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Moldova’nın Başkenti Kişinev’de 16-17 Kasım 2018 Tarihleri
Arasında Moldova Teknik Üniversitesi Evsahipliğinde
Sekizincisi Düzenlenen Avrasya Mühendislik, Mimarlık
ve Tasarım Üniversiteleri Proje Festivallerinde Bilim
Kurulunun Oybirliği Kararları İle Asrın Mega Projesi İstanbul
Havalimanı’na Avrasya Mimarlık Özel Ödülü Tevdi Edilmiştir.
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Türk Dünyasını muasır medeniyetler liderliğine taşımanın sorumluluğu olarak; Türk âleminin manevi zenginliğini, ortak
değerlerini, dilini, edebiyatını,
tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma yolunda
herkesten daha fazla çaba göstermiş, geçmişimizin izlerini ve
kimliğimizi yansıtan yeni eserler de projelendirmiştir. Hülasası Türk – İslam Dünyasının
hizmetkârları olmuş, olmaya
da devam edecektir.

2019 TÜRK DÜNYASI DİRİLİŞ YILI
Mücahit DEMİRTAŞ

TDMMB Genel Başkanı
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı

M

ühendislik alanında baş
döndürücü gelişmelere
bağlı olarak zamanın ve mesafelerin kısaldığı, süratin arttığı
dünyamızda bu gelişmelerin
sadece devlet kurumlarının
denetimi altında olduğunu
ifade etmek bizleri yanıltır. Bu
alandaki gelişmelere bağlı olarak, kurdukları ağlar aracılığıyla
uluslararası ilişkilerde görünür
olmaya ve etkinlikleri de giderek artan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), geleneksel devlet
anlayışının değiştiği, devletle-
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rin ulaşamadığı noktalara ulaşmakta ve etkinlik göstermektedirler.

Bu bağlamda; gücünü Yüce
Türk milletinden alan ve tarihi
geçmişi ile büyük sorumluluk
üslenerek Kaşkar’dan Endülüs’e kadar büyük bir coğrafyada “Dilde, Fikirde ve İşte Birlik”
şiarıyla yoluna devam eden
Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliği de kamu diplomasi çalışmalarında devletimizin ve bu coğrafyada ki Türk

devletlerinin en önemli partneri olmayı başarmıştır.
Bugüne kadar birçok ulusal ve
uluslararası sempozyum, toplantı, şehrengiz ve kurultay
gerçekleştirmiştir. Birliğimiz,
düzenlediği faaliyetlerle ve 36
ülkedeki temsilcilikleri ile birlikte bugün “Kuruluştan Kurultaylara” sloganı ile Türk Dünyası Kurultaylarını toplayacak
en üst sivil toplum seviyesine
ulaşmış bulunmanın haklı gururunu da yaşamaktadır.

Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliğince etkin bir
kamu diplomasi yaratılması
için, mühendislik alanlarından
sadece şehircilik alanında değil
Elektrik Elektronik, Ziraat, Matematik, Meteoroloji, Matematik gibi birçok mühendislik
alanlarında çalışmalar yapmak,
farklı STK’lar ile somut işbirliği
alanları yaratarak Türk Dünyasında var olan etkinliğini arttırmak çabası içerisindedir.
21. yüzyılı yaşadığımız bu
dünyada bütün mühendislik
alanlarında meydana gelen
değişimleri yakından izlemek,
değerlendirmek ve onlardan
sonuç çıkararak insanlığın geleceğine yön verecek şekilde
şekillendirmek Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin görevidir.
Bu çalışmalar gerçekleştirilirken Türk Dünyası Mühendisler
ve Mimarlar Birliği ilgi alanları
içerisinde olan her türlü faaliyetin karar verme süreçlerine
dâhil olma, bu kararları etkileme ve yönlendirme faaliyetlerini de aktif olarak sürdürmektedir.

Bu kapsamda; Türk Dünyasında
birlik ve beraberliğinin tesisi ve
önemli hedeflerimiz arasında
öncelikli konumda olan Müşterek Şehircilik anlayışının geliştirilmesi ekseninde, Özbekistan
Şehircilik Bakanlığı heyeti ile
Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliği 11 Şubat Pazartesi günü Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Başkanı ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayı
Mücahit DEMİRTAŞ tarafından
kabul edilmiş ve görüşmeler
yapılmıştır.
Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliği; günümüzde
hızla değişen dünya düzeni
karşısındaki bu değişimlerin
en yoğun yaşandığı bir coğrafyanın hem fiziki hem de siyasi
olarak merkezinde yer alan
ve özel bir öneme sahip ülkemizin, Türk Dünyası devlet ve
toplulukları ile olan ilişkilerde,
barış ve güven ortamına dayalı bir politika temelinde tarihi
misyonuna uygun olarak hareket etmekte ve bu yönüyle de
örnek teşkil etmektedir.
Hedef; geleceğe yön vermek,
Türk Soylu halkların birbirine
sahip çıkması zenginlikleri paylaşarak gelişmek, “dilde, fikirde, işte birlik” anlayışını hâkim
kılmak, Yüce Türk Milletini layık
olduğu muasır medeniyetler
seviyesinin üzerine yeniden çıkarmaktır
Bu hedef için hırsa ve bencilliğe
kapılmadan, Yüzyıllar önce büyük Cihan Devleti Osmanlının
kurucusu Osman Bey’e devrin
büyük mütefikiri Şeyh Edebali’nin “İnsanlar vardır, şafak
vaktinde doğar, gün batarken
ölürler. Unutma ki dünya san-

