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Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği; Meslektaşla-

rımız arasındaki birlik, beraber-
lik, iletişim ve dayanışmanın ge-
liştirilmesi ana hedefiyle, 2002 
yılında Mühendisler Birliği adı 
ile kurulmuş olup; kuruluşun-
dan bugüne kadar geçen 16 yıllık 
süre içinde, ülke çapında ve ulus-
lararası alanda, birçok faaliyet ve 
organizasyonlar gerçekleştirmiş-
tir. Bu başarıların doğal bir sonu-
cu olarak da 2010 Astana Kurul-
tayında Cumhurbaşkanlarımızın 

talimatları ile, Türk Dünyası Mü-
hendisler ve Mimarlar Birliği ün-
vanına sahip olmuş ve bu yolda 
karşılıksız hizmet vermeyi kendi-
sine düstur edinmiş uluslararası 
bir sivil toplum teşkilatı haline 
gelmişitir.

Türk Dünyasının ortak paydası 
olan, “Dilde, Fikirde İşde Bir-
lik” ana hedefi ile Türk şehircilik 
kültürünün hayata geçirilmesi 
yanında; tahrip olmuş, kaybol-
maya yüz tutan ve bulunduğu 

Türk Dünyasının ortak 
paydası olan, 
“Dilde, Fikirde İşde 
Birlik” ana hedefi 
ile Türk şehircilik 
kültürünün hayata 
geçirilmesi ,
VAZGEÇİLMEZ
HEDEFİMİZDİR…

Mücahit DEMİRTAŞ
TDMMB Genel Başkanı

Genel Başkanımızdan
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coğrafya dışında bilinmeyen mi-
mari eserlerimizin tespitlerini 
yaparak, yok olmalarının önüne 
geçmek ve özellikle şehircilik 
alanında milli ve manevi değer-
lerimize sahip çıkmak öncelikli 
hedefimiz olmuştur.

Mühendislik ve mimarlık alanın-
da yapılan birçok mesleki araş-
tırmaların, projelendirme çalış-
malarının ve mesleki yayınların 
yanında; temsilciliklerinin bu-
lunduğu ülkelerden gelen bilim 
insanları ve seçkin kuruluşların 
katılımları ile, bugüne kadar bir-
çok ulusal ve uluslararası sem-
pozyum, toplantı, şehrengiz ve 
kurultaylar gerçekleştirmiştir.

Birliğimiz; özellikle Astana Ku-
rultayında, dönemin Cumhur-
başkanı Abdullah Gül’ün biza-
tihi teşkilatımıza talimatlarıyla; 
Mimar Sinan’ı anlamak ve Onun 
izini sürecek Yeni Mimar Sinan-
larımızı yetiştirmek adına; Ulus-
lararası Proje Olimpiyatlarının 
yapılması fikri, Olimpiyatımızın 
çıkış noktasını oluşturmuştur.

Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği yönetimi ola-
rak, her yılda düzenli olarak ya-
pılmakta olan Avrasya İnşaat ve 
Mimarlık Proje Festivallerinin 
dört yıllık bileşkesinden oluşan-
ve de İlkini 2012 yılında Türk 
Dünyası Şehircilik Kurultayı ile 
birlikte Trabzon’da gerçekleş-
tirilen Olimpiyatımızın ikincisi-
nide bu yıl Mimar Sinan Şehri 
Kayseri’de, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın himayelerinde 
tamamlayıp bu yolda hizmet ve-
renlerde ödül töreniyle taçlan-
dırılmışlardır.

Mesleki Faaliyet alanında en 
üst sivil toplum seviyesine ulaş-
mış bulunan birliğimiz; Türk Dili 
Konuşan Ülkelerin resmi kuru-
luşlarıyla birlikte müşterek or-
ganizasyonlarla gerçekleştirdiği 
Proje Olimpiyatlarının yanında 
ayrıca, her iki yılda bir “Meslek-
te Birlik ” sloganı ile Türk Dün-
yası Şehircilik Kurultaylarını, 
her altı ayda bir de Kaşgar’dan 
Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri 
Uluslararası Sempozyumları adı 
ile Şehrengiz toplantılarını da 
başarıyla devam ettirmektedir.

Türk Dünyasında Birlik ve bera-
berlik anlayışının tesisi yönün-
de, Türk Dünyası Mühendisler 
ve Mimarlar Birliğimizin öncü-
lüğünde; Türk Dili Konuşan Ül-
keler Parlamenterler Asamblesi 
TÜRKPA ile Bakanlığımızın kuru-
luşu olan İLBANK arasında imza-
lanan işbirliği protokolü ile Türk 
Dünyasında Müşterek Şehircilik 
anlayışının geliştirilmesi proje-
si, birliğimizin Türk Dünyasına 
sunduğu büyük bir hediyesidir.  
Müşterek şehircilik altyapısının 
hızla tamamlanıp, hayata ge-
çirilmesi önemli hedeflerimiz 
arasında öncelikli konumdadır. 
Sayın Bakanımızın himayeleri 
ile Hep birlikte bunu da başara-
cağımıza gönülden inanıyorum. 
Bu proje ile de Dilde Fikirde İşte 
Birlik şiarımızın Şehircilik kısmı, 
gerçekleşmiş olacaktır.

Yapılan birçok mimari araştırma 
çalışması ve mesleki yayının ya-
nında, Türk Dünyası Mühendis-
ler ve Mimarlar Birliği, temsilci-
liklerinin bulunduğu ülkelerden, 

Türk Dünyası ve Akraba Toplu-
luklarından gelen bilim insanları 
ve seçkin kuruluşların katılımları 
ile bugüne kadar birçok ulusal 
ve uluslararası sempozyum, 
toplantı, şehrengiz ve kurultay 
gerçekleştirmiştir. Birliğimiz, 
düzenlediği faaliyetlerle ve 36 
ülkedeki temsilcilikleri ile bir-
likte bugün “Kuruluştan Kurul-
taylara” sloganı ile Türk Dünyası 
Kurultaylarını toplayacak en üst 
sivil toplum seviyesine ulaşmış 
bulunmanın haklı gururunu ya-
şamaktadır. 

Faaliyet eksenimiz özellikle Kaş-
gar’dan Endülüs’e kadar uzanan 
Türk – İslam  kültür coğrafyası-
dır. Uçsuz-bucaksız Türk İslam 
coğrafyasında, aynı dili konuşan 
onlarca halkı kucaklayan, dört 
yüz milyona yakın insanı birleşti-
ren, Türk soylu halkları birbirine 
sahip çıkmaya, paylaşarak zen-
ginleşmeye çağıran bu yolun adı 
Türk Dünyası’dır. O halde bizler, 
isminde Türk Dünyası taşımanın 
sorumluluğu olarak; Türk âlemi-
nin manevi zenginliğini, ortak 
değerlerini, dilini, edebiyatını, 
tarihi ve kültürel mirasını gele-
cek nesillere aktarma yolunda 
herkesten daha fazla çaba gös-
teren, geçmişimizin izlerini ve 
kimliğimizi yansıtan yeni eserler 
projelendiren ve hayata geçi-
renler olmak zorundayız.

Türk Dünyası Mühendis ve Mi-
marlar Birliğinin bu özverili ça-
lışmalarının getirdiği sonuçların 
Milletimize hayırlara vesile ol-
masını Cenabı Allah’tan niyaz 
eder, hepinize saygılar sunarım.
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Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği’nin Değerli 
Başkanı ve Üyeleri, Kardeş Türk 
Devletlerinden Katılan Değerli 
Misafirlerimiz, 

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlı-
yorum. Mimar Sinan’ın şehrine, 
Kayseri’ye hoş geldiniz safalar 
getirdiniz. 

Böylesine mühim bir çalışmayı 
Kayseri’de gerçekleştiren tüm 
dostlara ayrı ayrı şükranlarımı 
sunuyorum. Ödüllendirilecek 
projeleri ve sahiplerini tebrik 
ediyorum. 

Kıymetli Kardeşlerim, 
KAYSERİ KADİM TARİHİYLE, 
ZENGİN KÜLTÜRÜYLE, FARKLI 
RENKLERİ VE HOŞGÖRÜ İKLİ-
MİYLE TÜRK DÜNYASI’NIN İLGİ-
SİNİ ÇEKMEYİ ZİYADESİYLE HAK 
EDİYOR. 
Kayseri, üzerinde yaşamış me-
deniyetlerle, insanlık tarihine 
şahitlik etmiş bir tarih şehri-
dir. Kayseri, Selçuklu devletine, 
Osmanlı Cihan Devleti’ne şahit-
lik etmiş bir şehirdir. 
Kayseri, Cumhuriyetin kuruluşu-
na, istiklal harbine şahitlik etmiş 
bir şehirdir. 

Mehmet ÖZHASEKİ 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı

29 Eylül 2017 / KAYSERİ

KAYSERİ’DE DÜZENLENEN MİMAR SİNAN ULUSLARARASI 
PROJE OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ HİTABLARI

KAYSERİ 
KADİM TARİHİYLE, 
ZENGİN KÜLTÜRÜYLE, 
FARKLI RENKLERİ VE 
HOŞGÖRÜ İKLİMİYLE 
TÜRK DÜNYASI’NIN 
İLGİSİNİ ÇEKMEYİ 
ZİYADESİYLE 
HAK EDİYOR. 
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En önemlilerinden biri de Kay-
seri bütün Türk dünyasının ta-
nıdığı, Kayseri’de doğmuş İstan-
bul’da vefat etmiş, bu dünyaya 
yüzlerce eser bırakmış, Türkle-
rin en büyük mimarının, “YAPTI-
ĞIN İŞİ GÖNLÜNDE HİSSEDER-
SEN, IRMAKLAR ÇAĞLAR İÇİN-
DE” sözüyle tarihe geçen Mimar 
Sinan’ın şehridir. 

Mimar Sinan’ın gönlü, felse-
fesi ve mimarlığı; Ağırnas’ı aş-
mış, Melikgazi’yi aşmış, Kayse-
ri’yi aşmış, Afrika’ya uzanmış, 
Asya’ya ve Balkanlara uzanmış, 
bütün dünyanın saygıyla andığı 
ve örnek aldığı evrensel bir mi-
mar olmuştur.

“ŞAŞKIN OĞLAN, BABASI-
NIN ZENGİNLİĞİNİ METHE-
DER.” derler. Şaşkın olmamak 
adına ben de dua ediyorum. Al-
lah’tan niyazım, daha nice mi-
marlar, sanatçılar ve kültür 
adamları yetiştirmemizi nasip 
etmesidir. Bu birlikteliğin, bu 
coşkunun ve azmin kıyamete 
kadar sürmesini nasip etmesi-
dir. Duam budur. 

Değerli Dostlar, 

TÜRKLER MİMARİYE BÜYÜK 
KATKI VERMİŞ BİR MİLLETTİR.

Orta Asya’dan Hindistan’a, 
İran’dan Kuzey Afrika’ya, Avru-
pa’dan Anadolu’ya birçok dev-
let kuran ecdadımızın temel 
felsefesi Ertuğrul Gazi’nin de-
diği, ‘İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET 
YAŞASIN’ düsturu olmuştur.

Bu çerçevede Türk İslam mede-
niyetinin ortaya koyduğu düşün-
ce sistemi ve hayat tarzı insan-
lara ve tüm tabiat varlıklarına 
Allah’ın kudretini, ilmini ve ira-
desini yansıtan bir kâinat tablo-
su sunmaktadır.

Türk dünyasındaki şehirlerin ve 
mimari eserlerin canlı ve cansız 
varlıkların uyum içerisinde olma-
larını gözeterek inşa edilmiştir.   
Medeniyetimizin izlerinin oldu-
ğu bütün coğrafyalarda bu dü-
şüncelerimizi yansıtan binlerce 
esere rastlamak mümkündür. 

Mimarlarımız ve mühendisle-
rimiz Edirne’den Semerkant’a, 
Bişkek’ten Aşkabat’a kadar 

Türk dünyasındaki birçok şehir-
de Türk İslam sanatının en gü-
zel örneklerini inşa etmişlerdir.  

Türklerin dünya mimari mirası-
na hediye ettikleri Süleymani-
ye, Selimiye, Çifte Minare, İs-
hakpaşa Sarayı ve Taç Mahal ile 
takdire şayandır.  

Kendi medeniyetimiz ile hayat 
tarzımızı, mimarlık ve mühen-
dislik düşüncelerimizi yarınlara 
taşımak için çok daha çalışma-
mız gerektiği muhakkaktır.  

Mega projeler üretiyor, kent-
sel dönüşümle bütün bir ülkeyi 
adeta yeni baştan imar ediyo-
ruz. Bu çalışmalarımızda bize 
yön verecek kuruluşlara ihtiya-
cımız var.  

Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği şimdiye kadar 
gerçekleştirmiş olduğu çalışma-
larla medeniyetimiz ve mima-
rimizin korunarak yarınlara ak-
tarılması konusunda önemli bir 
görev ifa etmiştir.  
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Bugün de ülkemizdeki bir-
çok projeyi 5 farklı kategoride 
değerlendirip ödüllendirece-
ğiz. Ödül almaya hak kazanan 
herkesi tekrar tebrik ediyorum.

Kıymetli Kardeşlerim, 

Büyük adamlar yetiştirdiğimiz, 
büyük işlere imza attığımız ve 
dünyada saygı duyulan projeler 
yapabildiğimiz doğrudur. 

Ancak gelin görün ki bugün tari-
himizin o güzel günlerini, yeryü-
züne medeniyet nedir, sanat ne-
dir öğrettiğimiz günleri mumla 
arıyoruz.  Özgüven problemimiz 
yok hamdolsun ancak bu ger-
çekle de yüzleşmek ve mücade-
le etmek zorundayız. 

ANKARA SAVAŞI: İKİ MÜSLÜ-
MAN TÜRK DEVLETİNİN KAV-
GASI’NDAN BUGÜNE NE DE-
ĞİŞTİ? 

Bundan 6 asır önce, Anka-
ra’da dönemin en büyük ve en 
güçlü iki Müslüman Türk devleti 
çok kanlı bir savaşa tutuşmuş-
lardı.  Ordusundaki bazı grup-
ların ihanetine uğrayan Yıldırım 
Beyazıt Han çetin mücadeleler 
sonucunda teslim olmak zorun-
da kalmıştı. 

Siyasi ve kişisel nedenler aynı 
medeniyetin iki kolunu karşı 
karşıya getirmiştir. Her iki dev-
lette bu savaştan ağır yaralar 
aldı.  Ama bu savaşın asıl be-
delini Osmanlı ödedi. Savaştan 
sonra Osmanlı 11 yıl sürecek bir 
fetret dönemine girdi. Osman-
lı Devleti ciddi bir beka sorunu 
yaşadı. İç istikrarsızlıklar, taht 
mücadeleleri, isyanlar ve toprak 
kayıpları ile yok olmanın eşiğine 
geldi. 

11 yıl süren bu bıçak sırtı dö-
nem her ne kadar Çelebi Meh-
med’in dirayeti sayesinde geride 
bırakılsa da Osmanlı Devleti’nin 
tekrar eski günlerine dönmesi 
uzun yıllar aldı. Ankara Sava-
şı’nın İstanbul’un fethini 50 yıl 
ertelediği kabul edilir. Balkan-
lar’da fetihler durmuş, Anado-
lu’daki siyasi birlik tamamen 
dağılmıştır.  

Ben Ankara Savaşı’nın sebep ve 
sonuçları itibariyle günümüze 
ayna tuttuğuna, bizim için çok 
önemli dersler barındırdığına 
inanıyorum.

MAALESEF BUGÜNDE İS-
LAM ÂLEMİ VE TÜRK DÜNYASI 
SİYASİ, İLMİ, KÜLTÜREL, DİPLO-
MATİK AÇIDAN BÜYÜK BİR FET-
RET DÖNEMİ YAŞIYOR.  

Bu fetret döneminin ilki bizden, 
yani Müslümanların kendisin-
den, ikincisi rakiplerimizden 
kaynaklanan sebepleri bulundu-
ğunu düşünüyorum.  Medeni-
yet içi çatışmalar, kardeş ülkeler 
arasındaki gerilimler Müslü-
manların enerjilerinin tamamen 
tükenmesine neden oluyor. Sü-
rekli kriz üreten, işbirliği yerine 
kavgayı, yapma yerine yıkmayı, 
engel olmayı amaçlayan sığ bir 
anlayış coğrafyamızı esir almış 
durumda.  

Müslümanlar kendi kapı kom-
şularına, kardeşlerine adeta 
düşman nazarı ile bakıyor. Müs-
lüman ülkelerin birbiri ile kur-
dukları ortaklıklar inanın birbir-
lerine karşı kurduklarından çok 
daha zayıf.  

Bu durumdan en büyük faydayı 
İslam dünyasının hasımları sağlı-
yor. Böylesi bir atmosferde Müs-
lümanlar güçsüz ve bitap kalma-
sına isteyen çevrelere gün doğu-
yor. Müslümanların kaynakları-
nı, petrolünü, altınını, madenini 
hatta alın terini sömüren ülkeler 
kazanç sağladıkları bu tablonun 
devamı için her türlü senaryoyu 
devreye alıyorlar. İşte Irak, Libya 
bunları yaşadı, Mısır yaşadı.  

Müslümanların ayağa kalkma-
ması, kendi içlerinde birlik sağ-
lamaması için mevcut krizleri 
çözmek yerine Irak ve Suriye’de 
olduğu gibi sorunları daha da 
derinleştiriyorlar. 

BİZİ PARÇALAMAK İSTİYOR-
LAR, BÖLMEK İSTİYORLAR. BİZ 
BUNA PRİM VERMEYECEĞİZ. 
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TDMMB SADECE MESLE-
Kİ BİR OLUŞUM DEĞİL, TÜRK 
KARDEŞLERİMİZİN BİRLİĞİNİN 
DE TEMİNATIDIR. 

Evet. Bu birliğin ana hedefi mü-
hendislik, mimarlık ve şehircilik 
alanında Türk dünyası kurul-
tayları organizasyonlarıyla Türk 
dünyasında ve akraba topluluk-
larında müşterek şehircilik kül-
türünün hayata geçirilmesidir.  

Türk dünyası ve akraba toplu-
lukların gelişme ve kalkınmasını 
sağlayacak projeler üretmek-
tir. Bu çok önemlidir ve mecbu-
ridir.  Ancak daha da önemlisi, 
böylesi birlikler vesilesiyle, gü-
cümüzü dosta düşmana gös-
termemizdir. BU ÜLKEDE 15 
TEMMUZ’U YAŞADIK.  Adeta 
ikinci istiklal savaşımızı verdik. 

Bir türk atasözümüzde de dediği 
gibi “GABBE İÇERDEN OLUNCA, 
KAPI TIRKAZ TUTMAZ.” Bizi ilk 
ziyaret eden ülke Aksakallı Nur-
sultan Nazarbayev’in ülkesi Kar-
deş Kazakistan oldu. Ne demiş 
atalarımız: “YOLDAN KAL, YOL-
DAŞTAN KALMA.” Bu dünyaya 
verilmiş çok önemli bir “birlik 
beraberlik mesajıydı”. Bu me-
sajı genişletmeliyiz. Her alanda 
daha çok çalışmalı, bizi birleşti-
recek ne kadar özelliğimiz varsa 
gündeme getirmeliyiz, çabucak 
organizasyona dönüştürmeliyiz. 

OĞUZ KAĞAN’IN HİKÂYESİ BİZ-
LERE ÖRNEK OLMALIDIR 

Kıymetli Kardeşlerim, 

Atalarımızın da dediği gibi “BİR 
BÜTÜN YÜZBİN YARIMDAN İYİ-
DİR.” 

Dede Korkut’ta geçer. Oğuz Ka-
ğan destanında bir rivayet an-
latılır: Üç oğlunu karşısına alan 
Kağan hepsine birer ok verir ve 
kırmalarını ister. Oklar kırılınca 
hepsine üçer tane ok verir ve 
yeniden kırmalarını söyler. Lakin 
bu sefer hiçbirisi okları kıramaz. 
Oğuz Kağan onlara şöyle nasihat 
eder: 

-Ayrı olursanız çabucak kırılırsa-
nız ancak bir ve beraber olursa-
nız sizi hiçbir güç alt edemez!  

Biz de bir olacağız, iri olacağız, 
diri olacağız… 

“DİLDE, FİKİRDE VE İŞTE BİR-
LİK” anlayışını çok daha büyük 
ufuklara taşıyacağız. Bu duygu 
ve düşüncelerle hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.
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ettirilmiştir. Bu Zirveler sırasın-
da, ülkelerimiz arasında işbirli-
ğinin güçlendirilmesi, müşterek 
değerlerimizin korunması ve 
geliştirilmesine yönelik ortak bir 
iradenin mevcut olduğu mem-
nuniyetle müşahade edilmiştir. 

ülkeler arasında bir Parlamenter 
Asamble kurulması fikrini dile 
getirmiştir. 2008 yılı Kasım ayın-
da imzalanan İstanbul Anlaşma-
sı ile bu fikir hayata geçmiştir.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Par-
lamenter Asamblesi 1. Genel 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş-
birliği Kurumları

2006 yılında Antalya’da yapılan 
Zirvede Kazakistan Cumhur-
başkanı Sayın Nursultan Nazar-
bayev, Zirveler sürecine dahil 
Eşit ve egemen devletler olan 
kardeş ülkelerimiz arasındaki 
diyaloğun, işbirliği ve dayanış-
manın arttırılması bakımından 
çok büyük önem verilen Devlet 
Başkanları Zirve Toplantıları, ba-
ğımsızlıklarını elde ettikleri 1992 
yılından bu yana kardeş ülkele-
rin katılımıyla başarı ile devam 

Kurulu uluslararası teşkilatımıza 
evsahipliği yapan Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nde, 2009 yılı Ey-
lül ayında gerçekleştirilmiştir. 
TÜRKPA ortak siyasi iradeleri-
mizin tecelli ettiği bir kuruluş 
olurken, hemen bu toplantının 
ardından Nahçıvan’da devlet 
başkanları bir araya gelerek 
Türk İşbirliği Konseyi/Keneşi ku-
ran anlaşmaya 3 Ekim 2009 ta-
rihinde Nahçıvan’da imza attılar. 
Böylece Türk Dili Konuşan Ülke-
ler Devlet Başkanları Zirveleri 
kurumsal yapısına kavuşmuştur. 

Prof.Dr. Jandos ASANOV
TÜRKPA Genel Sekreteri
(Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Assamblesi)

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ SÜRECİ VE
MÜŞTEREK ŞEHİRCİLİK ALANINDAKİ FAALİYETLERİN ÖNEMİ
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Bugün bizi memnun ve mutlu 
eden en güzel şey; artık TÜRKPA, 
TÜRK Konseyi gibi kurumların 
ardından Türk Akademisi, Türk 
Kültürü Miras Vakfı gibi önemli 
yapıların kurulmasıdır. Bu teşki-
latların İşbirliği ve Entegrasyonu 
sürecinde oynadıkları ve bizlere 
büyük umut veren önemli role 
son 8 yılda hepimiz memnuni-
yetle şahit olduk. Diğer önemli 
bir teşkilat olan TÜRKSOY daha 
erken bir tarihte 1993 yılında 
imzalanan anlaşma ile kurulmuş 
ve kültür alanında büyük proje-
lere imza atmıştır. 

Parlamenter Asamblenin çalış-
malarına başlamasıyla birlikte 
kardeş halklarımız arasındaki 
ilişki ve işbirliğini geliştirmek ba-
kımından tarihi bir adım atılmış 
oldu. Kardeş cumhuriyetlerin 
ortak imzaları ile hayata geçen 
TÜRKPA, köklerini derin tari-
hi, kültürel ve insani bağlardan 
alan kardeşliğimizin somut bir 
yansımasıdır. 

Bu siyasi kuruluş vesilesiyle, 
halklarımızın temsilcileri olan 
Parlamenterler birbirleri ile 
çok daha yakın temas içinde 
bulunmakta, daha yakından ta-
nımakta, sorunlarına daha du-
yarlı hale gelmektedirler. Asla 
vazgeçmeyeceğimiz ulusal ege-

menliğimizin temsilcisi olan Par-
lamentolarımız, yasama alanın-
daki tecrübelerini, ülkelerimizin 
daha da kalkınmasına dair viz-
yonlarını birbirleriyle paylaşa-
bilmektedir. Bir yandan da, or-
tak tarihimizi, kültürümüzü, de-
ğerlerimizi yeni nesillere daha 
iyi tanıtabilmek için yeni proje-
ler geliştirme imkanına kavuş-
muşlardır. Parlamentolarımızın 
yapacağı bu verimli işbirliğinin 
Zirveler Sürecine de önemli bir 
destek vermekte olduğu açıktır. 

Burada kaydetmemiz gereken 
önemli husus ise, sivil toplum 
kuruluşlarının işbirliği sürecine 
yaptığı katkıdır. Türk Dünyası 
Mimarlar ve Mühendisler Birliği 
(TDMMB), bu işbirliği sürecinde 
önemli katkı sunan kurumlar-
dandır.

TÜRKPA ve TDMMB arasında 
ortak miras ışığında müşterek 
şehircilik, mimarlık ve mühen-
dislik anlayışını ön plana çıkart-
mak amacıyla işbirliği protokolü 
mevcuttur. Protokol çerçevesin-
de, sözkonusu alanlarda araştır-
ma, eğitim, staj gibi çeşitli prog-
ramları hayata geçirmek, aynı 
zamanda parlamenterler ve de 
bürokratlar arası ilişkileri teşvik 
etmek ve geliştirmek bununla 
beraber düzenlenen kongre, 
sempozyumlara ilgili ülkelerin 
katılımlarını desteklemek he-
defleri ortaya konmuştur. Böy-
lece ortak faaliyetlere katılım 
ve gerekli destek düzenli olarak 
gerçekleştirilmektedir.

“Yeniden İpek Yolu” Fırsatlar ve 
Müşterek Şehircilik Çalışmaları

Ülkelerimiz tarihi olarak Çin’den 
başlayıp Orta Asya ve Anadolu 
üzerinden Avrupa’da son bulan 
bir ticaret yolunu temsil eden 
İpek Yolu üzerinde yer almıştır. 
İpek Yolu üzerinden birbirleri ile 
üzerinde büyük şehir ve mekan-
ların inşa edildiği kökleri derine 
giden iletişimler kurmuştur. Kül-
türler arasındaki etkileşimi tarih 
boyunca sağlamış olan bu yol, 
alternatif güzergahların bulun-
masıyla birlikte önemini yitirmiş 
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olmasına rağmen, son yıllarda 
tekrar dünya ve ülkelerimiz gün-
deminde kayda değer bir yer tu-
tumaktadır.

Modern İpek Yolu Projesi’nin 
tekrar hayata geçirilmesi çalış-
maları devam etmektedir. Bu 
hat ile güzergah üzerinde yer 
alan Orta Asya ülkelerinin tica-
retin ve ulaşımın geliştirilmesi-
ne yönelik olarak altyapı kapa-
sitelerinin artırılması öncelikli 
çalışma planları arasındadır. Bu 
konuda ağırlıklı olarak karayol-
ları, demiryolları ve limanlar 
dâhil olmak üzere, ulaştırma ağ-
ları konusunda yakın bir işbirliği 
tesis edilmesi öncelikli konular-
dandır. 

Bu gelişmeler, tarihte İpek Yolu 
ticaret koridorunun yaptığı et-
kiye benzer şekilde bir karışıklı 
etkileşim oluşturacağı açıktır ve 
bu durum Türk Dili Konuşan Ül-
keler arasındaki işbirliğinin artı-
rılmasında önde gelen bir etken 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

etkileşim ile her alanda olduğu 
gibi şehircilik ve mimarlık/mü-
hendislik gibi diğer temaları da 
kapsayacaktır. Sözkonusu alan-
da bilgi deneyim ve teknoloji 
paylaşımı ile işbirliği yapılması 
kaçınılmaz bir gerekliliği ortaya 
koymaktadır.

Şehircilik, Mimarlık ve Mühen-
dislik Alanında Kurumsal İşbirliği

Ülkelerimizde özellikle bağım-
sızlıktan sonra yaşanan hızlı 
nüfus artışı, kentleşme, gelir 
düzeylerinin artması ve yaşam 
standartlarının yükselmesi ile 
hızlı bir şehirleşme süreci ya-
şanmaktadır. Şehirlere olan göç 
ve kırsal nüfusun azalması bera-
berinde mevzuatta yeni değişik-
likleri yeni yasal düzenlemeleri 

gerektirmiştir. Ayrıca şehirleş-
me bağlamında yaşanan ulusal 
ve uluslararası gelişmeler ve ye-
rel yönetimlerin kapasitelerinin 
geliştirilmesi müşterek şehircilik 
çalışmalarına yönelik ihtiyacı or-
taya koymaktadır.

Böylelikle ülkelerimiz arasındaki 
artan ve gittikçe pekişen ilişki-
lerimizin şehircilik alanında iş-
biriliğine dönüşmesi önem arz 
etmektedir. Bugünkü ve gele-
cek nesillerin refahı açısından, 
şehircilik hizmetlerinin iyileşti-
rilmesi ve kalkınmaya katkısını 
göz ardı edemeyeceğimiz bir 
gerçektir. Aynı zamanda ülkele-
rin ortak çıkarlarına, sosyal ve 
ekonomik gelişmelerine katkıda 
bulunacağı açıktır.
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Müşeterek şehircilik çalışmaları 
çerçevesinde şehirlere kültür ve 
kimlik kazandırılması,  planlama 
ve tasarımı, şehirleşme süreçle-
ri ile artan göç ve beraberinde 
getirdiği sorunların yönetilmesi, 
yeni vizyonlu şehirlerin oluştu-
rulmasında yerel yönetimlerle 
işbirliği gibi geniş konular ele 
alınabilir. Yarının şehirlerini inşa 
ederken mühendislik ve mimari 
alandaki ileri teknolojilerin kula-
nımı ve bilgi tecrübe paylaşımı 
konuları ön plana çıkmaktadır. 
Böylece uygulamada yer alan 
dinamiklerin ortak hereket etti-
rilmesi ve kamu özel işbirliğinin 
yolunu açacak bu alanda faali-
yet gösteren müteahitlik başta 
olmak üzere diğer ticari kuruluş-
lara yeni fırsatlar sunacaktır. 

Ülkelerimiz arasında bu alan-
da yapılacak işbirliği ekonomi-
si güçlü, modern şehirleri inşa 
etmek, mevcut değerlerimize 
sahip çıkmak ve yaşatmak he-

deflerini kapsamalıdır. Geçmiş 
değerlere sahip çıkarken, sosyal, 
kültürel, çevresel, mekânsal, 
alt ve üst yapı gibi tüm alanları 
gözeten çağdaş şehircilik anla-
yışının ortaya konulması önce-
liklidir. Böylece ulusal ve  ulus-
lararası alanda şehirlerimizin 
cazibeleri daha da artacaktır. 

Devamlılık arz eden ve kurum-
sal olarak yapılacak çalışmala-
rın, üye ülkelerimiz arasındaki 
mevcut çok yönlü işbirliğinin 
mimarlık, mühendislik ve şehir-
cilik alanında zenginleşerek ge-
lişmesine yapacağı katkı takdire 
şayandır.

Ülkelerimiz başkentleri bağımsızlıklarının ardından ekonomik gelişim ve kentleşme sürecinde modern yüzlerine 
kavuşmuştur. Bakü bir çok modern mimari yapı ile takdir toplamakta. Bişkek gelişen çehresi ile hızla yükselmekte, 
Ankara ise marka bir şehir olarak Avrupa kentleri arasında örnek gösterilmektedir. Yeniden inşa edilen Astana ise, 
şehircilik ve mimari açısından dünyada seçkin yerini almıştır. 
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Birliğimiz; Tüm Mühendisler Bir-
liği adı ile 15 Ekim 2002 tarihin-
de Ankara’da faaliyetlerine baş-
lamış olup, Kısa zamanda, milli-
yetçi muhafazakâr mefkure ile 
mühendislik mesleğine sağladığı 
hizmetler dikkate alınarak, Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile Türkiye 
kelimesini kullanmaya hak kaza-
nıp, Türkiye Mühendisler Birliği 
haline dönüşmüştür.

Meslekte birlik olma temel anla-
yışını gittikçe genişletip ve bün-
yesine mimarlar birliğini de dahil 

ederek, müteakip Olağan Genel 
Kuruldan aldığı yetki ile, Türkiye 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği 
şekline dönüşmüştür.

Sadece yurt içinde değil, yurt 
dışında da icra ettiği mesle-
ki hizmetlerle ve özellikle Türk 
Dünyası ve Akraba Toplulukları 
Coğrafyasındaki meslek camia-
sınca topladığı takdirlerle, Türk 
Dünyası Mimarlık ve Şehircilik 
Kurultaylarını üstlenen uluslara-
rası sivil toplum teşkilatı olmayı 
başarmıştır. 

Dr. İlyas DEMİRCİ
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri

OLİMPİYATLARIMIZ…  

Türk Dünyası 
Mühendisler ve  Mimarlar  
Birliği’nin En İleri Hedefi; 
Yüce Milletimizi 
Layık Olduğu 
Muasır Medeniyetler 
Seviyesinin Üzerine 
Yeniden Çıkarılması 
Yolunda 
Azim ve Kararlılıkla 
Üstün Gayret 
Göstermektir.
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24 - 28 Mayıs 2010 tarihlerinde 
Kazakistan Cumhuriyeti’nin baş-
kenti Astana’da 11. Cumhurbaş-
kanımız Sayın Abdullah Gül ve 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Nursultan Nazarbayev’in yüksek 

huzurlarında gerçekleştirilen IV. 
Kurultayımızda, bizatihi aldığımız 
yüksek talimatlarla Birliğimize; 
Türk Dünyasını temsil etme yet-
kisi verilmiştir. Bu büyük onurla 
Türk Dünyası Mühendisler ve 

Mimarlar Birliği’nin kuruluşunu 
tamamlayarak, teşkilatlandığımız 
otuz altı ülkede, temsilcilikleri-
mizi üstlenecek ve mesleğinde 
temayüz etmiş değerli meslektaş-
larımızla birlikte, hızla oluşumla-
rımızı tekâmül ettirmeye devam 
etmekteyiz. Ülke temsilcilikleri 
diyaloglarını geliştirmek üzere, 
yirminin üzerinde ülke ziyaret 
edilmiş olup, teşkilatlandırma 
çabalarımız da aynı hızla devam 
etmektedir.

Teşkilatımız; Kafkasya Üniver-
siteler Birliği müşterekliğinde, 
11-18 Nisan 2012 tarihinde Gür-
cistan’ın başkenti Tiflis’te, Kaf-
kasya Dostluk Kardeşlik ve İşbir-
liği Kurultayı düzenlemiş ve Gazi 
Kars Şehrengizimizin ana teması 
olan Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek 
Yolunun önemine burada vurgu 
yapılmıştır.
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Astana Kurultayı Sonuç Bildir-
gesinde yer alan karar doğrul-
tusunda ve her iki yılda bir Türk 
Cumhuriyetlerinin önemli şehir-
lerinde icra edilecek kurultayla-
rın beşincisi için; Trabzon şehri 
seçilmiş ve 15-18 Ekim 2012 tari-
hinde yoğun katılımlı kurultayını 
gerçekleştirme başarısını elde 
etmiş bulunmaktadır.  

Organizasyon başkanlığını birliği-
mizin yaptığı Trabzon Kurultayı; 
T.C. Cumhurbaşkanlığı himaye-
lerinde, T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, TÜRKSOY Genel Sek-
reterliği, İpekyolu Üniversiteler 
Birliği, Trabzon Valiliği ve Trabzon 
Büyükşehir Belediyesi başkanlı-
ğının müşterek organizasyonları 
ile yapılmıştır.

Mühendislik, mimarlık ve şehir-
ciliğin birlikte değerlendirildiği 
bütün alanlarda, kültürün, sa-
natın, sporun, müziğin ve ede-

biyatın da beraber düşünülmesi 
gerektiğine inanan birliğimiz; 
yine tarihte bir ilke daha imza 
atmış ve Türk Kurultaylarında 
bir önceki ve bir sonraki ev sa-
hibi ülkelerin futbol takımlarıyla 
özel müsabakalar gerçekleştir-
miştir. Trabzon Kurultayı’nda 
sadece mühendislik camiası 
değil, bütün Trabzon halkımızın 

katılımı ve Türk Dünyasından ge-
len ülkelerin milli sanatçılarıyla, 
müzik şöleninde konserler ver-
miş, geleneksel Türk Töresi olan 
Ergenekon’dan çıkışımızı ifade 
eden Demir Dövme törenlerini 
gerçekleştirmiştir. Her yönüyle 
büyük beğeni kazanan Trabzon 
Kurultayının Sonuç Bildirgesi, 30 
Kasım 2012 tarihinde Uluslara-
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rası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRK-
SOY Genel Merkezinde düzenle-
nen törenle ve basın toplantısı 
eşliğinde dünya kamuoyuna du-
yurulmuştur.

Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği Yönetim Kuru-
lu; Şehircilik Kurultayı Yürütme 
ve Bilim Kurullarının müşterek 
kararları ile toplantı sonrasında 

yapılan değerlendirmeler ışığın-
da hazırlanan Kurultay Sonuç 
Bildirgesini meslek camiamıza 
genel duyuru olarak yapmıştır.

Faaliyetlerimizin bütününde, 
Uluslararası Türk Kültürü Teşki-
latı TÜRKSOY Genel Sekreter-
liği başarılarımızın devamında 
büyük pay sahibi olmuşlardır. 
TÜRKSOY Genel Sekreterliği bu 
doğrultudaki çalışmalarımızın 
mesafe kazanabilmesi için büyük 
alicenaplık göstererek, dönemin 
Birlik yönetim kurulu başkanını 
yürüten bendenize, Koordina-
törlük unvanı tevdi edilmiştir. 

Birliğimiz 2009 yılında TÜRKSOY 
ve Kazakistan ülke temsilciliğimi-
zi yapan KAZGASA Kazakistan İn-
şaat ve Mimarlık Baş Akademisi 
müşterekliğinde, Avrasya İnşaat 
ve Mimarlık Üniversitelerinin 
Proje Festivalleri dört yılda bir 
yapılacak şekli ile Mimar Sinan 
Uluslararası Proje Olimpiyatları-
na dönüşmüştür. 2200 katılımcı 
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proje ile başlayan Proje Olimpi-
yatları; sırasıyla İstanbul’da, Al-
matı’da, Trabzon, Bişkek ve Kay-
seri’de yapılmıştır.

Çok yoğun geçen faaliyetleri-
miz arasında, her altı ayda bir 
Kaşgar’dan Endülüs’e, Türk İs-
lam Şehirleri Şehir Şehrengizleri 
toplantılarını başlatmış; Bursa, 
Kars, Eskişehir, İstanbul, Afyon, 
Giresun, Hatay ve Samsun Şe-
hirlerinde Türk Dünyası Şehirci-
lerini, Edebiyatçılarını ve Kültür 
Sanat İnsanlarını buluşturmuş-
tur. 2017 yılı Şehrengizi ise;  Türk 
Dünyası Kültür Başkenti etkinlik-
leri ve kutlamaları çerçevesinde 
bu yıl Pir-i Türkistan Diyarı Ma-
nevi topraklarımızda « Kimlikli 
ve Kişilikli Kentler» teması ile 
TÜRKİSTAN ŞEHRENGİZİ olarak 
7-11 Kasım 2017 tarihleri arasın-
da Kazakistan’ın Çimkent ve Tür-
kistan şehirlerinde yapılacaktır.
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Her adımını milli hedefler istika-
metinde atan ve birlik bütünlük 
dahilinde Türk Dünyasının istik-
balini düşünen Birliğimizin en 
ileri hedeflerinden biri de Türk 
Dünyasında Müşterek Şehirci-
lik anlayışının ihdas edilmesidir. 
Birliğimiz bu hedefe ulaşmak 
için TÜRKPA Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenterler Asamb-
lesi Genel Sekreterliği ve İLBANK 
Genel Müdürlüğü işe müştere-
ken İşbirliği protokolü imzalamış 
olup bu istikamette Azerbaycan, 
Kazakistan ve Kırgızistan Cum-
huriyetlerini şehircilik otoriteleri 
ile çoktandır diyaloglara başla-
mış ve oldukça başarılı görüşme-
lerde bulunulmuştur.

2016 yılı Mimar Sinan Ulusla-
rarası Proje Olimpiyatlarımız, 
Bişkek Türk Kurultayı Sonuç 
Bildirgesinde yer aldığı üzere, 
Azerbaycan’ın Ümum Milli Lide-
ri Haydar Aliyev’e atfedilen Kıta 
Aşan Mega Projeler Ödül Töreni 
ile birlikte 29-30 Eylül 2017 ta-
rihleri arasında, Mimar Sinan’ın 
kenti Kayseri’de T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığımızın hima-
yelerinde ve Kayseri Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanlığının ev 
sahipliğinde yapılmıştır.Başarı 
çıtasını her organizasyonda bir 
kademe daha yükselten Birliği-
miz, her kurultayda olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti Hüküme-

ti’nin ve özellikle T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın destek-
lerini bir kuvvet olarak arkasına 
alarak müteakip faaliyetlerine 
de mutlak başarı parolasıyla 
kayıtsız şartsız ileri hedeflere 
odaklanmıştır.
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Proje Olimpiyatları

MİMAR SİNAN ULUSLARARASI PROJE OLİMPİYATLARI
YÜRÜTME KURULU VE İSTİŞARE HEYETİ

YÜRÜTME KURULU
Onursal Başkan:
Mehmet ÖZHASEKİ / T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Yürütme Kurulu Başkanı:
Mücahit DEMİRTAŞ / TDMMB Genel Başkanı / T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Genel Koordinatör:
Dr. İlyas DEMİRCİ / Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri

Himayelerinde

KITA AŞAN MEGA PROJELER KATEGORİSİ

PROJELER ÜLKE
İGA / İstanbul Yeni Havalimanı Projesi Türkiye

TANAP / Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi Türkiey - Azerbaycan

İstanbul - İzmir Otoyolu Projesi ve Osmangazi Köprüsü Türkiye

Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi ve Yeniden Yerleşimler TR. - KKTC

İpekyolunda Yüksek Hızlı Demiryolu Ağları Projesi AZ. - GE. - TR.

Avrasya Tüneli Projesi Türkiye

Kıta Aşan Mega Projeler Kategorisi  
Sefer AKKAYA / TDMMB Şehircilik Komisyonu Başkanı

Mühendislik Projeleri Kategorisi
Haydar ÇİFTÇİ / TDMMB Mühendislik Komisyonu Başkanı

Mimarlık Projeleri Kategorisi
Prof. Elbay QASIMZADE / Azerbaycan Mimarlar İttifagı Bşk.

