bölgesel Gelişme 
Ulusal Stratejisi (BGUS)” belgesinin vizyonu “Sos-
yo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, 
rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle 
daha dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye” 
olarak belirlenmekte ve bu vizyona ulaşmak için 
refahın ülke sathına daha dengeli yayılması; tüm 
bölgelerin potansiyellerinin değerlendirilerek 
rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ulusal kal-
kınmaya azami düzeyde katkı sağlaması; ekono-
mik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi ile 
ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni 
ve mekânsal gelişmenin desteklenmesi amaçlan-
maktadır.

Bahsi geçen amaçlara ulaşmak adına ortaya konan 
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP); Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları değerlendire-
rek, bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düze-
yini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası 
ve bölge içi farklılıkları gidermeyi, ulusal düzeyde 
ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine 
katkıda bulunmayı amaçlayan bir bölgesel kalkın-
ma projesidir.

Doğu Karadeniz Projesini hayata geçirme adına 
2014-2018 yılları arasını kapsayan DOKAP Eylem 
Planı 30.12.2014 tarihinde yürürlüğe konmuş, DO-
KAP Eylem Planı’nın koordinasyonunu sağlamak 
amacıyla DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-
lığı teşekkül ettirilmiştir. DOKAP Eylem Planı kap-
samında gerçekleştirilen tüm analizler sonucunda 
bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline getiril-
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mesi vizyonu benimsenmiş olup bu çerçevede 
bölgenin kalkınmasında temel esasları aşağıdaki 
şekilde belirlenmiştir:

•	 Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara bütün-
cül bir yaklaşım esastır.

•	 Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendiri-
lerek, toplumsal katkı ve sahiplenmenin sağ-
lanması esastır.

•	 İnsan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı 
esastır.

•	 Rekabetçi bir piyasa, etkin bir kamu yönetimi 
ve demokratik bir sivil toplum gelişme süre-
cinde birbirini tamamlayan kurumlar olarak 
işlev görecektir.

•	 Kamusal hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap 
verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş 
memnuniyeti esastır.

•	 Devletin ticari mal ve hizmet üretiminden 
çekilerek, politika oluşturma, düzenleme ve 
denetleme işlevlerinin güçlendirilmesi esas 
olacaktır.

•	 Politikalar oluşturulurken kaynak kısıtı 
göz önünde bulundurularak önceliklendirme 
yapılacaktır.

•	 Uygulamanın vatandaşa en yakın birimlerce 
yapılması esastır.

•	 Toplumsal yapımızın ve bütünlüğümüzün or-
tak miras ve paylaşılan değerler çerçevesinde 
güçlendirilmesi esastır.

•	 Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek 
nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde ko-
runması esastır.

Bu temel esaslar çerçevesinde DOKAP Eylem Planı 
ile bölgenin önemli potansiyeli olan turizm alanın-
da önemli gelişmelerin sağlanması hedeflenmek-
tedir. Bu kapsamda sağlanacak katma değer ile 
bölgenin ekonomik refah düzeyi artırılacak ve ülke 
kalkınmasına azami ölçüde katkı sağlanacaktır. Ey-
lem Planı kapsamında ekonomik iyileşmenin bir 
diğer ayağı olan ticaret ile ilgili de önemli adımla-

rın atılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda tarım 
başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilen 
üretimin bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı-
lar sağlaması hedeflenmektedir. Ekonomik alanda 
yaşanacak olan gelişme sosyal alandaki gelişmeyi 
de tetikleyecektir. Özellikle göç ve yeni istihdam 
alanı oluşturma konusunda yaşanan kısıtlılıklar, 
Eylem Planının ekonomik ve sosyal alanda hedef-
lediği adımlarla azami ölçüde giderilmeye çalışıla-
caktır.

Doğu Karadeniz bölgesinin yukarıda bahsedilen 
hedeflere ulaşması için ortaya konulacak olan stra-
tejilerin belirlenmesinde bölge gerçekleri önemli 
yer tutmaktadır. Doğu Karadeniz bölgesi gelişim 
unsurları yönünden bir takım kısıtlılıklara sahiptir. 
Örneğin göç bu kısıtlılıkların başında gösterilebilir. 
Bölge uzun yıllar dışarı yönlü göç hareketine ma-
ruz kalmıştır. Bu durumun en belirgin özellikleri 
miras yoluyla parçalanmış arazi yapısının isteni-
len ekonomik değere sahip olamaması, bölgenin 
önemli geçim kaynağı olan tarım ürünlerinde arzu 
edilen gelişim düzeyinin yakalanamaması, bölge-
nin sahip olduğu coğrafi kısıtlılıkların yeni istihdam 
alanları oluşturacak sanayi kollarının gelişimine 
engel olmasıdır. Ayrıca arazi stokunda yaşanan 
sorunlar bölgenin sanayi odaklı gelişimine engel 
teşkil etmektedir.

Doğu Karadeniz bölgesinin sahip olduğu kısıtlılık-
lar, ortaya konulacak kalkınma politikalarının çok 
yönlü karma sistemler şeklinde tasarlanmasını zo-
runlu kılmıştır. Örneğin başat sektör olarak belirle-
nen turizmin istenilen düzeyde gelişim göstermesi 
diğer sektörlerin gelişim düzeyleri ile (tarım, ulaş-
tırma vb.) doğrudan ilişkilidir.

Konu bu çerçevede değerlendirildiğinde bölge 
kalkınmasının lokomotifi olarak belirlenen turiz-
min geliştirilmesinde birçok etmenin etkili oldu-
ğu görülmektedir. Son zamanlarda kamuoyunda 
geniş yer bulan “Yeşil Yol Projesinin” turizm ve 
dolayısıyla bölge kalkınmasının tek unsuru olarak 
değerlendirilmesi ortaya konan genel kalkınma 
politikalarının tam anlamıyla değerlendirmeye 
alınmadığını göstermektedir. “Yeşil Yol Projesi” 
Doğu Karadeniz Projesi ve Doğu Karadeniz Pro-
jesi dahilinde ortaya konan Doğu Karadeniz Tu-
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rizm Master Planının bileşenlerinden sadece biri-
sidir. Bölge kalkınması için çekirdek sektör olarak 
belirlenen turizmin gelişim göstermesi (turizm 
sektörünün belirlenmesinde bölge kısıtlılıkları-
nın önemli etkileri olmuştur) bölge kalkınmasının 
göstergeleri olan makro ölçekteki hedeflere ulaş-
mada önemli rol oynayacaktır. Konu bu çerçevede 
ele alındığında turizm sektöründe elde edilecek 
gelişimler başta diğer iktisadi sektörler olan ta-
rım, ulaştırma ve lojistik ile sosyal sektörlerde de 
(istihdam, iş gücüne katılım oranı ve demografik 
hareketlilikler vb.) önemli gelişmelerin yaşanması-
na olanak sağlayacaktır. Bu nedenledir ki DOKAP 
Eylem Planı kapsamında 5 ana eksen üzerinde 128 
adet ana eylem ve bu 128 adet ana eylemin altında 
325 adet alt eylem adımı tasarlanmıştır. Tasarlanan 
eylem adımları incelendiğinde turizm ile birlikte 
diğer tüm sektörlerinde en az turizm kadar ağırlıklı 
olarak ele alındığı görülmektedir. Bu durum tüm 
sektörlerin birbirine katkı sağlayarak entegre bi-
çimde bölge kalkınmasına üst düzeyde katkı sağ-
laması amacıyla oluşturulmuştur.

Yukarıda bahsedilen entegre bölgesel kalkınma 
politikalarının sektörler arası etkileşimini göster-
mek amacıyla, konu Turizm Mater Planı odağında 
ele alınmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Yukarıdaki bölümde de bahsedildiği gibi Ulaşım 
yetersizliği, mevsim kısalığı ve gezme görmeye 
dayalı tek tür turizm bölgede turizm sektörünün 
temel sorunlarıdır. Bu sorunlardan ilki olan ulaşım 
yetersizliğine bağlı olarak Doğu Karadeniz Bölge-
sinin özellikle dağlardaki pek çok kaynağı atıl hale 
geldiği ve bu soruna çözme adına; bir yandan tu-
rist eğilimlerini, diğer yandan değerlendirilebilir 
kaynakları devreye sokan yeni bir ulaşım planının 
yani “Yeşile Yolculuk” yereldeki adıyla “Yeşil Yol” 
projesinin yapılmasının elzem olduğu da yine yu-
kardaki bölümde ifade edilmişti.

2010 yılında hazırlanan ve 5 ili (Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize ve Gümüşhane) kapsayan Turizm 
Master Planı ile Yeşil Yol imalatları başlatılmış ve 
2013 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı öde-
nekleri ile sürdürülmüştür. 2013 yılında mevcut 5 
ile diğer 3 il de (Samsun, Artvin ve Bayburt) dahil 
edilerek 8 ilin turizm master planı bütünleştirme 

çalışması DOKAP İdaresi tarafından başlatılmış ve 
son aşamasına getirilmiştir. 2013 yılında Yeşil Yol 
uygulamaları Kalkınma Bakanlığı’nın Yatırımları 
Hızlandırma ödeneğinden uygulayıcı kuruluşların 
finanse etmesi ile gerçekleştirilmiştir. 2014 yılından 
itibaren ise DOKAP İdaresi yatırım programına “Tu-
rizm Master Planı Uygulamaları” projesi adı altında 
tahsis edilen ödenek ile Yeşil Yol uygulamalarını 
finanse etmektedir.

Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile 15 yıl so-
nunda planlama hedefi bölgenin yıllık 1.275.000 
turisti ağırlaması ve bu turistlere 8.151.000 gece-
leme imkânı sunacak şekilde donatılmasıdır. Bu 
rakamlar sadece turizm maksadıyla bölgeye ge-
lenleri kapsamakta olup iş amaçlı gelişler hariç tu-
tulmuştur.

4.2. Kamu Yatırımları

Yukarıda da bahsedildiği gibi bölgenin atıl kay-
naklarını devreye sokan Yeşil Yol projesi ile aşa-
ğıdaki ekonomik büyüklüklerin oluşması bek-
lenmektedir. Yeşil Yol imalatlarının 2018 yılına 
kadar tamamlanması ve yol imalatları ile turizm 
merkezlerine yapılacak yatırımlar için bölgeye 
kaynak aktarılması planlanmaktadır.

4.3. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı İle 
Oluşacak Ekonomik Büyüklükler

4.3.1. İstihdam Büyüklükleri

Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile Bölge-
ye gelecek yıllık 8.151.000 (sekiz milyon yüz elli 
bir bin) geceleme talebinin % 25 yıllık doluluk 
ortalaması ile gerektireceği yatak talebi yaklaşık 
89.326’dır.

Bölgede günümüzde mevcut toplam yatak 
16.524’ü turizm, 17.388’i belediye belgeli olmak 
kaydı ile 33.912’dir.

Sonuç olarak turizm master planın gerçekleş-
mesi ile sadece turizme hitap edecek ilave yatak 
sayısı 55.414 olarak hesaplanmaktadır.
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Ek İstihdam

•	 Yatak	başına	0.20	personel	

 varsayımı ile ................................................ 11.083

•	 Ticaret	ve	hizmetler	sekt	örü

 ek  istihdam (takribi) ..................................4.000

•	 Ara	Toplam.................................................15. 083

•	 Çarpan	katsayısı	İstihdamı	(x5) ............ 75.415

Buradan hareketle Doğu Karadeniz Turizm Mas-
ter Planı ile 15 yıl sonunda bölgede 75.415 ek is-
tihdam ihtiyacı doğacağı beklenmektedir.

 4.3.2. Ekonomik Büyüklükler

4.3.2.1.  İnşaat İşleri

İlave yatak sayısı olan 55.414 tesisin bölgeye ge-
tireceği ek ekonomik değerler aşağıda özetlen-
miştir. Planlama dönemi boyunca;

Yatak başına 25 m² kapalı alan varsayımı ile 
1.385.350 m² (bir milyon üç yüz seksen beş bin 
üç yüz elli metrekare) inşaat alanı oluşması bek-
lenmektedir.

4.3.2.2. Gıda Temini

Projenin bölge içinden temin edilebilecek yıllık 
gıda talebi ve bugünün birim fiyatlarıyla oluştu-
racağı ekonomik büyüklükler aşağıda hesaplan-
mıştır.

•	 Süt, 0,25 litre/kişi/gün = 2.037.750 litre (iki 
milyon otuz yedi bin yedi yüz elli litre)

•	 Peynir 30 gr/kişi/gün = 245 ton

•	 Tereyağı 30 gram/kişi/gün = 245 ton

•	 Bal, reçel,30 gram/kişi/gün = 245 ton

•	 Ekmek 0,75 ekmek/kişi/gün = 6.113.250 adet 
(altı milyon yüz on üç bin iki yüz elli adet)

•	 Alabalık (1/2 balık/ kişi/gün) = 4.075.500 
adet (dört milyon yetmiş beş bin beş yüz 
adet)

•	 Deniz balığı( ¼ balık /kişi/gün) = 2.037.750 
adet (iki milyon otuz yedi bin yedi yüz elli 
adet)

•	 h) Şişe suyu 1 litre/kişi/gün = 8.151.000 adet 
(1 litrelik şişe) (sekiz milyon yüz elli bir bin 
adet)

•	 Et 250 gram/ kişi/gün = 2.038 ton

•	 Meyve-Sebze-Salata 1 kg/kişi/gün = 8.151 
ton

•	 Yumurta ½ yumurta/kişi/gün = 4.075.500 
adet (dört milyon yetmiş beş bin beş yüz 
adet)

•	 Tavuk 1/6 tavuk/ kişi/gün = 1.358.500 adet 
(bir milyon üç yüz elli sekiz bin beş yüz ade

tüketilmesi öngörülmektedir.

 4.3.3. Ekonomik Büyüklüklerin Parasal Karşılığı

Yukarıda bahsedilen istihdam, inşaat ve gıda ka-
lemleri ile birlikte yeşil yol imalatı için harcanması 
muhtemel büyüklükler aşağıda belirtilmiştir.

4.3.3.1. İnşaat Sektörü

1.000 TL/m² (2015 yılı 3 yıldızlı otel birim inşaat 
maliyeti) inşaat maliyeti ile 1.385.350.000 TL inşaat 
cirosu beklenmektedir.

4.3.3.2. İstihdam

75.415 kişilik istihdam ortalama 1000 TL (aylık net 
asgari ücret) ortalama aylık ücret kabulü ile yıllık 
904.980.000 TL istihdam getirisi beklenmektedir.

4.3.3.3. Geceleme 

Doğu Karadeniz Turizm Master Planının tam ola-
rak uygulanması sonucu bölgede yıllık 8.151.000 
geceleme yaratılabileceğine daha önce işaret edil-
miştir. Bir geceleme yaklaşık yemek hariç 60 TL ola-
cağı varsayımı ile yıllık 489.060.000 TL gecelemeye 
bağlı ciro beklenmektedir.
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 * Bu yolların %30’unda onarım çalışması gerekli olacağı kabulü yukarıda belirtilen formül kullanılarak 
bulunmuştur.

