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Doğudan Batısına, Güvenle Ve Gururla,

Bütün Yurt Örülüyor, Yüksek Hızlı Raylarla
Kıta Aşan Hızlarla, Yükselen Cumhuriyet

Yediden Yetmişine, Bütün Kardeşlerinle
Altay’dan Anayurda, Ses Bayrağın Türkçenle,

Selamlaşsın Milletin, Kızıl Elma Ülkünle,
İlel-Ebet Müddetin, Yükselen Cumhuriyet
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Türklüğe Güvencesin, Yükselen Cumhuriyet

Yemyeşil Ormanlarda, Süzülsün Ceylanların
Yiğitlerin Meydanda, Söyleşsin Şairlerin

Çalışkan İnsanınla, Tarlada Başakların
Okunsun Türkülerin, Yükselen Cumhuriyet

Atam Buyurmuş İdi; İnsanını Yaşat Ki!
Daima Var Olasın, Ebet Devlet Olasın!
Yıldızlarla Yüksel Türk; Yüksekliğin Yazılı
Yoktur Senin Hududun, Yükselen Cumhuriyet

Ordusuyla Seslendi, Ya Ölüm, Ya İstiklal!
Bütün Dünya Bilsin Ki! Sana Yoktur İzmihlal!
Alparslan Mefküresi, Cihani Şümul İkbal
Sende Abideleşti, Yükselen Cumhuriyet

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

Herkese Vakıf Olan; Yol, Su, Medeniyettir.
Dedenden Aldığın El, İnsanlığa Hizmettir.
Asıl Marifet Olan, Ustasını Geçmektir.
Hedef Daha İleri, Yükselen Cumhuriyet

Akılları Durduran, Kanal İstanbul’unla,
Nehirlerde Gerdanlık, Yüksek Barajlarınla,
İpekyoluna Geçit, Denizaltı Raylarla,
Gökte Göktürk Uydunla, Yükselen Cumhuriyet

Tersanede Gemiler, Uçaklar Ardı Sıra
Türklüğün Şanı Sende, Nazar Etme Bu Sırra,
Gökyüzünde Keşif Var, Haydi Roketler Fora
Kıskanılan Hikmetsin Yükselen Cumhuriyet

Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirlerin,
Bak Seni Selamlıyor Bugün Şehrengizlerin.
Amerika, Avrupa, Duysun Dünya Sesini,
Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet
Şimdi Daha Güçlüsün. YÜKSELEN CUMHURİYET
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Temiz ve ucuz enerji tüketi-
mi, çevre ve gürültü duyarlı-
lığı nedeniyle demiryollarının 
önemi her geçen gün daha da 
artıyor.

Avrupa ve Uzak Asya ülkeleri 
başta olmak üzere dünyayı 
etkisi altına alan demiryolla-
rının çekim gücü, onu küresel 
yarışın parçası haline getirmiş 
durumda.

Gelişen teknolojiler demiryo-
lu endüstrisini de etkileyerek, 
trenleri uçaklarla yarış eder 
hale getirdi.

İsa APAYDIN
TDMMB Genel Başkan Vekili
T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürü

Yönetimimizden…

YENİ  TÜRKİYE DEMİRAĞLAR 
ÜZERİNE İNŞA EDİLİYOR.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği 
Mühendislik ve Mimarlık Camiası ile Birlikte 

“Dilde Fikirde İşde Birlik” Felsefesiyle
Türk-İslam Coğrafyasında; Köklü Geçmişimizden 

Aldığımız Yüksek Değerlerle Geleceğimizi 
Muasır Medeniyetler Seviyesine Taşıyacak 

Hizmetleri Kendisine Şiar Edinmiş
Uluslararası Bir Sivil Toplum Kuruluşudur.
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Dünyada 1800’lü yıllarda baş-
layan yarış günümüzde baş 
döndürücü bir hızla devam 
ederken,  ülkemiz coğrafya-
sında da bu yarıştan geri kal-
mama ve demiryoluyla geli-
şerek büyüme temelinde 162 
yıldır çalışmalar yürütülüyor.

Diğer teknolojik gelişmelerin 
aksine dünyadaki demiryo-
lu teknolojisinin ülkemizdeki 
yansıması daha kısa sürede 
gerçekleşti. Dünyada ilk kez 
1930 yılında başlayan demir-
yolu hikayesi 1856 yılında 
İzmir-Aydın hattıyla Anadolu 
coğrafyasında devam etti.

1856-1923 yılları arasındaki 
Osmanlı döneminde, yük ve 
yolcu taşımacılığının da ötesi-
ne geçerek, dünya siyasetine 
yön veren Anadolu-Bağdat ve 
Hicaz hatları başta olmak üze-
re binlerce km demiryolunun 
inşası başarılmıştır. Osmanlı 
Dönemi’nde inşa edilen de-
miryolunun Sultan Abdülme-
cid döneminde 43 km, Sultan 
Abdülaziz döneminde 639 
km, Sultan II. Abdülhamit dö-
neminde 1.973 km ve Sultan 
Reşad döneminde 1.481 km 
olmak üzere toplam 4.136 
km’lik bölümü bugünkü sınır-
larımız içerisinde kaldı. 

Anadolu-Bağdat ve Hicaz 
Demiryolu gibi büyük eser-
leri bizlere miras bırakan 
Marmaray, Avrasya Tüneli ve 
Filyos Vadisi gibi devasa pro-
jeleri tasavvur eden Sultan 
Abdülhamit Han döneminde 
Aydın-Denizli-Afyon, Alaşe-
hir-Uşak-Eskişehir, Konya-Af-
yon, Ankara-Eskişehir-İzmit 
demiryolu hatları inşa edildi.

Osmanlı döneminde başla-
yan demiryolu hamlesi cum-
huriyetin ilk yıllarında da 
devam ederek, 1923-1950 
arasında 3.764 km demiryolu 
inşa edildi. Dünyada demir-
yolu alanındaki gelişmelerin 
aksine 1950’li yıllardan itiba-
ren yarım asır süreyle demir-
yolu ihmal edildi. 1950-2003 
yılları arasında ancak 945 km 
demiryolu inşa edilebildi.

Yarım asrı aşkın ihmalin ar-
dından 2003 yılı ise demir-
yollarının yeni miladı olarak 
tarihe geçti. Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
riyasetinde yeni bir demiryo-
lu seferberliği başlatıldı.

Hükümetlerimizin desteği ile 
bugüne kadar demiryollarına 
85 milyar TL tutarında yatırım 
yapıldı.

Osmanlı’nın 150 yıllık hayali, 
sadece iki kıtayı değil, tarih 
ile bugünü, bugün ile gele-
ceği buluşturan asrın projesi  
Marmaray hizmete açıldı.

1.213 km yüksek hızlı tren 
hattı olan Ankara-Eskişe-
hir-İstanbul, Ankara-Konya, 
Konya-İstanbul arasında YHT 
işletmeciliğine başlandı.

Ankara-Sivas, Ankara-İzmir 
yüksek hızlı demiryolu pro-
jeleri başta olmak üzere, Bi-
lecik-Bursa, Konya’dan Kara-
man-Ereğli-Ulukışla, Adana, 
Mersin, Osmaniye ve Gazian-
tep’e kadar 3.798 km’lik hız-
lı demiryolu ağlarıyla örme 
çalışmalarımız gece gündüz 
devam ediyor.

İşletmeye açılan, yapımı de-
vam eden ve planlanan YHT 
ve hızlı tren projelerinin yanı 
sıra  Uzak Doğu ile Avrupa 
arasında  Demir İpek Yolu 
denilen yeni bir koridor inşa 
edilmektedir. Bu koridorun 
en önemli halkasını oluşturan 
Kars-Tiflis-Bakü demiryolu 
işletmeye açıldı. Edirne’den 
başlayıp Marmaray’dan geçe-
rek Kars’a kadar uzayan yük-
sek hızlı ve hızlı demiryolu ile 
Türkiye, Doğu-Batı Demiryo-
lunun Orta Koridoru üzerinde 
yer almaktadır.

Dünyada refahın artması-
na büyük katkı sağlayacak,  
barış ve kardeşlik yolu ola-
rak adlandırdığımız 29 Ekim 
2017 yılında işletmeye açılan 
Kars-Tiflis-Bakü demiryolu ül-
kemizin jeopolitik konumunu 
güçlendirmiştir.

2023 yılına kadar ülkemizin 
Trans-Asya orta koridorunu 
destekleyecek şekilde Do-
ğu-Batı ve Kuzey-Güney ek-
seninde çift hatlı demiryolu 
koridorunu oluşturma hede-
finden hareketle 12.608 km 
olan demiryolu uzunluğu-
muzun 2023 yılında toplam 
25.000 km’ye ulaşılması he-
deflenmiştir.

Yeni Türkiyemiz, her biri 
mühendislik şahikası demir-
yolları üzerine inşa edile-
cektir. Demiryollarının 2023 
hedeflerini gerçekleştirmesi 
ülkemizin 2023 yılı 500 mil-
yar dolarlık ihracat hedefine 
ulaşmada ve dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasına girmesinin 
itici gücü olacaktır.
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GENEL BİLGİ

Malkara – Çanakkkale (1915 
Çanakkale Köprüsü ve Bağlantı 
Yolları Dahil) arasında yapılacak 
olan proje Marmara bölgesinde 
yer almaktadır. Bu bölge, eko-
nomik ve ticari hareketliliğin en 
yoğun olduğu bölgedir. Bölge-
nin en büyük şehri olan ve Kına-
lı – Tekirdağ – Çanakkale – Sa-
vaştepe Otoyolu Projesinin bir 
ucu olan İstanbul, Türkiye’nin 
ekonomi ve finans merkezi ko-
numundadır. Eğitimden sağlığa, 
turizmden kültür ve sanat etkin-
liklerine kadar çok geniş bir yel-
pazede öncü illerin en büyük ve 
en kalabalığı olan İstanbul’un, 
diğer büyük illerle bağlantısı 
ulaşım açısından önemlidir. Geç-
mişten günümüze birçok ticaret 
yolu üzerinde bulunan İstanbul, 
Asya ve Avrupa’yı birbirine bağ-
layan bir konuma sahiptir.  

Avrupa ile Asya kıtaları arasında-
ki karayolu ulaşımı, halihazırda 
sadece İstanbul Boğazı üzerinde 
yer alan asma köprülerden ve 
yine İstanbul Boğazı altında yer 
alan tüp geçitten sağlanmakta-
dır. Bu bakımdan Asya – Avru-
pa geçişi için yeni bir güzergah 
sağlayacak olan Malkara – Ça-
nakkale Kesimi, Çanakkale Bo-
ğazı geçişinde kullanılan mevcut 
deniz ulaşımına ek önemli bir 
alternatif oluşturacaktır.

Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapı-
lan ve 88 km otoyol, 13 km bağ-
lantı yolu olmak üzere toplam 
101 km uzunluğundaki otoyolun 
en önemli kesimini Gelibolu ile 
Lapseki arasında inşa edilecek 
ve Çanakkale Boğazının ilk ka-
rayolu bağlantısını oluşturacak 
olan 1915 Çanakkale Köprüsü 
oluşturmaktadır. 

PROJE BİLGİSİ

Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale 
edilen Kınalı-Tekirdağ-Çanak-
kale-Savaştepe Otoyol Projesi 
Malkara-Çanakkale (1915 Ça-
nakkale Köprüsü Dahil) Kesimi 
Otoyol Projesi’nin tarafları Kara-
yolları Genel Müdürlüğü (İdare), 
Tekfen Mühendislik - Parsons İş 
Ortaklığı (Müşavir), ve Çanak-
kale Otoyol ve Köprüsü İnşaat 
Yatırım ve İşletme AŞ (Görevli 
Şirket) dir. Sözleşme süresi 5 yıl 
6 ay yapım süresi olmak üzere 
toplam 16 yıl 2 ay 12 gündür.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Sa-
vaştepe Otoyol Projesi Malka-
ra-Çanakkale (1915 Çanakkale 
Köprüsü Dahil) Kesimi Otoyol 
Projesi Sözleşmesi’ne uygun 
olarak finansmanının temini, 
projelendirilmesi, yapımı, işle-
tilmesi, İşletme süresi boyun-

İsmail KARTAL
Karayolları Genel Müdürü 

KINALI-TEKİRDAĞ-ÇANAKKALE-SAVAŞTEPE OTOYOL PROJESİ
MALKARA-ÇANAKKALE (1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DAHİL) 
KESİMİ YAP – İŞLET – DEVRET PROJESİ



İpek Yolu Medeniyetleri7

ca her türlü bakımı, onarımı ve 
Sözleşme Süresi sonunda Oto-
yol’un İdare’ye devredilmesi iş-
lerinden oluşmaktadır.

Kuzey Marmara Otoyolu‘nun bir 
devamı niteliğinde olacak olan 
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Sa-
vaştepe Otoyolu Projesi (Şekil 
1), Kınalı‘dan başlamak üze-
re, Tekirdağ üzerinden devam 
ederek, Çanakkale şehrinin ku-
zey-doğusunda Gelibolu-Lapse-
ki arasında boğazı geçip, Balıke-
sir iline ulaşmaktadır. İlk etapta, 
İstanbul ilini Tekirdağ üzerinden 
Çanakkale‘ye bağlayacak olan 
proje, sonraki etapların tamam-
lanması ile yapımı devam eden 
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu 
ile Balıkesir ili sınırları içerinde 
birleşecek ve Marmara Böl-
gesi ile Kuzey Ege‘yi birbirine 
bağlayacaktır. Bu yolun köprü 
ile beraber tamamlanması ile 
Avrupa‘dan Türkiye‘nin güney 
batısına, İzmir ve Aydın gibi en-
düstriyel bölgelere kesintisiz eri-
şim sağlanacaktır.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Sa-
vaştepe Otoyolu Projesinin, 
Malkara-Çanakkale (1915 Ça-
nakkale Köprüsü Dahil) Kesimi 
(Şekil 2), Malkara’dan D110 
Devlet Yoluna bir bağlantı ile 
başlamakta ve Malkara yerleşi-
minin güneyinden, Şarköy ilçesi-
nin kuzeyinden geçtikten sonra 
güneybatıya yönelerek Evreşe 
ilçesinin doğusundan Gelibolu 
Yarımadasına ulaşmaktadır.  Ge-
libolu’nun kuzeyinden geçerek 
ilerleyen otoyol, Gelibolu Süt-
lüce ve Lapseki Şekerkaya Mev-

kiileri arasında yer alması plan-
lanan 1915 Çanakkale Köprüsü-
nü aştıktan sonra,  Lapseki’nin 
güney-batısından geçerek Ça-
nakkale 2 ve D 200 Devlet Yolu 
kavşaklarına birleşerek Umur-
bey’de son bulmaktadır.

Proje tamamlandığı zaman Av-
rupa ile Türkiye’nin batı ve gü-
ney bölgeleri arasında doğru-
dan bağlantı olacak ve bu bölge-
lerde gelişmeyi hızlandıracaktır. 
Ayrıca, alternatif bir güzergahın 
geliştirilmesiyle İstanbul’un tra-
fik yükü azalacaktır.

Şekil 1. Kınalı-Malkara-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve diğer Otoyollar 
ile ilişkisi

Şekil 2. Malkara-Çanakkale Kesimi, 1915 Çanakkale Köprüsü Dahil
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 

Birinci Dünya Savaşı’nda Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ön-
derliğinde Çanakkale Muha-
rebesi’nin kazanıldığı ‘Modern 
Türkiye’nin Doğduğu Topraklar‘ 
olarak da bilinen Çanakkale 
bölgesinde inşa edilecek birin-
ci boğaz geçişi için, Çanakkale 
Muharebesi’nin kazanıldığı yıl-
dan esinlenerek, köprüye 1915 
Çanakkale Köprüsü ismi veril-
miştir. Köprü Çanakkale şehitle-
rinin anısına ithafen ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş 
yılı olan 2023 yılına istinaden, 
ana açıklığı 2023 metre olacak 

DLSY (Daelim, Limak, SK, Yapı 
Merkezi) Konsorsiyumunun 
Alt Yüklenici olduğu projede, 
Asma Köprünün tasarımı gerek 
Türkiye’deki gerekse yurt dı-
şındaki başarılı projelere imza 
atmış COWI firması tarafından  
ve bağımsız tasarım denetimi 
ise Arup + Aas-Jakobsen fir-
malarınca yapılmaktadır. 1915 
Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve 
Asya yakalarında bulunan yan 
açıklıklar ile birlikte üç açıklıklı, 
kuleleri keson temellere sahip 
bir asma köprü olarak tasarlan-
mıştır. Asma köprüyü iki yakada 
bulunan 365 metre (Avrupa ya-
kası) ve 680 metre (Asya yakası) 
toplamda 1045 metre Yaklaşım 
köprüleri tamamlamaktadır. 

bir asma köprü olarak tamamla-
nacaktır.

1915 Çanakkale Köprüsü, bir-
çok özelliği ile ilkleri bünyesinde 
barındıran bir köprü olacaktır. 
Yapımının tamamlanması ile 
birlikte kule ayakları arası 2023 
m’lik ana açıklık mesafesi ile 
dünyanın en geniş açıklıklı asma 
köprüsü ünvanını alacaktır, (bu 
ünvan son 20 yıldır Akashi Kaik-
yo Köprüsündedir). Bu özelliğin 
bir diğer teknik sonucu olarak, 
1915 Çanakkale Köprüsünün 
dünyanın en yüksek kulesine 
sahip asma köprüsü olacağı ön-
görülmektedir.

Tasarım

1915 Çanakkale Köprüsü, bu-
lunduğu konum itibari ile çok 
zor rüzgar koşullarına maruz 
kalmakta ve aynı zamanda dep-
remsellik açısından aktif bir böl-
gede bulunmaktadır. Tüm bu 

zorlayıcı koşullara, dünya ölçe-
ğinde rekor kıran ana açıklık ve 
kule yükseklikleri ile karşı koya-
bilecek mukavemete sahip bir 

çeğinde yapılması planlanmakta 
ve hem tasarımın hem de ya-
pım metotlarının doğrulanması 
amaçlanmaktadır. 

şekilde tasarlanmaktadır. Asma 
köprü tabliyeleri doğal salınım 
periyotlarının uzun olması itibari 
ile deprem ivmelerinden nispe-
ten az tesir almalarına rağmen 
rüzgar yüklerine karşı çok has-
sastırlar. Çanakkale bölgesinin 
yüksek rüzgar hızları dikkate 
alınarak 1915 Çanakkale Köprü-
sünde 9 metre orta refüj boşlu-
ğu ile birlikte toplam 45 metre 
genişliğe sahip ortotropik ikiz 
kutu kesitli çelik tabliye kulla-
nılmasına karar verilmiştir (Şekil 
3). Depremsellik açısından, kule 
temelleri için çelik kazıklarla 
güçlendirilmiş zemin üzerinde 
konumlandırılmış batırma keson 
tipi temel seçilmiştir (Şekil 6).

Rüzgar Tüneli Testi

Köprünün tabliyesinin gerek iş-
letme döneminde, gerekse de 
inşaat sırasında oluşacak en el-
verişsiz rüzgar etkilerine karşı 
stabilitesi 1/60 ölçeğinde tabliye 
kesit modeli (Şekil 4) ve 1/225 
ölçeğinde tek kule modeli (Şekil 
5) test edilmekte ve seçilen ke-
sitler doğrulanmaktadır. Yapılan 
tabliye kesiti testleri neticesin-
de, köprüyü kullanan araçların 
trafik seyir güvenliğini artırmak 
amacı ile Köprünün tamamın-
da kullanılan rüzgar siperlerinin 
tabliyenin stabilitesine olumsuz 
bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. 
Tam köprü modeli ise 1/170 öl-

Dünyadaki en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralaması:
 Sıra No Köprü Adı Ülke  Orta Açıklık (m)

 1 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye 2023  

 2 Akashi Kaikyo Köprüsü Japonya 1991

 3 Xihoumen Köprüsü Çin 1650

 4 Great Belt Köprüsü Danimarka 1624

 5 Osmangazi Köprüsü Türkiye 1550

Şekil 3. 1915 Çanakkale Köprüsü Tabliye Enkesiti
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Sismik Tasarım

Kule temelleri ve ankraj blokla-
rı her ne kadar aktif fay bölge-
lerinin üzerinde bulunmasa da 
Kuzey Anadolu fay hattına yakın 
bir mesafede konumlanmakta-
dır. Köprü 145 yıllık Fonksiyonel 
Değerlendirme Depremi (FEE), 
975 yıllık Emniyet Değerlendir-
me Depremi (SEE) ve 2475 yıllık 
Göçme Olmayan Deprem (NCE) 
geri dönüşüm periyotlu 3 deği-
şik deprem senaryosuna göre 
analiz edilmiştir.  Sismik yükle-
rin büyüklüğü de dikkate alına-
rak kule temel tipi izole temel 
olarak seçilmiştir. Kule temeli 
bağlantı kirişi, kule tabanı, kom-
pozit şaft, keson temel, granüler 
yatak ve zemin iyileştirmesi için 
kullanılan çelik kazıklardan mey-
dana gelir.

Altyapı (Kule Temeli ve Ankraj)

Kule Temeli

Kule temeli için kesonu deniz 
dibine indirmeden önce, temel 
altı zeminini iyileştirmek üzere 
deniz yatağının altında zemin 
ıslahı yapılacaktır. Bu zemin ıs-
lahı sırasıyla deniz dibi taraması, 
çelik güçlendirme kazıklarının 
çakılması ve granüler yatağının 
düzenlenmesi ile yapılacaktır. 

Asya Kule temeli altında 165 
adet 2,5 m. çapında ve 21,25 

m. boyunda, Avrupa Kule temeli 
altında ise 192 adet 2,5 m. ça-
pında ve 40-46 m. boylarında 
çelik kazıklar tasarlanmıştır. Bu 
kazıklar ile güçlendirilmiş alan-
da 3 m. kalınlığında granüler 
dolgu malzemesi ile kesonların 
(Şekil 6, 7) oturabileceği taba-
ka oluşturulacaktır. Betonarme 
kesonlar önceden tespit edilmiş 
bir aşamaya kadar (ağırlığının 
%60’ı) kuru havuzda (Şekil 8),  
diğer bölümü ise ıslak havuzda 
imal edilecektir (Şekil 9). 

Kesonların kuru havuz ve ıslak 
havuz inşaatları tamamlandığın-
da ve kule temel tabanları keson 
temellerin yerleşimi için uygun 
hale getirildiğinde, kesonlar ıs-
lak havuzdan kalıcı yerlerine 
sırayla çekilecek ve batırılarak 
yerlerine yerleştirilecektir. De-
niz tabanına batırma esnasında 
kesonları römorkörler yerinde 
tutacaktır. Tabana temastan he-
men önce kesonlar toleranslar 
dahilinde konumlandırılacaktır. 
En son batırma sonuçlanana ka-
dar römorkörler bağlı kalacaktır.

Şekil 4. Tabliye Kesit Modeli  

Şekil 6. Avrupa Kule Keson Temelinin 3 
Boyutlu Görseli  Şekil 8. Gelibolu Kuru Havuz Şantiyesi                                

Şekil 7. Asya Kule Keson Temelinin 
İzometrik Gör. Şekil 9. Islak Havuz - Temsili Resim

Şekil 5. Tek Kule Modeli
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Beton Tasarımı

Beton teknolojisinde gelinen 
nokta itibari ile son yıllarda hem 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
hem de diğer kurumların dene-
timinde başarı ile tamamlanmış 
projelerde 100 yıllık servis öm-
rünü temin edebilecek mahiyet-
te yüksek performanslı beton 
üretimi yaygınlaşmıştır. Bu bilgi 
birikiminin yardımı ile servis 
ömrü boyunca klor-etkili donatı 
korozyonuna müsaade etmeye-
cek seviyede klor geçirimsizliği-
ne sahip beton, muhtelif dene-
me ve testler neticesinde başarı 
ile üretilmiştir. Bununla birlikte 
bu beklentiyi karşılayacak mik-
tarda paspayı kalınlığı uluslara-
rası kabul görmüş şartnamelere 
uygun olarak analiz edilmiş ve 
tasarlanmıştır. Ayrıca tam öl-
çekli beton dökümleri gerçek-
leştirilip bu betonu kullanarak 
oluşturulacak olan betonarme 
elemanların sahada başarı ile 
üretilebilirliği onaylanmıştır.

Ankraj Blokları

Geoteknik araştırma ve yapısal 
tasarımın sonucu esas alına-
rak, 1915 Çanakkale Köprüsü-
nün ankrajı, hem Avrupa hem 
Asya tarafı ankrajları için radye 
temelli ağırlık (Gravity) tipi ola-
rak belirlenmiştir. Asya Ankraj 
Bloğu (Şekil 11) baret kazık ve 
masif beton kademeleri dahil 
89.000 m3 betondan oluşmak-
tadır. Avrupa Ankraj Bloğu (Şekil 
10) ise masif beton kademele-
rinden oluşmakta ve 81.000 m3 
olarak tasarlanmaktadır. Ankraj 
bloğunun yapımı betonarme ve 
T-ankrajın art gerilmeli olarak 
montajından meydana gelmek-
tedir.

Kule İmalatı ve Montajı

Kule ayakları 32 bloğa bölün-
müştür. Her ayak bloğu, berki-
tilmiş panellerden, diyaframlar 
ve yatay berkitmelerden imal 
edilip tam kesit bloklar halinde 

önceden belirlenmiş hedef to-
leranslarını sağlayacak şekilde 
üretilecektir. Çelik kulenin kalite 
kontrolünde başarının anahta-
rı fabrikasyonun doğruluğudur. 
Kulenin düşeyliğinin doğruluğu 
üzerinde fabrikasyon safhası-

blok veya panel halinde monte 
edilecektir,  (Şekil 14). Kaldırma 
kapasitesinin azamiye çıkarıl-
ması için dünyadaki en büyük 
hareketli bomlu kule vinç kul-
lanılacaktır. Kulelerin montajla-
rının tamamlanmasından sonra 

nın belirleyici olmasından dola-
yı boyut kontrolü için daha sıkı 
şartlar gereklidir ve montaj saf-
hasında düşeyliğin sağlanmasın-
da büyük rol oynar. Fabrikasyon 
(Şekil 12) için en yüksek doğru-
luğun sağlanması hedeflenmiş-
tir. Her blok boyut kontrolleriyle  
ve ön montajlarla kontrol edi-
lerek toleranslar içinde üretim 
yapıldığından emin olunacaktır. 

İnşaat süresinin optimizasyonu 
dikkate alınarak çelik kulenin 
montajı Yüzer Vinç (YV) ve Kule 
Vinç (KV) kullanılarak yapıla-
caktır. YV ve KV kaldırma kapa-
siteleri dikkate alınarak Çelik 
kulenin 32 bloktan oluşması 
planlanmıştır. Alt kısmın monta-
jı için belirlenen ekipman yüzer 
vinçtir; bu vinç 500 ton için en 
fazla 60 m yüksekliğe ulaşabil-
mektedir. Buna göre kule aya-
ğının alt kısmı YV kapasitesine 
ve uzanma yüksekliğine göre 
tam bloklara bölünmüştür, (Şe-
kil 13). Alt kısmın montaj meto-
dundan farklı olarak, kule vincin 
kaldırma kapasitesinin sınırlı ol-
masından dolayı üst kısım yarım 

Şekil 10. Avrupa Ankraj Bloğunun 
3 Boyutlu Görünümü

Şekil 11. Asya Ankraj Bloğunun 
3 Boy. Görünümü

Şekil 12. Kule Bloklarının Fabrikasyonu - Temsili Resim
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ağır kapasiteli kule vinç, halat 
işleri için kullanılacak hafif kapa-
siteli kule tepesi vinci ile değişti-
rilecektir. 

Çelik kuleler yapıları gereği es-
nek ve görece hafif oldukları için 
inşaat esnasında beton kulelere 
nazaran rüzgar titreşimine karşı 
hassastır. Bundan dolayı, Rüzgar 
Tüneli Test sonucuna göre aşırı 
titreşimleri bastırmak amacıyla, 
Aktif Kütle Damperleri (AMD) 
kulenin yüksekliği boyunca 
önceden belirlenen noktalara 
monte edilecektir.

Tabliye İmalatı

Çelik tabliyeler 1915 Çanakka-
le Köprüsünün tonaj olarak en 
büyük çelik imalatıdır. Yüksek 
rüzgar dayanımı sabebi ile se-
çilen ortotropik ikiz kutu kesit-
li çelik tabliye, 9 metrelik orta 

Tabliye Montajı

Ana tabliye segmentleri fabrika-
dan sahaya bir mavna (Şekil 17) 
üzerinde sevk edilecektir. Ge-
niş yükleme alanı ve emniyetli 
nakliye kabiliyetlerinden dolayı 
ana tabliyeleri nakletmek için 

Kendinden tahrikli ve dinamik 
pozisyonlama sistemine sahip 
mavna kullanılması iki sebepten 
dolayı planlanmaktadır: birincisi 
montaj işleri esnasında seyrüse-
fer kanalında işgal ve rahatsızlığı 
asgari seviyede tutmak, ikincisi 
ise ana açıklığın ortasında ka-

refüj boşluğu ile Türkiye’de bir 
ilk olacaktır. 24 metre uzunlu-
ğundaki standart tabliye seg-
mentleri, nispeten daha kısa 
başlangıç segmentleri ve orta 
segment ile birlikte toplam 153 
adet segment, paneller halinde 
üretilecek ve paneller fabrikada 
segment haline getirilecektir. 
Tüm segmentler asma köprü 
üzerinde yerleştirileceği sıra ve 
koordinatlara göre depo saha-
sında (Şekil 15, 16) hizalandırıla-
cak, hassas montaj toleransları-
na göre ayarlanacaktır.    

geniş bir mavnanın kullanılma-
sı planlanmaktadır. Ana ve yan 
açıklıklarda montajları yapılacak 
segmentler mavna üzerinde ge-
rektiğinde çok katlı olarak istif-
lenebilecek ve tabliyeler buna 
uygun olarak tasarlanıp inşa 
edilecektir.

Nakledilen ana tabliyeler, köp-
rünün yakınında yer alan kuru 
havuz sahasında depolanacak-
tır. Montaj aşamasında tabliye 
segmentleri kendinden tahrik-
li bir mavnaya yüklenecek ve 
montaj sahasına götürülecektir. 

Şekil 13. Yüzer Vinç Operasyonu - Temsili Resim Şekil 15. Tabliyelerin Depo Sahasında İstifi-Temsili R. 

Şekil 16. Tabliye Hizalandırma Operasyonu-Temsili ResŞekil 14. Kule Vinç Operasyonu - Temsili Resim
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nal derinliğinin ankraj hatlarının 
kurulması için fazla derin olma-
sıdır.

Tabliye montajı iki farklı metotla 
gerçekleştirilecektir. İlk olarak, 
kule bölgelerinde ve uç bölge-
lerdeki ana tabliye segmentleri 
yüzer vinç yardımı ile monte 
edilecektir. İkinci olarak, askı ha-
latlarına bağlanacak ana tabliye 
segmentleri ana halat üzerinde 
hareket edebilen bir kaldırma 
tertibatı ile monte edilecektir. 

Altı adet kaldırma tertibatı kul-
lanılması planlanmaktadır; bu 
kaldırma tertibatlarının ikişer 
adedi ana açıklığın Asya ve Av-
rupa yarısında, birer adedi ise 
Asya ve Avrupa tarafında yan 
açıklıklarda olacaktır.

Ana açıklıkta ana tabliye monta-
jı ortadan başlayacak (Şekil 18) 
ve her iki kuleye doğru devam 
edecektir. Yan açıklıklarda ise 
uçlardan başlayıp kulelere doğ-
ru devam edecektir.

Kablo İnşaası

Ana kablo, ana açıklıkta 144 
adet ve yan açıklıklarda 148 
adet büklümden oluşmakta, her 
bir büklüm ise galvanizlenmiş 
5,75 mm çapında 127 adet yük-
sek mukavemetli (1960 Mpa) 
telden oluşmaktadır. Bu kablo 
sisteminin literatürdeki ismi 
prefabrik paralel tel demetleri 
(PPWS) sistemidir. Fabrikasyon 
olarak daha önceden tespit edil-
miş spesifik boylarda hazırlanan 
büklümler kangallara sarılı (Şe-
kil 20) olarak açma makinasına 
yerleştirilecektir. Sonrasında 
önceden hazırlanmış kedi yolu 
ve taşıma sistemi vasıtası ile 

Asya yakasından Avrupa yakası 
yönünde çekilerek montajı ta-
mamlanacaktır.      

Tüm bu imalatlarla birlikte Dün-
ya’nın en uzun açıklıklı ve en 
yüksek kuleli 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nün yüksek teknolo-
jiler kullanılarak yapımı, Türki-
ye’deki mühendisliğin ve Kara-
yolları Genel Müdürlüğü’nün 
ulaşmış olduğu yüksek kabiliyet 
seviyesinin doğal bir göstergesi 
olmaktadır. Yakalanan bu başa-
rının, projenin zamanında, ku-
sursuz ve kazasız bitirilerek taç-
landırılması hedeflenmektedir.

Şekil 17. Tabliyelerin Mavna ile Taşın-
ması – Temsili Resim

Şekil 20. PPWS Kangalı - Temsili Resim                  

Şekil 21. Kedi Yolu ve Taşıma sistemi - 
Temsili Resim

Şekil 18. Tabliye Montajı - Temsili 
Resim 1                       

Şekil 19. Tabliye Montajı – Temsili 
Resim 2 
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AKKUYU Nükleer Santrali’nin 
temeli atıldı.

2011 Mayıs ayında nükleer güç 
santralinin inşası için ayrılan 
saha, AKKUYU NGS ELEKTRİK 
ÜRETİM A.Ş.’ye tahsis edilmiş-
tir. Hazırlık çalışmaları ve inşaat 
aşaması 2010 yılından 2023 yı-
lına kadar süren dönemi kapsa-
yıp, birinci güç ünitesinin işlet-
meye alınması ise 2023 yılında 
olacak şekilde planlanmaktadır.

Proje için önemli olan ekipman 
ve yüksek teknoloji ürünlerinin 
çoğu Rusya’dan temin edilecek, 

ancak inşaat-montaj işleri için 
Türkiye’den ve diğer ülkelerden 
en üst seviyede müteahhitlerin 
katılımı öngörülmüş olup, Ayrı-
ca, nükleer güç santralinin işlet-
me döneminde Türk uzmanlar 
çalıştırılacaktır.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali 
(NGS) Proje Hakkında

Akkuyu Nükleer Güç Santrali 
(NGS), Mersin’e  140 km uzak-
lıktaki Akdeniz kıyısında, Akku-
yu mevkiinde inşa edilecektir. 
Akkuyu NGS, her biri 1200 MWe 
kurulu güce sahip 4 üniteden 

Yılmaz BATIBAY
TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ’NİN TEMELİ ATILDI

Nükleer enerji; 
gittikçe artan elektrik 
talebi karşısında 
sürdürülebilir, temiz, 
güvenli gelişen 
teknolojilerle olan 
uyumu içinde geleceğe 
dönük en çevreci ve en 
gerçekçi enerjidir.
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oluşacak ve hükümetler arası 
anlaşmaya göre Rusya ve Tür-
kiye nükleer güç santralinin  in-
şaatı ve işletmesinde ‘yap-sa-
hip ol-işlet’ ‘build-own-operate 
(ВОО)’ şartı ile işbirliği yapacak-
lardır. 

Türkiye’den Güney Avrupa ve 
Yakın Doğu ülkelerine elektrik 
ihraç etme potansiyeline sahip 

olan AKKUYU NGS için Rusya 
Federasyonu’nda Novovoro-
nej-2  NGS’de uygulanmakta 
olan AES–2006 projesi seçilmiş-
tir.

Çok uzun bir geçmişe dayanan 
Türkiye deki nükleer faaliyetler 
aşağıdaki tabloda gösterildiği 
gibi gelişmiştir.

Nükleer Santraller Tercih Sebe-
bidir?

Nükleer enerji; ülkemiz için 
enerji arz güvenliğimizin sağlan-
ması, enerji ithal bağımlılığımı-
zın ve cari açığın azaltılması ba-
kımından büyük önem taşırken 
bunun yanında 7 gün 24 saat 
enerji üreten sürekli bir kaynak 
olmasıda ayrı bir önem taşımak-
tadır.

Dünya nüfusunun her gün 220 
bin, her yıl ise 80 milyon arttı-
ğı gerçeğinden hareket ederek, 
Uluslararası Enerji Ajansı’na 
(IEA) göre dünyanın enerji ihti-
yacı 2030 yılına kadar yüzde 50 
artacak ve 2050 yılında, yani çok 
değil, sadece 40 yıl sonra dünya 
üzerindeki enerji hammaddele-
rinin yüzde 75’i tükenmiş ola-
caktır…

Bugünkü şartlar altında ve şid-
detli bir şekilde artan enerji 
talebi karşısında çok ciddi bir 
alternatif olan Nükleer Santral-
lere daha büyük bir pencereden 
bakmak zorundayız.

Dünya üzerinde 32 ülke Nükleer 
enerjiden faydalanırken, mev-
cut olan 443 Nükleer Santral-
den toplam 370 bin megawatt 
elektrik enerjisi üretiliyor ki, bu 
da dünya elektrik enerjisi üreti-
minin %18’ini teşkil ediyor.

Mevcut 443 santrale ilaveten 
yapımı sürdürülen 32 ve planla-
maya alınan 100’den fazla Nük-
leer Santralin yanında; ülkemiz-
de yapılması arzu edilen 2 Nük-
leer Santral için söylenen karşıt 
görüşlere değinmek istiyorum.

2023 yılında ülkemizdeki elekt-
rik üretiminde yenilenebilir 
enerji kaynaklarının payının en 
az %30’a çıkarılması hedeflenir-
ken, kurulu gücünün 110.000-
130.000 MW arasında olması ve 
elektrik tüketiminin 500 milyar 
kWh olması öngörülmektedir. 

Türkiye’nin Nükleer Sektördeki Faaliyetleri

1955 ABD ile ‘Sulh için Atom’ Anlaşması’nın 
imzalanması.

1956 Nükleer faaliyetleri yürütecek bir kurumun 
oluşturulması.

1965 Nükleer güç santralinin inşaatı ile ilgili ilk fizibilite 
çalışmalarının başlatılması.

1972 Nükleer Santraller Daire Başkanlığı’nın 
kurulması.

1974–1975 İlk nükleer santral yerinin seçim çalışmaları.

1976
Akdeniz kıyısındaki ‘Akkuyu’ Sahası’nın 
nükleer santral yeri olarak uygun görülmesi ve 
lisanslanması.

1981

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile 
imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde 
yapılacak tüm nükleer tesislerde UAEA 
denetiminin kabul edilmesi.

1977–2009 Türkiye’de dört güç ünitesinin inşaatı için ihale 
çalışmalarının yürütülmesi.

Mayıs 2010

‘Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye 
Cumhuriyeti’nde ‘Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer 
Güç Santralin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği 
Anlaşması’nın imzalanması.

Temmuz 2010

Türkiye’de Hükümetler arası Anlaşma’nın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun’un Resmi Gazete ‘de 
yayımlanarak yürürlüğe girmesi (21.07.2010 
tarihli Kanun 27648 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir).

Aralık 2010

Rusya Federasyonu’nda Hükümetler arası 
Anlaşma’nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 
yürürlüğe girmesi (322-FZ sayılı ve 29.11.2010 
tarihli Federal Kanun).
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Dünya elektrik ihtiyacının 2007 
ile 2035 yılları arasında yıllık 
ortalama % 1,4, toplamda ise 
%49 artacağı varsayımından 
haraketle, TPAO’nun verilerine’ 
göre petrol rezervleri 2050 yı-
lında, doğalgaz rezervlerinin ise 
2070 yılında tükeneceği tahmin 
edilmektedir. Bu durumda, ge-
lecekteki enerji arz güvenliğinin 
sağlanması için yeni kaynaklara 
ihtiyaç duyulacağı gerçeğiyle, 
bu kaynakların her an kullanıma 
hazır bulunmasının yanı sıra; 
ucuz, çevre dostu ve güvenilir 
(sürekli) olması da gerekmek-
tedir. İşte bu yüzdendir ki bü-
tün bu özelikleri taşıyan nükleer 
enerji; sürdürülebilir enerji için 
büyük öneme sahiptir.

Hızlı nüfus artışı ve ekonomik 
gelişme, enerji gereksinimini de 
aynı oranda artırmaktadır. Dün-
yada elektrik üretiminin yaklaşık 
2/3’si fosil kaynaklı yakıtlardan 
sağlanmaktadır. Ancak fosil kay-
naklı yakıtlar küresel ısınmaya 

ve asit yağmurlarına sebep olan 
sera gazlarının (başta karbondi-
oksit, karbonmonoksit, kükürt 
dioksit, azot dioksit, metan, 
ozon gibi gazlar) atmosfere sa-
lımlarına neden olmaktadır.

Nükleer güç santralleri ise, iş-
letimdeyken atmosfere sera 
gazlarını salmadığından kısa ve 
uzun vadede sera gazı salımı 
konusunda en temiz seçenektir. 
Böylelikle günümüzde nükleer 
santraller, elektrik sektöründen 
kaynaklanan sera gaz salımında 
yıllık olarak yaklaşık %17 azal-
ma sağlamaktadır. Yapılan bir 
araştırmaya göre, 50 yıldan beri 
sadece ABD’de nükleer santral 
kurulmamış ve yerine kömür 
veya doğalgaz santrali yapılmış 
olsaydı, atmosferdeki karbon-
dioksit oranı yaklaşık %10 daha 
fazla olacaktı.

Nükleer enerjinin sera gazi salı-
mı konusunda da en temiz seçe-
nek olduğu, fosil yakıtla çalışan 

santraller yerine nükleer sant-
rallerin kurulması durumunda 
karbondioksit emisyonunun dü-
şeceği ve uzun vadede küresel 
ısınmaya en iyi çözüm olacağı 
aşikardır.

1 kilogram uranyumdan elde 
edilen enerji için, 3.000.000 ki-
logram petrol gerekirken, sant-
rallerin atık miktarı da aynı oran-
da fosil yakıtlardan çok daha az 
olduğu unutulmamalıdır.

Ayrıca kullanılmış nükleer ya-
kıtlar, yeniden işlenerek (repro-
cessing) enerji üretimi için 
kullanılabilirler ve Radyoaktif 
fisyon ürünlerinin % 3’ü ve ağır 
elementler kullanılmış yakıttan 
ayrıştırıp camlaştırılarak canlı 
yaşamından izole edilmiş şekil-
de güvenli ve sürekli depola-
nabilirken, plütonyum ve uran-
yumu ihtiva eden geriye kalan 
% 97’sinden ise yeni yakıt ele-
mentleri üretilebilmektedir.
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Türkiye’de Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı

Kaynaklar Birim(MWh) Yüzde(%)

DOĞALGAZ + LNG 364,713 50.7

TAŞKÖMÜRÜ+ LİNYİT 117,114 16.3

İTHAL KÖMÜR 80,157 11.2

FUEL-OİL+MOTORİN+ ASFALTİT+LPG+NAFTA 13,658 1.9

BİOGAZ + DİĞERLERİ 2,988 0.4

JEOTERMAL TOPLAMI 5,675 0.8

HİDROLİK TOPLAMI 119,409 16.6

RÜZGAR TOPLAMI 14,988 2.1

TOPLAM 718,703 100.0

Kaynak: TEİAŞ (28 OCAK 2014)

Dünyada Nükleer Enerjinin Kul-
lanım Durumu 

1970’li yılların hemen başında 
ortaya çıkan petrol dar boğa-
zıyla petrol fiyatlarının iki ka-
tına çıkması, yüksek kapasiteli 
nükleer santrallerin kurulmasını 
hızlandırmış ve nükleer santral 
sayısında büyük bir artış olmuş-
tur. 1980’lerin sonuna doğru 
ise, Three Mile Island ve Çerno-

bil kazaları nedeniyle, nükleer 
enerjiye olan talep artışı azalma 
eğilimi göstermiş ve 1990’lı yıl-
lardan itibaren durağan konuma 
geçmiştir.

Ancak yeni kurulan ya da revi-
ze edilen nükleer reaktörlerin 
kapasitelerinin artırılmış olması 
2000’li yıllardan itibaren tekrar 
nükleer enerji kurulu güçte artış 
gözlemlenmiştir.

Dünyadaki elektrik üretiminin % 
13,5‘ini sağlayan 439 adet nük-
leer reaktör toplam 375.9Kwh 
güce sahiptir. Halen 16 ülkede 
55 nükleer santral inşa halinde 
olup, 2022 yılına kadar 151 yeni 
nükleer reaktör yapılması plan-
lanmış ve buna ek olarak 2030 
yılına kadar işletmeye alınmak 
üzere 331 nükleer reaktör de 
ülkelerin nükleer programlarına 
dâhil edilmiştir.

Dünyada ve Ülkemizde Kaynaklarına Göre Elektrik Üretim Oranları 

Uluslararası Atom Enerji Ajansı verilerine göre dünyada toplam 20.181 Milyar KWh elektrik üretimi 
gerçekleşmiş, Toplam elektrik üretiminde de dünyada en büyük payın, % 41 ile kömür kaynaklı güç 
santrallerine ait olduğu görülmüştür. Nükleer güç santrallerinde ise, üretilen miktar  % 13,5 ile doğalgaz 
ve hidrolik santrallerden sonra 4. sırayı almaktadır.

Türkiye’deki durum bakacak olursak, toplam 212 Milyar kWh elektrik üretimi gerçekleşmiş, Bunun % 
73,2 gibi çok yüksek miktarı termik santrallerden, kalan kısmın büyük çoğunluğu ise, hidroelektrik sant-
rallerden elde edilmektedir. Elektriğin neredeyse yarısı doğalgaz santrallerinden üretilirken, geriye ka-
lanlar ise % 25,9 ile kömür, % 24,4 ile hidrolik %1,9 ile yenilenebilir ve %1,0 ile petrolden üretilmektedir. 
Elektrik üretiminde; dünyada kömür 1.doğalgaz 2. sıradayken, ülkemizde ise, doğalgaz 1.kömür 2. sıra-
da yer almaktadır. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim oranı dünyada yaklaşık % 3 iken, ülkemizde 
ise yaklaşık % 2’dir.
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Nükleer Santrallerin Sera Gazı 
Salımına Etkisi Nedir?
• Artış eğiliminde olan enerji fi-
yatları, 
• Küresel ısınma ve iklim değişik-
liği konusunda artan duyarlılık,

Yaşanan ekonomik gelişme ve 
artan refah seviyesinin sonucu 
olarak ülkemizin enerji sektörü-
nün her alanında hızlı bir talep 
artışı olduğu gözlemlenmektedir. 
Bu talebi karşılamak için ise,  her 
yıl 4.000-5.000 MW’lık bir yatı-
rım yapılması gerekmektedir.

Temel enerji politikamız yukarı-
da bahsedilen gerçekler ışığın-
da;

• Dışa bağımlılığın en alt düzeye 
indirilmesi,

• Kaynak çeşitliliğine, yerli ve 
yenilenebilir kaynaklara önem 
verilmesi, 

• Çevre üzerindeki etkilerin en 
aza indirilmesi,

 • Enerjinin verimli üretilmesi ve 
kullanılması gerekmektedir.

Ülkemizin 2012 Kyoto Protoko-
lü yükümlülüğü bulunmamak-
la beraber ülkelerden emisyon 
değerlerini azaltma yönünde 
beklentiler artmıştır. Enerji sek-
töründe enerji verimliliğinin 
geliştirilmesi, yenilenebilir kay-
nakların daha fazla kullanımı, 
temiz kömür teknolojilerinin 
yaygınlaştırılması ve nükleer 
enerjinin kullanılması enerji ve 
çevre bağlantısı içinde sorunla-
rı ele almada başlıca politikalar 
arasında olacaktır.

Peki ülkemizde Nükleer Güç 
Santrali Kurulması Gerekli mi-
dir?

Ülkemizin elektrik ihtiyacı 
2023’te 500 milyar kWh’a çık-
ması öngörülmektedir. Ancak, 
tüm hidrolik, rüzgar, güneş, jeo-
termal, biyokütle potansiyelimi-
zin tamamını kullansak dahi, bu 
talebin yaklaşık yarısını karşıla-
yabilmekteyiz. 2023’e kadar he-
defimiz, elektrik üretiminde şu 
anda % 46 olan doğalgazın payı-
nı % 30’a çekmek, yenilenebilir 
enerjinin payını % 30’a çıkar-
maktır. Bu da, 2023 için, yenile-
nebilir ile doğalgazdan ayrı ayrı 
150 milyar kWh elektrik sağlan-
ması demektir. 4 mevsim, 7 gün 
24 saat çalışan nükleer gibi, baz 
yük santrallerine her halükarda 
büyük ihtiyaç duyulacağı kaçınıl-
mazdır.

Nükleer enerjiyi diğer yenile-
nebilir enerjilerle mukayese 
edersek, nükleer santral ise, 
yaklaşık yılda 8000 saatinde ça-
lışabilirken, hidrolikte bu ortala-
ma 4000 saat; rüzgarda ortala-
ma 3000; güneşte ise ortalama 
2500 saattir.

Güneş enerjisi sistemlerinin 
yaklaşık ömrü 20 yıl civarında 
seyrederken, Güneş enerjisini 
kullanarak elektrik üretimine 

Ülke Miktar (TWh)
Dünya 

Toplamındaki 
Payı(%)

Sıra

Çin 5.810,6 24,1% 1

ABD 4.303,0 17,9% 2

Hindistan 1.304,8 5,4% 3

Rusya 1.063,4 4,4% 4

Japonya 1.035,5 4,3% 5

Almanya 647,1 2,7% 6

Kanada 633,3 2,6% 7

Brezilya 579,8 2,4% 8

Fransa 568,8 2,4% 9

Güney Kore 522,3 2,2% 10

Birleşik Krallık 337,7 1,4% 11

Suudi Arabistan 328,1 1,4% 12

Meksika 306,7 1,3% 13

İran 281,9 1,2% 14

İtalya 281,8 1,2% 15

İspanya 278,5 1,2% 16

Türkiye 261,7 1,1% 17

Tayvan 258,0 1,1% 18

Avustralya 253,6 1,1% 19

Güney Afrika 249,7 1,0% 20

Endonezya 234,7 1,0% 21

Mısır 180,6 0,7% 22

TOPLAM DÜNYA 24.097,7 100%

BP Dünya Enerji İstatistikleri 2016
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imkan sağlayan fotovoltaik gü-
neş pillerinin ortalama verimlik-
leri % 15-18 değişmektedir.

Rüzgar enerjisinde, süreklilik 
olmaması, depolanabilir enerji 
kaynaklarıyla, “baz yük santral-
leriyle” dengelemeyi gerektir-
mektedir. 10.000 MW nükleer 
güç santralinin üreteceği elekt-
riği elde edebilmek için 30.000 
MW rüzgar 38.000 MW güneş 
santrali yapılması gerekmekte-
dir. Yenilenebilir enerji kaynakla-
rımızın iklim koşullarına bağlı ol-
maları ve bunun sonucu olarak 
üretilecek elektriğin “sürekli” 
olamaması nedeniyle, nükleer 
santral gibi baz güç santralleri-
ne büyük ihtiyaç duyulmaktadır. 
Rüzgar enerjisi santrallerinin or-
talama verimli çalışma süresi 20 
yıl olup, sistemin kullanım ömrü 
ise 30 yıl civarındadır.

Rüzgar santrallerinde kapasi-
te faktörü, genellikle %20-%45 
arasında değişmektedir. Örne-
ğin kapasite faktörü %30 olarak 
gerçekleşen 1 MW kurulu güce 
sahip bir rüzgâr santrali yılda: 
8,760 milyon kWh kWh = 2,628 
milyon kWh kadar bir enerji 
üretir. Başka bir ifadeyle, bu rüz-
gar santralinin durumu bir yılda, 
sürekli olarak ve tam güçte çalı-
şan ve yaklaşık 0,3 MW kurulu 
güce sahip bir nükleer santralin 
üreteceği enerjiye denktir.

Hidroelektrik santrallerinin ka-
pasite faktörleriyle ilgili olarak, 
yağış miktarlarında bir azalma 
meydana gelirse, santralde daha 
az su toplanarak daha az enerji 
elde edilebilmesine sebep ola-
caktır. Kapasite, bir santralin 
ne kadar verimli kullanıldığını 
gösteren bir parametredir ve 
santralin nominal gücü ile yıllık 
sağladığı enerji miktarı arasında 
ilişki kurmaktadır. Hidroelektrik 
için dünya ortalamasına bakıl-
dığında kapasite faktörü %44 
civarındadır.

NGS’lerin Doğalgaz İthalatımıza Etkisi den söz edecek olursak; 
10.000 MW Kurulu güce sahip yaklaşık 80 milyar kWh üretim kapa-
siteli nükleer güç santralleri (Akkuyu ve Sinop) devreye girdiğinde 
yaklaşık 16 milyar m3 doğalgaz karşılığı günümüz fiyatlarıyla yıllık 
yaklaşık 7,2 milyar ABD Doları tutarında, Doğalgaz ithalat bağımlı-
ğından ülkemiz kurtulmuş olacaktır. Nükleer santralin kurulması ile 
hem doğalgaz ithalatı azaltılmış; hem de baz santral olarak kurulan 
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerinin üreteceği karbondioksitin 
atmosfere verilmesi engellenmiş olacaktır.

Akkuyu NGS Sahasının seçimindeki kriterler
Birçok ülkede santrallerin ekonomik ömürleri yaklaşık 50 yıl olarak 
belirlemektedir. Bu olasılık da depremin 10.000 yıllık tekrar süresine 
denk düşmektedir. Akkuyu sahasında bu amaçla jeolojik, sismolojik, 
sismotektonik vb. çalışmalar farklı ölçeklerde zaman içerisinde gün-
cellenerek yıllarca sürdürülmüştür. Yerli yabancı birçok kuruluşun ve 
üniversitelerin yer aldığı bu çalışmalar, TAEK ve uluslararası kuru-
luşlarca denetlenmiş ve değerlendirilmiştir. Aşağıdaki haritada da 
görüldüğü gibi Akkuyu ve Sinop NGS Sahaları deprem riski açısından 
en güvenilir bölgeler arasında yer almaktadır.

Yenilenebilir 
Kaynaklarımız

 Toplam 
kurulu güç 
potansiyeli

Kurulu 
gücümüz

Kapasite 
faktörü

2023 
Hedefi

Yıllık 
ortalama 
üretim 
potansiyeli 
(milyon 
kWh/yıl)

Hidro 36.000 16.934 % 44 36.000 144.000

Rüzgar 48.000 1.587 % 30 20.000 60.000

Güneş 50.000 - % 20 3.000 7.500

Jeotermal 600 94 % 84 600 4.400

Biyokütle 2.000 44 % 80 2.000 14.000

TOPLAM 136.600 18.659 - 61.600 229.900
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Radyasyon Kaynağı Miktarı Süre Karşılaştırma

Pilot ve Uçuş Personeli 9 miliSv Bir yılda 180 katı

Bilgisayarlı Tomografi 1,1 miliSv Tek seferde 55 katı

Günde 1 paket sigara içme 0,2 miliSv Bir yılda 4 katı

Göğüs Röntgeni 0,06 miliSv Tek seferde Aynı

Nükleer Santral Çevresi <0.05 miliSv Bir yılda

Ülke Milyon ABD Dolar
(Tarımsal Ürün ihracatı) Nükleer Reaktör Sayısı

ABD 42.829 99
Fransa 24.262 58
Hollanda 19.870 1
Almanya 13.842 9
İngiltere 11.613 16
Kanada 10.107 17
Belçika 9.013 7
İspanya 6.621 7
Toplamı 131.536 214

Tsunami, Akkuyu Nükleer Güç Santrali detaylı saha çalışmalarında dikkate alınan bir diğer konudur. 
Tsunami kapsamında yapılan çalışmalar ile su alma-verme yapılarının yeri, reaktör ve yardımcı tesislerin 
olması gereken yükseklik gibi parametreler belirlenmektedir. 1979 “Akkuyu Nuclear Power Plant Tsuna-
mi Study” raporu ve 1985 yılında  “Tsunami Analysis” raporu bu konuya geniş bir şekilde yer vermiştir.
Nükleer Santrallerin Radyasyon Etkisi Nedir?
İnsanlar;  Yaşam standartları, yaşadıkları ortamların fiziksel özellikleri ve coğrafi şartlara bağlı olarak 
değişiklik göstermekle birlikte, Dünya genelinde kişi başına yaklaşık 2,4 mSv yıllık doğal radyasyona 
maruz kalmaktadır.
Nükleer santrallerden alacağımız radyasyon ise, doğal radyasyona göre çok daha küçüktür. Nükleer 
santral yakınında yaşayan bir kişinin alacağı radyasyon miktarı, doğadan kaynaklanan radyasyon mik-
tarının 1/300 kadardır. Radyasyonla çalışanlar için radyasyon dozu ardışık 5 yılın ortalaması 20 mSv’i, 
herhangi bir yılda ise 50 mSv’i geçemez.
Günde 1 paket sigara içenin bir yılda alacağı doz miktarı 0,2 mSv (4 kat), bilgisayarlı tomografi yaptıran 
bir kişinin tek seferde alacağı doz 1,1 mSv (55 kat) ve düzenli uçuş yapan pilot ve uçuş personelinin bir 
yılda 9 mSv (180 kat)’dir. Ayrıca, kömür (termik) santraline yakın yaşayan bir kişi kömür içerisindeki 
doğal olarak bulunan radyoaktif elementlerin duman ve kül olarak etrafa yayılmasıyla, nükleer santrale 
yakın yaşayan bir kişiye göre 3 kat daha fazla radyasyona maruz kalır.

Nükleer Santral, Turizmi ve Ta-
rımı Olumsuz Etkiler mi?

Birçok nükleer reaktör turizm 
merkezlerine Akkuyu sahasında 
olduğundan çok daha yakındır. 
Akkuyu sahasının Antalya’ya 
uzaklığı 300 km civarındadır. 
Bulgaristan’da bulunan Belene 
santrali İstanbul’a 400 km, Ro-
manya’daki Cernovoda Santralı 
ise 370 km uzaklıktadır. Bu sant-
rallerin en çok turist çeken şeh-
rimiz olan İstanbul’a gelen turist 
sayısına herhangi bir etkisi bu-
lunmamaktadır.

Nükleer Enerji Kuruluşu Turizmi 
Baltalar!

Dünyada en çok turistin ziyaret 
ettiği ve benim de bizzat içinde 
çalıştığım New York’taki Indian 
Point ve Allen Creek Nükleer 

Santrallerinin yanısıra ABD 104, Fransa 59, Japonya 56, Rusya 31, 
Güney Kore 20, Kanada 18 ve Almanya 17 Nükleer Enerji Kuruluşu-
na sahipken gelen turist sayısında bir azalma mı olmuştur…
Fransa’da Paris’e 200 km’den daha yakın alanda, 6 nükleer bulun-
maktadır. Nogent santralının Paris’e uzaklığı sadece 90 km’dir. İngil-
tere’de Londra’ya 200 km’den daha yakın alanda 9 nükleer santral 
bulunmaktadır.
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Nükleer santrallerin tarıma et-
kisi ile ilgili olarak, en fazla nük-
leer güç santraline sahip olan 
ABD’nin, 42,8 milyar dolarla 
dünyada en fazla tarımsal ürün 
ihracatı yapan ülke olduğu bi-
linmektedir. Fransa da, en fazla 
tarımsal ürün ihracatı yapan 2. 
ülkedir.

Akkuyu NGS Projesi İçin Neden 
Rusya Federasyonu?

Rusya, sadece kendi yaptığı 
santrallerde değil aynı zaman-
da dünyadaki çeşitli santrallere 
de nükleer yakıt sağlamaktadır. 
ABD ve Fransa’da kullanılan ya-
kıtın %30’u, İsviçre’de kullanı-
lanların %100’ü Rus yapımıdır. 
Rusya, dünya zenginleştirme 
kapasitesinin %40’ına sahiptir 
ve dünyada kullanılan yakıtın 
%17’sini sağlamaktadır.

Nükleer Santraller Güvenli Değil 
Sabotajlara Açıktır!

Bunun en güzel örneğini 11 Ey-
lül 2001’de New York’taki ikiz 
kulelere yapılan saldırıda göre-
biliriz. Teröristlerin ikiz kulelere 
varmadan yollarında Indian Po-
int Nükleer Santrali vardı. Eğer 
uçak santrale çarpsaydı felaket 
binlerce kat daha büyük olurdu. 
Ama uçaklar Santrali vuramadı. 
Vuramazdı da. Çünkü Indian Po-
int Nükleer Santralinin üstünde-
ki “Kubbe” yi delecek bir silah 
ve herhangi bir kuvvet henüz 
yok bu da gösteriyor ki usulüne 
göre yapılan Nükleer Santraller 
çok büyük ölçüde güvenilidir.