dığın kadar büyük değildir...
Dünyayı bize büyük gösteren
bizim küçüklüğümüzdür. Hırsımız bencilliğimizdir... Bizim
davamız, kuru bir kavga ve
cihangirlik davası değildir...”
vasiyeti hepimize ışık tutmaktadır.
Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliği kurulduğu ilk
günden itibaren; Ülkemizin
Türk Cumhuriyetlerine ve topluluklarına yönelik politikaları
çerçevesinde, Milli bir cemiyet ve sorumlu bir sivil toplum
şuuru ile aktif bir STK olarak,
şekillendirilmiş bir gelecek inşası için gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyetlerle katkıda
bulunmak önceliği olmuştur ve
olmaya da devam edecektir.
Birliğimiz inancı “Birlikte hayır,
ayrılıkta azap vardır”, düsturu
ise “Bir olalım, iri olalım, diri
olalım”dır. Değerli meslektaşlarım, bu birlik büyük bir mücadele ve azimle bugünlere
gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün buyurduğu gibi “Yüksek Türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur, işte parola
budur” ruhuyla daha büyük
projelere imza atacaktır.
Ortak Türk kültür ve sanatının
çağdaş elçisi olarak uluslararası coğrafyalarda yerini alan
teşkilatımızın kurulmasında ve
bugünlere ulaşmasında emeği
geçen herkese minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Başta siz
değerli meslektaşlarımız olmak
üzere, Türk İslam Âlemine ve
tüm insanlık ailesine mutlu,
huzurlu, barış dolu bir dünya
diliyor. Pir’i Türkistan’da söylenen “Yolumuz Ak – Yoldaşımız
Hak Olsun” duası ile sevgi ve
saygılarımızı sunuyoruz.
5
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latı Türksoy Genel Sekreteri Prof.
Dr. Düsen Kasseinov, Moldova
Gökoğuz Yeri Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah, Kazakistan
Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Bakan Yardımcıları, Milletvekilleri, Belediye Başkanları
ve Türksoyun ülke koordinatörleri de bulunmuşlardır.
Programın protokol konuşmaları
kısmında TDMMB Genel Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakan
Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ın
aşağıda tam metni verilen Genel
Kurula hitaplarında Türk Dünyası
ve Akraba Topluluklarına anlamlı
mesajlar içermektedir.
Saygıdeğer Başkan; sayın büyükelçiler, uluslararası kuruluşlarımızın değerli başkan
ve yöneticileri, kıymetli meslektaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler,
beyefendiler,

18. YIL GENEL KURULUMUZLA YENI HEDEFLERE
Merdan HÜRMEYDAN
TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi
Sistem Holding Yötenim Kurulu Başkanı

2018 Avrasya Proje Festivalleri Özel Ödülleri

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel
Kurulunda Düzenlenen Törenle Sahiplerine Takdim Edildi.
Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliği, Türk-İslam Dünyası Kültür Coğrafyasında Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik
alanlarında ürettiği Uluslararası
faaliyetlerle Kuruluşundan bu
yana camiasına, davasına, vatanına ve milletine olan hizmetlerine devam etmektedir. Alanlarında tecrübeleriyle temayüz
etmiş kıymetli meslektaşlarımız,
bürokratlarımız, işadamlarımız
ve siyasetçilerimiz ile varlığına
İpek Yolu Medeniyetleri
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güç katarak her gün daha ileri
hedeflere yönelen birliğimiz bugün itibarı ile Türk Dünyası Şehircilik Kurultaylarını ve Avrasya
Proje Festivallerini camiasıyla
buluşturan alanın en önde gelen
uluslararası bir sivil toplum teşekkülüdür.
Dün, Gazi Üniversitesi Kültür
Merkezinde, Kuruluşunun 18. Yılında 13. Olağan Genel Kurulunu
Kaşgar’dan Endülüs’e kadar uza-

Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliği genel kurulunu
şereflendirmeniz dolayısıyla sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade ederek
hepinize hoş geldiniz diyorum.

Kıymetli misafirler, Tanrı Dağları’ndan Avrupa içlerine kadar
uzanan büyük medeniyet yolculuğumuzda tabiatla dostluğumuzu daima yanımızda taşıyarak dünyayı imar etmiş büyük bir
medeniyetinin devamıyız.
Göçebe yayla çadırlarından
Topkapı Sarayı’nın has odalarına, Yörük Obalarından Boğaziçi
yalılarına kadar, dünyanın her
kıtasında ve köşesinde, çevre
ve insan ilişkisinin en makul, en
munis, en nezih, en zarif örneklerini vermiş bir medeniyeti temsil ediyoruz.
Asırlar boyunca, ahşaba ve taşa
kattığımız mühendislik ve mimarlık değerleriyle kurduğumuz
muhteşem yapılara, bugün de
çeliğe, cama ve modern mimari
malzemelere aynı ruhu katarak
inşa ettiğimiz dev mühendislik
eserleri eklemeye devam ediyoruz.
Meslektaşlarımızın imzasını ve
emeğini taşıyan büyük yapılar,
bizi yetiştiren medeniyetimize
ve dünyanın en dayanıklı ve en
zarif yapılarını yükseltmiş olan

ecdadımıza vefanın ve saygının
en açık örnekleridir.
Bütün dünyada olduğu gibi,
modern dünyanın çağdaş sorunlarıyla elbette biz de karşı
karşıyayız. Taraflı ve düşmanca
suçlamalardan bağımsız olarak
elbette bu çağ yangını ile nasıl
mücadele edebileceğimizi sürekli olarak düşünüyoruz.
Okumak, meslek edinmek, iş
güç sahibi olmak için köylerden
kentlere göç ettiğimiz fetret dönemlerinde sığındığımız gecekondulardan, tuvaleti dışarıda
derme çatma evlerden ve çarpık
kentleşme sorunlarından kurtulmaya çalışırken, mega kentlerin büyüyen problemleriyle baş
etme zorluğu ile karşı karşıya
olduğumuzun farkındayız.
Şehirleşme başta olmak üzere
meslektaşlarımızın faaliyet alanlarıyla ilgili eleştiriler yapılırken,
örneğin Türkiye’de sadece son
15 yılda 4 milyar adet ağaç dikildiği görmezden geliniyor. İnşaat sektöründe dünyanın ikinci
sırasında yer alan müteahhitlerimizin bu başarıyı yine meslek-

nan 36 Ülke temsilcilikleriyle İşbirliği İçerisinde birlikte hareket
ettiği uluslararası resmi ve sivil
toplum temsilcilerinin yanında,
genel merkez teşkilatları ve şube
yönetimlerinin de katılımlarıyla
gerçekleştirmiştir.
Büyük ilgi ile icra edilen ve divan başkanlığını ev sahibi olarak
Gazi Üniersitesi Rektörü Prof. Dr.
İbrahim Uslan hocamızın yönettiği Genel Kurulun katılımcıları
arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Bağdat Amreyev,
Uluslararası Türk Kültürü Teşki7
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risinde, öncelikle, Türk dili konuşan ülkeler arasında müşterek
şehircilik anlayışının geliştirilmesi projesi üzerine çalışmalar
yapmıştır.