Öncelik

Mevcutta 
Asfalt Olan 
Yol Maliyeti 

(TL)

Mevcutta 
Beton Olan 
Yol Maliyeti 

(TL)

Mevcutta 
Stabilize 

Olan Yol Ma-
liyeti (TL)

Mevcutta 
Tesviye Olan 
Yol Maliyeti 

(TL)

Mevcutta 
Mutasevver 

Hamyol Olan 
yol maliyeti 

(TL)

TOPLAM YOL 
MALİYETİ

Birim maliyeti 
(km/TL)

17.500 0 267.000 330.693* 467.500 -

Birinci öncelik-
li yollar

7.087.500 0 116.946.000 215.281.500 24.777.500 364.092.500

İkinci öncelikli 
yollar

892.500 0 13.350.000 40.988.500 4.670.000 59.901.000

Üçüncü önce-
likli yollar

1.820.000 0 52.065.000 226.576.000 2.335.000 282.796.000

Toplam 16.537.000 0 185.361.000 482.846.000 31.782.500 706.789.500

4.3.3.4. Yol Maliyeti 

Master plan ile önerilen yolların maliyet hesabı 
uygulama projeleri olmadan hesaplanmasının 
doğru olmadığı düşünülmektedir. Ancak proje 
yatırım maliyeti olarak çok genel olarak bir yakla-
şım ile maliyet analizi yapılmıştır. Bu analiz ancak 
uygulama projeleri yapıldıktan sonra kesinleşebi-
lir. Maliyet analizi yapılırken uygulama projelerinin 
bulunmamasından dolayı hesaplar kabuller üze-
rinden yapılmıştır. Ayrıca planlama kapsamında 
düzenlenecek yolların tamamının sıcak asfalt kap-
lama olacağı da kabuller arasındadır. Asfalt yollar 
bölge genelinde iyi durumda olmasına karşın ikin-
ci kat satıh kaplama gerektirmektedir. Bu neden-
le asfalt yolların maliyeti ikinci kat asfalt kaplama 
üzerinden yapılmıştır. Beton yolların herhangi bir 
maliyet oluşturmayacağı düşünülmektedir. Stabi-
lize yollarda sanat yapısı olarak 1 km’ye bir menfez 

ve her km’ye 30m yol altı,30m yol üstü taş ve/ ve 
ya betonarme duvar gerekeceği kabul edilmiştir. 
Tesviye yollarda %30 oranında onarım olabileceği 
düşünülmektedir. 

Projede Önerilen Yolların Toplam Maliyetleri 
(2015 yılı) aşağıda verilmektedir. 

Sonuç olarak:

Bu yatırım projelerinin gerçekleşmesiyle, doğa-
nın korunarak kullanılmasına, bölgenin kalkın-
masına, istihdamın artmasına, yaşam standar-
dının yükselmesine, göçün engellenmesine, 
bölgeler arasındaki sosyal kültürel ekonomik ve 
gelişmişlik düzeyi farklılıklarının giderilmesine, 
bölge kültürel zenginliğinin korunmasına, tu-
rizm merkezlerinde doğaya saygılı sosyal yaşam 
alanlarının oluşmasına ve ekonomik büyüklü-
ğün artmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir.
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  TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ’NİN
  DÜNYADAKİ SESİ

36 Ülkede Temsilcilikleri bulunan Türk 
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 

Birliği; yurt dışındaki çalışmaları ile ülkemi-
zin zayıf halkası olan lobicilik çalışmalarına 
katkıda bulunmuş ve bu konuda çalışma 
gösteren STK’ların içinde, Türk Dünyası 
Mühendisler ve Mimarlar Birliğimiz önde 
gelenlerden olmuştur. 

ABD’deki Demokrat Parti’nin önemli alt 
kollarından Etnik Koordinasyon Konseyi 
Başkan Yardımcılığı’na Türk Dünyası Mü-
hendisler ve Mimarlar Birliği ABD Ülke 
Temsilcimiz Ali ÇINAR’ın getirilmiş olması, 
Camiamız içerisinde büyük bir sevinç ve 
gurur vesilesi oluştururken, Amerika’da 
göçmen ve etnik gruplara yönelik çalışma 

TDMMB bünyesi içindeki 

temsilcilerimizin bulundukları 

ülkelerdeki etkinliklerini ve 

konumlarını yükseltmesi en büyük 

arzumuz ve hedefimiz olacaktır…

Yılmaz BATIBAY
TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi 

Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı
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ve projeler geliştiren bu konseye, ilk defa 
bir “Müslüman ve Türk”ün Başkan Yardım-
cılığı’na getirilmesi de ayrı bir önem taşı-
maktadır.

Sayın Ali ÇINAR’ın 2016 Kasım ayında ger-
çekleştirilecek seçimlerde anahtar rolünü 
üstlenecek olan etnik kökenli seçmenler-
den, partisi için oy istemesinin dışında göç-
men ve etnik grupların yoğunlaştığı eya-
letlerde belli programlarda aktif rol alması 
da bekleniyor. Çınar, Etnik Koordinasyon 
Konseyinde, İletişim Komitesinden Sorum-
lu Başkan olarak da Yönetim Kurulu Üyesi 
görevinde bulunmuş, Demokrat Parti’nin 
Başkan Aday Adayı Hillary Clinton’ın da bu 
toplantılara zaman zaman iştirak etmesi ve 
Sayın Ali ÇINAR’la mesaide bulunması da 
bizler için ayrı bir önem taşımaktadır.

Giderek küçülen dünyamızda mesafelerin 
kısaldığı ve iletişimin büyük önem kazan-
dığı bu günde; ülkeler arasındaki birlikte-
liğin ve beraberliğin temelinde, Sivil Top-
lum Kuruluşlarının çok büyük görevleri ve 
etkileri olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Bu duygu ve düşünceyle hareket eden 
birliğimiz, özellikle Türk Dünyası içindeki 
diğer Sivil Toplum Kuruluşları ve Ülke Tem-
silcileriyle birlik ve beraberliğin temellerini 

daha sağlam atmak adına Türk Dünyasın-
daki ülkelerde; Kurultaylar, Şehrengizler, 
Proje yarışmaları ihdas ederek, çok istenen 
bu güç birliğini öne çıkarmaya çalışmakta-
dır.

Yurtdışındaki bu etkinliklerimize Uluslara-
rası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği, Türk Dünyası 
Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı, Türk Üniversi-
teler Birliği ve Kafkasya Üniversiteler Birliği-
nin Bilim Heyeti Başkanlıkları, Türk Dünyası 
Akademisi Başkanlığı ve Avrasya İpekyolu 
Üniversiteler Birliği üyesi çok sayıdaki aka-
demisyenlerin bilimsel katkılarıyla gerçek-
leştirilmekte, Bilimsel oturumlara ilave ola-
rak çok sayıda poster sunum, Kültür sanat 
sergileri ve Türk Dünyası Müzik Topluluğu 
Konserleri de düzenlenmektedir.

Şehircilik Kurultaylarının somut bir gös-
tergesi olarak Bişkek Kurultayının bünyesi 
içinde, Bişkek şehrinin elli yıllık projeksi-
yonla rehabilitasyonu projesi için 150 000 
ABD dolar ödüllü Uluslararası Fikir Projeleri 
yarışması ile buna ilave olarak yine 50 000 
ABD dolar ödüllü Şehir ve Edebiyat konulu 
uluslararası şiir ve nesir yarışması yapılmış-
tır.
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Yapılan Kurultaylardaki ana hedef olarak, 
Türk Dünyası şehirciliği alanında yapılan 
planlama çalışmalarında köklü değişik-
liklerin zorunlu hale geldiği günümüzde; 
kentsel dönüşüm çalışmaları, yaşam ve 
mekân kalitesi yüksek, afetlere dirençli, 
iklime ve çevreye duyarlı, iyi hizmet su-
nan, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç-
larına cevap veren, sürdürülebilir, planlı 
ve çağdaş kentlere ulaşmak olmuştur. Bu 
nedenle Türk Kültürüne saygılı, kimlikli ve 
kişilikli şehirlerle çevreye ve mekâna ilişkin 
politikalar oluşturma, yeni mevzuat dü-
zenlemeleri yapma ve uygulamaların yü-
rütülmesini temin etmek üzere; düzenleyi-
ci, denetleyici, yönlendirici ve teşvik edici 
çalışmalar yapılmakta ve bu hedefi yerine 
getirmek ve kentlerimizi çevre dostu, ya-
şanabilir şehirlere dönüştürmek üzere, 
Türk Dünyası şehircilik karakterlerine ve 
mimarlık çizgilerine uygun kentsel dönü-
şüm uygulamaları devam etmektedir.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği Teşkilatının Türk Dünyası ve Akraba 
Topluluklarında Genel Sekreterlik statü-
sünde resmi teşkilat haline dönüştürülme-
si ve bu teşkilatlandırma çalışmalarına hız 
verilerek ortak çalışmaların yapılması ve 
ilgili ülkelerle resmi temasların başlatılma-
sı kararlaştırılmıştır. Ayrıca ve ivedi olarak; 
söz konusu çalışmaların bilimsel ortamda 
desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağ-
lanması amacıyla ihtiyaç duyulan ortak al-
fabenin oluşturulmasına, Türk Dünyası ve 
Akraba Toplulukları arasında mühendislik, 
mimarlık ve şehircilik alanlarında Türki-
ye Türkçesi ile eğitim veren Türk Dünyası 
Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Üniver-
sitesi’nin kurulmasına karar verilmiş olup 
bunun gerçekleşmesi için yoğun çalışma-
lar sürdürülmektedir.

Sözde Ermeni Soykırımı iddialarının 100. 
Yılı münasebetiyle milletimizin karşı kar-
şıya bırakılacağı haksız ithamların önüne 
geçmek amacıyla, tarihin doğru okunması 
ve anlaşılmasına ilişkin bilgilendirme top-
lantılarının yapılması, konuyla ilgili kitap 
ve dergilerin basımının gerçekleştirilme-
si, Kurultayın paydaşı olan üniversitelerle 
uluslararası panel, konferans ve sempoz-
yumlar yapılmış olması duyarlı sivil toplum 
kuruluşları ve üniversite rektörlükleri ile 
birlikte hareket etme kararı ile Ülkemizin 
geleceğini ilgilendiren bu çok önemli da-
vada Türk Dünyası Mühendisler ve Mimar-
lar Birliği en duyarlı çalışmayı sergilemiştir.

Kurultaylarla birlikte her yıl düzenli olarak 
yapılmakta olan Avrasya İnşaat ve Mimar-
lık Üniversiteleri Proje Festivalleri Finalleri-
nin dört yılda bir Mimar Sinan Uluslararası 
Proje Olimpiyatları ile birlikte dost ve akra-
ba Ülkelerde yapılması TDMMB dışarıdaki 
göstergeleridir.

2016 Kurultayının Türk Dünyası Mühendis-
ler ve Mimarlar Birliğinin Azerbaycan Ülke 
Temsilciliğini yürüten Azerbaycan İnşaat 
ve Mimarlık Üniversitesi Rektörlüğünün 
talepleri doğrultusunda Azerbaycan Cum-
huriyeti’nin başkenti Bakü şehrinde 2016 
da yapılacak Bakü Kurultayı da, arzu edi-
len bu beraberliğin büyük halkalarından 
birini teşkil edecektir. Bünyemiz içinde 
bulunan TDMMB Azerbaycan Temsilcimiz, 
Azerbaycan Milletvekilli Prof. Dr. Gülçöhre 
MEMMEDOVA da dost ve kardeş Azerbay-
can’da en büyük sesimiz olmaya devam 
etmektedir. Burada yapılması öngürülen 
Enerjide Mega Projeler Sempozyumu, Mi-
mar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları 
ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Sempoz-
yumu başlıkları teşkil edecektir.
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Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Bir-
liği’nin Avrupa’daki sesi 21-25 Aralık 2015 
Floransa / Avrasya Proje Festivalleri ile ger-
çekleşecek Türk Milletinin muasır medeni-
yetler seviyesine kazandırdığı ve Kıta Aşan 
Projeler olarak nitelendirdiğimiz aşağıda 
belirtilen büyük projeler Floransa’da sergi-
lenecektir:

•	 İstanbul’da Karadeniz’in Avrupa ya-
kasındaki Yeniköy ile Akpınar köyleri 
arasındaki alana, yıllık 150 milyon yol-
cu kapasiteli birbirinden bağımsız altı 
pistli olacak şekilde yapılmakta olan 
Üçüncü Havalimanı.

•	 İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e bakan 
kuzey tarafında yapımı devam eden, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ya da 
Üçüncü Boğaz Köprüsü.

•	 Gebze-İzmir Otoyolu Projesi dahilinde 
Marmara Denizi’nin doğusunda İzmit 
Körfezi’nin Dilovası Dil Burnu ile Altı-
nova’nın Hersek Burnu arasında yapıl-
ması planlanan ve tamamlandığında 
dünyanın en uzun açıklıklı dördüncü 
asma köprüsü olan İzmit Körfez Köp-
rüsü ya da İzmit Asma Köprüsü.

•	 İstanbul’un Avrupa ve Asya yakala-
rındaki demiryolu hatlarını, İstanbul 
Boğazı altından geçen bir tüp tünel-
le birleştiren 76 km lik bir demiryolu 
Marmaray Projesi.

•	 Temeli 26 Şubat 2011 tarihinde atılan 
Asya ve Avrupa yakalarını, deniz taba-
nının altından geçen bir karayolu tü-
neli ile birbirine bağlayacak Avrasya 
Tüneli.

•	 17 Ekim 2015 Tarihinde hizmete giren 
Asrın Projesi KKTC Su Temin Projesi, 
Toros Dağları’nın suyunun Akdeniz’den 

boru ile geçirilerek KKTC topraklarına 
taşınması işi olup, KKTC’ye yılda 75 mil-
yon m³ su ulaşacak ve 50 yıl boyunca 
kullanma ve içme suyu ihtiyacını karşı-
layacaktır. Dragon Çayı (Anamur, Mer-
sin) üzerinde yapılan Alaköprü Barajı’n-
da biriktirilecek su 23 km’lik boru hattı 
ile Akdeniz kıyısına getirilmiş, buradan 
80 kilometrelik asma boru ile Akdeniz’i 
geçip Kıbrıs’a çıkarılmıştır.

•	 Azerbaycan ile Türkiye’yi birleştirmeyi 
amaçlayan ve toplam uzunluğu olan 
826 km tarihi İpek Yolunu yeniden 
canlandırmış, Çin’den Londra’ya kadar 
kesintisiz ulaşıma yer verecek olan Ba-
kü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu.