Çevre Felaketidir!

Tam bir çevre dostu olan Nük-
leer Santraller havaya sadece 
su buharı bırakmaktadır. Küresil 
ısınmanın getirebileceği fela-
ketlerin konuşulduğu şu gün-
lerde atmosfere salınan gazlara 
“Kyoto Protokolü” gereği büyük 
sınırlamalar getirileceği ve ceza-
ların verileceğinin yanında; za-
ten bu yüzyılın içinde petrol ve 
doğalgazın tükeneceği gerçeği 

karşısında bugünkü şartlar altın-
da en büyük alternatifin Nükele-
er Santraller olduğu aşikar değil 
mi…?

Akkuyu NGS Projesi ile Rus-
ya’ya Bağımlılığımız Artar mı?

Akkuyu NGS Projesi 20 milyar 
Rus sermayesi Türkiye’ye akta-
rılmaktadır. 4.800 MWe Kuru-
lu güç kapasite 40 milyar kWh 
elektrik üretilecektir. Elektriğin 
% 50’sinin 15 yıl boyunca TE-
TAŞ tarafından satın alınması 
hükmü yer almaktadır. Proje 
Şirketi, yaklaşık 45 yıl boyunca, 
Türk Tarafı’na yıllık bazda Proje 
Şirketi’nin net karının % 20’sini 
verecektir. Buna ilave olarak, 
Anlaşma nükleer yakıtın zaman 
içerisinde Türkiye’de üretilmesi-
ne de imkân vermektedir. “Tür-
kiye’de Nükleer Yakıt Tesisleri 
Kurulması, İşletimi ve Yakıt Dön-
güsü” en az 8 ünite)ülkemizde 
nükleer yakıt üretimi mümkün 
olacaktır. Pratikte nükleer yakı-
tın Rusya’dan gelmesi öngörül-
mekle beraber hukuken böyle 
bir zorunluluk yoktur.

Akkuyu NGS ile Türkiye’ye Tek-
noloji Transferi Olacak mıdır? 
İstihdama Katkısı Nedir?

Yaklaşık 600 bin parçadan olu-
şan bir proje olmasından dolayı 
farklı sanayi ve hizmet sektörle-
rini de ilgilendiren projede türk 
şirketlerin de görev alabileceği 
düşünülmektedir. G. Kore’de-
ki nükleer endüstrinin gelişimi 
bizim için iyi bir örnek oluştur-
maktadır. G. Kore ilk nükleer 
santralinde yalnızca %2 oranın-
da bir yerel katkı bulunmaktay-
ken, günümüzde, %98’i milli 
kaynaklarla inşa edilen nükleer 
santral projeleri tasarlayabil-
mektedir.

“Derinliğine Savunma” ilkesin-
de yer alan beş fiziksel bariyerin 
bütünlüğünü ve sağlamlığını ko-
ruyacak, birçok güvenlik sistemi 
VVER1200 tipi reaktörde yer al-
maktadır.

Özet olarak Nükleer Santraller;

• Temiz enerji kaynağıdır.

• Maliyetleri Hidroelektrik Sant-
rallerden daha ucuzdur.

• Kişi başına daha az atık oluşur.

• Kilowatt saat enerji üretimi 
çok ucuzdur.

• İklim şartlarına bağlı olmaksı-
zın enerji üretebilir.

• Santraller çok az yer işgal eder.

Peki bu kadar iyi yönlerini saydı-
ğımız Nükleer Santrallerin risk-
leri yok mudur?

İnşaatın yapımından tesisin ça-
lışmasına, atıkların güvenli ola-
rak depolanmasından nükleer 
atık ve yakıtların taşınmasına 
kadar bütün aşamalarda 24 saat 
“0” hata prensibine göre çalış-
mak gerekmektedir.

Türk insanındaki acelecilik, sa-
bırsızlık, adam kayırma, yeteri 
kadar tecrübe, bilgi ve becerisi 
olmayanların yönetime getiril-
meleri, bu büyük disiplin ve ih-
timam gerektiren olayda negatif 
unsurlar olarak gözükmektedir.

Bilgi, beceri, deneyim ve nükle-
er olgunluğa sahip bir toplumun 
bugünkü şartlar altında vazge-
çilmez enerji kaynağının Nükle-
er Enerji Santralleri olduğu bir 
gerçektir.

O halde yapılacak şey, oyunu 
kurallarına göre oynayarak Nük-
leer olgunluk toplumu yaratıp 
geleceğimizi karartmamaktadır.

Nükleer yakıt olarak kullanılan 
Toryum açısından büyük rezerve 
salip ülkemiz için Nükleer Ener-
jinin Türkiye’yi süper zengin bir 
ülke yapacağını söylemek sizleri 
heyecanlandırmıyor mu?
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100 Yıl Öncesi Durum ve Cum-
huriyetin Kuruluş Yılları: (1918-
1923): 

Birinci Dünya Savaşı’na Almanya 
ve Müttefikleri safında katılan 
Osmanlı Devleti yenilgiyi kabul 
ederek İngiltere ve müttefikleri 
ile 30 Ekim 1918 de Mondros   
Mütarekesini imzalamıştı. 2 haf-
ta sonra 13 Kasım 1918 de Yıldı-
rım Orduları Grup Komandağlı-
ğından istifa eden Mustafa Ke-
mal Paşa Adana’dan İstanbul’a 
döndü. Ocak 1919 da Antep, 
Maraş, Urfa, Adana İngilizlerce 

işgal edildi. 4 Mayıs da Aydın 
yöresini İtalyanlar işgal etti. 15 
Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in 
Yunan’lılar tarafından işgal edil-
mesinin ertesi günü maiyetiy-
le birlikte İstanbul’dan ayrılıp 
19 Mayıs’da Samsun da karaya 
çıktı. Mustafa Kemal Padişah 
tarafından 9.  Kolordu Müfettiş-
liği’ne geniş yetkilerle tayin edil-
mişti. Resmi Görevi yerli Rumla-
rın Karadeniz bölgesinde çıkar-
dıkları karışıklığa son vermek ve 
böylece İngiltere’nin Mondros 
Mütarekesinin 7. Maddesine 
dayanarak bölgeyi işgal etmesi-

ni önlemekti. Samsun’daki 1 ay-
lık çalışmalar ve tanıdığı kolordu 
kumandanlarının mütalaaları-
nı aldıktan sonra, 21 Haziran 
1919 da Amasya Tamimi olarak 
tanınan 6 maddelik metin, as-
ker ve sivil ilgililere bildirildi. 
23 Temmuz 1919 da Erzurum 
Kongresini, 04 Eylül 1919 da Si-
vas Kongresini topladı. 1920 yılı 
başlarında İstanbul’da Mebusan 
meclisi toplandı. 28 Ocak 1920 
günkü gizli oturumda meclis Mi-
sakı Milliyi kabul etti ve 17 Şu-
bat 1920 de kararlar halka açık-
landı. 23 Nisan 1920 tarihinde 

İlhan ADİLOĞLU
İNTES Başkan Vekili

100 YIL ÖNCE – 100 YIL SONRA
TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK (1918  -  2018  DÖNEMİ)
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Ankara’da B.M.M.’nin açılması 
ile yeni  Türkiye’nin  temeli atıl-
dı. İstiklal Savaşının kazanılması 
ardından Lozan Barış Anlaşması 
24 Temmuz 1923 de imzalandı. 
29 Ekim 1923 de Cumhuriyet 
ilan edildi ve Türkiye Cumhuri-
yetinin kuruluşu tamamlandı.

Yukarıda 30 Ekim 1918 Mond-
ros Mütarekesinin imzalanması 
ile 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin 
ilanı, arasındaki 5 yıllık Kuru-
luş döneminin kısa kronolojisi-
ni vermemizdeki amaç 100 yıl 
önce – 100 yıl sonra Türkiye’de 
Mühendislik ve Müteahhitlik 
dönemini anlatırken 100 yılın, 
Cumhuriyet öncesi ile bugün 
arasını özellikle vurgulamak 
içindir. Yani Genç Türkiye Cum-
huriyeti kurulurken mühendis-
lik ve müteahhitlik olarak neler 
vardı. Bugün neler var. 100 yılda 
hangi noktaya geldik. 

Mühendislik Öğreniminin 
Gelişimi:

100 yıl önce, Mühendislik Eği-
timi veren yalnızca iki okul var-

dı. Bunlardan ilki, İTÜ İstanbul 
Teknik Üniversitesi’dir. Bu oku-
lumuzun tarihi Osmanlı İmpa-
ratorluğunun Sultan III. Mustafa 
dönemine uzamaktadır. Batılı 
anlamda mühendislik eğitimi 
vermek üzere 1773 yılında kuru-
lan Mühendishane-i Bahr-i Hü-
mayun (İmparatorluk Deniz Mü-
hendishanesi), gemi inşaatı ve 
deniz haritalarının yapılması ko-
nusunda uzman personel yetiş-
tirmiştir. Haliç Tersanesinde yer 
alan okulun kurucusu bir Macar 
soylusu olan Baron de Tott dur. 
Bu okulun bünyesinde 1795 yı-
lında inşaat mühendisliği 1847 
yılında Mimarlık bölümü, 1934 
yılında da Makine ve Elektrik 
Mühendislik bölümleri kuruldu. 
Okulun adı 1928 yılında Yüksek 
Mühendis Mektebi, 1941 yılın-
da da Yüksek Mühendis Okulu, 
1944 yılında da İstanbul Teknik 
Üniversitesi adını aldı. İlk yıllar-
da 6 yıl olan eğitim süresi 1946 
yılında 5 yıla indirildi. Mezunla-
rına Yüksek Mühendis diploma-
sı verilmekte idi. 1969 yılından 
itibaren üniversitede 2 kademe 
eğitime geçildi. Eğitim 4 yıla in-
dirilerek Mühendis diploması 

verilmeye, master yapanlar da 
+2 yıllık yüksek lisans eğitimin-
den sonra yüksek mühendis un-
vanı aldılar. 

Yüksek Mühendis Mektebi 1930 
ların ikinci yarısından itibaren 
Almanya da 1933 te iktidara 
gelen Nazi hareketinin giderek 
sertleşen rejimi ve II. Dünya Sa-
vaşının başlamasının ardından 
Almanya’yı terk edip Türkiye’ye 
gelen insanlar arasındaki akade-
misyenlerin öğretim kadrosuna 
katılmasıyla eğitim kadrosu çok 
güçlendi. 1940 dan itibaren çok 
kaliteli öğrenim veren okul me-
zunları Türkiye’nin gelişiminde 
önemli roller üstlendi. 

İTÜ, 245 yılı aşan tarihi ile bu-
gün; teknolojiyle, bilimle, sa-
natla ve sporla marka haline 
gelmiş olan bir yapıdadır İTÜ, 
İstanbul’un çeşitli merkezleri-
ne dağılmış 5 farklı kampüste, 
13 fakülte, 99 lisans programı 
ve 6 enstitüde 173 lisans üstü 
ve doktora programı ile eğitim 
vermektedir. 360 laboratuvar, 
Türk Müziği konservatuarı ve 
Yabancı Diller Okulu bünyesinde 
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barındırmaktadır. İTÜ’de yakla-
şık 38000 öğrenci öğrenim gör-
mekte olup 100.000 den fazla 
mezun bulunmaktadır. 

Cumhuriyet öncesi mühendis 
yetiştiren diğer okul ise Robert 
Kolej’dir. Bugün Boğaziçi Üni-
versitesi adını alan okul 1863 
yılında kuruldu. 1909 yılında 
mühendislik bölümü açılmasına 
karar verildi. 1912 de Makine 
Mühendisliği Profesörü John R. 
Allen ve okul müdürü Lynn Sci-
pio’nun katkılarıyla Mühendislik 
eğitimi başladı. 

Tekniker ihtiyacını karşılamak 
üzere 1911 de kurulmuş olan 
Kondüktör Mekteb-i Alisi, 1922 

de Fen Mektebine dönüştürül-
dü. 2-5 yıllık eğitim alıyorlardı. 
(İTÜ’nün Gümüşsuyu binasında) 
1937 yılında yıldız Teknik Okulu 
kuruldu. Fen Mektebi mezunları 
1940 dan itibaren bu okulda 1 
yıllık eğitimden sonra mühendis 
diploması aldılar. 

Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinin 
kalkınmalarına katkıda bulun-
mak, özellikle fen bilimleri ve 
sosyal bilimler alanlarında ele-
man yetiştirmek üzere 15 Kasım 
1956 tarihinde “Orta Doğu İleri 
teknoloji enstitüsü” kuruldu. 27 
Mayıs 1959 tarihli kuruluş kanu-
nu ile enstitü, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesine dönüştürüldü.  
İngilizce eğitim veren ODTÜ bu-

güne kadar 120.000 den fazla 
mezun verdi. 5 fakültesinde 41 
lisans programı, 107 yüksek li-
sans ve 69 da doktora programı 
yürütülmekte olup halen okulun 
yaklaşık 28000 öğrencisi vardır. 

20 Mayıs 1955 tarihindeki ku-
ruluş kanunu ile kurulan KTÜ 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
1963 yılında 4 fakültesi kuru-
larak eğitim-öğretime başladı. 
Üniversitenin bugün 17 fakülte, 
4 yüksekokul, 1 konservatuarı 
var, 7 enstitü, 12 meslek yüksek 
okulu ve 28 uygulama araştırma 
merkezi  vardır. Halen 60.000 
öğrencisi 200.000 e yakın da 
mezunu vardır.

Bugün mühendislik mimarlık eğitimi veren üniversiteler içerisindeki en önemlileri: (30 okul)

Sıra 
No Üniversite Adı Sıra 

No Üniversite Adı

1 İTÜ-İstanbul Teknik Üniversitesi 16 Atatürk Üniversitesi

2 ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi 17 Koç Üniversitesi

3 Boğaziçi Üniversitesi 18 Marmara Üniversitesi

4 Bilkent Üniversitesi 19 Anadolu Üniversitesi

5 Hacettepe Üniversitesi 20 Sakarya Üniversitesi

6 Gazi Üniversitesi 21 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

7 Ege Üniversitesi 22 Çukurova Üniversitesi

8 Erciyes Üniversitesi 23 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

9 Yıldız Teknik Üniversitesi 24 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

10 Fırat Üniversitesi 25 Süleyman Demirel Üniversitesi

11 İstanbul Üniversitesi 26 Akdeniz Üniversitesi

12 Selçuk Üniversitesi 27 Uludağ Üniversitesi

13 KTÜ-Karadeniz Teknik Üniversitesi 28 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

14 Gebze Teknik Üniversitesi 29 Trakya Üniversitesi

15 Dokuz Eylül Üniversitesi 30 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
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Karayollarımız: 

Osmanlı’dan Cumhuriyete mil-
yonlarca liralık dış borç, 13885 
km si bozuk yüzeyli dar şose 
(4000 km si yaz-kış kullanılabilir 
durumda) ve 4450 km.si toprak 
yol olmak üzere 18335 km. yol 
ve 94 adet köprü miras kalmıştı.

100 yıl sonra bugün ise 2657 km. 
otoyol, 31066 km devlet yolu, 
33897 km il yolu olmak üzere 
67620 km. yol ağına ulaştık. (Bu 
yolların 23450 km.si BSK, 40183 
km.si  sathi kaplama, 314 km.si 
parke taşı, 668 km.si stabilize 
520 km. toprak, 2585 km.si di-
ğer kaplamalı) 

Yol ağımız 30 yıl önce yaklaşık 
59.000 km. idi. Özellikle asfalt 
yollarımız bu süreçte 4000 km.
den 23450 km.ye çıkarıldı. Yol-
larımızın çoğu bölünmüş yollar-
dan oluştu. 

2018 itibariyle BSK kaplı 7154 
km. sathi kaplamalı 16206 km. 
bölünmüş yolumuz mevcuttur. 
2657 km. otoyol ile bölünmüş 
yol toplamı 26017 km. dir. 

1980 öncesi emanet yol yapımı 
düşüncesi öncelikli olan ve bu 
yönde önemli makine parkına 
sahip olan Karayolları Genel 
Müdürlüğü bugün acil işler dı-
şındaki tüm işlerini ihale yolu ile 
müteahhitlere yaptırmaktadır. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
ise genellikle bakım-onarım iş-
lerini yürütmektedir. Bunun so-
nucu olarak 1980 yılında 17931 
adet olan makine parkı 2018 de 
11871 adede düşmüştür.

Karayolları Genel Müdürlüğü-
müz tüneller ve köprüler konu-
sunda da son yıllarda çok büyük 
atılım yapmış olup 2018 itiba-
riyle devlet ve il yollarımız üze-

rindeki köprüler 8030 adede ve 453404 m. Toplam boya ulaşmıştır. 
Tünellerimiz ile 196 adedi tek tüp, 82 adedi çift tüp olmak üzere 
toplam boyu 261.190 metreye çıkmıştır.
2018 e kadar tamamlanan otoyollarımız şunlardır: 
(İşletmeye açılanlar)
- Edirne – İstanbul (Yeni köprü yolları dahil)
- İstanbul – Ankara (Ankara çevre yolu dahil)
- Çeşme – İzmir 
- İzmir – Aydın
- İstanbul – Bursa
- Niğde – Mersin – Adana – İskenderun
- Osmaniye – Şanlıurfa

2018 e kadar tamamlanan büyük köprülerimiz
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü)  (1560 m)
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü    (1510 m)
- Osmangazi Köprüsü     (2682 m)
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü     (2164 m.)

3 km den uzun karayolu tünellerimiz
- Yeni Zigana Dağı Tüneli     (14481 m)
- Ovit Dağı Tüneli      (14000 m)
- Kop Dağı Tüneli      (6500 m)
- Sabuncubeli Tüneli      (6480 m)
- Avrasya Tüneli (sualtı)     (5400 m)
- Ilgaz Dağı Tüneli (15 Temmuz İstiklal Tüneli)  (5391 m)
- Cankurtaran Tüneli      (5228 m)
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Demiryollarımız:

Milli sınırlarımız içindeki de-
miryollarının tarihi Osmanlı 
döneminde 23 Eylül 1856 ta-
rihinde 130 km lik İzmir-Aydın 
Demiryolu hattının imtiyazı ile 
başlamıştır. 24 Eylül 1872 de 
de Demiryolları İdaresi kurul-
du. Cumhuriyetin ilanına kadar 
2404 km.si yabancı şirketler 
1377 km.si devlet eliyle işleti-
len toplam 4136 km. demiryolu 
hattımız vardı. Cumhuriyet ön-
cesi yapılan ve yabancı şirketler 
tarafından işletilen hatlar 1928-
1948 yılları arasında satın alı-
narak millileştirildi. 22 Temmuz 

1953 tarihinde TCDD Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı bir işletme ha-
line getirildi. 

26.05.1939 tarihinde 3611 sa-
yılı kanunla mevcut limanların, 
iskelelerin bakımları ile yenile-
rinin yapımı Bayındırlık Bakan-
lığı yetkili kılınmış olup bilahare 
19.11.1986 tarihinde Ulaştırma 
Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Cumhuriyet Döneminde, 1950 
li yıllara kadar yük ve yolcu ta-
şımacılığında ilk sırada olan 
demiryolu ulaşımı 1950 li yıllar-
dan itibaren yerini karayollarına 
bırakmıştır. Yüksek hızlı tren ve 

Marmaray projeleri, şehir içi 
metro ve hafif raylı sistem pro-
jeleri, ile son 20 yılda demiryolu 
ulaşımı yeniden önem kazan-
mıştır. 

Osmanlı dönemindeki 4136 
km.lik hatlara ilave olarak 1927 
yılında Kayseri hattı, 1930 yılın-
da Sivas hattı, 1932 de Malatya 
hattı, 1933 de Niğde, 1934 de 
Elazığ, 1935 de Diyarbakır, 1939 
da Erzurum’a demiryolu hatla-
rı yapılmıştır. Demiryolu yapı-
mındaki bu hızlı gelişme Cum-
huriyetin 10. Yılındaki Marşına 
“10 yılda Demirağlarla ördük 
anayurdu dört baştan” sözleri-
ne yansımıştır. 1923-1933 arası 
1829 km. demiryolu hizmete 
açılmıştır. 1934 -1938 arasın-
da 1269 km. daha hizmete gir-
miştir. 1938-1950 arasında 638 
km., 1950-1960 arasında 215 
km., 1961-2002 arasında 731 
km., 2002-2018 arasında da 293 
km., daha hizmete girdi. Ayrıca 
Ankara – Eskişehir – İstanbul ve 
Ankara – Konya dahil 1184 km. 
yüksek hızlı demiryolu hizmete 
açıldı. Büyükşehirlerdeki metro 
ve hafifraylı sistemler ile tüm 
demiryolu ağımız bugün itibari 
ile 11.000 km. yi geçmiştir. 

Bugün, demiryollarımız Türk 
müteahhit firmalarımızca inşa 
edilmektedir. 

Bir Türk müteahhidinin üstlen-
diği ilk demiryolu projesi ise An-
kara – Yahşihan arasında 1914 
yılında Harbiye Nezareti tara-
fından başlanılan hattın tamam-
lanma işi olup 17 nisan 1925 de 
tamamlanmış ve müteahhitliği-
ni Şevki Niyazi (Dağdelen) yü-
rütmüştür.
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Limanlarımız
Kara ve Demiryolu ulaşımının 
olduğu şehirlerdeki limanları-
mız gelişmiş ve büyümüştür. 
Özellikle İstanbul Haydarpaşa, 
İskenderun, Mersin, İzmir, Ban-
dırma, İzmit, Samsun ve Trab-
zon limanları en büyükleridir. 

Tarihin eski yıllarından beri li-
manlar yolcu ve yük nakliyesin-
de önem kazanmıştır. 

19. yüzyılın sonlarından itibaren 
İskenderun limanının temizlen-
mesi, modern tarzda yeni rıhtım 
ve liman inşa edilmesi için lima-
nın inşaat imtiyazı 1911 yılında 
Almanların imtiyazındaki Hay-
darpaşa Limanı şirketine verildi.

26.05.1939 tarihinde 3611 sa-
yılı kanunla mevcut limanların, 
iskelelerin bakımları ile yenile-
rinin yapımı Bayındırlık Bakan-
lığı yetkili kılınmış olup bilahare 
19.11.1986 tarihinde Ulaştırma 
Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Türkiye’de limanların, rıhtım-
ların ve iskelelerin işletilmesi 
TCDD ile Denizcilik İşletmesi 
Genel Müdürlüğünce uzun yıllar 
yürütüldü.

1937 yılında Denizyolları, Deniz-
bank’a, 1939 da Devlet Limanla-
rı İşletmesi Umum Müdürlüğü-
ne bağlandı. 1944 yılında Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşlet-
mesi Umum Müdürlüğü 1984 te 
de Türkiye Denizcilik İşletmesi 
Genel Müdürlüğü limanlar için 
yetkili oldu.

Günümüzde Türkiye’de 174 
adet liman ve iskele mevcuttur.

Havameydanlarımız

Ülkemizde sivil havacılık faali-
yetlerinin 1912 yılında bugün-
kü İstanbul Atatürk Havalimanı 
civarında kurulan hangarlar ve 
uçak iniş-kalkış havaalanı ile 
başladığı kabul edilmektedir. 20 
Mayıs 1933 tarihinde Hava Yol-
ları Devlet İşletmesi kurulmuş-
tur. 1955 yılında uçak işletmeci-
liği Türk Hava Yollarına, havaala-
nı işletmeciliği de 28 Şubat 1956 
da DHMİ Devlet Hava Meydan-
ları İşletmesi Genel Müdürlüğü-
ne devredilmiştir.

Gerek mevcut havaalanlarının 
genişletilmesi gerekse yenile-
rinin yapımı işleri 11.04.1949 
tarihinde Bayındırlık Bakanlığı 
bilahare 19.11.1986 tarihinde 

Ulaştırma Bakanlığı yetkili kılın-
mıştır.

Uluslararası çalışan 13 havali-
manımız vardır. Bunlar, Atatürk, 
Esenboğa, Adnan Menderes, 
Antalya, Dalaman, Adana, Trab-
zon, Milas-Bodrum, Süleyman 
Demirel, Nevşehir-Kapadokya, 
Erzurum, Gaziantep ve Sabiha 
Gökçen Hava Limanlarıdır.

Uluslararası tarifesiz seferler ile 
iç hat seferlerine açık olan 18 
havalimanımız mevcuttur.

Sadece iç hat seferlerine açık 10 
havalimanımız ile askeri amaç-
lı çalışan bazı havaalanlarımız 
mevcuttur.

İstanbul’da 7600 hektarlık alana 
kurulan 150 milyon yolcu kapa-
sitesi ile dünyanın en büyük ha-
valimanlarından biri olacak olan 
İstanbul 3. Havalimanının bu 
yıl sonunda işletmeye açılması 
beklenmektedir. Tesis tamamla-
nınca 4 terminal binası ve 6 pis-
te sahip olacaktır.
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Barajlar, HES’ler ve Sula-
malarımız

Ülkemizde su yapılarının inşaası 
Osmanlı Dönemi’nde vakıflar ta-
rafından yürütülmüş olup Konya 
Ovası Sulaması, bazı su yolları 
ve bentler dışında inşa edilmiş 
su yapısı bulunmamaktadır.

22.07.1925 tarihinde Sular Fen 
Heyeti Müdürlüğü Bursa ,Ada-
na, Ankara, Edirne ve İzmir’de 
de su işleri müdürlükleri kurul-
muştur. 1929 yılında ise ortaya 
çıkan şiddetli kuraklık ve kıtlık 
neticesinde Sular Umum Mü-
dürlüğü kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
luşunun ilk çeyrek asrında ger-
çekleştirilen baraj inşaatlarına 
en önemli örnek Ankara’ya içme 
suyu sağlayan Çubuk I Barajı’dır. 
Çubuk I Barajı 1936 yılında işlet-
meye açılmış ve su işleri tarihin-
de cumhuriyetin ilk barajı olarak 
yerini almıştır. Bunu takip eden 
dönemde; Bursa’da Gölbaşı 
Barajı (1938), Niğde’de Gebere 
Barajı (1941)  inşaatı başlamış, 
bunları Van’da Sihke (1948) 
,Eskişehir’de Porsuk I (1949), 
barajları inşa edilmiştir. Ayrıca 
bazı göllerin tanzim projeleri de 
ele alınmış Isparta’da Gölcük, 

Van’da Keşiş, Doni ve Erme-
nis, Denizli’de Işıklı, Manisa’da 
Marmara ve Ankara’da Eymir 
gölleri üzerinde bu kapsamda 
çalışılmıştır.

1939 yılında da Nafıa Vekale-
ti’ne bağlı olarak ‘Su İşleri Reisli-
ği’ kurulmuştur. Bu tarihten son-
ra su işlerinin önemi çok daha iyi 
anlaşılmış, su kaynaklarının istik-
şafı, etütleri, ve planlamaları ile 
su ölçümleri yapılmıştır.

1936 yılında çıkarılan ‘Çeltik 
Ekimi Kanunu’, 1943 yılında 
çıkarılan ‘Taşkın Sulara ve Su 
Baskınlarına Karşı Korunma 
Kanunu’, 1950 yılında çıkarılan 
‘Bataklıkların Kurutulması ve 
Bunlardan Elde Edilecek Top-
raklar Hakkında Kanun’, 6200 
sayılı ‘DSİ Kuruluş Kanunu’nun 
öncüleri olmuştur.

Su İşleri Teşkilatı 1953 yılında 
yeniden düzenlenmiş; 
18.12.1953 tarihinde kabul 
edilen ve 28.02.1954 tarihinde 
yürürlüğe giren 6200 sayılı ka-
nun ile yetkileri arttırılarak, Ba-
yındırlık Vekaleti’ne bağlı, kat-
ma bütçeli, tüzel kişiliğe sahip 
Devlet Su İşleri Umum Müdür-
lüğü kurulmuştur.

Teknik olarak alman uzmanla-
rın kontrol ettiği Çubuk-I Barajı 
inşaatının müteahhidi; adı son-
radan İTÜ olan Yüksek Mühen-
dis Mektebi’nden 1920’de me-
zun olmuş olan Tahsin İbrahim 
Bey’dir. Daha sonra 1959 yılına 
kadar inşa edilen barajların ta-
mamının müteahhitliğini yaban-
cı firmalar üstlenmiştir.

1938 yılında tamamlanan Göl-
başı Barajı ile 1941 yılında ta-
mamlanan Gebere Barajı’nın 
2440 hektarlık sulama projeleri 
de cumhuriyet döneminin ilk 
barajlı sulama projeleridir.

1950-1960 döneminde 20’ye 
yakın baraj inşaatının başlama-
sı, Dünya Bankası kredilerinin 
kullanılması, NATO ve Amerika 
yardımları ile Türkiye’de inşaat 
sektörü büyük tecrübe kazandı,  
sermaye birikimi oluştu. Büyük 
müteahhitlik firmalarımız ku-
rulmaya başlandı.  Bu dönemde 
yatırıma ayrılan paranın % 28 ‘i 
tarıma (özellikle baraj ve sula-
malara), %50 ye akını da ulaştı-
rılmaya ayrılmıştı. Bu nedenle de 
bu dönemde,karayolu yatırımları 
hızlandı.
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Adı İli İşletmeye 
Açılma Yılı Adı İli İşletmeye 

Açılma Yılı
Seyhan Adana 1956 Dicle Diyarbakır 1997
Aslantaş Adana 1984 Karakaya Diyarbakır 1987
Çatalan Adana 1996 Keban Elazığ 1975
Oymapınar Antalya 1984 Gökeçkesi Eskişehir 1972
Yusufeli Artvin 2020 Ermenek Karaman 2009
Deriner Artvin 2011 Alpaslan I Muş 2008
Borçka Artvin 2006 Hasan Uğurlu Samsun 1981
Batman Batman 1998 Altınkaya Samsun 1986
Obruk Çorum 2007 Atatürk Şanlıurfa 1999
Adıgüzel Denizli 1989 Karkamış Şanlıurfa 1999

İşletmedeki En Büyük 20 Adet Baraj ve HES ler

İşletmedeki Su Tünelleri

Şanlıurfa Sulama Tüneli 26.400 m
Suruç Su Tüneli 17.185 m
Mavi Tünel 17.034 m
Boğaziçi İçmesuyu Tüneli 5551 m

Türkiye’nin yüzölçümü yaklaşık 78 milyon hektardır. Yapılan etütlere göre bunun 8,5 milyon hektarı 
ekonomik olarak sulanabilir arazidir. Bugüne kadar DSİ tarafından yaklaşık brüt 4,0 milyon hektar tarım 
alanı suya kavuşturulmuştur. Diğer kuruluşların işletmeye açtıkları alan ile beraber toplam sulanan alan 
yaklaşık 6 milyon hektardır.



İpek Yolu Medeniyetleri 30

DSİ’nin  kurulduğu 1954’ten beri 
yaklaşık 1200 adet baraj (büyük 
göletler dahil) ile yaklaşık 70 
adet HES işletmeye açılmıştır. 
İşletmeye alınan hidroelekt-
rik santrallerinin kurulu gücü 
12.500 MW,  yıllık üretimi de 44 
milyon kwh. civarındadır.

Diğer Yatırımlarımız:
Yazımızın yukarıdaki kısımların-
da özellikle devlet bütçesinden 
büyük yatırım payı alan karayol-
ları, demiryolları, limanlar, hava-
meydanları, barajlar, santraller, 
sulamaların 100 yıl önce -100 yıl 
sonraki durumları anlatıldı. 

Tabii olarak bu yatırımların dı-
şında Enerji santralleri, Enerji 
Nakil Hatları, Şehir Dağıtım Şe-
bekeleri, Bayındırlık Bakanlığı 
veya Çevre –Şehircilik Bakan-
lıklarımız tarafından uzun yıl-
lardır yapılmakta olan Devlet 
ve Hükümet binaları, Bakanlık 
binaları, Adalet Sarayları,  Şehir 
Hastaneleri, Okullar, Üniversite-
ler, Askeri Binalar, TOKİ tarafın-
dan yaptırılan yeni şehirler, Be-
lediyelerimiz tarafından yapılan 
içmesuyu, kanalizasyon, arıtma 
tesisleri, farklı bakanlıklar tara-
fından yapılan büyük yatırımlar, 
özel sektör eliyle yapılan tesis-
ler, fabrikalar, 100 yıllık bir geç-
miş ile Türkiye’yi çok farklı nok-
taya getirmiş ve önümüzdeki 
yıllar içerisinde dünyanın ilk 10 
büyük ekonomisi içerisine gire-
ceğimizi göstermektedir.

Yurtdışı Müteahhitlikte 
Dünya 2.siyiz
Türkiye Devleti kuruluşunun 
Türkiye; Devleti kuruluşunun 
100. Yıldönümü itibariyle ken-
disinin koyduğu 2023 hedefle-
ri için 2000‘li yılların başından 
itibaren önemli bir sıçrama ve 
büyüme hamlesi gerçekleştir-
miştir.

2002 yılında Milli Geliri 184 mil-
yar USD ile 25. Sırada bulunan 
Türkiye bugün yaklaşık 800 mil-
yar USD ile 17.sıraya gelmiştir. 
Büyüme parasal olarak 4 mislidir.

Dünyadaki inşaat sektörünün 
büyüklüğü 10 trilyon USD ‘ye ya-
kındır. Tüm dünya ekonomisinin 
büyüklüğü ise 80 trilyon USD’ye 
yakındır. Firmaların kendi ülke-
leri dışında yaptıkları uluslarara-
sı işlerin toplamı ise 500 milyar 
USD ‘ye yakındır.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri 
sektörümüz ülkemizin yetişmiş 
insan gücü, teknik birikimi ve 
teknolojiye adaptasyonu, iş de-
neyimi ve disiplini, coğrafi ko-
numu, bölge ülkeleri ile siyasal 
ve kültürel yakınlığı gibi avan-
tajların kullanılması ve kamu 
kuruluşları ile özel sektör ara-
sında koordinasyon ile 1972’den 
2018’e kadar 120 ülkede yakla-
şık 360 milyar USD değerinde 
9300 proje üstlenmiştir.(2000 
yılına kadar 41 milyar USD tu-
tarında 1897 proje üstlenilmiş-
tir.)Türk firmalarının yurtdışı 

pazarda en çok pay aldığı ilk 10 
ülkenin tamamı petrol üreten 
ülkelerdir. Bunlar sırası ile ;Rus-
ya, Türkmenistan, Libya, Irak, 
Kazakistan, S.Arabistan, Cezayir, 
Katar, Azerbaycan ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’dir. Bu 10 ülke 
10 milyar ile 69 milyar USD ara-
sında pay almaktadır. Tüm payın 
% 47’si BDT ülkeleri, % 26’sı Or-
tadoğu, %18 ‘i de Afrika ülkele-
rine aittir.

Engineering News Record (ENR) 
Dergisi’nin bir yıl içerisinde üst-
lenilen uluslararası projelerin 
toplam bedeli üzerinden her 
yıl belirlediği dünyanın en bü-
yük 250 müteahhitlik firmasını 
belirleyen listede Türkiye’den 
2003 yılında sadece 8  firma yer 
alırken 2017 listesine 46 firma 
girmiştir. 2009 -2017 arası 9 yıl-
dır firma sayısı itibariyle Çin’den 
sonra dünya ikinciliği Türkiye’ye 
aittir. Türk firmaları adet ve top-
lam ciro olarak tüm pazarın yak-
laşık % 5 ‘ini almaktadır.

Türk müteahhitlerinin ilk iş al-
dıkları ülke 1972 yılında Libya 
olmuştur. İlk işi STFA firmamız 
üstlenmiştir. 1972-1979 arasın-
da Türk firmalarının yurtdışında 
en çok iş aldıkları ülke % 72,5 ile 
Libya olmuştur.

Türk firmalarının sayı olarak 
dünya ikincisi olduğu ENR liste-
lerinde 2009-2017 arasındaki 
son 9 yılda tüm listelere giren 
21 firmamız bulunmaktadır. Bu 
firmalarımızın 2017’deki sırala-
ması ile listesi şu şekildedir.

1- Renaissance 8- Ant Yapı 15- Eser
2- Polimeks 9- GAP 16- Gama
3- Enka 10- Tekfen 17- STFA
4- Tav 11- Doğuş 18- Kayı
5- Yapı Merkezi 12- Yüksel 19 Summa
6- Alarko 13- Onur Taahhüt 20- Yenigün
7- Limak 14- Nurol 21- Cengiz
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ENR
Uluslararası Müteahhitlik Sıralamasında 2009-2017 Arası 9 Yıldır Türk firmaları Sayısal Olarak Dünya 2.sidir. 

İlk 250 Firma Arasına Giren Firmalarımızın İsimleri Aşağıdadır
Sıra 
No 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  

1 Renaissance 38 Polimeks 40 Renaissance 37 Enka 52 Renaissance 64 Polimeks 56 Polimeks 59 Enka 50 Enka 37

2 Polimeks 42 Renaissance 44 Polimeks 62 Renaissance 53 Enka 79 Renaissance 81 Renaissance 69 Gama 68 Gama 66

3 Enka 72 Enka 79 Enka 65 TAV 83 Tekfen 85 Tekfen 88 Gama 75 Renaissance 75 Ant Yapı 70

4 Tav 76 Tav 81 Tav 82 Polimeks 86 Polimeks 90 Gama 94 Enka 88 Ant Yapı 93 Tekfen 82

5 Yapı Merkezi 78 Ant Yapı 86 Çalık Enerji 89 Tekfen 101 Ant Yapı 94 Enka 95 Tekfen 110 STFA 96 Renaissance 85

6 Alarko 79 Yapı Merkezi 93 Tekfen 90 IC İçtaş 103 TAV 103 Ant Yapı 100 TAV 114 Tekfen 97 TAV 102

7 Limak 85 Nata 98 Ant Yapı 92 Ant Yapı 107 Çalık Enerji 111 TAV 106 STFA 117 TAV 100 Nurol 106

8 Ant Yapı 86 Çalık Enerji 101 İLK 107 Nata 116 Gama 118 Yüksel 120 Nurol 120 Polimeks 102 Yüksel 110

9 GAP 92 Tekfen 118 Yapı Merkezi 111 Yapı Merkezi 127 Yüksel 124 Çalık Enerji 129 Yüksel 122 Yüksel 107 STFA 114

10 Un.Acarsan 98 Yüksel 121 Nata 116 Yüksel 132 Cengiz 127 Cengiz 132 Mapa 130 Nurol 111 Baytur 125

11 Nata 105 Atlas 123 IC İçtaş 121 Onur 138 IC İbrahim Çeçen 129 Alarko 135 Ant Yapı 131 Kayı 131 Kayı 126

12 Mapa 109 Mapa 133 Yüksel 123 Cengiz 146 Onur 135 Onur 136 Nata 139 Onur 150 Yapı Merkezi 127

13 Çalık Enerji 110 Limak 135 Atlas 125 Hazinedaroğlu 150 Atlas 145 Mapa 142 Yapı Merkezi 140 Cengiz 152 Yenigün 150

14 Tekfen 112 GAP 137 Gama 133 Atlas 153 Mapa 146 Yapı Merkezi 143 Sembol 142 Yapı Merkezi 155 Polimeks 159

15 Sembol 125 İLK 138 Nurol 139 Çalık Enerji 157 Nata 150 Nata 148 Cengiz 146 Baytur 158 Kontek 161

16 Doğuş 128 Kuzu 141 Limal 145 Alarko 162 Yapı Merkezi 159 Nurol 154 Baytur 150 Güriş 167 Onur 162

17 Kuzu 130 Doğuş 146 Kuzu 151 Limak 163 Kayı 171 Kayı 160 Atlas 157 Doğuş 170 GAP 163

18 Yüksel 134 DİA 147 DİA 157 Kayı 169 Kontek 174 Tepe 162 Kayı 161 Yaşar Özkan 175 Hazinedaroğlu 164

19 Onur 140 Nurol 148 Onur 158 Mapa 172 Alarko 176 GAP 165 Tepe 166 GAP 176 Summa 171

20 Nurol 151 Onur 151 Kayı 159 Eser 176 Limak 180 IC İbrahim Çeçen 168 Onur 169 Beta Tek. 180 Mak-Yol 173

21 Gülsan 154 Gama 155 Eser 164 Nurol 179 Eser 182 Metag 173 Alarko 189 Çukurova 182 Beta Tek. 179

22 İLK 156 Sembol 157 Aslan 168 İLK 184 Tepe 188 Rasen 175 Doğuş 192 Yenigün 183 Rasen 180

23 Eser 158 STFA 158 Cengiz 169 Summa 187 Aslan 189 Doğuş 178 Metag 194 Rasen 189 Cengiz 181

24 Gama 162 Kayı 169 Mapa 177 Bayburt 191 Metag 190 Yenigün 179 Rasen 199 Summa 194 Çukurova 183

25 STFA 165 Eser 173 Doğuş 179 Aslan 194 Rasen 196 Limak 181 Güriş 207 Atlas 202 Doğuş 184

26 Tepe 166 Esta 174 Bayburt 183 Kontek 195 Summa 198 Taca 191 IC İbrahim Çeçen 209 Mak-Yol 204 Alarko 200

27 Kayı 167 IC İçtaş 182 Alarko 184 Taca 198 Hazinedaroğlu 200 Summa 193 Summa 210 Alarko 209 Eser 205

28 Esta 168 Gengiz 184 STFA 192 Metag 200 Taca 201 Eser 198 GAP 211 Metag 210 Atlas Yapı 207

29 IC İçtaş 175 Aslan 193 Summa 200 Rasen 203 Doğuş 203 STFA 201 Limak 217 IC İbrahim Çeçen 213 Mesa 211

30 Aslan Yapı 176 Summa 195 Yenigün 205 Gama 206 Nurol 208 Atlas 202 Beta Tek. 223 Eser 216 TML 225

31 Metag 186 Bayburt 200 Gülermak 208 Yenigün 212 Dorçe 212 Beta Tek. 211 Mak-Yol 224 Limak 218  -  -

32 SMK 187 SMK 206 Kontek 209 Lotus 215 Yenigün 213 Kontek 213 Eser 226 TML 219  -  -

33 AE Arma 190 Metag 217 Rasen 214 Tepe 217 Lotus 215 Mak-Yol 214  -  - Öztaş 225  -  -

34 Summa 194 AE Arma 222 Gürbağ 223 Kolin 219 Mak-Yol 218  -  -  -  -  -  -  -  -

35 Bayburt 196 Zafer 224 AE Arma 229 Doğuş 224 GAP 237  -  -  -  -  -  -  -  -

36 Anel 200 Yenigün 226 Lotus 230 Gürbağ 228 STFA 240  -  -  -  -  -  -  -  -

37 Yenigün 206 Anel 231 Dorçe 232 STFA 230 Kolin 242  -  -  -  -  -  -  -  -

38 Gürbağ 216 Dorçe 233 Zafer 233 GAP 235 Gürbağ 243  -  -  -  -  -  -  -  -

39 Cengiz  - Rasen 243 Metag 236 Zafer 242  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

40 Kolin  - Kolin 246 Kolin 240 AE Arma 245  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

41 Dekinsan  -  -  - Prekons 242 Gülermak 247  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

42 Makyol  -  -  - Tepe 248 TML 249  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

43 Zafer  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

44 Polatyol  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

45 Caba  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

46 MBD  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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Öncelikle Türk Keneşi Türk 
Üniversiteler Birliği (Tür-

kÜnib) hakkında kısaca bilgi 
vermek istiyorum. Türk Keneşi 
üye ülkeleri arasında, yükse-
köğretim alanında iş birliğini 
gerçekleştirmek amacıyla kurul-
muş olan Türk Üniversiteler Bir-
liği; 10 Ağustos 2012 tarihinde 
Çolpon-Ata’da yapılan Türk Ke-
neşi Eğitim Bakanları Toplantısı 
ve 23 Ağustos 2012 tarihinde 
Bişkek’te gerçekleştirilen Türk 
Keneşi İkinci Zirvesinde alınan 
kararlar sonucunda şekillenmiş-
tir. 28-29 Mart 2013 tarihleri 
arasında İstanbul’ da yapılan 

Türk Keneşi Türk Üniversiteler 
Birliği Hazırlık toplantısında alı-
nan kararlar ile yönergesi hazır-
lanarak kuruluşu gerçekleştiril-
miştir. 

Türk Üniversiteler Birliği; ortak 
tarih, kültür, dil mirasından yola 
çıkarak yükseköğretim kurumla-
rı arasında işbirliği sağlanması, 
çağdaş, bilimsel düzeye uygun 
eğitim standartlarının uygulan-
ması amacıyla ortak kimlik bilin-
ci yüksek nesiller yetiştirilmesi, 
üye üniversitelerdeki program-
ların uyumlu hale getirilmesi, 
ortak kredi transfer sisteminin 

uygulanması, öğretim elemanı 
yetiştirme programlarının teş-
vik edilmesi, öğrenci ve öğretim 
elemanı değişim programları-
nın uygulamaya konulması, üye 
üniversiteler arasında sempoz-
yumlar, akademik faaliyetler, 
kültür, bilim ve spor alanlarında 
yarışmalar düzenlenmesi, Türk 
dünyasına yönelik çalışmalar 
yürüten öğrencilere özel burs 
sağlanması, kültür ve edebiyatı-
mıza yönelik derslerin tüm üye 
ülke üniversitelerinde verilmesi 
yönünde çalışmalar yapılma-
sı gibi birçok konuyu öncelikli 
amaç edinmiştir. 

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

TÜRK KENEŞİ TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ DÖNEM BAŞKANLIĞI
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİNDE



İpek Yolu Medeniyetleri33

Türk dünyası üniversiteleri ara-
sında eğitim, spor ve kültürel 
alanlarda iş birliği yapılmasını 
ve geliştirilmesini sağlayacak 
olan bu birliğin Türk Keneşi ça-
tısı altında kurulması da oldukça 
isabetli bir karar olmuştur. Türk 
dünyası ile yakın işbirliklerini ge-
liştirecek olan bu tür kurum ve 
kuruluşlar aradaki mesafelerin 
kalmasına da yardımcı olmak-
tadır. Bu güçlü kurumsal yapılar 
sayesinde Türk dünyasının dün-
ya ile örgütsel bağlarının gelişti-
rilmesi, Türk Cumhuriyetleri ve 
akraba topluluklarının dil, kül-
tür, edebiyat, sanat, tarih, siya-
set, sosyal ve ekonomik yapıları 
üzerinde yoğunlaşan bilimsel 
araştırma ve incelemelerle dün-
yadaki diğer örnek kuruluşlar 
arasında yer alacağı kanaatin-
deyim. 

Bu kurumlar, kuruldukları ülke-
lerin kapsamlı işbirliğini teşvik 
etmek, bölgesel ve küresel barış 
ile istikrara katkıda bulunmak 
amacı taşıdıkları için, daha ön-
celeri yapılmayan işbirliği açık-
larını kapatmaya yönelik de 
çalışmalar yürütmektedir. Türk 
dünyası ile ilgili kuruluşlar ara-

cılığıyla dış politika konularında 
ortak tutumlar benimsenmesi, 
bilim, teknoloji, eğitim ve kültür 
alanlarında etkileşimin genişle-
tilmesi, kitle iletişim araçlarıyla 
etkileşimin daha yoğun bir şe-
kilde teşvik edilmesi gerekmek-
tedir. Uluslararası düzeyde ekip 
çalışmaları, ortak projeler üre-
tilmesi, yayınlar yapılması, yük-
seköğretim kurumlarının ulusla-
rarası ölçekte tanınırlığına katkı 
sağlayarak, kurumların uluslara-
rası olma vasfının geleceğini de 
sağlam bir temele oturtacaktır.

Kurumsal altyapısı güçlü olan 
bazı üye ülkelerin yükseköğre-
tim,  dış politika, sağlık, turizm 
gibi sektörel politikalarının ye-
niden inşa edilmesi bakımından 
Türk Keneşi Türk Üniversiteler 
Birliğine büyük görevler düş-
mektedir.

Birliğe üye olan ülkelerin, ge-
lişmiş diğer ülkelerin bilgi bi-
rikiminden, teknolojik imkân-
larından faydalanabilmesinin 
en önemli ve etkili yolunun 
lisansüstü programlar ile aka-
demik değişim programları ve 
akademik kadrolarda yapacağı 

değişiklikler önemli bir nitelik 
kazanmaktadır. Üye ülkelerin 
ileri teknoloji ve bilgi paylaşımı-
nın da zemininin bu şekilde ha-
zırlanacağı vurgusunu yapmak 
istiyorum. 

Türk Keneşi Türk Üniversiteler 
Birliği (TürkÜnib) Dönem Baş-
kanlığı Kırgızistan-Türkiye Ma-
nas Üniversitesi tarafından 19 
Nisan 2018’e kadar yürütülmüş 
ve bu kapsamda çeşitli faaliyet-
ler ve projeler gerçekleştirmiş-
lerdir. Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi Türk Üniversiteler 
Birliği (TürkÜnib) Dönem Baş-
kanlığını, 19 Nisan 2018’de Türk 
Keneşi Türk Üniversiteler Birliği 
III. Genel Kurulu Toplantısıyla 
üniversitemize devretmiştir. Bu 
vesileyle Kırgızistan-Türkiye Ma-
nas Üniversitesi Rektörü Türk 
Keneşi Türk Üniversiteler Birliği 
Dönem Başkanı Prof. Dr. Seba-
hattin Balcı’ya desteklerinden 
dolayı teşekkür etmek istiyo-
rum.

Türk Keneşi Türk Üniversiteler 
Birliği (TürkÜnib) Dönem Başka-
nı olarak Üniversitemiz hakkın-
da da biraz bilgi verdikten son-
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ra Dönem Başkanlığı süresince 
yapılacak bazı faaliyetlerden de 
bahsetmek istiyorum.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ortak 
tarihi ve kültürel değerlere sahip 
olduğumuz dost ve kardeş ülke 
Kazakistan’da eğitim alanında ilk 
somut adımı atarak, Kazakistan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev tarafın-
dan 6 Haziran 1991’de Türkistan 
Devlet Üniversitesi olarak kurul-
du. Kazakistan’ın 16 Aralık 1991 
tarihinde bağımsızlığını ilan et-
mesinden kısa bir süre sonra 31 
Ekim 1992 tarihinde de Türkiye 
ile Kazakistan arasında imza-
lanan uluslararası anlaşma ile 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslarara-
sı Türk-Kazak Üniversitesi adını 
aldı. Üniversite, Türkiye’nin ve 

Türk dünyasının özerk statüye 
sahip ilk ortak devlet üniversi-
tesi olma özelliğini taşımaktadır.  
Üniversite, Türkiye Cumhuriye-
tinin ilk sınır ötesi yüksek öğre-
tim tecrübesi olması nedeniyle 
bu anlamda önemli bir misyon 
üstlenmiştir. Üniversitemizde 
bugün itibariyle, 10 fakülte ve 
1 yüksekokulda Türkiye ve Ka-
zakistan başta olmak üzere 21 
ülke ve 33 farklı topluluktan 
yaklaşık 13 bin öğrenci öğrenim 
görmektedir.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslarara-
sı Türk-Kazak Üniversitesi, Türk 
kültürüne kattığı renkler ve or-
taya koyduğu anlayışla birleşti-
rici ve bütünleştirici olarak Türk 
halklarının bir anlamda manevi 
bütünlüğünü oluşturmaktadır. 

Türk devlet ve akraba toplu-
luklarından gelen öğrenciler 
bir çatı altında ortak dil, ortak 
tarih ve ortak bir kültürde eği-
tim almaktadırlar. Üniversite 
sayesinde Ahmed Yesevi’nin al-
peren geleneğinin ocağı dokuz 
asır sonra yeniden Türkistan 
olmuştur. Üniversite Türk dün-
yasından gelen gençleri aynı 
çatı altında bir araya getirerek, 
tıpkı yüzyıllar öncesinde Ahmed 
Yesevi’nin yaptığı gibi onları ye-
tiştirip, ülkelerinin geleceği için 
faydalı olacak işler yapmalarına 
ön ayak olmaktadır.  

Gaspıralı İsmail’in bir asır önce 
söylediği “Dilde, fikirde, işte 
birlik” anlayışı ile Hoca Ahmet 
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi bozkırın ortasında 
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farklı dil ve kültürleri bir arada 
yaşatarak öğrencileri ortak bir 
kültür etrafında birleştirmek-
tedir. Türk devlet ve akraba 
toplulukları arasında bilimsel 
ve kültürel ilişkilerin geleceği-
ni şekillendiren güçlü bir köprü 
olabilmek amacıyla, “köklü geç-
mişten güçlü geleceğe” sloganı 
ile bu yola çıkmıştır.

Üniversitenin adının Ahmet Ye-
sevi olarak tercihi de sebepsiz 
değildir. Adını taşıdığımız üni-
versitenin Türkistan’da kurulma-
sı düşüncesi ise Türk toplulukla-
rını aynı inanç temelinde buluş-
turan; bu manevi zenginliği As-
ya’nın, Afrika’nın ve Avrupa’nın 
derinliklerine kadar taşıyan ira-
denin pişirilip yoğrulduğu tarihi 
kültür merkezi ve başkent olma-

sı tercih sebebi olmuştur. Türkis-
tan, çağlar açıp çağlar kapatan 
gelişmelerin temellerinin atıl-
dığı, tarihi bir ilim, irfan, kültür 
merkezidir. Tarihte “Türk Röne-
sansı” diye ifade edilen medeni-
yet hamlesinin harcı, Türkistan 
topraklarında karılmıştır. 

Ahmed Yesevi’nin ve onun felse-
fesini yansıtacak bir bilim ocağı-
nın Türkistan’da kurulması fikri 
oldukça isabetli bir karar olmuş-
tur. Ahmed Yesevi’nin doğduğu 
ve yaşadığı şehir olan Türkis-
tan’da kurulması ise bu manevi 
zenginliği artırmıştır. Bildiğiniz 
gibi Türkistan Türk dünyasının 
manevî başkentidir. Hoca Ah-
med Yesevi’nin alperenleri dün-
yanın birçok bölgesine dağılmış 
ve Ahmed Yesevi’nin öğretilerini 

yaymışlardır. İşte bu felsefenin 
devam etmesi düşünülerek üni-
versitenin Türkistan’da kurul-
ması ve Ahmed Yesevi adının 
verilmesi bu nedenle isabetli 
olmuştur.

Türk Topluluklarının ortak ma-
nevi atası, Ahmed Yesevi’nin 
mekânında kurulan Ahmet Ye-
sevi Üniversitesi, iki ülke arasın-
daki eğitim ve iş birliğine veri-
len önemin en somut örneğini 
yansıtmaktadır. Üniversite, te-
melleri ortak tarih, kültür, dil ve 
inanca dayanan köprüleri daha 
da güçlendirmek, kardeş halk-
larımız ve gelecek nesillere karşı 
ortak görev ve sorumluluk bilin-
ciyle çeyrek asırdır faaliyetlerini 
yürütmektedir.
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Ahmet Yesevi Üniversitesi, eği-
tim-öğretime başladığı tarihten 
bu yana istikrarlı bir şekilde ge-
lişmiş, bulunduğu bölgenin eği-
tim seviyesinin yükselmesine 
katkıda bulunmasının yanında, 
küçük bir yerleşim yeri olan Ye-
si’den yüz bini aşan nüfusuyla 
hızla gelişen Türkistan şehrinin 
oluşmasına vesile olmuştur. 
Türk dünyasının manevî baş-
kentinde olan bu Üniversitenin 
Orta Asya’da ve uluslararası 
düzeyde etkili bir cazibe mer-
kezi olabilmesi için geçen yirmi 
beş yıllık süreçte sürekli ileriye 
dönük gelişme kaydedilmiştir. 
Ahmed Yesevi’nin ortaya koy-
duğu anlayışa uygun bir eğitim 
oluşturmayı temel amaç edi-
nen Üniversite, bu hedeflerine 
kararlı adımlarla ilerlemektedir. 
Teknolojik donanımı ve modern 
fiziki alt yapısıyla Kazakistan’ın 
en iyi üniversiteleri arasında yer 
alan Ahmet Yesevi Üniversitesi, 
eğitim-öğretim ve araştırma fa-

aliyetleri açısından uluslararası 
saygınlıkta, örnek bir kurum ol-
muştur. 

İlk olarak Kazakistan Hüküme-
ti tarafından tahsis edilen 300 
hektarlık arazi üzerinde 332 
öğrenciyle eğitime başlayan 
Üniversite, bugün 13 bini aşan  
öğrencisine 180 bin m2 lik kapalı 
alanda eğitim veren, 70 binden 
fazla mezunu olan bir kurum hâ-
line gelmiştir. Kaliteli bir yaşam 
ve eğitim ortamı sağlanması 
için üniversite yerleşkesinin ge-
nel mimari projesinde yer alan 
bina ve tesislerin inşası 25 yıllık 
süreçte tamamlanmıştır. Ulus-
lararası bir üniversite olmanın 
sorumluluğu ile hareket ederek, 
21 ülkeden 33 farklı Türk ve ak-
raba topluluğundan öğrencilerin 
bir arada eğitim gördüğü,  bölge 
ve dünyadaki üniversiteler ile 
eğitim alanında işbirliği proto-
kolleri imzalayan ve protokolleri 
etkin bir şekilde yürütmeye özel 

bir önem veren bir üniversite-
ye dönüşmüştür. Üniversiteyi, 
küreselleşen dünyada güçlü ve 
rekabet edebilen kurumsal bir 
yapıya kavuşturmak için taraf 
ülkeler başta olmak üzere bölge 
ve dünyadaki üniversitelerle ve 
seçkin kuruluşlarla uluslararası 
anlamda işbirlikleri geliştirilmiş-
tir. Bu amaçla, dünyanın farklı 
56 yükseköğretim kurumu ile 
işbirliği anlaşması imzalanmıştır. 
Üniversitenin dünya üniversite-
leri arasında yer alabilmesi için 
ulusal ve uluslararası düzeyde 
gelişime katkıda bulunacak her 
türlü faaliyetler sürekli destek-
lenmektedir. 

Ahmet Yesevi Üniversitesinde, 
Sosyal Bilimler Fakültesi, Beşeri 
Bilimler Fakültesi, Filoloji Fakül-
tesi, Fen Fakültesi, Mühendislik 
Fakültesi, Sanat Fakültesi, Tıp 
Fakültesi, Diş Hekimliği Fakül-
tesi, Hazırlık Fakültesi ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi olarak eğitim 
vermektedir.
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Üniversitede, akademik prog-
ramların yanında bilimsel araş-
tırma çalışmalarını yürütmek 
üzere kurulan altı araştırma ens-
titüsü ve iki araştırma ve uygula-
ma merkezi faaliyet göstermek-
tedir. Almatı’da Avrasya Araş-
tırma Enstitüsü, Türkistan’da 
Türkoloji Araştırma Enstitüsü, 
Müze ve Arkeoloji Araştırma 
Enstitüsü, Ekoloji Araştırma Ens-
titüsü, Sağlık Bilimleri Araştırma 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Araştır-
ma Enstitüsü, Türkiye Türkçesiy-
le Uzaktan Eğitim Programları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(TÜRTEP) ile Türkistan’da Ka-
zak Türkçesiyle Uzaktan Eğitim 
Programları Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi (KAZTEP) faaliyet-
lerini sürdürmektedir.

Üniversite, Kazakistan ve Tür-
kiye başta olmak üzere, Türk 
Devlet ve Akraba Toplulukları-
nın ihtiyaç duyduğu insan gü-
cünü yetiştirebilecek, araştırma 
ve eğitim bakımından evrensel 
standartları yakalayan, iki ülke-
nin işbirliğine yaraşır bir kurum 
hâline getirilmiştir. Bu gelişme-
ler ışığında 2015 yılı Eylül ayında 
Astana’da düzenlenen Türk Dili 
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konse-
yi V. Liderler Zirvesinde Kazakis-
tan Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
nı Sayın Nursultan Nazarbayev, 
Üniversitemizi Türk dünyasının 
ortak üniversitesine dönüştürül-
mesini teklif etmiştir. Bu teklif 
25 yıllık süre içerisinde üniversi-
tede olumlu gelişmelerin yaşan-
dığının bir ispatı olmuştur.