taşlarımızın alın ve akıl teriyle
elde ettiği hatırlanmayabiliyor.
Dünya mühendislik ve mimarlık
tarihine geçecek yapılara imza
atan, yeni eserler için kafa yoran, emek veren meslektaşlarımıza elbette büyük bir sorumluluk düşmektedir.
Bu sorumluluğun idraki içinde
olduğumuzdan kimse şüphe
duymasın. Türk dünyasını, tarihine yakışır kalitede imar etme
mücadelesinden, mühendislerimiz ve mimarlarımızın, onlara
destek olan siyasi karar vericilerin yol açmasıyla, bir imar ve
medeniyet zaferiyle çıkacağına
inanıyorum.
Saygıdeğer misafirler, 		
İşte bu ve benzeri hassasiyetlerle, birliğimiz, 18 yıl önce, meslektaşlarımız arasındaki birlik,
beraberlik, iletişim ve dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla
kurulmuştu.
Bugüne kadar uluslararası alanda, birçok faaliyet ve organizasyon gerçekleştirdik. 2010 yılında
cumhurbaşkanlarımızın talimatları ile “Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği” ünvanına
sahip olduk. Bugün 36 ülke temsilciliğmizle uluslararası çapta
yaygın ve güçlü bir sivil toplum
İpek Yolu Medeniyetleri
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teşkilatı olarak faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz.
Türk dünyasının ortak amacı
olan “dilde, fikirde, işde birlik”
hedefi ile hem Türk Dünyasında
hem de akraba topluluklarında
şehircilik ve imar kültürünün hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi
öncelikli hedefimizdir.
Mimari araştırma çalışmaları
ve mesleki yayınların yanısıra,
temsilciliklerimizin bulunduğu
ülkelerden gelen bilim insanları
ve seçkin kuruluşların katılımları
ile birçok ulusal ve uluslararası
sempozyum, toplantı, şehrengiz
ve kurultay gerçekleştirdik.
Birliğimiz, “Kuruluştan Kurultaylara” sloganı ile Türk Dünyası kurultayları yapabilen en üst
sivil toplum teşkilatı seviyesine
ulaşmış bulunmaktadır.
Birliğimiz, her altı ayda bir “Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri Uluslararası Sempozyumları” adıyla “Şehir Şehrengizleri
Toplantıları”nı da başarıyla devam ettirmektedir.
Başkanlığını şerefle ifa ettiğim
değerli heyetimiz, 9 şubat 2017
tarihli genel kurulumuz ile yönetime geldiği iki yıllık süre içe-

Türkpa, İlbank ve birliğimiz arasında imza altına alınan bir protokol ile bu projemizin hayata
geçmesi doğrultusunda oldukça
kayda değer mesafeler kazandık. Özellikle Türkpa dönem başkanlığımızı yürüten ve 10 yıldır
birliğimizin onur kurulu başkanlığını yürüten saygıdeğer meclis
başkanımızın bu projemizi Türk
dünyasına kazandıracağına güveniyor ve inanıyoruz.
Her yıl düzenli olarak yapılmakta olan “Avrasya Proje Festivalleri”mizi bu yıl 16-17 Kasım tarihlerinde Moldova’nın başkenti Kişinev’de gerçekleştirdik. Bu festivalde ülkemizin 8 önemli projesi
uluslararası özel ödüller kazanmıştır. Aramızda festivalimize ev
sahipliği yapmış Gök Oğuz yeri
Cumhurbaşkanı sayın İrina Vlah
hanımefendi de bulunmaktadır.
Programımızın akışında ülkemizin sahip olduğu bu iftihar projelerimiz için özel bir merasim
yapılacak ve kazanılmış ödüller
kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Birliğimiz uluslararası Türk kültürü teşkilatı Türksoy genel
sekreterliği ile müşterek birçok
faaliyete de katılım ve destek
sağlamıştır. Bunların en önemlilerinden bazılarını paylaşmak
isterim.
Türksav ile Ahlat’ta Türk damgaları sempozyumu… Türkistan
Şehrengizi… Kazak Hanlığı’nın
550. Yılı sempozyumu… Türk
Dünyası İşbirliği Haftası etkinlikleri… Türksoy Hatıra Ormanı…
Ttürk Dünyasının öncüleri konferansları… Türksoy 25. Yıl Kutla-

maları etkinlikleri… Gazi Gündüz
Alp Külliyesi ve Yaşayan Müze
Kent Projesi… Mimar Sinan
Uluslararası Proje Olimpiyatları… üniversitelerde mühendislik
mesleğinin dünü, bugünü ve geleceği konulu konferanslar...
Saygıdeğer misafirler,		
Yaygın, güçlü ve etkili bir sivil
toplum teşkilatı olmanın mesuliyetiyle, Fırat Kalkanı ve Afrin
Harekatı başta olmak üzere, ülkemizin güvenliğini ve gelişmesini hedef alan küresel ve bölgesel
askeri ve ekonomik saldırılarda,
devletimizin, seçilmiş hükumetimizin ve aziz milletimizin yanında olduğumuzu ortaya koyan
basın duyurularımızı da kamuoyu ile paylaştığımızı belirtmek
isterim.
Yaklaşan yerel seçimler dolayısıyla da, mühendis, mimar ve
şehirci meslektaşlarımızın yerel
yönetimlerde söz ve etki sahibi
olmalarının gerekliliği ve faydaları bakımından tavsiyelerimizi
de ilgili siyasi makamlarla paylaşmış bulunuyoruz.
Kıymetli hazirun,		
TÜRKSOY öncülüğünde “Kültür
Başkentleri ve Kardeş Şehirler”
projelerimiz başarılı uygulamalarımız arasındadır. Son örneği
olarak, Beypazarı Belediyemizle Kırgızistan’ın karakulca şehri
arasında ve yine 2019 yılı kültür
başkenti Oş şehri ile Sakarya ilimiz arasında kardeş şehir uygulamalarında destek ve katkımız
oldu.