Kazakistan Temsilcimiz, Amirlan KUSAİ-
NOV’un Türk-Kazak işbirliği için yaptığı 
çalışmalar da yüreğimizi kabartmaktadır. 
Kendisinin, Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği kurucuları arasında yer 
alan Kazakistan Devlet Başkanı Sayın Nur-
sultan Nazarbayev’e yakın konumda olma-
sı, Kazakistan’la olan münasebetlerimizi 
büyük ölçüde başarıya ulaştırmaktadır. 

Çok değerli ülke temsilcilerimizden; KKTC 
eski Başbakanlarından Sayın İrsen KÜÇÜK, 
Gugauzya eski Cumhurbaşkanı Sayın Mi-
hail Formuzal bizim ülke temsilcilikleri-
mizde hangi boyutta hizmet verdiğimizin 
birer göstergesi olmuştur. 

Bu tür çalışmalar, dünyadaki sesimizi daha 
etkin çıkarmasının yanında; gücümüzü ve 
hak ettiğimiz yeri, belirtmemiz açısından 
da büyük öneme haizdir.

TDMMB bünyesi içindeki temsilcilerimizin 
bulundukları ülkelerdeki etkinliklerini ve 
konumlarını yükseltmesi en büyük arzu-
muz ve hedefimiz olacaktır… 
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1. OTURUM

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birli-
ği (TDMMB) ile Giresun Üniversitesi’nin İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından ve üniver-
sitenin Türk Dünyası Araştırmalar ve Stratejik 
Araştırmalar Topluluklarının katkılarıyla düzen-
lenen; “Türkler ve Ermeniler” başlıklı panel, 26 
Mart 2015 Perşembe günü öğleden önce yapı-
lan açılış oturumu ile başlamıştır.

Güre Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salo-
nu’nda; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başlayan panel, TÜRKSAV Başkanı 
Sayın Yahya AKENGİN ve Giresun Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Aygün ATTAR’ın açılış 
konuşmalarıyla sürdürülmüştür.

Panele; Sayın Rektör Prof. Dr. Aygün ATTAR, 
DOKAP Başkanı Ekrem YÜCE, Panelistler, da-
vetliler ve üniversite akademik-idari personeli 
ile öğrenciler katılmışlardır.

 “TÜRKLER VE ERMENİLER” PANELİ YAPILDI

N. Ahmet KUŞHANOĞLU
TDMMB Ulaştırma Komisyonu Başkanı
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TÜRKSAV Başkanı Sayın Yahya AKENGİN ko-
nuşmasında; “Türk Milleti tarihinin hiçbir dö-
neminde hiç kimseye düşmanlık yapmamış, 
vahşet uygulamamıştır. Ancak her türlü iftiralar 
ve karalama kampanyalarıyla dünyada böyle 
bir algı ve kamuoyu oluşturma çabaları vardır.  
Bu çabalardan güç alan Ermeni diasporasının 
da odak hedefi hep Türkiye ve Azerbaycan’dır. 
Asılsız soykırım iddiaları bu kampanyalarla güç 
bulmaktadır. İşte biz, bu kampanyalara karşı bir 
dik duruş sergilemek ve bunun böyle olmadığı-
nı dünyaya anlatmak zorundayız. İddia edildiği 
gibi bir soykırım asla söz konusu olmamıştır ve 
Türk Milleti bu lekeyi asla kabul etmeyecektir. 
Ermeni iddiaları meselesine karşı ülkemizde 
yürütülen her türlü akademik, bilimsel ve siya-
si girişim önemlidir. Bu konuda özellikle Gire-
sun Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Aygün 
ATTAR’ın çalışmaları ve çabaları çok büyüktür. 
Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; Rektör Ha-
nımefendi Türkiye için Türk Dünyası için bir lü-
tufdur” diye konuşmuştur.

TÜRKSAV Başkanı Sayın AKENGİN’in ardından 
duygu yüklü bir konuşma yapan Sayın Rektör 
Prof. Dr. Aygün ATTAR ise; “Bugün çok önemli 
bir toplantıya ev sahipliği yapmanın heyecanı-
nı ve birbirinden değerli konukları ağırlamanın 
onurunu yaşıyorum. Ermeniler ve Türkler ko-
nusunda, sadece Türkiye’de değil dünyada da 
tanınan ve bilinen değerli konuklarımız bizleri 
bilgilendirecektir. Ben bu konuya girmeyece-
ğim. Ancak Sayın Başkanın da dikkat çektiği 
gibi; Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversiteler 
işbirliği ile önemli sorunların gündeme geti-
rilmesi ve muvaffak olunması noktasında öze-
leştiri yapmak istiyorum. Dünyada sivil insiya-
tiflerin önceliği ve önemi fazladır. Devlet eliyle 
yapılamayan bazı girişimler ve algılar demok-
rasinin gereği sivil girişimlerle başarılmak is-
tenmektedir. Çok geniş bir coğrafyanın ve bin-
lerce yıllık kültür birikiminin üzerinde yaşayan 
Türk Dünyası’nın çektiği sıkıntılar ve uğradığı 
haksızlıklarda, başta üniversiteler olmak üzere 
sivil toplum etkinlikleri ile anlatılmak zorun-
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dadır. Bugün Giresun Üniversitesi’nde, 30‘dan 
fazla ülkeden uluslararası öğrencilerimiz bu-
lunmakta ve bunların çoğu doğal olarak Türk 
coğrafyasından gelen öğrencilerimizdir. Tarihi 
boyunca hiçbir zaman eğilmeyen ancak birçok 
iftira ve haksızlığa uğrayan bu Milleti iyi anla-
mamız ve anlatmamız gereklidir. Bize düşen 
bundan sonra tüm imkanlarımızla bunu sağla-
mak için çaba göstermektir” diye konuşmuştur.

Konuşmaların ardından Türk Dünyası Mühen-
disler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri Sayın 
Dr. İlyas DEMİRCİ’nin oturum başkanlığında 
Panelin I. Oturumu başlamış, Oturumda; Sayın 
Prof. Dr. Mehmet SARAY ve Azerbaycan Millet-
vekili Sayın Prof. Dr. Musa QASIMLI konuşma ve 
sunumlarını yapmışlardır.

Oturumun ardından Prof. Dr. Mehmet SARAY, 
fuaye salonunda Türk Dünyası Araştırmalar 
topluluğu öğrencileri ile söyleşi de yapmıştır.

Panelin öğleden sonra yapılacak ikinci oturu-
mu öncesi öğle yemeği arası verilmiş, arada Sa-
yın Rektörümüz Prof. Dr. Aygün ATTAR ve pa-
nel katılımcıların Kafkas İslam Ordusu Meydanı 
Anıtını ziyaret etmişlerdir.Bu arada Ermenilerin 
Hocalı Soykırımı saldırıları sırasında okunan 
ve yarım kalan ezanın okunduğu caminin açıl-
masına ve Hocalı soykırımı’ nda şehit olanların 
ruhuna dua edilmiş, ardından Güre Yerleşkesi 
içinde inşa edilen cami ve Fen-Edebiyat Fakül-
tesi ile diğer birimleri gezilmiştir.

2. OTURUM

Panelin ikinci oturumuna Prof. Dr. Mehmet 
SARAY başkanlık yaparken panelistler; Anka-
ra Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ, Giresun 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Selçuk DUMAN ve Türk Dün-
yası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Dış İlişkiler 
Komisyonu Başkanı Yılmaz BATIBAY konuşma 
ve sunumlarını yapmışlar, Panel plaketlerin 
takdim edilmesi ve Devlet Konservatuvarı öğ-
rencilerinin müzik ve dans gösterisi ile sona 
ermiştir.

Dergimiz baskıya girmeden önce “Sözde Ermeni 
Soykırımı iddiaları ”na karşı uluslararası  alanda 
aktif girişimlerde bulunan Sayın Doğu Perin-
çek’in, Strazburg’da AİHM Büyük Daire’sinde 
görülen “Ermeni soykırımı” temyiz davasını ka-
zandığı öğrenilmiştir. Yapılan son duruşmada 
açıklanan karara göre ; “Ermeni soykırımı iddi-
aları”nı reddetmek suç olmaktan çıkmıştır. 
Kararın, Avrupa’da “Ermeni soykırımı iddiaları”nı 
kesin olarak tanıyan ülkelere darbe olduğu vur-
gulanmaktadır. Çünkü AİHM’nin verdiği bu nihai 
karar, 42 Avrupa Konseyi üyesi devleti doğrudan, 
diğer devletleri ise uluslararası hukuk açısından 
bağladığı öğrenilmiştir. Böylece “Ermeni soykırım 
iddiaları”, “Yahudi soykırımı” gibi bilimsel kesin-
likle değerlendirilemeyecektir. 

Sayın Doğu Perinçek, “Ermeni soykırımı em-
peryalist bir yalandır” dediği için yargılanmış,  
İsviçre’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
10. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünü ihlal 
ettiğinin vurgulandığı karar, 7’ye karşı 10 oyla ve-
rilmiş olup ayrıca 1915 olaylarının Yahudi Soykırı-
mı’yla benzetilmeyeceğine vurgu yapılmıştır.

Sayın Doğu Perinçek’in İsviçre’de 2005 yılında 
verdiği konferanslarda, “Ermeni soykırımı em-
peryalist bir yalandır” demesi üzerine bu ülke 
yargısınca “ırkçı ayrımcılık” gerekçesiyle cezaya 
çarptırılmış, AİHM ise ‘ifade özgürlüğü’ vurgusu 
yaparak İsviçre’yi haksız bulmuş, bunun ardın-
dan İsviçre Hükümeti’nin talebi üzerine temyiz 
süreci başlamıştır. Bu konuda İsviçre mahkeme-
lerinde yargılanmış ve çeşitli cezalara çarptırılan  
Sayın Doğu Perinçek, konuyu AİHM’ne götürmüş,  
AİHM 2. Dairesi’nin, 27 Aralık 2013 tarihinde ver-
diği kararda, İsviçre mahkum edilmiştir.

Karara göre;

•	 1915 olaylarının niteliği tartışmalıdır. Bu 
konuda alınmış bir yargı kararı yoktur.

•	 Bu açıdan da 1915’de yaşananlar, 2. Dün-
ya Savaşı’nda yaşanan Yahudi soykırı-
mından farklıdır.

•	 Konu, tarihçilerin tartışmaları gereken 
ve tartışmakta oldukları bir husustur, 
dolayısıyla bu konuda parlamentolar ve 
mahkemeler karar veremez.
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•	 1915 olaylarının “soykırım” olarak ni-
telendirilemeyeceğinin savunulmasını 
yasaklamak ve bunu cezalandırmak, dü-
şünce özgürlüğüne aykırıdır. Bu tür ya-
saklamalar ve cezalandırmalar AİHS’nin 
17. maddesi kapsamında değerlendirile-
mez.

İsviçre Hükümeti bu karara karşı AİHM Büyük Da-
iresi nezdinde itiraz etmiş, 28 Ocak 2015 tarihinde 
Strazburg’da AİHM Büyük Dairesi’nde yapılan du-
ruşmaya Sayın Doğu Perinçek, Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti ile İsviçre ve onun safında Erme-
nistan Hükümeti temsilcileri katılmıştır. 

AİHM Büyük Dairesi, 9 Temmuz 2015 günü Sayın 
Doğu Perinçek’in de hazır bulunduğu duruşma-
da nihai kararını vermiştir. Karar, Strazburg’da 
yapılan duruşmada 15 Ekim 2015 tarihinde  dün-
ya kamuoyuna açıklanmış olup bu karar göre; 
İsviçre ve Ermenistan’ın kaybettiği, “Ermeni soy-
kırımı iddiaları”nı reddetmenin fikir özgür-
lüğü kapsamında değerlendirildiği,  böylece 
Ermeni olaylarının “Yahudi soykırımı” gibi 

bilimsel kesinlik taşımadığı tescillenmiştir. 

AİHM’in vereceği bu nihai karar, 42 Avrupa Kon-
seyi Üyesi Devletini doğrudan, diğer devletleri 
ise uluslararası hukuk açısından bağlayacağı 
düşünülmektedir. Karara göre:  “Ermeni soy-
kırımını tanıma” kararı alan devletler, bu 
parlamento kararlarını geri almak zorunda 
kalabilecekleri ve mevzuatlarında “Ermeni 
Soykırımı’nı İnkar”ı suç kabul eden ve ceza-
landıran devletlerin, mevzuatlarını değiştir-
mek durumunda olabilecekleri,  yine 1915 
olaylarını ders kitaplarında “soykırım” ola-
rak niteleyen devletler, müfredatlarını buna 
göre değiştirip, düzeltmek zorunda kalabile-
cekleri söz konusu olabilecektir.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Ca-
miası, bu kararla sözde soykırım iddialarının so-
nunun geldiğini ve ülkemizin sırtına yüklenmeye 
çalışılan kambur, iftira ve çamurdan kurtulmuş 
olmasını büyük bir sevinçle karşılamıştır. Camia-
mız bu konuda emeği geçen herkese sonsuz şük-
ranlarını sunmaktadır.
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 TÜRK ŞEHİRCİLİĞİNDE YENİ UFUKLAR

Şehirleşme kendini yenileyen bir süreç ve ta-
rihsel bir gerçekliktir. Yakın zamanda birçok 

tanımda olduğu gibi şehirleşme veya şehircilik 
anlayışında da değişim ve dönüşümlerin oldu-
ğunu görmekteyiz. Bizleri bu değişime zorlayan 
hem gelişimin kendisi hem de nüfus artışı ile bir-
likte görülen teknoloji, enerji gereksinimi gibi çe-
şitli problemlerdir. Kimi zaman bu problemlerin 
çözümünde bazı toplumların başarılı olduklarını 
görsek de çoğu zaman bazı sorunlar sarmalını 
da beraberinde kavram olarak eklediklerini gör-
mekteyiz. 

Şehircilik ve şehirlilik kavramının içini gerek teo-
ride gerekse pratikte dolduruyor olmamız, so-
runun kaynağının planlama eksiklikleri ve disip-
linler arası koordinasyon eksikliğinin olduğunu 
kavrıyor olmamız olumlu gelişmelerdir. Kültürel 
ve sosyal düzeyde üretilmeye çalışılan çözümler, 
ekonomik büyümeyle birleştirilmelidir.

Murat SARAÇYAKUPOĞLU
TDMMB Genel Sekreter Yrd.
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Gelişim olarak adlandırılabilecek süreçlerden 
sonra bazı kavramsal sorunların daha geniş bir 
hareket alanına kavuştuğunu görüyoruz. En ba-
sit haliyle enerji gereksinimi; her geçen gün şehir-
leşme çabamızın bir parçası olurken çevresel fak-
törler de bu sorunların bir parçası haline gelmeye 
başlamıştır. 