İşte bu gelişmeler ışığında da 
Dönem Başkanlığı içerisinde 
üniversitemiz tarafından yapı-
labilecek faaliyetlerin (proje, et-
kinlik, sempozyum, kongre v.s.) 
planlanması amacıyla çalışma-
lar ivedilikle başlatılmıştır. Türk 
Keneşi Türk Üniversiteler Birli-

ği (TürkÜnib) Dönem Başkanı 
olarak, devam eden projeler ve 
faaliyetlere özellikle Orhun De-
ğişim Programının geliştirilmesi 
için çaba sarf edeceğimizi belirt-
mek istiyorum. 

Bu değişim programının bir ben-
zeri niteliğinde, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi olarak 2016 yılın-
da, Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Avrasya Araştırma Enstitüsü, 
Uluslararası Türk Akademisi ve 
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkan-
lığı tarafından ortaklaşa olarak 
Avrasya Yaz Okulunu Almatı’da 
düzenledik. Avrasya Yaz Okulu-
na Almanya, Azerbaycan, Beyaz 
Rusya, Gürcistan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Türkiye, Özbekis-
tan, Polonya ve Ukrayna’dan 
20 yüksek lisans ve doktora 
öğrencisi kabul edildi. Program 
çerçevesinde katılımcılara Türk 
dili konuşan ülkelerin ekonomik 
entegrasyonu, ulaşım ve altyapı 
projeleri, enerji ve su güvenliği 
sorunları, Hazar Denizi’nin yasal 
statüsü ve bölgesel işbirlikleri-
nin geleceği gibi konularda bir 
ay boyunca Türkiye, ABD, Azer-
baycan, Kazakistan ve Rusya’dan 
gelen alanında uzman akade-
misyenler tarafından Almatı, 
Türkistan ve Astana şehirlerinde 
olmak üzere çeşitli konularda 
dersler verildi.  

Yine Üniversitemiz tarafından 
Türk dünyası lisans öğrencile-
ri için 28 Haziran-19 Temmuz 
2017 tarihleri arasında “III. Türk 
Dünyası Üniversiteli Gençler 
Yaz Okulu” programı düzenlen-
di. Türkiye ve Türk dünyasın-
dan 400 den fazla öğrenci bu 
programa katılım sağladı. 2018 
yılında da  “IV. Türk Dünyası 
Üniversiteli Gençler Yaz Okulu” 

18 Haziran-15 Temmuz 2018 
tarihleri arasında Üniversitemiz 
Türkistan yerleşkesinde düzen-
lenecektir. Orhun Değişim Prog-
ramının bir alt yapısı olan bu 
programlarımız sayesinde Türk 
dünyası gençleri arasında ilişki-
lerin artmasına da vesile oldu-
ğumuz kanaatindeyiz.

Dönem Başkanlığımız süresince 
paydaş kurumlar ve üye üniver-
sitelerle işbirliğinin geliştirilmesi 
ve yeni projelerin hazırlanması-
na da katkı sağlayacağımızı be-
lirtmek istiyorum. Gerekli fiziki 
ve teknolojik altyapıya sahip 
olan üniversitemiz dönem baş-
kanlığını başarıyla yürütecektir. 
Türk Keneşi bünyesindeki ülke-
lerde ortak etkinlikleri ve iş bir-
liklerini ortak kuruluşlarımız ile 
birlikte Kırgızistan-Türkiye Ma-
nas Üniversitesinden devraldı-
ğımız gibi daha da geliştirilmesi 
için çabalarımızı devam ettire-
ceğiz.

Türk Cumhuriyetleri ve akraba 
topluluklardaki bilimsel ve aka-
demik kuruluşlar başta olmak 
üzere, dünyadaki benzer kuru-
luşlarla araştırmacı değişimine 
gitmek, ortak proje, ortak bilim-
sel toplantılar düzenleyerek Dö-
nem Başkanlığını en iyi şekilde 
temsil edeceğimize inanıyorum. 
Türk dünyası ile ilgili eğitim-öğ-
retim alanındaki gelişmelere 
Ahmet Yesevi Üniversitesi ola-
rak katkı sağlayacağımızı özel-
likle belirtmek istiyorum. Bu 
vesileyle Yükseköğretimde bilgi 
ortaklığı kurmayı hedefleyen 
uluslararası, yapılandırılmış ve 
sonuç odaklı projeler üzerine 
yoğunlaşarak, Türk dünyasının 
yenilikçilik kapasitesinin güçlen-
dirilmesine gayret göstereceğiz.

Teşekkür ederim.
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Uluslararası Türk Kültürü Teş-
kilatı (TÜRKSOY),  bir kültürel 
diplomasi kuruluşu olarak, Türk 
dili konuşan halklar ve ülkeler 
arasında dostane ilişkiler kur-
mak, ortak Türk kültürünü, dili-
ni, tarihini, sanatını, gelenek ve 
göreneklerini araştırmak, ge-
liştirmek, korumak ve gelecek 
kuşaklara aktararak kalıcı kılmak 
amacıyla 25 yıldır çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

TÜRKSOY, Türk dili konuşan 14 
devlet ve topluluğu çatısı altın-
da birleştiren, faaliyetleri ise 
sadece üye ülkelerle sınırlı kal-
mayan uluslararası bir örgüttür. 

Türk Dünyası’nın UNESCO’su 
olarak tanımlanan TÜRKSOY, 
Birleşmiş Milletler, UNESCO, Av-
rupa Konseyi, ISESCO, MFGS gibi 
uluslararası kuruluşlarla işbirliği 
içerisinde her geçen yıl etkinlik 
yelpazesini genişletmektedir.

Türk kültürünün yaygınlaştırıl-
ması ve tanıtılmasına yönelik 
TÜRKSOY tarafından düzenle-
nen etkinlikler dünyanın dört 
bir köşesinde hayata geçirilmek-
tedir. 

Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği (TDMMB) ta-
rafından her dört yılda bir or-

ganize edilen “Mimar Sinan 
Uluslararası Proje Olimpiyatla-
rı”nda “Tasarım ve Fikir” kate-
gorisinde ödüle layık görülen, 
TÜRKSOY’un  “Türk Dünyası 
Kültür Başkenti” uygulaması, 
Türk cumhuriyetleri arasındaki 
kültürel işbirliğinin geliştirilmesi 
adına kültür ve sanat hayatına 
kattığı başarılı uygulamalardan 
biridir.

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 

Prof. Dr. Fırat PURTAŞ
TÜRSOY Genel Sekreter Yardımcısı / Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

TÜRKSOY VE TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ PROJESİ
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Kazakistan’ın Astana şehri Türk 
Dünyası Kültür Başkenti ilan 
edilmiş, 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, 2017 
yılında ise Kazakistan’ın Türkis-
tan şehri Türk Dünyası Kültür 
Başkenti ilan edilmiştir.

TÜRKSOY 35. Dönem Daimi 
Konsey Toplantısı

2017 Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti, büyük Türk mutasavvıfı 
Hoca Ahmet Yesevi’nin yaşadığı, 
Kazakistan’ın kadim şehri Tür-
kistan’da 5 Aralık 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimi 
Konsey 35. Dönem Toplantısı’n-
da, Türk Dünyası kültür ve sanat 
hayatına yön verecek önemli ka-
rarlara imza atıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslarara-
sı Kazak-Türk Üniversitesi’nin 
evsahipliğinde gerçekleştirilen 
Daimi Konsey 35. Dönem Top-
lantısı’na, TÜRKSOY yetkilileri ile 
TÜRKSOY üyesi ülkelerin Kültür 
ve Turizm Bakanları ve temsilci-
lerinin yanısıra, Türk Dünyası’n-
da faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşların temsilcileri katıldı.

Daimi Konsey, Azerbaycan, Ka-
zakistan ve Kırgızistan bakanlık-
larının önerileri doğrultusunda, 
2018 yılının TÜRKSOY üyesi ül-
kelerde, doğumunun 100. yılı 
münasebetiyle Azerbaycanlı 
bestekar Gara Garayev’i, doğu-
munun 125. yılı münasebetiyle 
Kazak bestekar Magcan Cuma-
bay’ı ve doğumunun 90. yılı mü-
nasebetiyle Kırgız yazar Cengiz 
Aytmatov’u “Anma Yılı” olarak 
ilan edilmesini kararlaştırdı.

Kastamonu: 2018 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti 

Daimi Konsey toplantısında alı-
nan önemli kararlardan biri de, 
2018 yılı Türk Dünyası Kültür 
Başkenti’nin belirlenme oldu. 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın önerisini 
destekleyen Daimi Konsey üye-
leri, Türkiye’nin Kastamonu şeh-
rini, 2018 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti olarak seçti. 

Karar sonrasında konuşan T.C. 
Kültür ve Turizm Bakan Yardım-
cısı Hüseyin Yayman, kültür baş-
kenti uygulamasının kentlerin 
marka kente dönüşme sürecin-
de önemli bir fonksiyon üstlen-
diğini belirtti. Yayman, “Türk 
Dünyası Kültür Başkenti’’ Prog-
ramı kapsamında 2013 yılından 
sonra bir kez daha bu anlamlı 
unvanı  Türkiye’den bir şehri-
mize vereceğiz. Güzel ülkemizin 
eşsiz Türk şehri Kastamonu’nun 
bu unvanı taşıyacak olmasın-
dan, büyük memnuniyet duy-
maktayız.” ifadelerini kullandı. 

Toplantıda konuşan Kastamonu 
Valisi Yaşar Karadeniz, ilin Ana-

dolu’nun eski yerleşim merkez-
lerinden olduğuna işaret ede-
rek, “ Kastamonu’nun, 7 bin 
yıllık tarihiyle kesintisiz bir kro-
nolojiye sahip olan medeniyet 
şehri ve 900 yılı aşkın süredir 
Türk yurdu.” olduğunu vurgula-
dı. Türkiye’yi en iyi şekilde tem-
sil edeceklerinin altını çizen Vali 
Karadeniz, “Şehrimizin bu orga-
nizasyona yapacağı ev sahipliği 
ve el birliğiyle yapılacak etkinlik-
ler, Kastamonu’muzun gelecek 
kuşaklarına bırakılacak güzel ve 
en anlamlı miraslardan biri ola-
rak hafızalarda kalacaktır.” ifa-
delerini kullandı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Kon-
ser Salonu’nda düzenlenen 
“2017 Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti Kapanış Konseri” sırasında 
gerçekleştirilen Türk Dünyası 
Kültür Başkenti Sembolü’ nün 
devir teslim töreniyle, Kazakis-
tan Cumhuriyeti Kültür ve Spor 
Bakanı Arıstanbek Muhamedi-
ulı, Kültür Başkenti Sembolü’nü 
Kastamonu Valisi Yaşar Karade-
niz ve Belediye Başkanı Tahsin 
Babaş’a teslim etti.
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-Kastamonu’yu,  Kültür Başken-
ti coşkusu sardı-

Kastamonulular, Türk Dünya-
sı Kültür Başkenti ilan edilmesi 
büyük bir coşku ve heyecan ile 
karşıladı. 

Şehir, yediden yetmişe herkesin 
katkısıyla Kültür Başkenti gö-
revini layıkıyla yerine getirmek 
için seferber oldu. Şehrin sokak-
ları Kültür Başkenti amblemi, 
TÜRKSOY üyesi ülkeler bayrak-
ları ile donatılarak adeta bir fes-
tival havasına büründü. Bir yıl 
sürecek Kültür Başkentliği göre-
vi için tanıtım ve düzenlenecek 
etkinlik programı belirlendi. 

“2018- Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti Kastamonu” projesi kapsa-
mında, TÜRKSOY, T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı,  Kastamonu 
Valiliği ve Belediyesi yetkilileri 
arasında koordinasyon toplantı-
sı düzenlendi.

Kastamonu Valisi Yaşar Kara-
deniz ve Kastamonu Belediye 
Başkanı Tahsin BABAŞ’ın dave-

tiyle 23 Ocak 2018 tarihinde 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. 
Düsen Kaseinov beraberinde 
Kastamonu’ya giden TÜRKSOY 
heyeti,  Kastamonu Valiliği’ni zi-
yaret etti.

TÜRKSOY heyeti, Kastamonu 
Valiliği,  Kastamonu Belediyesi, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı bü-
rokratları, Kastamonu Üniversi-
tesi, Esnaf ve Sanayi Odası, Kal-
kınma Ajansı temsilcilerinin de 
katıldığı toplantıda Türk Dünyası 
Kültür Başkenti kapsamında yıl 
içerisinde gerçekleştirilecek faa-
liyetler hakkında müzakerelerde 
bulundu.

“2018- Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Kastamonu” tanıtıldı

TÜRKSOY tarafından 2018 yılı 
Türk Dünyası Kültür Başken-
ti olarak ilan edilen Kastamo-
nu’nun tanıtım toplantısı 24 
Ocak 2018 tarihinde, Kültür ve 
Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş’un katılımıyla ger-
çekleştirildi.

Anadolu’nun eski yerleşim bi-
rimlerinden biri olan Kasta-
monu’nun “2018-Türk Dünyası 
Kültür Başkenti” tanıtım top-
lantısına, Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. 
Dr. Numan Kurtulmuş, TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Prof. Düsen Ka-
seinov, Türkmenistan’ın Ankara 
Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, 
Kastamonu Valisi Yaşar Karade-
niz, TBMM milletvekilleri, Kas-
tamonu Belediye Başkanı Tahsin 
Babaş, siyasi parti temsilcileri, 
sivil toplum kuruluşları, kamu 
kurum ve kuruluş temsilcileri ile 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantı Kastamonu’nun kül-
türel, doğal zenginliklerini ve 
TÜRKSOY’un Kültür Başkenti 
Projesi’ni anlatan tanıtım filmle-
ri ile başladı. Filmlerin ardından 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Anka-
ra Türk Dünyası Müzik Topluluğu 
tarafından konser sunuldu. Kon-
serde, Türk Dünyasının çeşitli 
bölgelerinin müzik örneklerin-
den birbirinden değerli eserler 
seslendirildi. Daha sonra Kasta-
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monu Belediyesi Halk Oyunları 
ekibi, Sepetçioğlu yöresel halk 
oyununu sergiledi. Kastamonu 
Üniversitesinde okuyan Türk 
Dünyası öğrencilerin sunduğu 
dans gösterisi davetliler tarafın-
dan büyük beğeni topladı.

-TÜRKSOY halkları, gençleri, 
gönülleri birbirine bağlıyor-

Konserin ardından toplantıda 
konuşan Kültür ve Turizm Bakanı 
Numan Kurtulmuş, TÜRKSOY’un 
tarihçesinden bahsederek, “Ku-
ruluşun amacı Türk Dünyası ara-
sındaki kültürel işbirliği arttır-
mak, Türk kültürünün yaygınlaş-
tırılmasını sağlamak, kültür ala-
nında karşılıklı görüş alışverişini 
temin etmek, ülkelerin birbirine 
yakınlaşmasını sağlamak ama-
cıyla kurumuş bir uluslararası 
bir kuruluş. Bu özelliği ile diyebi-

liriz ki, kuruluş Türk Dünyası’nın 
UNESCO’su gibi bir kuruluştur. 
Umarım daha da güçlenerek, 
Türk Dünyası’nın bir kültürel 
kuruluşu olarak üye ülkelerinin 
halklarını, gençlerini, dillerini, 
gönüllerini birbirine bağlamaya 
devam eden önemli bir kuruluş 
olmaya devam edecektir. Bunu 
sağlayabilmek için ülkelerde 
bir kenti kültürel başkent ilan 
ederek, en az bir yıl sürecek 
etkinlikler kapsamında ülkele-
ri Kültürel Başkent üzerinden 
yaklaştırma fikri TÜRKSOY’a ha-
reket kazandırmış ve TÜRKSOY 
uygulaması ile şimdiye kadar 6 
şehir bu unvanı taşımıştır. Bu yıl 
Kastamonu Türk Dünyası Kültür 
Başkenti olmaya hak kazanmış-
tır. Kastamonu’nun tanınmasına 
vesile olmuştur. Bu süreç içeri-
sinde çeşitli etkinlikler olacak” 
dedi.

Kültür Başkenti projesi kapsa-
mında yıl içerisinde yapılacak 
faaliyetlere de değinen ve bu 
etkinliklerin Kastamonu’nun 
bütün dünyada tanıtılması için 
önemli olduğunu vurgulayan 
Bakan Kurtulmuş, “Kültür Baş-
kenti çerçevesinde Kastamonu 
50’den fazla etkinliğe evsahipliği 
yapacaktır. Uluslararası alanda 
Kastamonu’nun ve Türk kültürü-
nün tanınabilmesi için çeşitli fa-
aliyetler yapılacak. Kastamonu 
Kültür Başkenti olmayı çoktan 
hak etmiş bir kentimizdir. Kasta-
monu’ya bu unvan son derece 
yakışıyor.” diye konuştu.

- Kastamonu Türk Dünyası ile 
köklü bağlara sahip -

Kastamonu’nun, Türk Dünyası 
ve “2017 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Türkistan” ile de derin 
bağlarının olduğunu dile getiren 
Kurtulmuş, “Kastamonu’nun 

Asya’nın derinlikleri ile de bağı 
vardır. Hz. Peygamber’den son-
ra başlayan, İslam’ın 2’nci büyük 
çıkışı Horasan erenlerinin ma-
rifetleri ile Anadolu’ya gelmiş, 
Hoca Ahmed Yesevi’nin öğre-
tileri bu topraklara kadar Şeyh 
Şaban-ı Veli ile gelmiş, buradan 
Avrupa’nın içlerine ulaşmıştır. 
Şaban-ı Veli’nin düşünceleri 
Horasan erenlerine kadar gider. 
Kastamonu bu bağı sürdürebi-
len önemli şehirlerimizden biri-
sidir.” ifadelerini kullandı.

-Ahmet Yesevi’nin Türkistan’ın-
dan, Şaban-ı Veli’nin Kastamo-
nu’suna-

Tanıtım toplantısında konuşma 
yapan TÜRKSOY Genel Sekre-
teri Düsen Kaseinov, “Bu yıl bi-
zim açımızdan ayrı bir anlam 
taşımaktadır. Türk Dünyası’nın 
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UNESCO’su işlevini gören TÜRK-
SOY bu yıl kuruluşunun 25. yılı-
nı kutlamaktadır. Çeyrek asırlık 
tecrübesiyle TÜRKSOY, tüm dün-
yada tanınırlık kazanmış saygın 
bir kültürel diplomasi kuruluşu 
olarak yıl boyunca Kastamonu 
ile yan yana etkinlikler düzen-
leyecektir. Kastamonu’dan önce 
Kazakistan’ın Türkistan şehri 
Türk Dünyası Kültür Başkentiydi. 
Geçtiğimiz yıl hoca Ahmet Yese-
vi hazretlerinin manevi himaye-
siyle çok verimli geçti. Bu yıl ise 
evliyalar diyarı Kastamonu’da 
Hoca Ahmet Yesevi ocağından 
çıkıp Anadolu’da İslam’ın yayıl-
masında büyük hizmetler gör-
müş Şaban-ı Veli’nin manevi hi-
mayelerinde pek çok yeni proje 
hedefliyoruz.” diye konuştu.

Tanıtım toplantısıyla birlikte 
Türk Dünyası Kültür Başkenti et-
kinliklerine start verilen Kasta-
monu’da, kısa bir süre içerisinde 
TÜRKSOY, Kastamonu Valiliği ve 
Belediye Başkanlığı işbirliğinde, 
“Doğumunun 120. yılında ünlü 
Kumuk Şairi Zeynalabid Batır-
murzayev ve Kumuklar” konu-
lu “Türk Dünyasının Öncüleri” 
konferansı, doğumunun 125. 
yılında ünlü Kazak şair “Mağcan 
Cumabay Anma Yılı Açılış Töre-
ni” ve “TÜRKSOY Basın Ödül Tö-
reni”  düzenlendi.

Tüm Renkleriyle Türk Dünyası 
Nevruz Kutlamaları

TÜRKSOY tarafından organize 
edilen “Tüm Renkleriyle Türk 
Dünyası Nevruz Kutlamaları” 
ve “Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti Açılış Programı” etkinlik-
leri kapsamında,  Türk Dünya-
sı’nı temsilen 13 farklı ülke, 18 
farklı coğrafyadan 350’yi aşkın 
sanatçı Kastamonu’da biraraya 
geldi. TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Düsen Kaseinov ve beraberin-
deki heyet ile kadim Türk yurdu 
Kastamonu’yu ziyaret eden Türk 
Dünyası sanatçıları, bayram ari-
fesinde, Kastamonu Valisi Yaşar 
Karadeniz ile Kastamonu Bele-
diye Başkanı Tahsin Babaş’ı ma-

kamında ziyaret ederek Nevruz 
bayramının simgesi haline gelen 
ve baharı müjdeleyen “Semeni” 
hediye etti. 

TÜRKSOY Nevruz kutlamaları, 
Nevruz Ateşi ile başladı

Uluslararası Türk Kültürü Teşki-
latı tarafından geleneksel olarak 
düzenlenen Nevruz kutlamaları, 
2018 Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti Kastamonu’da Nevruz Ate-
şi’nin yakılmasıyla başladı.

Bu yılki Nevruz kutlamaları 
TÜRKSOY, Kastamonu Valiliği ve 
Kastamonu Belediyesi işbirliğin-
de, Kültür Başkenti Kastamo-
nu’nun Cumhuriyet Meydanı’n-
da geniş halk kitlelerinin katılı-
mıyla gerçekleşti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. 
Düsen Kaseinov, T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanı Sayın Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş, Kastamonu 
Valisi Yaşar Karadeniz, Kasta-
monu Belediye Başkanı Tahsin 
Babaş’ın evsahipliğinde dü-
zenlenen etkinliğe, Ankara’da 
bulunan çok sayıda diplomatik 
misyon şefleri, kamu kurum ve 
kuruluşlarının yetkilileri, sivil 
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toplum örgütleri temsilcileri, 
Türk Dünyası’nın çeşitli bölgele-
rinden bir araya gelen sanatçılar 
ve Kastamonulular katıldı.

-Kadim gelenekler unutulmadı- 

Baharın gelişini ve yeniden diri-
liği müjdeleyen Nevruz’un gelişi 
Cumhuriyet meydanında Nev-
ruz Ateşi’nin Numan Kurtulmuş, 
Düsen Kaseinov, Yaşar Karade-
niz, Tahsin Babaş tarafından ya-
kılmasıyla başladı. Daha sonra 
Nevruz’un geleneklerinden olan 
yakılan ateşin üzerinden atlama 
ritüeli protokol tarafından ger-
çekleştirildi.

Bir başka gelenek olan “Demir 
dövme” ritüelinin ardından “Yu-
murta tokuşturma” ya geçildi. 
Nevruz kutlamalarının olmazsa 
olmazlarından “Yumurta tokuş-
turma” Bakan Kurtulmuş ve Ge-
nel Sekreter Kaseinov arasında 
tatlı bir mücadeleye sahne oldu.

Protokol üyeleri arasında, boyalı 
Nevruz yumurtalarını tokuştur-
ma mücadelesi, etkinliği izleyen 
çok sayıda basın mensubunun 
izdihamına neden oldu. Binyıldır 
süregelen Nevruz ritüellerinin 
ardından açılış konuşmalarına 
geçildi. 

- Türk Dünyası Sanatçılarından 
Muhteşem Görsel Şölen - 

Konuşmaların ardından yapılan 
konserde Azerbaycan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkiye, Türkmenistan ve Rusya 
Federasyonundan Altay, Baş-
kurdistan, Saha Yakut, Dağıstan, 
Kabardin - Balkar, Buryatya’nın 
yanısıra, Moldova’ya bağlı Ga-
gavuz Yeri, Makedonya, Kosova, 
Sırbistan, Bosna Hersek’ten sa-
natçıların sunduğu bir birinden 
renkli gösteriler izleyiciler tara-
fından coşkuyla alkışlandı.

Türk Dünyası’nın dört bir yanın-
dan gelen sanatçıların renga-
renk geleneksel kostümleri ise 
adeta bir görsel şölene dönü-
şerek Kastamonuluların büyük 
ilgisini çekti.

Konserin ardından Nevruz et-
kinliklerine katılan protokol ve 
sanatçılardan oluşan kortejin 
yürüyüşü Kastamonulular tara-
fından yoğun ilgiyle izlendi. Kor-
tej yürüyüşünün sonunda Ba-
kan Kurtulmuş tarafından halka 
fidan dağıtımı yapıldı. Etkinlik 
sonunda ise Kastamonu Bele-
diyesi tarafından halka Nevruz 
Pilavı ikram edildi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti 
Kastamonu’ya Muhteşem Açılış

Uluslararası Türk Kültürü Teş-
kilatı TÜRKSOY tarafından ilan 
edilen “2018 Türk Dünyası Kül-
tür Başkenti Kastamonu” açılışı 
üst düzey katılım ve muhteşem 
konser ile gerçekleştirildi.

TÜRKSOY, Kastamonu Valiliği ve 
Kastamonu Belediyesi işbirli-
ğinde  Atatürk Spor Salonu’nda  
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21 Mart 2018 tarihinde düzen-
lenen açılış törenine, Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Binali 
Yıldırım, Başbakan Yardımcı-
sı Recep Aktağ, Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Dü-
sen Kaseinov, Kastamonu Valisi 
Yaşar Karadeniz, TBMM millet-
vekilleri, Ankara’da bulunan çok 
sayıda diplomatik misyon şefle-
ri, üst düzey bürokratlar, kurum 
ve kuruluşların temsilcileri, ba-
sın mensupları ve Kastamonulu-
lar katıldı.

- Kültür Başkenti Açılışına Yo-
ğun Katılım -

Türk halklarının ortak bayramı 
olan Nevruz’un kutlandığı 21 
Mart’ta düzenlenen açılış töre-
nine Nevruz bereketi yansıdı. 
TÜRKSOY’un gelenekleşen pro-
jelerinden Türk Dünyası Kültür 
Başkenti uygulamasında yoğun 
katılım sağlandı. Açılış progra-
mına Türk halklarını temsilen 18 
farklı bölgeden 350’yi aşkın sa-
natçı katıldı.

- Kaseinov: “Kastamonu Kültür 
Başkenti Olmayı Sonuna Kadar 
Hakediyor”-

“2018 Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti Kastamonu Açılış Töre-
ni”nde konuşan Genel Sekreter 
Düsen Kaseinov, Kastamonu’da 
yediden yetmişe, her düzeydeki 
insanların Kültür Başkenti un-
vanını benimsediğini ve kadim 
tarihe ve zengin kültüre sahip 

Kastamonu’nun Kültür Başkenti 
olmayı sonuna kadar hakkettiği-
ni vurguladı.

Nevruzun bolluk ve bereket an-
lamına geldiğini ifade eden ve 
bugünün Türk halklarıyla komşu 
ve akraba milletlerin en büyük 
bayramı olduğunu dile getiren 
Kaseinov, “Sayın Başbakanımız 
himaye ve desteğinizle sizden 
aldığımız güçle kültürümüzü 
daha güçlü şekilde tanıtıyoruz. 
Kültür ve Turizm Bakanımızın ev 
sahipliğinde muhteşem bir et-
kinlik hazırladık. Bu sene de kül-
tür başkenti açılışımızı Nevruz 
kutlamalarımızla yaptık. Geniş 
coğrafyamızdan yoğun katılımla 
Nevruz’un tüm renklerini sun-
duk.” diye konuştu.

- Başbakan Yıldırım: “Nevruz, 
bereketi, kardeşliği, birliği, be-
raberliği temsil eder” - 

Başbakan Binali Yıldırım açılışta 
yaptığı konuşmada, 21 Mart’ın 
yalnızca Kastamonu’nun “Türk 
Dünyası Kültür Başkenti” ilan 
edildiği gün olmadığını, bu gü-
nün birçok özelliği bulunduğuna 
vurgu yaparak, “Bugün Nevruz. 
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Baharın gelişini temsil eden 
Nevruz’da binlerce sanatsever 
ve misafirimizle birlikte Kasta-
monu’dayız.” ifadesini kullandı.

21 Mart’ın, Orta Asya’dan Avru-
pa’ya uzanan kültür coğrafyası 
için önemine değinen Yıldırım, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu bayram sadece bu coğrafya-
da değil, neredeyse kuzey yarım 
kürenin tamamında kutlanır. 
Nevruz, Doğu Türkistan’dan Orta 
Asya’ya, Mezopotamya’dan Si-
birya’ya, Moğolistan’dan Ameri-
ka kıtasına kadar yeni bir uyanışı 
ifade eder. Bizler için nevruz sa-
dece bir mevsim değişimi değil, 
bu topraklarda binlerce yıldır 
dirilişi, bereketi, birliği, beraber-
liği, kardeşliği temsil eder. Top-
rağın dirilişini simgeleyen nev-
ruz aynı zamanda bir bayram-
dır. Zira bizler toprağı ana gibi 
sahiplenen, ona ‘toprak ana’ 
diye hitap eden, topraktan ya-
ratıldığımıza inanan, bu yüzden 
toprağın dirilişini tabiatın dirilişi 
olarak görürüz. Nevruz’u yürek-
lerimizin yeniden yeşermesi, 
insani değerlerimizin yeniden 
dirilişi olarak görürüz. Bu vesi-
leyle nevruzun bütün insanlığa 
barış, huzur ve bereket getir-
mesini de Cenabı Mevlam’dan 
niyaz ediyorum. Tabiatın bütün 
farklılıklarıyla, renkleriyle bir 
bütün oluşu gibi bizlerin de bü-
tün farklılıklarımızla bir ve bera-
ber olmamızı diliyorum. Bütün 
insanlığın, Türk Dünyası’nın ba-
harı müjdeleyen bu güzel bayra-
mını en kalbi duygularımla teb-
rik ediyorum.”

-Bakan Kurtulmuş: “Nevruz biz-
lere bir öğreti, bir derstir”- 

Kültür ve Turizm Bakanı Nu-
man Kurtulmuş konuşmasında, 

bu gün Kastamonu’da “Türk 
Dünyası Kültür Başkenti” uygu-
laması kapsamında çok sayıda 
etkinliğe iştirak ettiğini ve Kas-
tamonuluların Kültür Başkentini 
benimsediğine şahit olduğunu 
vurgulayarak Kastamonu halkı 
ve yöneticilerine teşekkürleri-
ni iletti. Yapılacak etkinliklerle 
Kastamonu’nun Kültür Başkenti 
unvanını hak ettiğini sadece Tür-
kiye’ye değil, başta Türk Dünya-
sı olmak üzere bütün dünyaya 
göstereceğinin umudunu taşı-
dığını söyledi. Bu günün ayrıca 
Nevruz Bayramı olduğunu ve 
Kastamonu’da dört saate yakın 
bir uluslararası programla Nev-
ruz’u kutladıklarını hatırlatan 
Kurtulmuş, “Nevruz, tabiatın 
yeniden canlanması, yeniden 
dirilişi ve öldü zannedilen varlık-
ların yeniden hayata dönmesini 
sembolize etmesi bakımından 
hem önemli hem de öğretici 
olduğu kadar, aynı zamanda çe-
şitliliği, farklılığı, farklı renkleri 
bünyesinde barındırmayı, farklı 
renkleri dışlamamayı, farklılık 
içerisinde bir aheng oluşturma-
yı Cenabı Allah’ın yaradılışının 
bir kanunu olarak biz gösterdiği 
için önemli bir öğretidir önemli 
derstir” şeklinde konuştu.

- Türk Dünyası’nın çeşitliliği 
sahneyi renklendirdi-

Tören, açılış konuşmaların ar-
dından sanatsal gösteriler ile 
devam etti. Türk Dünyası’nı tem-
silen Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, 
Türkmenistan ve Rusya Federas-
yonundan Altay, Başkurdistan, 
Saha Yakut, Dağıstan, Kabardin- 
Balkar, Buryatya’nın yanısıra, 
KKTC, Moldova’ya bağlı Gagavuz 
Yeri, Makedonya, Kosova, Sır-
bistan, Bosna Hersek’ten gelen 
sanatçılar kültürel dans ve şar-
kıları ile sahne aldı. Sanatçıların 
bir birinden renkli ve bölgenin 
kültürel özelliklerini yansıtan 
gösterileri Kastamonulular tara-
fından coşkuyla alkışlandı. Milli 
giysileriyle adeta bir renk cüm-
büşüne dönüşen sahneler izle-
yiciler tarafından büyük beğeni 
topladı. Gösteriyi ilgiyle izleyen 
Başbakan Binali Yıldırım, sah-
neye çıkarak sanatçılar ile toplu 
fotoğraf çektirdi.

Türk Dünyası’ndan 350’yi aşkın 
sanatçının iştirakiyle yapılan 
konserle Kastamonulular  ha-
fızalarından silinmeyecek bir 
gece yaşadı.
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Elli yılı aşkın bir zamandır; doğ-
duğum, okullarında okuduğum 
Kastamonu’nun  tarihini, kültü-
rünü araştırıyoruz. Halk kültü-
rünü, mutfağını, el sanatlarını, 
yetiştirdiği şair, yazar, bilgin ve 
sanatçıları ortaya çıkarıp ülke-
mize ve dünyaya tanıtıyoruz. 
Kastamonu’nun 2018 Türk Dün-
yası Kültür Başkenti seçilmesine 
yol açan tarihi ve kültürel doku-
su, alt yapısı, başka bir deyişle 
şehrin kültürel kimliğinin, şah-
siyetinin nirengi noktaları özetle 
şöyle açıklanabilir:

Paleolitik dönemden itibaren 
Anadolu’nun en eski yerleşim 
yerlerinden biridir Kastamonu. 
Günümüze kadar Gas/Gasga, 
Hitit, Kaşgar, Frig, Lidya, Kim-
mer, Pers, Roma/Bizans, Selçuk-
lu, Çobanoğulları-Candaroğulla-
rı Beylikleri, Osmanlı Devleti ve 
Türkiye Cumhuriyeti dönemleri-
ni yaşamıştır. Roma döneminde 
Paflagonya’nın merkezi, Çoba-
noğulları ve Candaroğullarında 
beylik merkezi, Osmanlı Devle-
ti’nde sancak ve vilayet merke-
zi, Cumhuriyet döneminde ise 
başından itibaren vilayetti, ildi. 

Kısacası kültürel merkez oluşu, 
tarihten kaynaklanmaktadır.

Şehre sahip olan her millet, mi-
mari mirasa katkıda bulunmuş-
tur. Şu ana kadar Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığınca şehir sınırları 
içinde 1567 taşınmaz kültürel 
varlığın tescili yapılmıştır. 1151’i 
sivil mimarlık örneği (çoğu ko-
nak), 309’u dinî kültürel yapı, 
6’sı askerî yapı, 22’si idarî yapı 
ve 8’i sittir. İldeki sitlerin genel 
toplamı 71 olup bunun 61’i ar-
keolojik sit, 5’i kentsel sit ve 
5’i de doğal sit durumundadır. 

Nail TAN / Halkbilimci
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Halk Kültürlerini Araştırma Geliştirme Genel Müdürü

KASTAMONU, 2018 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ
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Şehir merkezindeki 564 tescilli 
yapıdan 400’ü sivil mimarlık ör-
neği yani genellikle konaktır. Bu 
zengin mimari miras şehri âdeta 
bir “müze kent” görünümüne 
kavuşturmuştur.

Şehrin en özgün eserlerinden 
biri 12. yüzyılda Bizans döne-
minde inşa edilen kaledir. Roma 
kaya mezarları şehrin birçok 
yerinde karşımıza çıkar. Türk 
dönemi yapılar 1213-1292 Ço-
banoğulları Beyliği ile 1292-
1461 Candaroğullları Beyliği 
zamanında başlar. Candaroğul-
ları döneminden ahşap direkli, 
bindirme tavanlı bir cami günü-
müze intikal etmiştir ki bir şahe-
serdir. Halkın “Çivisiz Cami” de-
diği Kasaba köyündeki Mahmut 
Bey Camisi (1366), 2014 yılında 
UNESCO Dünya Mimari Miras 
Geçici Listesine alınmıştır. Mi-
mar Vedat Tek tarafından tasar-
lanan Kastamonu Vilayet Konağı 
(1902), gazeteciler arasında ya-
pılan bir ankete göre “En iyi 10 
Osmanlı Şaheseri” arasında gös-
terilmiştir.

Diğer Beylikler ve Osmanlı dö-
nemi mimari eserleri içinde en 
dikkati çekenler şöyle sıralana-
bilir: Yılanlı Darüşşifası (1213), 
Atabey Gazi Camisi/Kırk Direkli 
Cami (1273), İbni Neccar Camisi 
(1353), Candaroğlu Kasım Bey 
Camisi (1358), Taşköprü Muzaf-
fereddin Gazi Medresesi (1374), 
Araç Kötürüm Beyazıt Cami-
si (1374), Candaroğlu İsmail 
Bey Camisi ve Külliyesi (1451), 
Taşköprü Abdalhasan Külliyesi 
(1481), Nasrullah Camisi (1506), 
Rüstem Paşa Camisi (1530), Ya-
kup Ağa Külliyesi (1547), Şeyh 
Şa’bân-ı Velî Camisi/Dergâhı 
(1580).

Tarihî İpekyolu üzerindeki şe-
hirde yolcuların konaklamaları 
için yapılan hanlardan bir bölü-
mü ayaktadır, restore edilmiştir. 
Candaroğlu İsmail Bey Hanı/
Kurşunlu Han (1460), Deve Hanı 
(1460), Cem Sultan Hanı/Karan-
lık Bedesten (1465-75 arası), Ya-
nık Han (1730), Âşir Efendi Hanı 
(1748) gibi.

1213 yılında Kastamonu’yu Bi-
zanslılardan olan Selçuklu uç 
beyi Hüsameddin Çoban’ın ya-
nında, fethe iştirak edenler ara-
sında bakınız kimler vardı? Yu-
suf el-Horasanî/Deveci Sultan, 
Buharalı Seyyid Ali Danişmend, 
Horasan Tuslu Hamza Baba, 
Buharalı Salih el- Müncî/Ma-
den Dede, Yunus el-Mağrıbî Ali 
Asgar. Maden Dede soyundan 
Şeyh İsa Dede (14-15. yüzyıl) 
Kastamonu’da Bayramîlik tari-
katını kuracaktır.

Kastamonu, Beylikler dönemin-
deki kültür, sanat, ticaret mer-
kezi olma işlevini Osmanlı döne-
minde de sürdürdü. Beyliklerin 
idari merkeziyken bu defa önce 
sancak sonra da vilayet merkezi 
oldu. Şehri fetheden (1461) Fa-
tih, oğlu Şehzade Cem’i şehre 
yönetici gönderdi. Prof. Dr. Mus-

tafa İsen’in şuârâ tezkirelerine 
dayalı olarak yaptığı bir araştır-
maya göre, Osmanlı coğrafya-
sında 36 şairle en çok divan şairi 
yetiştiren 6. il Kastamonu’dur. 
Bu sayıya halk şairleri dâhil de-
ğildir. Necati Beg (1445-1509) 
bu şairler içinde en ünlüsüdür.

Evliya Çelebi’nin belirttiği gibi 
âlimi/bilgini bol bir şehirdir. Kas-
tamonu medreselerinde yetişip, 
ders verip İstanbul’a giderek 
başkentte ünlü bilginler safında 
yer alan pek çok kişi vardır. 

Kastamonu, bilgin ve sanat-
kârlarının, devlet adamlarının 
yanı sıra eren/evliyaları ile de 
ünlüdür. Şehrin manevi mimar-
ları, koruyucuları kabul edilen 
bu erenler içinde, Anadolu’nun 
dört (üçü Hz. Mevlânâ, Hacı 
Bektaş Velî, Hacı Bayram Velî) 
manevi direğinden biri Şeyh 
Şa’bân-ı Velî’nin (1471-1569) 
ayrı bir yeri vardır. Her yıl, mayıs 
ayında Şeyh Şa’bân-ı Velî ve Ev-
liyaları Anma Haftası düzenlen-
mektedir.

Şehirde hâlen yaşayan ve Os-
manlı’dan intikal eden el sa-
natları içinde istihdam yaratan, 
hediyelik eşya üretiminde kulla-
nılanlar şöyle sıralanabilir: Bez 
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dokumacılığı, Tosya kuşak, kese, 
tela dokumacılığı, yazmacılık 
(merkez ve Cide), dantel (çarşaf 
bağı) sanatı, oyacılık, bakırcı-
lık, sepetçilik, kaşıkçılık, ahşap 
oymacılık, bağlama, davul, ke-
mane yapımı, bıçakçılık (Tosya), 
kıstı takısı yapımı (Tosya). UNES-
CO Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın Korunması Sözleşmesi  
gereği, iki Kastamonulu el sanatı 
ustası Kültür ve Turizm Bakan-
lığınca 2009 ve 2012 yıllarında 
Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edil-
miştir: Bekir Tekeli (1932-2013): 
Bağlama yapımı. Cemil Kızılkaya 
(1949): Yazmacılık. 

Kastamonulu ustalar taş işçi-
liğinde de hünerlerini  cami, 
türbe, medrese hazirelerindeki 
mezar taşları gibi dinî yapılarda 
da göstermişlerdir.  Osmanlı gü-
zel sanatlarından hat ve müzik 
alanlarında da çok önemli Kas-
tamonulu sanatkârlara rastlan-
maktadır.

Kastamonu’yu diğer kültür şe-
hirlerinden ayıran bir özelliği 
de mutfağının hem zengin hem 
de doğal, sağlıklı ürünlere da-
yalı olmasıdır. Mutfak kültürü 
uzmanları arasında zaman za-
man düzenlenen anketlerde, 
Kastamonu mutfağı daima ilk 
on, çoğu zaman da 3-6 arasında 
bir yerde görülmektedir. Mutfak 
kültürüne ilişkin 1950’li yıllarda 
yapılan derlemelerle 38 çorba, 
51 ekmek ve 812 çeşit yemek 
belirlenmiştir. Şu an şehrin mut-
fağının simgesi durumundaki 
yiyecek ve içecekler şunlardır. 
Kara çorba, Ecevit çorbası, yaş 
tarhana çorbası, ovmaç, etli 
ekmek ve çeşitleri, biryan/kuyu 
kebabı, güneşte kurutulmuş 
pastırma ve sucuk, Küre mantı-
sı, soğuk paça, mıhlama, kel si-

mit, simit tiridi, bandırma, çek-
me helva, kaşık helvası, hasude, 
cırık, üryani eriği hoşafı, kızılcık 
ekşisi, sahlep, Taşköprü sarım-
sağı, siyez bulguru, Tosya pirinci, 
barbunyası.

Arazinin yaklaşık yüzde 70’ini 
kaplayan ormanlar; kestane, 
ıhlamur, mantar, çilek, yabani 
orkide (sahlep), böğürtlen ve 
bal üretimini olumlu etkilemek-
tedir. Orman bitişiğindeki ara-
zide yetişen ceviz, kızılcık, ya-
bani fındık, yabani armut, erik 
ve kuşburnu denilen yabani gül 
meyvesi de mutfağa katkıda bu-
lunmaktadır.

Ormanlarla ilgili diğer bir husus 
anıt ağaçlardır. Bu ağaçlar da 
kültürel dokunun tanıkları kabul 
edilip devletçe tescil edilmek-
tedir. Botanikçilerin tespitlerine 
göre Kastamonu 189 endemik 
bitkiye sahiptir ki, bu zenginlik 
Türkiye genelinin yüzde 6’sıdır.

Kültürel zenginliği tamamlayan 
doğal varlıklar/tabiat varlıkları 
bakımından da şehir çok şanslı-
dır. Karadeniz kıyısında 170 km 
sahili ve çok sayıda plajı vardır. 
Türkiye’de iki Millî Parka sahip 
tek şehirdir. Ilgaz Millî Parkı “4 
Mevsim Kastamonu” hedefine 
uygun şekilde turistik tesislerle 
donatılmıştır. Küre Dağları Millî 
Parkı Avrupa Panparks Ağı için-
de yer almakta olup Valla Kan-
yonu, Aydos Kanyonu, Çatak 
Kanyonu ve Ilgarini Mağarası 
turistlerin ilgisini çekmektedir. 
Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası 
yakın dönemde hizmete girmiş-
tir.

Osmanlı’da ilk vilayet matbaala-
rından birinin 1867’de şehirde 
kurulması boşuna değildir. Bu 
matbaa sayesinde birçok gazete 
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ve dergi yayımlanmış, kitaplar 
basılmış, şair ve yazarların ye-
tişmesi sağlanmış, Millî Müca-
dele’yi destekleyen yazılar bu 
sayede çıkmıştır.

Millî Mücadele Döneminde 
(1919-1922) Kastamonu en faz-
la şehit veren 3. il olurken İne-
bolu-Ankara Atatürk ve İstiklal 
Yolu adı verilen güzergahtan 
İstiklal Savaşı’nın asker, silah, 
mühimmat nakliyatı yapılmış-
tır. İstiklal Yolu’nda Türk kadının 
hizmeti unutulmaz. Şehit Şerife 
Bacı, şehrin her yanındadır. İne-
boluluların cephane naklindeki 
hizmetleri unutulmamış, T. C. 
kurulunca TBMM, İnebolu Mav-
nacılar Loncasını 9 Nisan 1924 
tarihinde İstiklal Madalyası ile 
onurlandırmıştır. Atatürk’ü 23-
31 Ağustos 1925 Kastamonu se-
yahati sırasında İnebolu’da “Bu 
serpuşun adına şapka denir” 
diyerek Şapka ve Kıyafet İnkıla-
bı’nı ilan etmiştir. Şehirde 2008 
yılında bu inkılabın nişanesi ola-
rak Vedat Tek Kültür ve Sanat 
Merkezi bünyesinde bir Şapka 
Müzesi kuruldu. Hâlen 600 ci-
varında şapka ve başlığın bu-
lunduğu müze “Dünya Yaratıcı 
Müzeler” sıralamasında üçüncü 
durumdadır. Bu müze ile birlik-
te Arkeoloji Müzesi, Etnografya 
Müzesi, Şeyh Şa’bân-ı Velî Vakıf 
Müzesi, Kent Tarihi Müzesi, İne-
bolu Türk Ocağı Kurtuluş Sava-

şı Müzesi, Münire El Sanatları 
Çarşısı ziyaretçilerin ilgi odağı-
dır. Taşköprü’deki Pompeipolis 
Roma şehri kalıntıları mozaikle-
riyle tanınmıştır.

Bir şehrin kültür merkezi olma-
sında eğitim kurumlarının rolü-
ne bir nebze değinmiştik. Med-
reselerden sonra yeni eğitim 
kurumlarının açılmasında da 
Kastamonu ön safta yer almıştır. 
Beylikler ve Osmanlı dönemle-
rinde olduğu gibi Cumhuriyet 
döneminde de Kastamonu’dan 
pek çok ünlü sanatçı yetişmiştir. 

Türküsü, halk oyunu zengin bir 
beldedir Kastamonu. Çanakkale 
Savaşları sırasında askere söy-
letilen Çanakkale Marşı, savaş 
sonrası sağ kalan askerler vası-
tasıyla Anadolu ve Balkanlara 
yayılmış, 1948 yılında Muzaffer 
Sarısözen tarafından Kastamo-
nu’da İhsan Ozanoğlu’ndan da 
derlenmiştir.  Sepetçioğlu Zey-
beği, şehrin simgesi halk oyunu-
dur.

Kastamonu 19 ve 20. yüzyıllarda 
Türk dünyasından büyük göç-
lere sahne oldu. Romanya’dan 
göç eden Gagavuz Enver Paşa 
ailesi (Kardeşi Azerbaycan Fatihi 
Nuri Paşa, amcası Kut Kahrama-
nı Halil Kut Paşa,), Tatar Türk’ü 
Sarı Recep ve Bulgaristan Türk’ü 
Orhan Şaik Gökyay ve Hüsnü 

Açıksöz, ilin Türk dünyasıyla 
bütünleşmesini gösteren dört 
güzel örnektir. Bu kısa özet bilgi-
den sonra soruyoruz: “Kastamo-
nu, Türk Dünyası Kültür Başkenti 
olmayı dört dörtlük hak ediyor 
değil mi?”
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Birinci dünya savaşı Os-
manlı İmparatorluğunu 
yok etme ve dünyadaki 
savaşları sona erdirmek 
üzerine planlanmış dünya 
yeni düzeninde Ortado-
ğunun ve Balkanların Os-
manlı İmparatorluğu ha-
kimiyetinden çıkması ve 
bağımsızlık hareketleri ile 
ülkelerin ulus devlet mo-
deli biçiminde yeniden şe-
killenmesi ile Emperyalist 
devletlerin sömürge dü-
zenine uygun bir yönetim 
şekillerinin oluşmasının 
sağlanmasıdır.

Sanayi devletlerinin ihtiyaçları olan hammadde ve enerji kaynak-
larının kendi kontrolleri altına geçmesinin planlanmasıyla beraber 
sonunda istediklerinin elde ettikleri Osmanlı İmparatorluğundan 
kopan devletlerin birçoğunun haritasının cetvelle çizildiği  yapıların 
devamlı kontrol altında tutulduğu devletler oluşturulmasıdır.

Birinci dünya savaşı, savaşları sona erdirirken emperyalist devlet-
lerin diğer devletlere vaadleri ise dünyaya demokrasi için daha gü-
venli birer yapılar oluşturmayı hedeflemesi , diğer devletlerin kan-
dırılması idi. 

Ancak istedikleri sonuca ulaşamadan faşizmin ve komünizm ortaya 
çıkmış, birçok ülkeyi bünyesinin içine alarak kitlesel katliamlarla be-
raber ülke yönetimlerini kendilerine bağlamışlardı. 

Demokrasi uğruna yapılan savaşın savaşlara son vermesi hedefle-
nirken dünyanın yeniden savaş ortamına doğru itilmesine neden 
oluşturacak hamlelerle beraber yaşaması ve sonunda savaşın patlak 
vermesiyle sonuçlanacaktı.

Dr.Mehmet BOZKUŞ
Siyaset Bilimci / Strateji Uzmanı

YENİ DÜNYA DÜZENSİZLİKLERİ HEDEFİNDE 
ORTADOĞU VE ZEYTİN DALI OPERASYONU 
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İkinci dünya savaşı ise Amerikan 
Başkanı Roosevelt’in söylemi 
ile tek taraflı hareket sistemini, 
kapsayıcı hareket sistemini, güç 
ittifaklarını ve yüzyıllardır de-
nenmiş ama devamlı başarısızlı-
ğa uğramış kendi oluşturdukları 
sistemleri sona erdirmek üzeri-
ne yapılmış savaştı diye tanımla-
makta idi.

İkinci dünya savaşından sonrası 
ise iki kutuplu yeni dünya dü-
zeni oluşurken barış ve dostluk 
yapılanmaları içerisinde yeni 
evrensel ve uluslararası yapılan-
maların kurulması ile beraber 
dünya iki kutuplu yeni bir düze-
ne ile yönetilecek, paylaşılan ül-
keler çerçevesinde soğuk savaş-
lar üreterek iki kutuplu bir dün-
ya düzeni oluşacak,  her alanda 
çekişmeleri meydana getirmişti.

ABD ve SSCB kendileri  her 
alanda yaşamları için beraber 
olmakla ancak hinterlandı alan-
larındaki ülkeler üzerinde kendi 
yapılarının canlı kalması için dü-
zen oluşturarak devamlı sömür-
ge anlayışı ile ülkeleri kendileri-
ne bağımlı hale getireceklerdi.

25 Aralık 1991 tarihinde Sovyet-
ler Birliği Devlet Başkanı Mihail 
Gorbaçov’un istifa etmesinin ar-
dından Sovyetler Birliği’ni teşkil 
eden cumhuriyetlerin bağımsız-
lığını kazanmalarıyla Sovyet Sos-

yalist Cumhuriyetler Birliği’nin 
dağıldığı ve dünyanın tek kutuplu 
hale kavuşması ve dünyanın jan-
darmalığına soyununa ABD’nin 
dünyanın her tarafında yanlı ve 
kendi sömürgeci düzen ile hare-
ket etmesini sağlayacaktı.

Dünya devletlerinin buna bir 
dur deme zamanlarının artık 
geldiği nokta olarak ise 21 y.y. 
da gelişen teknoloji ile her ne 
kadar karşı komşusunu tanıma-
yan ancak 12000 km uzaklıkta-
ki Çinli bir insanla, dost olma-
sını sağlayan bir tuş ile dünya 
düzenini değiştiği sömürülen 
halkların ve milletlerin herşeyi 
zamanında haber alma ve sen-
tezleme, küreseleşen dünya ile 
artan milliyetçilik akımlarının 
etkili olması ile beraber yeniden 
bir dünya düzenin oluştuğunu 
görmekteyiz.

Dünyanın her noktasında dev-
letler kendi menfaatleri ve çı-
karları çerçevesinde adımlar 
atmakta bir konuda birbirlerine 
ters düşseler dahi anlaştıkları 
konuda beraber hareket edebil-
mektedirler. 

Dünya  da gelinen bugünkü du-
rumunda, kültürel birliktelikle-
rin ön plana çıktığı yeni bir yapı-
lanma ile karşı karşıyadır.

İdeolojileri ne olursa olsun ma-
nevi ve yaşamsal kültür yapısı 
ile ortak hareket etme ihtiyaç-
larını arzulayan  devletlerin yö-
netimleri olmasada halkları ta-
rafından bu durum yaşanmakta 
ve kültürel birliktelik ile ortaya 
çıkan yeni güç yapılanmaları or-
taya çıkmaktadır.

Bu durum ise en çok emperyal 
devletler ile onlara bağlı devlet 
yöneticilerini rahatsız etmekte-

dir. Milli düşünceye sahip ülke 
insanlarının yönetimlere kavuş-
ması ile beraber dünya da yeni 
bir yapılanmanın ortaya çıkma-
sı dünyanın bir çok yapısınında 
yeniden şekillenmesi anlamına 
geleceği unutulmamalıdır.

Türkiye ne yapıyor, nerelere gi-
diyor, neden gidiyor,biz kimiz 
ki gidiyoruz bazıları devamlı bu 
soruları sormakta ve rahatsız 
olduklarını söylemeselerde ve-
killeri ile kendilerini göstermek-
teler.Türkiye gittiği her noktada 
kimleri rahatsız ediyor,kimler 
yeniden dönüyorlar diyor hiç 
düşündünüz mü acaba

Çok partili siyasal döneme geç-
mesiyle beraber kalkınmayı ön 
plana alan , milleti ile beraber 
ayağa kalktığı anda darbeler ile 
önü kesilen süreçlerden geçtik 
, geçmeye de devam ediyoruz. 
28 Şubat sürecine baktığımızda 
yönünü Batının emperyalist yü-
zünden  ayıran Türkiyenin kendi-
leri için ne kadar büyük bir kayıp 
olduğunu his eden ,uygulamaya 
koyduğu ekonomik model ile 
bütçesi ilk defa fazla veren çalı-
şanına yüksek miktarlarda ücret 
artışları sağlayan,yerli ve milli 
sanayiyi gündemine alan uzun 
süre ihmal edilen İslam Dünyası 
ile ilişkiler kuran eyvah Türkiye ,

12 Mart 1997’de Washing-
ton’da Dışişleri Bakanı Made-
leine Albright Türkiye’yi bilen 
ve Türkiye’yle ilişkileri bulunan 
Bernard Lewis, Richard Perle, 
Paul Wolfowitz gibi tanınmış 
Cumhuriyetçilerin de (neo-con-
lar ) katıldığı bir toplantı düzen-
ledi.Bu toplantıdan ‘Short of 
a coup, Erbakan (government 
gotta go) Askeri darbe olmak-
sızın Erbakan hükümeti gitme-
lidir.kararı ile uygulayacılarına 
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talimat veren ve uygulatan ülkenin büyük ekonomik zararlar görme-
sine sebep olan kaybımızın 390 milyar dolar olduğu bir dönemler-
den geçerken 28 Şubat süreci olmasaydı bu gün GSMH 860 milyar 
dolarladan 1.5 trilyon dolara ulaşacağı ve dünyanın ilk on ekonomisi 
içinde olacağımız öngörülmekteyken yine 2002’de MEQ dergisinde 
İsrailli stratejist Martin Sherman Formula for Stability: Turkey Plus 
Israel’ (İstikrar İçin Formül:Türkiye Artı İsrail) makalesinde, “Türki-
ye’nin yönünü İslam’a çeviren ve İsrail-Türkiye ilişkilerini tehlikeye 
düşüren Erbakan’ın politikalarını, kolları bağlı seyretmedik” de-
mişti.Zaten bu yüzden Gezi protestoları başladığında İsrail Meclis 
Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, “Olayların Erdoğan düşene ka-
dar sürmesi için dua ediyoruz” diye umutlanmıştılar,(Kay.Bercan 
TUTAR) Baktığımızda aynı senaryoların devam ettiğini görüyoruz.

15 Temmuz Fetöcü vatan hain-
lerinin  darbe girişimi ile başa-
rılı olamayan milleti ile birlikte 
darbeye karşı çıkan Türkiye hiç 
kimsenin beklemediği bir anda 
24 Ağustos da Fırat Kalkanı 
Operasyonu   ile bölge ve ülke-
miz üzerinde emelleri olanlara 
karşı saha savunmasından po-
litika değişikliğine giderek alan 
savunması ve devamlı alanda 
bulunma müdahale ve mücade-
le  politikasına dönmüş Fırat Kal-
kanı operasyonu ile etrafımızda 
oluşturulmak istenen terör 
yapılanmasına ilk müdahaleyi 
yaparak kendi kaderini kendi-
nin çizeceğini bundan asla vaz-
geçmeyeceğinin bilgisini bütün 
dünyaya deklare etmiştir. İler-

leyen zaman süresinde defalar-
ca teröre destek veren ülkelere 
çağrıda bulunmuş ancak yeterli 
desteği görememiş Nato ülkesi 
olmamıza rağmen Nato ülkesi 
müttefiklerimiz terör örgütleri-
ne destek vermeye devam et-
mişlerdir.

20 Ocak 2018’de başlayan Zey-
tin Dalı Harekatı Özgür Suriye 
Ordusu (ÖSO) grupları ile Türk 
Silahlı Kuvvetleri tarafından ger-
çekleştirilen sınır ötesi askeri bir 
huzur ve güvenlik operasyon-
dur. 

Türkiye’nin varlığı ve güvenliğini 
tehdit eden  terör örgütleri PKK, 
KCK, PYD-YPG ve DEAŞ’ı bölge-

den uzaklaştırmak, sınır hattının 
ve bölgedeki sivil halkın güvenli-
ğini sağlamak ve  terör saldırıla-
rına karşı kontrol altına almaktır. 