Şehircilik Projeleri Kategorisi
Murat ACU / Devlet Su İşleri Genel Müdürü

Tasarım ve Fikir Projeleri Kategorisi
Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ / Uluslararası Türk Akademisi Başkanı

MİMAR SİNAN ULUSLARARASI PROJE OLİMPİYATLARI
JÜRİ BAŞKANLARI
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Proje Olimpiyatları

MÜHENDİSLİK PROJELERİ KATEGORİSİ

PROJELER ÜLKE
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Projesi Türkiye
Yusufeli Barajı ve HES Projesi Türkiye
Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) Projesi AZ. - GE. - TR.
Melen Barajı ve Boğaz Geçiş Projesi Türkiye
İzmir Körfezi Geçiş Projesi Türkiye

MİMARLIK PROJELERİ KATEGORİSİ

PROJELER ÜLKE
Türkiye’de Yöresel Mimari Uygulamaları Projesi Türkiye
Türkiye’de Sağlık Külliyeleri Projesi Türkiye
Haydar Aliyev Kültür Merkezi Projesi Azerbaycan
Gökyüzü Bahçeleri (Dikmen Vadisi) Projesi Türkiye
Antakya Mozaik Müzesi Projesi Türkiye

ŞEHİRCİLİK PROJELERİ KATEGORİSİ

PROJELER ÜLKE
Bişkek Şehir İmar Planı Kırgızistan
Bakü "Beyaz Şehir" Projesi / ATKINS Azerbaycan
EXPO 2017 Astana Projesi Kazakistan
Diyarbakır Sur İçi Restorasyonu ve Rönevasyonu Türkiye
Kültür Turizm ve Doğal Yaşam Merkezi / Denizli Türkiye

TASARIM ve FİKİR PROJELERİ KATEGORİSİ

PROJELER ÜLKE
Türk Dünyası Kültür Başkentleri Projesi Türk Dünyası
Türk Dünyasında Müşterek Şehircilik Projesi Türk Dünyası
Sela İle İstiklale Türkye
“Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe” Fikir Projesi Kazakistan
Büyük Bakü’nün Bölgesel Kalkınma Planı Projesi Azerbaycan
Medeniyetler ve Dinler Merkezi Projesi / Hatay Türkiye
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Proje Olimpiyatları

2016-2017 Haydar Aliyev Yılı Etkinlikleri ve
Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları

Tamamlanan Etkinlikler
• Ulusal Enerji Politikasında Riskler ve Alternatifler
 04 Mart 2016 Giresun Üniversitesi / Giresun
• Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği 

Tanıtım Filminin Hazırlanması
 2016 Haydar Aliyev Yılı Açılış Töreni
• 18 Mart 2016 TÜRKSOY Genel Merkezi/Ankara
• İpekyolu Medeniyetleri Konferansı
 28 Mart 2016 Birleşmiş Milletler Merkezi/New York/ABD
• Karadeniz’de Yeşil Yollar Kültür ve Turizm Bu-

luşması
• Ulaşımda Kıta Aşan Projeler Konferansı ve Demir 

İpekyolu Hizmet Nişanı Töreni
 05 Nisan 2016 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı / Ankara
• Doğumunun 1000. Yılında Balasagunlu Yusuf Has 

Hacip’i Anma Konferansı
 13 Nisan 2016 Almatı / Kazakistan
• TÜRKSOY ile Şeki Türk Dünyası Kültür Başkenti 

Açılış Töreni
 29 Nisan 2016 Şeki / Azerbaycan
• Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Bilim 

Kurulu Toplantısı
 13 Mayıs 2016 Grand Karaman Otel / Karaman
• Türk Dünyasında Bağımsızlıkların 25. Yılı Forumu
 17 Mayıs 2016 Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversite-

si / Türkistan / Kazakistan
• Kafkasya Üniversiteler Birliği ile İpekyolu Medeni-

yetleri Sempozyumu
 20 Mayıs 2016 Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversi-

tesi / Bişkek / Kırgızistan
• “Büyük Bozkır” Sosyal Bilimler Forumu
 23-24 Mayıs 2016 Bağımsızlık Sarayı / Astana / Ka-

zakistan
• Türkçe Kurultayına Katılım
 26 Mayıs 2016 Saraybosna / Bosna Hersek
• Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Bilim 

Kurulu Toplantısı
 24 Haziran 2016 Ankara

• İpekyolu Medeniyetler Festivali
 27-28 Haziran 2016 Şeki / Azerbaycan
• Teknik Gezi ve İnceleme (Yavuz Sultan Selim 

Köprüsü, Körfez Geçiş Projesi, AVRASYA Tüneli, İs-
tanbul 3. Havalimanı, İstanbul - İzmir Otoyolu)

 11-14 Temmuz 2016 / İstanbul - İzmir
• Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Final 

Projeleri Değerlendirme Toplantısı
 15-16 Temmuz 2016 / Bakü / Azerbaycan
• Tanrıdağı’ndan Ötüken’e Uluslararası Saha Semineri
 22-26 Ağustos 2016 / Moğolistan
• Türk Dünyası Kurultayı Bilim Kurulu Toplantısı
 01 Eylül 2016 TPAO Genel Müdürlüğü / Ankara
• Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje 

Festivalleri
 07-09 Eylül 2016 Yakın Doğu Üniversitesi/Lefkoşa/KKTC
• Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Yarı Finali
 22 - 24 Eylül 2016 Ottoman Ootel / Hatay
• Belediye  Başkanları Birliği ile Kurultay Tanıtımı 

Toplantısı
 10 - 11 Ekim 2016 Düzce Belediyesi / Düzce
• Milli Mimarı Forumu I
 5-6 Kasım 2016 Ulu Cami ve Şifahanesi / Divriği -Sivas
• Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Final 

Projelerinin Kamuoyuna Duyurulması
 27 Ocak 2017 Ankara YHT Garı / The Ankara Otel
• Milli Mimari ve Ahlat’ta Türk Damgaları Sem-

pozyumu
 13 Mayıs 2017 Ahlat
• Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Ödül 

Töreni 
 29-30 Eylül 2017 Radison Blu Otel / Kayseri
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Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği organizasyonuyla icra ettiğimiz; özellikle Türk 
Dünyası Şehircilik Kurultayları, Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları, Kaşgar’dan Endü-
lüs’e Türk-İslam Şehirleri Şehrengiz Buluşmaları ve bütün Uluslararası faaliyetlerimizde organi-
zasyonlarımıza destek veren, başta Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimiz olmak üzere;
Türk Dili Konuşan Ülkelerin Büyükelçilikleri,
TÜRK KENEŞİ Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi,
TÜRKPA Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi,
TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı,
Uluslararası Türk Akademisi,
Türk Kültür ve Miras Vakfı,
Türk Dünyası Belediyeler Birliği,
Tarihi Kentler Birliği,
Belediye Başkanları Birliği,
İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Yönetimi,
Türk Üniversiteler Birliği,
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü,
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü,
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü,
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü,
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü,
Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi Rektörlüğü,
Kazakistan İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi Rektörlüğü,
Kırgızistan İnşaat, Mimarlık ve Ulaştırma Üniversitesi Rektörlüğü,
Bilim İnsanları Dayanışma Derneği,
Kamu ve Özel Ortaklığı Derneği,
İpekyolu Üniversiteler Birliği,
Kafkasya Üniversiteler Birliği,
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı,
Türkiye İlahiyatçılar Birliği,
Basın Yayın Kuruluşlarımız,
maddi destekleriyle faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesine imkan veren işadamlarımıza...

Yönetimimiz, Şubelerimiz ve 36 Ülke Temsilciliklerimiz ile birlikte, Türk Dünyasına sevdalı bü-
tün meslektaşlarımıza Birliğimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı müteşekkiriz. Katılımla-
rınız ve destekleriniz Türk Dünyasının gönlünde ebedi olarak yer bulacaktır.

TEŞEKKÜR
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ÖZET 

Ülkemizdeki kırsal alanlar, ge-
leneksel malzeme ve üretim 
biçimleri, sosyal yapı ve yaşam 
biçiminin çeşitliliği, yöresel ko-
nut ve ortak kullanım alanları, 
peyzaj ögeleri ile bir bütün ola-
rak birbirinden zengin bir mima-
ri görselliği ortaya koymaktadır.

Kırsal yerleşmeler; yöre insanı-
nın ihtiyaçlarına, doğal çevre ve 
arazi formuna, iklime göre gü-
nümüze kadar varlığını sürdür-

müşlerdir. Ancak, tarımsal faa-
liyetlerdeki farklılaşma, değişen 
teknoloji ve ekonomik şartlar, 
kentleşme baskısı, kentsel ya-
şam biçiminin yansıması ile olu-
şan yeni yaşam tarzı ve turizmin 
yerleşimlere etkisi, kırsal mi-
mariye, kültürel ve geleneksel 
dokuya aykırı yapılaşmalar ile 
şekillenen bir kentsel görüntüyü 
ortaya çıkarmaktadır.

Bakanlığımızca ülke genelin-
de bir hassasiyet ve farkındalık 
oluşturmak amacı ile gelenek-

sel dokuya aykırı yapılaşmanın 
önüne geçebilmek için yöre hal-
kının ihtiyaçları, yaşam koşulları 
ve alışkanlıkları göz önünde bu-
lundurularak; geleneksel konut-
lardaki plan şemaları, mekânsal 
kullanım ihtiyaçları, yerel mal-
zemelerin tespiti ile örnek, gü-
venli, sağlıklı ve ekonomik mi-
mari projeleri hayata geçirmek 
amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda tüm ül-
keyi kapsayacak proje ile her şe-
hir için öncesinde yapılan arazi 

Banu Aslan CAN
Yapı İşleri Genel Müdürü
TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi

TÜRKİYE’DE YÖRESEL MİMARİ UYGULAMALARI

DENİZLİ & TRABZON ÖRNEĞİ
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çalışmaları ve akademik veriler 
doğrultusunda köy evi projeleri 
elde edilmektedir. Bu illerimiz-
den biri de zengin kültürel alt 
yapısı ile DENİZLİ ilimizdir.

Anahtar Kelimeler:  Yöresel mi-
mari, Cumba, Mavi Ev

GİRİŞ 

Denizli İli sınır itibariyle doğuda 
Burdur, Afyon ve batıda Aydın, 
Manisa, kuzeyde Uşak, güneyde 
ise Muğla illeri ile komşu bulun-
maktadır. Ege bölgesinde yer 
alan Denizli İli kentsel yapı ka-
rakteri olarak tipik ege bölgesi 
ev tipolojisi içinde değerlendi-
rilebilir. 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 
dışarıda avlu veya bahçede ol-
muştur. Kullanılan malzemeler 
bölgenin imkânları ölçüsünde 
elde edilmiştir. 

Ev tipleri genellikle avlulu, doğa 
ile iç içe ailenin büyüklüğüne 
göre oda sayısı artan yapı ka-
rakterindedir. Evlerin büyük bir 
kısmı taştan ve onun üstüne 
kerpiçten örülen duvarlarla çev-
rilidir. Hemen hemen her avlu-
nun önünde bir avlu ve bu avlu-
nun içinde hayvan gübrelerinin 
atıldığı terslik, hayvan damı, 
odunluk vb. bölümler bulunur. 
Konutların çevresi genellikle bri-
ket duvarlarla çevrilidir. Bunun 
yanı sıra evlerin alt katında ta-
rım aletleri, buğday, arpa, nohut 
gibi tahılların saklandığı ambar 
bulunur. Üst katta ise genelde 
3 odalı evin girişinde büyük bir 
salon bulunur. 

niş olduğundan konut dokusu 
seyrektir. Bahçeden bahçeye 
arklar içinde geçen su ve sulak 
arazide yetişen kavak ağaçları 
kentsel peyzajın önemine işaret 
etmektedir. Bunlardan biri Mavi 
Ev olarak anılır ve Denizli İl Özel 
İdaresi tarafından restore edile-
rek çağdaş kullanıma açılmıştır 
(Şekil 1). Bahçeli olarak planlan-
mış evler genellikle yol etkile-
rinden uzak olacak şekilde inşa 
edilmiştir. Bahçe duvarı evlerin 
ön cephesi boyunca uzanır.

Evin ön kısmında ise özellik-
le yaz mevsiminde serinlemek 
amacıyla yapılan ayazlık bulu-
nur. Odalardan birinde ise ocak-
lık, banyo; yorgan ve döşeklerin 
konması için kullanılan yüklük 
bulunur. 

Genellikle dış sofalı, kendi içine 
ve bahçeye dönük konutlardır. 
Eve sokaktan doğrudan giriş 
yapılmaz; önce bahçeye, sonra 
açık sofaya (hayat) ve buradan 
da odalara geçilir. Genellikle 
iki katlıdır ve alt kat ahır, depo 
veya kışlık oda gibi hizmetle-
re ayrılır. Bu tipolojinin hâkim 
olduğu dönemde bahçeler ge-

Denizli ili konut tipolojisinde ge-
leneksel Türk evi plan tipi dışın-
da başka plan tipine rastlanma-
mıştır. Sofanın yerleşimine göre 
iki plan tipine rastlanmaktadır. 

Şekil 1. Ayazlık

Şekil 2. Yüklük Şekil 4. Tavas İlçesi’nden Açık Sofalı Ev Örneği 

Şekil 3. Altıntop Mahallesi’nde Mavi Ev (Konyalıoğlu Evi) (Kaynak: Avşar, 2014)
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Birinci plan tipi; Sofanın en azın-
dan 2, 3 veya 4 oda ile sarılması 
gereken, dış sofalı planı (Şekil 5).
İkinci plan tipi; İki oda sırası ara-
sında yer alan merkezi sofalı.

Genellikle iki katlıdır. Zemin kat 
düzeyinde yaklaşık 120 cm. su 
basman kotu bırakılmıştır. Yapı-
lan incelenmeler doğrultusunda 

temel sistemlerinin taş işçiliği-
ne dayandığı belirlenmiştir. Taş 
temel duvar, giriş katına kadar 
yükselir. Giriş kat seviyesi top-
rak seviyesinden yüksektir. Böl-
gedeki evlerin çoğunun duvarla-
rı kerpiçten veya ahşap strüktür 
üzerine sıkıştırılmış tuğladan 
yapılmıştır. Aralarında sadece 
kâgir olanlara ve tamamen ah-
şap strüktürle yapılanlara da 
rastlanmıştır. Giriş kat duvarları; 

60-90 cm. kalınlığında olup ker-
piçten yapılır. Duvarlar yüksel-
dikçe lentolar kullanılır. Birinci 
kat duvarları; zemin kat duvarla-
rı ile aynı malzemeden yapılmış-
tır. Fakat kalınlığı daha ince ve 
minimum 30 cm. kalınlığındadır. 
Bunun dışında Denizli’nin ilçele-
ri incelendiğinde ağırlıklı olarak 
yığma taş ve yığma tuğla ile ya-
pılmış özgün eserlere de çokça 
rastlanmaktadır.

Pencereler ve kapılar için te-
mel malzeme ahşaptır. Genelde 
pencereler yatay veya düşey ol-
mak üzere iki kanattan meydana 
gelir. Yatay bölümlerde pence-
reler giyotin pencere tipindedir. 
Pencerelerin orantısı genelde 
5/8’dir. Bazı pencerelerde demir 
ve ahşap malzemeden yapılmış 
koruyucu çubuklar bulunmakta-
dır.

Yerleşmedeki iki katlı evlerin ço-
ğunda çıkmalar mevcuttur. Her 
evin sokağa doğru bir çıkması 
vardır. Bazılarında ise iki tane-
dir. Bahçeli evlerde çıkması olan 
cephe sayısı daha fazladır. Cum-
ba sofada yer alıyor ise tek, ke-
nardaki odalarda yer alıyor ise 
iki adet yapılmıştır.

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

Şekil 5. Babadağ İlçesi’nden 
             Bahçeye Dönük Ev

Şekil 8. Yığma Taş Bina-Denizli İli Hisar Köyü

Şekil 9. Yığma Tuğla Bina-Denizli İli Hisar Köyü

Şekil 7. Kerpiç Bina Örneği-Denizli İli Merkez

Şekil 6. Koşaroğlu Evi Giriş Katı Planı Denizli İli
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Duvarlar her zaman sıvalıdır. 
Kalın duvarların genelde nişleri 
vardır. Ev sahibinin ekonomik 
durumuna göre tavanlar çeşitli 
kalitede dekore edilmiştir. Evle-
rin dış cephe boyası çivit mavisi 
veya sarıdır. Genelde bu şekil-
de muhafaza edilmiştir. Evlerin 
içindeki duvarlar da beyazdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ola-
rak, Denizli Merkez ve ilçeleri 
(Buldan, Sarayköy, Babadağ, Ta-
vas) ve Hisarköy‘de yapılan ana-

lizler doğrultusunda, bölgenin 
genel karakteristik yapısı göz 
önüne alınarak yöresel mimari 
özelliklere uygun konut proje-
leri çalışmaları yapılmıştır. Bu 
kapsamada;

• 2 adet 110 m2 tek katlı ko-
nut,

• 2 adet 130 m2 tek katlı ko-
nut,

• 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.
• 110 m2 TEK KATLI KONUT 

ÖRNEĞİ
• 130 m2 TEK KATLI KONUT 

ÖRNEĞİ
• 200 m2 İKİ KATLI KONUT ÖR-

NEĞİ
• 200 m2 İKİ KATLI KONUT 

ÖRNEĞİ (GELENEKSEL PLAN 
ŞEMALI)

• 400 m2 KÖY KONAĞI

Şekil 10. Yığma Taş Bina-Denizli İli Buldan İlçesi

Şekil 12. Sokak Görünümü Denizli İli Buldan İlçesi

Şekil 14. Ahşap Kapı Örneği Denizli İli Tavas İlçesi

Şekil 11. Cumba Örneği Denizli İli Buldan İlçesi

Şekil 13. Ahşap Tavan Görünümü Denizli İli Merkez

Şekil 15. Ahşap Pencere Örneği Denizli İli 
Hisarköy Köyü
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güneyden kuzeye derin boğaz-
larla bölmüştür. Tabakhane ve 
Zağnos dereleri arasında kalan 
ve düzgün olmayan yüksek bir 
masa formundaki

alan üzerinde, kentin bilinen en 
eski yerleşim kalıntıları tespit 
edilmiştir. İşte bu nedenle Trab-
zon adının eski Grekçe masa ya 
da trapez/yamuk biçimi karşılığı 
olarak “trapezos” kelimesinden 
geldiği görüşü ağırlık kazanmak-
tadır. Trabzon adına, Trapezos 
olarak ilk kez, Yunanlı komutan 
Kesnophon tarafından kaleme 
alınan, M.Ö.

Doğudan Rize, batıdan Gire-
sun, güneyden Gümüşhane 

ve Bayburt illeriyle çevrili olan 
Trabzon’un kuzeyinde Karadeniz 
yer almaktadır. İl topraklarının 
güneyinde uzanan dağlar, vadi-
lerle yarılmış sırtlar halinde Ka-
radeniz kıyısına kadar ulaşmak-
ta ve yer yer iki bin metreyi de 
aşmaktadır.

Kent merkezi kuzeyde denizden, 
güneyde Boztepe’nin üzerine 
kadar düzgün olmayan teraslar 
halinde yükselir. Değirmendere, 
Kuzgundere (ya da Tabakhane) 
ve Zağnos dereleri yerleşimi 

4. yüzyılda geçen olayların anla-
tıldığı “Anabasis” adlı antik kay-
nakta rastlanmaktadır. (Url-1)

Trabzon kentinin kuruluşu M.Ö. 
iki bin yılına kadar dayanmakta-
dır. Tarihte birçok medeniyet ta-
rafından hâkimiyet altına alınan 
Trabzon’da, Kolkhlar, Makronlar 
ve Driller gibi Turanî Kavimler, 
Kimmerler, İskitler, Bunturki ve 
Kıpçaklar, Halaçlar, Afşarlar ve 
Yazgurlar gibi Türk veya Türk-
lerle akrabalığı söz konusu olan 
toplulukların bölgeye gelip yer-
leştikleri belirtilmektedir. (Url-
2) Bunlardan başka sırasıyla 

TRABZON YÖRESEL MİMARİSİ
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Persler, Pontus Krallığı, Roma, 
Bizans, Osmanlı ve Türkiye Cum-
huriyeti sınırlarında varlığını 
sürdürmüştür. Doğu Karadeniz 
Bölgesinde dağlar denize para-
lel uzanır. Doğudan batıya doğru 
Kaçkar, Soğanlı, Zigana ve Canik 
dağları Anadolu ilearasında bir 
hattın kuzey tarafı Akdeniz ikli-
mine benzer özellikler gösterir. 
(Şen, 1967) Bol yağışlı ve ılıman 
iklim bölgedeki konutların plan 
tipolojisinden, yapım sistemi ve 
malzemesine kadar her özelli-
ğinde belirleyici rol üstlenmiştir. 
(Batur, 2005) Trabzon’un orman 
varlığı zayıf olan Andon ve Düz-
köy vadilerinde az da olsa tüm 
cephesi taş duvarlı konutlar var-
dır (Batur, 2005).

Evler genelde konut sahibinin 
arazisict kısmında yer alır ve 
engebeli araziden dolayı çoğu 
zaman ön ve arka cephesindeki 
kot farkından dolayı bir cephe-
sinden 1 kat diğer cephesinden 
2 kat olarak görülmektedir (Öz-
güner, 1970).

Doğu Karadeniz Bölgesinin ge-
nel yerleşme tarzı kendine has 
dağınık yerleşmedir. (Dinçer, 
1995) Dağınık yerleşmeye orta-
ya çıkaran iki ana sebep vardır:

• Bölgede suyun bol ve her ta-
rafın yeşil olması. Buna bağlı 
olarak Anadolu’da olduğu gibi 
suyun ve yeşilin bol olduğu yere 
toplu halde yerleşmeye gerek 
olmaması,

• Karadeniz insanının hem eko-
nomik hem de ulaşım zorluğu 
nedeniyle tarlasına yakın yer-
de oturmayı istemesidir (Şen, 
1967).

Topografik düzenin zorlayıcı et-
kisi sonucunda konutlar genel 
olarak iki katlı olarak inşa edil-
miştir. Üst bölüm yaşam düz-
lemini, alt bölüm ise genelde 
sağır cepheli olmak üzere depo 
– ahır düzlemini meydana geti-
rir (Diçer, 1995) (Şen, 1967). Ge-
leneksel konutlar, ahşap yığma, 
taş, kütük yığma, yontma ahşap 
yığma, ahşap karkas (çatma), 
blok ahşap dolma, göz dolma, 
muskalı, karma gibi çeşitli ya-
pım teknikleriyle inşa edilmiştir. 
Ahşap yığma sistem, 2 ile 5 cm. 
kalınlıktaki tahtaların (yontma 
ahşap sistem) veya kütüklerin 
(kütük yığma sistem) köşelerde 
birbirleri üzerine kertme boğaz, 
kurt boğaz, çalma boğaz veya 
kara boğaz geçme ile bindiril-
meleriyle yapılan duvar örgüsü-
dür (Özgüner, 1970).

Taş Duvarlı Konut Örneği (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arşivi)

Eğimli Doğa Şekillerine Uyumlu Konut Örneği
(Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arşivi)
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Bu sistem büyük ve çok odalı 
evlerden ziyade daha çok bir iki 
odalı basit köy evlerinde kullanı-
lır. (Sözen, 1992) Bütün iç ve dış 
duvarlar aynı anda yapılmak zo-
runda olduğundan ve birbiriyle 
bağlantılarının sınırlamasından 
dolayı plan dönüşümü açısından 
zor bir yapım sistemidir (Batur, 
2005).

Trabzon evlerinde ev dışında 
en önemli yardımcı öğelerden 
birisi serenderdir. Serender, mi-
marisi ile dikkati çeker ve daima 
iki katlı olduğundan ağaçlar ara-
sından kurtularak evle beraber 
görünüşe katılır. Serender, serin 
havadar yer anlamına gelmek-
tedir. Fındık, mısır gibi ürünlerin 

muhafaza edildiği bir ambardır. 
Ahşap yığma tekniği ile yapılmış 
olup, altı tamamen boştur. Dört 
direk üzerinde birer yuvarlak 
ağaç tekerlek bulunan ve onla-
rın üzerine yerleşen serenderde 
ağaç tekerlekler serendere fare 
ve diğer zararlıların çıkmasını 
engellemek için konur.

Kara Boğaz Geçme Detayı

Serender http://galeri.uludagsozluk.com/g/serender

Zemin katı kütük yığma bir evAhşap Yığma Konutlar
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Kütük yığma sistem daha çok 
yerleşim yerlerinin tek katlı 
yardımcı yapılarında ve yayla 
evlerinde kullanılmıştır. (Sözen, 
1992) Boyutlarına bakmaksızın 
balta ile işlenmiş silindirik kü-
tüklerin yatay olarak üst üste di-
zilmesiyle oluşturulan sistemdir. 
(Url-3)

Kütük Yığma Sistemde üst üste 
dizilen yatay ahşap taşıyıcılar dış 
duvar elemanları ile birleştirilir-
ken uçları dışarıya taşırılır. Mu-
kavemeti güçlendirmek için ya-
pılan bu uygulama binanın plan 
düzeninin cepheye yansımasını 
sağlamaktadır (Url-3).

Pencereler ise yatay kütüklerin 
kertilmesiyle elde edilen delik-
lerden oluşturulur. (Özgüner, 
1970) Çatı örtüsü iç kesimlerde 
hartama1*, kıyı kesimlerde ala-
turka kiremittir (Url-3).

Yontma ahşap yığma sistemde 
kütük yerine taşıyıcı ve duvar 
elemanı olarak işlenmiş tahtalar 
kullanılmıştır.

Ahşap karkas (çatma) sistemde 
ana ve ara taşıyıcı elemanlar 
yığmada olduğu gibi yatay de-
ğil dikine yerleştirilmiştir. Genel 
olarak temeller taş duvarla oluş-
turulur. Eğimin düşük olduğu 
kesiminde kısmî bodrum oluş-
turacak şekilde temel taş duvarı 
yükseltilir. (Url-3) 

Bu duvarın üzerine düzgün ola-
rak hazırlanmış kalın ve geniş ta-
ban ağaçları yerleştirilir ve buna 
taban kirişi denir. Taban kirişi 
köşeleri kurt boğazı sistemiyle 
birleştirilir (Özgüner, 1970). 

Blok ahşap dolma sistemde, ya-
tay ve düşey ahşap yapı eleman-
ları arasında kalan boşluk yatay 
olarak yerleştirilen ahşap blok-
larla oluşturulur. Taşıyıcı yapı 
elemanı ve duvar elemanı bir-
likte uygulanır. Kütük yığma ve 
yontma ahşap yığmanın tersine 
blok dolma sistem yeni ilaveler 
ve plan değişikliğine imkân ver-
mektedir. Bu özelliğiyle karkas 
(çatma) sisteme dâhil edilebil-
mektedir.

Göz dolma sistem en yaygın 
olarak kullanılan sistemdir. Za-
manla ormanlık alanlarda tarla 
açılması ve büyük ağaç türle-
rinin azalmasından dolayı blok 
ahşap dolma sistemden son-
ra göz dolma cephe tekniğine 
gerek duyulmuştur. 3/10 veya 
5/10 kesitindeki dikmeler 15-25 
cm ara ile taban kirişi üzerine 
oturtulur. Bu dikmeler yine aynı 

Yontma Ahşap Yığma Ev

Taş Temel

Blok ahşap dolma evler

Taban Kiriş Detayı

* Hartama: Doğu Karadeniz kıyıları gibi dağ-
lık ve yağışlı yörelerde, kiremitin yerini tutan 
düz, ince yaprak durumuna getirilmiş tahta-
dan yapılan dam örtüsü.
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kesitte yatay elemanlarla birbir-
lerine bağlanır. Bu yöntemle or-
taya 17/22 veya 20/25 cm boyu-
tundaki kareye yakın dikdörtgen 
kutular ortaya çıkar. Bu kutular 
göz dolma sistemin duvar strük-
türünü meydana getirir. Bu ka-

Dikmeler kareye yakın dikdört-
gen sekil oluşturacak şekilde 
yatay elemanlarla düzenlenirse 
“göz dolma”; 45° veya 30°’lik 
açılarla düzenlenirse “muskalı”; 
dış duvar yüzeyine sık sık çıtalar 

Muskalı sistem, detaylardaki 
ahşap geçme detayı yerine me-
tal bağlayıcı olan çivilerin kulla-
nılmasıyla ortaya çıkmıştır (Şen, 

reye yakın dikdörtgen kutular ci-
vardaki dere yataklarından elde 
edilen gri ve yeşil tonlarındaki 
kutulara uyum sağlayacak şekil-
de form verilmiş taşlarla doldu-
rulur (Özgüner, 1970). Dolduru-
lan kutuların kenar kısımları da 
kireç harcıyla sıvanır.

çakıp üzeri kireç harcı ile sıva-
nırsa (bağdadi) “cakatura”; ana 
dikmelerin arası üst üste yığma 
sistem tahta bloklarla dolduru-
lursa “blok ahşap dolma” diye 
adlandırılır. (Batur, 2005), (Öz-
güner, 1970), (Şen, 1967)

1967). Ana taşıyıcıların düzeni 
göz dolma sistemiyle aynıdır, 
yalnız buradaki fark ana dikme-
lere bağlanan yatay elemanların 

daha geniş aralıklarla yapılması 
ve her birinin çapraz bir ele-
manla tekrar bölünmesi ile üç-
gen şekiller ortaya çıkar.

Karma sistem, kütük yığma, 
yontma ahşap yığma, blok ah-
şap yığma, göz dolma, muskalı 
sistemlerinden en az ikisinin bir 
arada kullanıldığı yapım sistemi-
dir. Bu sistem daha çok malzeme 
uygunsuzluğundan veya yapan 
elin ustalığından ileri gelmiştir.

Duvar katmanında oluşturulan 
pencere ve kapıların belli bir sis-
tematiği vardır. Aşağıda görülen 
şekillerdeki gibi pencere boyut-
ları dış cephe kaplaması ve du-
var taşıyıcı konstrüksiyonuyla 
doğrudan ilişki halindedir.

Göz dolma ev

Muskalı sistem duvar örgüsü

Karma sistem

Göz dolma sistem duvar örgüsü (Özgüner, 1970)
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Ahşap döşeme ve tavanların 
avantajı çabuk ve kolay yapıl-
ması, hafif ve ucuz olması, kolay 
tamir edilip değiştirilebilmesi, 
yıkma esnasında çıkan parça-
ların tekrar kullanılabilmesidir. 
Konutlarda en önemli mekân 
mutfaktır. Bölgede ohomondoni 

veya ahşana denilen bu mekân 
sadece yemek pişirme eylemi 
değil yemek yeme, oturma, din-
lenme, misafir ağırlama gibi iş-
levleri de karşılayan bir mekân-
dır (Öymen, 2000). Bu mekân 
genellikle evin giriş cephesinde 
yer alır.
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TÜRK DÜNYASINDA KARDEŞ ŞEHİRLER

“Türklüğün doğduğu topraklar” 
deyişi Kazakistan’ın Türk Dün-
yası içinde sahip olduğu öne-
me dalalet eder.  Bugün Türk 
Dünyası içinde güçlü ekonomisi 
ve tarihten gelen kültür, sanat 
birikimi ile kardeş ülke Kazakis-
tan’ın yeri başkacadır. Tarihlerini 
bilmeyen milletler yok olmaya 
mahkûmdur, sözünden hare-
ketle tarihimizin başladığı yer 
olan Orta Asya bozkırlarıyla her 
zaman gönül ve sevgi bağlarımız 
süregelmiştir. Derviş Yunus Em-

Mustafa AK
Keçiören Belediye Başkanı

ANAVATAN ANADOLU’DAN ATAYURT’A 
KAZAKİSTAN TOPRAKLARINA SEVGİ VE ÖZLEMLE…
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re’nin ilahi aşk dolu dizelerinde, 
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 
hoşgörüsünde, Hacı Bektaş-ı 
Veli ve birçok Anadolu ereninin 
özünde Pir-i Türkistan Hoca Ah-
met Yesevi öğretisinden kopan 
nüvelerin bulunması bu bağın 
gücünü gösteren en önemli işa-
retlerdir.

Bu gönül köprüsü aynı zaman-
da akrabalık ve illiyet bağından 
da ileri gelmektedir. Dilimiz bir, 
soyumuz bir, dinimiz bir, kültü-
rümüz bir, kilometrelerce uzak 
kalsak da öz vatanımız birdir. 
Uzak mesafedeki yakın kardeş-
lerimiz ile ortak paydamız da 
birdir. Türklüğün cihana hüküm 
sürdüğü dönemlerde aslında bir 

özlemi gidermek projesi olan 
Don-Volga projesi bugün bile 
okudukça bizleri heyecanlandı-
rıyor. Sokullu Mehmet Paşa’nın 
bir dönemler hayata geçirmek 
için çabaladığı bu projeyi bizler 
kültürel ve ekonomik ilişkileri-
mizi güçlendirerek tesis etmek 
gayretindeyiz.

Günümüzde Türk Dünyasının en 
güçlü ekonomisine sahip ülkele-
rinden olan Kazakistan’ın haklı 
yükselişi şüphesiz bizleri de gu-
rurlandırmaktadır. Bu konudaki 
samimiyetimizin en güzel gös-
tergesi; Kazakistan bağımsızlığı-
nı kazandığı ilk anda onu tanı-
yan ilk ülke olmamızdır. Kazakis-
tan tarih serüvenimiz içerisinde 

gerek ekonomik gerek siyasi 
olarak en önemli ortaklarımızın 
başında gelmektedir. 

İmzalanan birçok protokol ve 
anlaşmalarda iki kardeş ülkenin 
bu ortaklığı güçlendirme niye-
tinde oldukları aşikârdır. Türki-
ye ile Kazakistan’ın bölgesel ve 
uluslararası alandaki birliği son 
yıllarda ivme kazanmıştır. Orta 
Asya’dan Balkanlara uzanan 
hatta Ortadoğu coğrafyasında 
huzurun ve barışın gerçekleş-
mesi yönünde sürdürülmekte 
olan işbirliğinin önemli merkezi 
Astana’dır.  Ayrıca iki ülke ön-
cülüğünde Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Zirvesi kurumsallaştı-
rılmış; bu manada Kazakistan 
Türk Konseyi’nin ve TÜRKPA’nın 
kuruluşunda ülkemiz de önemli 
bir rol oynamıştır.  Buna paralel 
olarak Türk Konseyi bünyesinde 
kurulan Uluslararası Türk Aka-
demisi’ne de ev sahipliği yap-
maktadır.

Eğitim ve kültür alanında sür-
dürülmekte olan bu işbirliği iki 
ülke ilişkilerinin bir başka önem-
li boyutunu teşkil etmektedir. 
Merkezi Türkistan’da bulunan 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi’nin dört 
ayrı şehirdeki yerleşkesinde, 
yaklaşık 13.043 öğrenci öğrenim 
görmektedir.

Keçiören Belediyesi olarak biz-
ler bu tarihi ve kültürel bağla-
rın ve gelişimin farkındayız ve 
Türk Dünyasını merkez alan tüm 
programlarımızda Kazakistan’ı 
aramızda görmekten mutluluk 
duymaktayız. Bu bağlamda bu-
güne kadar Kazakistan-Türki-
ye ilişkilerine katkı sunacak bir 
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dizi program gerçekleştirdik. 
Kazakistan ile kültürel bağları-
mızı güçlendirmek adına yap-
mış olduğumuz etkinliklerin 
başında Uluslararası Ramazan 
Etkinlikleri gelmektedir. Göreve 
geldiğimizden bu yana Kazakis-
tan’ı tanıtmak, kültürünü, folk-
lorunu, yaşayışlarını, ezgilerini 
anlatmak adına her ramazan 
ayında Kazakistan etkinliğimizin 
en nadide konuğu olmuştur. Bu 
programlarda Kazak evlerini zi-
yaret eden Keçiörenliler ayrıca 
ikramlarla Kazak mutfağını da 
tanımışlardır. Gelen sanatçıları-
mızın dombralarından çıkan ez-
giler ile Neşet Ertaş’ın sazından 
çıkan ezgiler arasında hiçbir fark 
bulunmadığını tüm Keçiörenli-
ler bizzat müşahede etmişlerdir. 

Organizasyonlarımızın bu denli 
başarılı geçmesinin ana unsuru 
sağlam bir ekiple birlikte hare-
ket etmemizdir. Bu bağlamda 
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçiliği’nin gayret ve des-
tekleri bizlere yaptığımız işlerde 
azim ve mutluluk vermektedir. 
Özellikle şuan Güney Kazakistan 
Eyalet Valisi ve dönemin büyü-

kelçisi, Sayın Canseyit TÜYME-
BAYEV beyefendinin döneminde 
yapmış olduğumuz programlar-
daki desteklerine teşekkür et-
mek isteriz.

Keçiören Belediyesi olarak, Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği, Kül-
tür Bakanlığı ve TURKSOY işbir-
liği ile düzenlendiğimiz Nevruz 
etkinliklerini Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası Konser Salo-
nunda yoğun bir katılımla ger-
çekleştirdik. Bu programda 16 
ülkenin sanatçıları birbirinden 
renkli kıyafetleri ve müzikleriyle 
sanatlarını icra ettiler. 

Keçiören Belediyesi olarak 
“TÜRKSOY’LA İPEKYOLU YILIN 
ALTIN ADAMLARI ÖDÜL TÖRE-
Nİ’NDE” Türk Dünyası Hizmet 
Ödülü ile Yılın En Başarılı Bele-
diye Başkanı Ödülü’ne layık gö-
rüldük. 

Keçiören Estergon Türk Kültür 
Merkezi’nde bulunan Kazakis-
tan Kültür Evi’nin açılışını Kaza-
kistan Cumhuriyeti Ankara Eski 
Büyükelçisi Canseyit Tüymeba-
yev, Astana Valisi Imangali Tas-

magambetov ve Kazakistan’dan 
gelen misafirlerimiz ile gerçek-
leştirdik. Estergon Türk Kültür 
Merkezi Etnografya Müzesi’nde 
bulunan ve geleneksel Kazak 
çadırı ve yaşamına dair aksesu-
arların yer aldığı Kazak Kültür 
Evi ziyaretleriyle iki ülke halkları 
arasındaki yakınlığın daha da ar-
tacağını umuyoruz. 

Keçiören Belediyesi olarak yine 
TÜRKSOY’un işbirliğiyle düzen-
lediğimiz başka bir etkinlik olan 
“Kazakistan ve Türkiye Dostluğu 
Konseri’nde; Karagandı Tattim-
bet Kazak Halk Müziği Orkestra-
sı ve Kazakistan Devlet Sanatçısı 
Bibigül Tölegenova sahne aldı.

Türk Dünyası etkinliklerine katı-
lım ve destek sağlamak amacıy-
la yaptığımız bir diğer program 
ise TÜRKSOY’un da katkılarıyla 
hayata geçen Bosna Hersek’in 
Başkenti Saraybosna’da düzen-
lediğimiz “Sazgen Sazy Kaza-
kistan Halk Çalgıları Eşliğinde 
Geleneksel Türk Dünyası Müzik 
Konseri”dir.
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Ayrıca Keçiören ilçemizdeki bir 
parkımıza ismini ölümsüzleştir-
mek ve Keçiören halkına hatır-
latmak adına Ulu Kazak Ozanı 
Süyinbay ARONULI’nun ismini 
vererek parkımızın açılışını yap-
tık. Kazak kültür ve edebiyatın-
da önemli bir yere sahip olan 
ozanımızın ismi bu parkla birlik-
te yaşayacaktır.

Ayrıca Kazakistan’ın Almatı Böl-
ge Valisi Amandık Batalov, Kaza-
kistan’a verdiği destek ve ünlü 
Kazak ozanı Süyinbay Aronu-
li’nin adını taşıyan parkı hizmete 
açmamız nedeniyle bizlere hiz-
met madalyasını layık gördüler.

Ayrıca ilköğretim çağındaki ço-
cuklarımıza “Çağımızın Aydınla-

tan Değerler” projesi kapsamın-
da Hoca Ahmet Yesevi’yi anma 
ve anlama programı tertip ede-
rek kabri Kazakistan’da ancak 
yeri kalbimizde olan Pir-i Türkis-
tan Hoca Ahmet Yesevi’yi genç-
lerimize anlatmaya gayret ettik.

Kazakistan Türk Halkları Mede-
niyet Vakfı Kadınlar Komitesi’nin 

nazik ziyaretinde kendilerine 
Keçiörenimizi tanıtmaya gayret 
ettik.

Kazak ozanı ve atışma geleneği-
nin ustası Jambıl Jabayev’in do-
ğumunun 170. yıl dönümü anı-
sına bir sempozyum düzenledik. 
Düzenlediğimiz sempozyuma 
teşrif eden Kazakistan Eski Milli 
Eğitim Bakanı Şamsa Berkimba-
yeva hanımefendi ünlü ozanın 
bir milyon satır şiiri hafızasında 
tuttuğunu belirtti.

İlçemizdeki ulu Kazak Ozanı Sü-
yinbay ARONULI’nın anıtının 
açılışını; Kazakistan Büyükelçisi 
Canseyit Tüymebayev, TÜRK-
SOY Genel Sekreteri Düsen Ka-
seinov, Kazakistan’ın Almata 
Eyaleti Vali Yardımcısı Bahtiyar 
Önerbayev, Kazakistan Eski Milli 
Eğitim Bakanı Şamsa Berkimba-
yeva ve Kazak şairin torunu Ga-
bit Sadrbayev ile birlikte ozanı-
mızın isminin bulunduğu parkta 
gerçekleştirdik. 

Türk Cumhuriyetlerinin bağım-
sızlıklarının 25. yıldönümü ve 3 
Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Günü kutlamalarına ka-
tılan TÜRKSOY sanatçılarını Es-
tergon Kalesi ÖrenKöşk’te ağır-
ladık.



İpek Yolu Medeniyetleri 38

Kardeş ülkemiz Kazakistan’ın 
bağımsızlığını ilan edişinin 25. 
yıl dönümü nedeniyle Estergon 
Kalesi’nde Avrasya Yazarlar Bir-
liği Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Yakup Ömeroğlu, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Meryem Hakim ve 
TÜRKSOY Genel Sekreter Yar-
dımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş’ın 
konuşmacı olarak katıldıkları bir 
konferans düzenledik.

Türk Yurdu Müzik Topluluğu’nun 
Keçiören’de verdiği konser ile 
Türk dünyası ülkelerinin ayrıl-
maz bütünlüğünü türkülerimiz-
le dile getirildi. “Türk Dünyası-
nın Ortak Dili Türküler” konseri-
miz ayrıca TRT Avaz kanalından 
da canlı olarak yayınlandı.

Uluslararası Ramazan Etkinlikle-
ri’nde TÜRKSOY ile belediyemi-
zin ev sahipliğinde Kalaba Kent 
Meydanı’nda düzenlediğimiz 
programda TÜRKSOY Kültür 
Evi’nin açılışı yaptık.

Türkiye’de ilk olan Uluslararası 
Ramazan Etkinliklerimiz süre-
since 8 yıldır Kazakistan’ı her yıl 
coşkulu bir kalabalık ve bir dizi 
etkinlikle ağırladık.

Ulu Kazak Ozanı Süyinbay Aro-
nulı adına inşa edilen park ve 
anıttan sonra, Kazakistan’ın 
sembol isimlerinden Jambıl Ja-
bayev’in adını da Keçiören’de 
yaşatmak için önemli bir adım 
attık. Kazakistan’da “20. Yüzyı-
lın Homeros’u” olarak görülen, 
Kazak Halk Edebiyatı’nın önemli 
ismi ve atışma geleneği ustası 
Jambıl Jabayev’in adını Keçiö-
ren’de bir sokağımıza verdik. 
Sokağın açılışını, Kazakistan’dan 

gelen siyasetçilerin, akademis-
yenlerin ve sanatçıların da katıl-
dığı büyük bir törenle yaptık.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev’in “Gelece-
ğe Bakış: Milli Bilinç Şuurunun 
Modernizasyonu” makalesini 
değerlendirme toplantısı dü-
zenledik.

Ayrıca Çeşni Konağı’nda gerçek-
leştirilen programda Keçiören 
Belediyesi tarafından yayınla-
nan “Anayurt Anadolu’da Ata-
yurt Kazakistan’ın İzleri” adlı ki-
tabının da tanıtımı yaptık.

Keçiören’e gelen Kazakistan, 
Türkistan Valisi Alipbek Öser-
bayev ve beraberindeki heyeti 
ağırladık.

Kazakistan Büyükelçiliği iş bir-
liği ile Antares AVM’de düzen-
lediğimiz  Astana Günlerinde 
eğlenceli anlar yaşandı. Kazakis-
tan›ın başkenti Astana›nın adını 
taşıyan programla Kazak kültü-
rünün zenginliğini Ankaralılara 
tanıttık.
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Her yıl Ramazan ayının bereke-
tini kardeş bir ülkede kurduğu-
muz iftar sofrasıyla paylaşma 
âdetimizi bu sene Kazakistan’ın 
Türkistan şehrinde gerçekleştir-
dik. Ziyaret kapsamında Keçiö-
ren ile Türkistan arasında kardeş 
belediye protokolünü de imza-
ladık.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki 
diplomatik ilişkilerin 25.yılı ne-
deniyle Süyinbay Sazı Kazak Top-
luluğu ile birlikte Keçiören’de 
muhteşem bir konser verdik.