Şehirlerimizin taşıdığı insan yükü oranında sa-
nayileşmesi, şehirleşme ve şehirlilik kültürünün 
çok hızlı gerçekleşmesi gerekmektedir. İlerleme 
aksında yürümemizin en zorlu aşaması da budur.

Son zamanlarda “Akıllı Şehirleşme” kavramı da 
hayatımıza girmeye başladı. Teknik hareketlilik 
kabiliyeti alabildiğine gelişmekte iken, sadece 
kavramların dönüşmesi beklenemezdi tabi ki. 
Akıllı yollar, akıllı yapılar, akıllı şehirler…  Tamamı 
organize olmakla eşdeğer kelimeler. Bir bütün ol-
mak, tüm imkânları birlikte ve maksimum verim-
lilikle kullanmak ve hatta buna insan kaynağını 
ve uyumluğu eklemek de olguyu tamamlamak 
açısından yerinde olacaktır.

Tarihimize baktığımızda göçebe olmamızın yanı 
sıra, yaşadığımız coğrafyalarda yüksek bir şehir 
kültürüne sahip olduğumuzun da belgeleri mev-
cuttur.

Sert ve acımasız iklim kuşağında yer alan toprak-
larda kurulmuş olan birçok şehrin bugün kalıntı-
larını bile bulmak mümkün değilken Semerkant, 
Taşkent, Buhara (Özbekistan), Oş (Kırgızistan) ve 
Alma Ata (Kazakistan) gibi binlerce yıllık tarihe 
sahip, sürekli kendisini yenileyen büyük kentlerin 
yanı sıra birçok büyük şehrimiz de yüksek mede-
niyetin izlerini taşımaktadır.

Yüksek yaşam kalitesinin göstergesi olan içme 
suyu sisteminin kurulduğu, şehirlerin temel ih-
tiyacı olan suyun belirli bir sistem içinde kente 
getirildiği, yazın sıcak iklim şartlarında bu su ka-
nallarından hiç aksamadan kentin su ihtiyacını 
karşıladığı şebeke sistemleri medeniyet tarihinin 
en önemli eserleri arasındadır.

Şehirleri birbirine bağlayan İpek Yollarınında can 
ve mal güvenliği sağlanmış ve her daim bu yollar 
açık tutulmuştur. 

Geçmişte oluşturduğumuz şehirlilik kültürünün 
dayandığı vakıf kurumlarının benzerlerini yeni-
den canlandırmalı bu sayede yüksek bir şehir 
ahlakını yeniden hakim kılmalı, sivil toplum ör-
gütlenmesi anlayışının kalbine yerleştirmeliyiz. 
Tarımdan, hayvancılığa, sanayi, bilim ve teknolo-
jiye kadar birbirini tamamlayan her türlü bilim ve 
teknoloji unsurunu ekolojik çevre içinde koruyan 
ve yaşatan ortak bir medeniyeti hep birlikte kur-
malı ve yaşatmalıyız. Geçmişimize, inancımıza ve 
yüksek medeniyet kabiliyetimize yakışan davra-
nış da bu olacaktır.

Geçmişe ait yüksek niteliklerimiz bize gelecekte 
daha büyük medeniyetler oluşturma yönünde 
örnek olacak ve güç katacaktır. 

Son 13 yılda gelmiş olduğumuz siyasi süreci ve 
istikrar ortamını ise stratejik bir nokta “kırılma 
noktası” olarak okumalıyız. Teknik, sosyolojik, 
ekonomik gelişimin, kültürel bir yoğrulmayı hem 
zorunlu kılmakta hem de bir imkân olarak sun-
duğuna şahit olmaktayız. Bu aşamada etkili ve 
muhatap olan herkese hayati görevler düştüğü 
ortadadır. Özellikle sivil toplum kuruluşlarına ve 
bilim yuvaları olan üniversitelere.
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Ülkemizin 2023 vizyonu dâhilinde belirlenmiş 
“Dünyanın en büyük 10 ekonomisi” arasına gir-
me hedefi ancak ve ancak sorunları minimize 
edilmiş, hizmet verebilirliği üst düzeye çıkarılmış 
ve hayat standartları arttırılmış insanların içeri-
sinde yaşadığı mekânların oluşturulması ama-
cıyla kurumlar ve kuruluşları arası entegrasyonu 
tamamlanmış, şehircilik ve şehirlilik olgularının 
yarattığı sorunların minimize edildiği, ulaştırma 
sisteminin yaygınlaştırıldığı ve konfora kavuştu-
rulduğu, ulaştırma-altyapı-ekonomi-şehir-enerji 
çokgeninin taşlarının yerine oturtulması ile ger-
çekleşebilecektir.

Şehircilik ve şehirlilik algısının başta ihtisas sa-
hibi kurum ve kuruluşların, üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşlarının, sonrasında ilgili, yetkili ve 
uzman herkesin katılımıyla, teknik ve ekonomik 
imkânlarında birleştirilmesi suretiyle altyapı, üst-
yapı, hizmet ve işletim aksında azami ölçülere 
çıkarılarak ilerletilmesi gerekmektedir. 

Anadolu’nun birçok iline, görülmemiş düzeyde 
yapılan yatırımlar, şehirlerimizin insanlarımıza 
sunduğu imkânlarının çeşitlendirilmesini, şehrin 

potansiyelinin ortaya çıkarılmasını, üretimin ve iş 
imkânlarının artmasını sağlamaktadır. Özgün ve 
kimliği olan şehirler doğmaktadır. Kaliteli ve bö-
lünmüş yollar ile birlikte, yüksek hızlı ve konforlu 
demiryolları başta olmak üzere, havacılık alanın-
da da yapılan nitelikli yatırımlar ilk etapta şehir-
lerin birçok alandaki kapasitesinin artırımında 
önemli rol oynamakta ve aynı zamanda altyapı 
standartlarını yükseltmektedir. Bu yatırımlar, tari-
hi ve akrabalık bağları olan ülkelerle olan ilişkileri 
de güçlendirmektedir.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği 
olarak bu minvalde Türk Cumhuriyetlerle her 
daim işbirliği içerisinde olmaya gayret etmekte-
yiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu yolda 
ilerleyeceğiz. 

Kısa vadede öncelikli olarak 3 ana konu üzerin-
de durmaktayız. Bunlardan en önemlisi İl Bankın 
faaliyetlerinin, belediyecilik anlayışının fazla geliş-
mediği kardeş ülkelere götürülmesidir. 

Büyük ve faaliyet kapsamı geniş bir kurum olan 
İlbank’ın konusu olan kanalizasyon, içme suyu, 
arıtma tesisi gibi altyapı işlerinde kardeş ülkelere 
kredi ve danışmanlık desteğini verebilmesi için ilk 
adım atılmıştır. İlbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ile 
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ara-
sında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Protokol-
de hukuki altyapıların hazırlanması ve ilgili ülkeler 
ile işbirliği protokollerin yapılması kararlaştırılmış-
tır. Aynı zamanda Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği (TDMMB)’nin üyesi olduğu ülke-
lerde düzenleyecekleri ortak faaliyetlerin kamuo-
yuna duyurulması, tarafların bilgi temininde ko-
laylık sağlamları, diğer ülkelerin İlbank A.Ş. Genel 
Müdürlüğü faaliyet konularındaki birikimlerini 
öğrenmeleri, karşılıklı tecrübe alışverişine yöne-
lik çeşitli eğitim programları ve sempozyumların 
düzenlenmesi, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlü-
ğü’nün faaliyet gösterdiği alanlarda başta şehir-
cilik ve altyapı konuları olmak üzere, verimlilik ve 
etkinliğin arttırılmasına yönelik olarak diğer ülke-
lerin idari yapılanmasının öğrenilmesi konusun-
da işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.



İpek Yolu Medeniyetleri 108 İpek Yolu Medeniyetleri109

Diğer ana konu ise günümüz dünyasının ve Türk 
Dünyasının en önemli sorununun enerji olduğu-
nun bilinci ile bilgi transferini ve paylaşımını ger-
çekleştirecek, enerjiye dayalı tartışmaların, konfe-
ransların ve sempozyumların yapılacağı ve Türk 
Dünyasından ilgililerin katılımının sağlanacağı bir 
zirvenin Bakü’de gerçekleştirilmesinin gayreti içe-
risinde olacağız.  

Ayrıca 2016 yılında Azerbaycan’da kurultay ve çe-
şitli etkinliklerin düzenlenmesini de planlamakta-
yız.

Üçüncü ve son olarak 2016 yılında TÜRKSOY ve 
TDMMB tarafından bir Türk Şehri kültür başken-
ti olarak seçilecektir. Bu yönde çalışmalarımız da 
devam etmektedir.

2014 yılında Kırgızistan’da yapılan “Bişkek şehri 
şehir rehabilitasyon proje” yarışmada 150.000$ 
ödül dağıtılmıştır. Mimar Sinan Proje Olimpiyat-
ları kapsamında ise 2012 ve 2016 yılı galiplerinin 
yarışması ve olimpiyatlarda dereceye giren öğ-
renciler için Türkiye‘de 2 ay Türkçe kursu verilme-
si sonrası 2 haftalık bir teknik gezi yapılabilmesi 
için çalışmalarımızda devam etmektedir. Kıta 
Aşan Projeler yarışmasının yapılması da planları-
mız arasındadır.  

 Türkçe ve lehçelerini konuşan ülkelerin katıldığı 
“Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik çalışmaları-
nın, Asya ve Avrupa Coğrafyasında medeniyetle-
rimizin yeni ufuklara açılmasına vesile olmasının 
yanı sıra, aramızdaki kardeşlik duygularını geliştir-
diği, bilgilerimizin ve tecrübelerimizin birleştirildi-
ği, Türk Dünyası Şehir Kültürüne yeni ufuklar aç-
tığı, ortak aklın ürünü büyük düşüncelerin ortaya 
çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz.

Kurultaylarda alınan kararlar sonrası “Türk Dün-
yası ve Akraba Toplulukları arasında Kimlikli ve 
Kişilikli Şehircilik standartlarının oluşturulması” 
ve “Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Çevre 
ve Şehircilik Bakanları Konsey toplantılarının ya-
pılması” güçlü bir siyasi iradenin varlığını göster-
mektedir.
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  TÜRK DÜNYASINDA MİLLİ İRADE MESELESİ ÜZERİNE

1986 Aralık ayında Sovyet Kazakistanı’nın 
başkenti Almatı’da gerçekleşen ve tari-

he “Jeltoksan olayları” olarak geçen hareket, 
1990’da Bakü’de Azadlık Meydanı’nda top-
lanan ve hiçbir irade karşısında dağılmayıp 
Kızılordu tanklarına göğüs geren milyonlar, 
Kıbrıs’ta EOKA militanlarının baskı ve yıldır-
malarına karşı sınırlı imkânla direnişe geçen 
mücahitler, hücrelerde, zindanlarda tek başı-
na bir imparatorluğa karşı yürüyen Mustafa 
Cemiloğlu, Türkiye’nin yanı başında kimliği 
ayaklar altına alınan Rumeli Türkünün bay-
rağını şerefle toprağa sançan merhum Sadık 
Ahmet, Bulgaristan’da Jivkov zulmünden ko-
alisyon ortaklığına giden başarılı yolun yılmaz 
savaşçıları…

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

M. Akif ERSOY

Prof. Dr. Aygün ATTAR
Giresun Üniversitesi Rektörü
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Bazen Türk Dünyasında milli iradenin geçirdi-
ği hayati evreleri anlamakta, özümsemekte, 
değerlendirmekte eksik kalıyoruz. Yaşadığı-
mız tarihin ne denli önemli kırılma noktaları 
içerdiğini, siyasal hayatın keşmekeşi içerisin-
de yeterince fark edemiyoruz. Yukarıda ha-
tırlattığımız olaylar ve kişiler, son 30-40 yılın 
tarihine damga vurmuş, ancak yaşadıkları ve 
yaşandıkları dönem içinde değerleri anlaşıla-
mamış örneklerdir. 

Milli irade, milletin isteği demektir. Bu isteği 
gerçekleştirme gücüne ise egemenlik denir. 
Egemenlik, iç ve dış boyutları olan, kökleri 
(siyaset literatürü itibariyle) 1648 Westphalia 
düzenine ve 1789 Fransız Devrimine götürü-
len devletin varlığının sine quanon’u, olmaz-
sa olmazıdır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, modern çağın 
uzunca bir süresince Türk dünyasının yega-

ne egemen ve bağımsız devleti olarak varlık 
göstermiştir. Şükür ki, Sovyet İmparatorluğu-
nun dağılması ile çok devletli bir millet olmak 
aşamasına erişilmiş, belki de, Gaspıralı’nın 
“dilde işte ve fikirde birlik” idealine bir adım 
yaklaşılmıştır. Rejimleri ne olursa olsun, ege-
men ulus devletler düzeninin sürdüğü bir 
siyasal dünyada, kendi bayrağı altında varlık 
sürdüren 7 Türk devletine sahip olmak Türk 
milleti için büyük bir nailiyettir. Bu devletler-
de milli irade kavramının değerlendirilmesi 
ile henüz bağımsız olmayan muhtar, özerk, 
otonom vb. Türk topluluklarındaki milli irade 
meselesinin değerlendirilmesi arasında bu 
bakımdan önemli fark mevcuttur. Keza, her-
hangi bir otonominin söz konusu olmadığı, 
ancak çok büyük demografik, kültürel, siyasi, 
ekonomik varlığa sahip olarak başka ulusların 
egemenliği altında yaşayan Türk toplumla-
rının varlığı da unutulmamalıdır. Şüphesiz ki 
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Türklük adına hürriyeti katiyen mevcut bulu-
nan öncelikli Türk toplulukları bağımsız dev-
lete sahip olanlardır. Bunlar açısından ise, milli 
iradenin demokratik yansıması yahut tecellisi 
bakımından değerlendirmelerde bulunmak 
mümkündür.

Türkiye çok partili siyasal hayata dünyanın 
çok büyük bir kısmından daha erken geçmiş 
bir Cumhuriyettir. Parlamenter rejim ile idare 
olunan, demokratik seçimlerin genel ve yerel 
düzeyde başarıyla uygulandığı ve sonuçların 
demokratik olgunlukla karşılandığı bir biri-
kim öyle veya böyle elde edilmiştir. Askeri 
müdahaleler ve sonuçları Türk siyasal hayatı-
nın ana akımlarını temsil eden tüm partiler ve 
hareketler tarafında demokrasiye vurulmuş 
darbeler olmanın yanında ülkeyi gerileten 
yahut ilerlemesini sekteye uğratan dönemler 
olarak nitelendirilmiştir. Bu konuda genel bir 
mutabakatın varlığından söz edilebilir. Milli 
iradenin ortaya çıkmasında elbette demok-
ratik seçimler önemli birer göstergedir. Bu-
nunla birlikte, sandığın demokrasinin yegane 
ölçüsü olduğunu da kimse ileri süremez. Hür 
ve çok partili / adaylı seçimler yanında, se-
çimlere giden süreçlerde devlet imkânlarının 
adil kullanımı, sermayenin ve gelirin adil da-
ğıtılması, medya ve propaganda imkânlarının 

kullanılmasında yarışın adaleti gibi pek çok 
husus objektif olarak değerlendirilmelidir. 