statüsünde sayılması yönündeki
gayretlerimiz sonuç aşamasına
yaklaşmış durumdadır.
Gerek devlet büyüklerimizden
gerekse siz meslektaşlarımızdan
alacağımız kuvvetle çok daha
faydalı hizmetler yapacağımızdan şüphemiz yoktur.
Başkanı olduğum birliğimiz adına, genel kurulumuz vesilesiyle
bize destek olan bütün kurum ve
kuruluşlarımıza teşekkür ediyor,
değerli çalışma arkadaşlarımı
gayretlerinden dolayı kutluyorum. Samimi ve başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini
diliyorum.
Genel kurulumuzun yüce milletimize ve Türk İslam dünyasına
hayırlar getirmesini temenni
ediyor, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel
Başkanı olarak, genel kurulumuzu şereflendiren başta saygıdeğer meclis başkanımız olmak
üzere, siz değerli misafirlerimize
en kalbi şükranlarımı ifade ederek saygılar sunuyorum.
Porotokol davetlilerimizden Genel Kurula Hitap eden Özerk Gökoğuz Yeri Cumhurbaşkanı İrina
Vlah’a, Türk Konseyi Başkanı

Büyükelçi Bağdat Amreyev’e ve
Türksoy Genel Sekreteri Prof. Dr.
Duysen Kaseinov’a katılım için
teşekkür edilerek özel tablolar
hediye edildi.
Sayın Duysen Kaseinov da yaptığı protokol konuşmasının ardından Mücahit Demirtaş bakanımıza Türksoy Teşkilatına
katkılarından dolayı Türksoy 25.
Yıl Üstün Hizmet Nişanını takdim
etmiştir. Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ise
hitaplarında Mühendisler Birliği
Teşkilatının uluslararası faaliyetlerindeki başarılarından dolayı
tebriklerini sundu ve işbirliğimizin daha da önemli boyutlara
taşınması gerektiğinin önemine
vurgu yaptı.
Genel Kurulda Avrasya Proje
Festivalleri Özel Ödülleri İçin Tören Yapıldı.
TDMMB Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı Genel Sekreterliği ve
KAZGASA Kazakistan Mimarlık
ve Mühendislik Baş Akademisi
müşterek
organizasyonunda,
Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları kültür coğrafyasında
faaliyet üreten resmi kuruluşlarla işbirliği protokolleri çerçevesinde on yıldır düzenli olarak
yapılmakta olan “Avrasya İnşaat

Bu çalışma ve hizmetleri çok
daha etkili ve kurumsal olarak
sürdürmek bakımından birliğimizin teklifleri ve teşebbüsleri ile
Türk dünyasına kazandırdığımız
birçok resmi kuruluş gibi kendi
teşkilatımızın da resmi kurumlar
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Trabzon şehir Müzesi, Keçiören
Gümüşdere İhlamur Vadisi Projesi ve Gazi Gündüzalp Külliyesi ödülleri basınımızın eşliğind
daha önce ilgili belediyelerin
Meclis toplantılarında takdim
edilmiştir.
Diğer özel ödüller ise, Genel Kurulun huzurlarında düzenlenen
törenle, Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Bağdat Amreyev tarafından proje sahiplerine
takdim edilmiştir
Mimarlık ve Tasarım Projeleri
Festivalleri” bu yıl 16-17 Kasım
2018 tarihleri arasında Moldova’nın Başkenti Kişinev şehrinde
Moldova Teknik Üniversitesinde
yapılmıştır.
Mühendislik ve Mimarlık meslek
dalında alanının en büyük proje festivali olarak kabul görmüş
Avrasya proje festivallerinin 36
ülkeden İnşaat Mimarlık ve Mühendislik Üniversiteleri arasında 2500’ün üzerinde yarışmacı
projenin arasından final değeri
kazanan projeler değerlendirilerek kıymetlendirilmiştir. Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin teklifleriyle bu
projelere bir başka bakış açısıyla
yaklaşarak Festival programında
Cumhuriyet Hükümetimizin başarılarıyla temayüz etmiş mega
projelerin tanıtımlarına özel ola-

İpek Yolu Medeniyetleri

10

rak yer verilmiştir. Bu kapsamda,
• İstanbul Yeni Havalimanı- Avrasya Mimarlık Özel Ödülüne
• 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü -Avrasya Mühendislik Özel
Ödülüne
• Ilısu Barajı ve Kültürel Mirasın Taşınması - Kültürel Mirasa Saygı Özel
Ödülüne
• Bolu Bizim Şehir Projesi - Çevre
ve Şehircilik Özel Ödülüne
• Sincan Tapu ve Kadastro BMDP
Binası - Enerji Verimliliği Özel
Ödülüne
• Gümüşdere İhlamur Vadisi Projesi - Avrasya Peyzaj Özel Ödülüne
• Gazi Gündüzalp Külliyesi ve Hırkatepe Müze Kent Projesi - TÜRKSOY Özel Ödülüne
• Trabzon Şehir Müzesi - TÜRKSOY
Özel Ödülüne layık görülmüşlerdir.

İstanbul Havalimanına verilen
Avrasya Mimarlık Ödülü, DHMİ
Genel Müdürü Funda Ocak hanımefendiye,
1915 Çanakkale Köprüsüne verilen Avrasya Mühendislik Ödülü,
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu beyefendiye,
Ilısu Barajı Göl Sahasındaki Kültürel Mirasın Taşınımına verilen
Kültürel Mirasa Saygı Ödülü,
Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Mevlüt Aydın beyefendiye,
Sincan Tapu ve Kadastro Birleşmiş Milletler Demo Binasına Avrasya Enerji Verimliliği Ödülü ise
Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Akın Bingöl beyefendiye sunulmuştur.
Ayrıca dokuzuncusu Çin’in başkenti Pekin’de yapılacak olan Avrasya Proje Festivallerinin müşterek organizasyonu için düzenlenen işbirliği protokolu Avrasya
İpekyolu Üniversiteleri Birliği,
Türk Keneşi Türk Üniversiteler
Birliği dönem başkanı Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Prof.
Dr. Musa Yıldız, Türk Dünyası
Mühensisler ve Mimarlar Birliği
Genel sekreteri Dr. İlyas Demirci ve Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı Türksoy Genel Sekreteri
Prof. Dr. Duysen Kaseinov tarafından imza edilmiştir.