Türk Dünyası’nın Ak Sakalı Cum-
hurbaşkanımız Sayın Nursultan 
NAZARBAYEV’in kararnamesi 
ile “Kazakistan’ın Bağımsızlığı-
nın 25.Yıl Jübile Madalyası’na” 
Türkiye’de tek belediye olarak 
layık görüldük. Ülkelerarası 
ilişkilere katkı sağlayan devlet 
adamlarına verdiği Kazakistan’ın 
Bağımsızlığının 25. yıl Jübile 
Madalyasını, Kazakistan Kültür 
Eski Bakanlarımızdan TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Prof. Düsen Ka-
seinov tarafından aldık. Sayın 
Cumhurbaşkanı Nursultan NA-
ZARBAYEV’e bu onur verici ma-
dalyadan ötürü teşekkürlerimizi 
sunuyorum… 
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Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Ye-
sevî, milli kimliğimizin oluşma-
sına dilimizin ve kültürümüzün 
gelişmesine, zenginleşmesine 
çok önemli katkılarda bulunan 
büyük fikir adamı ve gönül eri-
dir. Hoca Ahmed Yesevî’nin vus-
latının 850. yıldönümü vesilesiy-
le 2016-2017 sezonu Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Teşkilatı (UNESCO) tarafından 
Hoca Ahmed Yesevî Yılı olarak 
ilan edildi.   

Üniversitemize ismini veren 
Ahmet Yesevi, Türk halk sufilik 
geleneğinin kurucusudur. “Hik-
met”leri aracılığıyla İslam dini-

nin prensiplerini Uluğ Türkistan 
coğrafyasında yaşayanlara dam-
la damla özümseten; Türk diliyle 
yazdığı bu hikmetleri aracılığıyla 
Türkçenin gelişmesi ve zengin-
leşmesine büyük katkısı olan, 
“Pîr-i Türkistan”, Büyük Veli, 
öncü şairdir.

Türkler arasında İslamiyet’in 
yaygınlaşmasında önemli kat-
kıları olan Ahmet Yesevi, Kaza-
kistan’ın Çimkent şehrine yakın 
Sayram kasabasında dünyaya 
geldi. Anne ve babasını küçük 
yaşlarda kaybeden Ahmet Ye-
sevî, bir süre Otrar’da Arslan 
Baba isimli şeyhin yanında dinî 
ve tasavvufi eğitim gördü. Onun 

vefatı üzerine önemli ilim mer-
kezlerinden olan Buhara’ya gitti 
ve burada Yûsuf Hemedânî’ye 
intisap ederek onun talebesi 
oldu. Yusuf Hemedani’nin ya-
nında eğitimini tamamladık-
tan sonra onun üçüncü halifesi 
olarak Buhara’da hocalık yaptı. 
Görevi Abdülhalik Gucduvani’ye 
bırakıp Yesî’ye dönerek orada 
irfan mektebini kurdu, insanları 
dinî ve ahlakî yönden yetiştirdi. 
Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bek-
taş-ı Velî gibi Anadolu’yu maya-
layan, Sarı Saltuk, Demirci Baba 
ve Gül Baba gibi Balkanları ma-
yalayan mutasavvıflar üzerinde 
tesirleri oldu. 

Prof. Dr. Musa YILDIZ
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 

PİR-İ TÜRKİSTAN: HOCA AHMET YESEVÎ     



İpek Yolu Medeniyetleri41

Ahmet Yesevî’nin İbrahim is-
minde bir oğlu olmuşsa da 
kendisi hayattayken vefat etti. 
Yesevi’nin soyu Gevher isimli kı-
zından devam etti. 

Yüce Allah’ın Kutlu Nebiye “Rab-
binin yoluna hikmetle ve güzel 
öğütle çağır.’’ (Nah-l Suresi,125) 
emrine uyarak Hoca Ahmet Ye-
sevi’de hikmetler söyleyerek 
insanlara dinlerinin öğretilerini 
benimsetmeye çalıştı. O, Arapça 
ve Farsça bilmesine rağmen çok 
sade bir Türkçeyle Hikmet deni-
len eğitici sözleriyle, Türkistan 
coğrafyasında yaşayan insanlar 
üzerinde büyük izler bıraktı. Bu 
hikmetli sözlerde İslam ahlakını 
ve esaslarını öğretti. Yesevi der-
gâhı, fakirler, yoksullar, yetim 
ve çaresizler için bir sığınak yeri 
oldu. Bu dergâhlar aynı zaman-
da, tekke edebiyatının ilk tem-
sil edildiği yerler, Ahmet Yesevi 
Hazretleri, tekke edebiyatının 
ilk temsilcisi oldu. Bu vesileyle 
Anadolu’daki Türk edebiyatı-
nın yeşerip gelişmesine zemin 
hazırladı. Yunus Emre gibi bü-
yük şairlerin yetişmesine vesile 
oldu. Bu şekilde yetiştirdiği tale-
belerinden tayin ettiği halifeleri 
şunlardır;

Mansur Ata, Abdulmelik Ata, 
Süleyman Hâkim Ata (Türkler 
arasında en meşhur halifesidir) 
Muhammed Danişmend, Mu-
hammed Buhari (Sarı Saltuk), 
Zengi Ata, Tac Ata vb. Bu halife-
lerinin yetiştirdiği birçok talebe 
ki; Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli, 
Mevlana, Taptuk Emre, Yunus 
Emre gibi talebeler Anadolu’da, 
Ahmet Yesevi Hazretlerinin çiz-
diği yolda ilerlemişler ve Türk 
dilini, edebiyatını, kültürünü 
özellikle İslam dinini doğru ola-
rak gelecek nesillere aktarmış-
lardır. Sade bir Türkçe ile halkın 
anlayacağı, sohbet tarzındaki 
Hikmet adlı şiirleri, Çin’den, Bal-
kanlara hatta ta Fas’a kadar ya-
yılıp, Türk Milletine ve insanlığa 
manevi ışık olmuştur. 

Benim hikmetlerim kan-ı hadîstir; 
Kişi nasip almasa bil ki habistir. 
Benim hikmetlerim fermân-ı Su-
bhân;  Okuyup anlasın mânâ-yı 
Kur’ân Benim hikmetlerim alem-
de sultan; Kılar bir lahzada çölü 
gülistan, 

Dîvân-ı Hikmet’in birinci hikme-
tinde yer alan şu dörtlük de gü-
nümüzde birçok probleme reçe-
te niteliğindedir:

Nerde görsen gönlü kırık, koş ta 
ona merhem ol sen. Şöyle maz-
lum yolda kalsa, yalnız koma, 
yoldaş ol sen. Mahşer günü ol 
İlahın dergâhına yakın ol sen, 
“Ben ben!” deyip, benlik güden 
kişilerden kaçtım ben işte.

Yahya Kemal, Ahmet Yesevi’nin 
Türk tarihi bakımından önemini 
Ord. Prof. Dr. Fuad Köprülü’ye; 
“Şu Ahmet Yesevi kim, bir araş-
tırın, göreceksiniz, bizim milli-
yetimizi asıl onda bulacaksınız.” 
sözleriyle ifade etti. Bunun üze-
rine Fuad Köprülü araştırmaya 
koyulur ve 1919 yılında devasa 
eseri ‘’Türk Edebiyatında İlk Mu-
tasavvıflar’’ ‘ı kaleme aldı.

Hz. Peygamberin sünnetine 
sımsıkı bağlı bir insan olan Hoca 
Ahmet Yesevi Peygamberimizin 
vefat yaşını düşünerek; rivayet-
lere göre 63 yaşına gelince, der-
gâhının altında küçük bir oda 
şeklinde çilehane/halvethane 
yaptırmış ve ömrünün geri ka-
lanını, yaklaşık on yılını burada 
geçirmiştir. 

Altmış üç yaşta sünnet oldu yere 
girmek, Resul için iki âlem ber-
bat edivermek, Âşıkların sün-
netidir diri ölmek, İşitip okuyup 
yere girdi Kul Hoca Ahmed.

Ahmet Yesevi Hazretlerinin 
1166’da Yesi (bugünkü Türkis-
tan) şehrinde vefat ettiği kabul 
edilmektedir. Kabri üzerine tür-
be, yaklaşık 200 yıl sonra, Emir 

Timur tarafından inşa ettirilmiş-
tir. Türbesi, Kazakistan’ın Türkis-
tan (Yesi) şehrindedir. İki kubbeli 
dikdörtgen bir yapıda olan külli-
yenin merkezî bölümünün orta-
sında büyük bir kazan yer alır. Bu 
kazana Taykazan adı verilir. Yedi 
metalin karışımından yapılan bu 
kazanın etrafında bazı dualar ve 
kazan ustası hakkında bilgiler 
vardır.  Rivayetlere göre önceleri 
bu kazana hafif tatlandırılmış su 
koyulur, Cuma namazlarından 
sonra ziyaretçilere ikram edi-
lir. Bu suyun da şifalı olduğuna 
inanılırdı. Bugün Ahmet Yesevi 
Türbesi Orta Asya’nın en önemli 
ziyaret mekânlarından birisidir.

Yetmiş üç yaşında bu alemden 
ebedi aleme göçen Hoca Ahmet 
Yesevî’den geriye dört eser kal-
mıştır. Bunlar:

1. Dîvân-ı Hikmet: UNESCO 
2016 Hoca Ahmed Yesevî 
Yılı anısına, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Mütevelli He-
yet Başkanlığı tarafından 
hazırlanan, Yesevî’nin Türk-
çe şiirlerini içine alan derle-
menin adıdır. Bütün hikmet-
lerin temelinde Yesevî’nin 
inanç ve düşünceleri ile 
tarikatının esasları bulunur. 
Hikmetler, Türkler arasında 
bir düşünce birliğinin teşek-
kül etmesi bakımından çok 
önemlidir. 

2. Fakr-nâme: Yesevî’ye izafe 
edilen ve Çağatay Türkçesi 
ile yazılmış olan Fakrnâme, 
Dîvân-ı Hikmet’in Taşkent 
ve bazı Kazan baskılarında 
yer alır. Müstakil bir risâle-
den çok Dîvân-ı Hikmet’in 
mensur bir mukaddime-
si olan Fakrnâme, Kemal 
Eraslan tarafından hazırlan-
mış ve UNESCO 2016 Hoca 
Ahmed Yesevî Yılı anısına, 
Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanlığı 
tarafından yayımlanmıştır.
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3. Risâle der Âdâb-ı Tarîkat: 
Taşkent’te yazma nüsha-
ları bulunan bu küçük Far-
sça eser, tarikat âdâbı ve 
makamları, mürid mürşid 
ilişkileri, dervişlik, Allah’ı 
tanımak ve ilâhî aşk gibi ko-
nular hakkındadır. S. Molla-
kanagatulı tarafından Kazak 
Türkçesine tercüme edile-
rek yayımlanmıştır. Prof. Dr. 
Necdet Tosun tarafından 
Farsça aslından Türkçeye 
tercüme edilerek Fakrnâ-
me ile birlikte Ahmet Yesevi 
Üniversitesi yayınları arasın-
da basılmıştır.

4. Risâle der Makâmât-ı Er-
ba’în: Yesevî’ye nisbet edi-
len Farsça yazma ve küçük 
bir eser olup, şeriat, tarikat, 
marifet ve hakikatten her 
biri hakkında onar makam 
olmak üzere toplam kırk 
makam ve kaideyi ihtiva 
etmektedir. Şimdilik bilinen 
tek nüshası Kütahya Tav-
şanlı Zeytinoğlu İlçe Halk 
Kütüphanesindedir. Prof. 
Dr. Necdet Tosun tarafından 
Farsça aslından Türkçeye 
tercüme edilerek Fakrnâ-
me ile birlikte Ahmet Yesevi 
Üniversitesi yayınları arasın-
da basılmıştır. 

Hoca Ahmet Yesevi’den günü-
müze kalan manzum eseri olan 
Dîvân-ı Hikmet’ten şu on ilkeyi 
çıkarmak mümkündür:

Birinci ilke: “AŞK”tır. Aşk, Allah”ı 
çok sevmek ve din adına yapılan 
her şeyin de Allah’a duyulan bu 
sevginin etkisi altında yapılması 
demektir.                  

“Zahit olma, âbit olma, âşık ol sen
Minnet çekip, aşk yolunda sadık 
ol sen Nefsi tepip, dergâhına layık 
ol sen Aşksızların ne canı var, ne 
imanı”.

***
Kul Hoca Ahmed aşktan ağır belâ 
olmaz; Merhem sürme, aşk der-
dine deva olmaz; Gözyaşından 
başka bir şey tanık olmaz;Her 
ne eylesen, âşık eyle ey Allah’ım                    

İkinci İlke: Bu fani dünyada her 
şey insan içindir. İnsana yararlı 
olmak ve yararlı işler yapmak 
esastır. Allah’a yakın olmanın 
yolu da budur.
Her zaman iyilik eyle, gidersin 
işbu dünyadan;Kıyamet yüzsu-
yuna gerek ciğerini kan eylesen.

Sevinme mal ve mülküne, kuru-
tur bu ecel sonunda Kara yere 
girersin sonunda, ne kadar kâr 
ve kazanç eylesen.

Üçüncü İlke: Allah dileseydi her-
kes Müslüman olurdu. İyi bir 
Müslüman İslâm’ı iyilikle yay-
mak çabası içinde olmalıdır. An-
cak Müslüman olmayanları da 
incitmekten kaçınmalı ve asla 
onları rahatsız etmemelidir. İn-
sanları incitmek büyük günahtır.

Sünnet imiş, kâfir de olsa, verme 
zarar Gönlü katı, gönül incitici-
den Allah şikâyetçi; Allah şahid, 
öyle kula “Siccîn” hazır Bilgeler-
den işitip bu sözü söyledim ben 
işte.

Dördüncü İlke: Dinde göste-
rişten (riya) şiddetle kaçınmak 
gerekir. Gösterişçinin (riyâkarın) 
yaptığı her şey boştur ve bun-
dan hiçbir yarar sağlayamaz. 
Dahası, gösterişçi son nefesinde 
imanını da yitirebilir.

Oruç tutup halka riya eyleyen-
leri Namaz kılıp tesbih ele alan-
ları, Şeyhim diye başka bina ko-
yanları Son anda imanından ayrı 
eyledim.

Beşinci İlke: Kadına gereken de-
ğer verilmelidir, onu toplumdan 
dışlamamalıdır. Bu ilkeyi onun 
davranışlarından çıkarmaktayız. 
Geleceğimiz olan nesilleri inşa 
eden, cennetin ayakları altına 
serildiği hanımlara her zaman 
değer verdiğini onunla yaşan-
mış birçok olaydan tespit etmek 
mümkündür.

Altıncı İlke: Helal ve haram den-
gesine her daim dikkat etmelidir.

Gâfil olmaz Hak yâdından ge-
celeri tamam;Helâl lokma talep 
eyler, yemez haram; Derviş ge-
rek iş bu sıfat ile daima Kul ola-
rak kulluğundan caymaz olur. 
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Yedinci İlke: Dinin temeli bilim-
dir. Eşyanın gerçeklerini anla-
mak bir anlamda Allah’ı tanımak 
demektir. Öyleyse bir Müslü-
man, başarabildiği kadar bilim 
yolunda ilerlemelidir.zira yüce 
dinimizin kitabı Kuran’ın ilk emri 
‘’oku’’dur.

Erkek ve kadına, oğul-kıza ilim 
farz dedi, “Talebü’l-ilmi farîza-
tun” deyip Rasul söyledi,“Mâ 
yecûzu bihi’s-salât” ilim zarûrî 
Diri varsınız ta ölene dek okuyun 
dostlar.

Sekizinci İlke: Vaktin kıymeti 
her zaman bilinmelidir. Ahmet 
Yesevî Hazretleri, vakitlerini üçe 
ayırırdı. Bir bölümünde ibâdet 
ve zikirle meşgul olurdu. İkin-
ci bölümünde talebelerine zâ-
hirî ve bâtınî ilimleri öğretirdi. 
Üçüncü bölümünde ise alın teri 
ile geçimini sağlamak üzere tah-
ta kaşık ve kepçe yaparak bunla-
rı satardı.

Kul Hoca Ahmed, gaflet ile öm-
rün geçti; Vah ne hasret, göz-
den, dizden kuvvet gitti; Vah ne 
yazık, pişmanlığın vakti yetiş-
ti;Amel kılmadan kervan olup 
göçtüm ben işte.

Dokuzuncu İlke: Namaz, zikir ve 
bütün ibâdetlerin anlayarak ya-
pılması gerekir. Anlamadan tek-

rarlanan ifadelerin ve bilinçsiz 
olarak yapılan ibâdetlerin insa-
nın manevî gelişmesine katkısı 
istenen ölçüde olmaz.

Yâ Rabbenâ, yâdın ile olsam da-
ima, Bütün ömrüm zikrin ile olsa 
tamam. Oruç tutup namaz kılıp 
her sabah-akşam Talep kılsam 
hacet revâ olur mu ki?

Onuncu İlke: Yaşadığımız hayat 
bundan sonra yaşayacağımız 
hayatın tarlasıdır. Burada yaratı-
cıya inanan ve yakınlaşan insan, 
diğer insanlara da yararlı işler 
yapıp zararlı işlerden kaçındığı 
takdirde, öteki dünyada bunla-
rın karşılığını görecektir.

Kul Hoca Ahmed aşık olsan 
dünyayı bırak, Ahiretin azabın-
dan kaygı ye, Erenlerin yaptık-
larını hem sen de yap, Hizmet 
eyleyen sonunda murad bulur 
dostlar.

Hoca Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı 
Hikmet’inde yer alan bazı şiirle-
ri, Yunus Emre’nin şiirleriyle şekil 
ve içerik yönünden büyük ben-
zerlikler taşımaktadır. Zira Yunus 
Emre’nin hocası Tapduk Emre de 
Hoca Ahmet Yesevi’nin talebesi-
dir. Bu durum Yesevî’nin etkisi-
nin kısa zamanda Anadolu’ya da 
ulaştığının göstergesidir:

Aşkın aldı benden beni bana 
seni gerek seni Ben yanarım 
dünü günü bana seni gerek seni

Yunus Emre

Aşkın kıldı şeydâ beni, cümle 
âlem bildi beni Kaygım sensin 
dünü günü, bana sen gereksin 
sen

Hoca Ahmed Yesevî

Cennet Cennet dedikleri bir ev 
ile bir kaç Hûrî İsteyene ver on-
ları bana seni gerek seni

Yunus Emre

Âlem tamam cennet olsa, hep 
hûrîler karşı gelse, Allah bana 
nasip kılsa, bana sen gereksin 
sen

Hoca Ahmed Yesevî

Sonuç olarak, Hoca Ahmet Ye-
sevi’nin doktrini, eğitimi ve hik-
metleri Türk milletinin edebiya-
tı, kültürü ve manevî hayatını 
derinden etkilemiştir. Onun için 
bu değerli büyüğümüz, üzerin-
den yüz yıllar geçmesine rağ-
men günümüzde ülkemizde ve 
dünyada hayırla yad edilmek-
tedir. Zira onun fikirleri çağlar 
ötesinden yolumuzu aydınlat-
maktadır. Kendisini vefatının 
850. yıldönümünde rahmet ve 
minnetle anıyoruz.
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Uygulama kapsamında 
kültür başkenti açılış 
ve kapanış törenleri 
büyük bir sanatsal şölen 
şeklinde düzenlenirken, 
kültür başkentleri yıl 
boyunca Türk Dünyası 
sanatçılarının ve 
entelektüellerinin 
buluşma noktasına 
dönüşmektedir. 

- 2012 yılında 
 Kazakistan’ın renkli başkenti Astana;
- 2013 yılında 
 Türkiye’nin modern yüzü Eskişehir;
- 2014 yılında 
 Tataristan’ın tarihî şehri Kazan;
- 2015 yılında 
 Türkmenistan’ın kadim şehri Merv;
- 2016 yılında 
 Azerbaycan’ın doğa harikası Şeki,
- 2017 yılında 
 Kazakistan’ın Türkistan şehri.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTLERİ

TÜRKSOY’UN TÜRK DÜNYASI BAŞKENTİ UYGULAMASI VE 
2017 TÜRK DÜNYASI BAŞKENTİ TÜRKİSTAN
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Uluslararası Türk Kültürü Teşki-
latı (TÜRKSOY), Türk dili konu-
şan halklar ve ülkeler arasında 
dostane ilişkiler kurarak, ortak 
Türk kültürünü, dilini, tarihini, 
sanatını, gelenek ve görenek-
lerini araştırmak, geliştirmek, 
korumak ve gelecek kuşaklara 
aktararak kalıcı kılmak amacıyla 
çalışmalarını sürdüren uluslara-
rası bir kültür-sanat teşkilatıdır.

TÜRKSOY, 12 Temmuz 1993 ta-
rihinde Almatı’da, Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Türk-
menistan, Türkiye ve Özbekis-
tan’ın kültür bakanları tarafın-
dan imzalanan anlaşma ile ku-
rulmuştur. Daha sonra, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya 
Federasyonu’nun özerk cum-
huriyetleri Altay, Başkurdistan, 
Hakas, Saha, Tataristan, Tıva ve 
Moldova’ya bağlı Gagavuz Yeri 
Özerk Bölgesi TÜRKSOY’a göz-
lemci statüsünde üye olmuşlar-
dır. TÜRKSOY, Türk dili konuşan 
14 devlet ve topluluğu çatısı 
altında birleştiren, faaliyetleri 
ise sadece üye ülkelerle sınırlı 
kalmayan uluslararası bir örgüt-
tür. Türk dünyasının UNESCO’su 
olarak tanımlanan TÜRKSOY, 
Birleşmiş Milletler, UNESCO, Av-
rupa Konseyi, ISESCO, MFGS gibi 
uluslararası kuruluşlarla işbirliği 
yapmaktadır.

TÜRKSOY’un en üst karar ver-
me organı üye ülkelerin Kültür 
Bakanlarından oluşan Daimi 
Konsey’dir. Bugüne dek 34 kez 
düzenlenen Daimi Konsey top-
lantıları sayesinde Türk Cum-
huriyetleri’nin kültür bakanları 
bir araya gelmekte ve kardeş 
ülkeler arasındaki kültür poli-
tikalarının uyumlaştırılması ve 
kültürel işbirliğinin geliştirilmesi 
konularında kararlar almakta-
dırlar. Türk Dünyası Kültür Baş-

kenti uygulaması bu toplantılar 
sırasında alınan karar ile hayata 
geçirilmiş, bugün Türk kültür ha-
yatının ayrılmaz bir parçası hali-
ne gelmiştir.

2010 yılında İstanbul’da düzen-
lenen “Türk Dili Konuşan Ülke-
ler Devlet Başkanları 10. Zirve-
si’nde TÜRKSOY’un önerisiyle 
hayata geçen program çerçe-
vesinde, ilk olarak 2012 yılında 
Kazakistan’ın Astana şehri Türk 
Dünyası Kültür Başkenti ilan 
edilmiştir. Astana’nın ardından 
2013 yılında Eskişehir, 2014 yı-
lında Tataristan Özerk Cumhu-
riyeti’nin başkenti Kazan, 2015 
yılında Türkmenistan’ın kadim 
Merv şehri, 2016 yılında Azer-
baycan’ın tarihi Şeki şehri ve 
2017 yılında ise Kazakistan’ın 
Türkistan şehri Türk Dünyası 
Kültür Başkenti unvanına sahip 
olmuştur.

Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti olan şehirlerin kültür 
sanat hayatı zenginleştiği 
gibi, düzenlenen yoğun 
faaliyetler Türk Cumhuri-
yetleri arasındaki kültürel 
entegrasyon sürecine de 
ivme kazandırmaktadır.
Henüz yeni bir uygulama olma-
sına karşın, Türk Dünyası Kültür 
Başkenti uygulaması dünyada-
ki diğer örneklerinden de daha 
başarılı ve etkili bir şekilde 
TÜRKSOY çatısı altında sürdü-
rülmektedir. Astana, Eskişehir, 
Kazan, Merv ve Şeki şehirleri bu 
unvanın gereğini layıkıyla yeri-
ne getirmişler ve her bir kültür 
başkenti devraldığı bayrağı daha 
ileriye taşımıştır. Bu kapsamda 
yüzlerce kültür ve sanat etkin-
liği gerçekleştirilmiş, dünyanın 
dört bir yanından sanatçılar, 
akademisyenler ve entelektüel-

ler arasında kültürel etkileşim 
ve tecrübe paylaşımı için imkan 
sağlanmıştır. 

Kültür başkenti açılış ve kapanış 
törenleri büyük bir sanatsal şö-
len şeklinde düzenlenirken, kül-
tür başkentleri yıl boyunca Türk 
dünyası sanatçılarının ve ente-
lektüellerinin buluşma nokta-
sına dönüşmektedir. Bu sayede 
bu şehirlerin kültür sanat hayatı 
zenginleştiği gibi, düzenlenen 
yoğun faaliyetler Türk Cumhu-
riyetleri arasındaki kültürel en-
tegrasyon sürecine de ivme ka-
zandırmaktadır.

2017 yılında bayrağı dev-
ralan Türkistan şehrinde 
gerçekleştirilen görkemli 
açılış programı, 2017 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti 
unvanının, Türkistan şehri-
nin kültür ve sanat hayatı-
na katacağı olumlu etkinin 
müjdesini vermiştir.
İçinde bulunduğumuz yıl içeri-
sinde bayrağı devralan Türkistan 
şehrinde gerçekleştirilen gör-
kemli açılış programı, 2017 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti unvanı-
nın, Türkistan şehrinin kültür ve 
sanat hayatına katacağı olumlu 
etkinin müjdesini vermiştir.

22 ülkeden, 300’e yakın sanat-
çının katılımıyla Türkistan’da 
gerçekleştirilen etkinlikler tüm 
Türk Dünyası’nda coşku yarat-
mıştır. Avrupa ve Asya kıtasının 
genç sanatçıları, Hoca Ahmet 
Yesevi’nin yaşamını sürdüğü 
topraklarda bir araya gelerek, 
Türk medeniyetinin en önemli 
geleneklerinden biri olan Nev-
ruz Bayramı’nın yanı sıra, kadim 
Türkistan şehrinin Türk Dünyası 
Kültür Başkenti seçilmesini, on 
binlerce Türkistanlı ile bir arada 
kutlamıştır.
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Güney Kazakistan Valiliği ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen et-
kinliğin açılışı, Kazakistan Cum-
huriyeti Spor ve Kültür Bakanı 
Arıstanbek Muhamediulı,  Gü-
ney Kazakistan Valisi Janseyit 
Tüymebayev ve TÜRKSOY Genel 
Sekreteri, Büyükelçi Düsen Ka-
seinov tarafından yapılmıştır.

Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin 
türbesi etrafında bir araya gelen 
konuk heyetlerin alana varması 
ile başlayan açılış sırasında ger-
çekleştirilen bayrak merasimi, 
Türkistan’ın kutsal başkentliğini 
bir kez daha perçinlemiştir. 

Güney Kazakistan Eyalet 
Valisi Janseyit Tüymaba-
yev: ‘’Türk Dünyası’nın li-
deri, cumhurbaşkanımız 
Nursultan Nazarbayev, 
bundan yıllar önce TÜRK-
SOY’un Türk Dünyası’nın 
UNESCO’su olmasını te-
menni ettiğini dile getir-
mişti. Bugüne kadar ger-
çekleştirdiği başarılı proje-
lerle TÜRKSOY bu unvanı 
çoktan hak etti.” 

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi 
olduğu dönemde TÜRKSOY’un 

tüm etkinliklerine katkı sunan 
Güney Kazakistan Valisi Janseyit 
Tüymebayev, 2017 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti Açılış Programı 
süresince de misafirperveliği-
ni en üst düzeyde, bir kez daha 
göstermiştir. Etkinliğin açılışın-
da konuşan Vali Tüymebayev, 
Türkistan’ın Türk Dünyası Kültür 
Başkenti seçilmesi nedeniyle 
çok mutlu olduklarını dile geti-
rerek: ‘’Türk Dünyası’nın lideri, 
cumhurbaşkanımız Nursultan 
Nazarbayev, bundan yıllar önce 
TÜRKSOY’un Türk Dünyası’nın 
UNESCO’su olmasını temenni 
ettiğini dile getirmişti. Bugüne 

kadar gerçekleştirdiği başarılı 
projelerle TÜRKSOY bu unvanı 
çoktan hak etti. 2012 yılından 
bu yana gerçekleştirilen Türk 
Dünyası Kültür Başkenti prog-
ramı, TÜRKSOY’un başarılı çalış-
malarına verilebilecek en güzel 
örnektir. Türk Dünyası Kültür 
Başkenti unvanını başarıyla ta-
şıyarak bizden sonraki şehre 
devredeceğiz.’’ ifadelerini kul-
lanmıştır.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov ise Kültür Başkenti uy-
gulaması sayesinde Türk Dünya-
sı şehirlerinin kültürel ve sosyal 
bakımdan geliştiğine dikkat çe-
kerek, TÜRKSOY’a vermiş olduk-
ları destekler için TÜRKSOY üye-
si ülkelerin devlet başkanlarına 
teşekkürlerini sunmuştur. 

Kutlamalar kapsamında oluştu-
rulan şenlik alanı kutlamaların 
en çok dikkat çeken kısımların-
dan biri olurken, geleneksel el 
sanatlarının temsilcilerinin yer 
aldığı alan gün boyu ziyaretçi 
akınına uğramıştır.  Dünyanın 
dört bir yanından Türkistan’a 
gelen heyetler, şenlik alanında 
özel olarak kurulan, “kiyiz üy” 
adı verilen geleneksel keçe ça-
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dırlarda Kazak millî mutfağından 
yöresel lezzetleri tatma fırsatı 
da yakalamıştır.

Türk Dünyası sanatçılarının 
performansları ile devam eden 
2017 Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti açılışı, Türk Dünyası’nın 
birlik ve beraberliğine vurgu ya-
pılan, hafta boyu süren etkinlik-
lerle devam etmiştir. 

Görkemli açılış kutlamalarının 
ardından geçen yaklaşık 7 aylık 
sürede Türkistan şehri binlerce 
kültür insanını bir araya getir-
miş, kültürel ve sanatsal alanda 
pek çok etkinliğe ev sahipliği 
yapmıştır. 

2017 Türkistan Türk Dünyası 
Kültür Başkenti yılı kapsamında 
TÜRKSOY, Kazakistan Cumhu-
riyeti Kültür ve Spor Bakanlığı 
ve Güney Kazakistan Eyaleti 
Valiliği tarafından yüzlerce et-
kinlik gerçekleştirilmiştir. Yıl-
boyu devam edecek etkinlikler 
arasında TÜRKSOY’un gelenek-
sel etkinlikleri olan sanatsal ve 
mesleki buluşmalar (Yazarlar, 
Şairler, Blog Yazarları, Fotoğraf-
çılar, Opera sanatçıları, Heykel-
tıraşlar, Ressamlar buluşmaları), 

uluslararası katılımlı festivaller 
(Geleneksel Müzik Festivali, 
Dans Festivali, Tiyatro Festivali, 
El Sanatları Festivali, Animasyon 
Film Festivali, Ramazan Festiva-
li, Sirk Sanatı Festivali) ve çeşit-
li bilimsel etkinlikler (Edebiyat 
Dergileri Kongresi, UNESCO Mil-
li Komisyonları Toplantısı, Sosyal 
Bilimler Kongresi, Medya Fo-
rumu, Türkoloji Kongresi, Türk 
Dünyası Kültür Başkentleri Sem-
pozyumu, Kazak Dili Kurultayı, 
Kadın Forumu) yer almaktadır. 
İlan edilen yıl kapsamında ayrı-
ca Türkistan şehrinin sembolü 
Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’nin 
restorasyon çalışmaları da sür-
dürülmektedir. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür 
Bakanları Daimi Konseyi kararıy-
la, 2017 yılı ‘’Türk Dünyası Kül-
tür Başkenti’’ olarak ilan edilen, 

İpekyolu güzergahının önemli 

bir şehri olan Türkistan yılboyu 

gerçekleştirilecek etkinlikler-

le farklı alanlardan sanatçıları, 

bilim insanlarını buluşturmaya 

devam edecektir.
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Salim EZER:
Türkistan şehrini birkaç cümle ile nasıl ta-
nıtırsınız?

Canseyit Tüymebayev: 
Türkistan’ı bir kaç cümle ile anlatmak gerçek-
ten zor. Türkistan, Türk Dünyası’nın kalbidir. 
Bu kutsal şehir, tüm Kazak halkıyla birlikte 
Türk Dünyası’nın manevî başkentidir. Tarih 
kokan kentte Kazak halkının birliğini simge-
leyen, Pir-i Türkistan olarak andığımız Hoca 
Ahmet Yesevi’nin Türbesi bulunmaktadır. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev Yesevi’nin hocası Arıstanbab’ın 
Otırar şehrindeki türbesi ve Hoca Ahmet Ye-

sevi’nin Türkistan’daki türbesini, Kazak hal-
kının millî maneviyatının en önemli merkezi 
olarak tanımlamıştır. 

Büyük hükümdar, Timur İmparatorluğu’nun 
kurucusu Emir Timur tarafından inşa edilen 
Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, her yıl milyon-
larca turistin ziyaret ettiği özel bir  mekândır. 
Bu kutsal mekânın çevresinde Kazak halkının 
hanları, hükümdarları, sultanları, kahraman-
ları ve aydınlarının mezarları da bulunmak-
tadır. Bunun dışında Kazak halkının emane-
ti olan Türkistan şehri XVII. yüzyılda Kazak 
Hanlığı’nın başkentliğini yapmıştır.

GÜNEY KAZAKİSTAN EYALET VALİSİ CANSEYİT TÜYMEBAYEV: 

“TÜRKİSTAN-TÜRK DÜNYASI’NIN KALBİDİR”

Röportaj : Salim EZER
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Türkistan şehri bugün, Orta Asya’nın en 
önemli ibadet merkezlerinden biri haline gel-
miştir. Günümüzde Volga’dan Afganistan’a, 
Kaf Dağı’ndan Kaşkar’a kadar uzanan geniş 
coğrafyadaki Müslümanlar, Hoca Ahmet 
Yesevi Türbesi’ni ziyaret etmeyi geleneksel 
hale getirmişlerdir. Bu nedenle Türkistan’ın 
“2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçil-
mesi tesadüf değildir. Böylelikle Türkistan, 
Kazakistan’ın başkenti Astana, Türkiye’nin 
Eskişehir, Tataristan’ın Kazan, Türkmenis-
tan’ın Merv ve Azerbaycan’ın Şeki şehrinden 
sonra “Türk Dünyası Kültür Başkenti” unva-
nına layık görülen altıncı şehir olmuştur.

Salim EZER:
Türkistan’ın mutlaka görülmeye değer yer-
leri nerelerdir? 

Canseyit Tüymebayev: 
Türkistan’a gelenler ilk olarak Hoca Ahmet 
Yesevi Türbesi’ni ziyaret ederler. Türbe, mi-
marî yapının en güzel örneklerinden biridir. 
Türbenin hemen yanında Doğu Hamamı bu-
lunmaktadır. Yerin altında 44 odadan oluşan  
“Kıluet” ismi verilen ibadethane inşa edil-
miştir. Bunun haricinde Otırar ilçesindeki 
Arıstanbab Türbesi, tarihi Sauran şehri, Uka-
şa Ata, Cılagan Ata, Gauhar Ana Türbeleri ve 
Hazret Sultan Camisi mutlaka görülmesi ge-
reken yerlerdir.

Salim EZER:
Türkistan şehrinin yöresel yemekleri hangi-
leridir?

Canseyit Tüymebayev: 
Kazak halkının mutfağı çok zengindir. Dünya 
mutfağından pek çok örnekte Türkistan’da 
kolaylıkla bulunabilir. Göçebe hayat süren 
Kazak halkı mutfağından et eksik olmaz. Ka-
zakların geleneksel yemeklerinden en bili-
neni “beşparmak”tır. Beşparmak, en değerli 
misafirlere ikram edilen yemektir. Misafir-
lere ayrıca, pişirilen hayvanın baş ve kalça 
kemiği servis edilir. Türkistan halkı da bu 
geleneklere çok bağlıdır. Bununla beraber 
Türkistan’da Özbek pilavı da çok meşhurdur. 
Türkistanlılar çok güzel Özbek pilavı yaparlar.

Salim EZER:
Türkistan’ı gezmek için en uygun mevsim 
hangisidir?

Canseyit Tüymebayev: 
Türkistan’ı gezmek için en uygun mevsim-
ler: ilkbahar, yaz ve sonbahardır.   Elbette 
Türkistan yazın çok sıcak olur. İlkbaharda ise 
tabiatın tüm güzellikleri ortaya çıkıp her ta-
raf yemyeşildir. Rüzgâr daha yumuşak ve ılık 
eser. Mimari yapısıyla bir açık hava müzesini 
andıran Türkistan şehrinde bulunan açık ha-
vadaki pek çok anıt sayesinde Kazak halkının 
tarihi içerisinde bir yolculuğu çıkabilirsiniz. 
Şehrimizin sahip olduğu kültürel miras, örf 
ve âdetlerimiz sizlerin gönlünde unutulmaz 
izler bırakacaktır. 
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Kimlikli şehir denilince akla ilk gelen Safranbolu, Amasya, Beypazarı, Konya, Sivas, Kırşehir ve Mardin 
gibi şehirlerdir. Bunun temel sebebi ise bahse konu il ve ilçenin tarihi dokusunu hissettiren  mimari 

eserlerinin olduğu aşikârdır. Çünkü bu eserler bölgenin medeniyet geçmişini temsil etmektedir. 

Kırşehir-Cacabey MedresesiSafranbolu

Haydar ÇİFTÇİ
TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi

TÜRK MEDENİYETİNDE ŞEHİR VE KİMLİK

Haydar ÇİFTÇİ 
TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi
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Erzurum-Çifte Minare

Edirne-Selimiye Cami

Amasya

Konya İnce Minareli Medrese

İstanbul

Ankara Aslanhane Camii Bursa-Koza Han

Sivas Divriği Ulu Camii
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1. Meclis Binası
Mimar Salim Bey tarafından 1915 de çizilmiş ve askeri Mimar Hasip Bey 
tarafından tamamlanarak 23 Nisan 1920 de hizmete açılmıştır.

2. Meclis Binası
imar Vedat Bey tarafından 1923 yılında tasarımı yapılmış ve 18 Ekim 
1924’de ilk toplantı yapılmıştır.

Ankara Palas
Ankara Palas Mimar Vedat TEK tarafından tasarımı hazırlanmış, 1924 
yılında yapımına başlanmış 1927 yılında Mimar Kemalettin Bey tarafın-
dan tamamlanmıştır.

Mevcut eserleri korumak ve ge-
lecek nesillere özgün halini ko-
ruyarak teslim etmek hepimizin 
millî görevleri arasında olmalıdır. 
(Bu koruma anlayışı memleketin 
kaynakları nispetinde yapılmak-
ta ve her şeye rağmen kolay ola-
nıdır.) Asıl zor olanı ve bizim bir 
şekilde gerçekleştirmemiz gere-
ken husus ise kimlikli ve kişilikli 
yeni şehirler inşa etmektir. Daha 
doğrusu yeni kurulan/gelişen şe-
hirlerin kimlikli ve kişilikli olarak 
inşa edilmesini sağlamaktır.

Her şehrin kendine özgü bir 
kimliği vardır. Böyle olması da 
gerekir. Yukarıda ismi geçen 
ilçelerimiz, şehirlerimiz kuru-
lurken o şehirde yaşayan insan 
esas alınmıştır. Başka bir deyiş-
le, kültürümüzün, medeniyeti-
mizin temel unsurları ile teçhiz 
edilmiş, mimari ve tezyinat sa-
natlarımızın en güzel örnekleri-
nin olduğu bir şehir insan ölçekli 
şehirdir. Bu şehirlerde yaşayan 
insanlarımızın da saygı, hoşgörü 
ve özgüven duygularının yüksek 
olacağı aşikârdır.

Türkiye’de muhtelif yerleri gezip 
mimari miraslarımızı araştıran 
Finlandiyalı mimar Ilmo Valjakk-
la diyorki:

«Safranbolu adeta bir sanat 
parçası olarak görülebilir. Bu 
müstesna yerdeki her köşe, ha-
rika bir tablo etkisini bırakmak-
tadır. Her sokak, bağlantı yolu 
ve meydan; büyük, uyumlu bir 
bütünün parçalarıdır. Özel bir 
sokak köşesi veya ilgi çekici bir 
giriş yeni bir öykünün başlangıcı 
gibidir. “Bir zamanlar …”  ve bu 
da şehirde dolaşan kişilere yeni 
ufukların açılmasını sağlar. Hika-
yenin planı tüm heyecan verici 
ayrıntılarıyla insan hayatıdır. Bu 
ayrıntılar söz konusu evler ve 
sokaklarla nesilden nesile ge-
çerek sahnedeki yerlerini koru-
muşlardır.»
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Ziraat Bankası
İlk millî mimarlık döneminin karakteristik yapılarından olan Ziraat Bankası 
Binasının yapımına 1926’da başlanmış ve 1929 tarihinde tamamlanmıştır. 
Mimarı İtalyan Giulio Mongeri’dir.

Türkiye İş Bankası
Millî mimarlık döneminin yapılarından olan Türkiye İş Bankası Binası 1929 
tarihinde tamamlanmıştır. Mimarı İtalyan Giulio Mongeri’dir.

Tekel Baş Müdürlüğü
Millî mimarlık döneminin yapılarından olan İnhisarlar (Tekel) Başmüdür-
lüğü Binası 1928 tarihinde tamamlanmıştır. Mimarı İtalyan Giulio Mon-
geri’dir.

Yeni yapılan şehirlerdeki ya-
pılarda uygulanan mimaride 
millilik duygusu net olarak vur-
gulanmalıdır. Bunu yaparken  
tarihi yapılardan feyz alınmalı 
hatta o mimari tarzlar daha da 
geliştirilerek yeni yapılarda uy-
gulanmalıdır. Mevcut tarihi ya-
pılara saygılı yeni binalar şehrin 
estetik kimliğini koruyacak ve 
yüceltecektir. Böylece şahsiyet 
kazandırılan şehirlerin yapı do-
kusunun bozulması da önlenmiş 
olacaktır.

Bunun tersini düşünecek olur-
sak; kurulan veya gelişen şe-
hirde millilik vurgusu olmadan, 
geçmişle uyumsuz şekilde başka 
toplumların medeniyet örnek-
lerinin uygulanması halinde sa-
kil görüntülerle çirkin bir fiziki 
çevre ortaya çıkacaktır. Bu tür 
durumlara melez yapılaşma da 
denilmekte; millî yapı tarzı ile 
modern diye dışarıdan alınan 
yapı tarzı yan yana geldiği za-
man ortaya karmaşık ve nitelikli 
mimari çevresi olmayan şehirler 
çıkmaktadır.

Uzun yıllar Moskova’nın planla-
ma çalışmalarında sorumluluk-
lar yüklenmiş bulunan Sovyet 
Mimar M.V. Posokhin, Türkçeye 
“Yaşanılır Şehirler” adıyla çev-
rilen ve 70’li yılların kentleşme 
tartışmaları içinde yer alan ese-
rinde ‘Şehre şekil verenler tasa-
rımcılar ve şehir plancıları diye 
ikiye bölünmektedirler. Sadece 
bina tasarlayan mimarlar şehrin 
ihtiyaçlarını ne bilirler ne de bil-
me çabaları olur. Şehir plancıları 
da mimari tasarım ile ilgilenmeyi 
reddederler. Oysa şehir gelişi-
minin meseleleri ele alınırken, 
şehir gelişme planının her bölü-
müne ve bireysel projelerin de-
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taylarına da dikkat edilmelidir. 
Şehir, insan hayatının her yönü-
nü düzenler. Bu sebeple bir şeh-
rin inşa süreci, ortak bir mimari 
ve şehir inşaası düşüncesinde 
birleşmiş kişilerin birleşik çaba-
sını gerektirir. 1’ 

Kültürel açıdan sağlam temele 
dayalı bir şehirleşme doğacak 
medeniyetin de işaretidir. Yani 
bir medeniyet  tasavvurumuz 
olacak ise ilk ele almamız gere-
ken temel mesele olarak mimari 
olmalıdır.