Her şeye rağmen Türkiye, 1991’de bağımsız-
lığını kazanan diğer Türk dilli devletlerle kı-
yaslandığında daha fazla birikime, benzer de-
mokrasi kaygıları olan Batı memleketlerinin 
siyasi tecrübeleriyle daha fazla müşterekliğe 
sahip olarak ayrıcalıklı bir mevkide bulunur. 
Ancak siyasetin dili ve tarafgirliklerdeki aşı-
rılıklar gibi pek çok husus zaman zaman bu 
avantajı gölgelemekte ve milli iradede bir tür 
gerilemeye yol açmaktadır. Yine, terörizmin 
bir araç olarak kullanılması da bizatihi milli 
iradeyi hedef alan stratejinin ürünüdür.

Unutulmamalıdır ki Türkiye, 1990’lı yıllarda 
Türk dünyasının bağımsızlıkla kucaklaştığı, 
yüzünü Anadolu’ya dönen milyonların milli 
egemenlikle tanıştığı o günlerde, Ortado-
ğu’nun ve hatta dünyanın en büyük terörist 
örgütlerinden biri ile yoğun bir mücadele sür-
dürmek zorunda kalmıştır. Bu dönem, Hazar 
havzasında büyük enerji yatırımlarının ve an-
laşmalarının oluşmaya başladığı, bu devletle-
rin eski patronaj merkezi olan Moskova’dan 
sadece hukuken değil fiilen ve gerçek mana-
da bağımsızlaşmaya çabaladıkları, keza kendi 
içlerinde yahut komşu devletleriyle muhtelif 
etnik, dini, teritoryal sorunlar tecrübe ettikle-
ri bir dönemdir. Türkiye madden ve manen 
kaynaklarının önemli bir kısmını bu mücade-
leye hasretmek ve art alanı ya da yakın çev-
resi olarak okuyabileceği bu coğrafyadaki 
gelişmeleri mevzi kalıp takip etmek zorunda 
kalmıştır. Her şeye rağmen kültür ve ekonomi 
başta olmak üzere muhtelif enstrümanlarla 
sahada bayrak göstermeyi de becermiştir. 
Yine de arzu edilen kalıcı siyasal altyapının 
inşası noktasında ciddi eksiklerle 21. Yüzyıla 
girilmiş olduğunu da unutmamak gerekir. Bu 
noktada, Türk dünyasında milli iradeye ilişkin 
dertlerin, sıkıntıların önemli bir neden teşkil 
ettiğini de görmeliyiz. 
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Kazakistan ve Özbekistan’da her ikisi de 
yüksek devlet tecrübesine malik olan ancak 
birbirleriyle de tam olarak örtüşmeyen iki 
Asya tipi lider mevcuttur. Ulus inşası sürecin-
de Kazakistan, başkentini taşımak, ülkedeki 
demografik dezavantajı (Etnik Kazak Türkü 
nüfusun dışındaki unsurların, özellikle de 
Rusların yüzdesel büyüklüğü) azaltmak, yeni 
yetişen nesle tarih şuuru aşılamak, Rusya ve 
Batı arasında (buna kısmen Çin de dâhil edi-
lebilir) denge siyasetini izlemek gibi başarıları 
olmuştur. Ancak çok partili siyasal hayat nok-
tasında fazla bir ilerleme sağlandığını iddia 
etmek mümkün değildir. Milletin iradesinden 
söz edebilmek için elbette asgari şart milletin 
var olmasıdır. Diğer bir deyişle Milletin millet 
olma fikrine ve ruhuna sahip olmasıdır. Bu ba-
kımdan Kazakistan çok önemli adımlar atıştır. 
Özbekistan’da ise daha küçük bir coğrafyada 
daha büyük bir nüfusla ulus inşa süreci devam 
etmektedir. Her iki ülkede de parlamentonun 
güçlenmesi ve renklenmesi, güvenlik ve hür-

riyet denkleminin gözetilmesi yarınlara daha 
büyük umutlarla yürüyebilmenin kıymetli ba-
samakları olacaktır. Bu bakımdan toplumun, 
liderler, düşünürler, yazarlar, sanat adamları 
ve bizatihi devlet teşkilatı tarafından sağlıklı 
bir demokrasiye geçişe hazırlanması gerek-
mektedir. Özbekistan açısından, güneyinde-
ki istikrarsızlık alanları (Afganistan ve kısmen 
Tacikistan) bu konuda daha hassas olunması 
gereken bir tablo sunmaktadır.

Türk dünyasının en büyük parçalarından birini 
oluşturan İran Türklüğü başlı başına bir kate-
gori olarak milli irade perspektifinden analiz 
edilmelidir. İran Milli Meclisi’nin, hükümetin 
ve Cumhurbaşkanının varlığına rağmen bu-
gün İran’ın çok partili, demokratik bir rejime 
sahip olduğu söylenemez. Rejim bölgesel ve 
küresel düzeyde güvenlik perspektifine daya-
lı ve aşırı duyarlı bir rejimdir. Rejimin teokratik 
niteliği dahi güvenlik algısının yanında ikincil 
kalmaktadır. Bu nedenle milletin iradesinin 
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ülkenin yönetimine yansıması noktasında 
merkezinde Rehberlik bulunan rejimin sert 
çekirdeğinin kontrol araçları ve filtreleri ana 
işlevi görmektedir. Muhalefet, reform gibi 
kavramların başka ülkelerdeki muadilleriyle 
örtüşmediğini herkes bilir. 

Bunun yanında İran Anayasasının İran’da yaşa-
yan farklı milletlere anadillerinde eğitim hakkı 
tanıyan 15. Maddesinin hilafına, rejim ülkenin 
(en ılımlı tahminle) ikinci büyük toplumu olan 
Türk milletinin anadilinde eğitim hakkını icra 
etmemektedir. İran Türklerinin ana gövdesini 
oluşturan Azerbaycanlılar, muhtelif yollarla 
hak taleplerini dile getirmesine rağmen bu 
talep karşılık görmedikçe, İran Türklüğünde-
ki rejim karşıtı duygu ve hareketler giderek 
etnikler arası bir husumete dönüşme potan-
siyeline yol almaktadır. Hak talebi meselesi, 
tabiatı gereği milleti diri ve uyanık tutan bir 
meseledir. İran’da Türk milletinin sosyal ve 
siyasal algı, Türk dünyası konularına ilgi, Tür-
kiye’nin geleceğine ilişkin kaygı umut ve bek-
lenti seviyesi belki bütün Türk dünyasında en 
ileri düzeylere ulaşmıştır.   Tahran, dünyada 
Türk nüfusun en fazla bulunduğu şehirler 
arasında ilk üçte yer alır. Türkçe ile her işinizi 
halledebildiğiniz bir Ortadoğu metropolü-
dür ancak bunu Türkiye toplumu dâhil Türk 
dünyasının büyük kısmı bilmemektedir. İran 

Türklerinin Horasan, Türkmensahra, Kaşkayi 
unsurları ile birlikte, isteklerini ve beklentileri-
ni karşılamaya matuf siyasal adımlarını ancak 
daha demokratik bir İran’da atabileceklerini 
söylemek mümkündür. Türkiye ve Azerbay-
can’ın ve İran ile ilişkilerinde karşılıklı anlayışa 
dayalı işbirliği zeminleri, İran Türklerinin hak 
ve çıkarlarına da hizmet edebilir. Ancak bu 
noktada İran’ın özellikle Karabağ’daki Ermeni 
işgali, Türkiye’nin PKK terörü ile mücadelesi 
gibi kilit konularda aynı istikamette hareket 
etmesi önem taşımaktadır. 

Türkiye için sadece Türk dünyasının bir par-
çası olmak bakımından değil, bunun yanında 
Doğu Akdeniz güvenliği, enerji ve enerji nakil 
hatları güvenliği gibi kritik boyutlar bakımın-
dan da önemi her geçen gün artan KKTC’nin 
yahut Kıbrıs Türklüğünün de milli iradesi 
“milli egemenlik” bağlamında değerlendiril-
melidir. GKRY’nin AB tarafından Kıbrıs’ın ta-
mamını temsilen ve AB müktesabatına aykırı 
olarak tam üye yapılması sonrasında çözüm 
adı altındaki tüm çabalar Kıbrıs Türkü’nün 
milli egemenliğinin yok edilmesi üzerine 
inşa edilmiştir. Bu çabalar Türk dünyasının 
kahramanlarından merhum Rauf Denktaş’ın 
safdışı bırakılması yahut itibarsızlaştırılması 
yönündeki kampanyalarla başlayıp, “Biz Kıb-
rıslıyız, KKTC’li değil” demek noktasına kadar 
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ilerletilmiştir. Bu nedenle Kıbrıs Türkünün 21. 
Yüzyılda haysiyetle yaşaması milli iradenin 
yeniden tesisi, egemenliğin yeniden inşası ile 
mümkün olabilecektir. İskenderun Körfezine, 
Arap-İsrail uyuşmazlığı coğrafyasına, Suri-
ye krizine, Lübnan’a ve hatta iç karışıklıklara 
gebe olan Mısır’a hakim bir jeopolitiğe sahip 
olan bu müstesna adadaki gelişmeler artık 
Türkiye bakımından güvenlik perspektifiyle 
yeniden ele alınmalıdır.

Azerbaycan’ın bağımsızlıktan bugüne kadar 
ekonomik, diplomatik, sosyal sahalarda bü-
yük mesafe kat ettiği yadsınamaz bir gerçek-
liktir. Ancak Azerbaycan’da halen sağlık, eği-
tim, sosyal hizmetler, gelir dağılımında adalet 
ve demokrasi konularında alması gereken 
önemli bir mesafe bulunmaktadır. 10 milyo-
na yaklaşan nüfusu ile Güney Kafkasya’nın en 
büyük devleti olan bu hidrokarbon zengini 
Hazar kıyısı devleti, Türkiye için Türk Dünya-
sı’nın kapısı olup, Türk dünyasına yönelik siya-
sette başarının birincil ölçütü durumundadır. 
Azerbaycan halkının ihtiyaç ve beklentileri 
kısa sürede çevresel etkiler doğurabilmekte, 
zira ülke nüfusu dinamik ve dışa açık bir ya-
pıya sahip bulunmaktadır. Spor, sanat, edebi-
yat gibi sahalarda kendine özgü bir ayrıcalıklı 
mevkie de sahiptir. Gerek Ortadoğu, gerekse 
Kuzey Kafkasya-Rusya, Karadeniz havzalarına 
komşu bir konumdadır. Siyaseten de bu hav-
zalardan etki almakta ve etki sunmaktadır. 
Ülkede başta gelir dağılımında adalet olmak 
üzere, ekonominin büyük ölçüde petrol ve 
gaz merkezli olması ve alternatif üretim sek-
törlerinin görece zayıflığı, Bakü ve diğer şehir-
ler arasında nüfus ve gelişmişlik bakımından 
mevcut bulunun seviye farklılığının boyutu, 
çeşitli kamu hizmetlerinden faydalanma ko-
nusundaki adaletsizlikler gibi hususlar ilke 
akla gelen dezavantajlardır. Ancak elbette en 
büyük yara Karabağ işgali ve buna bağlı so-
runlardır. Karabağ’dan ve bugünkü Ermenis-
tan’dan göç etmiş olan ve bugün sayıları bir 

buçuk milyon civarında olan insanlar esasen 
iradeleri işgal yoluyla ortadan kaldırılmış in-
sanlardır. Azerbaycan hükümetleri bugüne 
kadar bu insanların işgal altında bulunan il, 
ilçe ve köyleri adına (Azerbaycan’ın işgal al-
tında olmayan muhtelif yerlerinde) oluşturul-
muş seçim çevrelerinde demokratik haklarını 
kullanmalarını sağlamışsa da, hiçbir şey Kara-
bağ’da işgale son verilmesi ve yeniden Türk 
varlığının tahkimatı gerekliliğini ortadan kal-
dırmamaktadır.

Türk Dünyasının Ortadoğu’daki en önemli iki 
varlığı olan Suriye ve Irak Türkmenleri, milli 
iradeleri hayati risk ile karşı karşıya bulunan 
ve Arap Baharı sürecinin en büyük mağdur-
ları olan toplumlardır. Tahminler ve bilgiler 
muhtelif olsa da toplamda 5 milyondan az 
olmayan bu kitle, bu süreçte milyonlarca in-
sanının ülke içinde ve ülke dışında (başta Tür-
kiye olmak üzere) göçmen, sığınmacı, mülteci 
durumuna düşmesiyle yüz yüze kalmıştır. Si-
yasal partileri ve organizasyonları yerel, ulu-
sal ve uluslararası düzeyde baskı ve yıldırma 
politikalarıyla sindirilmeye çalışılmış, Türk-
men toplumu çeşitli yollarla bölünmüştür. 
Bu bölünmenin Irak’taki ana sebebi mezhep 
esasında kurgulandığından tamiri zor yaralar 
açılmaktadır. Suriye’de ise savaşın tam göbe-
ğinde bulunan büyük yerleşim merkezlerinin 
IŞİD, PYD yahut Şam yönetimince boşaltılma-
sı, halkının sürülmesi gibi ağır faturalarla baş 
başa kalmıştır. Türkiye, ne yapıp edip, Suriye 
ve Irak Türkmenlerinin Halep-Kerkük çizgisi-
nin kuzeyinde konsantrasyonunu uzun vade-
li olarak planlamalı ve icra etmelidir. 

Vatandaşı bulundukları devlet yahut üzerin-
de yaşadıkları ülke neresi olursa olsun, Türk 
dünyasının mensubu olan her bir fert için ha-
yat hakkı, dil ve din hürriyeti, siyasal hürriyet 
gibi üç boyutlu bir hak ve hürriyet manzume-
si, düzenli olarak geliştirilmesi /ilerletilmesi 
gereken milli iradenin ta kendisidir. 
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  BOSNA’DAN GELİREM, YÜKÜM HASRETTİR..

Hz. Fatih Saraybosna’yı fethettikten sonra 
Aktabya’ya çıktı ve şükür secdesine vardı. 