Genel Başkan

Mücahit DEMİRTAŞ

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı

Genel Başkan Vekili

Akif ÖZKALDI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı

Genel Başkan Yard.

Enver İSKURT

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı

Genel Başkan Yard.

Alparslan BAYRAKTAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı

Genel Başkan Yard.

Raif YETİM

İETT Eski Genel Müdürü

Genel Sekreter

İlyas DEMİRCİ

TDMMB Kurucu Genel Başkan

Genel Muhasip

Merdan HÜRMEYDAN

Sistem Holding Y. Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk GÖRGÜN

Aselsan Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi

Nihat ÖZDEMİR

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Ekrem YÜCE

Çaykur Eski Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim USLAN

Gazi Üniversitesi Rektörü

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilal ÇELİK

Çelikler Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Metin KEŞAP

EMAY A.Ş Ankara Bölge Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi

Mevlüt AYDIN

Devlet Su İşleri Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir KARACABEY

Orman Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Ethem YILDIRIM

Eren Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Haydar ÇİFTÇİ

ELMA Gayrimenkul A.Ş - Koordinatör

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali KOÇ

TİGEM Ar-Ge Şube Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi

Emir Ali GÖZE

Yönetim Kurulu Üyesi

M. İhsan AYDEĞER

THY Gen. Müd. Gelir Yönetimi Başkanı
Altyapı Müteahhitler Birliği Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Kazım CENGİZ
Ali İhsan KAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz Holding YönetimKurulu Üyesi

Kayalar Holding Yönetim Kurulu Üyesi
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H

ava taşımacılığının ülkelerin
geleceğinde taşıdığı önemin
bilincinde olan Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığımız tarafından
sektörün geliştirilmesi amacıyla köklü adımlar atıldı, havacılık
faaliyetlerinin özel sektöre ve rekabete açılması sağlandı.
Rekabetin itici gücüyle büyük bir
gelişim ve dönüşüm yaşayan sivil havacılığımız, hayata geçirdiği
dev projelerle dünya havacılığının odak noktası haline geldi.
Bakanlığımız tarafından oluşturulan mevzuata uygun olarak
kuruluşlarımızca
geliştirilen
politikalar havalimanlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve
modern bir çehreye kavuşturulması, yeni havalimanlarının
dünyadaki rakipleriyle yarışacak
nitelikte inşa edilmesi gibi faktörler sektöre ivme kazandırdı.

İSTANBUL HAVALİMANI

TÜRK SİVİL HAVACILIĞININ ŞAHİKASI, CUMHURİYETİN ZAFER ANITI !
Mehmet ATEŞ
DHMI Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdür Vekili

İstanbul Havalimanı, bütün boyutlarıyla
dünyanın en büyük altyapı yatırımlarından
biri olmanın yanı sıra, Türkiye ekonomisine
sağlayacağı getiriyle de, yüzyılın en büyük
projelerinden biri olmaya aday... İlk
etabının açılışıyla küresel havacılığın
merkezi haline gelen İstanbul Havalimanı,
dört etap da tamamlandığında dünyanın
bir numarası olacaktır.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda “Her
Türk vatandaşı hayatında en az
bir kere uçağa binecek”, “Hava
yolu halkın yolu olacak” anlayışı
çerçevesinde 2003 yılında başlatılan “Havacılıkta Serbestleşme
Projesi” ile Türk havacılığının altın dönemine adım atıldı.
Türkiye, özellikle sivil havacılık
alanında son 17 senede büyük
bir aşama ve mesafe kaydederek, dünya sivil havacılığı nezdinde saygı uyandıran bir noktaya
geldi.
Bu süreçte, öz kaynaklarımızın
etkin kullanımı ve Kamu-Özel

İşbirliği (KÖİ) çerçevesinde hayata geçirilen projelerle ülkemiz, dünyadaki rakipleriyle fiziki
şartlar ve modernlik açısından
yarışan, hatta işletme kalitesiyle
onları aşan görkemli havalimanları ve yeni terminal binalarıyla
donandı.

dünyanın önemli transit merkezine dönüştürdü.

KÖİ projeleri sayesinde milli
bütçe dışında alternatif finans
ve yatırım kaynaklarıyla harika
eserlere imza atıldı. Biz de DHMİ
olarak bu büyük eserleri vücuda
getiren efsane kadronun içinde
bulunmaktan son derece gururluyuz, mutluyuz.

Türk sivil havacılığı, 2000’li yılların başından itibaren yapılan
düzenlemeler ve teşviklerin yanı
sıra KÖİ modeli, Yap-İşlet-Devret
(YİD) ile Kirala-İşlet-devret (KİD)
projeleri sayesinde göz kamaştıran bir büyüme ortaya koyuyor.
Her yıl çift haneli büyüyen havayolu taşımacılığı, aynı zamanda
iki temel hedefine de ulaşmak
üzere: ‘her vatandaşın hayatında en az bir kez uçağa binmesi’
ve ‘her 100 kilometrede bir havalimanı’...

Geleceğe emin adımlarla yürüyen kuruluşumuzun dev projelerini taçlandıran asrın projesi
İstanbul Havalimanı’nın hayata
geçirilmesi, sektörün dünya ortalaması üzerinde büyüme sürecini hızlandırdı ve İstanbul’u

Türk sivil havacılığının bu gelişimi, sektörün her alanında kendini gösteriyor. Türk Hava Yolları
dünyanın en fazla uçuş noktasına sahip havayolu olurken, özel
havayolu şirketleri de hızlı bir
büyüme kaydediyor. Devlet Hava
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7 Haziran 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla İstanbul Havalimanı’nın temel atma töreni
gerçekleştirildi. Projenin Ietabı
kapsamında üç paralel pist, paralel taksi yolları, apron, teknik
blok ve kule, 90 milyon kapasiteli ana terminal binası ile diğer
destek binaları yapımı hedeflendi. İlk etap, olağanüstü bir performansla planlanan süre içinde
bitirildi.