Bugün için gelinen noktada, kal-
kınmakta olan ülkemizde yeni 
şehirleşme çalışmaları için ana 
ilkelerin özellikle fiziki ve sosyal 
ihtiyaca göre belirlenmesi ve 
imar planının tutarlı ve sürekli, 
ideal olanı arayan bir anlayışta 
olması gerekir. Sosyal hayatın 
ihtiyaçlarına göre şehirleşme-
nin yapılması toplumda istikrarı, 
istikrar da özgüven duygusuyla 
şekillenen yeni yapıların yolunu 
açacaktır.  

Türk mimarisinin önde gelen 
ismi ve yapılarındaki başarısı ile 
tarihe damgasını vuran büyük 
deha Mimar Sinan, eserlerinde 
insanı odaklı, kültüre şekil veren 
bütün medeniyet unsurlarını 
da dikkate almıştır. İnsanların 
ihtiyacına göre bir şey yapmak, 
bunu yaparken de kültürel mi-
rasımızı geleceğe taşımanın, 
Mimar Sinan’ın temel felsefesi 
olduğunu görmekteyiz.

Medeniyetin devamlılığını sağ-
layan, karakter ve kimlik kazan-
dıran hatta koruyan ana unsur 
kültür birliğidir. Söz konusu kültür 
birliği şehir yapısından, sosyo-e-
konomik hayata; eğitimli insan-
dan, eğitimsiz insana; ahlâktan, 
maneviyata; musikiden, el sanat-
larına kadar toplumun her zerre-
sini etkisi altına alır.

Ankara Gazi Paşa İstasyonu
Birinci Milli Mimarlık döneminin ilk anıt yapılarından Ankara Gazi Paşa 
İstasyon Binası, Mimar Ahmet Burhanettin Tamcı tarafından tasarlanmış, 
1 Şubat 1926 tarihinde hizmete alınmıştır.

Ankara-Türk Ocağı Merkez Binası
Yük. Mimar Arif Hikmet KOYUNOĞLU tarafından 1930 yılında inşa edil-
miş, 1. Milli Mimarlık döneminin örneklerindendir.
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Bursa

Ankara

İstanbul

Toplum hayatına süreklilik ka-
zandıran kültür birliği, kendi 
içinde sağladığı zengin ifade çe-
şitliliği hoşgörüyle karşılanmaya 
devam ederse Batı’dan da gelse 
Doğu’dan da gelse esen her ya-
bancı kültür rüzgârında yıkılması 
söz konusu olmaz. O zaman kişi-
liği oturmuş şekilde düzenlenen 
şehirler yarınlara bırakılacak en 
büyük zenginlik olacaktır. 

Geçen son yüzyıl içerisinde ta-
mamlanan yapılara bakıldığı 
zaman Türk mimarisinin millî 
üsluptan uzaklaştığı görülmek-
tedir. Oysa başka medeniyetle-
re ait bina örneklerinin yerine, 
kendi medeniyetimizden doğan 
şekillerle bezenmiş, millî karak-
terli çizgilerle mimarimizin geliş-
mesi için yeni çıkış yolları, yeni 
sentezler aranmalı, bu arayışta 
mimarlar kadar Belediyeler ve 
diğer kamu kuruluşları da görev 
almalıdır.

Büyük emek ve fedakârlıklarla 
tanzim edilen şehirlerde, rastge-
le yapılan sanayileşmeden baş-
ka, yanlış yerlere kurulan yerle-
şim yerleri, çok katlı binalar ve 
hatta fabrikalar, tarihi değerinin 
yanı sıra medeniyete de beşiklik 
yapmış şehirleri tanınmaz hale 
getirmektedir.

Özellikle sanayileşme ve diğer 
sosyal etkenlerden dolayı kırsal 
kesimdeki insanlar sel gibi akar-
casına büyük şehirlere yönel-
miştir. Bunun sonucu da plansız 
ve özensiz yapılan, adeta mantar 
gibi çoğalan, görüntü kirliliği ya-
ratırcasına göğe doğru yükselen 
apartmanlar yapılması olmuştur.

Böyle sakil yapılaşma, özellikle 
kuruluşu yüzyıllarca geriye gi-
den kimi zaman da medeniyetin 
merkezi olmuş tarihi İstanbul, 
Bursa gibi şehirlerin çevresinde 
fiziki olarak kötü bir görüntü or-
taya çıkarmaktadır.
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Çabuk, kolay ve ucuz maliyetle 
bitmesi hedeflenen bu yapılar 
sayesinde harika yapılarla mede-
niyetler, şehirler kuran Türk mi-
marisini durağan hale getirmekle 
kalmamış; kâr amaçlı bir yapılaş-
ma hedeflenmiş, kişiliği oturmuş 
şehir geleneği de yok olmuştur. 
Göze hoş gelmeyen, tarihi şehir-
lerin kültürel yapısından uzak, 
toplumun medeniyet anlayışına 
ters gelen bu manzara insanın 
içini acıtmaktadır.
Doğru olan, Türk Mimarlık Tari-
hindeki her dönemi kendi içinde 
değerlendirmek, zengin bir ka-
rakter sergileyen bu dönemlerin 
temsil gücü yüksek nitelikli yapı-
larını korumak ve örnek almaktır.
Bir şeye inanmak ve ona ulaşa-
bilmek için gösterilecek gayret 
ve sabır insanların idealleri için 
ortak hareket etmesini sağlar. 
Geçmişten bugüne kadar gelen 
mimarlık geleneğine dayanarak, 
kimliği ve karakteri oturmuş, 
millî bir üsluba sahip şehirleşme 
yapılmak isteniyorsa, millî unsur-
larda ki çözülme durdurulmalıdır. 
Sosyal ve ekonomik şartlar şeh-
rin mimarisini, dolayısıyla şehrin 
yapılaşmasını şekillendirir. Bu 
yapıların sanat değeri yüksek çiz-
gileri de şehirlere kimlik ve kişilik 
kazandırır. Yeni yapılarla şekille-
nen sadece şehir değil, tarihin 
derinliklerinden gelen, ecdadı-

mızın bizlere miras bıraktığı pek 
çok öğe ile beslenerek zenginle-
şen Türk kültürünü de yansıtır. 
Ancak diğer yandan da ortaya 
yeni bir eser koyduğumuzu zan-
nederek mimarlığı sadece taklit 
edilen çizgi ve şekilde ararsak o 
zaman ne sanat değeri olan bir 
yapı ne de o yeni yapıya kimlik 
katmış oluruz. Sıradan, bilinen 
bir üslup sergilenmiş olur. Bu 
eserleri ortaya çıkaran çizgilerin 
ilhamını kendi öz değerlerimiz-
den alarak kendi yapı tarzımızı 
oluşturmak suretiyle kimlikli şe-
hirleri kurabiliriz.
Mimari çizgilerin mühendislik 
desteğiyle ortaya çıkacak olan 
medeniyet; kültür, gelenek ve ta-
rihi birikiminin birbirine saygısını 
ve bağlılığını ortaya koyar. Bu şe-
kilde harmanlanarak yapılan yeni 
eserler de kimliğinden, kültürel 

değerlerinden ayrılmadan kim-
likli bir şehirleşmeyi insanların 
hizmetine sunar. 

Bunun yanı sıra mimarinin, millî 
karakter taşıması ve kimlikli ol-
masıyla beraber oluşturulan 
yapıların günümüzün hayat biçi-
mini içine alan çevreci yaklaşım-
ları da barındırabilecek özellikleri 
kapsaması sağlanmalıdır.

Ortak millî değerlerimizden ge-
len mirasımızın günlük hevesler-
le tahrip edilmesini, yetişen yeni 
nesilleri eskiye ve mimari alana 
kayıtsızlığını önlemek ve kültü-
rümüzle bütünleşmiş bir çevre 
bırakmak için tarihi ve kültürel 
kimliğimizi bilen, akılcı bir anla-
yışla değerlendirebilen ve bunu 
gelecek nesillere aktarabilen 
gerekli kamuoyunu oluşturmak 
zorundayız. 

Sarfanbolu
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ADALETİN SARAYLARI

ŞEHİRLERE KİMLİK KATTI

Kütahya-Emet  Adalet Sarayı Bitlis-Ahlat  Adalet Sarayı

Konya Adalet Sarayı Amasya Adalet Sarayı

Rize Pazar Adalet Sarayı Aydın-Kuşadası  Adalet Sarayı

Muğla-Fethiye  Adalet SarayıKahramanmaraş Adalet Sarayı
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Dünya üzerinde şüphesiz her 
şehrin bir hikayesi vardır, 

ancak dünyadaki hiçbir şehrin 
hikayesi zannediyorum Ahlat'ın 
hikayesine benzemez. Ahlat coğ-
rafi konumu ile doğu ve batı uy-
garlıkları arasında tarih boyunca 
köprü durumunda olmuş, özellik-
le Türklerin Türkistan (Orta Asya) 
bölgesinden Anadoluya göçlerin-
de en sağlam basamak, ilk durak, 
Anadolu'daki Türk medeniyeti-
nin ilk nüvelerinin atıldığı ve do-
ğudan gelen Asya Türk harsının 
Anadolu'daki ilk tezahürlerinin 
olduğu yerleşim yeridir

Ahlat, Türklerin Asya'dan büyük 
göçünden önce, Hz. Ömer'in 
hilafeti  sırasında 641 yılında El 
Cezire kumandanı İyaz bin Ga-
nem'in  görevlendirdiği ünlü 
kumandan Halid bin Velid tara-
fından feth edilmiş, feth sırasın-
da ünlü Yemen Valisi Muaz bin 
Cebel’in oğlu Abdurrahman Gazi 
de dahil olmak üzere 122 sahabe 
Ahlat'ta şehit olmuştur.

Tarihi kaynaklar bölgeye ilk Türk 
keşif akınının 1018 yılı itibari ile 
Çağrı Bey tarafından yapıldığını, 
Türkmenlerin iskanları için uygun 
ve stratejik görüldüğünü ve Uru-

Anadolu'daki 
medeniyetimizin 
giriş kapısı, ilk 
durağı ve bu 
medeniyetin ilk 
eserlerini verdiği, 
pek çok tarihi 
varlığı ile ayakta bir 
Türk şehri

KUBBET-ÜL İSLAM ŞEHRİMİZ AHLAT
Bülent TEKBIYIKOĞLU
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miye bölgesindeki Türkmenlerin 
1042 yılında Ahlat'ı ve etrafını 
feth ettiğini aktarmaktadır.  Bu 
tarihten sonra, 1071 tarihinden 
önce Bizans çok önemli bir şehir 
olan Ahlat'ı Türklerden almak 
için üç kez sefer düzenlese de 
amacına ulaşamamış, Ahlat hem 
Türkler için askeri bir üs hem de 
bir medeniyet merkezi olmuş, 
bu tarihten sonrada kısa süreli 
Rus işgali hariç olmak üzere Türk 
egemenliğinden hiç çıkmamıştır.

1071 yılında Türklerin yeni yurt 
edinmesini sağlayan Malazgirt 
Zaferinin üç öncü muharebesi 
Ahlat yakınlarında olmuş, muha-
rebe sonunda Bizans ordusu ku-
zey batıya çekilmiştir. Türk tarihi 
için son derece önemli olan Ma-
lazgirt Harbinin stratejisi Ahlat'ta 
belirlenmiş, savaş öncesi ünlü 
cuma namazı Ahlat’ta kılınıp bu-
radan harekat başlamış, gerekli 
lojistik destek yine Ahlat'tan sağ-
lanmıştır. Ahlat'tan yola çıkışa-
rak kazanılan bu zaferden sonra, 
onbeş yıl içinde Anadolu Türk 
egemenliğine geçmiştir. Bu ba-
kımdan, Malazgirt Zaferi, Türk ve 
dünya tarihinde bir dönüm nok-
tası olarak kabul edilmektedir.

Anadolu'ya, doğudan gelen Türk 
boylarının birçoğu Ahlat üze-
rinden yerleştirilmiş, bu boylar 
için Ahlat adeta bir kabul topla-
ma merkezi görevi görmüştür. 
Örneğin Osmanlı İmparatorlu-
ğu'nun kurucu boyu olan Kayı 
Boyu Ahlat’ta tam 160 yıl kal-
mış, Osmanlı İmparatorluğunun 
kurucusu olan Osman Gazi'nin 
babası Ertuğrul Gazi ve Ertuğrul 

Gazi'nin babası Süleyman Şah ve 
Süleyman Şahın babası Kaya Alp 
Ahlat’ta doğmuştur. Kaya Alp’in 
kabrinin ise Ahlat'ta olduğu bilgi-
si tarih kitaplarında yer almakla 
beraber, Ahlat'ta bir de bu boya 
ait Kayı mezarlığı bulunmaktadır.

XI. yüzyılda Selçuklular yöreyi ele 
geçirdikten sonra Alp Arslan ta-
rafından Ahlat merkez yapılmış-
tır. Selçukluların Ahlat önlerinde 
Bizans ordusunu yenmelerinden 
sonra Ahlat büyük önem kazan-
mış 1095'te bağımsız bir beylik 
yani devlet olmuştur. Tarihte 
Sökmenoğulları Beyliği yahut 
Ahlat Şahlar Devleti de denilen 
bu devlet 1209 yılına kadar var-
lığını sürdürmüştür. Eyyübiler'in, 
Harzemşahlar'ın, İlhanlılar'ın 
Anadolu Selçuklular'ın, Akkoyun-

luların, Karakoyunlular'ın da ege-
menliklerine giren Ahlat, Yavuz 
Sultan Selim'in 1514 yılındaki 
Çaldıran Zafer'inden sonra kesin 
olarak Osmanlı topraklarına dâ-
hil olmuştur.

Özellikle Selçukluların egemenli-
ği sırasında  Ahlat büyük bir ge-
lişme göstermiş, medrese, cami, 
han, hamam ve türbelerle dona-
tılmış, bilim ve güzel sanatlar da-
lında birçok eser vermiştir. Evliya 
Çelebi ünlü seyahatnamesinde 
Ahlat’a da yer vermiş, han ve ha-
mamlarının çokluğuna, bir Oğuz 
Şehri(Dar-ı Bele) olduğuna  ve 
çokça evliyasının bulunduğuna 
temas etmiştir.

Ahlat, yetiştirdiği ilim, din, kültür 
ve sanat adamları, mutasavvıf ve 
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zahitleri münasebeti ile İslam'ın 
Kubbeleri anlamına gelen, Öz-
bekistan’da bulunan Buhara, 
Afganistan’da bulunan Belh ile 
beraber Dünyada “Kubbetül İs-
lam” ünvanına  sahip üç şehirden 
biridir ve Orta Çağ’ın özellikle 12. 
ve 13.yüzyılların çok büyük bir 
ilim, kültür ve ticaret merkezidir. 
Öyle ki 13. yüzyılın ilk yarısında 
12.000 hanelik büyük bir göç 
kafilesi Ahlat’tan Kahire’ye göç 
etmiş,  yerleştikleri mahalleye 
“el-hayyetü’l-halat” yani Ahlat 
Mahallesi demiştir, söz konusu 
Kahire’de yaşayan Ahlatl'ılar orta 
çağda büyük ilim, fikir, hukuk ve 
edebiyat adamları yetiştirmiş ve 

hepsi de “Ahlat'lı” mahlasını kul-
lanmıştır. 14.yüzyıl ünlü Kahire 
kadılarından ve çok ünlü bir hu-
kuk adamı olan ve "Kevaidu'ş Şer 
ve Devabitu'l Usul ve'l Furu Alal 
Veciz" ve "Şerhu't Tenbih" isim-
li eserlerin sahibi Şeyh Hüseyin 
Ahlat-i bunlardan sadece biridir.    

Ahlat, döneminde aynı zaman-
da birçok zanaatın merkezi ko-
numundadır. Araştırmalara göre  
Türk'ler Anadolu'da ilk çini atol-
yelerini Ahlat'ta kurmuşladır. 
Sekizgen, beşgen, yıldız gibi geo-
metrik şekillerde kesilmiş küçük 
ahşap parçalarının çivi ve tutkal 
yardımı olmaksızın yalnızca bir-

birlerine geçirilmeleriyle icra edi-
len “Kündekârî” zanaatı Ahlat'ta 
doğmuş, bu zanaatın en güzel 
örnekleri ise Ahlat'lı ustalar tara-
fından verilmiştir.Örneğin UNES-
CO'nun Dünya Kültür Mirası Lis-
tesinde yer alan Divrigi Ulu Camii 
ve Darüşşifası Ahlat'lı mimar 
Hürremşah tarafından, Konya 
Alaadin Camii minberi yine Ah-
lat'lı üstad Hacı Birti oğlu Mekki 
tarafından, Tercan'daki Mama 
Hatun Türbesi Ahlat'lı üstad Ebu 
Nema bin Mufaddalul Ahval ta-
rafından yapılmıştır.

Ahlat, aynı zamanda bu zanaatla-
rın erbaplarının ilk defa teşkilat-
landığı kurumsal yapı, yani Ahilik 
teşkilatının öncüsü olan Fityan 
(Fütuvvet) teşkilatının kurulduğu 
ve ilk eserlerini verdiği yerdir.

Ahlat Anadolunun Türkleşme-
sinde ve İslamlaşmasında gerek 
o zamanki Anadolu insanının 
manevi dünyasının gerekse fiili 
olarak savaşlarda gaza ile şehir-
lerinin fethinde büyük rol alan 
alperenlerin ve Anadolu evli-
yalarının çokça medfun olduğu 
yerlerdendir. Bunlardan Dede 
Maksut, Kara Üryan Baba, Baba 
Mahmut, Hıdır Baba, Kerami 
Baba, Sarı Baba, Seh Çoban, 
Börkli Baba, Baba Mecit, Koç 
Baba, Pehlivan Ali, Latif Baba, 
Mehmet Can Baba, Sultan Emir, 
Karagöl Baba, Ak Mahmut, Çıp-
lak Baba, Saçlı Baba, Arap Baba, 
Dinhavur Baba, Merdan Baba, 
Kudsi Baba, İpek Baba, Seyit Hü-
seyin, Kul Hamza, Postlu Baba, 
Esseyh Molla Ahmet Baba, İbra-
him Seyh Baba, Süleyman Baba, 
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Kırkkardas, Sultan Seyit, Mecit 
Baba, Üryan Baba, Havai Baba-
nın türbeleri Ahlat'tadır.

Belki de şuana kadar bahsedilen-
lerin tümü kadar önemli UNES-
CO'nun Dünya Kültür Mirası Ge-
çici Listesine kayıtlı Anadolu’nun 
Orhun Abideleri denilen birçoğu 
Anadolu’yu bize yurt yapan şü-
hedaya ait, Anadolu’daki ilk Türk 
varlığına dair yaklaşık 8000 abide 
mezar eser Ahlat’tadır.

Ahlat, 11.Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Abdullah Gül'ün Bitlis’in düş-
man işgalinden kurtarılışının 93. 
yıldönümü kutlamaları çerçeve-
sinde, 8 Ağustos 2009 tarihinde, 
Ahlat’a gelmesi sonrası gerçek-
leşen koordinasyon toplantıla-
rında Ahlat Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı himayelerine 
alınmıştır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
ERDOĞAN 2010 yılında Ahlat'a 
ziyarette bulunmuş, talimatla-
rıyla Ahlat Müzesi ve Karşılama 
Merkezi ilçeye kazandırılmış,-
Meydan Mezarlığının çevre dü-
zenlemesi aydınlatma ve kamera 
projeleri hayata geçirilerek Sel-
çuklu Meydan Mezarlığı turizme 
daha elverişli hale getirilmiştir.

Ermeni görüşmeleri esnasında 
bahsi üzerine Sultan II. Abdülha-
mit’in  “İstanbul’dan kıymetlidir” 
dediği Ahlat'ı özetlemek gerekir-
se;

• Anadolu'daki medeniyetimi-
zin giriş kapısı, ilk durağı ve 
bu medeniyetin ilk eserlerini 
verdiği, pek çok tarihi varlığı 
ile ayakta bir Türk şehridir

• İslam'ın yayılma döneminde, 
İslam ordularının güneyden 
gelerek kuzeye geçmelerin-
de ve yine Türk'lerin doğu-
dan batıya geçişlerinde çok 
önemli bir üstür.

• Anadolu'nun Orhun Abide-
leri denilen  Anadolu'daki ilk 
Türk varlığına dair yaklaşık 
8000 abide buradadır.

• Dünyada “Kubbe-tül İslam”  
unvanına sahip Buhara ve 
Belh ile beraber üç şehirden 
biridir

• 12.yy da İstanbul’dan nüfus 
olarak büyük, şuan Van Gölü 
diye Türkiye'nin en büyük 
gölüne tarihte “Bahr-i Ahlat” 
dedirtecek kadar merkez 
olan bir şehirdir.

• Ahilik teşkilatının öncüsü 
olan Fityan teşkilatının ku-
rulduğu ve ilk eserlerini ver-
diği yerdir

• 641 yılında Hz Ömer’in ko-
mutanlarından Iyaz bin Ga-
nem komutasındaki İslam 
ordusunun askeri 122 saha-
benin medfun olduğu yerdir.

• Sultan Alparslan’ın 1071 
Malazgirt Zaferinin strateji-
sinin planlandığı, ünlü cuma 
namazını kıldığı ve harekat 
emrinin verildiği yerdir.

• Osmanlı İmparatorluğu’nun 
hanedanı  Kayı Boyu'nun Sö-
ğüt’te konuşlanmadan önce 
160 yıl kaldığı yerdir.
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• Osmanlı İmparatorluğu-
nun Kurucusu Osman Be-
yin babası Ertuğrul Gazinin 
ve onun Babası Süleyman 
Şah’ın doğduğu ve Süleyman 
Şah’ın babası Kaya Alp’in 
kabrinin olduğu yerdir.

• MS 1095 tarihinde kurulan 
ve 1207 yılına kadar devam 
eden Ahlat Şahlar Devle-
ti’nin başkentidir

• Orta Çağ’ın özellikle 12. ve 
13. yüzyılların çok büyük bir 
ilim, kültür ve ticaret merke-
zidir.

• Kündekârî, taş oymacılığı, 
Türk çiniciliği zanaatların 
yüzyıllarca merkezi olmuş-
tur.

• Taşlarındaki geometrik ör-
güleri, bitkisel süslemeleri, 
Rumi motifleri, Tasvirli Figür-
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lü süslemeleri ile Türk mo-
tif katalogunun önemli bir 
kısmını barındıran bir motif 
bahçesidir.    

• Anadoluyu Türkleştiren ve 
İslamlaştıran  eren ve alpe-
renlerinden 74 tanesinin 
medfun olduğu yerdir.

• UNESCO'nun Dünya Kültür 
Mirası Listesinde yer alan 
Divriği Ulu Camii ve Darüş-
şifası'nın mimarı Hürremşah 
ve taş ustalarının ve Konya 
Alaadin Camii minberinin 

ustası  üstad Hacı Birti oğlu 
Mekki’nin memleketidir.

• UNESCO'nun Dünya Kültür 
Mirası Geçici Listesinde olan 
dünyanın en büyük İslam 
mezarlığı olan Selçuklu Me-
zarlığının bulunduğu yerdir.

Sonuç olarak bu kadar kültür 
varlığı ve doğal güzellikleri ile 
beraber hala bir masal diyarı gibi 
ayakta duran bu kadim Türk şehri 
ne yazık ki yeterince milletimizce 
bilinmemektedir. Tıpkı Çanakka-
le ve Afyonkarahisar’da olduğu 

gibi ülkemizin her yöresinden 
başarılı öğrenciler Anadoludaki 
medeniyetimizin başlangıç yerini 
ziyaret ettirilmeli buradaki tarihi 
ve milli hava gençlerimize ve bü-
rokratlarımıza mutlaka solutul-
malıdır. Gelecek nesillere bütün-
cül bir tarih şuuru verebilmemiz 
açısından tıpkı kurtuluşumuza 
vesile olan Çanakkale  şehri gibi 
kuruluşumuza vesile olan Ahlat 
şehrinin de milletimizle buluş-
ması konudan haberdar milleti-
mizin her ferdinin  vazifesi oduğu 
kanaatindeyim.
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Selçuklu Dönemi’nde Oğuz 
boylarının İran, Irak, Suriye 

ve Anadolu’ya göç etmesiyle 
bölgede Türk nüfusu yoğunluk 
kazanmıştır. Şehir devletleri 
sayılan Atabeylikler dönemin-
de Türklerin Haçlı seferleri ve 
Kudüs’ün fethinde önemli rol-
ler üstlendiğini görmekteyiz. 
Sırasıyla Memluk, Akkoyunlu, 
Karakoyunlu, Safevi ve Osmanlı 
Devletlerinin İran ve Anadolu 
dahil olmak üzere Ortadoğu’da 
kesintisiz bin yıllık egemenliği 
Birinci Dünya Savaşı sonuna ka-
dar devam etmiştir. Sözü edilen 
coğrafyada Türk nüfusu Kürtler, 

Farslar ve Araplarla ana unsur-
lar olarak toplumu oluşturan 
etnik birimlerden biridir. Türkle-
rin egemenliğindeki bu bin yıllık 
süre içinde Türk kültürü diğer 
toplulukları da etkilemiş, özel-
likle dil alanında Türkçe Arapça, 
Farsça ve Kürtçeye çok sayıda 
kelime vermiştir. Türk kültürü-
ne de aynı oranda Arap, Fars 
ve Kürt kültüründen çok fazla 
unsur girmiştir. Arap ve Kürt 
unsurlarla Türkler aynı mezhep 
dairesinde de birleştikleri için iç 
içe kardeşlik duygularıyla birlik-
te yaşamışlardır.

1085 yılında Diyarbakır bölge-
sinin zaptı Doğu Anadolu’da 
Türkmen varlığı açısından yeni 
bir dönüm noktası oldu. Bu dö-

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

VATANI YAŞATAN AHLAT MEZARTAŞLARI

Ahlat;
Orhun’dan Anadolu’ya 
taşınan bir kültürün, 
inancın taşlara 
bir gergef gibi 
işlenmesidir.
Bu eşsiz eserlerin bir 
an önce dünya miras 
listesinin yedeğinden 
asılına geçirilmesi için 
herkes üzerine düşen 
gayreti göstermelidir.
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nemde Amid’de İnaloğulları, 
Bitlis ve Erzen’de Dilmaçoğul-
ları, Harput’ta Çubukoğulları 
Beyliği kuruldu. Ardından Haçlı 
seferlerinin yarattığı yeni ortam 
ve Selçuklularda Tapar-Bekya-
ruk Mücadelesi Doğu Anado-
lu’da Mardin ve Hısn-ı Keyfa’da 
Artuklu, Ahlat’ta da Sökmenli-
lerin doğuşuna sebebiyet ver-
di. Daha Alp Arslan zamanında 
kurulan Danişmendliler, Saltuk-
lular ve Mengücekliler ile be-
raber bölgenin siyasi oluşumu 
tamamlandı ve iki asır sürecek 
yeni bir devir başladı. Bu süre 
zarfında Doğu Anadolu büyük 
bir istikrar ve refaha kavuştu. 
Türkmen beylikleri birbirleriyle 
hemen hiç kavga etmediler. Bü-
tün enerjilerini halkın refahı ve 
gelişimi için harcadılar. Pek çok 
Türkmen’i bölgeye yerleştirdiler 
ve yerli halkla beraber yeni bir 
sosyo-kültürel gelişme başlattı-
lar. Bölgeyi mimari açıdan sanat 
değeri yüksek eserlerle donat-
tılar. Cami, medrese, çarşı, yol, 
kervansaray, imaret, zaviye, ha-
mam ve kümbetler ile doldurdu-
lar. Bölge 12. Asrın ortalarında 
artık bir Türk ülkesi haline gel-
meye başladı. Kendi aralarında 
büyük bir dayanışma gösteren 
Türkmen beyleri, batıdan Bizans 
ve Haçlı, kuzeyden Gürcü ve Gü-
neyden Eyyübi saldırılarına karşı 
bölgeyi, hatta Anadolu’yu başa-
rıyla savundular.

Selçuklulara tabi Ahlat’ta kuru-
lan beyliklerden biri Sökmen-
liler (Ahlatşahlar (1100-1208) 
Devleti’dir. Bitlis merkezli Dil-
maçoğulları da çoğu zaman Sök-
menlilerle birlikte hareket et-
mişlerdir. Devletin merkezi olan 
Ahlat’ın Türklerden önce “Kub-
betü’l-İslâm” olarak anılması 
Türkler döneminde de sürmüş, 
şehir 12. yüzyılda bir ilim, kültür 
ve ticaret merkezi olarak öne 

çıkmıştır. Bazı tarih kitaplarında 
Ahlat civarında Kınık nahiyesin-
den bahsedilmesi, ilk dönem 
Osmanlı kroniklerinde Kayı bo-
yunun Söğüt’ten önce Sürmeli 
Çukuru ve Ahlat’ta yaşadığının 
belirtilmesi, Selçuklu ve Osman-
lı devletini kuranların Ahlat’la 
irtibatını göstermektedir.  Türk-
lerden önce şehirde en çok ko-
nuşulan diller Arapça, Farsça ve 
Ermenice iken, Sökmenliler (Ah-
latşahlar) döneminde Türkçe en 
çok konuşulan dil olmuştur. 

Sökmenliler devleti, kurucusu-
nun adı ile anılmaktadır. Sök-
men adı sök- fiili üzerine geti-
rilen fiilden isim yapan -men 
eki ile türetilmiş olup, “diz 
çöktüren” anlamındadır. Ana-
dolu Selçuklu devletinin aksine 
Atabeylikler ve Doğu Anadolu 
Türk devletlerinde yöneticilerin 
isimlerinin Türkçe kökenli olma-
sı dikkati çekmektedir. Sökmen, 
Savtekin, Ak-Sungur, Bozan bey, 
Berk-yaruk, Tutuş, Tekiş, Tapar, 
Yağısıyan, Kızıl Arslan, Çökermiş, 
Çavlı, Togan Arslan, Buğa oğlu 
Muhammed, Ak-sungur Por-
suki, Altın-tekin oğlu Mevdud, 
İl-begi, Oğuz (Guz) oğlu, Karaca 
el-Saki, Hüsam üd-Devle Toğan 
Arslan, Kara Arslan Beg-timür, 
İl-aldı, Hüsameddin Yavlak-ars-
lan, Alp-kuş, Ak-sungur, Kutlug, 
Balaban, Alp-tekin, Kara-kuş, 
Emir İnal Ağa’nın oğlu Bugatay 
Ağa ile oğlu Hüseyin Timur, Nur-
taş oğlu Timür-taş, Hızır-şah beg 
Türki Celaleddin Koç, Terken Ha-
tun, İnanç Hatun, Asya Hatun, 
Esen Tekin, Bogatay Eke, Sevinç 
vs. Ahlat ve civarında Sökmen-
lilerin hakimiyeti altındaki Ak-
ça-kale, Alıncak, Sökmen-abad, 
Akça-hisar, Bañ hisarı, Sürme-
li, Tarman dağı, Bingöl, Bula-
nık-dere, Aladağ, Gümüş-tepe, 
Akkaya, Balıklı göl, Uyku-pınarı, 
Deve-geçidi, Ağa-deve gibi yer 

adları da Türkçe kökenli keli-
melerden oluşmaktadır. Bu yer 
adlarının bazılarına Dede Korkut 
hikâyelerinde rastlanır. 

12. asırda bölgenin en büyük 
ilim, kültür, ticaret ve siyaset 
merkezlerinden biri olan Ah-
lat’ın bu özelliğinin Moğol isti-
lası döneminde yavaşlasa da 17. 
yüzyıla kadar sürdüğünü, Evliya 
Çelebi’nin Seyahatname’de ver-
diği  (bir kısmı abartılı da olsa)  
bilgilerden anlıyoruz. Ahlat kö-
kenli çok sayıda alim, sanatkar 
Türk-İslam coğrafyasında iz bı-
rakan şahsiyetler olmuştur. Me-
sela 1246 yılındaki büyük depre-
min ardından 12.000 aile Mısır’a 
göç etmiştir. Bunlar içinde mut-
laka, her sanat şubesinden yüz-
lerce usta, tabiatıyla mücellidler 
de bulunmakta olup, dolayısıyla 
Orta Asya’dan beri süzülüp ge-
len ve Anadolu Selçukluları ile 
daha da olgunlaşan cilt üslûbu 
buraya da taşınmış olmaktadır.

Orhun’dan Anadolu’ya Ah-
lat Mezar Taşları 
Ahlat’ta çok sayıda tarihi mezar-
lık olup bunlar içinde Meydanlık 
Kabristanı (Selçuklu Mezarlığı) 
diye bilinen yerde boyu 3, eni 
1 metre olan abidevi yüzlerce 
mezar taşı bulunmaktadır. Ay-
rıca kümbetler ve koç-koyun 
heykelleri Bu sanatın Kafkasya 
ve Türkistan kökenlerini gös-
termesi bakımından önemlidir. 
Ahlat Mezar taşları bölgede-
ki Türk varlığını haykırmakta 
olup, canlı tapu senedi işlevini 
de görmektedir. Sanduka tipin-
deki Selçuklu mezarları, mimarî 
form ve örgülü çiçekli kûfi hatla 
yazılmış kitabeleri ile Ahlatşah-
lar Dönemi’nin XII. yüzyıldan 
kalan en nadide örnekleridir. 
İslam sanatında “Samerra C Üs-
lûbu” olarak tanımlanan “Eğri 
Kesim Tekniği”nin Ahlat ve Er-
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ciş’teki mezar taşlarında karşı-
mıza çıkması, sanatçıların Orta 
Asya’dan beri süregelen Türk 
sanat kaynağından esinlendikle-
rini hatırlatmaktadır. Orta Asya 
ile Anadolu arasındaki köprüyü 
de gösteren mezar taşları, bu 
alandaki çalışmaların ilerlemesi 
ile yeni boyutlar kazanacak ve 
Orta Asya ile Anadolu arasına 
yeni bağlar kuracaktır. Orhun ve 
Yenisey Yazıtlarında kullanılan 
damgalardan yirmi bir tanesinin 
Ahlat mezar taşlarında kullanıl-
dığı tespit edilmiştir. Orhun Ya-
zıtlarındaki oyma tekniği, Ahlat 
ve yöresindeki mezar taşlarında 
da sıkça uygulanmıştır. 

Van Gölü havzasında bulunan 
tarihi mezarlıklarla mezar taşla-
rı, Orta Asya’da Hun ve Göktürk-
lerle başlayıp Osmanlı ile Avrupa 
içlerine kadar yayılan Türk me-
zar kültürünün bütün örnekle-
rini üzerinde taşıyan canlı birer 
açık hava müzesi durumunda-
dırlar. Ancak son yıllarda artan 
kaçak define kazıları ile ilgisiz-
lik ve ihmaller yüzünden tahrip 
edilen bu mezar taşları hızla yok 
olmaktadır. Mezarlıklarda, çoğu 
yıkılıp harabe haline gelmiş bir-

çok zaviye mevcuttur. Bunlar, 
yörede yaşayan veya makamı 
bulunduğuna inanılan din bü-
yüklerine ait türbe-kümbetlerin 
veya anıtsal mezarların yanına 
yapılmış gösterişsiz mimari ör-
neklerdir. Mezarlıktaki “yatırlar” 
(veliler) bir ibadet saygınlığı ile 
ziyaret edilmiş, dünyada dilek 
ve duaların kabulüne aracı; ahi-
rette şefaatçi olacakları ümidiy-
le bunların çevresine gömülme 
arzusu da önemli bir yarış halin-
de sürdürülmüştür. Mezarlıkta-
ki bazı mezar şahidelerine örtü 
bırakılıp ağaçlara çaput bağlan-
ması da Orta Asya Türk inanç ve 
kültürünün kesintisiz devam et-
tirildiğini göstermektedir. Ahlat 
mezar taşları hiçbir İslâmi me-
zar taşında rastlanmayan ölçü-
leri, kitabelerinin muhtevası ve 
ejder motifli tezyinatı ile Orhun 
anıtlarının İslamiyet’ten sonraki 
devamı gibidir. Meydanlık Kab-
ristan’ı, bu anıt şahidelerle eski 
Orta Asya mezarlıklarının görü-
nüşünü almıştır. Kırklar Mezarlı-
ğı’nda Orta Asya balballarını ha-
tırlatan insan şekli arkaik şahide-
ler mevcuttur. Bunlar yuvarlak 
bir baş ile omuzları belirleyen 
taş blokları halindedir. Gövdeli 

ve kapaklı sandukalar yekpare 
sandıkların batısında yer alırlar. 
Bunlar içi boş bir sandık şeklin-
de gövde ile onun üzerine ko-
nulmuş olan prizmatik kapaktan 
meydana gelmişlerdir. Ancak 
çoğunda kapak kaybolmuş, göv-
de toprak altında kalmıştır. Bu 
tip mezarlar Orhun vadisinde 
Bilge Kağan Anıtı civarında da 
görülmektedir. Orta Asya’da pek 
çok örnek bulunan bu tip sandu-
kaların diğer örneklerini Gazne-
lilerde de bulmaktayız. Şam’da, 
Halep’te başka örnekleri vardır. 

1229’da Celaleddin Harezm-
şah’ın Ahlat’ı, istilası ile ve onu 
takip eden devrede, mezar taş-
larının tip ve süslemelerindeki 
gelişme ve değişme durmuş 
buna mukabil Moğol istilasın-
dan sonra çok ihtişamlı eserler 
yapılmaya başlanmıştır. Şahideli 
mezar taşlarında sadece baş ta-
şının bulunduğu örnekler gide-
rek artmış ve önemli şahısların 
mezar taşları fevkalade süslü, 
ihtişamlı ve Orta Asya’daki Or-
hun Stelleri ile boy ölçüşecek 
ölçülerde olmuşlardır. 

Bazı tip mezarlar ve şahideler 
Türk kültürünün bütünlüğü ve 
devamlılığı bakımından da ayrı 
bir ehemmiyeti haizdir. Şahide-
lerin bir kısmı Orhun Abideleri-
nin formu, ölçüleri ve esprisin-
dedir. Bazı dikili taşların üzerin-
de bulunan çift başlı ejderler, 
aradaki bağı tamamlamaktadır. 
Bütün bunlar Orhun havali-
sinden batıya akan doğu Türk 
oymaklarının Ahlat’a yerleştik-
lerini göstermektedir. Ahlat me-
zarlıklarında bazıları düz, bazıla-
rı hafif bir tümsek teşkil eden, 
çevresine ve üzerine irice taşlar 
dizilmiş mezarların benzerleri 
Altaylarda, Moğolistan’da ve Si-
birya’da bulunmaktadır. Zaman 
ve yer farkı dolayısı ile bunların 
bazı değişiklikler göstermeleri 
tabiidir. 
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Orhun havalisindeki yığma me-
zarlara (Kırgız Mezarları) Ah-
lat’ta da rastlanması, Orhun 
Anıtları ile Ahlat mezar taşları 
arasındaki form, ölçüler ve ej-
der motifleri bakımından büyük 
bir benzerlik bulunması, akıtla-
rın da yine aynı göçlerle Ahlat’a 
geldiğini ve bunları Göktürklerin 
mezarlarının üzerine yaptıkları 
bark’ların bir devamı olduğunu 
düşünen Karamağralı’ya göre 
Bugüne kadar Anadolu’da Türk 
devrinde yapılmış bu tip mezar-
lara Ahlat dışında rastlanmaz. 
Akıtların yalnız Ahlat’ta görül-
mesi, mahiyet ve hatta yer yer 
form benzerliklerine rağmen, 
bu mezar odaları ile aralarında 
doğrudan doğruya bir bağ kurul-
masına imkân vermemektedir. 
Diğer taraftan, Moğolistan’da 
Çin’in kuzeyinde ve Altaylarda 
da aynı mahiyette kurganların 
bulunduğunu biliyoruz. Turfan 
yakınlarında, Astana civarında-
ki mezarlıkta bulunan ve M.S. 
VII. yüzyılda tarihlendirilen me-
zar odaları ile Ahlat’taki akıt-
lar arasında yakın bir benzerlik 
mevcuttur. Şahidelerin arka 
yüzlerindeki ölüm kitabelerinin 
üzerinde, bazen iki üç sıra halin-
de mukarnas bulunur. Bazen de 
bu bordürün yerinde başlangıç 
kısımları ejder başı şeklinde bir 
kemer görülür. Kemerin tepe-
de düğüm yaptığı örnekler de 
mevcuttur. Bu ejder süslemele-
rin menşei Çin Han Sülalesi’ne 
(145-169) kadar dayanır. Kırgı-
zistan’da Burana şehrinde Ahlat 
mezar taşlarını hatırlatan kemer 
şeklinde ve başlangıç yerleri ej-
derlerle biten bir mezar anıtı 
sergilenmektedir. Kültigin’in Or-
hun vadisindeki 732 tarihli anıtı 
üzerinde de böyle bir kabartma-
nın olduğu bilinmektedir. Bilge 
Kağan anıtında, bir kemer şekli 
meydana getiren bir çift ejder 
kabartması bulunmaktadır. Bu 

anıt, formu ve ölçüleri itibarıyla 
Ahlat mezar taşlarını hatırlatır. 
Buna ilave olarak Ahlat’taki taş-
ların üst kısımlarında yer alan 
ejder kabartmaları ile de büyük 
bir kompozisyon benzerliği gös-
terirler. Bu durum ölüm hakkın-
daki duygu ve düşüncelerin bü-
yük bir değişikliğe uğramadan 
Ahlat’a kadar geldiğini göster-
mektedir. 

Kıvrık dal ve rûmilerden olu-
şan palmetlerle lotüs dizileri 
gibi bitki süslemeleri arasında, 
ölümsüzlüğü simgeleyen ge-
ometrik asıllı geçme-düğüm 
motiflerininde sıkça kullanıldığı 
Ahlat mezar taşlarında görülen 
ejder figürlerine, diğer mezarlık-
larda fazla yer verilmemiş, yal-
nız Çelebibağı’ndaki tek mezar 
sandukası ile Güroymak Mezar-
lığı’ndaki bir mezar şahidesinde 
ağızlarını açmış karşılıklı ejder 
başlarından oluşan süsleme 
dizisi rûmilere dönüştürülerek 
Orta Asya geleneği devam etti-
rilmiştir.