Şehri seyrederken yanındakilere şunları söyle-
di:

“Hak hayırlara tebdil eylesin, gice düşümde 
hep buraları görmüşlüğüm vardır. Düşüm-
de ak urbalı üç derviş huzura dahil oldu. Bi-
rinin dâhi başında dilimli ir derviş tâcı vardı. 
Hacı Bayram ecdadımdan gelir olduğunu 
bildim. Diğeri kara tacının üstüne yeşil des-
tarlı idi. Hz. Rifâiye’dendi zâhir. Üçüncü boz 
külâhına yeşil dolamış idi ve Hz. Rûmî’nin 
kokusunu kokar idi. Biri bereketten, öteki 
adâletten, diğeri cenkten söz edip, gözden 
nihân oldular. Sabah vaktine az var idi.. Bu-
yur Lalâ, nasıl yorula bu hâlet? Hayır mıdır?-
Dedikte, Akşemseddin boynu büküp, göz-

Dr. Kâmil UĞURLU
TDMMB Bilim Kurulu Üyesi
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leri yere bakaraktan, fakat âmir bir edâyla; 
“Beli hünkârım. Vaziyet âşikârdır. Kade-
miniz buraya bereketi, adâleti getirmiştir. 
Mübârek ola. Fakat, hayfâ ki, Allah’û âlem 
cenk bu topraklardan eksik olmayacaktır. 
Hakk hayra tebdil eyleye inşallah.. Siz, sizi 
sâir halk gibi zannetmeyesiz. Memleketi 
düzeltmekten gayri nesneyle meşgul olma-
yasız. Biiznillah, size olacak ve olmayacak-
lar malûmdur. Tedbirimizi alıp, nihâyetini 
Cenab’ı zülcelâle havale münâsiptir..” (1)

Hz. Fatih’in düşünde zuhur eden iki dervişin 
halinden mesrur olduğu, üçüncünün habe-
rinden meyûs olduğu söylenir.

Rüyâ, elhak, tahakkuk etmiştir. Hem de ayrıntı-
larıyla tahakkuk etmiştir.

Osmanlı Devlet rüzgârlarının bu bölgede esti-
ği dönemler, bu toprakların huzur ve sükûnu 
gördüğü tek dönem olmuştur. Bunun dışın-
da Balkanlar, barışın, huzurun hep kasvetini 
yaşamıştır. Bu güzel, fakat talihsiz bölge, tarih 
boyunca hep çalkalanıp-durmuş, durulama-
mıştır.

Bilindiği gibi, 1912’de başlayan Balkan Harbi 
sadece bu bölgeyi etkilemedi. Esasen hassas 
dengeler üzerinde tedirgin oturan Avrupa’da-

1. Akşemseddin’in el yazısıyla ve “Eza’fül-ibâd Mehmed 
el fakîr” imzasını taşıyan bu not, Topkapı Sarayı arşivin-
de (E. 5862) kayıtlıdır. Lisanının sâdeliği ve Padişa-
ha karşı olan teklifsizliğine, samimiyetine şahadet 
bakımından hârika bir vesikadır. (S. Ayverdi. Mânevi 
Dünyası İçinde Fatih)

ki sistemi de sarstı ve Birinci Büyük Harbin 
çıkmasına sebep oldu. Harp sonu çizilen ge-
çici sınırlar burada kısa bir dönem rahatlama 
sağladı. Sonra Sovyetlerin demir yumruğu 
burada bütün sesleri kesti, fakat iniltilere mâni 
olamadı. 1990’lardan sonra Sovyetlerin dağıl-
masıyla Yugoslavya da dağıldı ve istikrarsızlık 
yeniden yaşanmaya başladı.

Bosna Savaşı’nın başlangıcından bu yana sa-
dece Müslüman Boşnaklar, Aliya İzzet’in ön-
derliğinde bağımsız bir cumhuriyet hayaliyle 
ve umuduyla direndiler. Ve bu direnişin, bu 
azmin sonucunu aldılar. Bosnalı Hırvatlar artık 
Müslümanlarla savaşmıyorlar. Savaş sırasında 
(250 bin) şehit ile topraklarını muhafaza eden, 
mühürleyen Boşnaklar, Balkanların Müslüman 
kimliği en zengin bölgesi olarak ortaya bir 
varlık koydu. Osmanlı kültür ve medeniyetinin 
batıdaki en uç noktasıdır burası. Çektiklerinin 
önemli bir bölümü, bizim “reddi mirâs” etme-
miz ve bu bölgeyi kendi haline terk etmemiz-
den kaynaklanmıştır.

İşte bu sebeple, Bosna’ya her dönüp bakı-
şımızda başımızın öne eğilmesi ve suçluluk 
duymamız, önüne geçemediğimiz bir hal 
olarak devam etmektedir.

Türkiye’de halkın çoğunluğu, Avrupa coğraf-
yasının bir bölgesinde olağanüstü bir imânla 
İslâmiyetin yaşandığını, Bosna Savaşı’ndan 
sonra duymuştur. Bu, elbette bir gaflettir. Hz 
Fatih’in, fethine İstanbul kadar değer verdiği 
ve “mutlak islâmın yurdu olmalıdır, Kızılel-
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ma’nın tahakkuku için elzem kaledir” diye 
düşündüğü bu önemli ve stratejik bölgeyi bi-
zim 20. yy’da keşfetmemiz, hatta gafletten öte 
bir durumdur.

Bosna’yı önyargısız dolaşanlar, yollarda, so-
kaklarda, dağlarda ve köylerde, ortaçağdan 
kalma tertemiz dekorlar içinde islâmı tâviz-
siz, fakat alâyişsiz, yani gösterişsiz, yani hasbî, 
yani kalbî yaşayan, gârezsiz-ivâzsız yaşayan, 
Türkçe ve Arapça bilmeyen, Slav kökenli bir 
dille ibâdet eden hârika bir milletle karşılaşır-
lar ve muhtemelen çok şaşırırlar. Osmanlı’nın 
cihânşûmul kıldığı İslâmi değerleri, aynı isim 
ve formlarla yaşatan Boşnak’lar ile Türkiye’de 
yaşayan Müslümanlar arasında bir fark olma-
yışı gerçekten ilginçtir. Aslında bize çok nor-
mal gelen bu hal, iki ayrı ırk ve kültür köke-
ninden gelen zümrenin islâmiyetin şemsiyesi 
altında bu derece benzerlik göstermesi sosyo-
lojik bir fevkâladeliktir. Diğer âdet ve örfünü, 
islâmın ölçülerine göre düzenleyen ve bunu 
tâvizsiz yaşayan bu insanlar, Avrupa’ya yeni 

ve orijinal bir sosyal sınıf sunmakta oldukla-
rının farkındadırlar. Alma Ata’daki, Semer-
kand’daki, Bişkek ve Bâki’deki sosyal hayat 
ile Sarayova’daki yaşantı arasındaki benzer-
likler ve farklılıklar, hissedenler için olağandı-
şıdır ve olağanüstüdür. Issız bir dağ yolunda, 
İgman dağının eteğindeki dar, fakat temiz 
yollarda ilerlerken, karşı yamaçta bizim Kara-
deniz yerleşimleri gibi teşekkül etmiş beş-se-
kiz evden oluşan köyler görürsünüz. Beş-sekiz 
ev ve yeşillikler arasından yükselen, incecik, 
bembeyaz, tepeden tırnağa tevâzu içinde, 
kubbesiz, iddiasız, tek şerefeli bir cami, insanı 
önce şaşırtıyor, çok şaşırtıyor. Az ötede, yine 
yerleşim alanına mücavir, beyaz ve tekdüze 
kabir taşlarıyla gece-gündüz hep toplantıda 
olan ve bir melekler meclisini andıran kabris-
tan, insanı gözünden yaş getirinceye kadar 
duygulandırıyor, hayran bırakıyor, perişan 
ediyor. Her köyün sinesinden bir dere çıkıyor. 
Eski zaman masallarının dekoru gibi. Caminin 
önünde cübbesi ve sarığıyla oturan bir imam. 
Ve eli bastonlu üç-beş cemaat. Bir fırın, bö-
rek kokan bir fırın. Fırında pişirilip sunulan ve 
kokusu insanı alıp-götüren bir kahve. Türk’e 
olan muhabbet, Osmanlı’ya hayranlık, Türkçe 
konuşan konuklar ve onları Boşnakça anlayan 
ev sahipleri köylüler. Bir muhabbet zemini ki, 
anlatılır gibi değil. Ayrı dillerde sürüp-giden ve 
anlaşan insanların sohbeti, muhabbeti. Ayrılık 
zamanı, samimi gözlerde, samimi hasret dam-
laları. Aman Allah’ım..

Bosnalı, Hıristiyan bir tarihçi “Devr’i Osmanî”yi 
anlatıyor:

“Bosna Kralı Tomaş ve onun oğlu Stjepan To-
maşeviç, Roma’daki Papa’yı, Bosna’ya doğru 
ilerleyen Osmanlı’dan koruması için ikna et-
meye çalıştılar. Osmanlı’ya vergi ödemeyi kes-
tiler ve Bosna Kilisesi üyelerini kovdular. Fakat 
Osmanlı geldikten sonra, ilk 150 yıl nüfusun 
büyük çoğunluğu, kendilerini kimse zorlama-
mışken İslâm dinine geçtiler. Bunların arasında 
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çok çeşitli sosyal ve dinî gruplardan gelen in-
sanlar vardı. 15. yy’ın ikinci yarısından itibaren 
sağlam bir sistem ve adâlet getiren Osmanlı-
lar benimsendiler. Şehirleri hızla geliştirdiler, 
mükemmel bir şehircilik ihdas ettiler. İsa Bey 
İsakoviç ve Gazi Hüsrev Bey zamanında Saray-
bosna, Osmanlı Devleti’nin Avrupa kıtasındaki 
en büyük şehri oldu. Genelde önce dini tesis-
ler yapılıyordu. Onlarla birlikte ticaret üniteleri, 
hanlar, hamamlar, su isale hatları, köprüler, be-
zistanlar, hatta umumî tuvaletler inşa ediliyor, 
mesken yerleşimleri bunların çevresinde geli-
şiyordu. Osmanlılar burada, içinde Ortodoks-
ların, Katoliklerin ve Bosna Kilisesi üyelerinin 
de birlikte yaşadığı çok kültürlü tek Avrupa 
ülkesine hayat verdiler.. Bosna’daki İslâm dini 
tecrübesi, Hanefi Mezhebinin öğreti ve uygu-
lamasına dayanır. Bu mezhebe ait olan insan-
lar kendilerini “bağımsız düşünceli insanlar” 
olarak adlandırırlar. İslamı bir akıl ve mantık 
dini olarak görürler.  İslâm ilkelerinin bilime 
dayanan gerçeklerle ispat edildiği görüşünde-
dirler ve her türlü dinî fundamentalizmi kesin-
likle reddederler..” (2)

Yakın bir geçmişte, halkın oylarıyla yapılan re-
ferandum sonunda kurulan ve BM’ye üye ka-
bul edilen, Sabahattin Zaim hocanın tabiriyle, 
sözde Güvenlik Konseyi’nin himaye şemsiyesi 
altına giren bağımsız Bosna-Hersek Cumhu-
riyeti’nin toprakları Sırplar tarafından, bütün 
dünyanın, özellikle Avrupa’nın özellikle sözde 
muhafız Hollanda’nın askerlerinin gözü önün-
de işgal edildi. Tarihin o güne dek görmediği 
vahşilikte eziyetler yapıldı. Katledildiler. 250 
bin şehit verdiler. Tecavüze ve talana tabi tu-
tuldular. Kültürleri, medeniyetleri, evleri, ca-
mileri, kütüphaneleriyle birlikte yıkıldı, yok 
edildi. 20. yy’da soykırım yapıldı. Kimsenin sesi 
çıkmadı. Dünya seyretti. Müslümanlar da sey-
retti. Biz de seyrettik.

Aslında bu tecavüz, Osmanlı’nın Türk-İslâm 
2. Saraybosna’da Bir Gün. Saraybosna Kantonu, Gezi 
Rehberi. (Trizm Ofisi Risalesi)

anlayışındaydı ve bu durumu dünya bazen 
telâffuz ediyordu. Yeni dünyaya düzen verme 
iddiasındaki ABD önderliğindeki BM bu olay-
ları seyretti. Çoğu zaman da teşvik etti.

Bu arada, gerçekten gariptir, bizim de içinde 
bulunduğumuz Müslüman ülkeler, ne hik-
metse, bu vahşet ötesi olaylara ne gereken 
tepkiyi gösterdiler, hatta ne de ilgilendiler. 

Bütün olanlara rağmen bu trajedinin belki 
şöyle bir faydası olmuştur diye düşünülebilir: 
Bizim batıya hayran bir aydın grubumuz o 
hayran oldukları kültür ve toplulukların gerçek 
yüzünü görmüştüler ve Afganistan ile birlikte 
Ortadoğu’daki İslamiyete mensup milletlerin 
hallerine bakıp, gerçekçi bir değerlendirmeye 
sahip olurlar diye düşünmek, ummak istiyo-
ruz..

Şimdi, ümit ve niyâzımız odur ki, şu anda Bos-
na’da mevcut olan huzur ve sükûn ortamı de-
vam eder, mevcut sistem yasalaşır ve insanlar 
bu defa verdikleri sözü tutarlar. 
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  EXPO 2017 ASTANA’YA DOĞRU...

Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE), Expo’nun 
eşsiz yapısını şu şekilde açıklar: Expo, top-

lumlar için ilerleme ve işbirliğinin sağlanması 
adına bir diyalog platformu, halk için eğitici ve 
eğlendirici bir deneyim, ev sahibi ülke için ulu-
sal markalaşma ve kalkınma aracı ve katılımcılar 
için uluslararası büyüme ve ekonomik fırsatlar 
arenasıdır. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üze-
re, Expo hem ülkeler hem de insanlar için çok 
büyük bir fırsattır. 

Düzenlenmeye başladığı 1851 yılından bu yana 
1 milyardan fazla insan Expoları ziyaret etmiştir. 
Bu yazıyı hazırlamaktaki amacımız, eğitim ve 
kalkınma alanında ilerleme adına büyük bir araç 
olan Expo’yu biraz olsun tanıtmak. Çünkü Expo, 
sadece ev sahibi ülkeye değil, katılımcılarına da 
eşsiz bir tanıtım fırsatı sunmaktadır.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği 
Olarak, Yönetim Kurulu Üyemiz Bilal ÇELİK’in Ev 
Sahipliğinde Ankara Rixos Otel’de Düzenlenen 
2015 Yılı Geleneksel İftar Toplantısında Astana ve 
Bişkek Kurultayımızın Organizasyonunu Üstlenen 
ARK GRUP Başkanı Ali Rıza KOÇ Tarafından EXPO 
Sunumu Yapıldı.

Ali Rıza KOÇ
ARK GRUP Yönetim Kurulu Başkanı



İpek Yolu Medeniyetleri 120 İpek Yolu Medeniyetleri121

Expo Nedir?