Türkiye’nin doğu-batı, kuzey-güney aksları arasında özellikle transit yolcu
taşımacılığında odak noktası üstünlüğünü sağlayacak bir başyapıt olan
İstanbul Havalimanı; İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Yeniköy ve Akpınar
yerleşimleri arasında, Karadeniz sahil şeridinde yer
alan yaklaşık 76,5 milyon
metrekare büyüklüğündeki alana inşa ediliyor.
Meydanları İşletmesi (DHMİ)
Genel Müdürlüğü’nün düzenleyici ve denetleyici rehberliğinde
havalimanları inşa ediliyor; KÖİ
modeliyle hayata geçirilen bu
yatırımlar, Hazine’ye yük olmadan, ciddi gelirler sağlıyor.
Türk sivil havacılığı ulusal hedeflerinin çoğunu yerine getirmiş,
bölgesel olarak da hızla güçlenen bir konuma sahipti, ama
artık küresel bir güç olmasının
zamanı gelmişti. İşte, dünyanın
sayılı mega projelerinden İstanbul Havalimanı yatırımı bu
perspektifle ortaya çıktı. Artık
Türk sivil havacılığı, Türkiye’nin
İpek Yolu Medeniyetleri
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coğrafi konumunu değerlendirecek bir HUB’a (küresel aktarma
merkezi) sahip olmalıydı. Tıpkı
Frankfurt, Amsterdam, Dubai ve
Mumbai gibi...

HEM DOĞU - BATI,
HEM KUZEY - GÜNEY

Türkiye’nin doğu-batı, kuzey-güney aksları arasında özellikle
transit yolcu taşımacılığında
odak noktası üstünlüğünü sağlayacak bir başyapıt olan İstanbul
Havalimanı; İstanbul’un Avrupa
Yakası’nda Yeniköy ve Akpınar
yerleşimleri arasında, Karadeniz
sahil şeridinde yer alan yaklaşık
76,5 milyon metrekare büyüklüğündeki alana inşa ediliyor. Bu
alan bölgenin ekolojik dengesi,
rüzgâr verileri ve doğal/yapay
mânia durum tespitleri yapılarak belirlendi.
Mega projenin ilk adımı ihaleye
çıkılmasıydı. 3 Mayıs 2013 tarihinde, basına açık olarak gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı
projesinin ihalesini; Limak İnş.
San. ve Tic. A.Ş. & Kolin İnş. Tur.
San. ve Tic. A.Ş. & Cengiz İnş.
San. ve Tic. A.Ş. & Mapa İnş. ve
Tic. A.Ş. & Kalyon İnş. San. ve
Tic. A.Ş. ortak girişimi tarafından
kurulan İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. kazandı.

‘ZAFER ANITI’

Tüm dünyanın gıpta ile takip
ettiği, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın ‘Zafer Anıtı’
olarak nitelendirdiği İstanbul
Havalimanı Projesinin 1. Etap 1.
Fazının 29 Ekim 2018 tarihinde
açılış töreni gerçekleştirildi.
Açılış töreni de eserin kendisi
gibi muhteşemdi.
Cumhurbaşkanımızın ev sahibi olarak onurlandırdığı açılışa
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir
Meta, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Ko-

sova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi’ye, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya
Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı
Igor Dodon, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic,
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer
el-Beşir, Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic, Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov ve
Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Asadov’a, diğer ülkelerden
gelen bakan ve heyet başkanları
katıldı.
Bu görkemli törenle açılan İstanbul Havalimanı I. etap kapsamında; 1.370.000 metrekare
ve 90 milyon yolcu/yıl kapasiteli terminal binası, 3750x60 m
ve 4.100x60m ebatlarında asfalt kaplı iki pist, 3750x45 m ve
4100x45 m ebatlarında asfalt
kaplı iki adet emergency pist
niteliğinde taksi yolu, 371 uçak
park yeri olan yaklaşık 2.000.000
metrekare beton kaplama
apron, üç paralel taksi yolu, 15

adet hızlı çıkış taksi yolu, yaklaşık 40 bin araçlık açık ve kapalı
otoparklar bulunuyor. Ayrıca
havalimanı, son teknoloji seyrüsefer sistem ve cihazlarıyla donatıldı.
İnşaat aşamasında yüklenici
konsorsiyumun dünyayı hayran
bırakan performansının yanı
sıra, DHMİ başta olmak üzere
diğer paydaşların havalimanının
uçuşa hazır hale getirilmesinde üstün gayretleri bulunuyor.
DHMİ teknik ekibinin kabul aşamasındaki performansı ve diğer
tüm birimlerin geceli gündüzlü
çalışmaları projenin zamanında
bitirilmesini sağlayan önemli etkenlerdir.
Bir yandan inşaat çalışmaları
devam ederken, diğer yandan
İstanbul Terminal Sahası tamamen yenilenerek, İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve
Sabiha Gökçen Havalimanları
için uyduya dayalı standart geliş
ve kalkış usulleri ilan edildi. Hava
Seyrüsefer Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Radar Sistemlerinin temin, kurulum ve test
işlemleri 7/24 mesai ile açılışa
yetiştirildi.