Ölüm kitabesi metinlerinde kı-
saca ölünün şeceresi, lâkap ve 
şöhreti yazılır ve ölüm tarihi 
kaydedilir. XIII. asrın ikinci yarı-
sından itibaren ölüyü öven ve 
onun vasıflarını anlatan ibareler 
artmaya başlar. XIV. asırda ise 
Orhun stellerindeki gibi ölünün 
sağlığında yaptığı işler övgüyle 
anlatılır. Meselâ bir kitabe “İl-
miyle iş gören, fazıl, kadınların 
ve hakimlerin en büyüğü, iki âle-
min müftüsü, dinin ve milletin 
süsü” gibi sıfatları yer alır. Bazı 
kimselerin Emir, Ahi, Fetâ olduk-
larını da öğrenmekteyiz.
Ölüm kitabelerinde yer alan ölü-
nün arkasından duyulan hüzün, 
ölünün hayat hikayesini kısaca 
anlatan ibareler, Göktürk mezar 
kitabelerinde de dikkati çeker. 
Orhun Anıtlarından başka Koşo 
Saydam’da bulunan mezar taş-

ları üzerinde de ölünün arkasın-
dan duyulan hüzün, ölünün ha-
yat hikayesini anlatan pasajlar 
mevcuttur. Bu durum eski Türk 
geleneklerinden birinin daha 
Ahlat’ta tekrar ortaya çıktığını 
göstermesi bakımından ehem-
miyetlidir. 
Karakoyunlu ve Akkoyunlu dö-
nemleri ile çoğunlukla Şii mez-
hebine mensup yöre halkının 
bazı mezar taşları koç-koyun ve 
at biçiminde işlenmiştir. Heykel 
şeklindeki bu mezar taşlarının, 
üzerindeki kılıç, balta, ok-yay 
gibi savaş aletleri ile ayna-ta-
rak, saban gibi kişinin mesleğini 
simgeleyen resimleriyle kültür 
tarihimiz açısından ayrı bir öne-
mi vardır. Ahlat ve çevresindeki 
koç koyun heykellerinin Kürtlere 
ve ataları olarak gösterdikleri 
Hurrilere bağlanması yanlıştır. 
Bu tip heykeller Altaylardan 
Anadolu’ya kadar çok geniş bir 
coğrafi alanda görülür. Ayrıca 
mezarlardaki koçbaşı damgası 
da dikkati çeker. Hayvan üslubu, 
İslâmi döneminde, özellikle taş 
süsleme karşımıza çıkmaktadır. 
Diyarbakır surlarında, Kervan-
saraylarda, saraylarda, medre-
selerde birçok figürlü süsleme 
bulunmaktadır. Ayrıca Ahlat 
mezar taşlarında hayvan üslu-
bunun repertuarında bulunan 
hayvanlara (kurt, ejder gibi) 
yer verilmiştir. Hun ve Göktürk 
döneminde hayvan üslubunda 
yer alan değişik hayvanlar, ka-
bartma ve heykel olarak İslâmi 
dönem yapılarında, çörten, kon-
sol ve değişik kabartmalarda, 
kompozisyonlarda yer alırlar. Er-
zurum Emir Saltuk Kümbeti’nde 
12 Hayvanlı Türk Takviminden 
alınmış tasvirler, Ahlat Mezar 
taşlarında ejderler, kurt başları; 
kartal vd. hayvan kabartmaları 
ortak motiflerdir. 
Türk Romanında Ahlat
İslam öncesi inanç ve kültürün 
izlerini Orta Asya’dan Anado-



İpek Yolu Medeniyetleri 68

lu’ya taşıyan atalarımız anıt me-
zar taşlarıyla Ahlat’ı adeta bir 
açık hava müzesine çevirmişler-
dir. UNESCO dünya mirası geçici 
listesinde bulunan tarihi Selçuk-
lu Mezarlığı’nın yeryüzünde bir 
eşi veya benzeri yoktur. Ahlat 
mezar taşları Türk milletinin 
geçmişinin aynası ve geleceği-
nin teminatı olarak bir nevi milli 
hafızamızdır. Mezar taşı olmanın 
ötesinde aynı zamanda Türk-
lüğün Anadolu’yu ebedi yurt 
yaptığının mührüdür. Coğrafya-
nın nasıl vatana dönüştürüldü-
ğünün vesikasıdır. Atalarımızın 
geçmişe ait mirasını ve mesajla-
rını barındıran bu bengü taşlar 
çoğu zaman ihmal edilmiştir. Bir 
dönem bakımsız bir alanda defi-
necilerin insafına terk edilen bu 
tarihi mekan on yıl önce koruma 
altına alınarak restorasyon, kazı 
ve konservasyon çalışmalarına 
açılmıştır. Dünya üzerinde eşsiz 
olan bu tarihi mirasımızı ne ya-
zık ki bırakın başkalarına, kendi 
insanımıza bile yeterince anla-
tamıyoruz, tanıtamıyoruz. Tarihi 
kaynaklarda ve seyahatname-
lerde Ahlat’ın önemli bir mer-
kez olduğu vurgulanır. Özellikle 
Evliya Çelebi, Seyahatnamesin-

de Ahlat’la ilgili çok önemli bil-
gilere yer verir. Türklüğün Ana-
dolu’ya giriş kapısı olan Ahlat’ın 
Türk edebiyatında yeterince 
işlenmediğini görmekteyiz. Ana-
dolu’nun fethi, Selçuklu ve Bey-
likler dönemini romanlarında 
ağırlıklı olarak işleyen Mustafa 
Necati Sepetçioğlu Ahlat’ı eser-
lerinde mekan olarak seçme-
miştir. Ahlat ve Ahlat mezar taş-
ları ana mekan ve tema olarak 
Ahmet Bican Ercilasun’un 2016 
yılında yazdığı Türk’ün Kayıp Ki-
tabı Ulu Han Ata adlı romanda 
merkeze alınmıştır. Romanın 
arka kapak tanıtımında da belir-
tildiği üzere roman; 1310’larda 
Mısırlı Türk tarihçisi Ebubekir’in 
naklettiği, Türklerin yaratılış 
efsanesine dayanmaktadır. Ro-
manın kahramanları, Ebubekir 
ve arkadaşlarının 1310 yılında 
gördüğü kayıp kitabın peşine 
düşüyorlar. Mısır piramitlerin-
den başlayan macera, Ahlat’a 
ve oradan Hawai’ye uzanıyor. 
Ulu Han Ata Bitigçi kitabının so-
nunda bulunan damgalardan bi-
rinin Kayı boyuna ait olduğu ve 
kitabın diğer yarısının damganın 
bulunduğu yerde olabileceği 
düşüncesinden hareketle önce 
Bursa’da ilk dönem Osmanlı pa-
dişahlarının mezarlarında araş-
tırma yapılmış ve bir sonuç elde 
edilememiştir. Aynı zamanda 
bir Türkolog olan Ahmet Bican 
Ercilasun’un romanında metin-
lerarası ilişkiler çerçevesinde 
değerlendirebileceğimiz başka 
eserlere de göndermeler yer 
alır. Muallim Cevdet’in 1915 yı-
lında Yeni Mecmua’da yazdığı 
Oğuzname- Kitab-ı Dede Korkut 
makalesinde Evliya Çelebi’den 
naklen Osmanlıların Söğüt’e 
gelmeden önce Ahlat’ta olduk-
larını ve oradaki türbelerde Os-
manlı ecdadının bulunduğunu, 
hatta Evliya Çelebi’nin beline ip 
bağlatıp bu mezarlardan birine 
indiğini bildirmektedir. Osmanlı 
sultanlarının ataları ve onların 

hatunlarının adları da Muallim 
Cevdet üzerinden Evliya Çele-
bi’ye dayandırılarak nakledilir. 
Osmanlı ecdadından medfun 
(defnedilmiş diye açıkladı An-
karalı Hoca) olanlar: Kaya Alp 
ve biraderi hasan Bayındır Han, 
Sultan Abdullah, İzzeddin Han, 
Suktan Hasan, Meymendi, Boğa 
Bay, Tohta Bay, Korkut Han….Os-
manlı ceddatından (kadın cet-
lerinden diye açıkladı Ankaralı 
Hoca)hatunlar: Mama hatun, 
Sırma Hatun, Can Hanım,Nilüfer 
Hanım, Hurşid Hurma, Döndü 
Hurma, Safiye Hurma. Evliya Çe-
lebi bu mezarlara inip inceleme 
yapmış ve Osmanlı sultanlarının 
atalarının cesetlerinin ne du-
rumda olduğunu, bozulmadığını 
tafsilatlı olarak anlatmıştır. Ahlat 
Kitabeleri (1932) adlı eseriyle bu 
mezar taşlarından ilk defa bah-
seden Abdurrahim Şerif Beygu 
ve neredeyse bütün ömürlerini 
bu alanda yaptıkları kazı çalış-
malarında geçiren Prof. Dr. Ha-
luk ve Beyhan Karamağralı’nın 
çalışmalarından da romanda 
alıntılar yer alır. Kayı damgasının 
Ahlat mezarlarında olacağı fikri 
Ankaralı Hoca, Türkistani, Gök-
çe ve Turan’ı araştırma yapmak 
bölgeye götürür. Türklüğün Ana-
dolu’ya giriş kapıları olan Van ve 
Ahlat’ın aynı zamanda bir nar-
ko-terör bölgesi haline geldiğini, 
yoksul ve feodal sistemin haki-
miyeti, devletin çoğu zaman bu 
tip yapılara göz yumduğu Göz-
de’nin esrar-eroin kaçakçıları 
tarafından kaçırılması çerçeve-
sinde okuyucunun dikkatlerine 
sunulur. Bölgede Eröz Merter 
gibi yüzbaşıların varlığı devletin 
temsil edilen yüzü olarak takdim 
edilir. Oğuzların elinden düşür-
mediği kitap olan Ulu Han Ata 
Bitigçi Ahlat’ta uzun bir arama 
sonucu bir mezarda bulunur. 
Kitapta anlatılan olaylar roman 
kahramanlarının yeni yerlere, 
serüvenlere gitmesine sebep 
olur. Eşsiz mimarisi ve tarihi 
dokusuyla Ahlat mezar taşlarını 
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romanına konu seçen Ercilasun; 
atalarımızdan bize intikal eden 
bu önemli mirası edebiyat ala-
nında yeniden gündeme taşıya-
rak Atatürk’ün de  “Türk çocuğu 
ecdadını tanıdıkça daha büyük 
işler yapmak için kendinde kuv-
vet bulacaktır” cümlesiyle dile 
getirdiği mesajın gereğini yap-
mıştır. Ahlat ve onun üzerindeki 
bu vatanın tapu senetleri olan 
abidevi mezar taşlarını romanı-
na konu eden Ercilasun, edebi-
yat tarihlerinde hak ettiği yeri 
bulacaktır. 
Görev yaptığı yerin Türk-İslam 
dünyasındaki konumu ve üze-
rindeki tarihi zenginliğin şuu-
runda olan Kaymakam Bülent 
Tekbıyıkoğlu ve Belediye Baş-
kanı Mümtaz Çoban Ahlat için 
büyük şanstır. On sene önceye 
kadar harabe görünümündeki 
Selçuklu mezarlarını ve kümbet-
lerini ortaya çıkarma işini canla 
başla gerçekleştirdikten sonra 
şimdi de ulusal ve küresel ölçekli 
tanıtım yapılmasının heyecanını 
taşıyan yerli ve milli pınarlardan 
ruhlarını kandıran bu iki idareci-
mize Türk milleti olarak ne kadar 
teşekkür etsek azdır. Türk Dün-
yası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği ile Türk Dünyası Yazarlar 
ve Sanatçılar Vakfı’nın 21. Ulus-
lararası Türk Dünyasına Hizmet 
Ödülleri etkinlikleri kapsamında 
ortaklaşa düzenledikleri “Milli 

Mimari ve Ahlat’ta Türk Damga-
ları Sempozyumu” Ahlat mezar 
taşlarının tanıtımına yapılan bir 
katkıdır. Ahlat ve üzerindeki ta-
rihi miras bu etkinlik vesilesiyle 
görsel ve yazılı basında kendine 
yer bulmuş, yeni farkındalıkların 
kapısını aralamıştır. Konunun 
gündem oluşturmasına yaptık-
ları katkılar her iki sivil toplum 
örgütünün yöneticilerinin milli 
şuur ve duygu yüksekliğini yan-
sıtmaktadır.  Ahlat; Orhun’dan 
Anadolu’ya taşınan bir kültürün, 
inancın taşlara bir gergef gibi iş-
lenmesidir. Bu eşsiz eserlerin bir 
an önce dünya miras listesinin 
yedeğinden asılına geçirilmesi 
için herkes üzerine düşen gayre-
ti göstermelidir.
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Türkler, dünya tarihinde silin-
mez iz bırakan, üç kıtada dev-
letler kuran, ortak kültürel ve 
manevi değerlere sahip bir mil-
lettir.              

Geçen yüzyılın sonlarında Orta 
Asya ve Kafkasya’daki Türk 
Cumhuriyetlerinin bağımsızlık  
kazanması  ile  birlikte,  anılan 
bölge halklarının millî  kimlikle-
rinin yeniden  oluşturulması  ve  
millî  tarih  bilincinin  inşası sü-
reci başladı.  Diğer  bir  ifadey-
le, Türk Dünyası dediğimiz geniş 
coğrafyada yaşayan aynı kökten 
gelen halklar ortak geçmişini 
ihtiyatlı bir biçimde inceleme 
yolunu seçerek, geleceğe yeni 
açıdan bakmaya başladı.         

Türk Dünyasının birliği fikrini 
destekleyen Türkiye Cumhuri-
yeti’nin 1990’lı yıllarda Orta As-
ya’ya yönelik yaptığı kültürel ve 
insani açılımının anılan bölgede-
ki millî kimlik arayışı ve Türklük 
şuurunun canlandırılmasında 
belirgin etkileri olmuştur. Aynı 
dönemde hem Türkiye hem Ka-
zakistan’da Orta Asya’nın, özel-
likle Kazakistan topraklarının 
Eski Türklerin ata yurdu olduğu 
savı ön plana çıkmaya başladı.                          

Türk Dünyasının  Aksakalı ve 
Kazakistan Devlet  Başkanı  N. 
Nazarbayev, 1990’lı yıllarda 
yaptığı konuşmalarında hep bu 
konuya değinerek, tarihin öne-
mine dikkat çekmiştir. Geçmişi  

araştırmanın, iyi  ile  kötüyü, ak 
ile karayı  ayırmak  ve ondan  is-
tifade edebilmek için toplumun 
en önemli meselelerinden biri 
olduğunu vurgulayan Nazarba-
yev, geçmişi bilmeden  geleceği  
tayin  etmenin  asla  mümkün 
olmadığını da ifade etmiştir. Bu-
nun için tarihî  şahsiyetlerin ve 
tarihin derinden incelenmesi 
büyük bir sorumluluk ve geniş 
düşünceyi gerektirir.         

1991 yılında Türk Dünyasın-
da kültürel, siyasi ve iktisadi 
yönden karşılıklı ilişkiler hız ka-
zanmış, bu ilişkilerin daha da 
artması ve sağlam bir temele 
oturtulması için birtakım faali-
yetlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu 

Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ
Uluslararası Türk Akademisi Başkanı

TÜRK DÜNYASINDA MÜŞTEREK TARİH BİLİNCİ
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faaliyetlerden biri Ortak Türk 
Tarihi ders kitabının hazırlan-
ması ve Türk Dünyasının eğitim 
kurullarında ders kitabı olarak 
okutulmasıdır. 

Türk Devlet Başkanlarının An-
kara’da 30 Ekim 1992 tarihinde 
yaptıkları toplantıda Ortak Türk 
Tarihi kitabının yazılması kararı 
alınmıştır. Türk dünyasını kap-
sayan ortak tarihin yazılması 
inisiyatifinin Kazakistan Devlet 
Başkanı N.Nazarbayev’in tarihe 
ilişkin değerli düşünceleri ile do-
laylı olarak bağlantılı olmasının 
altı çizilmelidir. 

1994-1995 yıllarında kardeş 
Türk Cumhuriyetlerinin önde 
gelen tarihçileri “Ortak Tarih 
Metinlerinin” yayınlanmasına 
dair proje başlatmışlardır. Türki-
ye’nin de güçlü desteğiyle Ortak 
Türk Tarihi kitabının hazırlanma-
sı için tüm gerekli şartlar sağla-
narak, Türk Dünyasından seçkin 
uzmanlar davet edilerek çalıştı-
rılmasına rağmen varılan sonuç-
lar bu projeden beklenen kalite 
ve düzeyde olmamıştır.     

Bu çalışmalar, çağdaş Türk halk-
larının tarih sahnesine çıkışını 
ortaya koyan ve bölgedeki han-
lıklar ve eski devletlerin vârisi 
olduğunu ispatlayan araştırma-
larla desteklenmiştir. Böylelik-
le, tarih şuuru  ülkelerin  sınır-
larının  dışına  taşmış  ve  Orta 
Asya  Türk  Dünyasının merkezi  
bir  parçası  olarak  entegrasyon  
sürecinde  aktif  rol  oynamasına  
zemin hazırlamıştır.     

2009 yılında Azerbaycan’ın 
Nahçıvan şehrinde yapılan Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Zirvesinde 
Devlet Başkanlarının ortak des-
tekleriyle Türk  Konseyi, Türk 
Akademisi  gibi  uluslararası teş-
kilatların kurulması kararlaştı-
rılarak, ortak tarihî bağlara, dil, 
kültür ve geleneklere yatırım 
yapılmaya başladı.    

Zaten Türk Akademisi’nin kuru-
luş amaçlarından biri de, Türk 
halklarının tarihsel mirası ile ilgi-
li araştırmalar yapmak ve dünya 
medeniyetinin gelişimine olan 
katkılarını ortaya koymaktır.     

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgı-
zistan ve Türkiye Cumhuriyetle-
rinin Devlet Başkanları 23 Ağus-
tos 2012 tarihinde Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’te bir araya 
geldikleri Türk Konseyi 2.Zirve-
si’nde Ortak Türk Tarihi dersinin 
okutulmasına dair ortak kararı 
onaylamışlardır. Böylece “Eği-
tim,  Bilim  ve  Kültür  Alanında  
İşbirliği”  temasıyla gerçekleşen 
Zirvede ortak  tarih  ders  kitabı-
nın yazılması projesi Devlet Baş-
kanlarının resmi onayıyla yeni 
ivme kazanmıştır. Bu karar Türk 
Konseyi’nin 16 Ağustos 2013 
tarihinde Gabala’da (Azerbay-
can) ve 5 Haziran 2014 tarihinde 
Bodrum’da (Türkiye) yapılan Zir-
velerde yinelenmiştir.     

Ardından Türk Konseyi’nin Kuru-
cu Genel Sekreteri E.Büyükelçi 
Halil Akıncı ile birlikte çalıştığı-
mız dönemde hazırlanan  kon-
sept  taslağı Aksakallar  Konseyi  
tarafından  uygun  görülmüştür. 
Devlet Başkanlarının kararıyla 
bu kitabın yazılması görevi 2014 
yılında Uluslararası Türk Akade-
misi’ne verilmiş ve Türk Cumhu-
riyetlerinden tarihçi uzmanların 
katılımıyla bir Çalışma grubu 
oluşturulmuştur.       

Ortak Türk Tarihi dersinin ama-
cı, genç nesilde Türk topluluk-
larının ortak geçmiş, dil ve kül-
türe sahip oldukları düşüncesini 
geliştirmek, bu vesileyle Türk 
Dünyası ülkeleri arasında kar-
şılıklı saygı ve birlik duygusunu 
geliştirmektir. Bu ders kitabında 
Türk topluluklarının en eski dö-
nemlerinden 15. yüzyıla kadar 
olan geçmişi Türk devletleri ve 
hanedanları tarihi temelinde 
anlatılmaktadır.         

Bu  ders kitabı,  öncelikle  or-
taöğretim  seviyesindeki  öğ-
rencilere  Ortak  Türk  tarihi  ve 
kültürü bilincini aşılamak; bunu 
yaparken gençlere bütün Türk 
Dünyasını kucaklayacak tarzda 
tarih mirası ve kültür eserlerini 
öğretmek ve ayrıca Türklerin 
dünya uygarlığına yaptığı katkı-
ların yeni nesillere aktarılmasını 
sağlamak maksadıyla hazırlan-
mıştır.   

Türk topluluklarının objektif ve 
gerçekçi ortak tarihinin yazıl-
ması Türk halklarının küresel 
ve uluslararası şartlarda alması 
gereken yerini belirleyecektir. 
Unutulan tarihî gerçeklerin in-
celenerek yeni nesillere akta-
rılması, Türk halklarının ortak 
geleceğine hizmet edecek bu 
tür akademik çalışmaların sür-
dürülmesi için Türk Cumhuriyet-
lerinin entelektüel ve bilimsel 
güçleri birleştirilmektedir.    

Bu tür faaliyetler Türk Dünyası-
nın geleceği ve işbirliğini daha 
da sağlamlaştırmanın, kültürel 
bütünleşmesi ve manevi birli-
ğinin temelini oluşturdu. Türk 
tarihine bir bütün olarak baka-
bilme imkanını sağlayacak olan 
ortak ders kitabının okutulması 
Türk Dünyasının işbirliği ve en-
tegrasyonuna hizmet edecektir.        

2014 yılından başlayarak Ulus-
lararası Türk Akademisi tarafın-
dan Kazak, Türk ve Rus dillerin-
de hazırlanan Ortak Türk Tarihi 
kitabı Türk Cumhuriyetlerinin 
ortaoğretim 8. sınıf öğrencileri-
ne ders kitabı olarak okutulması 
için tavsiye niteliğini taşımakta-
dır.   

2014-2015 tarihleri arasında 
Türk Akademisi’ne üye ülkelerin 
ilgili kurumları ve bilim adamla-
rı bir araya gelerek “Ortak Türk 
Tarihi” kitabının içeriği, dönem-
ler ve devletler, kitabın yazımın-
da kulanılacak yöntemlerle ilgili 
konuları değerlendirdiler. Taraf-
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ların görüş ve teklifleri teme-
linde ders kitabında anlatılacak 
Türk halkları ve topluluklarının 
geçmişiyle ilişkili önemli tarihî 
olaylar (devletler, şahsiyetler, 
kronoloji vs.), kitabın yazım ve 
anlatımında uygulanacak me-
totlar, kitabın içereceği bölüm 
ve alt bölümler, temel kavram-
lar, görseller (tablo, harita) ve 
değerlendirme soruları belirlen-
miştir.  

Millî Eğitimin ortaöğretimin 
standartlarına uygun olarak ha-
zırlanan bu ders kitabı Türk Kon-
seyi’ne üye ülkelerin (Millî) Eği-
tim Bakanlıklarına sunulmuş ve 
eğitim kurullarınca incelenerek, 
olumlu görüşler alınmıştır.     

2015 yılında Astana’da yapılan 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Eği-
tim Bakanları 4. Toplantısı’nda 
Ortak Türk Tarihi kitabının prog-
ramı onaylanarak, ilgili kararlar 
alınmıştır. 11 Eylül 2015 tarihin-
de yapılan Türk Konseyi Devlet 
Başkanlarının 5. Zirvesi Bildiri-
sinde Akademi tarafından hazır-
lanan Ortak Türk Tarihi çalışma-
ları olumlu değerlendirilerek, 
ilgili kurumlara gerekli adımların 
atılması yönünde talimatlar ve-
rilmiştir. 

4 Kasım 2015 tarihinde Akade-
mi Ortak Türk Tarihi kitabının 
taslağını tamamlayarak, üye 
ülkelerin Eğitim Bakanlıkları-
na iletti. Ardından Azerbaycan, 
Kırgızistan ve Türkiye bu konu 
ile ilgili görüşleri ve önerilerini 
Akademi’ye gönderdi.  Ders ki-
tabı taslağına ilişkin Uluslararası 
Türk Akademisi’ne Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Türki-
ye’nin ilgili kurumlarının uzman-
larından gelen görüş ve öneriler 
bazında Akademi’nin çalışma 
grubu tarafından gerekli dü-
zeltmeler yapıldı. Yani, kitabın 
düzeltilen nüshaları taraflara 
birkaç defa iletilerek, yeniden 
cevapları alındı.     

Kitap taslağı bağımsız uzman-
larca Almatı, Bakü ve Ankara’da 
yapılan bilimsel toplantılarda da 
değerlendirildi. Türkiye tarafı 
kitabın okullarda seçmeli ders 
olarak okutulmasını önerdi. Ki-
tap 2016 yılından itibaren Kaza-
kistan’daki Nazarbayev Entelek-
tüel Okulları’nda seçmeli ders 
olarak okutulmaya başladı. 

24-28 Eylül 2017 tarihlerinde 
Astana’da Uluslararası Türk 
Akademisi’nde 15. yüzyıla ka-
dar ‘Ortak Türk Tarihi’ ders ki-
tabı taslağına ilişkin uzmanla-
rın nihai toplantısı gerçekleşti. 
Toplantıya katılan Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Türki-
ye’nin Eğitim Bakanlıkları, Türk 
Konseyi ve Uluslararası Türk 
Akademisi’nin temsilcilerinin 
yanısıra önde gelen tarihçi uz-
manlar Ortak Türk Tarihi Ders 
Kitabının son taslağını onayladı-
lar. Toplantının Karar tutanağına 
göre, taraflar Ders Kitabı tasla-
ğının 2018 yılında Kırgızistan’da 
düzenlenmesi öngörülen Türk 
Konseyi 6. Zirvesi’nde Devlet 
Başkanlarına sunulması konu-
sunda mutabık kalmışlardır.  

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için 
hazırlanan ders kitabı 15. yüzyı-
la kadarki dönemi kapsamakta 
olup, 7 bölümden oluşmakta-
dır.  Kitap hazırlanırken  Türk  
halklarının  ortak  tarihi pay-
laşmış oldukları düşüncesinin 
genç neslin zihninde yer etmesi 
amaçlanmıştır.  Böylece, Altın  
Orda, Osmanlı İmparatorluğu, 
Timur Devleti, Babür İmpara-
torluğu, Memlük Sultanlığı gibi 
tarihimizin ihtişamlı dönemleri 
ortaokul müfredatlarında geniş-
çe yer alabilecektir.    

İlgili döneme ait Kazak, Özbek, 
Azerbaycan gibi diğer Türk halk-
larının millî tarihi yerine, onla-
rın ortak noktada buluştukları 
müşterek tarihe daha çok vur-
gu yapılmıştır. Çalışma grubu 

ayrılıklara değil, birlikteliklere 
dikkat çekerek, Türk halklarını 
birleştiren noktalara vurgu yap-
mıştır.   

Türk Dünyasını ortak yaşayış, 
kültür, inanç ve hatta efsaneler 
birleştirmektedir. Ortak tarihi-
mizin erken dönemlerinden bu 
yana devamlılığı sağlayan bir 
başka  birleştirici  ortak  unsur  
ise  Türk  boylarıdır.  Nitekim,  
Orta  Asya’dan  çıkan, bugün de 
o coğrafyada yaşamakta olan 
Türk boyları, tarih boyunca ku-
rulan birçok Türk devletinin de 
omurgasını teşkil etmişlerdir.   

Tüm bu hususlar dikkate alına-
rak kaleme alınan ortak tarih ki-
tabında yer alan bölümleri özet-
le şu şekilde sıralayabiliriz:  

Önce ön Türklerin tarih sahne-
sine çıkışı ve Orta Asya’daki İs-
kitler gibi kadim  toplulukların  
yaşayışı, kültürü,  inancı,  dili  ve  
efsaneleri  ele alındı.  Onu  mü-
teakiben  Türk boylarının kur-
dukları Hun İmparatorluğu ve 
sonraki Türk Hanedanları ve Ka-
ğanlıkları anlatıldı. Yani, Türkler 
dünya tarihi çerçevesinde de-
ğerlendirilmeye çalışıldı.  Keza,  
bu  devletlerin  tarihi,  yaşayışı,  
kültürü, inancı, dili ve efsaneleri 
de derse konu oldu. 

Daha sonra  Türklerin İslami-
yet’e geçişiyle başlayan dönem 
ele alındı.  Bu  dönem  aynı  za-
manda Kaşgarlı Mahmut, Hoca 
Ahmet Yesevi ve  Farabi  gibi bü-
yük  şahsiyetlerin  çok  değerli  
eserlerini  ortaya koydukları dö-
nemdir. Bu şahsiyetlerin genç-
ler tarafından Türk dünyasının 
ortak değerleri olarak benim-
senmesi  ve yüceltilmesi önem 
taşımaktadır.  

Son bölümlerde Türk-Moğol 
devletleri, 13-15. yüzyıllarda-
ki Osmanlı Devleti gibi büyük 
imparatorlukların ortaya çıkı-
şından bahsedilmektir. Bu dev-
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letlerin dünya  medeniyetine  
kazandırdıkları  mimari  eserler,  
eğitim sistemlerinin  yanısıra  
izlerini  bugüne  kadar  taşıyan  
yaşayış  biçimleri,  inançlar, kül-
türel unsurlar yine birleştirici 
ortak unsurlar olarak ön pla-
na çıkarıldı. Son bölümde Türk 
Dünyasının ortak manevi ve kül-
türel mirası görsel malzemelerle 
anlatılmıştır. 

Akademi, ortak tarih yazımı sü-
resince arkeolojik kazı çalışma-
larını da sürdürerek, araştırma 
sonuçlarını kitapta kullanmış-
tır. Akademi 2015 yılında Türk 
Dünyasının arkeoloji enstitüleri 
ile ortaklaşa Kazakistan’ın Altay 
Dağlarında; 2016 yılında Moğo-
listan Bilimler Akademisi ile bir-
likte eski Türk abideler külliyesi 
olan Şiveet Ulaan arkeolojik kazı 
çalışmalarını sürdürdü. Bu ar-
keolojik çalışmalar sonucunda 
yeni tarihî buluntular keşfedildi. 
Moğolistan’da “Tanrı Dağı’ndan 
Ötüken’e” konulu 2. Uluslarara-
sı keşif çalışması organize edildi. 
2017 yılında Moğolistan’daki 
Hentay bölgesinde kazı çalışma-
larına devam edildi. Anılan keşif 
çalışmaları gelecek dönemde 
Türklerin yaşadıkları diğer ülke 
ve bölgelerde devam edecektir.        

Bu son arkeolojik çalışmalar 
Türk tarihinin yeniden ilmî açı-
dan yazılmasına zemin hazırla-
yabilecektir. Daha  önceleri  ta-
rihimizin  başkaları tarafından 
kendi bakış açılarına göre ve 
kendi gündemleri doğrultusun-
da yazılmış olması  Türk tarihi  
için  önemli  bir  kayıptı.  Dolayı-
sıyla,  burada ortak tarih ders ki-
tabı yazımı görevinin  Türk Aka-
demisi’ne  verilmesinin önemini 
vurgulamak isteriz.  

Ders kitabı hazırlanırken göz 
önünde bulundurulan prensip-
ler kısaca şöyle özetlenebilir:        

1. Ortak kitabın konsensüs 
prensibine dayalı olması için 
tüm tarafların ortak noktada 
buluşarak, birbiriyle uyuşma-
sı şartıyla yapılan düzeltme ve 
öneriler kitaba alınmıştır.   

2. Ders kitabı hazırlanırken dün-
ya çapında yapılan arkeolojik ve 
tarihsel araştırmalara göre her-
kesçe kabul edilen, ihtilaf veya 
çelişkiler çıkarmayan, ilmî kanıt 
ve sonuçlara dayanan objektif 
bilgiler esas alındı.    

3. Ders Kitabının programı, tas-
lağı ve nihai içeriği üye ülkelerin 
ilgili Bakanlarının uzmanları ta-
rafından onaylanmış ve onların 
görüşleri hesaba katılarak hazır-
lanmıştır.     

4. Tarafların teklif ettikleri tüm 
ilgili teknik düzeltmeler yapıl-
mıştır. Tarafların ilettikleri dü-
zeltme ve eklemelerin bir kısmı 
(özellikle tablo, harita ve diğer 
görseller) kullanılarak, kitabın 
daha bilimsel ve eğitimsel ol-
masına katkı sağlayacak şekilde 
onlardan birçok konuda yararla-
nılmıştır.    

Bu çalışmaları yaparken “Kadim 
Geçmişten Güçlü Geleceğe” şi-
arı temelinde hareket ettik. Bu 
projemiz Mimar Sinan Uluslara-
rası Proje olimpiyatlarında “Ta-
sarım ve Fikir Projesi” kategori-
sinde ödüle layık görüldüğünü 
anımsatarak, bu vesile ile Türk 
Dünyası Mimarlar ve Mühendis-
ler Birliği’ne ve projelerimizde 
bize iştirak eden tüm akade-
misyenlere teşekkür etmekten 
onur duyarım. 

Türk Akademisi, bu çalışmalar 
ile sınırlı kalmayıp, halihazırda 
15. Yüzyıldan sonraki dönemleri 
kapsayan Ortak Türk Tarihi ikinci 
ders kitabının konseptini hazır-
layarak tarafların uzmanlarına 

iletmiştir. Kapsamlı Ortak Türk 
Tarihi projesinin devamı ve ikin-
ci kısmı millî tarih dönemleri ve 
çelişkili konuları içerme ihtimali 
olduğundan dolayı 2. Ortak Türk 
Tarihi kitabının yazım sürecinde 
üye ülkelerin uzmanları katkı-
larının daha büyük olacağı ön-
görülmektedir. Bu kitapta Türk 
birliği fikrini savunan ve 19-20. 
yüzyılları temsil eden büyük ay-
dınlarımızın hayatı, faaliyetleri 
ve düşünceleri de yer alacaktır.         

Bununla birlikte, Akademi “Or-
tak Türk Edebiyatı” ve “Ortak 
Türk Coğrafyası” projeleri ile il-
gili çalışmalara devam etmekte-
dir. “Ortak Türk Edebiyatı” ders 
kitabının konsepti hazırlanarak, 
5 Eylül 2015 tarihinde Asta-
na’da düzenlenen Türk Konseyi 
Eğitim Bakanları’nın oturumun-
da onaylanmıştır. Daha sonra 
Astana’da Türk Konseyi Devlet 
Başkanlarının talimatlarını yeri-
ne getirmek amacıyla Türk Aka-
demisi’nde gerçekleştirilen Türk 
Dünyası Edebiyat Enstitüleri 
Toplantısında Ortak Türk Edebi-
yatı çalışmaları ele alınarak, ta-
raflardan alınan önerilere göre 
değişiklikler yapıldı. Şu ana ka-
dar Azerbaycan,  Kırgızistan ve 
Türkiye çalışma ile ilgili görüşle-
rini Akademi’ye iletmiştir.    

Böylece, genç nesillerimizin or-
tak Türk tarihi bilincinden ha-
reketle, ecdatlarının şanlı geç-
mişiyle övünerek, birliktelik ve 
özgüven şuuruyla yetişmesini 
sağlayacak ortak Türk ders ki-
taplarının yazılması, Türk dün-
yasının geleceği ve birliğinin 
temelini güçlendirecektir. Dev-
let Başkanlarımızın büyük des-
tekleri ile Türk Akademisi tara-
fından gerçekleştirilmekte olan 
bu bilimsel çalışmalar ileride de 
devam ettirilecektir. 
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Doğumla birlikte başlayan ha-
yat yolculuğunda yüzlerce, 

binlerce seyahatlerde bulunu-
yor insanoğlu. Dinlenme amaçlı 
ziyaretlerle birlikte ticari ve dini 
ziyaretler, teknik geziler gibi 
farklı sebeplerle yeni yerler gö-
rüyoruz. Tabii olarak bu durum 
bilgimizi ve kültürümüzü artırı-
yor, ufkumuzu açıyor, hayatımı-
za heyecan ve mutluluk katıyor. 

İşte bende hayatıma mutlu-
luk ve heyecan katacak, katma 
değerinin yüzde yüz olacağına 

inandığım, 5 ve 6 Kasım (2016) 
tarihlerinde yapmayı planladı-
ğımız, iki günlük seyahatimizin 
hazırlıklarını yapıyorum. 

Sırt çantamı hazırlayıp hole bı-
rakırken, koridorda asılı takvim 
“hışşt bana bak” dercesine gö-
züme ilişiyor. Takvimin bu dave-
tini kıramayıp hızlıca yaprakları 
gözden geçiriyorum. 4 Kasım 
tarihli yaprağın en altındaki 
“Sofya’nın Fethi (1388)” yazısı-
nı okuyorum, bu gün elimizde 
olmayan Sofya için gözlerim bu-

ğulanıyor ve “Ahhh Sofya” diye 
iç geçirirken, yanımdan geçen 
eşim “Sofiya’da kim!” diye so-
ruyor. Eşime cevap vermeden 
sadece gözlerine bakıyorum! Ve 
merakla takvimin arka sayfasını 
çeviriyorum, 5 Kasım 2016 “Sul-
tan Melikşah’ın Vefatı (1092) 
ve “Selanik’in Kaybı” (1912) ya-
zıyor. Okudukça üzüntüm artı-
yor, “ne zaman kaybettiklerimiz 
bizim olacak!” Düşüncesiyle bir 
arka sayfaya geçiyorum, 6 Ka-
sım 2016 “Katip Çelebinin Vefatı 
(1658)” dip notunu okurken Ka-

Yusuf SÖĞÜTDELEN
Başbakanlık Tanıtma Fonu Proje Uzmanı

DİVRİĞİ “TEKNİK GEZİ” SEYAHATNAMESİ
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tip Çelebi, “Yusuf bu geziyi ka-
leme al, şimdilik katiplik sende” 
diyor sanki bana. 

Eee büyük sözü tutmak özde ve 
serde var, bende o sözü tutu-
yorum ve sizde o sözün ortaya 
koyduğu bu yazıyı okuyorsunuz 
şimdi.

5 Kasım sabahı saat 05.30 su-
larında yol arkadaşlarımla bu-
luşmak üzere evden çıkıyorum. 
Erken kalkmanın ve erken yola 
çıkmanın verdiği bereketli ha-
vayı soluyorum ciğerlerimin ve 
ruhumun derinliklerine kadar. 
06.30 sularında, kıymetli büyü-
ğüm, hemşerim Sefer abimiz ve 
müstakbel eşi Sevinç ablamız-
la birlikte bulunduğum yerden 
beni almaya gelen, cesaretiyle 
gökyüzüne bahçeler kuran genç 

müteşebbis Evren beyle tanış-
ma fırsatı buluyorum. Tanışma 
ve hayırlı sabahlar faslıyla baş-
layan sohbetimiz devam eder-
ken Türk Dünyası Mühendisler 
ve Mimarlar Birliği merkezinin 
önüne geliyoruz.

Genel Sekreterimiz İlyas beyin, 
koordinasyon ve koordinatör-
lüğünde; memleketini seven, 
tarihine, tarihi eserlerine sahip 
çıkan, tarihinden aldığı güçle 
geleceğe güvenle bakan ve gele-
ceğini yeniden kurmaya çalışan, 
milli olan tüm davalar için ko-
şan, Türk Dünyası Mühendisler 
ve Mimarlar Birliği’nin yönetici-
leri, üyeleri ve onlara her daim 
destek veren eşleri, hanımefen-
dilerin katılımlarıyla yola revan 
oluyoruz. 

Kamil UĞURLU hocamızın dua-
larıyla çıkmış olduğumuz yolcu-
luğumuzda, Ankara, Kırıkkale, 
Yozgat ve Sivas üzerinden Div-
riği ilçemize kadar 610 km yol 
alacak ve 7 saatte hedefe vasıl 
olacağız. 

Uzun ve yorucu görünen yol-
culuğumuz şiirler, hikâyeler ve 
fıkralarla hızla akıyor, zamanda 
yola nispet hızlanıyor, öğle ye-
meği ve mola için Akdağmadeni 
Doğanlar Dinlenme Tesislerinde 
Merdan HÜRMEYDAN abimizin 
misafiri olarak ağırlanıyoruz.  

“Durmak yok” mottosuyla yola 
devam ediyor ve Yozgat ilimizin 
sınırlarını terk edip Sivas’a ula-
şıyoruz. Bozkırın uçsuz bucaksız 
engin arazilerinde gözlerimiz 
geçmişten bir şeyler ararken 
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Sivas’tan ayrılıyor ve Divriği yo-
luna giriyoruz. Bir tarafta yeni 
demiryolları yapılırken, aracımız 
yeni yapılmış asfalt yol üzerinde 
hızla ilerliyor ve yer yerde yeni 
yolların inşaatlarından geçiyo-
ruz. Gözlerimiz çevre yerleşim 
yerlerinde, Arap atlarına ve 
rahvan taylara binen gençlere 
takılıyor. Çocukluğumda Nevşe-
hir’in Gülşehir İlçesi Karacaşar 
Kasabasında eyersiz, gemsiz-yu-
larsız at koşturduğum günler 
düşüyor aklıma ve özlem duyu-
yorum o günlere. 

Bir müddet daha yola devam 
ettikten sonra İlyas Başkanımı-
zın sürpriziyle Kangal yoluna 
dönüyoruz. Kangal’da bizi ko-
caman bir Kangal çoban köpeği 
heykeli karşılıyor bütün heybe-
tiyle. Kangal şehir merkezinden 
kaplıcaların bulunduğu 13 km 
uzaklıktaki Kavak köyü yoluna 
düşüyoruz. Bir müddet sonra 
Kangal Balıklı Kaplıcalarına ula-
şıyor, araçtan iner inmez bir oh 
çekerek temiz havayı teneffüs 
ediyoruz. İkindi vaktinin ilerle-
mesi sebebiyle namazları eda 
etmek için bir yarış başlıyor, iki 
kişinin kullanabildiği abdestha-
ne ve Kavak Köyü’nün taştan 
yapılmış küçük Balıklı Kaplıca 
Cami-i’nde. Namazlarımızı kıl-
dıktan sonra çevreyi müşahede 
ediyor ve doktor balıklarla mü-
şerref oluyoruz. 

Balıklarla temasa geçmek için 
ayakkabılar, çoraplar hızla çıkı-
yor ve ayaklar doktor balıklara 
bırakılıyor. İnsanoğlu ayakların-
daki rahatsızlığın şifasını arar-
ken, kilometrelerce öteden ba-
lıkların rızkı ayaklarına geliyor!



İpek Yolu Medeniyetleri77

Balıklı kaplıcaları kim keşfetmiş? 
Ne zaman kurulmuş? Konusuna 
girmeden bir an önce Divriği’ye 
gitmek istiyorum, merak eden-
ler için araştırıp okusunlar diye 
boşluk bırakıyorum satırlarımın 
arasında. 

Akşam saat 19.30 sularında ula-
şıyoruz Mengücek Gazi toprak-
larına, akşam yemeği için Ayan 
Ağa Konağına misafir oluyoruz.

1838 yıllarında Mehmet Ağa 
tarafından yapılan konağın ima-
latında Sivas’tan ve Trabzon’dan 
ustaların geldiği ifade ediliyor. 
Konağın selamlık odasında, 
üzüm hoşafı, bölgeye has siyah 
üzüm, çorba ve meşhur Divriği 
pilavından müteşekkil menü-
müzle buluşuyoruz. Biz misa-
firler yemeklerini yerken bir 
taraftan da ev sahibimiz Mimar 
Hasan Basri Hamulu’nun Men-
gücekler, Ulucamii ve Darüşşifa 
hakkındaki bilgilendirmelerini 
dinliyoruz.

Anadolu fatihi Sultan Alpars-
lan’ın ordusunda yer alan, za-
manın önemli komutanlarından 
biri olan Mengücek Bey tarafın-
dan fethedilen, Mengücek Gazi 
oğulları tarafından 100 yıldan 
fazla bir süre, yarı bağımsız ola-
rak hüküm sürülen bu toprak-
larda, Mengücekler kıymetli, 
muhteşem ve nadide eserler 
bırakmışlar. Yarın, (6 Kasım’da) 
bu eserleri ziyaret ederek geç-
mişin görkemli izini sürecek ve 
ecdadın huzurunda, onlar gibi 
muktedir olamayan ve geleceğe 
ışık olacak eserler koyamayan 
evlat olmanın üzüntüsüyle bulu-
nacağız.
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Yaklaşık 12 saat süren yolculu-
ğumuza ve ilerleyen saatlere 
rağmen hiçbir yol arkadaşımız-
da yorgunluk belirtisi yok. He-
pimiz merakla, dört gözle bir 
sonraki programı bekler halde, 
Ayan Ağa Konağından ayrılıyor 
ve konaklayacağımız Güllübağ 
Mahallesindeki Mengücek Ote-
le ulaşıyoruz. 

Otele girişler yapıldıktan kısa bir 
zaman sonra lobide buluşuyor, 
Mimar Hasan Basri Hamulu’dan 
Ulucami ve Darüşşifa hakkında 
bilgi aldıktan sonra araştırma-
cı-yazar Ruhan Özaygün Ulu 
Cami ve Darüşşifa ile ilgili hiç 
kimsenin bilmediği sırları payla-

şıyor bizlerle. Günün sonunda, 
gecenin ilerleyen saatlerinde 
kıymetli kardeşimiz, Oğuz Sey-
menleri Derneği Başkanı Ayhan 
ERTÜRK’ün sazı ve sözleriyle 
icra ettiği Anadolu ezgileri bizle-
ri dinlendiriyor, daha yoğun ge-
çecek ertesi güne hazırlıyor ve 
program sonunda istirahat için 
odalarımıza çekiliyoruz. 