Expo, Latince Exposition kelimesinin kısaltma-
sı olup, terim olarak Uluslararası Sergiler Büro-
su (BIE) tarafından onaylanmış etkinlikleri tarif 
etmektedir. BIE’nin tarifiyle Expo, halkı eğiten, 
yeniliklerin paylaşılmasına fırsat veren, gelişimi 
destekleyen ve işbirliklerini besleyen küresel 
bir etkinliktir.   Yıllardır sadece ülkemizde değil, 
tüm dünyada bu tür etkinlikler için “Expo”nun 
yanı sıra “Dünya Fuarı” (World Expo), “Uluslara-
rası Sergi” (International Exposition) terimleri-
nin kullanımının da oldukça yaygın olduğunu 
söylemek mümkündür. Bu terimler arasında, 
BIE tarafından uygulanan kategorilerin haricin-
de temelde bir fark bulunmamaktadır. Muhte-
melen Amerika, İngiltere, Fransa vb. ülkelerin 
İngilizce’de farklı terimler kullanması sebebiyle 
bu farklılık ortaya çıkmıştır. “Expo”, terim olarak, 
Uluslararası Sergiler Bürosu tarafından da kulla-
nılan uluslararası resmi terimdir. 

Exposition, sergi anlamına geldiği için ülkemiz-
de “Expo” yerine sergi ve fuar içerikli tanımlar 
da kullanılmış olup, hala da kullanılmaktadır. 
Bununla beraber, Expo adaylıklarımız, katılım-
larımız ve Antalya’da 2016 yılında düzenlenecek 
olan “Çiçek ve Çocuk” temalı sergi, resmi dilde 
“Expo” olarak anılmaktadır. Expo sözcüğünün 
yaygın bir terminoloji olarak benimsenmesi ise 
1967 Montreal Fuarı’ndan sonra gerçekleşmiştir.

Öte yandan, ülkemizin yanı sıra tüm dünyada 
“Expo” terimi sektörel fuarlar için de kullanılma-
ya başlanmıştır. Sektörel bir fuarı “Expo” olarak 
tanıtmak (Ayakkabı Expo’su vb.)  şüphesiz o fua-
ra uluslararası bir kimlik kazandırmaktadır. Dola-
yısıyla “Uluslararası Ayakkabı Fuarı” şeklinde lan-
se etmektense, organizatörler Expo kelimesini 
daha çok kullanmaya başlamışlardır. Hatta “Ana-
dolu Expo” gibi daha ilgi çekici isimler de yakın 
zamanda kullanılmaya başlanmıştır. “Expo”nun 
“fuar”a nazaran evrensel bir anlam ifade et-
tiği bir gerçektir; bununla beraber biz, bizim 
deyişimizle “Dünya Fuarı” olan Expo’lardan 
bahsedeceğiz.

Ülkeleri, şehirleri, kurumsal şirketleri ve uluslara-
rası organizasyonları, belirlenmiş olan tema çer-
çevesinde bir araya toplayan ve insanoğlunun 
geleceğe yönelik düşüncelerinin bir vitrinde 
toplanmasını sağlayan Expo’ların tarihi 19. yüz-
yıla dayanmaktadır. Expo, 19. yüzyılın ikinci yarı-
sında ilk olarak güçlenen ülke olan İngiltere’nin, 
ekonomik, teknolojik ve endüstriyel gelişimle-
rini sergileme, üretim fazlası malları için pazar 
arama ve kendini dünyaya kanıtlama amaçları 
için bir araç olarak doğmuştur. Expo’nun, hali 
hazırda düzenlenmekte olan ticari fuarlardan 
farklı, yeni bir yapı olarak ortaya çıktığı söylene-
bilir.

Expo fikri ilk olarak İngiltere Kraliçesi Victoria’nın 
eşi Prens Albert tarafından ortaya atılmıştır. 1851 
yılında Londra’da tüm ulusların ve her türlü sek-
törün davet edildiği “Büyük Sergi” adıyla başla-
yan Expo, insanlığa her düzenlendiğinde farklı 
bir tema ile ekonomi, bilim, teknoloji ve kültü-
rel paylaşım imkânını sunan en büyük platform 
olma özelliğini koruyarak bugünlere ulaşmıştır. 
Sosyal, kültürel ve eğitsel yüzüyle insanlığın 
gelişimine ve hoşgörüyle bütünleşmesine 
öncülük eden Expo, Uluslararası Sergiler Bü-
rosu tarafından “Kültür Olimpiyatları” ola-
rak tanımlanmaktadır. 

Expo Kategorileri

Expo uzmanları Gordon Linden ve Paul W. Cre-
ighton, Expo konusunda bugüne kadar hazır-
lanmış en iyi kaynaklardan biri olan “The Expo 
Book”da (Expo Kitabı) Expo’ları üç dönemde 
inceler; 1851-1938, 1958-2000 ve 2000 sonrası. 
1851 yılından başlayarak İkinci Dünya Savaşı’na 
kadar olan süreçte neredeyse her yıl Expo dü-
zenlenmekteydi. Bununla beraber, Expo gibi 
kapsamlı bir organizasyonun hazırlığı için bu 
süre çok kısaydı ve ortaya çıkan yüksek bütçeler 
politikacıları rahatsız etmekteydi. Öte yandan, 
Expo’ya katılım kararı üst düzey diplomatik iliş-
kilerle belirlendiği için Expo’ya katılımın şüphe-
siz bir de uluslararası ilişkiler boyutu vardı (hala 
olduğu gibi). Bu yüzden Expo’ya katılmamanın 
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politik yansımaları olabiliyordu. Bu sorunlara 
da çözüm olacağını düşünerek, BIE İkinci Dün-
ya Savaşı’ndan sonra yeni bir sistem kurdu. 10 
yılda bir “Universal” (Evrensel) Expo düzen-
lenmesine, iki evrensel Expo’nun arasında da 
“Specialized” (Uzmanlaşmış) Expo’ların orga-
nize edilmesine karar verildi. Bununla beraber, 
BIE’nin bu düzenlemeyi katı bir şekilde uygula-
dığı söylenemez, çok kısa aralıklarla, hatta aynı 
yıl içinde düzenlenen BIE onaylı Expo örnekleri 
görülmüştür. Örnek olarak 1992 yılında Sevilla 
(İspanya) ve Cenova’da (İtalya), 1993 yılında da 
Taejon’da (Güney Kore) düzenlenen Expo’ları 
göstermek mümkündür. Pek çok kez değişiklik 
yapılan BIE Anlaşmasında en son 1988 yılında 
yapılan düzenleme ve 1995 yılında başlayan uy-
gulama ile Expo’lar “Registered” (Kayıtlı - 6 ay 
süreli) ve “Recognized” (Tanınmış - 3 ay süre-
li) olarak kategorize edilmiştir. 

Bu çerçevede, Registered Expo’ların en az 5 yıl 
aralıklarla düzenlenmesine, her iki Registered 
Expo arasında da sadece bir Recognized Expo 
organize edilmesine karar verilmiştir. Bu katego-
rizasyonun son dönemlerde sistemli bir şekilde 
uygulanmakta olduğunu; 6 ay süren Expo’ların 
BIE tarafından “World Expo”, 3 ay süren Expo’la-
rın ise “International Expo” olarak anılmakta 
olduğunu söylemek mümkündür.

World Expo ve International Expo arasında bir-
kaç önemli fark bulunmaktadır. International 
Expo’larda pavyon alanlarını ev sahibi ülke katı-
lımcılara sunar, katılımcılar verilen bu alanın içini 
“dekore” eder; World Expo’larda ise katılımcılara 
kendi pavyonlarını inşa etme şansı verilmekte-
dir. Örneğin 2010 yılında Şanghay’da düzenle-
nen Expo’da kendi pavyonunu inşa eden ülkeler 
olduğu gibi (Self-Built Pavilion- Kanada, İngilte-
re, İtalya vb.), pavyon binasını kiralayan ve bu bi-
nayı “giydiren” ülkeler (Rental Pavilion- Türkiye, 
Yunanistan, vb.) ve aynı coğrafi bölgeden birkaç 
ülkenin oluşturduğu ortak pavyonlar (Joint Pa-
vilion- Ermenistan, Azerbaycan,  vb.) şeklinde 
katılımların olduğu görülmüştür.

Expo Teması

Her Expo belirli bir tema kapsamında düzenlen-
mektedir. Aday ülkeler adaylık sürecinde temala-
rını belirlerler ve BIE’den temanın uygunluğuna 
dair onay alırlar. World Expo için tema seçerken 
dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan 
birisi temanın evrenselliğidir. Her katılımcının, 
temsil ettiği ülkeyi, şehri vb. bu tema çerçeve-
sinde ifade edebilmesi ve tanıtabilmesi gerekir. 
Öte yandan, ilgi çekici bir tema ve bu temanın 
yansımaları ziyaretçi sayısını ciddi ölçüde arttı-
racağı için, temanın ilgi çekici olmasına dikkat 
edilir.

“Tüm insanlık adına” şeklinde tabir edilen ev-
rensel tema, sosyal-politik çekişmelere mahal 
vermemelidir. Tema seçimindeki en önemli fak-
törlerden birisi de temanın bir yüzünün gele-
ceğe dönük olmasıdır. Bu tema çerçevesinde 
pavyonlar, günümüzün ve geleceğin muhtemel 
sorunlarına çözümler üretmelidirler. Bununla 
beraber seçilecek tema, özellikle ülkelere; geç-
mişleri, kültürleri, güncel sosyal çözümlerini ve 
bunların uygulamalarını sunmaları için fırsat 
vermelidir. Expo’nun amaçlarından birisi olan 
“Şehirleri daha yaşanır hale getirmek”, seçilen 
tema vasıtasıyla gerçekleştirilmelidir. 

Temalar, sayıları onları aşan bilim insanı, akade-
misyen, hükümet görevlisi, düşünce kuruluşu ve 
aydınların uzun süre emek vererek ortaya çıkar-
dığı bir yaklaşımdır. Pavyonlar, temayı ne şekilde 
işleyecekleri ile ilgili gerekli çalışmayı yaptıktan 
sonra Expo yönetiminin onayını alırlar.

Bir önceki bölümde “The Expo Book” kitabında 
Expo’ların 3 dönemde incelendiğinden bahset-
miştik, bazı Expo uzmanları ise, Expo’ları işlenen 
temalara göre iki döneme ayırmaktadır. Bu ay-
rımda 1851-1990 yılları arasındaki dönem bilim-
sel ve teknolojik gelişmeler, makinalar, haber-
leşme, ulaşım ve üretim teknikleri ile modern 
araçların işlendiği dönem olarak; 1990 sonrası 
dönem ise temalarda sanayileşmenin yol açtığı 
çevre bozuklukları, iklim değişiklikleri ve sürdü-
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rülebilir insan sağlığının işlendiği dönem ola-
rak ifade edilir. Uluslararası Sergiler Bürosu da 
Expo’ları; 1851-1930 dönemini “Refah ve Bilim”, 
1933-1968 dönemini “Kalkınma ve Canlanma”, 
1970-2010 dönemini ise “Gelecek için Eğitim” 
başlıklarıyla ele alır. Bu kategorizasyon, kuşku-
suz, temaların ve yansımalarının ışığında yapıl-
mıştır. Expolar, bugün, eğitimin ve kalkınmanın 
da ortaya konduğu eşsiz platformlar haline gel-
miştir. Ör:

•	 Expo 2015 Milano’nun teması Gezegeni 
Beslemek, Yaşam İçin Enerji (Feeding the 
Planet, Energy for Life) www.expo2015.org, 

•	 Expo 2017 Astana’nın teması Gelecek Enerji 
(Future Energy) www.expo2017astana.com, 

•	 Expo 2020 Dubai’nin teması ise Akılları Bir-
leştirmek, Geleceği Yaratmak (Connecting 
the Minds, Creating the Future) www.expo-
2020dubai.ae ’dir.  

Expo’ya Ev Sahipliği Yapmak 

Expo ev sahipliği yapmak isteyen bir ülke, aday-
lık başvurusunu BIE’ye yapmalıdır. BIE üyesi olan 
ülkelerin başvurularına üye olmayanlara göre 
öncelik verilmektedir. BIE’in bir adaylığı geçerli 
sayması içinse muhatabın mutlaka hükümet 
olması gerekmektedir. Her ne kadar Expo dü-
zenleyen bir ülkede yerel yöneticilerin yönetimi 
ve muhataplığı gerekirse de, tam hükümet des-
teği olmadan bir ülkenin Expo ev sahipliği yap-
ması mümkün değildir. 

Belirli bir yıldaki etkinliğe ev sahipliği yapmak 
isteyen ülke, ilk olarak BIE’ye resmi bir niyet 
mektubu gönderir. Bu mektubun mümkün ol-
duğunca üst düzey olması adaylığa bir adım 
önde başlamak anlamına gelecektir. Bu mek-
tupta; önerilen tema, tarih, süre, organizasyonu 
üstlenen kuruluşların yasal statüsü ve hükümet 
desteği gibi detayların net olarak verilmiş ol-
ması büyük önem arz etmektedir. World Expo 
adaylığı için başvuru tarihinin Expo tarihinden 
(önerilen açılış tarihinden) en çok 9, en az 6 yıl 

önce olması gerekmektedir. International Expo 
adaylığı için ise başvuru tarihinin önerilen açı-
lış tarihinden en çok 6, en az 5 yıl önce olması 
gerekmektedir. Başvurulan yıl için aday olmak 
isteyen başka ülkeler var ise, gönderilen ilk ni-
yet mektubundan sonraki 6 ay içinde o ülkele-
rin de niyet mektubunu göndermesi beklenir. 
Niyet mektubu gönderildikten ve BIE ülkelerin 
adaylığını resmen ilan ettikten sonra aday ülke-
ler yılda iki kez gerçekleşen BIE Genel Kurulunda 
adaylıklarına dair yaklaşık 20 dakikalık sunumlar 
yaparlar. Ardından oylamanın 1 yıl öncesinde 
BIE yetkililerine oldukça detaylı olarak hazırlan-
mış adaylık dosyalarını teslim ederler. Bu sırada 
BIE Genel Sekreteri Başkanlığında, üyelerden 
oluşan bir heyet aday ülkeleri ziyaret eder ve 
bu alan ziyareti sırasında aşağıdaki başlıkları baz 
alan değerlendirmeler yapılır:

•	 Expo teması, tanımı, içeriği

•	 Önerilen tarih ve süre

•	 Aday şehirdeki önerilen Expo lokasyonu

•	 Expo alanı, projesi, katılımcılar için öngörü-
len alanlar

•	 Beklenen ziyaret sayısı

•	 Önerilen finansal imkan ve garantilerin nasıl 
sağlanacağına dair güvence

•	 Katılım maliyetini hesaplamak için gerekli 
indikatörler ve bu maliyeti en aza indirge-
mek için yapılabilecek düzenlemeler

•	 İlgili otoritelerin ve projeyle ilgilenen kuru-
luşların yaklaşımı

•	 Halkın desteği

•	 Çevresel etki

•	 Projenin iletişim ve tanıtım planları

Ardından bu değerlendirmeler BIE Yürütme 
Komisyonunca incelenir ve önerilerin de sunul-
duğu rapor Genel Kurul’a iletilir. Genel Kurul, ev 
sahipliği yapmak üzere BIE tarafından detaylı in-
celeme hakkını kazanan ve oylamaya sunulacak 
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adayları belirler. Sonrasında Genel Kurul’da ya-
pılan oylama ile ev sahipliği yapmaya hak kaza-
nan ülke belirlenir. Günümüzde uygulanan sis-
teme göre (27 Kasım 2013’te yapılan oylamada 
olduğu gibi) oylama, aday sayısının çokluğuna 
göre kademeli olarak yapılmaktadır. Herhangi 
bir aday oyların üçte ikisini alamazsa, oylama iki 
aday kalana kadar devam eder, son oylamada 
ise çoğunluk oyu alan ülke kazanır. Oylama ya-
pılırken BIE üyelerinin değerlendirmesinde üst 
sırayı alan kriterler şu şekilde sıralanabilir:

•	 Expo projesinin uygulanabilirliği ve yaşaya-
bilirliği,

•	 Temanın çağrışımı; temanın evrensel bir an-
lam ifade etmesinin yanı sıra, aday ülke ka-
tılımcı olarak temaya katkı yapabileceğine 
inanmalıdır,

•	 İkili ilişkiler yaklaşımı; aday ülkenin BIE üye 
ülkeleri ile arasındaki hali hazırdaki ve öngö-
rülen ilişkisi de üyenin kararını etkileyebilir.