2.000.000 METREKARE
KAPALI ALAN

İstanbul Havalimanı’nın tüm
etapları tamamlandığında; toplamda yaklaşık 2.000.000 metrekare kapalı alanlı yıllık yolcu
kapasitesi 150-200 milyon olan,
yolcu köprülü ve aralarındaki
ulaşım raylı sistem bağlantısı ile
sağlanacak olan terminal binaları, altı pist, paralel taksiyolları,
yaklaşık 6,5 milyon metrekare
büyüklüğünde apron, VIP binası,
kargo ve genel havacılık terminalleri, devlet konukevi, yeterli
kapasiteye sahip açık ve kapalı
otoparklar, teknik blok ve kuleler, itfaiye, garaj binaları, kuvvet
santralleri, arıtma ve çöp toplama tesisleri gibi tüm havalimanı
destek binaları, hastane, otel,
ibadethaneler, müze, konferans
ve sergi salonları gibi sosyal tesisler hizmete girmiş olacaktır.

İSTANBUL HAVALİMANI
BÜYÜMEYE DEVAM
EDECEK

Yolcu sayısı 80 milyona ulaştığında başlanılması planlanan
III. etap sonunda yapılacak yaklaşık 450.000 metrekare büyüklüğündeki ikinci terminal binası
hizmete girecektir. Paralel taksi
17
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bancı şirketlerin sürekli olarak
büyüyen yatırımları ile İstanbul
Havalimanı dünya üzerindeki
büyük kargo HUB noktalarından
biri haline gelmeyi hedefliyor.

DÜNYA MARKALARININ
BULUŞTUĞU YAŞAM
ALANI

Kendi enerjisini üreten,
çevreci, doğa dostu, engelsiz ve yeşil havalimanı olarak gerçekleştirilecek olan
İstanbul Havalimanı projesi sadece havacılık sektörünün gelişmesine değil; aynı
zamanda hem aktive ettiği
yatırımlarla, hem yaratılacak ek istihdam yoluyla,
hem de sektörden sağlanacak katalitik etkilerle
Türkiye ekonomisinin gelişmesine de önemli katkı
sağlayacaktır.
yolları ve ilave apron ile birlikte bir ilave paralel pist hizmete
verilecektir. Yolcu sayısı 110 milyona ulaştığında başlanılması
planlanan IV. etap sonunda ise
yaklaşık 170.000 metrekare büyüklüğünde yeni uydu terminali
hizmete açılacaktır. Paralel taksi
yolları ve ilave apron ile birlikte
bir ilave paralel pist hizmete girecektir.
İpek Yolu Medeniyetleri
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KÜRESEL BİR ÜS OLACAK

Cumhuriyet tarihimizin havayolu sektöründeki en büyük projesi İstanbul Havalimanı, tüm
dünyanın gözünü kamaştıran
muhteşem bir eser... İstanbul
Havalimanı sadece Ortadoğu,
Avrupa ve Asya’nın merkezindeki Türkiye’nin değil, dünya
havayolu ulaşımının merkez
üssü olacaktır. Kendi enerjisini
üreten, çevreci, doğa dostu, engelsiz ve yeşil havalimanı olarak
gerçekleştirilecek olan İstanbul
Havalimanı, sadece havacılık
sektörünün gelişmesine değil;
aynı zamanda hem aktive ettiği
yatırımlarla, hem yaratılacak ek
istihdam yoluyla, hem de sektörden sağlanacak katalitik etkilerle
Türkiye ekonomisinin gelişmesine de önemli katkı sağlayacaktır.

KARGODA PAZAR PAYIMIZ
ARTACAK

Bu büyük eser, sadece yolcu ve
uçak trafiğinde değil, yük taşımacılığında da pazar payımızı
artıracaktır.
Ülkemizin bulunduğu stratejik
konuma bağlı olarak yerli ve ya-

Eşsiz bir şaheser olan bu güzide
proje, sadece Türk sivil havacılığının dönüm noktası olması
açısından değil aynı zamanda
oluşturduğu yaşam merkezleriyle küresel markalar için cazibe
merkezi haline gelen çok önemli
bir projedir.
Birçok dünya markasının yer almak için yarıştığı İstanbul Havalimanı’nda küresel şöhrete sahip
işletmeler hizmet vermeye başladı.

120 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Havalimanının tamamlanarak
hizmete verilmesi ile birlikte 10.247.000.000 € yatırım
bedeli ve İdare’ye ödenecek
22.152.000.000 € +KDV kira bedeli ile toplamda 32.399.000.000
€’ye ulaşan bu rakam, havacılık
sektörüne kazandırılacaktır. İstanbul Havalimanı’nın ilk etap
yatırımlarının başlaması ile birlikte, inşaat dönemi süresince
yılda ortalama 80 bin kişiye ek
istihdam imkânı yaratılıyor. Havalimanının hizmete girmesi ile
birlikte de yıllık ortalama 120
bin kişiye iş imkânı doğacaktır.
Dünyada lider bir konuma yükseldiği KÖİ projeleri içerisinde
en iddialısı ve en büyük cazibe
odağı olan İstanbul Havalimanı
projesi tamamlandığında yolcu
kapasitesi bakımından uzun yıllar dünyanın sayılı havaliman-

larından biri olacaktır. Bununla
birlikte havalimanı-şehir bağlantısını sağlayacak ulaşım modları
(karayolu, denizyolu ve raylı ulaşım) havalimanı projesi ile eşzamanlı olarak yürütülüyor.

AHL 45 SAATTE TAŞINACAK

İstanbul Havalimanı’nın işletmeye açılması ve Atatürk Havalimanı’nda yerleşik bulunan
paydaşların İstanbul Havalimanı’na zamanında ve sorunsuz
bir şekilde taşınmasının (ORAT)
sağlanması büyük önem arz ediyor. Bu amaçla Eylül 2016’dan
itibaren 12 farklı komisyon ve
tüm paydaşlarla çalışmalar yürütülüyor. İstanbul Havalimanı’nın tam kapasite ile işletmeye
geçiş tarihi 3 Mart 2019 olarak
belirlenmiş bulunuyor. Taşınma
süreci 1 Mart 2019 saat 03.00’te
başlayacak, 02 Mart 2019 saat
23.59’da tamamlanacak olup,
toplam 45 saat sürecektir.
Bu süreçte Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’nın
müşterek hava sahası kapasitesi
saatlik 35 iniş-35 kalkış olarak
düzenlenecek; havayolu kuruluşu bazında uçuşlar sırasıyla azaltılacak, iki havalimanında aynı
anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacaktır.
İstanbul Havalimanı’na büyük
taşınmanın tamamlanmasının
ardından uygulanacak saatlik kapasite değeri, 40 iniş - 40 kalkış
olmak üzere toplam 80 olacaktır.
Taşınmanın tamamlanmasıyla
kademeli olarak uçuşlar artırılmaya başlayacaktır.