“Gün doğmadan neler doğar” 
sözü mucibince yanı başımızda, 
bulunduğumuz şehirde, ülke-
mizde ve dünyada kim bilir ne 
olaylar vuku buluyor, hiçbirin-
den haberimiz olmadan gün 
doğmadan yeni bir güne yeni-
den doğuyoruz. Yöreye özgü 

ürünlerin lezzetleri eşliğinde ve 
Sivas balının şifasını alarak kah-
valtımızı tamamlıyor ve Mengü-
cek Otelden ayrılıyoruz. 

Kesdoğan Kalesi, Divriği Ulu 
Cami ve Darüşşifasını görüyoruz 
uzaktan, merakımız artıyor yak-
laştıkça. Rehberimiz Hasan Bas-
ri beyi dinlerken, gözlerimiz bu 
mükemmel eserleri daha detaylı 
görmek için çaba harcıyor. 

Aslanlı burcu görüyoruz zirve-
de, sırtını Çaltı Suyuna bakan 
yamaca dayamış kale ve aslanlı 
burçtan Mengücek beyleri el 
sallıyor ve “Hoşgeldiniz” diyor-
lar bizlere. Hoş bulduk demeye 
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kalmadan camii ve darüşşifaya 
ait sırlar, güzellikler ve hassasi-
yetle işlenmiş taş kapılar dikka-
timizi çekiyor. Bizi bizden alıyor 
bu nadide eserler, güzellikleriyle 
kendilerine esir ediyorlar. 

Bu güzelliklerin etkisinden sıyrı-
larak gerçeklere dönmeye çalı-
şıyorsun. Kale, Camii ve Darüş-
şifada tamir ve tadilat var. Belki 
de eserler bu vesile ile yılların 
yorgunluğundan uzaklaşıp biraz 
olsun dinlenebilecekler.  Bu gü-
zelliklerin tamirine sevinirken, 
cami içinde namaz kılınacak ve 
ibadet yapılabilecek, banisine, 
ustasına gidecek duaların deva-
mını sağlayacak ibadet alanın, 
en azından Tahiyyatül mescit 

namazı kılınabilecek küçük bir 
alanın bırakılmamasına üzü-
lüyoruz. Bu tür yenileme işle-
ri yapanların ibadethanelerin 
ruhuna ve İslami geleneklere 
uygun hareket etmeleri gerek-
tiğini düşünüyorsunuz. Bu dö-
neme kadar bu eserlerle yeterli 
ilgilenmeyişimizden mahzun ve 
yorgun bu eserler adına, Sela-
nikli Udi Ahmet efendinin “Bir 
vefasız yâre düştüm hiç beni 
yad etmiyor” mısraları dudağı-
nıza düşüveriyor. 

Eskimez ve geleceğe ışık tutan 
zengin kültürümüzden bihaber 
olduğumuzu düşünüyorum. Zi-
yaret etme imkânı olan sayıca 
az elit bir kitlenin bu zenginlikle-

ri görmesi, bilmesi bu eserlerin 
korunmasına ve tanıtılmasına 
yetmeyeceğinden, Anadolu in-
sanın çoğunluğunun geçmişiyle 
buluşması ve genç nesillere ak-
tarılması gerekiyor bu eserlerin.

Bu zenginliklere sahip çıkılma-
sı, korunması ve tanıtılmasında 
üzerlerine düşen milli görevleri 
yerine getirmesi gereken, Sel-
çuklu ve Osmanlı ruhunu taşı-
dığını söyleyen varlıklı vatan-
daşlarımızın paralarını nereye 
harcadıklarını da merak etmiyor 
değil insan!

Birileri Devletinin yanında bu-
lunmalı ve bu milli bu eserlere 
sahip çıkmalı, bu eserlere bu 
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gün sahip çıkmayacağız da ne 
zaman sahip olacağız “Bade ha-
rabe’l Basra” yani Basra harap 
olduktan sonramı?  Düşüncesi 
ve hassasiyeti içindeyken, eser-
lerin 1985 yılında UNESCO ta-
rafından “Dünya Kültür Mirası” 
listesine alındığını ve Cumhur-
başkanlığı makamının koruması 
altında olduğunu öğreniyor ve 
seviniyorum.

İşte bu hassasiyetle Türk Dün-
yası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği olarak milli bir farkında-
lık ortaya koymak, üzerimize 
düşen görevi yerine getirmek 
üzere Divriği’deyiz. Bu meyanda 
ülkemizin ve çevremizdeki ülke-
lerin içinde bulunduğu durumu 
göz önüne alarak yerel ve ulusal 
basına;

MİSAK-İ MİLLİ SINIRLARIMIZ
VATAN TOPRAĞIMIZDIR!!!

Yüce Milletimiz, 15 Temmuz ak-
şamı menfur bir darbe girişimi 
ile yüz yüze kalmıştır. Fethullah-
çı Terör Örgütü ve Paralel Devlet 
Yapılanması tarafından kalkışı-
lan darbe girişimini, darbecileri 
ve terörün her türlüsünü nefret-
le ve şiddetle telin ediyoruz.  

Milletimiz, cesareti ve feraseti 
ile devletini ele geçirmek iste-
yenlere topyekûn karşı durmuş 
ve asaletini bir kez daha göster-
miştir.  

Siyasi görüşü ne olursa olsun 
bütün siyasi partiler, medya or-
ganları ve sivil toplum örgütleri 
milletle birlik olmuş, yediden 
yetmişe tek vatan, tek bayrak, 
tek millet ve tek devlet anlayışı 
ile hareket etmiştir. 15 Temmuz 
milletimizin duyarlılığı sayesin-

de devletimizin ve demokrasi-
mizin bayram günü olmuştur. 

Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği ve Türk Dünyası 
Kurultayları Yürütme Kurulları 
olarak; idam cezasının yeniden 
getirilmesi dâhil hükümetimizin 
geliştirdiği her türlü pozitif poli-
tikaya destek verdiğimizin bilin-
mesini istiyoruz. 

Milletimize, emniyet güçlerimi-
ze ordumuzun ihanete bulaş-
mamış asil mensuplarına, tek 
vücut halinde dimdik durmayı 
başaran basın mensuplarına, 
destekleriyle milletimizin yanın-
da olan dost ve kardeş ülkelere, 
İslam ümmetine şükranlarımızı 
sunarız. Milletimizin birlik ve be-
raberliği ve dik duruşu her türlü 
takdirin üzerindedir. 

Kahraman şehitlerimizi ve gazi-
lerimizi minnet ve şükranla anı-
yoruz. Şehitlerimize Allah’tan 
Rahmet, yaralılarımıza acil şi-
falar diliyoruz. Ve Misak-i Milli 
sınırları ile belirlenmiş vatan 
topraklarını Ebedi Türk Yurdu 
olarak kabul ettiğimizi bildiririz. 

Divriği Ulu Camisi ve Şifahanesi 
sadece Türk Mimarlık sanatın-
da değil, Dünya Sanat Tarihinde 
“Unique” (yegane, biricik) kabul 
edilen bir eserdir. Şimdiye ka-
dar konunun uzmanlarınca bile 
şifreleri çözülememiştir. TDM-
MB olarak bu eşsiz eserle ilgili 
çalışmalar yapmak ve gelecek 
kuşaklara sağlıklı bilgiler aktar-
mak görevimizdir. Milletimizin 
hür sesi siz basınımızın mümtaz 
temsilcilerine ve tüm kamuoyu-
na saygıyla duyurulur. Açıklama-
sında bulunuyoruz.

Seyahatimizle ilgili teknik bilgi-
lere, detaylı anlatımlara girerek 
merakınızı gidermek istemiyo-
rum. Amacım sizleri meraklan-
dırmak ve ecdadın yaptığı bu 
eserleri ziyaret etmenize vesile 
olmaktır. Bu sebeple kısa ve öz 
bilgilerle devam ediyorum satır-
larıma.

Divriği Ulu Cami Mengücek Beyi 
Ahmet Şah tarafından, Darüşşi-
fa ise hanımı Melike Turan Me-
lek tarafından inşa ettiriliyor. 
Bu müzeyyen ve müstesna eser 
1228- 1243 yılları arasında ta-
mamlanıyor. Divriği Ulu Camii 
ve Darüşşifasının baş mimarı 
Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah 
olduğunu öğrendiğimiz bu külli-
yenin; Şifahane Taç kapısı, Cami 
Kuzey Taç Kapı, Cami Batı Taç 
Kapı ve Şah Mahfili Taç Kapısı 
olmak üzere dört kapısı var. Her 
kapı ayrı bir güzellikte sanatta, 
taş işlemeciliğinde birbirleriyle 
yarışırcasına duruyorlar karşı-
mızda. Her biri birbirinden fark-
lı, eşsiz bezemelerle dantel gibi 
örülmüş, mimarlık ve mühen-
dislik harikası.

Hayatı resmeden motifler, Ah-
latlı ve Tiflisli ustaların ne kadar 
derin ve zengin bir gönle sahip 
olduklarını ifade ederken, taş 
işçiliğinin en nadide ve en ince 
örneklerini yansıtan harikulade 
motifler ustaların ne kadar ma-
haretle olduklarını haykırıyor. 

Bu haykırışı yüzyıllar öncesi du-
yan Evliya Çelebi, “Methinde 
diller kısır, kalem kırıktır” diye 
bu eserleri sözlerle anlatmanın 
imkânsız olduğunu ifade ediyor. 
Söylediklerimiz, yazdıklarımız 
sadece işaret niteliğinde olan 
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Camii ve Darüşşifa sırlarla dolu. 
Esere uzaktan bakıldığında si-
metrik olduğunu düşündüğünüz 
tüm işlemelerin yaklaştığınızda 
asimetrik olduğunu anlıyorsu-
nuz. 

Ruhan Özaygün hocanın eser-
lerle ilgili yaptığı araştırmalar-
dan altın oran bahsine girmeye 
cesaret bile edemiyorum! Zira 
bu bahse girdiğimizde yazıyı bi-
tirmemiz imkânsız hale gelecek-
tir.

Cami’de bulunan minberden 
bahsetmeden geçemeyeceğim. 
Abanoz ağacından bitkisel beze-
meli, ayet ve hadislerle süslen-
miş olan bu minberin başka bir 
örneği mevcut değil. Minber us-
tasının adı “Tiflisli İbrahim oğlu 
Ahmet”. Minberin sağ tarafında 

Selçuklu hat sanatı ile Al-i İmran 
Suresi 16-17. Ayet-i kerimeler 
yer almakta, hattatın künyesi 
ise, “El fakir Ahmet bin Muham-
med” şeklinde yazılmış.

Tarih üç unsur üzerinde şeklini 
alıyor, “mekân, insan ve hadise”. 
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifa ’sı-
nın bu gün konuşuluyor, yarın 
daha çok konuşulacak olması 
insanın önemli olaylara imza at-
masına bağlı.  Milli eserlerimizin 
yeniden ihyası ve geleceğe pro-
jeksiyon olacak eserlerin bırakıl-
ması için mekan her an var, ih-
tiyacımız olan tek şey hadiseler, 
yani eserler ortaya koyacak olan 
insan. 

Özlediğimiz bu insanların bir 
araya gelmesi ve birlikte olma-
sı ise geleceğimizin yeniden in-

şası için elzemdir. İki gün süren 
seyahatimiz boyunca, ben bu 
güzel insanlarla birlikte oldum. 
Kendilerini her konuda ispat et-
miş, önemli yer ve makamlarda 
olmalarına rağmen, kendinden 
küçükler dâhil olmak üzere her-
kese hizmet edebilen, çay tepsi-
si elinde çay ikramında buluna-
bilen koca ve yüce yürekli, milli 
hedefleri ve davaları olan adam-
larla birlikte yolculuk yaptım. 

Milli hedeflerle yola çıkan, nef-
si duyguların ötesine geçerek, 
milli ve manevi değerlerimizi 
yüreklerde tecelli ettirecek, ye-
niden ve bizden olan eserler 
verilmesine öncülük eden Türk 
Dünyası Mühendisler ve Mimar-
lar Birliğinin güzide insanlarına 
bu güzel “Teknik Gezi” ve güzel 
dostlukları için müteşekkirim.
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Kayseri’de düzenlediğimiz Mi-
mar Sinan Uluslararası Pro-
je Olimpiyatları kapsamında, 
“Dünya Durdukça” tüm Türk 
mimar ve mühendislerin ilham 
kaynağı olacak olan Mimar Si-
nan’ın doğduğu coğrafyayı yani 
Ağırnas’ı gezme fırsatı bulduk. 

Ağırnas, Kayseri’ye 27 km uzak-
lıkta bir belde. 2014 yılındaki 
yerel seçimlerin ardından büyük-
şehirlerde belde belediyelerin 
kapatılmasıyla mahalle statüsü-
ne dönüşmüş ve ardından Kay-
seri’nin en büyük merkez ilçesi 

olan Melikgazi Belediyesi’ne 
bağlanmış. Tabi burada uzun 
uzun Ağırnas’ı anlatmayacağım 
ancak Ağırnas hakkındaki duygu-
larımızı da yazının içerisinde sıra-
sı geldikçe sizinle paylaşacağız.

Malum, her ne kadar da bürok-
rasinin yoğun bir biçimde içinde 
olsak da, Ağırnaslı Sinan’ın ayak 
izlerinin olduğu topraklara doğ-
ru hareket etmek grupta farklı 
bir heyecan yarattı. Yol boyunca 
her katılımcının gözlerinde he-
yecan ve her kafada farklı sor-
gular olduğunu gözlemlemek 

bizleri daha da heyecanlandırdı. 
Konuşmalar, beklentiler, mimik-
ler değişmeye başladı. Bu heye-
can şu satırlarımıza da sirayet 
edecek sanırım. 

Ağırnas’a varana kadar Kayse-
ri’nin yeni gelişen bölgelerinden 
geçiyorsunuz. Birdenbire bir vi-
yadükle şehirle bütün bağlarınız 
kopuyor ve kendinizi Gesi’ye 
girerken buluyorsunuz. Türk 
halk edebiyatının en önemli tür-
külerinden biri “Gesi Bağları”, 
çünkü 125 kıtadan oluşuyor ve 
bu muhteşem türkü,  geçerken 

Gürcan SENEM
Melikgazi Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü

MİMAR SİNAN EVİ / AĞIRNAS



İpek Yolu Medeniyetleri83

gördüğümüz ağaçların birinin 
altında bestelenmiş olabilir. Ya-
vaş yavaş şaşkın bir hal almaya 
başladık ve geçtiğimiz bu coğ-
rafyanın bizi neyin beklediğinin 
habercisi olduğunu Ağırnas’a 
varınca anladık. Tarih ve doğa 
iç içe geçmiş, ruhu yüksek bir 
sessizlikle beraber zamanın ka-
yığında ilerliyor gibiydi. 

Gesi’den dik bir rampayı geçe-
rek çıktık. Otobüsün önünden 
geriye doğru bakan birkaç kişi 
gördük. Erciyes’i arıyorlardı. Gö-
rüntüsü kent merkezindeki gibi 
mi yoksa değişti mi? Evet bariz 
olarak Erciyes’in görüntüsü de-
ğişmişti. Sanıyorum bu yol Ağır-
nas’la Kayseri merkezi arasında 
yüzlerce yıldır kullanılıyor ve 
bizim Erciyes’e baktığımız yer-
den Sinan da muhakkak bakmış 
olmalıydı. Ağırnas’a hareket et-
meye başladığımız ilk andan iti-
baren herkes farkında olmadan 
giderek artan bir çekim gücü-
nün içine hızla giriyordu.

Kayseri’ye gelmeden önce yap-
tığımız küçük bir araştırma 
sonucunda şunları öğrenmiştik. 
Mimar Sinan yazılarında; Ağır-
naslı olduğundan ve Subaşı, 
Küçükbürüngüz ve Büyükbürün-
güz’de akrabalarının bulundu-
ğundan bahsediyor. Ağırnas’a 
giderken çok uzak bir mesafe 
sayılmayacak bir noktada Bü-

yükbürüngüz’ü gördük. Subaşı 
ve Küçükbürüngüz, Ağırnas’a ve 
bize daha yakın olmasına rağmen 
çukurda kaldığı için onları görme 
fırsatı maalesef bulamadık. 

Ağırnas’a keskin bir dönüşle be-
raber aşağı doğru inen ve sağın-
da sıra sıra eski güvercinliklerin 
bulunduğu bir yoldan girdik. 
Mahalle meydanına indiğimizde 
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bizi Ağırnaslılar, muhtar ve be-
lediye görevlileri karşıladı. Oto-
büsten inen arkadaşlarımızın, 
birçoğu yıkılmış olsa da tarihi 
dokunun etkileyiciliğine kapıla-
rak çevresinde bir iki defa dön-
düğüne şahit olduk. Her birimiz 
bütün detayları kaçırmadan her 
şeyi dikkatle incelemek istiyor-
duk. Ayrıca her nedense sürekli 
Erciyes’i arayan ve görmek için 
yüksek yerlere çıkmaya çalışan 
bir grup vardı.

Araçlardan indikten sonra top-
lanma noktasında bir araya gel-
dik. Melikgazi Belediyesi’nde 
Kentsel Tasarım Müdürü olarak 
görev yapan Arkeolog Gürcan 
Senem kardeşimiz bize kısa bir 
“hoş geldiniz” konuşması yaptı. 
Çok kısa olarak Ağırnas’ın ta-
rihçesinden bahsetti. Mimar Si-
nan’ın sokaklarında oynadığı ve 
yetiştiği bu etkileyici topraklara 
adımımızı atar atmaz buraya 
ayırdığımız zamanın ruhlarımızı 
tatmin etmeyeceğini anladık. 
Ağırnas başlı başına bir hazine 

iken ve tüm kalbimizle ve gü-
cümüzle mahallenin gelenek-
sel sokaklarında Çocuk Sinan’ın 
ayak izlerini aramak varken 
ayaklarımız bizi sadece Sinan’ın 
evine götürdü. Ama başlamamız 
gereken yer orası değil miydi?

Herkes kafasında onlarca soruy-
la, kendilerini neyin beklediğini, 
bu mekânda kendilerinde ne 
keşfedeceklerini, ne tür ilhamlar 
alacaklarını merakla bekleyerek 
Sinan’ın evine girdik. Melikgazi 
Belediyesi, Mimar Sinan’ın evin-
de rehber olarak Ağırnaslı Ah-
met Bektaş kardeşimizi görev-
lendirmiş. Tabi Ağırnaslı Sinan’ı 
kendi akrabalarından başka, 
daha sıcak ve samimi anlatabi-
lecek kim olabilir ki! 

Küçük bir avluda toplandık 
önce. Ardından dar bir kapıdan 
geçerek bambaşka bir dünyanın 
içinde bulduk kendimizi. Burası 
Kapadokya’da milyonlarca tu-
rist çeken yeraltı şehirlerinin 
birebir aynısıydı. Girişte yeraltı 
galerilerine geçmeden hemen 
önce kemerlerle geçilerek oluş-
turulmuş  geniş bir oda mevcut. 
Rehberimiz bir taraftan Sinan’ın 
burada geçen çocukluk yıllarını 
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anlatırken katılımcılarımız da 
bir taraftan duygularını birbir-
leri ile paylaşmaya başladı. Ko-
nuşmalarda yükselen seslerden 
Sinan, mimar mı mühendis mi 
sorusu sorgulanmaya başlandı. 
Çünkü kemerler o kadar harika 
ve başarılıydı ki işin hem tasa-
rım hem statik niteliği takdire 
şayandı. Galiba Sinan’ı anlama-
ya başlıyorduk. Ardından yeraltı 
galerilerinde gezmeye başladık. 
Günlük mekânsal ihtiyaçların ta-
mamına yönelik farklı farklı çö-
züm teknikleri gördük.  Ana ka-
yanın içerisinde; tüm mekânsal, 
fiziksel ve ergonomik ihtiyaçlar; 
statik, ısı, nem, aydınlatma, ha-
valandırma, güvenlik ve özel ya-
şam gibi unsurlar hesaplanarak 
sürdürülebilir bir biçimde çö-
zülmüş. Bu yetmezmiş gibi tüm 
Ağırnas birbirine bu galerilerle 
bağlanmış. Tam anlamıyla bir 
labirent. 

Yerin altı da üstü de tarih! Tüm 
Türk Dünyası mimar ve mü-
hendislerinin ilham aldığı Mi-
mar Sinan’ın  nelerden ilham 
aldığını görmek, bizi daha farklı 

ve niteliği değerini kaybetme-
yecek ve çağlar geçtikçe de-
ğerlenecek evrensel ürünlerin 
kaynağını oluşturmak konusun-
da düşünmeye zorladı. Tüm 
katılımcıların üstündeki unvan 
giysileri üzerlerinden dökülmüş 
bir vaziyette, kısa bir süreliğine 
de olsa kendi iç yolculuklarına 
çıkmışlardı. Galiba hediye gibi 
cevaplar buldular! 

Mimar Sinan’ı düşünenler, Ço-
cuk Sinan’ı düşünenler, tarihi 
düşünenler, mühendisliği mi-
marlığı düşünenler… Hepsi de 
cevap topladılar tozlu taşlardan. 
Bazılarımız sorgusuz sualsiz il-
hamla aldık payımızı.

Sinan sanatçı. Karşısındakini de 
sanata zorluyor. Oysa Sinan’ın 
şaheserlerinden ufacık bir esin-
tinin olmadığı bir mekânda Si-
nan’ın nefesinin sindiği taşlar, 
terinin damladığı kayalar geleni 
bu noktaya taşıyor.

Bürokrasiden çok uzaklaştık 
değil mi? Ama kuruluş amacı-
mızı, karakterimizi ve hedefle-
rimizi yüceltmeye hizmet eden 
sahne hep bürokrasi olmuştur. 
Bu amaçla emek verenleri de 
ödüllendirmek, daha üstün ve 
sürdürülebilir işlerin ortaya çık-
masına destek olacaktır. Kayse-
ri’deki etkinliğimizde ödül töreni 
yaptığımız sırada yetişemediği 
için Kırgızistan Şehircilik Bakanı 
Sayın Bakıtbek ABDİYEV’e Biş-
kek Şehri İmar Planından dolayı 
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şehircilik özel ödülünü vermek Mimar Sinan’ın 
evinde kısmet oldu. Ne büyük bir onur. Kendisine 
ödül sırasında kullanmış olduğu şu cümlelerden 
dolayı şükranlarımı sunuyoruz. “Başta Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye 
şükranlarımı arzediyorum. Ayrıca hiç durmadan 
ve yorulmadan gece gündüz çalışan Genel Sekre-
terimiz İlyas Bey’e de teşekkürlerimi sunuyorum. 
Türkiye’den gelip Kırgızistan’da başarılı işler ya-
pan mimar arkadaşlarımız bize çok şey kattılar. 
Bu durum beni çok memnun ediyor. Birincilik ödü-
lü alan çalışmamızın yapıldığı dönemde Bişkek 
Mimarlar Odası Başkanıydım. Şimdi bize düşen 
böyle projelerin sayısını artırmak ve bu projeleri 
geliştirmek. Teşekkürlerimi sunuyorum.” Bu sözler 
üzerine, tarihin silinemeyecek sayfalarında ne ka-
dar doğru işlerle yer aldığımızı  daha kuvvetli bir 
inançla anlamış bulunuyoruz. 

Biraz da şiir! Kayseri’ye gelinir de “Lale Şairi” ola-
rak tanınan Kayserili Şair Abdullah Satoğlu’nun 

kendi sesinden şiir dinlememek olur mu? Israrlar 
üzerine dayanamayan Abdullah Bey, ilk önce Va-
tan Şairimiz Arif Nihat Asya’nın Mimar Sinan ve 
Erciyes’i anlattığı şiirini seslendirdi. Biz de bu de-
ğerli ve anlamlı şiire yazımızda yer verelim.

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

Buraya gelirken meydana indiğimizde şiiri bilen 
dostlarımızın demek ki Erciyes’i arama gerekçeleri 
buymuş! “Süleymaniye Camii ile Erciyes Dağı’nın 
Ağırnas’tan görünüm silüetlerini birbirlerine çok 
benzetirler”  dedi Abdullah Hocamız.

Abdullah Bey yoğun ısrar karşısında bir de Kayseri 
ile ilgili yazdığı şiirini okudu katılımcılara. Sadece 
bir dörtlüğünü paylaşmak bizi de okuru da doyur-
maz kanımca. Buyrun “Bu Şehir” şiiri;
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Bu Şehir Bir Evliyalar Şehridir 
Medfundur Bir Nice Pir Bu Şehirde
Zamantı, Bir Sevgi Bir Aşk Nehridir 
Görülmez Kimse Hakir Bu Şehirde.
Kızılırmak, Çoşup Çoşup Durulmuş 
Erciyes, Bir Şahtır Ufka Kurulmuş 
Hamuru Nur Mayasıyla Yoğrulmuş 
Olmaz Ne Leke, Ne Kir Bu Şehirde.
Nice Müftü, Alim, Şair, Üdeba 
Bir İnce Seziş Ki Sığmaz Kitaba 
Davud-I Kayseri, Somuncu Baba 
Bir O Şehirdedir, Bir Bu Şehirde.
Surlarda İzi Var Sultan Mesut’un 
Sinan’ındır Şu Minare, Bu Sütun 
Gevher Nesibe’yle Mahperi Hatun 
Eser Bırakmış Bir Bir Bu Şehirde.
İnler At Sesiyle Meşhet Ovası 
Keykubat’ın Otağ Yeri Burası
Titretir Dağları Yiğit Narası 
Yatmada Kaç Cihangir, Bu Şehirde.
Işık Işık, Kubbe Kubbe Mazimiz 
Şahlanır Vecd İle Melik Gazi’miz 
Biz Kaptan-I Derya, Şehit Nazım’ız 
Ondan Kan Rengi Nehir, Bu Şehirde.
Kâbe Yollarında Karani’yiz Biz 
Muhabbet Telinde Seyrani’yiz Biz 
İbrahim Tennuri Hayranıyız Biz 
Duygu, Düşünce, Fikir Bu Şehirde
Osmanlı’dan Kalma Şu Mangal, Sedir 
Bünyan Halısı Bir Çini Kâsedir 
Doğan Gün, Seyyid’den Nur Nur Busedir 
Gönül Dergâhına Gir Bu Şehirde
Bir İrem Bağıdır Erkilet, Gesi... 
Uzanır Sularda Mâbed Gölgesi 
Dört Mevsim, Hisarcık, Talas Yöresi 
Zümrütten Bir Zıynettir Bu Şehirde.
Altın Çağı Seyret, Gözünü Kapa 
Gümüş Gümüş Sebil, Bakır Maşrapa. 
Gereme’den Tut Da, Kaniş-Kültepe 
Kurulmuş Nice Şehir, Bu Şehirde... 

Suratlarımız düşmüş bir biçimde “zaman doldu galiba” diye 
güçsüz bir sesle birbirimizi uyarmaya başladık. Gitmek iste-
yen yoktu. Zaman sanki yüksek bir yerden bize bağırarak; 
“heybenizi nasibinizce doldurduğunuz yeter, almak isteyen 
tekrar gelir” der gibiydi.

Fıtratımıza değen, bizi yakalayan bir masalın o günlük son 
satırlarını okuyor gibi hüzünlendiğimiz bir gerçek. Katılan-
lar gittiler gördüler. Olması gerekenden çok çok kısa bir 
masal yaşadık. Herkesin sorgusunu ve cevaplarını yazmaya 
kalksak ciltler sürecek bir deneyimi kurgulamamız gereke-
cek. Ancak şimdi Erciyes’e doğru yol alma vakti. Bir yazıda 
Erciyes’den; Selçuklu’nun taş ustalarının elinden çıkan bir 
sanat eseri olarak bahsediliyor. Selçuklu demişken! Muhak-
kak Kayseri’de Sinan; Selçuklu taç kapılarının, kemerlerinin, 
tonozlarının, duvarlarının, minarelerinin önünde saatlerce 
ve günlerce zaman geçirmiş olmalı… Evinden başladık. Or-
dan mı devam etmeliyiz?
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TARİHÇE
Hatay Türkiye’nin en önemli 
eski yerleşim yeridir. Yapılan ar-
keolojik araştırmalarda milattan 
önce 100.000 ile 40.000 yılla-
rı arasına tarihlenen bulgulara 
ulaşılmıştır. İl toprakları ilk Tunç 
Çağından itibaren Akat Beyliği 
ve M.Ö 1800-1600 yılları ara-
sında Yamhad Krallığına bağlı 
bir beyliğin sınırları içersinde 
yer almıştır. Daha sonra MÖ 17. 
yüzyıl sonlarında Hititlerin ve 
MÖ 1490 yıllarında Mısır’ın ege-
menliğine girmiştir. Ardından 
Urartular, Asurlular ve Persler’in 
egemenliğine girdi.

MÖ 300 yılında Antakya kurul-
muş ve kent hızla gelişmiştir. 
Kent MÖ 64 yılında Roma İm-
paratorluğu’na katılmış ve im-
paratorluğun Suriye eyaletinin 
başkenti olmuştur. İslam ordusu 
tarafından fethedilmiş, Emevi 
ve Abbasi egemenliğinde kal-
mıştır. Daha sonra 877’de Tolu-
noğulları’nın fethettiği topraklar 
sırayla Ihşitler ve Selçuklular ta-
rafından yıkılan Halep merkezli 
Hamdanoğulları (Beni Hamdan/
Hamdânîler) egemenliğine gir-
di. 969 yılında Bizans İmparator-
luğunun topraklarına katılan il 
11-12.yüzyıllarda Haçlı Seferleri 

sırasında da önemli rol oyna-
mıştır. Antakya Memlûk Devleti 
tarafından Haçlıların elinden 
alınmıştır (18 Mayıs 1268).

Mondros Mütarekesinden sonra 
Fransız işgaline uğrayan Antak-
ya, İskenderun ve havalisinde İs-
kenderun Sancağı adıyla bir yö-
netim kuruldu. 2 Eylül 1938’de 
bu sancakta kurulan Hatay Cum-
huriyeti’nin cumhurbaşkanı Tay-
fur Sökmen, başbakanı Abdur-
rahman Melek, meclis başkanı 
Abdülgani Türkmen, milli marşı 
İstiklâl Marşı olmuştur.

İhsan ÇAKAR
Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

DİNLER VE MEDENİYETLER PROJESİ / HATAY
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CUMHURİYET DÖNEMİ
Hatay Devlet Meclisi 23 Temmuz 
1939 tarihinde Türkiye Cumhu-
riyetine iltihak kararı almıştır. 23 
Haziran 1939’da “Hatay” adıyla 
bir vilâyet olarak Türkiye’ye ka-
tılmıştır.[2012 yılında çıkarılan 
6360 sayılı kanun ile Hatay’da 
sınırları il mülki sınırları olan bü-
yükşehir belediyesi kuruldu ve 
2014 Türkiye yerel seçimlerinin 
ardından büyükşehir belediyesi 
çalışmalarına başladı.

HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ
Antakya’ da yürütülen 1932-
1939 yılı kazı çalışmalarında 
çoğu Roma dönemine tarihlen-
dirilen mimari ve diğer buluntu-
lar kentin zenginliğini ve ihtişa-
mını ortaya sermiştir.

Bu zenginlikler, merkezi An-
takya’da olmak üzere Harbiye, 
Narlıca, Güzelburç, Samandağ 
ve çevresinde yapılan kazılar so-
nucu çıkartılan ve koleksiyonu 
tamamlayan mozaiklerdir.

Dünya’nın ikinci büyük  mozaik 
koleksiyonunu barıdırmaktadır. 
2011 yılı itibariyle, Hatay Arke-
oloji müzesinde yer alan eser 
sayısı 35.442 adettir.

SAINT PIERRE KİLİSESİ
Antakya –Reyhanlı yolu üzerin-
de kente 2 km uzaklıkta Habib-i 
Neccar Dağı yakınındadır. Doğal 
bir mağara olup, eklemelerle ki-
liseye dönüştürülmüştür. 

İlk dini toplantının yapıldığı bu 
kilisede cemaat ilk kez Hristiyan 
adını almış. Bu yüzden St. Pierre 
Kilisesi Hristiyanlığın ilk kilisesi 
olarak bilinir.

Bu mağara MS XII-XIII. Yüzyıllar-
da Haçlılar tarafından ön cephe-
sine yapılan ilave inşaat ile gotik 
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tarzda bir kilise şekline çevrilmiş 
Mağaranın tabanında tahrip ol-
muş bir şekilde MS 4 ve 5. yüz-
yıllara ait mozaik kalıntısı vardır. 

Ayrıca bir altar, niş içinde mer-
mer küçük St. Pierre’nin heykeli, 
kutsal sayılan su, saldırı esnasın-
da cemaatin gizlice kaçmasına 
yarayan tünel bulunmaktadır.

Günümüzde dünyanın ilk kilise-
lerinden biri olarak kabul edilen 
mağara Anıt Müze olarak işlevi-
ni sürdürmekte olup Hristiyan 
cemaat tarafından dini törenler 
için kullanılmaktadır. 

yeniden Osmanlı mimarı tarzın-
da yaptırılmıştır. Cami, dört gizli 
sütun üzerine kubbeli olarak 
inşa edilmiştir. Etrafı medrese 
odaları ile çevrilidir. Cami avlu-
sunda bulunan şadırvan da bu 
dönemin eseridir.

Hz. İsa Antakya’ya elçiler gön-
dermiş halkı gerçek dinine ça-
ğırmıştır. Ancak halk bu çağrıya 
tepki göstererek elçileri öldür-
mek istemişlerdir. Bunu duyan 
Habib-ün Neccar dağdaki ma-
rangoz atölyesini bırakarak şeh-
re gelmiş ve Antakya halkına 
elçilere uymalarını öğütlemiştir. 

Kilise, Papa VI. Paul tarafından 
1963 yılında Hristiyanların hac 
yeri olarak ilan edilmiştir. Her yıl 
29 Haziran günü din adamları ve 
kalabalık bir cemaatin katıldığı 
St. Pierre Günü (Bayramı) kutla-
maları yapılmaktadır.

HABİB-İ NECCAR CAMİİ
Cami, Antakya’nın 638 yılında 
Müslüman Arapların eline geçti-
ği dönemde inşa edilmiştir. Bu-
günkü Türkiye sınırları içerisinde 
inşa edilen ilk cami olduğu kabul 
edilmektedir.

Halk onu dinlememiş ölümle 
tehdit etmiştir. Bu tehditlere 
kulak asmayan Habib-ün Neccar 
elçilere “Yanlarında olduğunu 
ve Allah’a inandığını” söylemiş-
tir. Bu sözler üzerine galeyana 
gelen halk hem Habib-ün Nec-
car’ ı hem de elçileri şehit et-
mişlerdir. 

İlk defa Baybars zamanında eski 
bir tapınağın yerine yaptırılmış 
olup 17.yüzyılda yeniden yap-
tırıldığı tahmin edilmektedir. 
Altında 3 gömüt vardır. Kitabe-
sinde yeniden yapım tarihi ola-
rak hicri 1275 yazılıdır. Şadırvan 

Kurtuluş Caddesi’nde bulunan 
cami Hz. İsa’nın havarilerine ilk 
inanan ve bu uğurda canını ve-
ren bir Antakyalının adını taşı-
maktadır. Caminin kuzeydoğu 
köşesinde yerin 4 metre altında 
Habib-i Neccar’ın ve Şem’un Sa-
fa’nın, girişte Yahya Peygamber 
ve Yunus Peygamber’in türbesi 
bulunmaktadır. Birinci dere-
ce deprem kuşağında bulunan 
Cami birçok depremde hasar 
görmüştür. En son 1854 yılında-
ki büyük depremde tamamen 
yıkılmış ve 1858 yılında Osmanlı 
Sultanı Abdülmecit tarafından 

hicri 1275 tarihlidir. Antakya da 
yaşamış bir din büyüğüdür. Ma-
rangozlukla uğraştığı için kendi-
sine En-Neccar denilmiştir.

CEHENNEM KAYIKÇISI
Antiokheia kentini çevreleyen 
dağlardan biri olan Silpius (bu 
günkü adıyla Habib-i Neccar) 
Dağı’nda, yaklaşık 6 m. boyun-
da, yüksek kabartma şeklinde 
dağ yüzeyi işlenerek oluşturul-
muş ve yer altı kültü ile ilişkilen-
dirilen anıt, cehennem kayıkçısı 
olarak adlandırılmaktadır. Konu-
mu St. Pierre Kilisesi’nin kuze-
yindedir. 
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ORTODOKS KİLİSESİ
Üç Semavi Dininin birleştiği bir yer olarak bilinen Antakya’daki bu kilisenin yapımına XIX. yüzyılın son-
larında başlanmış ve 1900’de ibadete açılmıştır. Dikdörtgen plânlı bir kilise olup, sağında çan kulesi 
bulunmaktadır. Avlusu revaklarla çevrilmiştir

Hıristiyanlık aleminde Antakya’nın önemi büyüktür. Yeruşalem ( KUDÜS) Kilisesinden sonra en eski kili-
sedir. Zira İncil’de Antakya’ nın öneminden bahsedilmiştir. 
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PROJE
Dinler ve Medeniyetler proje-
sinde kentin sahip olduğu po-
tansiyelleri ön plana çıkarmanın 
yanı sıra geçmişten gelen kent 
izini günümüzle buluşturmak 
hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 
tasarımın ana omurgasını oluş-
turan aksın izi tarihsel izle ke-
siştirilmiştir. Kent merkezinden 
uzanan bu iz günümüz ihtiyaçla-
rına cevap verecek şekilde yeni-
den canlandırılmıştır. Oluşturu-
lan aks boyunca kentin tarihsel 
dokularına ulaşımı kolaylaştıra-
cak bir raylı ulaşım düşünülmüş-
tür. Ayrıca kent merkezinden ar-
keoloji müzesine ulaşan aks bo-
yunca kentin kültürel ve tarihsel 
potansiyeli aralıksız kullanıcıyla 
temas ettirilmiştir.

Bu bağlamda kent merkezinden 
başlayan dinler ve medeniyetler 
buluşması, Haraparası kentsel 
dönüşüm projesi ile hem damak 
tadına, hem kültürel etkinliğe 
hem de yöresel ticaretin kal-
bi haline getirilmiştir. Buradan 
uzanan aks Hatay kent müzesi 
ile kesişmekte ve kullanıcı açık 
müze ile buluşturmaktadır. Ay-
rıca konaklama ve turizm alanı 
bölgesine ulaşmaktadır. Burada-
ki kalıntılardaki mozaikle devam 
eden bu buluşma Saint Pierre 
Kilisesi tema parkında kullanıcı-
yı dünle bugün arasındaki gezin-
ti sunmaktadır. Kentin gelişim 
alanı haline gelen bu aksta eski 
konut yapıları yenilenmiş ve 
yerel halk ile turistlerin buluş-
masını sağlayacak bir ticari alan 
oluşturulmuştur. Bu aksın sonu 
yine dinler ve medeniyetlerin 
sergilendiği müze ile son bul-
maktadır.
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Tarihi dokunun içerisinde yer alacak olan proje yaklaşık 70 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Proje içe-
risinde kent müzesi, oteller bölgesi, konut alanları, yeşil alanlar, ticari merkezler ve üç semavi dini bir 
araya getirecek, kentin simgesi olacak bir meydan bulunmaktadır.
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Doç. Dr. Mustafa BAŞ1*

İslam Orduları ve İslam ile Türk-
lerin tanışmaları Hz. Ömer dö-
neminde sınır boylarında süre 
gelen karşılıklı saldırılar netice-
sinde başlamıştır. Bu saldırılar-
dan haberdar olan Hz. Ömer’in 
“Türkler size dokunmadıkça siz 
onlara dokunmayın”2 hadisi-
ni hatırlatarak komutanlarına 
“Bunlar eziyeti çok ganimeti az 
güçlü bir düşmandır” tavsiyesi 
ile Türklerin topraklarına sal-
dırmamaları uyarısında bulun-
duğu rivayet edilmiştir.3 Emevi 
1 * Bilecik Şeyh Edebali Üni. İslami İlimler 
Fak Öğr. Üyesi. Türkiye İlahiyatçılar Birliği 
Başkanı Müt. Hey. Bşk. 
2 Ebu Davut, Sünen, Kahire, 1988, VI/108,  
Dar’er- Reyyan
3 Bkz. Câhız, Ebû Osman Amr, Hilafet 

saltanatı döneminde uygulanan 
baskı ve ırkçı politikalar İslam’a 
girişte engellemelere sebep 
olmuş, yapılan zorlamalar da 
bazen sert karşı duruşlara se-
bebiyet vermiştir. Buna rağmen 
münferit boylar ve ferdi kabul-
lenmelerle de azımsanmayacak 
sayıda bir nüfus, İslam’ı kabul 
etmiştir.  Özellikle Ömer b. Ab-
dulaziz’in ırkçı ve baskıcı uygu-
lamaları kaldırması, adalet ve 
eşitliği bütün toplum kesim-
lerine hakim kılması Horasan, 
Maveraünnehr gibi bölgelerde 
İslamlaşma ile ilgili etkin rol 
oynamıştır.4 Emevi iktidarının 
Ordusunun Menkibeleri ve Türklerin 
Faziletleri (ter. Ramazan Şeşen), Ankara 
1988, 85
4 Bkz, Osman Turan, Türk Cihan Hakimiye-

yıkılmasında Ebu Müslim Hora-
sani komutasındaki Türklerden 
oluşan ordu önemli bir rol üst-
lenmiştir. Abbasiler döneminde 
uygulanan ılımlı politikalar, 751 
yılında Çinlilerle yapılan Talas 
Savaşında Karluk ve Çiğil Türkle-
rinin İslam Ordusunun yanında 
yer alarak Çin Ordusunu bozgu-
na uğratmaları İslamlaşma süre-
cini hızlandırmıştır.5 

Abbasi Halifesi Me’mun’un 
Türk Askerleri ile iktidarı elinde 
tutması, Mu’tasım döneminde 
hemen hemen ordunun vurucu 
gücünün Türklerden oluşmaya 
başlaması, Müslüman olmayan 
ti Mefkuresi Tarihi, İstanbul, 1979, 217-218
5  Bkz. Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi 
Tarihi, 219

YUSUF HAS HACİP VE KUTADGU BİLİG 
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Türkler ile İslam toplumu arasın-
da sıcak elektriklenmelere se-
bep olmuştur. Birbirini dost bir 
ortamda tanımanın verdiği etki 
ile İslam, Türk Boyları arasında 
süratli bir yayılma eğilimi baş-
latmıştır. İdil boylarında yaşayan 
Volga-İdil Bulgarlarının Hakanı, 
Abbasi Halifesinden İslam hak-
kında kendilerinin bilgilendiril-
mesi için heyet gönderilmesi 
talebinde bulunmuş, heyetin 
tebliği neticesinde bu Türk Boyu 
devlet olarak İslam’ı seçmiştir. 
Bu heyette bulunan İbn-i Fad-
lan seyahatnamesinde, hem bu 
görüşmeler, hem de o dönemde 
karşılaştıkları Türk boyları hak-
kında bilgiler vermiştir.6 

900’lü yılların başında Volga-İ-
dil Bulgarları dışında toplu ola-
rak İslam’ı seçen ve devlet dini 
yapan bir diğer Türk Devleti de 
Karluk ve Çiğil Türklerinin oluş-
turduğu Karahanlılar olmuştur. 
Devletin Kurucusu olan Satuk 
Buğra Han, İslam’ı seçerek ve-
6 Bkz. Ramazan Şeşen,  İbni Fadlan Seya-
hatnamesi, İstanbul 1975, TKAE Yay.

zirleri ile halkına ilan etmiş, ha-
kanlarının izinden giden devlet 
adamları halk da İslam’ı seçerek, 
ilk Müslüman Türk Devletlerin-
den birini oluşturmuşlardır.7 Bu 
olay Türkler arasında İslam’ın 
yayılışını hızlandırmıştır. 