Kızıl elma ülküsü ile yola çıkan 
mehmetçiklerimiz 400 yıl böl-
geyi yöneten ve huzur getiren 
huzur içinde yaşamalarının kay-
nağı olan bu eda ile yeniden 
bölgeye geldiğini ifade ettiği 
halde, Zeytin Dalı Harekatı’na 
karşı olan AB ülkeleri ve diğerle-
rinin   Türkiye’nin yürüttüğü as-
keri operasyonun meşruiyetinin 
sorgulanmadığı bunun sebep-
lerine baktığımızda ise Türkiye 
Birleşmiş Milletler Antlaşma-
sı’nın 51. maddesi gereği kendi 
güvenliğini korumak için meşru 
savunma hakkını kullandığını ve 
bu hakkın kullanılabilmesi için 
51. maddenin iki şartını yerine 
getirdiğini uluslararası camiaya 
(BM, AB, NATO ) uluslararası hu-
kuktan doğan hakları olduğunu 
anlatmıştır. 51. maddenin şart-
larının neler olduğu incelendi-
ğinde

Bu antlaşmanın hiçbir hükmü, 
Birleşmiş Milletler üyelerinden 
birinin silahlı bir saldırıya hedef 
olması halinde, Güvenlik Kon-
seyi uluslararası barış ve gü-
venliğin korunması için gerekli 
önlemleri alıncaya kadar, bu 
üyenin doğal olan bireysel ya 
da müşterek meşru müdafaa 
hakkına halel getirmez. Üyele-
rin bu meşru müdafaa hakkını 
kullanırken aldıkları önlemler 
hemen Güvenlik Konseyi’ne 
bildirilir ve Konsey’in iş bu ant-
laşma gereğince uluslararası 
barış ve güvenliğin korunması 
ya da yeniden kurulması için 
gerekli göreceği biçimde her an 
hareket etme yetki ve görevini 
hiçbir biçimde etkilemez.
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Kurmak istedikleri terör dev-
leti ile ilk etapta  Cizre ,Kobani 
Kantonları ile Menbiç ve Afrin’i 
birleştirerek Türkiye’nin Güne-
yini kuşatma, terör örgütü dev-
letinin denize açılma hayallerine 
kavuşması ile Akdenize ulaşma-
Türkiyenin Ortadoğudaki bütün 
ticari ilişkilerinin önünü kesme 
ve terör örgütü devletine ba-
ğımlı hale getirme,Türkiyenin 
İslam Dünyası ile olan bütün 
bağlarını koparmak,Akdenize 
açılan bütün enerji  nakil yolları 
ile enerji kaynaklarının kontrol 
altına alma yönetme ve söz sa-
hibi olmak isteyen terör devleti 

ABD terör örgütlerine verdiği 
desteğinin yarattığı rahatsızlık-
lar ile ortaya çıkan terör saldırı-
ları, dört ülkeden toprak almayı 
planlayarak kurmak istedikleri 
iki ülkeden toprak aldıkları (Irak 
ve Suriye) diğer iki ülke ise söz-
de Türkiye ve İran olmak üzere 
kurmak istedikleri terör devle-
tinin başkenti olarak devlet ya-
pılanmasının temellerini atıldığı 
Afrin’i merkez haline getirmek 
KCK üst düzey yöneticilerinin 
başında olduğu 47 Konsey ve 
898 komiteden oluşan yapı ile 
devlet olma eğitimlerinin veril-
diği ve terör devletini yönetme 

hayalleri ile Türkiyenin içlerine 
sızarak terör eylemleri yapmayı 
vekiller üzerinden planlayanlara 
baktığımızda ;

Amerika Birleşik Devletleri böl-
gede ve dünya daki politikaları

-Enerji Hakimiyeti ve kontrolu-
nun devamını istemesi ve yeni 
oluşacak bütün alanlarda kendi 
çıkarlarına göre dizayn yapılması

-Dünya devletleri arasında si-
yasal ve yönetimsel hakimiyet 
etkisinin devamlılığını sağlamak

-Her bölgede kendi oluşturduğu 
kaoslarda kendisinin sahneye 
çıkarak kontrollu kaos ortamına 
eylemleri dönüştürmek ve yö-
netmek

-Dünya savunma sanayisinde 
devamlı güç olmak ve kontrol 
altına almak

-Siyasi yönetimleri kendi hinter-
landında tutmak ve yönetmek

-Ekonomik olarak bütün hare-
ketleri kendi gücü ile kontrol 
etmek ve yönlendirerek çıkar 
sağlamak

-Ülkeler içinde devamlı olarak 
insan kaynaklarını kontrol et-
mek kendi düşünce ve çıkarları 
doğrultusunda kaynak oluştur-
mak ve böl yönet politikalarını 
uygulamak

-Finansal kaynakların izni olma-
dan işlemlere tabii tutulmasının 
önüne geçerek kendi kontrolü-
ne almak

-Uluslararası kuruluşları devam-
lı olarak denetleyen ve kontrol 
eden çıkacak olan kararları et-
kisi altında istediği kararların 
çıkması yönünde faaliyetler ser-
gilemek

	

	

Türkiye’nin silahlı bir saldırıya hedef olması ve bununla birlikte BM 
Güvenlik Konseyi’ne meşru müdafaa hakkını kullandığını bildirmesi 
başlıkları öne çıkmaktadır.
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-Eğitim sistemlerini belirlemeye 
çalışmak

-Ülkelerin kültürlerine ve tarih-
sel süreçlerini algısal yönetim-
lerle kendi lehine kullanması

-Dünyadaki her noktada var 
olan ve eylemler gerçekleştiren 
İstihbarat yapılanması ile her 
noktayı kontrol etmesi

-Ülkelerin genç nüfuslarını kendi 
kültürü ve gelişmişliği ile etkile-
mek ve hafızasal etki yaratmak

-Teknolojik etki ile bütçe har-
caması yapmadan dünya bilgi 
akışını kontrolu ile gerekli ge-
lişmeler ve olayları izleme ile 
hareketleri kontrol altına alma 
veya istediği gibi yönetme yeti-
sine kavuşma

-İnsanlığın sağlıklı bir biçimde 
yaşamını sürdürmesini ülkeler 
planlarken TARIM sektöründeki 
yaptığı direk veya dolaylı küre-
sel şirketleri aracılığı ile izlediği 
politikalar

-Sağlık politikaları ile bütün bi-
lim insanlarının kendi bünye-
sinde çalışmasını cazip kılacak 
politikalar ve ekonomiye sahip 
olması ilaç sektörünü elinde tut-
ması ve dünya için tehlike oluş-
turacak her türlü ilaçsal gücü 
elinde tutması

-Dünyanın her yerinde kendi 
için çalışan insan kaynağına sa-
hip olması ile misyonerlik faali-
yetlerini rahatlıkla sürdürmesi

-Ulaşım ve güvenlik politikala-
rı ile hem karada hem havada 
hemde denizlerde devamlı ken-
di kontrolu ve çıkarlarına göre 
dünyayı dizayn etmesi

Amerika Birleşik Devletleri dün-
yanın her noktasında varlığı ile 
hayatını sürdürürken neden 
bölgemizde varlığını devam 
ettirmek istemesi sorusunun 
cevabına baktığımızda  dünya 
enerji kaynaklarının büyük bö-
lümüne sahip olan ,semavi din-
lerin merkezi bölgemizde, İsra-
ilin güvenliği konuları ön plana 

Rusyanın 90 yıllarda SSCB’nin 
dağılması ile kaybettiği gücü V.
Putin  izlediği politikalar ile ye-
niden toplamaya başlamış hiç 
bir zaman vazgeçmedikleri sıcak 
denizler hayali ile yeniden to-
parlanmalarının temelinde ya-
tan  ekonomik olarak en büyük 
katkıyı sağlayan enerji  kaynak-
larının istikrarı ve AB ile ABD’nin 
Ukrayna politikalarına karşı uy-
guladığı yaptırımlara karşı zayıf-
layan ekonomi yapılanmasına 
yeni kaynaklar aramak ve ener-
jide kontrolu sağlayarak yeni 
dünya düzeninde yerini almak 
istemesi ile uyguladığı politika-
larla bölgede emperyalizm karşı 
gibi gözükmesi ile beraber ;

-Kendisine karşı yapılan çevrele-
me politikaları ve stratejilerinin 
önüne geçmek ve yeni politika-
lar üretmek

-Sıcak bölgelerde kalıcı olmasını 
sağlayacak yapılanmalara hem 
masada hemde sahada elde et-
mek

-Hrıstiyan dünyasında devamlı 
çekişme içinde olan öteki ko-
numundaki Ortodoks dünyasını 
birleştirerek bir güç odağı haline 
gelmesini sağlamak

-Enerji istikrarı ve politikalarını 
etkin güç olarak yer almak fiyat 
politikalarını kontrol altına al-
mak

-Dünyanın her noktasında ABD 
ve AB ye karşı dengeleyici güç 
olarak varlık göstermek

-Emperyalizm karşısı politikalar 
ile yayılma ve yumuşak güç iz-
leme politikaları ile varlığını sür-
dürmesi

-Kendi ideolojilerini yönetimler-
de etkin hale getirme ve yerleş-
tirme

	

çıktığında bütün müttefiklerini bir kenara bırakıp terör örgütleri ile 
ittifak kurması ile tatlı konuşup acı çıkma politikaları izleyerek Hase-
ke’den Rakka’ya ve Ürdüne kadar olan bölge ile İranın bölgedeki et-
kisini azaltmak kontrol altına alarak bloke etmek,enerjiye hakimiyet 
ve enerji koridoru açmak, Arz-ı Mev’ud hayalleri ile İsrail devletinin 
kuzeyde PYD YPG üzerinde ileri karakolu olacak ilerleyen zamanda 
ise Kuzey İsrail devletini oluşturmak olacaktır.
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-Ekonomik olarak güçlenme ve 
rakiplerini yok ederek kendi hin-
terlandında ülkeleri kapsama 
alanına almak

-Rusya olarak bölge kaynakları-
nın ortak kullanılması ve yöne-
tilmesi politikasını izleyerek ince 
çizgiden kalın çizgiye geçmek

-Savunma sanayisi ile etki altına 
almak

-Yeni bölgelere girerken yeni 
partnerlerle ortak hareket etme  
politikaları

-Vekalet savaşları ile  kırmadan 
kırarak politikalar üretmek

-Devamlı olarak sömürgeci dev-
letlerle kapalı kapılar arkasında 
yaptıkları centilmenlik anlaşma-
ları çerçevesinde hareket etme 
ve sahada gözükmemedir.

Rusya bölgemizde SSCB dö-
neminde Baas yönetimlerine 
verdiği desteklerle var olması-
na rağmen varlıksal kimliği ile 
hem havada hem karada hem-
de denizlerde elde ettiği yerle-
şim noktaları ile sıcak denizlere 
inmeyi elde etmiş olup bu gün 
bölgemizde kalıcı olmayı plan-
larken Iraktan Halepe kadar 
olan bölgede koridor elde etme 
çabası ile bize karşı vekalet sava-
şı sürdüren ülkelerin vekaletçi-
lerine karşı kırmadan kırarak po-
litikalar izlediği görülmektedir.

İngiltere, Osmanlı Devletinin 
parçalanmasında en güçlü aktör 
olan İngiltere ise uzun yıllar böl-
gede varlığını bizzat kendisi sür-
dürmüş 2. Dünya savaşı sonrası 
ile bölgeyi ABD ye terk etmesine 
rağmen bölgede devamlı var ol-
muş ,baktığımıza ise

-Varlığını göstermeden varlığını 
ve izlerini devam ettiren politi-
kalarına devam ettiği

-Batmayan Güneş İmparatorlu-
ğunun dünyanın her yerinde ve 
her alanında etkisinin devamlı 
olması

-Kendisine her yerde hizmet 
eden yapıları devamlı olarak 
desteklemsi ve varlıklarını de-
vam etmesini sağlaması

-Kaos ortamlarında devamlı ola-
rak Arabulucu olarak var olması

-Dünya finans sistemini kontrol 
etmesi ve istemesi

-Sessiz ve derin ülkeler ile 
önemli anlaşmalar yapması

-İhtişam ve Geçmişiyle gücünün 
devamlı olarak canlı tutması ve 
hissettirmesi

-İnsan hakları geçmişi çok kir-
lide olsa devamlı olarak İnsan 
haklarını koruma politikaları iz-
lemeleri

-Dünyanın her yerinde faaliyet 
gösteren NGO(STK) ile hem dev-
let yönetimlerinde hem yerel de 
her noktayı kontrol etme güçle-
rine sahip olmaları

- İstihbarat yapılanması ile etkili 
olmaları hiç birşeyi yapmadan 
yaptırmaları

-Yönetimsel çıkarları için herşeyi 
yapmaktan çekinmeyen politika 
izlemeleri

-Dünyadaki her ülke ile görüş-
mesi ve etki alanına alması

İngiltere bölgemizde Osmanlı-
dan sonra uzun  yıllar yönettiği 
devletlerle hala ilişkilerini de-
vam ettirmekte ilişkilerini istedi-
ği gibi yönlendirme becerisiyle 
bölgenin yeniden yapılanmasın-
da aktör ülke konumundadır. 

Bölgedeki bütün ülkeler ile ko-
alisyon yapmak istemesi kapalı 
kapılar ardında İran ile açıktan 
ise Türkiye ile yakınlaşma içinde 
dir.

Türkiye ise bölgede uzun yıllar 
varlığını sürdürmüş izlediği poli-
tikalar i   ile tarihsel geçmişinde 
bölge bir huzur ortamına kavuş-
muştur. Birinci Dünya Savaşı  ile  
bölgeden çıkmak zorunda kal-
mış ve bölge o günden bu yana 
hala savaş ve kaos ortamı içinde 
kalmaya devam etmiştir.

-Sömürgeci olmayan gittiği her 
ülkeye paylaşımcı bir politika iz-
leyen 

-Bölgede ve her nokta devamlı 
olarak ülkelerin toprak bütünlü-
ğünden yana olan

-Yıkan değil devamlı olarak ya-
pan ve yapıcı politikalar izleyen

-Bölge ile geçmişten gelen bağ-
ların önemi 

-Bölgesel ve Küresel güç olma 
yolundaki attığı adımlar

-ABD Rusya ve İngiltere politika-
larına karşı kendisine yaratılan 
Beka sorununu çözme odaklı 
politikalar izlemesi

-İnsan haklarını koruması

-Demokrasi politikası politikalar 
izlemesi bölge yönetimlerinde 
yarattığı riskler

-Sömürgeci devletlerin uygula-
dıkları ve izledikleri politikaları 
eleştirme cesareti
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-Sahip olduğu tarihsel ve kültü-
rel bağlar

-Sömürgeci devletlerin bölgede-
ki hedef ülke olması ile beraber 
en kilit ülke olması

-Kendini teslim etmeyen ve ken-
disi ile sahada ve masada var 
olan ülke olması

- ABD ve İsrail politikalarını açık-
tan eleştirmesi

- İran ve Rusya ile ittifak yapma-
sına rağmen temkinli yol izle-
mesi

Bölgede bütün güçlere karşı 
çeşitli ittifaklar yapmasına rağ-
men,Türkiye kendi beka sorunu 
ile karşı karşıya kalmasına des-
tek veren ,sözde müttefik ülke-
lerin karşı politikaları ile karşı 
karşıya kalmıştır.

Emperyalist devletlerin bölge-
deki bütün emellerine karşı tek 
başına mücadele etmektedir.
Bölgedeki bütün ülkelerin top-
rak bütünlüğünden yana olması 
ile beraber kendi güvenliği için 
tampon bölgeler oluşturulması 
mülteci sorunlarının çözümü ve 
güvenli bölgelerin kurulmasın-
dan yanadır.Bunun içinde böl-
gedeki yerel güçlerle Haseke’ye 
kadar ilerlemeli ve güvenli böl-
geler oluşturmalıdır.

Zeytin Dalı harekatı ile Türkiye 
kendisine karşı her türlü faali-
yeti yürüten terör örgütleri ile 
Vekalet savaşlarında vekil olanı 
değil aynı zamanda asilide böl-
geden atmayı ve bölge ülkeleri-
nin kendi çıkarları ile bir bütün 
oluşturmaları gerektiğini dile 
getirmektedir. 

Zeytin Dalı  harekatı ile Türkiye 
büyük bir siyasi ve askeri ha-
reketi başardığı ve önemli bir 

sorunuda aşmıştır. Türkiye böl-
gesel ve küresel güç olmak isti-
yorsa ekonomi planlaması ya-
parak yoluna devam etmeli ve 
bölgedeki adımlarını buna göre 
planlamalıdır.

ORTADOĞU VE SURİYEDEN YENİ 
DÜNYA DÜZENİNE

-Tek kutuplu dünya düzeninden 
çok kutuplu ve bölgesel güç 
odaklı yönetimsel yapılara ka-
vuşan ülkelerin ortaya çıkması 
ve gerektiğinde kendi başlarına 
kararlar alarak cesaretle uygula-
maları; baskı ve güç odaklarının 
etkisi karşısında kendi ekonomik 
ve teknolojik güçleriyle müca-
dele etmeleri

-Dünyaya terörle mücadele için 
yola çıkanların aslında terör 
yapılanmalarını kendilerinin 
kurdukları ve terörle mücadele 
kapsamından çok teröristle mü-
cadele eden asil vekil savaşları-
na dönmesi ile ortaya çıkan asi-
metrik savaş yapılanması düş-
man görünmeden dost düşman 
olarak asil ile mücadele etmesi 
sonuçlarını ortaya çıkarması  

-Tek kutuplu dünyanın 1990  yı-
lında SSCB dağılmasından sonra 
Jandarması olan ABD nin terörle 
mücadele adı altında yürüttüğü 
hiç bir hedefe ulaşamaması

-Tek Kutuplu dünyadan çok ku-
tuplu dünyaya geçişte yapısal ol-
guların ortaya daha net ve kısa 
zamanda çıkması

-Dünyanın her noktasında ve  
denizlerde uçak gemileri ve as-
kerleri ile enerji ve ticaret yolla-
rını kontrol etme gücünü elinde 
bulunduran ABD’nin sahada güç 
kaybetmesi

-Dünyanın en büyük enerji itha-
latçısı Çinin enerji hamlelerine 

karşı büyük bir mücadelenin ol-
duğunun ortaya çıkması(ABD ile 
Çin arasında)

- Enerji kontrolunu kaybeden 
bir ABD‘nin ortaya çıkması Aden 
körfezinden Hazara kadar olan 
bölgede ağır bir darbe alması

-Nato müttefiki Türkiye’yi kendi 
kontrolüne tekrar almak iste-
mesi ve bunu terör örgütlerini 
kullanarak yapmak istemesinin 
ortaya çıkması

-Terör örgütleri El Kaide Daeş 
gibi terör örgütleri yerine 
ABD’nin kendince yarattığı hay-
dut ve başarısız rejimler yerine 
baş aktör ülkeleri Pakistan İran 
Çin,Rusya ve Türkiye’yi hedef ül-
keler konumuna getirilerek düş-
man gibi görülmesi

-Güç kaybeden  ABD’nin yeni-
den savunma bütçesini artırarak 
nükleer silahları bir güç ve teh-
dit unsuru olarak kullanmaya 
başlaması

- ABD’nin rakiplerine karşı üç 
cephede ekonomik, kültürel ve 
askeri alanlarda mücadele edi-
yor olması Çin Rusya ve Türkiye 
ye karşı yapılan bu mücadele ile 
ABD’nin çok başlı bir yönetim 
anlayışı ile yönetildiğinin ortaya 
çıkması ve çöküş sürecine giden 
yolun hızlandığının ortaya çık-
ması

-Böl Yönet politikası uygulayan 
ABD mi yoksa yönetsel bütün-
lük(coğrafi,ekonomik,politik)
içinde varlıklarını sürdürmele-
rini ve korumalarını savunan 
ülkelerin mi tezleri kazanacak 
olmasının ortaya çıkarılması

-ABD’nin tavırlarıyla daha önce 
kendi aralarında sorun ve çekiş-
me yaşayan ülkelerin bir araya 
gelmesinin sağlaması
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-İstihbarat ve yönetim hakimi-
yetini kaybeden ve kabul gör-
meyen ABD yapılanmasının ger-
çek yüzünün halklar nezdinde 
de ortaya çıkması

-Kavganın Trans Atlantik ilişkiler 
almanağında yarattığı sorunlar

-Nato Varşova paktlarından son-
ra yeniden hızlanan Atlantik Av-
rasya çekişmeleri

-SSCB‘nin dağılması, Balkanların 
bölünmesi (Yugoslavya) oluşan 
küçük devlerin ortaya çıkma-
sı,Afganistan, Irak, Libya,  Mı-
sır ve Suriyedeki(halen devam 
etmesine rağmen) durumlar  
ve sonuçları ile dünya , geldiği 
noktadan Suriye ile savaş, kaos, 
paylaşma ortamından yeni dü-
zene doğru yol almasının başla-
ması

-Kaybedenler ve kazananlar ile 
yeni düzende emperyal-kapita-
list olmadan paylaşyal ve kapı-
yal yapılanmalar ile üretme,tü-
ketme düzeninde birlikte olma 

ancak kendi gücü ile yol yürüyen 
ülkelerin oluşmasına doğru yol 
alınması

-Siyasi bölünmelerin yeni odak 
noktalarını ortaya çıkarması

Geldiğimiz nokta açısından ba-
kıldığında kaybedenin dünya-
nın bir numaralı ekonomisi olan 
ABD ye doğru yol aldığı,İngilte-
renin ise yeni yolda başarılı bir 
hız aldığı geçmiş devlet yapılan-
masına bağlı şekilde devam etti-
ği,iki dünya savaşının baş aktörü 
Almanyanın ise iç çekişmelerle 
Avrasya-Atlantik denkleminde 
mücadele ettiği,Fransanın yeni-
den sahneye çıkma çabaları ile 
sağa sola saldırdığı, Rusyanın 
SSCB dağılmasından sonra Pu-
tinin stratejik hamleleriyle bö-
lünme yolundan bütünleşmeye 
geçerek yeniden büyük aktör 
olduğu,Çinin sessiz ve derin-
den bütün hamlelerini yaptığını 
ve istediklerini aldığını görü-
lürken,bütün bu ülkelerin yeni 
dünya düzeninde ihtiyaç duy-

dukları ülkenin Asyadan Avrupa-
ya Afrikaya kadar geçmişten ge-
len bağları ile ilişkilerini devam 
ettiren enerji lojistiği ve trafiği 
ile yeni ipek yolunun kalbi,bü-
yüyen gelişen,savunma sanayi-
sinde ulaştığı nokta ile bağımsız 
mücadele etme yetisine sahip 
ekonomik,kültürel ve siyasi etki-
si bütün dünyaya yayılan sadece 
adalet ve düzen için mücadele 
eden Türkiye gerçeğinin ortaya 
çıkması dır.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Ope-
rasyonları ile terör örgütlerine 
karşı mücadele eden Türkiye’yi 
ABD ve Rusya’nın Türkiyesiz böl-
gede karar verme süreçlerinin 
zor olduğunun farkına varmaları 
açısından önemli nir noktadır.
Suriyede savaşın ne zaman kar 
değilde zarar olarak görülmesi 
sonucuna varıldığında Suriyede 
taraflar çözüm masasına otura-
caklardır.ABD enerji çıkarları ile 
beraber siyasi hedeflerini dekla-
re etmiştir.
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Suriye’de iç karışıklık çıkarak bu 
günkü durumların sebebi olarak 
karşımıza çıkmaktadır.Suriye’de 
kurmak istediği yapı Yugoslav-
yanın dağılması ile Balkanlarda 
oluşturduğu yapının aynısı ola-
rak karşımıza çıkmakta ve küçük 
devletler oluşturarak kontrolu 
kolay istediği gibi yönetilebilen 
yapılar hedefleyerek İsrailin be-
kası dolayısı ile kendi eyaletini 
korumayı ve topraklarını sessiz 
ve derin genişletmesini hedefle-
mektedir.

Ortadoğuda bütün olaylara se-
bep gösterilen iki ülke olan İran 
ve İsrail birbirlerini siyasi ve as-
keri sözcüleri ile tehdit ederken 
sahada karşı karşıya gelmekten 
ziyade vekil olarak mücadelesi 

ile Hizbullah üzerinden mücade-
leleri dışında pek görülmemele-
ri ise ilginç bir noktada bizleri 
düşündürmektedir. 

Bu nedenle İran içindeki kanatlı 
yönetim yapısında güçlü yapılar 
gerginlik politikaları üretmek-
te İsrail ise Filistin topraklarını 
sessiz ve derinden işgal etmeye 
devam ederken Gazzeyi de işgal 
planı ile İsrailin bütünlük yapı-
sını oluşturma peşinde hareket 
ederek Suriye’de üç kademeli 
güvenlik bölgesi oluşturmak için 
Suriye’nin 40 kmden fazla içe-
riye girmesine uluslararası top-
lumlar tarafından hiç bir tepki 
gösterilmemektedir.

Fransa Bölgede daha aktif rol 
üstlenmek terör örgütlerinin 

tarihsel geçmişine baktığımız-
da AB içinde en büyük hamisi 
olduğu  devamlı olarak destek 
verdiği görülmekte ABD Başkanı 
D.Trump bölgeden ABD askerle-
rinin çıkacağını açıklamasından 
sonra ABD den boşalan yerlere 
asker göndereceğini,haddini 
aşan açıklamalar yaparak ara-
buluculuk görevine soyunmaya 
kalkması ile bölgede yeniden 
hareketlenmenin artacağı ABD-
nin kara birlikleri olarak sözde 
görev yapan terör örgütlerine 
üzerinden vekil savaşları ile be-
raber   bundan sonra bölgede 
yeni model olarak karşımıza çı-
kan Ülke vekil modeli ile Türkiye 
ile sık sık karşı karşıya geleceği 
görülmektedir.
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Ortadoğuda İsrail,Suudi Arabis-
tan ,ABD ve diğerleri ile Türkiye 
,Rusya, İran ile yanındakilerle 
Suriye ve Ortadoğuda yeni müt-
tefik yapılanmalarının ortaya 
çıktığı görülmektedir.Yaklaşık üç 
asırdan bu yana batının devamlı 
kontrol ettiği iki devlet Türkler 
ve Rusların  beraber harekat et-
meleri iki ülkeye batı tarafından 
önümüzdeki günlerde ne gibi 
hamlelerin yapılacağını ise za-
man gösterecektir.

Akdenizde bulunan enerji ya-
taklarının Suriye,Mısır,Lübnan,-
Gazze,GKRM,veBatılı ortakla-
rının dahil olduğu enerji yatak-
larının Türkiyenin haklı olarak 
karşı itirazları ile karşılaşılmış 
Kuzey Kıbrıs Türk Devletini ve 
Türkiye’yi yok sayan bir anlayı-
şın hakim olduğu bu durum ise 

Suriyenin önemini  ortaya çıka-
rırken önemli sorun olarak önü-
müzdeki günlerde gündem de 
kalacaktır.

Bölgede yaşadığı bütün ambar-
go uygulamalarına karşı devamlı 
yanında olan ve bizim dinimiz 
ne Sünni ne de Şii sadece İs-
lamdır diyen bütün tehlikeleri 
görüp uyaran sıranın kendile-
rine geleceği uyarısını yapan 
Türkiye’ye karşı devamlı değiş-
ken politikalar izlemesi bölge 
devletleri ile iyi ilişkiler kurması 
asla terör yapılanmalarına izin 
vermeyeceğini açıklaması,hem 
Irak’ın hemde Suriye’nin toprak 
bütünlüğünden yana olduğunu 
devamlı açıklamasından da ra-
hatsız olan devletler ile İranın da 
Akdenize ulaşma ve Şii korido-
ru oluşturma hayalleri peşinde 

olduğunun bölgede etkinliğini 
kaybetme korkusu yaşadığının 
göstergesidir.

Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zey-
tin Dalı operasyonları ile gelinen 
nokta ise dünya yeni bir yol ay-
rımının kalemle ve siyasi değil 
silahlı ve ayrıştırıcı yönetimsel 
noktasındadır.

Akdeniz’de Çinden Fransa’ya 
Almanya’dan ABD,Rusya ve Bi-
zim bölgemiz olması sebebiyle 
Türkiyenin bulunduğu savaş ge-
mileri ile devamlı birbirlerini iz-
lemekte ve stratejik olarak ma-
nevralar yaparak yeni düzen için 
hamlelerin yapıldığı Suriye’ye 
hakim olacak gücün Akdeniz ile 
beraber Kızıldenizden Süveyş 
kanalından çıkan deniz yolları-
nın hem ticari, siyasi politik ve 
askeri yönden hakimi olacaktır.
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GİRİŞ

Kızılelma üzerine sanal dünyada 
Konunun merkezinde yer alan 
Ziya Gökalp’e ayrı bir yer verdiği-
mizde, detaylıca inceleyip yarar-
landığım prof.dr. Abdurrahman 
Küçüğün ASRIN KIZIL ELMASI 
TÜRK BİRLİĞİ kitabının dışında,  
bir uzun bir de nispeten kısa ma-
kale ve iki kitap önümüze çıkıyor. 
Uzun makale Orhan Şaik Gök-
yay›ın.  Nispeten kısa makale ise 
H. Nihal Atsız’ın makalesi.  Prof. 
Dr. İsmet Çetin’in bir “Kızıl Elma” 
kitabı diğeri ise Necati Gülte-
pe’nin “Kızılelma’nın İzinde” kita-
bıdır. N. Gültepe kitabın ön sö-

zünde şunları yazar: “Konuyu ilk 
dile getiren Ziya Gökalp’tır. O 
uzun Kızılelma şiiri 1910 tarihlidir. 
Daha sonra Kızılelma konusunda 
yazı yazıp kayda değer fikir ileri 
süren yazarlar: Ömer Seyfettin, 
Nihal Atsız, Şeref Uluğ, Dr. Musta-
fa Hakkı Akansel, Osman Turan, 
İsmail Hami Danişmend’dir. Bize 
göre, Ziya Gökalp’ten sonra konu-
yu ciddi olarak ele alıp işleyen, 
bilge yazarımız Orhan Şaik Gök-
yay’dır. Orhan Şaik Gökyay - Kızı-
lelma (Eski çağlardan beri Türk 
cihan hâkimiyeti idealini sembo-
lik olarak ifade eden bir kavram.) 
En eski kaynaklardan başlayarak 
Kızılelma tabirinin nereden geldi-

ği açıkça belirtilmeksizin “erişil-
mesi istenen ülkü, elde edilmesi 
amaçlanan muhayyel yer” anla-
mında kullanıldığı görülmektedir. 
Bazı araştırmacılar, tabirin kökle-
rinin Uzakdoğu’da mitolojik çağ-
lara kadar uzandığını ortaya koy-
maya çalışırken bir kısmı da in-
sanlık tarihi kadar eski olan bu 
motifin batı dünyasında da mev-
cut olduğunu belirtir. Bazı çağdaş 
araştırmacılara göre ise ilk defa 
Orta Asya’da Türkler arasında do-
ğan bu ülkü, Ergenekon destanın-
da Ergenekon’dan dışarı çıkma ve 
kaybedilmiş olan eski yurdu tek-
rar ele geçirme ideali şeklinde gö-
rülür. Kavram zamanla, gerçekleş-

Rahmi SÖNMEZ
E.Albay / Tarih Eğitimcisi

YASAK ELMADAN, KIZIL ELMAYA

Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisi olan KIZIL ELMA, 
Türk Devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler. Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi 
gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman 
Cihan hakimiyeti idealini, kimi zaman da Türk Birliği mefkuresini ifade etmiştir. 

Kızıl Elma, Tek Millettir. Kızıl Elma, Tek Bayraktır. 
Kızıl Elma, Tek Vatandır. Kızıl Elma, Tek Devlettir. 



İpek Yolu Medeniyetleri61

tirilmesi düşünülen idealleri ve 
zapt edilmesi gereken yerleri be-
lirleyen bir sembol haline dönü-
şür. Orta Asya’da Oğuz Türkleri 
için Kızılelma, hangi yöne gider-
lerse gitsinler hedefleri ve kazan-
dıkları zaferin adı haline gelir. Batı 
kaynaklarında asa ile birlikte hü-
kümdarlık alâmeti olarak kullanıl-
dığı belirtilen Kızılelma bazılarına 
göre İtalya’da Roma şehri, bazıla-
rına göre de Roma’daki Saint Pier-
re Kilisesi’nin üzerinde bulunan 
ve denizden de görülebilen altın 
yaldızlı küre ya da bu kilisenin 
üstü kırmızı bakırla kaplanmış 
kubbesidir. Ancak bu ideal Os-
manlılarda biraz daha farklı bir 
anlam kazanır. Oğuzlar, Selçuklu-
lar ve Osmanlılar tarafından 
Roma ve Bizans imparatorlukları-
nın hâkimiyeti altındaki ülkelerin 
fethedilmesiyle Türklerin cihan 
hâkimiyetinin gerçekleşeceği dü-
şüncesine varılması birbirini ta-
mamlayıcı mahiyette ideallerdir. 
Bundan dolayı özellikle İstan-
bul’un fethi bir anlamda Kızılelma 
idealinin gerçekleşmesi şeklinde 
yorumlanmıştır Bizans dönemin-
de Ayasofya’nın önünde dikili bir 
sütun üstünde at üzerindeki Iusti-
nianos heykelinin elinde altından 
bir küre bulunmaktaydı. Bu şekil-
de bütün dünyayı hâkimiyeti al-
tında tuttuğuna inanılan impara-
torun elindeki kürenin (Kızılelma) 
yere düşmesi, Bizans da dâhil bir-
çok ülkenin Türkler tarafından 
zapt edileceğine ve imparatorlu-
ğun çöküşüne işaret sayılmıştı. 
Ayrıca burada yer alan bir kitabe-
de, “Bu top benim elimde durdu-
ğu sürece dünyaya sahibim” söz-
lerinin yazılı bulunduğu; Iustinia-
nos ’un, “Beni yıkacak kimse bu-
radan geçecektir” dediği de riva-
yet edilmektedir. Bizans halkı ta-
rafından imparatorun sağ elinin 
sihirli bir güçle donanmış olduğu-
na, sol elinde bulunan altınla kap-
lı bronz kürenin de devletin refah 
ve ıstırabını sembolize ettiğine 
inanılıyor, şehirde yaşayan halk 
zaman zaman heykelin önüne ge-
lip ümit ve korkuyla şehrin gele-

ceğini düşünüyordu. 1317’de kü-
renin üzerindeki haç bir fırtınada 
düştüğü zaman halk büyük bir 
korkuya kapılmış, daha sonra 
elma biçimindeki top da düşüp 
parçalanınca bundan yakında 
devletin parçalanıp yıkılacağı ma-
nası çıkarılmıştır. Diğer bir rivaye-
te göre de heykelin elindeki top 
Fâtih Sultan Mehmet’in İstan-
bul’u kuşatmasından kısa bir süre 
önce düşmüş, İmparator Kons-
tantin iki defa onu tekrar yerine 
koymayı denemişse de başara-
mamıştır. Bazı Hristiyan seyyahla-
ra göre cihan hâkimiyetinin tılsı-
mını taşıdığına inanılan altın küre 
Bizans İmparatorluğu’nun uğuru 
sayılıyordu. XV. yüzyılda heykelin 
yıkılması ve kürenin yere düşmesi 
birçok ülkenin elden çıkacağına, 
bu ülkelerin Türkler tarafından 
fethine ve imparatorluğun çökü-
şüne işaret sayılmıştı. Gerçekte 
ise bu elma (Reichapfel) İstan-
bul’un Türklerce fethinden çok 
önce kaybolmuştu. Seyyah Cla-
vijo, 1403’te bunun hâlâ yerinde 
olduğunu söylerken Bavyeralı 
Knappe Schiltberger 1427’de ar-
tık onu orada görememiştir. Evli-
ya Çelebi ise Hz. Muhammed’in 
doğumu sırasında Nemrut’un 
ateşkedesinin söndüğünü, Tâk-ı 
Kisrâ ile birlikte Ayasofya ve Kızı-
lelma’yı Rum Kubbesi ’ nin de 
çöktüğünü yazmaktadır. Carl Bro-
ckelmann ve Martin Hartmann, 
Kızılelma’nın menşeinin Hesperi-
des’in altın elmalarından geldiği-
ni ve bunda da Batı dünyasının 
ideal ülkelerinden birinin tasav-
vur edildiğini ileri sürerken, Au-
gust Fischer bunu cihan hâkimi-
yetinin bir sembolü olarak göste-
rir. Bir kısım araştırmacılar ise Kı-
zılelma’nın Doğu ülkelerinde de 
hükümdarlık alâmeti sayıldığını 
gösteren çeşitli tarihî kayıtlar üze-
rinde durmaktadır. Kızılelma Os-
manlı padişahlarınca da hüküm-
darlık alâmeti sayılmıştır. Topkapı 
Sarayı Müzesi’nde bulunan Os-
manlı padişahları albümünde, Çe-
lebi Sultan Mehmet’ten III. Mu-
rad’a kadar sekiz padişahtan yedi-

sinin elinde birer elma resmedil-
miştir. Fâtih Sultan Mehmed, II. 
Bayezid ve II. Selim bu elmaları 
sol ellerinde, diğerleri sağ ellerin-
de tutmakta, Yavuz Sultan Se-
lim’in ise iki elinde iki elma bulun-
maktadır. Ayrıca çeşitli kaynaklar-
da, Fâtih Sultan Mehmet devrin-
den başlayarak III. Selim dönemi-
ne kadar Türk askerlerinin dille-
rinden düşürmediği, “Padişahım, 
biz senin uğrunda ta Kafdağı’nın 
ötesine, Kızılelma’ya dek varırız” 
sözleri Osmanlıların ebedî salta-
natının bütünlüğü anlamında kul-
lanılmıştır. İstanbul’un fethinden 
sonra Türk milletinin hedef ve 
ideali Roma’ya yönelince burası 
bir Kızılelma olmuştur. Fâtih Sul-
tan Mehmet’in veziri Gedik Ah-
met Paşa’nın Otranto seferi, Ka-
nuni Sultan Süleyman’ın Korfu ve 
Pulya seferleri, Barbaros Hayred-
din Paşa’nın Reggio seferi, Merzi-
fonlu Kara Mustafa Paşa’nın Viya-
na kuşatması hep Kızılelma idea-
liyle açıklanmaya çalışılmıştır. Ko-
sova Meydan Savaşı’nın kazanılıp 
Sırbistan’ın Osmanlı topraklarına 
katılmasında önemli rol oynayan 
ve babasının yerine tahta geçen 
Yıldırım Bayezid cülûs tebriki için 
Edirne Sarayı’na gelen Venedik, 
Ceneviz ve diğer İtalyan devletle-
rinin barış ve ticaret anlaşmaları-
nı yenilemek isteyen elçilerine, 
Osmanlı Devleti sınırları içinde ti-
caretin tabii bir hal olduğunu söy-
ledikten sonra anlaşma yapılma-
sını reddetmiş ve “Roma’ya kadar 
gidip Saint Pierre Kilisesi’nin mih-
rabında atıma yem vereceğim” 
sözleriyle Roma (Rum papa) kızıl 
elmasının, henüz doğu kızıl elma-
sı (İstanbul) fethedilmeden önce 
Türk ülkesinin haritasına girmiş 
olduğunu resmen ilân etmiştir. 
Peçuylu İbrahim, “Ehl-i İslâm Kızı-
lelma’ya değin fethetseler gerek-
tir deyü lisân-ı halkta şâyi‘dir, lâ-
kin bu kelâmın mehazı ve sebebi 
malum değildir”; başka bir yerde 
de, “Sınır taşı gibi bir alâmet için 
vaz ‘olunmuştur” derken Evliya 
Çelebi Budin’de bir Kızılelma Sa-
rayı, Estergon’da da bir Kızılelma 
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Camii bulunduğunu belirtmekte-
dir. Kanuni Sultan Süleyman dö-
neminde Habsburglar’la yapılan 
savaşlarda Beç (Viyana) Kızılel-
ma’sı ortaya çıkar. III. Selim dev-
rinde Nizam-ı Cedîd’in kurulması-
na karşı ayaklanan yeniçerilerin 
ağzından naklen Koca Sekbanba-
şının kaydettiği, “Hemen bize 
düşmanı göstersinler, dalkılıç 
olup düşman ordusuna dalarız, 
harap ederiz ve kralın tahtını ta-
cını başına geçirip Kızılelma’ya 
dek gideriz” sözleri, bu sırada Kı-
zılelma’nın yine muhayyel bir 
ülke olduğunu göstermektedir. 
Kızılelma efsanesinin yeniçeriler 
arasında da yaygın olduğu tahmin 
edilmektedir. Kanuni’nin bir gün 
yeniçeri kışlasını dolaştıktan son-
ra, “Kızılelma’da buluşuruz” di-
yerek askerin arasından ayrılması 
çeşitli kaynaklarda zikredilmekte-
dir. Bazı kaynaklarda Kızılelma ye-
rine “diyar-ı Üngürüs” tabiri kulla-
nılmıştır. Evliya Çelebi, Hay-
retî’nin, “Şâhım Kızılelma’yı ayva 
ile doldurdun” mısraıyla sona 
eren kıtasının Budin’de Kızılelma 
Sarayı diye meşhur binanın divan-
hanesinde celî hatla yazılı olduğu-
nu söylerken Âşık Çelebi, sadece 
son mısraını kaydettiği bu dörtlü-
ğün Beç seferine tarih düşürüldü-
ğünü belirtmektedir. Aynı şekilde 
Nev’i, Aşkı, Kandî, Sabit ve Ende-
runlu Vâsıf’ın şiirlerinde de bu an-
lamda Kızılelma tabirinin yer aldı-
ğı görülmektedir. Ziya Gökalp’in 
23 Kânunusani 1328’de (5 Şubat 
1913) Türk Yurdu’nda yayımlanan 
ünlü manzum hikâyesi “Kızılel-
ma” ile bu kavram değişik bir 
muhteva kazanarak yeniden gün-
deme gelir. Tanzimat’tan sonraki 
yıllarda hemen hemen unutulma-
ya yüz tutan bu sembole yeni bir 
anlam kazandırmaya çalışan Ziya 
Gökalp’te Kızılelma bu defa, çök-
mekte ve dağılmakta olan Os-
manlı Devleti yerine bütün Türk-
ler’in bir araya gelerek kuracakla-
rı ve yüzyıllardır özlemini çektikle-
ri Turan ülkesiyle eş anlamda kul-
lanılır. “Kızılelma” manzumesi, 
bütün Türkler tarafından heye-

canla karşılandığı gibi bazı şarki-
yatçıların da konuyla ilgilenmesi-
ne yol açar. Ziya Gökalp’ten birkaç 
yıl sonra Ömer Seyfeddin “Kızılel-
ma Neresi?” adıyla yayımladığı 
hikâyede (YM, I, nr. 21, 29 [Teşri-
nisani 1917], s. 418) “padişahın 
atının ayağının bastığı yer” diye 
gösterdiği Kızılelma’ya “erişilmek 
istenen ülke” şeklinde açıklık geti-
rir. 1914’te Aka Gündüz Muhte-
rem Katil adlı kitabında, Yahya 
Kemal de “Gedik Ahmet Paşa’ya 
Gazel” adlı şiirinde yer alan, “Çıktı 
Otranto’ya pür velvele Ahmet 
Paşa / Tuğlar varsa gerektir Kızı-
lelma’ya kadar” mısralarında yine 
bu ideali ortaya koyar. Cumhuri-
yet’ten sonraki yıllarda Hüseyin 
Nihal Atsız, Arif Nihat Asya, Nec-
det Sancar, Niyazi Yıldırım 
Gençosmanoğlu gibi şair ve ya-
zarlar da Kızılelma motifini daha 
çok Ziya Gökalp’in kullandığı tarz-
da Türkçülük ideolojisi çevresinde 
ele alıp işlemişlerdir..Bu bilgileri 
okurlarımızla buluşturduktan 
sonra ben konuyu Âdem ve Hav-
va’ dan ele alıp, çok detaylandır-
madan tecessüsü bir miktar da 
okuyucuya bırakarak; Cevdet pa-
şanın tarihi birikimine de şöyle 
bir omuzumu vererek yasak el-
madan kızıl elmaya ulaşmaya ça-
lışacağım. Tahmin edileceği üze-
re de kızıl elma ömürlerin yaka-
lamaya yetemeyeceği ölçüde di-
namik ülküler olduğu için topal 
karınca misalini yaşayacağım.

YASAK ELMADAN KIZIL ELMAYA

Din tarih boyu insan hayatında 
var olmuş, insanın düşüncelerini, 
tavırlarını, davranışları ve diğer 
insanlara ve çevreye karşı tutum-
larını belirlemiştir. Bu nedenle 
dini inançları araştırmak ve anla-
maya çalışmak, aslında insanı ve 
insanlık tarihini araştırıp anlamak 
demektir. Şüphesiz dinlerin daha 
iyi ve doğru bilinmesi insanların 
kendi inanç ve değerlerini daha 
iyi kavramaları sonucunu da do-
ğuracaktır. Ayrıca farklılıkları öğ-
renmek, insanların birbirlerine 
karşı önyargılarını bir tarafa bı-

rakmalarını sağlayacak ve bu da 
farklılıklar arasındaki barış ve 
saygı ortamının gelişmesine kat-
kıda bulunacaktır. (1 )Tarih ilmi 
geçmişin birikimleri ile geleceği 
inşa eden mucizevi kudretin adı-
dır. Lezzeti de tıpkı hayatın ken-
disi gibi tezatlarında gizlidir. Bu 
makalemde okurlarımız ile birlik-
te bu tezatlıklar içerisinde masal 
lezzetinde, gerçeklerin izzetinde 
bir yolculuğa çıkmak, yasak elma 
ile başlayan insanoğlunun yalancı 
dünya ile imtihanını kızıl elma ile 
taçlandırmak istiyorum. O zaman 
yolculuğun ve makalenin adını 
koyalım yasak elmadan kızıl el-
maya.

Allah Hz. Âdem’i yarattı ve yanına 
eş olarak Hz. Havva’ yı verdi. An-
cak cennet katında yaratılan bu 
iki insan, Allah’ ın emrine uymadı-
lar. Ezeli ve ebedi düşmanları şey-
tan tarafından kandırılıp, yasak 
elmadan birer ısırık aldılar. Hz. 
Âdem ve Hz. Havva’ yı kandırarak 
onların cennet yurdundan sürgün 
edilmesine sebep olan şeytan,  
Allah’ ın ilmi kudretiyle, aldığı 
mühlet ve izinle Hz. Âdem ve Hz. 
Havva soyundan üreyen ve yeryü-
zünü yurt tutan insanoğlunun ba-
şına musallat olmaya devam etti. 
İnsanoğlu ile şeytan arasındaki bu 
büyük mücadele ve kavga devam 
ederken, Allah Hz. Âdem ile Hz. 
Havva’nın işledikleri günaha kar-
şın tövbelerini kabul ettiği gibi in-
sanoğluna da tövbe kapısını açık 
bıraktı. Rahmetini sınırsız tuttu. 
Bu rahmetine Müjdeci olarak da 
Hz. Âdem ve Hz. Havva neslinin 
içinden insanlık âleminin arasın-
dan kutlu müjdeciler, uyarıcılar 
seçti. Bu kutlu kişiler Allah’ ın yüce 
peygamberleri idi. İlk yaratılan in-
san ve ilk peygamber Hz. Âdem 
‘den son peygamber, kâinat güne-
şi Hz. Muhammet Mustafa’(sas) 
ya kadar nice peygamberler Allah 
‘ın emirlerini insanlara ilettiler. 
(2 ). İnsan ve toplum, tarihin her 
devrinde tezatlarla karşılaşmıştır. 
Allah’ın hoşuna gitmeyen, insanın 
kendi şahsına veya diğer insanla-
ra, onların dünya ve ahiretlerinin 
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mutluluğuna zarar veren her şey 
kötü ve çirkindir. Bunun tersine, 
Allah’ın hoşuna giden, kişinin 
şahsına ve diğer insanlara, onla-
rın dünya ve ahiret hayatlarına 
faydalı olan her şey güzel ve iyidir. 
Bu tezatlar çoğaltılabilir. Çince’de 
de Yin, gölgeli veya karanlık taraf 
anlamına gelir. Yang ise güneşli 
veya aydınlık taraf demektir. Çin 
felsefesinde ise Yin – Yang; karan-
lık ve aydınlık, negatif ve pozitif 
gibi anlamlara gelir. Bu ikilik ile 
birbirinden tamamen zıt şeylerin 
birbirini nasıl tamamladığı, dünya 
üzerinde birbirinden 180 derece 
zıt şeylerin aslında birbiriyle na-
sıl bağlantılı olduğu anlatılmak 
istenir. İkilik pek çok inanç siste-
minde bulunur. Yin Yang düşün-
cesi ise Birlik, Teklik anlayışıyla 
paraleldir. Bu inanç ise Taoculuk 
merkezlidir. Diyalektik tekçilik ya 
da ikili birlik düşünceleri ikilikten 
birlik oluşmasına yönelik verim-
li bir paradoksun meyveleridir.
Yin ve Yang, birbirine zıt olmak 
yerine, birbirini tamamlayan iki 

güç olarak görülür. Hayattaki her 
şeyde Yin ve Yang olduğu düşün-
cesi hakimdir ve her tekil olayda 
Yin ve Yang’den birinin daha ağır 
bastığı düşünülür.Taocu metafi-
zikte iyi ve kötü arasındaki fark 
algısaldır, gerçek değildir. Bu ne-
denle iyi ve kötü arasındaki farkın 
bıçakla ikiye kesmiş gibi ayrıla-
mayacağı düşünülür. Konfüçyüs-
çülük’te de Dony Zhongshy’nun 
felsefesi Yin Yang kökenlidir.Su 

ve ateş, karanlık ve aydınlık gibi 
şeyler Ying – Yang düşüncesinin 
doğadaki temsilleri olarak düşü-
nülür. Bu ikiliğin kökeni klasik Çin 
bilimi ve felsefesine dayanır. Öyle 
ki geleneksel Çin tıbbı da bu iki-
lik felsefesine dayanır. Ayrıca bu 
felsefe, Çin dövüş sanatlarında 
da temel düşünme ve pratik bi-
çimlerinden biridir. İlk tezadımız 
yüce Mevla’nın bizlere lütfu haki-
ki cennetten şeytanın yalanlarıy-
la yalancı dünyaya kovulmamız, 
akabinde peşimizi bırakmayan bu 
yalancının en ve ben adıyla nef-
simize bağdaş kurup direksiyona 
geçmesi, türlü şeytanlıklarıyla; 
kardeşi kardeşe düşüren, ölüm-
leri, savaşları, zulümleri,  akla ha-
yale sığmayan her türlü kötülüğü 
insanlara yaptırmak suretiyle bizi 
melanetleriyle cehenneme çek-
mesi karşısında biz insanoğlunun 
da mücadele gücünü adını bizzat 
mevladan alan bir kavim;Türk 
kavmi marifetiyle elde ederek 
tekrar cennetimizi hak edebilmek 
ülküsüdür ki; işte bu kavmin bana 
göre dünyadaki bütün ülkülerinin 
ortak adıdır kızıl elma.

Yolculuğumuzda ilk tezat cennet 
ve cehennem. Seçim bizde. Ya ya-
ratana mutlak teslimiyet, ya da 
şeytanın hükümranlığındaki nef-
simize mahkûmiyet. Yaşam ve 
ölüm, gündüz ve gece, iyilik ve 
kötülük, ateş ve su gibi nice tezat-
lıklarla birlikte; gök kubbenin al-
tında, toprak ananın bağrında ge-
çen bu mücadelenin, bir 
başlangıcı bir de sonu var elbet. 
Erkek var, kadın var. Gelin kayna-
na var. İyi ile kötüyü de iç içe ge-
çirtmiş şeytan kardeşnefslerinde 
Habil ve Kabil gibi. Anne ve baba-
lar var Âdem ve Havva’ ya daya-
nan. Yılan var sadakatsizliğine 
ayaklarını kurban verip sürüngen-
leşen. İnsanoğlunun başına açtık-
larından dolayı başı ezilesi görü-
len ve insan topuklarının etrafında 
sinsi soğuk dolaşan.Yolculuğun 
devamında, köklerimizde vücut 
bulan Sam, Ham ve Yasef var. Şit, 
İdris,  Nuh,  Ad kavmi, Hud, Se-
mud, Salih, Ninovalı Nemrut ve 

Azer’ in İbrahim’ de takvalanan 
yolculukları var. Sare ve Hacer’ de 
ayrı ibretler, manası akma akma 
olan ve çölden fışkıran zemzem 
var. Sodom ve Gomora başlarına 
yıkılan, kendi ve kendi gibiler Su-
ğar köyünde kurtulan Lut kavmi 
var. Tüylü anlamında İsu, topuk-
tan tutan anlamında Yakup, gece 
Allah’a giden anlamında İsrail var. 
İbrahim ‘in: Kimseye fenalık etme 
kuyuyu kazan içine düşer, Allah’ ı 
kalbinden çıkarma, bugünün işini 
yarına bırakma, çok yeme yarı aç 
kalk, kötü söz söyleme, kusuru 
yüze vurma, günü 3 ‘e ayır; 8 saat 
uyu, 8 saat dinlen, 8 saat çalış di-
yen nasihatleri var.Âdem ile Hav-
va’ dan alıp Yasef’e kadar uzandı-
ğımız bu çok özet insanlık tarihine 
burada biraz dikkat artırıyoruz. 
Zira Ebulgazi Bahadır Han Türk’ ü 
Yasef’ in oğlu olarak göstermek-
tedir. ( 3) Dikkat artırıyoruz çünkü 
buraya kadar ki özette gözlenen 
en önemli tespit hak ve batıl, doğ-
ru ve kandırma kandırılma müca-
delesinde şeytanı ve şeytanlıkları 
alt edebilecek bir güce ihtiyaç du-
yulduğu gerçeği ortaya çıkıyor. 
Öyle bir güç ki yaratanın işaretine 
de mazhar olacak derecede mü-
cadeleci, sabır ve metanetli, yüre-
ği ve bileği kuvvetli, gözü pek, 
hakkaniyetli, batıla meyletme-
yen, hakkın ve haklının hâkimiye-
tini kurabilip bunu bütün dünyaya 
kabul ettirebilme ülküsü. Bu ülkü-
nün adı yasak elmanın, tam karşı-
tı: Kızılelma ve bu ülküyü yaşata-
bilecek uygarlığa hükmedebilecek 
ölçüde güçlü kavmin adı da Türk 
kavmi. Peki, bu bir dünya hâkimi-
yet özlemi mi? toprak ve egemen-
lik, zulüm ve hükmetme hevesi 
mi? Kesinlikle değil. Kızılelma bir 
ülkü, bir dava,mefkure. Zamanı 
yok. Mekânı yok. Tükenmesi hiç 
yok. Hakkın batıla, haklının haksı-
za, mazlumun zalime; nihayetin-
de Âdemoğlunun şeytana üstün 
gelmesini amaç edinmiş bir ülkü, 
bir dava ve bu davanın her daim 
takipçisi ve başaranı olmuş bir ka-
vim :Türk kavmi. Türk sözünün 
devlet adı olmasının yanında yazı-
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lı belge olarak ilk kullanıldığı yer 
Göktürk/Orhun yazıtlarıdır. Bu ka-
vim tarihin her döneminde bahse 
konu üstün meziyetlerini koruya-
gelmiştir. Bu üstün meziyetlerin 
sebebi hikmetini anlamamıza yar-
dımcı olacak anılan kavmin müj-
decisi ayetlere, hadislere göz at-
maya ne dersiniz bu noktada.Vani 
Mehmet efendinin’’ Araisü’l Ku-
ran ve Nefaisü’l Furkan’’ isimli tef-
sirinde konuyu şöyle değerlendir-
diği ifade edilmiştir. “ Türklerin 
beni İshak’tan kabul edilmesine 
gelince; buradaki İshak’ın İshak 
Peygamber olduğu açıktır. Bil ki 
ben Türk tarihlerinde Oğuzhan’ ın 
Yasef’ in neslinden olduğunu gör-
düm. Türklerin tamamı onun nes-
lindendir. Oğuzhan Hz. İbrahim ile 
muasırdı. Hatta Türkler onun İb-
rahim’e iman ettiğini ve İshak’ ın 
kızı ile evlendiğini iddia ederler ve 
Kuran’ ı Kerim’ de zikredilen Zul-
karneyn ile kastedilen Oğuz-
han’dır derlerdi. Bu duruma göre; 
Türkler, anne tarafından Hz. İs-
hak’ın evladı olmuş olurlar.(4) Ya-
ser ‘in oğullarından Bilge Kağan’ a 
uzanan kutlu hak ve mücadele 
yolunu aramadan önce Kaşgarlı 
Mahmut’un değerlendirmeleri 
ışığında anılan ülkünün yaradan 
boyutuna bir göz atmak yerinde 
olacaktır.Kaşgarlı “ Türk “ madde-
sinde şu önemli bilgiyi vermekte-
dir. “ biz diyoruz ki Türk, Allah’ ın 
verdiği bir addır. Bizi ehli müba-
rekten şeyh ve imam el-Hüseyin 
İbn-Halef El Kaşgari dedi ona da 
İbn-El-Gargi demiş. İbn- Ebi’d 
Dünya diye tanınan Şeyh Ebube-
kir El- Mugide’l Cercerani’ nin 
ahir zamana dair ( El müellef fi 
ahiri’z-zaman) adlı kitabında ak-
tardığınız ve isnat zinciri peygam-
ber ( s.a.s)  dayanan bir hadise 
göre Allah Teâlâ “ Benim bir or-
dum vardır. Ona Türk adını ver-
dim. Onları doğuya yerleştirdim. 
Bir halka kızarsam, Türkleri o halk 
üzerine musallat kılarım.“ diyor. 
İşte Türklerin bütün mahlûkattan 
üstünlüğü şudur. Cenabi-ı Hak on-
lara isim vermeyi kendi üzerine 
almıştır; onları arzın en yüce ve 

havadar yerine yerleştirmiştir. 
Onlara kendi ordum demiştir. Bu-
nun yanında onların güzellik, za-
riflik, incelik, terbiye, hürmet, bü-
yüklere saygı, sadakat, tevazu, 
haysiyet ve cesaret gibi her biri 
sayısız methi huzur gösterecek 
erdemlerini zikretmeye gerek 
yoktur. ( 5)Merhum hikmet Tan-
yu’ da Türk ‘ ün yukarıda da sırala-
nan, sahip olduğu güzel özellikle-
rin Tanrı vergisi olduğunu 
hayatlarının tanrının ihsanı doğ-
rultusunda tanzim edildiğini be-
lirtmektedir.Bilge Kağan kendisi-
nin, babasının ve amcasının tahta 
çıkmasını, Türk adının yok olma-
ması için Tanrı tarafından olduğu-
nu, Göktürk devletinin varlığının 
Tanrı’nın ihsanı olduğunu, şu ifa-
delerinde açıkça ortaya koymak-
tadır.”…Türk Tanrısı Türkün mu-
kaddes yeri, suyu böyle tanzim 
etmiş(mukadder eylemiş);Türk 
kavmi yok olmasın diye, millet ol-
sun diye babam Elteriş hakanı, 
annem Elbilge hatunu Tanrı tepe-
sinde, tutup yukarı götürmüş.”(6)
İslam’dan önce Türklerdeki tek 
Tanrı inancının ve Tanrıya affedi-
len sıfatın açık bir belgesi olan Bil-
gehan anıtındaki yazının orijinali 
şu şekildedir. Tengri Teg Tengride 
bolmuş. Türk Bilge Kaan ödke 
olurtum../ Tengri Teg Tengri de 
yaratmış Türk Bilge Kaan sa-
bım…”(7)Süreni Ebu Davut’ta 
”Türkler size dokunmadıkça sizde 
onlara dokunmayın”  “Türklerle 
iyi geçinmeli mümkünse onlar 

Müslüman edilmelidir.” manası 
yüklenebilecek ifadeler mevcut-
tur.(8)Türkler ile İslam’ın güçlen-
mesine işaret eden İstanbul’un 
alınmasını müjdeleyen hadisler-
den birinde “İstanbul mutlaka 
fethedilecektir. Onu feth eden ko-
mutan ne ulu komutandır, onun 
askerleri ne ulu askerlerdir” den-
mekte, bir diğerinde ”Türk dilini 
öğreniniz zira mülk ve saltanat 
uzun zamandır onların elinde ka-
lacaktır.” diye ifade edilmektedir.
(9)Tarihi süreci içerisinde hem ge-
leneksel inançlarını, hem şaman-
lığı, Hristiyanlık, Musevilik ve 
Müslümanlığı yaşayan Türklerden 
başka bir ulus yoktur. Bu konuya 
tarihi süreçte makalemin zaman 
ve kapsam sınırları kapsamında 
derinlemesine girilmemesine kar-
şın, makalenin sonunda hali hazır 
yaşanan inanç durumu  bir çizelge 
halinde sunulacaktır.Yasef’e daya-
nan kökler Mete Han’la zenginle-
şen, Atila ile berraklaşan, Bilge 
Kağan ve Orhun Anıtlarıyla bilge-
leşen, Selçuklular ile mesafe alan, 
Osmanlılarla uygulamaya konu-
lan, Türkiye Cumhuriyeti devleti 
ile “kızıl elma/ülkü “olarak kayıt-
lara giren ve günümüzde dünya-
daki gelişmeleri oluştuğu şartlar 
çerçevesinde dünyanın gündemi-
ne taşınan Türk birliği geçmişten 
beri Türk milliyetçiliğinin ve Türk 
milliyetçilerinin hedefleri/ülküleri 
arasında olmuştur. Orhun Abide-
lerindeki ifadelerin Divan-u Luga-
tut Türk’te “Tanrı’nın ordusu” 