Expo bittikten sonra ise alan için yeni bir süreç 
başlar. Expo başvurusu yapan ülke, Expo süre-
cinden sonra alanı ne şekilde kullanacağını da 
dosyasında sunmalıdır. Expo sonrası dönem 
Post-Expo olarak adlandırılır. Bu şehirler Ulusla-
rarası Fuar Düzenleyen Şehir ve Bölgeler Kuru-
luşu’na (AVE) katılır.  Expo alanları ilerleyen za-
manda otel, kongre merkezi, etkinlik alanı, fuar 
alanı vb. şekillerde değerlendirilmektedir. 

Bugüne Kadar Katıldığımız Expo’lardan Ör-
nekler

1851 Londra: 

Sanayi devrimi ve artan üretim mallarının yeni 
pazarlara tanıtımı amacıyla düzenlenen ilk dün-
ya sergisidir. 1851 yılında Londra’da, Hyde Park 
Kristal Palas’ta “Great Exhibition of the Works of 
Industry of All Nations” (Tüm Ulusların Sanayi 
Çalışmaları Büyük Sergisi) adı altında düzenlen-
miştir. İngiltere Kraliçesi Victoria’nın yaptığı açı-
lışa, Osmanlı Devleti’ni temsilen Londra Masla-
hatgüzarı Edward Zohrab katılmıştır. 

Expo 1851 Londra - Osmanlı Pavyonu’nun girişi

1855 Paris:

Dünya sergilerinin üçüncüsüdür. Fransa’nın, 
sanayi, ticaret ve sanattaki gücünü gösterme-
yi amaçladığı bu sergiye Osmanlı Devleti de 
katılmıştır. Serginin açılışını Fransız İmparatoru 
Napolyon ve İngiltere Kraliçesi Victoria birlikte 
yapmışlardır. Hariciye Teşrifatçısı Kamil Bey baş-
kanlığında sergiye katılan Osmanlı Devleti’nin 
gönderdiği ürünler, 27 madalya ve 20 mansiyon 
ödülüne layık görülmüştür. 

Expo 1855 Paris ana binası
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1862 Londra:

Osmanlı Devleti’nin katıldığı üçüncü uluslararası 
sergidir. Osmanlı Sergi komiseri olarak, dönemin 
sadrazamı Fuad Paşa’nın oğlu Nazım Bey görev-
lendirilmiştir. Sergi sonunda kurulan uluslararası 
jüriler tarafından yapılan değerlendirmede, Os-
manlı ürünleri 83 madalya ile 44 mansiyon ka-
zanmıştır.

Sanayi devrimi, 1862 Expo’suna damgasını vur-
muştu.

1867 Paris: 

Osmanlı Devleti’nin “Sultan” düzeyinde katıldığı 
ilk ve tek sergidir. Sultan Abdülaziz’in katıldığı 
sergiye, Avrupa’nın tüm önemli ülkelerinin lider-
leri de katılmıştır. Osmanlı Devleti sergiye 4.946 
sergileyiciyle katılarak Fransa ve İngiltere’den 
sonra en büyük katılımı sağlayan üçüncü ülke 
olmuştur. 

1867 Expo’da eserleri ödüle layık görülenlere madalyaları, Fran-
sız İmparatoru Napolyon ve İmparatoriçe ile birlikte Osmanlı Sul-
tanı Abdülaziz tarafından verilmiştir.

1873 Viyana:

Almanca konuşan bir ülke tarafından düzenle-
nen ilk sergidir. Osmanlı Sergi Komiserliği’ni Os-
man Hamdi Bey yaparken, pavyon düzenleme-
lerini Montani Efendi gerçekleştirmiştir.

1873 Expo’da inşa edilen Hazine-i Hassa binası
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1889 Paris:

Eyfel Kulesi bu sergi nedeniyle inşa edilmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin düşük yoğunluklu bir katı-
lım gösterdiği sergide Osman Hamdi Bey ve Ha-
lil Paşa’nın eserleri teşhir edilerek madalyalar ka-
zanılmıştır. Osmanlı ürünleri, “Tütün Pavyonu” 
denilen yapıda yer almıştır.

1889 Expo Paris, Osmanlı Tütün Pavyonu (ABD 
Kongre Kütüphanesi’nden)

1893 Chicago:

Osmanlı Devleti’nin uzun bir aradan sonra ge-
niş çaplı katılım gösterdiği Expo Chicago, Cris-
tophe Colomb’un Amerika kıtasını keşfedişinin 
400’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin Sergi Komiserliğini İbrahim 
Hakkı Paşa ve yardımcısı Fahri Bey yürütmüştür.

Expo 1893 Chicago’da Midway’deki Türk Köyü’nün girişi

1900 Paris: 

1900 Paris Sergisi, sanayi ve tarım ürünlerinin 
sergilendiği son büyük Expo olarak kabul edilir. 
Sergide yabancı ülkeler için Milletler Caddesi adı 
altında bir alan ayrılmıştır. İslam Dünyası’ndan 
sadece Osmanlı Devleti ile İran Milletler Cadde-
sinde yer almıştır.

Expo 1900 Paris, Milletler Caddesi üzerindeki Osmanlı Pavyonu
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1905 Liege:

Serginin ana teması, Belçika’nın 75. bağımsızlık 
yıldönümüdür. Osmanlı Devleti sergiye, gele-
neksel mimari özelliklerini taşıyan Osmanlı Pav-
yonu’nda sunduğu dokumacılık, tarım ve ziraat 
ürünleriyle katılmıştır.

Expo 1905 Liege’de yer alan Osmanlı Pavyonun-
dan bir görünüm

1911 Torino:

Po Nehri’nin iki yakasına kurulan sergide 69 pav-
yon yer almıştır. Osmanlı Devleti’nin pavyonunu 
Mimar Gurekian Leon tasarlamıştır. Geleneksel 
mimari tarzında yapılan Osmanlı Pavyonunda, 
Hereke Fabrika-i Hümayununda üretilen doku-
macılık örnekleri yer almıştır.

Expo 1958 Brüksel Türkiye Pavyonu

Expo 1911 Torino Osmanlı Pavyonu

1958 Brüksel:

Resmi açılışına 2 bin kişinin katıldığı sergide Tür-
kiye Pavyonu’nu Muhlis Türkmen, Utarit İzgi, 
Hamdi Şensoy ve İlhan Türegün tasarlamıştır. 
Bedri Rahmi Eyüboğlu Türkiye Pavyonu için 
yaptığı 277 m²’lik mozaik panosuyla bu sergide 
altın madalya kazanmıştır. Pavyon Komiseri Res-
sam Burhan Doğançay’dır.
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1964 New York:

51 milyon kişinin ziyaret ettiği fuara 24 ülke katıl-
mıştır. İnşa edilecek Türkiye Pavyonu için açılan 
yarışmada Mimar R. Dora ve Ü. Demiraslan’ın ta-
sarladığı yapı birinci gelmiştir. Fuara Türkiye’den 
işadamları yoğun ilgi göstermiştir.

Expo 1985 Tsukuba Türkiye Pavyonu

Expo 1964 New York Türkiye Pavyonu proje ya-
rışmasında birinci olan proje. (Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi Arşivi) 

Expo 1970 Osaka Türkiye Pavyonu’nun içerisinden 
bir görünüm

1970 Osaka:

Expo tarihi boyunca en geniş katılımın gerçek-
leştiği sergilerden biridir. Türkiye Pavyonu’nun 
tasarımı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 
açtığı yarışmayı kazanan Orhan Peker ve Ragıp 
Buluç’un tasarımı Türkiye’yi temsil etmiştir.

1985 Tsukuba:

Japonya’nın düzenlediği üçüncü dünya sergisi-
dir. Türkiye sergiye, mimar Ragıp Buluç’un hazır-
ladığı tasarımla katılmıştır.
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Expo 2000 Hannover Türkiye Pavyonu

Expo 1992 Sevilla Türkiye Pavyonu’nun genel gö-
rünümü

Expo 1998 Lizbon Türkiye Pavyonundaki Sultan 
Abdülaziz’e ait saltanat kayığı

1992 Sevilla:

108 ülkenin katıldığı serginin ana teması “Çağın 
Buluşları” olarak belirlenmiştir. Türkiye Pavyonu 
için düzenlenen yarışmayı Öner Tokcan, Hulusi 
Gönül ve İlder Tokcan’ın tasarımları kazanmıştır. 
Pavyonun bulunduğu alan, kültür, sanat ve tu-
rizm etkinlikleri için 40 yıl süreyle kiralanmıştır. 

1998 Lizbon:

Özel statüde düzenlenen Expo’lardan biridir. 
Serginin ana teması, “Okyanuslar: Gelecek İçin 
Miras” olarak belirlenmiştir. Türkiye, Lizbon 
sergisine Mimar Ragıp Uluç’un tasarladığı bir 
pavyon ile katılmıştır. Türkiye’nin 7 seçkin müze-
sinden denizcilikle ilgili 66 eser Türkiye Pavyo-
nu’nda sergilenmiştir.

2000 Hannover:

Almanya’da gerçekleştirilen ilk dünya sergisi-
dir. Serginin teması, “İnsan, Doğa ve Teknoloji” 
olarak belirlenmiştir. Türkiye sergiye, Ayşegül 
Kamut, Melkan Gürsel Tabanlıoğlu ve Murat Ta-
banlıoğlu’nun projesiyle katılmıştır.
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2010 Şanghay Expo Türkiye Pavyonundan görü-
nüm

Expo 2008 Zaragoza açılışında Türkiye Pavyonu

Expo 2005 Aichi Türkiye Pavyonundan görünüm

2005 Aichi:

Serginin ana teması, “Doğanın Bilgeliği” olarak 
belirlenmiştir. Türkiye Pavyonu’nun tasarımın-
da Türk-İslam mimarisinin geometrik unsurları 
kullanılmıştır. Türkiye kendi kategorisinde altın 
ödül kazanmıştır.

2008 Zaragoza:

Teması “Su ve Sürdürülebilir Kalkınma” olarak 
belirlenen ve 14 Haziran-14 Eylül 2008 tarih-
leri arasında İspanya’da düzenlenen sergide, 
Türkiye Pavyonu 1000 m2’lik bir sergi alanıyla 
“Temaya Uygunluk” kategorisinde gümüş ödül 
kazanmıştır. Expo 2008 Türkiye Pavyonu Yüksek 
Komiseri Emekli Büyükelçi Sencar Özsoy, tasa-
rımcıları ise Mimar Çağlayan Tuğal ve Ignacio 
Goded’dır.

2010 Şanghay:

1 Mayıs-31 Ekim 2010 tarihleri arasında Çin’in 
Şanghay kentinde düzenlenen ve şu ana kadar 
gerçekleştirilmiş en geniş katılımlı Expo’nun te-
ması “Daha İyi Şehir, Daha İyi Yaşam”  (“Better 
City, Better Life”)  idi. Tema Geliştirme dalında 
Gümüş Ödül kazanan Türkiye Pavyonu, 2000 
m2’lik bir sergi alanıyla 7.5 milyon ziyaretçi ağır-
lamıştır.
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SELÇUKLU BAŞKENTİNDEN YÜKSELEN TEK SES:
VATA N  S A N A  C A N I M  F E DA !

BAYRAK;
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, 
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, 
Işık ışık, dalga dalga bayrağım! 
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. 

Sana benim gözümle bakmayanın 
Mezarını kazacağım. 
Seni selâmlamadan uçan kuşun 
Yuvasını bozacağım. 

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... 
Gölgende bana da, bana da yer ver. 
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: 
Yurda ay yıldızının ışığı yeter. 

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün 
Kızıllığında ısındık; 
Dağlardan çöllere düştüğümüz gün 
Gölgene sığındık. 

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı; 
Barışın güvercini, savaşın kartalı 
Yüksek yerlerde açan çiçeğim. 
Senin altında doğdum. 
Senin dibinde öleceğim. 

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: 
Yer yüzünde yer beğen! 
Nereye dikilmek istersen, 
Söyle, seni oraya dikeyim!

 Arif Nihat Asya

3. Havalimanının Türkiye ve sivil havacılık sektörü için yeni kapıları aralayacak. Dünyanın en bü-
yük havalimanı olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan “Cumhuriyet tarihinin en bü-
yük projesinin ülkemiz ve dünya adına hayırlı olmasını diliyorum. Göreve geldiğimizde Sabiha 
Gökçen’de uçuş olmuyordu. Artık ihtiyaca cevap veremez hale geldi. Yeni pist yapımı ile ilgili yeni 
istekler oldu. Atatürk Havalimanımızda aynı şekilde ihtiyaca cevap veremez hale geldi. Uçakla-
rımızın da sayısı sürekli arttı. Bu proje sadece bankacılık ve müteahhitlik sektörümüz açısından 
değil, aynı zamanda Türk sivil havacılık sektörü için de yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. 
Bu projenin tüm etaplarıyla tamamlanması halinde Türkiye bilhassa İstanbul artık dünya hava 
trafiğinde küresel bir merkeze dönüşecek” dedi. Dünyanın en büyük havalimanı inşasını üstlenen 
konsorsiyum üyelerinin Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ne mensup olmalarından 
camia olarak gururluyuz. 

Vatanımıza, Milletimize ve tüm dünyaya hayırlı olsun.
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TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ

Ülkemiz sınırları 
dışındaki en büyük 

Türk Camisi 
Washington DC‘nin 

yapımı tamamlandı.
Tüm İslam Alemine 

hayırlı olsun.

tdmmb.org.tr