Abbasi Halifesi Mu’tasım döne-
minden itibaren devletin idari 
noktalarında söz sahibi olan 
Türkler, ilim ve fen alanında da 
Müslüman oldukları dönemden 
itibaren isimlerinden söz ettir-
meye başlamışlardır. Abbasiler 
döneminde bilim ve teknoloji-
nin ileri seviyede olduğu döne-
me Türk asıllı birçok alim farklı 
alanlarda isimlerini kaydetmiş-
tir. Bu âlimler, Semerkant, Bu-
hara, Merv, Kaşgar, Belh, Fer-
gana, Taşkent, Harezm gibi Türk 
bölgeleri ve Bağdat, Şam, Kufe, 
Medine gibi diğer ilim merkez-
lerinde tefsir, hadis, fıkıh, kelam, 
tasavvuf gibi dinî ilimlerle, ma-
tematik, astronomi, tıp, fizik gibi 
müspet ilimler alanında değerli 
çalışmalar yapmışlardır. Buhari, 
7 Bkz. Turan, 240

Tirmizi, Nesei, Maturîdi, Zemah-
şerî, Razî gibi dini alanlarda, Ha-
rezmî, Bîruni, Uluğ Bey, Farabi, 
İbni Sina gibi felsefe, astronomi, 
fizik ve matematik gibi müs-
pet alanlarda, Yusuf Has Hacip 
ve Kaşgarlı Mahmut gibi edebi 
alanda isim yapmış eserleri gü-
nümüze ulaşmış bilim adamları 
yetiştirmişlerdir. 

Karahanlılar Dönemi Türklerin 
ilim hayatına bir çok ismin ka-
zandırıldığı dönem olmuştur. 
Bu dönemin miraslarından biri 
olarak günümüze gelen Türk 
tarihinde eşi ve benzeri nadir 
bulunan hikmetli kitaplardan 
bir tanesi de, ünlü devlet ada-
mı ve Türk düşünürü Yusuf Has 
Hacip tarafından yazılmış olan 
Kutadgu Bilig’dir. Kutadgu Bilig, 
çağları aşan, günümüze ve ge-
lecek yüzyıllara ışık tutacak kali-
tede bilgiler içereren bir eserdir. 
İdareciler başta olmak üzere, 
hemen herkesin okuyup istifade 
edeceği bu eser, bilimsel çevre 
dışında ismi dışında çok fazla bi-
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linmememektedir. Kaleme alın-
dığı dönem dünyanın sosyal ve 
idari hayatı dikkate alındığında 
Avrupa’nın birçok bölgesinde 
ilkel bir feodal düzen yaşanır-
ken Türk toplumunun yönetim 
anlayışında ulaştığı ileri medeni 
düzeyi göstermektedir. 

Yusuf Has Hâcip, kitabında Türk 
tarih ve kültürünün dönemine 
ulaşan değerli bilgilerini yazılı 
olarak bizlere sunmaktadır. Her 
medeniyet, hayata geçirdiği ha-
kikat ve değerlerle kendi teorik 
çerçevesini oluşturarak varlığını 
koruyup sürdürmektedir. Bu de-
ğer ve hakikatlerin zaman içinde 
yıpranması, o medeniyetin geri-
lemesine sebep olmakta, haki-
katlerin hatırlanması, canlı tutu-
larak yeni bilgilerle zenginleştiri-
lip tekrar hayata aktarılması ise 
medeniyetin hayatiyetini sağla-
maktadır. Kutadgu Bilig gibi içer-
diği bilgilerden günümüzde de 
istifade edilebilinen kitaplar ve 
benzeri maddi ve manevi mal-
zemeler bu sürekliliğin devamı 
için önem taşımaktadır.8 
8 Bkz. Altan Çetin, “Kutadgu Bilig’de Türk 
Aile Kültüründe Bir Babanın Oğul İmajı Ya 

Yûsuf Has Hâcib (Uluğ Has Hâ-
cib) hakkında bilinenler ölüm-
süz eseri olan Kutadgu Bilig’e 
sonradan eklenmiş olan iki mu-
kaddime ve eserin bazı beyitle-
rinde yer alan bilgilerden ileri 
değildir. Buradaki bilgilerden 
Balasagun’da (Kuz-Ordu) soylu 
bir aile içinde dünyaya geldiği, 
bilgisi, erdemi, züht ve takvası 
ile temayüz etmiş bir kişi oldu-
ğu anlaşılmaktadır.9 Yine kitapta 
verdiği bilgilerden, eserini bir 
buçuk yılda Balasagun’da yazdı-
ğı, Kâşgar’da tamamlayarak M. 
1069-70 yılında Karahanlılar’ın 
hakanı Tavgaç Uluğ Buğra Han’a 
sunduğu ortaya çıkmaktadır.10 
Doğu Karahanlı hükümdarları-
nın hayatları dikkate alındığında 
Yusaf Has Hacip’in Hasan b. Ars-
lan ve babası Buğra Tigin Arslan 
devirlerinde yaşadığı ortaya çık-
maktadır. Kitab’ın kendisine tak-
dim edildiği Tavgaç Buğra Hasan 
Han’dan bir mahkeme belgesin-
de “yüce, ulu, ilahi kudretle des-
da Süregiden Bellek/Kültür”, Millî Folklor, 
2010, Yıl 22, Say› 85, 126
9 DİA, Kutadgu Bilig, , C. XXVI, Ankara, 
2002, 478 
10 DİA, Kutadgu Bilig, XXVI/478

teklenmiş, muzaffer ve galip pa-
dişah, dinin şerefi, kahir, devletin 
kurucusu, üstün ve nurlu mille-
tin delili, pak ümmetin sığınağı, 
müslümanların kurtarıcısı, şark 
ile Çin’in hakimi, mü’minlerin 
velisi ve emiri olan Allah’ın Ha-
lifesinin güzidesi, Hakan Tavgaç 
Kara Bugra Hakan Ebu Ali Hasan 
b Süleyman Arslan Kara Hakan” 
şeklinde bahsedilmektedir.11 

Tavgaç Buğra Han’a sunduğu 
kitabın değerini “ Binlerce el, 
hediye olarak ona çok nadide 
şeyler sundu; işte sen de bu Ku-
tadgu Bilig’i hediye et. Onların 
hediyesi gelir, geçer; bu benim 
hediyem ise, ebedî kalır. Dünya 
malı ne kadar toplanırsa-top-
lansın, tükenir, bir gün biter; söz 
kaleme alınırsa, kalır, dünyayı 
dolaşır.” ifadesi ile vurgulamak-
tadır.12

Kendisine takdim edilen eseri 
inceleyen ve içerdiği bilgiler-
den şairin kudretini ve bilgisini 
takdir eden hakan’ın onu “gö-
revlerin en incesi olan” has hâ-
ciblik  (hacib: sırdaş, güvenilir 
danışman) makamına getirdiği 
bilinmektedir.13 Yine eserde ve-
rilen bilgilerden 1019 dolayla-
rında dünyaya geldiği tahmin 
edilmektedir. Kutadgu Bilig’i elli 
yaşlarında yazmaya başladığı 
göz önüne alınırsa 1015-17 yıl-
ları civarında doğduğu tahmin 
edilmektedir.  Eserini on sekiz 
ay gibi bir zamanda yazmışsa 
da, bu eserin yazılması için ciddi 
bir hazırlık süreci yaşadığı anla-
şılmaktadır14. 
11  Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig I Metin  
(ter. Reşit Rahmeti Arat), İstanbul 1947, 
TDK Yay. XVIII
12 Yusf Has Hacip, Kutadgu Bilig II  (ter. 
Reşit Rahmeti Arat), Ankara 1959 TTK Yay. 
19
13 DİA, Kutadgu Bilig,, XXVI/2002
14 Bkz. Kutadgu Bilig I, XXXII_XXXIII
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Eserde dile getirdiği ve verdi-
ği bilgilerden bir sosyolog gibi 
toplumunu gözlemlediği, ortaya 
çıkan problemlere çare bulma 
derdinde olduğu, toplumun dini 
durumu ile bölgesindeki Budizm 
gibi diğer dini gruplar ile bunlar 
arasındaki ihtilaflar hakkında 
bilgi sahibi olduğu anlaşılmak-
tadır Yine bu bilgilerden imanlı 
bir Müslüman olarak, Allah’ın 
varlığına birliğine akla müracaat 
etmeden gönülden inandığı an-
laşılmaktadır. Devrinin en geniş 
manada bir alim ve mütefekkiri 
olarak iyi isim bırakıp ölmeyi ve 
öldükten sonra bu isim sayesin-
de hayatiyeti devam ettirmenin 
insan için en yüksek amaç ve asıl 
mükafat olduğunu vurgulamak-
tadır. Yine ifadelerinden asker 
zümresi ile alakasının olmadığı 
anlaşılmaktadır. Gerek şair, ge-
rekse mütefekkir sıfatıyla değer 
ve itibarının farkında olup, bunu 
ifade etmekten de geri kalma-
maktadır.15

Aynı dönem ve çağda yaşamış, 
aynı dil ve kültür malzemesini 
kullanmış olmalarına rağmen 
Kâşgarlı Mahmud ile karşılaşma-
mış, eserlerini tanımamış olduk-
15 Kutadgu Bilig I, XXII

ları anlaşılmaktadır.16 Yusuf Has 
Hacip’in, münevver ve mütefek-
kir bir bir şahsiyet olarak, mu-
hitinde elde edilebilecek bütün 
bilgi ve fikirleri elde ettiği, Eski 
Türk malzemesini teşkil eden 
Burkancılık (Budizm) kültür ve 
felsefesine de aşina olduğu göz-
lemlenmektedir. Devlet adamla-
rında bulunması gereken vasıf-
larla ilgili zikrettiklerinin, Fara-
bi’nin fikirlerine benzer olması 
sebebiyle onun eserlerini in-
celemiş ve fikirlerini herkesten 
daha iyi anlamış olduğu ortaya 
çıkmaktadır.17 Fuad Köprülü de, 
Kutadgu Bilig’in Aristo felsefe-
sine göre yazılmış olduğu iddi-
asından hareketle, Yusuf Has 
Hacip’in doğrudan veya dolaylı 
olarak İbn-i Sina’nın talebesi ol-
duğu iddiasında bulunan Otto 
Albert’in görüşünü, Kutadgu 
Bilig ile İbn-i Sina’nın felsefesi 
arasındaki benzerliklerden dola-
yı göz ardı edilemeyeceğini dile 
getirmektedir.18         

Kutadgu Bilig’e ismini veren 
“Kut”  kelimesi genelde devlet 
ve yönetimle ilgili kullanılmış ve 
16 DİA, Kutadgu Bilig,  XXVI/478
17  Kutadgu Bilig II,  XXII
18  Bkz. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, 
İstanbul 1980, 168-169

Tanrı tarafından verilen bağış 
anlamında kaynaklarda ifade-
sini bulmuştur. Divan-ı Lügat’it 
Türk’de “ Kut; ugur, baht, talih 
olarak açıklanmış, “qut qiwig 
berse idim qûlınga-kunde işi 
yukseben yóqar aqar (Tanrı 
kuluna kut verse-Onun rnev-
kisi hergün yükselir) şeklinde 
örnekte kullanılmıştır.19 Orhun 
Abidelerinde ise devlet ve yöne-
timle ilişkili olarak ifade edilmiş-
tir. “Tengri yarlıkazu kutum bar 
üçün ülüğüm bar üçün ölteci 
budunug tirgürü igittim“   (Tanrı 
bağışlasın devletim var olduğu 
için, kısmetim var olduğu için 
ölecek milleti diriltip besledim)20  
“Tanrı yarlıkadukın üçün özüm 
kutum bar üçün kağan olurtum” 
(Tanrı bağışladığı için, kendim 
devletli olduğum için kağan 
oturdum)21. “Üze Tengri ıduk yir 
sub eçim kağan kutu taplamadı 
erinç” (tanrı mukaddes yer-su 
amcam kağanın devletini kabul 
etmedi olacak.)22 

Kut kelimesi ile ilgili olarak araş-
tırmacılar farklı açıklamalarda 
bulunmuşlardır. W. Radloff; A. 
Vambery, V. Thomsen kut sözü-
nü “saadet”, ilkel kabilelerdeki 
“mana”ya benzeten Z. Gökalp; 
mukaddes”, F. Köprülü; saadet” 
olarak almışlardır. W. Barthold; 
“saadet” ve “baht” anlamlarına 
geldiğini ifade etmekle birlikte 
Kutadgu Bilig’de “haşmetmeab” 
(majeste) anlamını da karşıladı-
ğını, Reşit Rahmeti Arat; “kut-
lu ve mesut olma”, L. Rasonyi; 
“saadete ulaşma”, A. Bombacı; 
“şans, kader, talih”, A. Caferoğlu; 
“saadet, devlet, ikbal”, anlamla-
19  Divan-ı Lügat’it Türk, 455
20  Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, 
Kültiğin Doğu Cep 29, İstanbul 1978, 70 
21  Ergin, Bilge Kağan  Kuzey Cep. 7, 88
22  Ergin, Bilge Kağan  Doğu Cep. 35, 84 
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rına geldiğini ifade etmişlerdir.23 
Kut anlayışı, Türk düşünce ha-
yatının temel ilkelerinden biri 
olarak eski dönemlerden günü-
müze kadar varlığını sürdüre-
rek, güçlü bir devlet düşüncesi 
ve felsefesi olmuş, zaman içinde 
de olgunlaşarak halk kitlelerinin 
ruhlarına kadar inmiş ve onların 
günlük hayatlarını bir düzene 
sokmuştur. İslamiyet öncesi hâ-
kimiyet anlayışında, hükümdara 
yönetme gücünün Tanrı tarafın-
dan verildiğine ve elde ettiği ba-
şarıların da Tanrı’nın bir ihsanı 
olduğuna inanılması olarak ken-
dini göstermiştir.24 

Bilig kelimesinin karşılığı bilgi-
dir. Kutadgu tabirinin etimolojik 
olarak Kut+ad+gu= “kutlu olma” 
anlamına geldiği tartışmasızdır. 
Reşit Rahmeti Arat’a göre eser 
“kutlu ve mesut olma bilgisi an-
lamını taşımaktadır.25 Kutadgu 
Bilig (mesut olma bilgisi), iddia 
edildiği gibi mansıp sahiplerine 
ahlâk dersi veren kuru bir öğüt 
kitabı değil, insana her iki dünya-
23 Bkz. Selim Karakaş, “Kut-Tanrı İlişkisi 
Bağlamında Türklerde Yönetim Erkinin 
İlahi Temelleri” Gazi Ün. Gazi Eğ. Fak. Der. 
Özel Sayı 1, Temmuz 2009, c.29, 30
24 Bkz. Tuncay Açık, “Kutadgu Bilid de Dev-
let Yönetimi”, Kırıkkake Ün. Sos. Bil. Der 
Ocak 2016 / Cilt: 6, Sayı: 1, 423
25 Bkz. İbrahim Kafesoğlu, “Kutadgu 
Bilig’in Türk Kültür Tarihindeki Yeri” İÜEF 
Tarih Ens. Der. Ekim, 1970, s. 1, 8-9 

da saadete ermek için takip edi-
lecek yolu gösteren, insan haya-
tının anlamını tahlil ederek onun 
cemiyet ve dolayısıyla devlet 
içindeki görevlerini belirleyen 
bir hayat felsefesi sistemidir.26

Yusuf Has Hacip, kitabını şöyle 
tanıtmaktadır; “Kitabın adını 
Kutadgu bilig koydum; okuyana 
kutlu olsun ve ona yol göstersin. 
Ben sözümü söyledim ve kitabı 
yazdım; bu kitap, uzanıp, her iki 
dünyayı tutan bir eldir. insan her 
iki dünyayı devletle elinde tutar-
sa, mes’ût olur; bu sözüm doğru 
ve dürüsttür. Kitabıma okuyana 
mutluluk getirsin, ona doğru 
yolu göstersin diye Kutadgu Bilig 
adını koydum.”27

Kutadgu Bilig, 6645 beyitten ve 
88 bölüm den oluşmaktadır. İlk 
on bölümde Allah, Peygamber, 
dört sahâbe ve eserin takdim 
edildiği Kâşgar Karahanlı hü-
kümdarı Tavgaç Buğra Han övül-
mekte, yıldızlar, bilgi ile aklın 
vasıfları, iyiliğin faydaları, dilin 
meziyetleri anlatılmaktadır. 11. 
Bölümde kitabın yazılış amacı 
ile kitaptaki Küntoğdı, Ay-toldı, 
Ögdülmiş ve Odgurmuş isimle-
rindeki kişilerin temsil ettiği kim-
likler tanıtılmaktadır. Kut, ada-
let, dil, hükümdar, töre, devlet 
26 DİA “Kutadgu Bilig” XXVI/479
27 Kutadgu Bilig II, 35

görevlilerinin görevlerini nasıl 
yapmaları gerektiği ve yöneti-
lenlerle ilişkilerinin niceliği gibi 
konularda yukarıdaki dört kişi 
arasında geçen konuşmalar kita-
bın temelini teşkil etmektedir.28 

Eser bizlere Türk dil ve edebiyatı 
ile örneklik teşkil ederken yazıl-
dığı dönemin Türk sosyal hayatı 
ve kültür tarihi ile ilgili önemli 
bilgiler vermektedir. Özellikle 
Türklerin bugün mensup bulun-
dukları İslam kültür dünyasına 
girdikleri dönemi içine alan bir 
zamanda yazıldığından, döne-
minin dünya görüşlerini, değer 
hükümlerini, problemleri çöz-
me tarzlarını ve ilişkide oldukla-
rı milletlerin bilgilerini de aktar-
maktadır .29

Eserin bugün bilinen üç nüshası 
vardır: 

1. Herat Nüshası: Kutadgu Bi-
lig’in bilinen ilk nüshasıdır. Arap 
harfleri ile yazılmış bir nüsha-
dan Uygur harflerine çevrilmiş-
tir. Müstensihin kullandığı yazı 
üslubundan nüshanın sanki bir 
müsvette olarak yazıldığı anlaşıl-
maktadır. Bu nüshaya temel teş-
kil eden Arapça nüshanın da çok 
düzenli olmadığı ile ilgili ipuçları 
da bulunmaktadır.  Bu nüsha, 
Hicri 4 Muharrem 843 tarihinde 
yazıya geçirilmiştir. Fatih Sultan 
Mehmet devri, Uygur katiple-
rinden Abdürrezzak Bahşı için 
Fenari oğlu Kadı Ali tarafından 
Tokat’tan İstanbul’a getirtilmiş 
olan eserin, bu tarihten sonraki 
macerası karanlıktır.

2. Fergana Nüshası: Kutadgu 
Bilig’in en önemli nüshasıdır. 
Nüshayı bulan Fitret, Maarif ve 
Okutguçı mecmuasında nüsha 
28 Bkz. Kutadgu Bilig II
29 Kutadgu Bilig II, VIII-IX
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hakkında umumi bir bilgi ver-
miş, ancak nüshanın tavsifini 
yapmamıştır. Nüshanın baş ve 
son kısımları eksik olduğundan 
nerede, ne zaman, kimin için ve 
kim tarafından yazıldığı ile ilgili 
bilgiler bulunmamaktadır. Sülüs 
hattı ile yazılı olması sebebiyle 
Herat nüshasından daha eski ol-
duğu düşünülmektedir. Nerede, 
ne zaman ve kim tarafından, ki-
min için istinsah edilmiş olduğu 
da belli değildir.

3. Mısır Nüshası: Bu nüsha Ka-
hire’de, Hidiv kütüphanesinin o 
zamanki müdürü Alman Moritz 
tarafından 1896 yılında bulun-
muştur. Bu kütüphane tanzim 
edilirken bodrum kata atılmış 
bulunan dağınık kitapların tas-
nifi esnasında Kutadgu Bilig 
parçaları bir araya getirilerek 
oluşturulmuştur. Bu vesile ile 
önemli bir nüsha kaybolmaktan 
kurtarılmıştır.30 

Türk Dil Kurumu tarafından her 
üç nüsha tıpkıbasım olarak ya-
yımlanmıştır. Tıpkı basımın ya-
yınlanmasının ardından Reşit 
Rahmeti Arat tarafından önce 
tenkitli metin, sonra da tercü-
mesi basılmıştır. Arat’ın 1964’te 
ölümü üzerine çalışmanın mü-
temmimi olarak düşündüğü ve 
tamamlayamadığı dizin çalışma-
sı öğrencilerinden oluşan çalış-
ma arkadaşları tarafından ikmal 
edilmiştir.31

Kutadgu Bilig‘in üzerinde Fars, 
Çin ve Hint kültürlerinin tesirleri 
eser üzerine çalışma yapan ba-
tılı araştırmacılar tarafından dile 
getirilmektedir. Eserdeki devlet 
yönetimi ve yönetilenlerle ilgili 
söylemlerde Konfüçyüs’ün, bazı 
konularda da Hint kültüründen 
30 Bkz. Kutadgu Bilig,I, XXXIII-XXXVIII
31  DİA “Kutadgu Bilig” XXVI/479

Farsçaya aktarılan “Kelile ve 
Dimne” gibi eserlerin etkileri-
nin olduğu dile getirilmektedir.  
Bunları ileri süren kişilerin gö-
rüşlerini tahlil eden Kafesoğlu 
iddiaları 4 ana başlıkta topla-
mıştır.

1- Hind - İran telakkilerini ihtiva 
eden Kelile ve Dimne ile Kabus-
name gibi ahlak ve nasihat kitap-
larını taklit ederek yazılmıştır.

2- İbn Sina yoluyla Aristo, Farabi 
yoluyla Eflatun’un fikirlerini ak-
tarmaktadır. 

3 - Konfüçyanizm şekli ile Çin te-
siri taşımaktadır.

4 - İslami telakkilere bürünmüş 
olarak bazı Türk unsurları da ih-
tiva etmektedir.32

Bu görüşleri tek tek ela alan Ka-
fesoğlu bunların Kutadgu Bilig 
ile uzlaşan ve uzlaşmayan yön-
lerini de tahlil ederek kitapta 
farklı kültür etkilerinin varlığını 
kabul etmekle birlikte eserin 
özgün olduğunu vurgulamak-
tadır.33 Kutadgu Bilig’i farklı bir 
değerlendirmeye tabi tutan 
Cemal Sofuoğlu ayetlerden ve 
hadislerden alıntılamalar oldu-
ğuna vurgu yaparak, Kutadgu 
Bilig’deki ayet ve hadisleri tah-
32 Bkz. Kafesoğlu, 7
33 Bkz. Kafesoğlu, 27-37 

riç etmiş, çalışmasını “Kur’an 
ve Hadis Kültürünün Kutadgu 
Bilig’deki İzleri” olarak isimlen-
dirmiştir.34

Kutadgu Bilig, devrindeki Türk 
düşünce sistemi, toplum, birey 
ve devlet arasındaki ilişkileri 
anlatır, bilginin ve erdemin üze-
rinde durur. “Oğula ve kıza bü-
tün erdemleri tam olarak öğret 
ki; bunun sayesinde iyi olsun-
lar.4508” “Kim iyi yasalar yapıp 
bırakırsa, adı sonsuza kadar ya-
şayacaktır.” Toplum hayatının 
temelini oluşturan dört ana esas 
farklı yönleri ile ele alınır. Bu 
dört esas da, dört kişinin sahsın-
da irdelenerek mesajlar verilir. 
Yasa ve adalet, hakan olan Gün-
doğdu (Kün-Toğdu)’nun, saadet, 
vezir Aydoldu (Ay-Toldı)’nun, 
anlayış, akıl ve ilim, vezirin oğlu 
Ögdülmüş (Ögdülmiş)’ün, aki-
bet-hayatın sonu ise zahit Og-
durmuş (Ogdurmış)’un şahsında 
sembolleşmektedir. 

Bu isimlerin sembolize ettiği 
değerleri kitabında şu cümle-
lerle ifade etmektedir; “Önce 
Kün-Toğdı hükümdardan bah-
settim; ey iyi insan, bunu izah 
edeyim. Sonra Ay-Toldı›dan söz 
34 Bkz.Cemal Sofuoğlu, “Kur’an ve Ha-
dis Kültürünün Kutadgu Bilig’deki İzleri” 
Türkler Ans. Ankara 2002, V/909-920
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açtım; mübarek saadet güne-
şi onunla parlar. Bu Kün-Toğdı 
dediğim doğrudan-doğruya ka-
nundur; Ay-Toldı ise, saadettir. 
Bundan sonra Öğdülmiş›i an-
lattım; o aklın adıdır ve insa-
nı yükseltir. Ondan sonrakisi 
Odgurmış›tır; onu ben akıbet 
olarak aldım. Ben sözü bu dört 
şey üzerine söyledim; okursan, 
anlaşılır; iyice dikkat et. Ey se-
vinç içinde ömür süren iyi genç, 
sözümü yabana atma, gönülden 
dinle.”35 

Kanun, Kün-Toğdı’nın şahsın-
da adalet, eşitlik ve doğruluk 
olarak ortaya çıkmakta, kimse 
arasında ayırım gözetmemekte-
dir. “İşte bak, ben de doğruluk 
ve kanunum; kanunun vasıfları 
bunlardır, dikkat et. Bak, bu üze-
rinde oturduğum tahtın üç ayağı 
vardır; ey gönlümü doyuran. Üç 
ayak üzerinde olan hiç bir şey 
bir tarafa meyletmez; her üçü 
düz durdukça, taht sallanmaz. 
Eğer üç ayaktan biri yana yatar-
35  Kutadgu Bilig II, 34

sa, diğer ikisi de kayar ve üzerin-
de oturan yuvarlanır…. Düz olan 
bir şeyin her tarafı, iyidir; her 
iyinin, dikkat edersen, tavır ve 
hareketi düzgündür. Hangi şey 
yana yatarsa, eğri olur; her eğri-
likte bir kötülüğün tohumu var-
dır. Düz olan yana yatarsa, du-
ramaz, düşer; hangi şey doğru 
ise, düşmez, yerinde durur. Bak, 
benim tabiatim de yana yatmaz, 
doğrudur; eğer doğru eğrilirse, 
kıyamet kopar. Ben işleri doğ-
ruluk ile hallederim; insanları, 
bey veya kul olarak, ayırmam… 
Ben işleri bıçak gibi keser, ata-
rım; hak arayan kimsenin işini 
uzatmam. Şekere gelince, o zu-
lüme uğrayarak, benim kapıma 
gelen ve adaleti bende bulan 
insan içindir. O insan benden 
şeker gibi tatlı-tatlı ayrılır; sevi-
nir ve yüzü güler. Zehir gibi acı 
olan bu Hind otunu ise, zorbalar 
ve doğruluktan kaçan kimseler 
içer… ister oğlum, ister yakınım 
veya hısımım olsun; ister yolcu, 
geçici, ister misafir olsun; Kanun 

karşısında benim için bunların 
hepsi birdir; hüküm verirken, 
hiç biri beni farklı bulmaz. Bu 
beyliğin temeli doğruluktur; 
beyler doğru olursa, dünya hu-
zura kavuşur.”36  

Ay-Toldı’nın devlet idaresi ile il-
gili Kün-Togdı’ya yapmış olduğu 
nasihatler hala devlet adamları 
ve idareci konumunda olanla-
rın dikkate alması gereken, bu-
gün bile adil devlet yönetiminin 
hayata geçirilmesi için uygula-
nacak ölümsüz kurallardır. “Ey 
hükümdar, bu saltanatın uzun 
sürmesini istersen, şu bir kaç 
işi yap, şu bir kaç şeyi de bırak. 
Adaletle iş gör, buna gayret et; 
hiç bir zaman zulüm etme; Tan-
rıya kulluk et ve onun kapısına 
yüz sür. İkincisi  gafil olma, dik-
katli ol, uyanık dur; sana başka-
sının yüzünden, ansızın, bir suç 
isnat edilmesin. Heves ve öfke 
ânında hiç bir iş yapma; her iki 
hâlde de dişini sık, sabret. Bu 
bir kaç şeye dikkat edersen, 
memleket gözetilmiş olur; sal-
36 Bkz. Kutadgu Bilig II, 68-70 
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tanat uzun sürer ve sana sulh 
ve sükûn te’min eder. Bütün 
iyilere hürmet göster ve onla-
rı yükselt; kötülere yüz verme, 
onları kapına dahi yanaştırma. 
Kötü teamül kurma, iyi kanun 
koy; ömrün iyi geçer ve saadet 
sana yâr olur… Ey kanun yapan, 
iyi kanun koy; kötü kanun ya-
pan kimse, daha hayatta iken, 
ölmüş demektir. Ey hakîm dev-
let adamı, kötü teamül koyma; 
kötü kanunlarla dünyaya hüküm 
edilmez. Bir kimse kendi zama-
nında kötü teamül vaz’ederse, 
kendisinden sonra kötü bir nâm 
bırakmış demektir. Bir kimse iyi 
kanun vaz’edip bıraktı mı, adı-
nın ayakta durmasını sağlamış 
demektir. Ey hükümdar, dikkat 
et, kendini şaşırma; aslını unut-
ma, bunu dâima hatırında tut ve 
düşün. Ey iktidar sahibi… iktida-
ra geldin ve halka yakın oldun; 
dikkat et, sonra bu ömür efsûsla 
geçer. Bu dünya geçicidir, sen 
onu şimdiden geçti bil; ölüm 
muhakkak gelecektir, sen onu 
karşına artık geldi bil.”37

Saadet tarif edilirken de bireysel 
amaçlar değil toplumsal amaç-
lar esas alınarak tarif edilmekte-
dir.”Saadet nedir; bana tarif et; 
insanlar arasında mes’ûd olan 
kimdir. Kendisi yaşar, başkaları-
nı da yaşatır ve ömrünü saadet 
içinde geçirirse, böyle bir insan 
âhirette de baş-köşeyi bulur. Ta-
biatı iyi ve hareketi doğru ise, 
bak, o beyin hayatı sevinç içinde 
geçer. Tanrı kime bu iyi tabiatı ve 
bu iyi tabiat ile birlikte iyi gidişi 
kısmet ederse, Bu dünya, her 
türlü nimeti ile birlikte, onun 
olur; isterse, kendisi kullansın, 
isterse, başkalarına dağıtsın. 
Tanrı kuluna saadet ile fazileti 
nasîp ederse, onun tabiatı iyi ve 
hareketi mükemmel olur.”38

37 Kutadgu Bilig II,  113-114
38 Kutadgu Bilig II, 150

Öğdülmiş’in şahsında ise akıl ve 
bilgi ele alınarak Allah’ın insanı 
yaratarak seçkin kıldığı, ona fazi-
let, bilgi ve anlayış verdiğini dile 
getirerek, kişiyi yüksek kılan şe-
yin bilgi olduğu vurgulanmakta-
dır;  “Tanrı kime anlayış, akıl ve 
bilgi verirse, o pek çok iyiliklere 
elini uzatır. Bilgiyi büyük ve an-
layışı ulu bil; seçkin kulu bu iki 
şey yükseltir. Buna şahit olarak, 
işte şu söz geldi; bu sözü işit ve 
bu hususta sözünü kes. Anlayış 
nerede olursa, orası ululuk kaza-
nır; bilgi kimde olursa, o büyük-
lük bulur. Anlayışlı olan anlar, 
bilgili olan bilir; bilen ve anlayan 
her vakit dileğine erişir. Bilginin 
mânasını bil; bak, bilgi ne der 
: bilgiyi bilen insandan hasta-
lik uzaklaşır. Bilgisiz insan hep 
hastalıklı olur; hastalık tedâvî 
edilemezse, insan çabuk ölür.” 
39 Kur’an’ da bir çok ayette bil-
ginin önemine dikkat çekerek, 
bilgi esas alınarak açıklanan ve 
inanan toplum için yol gösterici 
ve rahmet olan bir Kitap oldu-
ğunu belirtilmekte40 bilenlerle 
bilmeyenlerin hiçbir zaman bir 
tutulamayacağını vurgulamak-
tadır.41getirdik 
39 Kutadgu Bilig II, 24
40 Bkz. Araf, 52
41  Bkz. Zümer, 9 

Odgurmış ise şu sözlerle kimli-
ğini bulmakta ve örnekliği ve-
rilmektedir; “Kendisi her tür-
lü fazilet ve takva sahibi olup, 
uyanıktır ve elinden her türlü iş 
gelir. Hareketi doğru ve adı Od-
gurmış’tır; o her türlü iyiliğe el 
vurmuştur. Fakat o bu dünyadan 
yüzünü çevirdi; kalkıp dağa çıktı, 
dünya endişelerini gönlünden 
uzaklaştırdı. Tanrıya ibâdet ede-
rek, kendisini zahmete veriyor 
ve ibâdetle günah hastalığını 
tedavi ediyor. Onun fazileti be-
nimkinden yüz misli fazladır; o 
halkın ileri geleni ve insanların 
seçkinidir.42

İnsanın dikkatli kullanması gere-
ken en önemli şeylerden biri dil-
dir. Dil bir atasözünde ifade edil-
diği gibi tatlı olduğunda yılanı 
deliğinden çıkarır. Aksi olduğun-
da düşmanlıklara ve husumet-
lere sebebiyet vererek canlara 
kıyılmasına aracı olur. Hz. Pey-
gamber (sas) kendisine benim 
için en çok korktuğunuz nedir? 
diye soran sahabeye eli ile dili-
ni tutup işte budur diye muka-
belede bulunmuştur.43 Yine bir 
42 Kutadgu Bilig II, 231
43 Muhammed b. İsa Et-Tirmizi, Es- Sünen, 
Zühd, 60 (IV, 607), Mısır, 1975
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başka hadisinde de; “Kulun kal-
bi doğru olmadıkça imanı doğ-
ru olmaz, dili doğru olmadıkça 
kalbi doğru olmaz.” buyurarak 
dil ve konuşmanın önemine vur-
gu yapmıştır.44 Kur’an da güzel 
sözü, kökü sabit dalları göklerde 
olan ve her zaman yemişini ve-
ren bir ağaca, kötü söz ise göv-
desi yerden koparılmış, ayakta 
duramayan ağaca benzetmekte, 
45 tatlı sözün başa kakılan sa-
dakadan daha hayırlı olduğunu 
vurgulamaktadır.46

 Yusuf Has Hacip de dil ve onun 
eylemi olan söz hakkında ölüm-
süz açıklamalarda bulunmuş, 
insanı yücelten şeyin bilgi ve 
söz olduğunu ifade eder. Dilin 
faydası ve zararlarına vurgu ya-
parak, sözün ölümsüzlüğünü 
dile getirir; “Sen kendi selâme-
tini istiyorsan, ağzından yakışık-
sız bir söz kaçırma. Söz, bilerek 
söylenirse, bilgi sayılır; bilgisizin 
sözü kendi başını yer… Sözü çok 
söyleme, sırasında ve az söyle; 
44  Ahmet b. Hanbel, Müsned I-VI,  Beyrut, 
1978, III/198
45 Bkz. İbrahim, 24-26 
46 Bkz. Bakara, 243

binlerce söz düğümünü bu bir 
sözde çöz. İnsan söz ile yüksel-
di ve sultan oldu; çok söz başı, 
gölge gibi, yere serdi… Dilin fay-
dası çok olduğu gibi, zararı da 
çoktur; dil bâzan öğülür, bâzan 
da çok söğülür. Mademki böy-
ledir, sözü bilerek söyle; sözün 
gözsüzlere, körlere göz olsun. 
Bilgisiz insan, şüphesiz, kördür; 
ey bilgisiz, yürü; bilgiden nasip 
al. Bak, doğan ölür; ondan, eser 
olarak, söz kalır; sözünü iyi söy-
le, ölümsüz olursun.”47 

“Söz, deve burnu gibi, yularlıdır; 
o, dişi deve boynu gibi, nereye 
çekilirse, oraya gider. Sözü bi-
lerek söyleyen çok kimse var; 
benim için sözü anlayan adam 
azizdir. Bütün iyilikler bilginin 
faydasıdır; bilgi ile göğe dahi yol 
bulunur. Sen her sözünü bilgi ile 
söyle; her kesin bilgi ile büyük 
olduğunu bil.”.48 “Akıl süsü, dil, 
dil süsü, sözdür; insanın süsü, 
yüz, yüzün süsü, gözdür. İnsan 
sözünü dili ile söyler; sözü iyi 
olursa, yüzü parlar.”49

47 Kutadgu Bilig II, 24-25
48 Kutadgu Bilig II, 26
49 Kutadgu Bilig II, 39-31

Takva, Kutadgu Bilig’in hemen 
her görevde öne çıkardığı bir 
özellik olarak dikkat çekmek-
tedir. Vezirden aşçıya, danış-
mandan kapıcıya kadar devlet 
kademesinde görev alan herkes 
için takva sahibi olmanın gerek-
liğini vurgulamaktadır. Takvanın 
toplumsal hizmette önemini, 
“Takva sahibi, temiz ve dindar 
insan üşenmez, dâima başkala-
rına hizmet eder. Takva sahibi 
insan başkalarının kaygısını çe-
ker; insanların iyisi takva sahibi 
olan insandır.”50 ifadeleri ile dile 
getirmektedir.  

İslam, kelime olarak güven, barış 
ve esenlik anlamlarına gelmek-
tedir. İslam kelimesi ile aynı kök-
ten olan selamlaşma da, insan-
lar arasında güven alışverişidir. 
Bu sebeple Hz. Peygamber (sas) 
yapıldığında kardeşliğin pekişe-
ceği şey olarak selamı aramızda 
yaymamızı tavsiye etmektedir. 
Kur’an’da da verilen selamın 
daha iyisi ile karşılanması gerek-
tiği emredilmektedir51. Kutadgu 
Bilig’de selamın bu özelliklerine 
vurgu yaparak selamın nasıllığı-
nı irdelemektedir. “Selâm insa-
na selâmet yoludur; kim selâm 
verirse, karşısındakine te’minat 
vermiş olur. Selâm insan için 
emniyet ve selâmettir; selâm 
veren kimse karşısındakinin ha-
yatını emniyet altına almış olur. 
Şimdi buna benzer bir söz var-
dır, ey temiz kalpli insan, dinle. 
Selâm veren kimse insana âmân 
verir; selâmı alan kimse, selâ-
mette olur. Selâm insanı insan-
ların şerrinden korur; selâma 
mukabele eden kimse selâme-
tini te’minat altına almış olur.”52

Geleceğimiz olan gençlik içinde 
ölümsüz nasihatlarda bulun-
maktadır. Özellikle günümüz-
50 Kutadgu Bilig II, 183
51Bkz. Nisa, 86
52 Kutadgu Bilig II, 365-366
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de amaçsız bir şekilde yaşayan 
gençlerin, her zaman takip 
edebilecekleri önemli nasihat-
ler içermekte, bu nasihatleri-
ni ile aynı zamanda herkesin 
kulaklarına küpe ederek hayat 
prensibi yapabileceği ifadelerle 
açıklamaktadır. Bu nasihatlerini 
Öğdülmüşü anlatırken “Gayret 
et, doğruluk yolundan şaşma; 
gençliği heder etme, ondan fay-
dalanmasını bil. Gençliği aziz 
tut, çabuk geçer; ne kadar sıkı 
muhafaza edersen et, bir gün 
kaçar. Sende henüz gençlik kuv-
veti varken, bunu boşuna ge-
çirme; dâima tâat ve ibâdet ile 
meşgul ol. Sonra gençliğin has-
retini çeker ve peşiman olursun, 
amma son peşimanlık fayda ver-
mez; sözüm bu kadar.”53 sözleri 
ile taçlandırmaktadır. Hayatın 
düzgün devam edebilmesi için 
usul-yordam bilinmesinin ge-
rekliliğini açıklayarak, hizmet 
için törenin bilinmesine vurgu 
yapmaktadır. “Töre bilmeden, 
şaşkın-şaşkın dolaşmak, sana 
veya bana nasıl yakışır..İnsanlar 
halkın idaresini ve beylerin işini 
muayyen bir töre ve usûle göre 
yürütürler”54 sözleri ile törenin 
sosyal hayattaki önemine vurgu 
yapmaktadır. 

Sonuç olarak Yusuf Has Hacip’in 
beşeri problemleri ele alış şekli, 
bunu yaparken gösterdiği sami-
mi tavır hala gönüllere hitap et-
mekte ve insanı düşündürmek-
tedir. Bugün birçok ortaya çıkan 
problemler arasında çözüm ara-
yan insanların kendileri ile baş 
başa kalarak bu eseri okumaları 
kendilerine yeni ufuklar açacak-
tır. Doğumunun 1000. yılı içeri-
sinde olduğumuz Yusuf Has Ha-
cip’in dört kişinin şahsında sem-
bolleştirmiş olduğu Kanun-ada-
let, saadet- huzur, akıl-ilim ve 
53 Kutadgu Bilig II, 36
54 Kutadgu Bilig II, 290

akıbet ve zühd olan dört temel 
esas etrafında dile getirdikleri 
bizlere ısık tutacaktır. 

Bu ölümsüz eserde birçok sosyal 
meselenin o devirde nasıl halle-
dildiğini ibretle görebileceğimiz 
düşündürücü ve yönlendirici 
fikirler bulunmaktadır. Şair kita-
bını özellikle gençlerin elinden 
düşürmemesi gerektiğini talep 
ederek bu bilgilerin gelecekte 
hayatlarına temel ahlaki pren-
sipleri yerleştireceğine, büyük 
eserlerin insanların gönlüne 
hitaba devam ettikçe büyüklük-
lerini muhafaza edeceklerine 
inanmaktadır.55
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Kayseri’nin Hacı İkiz mahalle-
sinde yan yana iki binadan olu-
şan medrese, Gevher Nesibe 
Şifahiyesi, Kayseri Dârü’ş-şifası, 
Şifa Hatun Medresesi, Kayse-
ri Maristanı, Dârü’ş-şifa Med-
resesi, Çifte Medrese, Gıyasi-
ye, Kayseri Tıbbiyesi gibi farklı 
isimlerle anılmaktadır. Anadolu 

Selçuklular zamanında Gevher 
Nesibe hanımın vasiyeti üzeri-
ne yaptırılmıştır. Melike İsme-
tüddin Gevher Nesibe Hatun 
1204 yılında verem hastalığına 
yakalanarak Kayseri’de vefat et-
miştir. 1204’te hastane kısmının 
inşaatını başlanmış, 1206’da ise 
hizmete açılmıştır.

Sifahiyenin kurucusu İsme-
tüddin Gevher Nesibe Sultan, 
Türkiye Selçuklu sultanı II. Kılı-
çarslan’ın on bir evladından tek 
kız olanıdır. Doğum yılı bilinme-
mekle birlikte ince hastalık ve-
remden öldüğü tahmin edilen 
Gevher Nesibe Hatun’un hayatı 
halk arasında dilden dile aktarı-
larak bu günlere gelmiştir. Riva-
yetlerin ilkine göre sarayın baş 
sipahisine âşık olmuş, onunla 
evlenmek istemiştir. Ancak bu 
evliliğe Gevher Nesibe Hatun’un 
ağabeyi, Anadolu Selçuklu Sul-

Fehmi GÜNDÜZ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Müzesi Müdürü

SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ / KAYSERİ

Kayseri Gevher Nesibe
Dârü’ş-şifası ve Tıp Medresesi

https://tr.wikipedia.org/wiki/Verem
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kayseri


İpek Yolu Medeniyetleri105

tanı I. Gıyasseddin Keyhüsrev 
razı olmamış, Saray Baş Sipahi-
sini yanına çağırarak kendisini 
bir savaşa göndereceğini galip 
olarak dönerse kendisine çok 
değerli kıymet biçemediği kar-
deşini vereceğini söylemiş, bu-
nun üzerine Sipahi savaşa gider 
ve savaşta ağır yaralanır ve bir 
süre sonra da sipahiden şehit 
olduğu haberi gelir. Bu habe-
ri duyan Gevher Nesibe Sultan 
üzüntüsünden hastalanır, ölüm 
döşeğindeyken ağabeyi Gıya-
seddin yanına gelir af diler ve içi 
kan ağlayarak son isteğini sorar, 
Gevher Nesibe: “ Ben devasız bir 
derde düştüm, kurtulmama im-
kân yok. Hiçbir hekim derdime 
çare bulamadı, ben artık ahiret 
yolcusuyum. Son isteğim benim 
malvarlığımla benim adıma bir 
dârü’ş-şifa yaptır. Bu dârü’ş-şi-
fada bir yandan dertlilere şifa 
verilirken bir yandan da devası 
olmayan dertlere hem kılıç yara-
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sına hem de gönül yarasına şifa 
aransın Bu dârü’ş-şifada ünlü 
hekimler ve cerrahlar yetişsin. 
Burada hiç kimseden bir kuruş 
para alınmasın. Burası benim 
adıma bir vakıf olsun.” der ve 
hayata gözlerini yumar. Ağabeyi 
kardeşinden kalanların üzerine 
bir o kadar da kendisi koyar ve 
1206 tarihinde bu külliye hizme-
te girer. Şifahiyede, Gevher Ne-
sibe Sultan’ın vasiyeti üzerine 
tedavi gören hastalardan ücret 
alınmaz.