Benim yaratılışımda fevkalade olan bir şey varsa, Türk olarak dünyaya 
gelmemdir. Her Türk ferdinin son nefesi, Türk milletinin nefesinin sön-
meyeceğini, onun ebedî olduğunu göstermelidir.
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“hüviyetine kavuşan, İsmail Gas-
pıralı ve Yusuf Akçura ile edebi 
nitelik kazanan, Ziya Gökalp… İle 
sosyal/sosyoloji meselesi haline 
gelen, Atatürk ile kurumsallaşıp 
ülküleşen, Nihat Atsız’ın” Bütün 
Türkler bir ordu, katılmayan ka-
çaktır…”ifadeleri ile teşvik edilen, 
Alparslan Türkeş ile son yüzyılın 
siyasetinin gündemine taşınan ve 
“ayağa kaldırılan”(10)Türk birliği 
yaşadığımız çağda mazlum ulusla-
rın ve hak yola yönelme arzusun-
daki bütün güçsüzlerin umudu 
haline gelmiştir. Bu umudun fikri 
temellerinde ve kızıl elmalarımı-
zın şumullenmesinde en önemli 
rol kuşkusuz Ziya Gökalp’e aittir. 
Ziya Gökalp, özellikle Milliyetçilik 
ve Türkçülük üzerine kaleme aldı-
ğı eserleri ile ünlenmiştir. Türk 
Milliyetçisi Ziya Gökalp 23 Mart 
1876’da Diyarbakır Çermik’te 
doğdu. 25 Ekim 1924’te İstan-
bul’da yaşamını yitirdi. Asıl ismi 
Mehmet Ziya. Babası yerel bir ga-
zetede çalışan memurdu. Eğitimi-
ne Diyarbakır’da başladı. Amca-
sından geleneksel İslam ilimlerini 
öğrendi. Toplumsal ve siyasi gö-
rüşlerini anlattığı sayısız makale 
yazdı. ‘Türkçülük’ düşüncesini sis-
temleştirdi. Milli edebiyatın ku-
rulması ve gelişmesinde önemli 
rol oynadı. Ziya Gökalp önce Tür-
kiye Türkçülüğü sonrasında Oğuz-
culuk daha sonra ise Turancılık fi-
kirlerinin destekçisidir. Eserleri: 
Limni ve Malta Mektupları, Kızıl 
Elma (1914),Türkleşmek, İslam-
laşmak, Muasırlaşmak (1929),Yeni 
Hayat (1930),Altın Işık (1927),Türk 
Töresi (1923),Doğru Yol 
(1923),Türkçülüğün Esasları 
(1923) : Eserin ilk baskısı Osmanlı 
alfabesiyle yayınlanmıştır. Türk 
Medeniyet Tarihi (1926, ölümün-
den sonra),Kürt Aşiretleri Hakkın-
da Sosyolojik Tetkikler (ölümün-
den sonra),Altın Destan, Üç 
Cereyan, Hars ve Medeniyet,Ku-
ğular,Felsefe Dersleri (2006)İn-
san, kendi başına yaşayamaz. 
Hem kendi için hem cemiyet için 
yaşar; hayatı çifttir. Hem yaşadığı 
topluma hem de kendisini yarata-

na karşı görev ve sorumlulukları 
vardır. İnsan olmasaydı devlet de 
olmazdı. O hâlde, insanın yükseli-
şi devletin de yükselişi demektir. 
Yüce yaratıcı, kendi ruhundan üf-
lediği insanı hiçbir zaman başıboş 
bırakmamıştır. O hâlde, Mev-
lânâ’nın nefis ifadesiyle; “Ölüm 
ile ölümsüzlüğü, iyi ile kötüyü, 
ilâhî ile beşerîyi benliğinde birleş-
tiren” insanın en başta kendisini 
yoktan var edene ve içinde yaşa-
dığı topluma, mensup olduğu mil-
letine ve devletine karşı ödev ve 
hakları vardır. Yüce Allah’ın özel 
yeteneklerle süslediği dünyanın 
cilâsı insanın vasıflarının ortaya 
çıkması için, onun her şeyden 
önce olumlu yönde işlenmesi ge-
rekir. İnsanını yetiştiremeyen, 
ona değerlerini öğretip, benimse-
temeyen ülkeler istikbalden bir 
şey bekleyemezler. O hâlde, in-
san, ülkelerin kalkınmasında en 
büyük unsurdur. Milletler ve me-
deniyetler insanlarla yükselip, in-
sanlarla düşmüştür. Bu kapsamda 
Yusuf Has Hacip,Edebali gibi kav-
mimizin ışığı olan değerlerin fikri 
temellerine de göz atmak kızıl el-
maların besin kaynakları husu-
sunda zihnimizi aydınlatacaktır. 
Ertuğrul gazi oğullarına Edebali 
için o bizim boyumuzun ışığıdır, 
beni kır onu kırma. Beni kırarsan 
üzülür incinirim. Onu kırarsan 
gözlerim sana bakmaz, baksa da 
görmez olur der ve final cümlesini 
bu söylediklerim Edebali için de-
ğil senceğiz içindir diye bitirir. Yu-
suf Has Hacip ise Kutadgu bilig 
isimli şaheserinde şu hususlar 
üzerinde yoğunlaşır. Akıl senin 
için iyi ve yeminli bir dosttur. Bil-
gi senin için çok merhametli bir 
kardeştir. Allah’a sığın, onun em-
rine itaatsizlik etme! Akıl süsü dil, 
dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, 
yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü 
dil, dili ile söyler; sözü iyi olursa, 
yüzü parlar. Allah’tan ne gelirse 
ona razı ol! Anlayış ve bilgi çok iyi 
şeydir; eğer bulursan, onları kul-
lan ve uçup göğe çık. Bir insan 
bütün dünyaya tamamen sahip 
olsa bile, sonunda dünya kalır; 

onun kısmetine ancak iki top bez 
düşer. Bu dünya renkli bir gölge 
gibidir, onun peşine düşersen ka-
çar; sen kaçarsan o seni kovalar. 
Bu dünyanın kusuru bin, meziyeti 
ise birdir. İnsan bunu nasıl geçirir-
se, o öyle geçer. Bütün halka içten 
gelen merhamet göster. Bütün 
iyilikler bilginin faydasıdır. Bilgi ile 
göğe dahi yol bulunur. Büyüklük 
taslayan, kibirli ve küstah adam, 
tatsız ve sevimsiz olur; kibirli insa-
nın itibari günden güne azalır. 
Eğer kendine candan bağlı birisini 
arıyorsan, sözün kısası, kendin-
den daha candan birini bulamaz-
sın. Daima iyilik yap ki, kendin de 
iyilik bul. Doğan ölür, ondan eser 
olarak söz kalır. Sözünü iyi söyle, 
ölümsüz olursun. Dünya ve ahire-
ti  her ikisini  birden  elde etmek 
istersen, şu birkaç işi bırakma; 
muktedirsen  bunları  mutlaka ye-
rine getir!  Elini  uzatarak  gökteki 
yıldızları   tutsan ve başın göğe 
değse bile, sonunda sen yine yer-
desin. Ey asil insan! İnsanlığı elin-
den bırakma; insanlığa karşı dai-
ma insanlıkla muamele et. İşi 
adaletle yap, buna gayret et; hiç 
bir zaman zulüm etme; Allah’a 
kulluk et ve O’nun kapısına yüz 
sür. Hangi iş olursa olsun, sen onu 
tatlı dille karşıla; her işte tatlı dil 
kullanırsan saadet sana bağlanır. 
Hiç bir işte acele etme, sabırlı ol, 
kendini tut; sabırlı insanlar arzu-
larına erişirler. Diline ve gözüne 
sahip ol, boğazına dikkat et; az 
ye, fakat helal ye. Hangi işe girer-
sen, önce sonunu düşün; sonu 
düşünülmeyen işler, insana zarar 
getirir. Başkasının zararını isteme, 
kendin de zarar verme; hep iyilik 
yap, kendi heva ve heveslerine 
hâkim ol. Bak, doğan ölür; ondan, 
eser olarak, söz kalır; sözünü iyi 
söyle! Ölümsüz olursun. İnsanın 
bunca zahmet çekmesi hep bo-
ğazı ve sırtı içindir; mal toplar, 
yiyemez; öldükten sonra da ve-
bali altında kalır. Ey nimet sahibi 
olan kimse, şükret. Şükredene 
Tanrı nimetini artırır. İnsan nadir 
değil, insanlık nadirdir. İnsan az 
değil, doğruluk azdır. İnsanın bun-
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ca zahmet çekmesi hep boğazı ve 
sırtı içindir. Mal toplar, yiyemez; 
öldükten sonra da vebalı altında 
kalır. Çok mal açgözlüyü doyur-
maz. Ecel gelince pişman olur, fa-
kat artık işini yoluna koyamaz. 
Akıl bir meşaledir. Kör için göz, 
ölü vücut için can, dilsiz için söz-
dür. Kötülük edersen, kötülüğün 
karşılığı pişmanlıktır. Elinden ge-
lirse, kötülüğün inadına iyilik yap. 
Çok dinle fakat az konuş. Sözü 
akıl ile söyle ve bilgi ile süsle. Fe-
nalık cahillikten doğar, hastalıklar 
kötülükler hep aynı noksanlıktan 
ileri gelir. Fakat tedavi ile hastala-
ra şifa verilebilir; terbiye ile kötü-
ler iyi edilebilir; okumak yoluyla 
da bilgisizlere bilgi verilmiş olur. 
Gönlünü ve dilini doğru tut! Gu-
rur faydasızdır, o insanları kendin-
den soğutur. Alçak gönüllülük ise 
insanı yükseltir. Halka faydalı ol, 
onlara zarar verme! Her mahlûk 
kendi nasibini alır. Yürüyenler yi-
yeceklerini ve uçanlar da yemleri-
ni bulurlar. Her sözü söz diye ağ-
zından çıkarma. Lüzumlu olan 
sözü düşünerek ve ihtiyatla söyle. 
Her bakımdan tam zengin olmak 
istersen, kanaatkâr ol. Böylece 
kendi nasibini elde etmiş olursun. 
Huzur istersen zahmet ile birlikte 
gelir. Sevinç istersen kaygı ile bir-
likte bulunur. İşe acele ile girme, 
sabır ve teenni ile hareket et. 
Acele yapılmış olan işler yarın piş-
manlık getirir. İnen yükselir, yük-
selen iner, parlayan söner ve yük-
selen durur. İnsan süsü, yüz; 
yüzün süsü, göz; aklın süsü, dil; 
dilin süsü, sözdür. İnsan, binlerce 
yaşasa, arzu ettiği şeylere kavuşsa 
bile, yine dileği bitmez. İnsana in-
sanlığı nispetinde mukabelede 
bulun. Böyle mukabelede bulun-
duğu için, insana insan adı veril-
miştir. İnsanı dil kıymetlendirir ve 
insan onunla saadet bulur. İnsanı 
dil kıymetten düşürür ve insanın 
dili yüzünden başı gider. İnsanla-
rın seçkini insanlığa faydalı olan 
insandır. Halk nazarında muteber 
kimse, merhametli olan insandır. 
İyi hareket et, kötülerin zararları-
nı ortadan kaldır! “Kara toprak 

altındaki altın, taştan farksızdır. 
Oradan çıkınca, beylerin başında 
tuğ tokası olur. Kimin sana biraz 
emeği geçerse, sen ona karşılık 
daha fazlasını yapmalısın. Kötü-
lük değersiz bir şey olduğu için, 
onu yapan da değersizdir. Men-
faat sandalyeye benzer; başında 
taşırsan seni küçültür, ayağının 
altına alırsan seni yükseltir. Öfke 
ve gazapla işe yaklaşma; eğer 
yaklaşırsan, ömrü heder edersin. 
Söz ağızda iken sahibinin esiridir, 
ağızdan çıktıktan sonra sahibi 
onun esirdir. Yalnız kendi menfaa-
tini gözeten dosta gönül bağlama. 
Fayda görmezse, sana düşman 
olur, ondan vazgeç.

Çok geniş bir coğrafyada oldukça 
değişik kültürler, medeniyetler, 
toplumlar ve dünyanın büyük dini 
süslemeleri ile temasa geçmiş 
bulunan Türklerin dini yaşayışla-
rı, son derece zengin bir tarih ve 
kültür mirasına sahip bulunmak-
tadır. Bu zengin tarihi ve dini mi-
ras bilimsel ve objektif bir tarihi 
perspektiften hareketle ele alınıp 
değerlendirildiğinde, bize milli ve 
kültürel varlığımız ve hayatımızın 
tarihi temellerini, gerçek boyutla-
rı içerisinde daha doğru bir biçim-
de aydınlatma imkânı sağlayacağı 
gibi, bugünkü hayatımız ve kül-
türümüze de zenginlik katacak, 
hatta değişen sosyo kültürel şart-
larda bir değişim sürecine maruz 
kalan buhranlara ve çatışmalara 
sahne olan toplumumuzun kül-
türel kimliğinin yeniden inşasına 
önemli katkılarda bulunacaktır.
(11)Türk ve İslam dünyasına(daha 
geniş bir bakış açısıyla tek tanrılı 
semavi inançların nihai noktası) 
bir göz attığımızda kızıl elma mü-
cadelesinde gözlediğimiz isim-
lerden örneklere ihtiyaç duyacak 
olursak; şimdiye kadar saydıkla-
rımızdan gayri, Oğuzhan, Abdül-
kadir Saltuk Buğrahan, Celalettin 
Harzemşah, Anadolu Malazgirt 
fatihi Sultan Mehmet Alparslan, 
Ertuğrul gazi, Osman bey, Sela-
hattin Eyyubi, Timur bey, İstan-
bul Fatihi Fatih Sultan Mehmet, 
Babür Şah, Yavuz Sultan Selim, 

Şah İsmail, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk gibi devlet adamları; İma-
mı Azam, Ebu Hanife, İmamı Ebu 
Mansur Maturidi gibi mezhep 
kurucuları, İmam Buhari, İmam 
Mislimi, İmam Ebu Davut, İmam 
Tirmizi, İmam İbni Mace, İmam 
Nesai, gibi muhaddisler, Kaşgarlı 
Mahmut, Yusuf Has Hacip, İbni 
Sina, Farabi, İmam Gazali, Ebu 
Reylan Biruni, Seyyid Şerif Cür-
cani, Piri Reis, Harzemli Musa 
oğlu Muhammet, Ömer Hayyam 
gibi bilginler; Ahmet Yesevi, Hacı 
Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana 
Celalettin Rumi, Âşık Veysel gibi 
Hak aşığı ve gönül erlerini sırala-
yabiliriz.(12)Bütün dünyanın üze-
rinde hem fikir olduğu bir husus 
Türklerin asker bir millet olduğu-
dur. Bundan dolayı her Türk as-
ker doğar ifadesi toplumumuzda 
sık kullanılan bir ifadedir. Burada 
asker(eskr) kelimesinin harf harf 
ne anlama geldiğini ve bütün 
dünyanın askerimizi tanıdığı isim 
olan Mehmetçik isminin nereden 
geldiğini de izah yerinde olacaktır.

 Asker(eskr) Harflerinin Anlamı:1. 
Kelimenin ilk harfi olan “E” Ul-
viyet-i ruhiye anlamını taşır. Bu 
deyim her şeyden önce askerin 
yüksek bir ruh yapısına malik ol-
duğunu ifade eder. Bu ruhi yapıyı 
kazandıran kaynak, kendini aynı 
gayeye adamış, kalpleri heyecan-
la çarpan kişilerin toplandığı asker 
ocağıdır. Bu ocakta bütün ruhlar 
temizlenir, geliştirilir, yükseltilir 
ve yüceltilir. Şan, şeref, namus, 
haysiyet, vatan, millet ve hürriyet 
gibi yüksek duygularla yoğrularak 
bütünleştirilir. Bu yolda hayatı ve 
ölümü bile hiçe sayan bu ruh yük-
sekliği, bütün insanlarla ilgili iyi 
niteliklerin koruyucusu olarak ör-
nek insanı meydana getirir.2. Ke-
limedeki “S” harfinin ifade ettiği 
anlam ise selamet-i fikrîyedir. Bu 
deyim doğru ve salim bir fikre sa-
hip olmak anlamını taşır. Bir asker 
için doğruluk ve mertlik esastır.3. 
Asker kelimesindeki “K” harfi ise, 
keramet-i tabiyedir. Bu deyim, 
taktik buluculuk ve seziş anlamı-
na gelir. İlmi esaslara dayanan, 
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buluculuğu ve inisiyatifi esas alan 
Askerlik sanatı en açık ifadesini 
tabiye (taktik ve strateji) kaidele-
rini en iyi şekilde bilmek ve uygu-
lamakla kendisini gösterir. Asker 
her türlü hal ve şartlar içerisinde 
kendisini gerekli olan duruma; 
buluculuğu, sezişi ve taktik maha-
reti ile en iyi biçimde uydurmasını 
bilen kimsedir. Başka bir deyimle 
önceden görüş maharetine tabi-
ye (taktik) kabiliyeti ile ulaşmış 
olur.4. Asker kelimesinin son harfi 
olan “R” harfi, riyazat-ı bedeniy-
ye (vücut dayanıklılığı) demektir. 
Asker, ruhi gelişmesi ile birlikte 
vücutça da gelişmek mecburiye-
tindedir. Askerin vücut yapısı, her 
türlü tabiat şartlarına, yokluk ve 
zorluklara alışmış olmalıdır. Asker 
kelimesinde dile getirilmiş olan 
üstün vasıflardan dolayı halk ara-
sında asker ocağına peygamber 
ocağı denir.Bu kapsamda esas iti-
bariyle bizim millet olarak sosyal 
hayatımızda iki Mustafa’mız var-
dır, ilki bize yaratana kulluk etme-
yi öğreten peygamberimiz Haz-
reti Muhammet Mustafa(s.a.s) 
diğeri Türk milletinin asla kula 
kulluk etmeyeceğini bütün dün-
yaya gösterip mazlum milletlerin 
umudu olmasını sağlayan Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK. Dün-
yaya ün salmış bulunan Türk as-
kerinin Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün tabiriyle muhtaç olduğu 
kudret damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur. Mehmetçik’ ismi ne-
reden geliyor?: “Ocak 1912’de 
Trablusgarp’ta Tobruk Savaşı’n-

da bir subayın yanında çarpışan 
Mehmet isimli asker şehit düştü. 
Yanı başındaki onbaşı subaya dö-
nüp;- ‘Kumandan, Mehmet şehit 
oldu.’ diye bağırdı...Subay da;- 
‘Vah Mehmetçik, vah... Yazık oldu 
Mehmetçik’e... Allah yardımcısı 
olsun.’ diye söylendi dudakları 
arasından...Subayı duyan diğer 
askerler, şehit olan arkadaşları-
nın ismini ‘Mehmetçik’ sanarak;- 
‘Mehmetçik şehit düştü, Allah 
rahmet eylesin.’ diye bağrıştılar. 
Aralarındaki Arap askerler de dil-
leri dönmediğinden ‘Muhammet-
çik, Muhammetçik şehit oldu.’ 
diye tekrarladılar. Mehmetçik adı, 
böylelikle ağızdan ağıza gerilere 
kadar ulaştı. Gerilerde bir çadır-
da çalışan alay yazıcısı, önündeki 
deftere ‘İlk şehidimiz Mehmet-
çik.’ diye yazdı gün, 9 saat süren 
savaşta yaralanan, şehit düşen, 
gazi olan ama adı bilinmeyenle-
rin hepsine Mehmetçik denildi”.
Konu Mevla’nın isimlendirdiği 
kavim, bu kavmin Kızılelma isimli 
ülküsü ve bu ülküye ulaşmaktaki 
tarihin altın yapraklarında yerini 
alan kararlılık ve cesareti olunca; 
tarihteki sayısız örneklerden sa-
dece birisi olan bombasırtı des-
tansı kahramanlığını Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ün anlatımıyla 
buraya almak istiyorum.MUSTA-
FA KEMAL Anlatıyor :”10 Ağustos 
1915. Conkbayırı’nı almak ve bü-
tün boğaza hâkim olmak için İn-
gilizler 20.000 kişilik bir kuvvetle 
günlerce kazdıkları siperlere yer-
leşmişler, hücum anını bekliyor-

lardı. Gecenin karanlığı tamamen 
kalkmış, tan ağarmak üzere idi. 8. 
Tümen komutanı ve diğer subay-
larını çağırdım. Mutlaka düşmanı 
mağlup edeceğinize inanıyorum. 
Ancak siz acele etmeyin evvela 
ben ileri gideyim. Size ben kırba-
cımla işaret verdiğim zaman hep 
birlikte atılırsınız dedim. Bu du-
rumdan askerlerini de haberdar 
etmelerini istedim. Hücum baskın 
tarzında olacaktı. Sakin adımlar-
la ve süzülerek düşmana 20-30 
metre yaklaştım. Binlerce askerin 
bulunduğu Conkbayırı›nda çıt çık-
mıyordu. Dudaklar sessizce bu sı-
cak gecede dua ediyordu. Kontrol 
ettim. Kırbacımı başımın üstünde 
kaldırıp çevirdim ve birden aşağı 
indirdim. Saat 04.30›da kıyamet-
ler kopmuştu İngilizler neye uğ-
radıklarını şaşırmıştı. Allah Allah 
sesleri bütün cephelerde, karan-
lıkta gökleri yırtıyordu. Her taraf 
duman içinde ve heyecan her 
yere hâkim olmuştu. Düşmanın 
topçu ateşi gülleleri büyük çukur-
lar açıyor her tarafa şarapnel ve 
kurşun yağıyordu. Büyük bir şa-
rapnel parçası tam kalbimin üze-
rine çarptı, sarsıldım elimi göğ-
süme götürdüm kan akmıyordu. 
Olayı Yb. Servet Bey’den başka 
kimse görmemişti. Ona parma-
ğımla susmasını emrettim. Çünkü 
vurulduğumun duyulması cephe-
lerde panik yaratabilirdi. Kalbi-
min üzerinde cebimde bulunan 
saat paramparça olmuştu. O gün 
akşama kadar birliklerin başında 
daha hırslı olarak çarpıştım. Yalnız 
bu şarapnel, kalbimin üzerinde 
aylarca gitmeyen derin bir kan 
lekesi bırakmıştı. Aynı gün gece 
yani 10 Ağustos günü beni mutlak 
ölümden kurtaran ve parçalanan 
saatimi Ordu Komutanı Liman 
von Sanders Paşaya hatıra olarak 
verdim. Çok şaşırmış ve heyecan-
lanmıştı. Kendileri de altın cep 
saatini bana hediye ettiler. Bu 
hücumlarda İngilizler binlerce ölü 
bırakarak tamamen geri çekildi ve 
Çanakkale›nin geçilemeyeceğini 
iyice anlamış oldular.“MEHMET-
ÇİĞİN ÇANAKKALE SAVAŞI’NI KA-

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve
istiklale timsal olmuş bir milletiz.

ATATÜRK
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ZANDIRAN YÜKSEK RUH (Kendisi 
Anlatıyor)”Bombasırtı Olayı ( 14 
Mayıs 1915) çok önemli ve dünya 
harp tarihinde eşine rastlanma-
sı mümkün olmayan bir hadise-
dir. Karşılıklı siperler arasındaki 
mesafe 8 metre, yani ölüm mu-
hakkak. Birinci siperdekilerin hiç 
birisi kurtulmamacasına şehit dü-
şüyor. İkinci siperdekiler yıldırım 
gibi onların yerine gidiyor. Fakat 
ne kadar imrenilecek bir soğuk-
kanlılık ve tevekkülle biliyor mu-
sunuz? Bomba, şarapnel, kurşun 
yağmuru altında öleni görüyor, 
üç dakikaya kadar öleceğini bi-
liyor ve en ufak bir çekinme bile 
göstermiyor. Sarsılma yok Okuma 
bilenler Kuran-ı Kerim okuyor ve 
Cennete gitmeye hazırlanıyor. 

Bilmeyenler ise, Kelime-i Şaha-
det getiriyor ve ezan okuyarak 
yürüyorlar. Sıcak cehennem gibi 
kaynıyor. 20 düşmana karşı her 
siperde bir nefer süngü ile çarpı-
şıyor. Ölüyor, öldürüyor. İşte bu 
Türk askerindeki ruh kuvvetini 
gösteren, dünyanın hiç bir aske-
rinde bulunmayan, tebrike değer 
bir örnektir. Emin olmalısınız ki 
Çanakkale muharebelerini ka-
zandıran bu yüksek ruhtur.” Ata-
türk’ün fikriyatını olgunlaştırdığı 
yıllarda en çok etkilendiği şair ve 
o şairin atamızı en çok etkileyen 
şiirini de buraya almak kavmimi-
zin kızıl elma yolculuklarını daha 
anlaşılır kılacak, okuyanlar da bu 
ulvi ülkünün lezzetini iliklerinde 
hissedeceklerdir.

Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, 
bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni 
bir Güneş gibi doğacaktır.

Mehmetçik, Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, 
daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. 
Her zaferin mayası sendedir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir 
korkunun yıldıramadığı demir gibi pak kalbinle düşmanı nihayet alt 
eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime en aziz 
bir borç bildim .

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mehmet Emin Yurdakul; (milli-
yetçilik ve halkçılık üzerine yazdı-
ğı heyecanlı şiirleriyle ün yapmış 
Türk şairi. 1869 yılında İstanbul 
Beşiktaş’ta doğdu. Babası balıkçı 
Salih Reis idi. İstanbul Milletvekili 
iken 14 Ocak 1944’te hakkın rah-
metine kavuştu.)

Devlet, Tanrı’nın bir eseridir, onun 
için kutsaldır. Kudret, Tanrı’dan 
devlete ve devlet adamlarına geç-
miştir. Türk inanışına göre, dev-
let adamına “Kut” denilmesinin 
hikmeti buradadır. Hangi semavi 
inanışa haiz olursa olsun bütün 
Türk kutları milletiyle birlikte ya-
sak elmayla düştüğümüz yalancı 
dünyadan kızıl elmalarının şümu-
lünde cennete yönelişin kutlu yü-
rüyüşünün yegâne temsilcileridir. 
Bugün bu müstesna temsilcilerin 
dünyanın neresinde hangi inanca 
haiz olarak yaşadığı ekte çizelge 
halinde sunulmuştur. Kutlu kızıl 
elma yürüyüşünde mevlam mille-
timizin her daim yar ve yardımcısı 
olsun. 

Kaynakça:( 1)Yaşayan dünya din-
leri diyanet yayınları 680/117 say-
fa 14,15(2)Adem ile Havva Cen-
net-i  Ala ve Şeytan Ahmet Cevdet 
Paşa 3.Baskı Kasım 2016(3)Asrın 
Kızılelması TÜRK BİRLİĞİ Prof.
dr.Abdurrahman KÜÇÜK sayfa 
3(4) Asrın Kızılelması TÜRK BİR-
LİĞİ Prof.dr.Abdurrahman KÜÇÜK 
sayfa 19(5) Asrın Kızılelması TÜRK 
BİRLİĞİProf.dr.Abdurrahman KÜ-
ÇÜK sayfa 11(6) Asrın Kızılelması 
TÜRK BİRLİĞİ Prof.dr.Abdurrah-
man KÜÇÜK sayfa 10(7) Asrın 
Kızılelması TÜRK BİRLİĞİ Prof.
dr.Abdurrahman KÜÇÜK sayfa 
10(8) Asrın Kızılelması TÜRK BİR-
LİĞİ Prof.dr.Abdurrahman KÜÇÜK 
sayfa 14(9) Asrın Kızılelması TÜRK 
BİRLİĞİ Prof.dr.Abdurrahman KÜ-
ÇÜK sayfa 14(10) Asrın Kızılelması 
TÜRK BİRLİĞİ Prof.dr.Abdurrah-
man KÜÇÜK sayfa VIII(11)Başlan-
gıçlarından Günümüze Türklerin 
Dini Tarihi  Prof.Dr.Ünver GÜNAY/ 
Prof.Dr.Harun GÜNGÖR(12) As-
rın Kızılelması TÜRK BİRLİĞİ Prof.
dr.Abdurrahman KÜÇÜK sayfa 
15,16
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CENGE GİDERKEN
Ben bir Türk’üm dinim, cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur
İnsan olan vatanının kuludur
Türk evlâdı evde durmaz, giderim.

Bu topraklar ecdadımın ocağı
Evim köyüm hep bu yurdun bucağı
İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!
Ata yurdun evlât bulmaz, giderim.

Yaratanın kitabını kaldırtmam
Osmancığın bayrağını aldırtmam
Düşmanımı vatanıma saldırtmam
Tanrı evi viran olmaz giderim.

Tanrım şahit duracağım sözümde
Milletimin sevgileri özümde
Vatanımdan başka şey yok gözümde
Yâr yatağın düşman almaz, giderim.

Ak gömlekle gözyaşımı silerim
Kara taşla bıçağımı bilerim
Vatanımçün yücelikler dilerim
Bu dünyada kimse kalmaz, giderim.
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Dünyanın en büyük donanma ve 
ordularının Çanakkale’de durdu-
rulması¹ Türk tarihi için eşsiz bir 
zaferdir. Türk milleti bu savaşta, 
şartlar ne kadar güç olursa olsun, 
vatanı için her şeyi göze alabile-

ceğini bütün dünyaya ispat et-
miştir. Çanakkale’nin geçileme-
mesi ünlü İngiliz devlet adamı 
Churchill’in deyişiyle, Viyana’dan 
Hindistan’a kadar dünya siyasi 
haritasının değişmesine vesile 
olmuş, bu arada müttefikleriyle 
birleşemeyen Çarlık Rusya’sı da 
tarihe karışmıştır². Çanakkale 
aynı zamanda bizlere ebedi baş-
komutanımız Mustafa Kemal 
Atatürk’ü kazandırmış³, bütün 
dünya M. Kemal ismini bir daha 
unutmamak üzere Çanakkale’de 
öğrenirken4, emperyalizmin beli 
de tarihte ilk defa yine Çanakka-
le’de dahi başkomutanın önder-
liğinde yüce ulusu tarafından kı-
rılmıştır. Hafızamızdan bu kıvanç 

dolu gerçekleri bütün canlılığıyla 
taptaze ortaya çıkarmışken tari-
hin o günleriyle coşku ve bilinç 
dolu bir empati kurmaya var mı-
sınız?

Zihninizde ve duygularınızda 
oluşan nasıl bir empati, mera-
kını duyumsuyor ve görür gibi 
oluyorum. Mesela o günlerin; 
havası, suyu, Anzak askeri an-
latsa dizelerde, zaman, savaş 
tanımlasalar dize dize, Bolşevik 
ihtilalinin oluşumunu, şehade-
tin kudretini bulsak mısralarda, 
tarih bütün gerçekliği ile aklımı-
zın ve duygularımızın önünde 
eğilse, uzun sözün kısası Çanak-
kale dünden bugüne dile gelse…

BEN KOKU;
BEN TARİH;
BEN ZAMAN;
BEN 1915;
BEN SAVAŞ;
BEN SU;
BEN ANADOLU;
BEN ÇANAKKALE;

ÇANAKKALE DİLE GELSE Rahmi SÖNMEZ
E.Albay / Tarih Eğitimcisi



İpek Yolu Medeniyetleri71

Şöyle bir verin kulağınızı esen rüzgâra doğru ve 
biraz da çekin havayı ciğerlerinize… Bakın ilikle-
rinize işleyen havanın bir acı hatıra melodisine 
dönüşmüş rüzgâr ritmiyle kulağımızı okşasın ve 
dinleyin kendisini Çanakkale’de kendisini nasıl 
tasvir ettiğini… Adını koku koydu anlatıyor o gün-
lerin dokusunu…

Ben koku;
Kâh barut, kâh çiçek, kâh kandır,
Tasvir ettiğim.
İnsanların marifetidir,
Çoğu kez insanlara ilettiğim.
Kâh aşkla doldurdum yürekleri,
Kâh iğrenççe koklattım cüretleri
O gün Çanakkale’de ben,
Kendimi bulamadım,
Nefessiz bıraktım bütün ortalığı;
Yine de zulümleri boğamadım.
Zulme boyun eğmeyen,
Türklüğün lezzetine doyamadım…

Rüzgârın kulaklarımıza ilettiği acı hatıra melodi-
sindeki lezzetine doyulamayan mağrurluk nere-
lerden doğuyor gelin bir örnek bulalım… 25 Nisan 
1915 günü tanyeri ağarırken Arıburnu ve Seddül-

bahir bölgesine ilk düşman birlikleri çıkarıldı5. Du-
rumdan ilk haberdar olan 19. Tümen Komutanı 
Yb. Mustafa Kemal, vakit geçirmeksizin harekete 
geçer ve Conkbayırı’na gelir6. Orada cephanele-
ri bittiği için çekilen ve düşmanca kovalanan bir 
takım kıyı gözetleme müfrezelerine rastlar7. İşte 
burada yaşanan olayların kokusu 25 Nisan mu-
haberelerinin kaderini belirlemekle birlikte Türk 
azim ve kararlılığının da dokusudur. Düşman bu 
tepede M. Kemal’e kendi askerlerinden daha ya-
kındır. Tam bu sırada ani bir kararla çekilen bu 
efrada süngü tak! Emri verir ve yere yatırır8. Düş-
manın 8 taburluk öncü birliği tepenin başında 
yere yatarak mevzi alan Türk askerlerini görünce 
ne yapacağına karar veremez, onlar da yere ya-
tar9. M. Kemal daha sonra hatıralarında “Muha-
rebeyi kazandığımız an, işte o andır.” Diyecektir.

Kokunun dizeleri rüzgâra karışır da bunu duyan ta-
rih ses vermez mi hiç öteden. Konu tarih olunca ve-
rir elbet, verir hem de kendini tasvir ederek. Kulak 
verir rüzgâr. 

Ben tarih;
Çoğu kez yanlış öğrendiler beni,
Yanlış anlatıldım.
Çoğu kez geleceğe ışık tuttum,
Ama kör gözlerle aldatıldım.
Benden ders alınsaydı çoğu zaman;
Hep acılar olmazdı tekrarlanan.
Hamurum zamandır benim,
Kaderim yamandır benim,
Bu kör gözlerin seyrinde,
Tekrarlanır sonsuzluğa giderim.

Biz tekrar Conkbayırı’na dönelim. M. Kemal aynı 
anda Conkbayırı’na doğru ilerleyen 19. Tümen 
birliklerinin marş marşla bulunduğu yere gelme-
leri için emir subayını gönderir. Olay yerine gelen 
birlik 57.Piyade Alayı olmuştur. M. Kemal o gün, 
57. P. Alayına verdiği emirde şunları söylüyor-
du.”Ben size taarruz emretmiyorum; Ölmeyi em-
rediyorum! Biz ölünceye kadar geçecek zaman 
zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandan-
lar geçebilir!”11

İşte zaman bu kadar önemli. Bir de ona söz 
verelim mi tam da burada? Bakalım kendini nasıl 
tanımlıyor? Söz zamanda…
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Ben zaman;
Akıp giderim hiç durmadan.
Nasıl değerlendirildiğimdir, önemli olan.
Ya geçerim beyhude bir işe yaramadan,
Ya da değerlendirilmemle bulunur yaradan.

Doğru söylüyorsun zaman, bakalım nasıl bulu-
nuyormuş yaradan. M. Kemal’in taarruz emrini 
almış durur mu hiç 57. P. Alayı taarruz edecek 
elbet, hem de ne taarruz. Bu taarruzda Türk as-
keri görülmemiş bir inanç ve cesaretle savaşmış, 
tarihin en büyük kahramanlık sahneleri sergilen-
miştir. Başta 57’nci Piyade Alay Komutanı Manas-
tırlı Yarbay Hüseyin Avni Bey olmak üzere alayın 
tamamı şehit olmuştur12 ama karşılarında kat 
kat fazla düşman kuvvetini durdurmuşlar, mu-
harebeyi kazanmışlar ve vatanı kurtarmışlardır. 
Mustafa Kemal’in Çanakkale anılarında sıkça söz 
ettiği, alay komutanından son neferine kadar şe-
hit olan 57 P. Alay Sancağı, günümüzde Avustral-
ya’nın Melbourne savaş müzesinde sergilenmek-
tedir. Altındaki levhada şunlar yazılıdır:

“Bu alay sancağı, Gelibolu savaş alanından ge-
tirilmiştir, ama esir edilememiştir. Çünkü Türk 
ordusunun milli geleneklerine göre bir alayın 
sancağı, alayın son eri ölmeden teslim edilmez. 
Bu sancak, son muhafızının da altında ölü ola-
rak yattığı bir ağacın dalında asılı olarak bulun-
muştur. Kahramanlık timsali olarak karşınızda 
duran bu Türk alay sancağını selamlamadan 
geçmeyiniz.”14 

Tarih okumanın zevkini, acısını, neşesini, yüreği-
nizle, belleğinizle o günlere gidebilirseniz alırsı-
nız. Peki, şimdi 1915’lerden bahsederken 1915’i, 
bir alayın komple kutsiyetin lezzetine erdiği şe-
hadeti ve bütün bu olan bitenlerin merkezinde 
duran savaşı da bir dinleyip tasvir ettirmeyelim 
mi? Kendilerini… 57. P. Alayımızla birlikte bütün 
şehitlerimizi rahmetle anarken rüzgârın fısıltısı 
önce şahadetin tasvirini üflesin kulaklarımıza…

Benim adım şehadet;
Ben insanlara Allah’ın en yüce katını sundum.
Bu katın lezzetini tasvirden yoksundum.
Nasıl tasvir ederim diye düşünür dururdum.
Bu tasviri Çanakkale’de şu dörtlükte buldum.
’’Bir kahraman takım ve Yahya çavuştular
Tam üç alayla burada gönülden vuruştular.
Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri
Allah’ı arzu ettiler akşama kavuştular.’’

Rüzgâr üfledikçe dizeleri kulağımıza şahlanıyor 
duygularımız, ürperip transa geçiyor geçmişiyle 
belleklerimiz, nice Yahya çavuşlarımız, Seyit on-
başılarımız gözlerimizin önünden nemli bir geçiş 
sergilerken, ne 1915’miş be demekten kendimizi 
alamıyoruz. Bana mı seslendiniz diyor 1915 rüz-
gârın uğultusuna karışarak. Evet, sana seslendik 
uğuldat bakalım kulaklarımızı…

Ben 1915;
Tarihin saçının telleri;
Benim zamanımda, kan kokusuyla alırdınız yelleri.
Bir yanda bir emperyalist topluluğun hayalleri,
Bir yanda özgürlüğüne düşkün yürekli Anadolu erleri.
En iyi ben bilirim içimde geçenleri...
Yetimleri, yeni yetenleri, masumları, eziyet edenleri.
Toprağın nasıl kan olduğunu en iyi ben bilirim.
Kanın topraklaşması benim sinemde;
 “Vatan topraklaşınca, millet vatansızlaşır heyhat!”
O sahneler hep gözümün önünde,
Hiç silinmiyor, ne kadar silsem de...
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Fena uğuldattın kulaklarımızı 1915… Anadolu de-
din, toprak dedin söz hakkı doğdu onlara da. Ama 
önce şu zalim savaşa da bir söz verelim, neymiş 
bakalım olup biten. Kulak kesilelim rüzgârın uzun 
havasına…

Ben savaş;
Yaşamakla yaşamamanın ortasındayım,
Hep ekonomi denen kavramın oltasındayım.
Gezsem dolaşsam da bütün dünyayı,
Hep Anadolu’nun haritasındayım.
Ne yiğitler ne yiğitlikler gördüm ben.
Ne hainler ne hainlikler gördüm ben.
Yedi düveli izledim de bağrımda ben.
Yedi düvele zaferi öğreten;
Türk kavminin sevdasındayım ben…

Bugün ne fena üflüyorsun rüzgâr, kavruldu toprak 
ana, niçin su vermedik hala ona. Çanakkale’de bir 
de toprak ananın çatlak dudaklarından dökülen 
suyu kendi mısralarından dinleyelim.

Ben su;
Yaşamın en temel gereği,
Bazen gözlerden süzülürüm.
Bazen sızlatırım yüreği,
Bazen buz olur büzülürüm;
Bazen benimle kırılır gemilerin direği!
Ben iyi bilirim 1915’i...
Kâh denizler doldurdum.
Kâh derelerde çağladım.
İnsanlar ateş yağdırdılar bana,
Yüreğinde ateş binlerce ana,
Gözlerinde yine ben vardım...
Akıntılar kâh benimle,
Kâh kanlarla dopdolu.
Kanla bizi, ikiz kardeş gibi;
Gözledi Anadolu...

Anafartalar grubu komutanlığına 8/9 Ağustos ge-
cesi getirilen M. Kemal bu görev için; “Gerçi böyle 
bir sorumluluğu almak basit bir iş değildir. Fakat 
ben vatanım yok olduktan sonra yaşamamaya 

karar verdiğim için bu sorumluluğu yüklendim.”15 

sözleriyle kararlılığını ve liderliğini göstermiştir. 
İngilizler ilk başlarda bazı ilerlemeler kaydeder. 
Mustafa kemal İngilizlere karşı bu kez farklı bir 
taktik uygular. 9 Ağustos’u 10 Ağustos’a bağlayan 
gece gecenin karanlığından yararlanarak kuv-
vetlerini düşman karşısına yığar. Taarruz baskın 
tarzında ve süngü hücumu olarak yapılacak, top 
ve tüfek kullanılmayacaktır. Birlik komutanlarını 
yanına çağırır. Onlara “ Askerler! ” diye başlayan 
konuşmasını şöyle sürdürür.

“Karşınızdaki düşmanı mutlaka mağlup edeceği-
nize hiç şüphem yoktur. Ancak siz acele etmeyin, 
evvele ben önden gideyim. Size kırbacımla işaret 
verdiğim zaman hep birlikte atılırsınız.”16 der. Bu 
durumdan askerlerini de haberdar etmelerini 
ister. Birlik komutanları yerlerini alır. M. Kemal 
sakin ve emin adımlarla ve süzülerek düşman si-
perlerine 25–30 metre yaklaşır. Binlerce askerin 
bulunduğu Conkbayırı’nda çıt çıkmaz. Dudak-
lar bu sıcak gecede sessizce dua etmektedir. M. 
Kemal saatini kontrol eder. Kırbacını başının üs-
tünde kaldırıp çevirir ve hızla aşağı indirir. Saat 
04.30 da tüm Anafartalar’da kıyametler kopmuş-
tur. İngilizler neye uğradıklarını şaşırmış, Allah 
Allah sesleri bütün cephelerde, göklere hâkim 
olmuştur. Dört saat süren bu boğuşma sonrası 
tüm Anafartalar düşmandan temizlenecektir. Bu 
boğuşma sırasında M. Kemal’in de göğsüne bir 
şarapnel parçası isabet eder, O’nu yere düşürür. 
Ancak her zaman göğsünün üzerinde cebinde ta-
şıdığı saati parçalanır ve onu mutlak bir ölümden 
kıl payı kurtarır.17 İngiliz Times gazetesi bu muha-
berelerden bahsederken “ Bu muhabere devler 
ülkesinde bir devler muhaberesidir.”18 diye yazar. 
Times gazetesine bu manşeti attıran gerçeği gelin 
bir de Anadolu’nun dizelerinden dinleyelim.
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Ben Anadolu;
Bağrımdan insanlar aktı Çanakkale’ye doğru
Bağrımda taşıdım öksüz yetim çocuğu
Yüreğimde hissettim anasızlığı, babasızlığı, kocasızlığı
Zulümlerin en zalimini bağrımda yaşadım.
Bağrım yarıldı acılardan,
Kavimler geldi, geçti üzerimden benim.
Onlar geçer ben seyrederim.
Bazısı sevincim neşem olur.
Bazısı ise sadece kederim.
Kaderimi sorarsanız bana,
Onu sadece Türklere teslim ederim...

Anadolu’nun kaderini neden sadece Türklere 
teslim etmek istediğini sizlere Çanakkale savaşla-
rıyla ilgili olarak Gnkur. Arşivlerinde yer alan bin-
lerce olaydan sadece biriyle açıklamak istiyorum. 
Olay sargı yeri şehitliği olarak Seddülbahir böl-
gesindeki yaralı toplama merkezinde vuku bulur. 
Ağır yaralı bir Mehmetçik sargı yerine getirilmiş-
tir. Bin bir güçlükle sıhhiye yüzbaşısına              “ 
Komutanım arkadaşıma bir pusula yazdım. Ona 
ulaştırın. Ben, köylüm olan Lâpsekili İbrahim On-
başı’dan 1 mecidiye borç aldıydım. Kendisini gö-
remedim. Ölürsem söyleyin hakkını helal etsin.” 
Bu sözler Mehmetçiğin son sözleri olur, sıhhiye 
yüzbaşısının kollarında ruhunu teslim eder. Ara-
dan fazla zaman geçmemiştir. Yine kalabalık bir 

yaralılar grubu sargı yerine getirilir. Bazıları, yara-
sı sarılmadan yolda son nefeslerini vermişlerdir. 
Şehitlerin üzerlerinden çıkan özel eşyalar, kün-
yeler kayıt için komutana ulaştırılmaktadır. Yine 
aynı sıhhiye yüzbaşısının eline kanlar içerisinde 
bir kâğıt parçası geçer. Bu kanlı pusulada şun-
lar yazılıdır. “ Ben Lâpseki’nin Beybaş köyünden 
arkadaşım Halil’e 1 mecidiye borç verdiydim. 
Kendisi beni göremedi. Birazdan taarruza çıka-
cağız. Belki ben dönemem. Arkadaşıma hakkımı 
helal ettim. Bunu kendisine söyleyiniz. Lâpsekili 
İbrahim onbaşı… 

Atatürk Çanakkale’de Türk askerinin kahramanlı-
ğını şöyle anlatır.

“Karşılıklı siperler arasında mesafemiz 8 metre. 
Yani ölüm… Muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri 
kurtulmamacasına tamamen düşüyor, ikincideki-
ler onların yerine gidiyor, fakat ne kadar imreni-
lecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musu-
nuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini 
biliyor, en ufak bir duraksama bile göstermiyor, 
sarsılmak yok! Okuma bilenler ellerinde Kur’an-ı 
Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar, bilmeyen-
ler kelime-i şahadet getirerek yürüyorlar. İşte bu 
Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren hay-
ret ve tebrike değer bir örnektir. Emin olunuz ki, 
Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek 
ruhtur.”19
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Biz düşmanların en amansızlığı önünde Çanakka-
le’yi savunduk da cehalet belasının şehitlerimizin 
yorganını yakmasına engel olamadık. Rüzgâr son 
fısıltısında sitemimi de içeren tasviriyle Çanakka-
le’yi getiriyor kulaklarımıza… 

Ben Çanakkale;
Yemyeşil iki ana karanın ortasında, 
Mavi sulu bir boğazım ben.
Ana karalarım kızardı kıpkızıl,
Mavi sularım kızıl pelte oldu lop lop,
Tarih boyu hep falıma baktılar benim.
O kızıl kanlar üzerimden aktılar benim.
Dişimle tırnağımla tam huzuru bulmuştum,
Ana karama yine yeşiller doldurmuştum.
Aynı hain insanlar bahtıma taktılar benim,
Şehitler üzerindeki yorganımı yaktılar benim.

Çanakkale’yi sizlerle değişik bir üslupla 
paylaşmaya çalıştım. Her devirde olduğu gibi ha-
len en büyük düşmanımız cehalet… Bu düşman 
karşısında kazanılacak zaferin işareti de dinimizin 
ilk emrinde… Oku! Bu kapsamda gelin ilk okuya-
cağımız Akif’in şu sözleri olsun… 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı.
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Düşünürken kafamızı kaldırıp Çanakkale boğazın-
dan kara parçasının sırtlarındaki Necmettin Halil 
Onan’ın şu dizelerine de kulak verelim. 

Dur yolcu!
Bilmeden gelip geçtiğin bu toprak
Bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver bu sessiz yığın 
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
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Çeviren: Aşur ÖZDEMİR
Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ
Uluslararası Türk Akademisi Başkanı

ERGENEKON

Geçmişte, bugün için paha 
biçilmez bir hazinedir. Ta-

rih, insanoğlunun gerçekleşen 
kaderidir. Elindekine iyi değer-
lendiren, sahip olduklarına de-
ğer veren hiçbir zaman hataya 
düşmez. Ancak tarihten ibret 
alanlar, kendi kaderlerini tayin 
edebilirler. Fernand Braudel’in 
de dediği gibi tarih şahsiyetleri 
doğurur, şahsiyetler de tarihi 
yapar.

Alaş ülküsünü olabildiğince yü-
celten kahraman atalarımız, 
sıra dışı şahsiyetlerin çevresin-

de toplanarak güçlü devletler 
kurmuşlardır. Tanrı’dan yaratı-
lıp Kök’ten kut alan, dünyanın 
dört bucağına ün salan kudretli 
kağanlar, âleme nizam vermiş-
lerdir. Ulusa kılavuzluk etmişler, 
halka kutlu yurt aramışlardır. Bu 
kutlu yurt değişik dönemlerde 
Ötüken, Yeruyuk (Yer Uçmağı), 
Ergenekon, Kızıl Elma, İğdeli 
Baysın gibi adlarla anılsa da esas 
olarak Bengi El ülküsünü devam 
ettirmiştir. 

Bunu ispat eden yazılı belgeler-
den biri Ergenekon hakkındaki 

anlatıdır. Eski dönemlerden gü-
nümüze ulaşan söz konusu des-
tana göre Oğuz Han’ın neslinden 
El Han’ın yurdu talana uğramış 
ve ulusunun tamamı kırılmış-
tır. Yalnızca Kıyan ile Nüküz sağ 
kalmıştır. Dağ koyunlarını izle-
yen bu kişiler, düşmanların bu-
lamayacağı yüksek geçitlerden 
geçmişler ve dört yanı kale gibi 
yüce dağlarla çevrili, sulu, ağaçlı 
bir yer bulup konmuşlar. Erge-
nekon denen bu yerde dört yüz 
yıl yaşayıp çoğalmışlar, binlerce 
baş hayvan iyesi olmuşlar. Son-
raki nesil atalarının aşıp geldiği 
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geçitleri de unutmuş. O zaman 
bilge Börteçine “Ey kutlu Kök 
Börü’nün er yürekli oğulları! 
Sözüne kulak verin! Bizim ata-
larımız eskiden beri bu Erge-
nekon’u yurt edinmiştir. Burası 
bize kut oldu ancak atalarımızın 
yattığı toprakları unutmayalım, 
gidip Tabgaçlardan yurdumuzu 
geri alalım.” diyerek halka çağ-
rıda bulunmuş. Demirci, Nevruz 
ayında dağın demirden oluşan 
bölümünü eritmiş sonra Bö-
rü’nün kılavuzluğunda dağdan 
inmişler. Böylece düşmanlarını 
yenerek yurtlarını kurtarmışlar. 
Destanda anlatılanlar bunlar. 

Hunlar dağılıp Köktürklerin tarih 
sahnesine çıkışı ve Aşina uruğu 
ile ilişkilendirilen bu destan, 
Türk düşünürü Ziya Gökalp’ın 
1913 yılında yazdığı “Börteçine 
kurdun adı / Ergenekon yurdun 
adı / Dört yüz sene durdun hadi 
/ Çık ey yüz bin mızrağımız!” 
mısralarını da içeren ünlü man-
zumesinden sonra yeniden can-
landı. Türkiye’de M. Fuat Köp-
rülü, Z. Velidi Toğan, Bahaeddin 
Ögel, Dursun Yıldırım gibi bilim 
adamları konuyla ilgili araştır-
malar yayımladılar. 

Pek tabii bu araştırmalar esas 
olarak Reşidüddin Fazlullah ile 
Ebülgazi Bahadır Han’ın eserle-
rine dayanmaktadır. Reşidüddin 
Hemadani’nin Câmi’i’t-Tevârîh 
adlı, Ebülgazi Bahadır Han’ın 
Şecere-i Türk adlı eserlerinde, 
yine on üçüncü ile on yedinci 
yüzyıllar arasında yazılan deği-
şik eserlerde söz konusu anlatı 
“Ergenekon Destanı” diye anı-
lır olmuştur. İlhanlı sarayında 
kalem alındığı için Moğol ulu-
sunun kuruluş dönemi resmî 
tarihi de sayabileceğimiz Reşi-
düddin’in Câmi’i’t-Tevârîh’inde 
Cengiz Han’ın yirmi ikinci atası 
Börteçine’nin Ergenekon’dan 

çıktığı belirtilmiştir. Bu vakadan 
on beşinci ve on altıncı asır-
larda yazılan Şeceretü’l-Etrâk, 
Tevârîh-i Güzîde-i Nusretnâme, 
Abullâhnâme gibi kitaplarda da 
söz edilmektedir. Bundan dolayı 
birçok bilim insanı, Ergenekon 
Destanı’nı Türk-Moğol ortak 
eseri olarak değerlendirmek-
tedir. Bu bağlamda Türk des-
tanlarındaki Börü ile Börteçine 
arasındaki benzerliklere dikkat 
çekmek istiyoruz. Ayrıca Aşina 
uruğu ile Köktürklere uran  olan 
börü ve dağ keçisi damgasının, 
Börütekin (Börijigin) uruğunun 
Börteçine ve Maral’dan türedi-
ğini belirten anlatıyla benzerliği 
rastlantı değildir diye düşünüyo-
ruz. Burada üzerinde durulması 
gereken diğer bir nokta, Ergene-
kon’u yurt tutanların El Han’ın 
torunları olmasıdır. El Han, Oğuz 
Han soyundandır. Oğuz Han’ın 
ise yarı efsanevi bir kişilik olarak 
tarihte Türk uluslarının ortak 
atası olduğu bilinmektedir.

İlk ataları yüce Altay’dan çıkmış, 
çok eski çağlardan beri komşu 
olarak yan yana yaşayagelen 
ulusların tarihlerinin de birlikte 
teşekkül ettiği gerçektir. Bunda 
yalnızca yakın coğrafi konum, 
tek çevre, ortak kavramlar ve 
hayat tarzı değil aynı zamanda 
ulusların kökenine dair anlatı-
lar, belgeler; kutlar, tapınmalar, 
inanmalar, ortak değeler gibi 
birçok etmen de etkili olmuştur.

Ergenekon Destanı’ndaki sarın-
lar Reşidüddin’den önce Kök-
türklerde de vardı. Mesela seki-
zinci ve dokuzuncu yüzyıllara ait 
Çou-şu, Bey-şi ve Tan-şu vakayi-
nameleri ile dokuzuncu yüzyıla 
ait Tibet belgelerinde Köktürk 
dönemine ilişkin benzer anlatı-
lar yer almaktadır. Yine Kültigin, 
Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıt-
larındaki “Dağdakiler kente indi 

… önce yetmiş kişi, toplanıp yedi 
yüz kişi oldular…” satırları da 
Aşina uruğunun dağdan geldiği-
ne işaret etmektedir. Biruni’nin 
eserlerinde de dağdaki mağara-
lardan çıkan Türk çerisinin dev-
let kurması anlatılmaktadır.

Söz konusu destanın temelini 
oluşturan Ergenekon’un yeri ve 
sözün kökeni hakkında çok şey 
yazılmıştır. Kimi araştırmacılar 
ilk kaynaktaki “dağın dik yama-
cı” anlamına dayanarak sözün 
kökeninin Moğolca olduğunu 
belirtmişlerdir.

Ergenekon sözünün yalnız Mo-
ğol dilinde değil Türk dilinde de 
değişkeleri vardır. Mesela Ka-
zakça ve Özbekçede “ergenek/
ergänäk” sözü “ahır kapısı, çadır 
kapısı” anlamında kullanılır. Bu 
bağlamda Qoyşığara Salğaraulı, 
Ulı Qağat adlı kitabında şöyle 
özgün bir değerlendirmede bu-
lunmaktadır: “Ebülgazi, Erge-
nekon sözünün ‘ergene’ (dağın 
kıyısı) ve ‘kon’ (keskin) sözlerin-
den oluştuğunu söylüyor. An-
latıdan anlaşıldığına göre Erge-
nekon, dört yanını dik yarların 
kuşattığı düzlüğe verilen addır. 
Benim kanaatime göre bu söz 
‘ergenek-köñ’ sözü olmalıdır. 
Söyleyiş zorluğundan ‘k’ sesle-
rinden biri düşmüştür ve kelime 
‘ergene-köñ’ biçimini almıştır. 
‘Ergenek’, kapının dört köşeli 
kasası anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla ‘ergene-köñ’ dört 
yanı tamamen kuşatılmış konak 
yeri yani ‘Ergenek-qonıs’ anla-
mına gelmektedir.”

Gerçekten de destanda dört 
bir yanını dağların kuşattığı bu 
bölgenin suyunun duru, otunun 
şıralı olduğu anlatılmaktadır. Şu 
görüşü benimseyenler de vardır: 
Buranın adı ‘ergüne-kun’dur; 
‘ergüne’ sözü ‘dik’, ‘kun’ ise ‘iniş-
li geçit’ anlamında gelmektedir; 
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kelime umumen ‘dik derin geçit’ 
demektir. Bize göre ise Ergene-
kon adı ‘ergene’ ve ‘kon’ sözle-
rinden oluşmuş bir birleşik addır 
ki bu da ‘çevresi yüksek geçitler 
ve dağlarla kale gibi, ağıl gibi ku-
şatılmış konuş, konak yeri’ anla-
mına gelmektedir.

Araştırmacılar Ergenekon’un 
nerede olduğu konusu üzerin-
de de az durmamışlardır. An-
cak Ergenekon’u Moğolistan 
topraklarında arayanlar çoğun-
luktadır. Mesela J. Schmidt, 
Ergenekon’un Kuku-nor’daki 
-bugün Çin’in Çınghay bölgesi-
dir- Gun-ergi ile aynı olduğunu 
düşüncesindedir. H. Miller ve 
N. Biçurin, Ergenekon’u Altay 
Dağlarında aramanın doğru 
olduğunu belirtirler. O. M. Ko-
valevski ile P. İ. Kafarov, Argun 
Irmağı’nda, F. Fischer ise Argun 
Irmağı havzasında bulunduğunu 
öne sürmektedir. D. Banzarov, 
Ergenekon’un İç Moğolistan’da 
Çin Seddi’nin yakınındaki dağ-
larda olduğunu söylemektedir. 
Moğolistanlı tarihçi H. Perlee, 
Ergenekon’u Büyük Hingan 
Dağlarındaki Haylar Irmağı’nın 
yatağında aramıştır. Rusyalı Tür-
kiyatçı L. R. Kızlasov da Ergene-
kon’un Argun Irmağı havzasında 
bulunduğunu yazmıştır. Diğer 
bir Rus tarihçisi Y. İ. Kıçanov ise 
Büyük Hingan Dağları ve Argun 
Irmağı ile ilişkilendirmektedir. 
Moğol bilim adamı L. Bilett, Câ-
mi’i’t-Tevârîh’te Onon, Kerulen, 
Burhan-Haldun, Dalan-Barjud 
gibi yer adlarıyla birlikte Argun 
adının da geçtiğini belirterek 
Ergenekon’u Moğolistan’ın ku-
zeyinde bulunan Argun Dağla-
rında aramak gerektiğini söyle-
mektedir. 

Ancak Ergenekon ve Argun 
sözleri benzerlik göstermesine 
rağmen Ergenekon Destanı’nı 

ilk yazıya geçiren Reşidüddin’in 
eserinde söz konusu yer adının 
farklı yazılması L. Bilett’in gö-
rüşünü çıkmaza sokmaktadır. 
Diğer yandan Argun Dağlarının 
Moğollar tarafından kutlu sa-
yıldığını gösteren belge de yok 
gibidir. Bilakis Altay Dağlarının 
hem Türkler hem de diğer göçer 
uluslarca kutlu sayıldığını çok 
sayıda yazılı belge apaçık göster-
mektedir. Mesela kaynaklarda 
Köktürklerin Altay Dağlarında 
“atalarının mağaraları” bulunan 
yerde dinî törenler düzenlediği 
belirtilmiştir. Birçok araştırmacı 
Aşina uruğunun ortaya çıktığı 
Altay Dağlarının güneybatı ta-
rafındaki bölgeyi “kutlu yurt” 
olarak göstermek çabasındadır. 
Ancak Altay Dağlarının bu yüzün 
esasen sırtlardan oluşmaktadır; 
diğer yüzlerine nazaran bu yüz 
daha küçük ve daha verimsizdir. 
Altay Dağlarının bu yanında des-
tanda tasvir edildiği gibi coğrafi 
ve tabii olarak dik yarlarla kuşa-
tılmış düzlüklere de rastlanmaz. 
Kısacası Çin vakayinamelerinde 
sözü edilen Köktürklerin ata-
larının saklandığı yüksek dağ 
da, Reşidüddin ve Ebülgazi’nin 
bahsettiği Ergenekon da Altay 
Dağlarının güneybatı yamaçla-
rıyla uygunluk göstermez. Esa-
sen Aşina uruğunun yaratılış 
efsanesinin yer aldığı Çin vaka-
yinamelerinin birinde bu dağın 
Turfan’ın (Gaoçan’ın) kuzeyinde 
bulunduğu belirtilmektedir. An-
cak vakayinamedeki ikinci efsa-
ne bu yeri Altay Dağlarının baş-
ka yanında aramak gerektiğini 
öne sürmektedir. Bu efsanede 
düşman baskınında sağ kalan 
kişinin çocuklarının devlet kur-
duğu bölge Turfan’dan oldukça 
uzak yerlere yani Abakan, Yeni-
sey, Batı Sayan Dağlarına uygun 
düşmektedir. Efsanede dördün-
cü oğlun yurdu açık belirtilme-
miş bulunsa da dikkatli bir oku-

mayla buranın Altay Dağlarının 
kuzey tarafı olduğu anlaşılmak-
tadır. Söz konusu efsanede kar-
deşlerin yaşadığı yerlerin çok 
soğuk olduğu, od yakmayı öğre-
nen büyük kardeşi diğerlerinin 
baş seçtiği anlatılmaktadır. 