İkinci rivayete göre bir ara cep-
heden öyle yaralı gelir kşi sara-
yın koridorları revire dönmüş-
tür. Gazilerin çoğu hekim yüzü 
göremeden  acılar içinde şehit 

düşmüştür. Elbiseleri ile defne-
dilirler. Nefisler sayılıdır ancak 
hekimler ızdırap dindirmenin 
kırk yolunu bilirler. Bu duru-
mu gören Gevher Nesibe Sul-
tan sabahlara kadar uyuyamaz 
kahrolur. Saray koridorlarında; 
“Neden derde deva hekimleri-
miz yok bin derde deva bulan 
tabiplerimiz nerede?” diyerek 
kendini hırpalar. Anadolu Sel-
çuklu Sultanı Gıyaseddin Key-
hüsrev’in huzuruna çıkarak ne 
kadar takısı varsa hepsini ağabe-
yinin ayaklarının yanına bırakır 
göz yaşlarıyla saraydaki durumu 
sesindeki titrek ve üzgün bir ifa-
deyle anlatarak “ağabey ben bir 
şifahane yaptırmak istiyorum”  
der. Gıyaseddin Keyhüsrev çok 

duygulanır kardeşinin bıraktığı 
mücevherlerin üzerine binlerce 
altın ekleyerek Anadolu’nun en 
kapsamlı şifahanesinin yapılma-
sı emrini verir. Şifahane, dönem 
ve kış şartları dikkate alındığın-
da 2 sene gibi kısa bir sürede 
ivedilikle tamamlanarak hizme-
te girer.

Avrupa’da 500 yıl öncesinde Akıl 
hastaları türlü işkenceler maruz 
bırakılarak (İngiltere Bedlam 
Hastanesi) ilmi olmayan ge-
rekçelerle çoğu zaman diri diri 
yakılarak öldürülürken; günü-
müzden 810 yıl öncesinde Ana-
dolu’da akıl hastalarının tedavi 
edildiği, Müslim-Gayrımüslim 
ayrımı yapılmadan ve kimseden 
ücret talep edilmeden herkesin 
tedavi gördüğü Tıp eğitimi dahi 
verilen, hastalıkları ilmi yöntem-
lerle tedavi eden bir hastane 
halka hizmet vermekteydi. Akıl 
hastaları aydınlık hücrelerde 
ağırlanır, özel dehlizlerden su, 
kuş ve müzik sesleri yollanır ve 
akıl hastaları tedavi edilir. Türk-
lerde akıl hastalıklarının ilk defa 
müzikle tedavilerinin Selçuklu-
lar devrinde Gevher Nesibe Şi-
fahanesinde başlatıldığı gerçeği 
ortaya çıkarılmıştır. Bununla bir-
likte araştırma kazılarında kapı 
altlıklarından çıkan su künkleri 
(Selçuklu Müzesinde Sergilen-
mektedir) hamamdaki sıcak su-
ların aynı zamanda ısınmak için 
de kullanıldığını göstermektedir.

Mimari bakıldığında, dört ey-
vanlı plan şeması iki bölümde 
de uygulanan günümüze kadar 
ulaşan tek ve en eski yapı ör-
neğidir. Avrupa’da bu tip ikiz 
yapıların mimari örnekleri 1334 
Floransa’da ve 1457 Milano’ da 
yapılmıştır.
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21 Şubat 2014 yılında Kayseri 
Büyükşehir bünyesinde, Mimar 
Sinan Parkı içerisindeki Gevher 
Nesibe Medresesi Selçuklu Uy-
garlığı Müzesi ismiyle açılmış ve 
Şubat 2017 tarihine kadar 300 

belirtilen “Lâ ikrâhe fi’d din” 
”dinde zorlama yoktur” ifadesi 
yer almaktadır. Bu söz ile bu dâ-
rüşşifada her hangi bir din, mez-
hep, kadın–erkek, zengin–fakir, 
Müslim–Gayrimüslim ayrımı ya-
pılmaksızın eşit muamele edildi-
ğinin ispatı olarak gösterilmek-
tedir. Yapılan onarımlar sırasın-
da bulunan kemiklerden Gevher 

Gevher Nesibe Külliyesi Taç Kapısı Üzerinde bulunan Mermerden Kitabesi

bin ziyaretçi ağırlamıştır. İçeri-
sinde Medrese, Şifahane, Bi-
marhane (akıl hastaları bölümü) 
Mescidi ve Hamamı bulunan 
2800 m2 lik bir külliye olarak 
Osmanlı Devleti’nin son dönem-

Nesibe Hatun’un mezarının bu-
rada olduğu büyük oranda doğ-
rulanmıştır. Evlenemeden genç 
yaşta vefat eden Gevher Nesibe 
Hatun’un bu mezarını sembolize 
eden küçük bir mezar, Kümbetin 
alt kısmına yapılmıştır. 

Selçuklu Medeniyetinin en na-
dide eserlerinden olan Gevher 

lerine “1890” kadar hizmet ver-
miştir. Taç kapısının üzerindeki 
iki satırlık Arapça kitabesinde; 

Kılıçarslan’ın oğlu, dinin ve dün-
yanın koruyucusu büyük Sultan 
Keyhüsrev zamanında “zamanı 
daim olsun” Kılıçarslan’ın kızı, 
din ve dünyanın ismeti Melike 
Gevher Nesibe’nin “Allah sizin 
için onu razı kılsın” vasiyeti üze-
rine 602 “1205-1206” yılında bu 
hastanenin inşasına ittifak etti.” 
İfadesi geçmektedir.

Medrese’nin doğusunda Gev-
her Nesibe Hatun’un kümbeti 
bulunmaktadır. Kümbet; iki kat-
lı, sekizgen planlı, piramidal kü-
lah ile örtülüdür. Kümbetin Kü-
lahının hemen altında taş üzeri 
kabartma yazı ile Besmele ve 
Bakara Suresinin 255. Ayeti olan 
“Ayet’el Kürsi” bulunmaktadır. 
Tarihçiler bu Ayetin sonunda 
bulunan ve özellikle eklendiği 

Nesibe “Çifte Medrese” günü-
müze kadar bazı tadilat ve ona-
rımlar görmüştür. İlk onarımı 
1669 yılında Vakıf Mütevellisi 
İsmail Efendi tarafından başlatıl-
mış ancak vefat etmesi sebebiy-
le Mimar Ömer Beşe tarafından 
tamamlanmışsa da esaslı tadilat 
1899 yılında yapılmıştır. 

Bir Medeniyet Tekrar Canlanıyor
Gevher Nesibe (Selçuklu Müzesi)
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Şifahanenin Taç Kapısı 1942 
yılında Maarif Vekilliği 1955-
1956’da ise yine Maarif Vekaleti 
“Milli Eğitim Bakanlığı” tarafın-
dan onarılmıştır. 1960 yılında 
Müzeler ve Eski Eserler Genel 
Müdürlüğü bünyesinde röleve 
bürosunda “Anadolu Selçuklu 
Mimari Anıtları üzerine çalışma-
ları kapsamında” Arkeolog Mah-
mut Akok yönetiminde Selçuklu 
mimarisine uygun şekilde ona-
rımları yaptırılmıştır. Ne yazık ki 
bu onarımlar esnasında yapının 
%65 oranında varlığını yitirdiği 
tespit edilmiştir. 1969 yılında 
Hacettepe Üniversitesi’nin bir 
kolu olarak hizmete açılmış Prof. 
Dr. Süheyl Ünver, Prof. Dr. Ali 
Saim Ülgen, Prof. Dr. Ayşe Afet 
İnan ve Prof. Dr. Feridun Na-
fiz Uzluk’un gayretleri ile tamir 
edilmiştir. 

1980 yılında ise Erciyes Üniver-
sitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Ahmet Hulusi Köker ile Prof. 
Dr. Hüseyin Sipahioğlu’nun uğ-
raşları sonucunda onarılarak 
1982 tarihinde Tıp tarihi Müzesi 
olarak hizmete açılmıştır. 1991 
tarihinde bazı ilavelerde bulu-

nulmuş 2006 ve 2007 yıllarında 
Erciyes Üniversitesi ve Vakıflar 
Kayseri Bölge Müdürlüğü bün-
yesinde daha detaylı çalışmalar 
yapılmıştır. 2010 yılında Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi ve Va-
kıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü 
arasında imzalanan protokol ile 
“Selçuklu Uygarlığı Müzesi” ne 
dönüştürülmek üzere 10 yıllığı-
na kiralanmıştır. Kayseri Büyük-
şehir Belediyesince 4 yıllık çatı 
elektrik teşhir tanzim ve Eser 
projeleri sonucunda 21 Şubat 
2014 tarihinde hizmete açılmış-
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tır. Uzmanlar tarafından yapılan 
kontrolde 2800 m2 lik alanın ne-
redeyse tamamında akmalar ve 
rutubet mevcuttu. Elektrik aksa-
mının ise tamamı beyaz elektrik 
kanalları ile duvarlardan geç-
mekte hem tarihi yapıya zarar 
vermekte hem de yapının doğal 
dokusunu bozmakta idi. Yer Uy-
gulaması ise Parke ve Camdan 
oluşmakta bu da zemindeki ta-
şın nefes almasını önlemekte 
nemlenmesine ve yosun tutma-
sına sebep olmaktaydı.

İlk olarak yapıyı kurtarmak adı-
na çatıdaki akmaları önlemek 
üzere detaylı bir çalışma yapıldı. 
Çatının kurşunla kaplanmasına 
karar verildi. Elektrik tesisatının 
tamamı çatıda yükseltilmiş ah-
şap içerisinden geçirilerek EMT 
demir profiller ile odalara akta-
rıldı. Bu ahşap kaplamanın üze-
rine kurşun kaplatılarak akma 
da önlenmiştir. Böylece hem ak-
malar önlenmiş hem de elektrik 
sisteminden oluşan görüntü kir-
liliği ortadan kalkmıştır.

 Daha sonra teşhir ve tanzim 
çalışmaları sonuçlanmış ve 579 
eser ve 75 sikke ile önemli bir 
Selçuklu Dönemi envanteri uz-
man personel tarafından ince-
lenerek müze teşhirine dâhil 
edilmiştir. Selçuklu Dönemini 
kapsayan ve bir senaryo dahi-

linde sergilenen bu eserler içe-
risinde Pişmiş Topraktan; Tabak-
lar, Çanaklar, Kaseler, Kandiller, 
Maşrapalar, Çömlekler, Vazolar, 
Koku Kapları, Cam eşyalar, Taş 
ve Mermerden mezar taşları, 
Metal eserler ise; Taslar, Kaplar, 
Kaseler, Kazanlar, Lengerler, Ha-
vanlar, Kandiller, Buhurdanlar, 
Şamdanlar, Yağdanlıklar, Tepsi-
ler, Testiler, Sürahiler, Ağırlıklar, 
Kilitler, Tutamaklar, Kemer To-
kaları, Amuletler, Aynalar, Bile-
zikler, Yüzükler, Zihgirler (Okçu 
Yüzükleri), Figürinler, Objeler 
ve Sikkeler sergilenmektedir. 
Bununla birlikte Arkeoloji Mü-
zesi’nden 75 eser ve 90 sikke ile 
sergiye dâhil edilmiştir. Hiç vakit 
kaybetmeden süreli sergilere 
de ağırlık verilmiştir. Kayseri’de 

Ticaret “Kültepe’den Selçuklu-
ya“ Anadolu’da Ticaret “Terazi 
Ağırlıkları ve Tartı Aletleri” ol-
mak üzere iki büyük süreli ser-
gide toplamda 600’e yakın eser  
sergilenmektedir. Bu eserler 
tartı ve ağırlık malzemeleri olup 
M.Ö. 3000 ile M.S. 1300 yılları 
arasını kapsamaktadır. Selçuklu 
Müzesi’nde etkivizyon, holog-
ram,  etkileşimli masa, mimari 
eserler inceleme sistemi, sanal 
kıyafet, sihirli duvar ilaç yapımı, 
animasyonlar, geçmişten günü-
müze eser inceleme sistemleri, 
etkileşimli harita ve zaman çizel-
gesi gibi birçok dijital uygulama 
mevcuttur. Müzede 1 adet açık 
kafeterya, 1 adet müze mağaza-
sı ve çocuk eğitim faaliyetlerinin 
yapıldığı 1 adet atölye ve eğitim 
sınıfı da vardır. 

Müze Pazartesi günleri ve Dini 
Bayramların ilk günleri dışında-
ki tüm günler açıktır. Müzede 1 
yönetici, 1 Sanat Tarihçi, 1 Eğit-
men, 2 Rehber, 4 Güvenlik, 1 Te-
mizlik Personeli, 1 Teknik Perso-
nel, 1 Müze Mağazası personeli 
hizmet vermektedir.         
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Birçok medeniyete ev sa-
hipliği yapmış olan Dic-

le Havzasında yer alan kültür 
varlıkları, proje ödeneğinden 
sağlanan katkılarla Cumhuriye-
timizin kuruluşundan bu yana 
benzeri görülmemiş bir çalış-
ma sayesinde gün ışığına çıka-
rılmaktadır. Bu kültür varlıkları, 
yürütülen proje çalışmaları 
kapsamında tasarlanan Arkeo-
park Konsepti ve belirlenen 
Kültürel Park ile Müze alanında 
sergilenecektir.

Tamamlanma aşamasına gelen 
Ilısu Barajı ve HES Projesi göl 

alanı içerisinde kalan ve kültü-
rel mirasımızın gelecek nesillere 
aktarılması anlayışı çerçevesin-
de DSİ Genel Müdürlüğümüz ta-
rafından gerçekleştirilen büyük 
bir proje kapsamında Akkoyunlu 
hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu 
için yaptırdığı Zeynel Bey Türbe-
si güvenli bir şekilde ve dünyaya 
örnek olabilecek bir çalışma ile 
yeni konumuna taşındı.

Zeynel Bey Türbesi’nin taşıması 
ile ilgili olarak literatürdeki tüm 
kaynaklar araştırılmış ve tüm 
metotlar incelenmiştir. Ulusal 
ve uluslararası uzman - akade-

misyenler ile birlikte gerçekleş-
tirilen bu çalışmalar ile Zeynel 
Bey Türbesi’nin bütüncül olarak 
taşınabileceği teyit edilmiş ve 
bu doğrultuda taşıma işlemleri 
yürütülmüştür.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Yüksek Kurulu’nun halen 
yürürlükte olan 36 sayılı “Baraj 
Alanlarından Etkilenen Taşın-
maz Kültür Varlıklarının Korun-
ması” hususundaki ilke kararı 
gereğince tüm çalışmalar, Bilim 
Komisyonları görüşleri doğrul-
tusunda ve denetiminde sür-
dürülen çalışmalar ilgili Kültür 

Ergün ÜZÜCEK
DSİ Genel Müdür Yardımcısı

540 YILLIK MİRASIN 
GEÇMİŞTEN GELECEĞE YOLCULUĞU



İpek Yolu Medeniyetleri111

Varlıklarını Koruma Bölge Kuru-
lu’nun onayını takiben gerçek-
leştirilmektedir.

Öncelikle yapının yıllar içerisin-
de almış olduğu hasarlar tespit 
edildi. Daha önceki dönemlerde 
yapılan restorasyon çalışmaları 
sırasında yapıya uygulanan tüm 
müdahaleler ayrı ayrı ele alın-
dı. Bu bilgiler ışığında ilk olarak 
yapının restorasyon ilkeleri doğ-
rultusunda güçlendirme çalış-
maları gerçekleştirildi.

Taşıma için yaklaşık 2 km uzun-
luğunda bir taşıma yolu inşa 
edildi. Türbe bu özel yolda, 
SPMT (Self Propelled Moduler 
Transporter-Kendinden Tahrik-
li Modüler Taşıyıcı) adı verilen 
araçlar ile taşındı. Zeynel Bey 
Türbesi ve taşıma esnasında 
kurulacak ek düzeneğin mak-
simum ağırlığı toplamda 1150 
tondu. Bu ağırlığın 5 adet SPMT 
ile rahatça taşınabileceği öngö-
rülse de taşıma ile ilgili riskleri 

en aza indirmek maksadıyla Tür-
benin nihai taşınması öncesinde 
taşıma yolu Zeynel Bey Türbe-
si’nden yaklaşık % 40 daha ağır 
bir yük ile ve 8 adet SPMT kulla-
nılarak test edildi.

Taşıma için Türbede sırasıyla 30 
cm kalınlığında kaldırma temeli 
inşa edildi, 28 adet, 50 cm ça-
pında kaldırma delikleri açıldı, 
özel harç ile doldurulma işlemi 
tamamlandı ve 44 adet hidrolik 

kaldırma krikolarının ayakları ta-
mamlandı. 90 cm yüksekliğinde 
kaldırma plağı inşa edilerek 8 
adet art germe işlemi uygulandı.  
8 adet sismik deprem izolatörlü 
yeni temel ve indirme platformu 
inşa edildi.

Daha sonra Türbenin içten ke-
sim işlemi yapıldı, hidrolik kri-
kolara yük verilerek ilk aşamada 
türbe 2 cm kaldırılarak mevcut 
temeliyle bağlantısı kesildi.
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Türbe 150 cm kaldırıldı ve SPMT 
Türbenin altına girerek taşıma 
işlemine hazır hale getirildi. Ta-
şıma esnasında Türbe üzerine, 
SPMT’lerin hareketini ölçen iv-
meölçerler yerleştirildi. Bu sen-
sörler, SPMT’lerin kumanda mo-
dülü ile birlikte sadece bu yapı 
için hazırlanan özel bir bilgisayar 
programı ile entegre edildi ve 
birlikte çalıştırıldı. Bu şekilde ya-
pının en ufak bir hasar almadan 
tamamen güvenli olarak yeni 
yerine taşınması hedeflendi. 

Toplamda 192 tekerlekten olu-
şan 8 adet SPMT ile mevcut ye-
rinden 64 m üst kota yaklaşık 2 
km’lik mesafeye taşıma işi arala-
rında DSİ Genel Müdürü Murat 

ACU’nun da bulunduğu üst dü-
zey yetkililer, taşıma işleminde 
görev alan personel, güvenlik 
görevlileri, çok sayıda gazeteci 
ve vatandaşlardan oluşan yoğun 
bir kalabalıkla birlikte 12 Mayıs 
sabahı saat 07.45’de başladı, 
4 saat süren taşıma işlemi bo-
yunca hassas cihazlarla yapılan 
gözlemler neticesinde, türbe 
herhangi bir hasar almadan ba-
şarıyla yeni yerine taşındı.

Türbe yaklaşık 2 kilometrelik 
yolculuğun ardından yeni ye-
rindeki konumuna getirildikten 
sonra yapının altındaki SPMT’le-
rin çıkartılabilmesi ve yapının 
yeni temeline oturtulabilmesi 
için yapının kaldırılmasında kul-

lanılan sütun ve krikolardan tek-
rar yararlanıldı. Türbenin yükü 
44 adet sütunun üzerindeki her 
biri 50 ton kapasiteli krikoya 
verildikten sonra yapının altın-
daki SPMT’ler çıkarıldı ve yapı-
nın yeni temeline sorunsuz bir 
şekilde indirilmesi çalışmaları 
tamamlandı. 

Türbenin yeni yerine yerleşti-
rilmesi işlemi ise Orman ve Su 
İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel 
EROĞLU ile Kültür ve Turizm 
Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI’nın 
da katıldığı Ankara’da DSİ Genel 
Müdürlüğü Konferans Salonun-
da düzenlenen programla 15 
Mayıs 2017 tarihinde gerçek-
leştirildi. Ankara’daki programa 
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katılan misafirler için Batman’a 
canlı bağlantı gerçekleştirilerek 
türbenin yeni yerine oturtulma-
sı işlemi takip edildi.

DSİ tarafından gerçekleştirilen 
taşıma işlemi ile 1100 ton ağırlı-
ğındaki 540 yıllık tarihi türbenin 
2 kilometrelik yolculuğu ulusal 
ve uluslararası tüm kamuoyu ta-
rafından soluksuz takip edildi ve 
ilk kez bu kadar eski bir yapının 
böylesine dev bir proje ile taşın-
masına tanıklık edilmiş oldu. 

Bu taşıma işlemi hem tarihî ve 
kültürel varlıklara verilen değe-
rin bir göstergesi hem de dünya 
çapında bir mühendislik başarısı 
olarak kayıtlara geçti.

Ilısu Barajı ile tarih canlanacak, 
Hasankeyf’te geçmişten ge-
leceğe aktarılacak muhteşem 
bir miras bırakılacaktır. Hasan-

keyf’in abidevi mimari özelliği 
açısından zengin tarihi yapısı 
şehre Müze – Şehir özelliği ka-
zandıracaktır. Yeni Hasankeyf 
kültür ve turizmin cazibe mer-
kezi haline gelecektir.

Diğer taraftan Zeynel Bey Türbe-
si gibi gelecek nesillere aktarıl-
ması için büyük ölçekli projeler 
geliştirilen 8 tarihi ve kültürel 

varlık daha bulunuyor. Yamaç 
Külliyesi, Er Rızk Camii, Artuklu 
Hamamı, Süleyman Han Camii, 
Koç Camii, Kızlar Camii, Orta 
Kapı ve İmam Abdullah Zaviyesi 
de bütüncül olarak ve / veya mi-
mari unsurları taşınarak Arkeo-
park Park alanında Hasankeyf’in 
zengin tarihi ve kültürel mirası 
yeniden yaşatılacaktır.
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Karadeniz kıyılarının zümrüt 
kenti Trabzon’un kuruluşu 

M.Ö. 2000’li yıllara kadar uzan-
maktadır. Kurucularının kimler 
olduğu hakkında kesin bilgi yok-
tur. Ancak Kafkaslar üzerinden 
gelen Orta Asya kökenli Türk 
kavimlerce kurulduğu yönünde 
görüşler mevcuttur. Kentin adı-
na ilk kez Ksenephon’un Ana-

basis adlı eserinde “Trapezus” 
olarak rastlanmaktadır. Bu adı 
eski kent merkezi olan Orta ve 
Yukarı Hisar mevkiinin, masa 
formunu anımsatan bir yapıya 
sahip olmasından aldığı belir-
tilmektedir. Avrupa ile Asya’nın 
İpekyolu üzerindeki en önemli 
irtibat noktasında bulunan Trab-
zon, bu öneminden dolayı tarih 
boyunca birçok uygarlığa ev sa-
hipliği yapmıştır. Tarihin en eski 
çağlarından beri insanoğlunu 
barındırmış olan bu güzel kent 
öykülerle, türkülerle dolu zen-
gin bir kültürel mirasa sahiptir. 
Tarihsel süreçte kentin; Milet-

ler, Persler, Romalılar, Bizanslılar 
ve Komnesos’ların egemenliği 
altına girdiği bilinmektedir. 13. 
yüzyılın başlarında kurulup 250 
yılı aşkın bir süre hüküm süren 
Trabzon Komnesos Prensliği 26 
Ekim 1461 yılında Fatih Sultan 
Mehmet’in Trabzon’u fethiyle 
sona ermiştir. Müzeler, manas-
tırlar, camiler, türbeler, hanlar, 
hamamlar, bedesten ve kenti 
çevreleyen surlar, sivil mimarı 
örnekleri ve çarşılar kentin ta-
rihi dokusuna bir nakış gibi iş-
lenmiştir. Doğunun bu gizemli 
kenti çok sayıda yerli ve yabancı 
gezginler tarafından ziyaret edi-

Trabzon Valiliği / İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TRABZON 
İPEKYOLUNDA TARİH VE KÜLTÜR ŞEHRİ
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lerek adından övgü ile söz et-
tirmiş, ünlü seyyah Marko Polo 
ve Evliya Çelebi’nin anılarına da 
konu olmuştur. Batılıların “muh-
teşem” diye adlandırdıkları Os-
manlı Padişahı Kanuni Sultan 
Süleyman’ın doğup büyüdüğü 
ve 15 yaşına kadar yaşadığı 
kentte, Roma, Bizans ve Osman-
lı döneminden günümüze ula-
şan pek çok tarihsel anıt vardır.

Bir şehzadeler kenti olan Trab-
zon’da Yavuz Sultan Selim 22 
yıl valilik yapmıştır. Mustafa Ke-
mal Atatürk üç kez ziyaret ettiği 
Trabzon’da Atatürk Köşkünde 
malvarlığını millete bağışladığı-
nı açıklamıştır. Tarihi ve kültü-
rel değerlerin yanı sıra, gölleri, 
akarsuları, dağları, yaylaları ken-
ti ayrıcalıklı yapan başlıca doğal 
güzelliklerdir. Bol yağışlı iklimin 
sunduğu doğal güzelliklerin ya-
nında, insan elinden çıkan na-
dide eserler görenlerin hayran-
lıklarını kazanacak niteliktedir. 
Gümüş ve altının Trabzon’lu 
zenaatkârların elinde nakışa dö-
nüştüğü kazazlık ve hasır bilezik 
ürünleriyle, horonu, kemençesi 
ve diğer folklorik unsurlar Trab-

zon’un dünya tanıtımında baş-
lıca simgelerdir. Doğal konumu 
ve sunduğu diğer imkanlar ile 
her mevsim gezilip görülmeye 
değer Trabzon; tarihi eserleriy-
le, yeşilin her tonunu sergile-
yen bitki örtüsü ile kıymetli bir 
hazine gibidir. Tarımsal ürün-
lerimizin başında gelen, fındık, 
çay ve mısır yöre ekonomisine 
önemli katkılar sağlamaktadır. 
Adına şiirler yazılmış hamsinin 
kent mutfağında özel bir yeri 
vardır. Dillere destan Trabzon 
tereyağı ile peyniri ve mısır unu 

karışımı ile yapılan kuymak yöre 
mutfağındaki özgün yerini hala 
korumaktadır. Son yıllarda al-
ternatif tarım ürünlerinin eko-
nomiye kazandırılması çalışma-
ları sürdürülmektedir. Trabzon 
hurması, ay üzümü (Vaccinium), 
kivi v.b. ürünler bunlara örnek 
gösterilebilir. Uluslararası tica-
ret merkezi olarak artan önemi 
ile Kafkasya, Orta Asya ve batı 
arasında bir köprü görevi gören 
Trabzon, Ortadoğu ve Bağımsız 
Devletler Topluluğu ile gelişen 
ticarette önemli bir rol oyna-
maktadır. Üniversitesi, modern 
limanı, uluslararası hava limanı, 
serbest bölgesi ve turizm potan-
siyeli ile aydın ve başarılı bir ge-
leceğe doğru ilerlemektedir.

Yayla Turizmi: Yayla Turizmini 
geliştirmek, özel sektörü teşvik 
etmek ve  öncü örnek olmak 
amacıyla İlimiz Özel İdare ma-
rifeti ile biri Hıdırnebi Yaylası’n-
da diğeri Kayabaşı Yaylası’nda 
olmak üzere 2 adet Yayla Kent 
inşa edilmiş ve  özel sektöre 
kiralanarak turizmin hizmeti-
ne sunulmuştur. Bir diğer yayla 
kentin  ise Haçka Yaylası Savan-
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doz Mevkiinde yapımı devam 
etmekte olup, çevre düzenle-
mesi aşamasına gelmiştir. Son 
yıllarda İlimizde özel sektör ta-
rafından yaptırılarak turizme 
açılan birçok turistik yayla tesisi 
mevcuttur.

Kültür Turizmi: Trabzon’un 
önemli bir tarih kenti olduğu ve 
buna paralel olarak çok sayıda 
kültür varlığını bünyesinde ba-
rındırdığı kuşkusuzdur. Bu özelli-
ği Trabzon’u bölge illeri arasında 
ayrıcalıklı kılmaktadır. İl dahilin-
de kentsel, doğal, arkeolojik sit 
alanı olmak üzere toplam 25 
adet sit alanı bulunmaktadır. 
Kent dahilinde toplam  983 adet 
tescilli taşınmaz kültür varlığı 
mevcuttur.

Bunlar arasında  Sumela Manas-
tırı başta olmak üzere Ayasofya 
Müzesi, Kızlar Manastırı, Kuştul 
ve Vazeleon Manastırı gibi Bi-
zans dönemi yapılarının yanında 
Gülbaharhatun Camii, İskender-
paşa Camii, Cephanelik, Trabzon 
Müzesi ve Atatürk Köşkü gibi 
Osmanlı dönemi eserleri başlı-
calarıdır.

Trabzon turizminin önemli bir 
ayağını oluşturan kültür turiz-
mi sayesinde kente önemli bir 
turist girdisi sağlanmaktadır.
Trabzon kentinin tarihi ve kül-
türel dokusunu ortaya çıkarmak 
üzere uzun zamandan beri ko-
nuşulan ve tartışılan iki proje 
uygulamaya başlandı. Bunlar-
dan biri Ortahisar Mahallesi 

“Turistik Amaçlı Özel Planlama 
Alanı” projesidir. Trabzon ken-
tinin kurulduğu yer olan ve ta-
rihi dokusu nedeniyle kentsel 
sit alanı olarak tescillenen Or-
tahisar Mahallesinde Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca kamulaştı-
rılan 10 bin m2’lik alan, “Turis-
tik Amaçlı Özel Planlama Alanı” 
olarak yeniden fonksiyonlandı-
rılmak üzere çevre düzenlemesi 
ve restorasyon projeleri ihalesi 
yapılmıştır.

Bu alan üzerinde, Etnografik 
Müze ile birlikte Kanuni Evi, 
Anfora Müzesi, yöresel el sa-
natlarının yapım ve satışının 
yer aldığı mekanlar ile Trabzon 
mutfak kültürünün tanıtımına 
yönelik mekanlara projede yer 
verilmiştir.İkinci önemli proje 
ise, Zağnos ve Tabakhane Vadi-
leri Kentsel Dönüşüm projesidir. 
Eski kent merkezi olan Ortahisar 
Mahallesi’nin iki yanından ge-
çen derin vadilerdeki yapılaş-
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manın tamamen kaldırılarak ye-
niden tarihsel konumuna uygun 
şekilde yeşillendirilmesi amaç-
lanmaktadır. Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresince yürütülen pro-
je tamamlandığında kentin imajı 
değişecek ve turizm potansiyeli 
de artacaktır.Ayrıca, Trabzon 
Ayasofya Müzesi ve çevresi 2. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan 
edilerek Bakanlığımızca 2004 
yılında takas programına alın-
mıştır. Takas işlemleri sırasında 
mülkiyetlerin çok hisseli olma-
sından dolayı bir takım sorunlar 
yaşanmaktadır. Bu nedenle ta-
kas işlemi yerine bu alanın ka-
mulaştırma yolu ile Bakanlığımı-
za kazandırılması uygun mütala 
edilmektedir. 

İş Turizmi : Bölgesel ticaret ve 
sanayi  merkezi  olan Trabzon 
kentine civar ve uzak  merkez-
lerden gelenler toplam turizm  
faaliyetleri içinde önemli bir yer 
tutar. Gelecekte ülke ve bölge-
deki  kalkınmaya  paralel olarak 
iş turizminin de gelişmesi bek-
lenmektedir.

Sağlık Turizmi: Trabzon İlinde 
kaplıca kaynağı bulunmamak-

tadır. Buna karşın çok yerde 
maden suları ve şifalı sular mev-
cuttur. Bazı hastalıklara iyi gel-
diği bilinen bu maden sularının 
bir kısmı şişelenerek piyasaya 
sürülmektedir.Kisarna maden 
suyu, il merkezinin yaklaşık 8 km 
güneyindeki Bengisu (Kisarna) 
köyündedir. Hadipazarı Maden 
Suyu, Çaykara İlçesi Şahinkaya 
Köyündedir. Acısu diye bilinen 
şifalı sular; Araklı İlçesi Bere-
ketli Köyünde, Akçaabat İlçesi 
Acısu (Koryana) Köyünde, yine 
Akçaabat İlçesi Uçarsu (Kokana) 

Köyünde, Maçka İlçesi Akarsu 
Köyünde, Şalpazarı İlçesi Do-
ğansu Köyünde, Tonya İlçesi Bi-
çinlik Köyünde, Vakfıkebir İlçesi 
Rıdvanlı Köyünde, Yomra İlçesi 
İkisu Köyünde bulunmaktadır. 
İlimizde KTÜ Tıp Fakültesi Farabi 
Hastanesinin bulunması, çevre 
illerden buraya tedavi  için  ge-
lenlerin  sayısını arttırmaktadır.

Kongre Turizmi: İlimizde bulu-
nan ve çevre illerdeki okulları  
ile  de büyük bir potansiyel oluş-
turan Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi  (KTÜ)  İlimiz  ve  Bölgede  
yarattığı  hareketliliğin yanı sıra 
çeşitli kongre, panel, sempoz-
yum ve spor  müsabakalarına  
ev sahipliği yaparak bu daldaki 
turizmde de her geçen gün artış 
meydana getirmektedir. Kong-
re turizmi için gerekli olan her 
türlü tesis ve donanım İlimizde 
faaliyetini sürdüren çok yıldızlı 
otellerde mevcuttur.

Spor Turizmi: İl’de mevcut bulu-
nan spor tesisleri büyük bir spor 
aktivitesi yaratmaktadır.  Futbol 
en popüler spor kolu olup, tanı-
tımda önemli rol oynamaktadır. 
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Birinci Ligde  Trabzonspor, İkin-
ci Lig A Kategorisinde Akçaabat 
Sebatspor, Üçüncü Ligde Trab-
zon Telekom, Değirmendere ve 
Of Spor takımları İlimiz spor tu-
rizminin gelişmesindeki önemli 
etkenleri arasındadır.

Karavan Turizmi: Trabzon sahil 
şeridinde yer alan Beşikdüzü, 
Akçaabat, Araklı, Çamburnu, 
Sera Gölü gibi yerleşimlerde ve 
Uzungöl, Hıdırnebi Yaylası, Ka-
yabaşı Yaylası, Hamsiköy gibi 
yüksek plato yerleşimlerinde 
karavan turizmi yapılabilecek 
imkanlar mevcuttur. Yol stan-
dartlarının yükseltilmesi kara-
van turizminin gelişmesinde 
önemli bir ivme olacaktır

Gençlik Turizmi: Daha çok batı 
bölgelerinde organize edilen bu 
turizm  türünün,  okulların  ta-
til dönemlerinde yatılı okulların 
konaklama imkanlarının da kul-
lanılarak  İlimizde  gelişmesinde  
yarar görülmektedir. Yaylalar; 
yürüyüş turları,  yaban  hayatı 
ve doğayı seven pek çok gencin 
ilgisini  çekmektedir.

Deniz Turizmi: Yaklaşık 115 
km’lik kıyı şeridine sahip olan 
Trabzon, güneşli günlerin azlı-
ğı ve bol  yağışlı iklim nedeniy-
le, deniz turizminden umulan 
gelişmeyi sağlayamamıştır.Son 
yıllarda yapımı devam eden 
Sarp-Samsun karayolu nede-
niyle, Karadeniz kıyı bandının 
önemli bir kısmına dolgu yapıl-
maktadır. Bu dolgu çalışmaları , 
kıyılardaki doğal alanları olum-
suz etkilemektedir. Böylece, 
kısmen de olsa olabilecek deniz 
turizmi olumsuz yönde etkilen-
mektedir. Bu olumsuzluklara 

rağmen, Of  İlçesinin doğusunda 
yer yer denize girilecek alanlar 
bulunmaktadır. İl merkezinin 
batısında ise, Akçaabat İlçesinin 
Mersin Beldesinde ve Beşikdüzü 
İlçesinin batısındaki kıyı boyun-
da denize girilebilecek yerler 
vardır. Belirtilen bu yerlerde az 
sayıda da plaj bulunmaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgesinin 
merkezi konumunda olan Trab-
zon’da, deniz turizmi için önemli 
bir adım atılmıştır. İl merkezinin 
yaklaşık 6 km doğusunda bir yat 
limanı yapılmıştır. Trabzonspor 
Tesislerinin hemen yanında ya-
pılan bu marina, yüksek kapasi-
tede yat barındıracak büyüklük-
tedir.

**

Tarihin her döneminde önemli 
bir kent olma özelliğini sürdüren 
Trabzon tarihi, doğası, kültürel 
zenginliği ve girişimci insanıyla 
her alanda olduğu gibi turizm 
alanında da içinde yaşadığımız 
çağda önemli bir kent ve coğ-
rafya olmaya devam etmekte-
dir. Konumu, mavi ile yeşilin iç 
içe olduğu doğal yapısı, kültür 
varlıklarının zenginliği ve diğer 
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fırsatlar ile her mevsim gezi-
lip görülmeye değer Trabzon; 
antik çağdan 20. Yüzyıla geniş 
bir dönemi temsil eden tarihi 
eserleriyle, yeşilin her tonunu 
sergileyen bitki örtüsüyle ışıl ışıl 
parlayan hazine gibidir. Ulus-
lararası ticaret merkezi olarak 
artan önemi ile Avrupa ve Asya 
arasında kapı görevi gören Trab-
zon; üniversiteleri, antik çağdan 
günümüze etkin limanı, ulusla-
rarası havalimanı, serbest böl-
gesi ve artan turizm potansiyeli 
ile bölgesinde, tarihte olduğu 
gibi bu günde önemli bir güç ve 
cazibe merkezidir.

**

Tarihçiler, şehrin bulunduğu 
bölgede ilk yerleşimin, yaklaşık 
4 bin yıl önce kurulduğunu ve

kurucularının Orta Asya’dan 
Kafkasya yolu ile Trabzon’a ge-
len Türk kavimleri olduğunu

kaydederler. Tarihin en eski çağ-
larından beri insanoğlunu barın-
dıran bu güzel kent, Yerli

Kafkas toplulukları, Miletler, 
Persler, Romalılar, Araplar, Bi-
zanslılar, Selçuklular ve Kom-
nenoslar’ın kısa veya uzun ege-
menliğinden sonra 26 Ekim 1461 
tarihinde Fatih Sultan Mehmet 
tarafından fethedilerek Osman-
lı İmparatoru Türk topraklarına 
katılmıştır. 12 Kasım 2012 tari-
hinde kabul edilen büyükşehir 
yasa tasarısı ile büyükşehir olan 
Trabzon’un merkez ilçesinin adı 
Ortahisar olarak belirlenmiş-
tir. Kentin en büyük ilçesi olan 
Ortahisar, aynı zamanda tari-
hi ve kültürel mirası ile ilin en 
eski yerleşim yeridir. Trabzon ili 
merkez ilçesi Ortahisar ve sahil 
boyunca, kıyıların, tarihi yollar 
ve yerleşimlerin güvenliği için 
inşa edilmiş çok sayıda kale ka-
lıntısına rastlamak mümkün-
dür. Yüzlerce hatta binlerce yıl-
lık geçmişten günümüze kadar 
ulaşabilme direncini göstermiş 
olan bu kale kalıntıları yörenin 
tarihsel geçmişi ile birlikte öne-
mini de ortaya koyan açık kanıt-
lar olarak ayakta durmaktadır. 
Tarihçiler, şehrin yaklaşık 4 bin 

yıl önce kurulduğunu ve kuru-
cularının yerel Kafkas topluluk-
ları ve Orta Asya’dan Kafkasya 
yolu ile Trabzon’a gelen Türk 
kavimleri olduğunu kaydeder-
ler. Tarihin eski çağlarından beri 
insanoğlunu barındıran bu güzel 
kent, Miletler, Persler, Romalı-
lar, Araplar, Bizanslılar, Selçuklu-
lar ve Komnenoslar’ın egemen-
liğinden sonra 26 Ekim 1461 
tarihinde Fatih Sultan Mehmet 
tarafından Osmanlı toprakla-
rına katılmıştır. Dünyaca ünlü 
gezginlerden Marco Polo, Ruy 
Gonzâles de Clavijo, Evliya Çele-
bi, Charles Texier ve Fallmerayer 
gibi pekçok seyyahın uğradığı, 
Fatih Sultan Mehmet’in fethet-
tiği, Yavuz Sultan Selim’in şeh-
zadelik yaptığı, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın doğduğu, Cumhu-
riyetimizin kurucusu Atatürk’ün 
üç kez ziyaret ettiği ve vasiyeti-
nin bir bölümünü yazdığı kent 
olan Trabzon, tarihi ipek yolu 
üzerinde bulunması nedeni ile 
eski çağlardan beri önemli bir 
ticaret merkezidir.
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MİLLİ RUHLA GELEN GURUR!…
Türkiye’nin ev sahipliğinde 

düzenlenen Avrupa fut-
bol federasyonu şampiyona-
sında Ampute Futbol takımı 
İngiltere’yi yenerek, Avrupa 
şampiyonu olup ve bir tarihe 
imza atarken yüreklerimizi 
kabartmıştır. Bu yüce takım 
bize; koca yürekleriyle, neler 
yapılacağını ve azmin neler 
yapabileceğini gösterdiler... 
Böylesi duygu yüklü bir fut-
bol maçını izlediğimizi ha-
tırlamıyoruz. Bize bu olağa-
nüstü duygulu anları yaşatan 
Ampute Milli Takımımıza bin-
lerce teşekkür…

Bu arada onların bu yüce 
davranışı karşısında duyarsız 
kalmayan bazı STK ve Beledi-
yeleri de bu vefalı davranış-
larından dolayı tebrik ediyo-
ruz. İşadamlarımızdan da bu 
yarışta daha büyük desteği 
beklerken, bu yarışta başı çe-
ken Ağaoğlu İnşaatı takımda 

her oyuncuya birer daire he-
diye ederken “Elleri ve ayak-
ları yoksa aslan gibi yürekleri 
var” sözü her şeyi ifade eder 
nitelikteydi. Her birisi ayrı bir 
değer olduğu kahramanlar 
takımının içinde hele bir Os-
man Çakmak vardı ki onun 
hikayesini değerli bir yazarı-
mızın kaleminden okuyalım.

Osman Çakmak; komandoy-
du. Kara kış, saat sabahın 
beşi, Şırnak’ın ürkütücü gö-
rünümlü besta vadisini yo-
ğun sis kaplamıştı, göz gözü 
görmüyordu, üstüne bardak-
tan boşanırcasına sağanak 
başladı, termal kameralar 
çalışmıyordu, mayına bastı, 
sol bacağı diz altından koptu, 
öğle saatlerinde helikopter 
gelene kadar o halde direndi, 
Diyarbakır’a, oradan GATA’ya 
götürdüler, ameliyat üstüne 
ameliyat, 10 sene kardeşim, 
10 sene sürdü tedavisi… bir 

gün, dönemin Genel Kurmay 
Başkanı Yaşar Büyükanıt gel-
di rehabilitasyon merkezine, 
gazilerle sohbet ediyordu, 
Osman koltuk değneğiyle öne 
çıktı, “komutanım ben iyi-
leştim, lütfen yardımcı olun, 
gene bölgeye gitmek istiyo-
rum” dedi… komutanın göz-
leri buğulandı, elini omzuna 
koydu, “vatan görevi illa vu-
ruşarak olmaz oğlum” dedi, 
“vatan için mücadeleye de-
vam etmek istiyorsan, futbol 
oyna, ay yıldızlı formayı o şe-
kilde taşı.”

Büyük komutan! verdiğin bu 
tavsiyeyle ülkemize büyük bir 
gurur yaşatmaya vesile oldu-
nuz, size teşekkürü bir borç 
biliyoruz...

Ampute futbol takımının her 
bir ferdini kucaklıyor, minnet-
tarlığımızı en yüksek seviyede 
ifade ediyoruz. İyi ki varsınız…

Yılmaz BATIBAY
TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi
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