Uluslararası Türk Akademisi 
2014-2015 yıllarında özel bir ta-
sarı çerçevesinde Ergenekon’u 
arama çalışmalarını gerçekleş-
tirdi. Araştırmalar sonucunda 
Altay’ın Berel bölgesinin yuka-
rısında üç bin metre yükseklik-
teki Karakaba düzlüğünde ikinci 
üçüncü yüzyıllara ait bir yerle-
şim yeri bulundu. Altay Dağla-
rının kuzeybatısındaki Kuzey 
Kazakistan iline bağlı Qaton-Qa-
rağay ilçesinde kazı çalışmaları 
yapıldı. Nihayet Akademi Tür-
kiye, Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tataristan, Özbekis-
tan ve Moğolistan’dan çağırdı-
ğı bilim insanlarıyla söz konusu 
bölgeye bilimlik gezi düzenledi. 
Neticede Türk tarihi uzmanı bil-
ginler bu bölgenin Ergenekon 
olabileceği görüşünde karar 
kıldılar. Gerçekten de burası 
evvela Ergenekon Destanı’nda 
tasvir edilen dört yanı dik yar-
larla kuşatılmış, olağanüstü ba-
kir bir tabiata iye, ağaçlı ve sulu 
bir yerdir. İkinci olarak dağların 
tepesindeki bu küçücük alanda 
bol maden rezervi bulunmakta-
dır. Üçüncü olarak kazı çalışma-
ları neticesinde burada Hunların 
yıkılışı ve Köktürklerin kuruluşu 
kabul edilen dönemde uzun za-
man insan yaşadığı tespit edildi.

Kişioğlunun yeryüzüne indiği 
andan itibaren yitirdiği uçmağı 
aramaya başladığı bir gerçektir. 
Bundan dolayı birçok efsanede, 
eski kitapta, örf ve âdetlerini 
korumuş uluslarda Yeruyuk (Yer 
Cenneti) kavramına rastlan-
maktadır. Yalnızca kandaş Türk 
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uluslarının değil aynı zamanda 
at yelesinden tutarak büyüyen 
konargöçer savaşçı ulusların 
hepsinin Altay’ı sayıp kutsadığı 
bilinmektedir. Bundan dolayıdır 
ki Alaş’ın eşsiz şairi Mağjan Ju-
mabay, Altay’ı kabına sığmayan 
tayca Türk’ü doğuran altın ana-
ya, ata mirası altın tahta benze-
tir.  Uzakta azap çeken kardeşi-

ni, ak sütünü emip yurt tuttuğu 
Altay’a dönmeye çağırır. Burada 
hatırlanması gereken bir nokta 
da şudur: Bugün dörde bölün-
müş bulunan Altay’ın dört ya-
nını da yani Kazakistan, Rusya, 
Moğolistan ve Çin tarafını da 
Kazaklar yurt edinmiştir. Bu da 
yine Mağjan’ın ifade ettiği gibi 
birçok Türk, ayrı eve göçüp gi-

derken ata ocağında Kazakların 
kaldığı gerçeğinin ispat etmek-
tedir. İmdi çok eski çağlardan 
beri altın kazık Altay’ı, Erge-
nekon’u çepeçevre kuşatarak 
yaşayan, kutlu toprağını saygı 
gösteren Kazak ulusunun Bengi 
El ülküsünün gerçekleşmesi ka-
çınılmazdır.

25 Mayıs 2017 / Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan büyü-
kelçilerinin ve Ülke temsilciliklerinin de 
katıldığı törende Birliğimiz adına Genel 
Sekreterimiz Dr. İlyas DEMİRCİ’ye Kırgızis-
tan Devlet Başkanı adına Kırgızistan Büyü-
kelçisi İbrahim Yunusov tarafından “Türk 
Kültürüne Üstün Hizmet Nişanı” verildi.
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Yıl 1918
1918 yılı, Azerbaycan tarihinde ölüm-kalım yılıydı bir nevi Shakspea-
re’inin ünlü kahramanı Hamlet’in  “Olmak mı, Olmamak mı?” sözlerini 
hatırlatır. Yani düşman Ermeni çeteleri Ruslar tarafından Azerbaycan 
topraklarının en uç noktalarına dek yerleştirilmişti. 
Sovyet devriminin lideri Vladimir Lenin, aslinde halkımızı kandırmıştı 
ve yalan söylediği planlamış olduğu etnik temizleme düşüncesinden 
bellidir. Sovyet devrimcisi, katı Türk düşmanı Lenin, Azerbaycan halkı-
nı yok etmek için sözde “Azerbaycan’a hürriyet ve özgürlük getirece-
ğiz”, sözleriyle aldatıyordu. Öte yandan Ermeni teröristlerini illerimize, 
köylere, ilçe ve kasabalara, tüm Azerbaycan topraklarına yerleştirme 
emrini Taşnak Stepan Şaumyan’a vermiş, bu görevi gerçekleştirmek 
için onu Bakü’ye göndermiştir.
Ağustos’un 5’de Kafkas İslam Ordusu birliklerinin Bakü’yü almaları 
için ceht gösterseler de zafere ulaşamadılar. Çünkü düşman direni-
yordu ve Bakü her an ateşlene bilirdi. Çünkü çevresi petrol kuyularıyla 
çevriliydi. Ve o yıllarda petrol toprağın, beş, no metreliğinden fışkırı-
yordu. Tasavvur edin ki, düşman hiddetlenmiş, Kafkas İslam Ordusu 

Prof. Dr. Eflatun NEİMETZADE
BM Barış Elçisi,
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı “RESPUBLİKA”  Gazetesi Türkiye Temsilcisi

AZERBAYCAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ VE
KAFKAS İSLAM ORDUSU ZAFERİNİN 100. YILI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in, 10 Ocak’ta 
yaptığı açıklamada, 2018 
yılı “Azerbaycan Demokra-
tik Cumhuriyeti Yılı” olarak 
ilan edilmiştir. 2017 yılında 
ülkedeki sosyo - ekonomik 
gelişmelerin ve geleceği dö-
nük planların ele alındığı Ba-
kanlar Kurulu toplantısında 
konuşan Aliyev, Azerbaycan 
Demokratik Cumhuriyeti Yılı 
kapsamında yurtiçi ve yurt-
dışı pek çok etkinliğin düzen-
leneceğini kaydetmişti.
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tarafından sıkıştırılmış, illerden 
kovularak Bakü’ye toplanmıştı. 
Yanlarında da sömürgeci Britan-
ya Ordusunun asker ve Albayları 
vardı. Bakü, bu vahşi, kuzgun-
lar için yağlı tikeydi ve onu her 
yandan iştahıyla çiğnemek için 
işbirliği yapmışlardı. Bakü ya-
bancı devletlerin elinde oyuncak 
olmuş, petrol kokusu almış cana-
varlar her yandan kentimize sa-
hiplenmek niyetindeydi. Durum 
vahimdi ve insanlarımız tedirgin 
halde evlerine kapanmış, her an 
şehrin yakılacağı korkusuyla uyu-
yamıyorlardı.
Azerbaycan Cumhuriyeti  Bağım-
sızlığını Nuri Paşaya Borçludur.
Olay tıpkı Halk Cephesinin se-
riştesiz, devletçilik deneyimi ol-
mayan, zayıf, sakallı “Bey”lerin, 
1990-93 yıllarında ülkeyi vatan-
daş savaşı eşliğine getirdiği o va-
him günleri hatırlatırdı. 
Evet, ne yazık ki, Ağustos’un 
2-deki karşı durma uğursuzlukla 
sonuçlandı. Sebep, 15. Firge’nin 
Bakü’ye zamanında ulaşmaması 
oldu. Kafkas İslam Ordusu 148 
şehit verdi ve 463 yaralısıyla bir-
likte geri çekilmek zorunda kaldı. 
Ama Ağustos’un 26’da, Bakü ilçe 
ve kasabaları, Fatmayı, Maştağa, 
Novhanı, Saray, Pirşağı, Kürdeha-
nı, 364 stratejik tepeler kurtarıl-
dı. Üç gün sonra yeni zaferlere 
ulaşıldı, daha 311 önemli stra-
tejik tepeler, geri alındı. Eylül’ün 
1’de Diğah, Mehmmedali ilçeleri 
ve Diğah’ın güneyindeki 345 sa-
yılı tepeye de Azerbaycan ve Türk 
bayrağı dikildi. Eylül’ün 5-de Er-
meni-Rus-İngiliz birliklerine emir 
verildi, onlar savaşmadan Rama-
na, Sabuncu, Zabrat ilçelerinden 
çekildiler.
Kafkas İslam Ordusu kısa zaman-
da Azerbaycan Türklerini savaş 
için iyice eğitmiş oldu. Bakü ve 
çevre illerinde 8 bin Osmanlı ve 
7-8 bin Azerbaycanlı Türk asker-
leri savaşıyordu. Kafkas İslam 
Ordusu Osmanlı Silahlı Kuvvetle-
rinden oluşuyordu ve Rus Ordu-

su bile Osmanlıdan çekiniyordu. 
Osmanlı kocaman İmparatorluk 
olmuş, dünyada büyük topra-
ğa, güce sahipti. Kolay değil 34 
devleti ellerinde tutmuş, muh-
teşem paşaları, Kumandanlarıyla 
tanınıyordu. İngilizler ve Ruslar 
bu nedenle karşı durmadan çe-
kiniyor, İl, ilçe ve köylerde önce 
direniş verdiler, fakat daha sonra 
Osmanlı Ordusu toparlandıktan 
sonra korku, titreyiş içinde çekil-
meye ve Bakü’de odaklanmaya 
karar verdiler. Buna göre de Er-
meni-Veliko (büyük) Rus  “Sent-
rokaspi” (Orta Hazar) hükümeti-
ni resmen silahlandırmış 40 bin 
kişilik Ordusu olsa da mağlup ol-
duklarından, korku ve dehşetten 
ürkmüşlerdi ve savaşa sadece 
3-5 bin arasında değişen asker-
lerle savaşa girmişlerdi. Onlar çe-
kilir-çekilmez, korkak Ermeniler 
önlerinde silahlarını atarak Tilki 
gibi koşuyorlardı.
Osmanlı, Azerbaycan
Ordusunu da Eğitti
“Sentrokaspi” birliklerine, Biçe-
rakov’un, İngiliz Kraliyet Ordusu-
nun kuvvetleri ve Lenkeran-Mu-
ğan bölgesinde (Güney’de) yer-
leşen bölücü-Hıristiyan rejiminin 
göndermiş olduğu taburlar da 
yardım ediyordu. Şunu da ha-
tırlatmak isterim ki, düşmanın 
elinde iki Rus ve iki İngiliz uçağı, 
harbi gemiler, 6 adat zırhlı araba 
da vardı. 
Osmanlıya ait Kafkas İslam Or-
dusu’nun Azerbaycan’a gelece-
ği haberini alan düşman tarafı, 
Ordunun Azerbaycan’a gireceği 
istikamette tuzak kurulmuştu. 
Ermeni-Gürcü Hıristiyan deste-
si Osmanlı Ordusunun topçu, 
piyade gücünün geçeceği Cela-

loğlu-Vagonsovka-Sarvan (Yani 
Aran-Borçalı, Gürcistan illeri) 
Gazax-Akstafa yolu üzerinde ön-
lenecekti, yok edilecekti. Plan 
böyle olmuştu. Ordu da bu di-
zergah üzerinden Azerbaycan’a 
girecekti.
Şimdiki Ermenistan-Gürcistan 
sınırlarının Başkeçit’e taraf 5-6 
kilometreliğinde Yunan köyleri 
Gora (meden) – Sakir (Gaskatala) 
yöresinde korkunç dağ çayı üze-
rinde köprü civarında yerli dev-
letin desteği ile Ermeni-Gürcü 
Hıristiyan silahlı desteleri tarafın-
dan tuzak kurulduğu haberi du-
yuldu. Ve bu haber, o zaman Baş-
keçit’in Saatlı ilçesinde Osmanlı 
devleti ile işbirliği yapan, Gori 
Koleji mezunu, müsavat yanlısı, 
halk aksakalı ve din adamı, Mol-
la Süleyman Yolçu’nun kulağına 
ulaştı. Adaletli Azerbaycan Türkü 
olan Süleyman Bey, namert düş-
mana karşı emrinde olan köy ve 
kasabalardan asker topladı ve 
direnişe hazırlandı, Osmanlı Or-
dusu’nun Azerbaycan’a girmesi 
için bütün insanları seferber etti. 
Ayriyeten bu haberi de Osmanlı 
kumandanlığına ulaştırmayı ba-
şardı.

Enver ve Nuri Paşa babaları Ahmet Bey’le (ortada)
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Osmanlı Ordusuna 
Ermenilerden Tuzak  
Aslinde Ordu Azerbaycan’daydı, 
bu gelen topçu taburu ve ilave 
kuvvetler idi ki, sonra düşmana 
nasıl ağır ders vereceğini ileri-
de göreceğiz. Eğer bu tuzak baş 
tutmuş olsaydı, Osmanlı büyük 
kayıp vermiş olacaktı ve Azerbay-
can’ın kaderinin ne olacağı soru 
olacaktı. Süleyman Bey’in gay-
retleri ile Osmanlı Ordusu tuzak 
kurmuş düşmana iyi ders verdi 
ve zaferle Azerbaycan toprakları-
na girdi, bir başa Bakü’ye istika-
met aldı.
İslam Kafkas Ordusu ilave birlik-
ler –başta Talet Paşa, Nuri Paşa 
böylece Bakü’ye hareket ettiler. 
Son vahim olaylar Bakü‘nün düş-
mandan alınmasında baş vere-
cektir…                  
Türk İslam Ordusu Azerbaycan’ı 
düşmandan kanı pahasına temiz-
ledi. Bu tarihi günde Türk Ordusu 
kardeş Azerbaycan’a siper oldu. 
Ermeni-Rus-Britanya güçleri şan-
lı Türk Ordusu önünde dize geti-
rildi,  
Azerbaycan’ı teslim edeceğini 
aklının uçundan geçiremeyen, 
içine sindiremeyen Antanta Or-
dusunun (Britanya) Bakü Temsil-
cisi Dentstervil’in Harbi gemiyle 
önce Güneye, daha sonra Türk-
menistan kıyılarına gidişi;  uçsuz, 
kum tepeleri koynunda asilerce, 
vahşice, hünkârca ve faşistçe 26 
Bakü Komissarlarını (bakanlarını) 
kurşuna dizmeyi; Büyük Britanya 
Ordusunun ikiyüzlü, sömürgeci 
ve katil yüzünü bir daha dünyaya 
göstermiş oldu.
Osmanlı Kafkas Ordusunun Ba-
kü’yü azat etmesiyle işi bitmedi. 
Bakü’den dışarıya fırlayan Er-
meni-Hıristiyan terörcü kuvvet-
leri Azerbaycan il ve köylerin-
de vahim, hayallere gelmeyen 
yeni katliamlar yaptılar. Yaralı 
Ayılar gibi karşılarına çıkan her 
insanı, çocuğu, ihtiyarı, hamile 
kadınları sokaklarda, evlerde, 
tarlalarda kurşuna diziyor, genç 

kızlara tecavüz ediyor, ilker yol-
larla başları, elleri, ayakları ke-
siyor, handeye atıyorlardı. Evler 
yakılıyordu, kuyulara mermiler 
atılıyor, samanlar ateşe verili-
yor, hayvanları bile diri-diri yakı-
yorlardı. Canını kurtaran Türkler 
kendilerini ormanın derinlikleri-
ne atıyor, saklanıyordu. Geride 
kalanlar öldürülüyordu. Bu ha-
ber Ordu Kumandanlığına ulaştı. 
Buna göre de İslam Kafkas Ordu-
su Kumandandan yeni bir emir 
Osmanlı Ordusuna ulaştı. Cemil 
Cahid Bey’in kumandanlığı ile 
5. tümen Garabağ’a, Süleyman 
İzzet Bey’in Kumandanlığındaki 
15. tümen ise Dağıstan’ın kurtu-
luşu için yola düştüler.

Garabağ’da Kanlı Savaşlar

Ordu Garabağ’da zor bir düşman 
direnişi ile karşılaştı, fakat Os-
manlı Ordusunun gücünü, azimle 
savaştıklarını Bakü’de gözleriyle 
gören asiler silahlarını bırakıyor, 
toz oluyordu. Fakat direnenler de 
oldu. Eylülün 25’den Garabağ’a 
dâhil olan ve sert savaşları bas-
tıran Kafkas İslam Ordusu Ekimin 
4’de Eskeran’ı, 8’de Goranboy’u, 
Şuşa’nı, 18’de Ağbulağ’ı, Kalade-
resi’ni Ermeni (taşnak, hıncak, 
Bolşevik)-komunnacı kuvveler-
den azat ettiler. Düşman büyük 
kayıplar verdi, savaşlarda Meh-
metçiğin yine kanı aktı… Ekimin 
19’da büyük savaşlardan birisi de 
kanlı bitti ve Akbulak etrafında 
Ermeni destelerinin direnişi de 
zaferle sonuçlandı. Savaşlarda 

zafer dalınca zafere ulaşan Os-
manlı Ordusu çevrede korku ve 
dehşet yarattı; düşman Batı dev-
letlerine müracaatta bulundu, 
böyle gitse Osmanlı Kafkas Ordu-
su tüm Kafkas’a sahiplenecektir 
diye, ateşkes ilan ettiler. 
Ermeniler yüzlülük yaparak Batı 
devletleri temsilcileri önünde diz 
çöktüler: “Aman bizi Osmanlı Or-
dusundan kurtarın”, dediler.
1918 yılı Ekim ayının 30’da Büyük 
Britanya ve Türkiye temsilcileri 
masaya oturmalı oldular. Mund-
ros’da, Büyük Britanya ve Tür-
kiye temsilcileri arasında barış 
protokolü imzalandı ve Osmanlı 
Ordusu Silahlı Kuvvetlerini İran, 
Kilikiya, Güney Kafkas ve Dağıs-
tan’dan çıkarmalı oldu. Azerbay-
can Ordusu, 1920 yılında Gara-
bağ’ı düşmandan azat etmeyi 
başardı.
Büyük Devletler Diz Çöktüler
Büyük Britanya, Rusya ve Erme-
nistan-Hıristiyan Ordularının 
Azerbaycan’ı işgal etme, etnik 
temizleme yapma planları suya 
düştü, niyetleri baş tutmadı. Fa-
kat bu tarihi savaşlarda Osmanlı 
Ordusundaki Mehmetçiklerin 
kanı aktı… Mehmetçik gelmiş 
olmasaydı Azerbaycan, toprakla-
rından silinecekti. Azerbaycan – 
Osmanlının eseridir…
Azerbaycan halkı adaletli, sa-
mimi, hayırsever, barışçıl Türk 
insanlarıdır. Milletimize uzanan 
yardım ellerini hiç zaman unu-
tamayız. Büyük kahraman Nuri 
Paşa, Talet Paşa, Kazım Karabe-
kir Paşanın yaptıklarını asırlar 
geçse bile halkınız hiç zaman 
unutamaz, onun ruhu içimizde, 
duygularımızda, akan kanımızda 
dolaşıyor. Burada hatırlatalım, 
Türk Ordusunun Kazım Karabekir 
Paşanın Kumandanlığı altındaki 
başka kuvvetleri de iki defa, 1918 
ve 1920 yıllarında Naxçıvan’ı, Er-
meni ve onların havadarlarının 
tecavüzünden kurtarmış, Naxçı-
van’ın Azerbaycan’ın terkibinde 
kalmasını sağlamıştır. Göstermiş 

Muhteşem Nuri Paşamız.
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olduğu kahramanlığı Naxçıvan 
halkı da unutmadı, Karabekir Pa-
şanın yüce heykelinin açılış kur-
delesini Ulu Önderimiz Haydar 
Aliyev’in kendisi kesmiştir. Yani, 
Karabekir’in ruhu ile canlı siması 
da her gün Naxçıvan insanları ile 
salamlaşır. Sayın Haydar Aliyev, 
Karabekir Paşanın heykelini ya-
ratmakla onu Naxçıvan insanla-
rının ebediyen unutmamalarını 
da ima etmiştir. Hâlâ Halil Paşa, 
Talet Paşa, Cemil Paşa, Süleyman 
ve nice-nice Paşalar da aynen ru-
humuzda, canımızda kalbimizin 
derinliklerindedirler. Onlar bizim 
onurumuz, şerefimiz, namusu-
muzdurlar.
Ermenistan Toprakları 
Azerbaycan’a Aittir
İşte size resmi belgeler. Bunu 
daha önce de yazmışımdır. Türk 
Tarih Kurumu başkanı, Prof. Dr. 
Yusuf Halacoğlu: “Doğu’da Erme-
ni çeteleri 532 bin Türkü katletti… 
Van’ın Ermenilerin eline geçme-
sinde 100 bin, Kars’ın işgalinde 
20 bin Türk katledildi…1914’te 
Erivan’ın yüzde 80’i Müslüman’dı 
(Azerbaycan Türkleri idi -E. N.). 
Buradan ve Tiflis’ten sürülenle-
rin sayısı 1 milyon 300 bini bul-
du. Bunlardan sadece 701 bini 
Anadolu’ya sağ ulaşabildi…” Ter-
cihten sonra katledilen insan sa-
yısının 410 bin olduğunu aktaran 
Halacoğlu, “öldürülen Müslü-
manlara (Azerbaycan Türklerine 
–E. N.)   ne ad verilecek? Bunu 
sözde soykırım iddialarını kabul 
eden Batı parlamentoların dü-
şünmesi gerekir”, diye konuştu. 
(“Hürriyet”, 07. 01. 2008). 
Sayın Halacoğlu’ya teşekkür 
ediyorum, çünkü bu olayı ben 
“Cevizoğlu” programında anlat-
tım (30 Mart 2007) ve uyduruk 
Ermenistan devleti Azerbaycan 
topraklarında kurulduğunu vur-
guladım. Tepkiyle de karşılaşma-
dım, çünkü elimde kaynakçalar, 
belgeler vardı. Şimdi Halacoğlu 
gibi değerli tarih uzmanından 
da duyduğumda, içim rahatladı. 
Ermenistan, aslinde Azerbaycan 

topraklarını 1914-1921’yıllarında 
Rusların ve Antanta’nın yardım 
ve desteğiyle işgal etmiş, kendi-
leri için devlet kurmuşlardı.  Bel-
geler ispat ediyor ki, bu topraklar 
Azerbaycan’a aittir.  
Azerbaycan’da dünyaya gelen 
yeni kuşak, gençler, okulda oku-
yan şağirdlerimiz, Türk Kuman-
dirlerinin isimlerini iyi biliyor, 
anıyor ve şerefini yüce tutuyor-
lar. Çünkü Azerbaycan devleti-
nin varlığı, topraklarımızda azat 
dolaşmağımız, bağımsız devleti-
mize varmamız, bu yüce Türk pa-
şaların cesareti, mertliği ve kah-
ramanlıkları sayesinde olmuştur. 
Yabançı düşmanlarımız bizleri 
millet olarak yok etme planını 
uygulayacaklardı, fakat vahim 
plan uygulanamadı. Kafkas İslam 
Ordusunun gelişi Britanya, Rusya 
(Almanya da işin içindeydi) ve 
Ermenistan Silahlı Kuvvetlerini 
ezdi, bastırdı, yok etti, diz çök-
türdü, geri kalanlarını da dışarıya 
fırladı. 
Evet, biz Azerbaycan Türkleri bu 
tarihi olayı unutmamalıyız, unu-
tamayız da. 
Mehmetçikler Ölmediler, Ebedi-
yete Kavuştular
Azerbaycan halkının büyük oğlu, 
umum milli liderimiz, merhum 
Cumhurbaşkanımız, Ulu Önder 
Haydar Aliyev, 1918 yılında Azer-
baycan’ın bağımsızlığı için şehit 
olan Mehmetçiklerin hatırasını 
yâd etmemiz için “Şehitler Xi-
yabanı’nın ta ilerisinde, “Türk 
Şehitleri” hatıra kompleksi inşa 
etmiştir. Azerbaycan’a gelen 
bütün Devlet Başkanları, dev-

let temsilcileri, diplomatları, ilk 
önce merhum Haydar Aliyev’in 
mezarını, “Şehitler Hiyabanı”nı 
ve “Mehmetçiklerin Mezarı”nı 
mutlağa ziyaret ediyorlar. Onlar 
bizim kanımızdır, onlar kardeşle-
rimizdir, onlar evlatlarımızdır ve 
Azerbaycan’ın bağımsızlığı yo-
lunda canlarını ateşe atmışlardır, 
kahramanca şehit olmuşlardır. 
Cumhuriyetimizin 100. Yılını 
devletimiz şerefle yâd edecektir. 
Azerbaycan’da 11 Nisan’da Cum-
hurbaşkanı seçimleri gerçekleşti. 
Azerbaycan halkı sevimli evla-
dı, Sayın İlham Aliyev’i yeniden 
Cumhurbaşkanı seçmiştir. Ve ilk 
seyahat ettiği devlet, elbette ki 
kardeş Türkiye oldu. İki kardeş 
devlet – Türkiye-Azerbaycan 
Cumhurbaşkanları, Sayın Tayyip 
Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev 
Havaalanında sıcak kucaklaştılar. 
Ebedi kardeşlerin buluşması gö-
rülmeye değerdi. Daha sopnra 
yeni anlaşmalar imzalandı. Em-
sali bulunmayan iki kardeş dev-
letlerin Başkanları her alanda üst 
düzeyde anlaşmalar imzaladılar. 
Sayın İlham Aliyev bu tarihi gün-
de özel kararlar almıştır. 
Cumhuriyetimizin varlığı, Azer-
baycan halkının yaşamaları yo-
lunda canlarını esirgemeyen 
Mehmetçiklere Allahtan rahmet 
dilerim! Nur içinde yatsınlar. Şe-
hitlerin kanı yerde kalmaz, onlar 
Azerbaycan Ordusu askerleri ile 
sırt sırta savaştılar, şehit düştüler. 
Bu kan yerde kalmaz, halkımız on-
ların aziz hatırasını ebediyete dek 
unutmayacaktır. 
Kahramanlar ölmüyorlar, ebedi-
yete kavuşuyorlar.

Azerbaycan, Atatürk’ün ve çevresindeki Paşaların eseridir.
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AZERBAYCAN Devletinin Kuru-
cusu, Büyük Önder Haydar Ali-
yev’in bütün yaptıklarının ama- 
cı Azerbaycan halkını tamamen, 
modern vebütün anlam ve şe-
killeriyle, Türkiye Cumhuriyeti-
nin kurucusu Büyük Önder Ata-
türk’ün de ifade ettiği gibi, uygar 
bir sosyal toplum yapısına ulaş-
tırmak olmuştur. Bu bakımdan 
Aliyev felsefesi veideası tarihi 
bir ehemmiyet taşıyor.

ALİYEV’CİLİK devriminin ger-
çek yapısını anlayabilmek için bu 
nokta daima akılda tutulmalıdır. 
Halkımız ve yetişen yeni kuşak 
Azerbaycanlılar çok çalışmalılar; 
Haydar Aliyev zamanınkinden 
daha kuvvetli bir şekilde Aliyev-
devrimi ve ilkeleri vicdanına kök 
salmalı, yerleşmeli ve ileriye gö-
türmeliler. Demokratik düzeni, 
Aliyevcilik siyasi kursunu gözle-
ri, kalpleri gibi korumalılar. Ali-
yev’in uyguladığı yeni modern 
devlet kuruculuğu ilkeleri onun 
zamanınkinden daha kuvvetli 
bir şekilde bugün yeni neslin, 
kuşağın dimağına kök salmış, 
yeşerip büyümektedir.

ALİYEV’ÇİLİĞİN
DÜŞÜNCE VE FELSEFESİ 
HAYDAR Aliyev’in, temelini 
sağlam pekiştirmiş devletçilik 
politikası hiçbir zaman ütopya-

ya dayanmadığı için, zamanın 
gelişen şartları ve ihtiyaçları 
karşısında değerini kaybetme-
yecektir. Aksine her geçen gün, 
ay, yıl daha mükemmel bir uy-
gulama alanına sahip olarak 
genişleyip, gelişmeye devam 
yolunu tutmuştur. Onun devlet-
çilik devrimi yüzeyde tutmadığı 
ve mayasını – ruhların, bilincin 
ve vicdanların derinliğine attığı 
için eski (“beyler” intürettikle-
ri anarşi sistemi, temel mayası 
belli olmayan iktidar sistemi) 
düşünceyi temelinden değiştir-
miş ve toprak altında kalan za-
rarlı köklerin temizlenmesini ise 
yeni kuşak Aliyev’çilik okulunun 
aydınlarına bırakmıştır.

BUGÜN Aliyev’cilik düşünce 
ve felsefesinin layıklı devamcı-
sı, siyaset semasında parlayan 
yıldız sayılan, Azerbaycan Cum- 
hurbaşkanı, Sayın İlham Aliyev, 
demokrasinin bütün unsurları, 
hürriyetin her çeşidi ve cinsinin 
bulunduğu Azerbaycan’da usta- 
caverahatça ülkeyi idare ediyor. 
Çünkü Aliyev felsefesi, Aliyev 
ideası her tartışmanın üzerinde 
tutulmuş ve herkes onun gölge-
sinde sığınmakta fayda görmek-
tedir.

BUNA görediyoruzki, Aliyev’in 
ikinci defa halk tarafından ik-

tidara getirilmesi, demokratik, 
laik ve hukuk devletinin temeli-
ni sağlam şekilde zemine yerleş-
tirmesi tarihi bir devrim olarak 
nitelik taşımaktadır. Bu nedenle 
Aliyev’in devletçilik mefkure-
si bütün devrimlerden ayrı bir 
özellik taşımaktadır ve kendisi-
ne has bir orijine sahiptir diyo-
rum.

HAYDAR Aliyev böyle bir sis- 
temi oturtmakla milletimiz, 
uluslararası genel mücadele 
yaşantı sebebi ve kuvvet sebe-
bi olarak bilim vebilim aracının 
ancak çağdaş uygarlıkta buluna-
bileceğini bir değişmez gerçek 
olarak ilke kabul etmiştir. Onun 
yapmış olduğu inkılap, milletin 
egemenliği namına, halkın iyi 
yaşamak hakkını elde etmesi 
namına yapılmıştır.

AZERBAYCAN DEMOKRATİK 
VE HUKUK DEVLETİDİR
ZAMANINDA devletçiliğin sağ-
lam temelini merhum Haydar 
Aliyev yaratmış oldu. Bu gün 
onun siyasi felsefi kursu sağlam 
ellerdedir, diye biliriz. Bunun en 
güzel örneklerinden bir tanesi 
her yıl on binlerle yeni yeni iş 
yerlerinin açılması bariz örnek-
tir. Cumhurbaşkanımız İlham 
Aliyev cenapları Azerbaycan’da 
ekonomi yükselişinin yüksek 
hızla tırmanışını başarıyla temin 
ediyor. Yeni sanayi merkezleri, 
fabrikaları inşa ediliyor. Şimdi 
bütün dünyanın dikkati Azer-
baycan’a dönmüştür Çünkü pet-
rolden elde olunan gelirler hal-
kın refahına, eğitimine, sağlığına 
nasıl aktarıldığının şahidi olu-
yorlar. Başka bir örneği Haydar 
Aliyev Vakfının yürüttüğü ola-
ğanüstü çalışmalardır. Şimdiye 
dekonbinlerle okullarda tadilat 
yapılmış, yeniden inşa olunmuş-
tu; binin üzerinde yeni hastane-
ler, Sağlık Merkezleri, çeşitli Tıp 
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AzerbAycAn Devletinin 
Kurucusu, Büyük Önder Haydar 
Aliyev’in bütün yaptıklarının ama-
cı-Azerbaycan halkını tamamen, 
modern ve bütün anlam ve şekil-
leriyle, Türkiye Cumhuriyetinin 
kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün 
de ifade ettiği gibi, uygar bir sos-
yal toplum yapısına ulaştırmak 
olmuştur. Bu bakımdan Aliyev 
felsefesi ve ideası tarihi bir ehem-
miyet taşıyor.

Aliyev’cilik devriminin ger-
çek yapısını anlayabilmek için bu 
nokta daima akılda tutulmalıdır. 
Halkımız ve yetişen yeni kuşak 
Azerbaycanlılar çok çalışmalı-
lar; Haydar Aliyev zamanınkin-
den daha kuvvetli bir şekilde Ali-
yev devrimi ve ilkeleri vicdanına 
kök salmalı, yerleşmeli ve ileriye 
götürmeliler. Demokratik düze-
ni, Aliyevcilik siyasi kursunu-
gözleri, kalpleri gibi korumalılar. 
Aliyev’in uyguladığı yeni modern 
devlet kuruculuğu ilkeleri onun 
zamanınkinden daha kuvvetli bir 
şekilde bugün yeni neslin, kuşa-
ğın dimağına kök salmış, yeşerip 
büyümektedir.

ALİYEV’ÇİLİĞİN 
DÜŞÜNCE VE FELSEFESİ
HAydAr Aliyev’in, temelini 

sağlam pekiştirmiş devletçilik 
politikası hiçbir zaman ütopyaya 
dayanmadığı için, zamanın geli-
şen şartları ve ihtiyaçları karşı-
sında değerini kaybetmeyecek-
tir. Aksine her geçen gün, ay, yıl 
daha mükemmel bir uygulama 
alanına sahip olarak genişleyip, 
gelişmeye devam yolunu tut-
muştur. Onun devletçilik devrimi 
yüzeyde tutmadığı ve mayasını 
– ruhların, bilincin ve vicdan-

ların derinliğine attığı için eski 
(“beyler”in türettikleri anarşi sis-
temi, temel mayası belli olma-
yan iktidar sistemi) düşünceyi 
temelinden değiştirmiş ve top-
rak altında kalan zararlı köklerin 
temizlenmesini ise yeni kuşak 
Aliyev’çilik okulunun aydınla-
rına bırakmıştır.

bugün Aliyev’cilik düşünce 
ve felsefesinin layıklı devamcı-
sı, siyaset semasında parlayan 
yıldız sayılan, Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı, Sayın İlham Aliyev, 
demokrasinin bütün unsurları, 
hürriyetin her çeşidi ve cinsinin 
bulunduğu Azerbaycan’da usta-
ca ve rahatça ülkeyi idare ediyor. 
Çünkü Aliyev felsefesi, Aliyev 
ideası her tartışmanın üzerinde 
tutulmuş ve her kes onun göl-
gesinde sığınmakta fayda gör-
mektedir. 

bunA göre diyoruz ki, Aliyev’in 
ikinci defa halk tarafından iktida-
ra getirilmesi, demokratik, laik ve 
hukuk devletinin temelini sağlam 
şekilde zemine yerleştirmesi tari-
hi bir devrim olarak nitelik taşı-
maktadır. Bu nedenle Aliyev’in 
devletçilik mefkuresi bütün dev-
rimlerden ayrı bir özellik taşımak-
tadır ve kendisine has bir orijine 
sahiptir diyorum.

HAydAr Aliyev böyle bir sis-
temi oturtmakla milletimiz, ulus-
lararası genel mücadele yaşantı 
sebebi ve kuvvet sebebi olarak 
bilim ve bilim aracının ancak çağ-
daş uygarlıkta bulunabileceğini bir 
değişmez gerçek olarak ilke kabul 
etmiştir. Onun yapmış olduğu inkı-
lap, milletin egemenliği namına, 
halkın iyi yaşamak hakkını elde 
etmesi namına yapılmıştır. 

AZERBAYCAN DEMOKRATİK 
VE HUKUK DEVLETİDİR

zAmAnındA devletçiliğin 
sağlam temelini merhum Hay-
dar Aliyev yaratmış oldu. Bu gün 
onun siyasi felsefi kursu sağlam 
ellerdedir, diye biliriz. Bunun en 
güzel örneklerinden bir tane-
si her yıl on binlerle yeni-yeni iş 
yerlerinin açılması bariz örnek-
tir. Cumhurbaşkanımız İlham Ali-
yev cenapları Azerbaycan’da eko-
nomi yükselişinin yüksek hızla 
tırmanışını başarıyla temin edi-
yor. Yeni sanayi merkezleri, fab-
rikaları inşa ediliyor.  Şimdi bütün 
dünyanın dikkati Azerbaycan’a 
dönmüştür Çünkü petrolden elde 
olunan gelirler halkın refahına, 
eğitimine, sağlığına nasıl akta-
rıldığının şahidi oluyorlar. Başka 
bir örneği Haydar Aliyev Vakfı-
nın yürüttüğü olağanüstü çalış-
malardır. Şimdiye dek on binlerle 
okullarda tadilat yapılmış, yeniden 
inşa olunmuştu; binin üzerinde 
yeni hastaneler, Sağlık Merkez-
leri, çeşitli Tıp ocakları inşa edil-
miştir, Parklar, abatlık çalışmala-
rı yapılmıştır. Haydar Aliyev Vakfı 
eski kültür mirasımızın, muğam 
ve çağdaş musiki sanatının da 
tebliğinde müstesna rol oynuyor 
ve halkımızın sevimli bir Kurumu 
haline geldiğinin hepimiz şahidi-
yiz. Bütün bu çalışmalar Cumhur-
başkanı Birinci Yardımcısı, Haydar 

Aliyev Fondu’nun Başkanı, İSES-
KO ve UNESCO’nun Hoş Meram-
lı Sefiri, Mehriban Hanım Aliyeva 
üstün yeteneği sayesinde başa-
rıyla gerçekleşiyor.

AzerbAycAn’ın yakın gele-
cekte dünyanın en gelişmiş çağ-
daş ülkesi haline geleceğini hep 
birlikte görmekteyiz.

HAydAr Aliyev’in uğurla 
gerçekleştirmiş olduğu devlet-
çilik siyaseti bu gün İlham Ali-
yev tarafından ustaca yürütülü-
yor ve pekişmektedir. 

ilhAm Aliyev gerçekten dünya 
siyaset semasında tanınan deha 
siyaset ustası Haydar Aliyev’in 
müdrik siyasi geleneğinin en layık-
lı devamcısıdır.

AzerbAycAn halkı mutlu bir 
halktır, çünkü deha bir lideri var-
dır. Şimdi oraya bunu da eklemek 
isterim, evet biz mutlu bir milletiz, 
çünkü ikinci bir siyaset adamını 
da yaratmış olduk. Onun sayesin-
de Azerbaycan, XXII. yüz yılın en 
gelişmiş demokratik ülkesi ola-
rak tarih yazacaktır. 

ALİYEV’İN SİYASİ KURSU-
NUN LAYIKLI DEVAMCISI

bu gün Sayın Cumhurbaşka-
nımız İlham Aliyev’in sürdürdüğü 
politika ülkelerimizin, yani Azer-
baycan ile Türkiye’nin bir birine 
daha da yakınlaşmasına, fark-
lı alanlarda ilişkilerin gelişme-
sine destek oluyor. Sayın İlham 

Aliyev’in çok büyük başarıyla reh-
berlik ettiği Bakü-Tiflis-Ceyhan 
uluslar arası petrol projesi eko-
nomik alanda ve dolayısıyla tüm 
alanlarda karşılıklı yardım ve dost-
luğumuzun parlak tecessümüdür. 
Buraya Bakü-Tiflis-Erzurum gaz 
kemeri ve Bakü-Tiflis-Kars demir 
yol projelerini inşası başarıyla bit-
tiğini, yeni TANAP ve Şahdeniz 
projelerinin de hallini bulduğu-
nu onurla söylemeliyiz. 

Her iki devletin Milli Mec-
lisleri arasında kurulan kardeş-
lik ve dostluk ilişkileri devamlı 
gelişmekte ve her zaman uğurla 
devam ediyor.

dünyAnın en genç ve başa-
rılı siyaset adamı unvanını almış 
Sayın İlham Aliyev, ekonomi yük-
selişi ve serbest Pazar siyaseti 
sayesinde  Azerbaycan devletini 
dünyanın en gelişmiş ülkesi sevi-
yesine götüreceğine güvencemiz 
sonsuzdur.

rAhmetlik Haydar Aliyev 
de bölgedeki ülkelerle, özellik-
le kardeş Türkiye başta olmakla 
Türk devletleri ve komşu Rusya 
ile sıcak ilişkilerin temelini atmış, 
bu gün bu ilişkiler pekişmektedir. 
Çünkü gerçekten Türk devletleri 
kardeş ülkelerdir, bizim kan kar-
deşlerimizdir. Haydar Aliyev’in 
müdrik siyasetinin layıklı devam-
cısı İlham Aliyev’in de büyük siya-
set adamı olduğunu dünya dev-

letleri liderleri de ifade ediyorlar.
AzerbAycAn devletinin ve 

halkımızın tek derdi işgal olun-
muş ezeli topraklarımızın geri 
almamızdır. Avrupa Şurası Par-
lamento toplantılarında ve BMT 
nezdinde, Azerbaycan’ın bağım-
sızlığının ebedi olduğunu, toprak-
larımızdan bir adım olsa bile geri 
kalmayacağını Sayın İlham Ali-
yev yüksek kürsülerden beyan 
ediyor. Haklı davamızın savunu-
cusu gibi dünya liderlerinin dik-
katini bu problemin halline yön-
lendiriyor. Tutarlı kanıtlarla haklı 
olduğumuzu tüm dünyaya yayı-
yordur.  İlham Aliyev cenaplarının 
son konuşmaları tüm halkımızın 
iradesini ortaya koyuyor. Azerbay-
can halkı 1993 yılında BMT almış 
olduğu dört kararın ışığında kendi 
topraklarından taviz vermeye-
cektir ve Ermenistan işgal ettiği 
Azerbaycan topraklarından şart-
sız çekilecektir. Ana toprakların-
dan zor kullanarak göç edilmiş bir 
milyonun üzerindeki soydaşla-
rımız evlerine, ana topraklarına 
dönmeliler. Başka konu olamaz.

ulu Önder Haydar Aliyev sade-
ce Azerbaycan’ın değil, gerçekten 
de tüm Kafkas’ın, bütün Türk Dün-
yasının manevi savunucusuydu. 
Bu gerçekten de böyleydi.

ulu Önder Haydar Aliyev 
onurlu insandı, kavga etmeyi iyi 
biliyordu, taviz vermekten ise 
hiç kaçınıyordu. O muhteşem bir 
simaydı, böyle şahsiyete tarihte 
az rastlanır.

SAdece bizim için değil elbet-
te, bütün Kafkas’ın şerefini koru-
yan tarihi bir şahsiyet olduğunu 
dünya siyaset adamları söylüyor-
lar. Haydar Aliyev Azerbaycan’ın 
sağlam devletçilik strüktürünü 
yarattı, uluslararası arenada kendi 
sözünü söyleye bilen, güçlü ekono-
misi olan devlete erişmesi yönün-
de müstesna hizmetler göster-
miş liderdir. 

Onun akıllı, müdrik, uzak 
görenliği sayesinde Azerbaycan 
adı dünyanın en gelişmiş ve yük-
selmiş devletlerin siyasi ve eko-
nomi partnyoru gibi uluslararası 
alanda tanınıyor. Allah rahmet 
etsin. Nur içinde yatsın.    

Amin!

Önder Haydar Aliyev’in Anısına

Araştırma
Prof. Dr. Eflatun NEİMETZATE
aneimetzade@gmail.com
BM Barış Elçisi, 
Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı,“RESPUBLİKA” 
Gazetesi Türkiye Temsilcisi, 
YAYDER Genel Başkanı

Siyaset dehası 
Haydar Aliyev 

ve şerefli evladı 
İlham Aliyev 

cenapları.
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ocakları inşa edilmiştir, Parklar, 
abatlık çalışmaları yapılmıştır. 
Haydar Aliyev Vakfı eski kültür 
mirasımızın, muğam ve çağdaş 
musiki sanatının da tebliğinde 
müstesna rol oynuyor ve halkı-
mızın sevimli bir Kurumu haline 
geldiğinin hepimiz şahidiyiz. Bü-
tünbu çalışmalar Cumhurbaşka-
nı Birinci Yardımcısı, Haydar Ali-
yev Fondu’nun Başkanı, İSES- KO 
ve UNESCO’nun Hoş Meramlı 
Sefiri, Mehriban Hanım Aliyeva 
üstün yeteneği sayesinde başa-
rıyla gerçekleşiyor.
AZERBAYCAN’IN yakın gele- 
cekte dünyanın en gelişmiş çağ- 
daş ülkesi haline geleceğini hep 
birlikte görmekteyiz.
HAYDAR Aliyev’in uğurla ger-
çekleştirmiş olduğu devletçilik 
siyaseti bu gün İlham Aliyev ta-
rafından ustaca yürütülüyor ve 
pekişmektedir.
İLHAM Aliyev gerçekten dünya 
siyaset semasında tanınan deha 
siyaset ustası Haydar Aliyev’in 
müdrik siyasi geleneğinin enla-
yıklı devamcısıdır.
AZERBAYCAN halkı mutlu bir 
halktır, çünkü dehabir lideri var-
dır. Şimdi oraya bunuda eklemek 
isterim, evet biz mutlu bir mille-
tiz, çünkü ikinci bir siyaset ada-
mını da yaratmış olduk. Onun 
sayesinde Azerbaycan, XXII. yüz 
yılın en gelişmiş demokratik ül-
kesi olarak tarih yazacaktır.

ALİYEV’İN SİYASİ KURSUNUN 
LAYIKLI DEVAMCISI
BU gün Sayın Cumhurbaşkanı-
mız İlham Aliyev’in sürdürdüğü 
politika ülkelerimizin, yani Azer-
baycan ile Türkiye’nin bir birine 
daha da yakınlaşmasına, farklı 
alanlarda ilişkilerin gelişmesi-
ne destek oluyor. Sayın İlham 
Aliyev’in çok büyük başarıyla 
rehberlik ettiği Bakü-Tiflis-Cey-
han uluslar arası petrol projesi 

ekonomik alanda ve dolayısıyla 
tüm alanlarda karşılıklı yardım 
ve dostluğumuzunparlak teces-
sümüdür. Buraya Bakü-Tiflis-Er-
zurum gaz kemeri ve Bakü-Tif-
lis-Karsdemir yol projelerini 
inşası başarıyla bittiğini, yeni TA-
NAP ve Şahdeniz projelerinin de 
hallini bulduğunu onurla söyle-
meliyiz.

HER iki devletin Milli Meclisleri 
arasında kurulan kardeşlik ve 
dostluk ilişkileri devamlı geliş-
mekte ve her zaman uğurla de-
vam ediyor.

DÜNYANIN en genç ve başarılı 
siyaset adamı unvanını almış Sa-
yın İlham Aliyev, ekonomi yük-
selişi ve serbest Pazar siyaseti 
sayesinde Azerbaycan devletini 
dünyanın en gelişmiş ülkesi se-
viyesine götüreceğine güvence-
miz sonsuzdur.

RAHMETLİK Haydar Aliyev de 
bölgedeki ülkelerle, özellikle 
kardeş Türkiye başta olmakla 
Türk devletleri ve komşu Rus-
ya ile sıcak ilişkilerin temelini 
atmış, bugün bu ilişkiler pekiş-
mektedir. Çünkü gerçekten Türk 
devletleri kardeş ülkelerdir, bi-
zim kan kardeşlerimizdir. Hay-
dar Aliyev’in müdrik siyasetinin 
layıklı devamcısı İlham Aliyev’in 
de büyük siyaset adamı olduğu-
nu dünya devletleri liderleri ifa-
de ediyorlar.

AZERBAYCAN devletinin ve hal-
kımızın tek derdi işgal olunmuş 
ezeli topraklarımızın geri al-
mamızdır. Avrupa Şurası Parla-
mento toplantılarında ve BMT 
nezdinde, Azerbaycan’ın bağım-
sızlığının edebi olduğunu, top-
raklarımızdan bir adım olsa bile 
geri kalmayacağını Sayın İlham 
Aliyev yüksek kürsülerde beyan 
ediyor. Haklı davamızın savu-
nucusu gibi dünya liderlerinin 

dikkatini bu problemin halline 
yönlendiriyor. Tutarlı kanıtlar-
la haklı olduğumuzu tüm dün-
yaya yayıyordur. İlham Aliyev 
cenaplarının son konuşmaları 
tüm halkımızın iradesini orta-
ya koyuyor. Azerbaycan halkı 
1993 yılında BMT almış olduğu 
dört kararın ışığında kendi top-
raklarından taviz vermeyecektir 
ve Ermenistan işgal ettiği Azer-
baycan topraklarından şartsız 
çekilecektir. Ana topraklarından 
zorkullanarak göç edilmiş bir 
milyonun üzerindeki soydaşla- 
rımız evlerine, ana topraklarına 
dönmeliler. Başka konu olamaz. 

ULU Önder Haydar Aliyev sa-
dece Azerbaycan’ın değil, ger-
çekten de tüm Kafkas’ın, bütün 
Türk Dünyasının manevi savu-
nucusuydu.

Bu gerçekten de böyleydi.

ULU Önder Haydar Aliyev onur-
lu insandı, kavga etmeyi iyi bili-
yordu, taviz vermekten ise hiç 
kaçınıyordu. O muhteşem bir 
simaydı, böyle şahsiyete tarihte 
az rastlanır.

SADECE bizim için değil el-
bette, bütün Kafkas’ın şerefini 
koru- yan tarihi bir şahsiyet ol-
duğunu dünya siyaset adamları 
söylüyorlar. Haydar Aliyev Azer-
baycan’ın sağlam devletçilik 
strüktürünü yarattı, uluslararası 
arenada kendi sözünü söyleye-
bilen, güçlü ekonomisi olan dev-
lete erişmesi yönünde müstes-
na hizmetler göstermiş liderdir.

ONUN akıllı, müdrik, uzak gö-
renliği sayesinde Azerbaycan 
adı dünyanın en gelişmiş ve yük- 
selmiş devletlerin siyasi ve eko- 
nomi partnyoru gibi uluslararası 
alanda tanınıyor. Allah rahmet 
etsin. Nur içinde yatsın.

AMİN!
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Dünya  Konfederasyonu 2015 
yılında Kırgızistan’da kurul-

muştur. Kurumsal yapı olarak 
bünyesinde şu an yedi ülkeden 
farklı geleneksel spor dallarını 
temsil eden on sekiz federasyon 
bulunduran konfederasyon stra-
tejik hedef olarak uluslararası 
üye kabulünü ve icraatlarını art-
tırmayı planlamaktadır. Bölgesel 
kıta federasyon birliklerinin ku-
rulması ve konfederasyona da-
hil olmasıyla konfederasyonun 
kurumsal yapısı ve bilinirliliğini 
güçlendirecektir.

Kurulumundan bugüne birçok 
başarılı organizasyona imza atan 
konfederasyon etkinliklerine ka-
tılım ve teveccüh üst düzeyde 
gerçekleşmektedir. Uluslararası 
geleneksel oyunların zirvesi ola-
rak kabul edilen Dünya Göçebe 
Oyunlarına ana sponsor olarak 
destek veren konfederasyon, 
Türkiye’de  Kültür Festivali’ni 
düzenlemiş ve yüzbinlerce insa-
nın ata sporlarını öğrenmesine 
veya hatırlamasına katkıda bu-
lunmuştur. Bunun yanı sıra, çe-
şitli ilköğretim okullarında okul 
etkinlikleri düzenleyerek çocuk-

M. Alaattin NALCIOĞLU
TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı

DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU İLE 
DÜNDEN BUGÜNE TÜRK ATA SPORLARI

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal ERDOĞAN 
Mayıs 2017 Yılı Etnospor Kültür Festivali Açılış Töreni
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larımızın ve gençlerimizin gele-
neksel sporlarımızı tanımasına 
ve deneyimlemesine yönelik ça-
lışmalar yapmıştır ve yapmaya 
devam etmektedir.

, spor dallarının giderek kurum-
sallaştığı, sportif başarının bir 
gösterge olduğu çağımızda yüz-
yıllardır çeşitli kültürler tarafın-
dan icra edilen birbirinden zen-
gin oyunlar / sporlar için yapılan 
genel bir tanımdır. 

 bu geleneklerin unutulmama-
sı, yeniden üretilmesi ve tekrar 
Dünya sahnesine çıkarılması 
amacıyla pek çok yerel kimliği 
içinde barındırmaktadır. 

ETNO-SPORTİF 
OYUNLARIN ÖNEMİ
Dünya  Konfederasyonu, çocuk-
ların eğitiminde önemli bir yere 
sahip olması hasebiyle sportif 
oyunları da diğer spor dalları 
kadar önemser. Gerek beden-
sel gerekse zihinsel becerileri 
geliştiren mangala, misket, ha-
lat, kabak, menekşe, çember ve 
topaç gibi bu oyunlar geçmişten 

günümüze önemli bir yere sa-
hiptir. Dünya  Konfederasyonu 
bu nedenle bahsi geçen oyunla-
rın yanı sıra daha adını saymadı-
ğımız pek çok sportif oyunun ta-
nıtımı ve oynanması için zemin 
hazırlar.

ETNO-SPOR ETKİNLİKLERİ
1.  Kültür Festivali

Dünya  Konfederasyonu tara-
fından İstanbul, Küçükçekmece 
ilçesi Bezirganbahçe meydanın-
da 26-27-28 Ağustos tarihlerin-
de  Kültür Festivali düzenlendi.  
dallarından bazılarını toplum 
ile buluşturmak ve tanıtmak, 
bu sporların profesyonelleşme-
sini sağlamak ve aynı zamanda 
kültürel değerlerimizin yeniden 
hatırlanması adına oldukça kap-
samlı bir etkinlik olan festival; 
katılımcı ve seyirci sayısı itibari 
ile Türkiye’de bir ilk olma özelli-
ği taşıyor. 800 bin metrekarelik 
alanda düzenlenen, on bir spor 
dalında 508 sporcunun katıldığı 
festivali İstanbul’un ve Türki-
ye’nin dört bir yanından gelen 
yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti. 

2.  Kültür Festivali

Yoğun bir katılımın gerçekleşti-
ği 1.  Kültür Festivali’nin ardın-
dan bu sene “Ok Yaydan Çıktı!” 
sloganıyla 2.  Kültür Festivali’ne 
hazırlanıyoruz! Görkemli bir açı-
lışla merhaba diyecek 2. festival 
4 gün boyunca birbirinden fark-
lı etkinlikler gerçekleştirilecek. 
Sportif faaliyetler, kültürel ak-
tiviteler, konser, mehteran gös-
terisi gibi çeşitli eğlenceler, Orta 
Asya-Anadolu mutfağından 
zengin yiyecek-içecek seçenek-
leri ile birlikte pek çok sürpriz 
ziyaretçilerimizi bekliyor olacak. 
2.  Kültür Festivali 11-14 Mayıs 
tarihleri arasında Yenikapı Mey-
danı’nda olacak! 
SPORLAR
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ABA GÜREŞİ

Güreşçilerin sırtlarına aba giye-
rek, bellerine kuşak bağlayarak 
yaptıkları güreştir. Günümüzde 
Hatay ve Gaziantep yörelerinde 
yapılır. Ancak her iki yörenin de 
Aba güreşi arasında uygulanış 
bakımından Kapışmalı ve Aşırt-
malı Aba gür eşleri olarak fark-
lılıkları vardır.
Kapışmalı Aba Güreş Meydanı-
nın zemini çayır (çim) veya yu-
muşak deniz kumu olup, 30×30 
metre ölçüsündedir. Etrafı di-
kensiz tel veya ip ile çevrilir. Ka-
pışmalı Aba Güreşleri gece ya-
pıldığından gerekli aydınlatma 
araçları sağlanır. Kapışmalı Aba 
Güreşi müsabakalarında hava 
muhalefeti ve diğer zaruri ne-
denler vuku bulursa müsabaka-
lara kapalı salonda devam edilir. 
Güreş sporunun tarihine bakıl-
dığında en eski güreş türü ola-
rak Aba Güresi gözlenmektedir. 
Bu güreş türü İskit, Saka, Uygur, 
Karahan, Moğol, Özbek, Kazak, 
Çağatay, bugünkü sınırlar içe-
risinde de Gaziantep, Antakya 
yörelerinde yaşayan Kızık Türk-
lerince yapılmaktadır.
Aba güresi, dünyada giysilerle 
yapılan ilk güreş türlerindendir. 
Orta Asya’da mücadele ve askeri 
eğitim aracı olarak yapılan güreş 
sporu M.Ö. 4 yy ‘da Türk toplu-
luklarınca Çinlilere öğretilmiştir. 
Hatta Uzakdoğu yakın boğuşma 
sporlarından olan Judo, Aba Gü-

reş’inin biraz değiştirilerek mo-
dernize edilmiş seklidir. Bugün 
İsveç’te yapılmakta olan panto-
lon güreşinin de, Orta Asya’da 
yapılan göçler sırasında Baltık 
bölgesine yerleşen Hun Türkleri 
tarafından yapıldığı tahmin edil-
mektedir.
Müsabaka sonunda sporcular 
usulüne uygun olarak önce ku-
şağı çözer, abayı çıkararak önce-
den belirlenmiş yere bırakırlar. 
Meydanı terk etmeden abayı 
çözüp, gelişi güzel fırlatmak 
spor adabına yakışmayacağın-
dan ceza kuruluna sevk edilirler.

AŞIK OYUNLARI
Bu oyun aşık kemiği adı verilen 
insanlarda da bulunan bir kemik 
ile oynanmaktadır. Oyun için ko-
yun veya keçi gibi küçükbaş hay-
vanların arka ayaklarında bulu-
nan aşık kemiği kullanılır. Oyun 
çizilen bir dairenin içine her 

oyuncunun aşıklarını dizmesiy-
le başlar. Her oyuncunun amacı 
yaptığı atışlarla aşıkları dairenin 
dışına çıkartmaktır.

Aşık oyununu 3 farklı şekilde oy-
nanabilir. Bu üç türün en önemli 
farkı oynanan yerin ve aşığın 
şeklidir. En yaygın şekli, bir daire 
çizilip içine her oyuncunun eşit 
miktarda aşık dizmesiyle oyna-
nanıdır. Oyuncular sıra ile daire 
içerisindeki aşıkları vurarak dı-
şarı çıkarmaya çalışırlar. Atışlar 
daireye belirli bir uzaklıktan çi-
zilmiş bir çizgi arkasından yapılır. 
Atışlarda enek adı verilen aşık 
kullanılır. Oyuncu aşığı vurarak 
daireden dışarı çıkartmışsa artık 
o aşığın sahibidir. Ve atış sırası 
hala o oyuncudadır. Vuruş yapı-
lamamış ve dışarı çıkarılamamış 
ise sıra diğer oyuncuya geçer. 
Oyuncular çizgi gerisinden ya-
pılan atışlar sonrası tekrar çizgi 
gerisine gitmek zorunda değil-
dir ve aşıklarının son bulunduğu 
yerden atış yaparlar. Oyun daire 
içindeki aşıklar bitene kadar de-
vam eder.

Diğer bir çeşidinde ise daire ye-
rine çizilmiş bir çizgi vardır ve 
bu çizgiye tek sıra dizilmiş aşık-
lar konur. Aşıkların sol baştan 1. 
olanı vurarak çizgiden çıkaran 
oyuncu tüm aşıkları alır. Eğer 
baştakini vuramamış ve diğerle-
rinden birini vurarak çıkarmışsa 
çıkardığı aşığı alır.
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Bu iki oynama şeklinden tama-
men farklı olan bir aşık oyunu 
çeşidi daha vardır. Bu türde ke-
narları düzleştirilmiş ve içine 
kurşun konulmuş dikdörtgen 
şeklindeki aşık döndürülerek 
havaya atılır ve dik durdurulma-
ya çalışılır dik getiren bir aşık alır 
veya puan kazanır.
Bu oyunun esasında çok eskiden 
beri oynandığı yönünde bilgiler 
mevcuttur. Hatta Eski Yunan-
da talih oyunlarında zar olarak 
kullanılmıştır. Ayrınca Orta Asya 
Türkleri arasında da oynandığı 
bilinmektedir. Aşık kemiğinin 
şamanlıkla da ilgisi vardır.
Aşık oyunu çoğunlukla koyun 
kemiği ile oynanır. Ama başka 
küçük hayvanların aşıklarının 
kullanıldığı da görülmüştür. Bu 
hayvanlar kedi ve köpek olabil-
mektedir. Ayrıca bazı yörelerde 
kedi ve köpek aşığı ile oyun oy-
nanmaz. Özellikle kedi aşığını 
nazarlık olarak kullanan yöreler-
de bu anlamda hassasiyet daha 
yüksektir.

ATLI CİRİT
Cirit, at üzerinde oynanan spor 
dallarından biridir. At üzerindeki 
sporcunun süngü veya mızrağı-
nı (ciridini) rakibe karşı isabetli 
bir şekilde atmasını, muharebe 
anında kendisine ve bineğine 
olan hakimiyetini ve bu yolla 
rakibine üstün gelmesini amaç 
edinen, kuralları olan bir spor-
dur. 
Türklerin yüzyıllardan beri oyna-
dıkları bir Ata sporudur.
Türkler bu Atlı oyunu Orta As-
ya’dan günümüze kadar taşımış-
lardır. 19. yüzyılda Osmanlı Dev-
leti’nin  en gözde gösteri sporu 
olmuştur.
Atalarımız barış zamanların-
da at ve askerlerini zinde ve 
kuvvetli tutabilmek için atlı 
cirit sporunu tesis etmiş, in-

sanları ruh ve bedenen eğite-
rek yarınlara hazırlamışlardır. 
Atlı ciritte hiçbir spor müsaba-
kasında bulunmayan rakibi ba-
ğışlama, affetme şeklinde bir 
davranış vardır. Hasmının önünü 
kesip, ona ciritle vurma imkânı 
varken vurmayıp bağışlayan 
sporcu puan kazanmaktadır. Bu 
yönüyle spor ve erdemin birlik-
te anıldığı asil bir yapıya sahiptir.
Başlıca oyun alanı At Meyda-
nıdır. Burada her zaman cirit 
talimi yapan atlılara rastlamak 
mümkündür fakat asıl müsaba-
kalar Cuma günleri Cuma na-
mazından sonra yapılır, o zaman 
meydanı yüzlerce atlı doldurur. 
Şehir içindeki ikinci önemli cirit 
alanı Küçük Ayasofya ile Kadırga 
arasındaki Cündi (süvari) Mey-
danıdır. Topkapı Sarayında da 
Gülhane Bahçesine doğru bü-
yük bir cirit meydanı bulunur, 
Cuma namazından sonra bura-
da cirit oynayan saray halkına 
çoğu zaman padişah da katılır. 
Cirit oyununda saray halkı gele-
neksel olarak Bamyacılar ve La-
hanacılar adlı iki takıma ayrılır, 
padişahlar da bu iki takımdan 
birine dahil olurdu. Saraydaki 
cirit meydanında bu iki takımı 
simgeleyen, birinin tepesinde 
bir bamya, diğerinin tepesinde 
bir lahana heykeli bulunan iki 
mermer sütun bugün de dur-
maktadır.
Ciritçi karşı taraf oyuncusundan 
kendisini sakınmak için çeşitli 

hareketler yapar, atın sağına so-
luna, karnının altına, boynuna 
yatar. Bazı ciritçiler rakibi kaçış 
dizisine ulaşana kadar üç dört 
cirit savurarak isabet ettirmek 
suretiyle sayı toplar.

Öte yandan cirit oyununda 
ölüm olmaması için, daha evvel-
leri hurma ve meşe ağacından 
70-100 santim uzunluğunda, 
2-3 santim kutrunda yapılan ci-
ritler, daha sonraları kavak ağa-
cından yapılmaya başlanmıştır. 
Sopaların uçları silindir şeklinde 
kesilerek yuvarlatılır. Kabukları 
yontulur. Bu isabet halinde bir 
yara açılmasını ve ölüm tehli-
kesini yok etmek için alınan bir 
tedbirdir.

İlk ihtisas kulübü Erzurum’da 
1957 de Erzurum Atlı Spor Kulü-
bü kurulmuş daha sonraları Er-
zurum’da 11, Uşak ‘da 4, Erzin-
can, Bayburt, Ankara , Manisa 
ve Malatya’da 1’er kulüp kurul-
muştur.

Cirit Oyunu, daha kırk elli yıl ön-
cesine değin Anadolu’da yaygın 
bir oyun olduğu halde son yıl-
larda sadece Erzurum, Erzincan, 
Uşak, Bayburt, Ankara, Manisa, 
Kars yörelerinde yaşamaya de-
vam etmektedir.

Ayrıca yurtdışında İran, Afga-
nistan ve Türkistan Türkleri ile 
Türklerle meskûn diğer Asya yö-
relerinde de hâlâ canlılığını ve 
geleneğini sürdürmektedir.
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ATLI OKÇULUK

Tarihteki Türk atlı okçuları, dört-
nala giderken eyer üstünde dö-
nüp arkaya ok atarak hedefe 
tam isabet ettirme ustalıklarıy-
la tanınmışlardır. Uluslararası 
literatürde “Part Atışı” olarak 
isimlendirilen at üzerinde geri-
ye doğru yapılan ok atışının en 
başarılı ve en ünlü uygulayıcıları 
Türkler olmuşlardır.

Türklere ait bir kültür mirası-
dır.  Avar’lar ile başlayıp Hun’lar-
la devam eden, Osmanlı döne-
minde en nitelikli halini bulmuş 
bir savaş sanatıdır. Atlı Okçuluk 
bugün bir Dünya sporu olmuş-
tur. Japonya, Polonya, Fransa, 
İngiltere, Amerika, Çin, Malez-
ya, Moğolistan, İran, Slovakya, 
Ürdün, Avusturalya, Güney Af-
rika, Ukrayna ve daha birçok ül-
kede Atlı Okçuluk federasyonları 
yıl boyunca müsabakalar düzen-
lemektedir. Türkiye’de yedi ayrı 
Atlı Okçuluk Kulübü vardır.

Atlı Okçuluk müsabakalarında 
geleneksel olarak uluslararası 
yarışmacılar kültürlerinin dö-
nem kıyafeti ve teçhizatı ile ka-
tılırlar. Atlı okçulukla uğraşan in-
sanlar oldukça renkli bir yelpaze 
oluşturması hasebiyle renkli bir 
gösteri sunmaktadır. Herhan-

gi bir spor dalında görülmesi 
mümkün olmayan bir çeşitlilik 
dünya çapındaki atlı okçuluk 
müsabakalarında bir araya gel-
mektedir.

Atlı Okçuluk müsabakası 200 
m’lik bir parkur üzerinde ya-
pılır. Amaç dörtnala giden bir 
atın üzerinden hedeflere ok ile 
isabet alarak puan kazanmak-
tır. Kullanılan yaylar geleneksel 
olup birçok müsabakada ah-
şap ok kullanma zorunluluğu 
vardır. Binici, dizginleri bırakıp 
atını dörtnala sürmeli, hedefle-
re oklarını isabet etmeli ve 120 
metreyi dokuz saniyenin altında 

koşmalıdır. Bu spor üstün binici-
lik meziyetleri ve savaş sanatla-
rının bir araya geldiği görsel bir 
şölen, 2500 yıllık bir gelenek, bir 
kültür hazinesidir. Atlı Okçuluk 
müsabakaları birkaç farklı stili 
bir araya getirerek düzenlenir. 
Yarışmacı her stilde parkuru üç 
defa tamamlamak zorundadır.

KÖKBÖRÜ

Kökbörü oyunu Türkler ’in tarihî 
ve millî sporlarından biridir. Bu-
gün dahi Türkistan Türklerinin 
en önemli atlı sporlarından bi-
rini teşkil eden kökbörü oyunu, 
cirit gibi atlı bir spordur ve esası, 
at salıp koşarak oğlağı kapmak 
ve rakibin kalesinden geçirerek 
sayı kazanmak üzerinedir. Gök-
börü oyunu, Türkistan kökenli 
olup, binlerce yıldan beri, atlı 
savaşçıların kendilerini barış za-
manlarında zinde tutmak için 
oynadıkları atlı müsabakalardan 
biridir. Günümüzde Kırgızistan, 
Kazakistan, Özbekistan, Türk-
menistan, Moğolistan, Tacikis-
tan ve Afganistan’da oynanıyor. 
Oyun halen en doğal haliyle oy-
nanmakta ve seyredildiği zaman 
tam bir savaş oyunu havası ver-
mektedir.
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Askerlik çağına gelen gençleri 
askere gönderme zamanı geldi-
ğinde  pek çok yerde askerlikle 
ilgili çeşitli oyunlar oynanır, ya-
rışmalar yapılır ve eğlenilir. Bu 
oyunlardan birisi de kökbörü-
dür. Çünkü bu oyun bir askerde 
olması gereken bütün özellikleri 
ihtiva eder. Şayet askerin kendisi 
iyi olup da atı ona uygun değil-
se, o zaman böyle askerler iyi 
çobandes (kökbörücü) olamaz. 
Sadece hem oyuncu hem de at 
birbirine uyuştuğu zaman orta-
ya iyi bir oğlakçı çıkar. Kökbörü 
oyununda savunma ve saldır-
mada oğlakçıların birliği ve bir-
birlerini anlayabilmeleri çok 
önemlidir. Kökbörü oyunu böyle 
özellikleri ile halkı, kötü niyetli 
düşmanlara karşı daima hazır 
olmalarını sağlamıştır.

Kökbörü oyununa hemen her 
boydan insanlar iştirak edebi-
lirler. Bu konuda hiçbir ayrım 
yapılmaz. Her boyun veya beyin 
kendi kökbörücüleri, yorgacıla-
rı “iyi at ustaları” pehlivanları, 
külük “çevik, hızlı” atları, kahra-
man güçlü yiğitleri olur. Halk da 
yiğitleri, atları; filanın yiğidi, fila-
nın atı diye değerlendirir.

Oğlağı rakip yiğitlerin elinden 
kaptıktan sonra götürüp belirle-
nen yere koymak çok zordur. Or-
taya konulan ödül, bunu başa-
ran kişiye ve gruba verilir. Kök-
börü oyununun en heyecanlı ve 
en tehlikeli kısmı o zaman yaşa-
nır. Kendini böyle bir durum için 
hazırlamış olan oyuncu, ölümü 
dahi düşünmeden, atıyla kurşun 
gibi kalabalığın içine dalar. Ka-
labalıkta oğlağa ulaşıp onu ara-
dan çıkarıp oğlağı belirtilen yere 
bırakır. Oğlağı belirlenen yere 
kimin bıraktığı değil, hangi tara-
fın bıraktığı önemlidir. Bunun da 
sebebi kişilerin birlikle zorlukları 
aşabildiği göstermektir. Oyun sı-
rasında bir kişi, diğerinin önünü 

açar, bir başkası karşısındakini 
etkisiz hale getirir. Bu da yet-
mez eğer onların bindiği atlarla 
yiğitlerin uyumlu bir birlikteliği 
olmazsa başarıya ulaşılmaz. Üs-
tün gelen grup, oğlağın sahibi 
olur. Oğlağı elde edenler, onu 
orada hemen keser ve etini ka-
vurup orada bulunanlara ikram 
eder. Bu oğlağın etinin her türlü 
hastalığa ve derde şifa olduğuna 
inanılır. Oğlu olmayan kişiler de 
oğlağın etinden bir parça alır ve 
evine götürüp pişirip karısına 
verir. Eğer o eti yedikten sonra 
erkek çocuğu olursa, o insan bü-
yük oğlak vermek zorundadır. 
Bu gelenek Fergana Vadisi’nde 
hâlâ yaşamaktadır.

Atlı, sınırlandırılan meydanı 
(kimseye kaptırmamak üzere) 
şikârıyle beraber bir defa döne-
bilirse bir puan kazanmış olur. 
Sonra o şikârı yere atar. Kim en 
fazla puan kazanırsa günün gali-
bi o olur. Kafile, şikârı almış olan 
birinciye yetiştiği vakit, her ta-
raftan onu sararlar.

Kökbörünün oynanışı bölgele-
re göre farklılık gösterir. Güney 
tarafta oğlak eğilip bırakılan 
yerden alınır ve belli bir mesafe 
gittikten sonra bırakılır. Dağınık 

oynamada, takım olarak oynan-
maz herkes kendi kendine çeker 
ve oyun sırasında dörder beşer 
olarak birbirlerine yardımlaşır 
ve kalabalıktan oğlağı çıkarır. 
Kazanılan ödül paylaşılır. Oyuna 
isteyen herkes katılabilir. Bazı 
durumlarda oyuna katılanların 
sayısı 500’ü dahi geçer. Böyle 
durumlarda en güçlü yiğit ve at 
ancak kalabalığı yararak çıka-
bilir. Kuzey taraflarda ise takım 
olarak oynama daha yaygındır.

KUŞAK GÜREŞİ

Kırım lehçesinde “küreş” deni-
len bu güreşler Hıdırellez’de ve 
“tepreş” denilen eğlencelerde 
ve düğünlerde yapılmaktadır. 
Romanya ve Türkiye’deki Kırım 
Türkleri arasında yaygın bir eğ-
lence töreninin adı olan tepreş 
törenlerinde Kırım Türk gele-
neklerine göre yapılan güreşler 
diğer geleneksel güreş çeşitleri 
gibi davul zurna eşliğinde yu-
muşak toprak veya yeşil düz ze-
minde eğlence amaçlı yapılmak-
tadır. Yaş ve ağırlıklarına göre 
üç boya ayrılan güreşçiler, bele 
sarılan iki metre uzunluğundaki 
özel dokuma kuşaklardan tu-
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tarak rakibin şalka düşmesi (iki 
omzunun yere değmesi) için 
mücadele ederler.

Kuşak güreşi Sümerlerde de gö-
rülmektedir. Sümerlerin Türk-
menistan tarafından gelen Türk-
ler olduğu görüşünün açıklık 
kazanması, kuşak güreşinin Orta 
Asya’dan yayıldığını göstermek-
tedir. Anadolu’ya kuşak güreşini 
getiren Kırım Türkleri, bu güreşi 
Türkmenistan tarafından Kırıma 
göç ederken getirmişler ve ya-
şatmışlardır.

Kuşak Güreşinde güreşin ya-
pıldığı alana (Azbar) adı verilir. 
Bu alan köy meydanı, harman 
yeri, çim alan, olabilir. Spor sa-
lonlarında ise judo veya güreş 
minderlerinde yapılabilir. Yapı-
lan alanın güreşçilerin sakatlan-
masını önleyecek ve hareketleri 
engellemeyecek şekilde çim 
alan olmalı sporcunun sakat-
lanmasını önlemek için sahanın 
temizlenmesi, tümsek ve çukur-
ların olmamasına dikkat edilir. 
Alanın miktarı her çift güreşçi 
için en az 12 m çapında yuvarlak 
alan olması gerekmektedir. Ka-
labalık güreşlerde ise alan: aynı 
anda 45 çift güreşçinin güreşe-
ceği büyüklükte olmalıdır.

Sporcuların kuşakları kuşak 
hakemi tarafından sıkı şekilde 
bağlandıktan sonra Güreşçi-
ler Meydan Hakeminin emrine 
girer. Sporcuların birbirleri-
ne başarı dilemesinden sonra 
Meydan Hakemi “Kuşak tutu-
şun” der. Güreşçilerin sağ el-
leri içten sol eli dıştan gelecek 
şekilde birbirlerinin kuşakla-
rından kavrarlar. Güreşçilerin 
iki elini birleştirmesi yasaktır. 
Eller kuşaklara bağlandıktan 
sonra Meydan Hakemi sözle 
“Kureş” derken iki sporcunun da 
omuzlarına hafifçe değer. Hake-
min komutu olmadan güreşçiler 

ellerini çözemezler, çözdükleri 
zaman yenik sayılırlar. Güreş 
alanının dışına çıkma anında, 
meydan hakemi “Tokta” komu-
tu vererek güreşi durdurur. Tek-
rar kuşaklardan tutuş pozisyonu 
aldıktan sonra güreş başlatılır.

Güreşçi kuşaktan elini bıraktığı 
an yenik sayılır. Yenen güreşçi-
nin sağ eli meydan Hakemi ta-
rafından yukarı kaldırılarak galip 
ilan edilir.“Şalka” düşen (sırtın, 
belin veya kalçalarının yere gel-
mesi) güreşçi yenik sayılır. Her-
hangi bir nedenle sakatlanarak 
güreşi bırakan güreşçi yenik 
sayılır. Baş güreşleri hariç diğer 
boylardaki güreşçiler birbirleri-
ne üstünlük sağlayamazsa, ha-
kem kararı ve ihtaren yenik olur. 
Güreşçi kurallarda belirtildiği 
şekilde koyan koltuk oyununu 
ani olarak yapmayıp 15 saniye-
den fazla bekleyip tekrar nizami 
tutuşa geçmezse yenik ilan edi-
lir.3 İhtar alan sporcu yenik sayı-
lır. Yenilen güreşçi elenir.

Güreşçi müsabaka esnasında 
sakatlanırsa en fazla 3 dakika bir 
süre ile oyun durdurulur, eğer 
bu süre 3 dakikayı aşarsa sakat-

lanan güreşçi yenik sayılır. Şalka 
düşmeyle rakibini yenen güreş-
çi 0 ceza puanı alır. Kaybeden 4 
ceza puanı alır. İhtarla rakibini 
yenen güreşçi 1 ceza puanı, ye-
nilen 3 ceza puanı alır. İhtarlar 
eşitse altın puan uygulanır. İlk 
ihtar veya şalka düşmede maç 
sonuçlanır.

MANGALA

Mangala, türk zeka ve strate-
ji oyunudur. İki kişi ile oynanır. 
Oyun tahtası üzerinde karşılıklı 
6’şar adet olmak üzere 12 küçük 
kuyu ve her oyuncunun taşlarını 
toplayacağı birer büyük hazine 
bulunmaktadır. Mangala  48 taş 
ile oynanır. Oyuncunun amacı 
kendi haznesinde en çok taşı 
toplamaktır. Kura neticesinde 
başlama hakkı kazanan oyuncu 
kendi bölgesinde bulunan is-
tediği kuyudan 4 adet taşı alır. 
Bir adet taşı aldığı kuyuya bıra-
kıp saatin tersi yönünde, yani 
sağa doğru her bir kuyuya birer 
adet taş bırakarak elindeki taş-
lar bitene kadar dağıtır. Elindeki 
son taş hazinesine denk gelirse, 
oyuncu tekrar oynama hakkına 
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sahip olur. Oyuncunun kuyu-
sunda tek taş varsa, sırası geldi-
ğinde bu taşı sağındaki kuyuya 
taşıyabilir. Hamle sırası rakibine 
geçer. Her seferinde oyuncunun 
elinde kalan son taş oyunun ka-
derini belirler.

Oyuncular 48 taşı her bir kuyuya 
4’er adet olmak üzere dağıtırlar. 
Oyunda her oyuncunun önünde 
bulunan yan yana 6 küçük kuyu, 
o oyuncunun bölgesidir. Kar-
şısında bulunan 6 küçük kuyu 
rakibinin bölgesidir. Oyuncular 
hazinelerinde en fazla taşı birik-
tirmeye çalışırlar. Oyun sonun-
da en çok taşı toplayan oyuncu 
oyun setini kazanmış olur. Oyu-
na kura ile başlanır.

Hamle sırası gelen oyuncu ken-
di kuyusundan aldığı taşları 
dağıtırken elinde taş kaldıysa, 
rakibinin bölgesindeki kuyulara 
da taş bırakmaya devam eder. 
Oyuncunun elindeki son taş, 
rakibinin bölgesinde denk geldi-
ği kuyudaki taşların sayısını çift 
sayı yaparsa oyuncu bu kuyuda 
yer alan tüm taşların sahibi olur 
ve onları kendi hazinesine koyar. 
Hamle sırası rakibine geçer.

Oyuncu taşları dağıtırken elinde 
kalan son taş, yine kendi bölge-
sinde yer alan boş bir kuyuya 
denk gelirse ve eğer boş kuyu-
sunun karşısındaki kuyuda da 
rakibine ait taş varsa, hem ra-
kibinin kuyusundaki taşları alır, 
hem de kendi boş kuyusuna bı-
raktığı taşı alıp hazinesine koyar. 
Hamle sırası rakibine geçer.

Oyunculardan herhangi birinin 
bölgesinde yer alan taşlar bit-
tiğinde oyun seti biter. Oyunda 
kendi bölgesinde taşları ilk biten 
oyuncu, rakibinin bölgesinde 
bulunan tüm taşları da kazanır. 
Dolayısıyla, oyunun dinamiği 
son ana kadar hiç düşmez.

Mangala oyunu 5 set olarak oy-
nanır.

MAS GÜREŞİ

Ağaç güreşindeki yarışmacılar 2 
metre uzunluğunda, 30 cm yük-
sekliğinde sabit, düz ve kaygan 
olmayan bir platform üzerinde 
yarışırlar. Bu platform üzerinde 
yüz yüze oturan yarışmacılar 
ayaklarını karaçam ağacından 
yapılan, yere dik duran ve her 
iki ucundan yere sabitlenmiş bir 
tahtaya dayarlar. 

Ağaç Güreşi, eski tarihlerden 
günümüze uzanan bir gelenek-
tir. Kültürel kaynaklar bütün 
genç Yakutların gerçek bir erkek 
ve savaşçı olabilmesi için bazı 
belirgin özelliklere sahip olması 
gerektiğini söyler. Bu spor kişi-
ye; kuvvet, el çabukluğu, hızlılık, 
dayanıklılık, cesaret ve yaşama 
gücü gibi fiziksel ve ruhi özellik-
ler kazandırmaktır.

Ağaç Güreşi ya da başka bir de-
yişle “Çubuk Çekme” Yakut milli 
sporudur. İlk bakışta basit gö-
zükse de aslında benzersiz bir 
spordur. Ağaç güreşi, müsabık-
ların birbirleriyle temas etme-
den, birbirlerini sarsmadan ve 
fırlatmadan yapılan tek müca-
dele sporudur.

Ayrıca bu spor, yarışma sahası-
nın oluşturulmasının basitliği, 
masrafının az olması, kuralları-
nın çok açık olması, galibiyet ve 
mağlubiyet durumunda karar 
vermenin tartışmaya meydan 
vermeyecek şekilde kolaylığı ve 
sporcusunun sergilediği oyunun 
ortada gözler önünde oluşu ne-
denleri ile olimpik olmaya son 
derece müsait bir spordur.

Ağaç güreşi bütün vücut kasla-
rının çalışmasını gerektirmekte-
dir. Yarışmanın süresi kısa oldu-
ğu için bu kısa müsabaka süre-
sinde yani müsabaka boyunca 
aynı anda kol, bacak, karın, 
kalça, ense, boyun, sırt, kafa ve 
tüm gövde kasları çalışmaktadır. 
Bu nedenle geçmişte temel spor 
kazanımı olan iyi gelişmiş bir 
sporcu Ağaç Güreşinde başarı 
kazanabilir.

Ağaç Güreşi demokratik bir spor 
olup, farklı yaşlardaki kadın ve 
erkek sporcuların rakip olması-
na olanak sağlar. Aynı zamanda 
bu spor için gerekli aletler bir 
çubuk ile iki yandan dengelen-
miş ortada bir levhadan ibaret 
olduğundan, sporu yapmak için 
gerekli maliyet çok düşüktür.



İpek Yolu Medeniyetleri 94

ŞALVAR GÜREŞİ

Güreşçiler, şalvar giyer ve ayak-
ları çıplaktır. Kısa şalvar güreşin-
de tüm teknikler ayakta yapılır. 
Rakip alta düştüğü anda bir tek 
hamle şansı verilir. Bu hamlede 
sonuç olmaz ise genelde ayağa 
kaldırılır. Dengenin son derece 
önemli olduğu güreş sporun-
da ayakta muazzam bir denge 
unsuru oluşturan kısa şalvar 
güreşleri ata sporumuza birçok 
şampiyonunun kazandırılma-
sında bir hayli büyük yararları 
olmuştur.

Kısa şalvar adından da anlaşıla-
cağı gibi keçi yününden yapılır. 
Şalvarın ağız kısmına kösele deri 
dikilir. Bağı ise kalın örme ipten 
yapılır. Kısa şalvar diz üstün-
de baldırın orta yerine gelecek 
uzunlukta dizayn edilir.

Genellikle memleketim Kahra-
manmaraş İl merkezi ve İlçele-
rinde icra edilen bu güreşi “Kah-
ramanmaraş Güreş İhtisas Kulu-
bü” Asbaşkanı Şahin HOPUR ve 
babası ünlü pehlivanlardan Ya-
şar HOPUR himaye etmektedir-
ler. Kahramanmaraş yöresinde 
yapılan tüm güreşlerde bu tür 
şalvar kullanılmaktadır. Yapılışı 
çok eskilere dayanan bu güzelim 
Güreş şimdi sadece Kahraman-
maraş’ın Bertiz, Baydemirli ve 
çevresinde yılda bir defaya mah-
sus olmak üzere Festival şeklin-
de tanzim edilerek bu ananenin 
yaşatılmasına çalışılmaktadır.

Güreşçiler güreş esnasında 
el ve ayak parmaklarında, bi-
leklerinde ve ellerinde yü-
zük, bilezik, kemer gibi ak-
sesuarlar bulunduramazlar. 
Sağ ve sol ayak bileklerine kura 
numaralarına göre mavi veya 
kırmızı paça bağ bağlarlar. Gü-
reşçilerin vücudu yağlı ola-
maz. Yağlı olduğu tespit edil-
diği takdirde, müsabakalardan 
diskalifiye edilirler.

Tüm yaş gruplarında müsabaka 
süresi içerisinde tuş olmadığı 
takdirde, müsabakanın başın-
dan sonuna kadar aldığı puan-
larla galip ve mağluplar belli 
olacaktır. Şayet müsabakanın 
sonunda puanlar eşit olursa, bü-
tün yaş gruplarında altın puan 
uygulamasına gidilecektir.

YAĞLI GÜREŞ

Yağlı güreş, geleneksel bir Türk 
sporudur. Güreşçiler vücutları-
na yağ sürerek güreştikleri için 
bu şekilde adlandırılır. Müsa-
bakalar “Er Meydanı” denilen 
alanlarda yapılır. Güreşçilerin 
vücutlarının yağlanması nedeni 
ile birbirlerini tutmaları zorlaş-
tığından, büyük güç ve ustalık 
gerektiren bir spordur. 

Yağlı güreşin, Trakya ve Balkan-
lardan yayıldığı bilinmektedir. 
Fakat 4500 yıl önce yağlı güreş-
lerin eski toplumlar tarafından 
da yapıldığı söylenmektedir. Os-
manlı İmparatorluğunun Ana-
dolu’dan Rumeli’ye geçmesiyle, 
günümüze kadar uzanan tarihi 
yağlı güreş müsabakaları yapıl-
maya başlanmıştır.

Güreşler ilk zamanlarda güreş-
çilerin biri galip gelene kadar 
sürerken, oluşturulan kurallar-
la, süre ve puanlama sistemi 
yağlı güreşe dâhil edilmiştir. 
Edirne’nin bugünkü Kırkpınar 
denilen bölgesinde ilk yağlı gü-
reşin yapıldığı, 3 gün sürdüğü ve 
iki kardeşin finalde yenişeme-
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yip, yorgunluktan can verdikleri 
söylenmektedir. Bu rivayet Kırk-
pınar Yağlı Güreşlerinin miladı 
kabul edilir.

İmparatorluğun kontrolünde 
eski pehlivanların hocalık yap-
tığı güreş tekkeleri kurulmuş, 
yağlı güreş müsabakaları orga-
nize edilmeye başlanmıştır. Ve 
bugünkü haliyle, Edirne Sarayi-
çi’nde yapılan, 650 yıllık geçmi-
şe sahip Kırkpınar Yağlı Güreş-
leri, bu sporun Türk kültürünün 
ayrılmaz bir parçası olduğunu 
gösterir. Ülkemizde yağlı güreş 
sporu, Türkiye Güreş Federasyo-
nuna bağlı olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

YAYA OKÇULUĞU

Okçuluk yayla gerili kirişe ta-
kılarak uzağa atılan, ucu sivri, 
düzgün ince ve kısa çubuk yani 
ok ile hedefi vurma sporudur. 
Ateşli silahların keşfinden önce 
savaşlarda ve avcılıkta, daha 
sonra da sportif maksatlarla kul-
lanılmaktadır.

Okun, sap ve ucu sivri bir de-
mir başlıktan müteşekkil olup, 
uzunluğu, ağırlığı ve genişliği 
yaya göre değişmektedir. Her ok 
her yayda kullanılmayıp, yayın 
ağırlığı azaldıkça okun ağırlığı da 
azalır. Mesela altı dirhem ağırlı-
ğındaki ok, yüz dirhem; beş dir-
hem ağırlığındaki ok da doksan 
dirhem ağırlığındaki yay ile atı-
lır. Yay, kıvrık ve esnek bir cisim 
olup, iki ucuna bağlanan ipin ge-
rilemesiyle oku fırlatmaktadır. 
Yayın gerilmesini sağlayan bu 
düzenek eskiden manda boy-
nuzundan yapılırken daha sonra 
ağaç, maden ve başka değişik 
maddelerden de yapılmıştır.

Okun baş tarafını teşkil eden ok 
başı, önceleri çakmak taşından 
yapılırdı. Sonra bunun yerini 
bronz, demir ve çelik kullanıl-
maya başlandı. Başı küçük ve 
kemikli olan oklara “peşrev” de-
nilmektedir. Okun ucundaki sivri 
demir, kemik gibi sert maddeler, 
okun havada baş tarafının önde 
uçmasını, çarptığı yere derin gir-
mesini sağlamaktadır. Okun bu 
parçasına “temren” denilmek-
tedir.

Günümüzde oku hala silah gibi 
kullanan Güney Amerika yerlile-
ri, oklarının ucuna kürar denilen 
ve sinir uçlarını felç edip düş-
manlarını büyük ıstıraplar içinde 
yavaş yavaş öldüren bir zehir sü-
rerler. Ok sapının arka ucunda, 
yay ipinin üzerinde durmasına 
ve ipi kuvvetle çekmeye yarayan 
bir kertik bulunur. Sap üzerin-
deki “yelek” denilen kuş tüyle-
ri ve kanatçıklar, okun havada 
düzgün uçmasını sağlamaktadır. 
Zırhlı elbiseleri delmek için sapa 
bağlanan ve kurşun topuzlar ile 
takviye edilen oklara kurşunlu 
ok denilmektedir.
Ok, boy itibariyle; tarz-ı has, ki-
riş endam ve şem endam olmak 
üzere üç çeşittir. Tarz-ı has, ok 
sapının boğazı ince ve uzunluğu-
nun üçte bir yerinden başlaya-
rak kalınlaşan, sonra da baldıra 
doğru incelen oklara denilmek-
tedir. Boğazı, göğsü ve baldırı 
aynı incelikteki oklara “kiriş en-
dam” boğazı ince, uzunluğunun 
üçte biri tok ve sonra giderek in-
celeşen oklara da “şem endam” 
denilir. Ok boyları, yirmi santim 
ila iki metre arasında değişmek-
tedir. 
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İngiltere, Çanakkale’deki ağır 
yenilginin yarattığı etkiyi yok 

etmek Afganistan ve kendi cep-
helerinde bir güç gösterisinin 
gerekli olduğuna karar vermişti. 
Bağdat’ın alınması Ortadoğu’da 
muazzam bir etki yapacaktı, 
Araplara efendilerinin Türkler 
veya Almanlar değil kendileri ol-
duğunu gösterecekti. Fakat Türk 
ordusu, Çanakkale’deki büyük 
zaferin ardından  birkaç ay son-
rasında Kut-ül Amare zaferiyle 
yeni bir zafere daha imza ata-
rak, Dünyaya gücünü göstermiş, 
bu zafer Britanya’nın da önemli 
askeri yenilgilerinden biri olarak 
tarihe geçmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nda, Os-
manlı Ordusu’nun kazandığı son 
zaferin üzerinden tam 102 yıl 
geçti. Zafer, Irak’ın Kut kentin-
de İngiliz Ordusuna karşı elde 
edilmişti. 29 Nisan 1916’daki bu 
savaşta İngilizlerin 6’sı general, 
476’sı subay olmak üzere top-
lam 13 bin 309 askeri esir alındı. 

Basra’dan Kut’a uzanan muha-
rebeler
Osmanlı İmparatorluğu Birin-
ci Dünya Savaşı’na 29 Ekim 
1914’te girdi. Ama Britanya İm-
paratorluğu’na ait Hint Tüme-
ni 16 Ekim 1914’te, o dönem 
İngiltere’nin sömürgesi olan 

Hindistan’ın Bombay limanın-
dan, “Mezopotamya Seferi” için 
Irak’a doğru yola çıkmıştı. Hedef 
İran’ın Basra kıyısındaki petrol 
ve doğalgaz kuyularıydı.

İngilizler, 3 Kasım 1914’te Bas-
ra Körfezi’ne çıkarma yaptı ve 
İran’ın petrol yataklarının bu-
lunduğu Abadan’a konuşlandı. 
İki gün sonra da Basra’nın he-
men güneyinde yer alan, ikmal 
ve sevkiyat için stratejik öneme 
sahip Osmanlı Ordusu deneti-
mindeki Fav Yarımadası’nı ele 
geçirdiler. Osmanlı İmparator-
luğu, bölgedeki askeri birlikleri-
ni, kendisi için daha hayati olan 

Nurdoğan Ahmet KUŞHANOĞLU
TDMMB Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı
Kut’ül Amare Gazisi ve İstiklal Savaşı Gazisi Madalyalı
Tokat’lı Çavuş Abdurrahman Zambakçı’nın Torunu 

KUT’ÜL AMARE ZAFERİ 



İpek Yolu Medeniyetleri97

Çanakkale, Sarıkamış ve Filistin 
cephelerine kaydırmıştı. Irak’ın 
tamamı 38. Tümen’e bağlı az sa-
yıda askere bırakılmıştı.

İngiliz güçleri çok zorlanmadan 
Basra’ya da girdi. Dicle ve Fırat 
nehirlerinin birleştiği stratejik 
Kurna bölgesi de 9 Kasım 1914 
tarihinde İngiliz güçlerin dene-
timine geçti. Osmanlı Ordusu 
yeni bir savunma hattı oluştur-
maya çalışırken, İngiliz ordusu 
Bağdat’ı ele geçirme planları 
yapıyordu.

Osmanlı birliklerinin başına Teş-
kilat-ı Mahsusa’dan komutan

Osmanlı Harbiye Nazırı ve Baş-
komutan Vekili Enver Paşa, 
Irak’taki kuvvetlerin başına Yar-
bay Süleyman Askeri’yi atadı.

Osmanlı’nın gizli servisi Teşki-
lat-ı Mahsusa’nın kurucuların-
dan olan Süleyman Askeri’nin 
daha önce Libya’da yaptığı gibi, 
Irak’taki yerel aşiretleri organize 
ederek savunmayı güçlendirme-
si umuluyordu.

Orgeneral John Nixon vardı. 
Nixon da, İngiliz 6. Hint Tüme-
ni’nin komutanlığına General 
Charles Vere Ferrers Towns-
hend’i getirdi. Townshend’e, 
çekilen Osmanlı birliklerini izle-
me ve mümkünse Bağdat’ı alma 
emri verildi.

Ancak Yarbay Süleyman Aske-
ri’nin, 12 Nisan 1915’te İngiliz 
mevzilerine doğru başlattığı ta-
arruz başarısızlıkla sonuçlandı. 
Yenilgiyi kaldıramayan Askeri, 
intihar etti. Osmanlı birlikleri 
Nasıriye’ye doğru geri çekildi.

Savaş yeni komutanlarla de-
vam ediyor

Süleyman Askeri’nin ölümün-
den sonra komutayı; daha sonra 
Kurtuluş Savaşı’nda da önemli 
rol oynayacak bir isim, Albay 
Nurettin Bey (Nurettin İbrahim 
Konyar) aldı. Irak ve Havalisi Ge-
nel Komutanlığı’na getirilen ve 
“Sakallı Nurettin” lakabıyla da 
tanınan Albay Nurettin Bey 19 
Mayıs 1915’te Bağdat’a ulaştı.

İngiliz güçleri de yeni birliklerle 
sayısını artırdı, bölgedeki askeri 
varlığını kolordu düzeyine çıkar-
dı. İngiliz birliklerinin başında 

Albay Nurettin Bey, bölgedeki 
düzenli ordu birliklerinin yeter-
siz olduğunu biliyordu. İngiliz 
ilerleyişini yavaşlatan taktik mu-
harebelerle, kontrollü bir şekil-
de askerlerini Bağdat’a doğru 
çekti. Haziran ayında Amare, 
Temmuz ayında ise Nasıriye İn-
gilizlerin eline geçti. Kayıp ver-
meden geri çekilen Osmanlı bir-
likleri Kut’ül Amare’nin hemen 
kuzeyinde yeni bir savunma 
hattı oluşturdu. Albay Nuret-
tin Bey de (Kurtuluş Savaşı’nın 
1. Ordu Kumandanı Nurettin 
Paşa) emrindeki askerleri, son 
savunma hattı olarak belirlediği, 
Bağdat’ın güneyindeki Selman-ı 
Pak’a kadar çekti. Enver Paşa’nın 
emri ile destek amaçlı gönderi-
len, Doğu Anadolu’daki 3. Ordu 
Sağ Cenah Grubu Komutanı Al-
bay Halil Bey, beraberindeki iki 
tümenle 15 Kasım’da Nurettin 
Bey’in emrine girdi. Albay Halil 
Bey, Enver Paşa’nın kendisinden 
bir yaş küçük olan amcasıydı.

İngilizler ve Kut Savaşları

Albay Nurettin Bey

Mirliva Halil Kut
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Albay Halil bey kolordusuyla beraber Nurettin Bey’in emrine veril-
mişti. Rütbesi albaydı, fakat Nurettin Bey daha kıdemliydi. Nurettin 
Bey Dicle boyunca çekilmeye devam ediyordu. Son mevzi olarak da 
Bağdat’ın güneyinde bulun an Selman-ı Pak’ta tahkimat yapmıştı.

General Townshend kumanda-
sındaki İngiliz kuvvetleri Dic-
le’nin sol yanından harekete ge-
çip, 22 Kasım 1915’de Osmanlı 
askerlerine sol sahilden ve cep-
heden şiddetle saldırmışlar, fa-
kat ateş sahasına süngü takmış 
Osmanlı askerlerinin dalması İn-
gilizler üzerinde önce şaşkınlık, 
sonra panik yaratmış “Ölünceye 
kadar» savaş emrini veren Halil 
Beyin emrini eksiksiz yerine ge-
tiren askerlerimizin karşısında 
İngilizler ricata başlamışlardır.

Bu çatışmadan sonra; İngilizle-
rin 4.500’den fazla ölü verdikleri 
tespit edilmiş, bu saldırı şekline 
göre askerlerimizin zayiatı hafif 
olmamıştır. İngiliz ordularının 
bu cephedeki komutanı Gene-
ral Townshend “Irak Seferim” 
adlı kitabında bu çatışmayla il-
gili şu açıklamayı yapmaktadır: 
“18 bin kişilik Türk ordusunu 
sağ kanadından sarmıştım. On-
ları korkunç bir bozguna uğrata-
caktım, fakat bu sırada Kafkas-
ya’dan taze bir kolorduyla Halil 
Paşa Waterloo’daki Blücher gibi 

muharebe sırasında çıkageldi. 
Talihimiz bir anda değişti böy-
lece...”demiştir. Kut’ül Amare, 
bizim kısaca “Kut” denilen bu 
kasaba Dicle’nin sol sahilinde 
bulunan keskin bir dere üzerin-
dedir. Osmanlı askerlerinin bu 
başarılı savaşları sayesinde 3 
Aralık 2015 tarihinde Kut’a gi-
ren düşman, dere içinde sıkışıp 
kalmış nehrin sağ tarafına geçip 
yoluna devam edebilmesine im-
kân veren bir çıkış bulamamıştır.

Böylece, İngiliz kuvvetleri asker-
lerimizin avucu içine alınmıştır. 
Düşmana  teslim olması için tek-
lifte bulunulmuş, İngiliz kuvvet-
leri kumandanlığı teslim olmala-
rı yönünde teklifi reddetmiştir. 
Bunun  üzerine; Askerlerimiz ilk 
olarak düşmanın sağ cenahına 
hücuma geçerek, Kut’u teslim 
olmaya  zorlamaya başladı. Kale-
nin uzun müddet dayanabilmesi 
için yeteri kadar  İngiliz ve Hint 
Kuvvetlerine ihtiyacı lazımdı, 
Osmanlı ordusu gelecek yardım 
kuvvetlerini Kut’tan uzak olan 
yerlerde tutulmasını planlanmış 
ve bunun için gerekli tedbirler 
alınmıştır. Townshend, çare-
yi Kut’ül Amare’ye sığınmakta 
bulmuş, İngiliz general yanında 
bulunan cephane ve yiyecekler-
le iki ay dayanabileceklerini he-
saplamıştı.

Osmanlı Ordusunun başına Al-
man Paşa

Bu arada Harbiye Nazırı Enver 
Paşa, İran ve Irak’taki güçleri 
yeni takviye birliklerle 6. Ordu 
adı altında topladı, başına da 
72 yaşındaki Alman Mareşal 
Colmar von der Goltz’u getir-
di. Albay Nurettin Bey, Goltz’un 
6. Ordu’nun başına atandığını 
duyduğunda buna karşı çıkmış-
tı. Gayrimüslim bir komutanın 
Müslüman bölge halkı üzerinde 
iyi bir etki bırakmayacağını dü-
şünen Nurettin Bey, Osmanlı su-
baylarının İngilizlerle başa çıka-
bilecek deneyim ve bilgiye sahip 
olduğunu belirten görüşlerini 
İstanbul’a bildirmişti.

Nurettin Bey, Goltz ile savaş 
planları üzerine de fikir ayrılığı-
na düştü. Nurettin Bey, hemen 
taarruza geçmek ve Kut’ül Ama-
re’de bulunan İngilizleri kesin 
yenilgiye uğratmak istiyordu. 
Goltz ise takviye güçler gelme-
den böyle bir hamlenin yanlış 
olacağını düşünüyordu. 

Kut-ül Amare savaşından bir resim

General Charles Vere Ferrers 
Townshend
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Nurettin Bey birliklerinin ilerle-
mesi

Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordu-
su’nun komutanlığına atanarak 
5 Aralık’ta Bağdat’a varan Ma-
reşal Colmar Freiherr von der 
Goltz Paşa’nın emriyle Irak ve 
Havalisi Komutanı Miralay (Al-
bay) Nurettin Bey’in birlikleri 27 
Aralık’ta Kut’u kuşattı.

Yanlış hesap Bağdat’tan döndü

İngilizler Kut›u kurtarmak için 
General Fenton John Aylmer 
komutasındaki Tigris (Dicle) Ko-
lordusuyla hücuma geçtiyse de 
6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad 
Muharebesi’nde 4.000 askeri-
ni kaybederek geri çekildi. Bu 
muharebede geri çekilme em-
rini veren 9. Kolordu Komutanı 
Miralay (Albay) Nurettin Bey gö-
revinden alındı ve yerine Albay 
Halil (Kut) 10 Ocak 1916’da grup 
kumandanlığına getirildi.

Halil Bey, göreve gelir gelmez 
cephenin genişletilmesi emrini 
vermiş ve cephe 12 km kadar 
genişletilmiştir. Bu arada, İn-
gilizlerin Mezopotamya Seferi 
kumandanı Orgeneral Nixon, 
Kut’ta kuşatılan birlikleri kurtar-
ması için General Fenton John 
Aylmer komutasında 19 bin kişi-
lik bir güç gönderdi. Halil Beyin 
komutayı devir alıp almış oldu-
ğu tedbirler ve taarruzları sebe-
biyle  İngiliz ordusu kumandanı 
General Fenton John Aylmer 
zor durumda kaldı. Amacı, Kut’u 
kurtarmak olduğu için bir an 
önce Osmanlı kuvvetlerini eze-
rek Kut’a ulaşmayı sağlamak  is-
tiyordu, İngiliz Ordusu, 13 Ocak 
1916 tarihli Vadi Muharebesi’n-
de 1.600, 21 Ocak Hannah Mu-
harebesi’nde 2.700 askeri kay-
bederek geri püskürtüldü.

Savaş esnasında 21 Ocak 1916 
sabahı, nehrin kıyısına müm-
kün olduğu kadar yaklaşabilen 
İngiliz küçük savaş gemileri şid-
detli bombardıman başlatmış 
ve İngiliz piyade kuvvetleri  as-
kerlerimizin üzerine saldırmıştır. 

Albay Halil Bey birliklerine “Ya 
bu düşman buradan atılacaktır 
yahut da biz öleceğiz...” emri-
ni vermiş, İngiliz kuvvetleri ağır 
bir hezimete uğramışlardır. Bu 
çatışma sonucunda yapılan yok-
lamada; 500 askerimizin şehit 
düştüğü, İngilizlerin bıraktıkları 
ölü sayısının ise 8.000’i geçtiği 
tespit edilmiştir.

İngilizler Mart başında tekrar 
taarruza geçti, ancak 8 Mart 
1916’da Sabis (Dujaila) mevki-
inde Miralay (Albay) Ali İhsan 
Bey (Sabis) komutasındaki 13. 
Kolordu’ya hücum ettiyse de 
3.500 asker kaybederek geri 
çekildi. General Aylmer, Ocak-
Mart 1916 aralığında defalarca 
Osmanlı hatlarını aşmaya çalıştı. 
Ancak, çok ağır kayıplar veren 
Aylmer’in güçleri geri çekildi. Bu 
yenilgiden dolayı General Ayl-
mer azledilerek yerine General 
Gorringe getirildi. Daha sonra 
da Orgeneral Nixon, Mezopo-
tamya Seferi komutanlığından 
alındı ve yerine Orgeneral Percy 
Lake atandı. 

Alman Mareşal Colmar von der 
Goltz (Paşa)

Kûtulamâre’de Türk Askerleri.
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Zorlu doğa koşulları ve hastalık

Askerler büyük çoğunlukla kız-
gın güneşin altındaydı. Hareka-
tın gerçekleştiği alanlar Dicle 
ve Fırat nehirlerinin arasında 
olduğu için bataklıklar, sazlıklar 
ve düzensiz taşkınlar askeri bir-
liklerin intikalini zorlaştırıyordu. 
Bataklıklar ve sivrisinekler ne-
deniyle hastalık kol geziyordu.

Tifüs gibi bulaşıcı hastalıklar her 
iki ordunun da ortak düşmanıy-
dı. Osmanlı 6. Ordu Komutanı 
Goltz Paşa da tifüse yakalanarak 
72 yaşında Bağdat’ta öldü. He-
nüz 33 yaşında olan Halil Bey, 
bir süre vekâleten, 22 Nisan 
1916’da gelen emirle Tuğgene-

Kut’u kurtarma teşebbüslerinin 
art arda başarısızlıklara uğrama-
sı karşı tarafta maneviyat  bo-
zukluğu yaratıyordu. Muhasara-
da kalanları Osmanlı Askerlerini 
püskürterek ve hatlarını yararak 
kurtarmanın kabil olamayacağı-
nı anlayan İngilizler, bu defa da 
muhasarada kalanlara havadan 
ve uçaklarla erzak atmak tecrü-
besine giriştiler. Fakat zaten al-
çaktan uçmak zorunda kalan bu 
uçaklar arada Osmanlı avcıları 
tarafından da düşürülebiliyor-

ralliğe terfi edince de asaleten 
6. Ordu komutanı ve Irak Genel 
Valisi oldu.

Diğer taraftan General Tows-
hend da iyice artan hastalık va-
kaları ile baş etmeye çalışıyordu. 
Dizanteri yüksek ateş sıtma ve 
tüberküloz gibi hastalıklardan 
günde 20 askerini yitirdiği be-
lirtilmiştir.  Üstelik açlık da had 
safhaya ulaşmıştır. Artık Kut’ül 
Amare’nin kuşatma evresi de 
son evreye gelmiştir. Bu ara-
da İngiliz karargâhları arasında 
durumun vahim olduğuna dair 
çekişme ve görüşmeler sürüp 
gitmekteydi…

“Julnar” ile son deneme

du. O zaman bunların getirdiği 
erzak Osmanlı hatlarının gerisi-
ne düşüyordu.

Bunun üzerine İngilizler Dicle 
nehri üzerinden ve zırhlı gam-
botla (Zırhlı küçük gemi) Kut’a 
erzak ulaştırma tecrübesine 
giriştiler. Çok miktarda erzak 
yükledikleri Julnar ismindeki 
bir zırhlı gambotu, Dicle’den 
yukarıya doğru sürdüler. 24-25 
Nisan 1916 gecesi ve Felahiye 
mevzilerinden açtıkları şiddetli 

topçu ateşi himayesinde Julnar 
kuzeye hareket ettirildi, güçlü 
ateş himayesinde Osmanlı mü-
dafaa hatlarını da geçti. Daha 
arka kademelerdeki piyade 
ateşleri bu zırhlı vasıtaya tesir 
etmiyordu. Bu 270 tonluk gemi 
erzak yükü ile Kut’a varabilseydi 
muhasara daha da uzar giderdi. 
Bunun üzerine 13. ve 18. Os-
manlı Kolorduların sahra topları 
Dicle sahiline sürerek açıktan ve 
alçaktan ateş açmaları ve vapu-
ru mutlak batırmaları emredil-
di. Bu ateşlerle vapurun evvela 
kaptan kulesi isabet aldı. Kaptan 
vurulmuş ve mürettebatın bir 
kısmı da bu arada ölmüşlerdi. 
Nihayet Jurnal kıyıya ve sığlığa 
oturdu, sağ kalan mürettebat 
esir edildi.

Osmanlı askerleri tarafından bu 
gemiye “Kendi Gelen” adı veril-
di. Erzakına el konuldu. Hülasa 
bu teşebbüs böyle bir netice 
 verince İngilizlerin Kut’a ulaş-
mak yahut yardım etmek ümit-
leri büsbütün kırıldı.

Kut’un Durumu

General Towshend artık şehir 
içinde kalakalmıştı. Çemberi 
yarmak için düşündüğü bütün 
çareleri uygulamış ancak başarı-
ya ulaşamamıştı. Ayrıca ilk önce 
Aylmer sonra Gorringe ve ardın-
dan da General Lake’nin kendi-
sini kurtarmak için Osmanlıları 
geri atmak için giriştiği saldırı-
larda netice alınamamıştı. Bun-
da Osmanlı birliklerinin olum-
suz hava şartlarına karşı dahi de 
olsa siperlerini iyi tahkim etmesi 
stratejik noktalara konuşlanan 
birliklerin dirayetle cesurca sa-
vaşmaları  önemli rol oynamıştı. 
İngilizler için en büyük zorluklar-
dan biri de adeta nehrin her iki 
kıyısının bataklığa dönmesiydi. 
Bu onların harekat kabiliyetini 
iyice azalmıştı. Artık durum iyice 
ümitsiz görünüyordu.

Julnar Gemisi



İpek Yolu Medeniyetleri101

Serbest Kalmak İçin Yapılan 
Teklifler

Bir milyon sterlin rüşvet teklifi

Nurettin Bey bir, Halil Paşa da iki 
kez kuşatma altındaki General 
Townshend’e teslim olması için 
mektup gönderdi. İngiliz gene-
ral her seferinde olumsuz yanıt 
verdi.

Umudu iyice azalan, askerleri 
açlık ve hastalık nedeniyle zayıf-
layan Townshend, Halil Paşa’ya 
farklı teklifler sundu. Esir düş-
mek istemeyen İngiliz general, 
Beyaz bayraklı bir sözcü suba-
yı General Towshend’in teslim 
şartlarını bildiren mektubunu 
getirdi. Mektupta şunlar yazı-
yordu: “Kut’ül Amare’de mevcut 
kırk iki topun iki bin küsur tüfek 
ve makineli tüfek sağlam olmak 
üzere Türklere teslim edilecek, 
ayrıca bir milyon sterlin İngiliz 
lirasını içeren çek verilecek. Bu 
çekin verilmesine İngiliz Hükü-
meti muvaffak etmektedir. Bu 
parayı Halil Beyin istediği hesa-
ba yatırabiliriz. Buna karşılık da 
Kut’ül Amare’deki İngiliz ordu-
su serbest bırakılacak. Bu ordu 
Hindistan’a gidecek. Ve savaşın 
sonuna dek hiçbir şekilde harp 
sahnesine çıkmayacak ve görev 
almayacak….”

Albay Halil bey kendisine şöyle 
cevap verdi:

“General beş aydır sizinle ve 
Aylmer ve Gorringe orduları ile 
dövüşüyorum. Türk ordularının 
maneviyatları için sizin ve ordu-
nuzun esaretinin zarureti hasıl 
olmuştur. Elinizdeki İngiliz yapısı 
top tüfek ve cephane de bizim 
ordumuzdaki modellere uymaz, 
bu itibarla lüzumlu değildir. 
Serbestçe imha edebilirsiniz. Si-
lahlarınızı imha ettikten sonra 
benim tarafımdan en ufak bir 
tecavüze  uğramanız ihtimali de 
olamaz.  Şahsıma teklif edilen 

bir milyonluk sterlin çek mese-
lesini de bir latife olarak kabul 
ediyorum… Biliyorsunuz Baltacı 
devirleri geride kaldı biz Baltacı 
değil kazmacıyız.”

İngilizler birinci teklifleri redde-
dilince ikinci bir teklifle geldiler. 
Teklifin yazılı olduğu mektubu 
Halil Paşa’ya ulaştıran isimler-
den biri dikkat çekiciydi. Arap-
ları Osmanlı İmparatorluğu’na 
karşı ayaklanmaya kışkırtan ünlü 
İngiliz casusu Thomas Edward 
Lawrence, yani Arabistanlı 
Lawrance’dır. İngilizler, Halil Pa-
şa’nın para teklifinden rahatsız 
olduğunu anlamış, bu hatalarını 
düzeltmeye çalışıyordu. Bu tek-
lifin kabul edilmemesi üzerine 
İngiliz general bu kez ünlü İngi-
liz Casusu Lawrence’sı yeni bir 
teklif sunmak üzere Halil Beye 
gönderir: “Size bir önceki anlaş-
manın maddeleri aynı kalmak 
şartıyla şu yeni teklif yapıyorum. 
Türk hükümeti adına iki milyon 
sterlin’lik çek, istenilen bankaya 
yatırılacak…”

Yeni teklife göre, iki milyon ster-
lin değerinde para Osmanlı Dev-

leti’ne verilecekti. Diğer talepler 
aynıydı.

Halil bey karşı cevabında; yine 
silahların çeşitli çaplarda olması 
sebebiyle bir işe yaramayacağı-
nı, hükümetin de paraya ihtiyacı 
olmadığını artık bu tür vakit ge-
çirici müzakerelerle vakit kay-
betmeyeceğini söyler. Artık İn-
giliz general Towshend’in teslim 
olmaktan başka bir çaresi kal-
mamıştı. Çünkü elinde bir peksi-
met dahi kalmamış, günde en az 
20 askeri de açlıktan ölmektedir.

Kut’ül Amare’de İngilizler Tes-
lim oluyor

Halil bey, 3. Alay Komutanı 
Nazmi Beye (Solok) şehre gir-
mesini, esirlere kötü muamele 
edilmemesini emretti. Nazmi 
Bey 14.30’da Hükümet Konağı-
na gelerek İngiliz bayrağını indi-
rip yerine Türk bayrağını çekti. 
Townshend, elinde kalan silah 
ve mühimmatı imha ederek, 29 
Nisan 1916 günü, 6’sı general, 
476’sı subay toplam 13 bin 309 
askerle teslim oldu. Bu, İngiliz or-
dusunun uzun zamandır esir dü-
şen en kalabalık askeri gücüydü.

İngiliz General, buluştuklarında Halil Beye tabancasını ve kılıcını uza-
tarak teslim olduğunu belirtti: Halil Paşa ise “General, uzun zaman 
şan ve şerefle kullanılan bu silahlar yine sahibine aittir” demiştir.
Townshend gözleri yaşararak silahlarını alırken:
“İngiltere hükümeti bana bir ay dayandığım takdirde kurtarılaca-
ğımı vaad etmişti, ben beş ay dayandım  ne yazık ki verilen sözler 
tutulmadı”.
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Halil Paşa, “Generalim! Siz ordunuzun ve milletinizin şerefini tama-
men müdafaa ettiniz, vaziyetiniz kısmen Plevne’deki Gazi Osman 
Paşa’nın vaziyetidir. Sizi harp esiri olarak kabul etmiyorum, Padişa-
hın ve Türk Milleti’nin misafirisiniz. Rus çarı yanında Osman Paşa ne 
muamele gördüyse siz de Türkiye’de aynı muameleyi göreceksiniz.”

Askere Takdir

Zaferin kazanılmasından sonra, 
komutan olarak büyük bir za-
fer kazanan 6. Ordu kumandan 
vekili Mirliva Halil (Kut-Paşa) 
ordusuna aşağıda belirtilen kut-
lama emrini yayınlamıştır. Kendi 
hatıratında konuyla ilgili metin 
şöyledir:

“Karargâhın etrafında şöyle bir 
dolaştım, askerlerim savaşın yor-
gunluğunu çıkarıyorlardı. Göz-
lerinde gurur ve yeni savaşlara 
hazırlığın ışıkları parlıyordu...

Kut, 29 Nisan 1916’da düşmüş-
tü. Orduma şu emri neşrettim:

“Karargâh

16.2.32 (1916)

18. Kolordu Kumandanlığı’na

Arslanlar,

1) Bugün Türklere şan, İngiliz-
lere kara meydan olan şu kız-
gın toprağın güneşli semasında 
şehitlerimizin ruhları neşe ve 
sevinçli bir şekilde uçarken, ben 
de hepinizin pak alınlarınızdan 
öperek cümlenizi tebrik ederim.

2) Bize 200 seneden beri tarihi-
mizde okunmayan bir vakayı bu-
gün kaydettiren Cenabı Allah’a 
hamd ve şükür eylerim. Allah’ın 
azametine bakınız ki 1.500 se-
nelik İngiliz Devleti’nin tarihine 
bu vakayı ilk defa yazdıran Türk 
süngüsü oldu. İki seneden beri 
devam eden Birinci Dünya Sa-
vaşı’nda böyle parlak bir vaka 
görülmedi.

3) Ordum gerek Kut karşısında 
gerekse Kut’u kurtarmaya gelen 
İngilizler karşısında 350 subay 
ve 10.000 neferini kaybetmiş-
tir. Fakat buna mukabil bugün 
Kut’tan 5’i general olmak üzere 
481 subayla ve 13.300 er nefer-
lik İngiliz ordusunu teslim alıyo-
ruz. Bu teslim aldığımız orduyu 
kurtarmaya gelen İngiliz ordu-
suna da 30.000 zayiat verdirdik.

4) Şu iki yekuna sathi bir nazar 
atfedince cihanı hayretlere dü-
şürecek büyük bir fark görüle-
cek ve tarih bu vakayı yazacak 
kelime bulmakta müşkülata uğ-
rayacaktır.

5) İşte Türk sebatının İngiliz ina-
dını kırdığı birinci vakayı Çanak-
kale’de, ikinci vakayı burada gö-
rüyoruz.

6) Yalnız süngü ve göğsümüzle 
kazandığımız bu zafer tekemmül 
eylemekte bulunan vesait-i har-
biyemiz karşısında atideki mu-
vaffakiyatımıza parlak bir baş-
langıç olacağına kati bir delildir.

7) Bugüne ‘Kut bayramı’ adını 
veriyorum. Ordumun her fer-
di, her sene bu günü kutlarken 
şehitlerimize Yasin’ler, Tebare-
ke’ler, Fatiha’lar okuyacaktır. 
Şühedamız hayat-ı aliyatta, gök-
lerde kızıl kanlarıyla süzülürken, 
gazilerimiz de gelecekteki zafer-
lerimizin bekçileri olsunlar.

6. Ordu Kumandan Vekili
Mirliva Halil
29 Nisan 1916”
Esir askerler Halep ve Anado-
lu’nun farklı kentlerine gönde-
rildi. İngiliz general Townshend 
ve kurmayları ise 147 günlük 
kuşatmanın ardından kurmayla-
rıyla birlikte İstanbul’a götürül-
dü. Townshend , I. Dünya Sava-
şı’nın sona erdiği Kasım 1918’e 
kadar yaklaşık 2,5 yıl, Heybeli-
ada ve Büyükada’da sürgünde 
kaldı. Enver Paşa, Townshend’i 
çok iyi karşıladı, esaretinin bir 
misafirlik havasında geçmesini 
sağladı. Townshend, İstanbul’da 
bulunan en yüksek rütbeli İngiliz 
askeri olması nedeniyle, I. Dün-
ya Savaşı sona ererken, Mond-
ros Mütarekesi’ne katıldı. 1919 
yılında Londra’ya döndüğünde 
ise, limanda sadece karısı Ali-
ce, büyük kızı Audrey ve köpeği 
Spot’tan başka karşılayan kimse 
yoktu. Dönüşü sonrası İngiliz or-
dusu ona yeni bir görev verme-
yeceğini açıkça bildirdi. Towns-
hend için Kut’ül Amare kuşat-
ması kariyerinin sonu olmuştu.
Zaferin komutanı Halil Paşa, so-
yadı kanununun ardından Kut 
soyadını aldı.
Kut-ül Amare zaferinden son-
ra Alman dergilerinde bu zaferi 
kutlayan bir karikatür
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Kut’ül Amare’den sonra…
19 Nisan 1916’da teslime mec-
bur olan Kut’un intikamını alma-
ya hazırlanan İngiliz kuvvetleri 
Irak’ta tek başına kalan Osmanlı 
ordusunun 18. Kolordu’suna 
karşı 14 Aralık 1916’da yüklen-
meye başlamış... Sırasıyla Fela-
hiye, İmamı Muhammed, Ga-
rafi Şarki, Garafi Garbi düşman 
saldırısına uğramış. Süngü adedi 
ve topçu mermisi bakımından 
düşmandan dört beş kat daha 
az olan bu kıymetli kolordu, her 
şeye rağmen 3 ay 10 gün müd-
detle İngilizleri oldukları yerde 
tutmuş, İngilizler yarı yarıya za-
yiat verdilerse de kolordunun 
mevcudu da yarıya inmiştir. 
Türk kıtaatının bilhassa topçu 
ateşinden yoksun kalması, artık 
bu sahilde savunma imkanını bı-
rakmamıştı. 
Elde kalan son birliklerin geçi-
rilebilenleri Dicle sol sahiline 
ulaştırılmış, kalanlar savaşarak 
ya şehit olmuş ya da esir olmuş-
lardır. Osmanlı İmparatorluğu, 
Çanakkale ve Irak cephesinde-
ki zaferlerine rağmen savaştaki 
başarısı kalıcı olamadı. Irak’ta 
konuşlu güçlerine diğer cephe-
lerden takviye gönderen İngiliz-
ler, sekiz ay sonra 50 bin kişilik 
orduyla yeniden Kut’ül Ama-
re’ye saldırdı.
25 Şubat 1917’de Kut’ül Amare 
yeniden İngilizlerin eline geçti. 
11 Mart 1917’de onu Bağdat iz-
ledi.
I. Dünya Savaşında Başbakan-
lar: Winston Churchill ve Cle-
ment Richard Attlee

Winston Churchill

Kasım 1914’te İngiltere’nin Os-
manlı İmpratorluğuna savaş 
açması üzerine, Churchill Ça-
nakkale projesini hazırlamaya 
girişti. Churchill tasarısına göre 
boğazlar geçilecek ve müttefik 
Rusya’ya el uzatılacaktı. Ayrıca 
İstanbul’un düşmesi Osmanlı 
İmparatorluğunu erken bir ye-
nilgeye mahkum edecekti. 19 
Şubat 1915’te İngiliz ve Fran-
sız donanmalarının Çanakkale 
tabyalarına topa tutmalarıyla 
başlayan çarpışmalar aylarca 
sürdü. Sonunda Nisan ve Ma-
yıs 1915’te Çanakkale’de kara-
ya çıkan İngiliz, Yeni Zelanda ve 
Avustralya birlikleri Türk Birlik-
leri tarafından durduruldular. 
Büyük bir Türk ve Müslüman 
düşmanı olan Churchill Çanak-
kale’deki başarsızlığı ardından 
Donanma Bakanlığından ayrıldı. 
1939’a dek İngiltere’nin yöneti-
minden uzak kalan Churchill. II. 
Dünya Savaşı başlayınca hemen 
Donanma Bakanlığına getiril-
miş, 1940’ta da Başbakan ol-
muştur. Savaş süresince Stalin 
ve Roosevelt’le birlikte Mütte-
fik’lerin savaş stratejisini belir-
ledi ve Almanların yenilmesinde 
başlıca rol oynamıştır.

Clement Richard Attlee

Birinci Dünya Savaşı sırasında 
binbaşı olarak Çanakkale ve 
Mezopotamya cephelerinde Os-
manlı`ya karşı savaştı. Başında 
Halil Kut Paşa`nın bulunduğu, 
Kut`ul Amare cephesinde 5 Ni-
san 1916`da bacağından ve kal-
çasından ağır şekilde yaralandı. 
İkinci Dünya Savaşından sonra 
Winston Churchill’i seçimlerde 
yenerek 1945-1951 yılları ara-
sında, İngiltere’nin başbakanı 
oldu.

SON SÖZ

Görüldüğü gibi I. Dünya Sava-
şında Osmanlı İmparatorluğu’na 
karşı savaşan İngiliz politikacıları 
bu savaştan sonraki yıllarda İn-
giliz Hükümetine iki tane Başba-
kan çıkartmışlardır.

Müttefikler savaşın başında Os-
manlı İmparatorluğunu kaale 
almamışlardı, ama sonrasında 
ellerinde kalan Çanakkale Sa-
vaşı ve Kut’ül Amare Savaşının 
sonunda ağır yenilgilerin acısı 
olmuştur. Osmanlı Askerleri, Al-
lah ve meşru müdafa için savaş-
tıklarından bu savaşları sonuna 
kadar sürdürebilme mukave-
metine sahip olduklarını bütün 
dünyaya gösterdiler. 

Kut-ül Amare zaferinden sonra Alman dergilerinde bu zaferi kutlayan bir karikatür

Sir Winston Churchill (1940-1945 / 
1951-1955 İngiltere Başbakanı)

Clement Richard Attlee (1945-1951 
İngiltere Başbakanı)
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Yüce Milletimiz, 15 Temmuz ak-
şamı bir daha asla yaşamayız diye 
düşündüğümüz bir darbe girişimi 
ile yüzyüze kalmıştır. 15 Temmuz 
gecesi Milletimiz, Demokrasimi-
ze kasteden bu saldırıyı kahra-
manca savunarak önlemiştir. 

Bu hain kalkışmanın başarısızlığa 
uğraması Milletimizin birlikte dik 
duruşu, kararlı tutumu ve De-
mokrasiye sahip çıkma arzusuyla 
mümkün olmuştur. Demokrasi 
ile yönetilen bu ülkede halkın ek-
seriyeti ile seçilen Cumhurbaş-
kanına, halkın oyları ile seçilen 

Vatan Sevgisi ona hizmet ile ölçülür düsturundan hareketle; 
hepimiz sahip olduğumuz imkanları harekete geçirerek, önce 
Dünyadaki büyük değişimi ve dönüşümü yakalamak sonra 
da, Yüce Türk Milletini ve İslam Alemini layık olduğu muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine yeniden çıkarmak zorundayız. 

Tıpkı Osmanlının son zamanlarında olduğu gibi bugün de Türk 
ve İslam düşmanlarının şer ittifakları iç ve dış odaklarca FETÖ 
ile kuşatma altına almak istediği ülkemiz, büyük bir varoluş 
mücadelesi vermektedir. Zira ne bu Vatan sahipsizdir, ne de bu 
Millet dua’sızdır. Haçlı ordusunun şer dalgaları tükenmezse, 
ne bu memleketin Mehmetleri, ne de Zeytin Dalları tükenir.

Yasin DEMİRCİ
TDMMB Gençlik Komisyonu Başkanı
Gazi Üniversitesi - Montana Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğrencisi

“HAKİMİYET KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR”
15 TEMMUZU UNUTMA VE UNUTTURMA
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meşru hükümete ve milletvekil-
lerine ve halkın bizatihi kendisi-
ne, ülkenin düşmanlarına karşı 
kullanılmak üzere halktan topla-
nan vergilerle alınan, silah, tank, 
mermi, uçak ve helikopterlerle 
darbe (buna kanlı katliam de-
mek daha doğru olur) yapmaya 
kalkışmak en hafif tanımlamayla 
vatan hainliğidir. Bu nedenle 15 
Temmuz 2016 tarihi Türk De-
mokrasi tarihinde kara bir leke 
olarak yer alacaktır. 

Türk Milletinin, polisinin ve bu 
ihanetin içinde yer almayan va-
tansever Türk Subay ve askerle-
rinin Devlete bağlılığı ve imanı 
sayesinde önlenmiş ve ülkemiz 
büyük bir felakete düşmekten 
kurtulmuştur.         

Demokrasi düşmanlarına karşı 
iktidarı ve muhalefetiyle siyaset-
çilerimizin gösterdiği birlik, bera-
berlik ve kararlı duruşu takdire 
şayandır. Darbecilerin silahları 
karşısında, kahramanca direnen 
Milletimizin azim ve cesaretiyle 
kıvanç duyuyoruz. 

Bizler; gücünü sandıktan yetkiyi 
milletten almayan bir idare is-
temiyoruz. Ülkemiz için Demok-
rasi dışında bir seçenekte gör-
müyoruz. Halkın iradesi dışında 
hiçbir iradeyi tanımayacağımızı, 
demokrasiden vazgeçmeyeceği-
mizi ve darbe girişimlerini kabul 
etmeyeceğimizi tekraren vur-
guluyoruz. Halkımız sandığa ve 
demokrasiye sahip çıkarak dar-
becilere gerekli dersi vermiştir. 
Gözü dönmüş darbeciler elbette 
ki hukukun önünde eğilecek ve 
gerekli cezayı alacaklardır.   

Milletimiz tarihte çok şeyler gör-
dü, çok şeyler yaşadı. Ama böy-
lesine alçakçası görülmemişti. 
Meclisini, Milletini bombalayan, 
Milletimizin evlatlarına kurşun 
sıkan tanklarıyla ezen alçak dar-
beciler elbette ki hakkettikleri 
cezayı alacak ve Yüce Milleti-
miz Demokrasi ile güzel günlere 
doğru yola devam edecektir. Bu 
darbeciler geçmişte olduğu gibi 
tarihimizin kara sayfalarına gö-
mülecektir.  

Darbecilere karşı direnen Mil-
letimiz Demokrasi uğruna 250 
şehit 1500 yaralı verdi. Uçaklar-
la bombalandı, tanklarla ezildi, 
silahlarla tarandı, asla geri adım 
atmadı. Allah bir defa daha Ülke-
mize ve Milletimize böyle acılar 
yaşatmasın. 

Allah’a binlerce şükürler olsun 
ki Milletimiz birlik, cesaret ve 
demokrasi inancı ile bu saldırı-
yı atlattı. Artık gün; birlik olma 
günüdür. Hepimiz aynı gökkub-
benin altında birlikte yaşıyoruz. 
Farklılıklarımız çeşitli fikirlerimiz 
olabilir. Ama bu badire bize şunu 
gösterdi ki, Hepimizin ortak nok-
tası var: VATAN. Farklılıklarımız 
ve fikirlerimiz olabilir. Kimseyi 
aşağılamadan küçümsemeden 
birbirimize saygı duyarak De-
mokrasi içerisinde kalarak şiddet 
içermeden Vatanımızı ve Mille-
timizi mutlu, huzurlu, barış ve 
sevgi dolu güzel günlere kavuş-
turalım. 
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Biz, büyük zaferlerin, büyük 
başarıların yanı sıra bazı 
yenilgiler ve başarısızlıklarla 
da sınanmış bir milletiz. Cihan 
devletini kaybederek işgallere 
uğradığımız da olmuştur. Dün-
yanın sayılı güçlerinden biri ola-
rak yaşadığımız asırlarla tarihte 
yer aldığımız gibi fetret devirleri 
yaşamışlığımız da vardır. Fakat 
bütün gelgitlere rağmen değiş-
meyen en belirgin yanımız hiç-
bir zaman tarih sahnesinden 
çekilmemiş olmamızdır. Kadim 
zamanlardan beri yeryüzü sah-
nesinde varlığını kesintisiz sür-
düren, her zaman devlet ve istik-
lal sahibi olan sayılı milletlerden 
biri de Türklerdir. 

Bilinen bu gerçekliği tekrarlama 
ihtiyacını bize duyuran, 15 Tem-
muz 2016 gecesinde Türk Mille-
tinin uğramış olduğu ihanet sal-
dırısıdır. 

Bir kabus gibi yaşadığımız o ge-
cede sergilenen alçaklıkları dü-
şündüğümüzde, bir yönüyle dış 
düşmanların bile yapamayacağı 
kadar ahlaksız tecavüze maruz 
kaldığımızı söyleyebiliriz. Çünkü 
milletler arası savaşlarda bile 
kendine özgü bazı etik kurallar 
vardır. Ama 15 Temmuz gece-
sinde ülkemize yaşatılan kâbus 
yılanın zehrinden daha acıydı.

Ama aynı gecede ve devamında 
Türk Milleti yakalamış olduğu 
demokrasi ruhu ve kültürünü 
de bütün dünyaya karşı sergi-
leme iklimini yaşadı. Hiçbir çat-
laklığa yer vermeyecek derece-
de tek vücut olmasını bildi.

Bunun yanı sıra, genlerine iş-
lemiş bulunan yurt ve millet 
kavramını, değişik dünya gö-
rüşlerinden kitlelerin bir araya 
gelmesiyle Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucu önderi Atatürk’ün 

“Söz konusu vatansa gerisi te-
ferruattır.” vecizesini de yeniden 
ete kemiğe büründürmüş oldu. 
Öyle ki radyolardan ve televiz-
yonlardan, birbirinden habersiz 
büyük kitlelerden bu özlü sözün 
haykırıldığını gördük. İmanımız 
adına bazı kesimleri afyonlayan 
ajan ruhlu darbe girişimi sahip-
leri, imanımızın tazelenmesine 
vesile oldu. 

Bize yaşatılan bu musibet, ka-
zanmış olduğumuz ve fakat za-
man zaman farkına varamadığı-
mız bazı birikimlerimizin de su 
yüzüne çıkmasına sebep oldu. 
Halkımızın soylu direnişine ayna 
tutan Türk medyasının ortak ses 
çıkarması, Türkiye’nin aydınlar 
potansiyelinin zenginliğinin ve 
gelişmişliğinin bir göstergesiydi. 
Siyasetimizin ve siyaset adamla-
rımızın, zor zamanlarda 1920’le-
rin Kuvayı Milliye ruhunda nasıl 
buluşabildiklerinin güven verici 
tablolarını canlandırdı. 

O gece Batı’dan ve okyanus 
ötesinden bulanık sesler ve 
münafıklık mırıldanmaları kula-
ğımıza ulaştırılırken, Türk Dün-
yası kardeşliğinin bir yansıması 
olarak soydaş ülkelerden 

destek ve dostluk seslerine, 
Avrasya coğrafyasının dost ülke 
ve milletleri de ekleniyordu. 

Biz o kabuslu sınavın gecesin-
de ve devamında, bir şeyi daha 
yakalama fırsatını bulduk. O 
da özeleştiri yapma ihtiyacıydı. 
Öyle ki bu özeleştiri yapma ih-
tiyacını karşılama hareketlerini 
devam ettirerek, fikir ve siyaset 
hayatımıza yeni boyutlar kazan-
dırma şansını da yakalamış ola-
cağız. 

15 Temmuz 2016 gecesi ve de-
vamında, demokrasinin kıyme-
tini de yeniden güçlü bir duygu 
olarak kültür hayatımızın kayıt-
ları arasına nakşetmiş bulun-
duk. 

Bizim her zaman gündemde 
tutma gayreti içinde olduğu-
muz husus şudur: Türk Dünyası 
büyük bir kültür dünyasıdır. Bu 
kültürün öncelikli unsurların-
dan biri de vatan sevgisi edebi-
yatıdır. 

15 Temmuz 2016 gecesi ve de-
vamında bu edebiyat ve kültür 
nesillerinin terennüm etmiş 
olduğu mısralar gönüllerimi-
zi, sokaklarımızı ve göklerimizi 
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çınlattı. 15 Temmuz 2016 kabus 
gecesinin uçak ve tank sesleri 
yılanın ıslığından daha soğuk-
tu. Ama Türk halkı o hainlere 
göğsünü siper ederken İstiklal 
Şairimiz Mehmet Akif’in Türk 
Milletine olan ihtarını da can-
landırıyordu:

“Sahipsiz kalan bir memleketin 
batması haktır.

Sen sahip olursan, bu vatan bat-
mayacaktır.”

Mensubu olarak Gençlik Ko-
misyonu başkanlığını yürüttü-
ğüm Türk Dünyası Mühendisler 
ve Mimarlar Birliği, Egemenlik 
Milletindir ana teması ile gerek 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
gerek TRT önünde yaptığımız ba-
sın açıklamalarında camia olarak 
duygularımızı dünya kamuoyuna 
aktarmıştık. Şöyle ki:

Hakimiyetin Kayıtsız Şartsız Mil-
lete ait olduğunu haykırdığı 15 
Temmuz tarihinde; Vatanını ve 
ülkesinin özgürlüğünü, cansipe-
rane bir şekilde savunan Büyük 
Türk Milleti’nin Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet 
düsturuyla sergilediği dik ve 
cesur tavrı karşısında böyle bir 
büyük Milletin ferdi olmaktan 
kıvanç duyarak, Milletimin 
önünde derin bir saygıyla 
eğilirim.

Halkımızın bu destansı duru-
şuna ve milli hedeflerine bağlı 
kalarak, büyük iradesinden ve 
insan hakları özgürlüğü ilkesin-
den asla taviz vermeden, ülke-
mizin bölünmez bütünlüğü ve 
demokrasisi için çalışmalarına 
ara vermeden devam edeceğine 
olan sarsılmaz inancım tamdır…

Milli İradeyi yok sayan bu hain 
darbeciler, Türk Milletinin karar-
lı duruşuyla cevabını en iyi şekil-

de almıştır. Bizi bu yolumuzdan 
ayırmaya çalışan bu mihraklar, 
şer odakları çeteler ve paralel 
örgütler layık olduğu en ağır 
bir şekilde cezalarını bulacak ve 
Yüce Türk Milleti payidar kala-
caktır…

Milletimiz, cesareti ve feraseti ile, 
devletini ele geçirmek isteyenlere 
topyekün karşı durmuş ve asaleti-
ni bir kez daha göstermiştir. Mille-
timizin asil evlatları canları paha-
sına meydanlara çıkmış; devletini, 
demokrasisini ve namusunu koru-
muş, tankların karşısında bedenini 
siper etmiştir.

Siyasi görüşü ne olursa olsun 
bütün siyasi partiler, medya or-
ganları ve sivil toplum örgütleri 
milletle birlik olmuş, yediden 
yetmişe bütün millet evladı tek 
vatan, tek bayrak, tek millet ve 
tek devlet anlayışı ile hareket et-
miştir. 15 Temmuz kara gün, 16 
Temmuz ise milletimizin duyar-
lılığı sayesinde devletimizin ve 
demokrasimizin bayram günü 
olmuştur.

Önce beddualarıyla, sonra 
ihanet şebekeleriyle ve en 
sonunda da tertip ettiği 
menfur darbe girişimi ile 
millete düşmanlığını ispat eden 
darbecilerin başının, bir an evvel 
yurda getirilmesi ve darbecilerle 
birlikte gereken cezaya 
çarptırılması gerekmektedir. 
Milletin meclisini, Cumhurun 
sarayını, Peygamber ocağı 
şanlı ordumuzun karargahını, 
haberin merkezi TRT’yi, Milletin 
sesi medya kuruluşlarımızı, mil-
letin güvenlik kurumlarını ve 
daha niceleriyle topyekün mil-
letin bizatihi kendisini bomba-
layan bu aşağılık gözü dönmüş 
cehennemlik canilerin müsta-
hak oldukları cezaya çaptırıla-
caklardır.

Milletimiz asırlardır biriktirdiği 
tecrübesi ve eşsiz ferasetiyle fit-
neye bir kez daha dur demiş ve 
ne kadar büyük bir millet oldu-
ğunu tüm dünyaya bir kez daha 
göstermiştir. Milletimiz kendi 
içinden çıkan millet evladı, Baş-
komutanımız ve Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 
alçak ve hain darbecilerin eline 
bırakmamıştır. İstiklal Şairimi-
zin buyurduğu gibi bu millet bir 
daha istiklal marşı yazmayacak, 
fakat çok şükür ki bu büyük mil-
let bir kez daha istiklal destanı 
yazmıştır.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere, Milletimize, Mec-
lis Başkanımıza, Başbakanımıza, 
Meclisteki Siyasi Partilerimize, 
Emniyet Güçlerimize, Peygam-
ber ocağı ordumuzun ihanete 
bulaşmamış asil mensuplarına, 
tek vücut halinde dimdik dur-
mayı başaran basın mensup-
larına ve her daim dualarıyla 
milletimizin yanında olan dost 
ve kardeş ülkelere, İslam üm-
metine şükranlarımı sunarım. 
Milletimizin birlik ve beraberliği 
ve dik duruşu her türlü takdirin 
üzerindedir.

Cenab-ı Hak Milletimize bir 
daha böyle bir musibet yaşat-
masın.

Allah Vatana, Millete ve Devle-
te ihanet eden darbecilere bir 
daha fırsat vermesin.

Kahraman şehitlerimizi ve gazi-
lerimizi minnet ve şükranla anı-
yoruz. Şehitlerimize Allah’tan 
Rahmet, yaralılarımıza acil şifa-
lar diliyoruz.

Sahip olduğumuz değerlerin kıy-
metini bilelim…
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Ezan susmaz, 
 Bayrak İnmez, 
  Şehitler Ölmez, 
   Vatan Bölünmez.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

“Çiğnerim, çiğnenirim, Hakkı tutar kaldırırım!”
Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 
Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! 
- Boğamazsın ki! - Hiç olmazsa yanımdan kovarım. 
Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; 
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. 
Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale; 
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale! 
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? 
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum! 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, 
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! 
Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım. 
Çiğnerim, çiğnenirim, Hakkı tutar kaldırırım! 
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu... 
İrticâın şu sizin lehçede ma›nâsı bu mu?

Mehmet Akif Ersoy

Yine İstiklal Şairimizin şu mısralarını sizlerle paylaşma-
yı diledim. Ne güzel ifade etmiş zülme karşı çıkmayı, 
zalimi çiğnemeyi, mazlumu korumayı, Hak’tan yana 
olmayı…
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BAYRAK

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

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

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

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

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

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

Arif Nihat Asya

Ve Arif Nihat Asya’mızın Bayrağımız için sıraladığı o muhteşem 
duygularla siz değerli okurlarımızı selamlarım. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ve Ayyıldızlı Türk Bayrağı ebed-müddet 
yaşayacaktır inşaAllah.
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Son dönemin en önemli gün-
dem maddelerinden biri 

olan kentsel dönüşüm konusuy-
la ilgili konunun uzmanlarından 
Mimar Nihat Şen ile bir araya 
geldik. Şen, başarılı bir kentsel 
dönüşüm için öncelikle zihinsel 
dönüşümün gerçekleşmesi ge-
rektiğinin altını çizdi. 

Kentsel dönüşüm, bina yenile-
me… Kentsel Dönüşüm Uzmanı 
Mimar Nihat Şen diyor ki; “zi-
hinsel dönüşüm” de yapmak 
gerekiyor. Şen’e göre zihinsel 
dönüşüm yaparken de kültüre, 

örfe, geçmişe sahip çıkmak şart. Eğer bunlar yerine getirilmezse, 
kentsel dönüşümün de bir anlamı kalmıyor. “Kentsel dönüşüm sa-
dece binalardan ibaret değil, turizmde de yapmanız lazım, çevrede 
de yapmanız lazım, ormanda da yapmanız lazım, tarihi dokularda 
da yapmanız lazım. Kültürel mirasta da dönüşüm yapmalıyız. Sü-
rekli gelişen ve değişen bu teknolojik çağda bizi biz yapan değerleri 
unutmayacağız.” diyen Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, 
kentsel dönüşümle birlikte şehrin kimliğinde ve sosyal kimlikte ne-
lerin değiştiğine dair önemli açıklamalarda bulundu. 

Sağlıksız binalar ürettik

Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde, devlet otoritesini simgele-
yen kamu binaları, devlet toplum ilişkisini yansıtmaktadır. Bu dö-
nemde yapılan sağlık, eğitim binaları, köprüler, yeni kent planları 
özel sermayenin pek etkin olmadığı, tüm yatırımların devlet tarafın-
dan yönetildiği dönemin özelliklerini taşımaktadır. Özellikle 1950’li 

Nihat ŞEN
Mimar / Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı
TDMMB İstanbul Şubesi Eski Başkanı

KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMANI MİMAR NİHAT ŞEN 
“ÖNCE ZİHİNSEL DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ”
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yıllar imar hareketlilik gelenek-
sel mimari ve yapı şeklimizi 
bozmuştur. Önemsenmemiş ve 
yıkımlar olmuştur. Hızla gelişen 
betonarmeleşme hareketi, ken-
te göçün hızlanması ile düzgün 
imar planlamalarının yapılma-
ması nedeni ile çarpık kentleş-
meler oluşmaya başlamıştır. 
Ayrıca bu hızlı ve düzensiz yer-
leşme olurken tekniğine uygun, 
insani gereksinimleri ve haya-
tı önemseyen yapılaşmalarda 
maalesef olamamıştır. Bunun 
neticesinde de sağlıksız yaşam 
çevreler ve sağlıksız yaşam alan-
ları olmuştur. Bizleri biz yapan 
çok derin ve geniş kültürümüze 
bu yapılaşmalar yapılırken sahip 
çıkılmamıştır.

80’li yıllarda betonlaşma arttı

1980 yılından sonra özel girişim-
ciler artmış ve belirli gündem-
deki kurallar yapılaşması hâkim 
olmaya başlamıştır. Özel serma-
ye ve yatırımcıların dünyadaki 
görsellikleri örnek alarak yeni 
konut alanları, iş merkezleri, 
alışveriş merkezleri ve çok yük-
sek binalar kentlerde oluşmaya 
başlamıştır. Bu süreç ile birlikte 
şehirler arasındaki kültür farklı-
lıkları ortadan kalkmış, düzen-
siz kimliksiz yapıların oluşduğu 
kentler hâkim olmuştur. Bu sa-
yede göçle kente gelenler ken-
di kültürlerini koruyamamıştır. 
Cumhuriyetin ilk 10 yılı içinde 
yapılan yapılar dışında teki ör-
nekler hariç akıllarda kalacak 
çok az yapı yapılmıştır. Dönem 
dönem yaşadığımız bu coğraf-
yada önemli depremler olmuş-
tur. Bu yoğun şehirleşmenin ve 
binaların olmadığı dönemlerde 
bile oluşan depremler sonu-
cunda birçok insanımız hayatını 
kaybederken, binalarda ciddi 
hasarlar meydana gelmiştir.

Kentsel dönüşüm hemen, şimdi!

Aradan geçen 100 yıl sonra gös-
terdi ki en son Marmara böl-
gesinde ciddi hasar ve göçük-
ler olmuştur. Deprem sonrası 
yapılan incelemeler gösterdi 
ki mevcut yapı stopumuz ola-
bilecek bu doğal afetlere kar-
şı dayanıklı değildir. Geçen bu 
100 yıllık süreçte, doğru düzgün 
planlamaların yapılmaması, olu-
şan çarpık kentleşme ve insan 
hayatını tehlikeye sokan biçimi-
nin ortaya çıkmasına sebep ol-
muştur. Bu nedenle 6306 sayılı 
yasanın, terörden sonra Türkiye 
için en önemli yasadır. Bahset-
tiğimiz tüm bu unsurları içine 
alan yeni düzenlemelere ihtiyaç 
var ki, bu yasa buna çok büyük 
bir imkan ve olanak sağlamak-
tadır.  Peki, nedir bu 6306 sayılı 
yasa? 30.05.2012 tarihinde yü-
rürlüğe giren 6306 sayılı “Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüş-
türülmesi Hakkında Kanun”, 
afet riski altındaki alanlar ile bu 
alanlar dışındaki riskli yapıların 
bulunduğu arsa ve arazilerde; 
fen, sanat, norm standartlarına 
uygun sağlıklı ve güvenli yaşama 
çevrelerini teşkil etmek üzere; 
iyileştirme, tavsife ve yenileme-
lere dair çalışmaları yapmak için 
çıkarılmış yasadır. Kentsel dönü-
şüm yasası olarak da bilinen bu 
yasanın en önemli özelliği; tapu-
su olan veya olmayan hak sahip-
lerinin haklarının korunması ve 
mağdur edilmemesidir. 

Can güvenliğimiz sağlanırken, 
çarpık kentleşmenin önüne ge-
çilecek!

Anayasa’nın 23. maddesine 
göre devlet, sağlıklı ve düzenli 
kentleşmeyi gerçekleştirmek, 
vatandaşın can ve mal güvenliği-
ni sağlamak zorundadır. Bilindiği 
üzere ülkemizin büyük bir kısmı 
başta deprem olmak üzere ta-
bii afet riski altındadır. Mevcut 
binaların büyük bir kısmı doğal 
afetlere dayanıklı olmadıkları 
için orta şiddetli bir depremde 
bile hasar görüp binlerce vatan-
daşımız hayatını yitirebilmek-
tedir. Yaşamımızı, geleceğimizi 
olumsuz etkileyen bu çarpık ve 
kuralsız yapılaşma nedeniyle çı-
karılan kentsel dönüşüm yasası, 
olumsuz yapılaşmanın ve kent-
leşmenin daha sağlıklı yaşam ve 
sosyal donatı alanlarının oluştu-
rulmasına, huzurlu, güvenli, kül-
türüne sahip, manevi değerlerin 
geri kazanılmasına, zayıflayan 
beşeri ilişkililerin güçlendirilme-
sine, milli mimarinin oluşturul-
masına ve öne alınmasına, ye-
raltı yerüstü doğal zenginliklerin 
korunup değerlendirilmesine, 
tarihi zenginliklerin korunması-
na, bizi biz yapan değerlerimizin 
korunmasına, enerji verimliliği-
ni ve yenilebilir enerjiyi çevresel 
etki-faktörleri dikkate alınması-
nı sağlayan çalışmalara olanak 
sağlamaktadır.  
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Kentsel dönüşümün avantajları 
bilinmiyor

Kentsel dönüşümün hem vatan-
daş hem de idari birimler tara-
fından bazı avantajları bulun-
maktadır. Bunu iki başlık altında 
toplamak gerekirse;

a) Vatandaşa getirdiği avantaj-
lar;

 Sahibi olduğu taşınmaz ile ilgili 
Risk Analiz Raporu onaylanmış 
olması  ve tapuya tescili olması 
durumunda ,her vatandaş bu 
yasa kapsamında; veraset ve 
intikal harcından, damga ver-
gisinden, belediye harçlarının 
bir bölümünden ve noter harç-
larından muaf olabileceklerdir. 
Riskli binalarda 18 aya kadar 
riskli alanlarda ise 36 aya kadar 
devletten kira yardımı alabilirler. 
Vatandaşımız eğer ister ise dev-
letin kredi faizi desteği verdiği 
2 yıl ana para ödemesiz 10 yıl 
geri ödemeli yapım kredisinden 
faydalanarak, “binasını yenile-
yebilir” dolayısı ile sahip olduğu 
dairenin metre karesi de ufal-
mamış olacaktır. Maliki olduğu 
taşınmazla ilgili, müteahhitle 
kat karşılığı anlaşma yapmadan, 
yürürlükteki imar mevzuatına 
göre binalarını yeniden yapma 
hakkına sahip olabileceklerdir. 
Böylece taşınmazın değeri daha 
fazla değer kazanmış olacak ve 
vatandaşımız kazançlı olacak-
tır. Bu haklar, çok bağımsız bö-
lümlü binalar için de geçerlidir. 
Örneğin; 10 daireli bir binadaki 
hak sahipleri bu avantajlardan 
faydalanarak, dairelerinin alanı 
küçülmeden binalarını yenile-
yebilirler. Kentsel dönüşümün 
önemli avantajlarından biri de; 
eskiden, bir apartmanda hak sa-
hiplerinden birinin muvafakati 
olmadan bina ile ilgili uygulama 

yapılamaz iken, bu yasa ile hak 
sahiplerinin 2/3 çoğunluğu ile 
karar alınarak uygulama yapma 
imkanı sağlanmıştır. 

b) İlgili idarelere getirdiği avan-
tajlar;  

Bu yasa kapsamında bakanlık ve 
ilgili idareler, belediyeler sınır-
ları dahilinde, doğal afetler ve 
depremler nedeni ile, insan ha-
yatını tehlikeye sokacak bina ve 
riskli alanları, sağlıklı ve güvenli 
yaşam alanlarına dönüştürme 
imkanına sahip olabilecektir. 
Türkiye, özellikle 60’lı yıllardan 
sonra, betonarmeleşme hare-
ketlerinin ve kentlere göçün 
hızlı olması nedeniyle, sağlıklı 
bir kentleşme sağlayamamıştır. 
Aynı zamanda, yapılan binalar 
da gerekli standartlarda yapıl-
mamıştır. Özellikle 1999 Mar-
mara depremi, bize binaların 
olası bir deprem durumunda in-
san hayatı için ne kadar tehlikeli 
olduğunu gösterdi. Çarpık kent-
leşme sonucunda da sağlıklı ve 
güvenli bir yaşam çevreleri olu-
şamamıştır. İşte bu sebeplerden 
dolayıdır ki bu yasa çerçeve-
sinde çarpık bir kentleşmeden 

daha düzenli, sağlıklı, güvenli, 
kentleşmeyi sağlama imkanı 
doğmuştur. Mülkiyet hakkını, 
rıza ve muvafakati ön planda 
tutan, yeraltı yerüstü doğal kay-
naklarının korunmasını, manevi 
değerlerimizi ve beşeri ilişkileri 
güçlendiren, enerji verimliliğini 
ve yenilebilir enerjiyi, mahalle 
kültürünü, milli mimariyi, tarihi 
zenginliklerimizi, sosyal dona-
tı alanlarını ve ihtiyaçlarını ön 
planda tutan, dikey mimariden 
daha ziyade Sayın Cumhurbaş-
kanımızın da ifade ettiği gibi 
yatay mimariyi ön planda tutan 
kentsel dönüşüm çalışmaları 
yapma imkanı olacaktır. Hat-
ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
imar uygulama plan onaylarını 
idarelere de vermektedir ki, bu 
süreci kısaltan bir etkendir. 

Kentsel dönüşüm yaparken İs-
tanbul’un siluetini bozmayalım

Kentsel dönüşümün içeriğinde 
bulunan önemli kriterler dikka-
te alınmadığı gibi, Türk toplum 
yapısına ve yaşam şekline uyma-
yan dikey yapılaşma, maalesef 
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İstanbul’un siluetini bozmakta-
dır. Dikey yaşam yapılaşması, 
bu toplumun yaşam şeklinin ve 
bizleri biz yapan değerlerimizin 
temeline konan dinamit gibidir. 
Bizler komşusu açken tok yata-
mayan, aynı kültür ve inançtan 
gelen bir milletiz. Bizler birbiri-
mizle iletişimde olan, paylaşım-
cı, derdimizi, sevincimizi, duygu-
larımızı paylaşan bir toplumuz. 
Maalesef bu dikey yapılaşma 
nedeniyle bu değerlerimizden 
uzaklaşarak robotik bir insan ve 
robotik bir yaşam şekline dönü-
yoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 
sık sık dikey mimariden yatay 
mimariye geçmemizin daha uy-
gun olacağını söylemektedir ki 
ben de yüzde yüz katılıyorum. 
Bilinçsizce özümüzü ve değerle-
rimizi,  bizi biz yapan unsurları-
mızı dikkate almadan planlama 
ve imar uygulamaları yapıldığı 
için güzel İstanbul’un silueti bo-
zulmaktadır. Bazı yerlerde, şeh-
rin içlerine giren hava kanalları 
kapanmış durumdadır. Örneğin; 
Çok eskiden insanlar ciğer ra-
hatsızlıklarına şifa bulmak için 
İçerenköy - Kayışdağı bölgesine 
şifa bulmaya giderlerdi. O güzer-
gahtan gelen hava ve rüzgar akı-
mı rahatsızlıklara iyi geldiği bilin-
mekteydi. Bugün maalesef Çin 

Seddi gibi insanın üzerine baskı 
yapan, merkezlere hava akımını 
engelleyen siluetler oluşmuştur. 
Ayrıca tarihi dokuyu ve çevre-
yi bozan bir yapılaşma ile karşı 
karşıya kalmış durumdayız. 

Türk mimari değerlerini gözden 
kaçırmayalım 

Bu yasa sayesindeki tüm şehir-
lerimiz yasadan planlama imkâ-
nı sağlanmaktadır. Kamuoyunun 
bildiği şekli ile kentsel dönüşüm 
yasası içeriğinde bulunduran şu 
unsurları çarpık kentleşmeden 
daha düzenli, planlı ve vizyo-
ner bir kentleşmeye dönüşümü, 
yeraltı yerüstü kaynaklarının 
verimli kullanılmasını, mahalle 
kültürünün geri kazanılmasına 
imkân sağlayan, yenilenebilir 
enerjiyi ve çevresel faktörleri ön 
plana alan, sağlıksız yaşam alan-

larından daha sağlıklı yaşam 
alanlarına dönüşüm sağlayan, 
yeraltı yeryüzü tarihi eserlerimi-
zin gün yüzüne çıkarılmasına ve 
korunmasına olanak sağlayan 
ekonomik ömrünü yitirmiş ve 
can kaybına neden olabilecek 
binaların, doğal afetlere daya-
nıklı binalara dönüşümü sağla-
yan, kriterler baz alınarak çok 
acil bir şekilde dönüşüme ge-
çilmesi gerekmektedir. Tüm bu 
dönüşümleri yaparken Türk mi-
mari karakterini baz alan yenile-
meler yapılmalıdır. Türk dünyası 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği 
den bu hassasiyetle bu konuyu 
yaşamakta ve gelecek nesillere 
özüne uygun, kimlikli, kültür ve 
ananesine uygun yerleşim yer-
leri ve alanlarının yapılmasını 
öngörmektedir. Bugün çok kent-
li binaların yapılmaması üzerine 
çok tartışmalar yapılmış, ancak 
nerelere yapılıp, nerelere yapıl-
maması üzerine bir tartışma ve 
karar alınamamıştır. Kentlerin 
gelişimi, sosyal ve kültürel yapı 
içinde ele alınmalıdır. Toplumun 
ihtiyaçlarına cevap vermek, çev-
reyi ilgilendiren soruları izlemek, 
gelecek tehditler sezmek yeni 
teknolojileri izlemek gerekmek-
tedir. Tüm kriterler doğrultu-
sunda Türkiye’de acilen mevcut 
yapı stokunun 7.500.000 adedin 
yasanın özüne dikkat ederek 
mülkiyet hakkını ön plana alan 
bir dönüşümün gerçekleşmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 
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1.LALE (Tulipa sp.)

Lale ortalama 25-30 cm boyu 
olan çok yıllık soğanlı bir bitki 
türüdür. Yaprakları uzun ve mız-
raksı, çiçekler 6 taç yapraklıdır. 
Cinsine göre nisan, mayıs ve ha-
ziran aylarında ortalama 1- 1,5 
ay çiçekli kalacak şekilde açarlar.

Renk skalası oldukça geniştir sık 
görülen renkleri;  kırmızı, beyaz, 
pembe, sarı ve mordur.

Sonbaharda çiçeği dökülen so-
ğanlar topraktan alınarak sıcak 
ve korunaklı bir bölgede sakla-
nır. İlkbahar geldiğinde ise lale 
soğanları toprak yüzeyine yakın 
olacak şekilde tekrar dikilirler.

Ülkemizde Konya, Adana, Mersin başta olmak üzere birçok ilinde ye-
tiştiriciliği yapılmaktadır.
Lâle, o kadar millî bir çiçek olmuştur ki, tarihimizde Yahya Kemal’in 
tabiriyle “Lâle Devri” diye anılan bir devir bile vardır. Bu devirde lale 
yetiştiriciliği oldukça yaygındır ve lale üzerine sanat eserleri, şiirler, 
eğlenceler düzenlenmiştir.

Osmanlı Döneminde kıyafetlerde, takılarda, mimari yapılarda ve sa-
nat eserlerinde lalenin etkisi yadsınamaz. Ayrıca tasavvuf sanatımız-
da da lale oldukça büyük bir yer kaplamaktadır.

2. LALE DEVRİ

“Lâle Devri bir tutku devridir, lâleye ve yaşamaya, yeniliğe, şiire, 
müziğe, güzelliğe topluca yeryüzü nimetlerine duyulan tutku, yara-
tıcılığın, üretmenin vazgeçilmezi tutku, aşkın uzantısı tutku… En elle 
tutulur yansımasını lâlede bulduğundandır ki: “Lâle Devri” Tutkunun 
yönlendirdiği her şey gibi aşırılığa açık, heyecan verici ve şaşırtıcı-
dır.”1

1 Gül İrepoğlu, Lâle: Doğada, Tarihte, Sanatta (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012), 55.

Murat SARAÇYAKUPOĞLU
İnşaat Mühendisi / TDMMB Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı 

BİR DEVRE İSMİNİ VEREN TÜRK GÜLÜ LALE
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1718 yılında Sadrazam Nevşe-
hirli Damad İbrâhim Paşa’nın 
(ö. 1730) sadrazamlık görevine 
getirilmesiyle Avusturya ile Os-
manlılar arasında uzun zaman-
dan beri devam eden savaşı 
sona erdiren Pasarofça Antlaş-
ması imzalandı. Osmanlılar, bu 
antlaşma ile kısa bir süre de olsa 
barış dönemine girdiler. Lâle 
Devri (1718-1730) olarak adlan-
dırılan bu dönem, daha çok zevk 
ve eğlence hayatı yönünden 
şöhret bulmuş olmakla beraber, 
birçok ilmî ve kültürel faâliyetin 
gerçekleştirildiği Osmanlı tari-
hinin önemli bir dönüm nokta-
sıdır.

ilme ve edebiyata önem veril-
mesi, devrin âlim, şair ve sanat-
kârlarının gözetilmesi sayesinde 
zamanının edebiyatına altın bir 
devir yaşatmıştır. Nâbi ve Ne-
dim gibi şairler; Levnî gibi res-
samlar; Ebubekir Ağa ve Tanbu-
ri Mustafa Çavuş gibi bestekâr-
lar; Nâimâ gibi tarihçiler yetiş-
miştir.

İlk Türk matbaasının kurulma-
sı sayesinde sistemli ve devlet 
eliyle yürütülen bir tercüme 
hareketi başlamıştır. İnsanlar 
okumaya, fikirler üretmeye, Av-
rupa’yı merak etmeye başladı. 

Budevirde mühendishane ku-
ruldu. Dış ticaret arttı. 

Aynı zamanda lâle merakı tüm 
memleketi sardı. Osmanlı zev-
ki en rafine hâline bu devirde 
geldi. Şimdi bile Osmanlı usulü 
bir dekor kullanılmak gerekti-
ğinde, bu devre ait çizgiler ter-
cih edilmektedir. Eski Çırağan 
Sarayı, Üsküdar Yeni Valide Câ-
mii ve Sultan Ahmed Çeşme-
si bu zevkin en güzel örneklerin-
dendir.

Dönem aynı zamanda İstan-
bul’un güzelleşmesi ile de bilinir.

1.1 Lale Eğlenceleri (Lale Çırağanı)

Lale çırağanının nasıl yapıldığı konusuna geçmeden önce çırağan 
tabirinin ne demek olduğu ve onun nasıl kullanıldığını açıklamak 
faydalı olacaktır. Çırâğân veya Çereğân, lamba, ocak, kandil anlam-
larına gelen çerâğ kelimesinden türemiş farsça bir kelime olup ay-
dınlatma, süsleme, şenlik, kandil bezemeleri; meşale ve kandillerle 
yapılan süsleme, muharebelerde alınan galibiyetler, cülûs törenleri 
ve hükümdar çocuklarının doğumları, düğün nedeniyle şehri donat-
ma anlamlarına gelmektedir.2

2  Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî (İstanbul: Çağrı Yayınları, 2004), 225; 

Çırağan Sarayı 

Sultan Ahmed Çeşmesi                        

Sultan Ahmed Çeşmesi                        
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Kısaca farklı kutlamalar için dü-
zenlenen ve mekânsal olarak 
şehrin bir bölümü veya tamamı-
nı kapsayan ve halka açık olan 
eğlencelerdir. Lale Eğlenceleri-
nin Sadrazam Damad İbrahim 
Paşa tarafından icat edildiği dü-
şünülmektedir.

Lale Eğlencelerinin elitlere özgü 
bir eğlence olduğu ve lale bah-
çelerinde yapıldığı bu bahçele-
rin Topkapı Sarayı, İbrahim Han-
zâdeler Yalısı, Beşiktaş Yalısı, 
Ferahabad ve Kethüda Mehmed 
Paşa’nın (ö. 1730) yalısı ve Kap-
tan-ı derya Mustafa Paşa’nın (ö. 
1730) Vefa Bahçesi olduğu bilin-
mektedir.

Yapılan ince hesaplarla Lale 
Eğlencelerinin günleri görevli 
kişilerce lalelerin açıldıkları ve 
beklenen görsel etkiye sahip ol-
dukları zaman da belirlenirdi.

Lale Eğlenceleri en erken 29 
mart ve en geç 29 mayıs günle-
rinde yapılırdı. Eğlencelerin gün 
içinde hangi saatlerde yapıldı-
ğına dair bilgi mevcut değildir 
ancak gece eğlencelerinin de ol-
duğu bilinmektedir. Eğlencenin 
süresi 10 gün ile 1 gün arasında 
değişmekteydi.

Eğlenceler için hazırlık lale so-
ğanlarının dikimi ile başlardı. 

Laleler bahçelerde olduğu gibi 
soğanına yakın bir yerden kesi-
lerek bugün vazo diyebileceği-
miz renkli üzeri mücevher taşlar 
ile süslü cam şişelere koyularak 
da sergilenirdi.

Laleler mum ve kandillerle bir-
likte bir kompozisyon oluşturur-
ken onlara kanarya kuşlarının 
olduğu kafesler de eşlik etmek-
teydi.

Mehmet Zeki Pakalın, “Çerağ,” Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü
(Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1971), 1:351.

Aydınlatılan vazolardaki laleler, 
müzik, şiir ve sohbetle herkesin 
memnun edildiği eğlencenin so-
nunda, iştirak edenlere hediye 
edilirdi.

2.2  Tasavvufta Lale
Aşkımdan pürsafâyımdır sanır-
sın belki bu demler…
Aşkın neşvesi olmaz
Lâle; Eğlâl
Leylî; Leylâ olmadan Ey güzel…

Kelime olarak ele alındığında 
Arapça “Allah” lafzına ait harf-
leri taşıyan “Lale”, tasavvufta 
Allah’ın birliğini temsil ediyor. 
Harfi manası da Osmanlı bayrak 
ve sancağının sembolü olan ‘hi-
lal’e de ulaşıyor.

Türkler en sevdiği çiçeklerden 
biri olan ‘Lale’yi, sadece yetişti-
rilmekle kalmamış, mimariden 
edebiyata çiniden kumaşa ka-
dar birçok ürünü lale desenle-
riyle bezemiştir. Lale bahçeleri 
anlamına gelen “Lalezarlar”, 
saray ve konakların en itinalı ve 
en gözde yerleri olurken, lale 
için yazılan şiir ve nesirler “Lale-
name” denilen risalelerde top-
lanarak, Türk Edebiyatı’nda da 
pek çok yönüyle işlenmiştir.

Lale Osmanlı Döneminde gerek 
şekli gerekse anlamı ile oldukça 
ilgi görmüştür.

Dönem şairlerince rengi ve şek-
li açısından sevgilinin yüzüne, 
yanağına, dudağına benzetilen 
‘Lale’, yine rengi dolayısıyla aşı-
ğın yanağına ve içindeki tomur-
cuklarıyla da aşığın gönlündeki 
yaraları temsil etmektedir.

Tasavvuf düşüncesinde ise; La-
le’nin renkli yapraklarının yu-
karıya doğru olması halinin, bir 
dervişin dua edişindeki edayı 
andırdığı kabul edilmektedir.

Lalenin içi kömür gibidir ancak 
dıştan görünmez. Dışı ise içi-
nin tam tersine parlak, canlı ve 
ruha sükunet verici bir görünü-
me sahiptir. Tasavvufta onun bu 
hali, bağrı yanık bir dervişin, te-
bessüm eden nur haleli yüzüne 
benzetilmektedir.

Anadolu’da laleyi şiirlerinde 
kullanan ilk şair, ünlü düşünür 
Mevlânâ olmuştur ve 1200’lü 
yılların ortalarında: “Ey lale, gel 
de şen yanağımdan renk al” de-
miştir.

3. LALENİN HOLLANDA’YA 
       TAŞINMASI

Kanuni Sultan Süleyman Döne-
minde, lale bahçelerinin güzel-
liğinden etkilenen Avusturya 
elçisi Busbecq ile Lale’nin Ana-
dolu’dan ilk yolculuğu Viyana’ya 
olmuş ve Avrupalılar yeni tanış-
tıkları bu bitkiye, Osmanlıların 
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başlarına sardıkları tülbente atıf 
yaparak ‘sarık biçimindeki çiçek’ 
anlamında “Tulipe” adını ver-
mişlerdir.

Oradan Hollanda’ya ve ardından 
Kanada’nın başkenti Ottowa’ya 
geçmesiyle Lale, tüm dünyada 
tanınır hale gelmiştir.

Anadolu topraklarından 100 yıl 
önce Avrupa’ya götürülen lale, 
bugün en çok Hollanda’da yetiş-
tirilmektedir.

Hatta rüzgar değirmenleri ve 
tahta ayakkabılardan sonra Hol-
landa’nın üçüncü simgesi haline 
gelen laleler, ülke topraklarının 
yaklaşık dörtte birinde yer al-
makta ve yılda 6 milyar adet lale 
soğanı üretilerek bütün dünyaya 
satılmaktadır. En önemli ihraç 
ürünü olan bu çiçekle, ülkenin 
ekonomik gelişmine büyük katkı 
sağlamaktadır.

4. LALENİN ÜLKEMİZE 
        DÖNÜŞÜ

Lale Osmanlı Dönemi eserlerin-
de yer aldığı şekliyle çok beğe-
nilmesi ve benimsenmesine rağ-
men son yıllara kadar ülkemizde 
eskisi gibi rağbet görmemekte, 
eskisi kadar sık kullanılmamak-
taydı. Sahip olduğumuz kültürel 
değerlere karşı bilincimizin ve 
dünya çapında lalenin etkisinin 
artması sayesinde son yıllarda 
ülkemizde tekrar etkin bir pey-
zaj elemanı olarak kullanılmaya 
başlanmıştır.

Günümüzde lale sadece peyzaj 
alanında bahçe düzenlemelerin-
de kullanılmayıp eskiden olduğu 
gibi her alanda kullanılmaktadır. 
Ülkemizin tanıtımında yer alan 
tüm çalışmalarda da oldukça 
sık bir şekilde kullanılmaya baş-
lanmıştır, örneğin; Türkiye’nin 
EURO 2016 Avrupa Futbol Şam-
piyonası adaylık logosu olarak 
seçilen tasarımda da yer alan 
logo, maçların yapılması planla-

nan sekiz kenti simgeleyen sekiz 
ayrı renkten oluşan lale figürü-
nün içindeki futbol topundan 
oluşmaktadır.

Lale üretimi Ülkemizde son beş 
yılda yüzde 74,1 artmıştır. Baş-
ta Konya olmak üzere birçok 
ilimizde lale yetiştiriciliği yapıl-
maktadır. Son beş yılda üretilen 
toplam 180 milyon 926 bin 882 
adet lale üretilmiştir. Lale yetiş-
tiriciliğinde ki bu artış lalenin 
peyzajımıza tekrar kazandırıl-
ması sayesinde gerçekleşmiş ve 
en çok belediyeler bu artışı des-
teklemiştir.

4.1 Lale Festivali

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
tarafından bu yıl on üçüncüsü 
düzenlenecek olan lale festi-
vali lalenin tekrar kültürümüze 
ve peyzajımıza kazanılmasında 
önemli rol oynamıştır.

Festival lalelerin çiçek açtığı dö-
nemleri kapsamakta ve nisan – 
mayıs aylarında yapılmaktadır. 

Sadece park ve bahçeleri değil 
halkın katılımı ile evlerin camla-
rının, balkonlarının da lale festi-
vali boyunca lalelerle bezenmiş 
olması amaçlanmaktadır.

Festival Emirgan Korusu ve Göz-
tepe 60. Yıl parkı başta olmak 
üzere İstanbul’ un çeşitli yerle-
rinde etkisini göstermektedir. 
Dünyanın en büyük lale halısı bu 
yıl dördüncü kez Sultan Ahmet 
Meydanı’ nda sergilenecektir.
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Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği Türkiye Cum-
huriyeti hudutları içerisinde 
meslek icra eden mühendis ve 
mimarlar arasındaki dayanış-
mayı ve mesleki gelişmeyi sağ-
lamak için yola çıkmış ancak yol 
üzerinde amacını yükselterek 
bütün Türk Dünyası mühendis 
ve mimarlarının kültürel müş-
tereklerini önceleyen yüksek bir 
hedefe yönelmiş canlı, dinamik 
ve genç bir kuruluş.
Tarihte aynı kültürü yaşamış 
Türk toplulukları 17 ve 18 . yüz-
yıllarda yaşanan sanayii devrim-
lerinden sonra sanayii devrinin 
şartları ile kültürlerin den yavaş 

yavaş uzaklaşmış ve hatta siya-
sal şartlar sebebi ile de adeta 
100 yıla yakın bir zamanı kendi 
dünyalarında yaşayarak geçir-
mek zorunda kalmışlardır.

Tarım ve ziyadesi ile tarım dayalı 
ticaret üzerine kurulu bir ekono-
mik hayat ile Türk ve Ìslam kül-
türü üzerine kurulu yönetim an-
layışından uzaklaşılması şehir-
leşmeden, ulaşıma, üretimden 
tüketime yaşamın her alanında 
yeni ihtiyaçları insanların önü-
ne koymuş, yenilik ve çağdaşlık 
diye sunulan her şey Avrupalılık 
özentisi ile orta Asya Türk kültü-
rünün üzerine örtülmüştür.

Ayrı ayrı sınırlar içerisinde ya-
şayan ve ortak kültürlerinden 
uzaklaşan Türk topluluklarının 
müşterekleri bu kez mutsuzluk 
olmuş ve bunun idrakine varan 
Türk devletleri siyasi idareleri 
dev kültürün üzerindeki örtüyü 
kaldırmak için tekrar biraraya 
gelerek TÜRKPA Türk Dili Ko-
nuşan Ülkeler Parlamenterler 
Asamblesi,TÜRKSOY Uluslara-
rası Türk Kültürü Teşkilatı,Türk 
Keneşi Türk Üniversiteler Birliği, 
TDBB Türk Dünyası Belediye-
ler Birliği gibi kuruluşlara hayat 
vermişler ve görevler yüklemiş-
lerdir.

Ali Etem YILDIRIM
Meslekte Birlik Grubu  Yüksek İstişare Kurulu Başkanı

MESLEKTE BİRLİK OLMAK
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Bu süreçte Türk kültürünün ve 
eserlerinin tanınmasında ve 
yaşatılmasında sorumluluk du-
yan Türk Dünyası Mühendisler 
ve Mimarlar Birliği tertip ettiği 
kurultaylar, olimpiyatlar, toplan-
tılar, konferanslar, geziler ve tar-
tışma proğramları ile büyük bir 
eksiğin tamamlanmasına katkı 
sunmaktadır.

Bilinmelidir ve ortaya konmalı-
dır ki, Türk devletleri arasındaki 
münasebet, tarihi İpek Yolu gü-
zergahında olmaktan ibaret de-
ğildir. Görülmüştür ki, konjonk-
türel dünya şartlarına rağmen 
yaşam biçimleri, vatan tutkuları 
ve sosyal yaşamlarındaki ben-
zerlik ve hatta aynılık erozyona 
uğramadan kendini muhafaza 
etmektedir. Bu süreçte tüm Türk 
toplumları, tarihlerine bakan 

atalarından feyz alan Türk mühendis ve mimarlarından özellikle şe-
hirleşme ve yapılaşma anlamında önemli hizmetler beklemektedir. 
Parçalanmış kültürün parçalarını toplamaya ve bir araya getirerek 
aslına dönmeyi amaçlayan bu çalışmanın bir yerinde olmak tüm 
Türk mühendis ve mimarlarının bir sorumluluğudur.

Tarih bize göstermiştir ki, kültürlerini ve ortak değerlerini muhafaza 
edemeyen toplumlar önce topraklarını sonra istiklallerini kaybet-
mişler ve bunları muhafaza edebilen toplumlar tarafından asimile 
edilmişlerdir.

Tarihin özellikle 20.yüzyılın Türkler’in önüne koyduğu her türlü zor-
luğa ve hatta zorlamalara rağmen kaybedilmeyen değerlerin bu gün 
tekrar toplumların özenilir ve özlenir kavramları olması yaşanılan 
vakur geçmişin nişanesi değilde nedir.

Bu vakarlı ve asil maddi ve manevi değerleri bugünden yarına ak-
tarmak adına yapılmakta olan tüm çalışmaları ve çalışanlarını tarih 
elbette kaydedecek ve bu şerefli geçmişde onlarada bir sahife ayı-
racaktır.

Genel Başkanından bütün üyelerine kadar, ülkemizin en uzak ilinde 
bu ülkü ve heyecanla çalışmalarına şahitlik ettiğim tüm mühendis 
ve mimarlarımızı minnetle anıyor, bu sevda’nın bir yolcusu olarak 
hepsine bu şerefli yolculukta başarılar diliyorum.
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Uzaklarda azap çeken kardeşim
Lale gibi solup çöken kardeşim

Kuşatılmış zalim düşman içinde
Sel gibi gözyaşı döken kardeşim

Ufkuna karanlık çöken kardeşim
Ömür boyu cefa çeken kardeşim

Diri diri derinizi yüzerler
Ağır işkenceden bıkan kardeşim

Anamız değil miydi altın Altay 
Oynaşır dururduk iki vahşi tay
Onun kucağında, yaylalarında

Aydınlık yüzümüz sanki dolunay

Boyalı altın aşık atmadık mı?
Bir döşekte tepişip yatmadık mı?

Altay adlı anamızın sütünden,
Birlikte emip birlikte tatmadık mı?

 
Dağların bağrından billur pınarlar

Şırıl şırıl bizim için akarlar
Sularından kuşlar, koyunlar içer 

İstesek hazırdı Burak’la tulpar.

Altayların altın suyundan içtin 
Zamanla bir yiğit parsa dönüştün

Akdeniz’le Karadeniz ardına
Kardeşini burada bırakıp göçtün

Ben kaldım burada yavru kuş gibi
Sanki kanadından vurulmuş gibi
Yol gösteren, kanat geren kalmadı
Avcılar peşimde kor ateş gibi

Yavru yüreğime bir ok saplandı
Yanım yörem al kanımla sulandı
Kalmışım burada halsiz mecalsiz
Atıldım zindana kapı kapandı

Görmüyorum artık kırı obayı
Gündüz günü, gece gümüşten ayı
Kundaklayıp has ipeğe sarardı
Esirgeyen altın anam Altay’ı

Ayrıldık mı kuzu gibi sürüden
Yağmur gibi yağan oktan, çeriden
Pars yüreği Er Türkümün yüreği
Korkar olduk şimdi cinden periden

Hürriyete âşık olan Türk hani
Gerçekten hasta mı dondu mu kanı
İçindeki harlı ateş söndü mü
Kim söndürür o ebedî volkanı

Sen orada, ben burada uzakta
Kaygıdan kan kusar olduk tuzakta
Layık mı kul olmak yekin gidelim
Ata mirasımız o altın tahta 

1893 yılında kuzey Kazakistanın Petropavlovsk bölgesinde dünyaya gelen Kazak ede-
biyatçısı, gazeteci, pedagog ve Türkolog olan Mağcan Cumabayın Türkiye Türklerinin 
gönlünde özel bir yeri ve önemi vardır. 11 Şubat 1938 tarihinde inandığı değerlerden 
taviz vermediği için kurşuna dizilerek öldürülen Mağcan Cumabay, Uzaktaki Kardeşime 
adlı şiiriyle Anadoluda kurtuluş savaşı veren Türkiye Türklerine mücadele azmi vermiştir. 
Onun bu asil davranışı Türk Dünyasını ne kadar yürekten takip ettiğinin de bir işaretidir.

UZAKTAKİ KARDEŞİME
“ Bu şiir, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşına 
atfen, Büyük şair Mağcan Cumabay 
tarafından  Kazakistan’da 1918-1919 
kışında yazılmıştır.” 

MAĞCAN CUMABAY