6085 metre karelik alanda 90
metre yükseklikte inşa edilen
Hava Trafik Kontrol Kulesi ve
Teknik Binası, Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı
ve Kentsel Araştırmalar Avrupa
Merkezi tarafından verilen 2016
Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü
kazandı. Diğer uluslararası ödüller şöyle: “Avrasya Mimarlık
Özel Ödülü” : 8. Avrasya Mimari,
Mühendislik ve Tasarım Projeleri
Festivali 2018 (Türk Dünyası Mü-

hendisler ve Mimarlar Birliği) /
“En İyi Altyapı Ödülü” : Future IT
Summit 2018 / “Geleceğin Altyapı Projesi” : 2016 Dünya Mimarlık Festivali (WAF) / “Uluslararası Mimarlık Ödülü”: Chicago
Athenaeum (Mimarlık ve Dizayn
Müzesi - Mimari Sanat Tasarımı
ve Kentsel Araştırmalar Avrupa
Merkezi) / “Kıta Aşan Mega Projeler”: Mimar Sinan Uluslararası
Proje Olimpiyatları 2016 Haydar
Aliyev Yılı Ödülleri

ÖDÜLE DOYMAYAN PROJE

Tüm dünyada hayranlık uyandıran
İstanbul Havalimanı, inşaat aşamasından bugüne kadar birçok
prestijli ödüle layık görüldü.
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yersiz değildir. Bunun gibi eski
Gotlar ile bugünkü Almanlar da
aynı ulus değildir, fakat onlar da
Almanya’nın zengin tarihî geçmişinin bir parçasıdır. Çok uluslu
zengin bir kültüre sahip eski Hindistan ile bugünkü Hint halkını
tarihî süreçte kesintisiz gelişmesini sürdüren tek bir medeniyet
olarak kabul etmek mümkündür.
Bu, tarihe doğru bakabilmenin
sonucudur. Zira bu şekilde köklerimizi bilme, derinlemesine
eğilerek millî tarihimizin karmaşık sorunlarını çözme imkânı
doğmaktadır.

BÜYÜK BOZKIR’IN YEDİ YÖNÜ
Nursultan NAZARBAYEV

Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı

Öz tarihini bilip sayan ve onunla övünen bir halkın
geleceğinin parlak olacağına inanıyorum. Geçmişiyle
övünüp bugününün değerini bilmek ve geleceğe
sağduyu ile bakmak, ülkemizin başarısının teminatıdır.

M

ekân her şeyin, zaman ise
tüm vakaların ölçüsüdür.
Mekân ile zaman birleştiği çağda
ulusun tarihi başlar. Bu sıradan
bir özdeyiş olarak değerlendirilecek tespit değildir.
Gerçekten de Almanların, İtalyanların veya Hint halklarının yıllıklarına baktığımızda bu millet-
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lerin binlerce yıllık tarihlerindeki
büyük başarıların önemli bir kısmının mekân tuttukları bölgelerle bağlantısı meselesi akla gelmektedir.
Elbette kadim Roma demek bugünkü İtalya demek değildir,
lakin İtalyalılar tarihî kökleriyle
övünebilmektedir. Bu övünç,

Kazakistan tarihi de parça parça
ele alındığında değil ancak çağcıl
bilim penceresinden bir bütün
olarak bakıldığında anlaşılabilecektir. Bunun için gerekli dayanaklarımız da mevcuttur.
Birinci olarak, yaptıkları katkılar
aşağıda ele alınacak ilk devlet
örgütlenmelerin tamamı Kazakistan bölgesinde kurulmuş ve
Kazak etnik kimliğinin başlıca
unsurlarını meydana getirmiştir.
İkinci olarak, söz konusu ettiğimiz büyük kültürel başarılar
dışarıdan getirilip önümüze hazır biçimde konmamıştır, bilakis
bunların büyük kısmı bu uçsuz
bucaksız ülkede meydana gelmiş,
sonra da Batı’ya, Doğu’ya, Kuzey’e ve Güney’e yayılmıştır.
Üçüncü olarak, son yıllarda ele
geçen tarihî buluntular, atalarımızın kendi devirlerindeki en
gelişmişi ve en ileri teknolojik
yeniliklerle doğrudan ilgili olduğunu ispat etmektedir. Bu buluntular, Büyük Bozkır’ın dünya
tarihindeki yerine yeni bir bakış
açısıyla bakma imkânı vermektedir. Esasen bazı Kazak boy ve
uyruklarının adları “Kazak” adından asırlarca önce mevcuttu. Bu da
bizim millî tarihimizin köklerinin

bugüne değin ifade edilen çağlardan çok öncelere dayandığını
göstermektedir. Avrupai bakış
açısı Sakalar, Hunlar gibi bugünkü Türk halklarının tarihî ataları
sayılan etnik toplulukların, tarihî
teşekkülümüzün ayrılmaz parçaları olduğu gerçeğini görmemize
engel oldu.
Diğer yandan uzun yıllardan
beri bu topraklarda yaşayagelen
etnik unsurlar için de ortak bir
Kazakistan tarihi kavramın varlığından söz etmek lazımdır. Bu,
çeşitli etnik unsurların birçok
büyük şahsiyeti vasıtasıyla kendi
katkılarını yaptıkları bütün halkımızın ortak tarihidir.
Bugün tarihimize doğru ve dikkatli
bakmamız gerek. Ancak herhangi
bir tarihî vakayı yalnızca seçici ve
topludurumluk (konjonktürel) açıdan değerlendirmek doğru değildir. Ak ile kara birbirinden ayrılmaz
kavramlardır. Bunlar birleştikleri
zaman kişilerin de toplumların
da hayatlarına benzersiz renkler
katarlar. Bizim tarihimizde acılı
devirler ile üzücü olaylar, kanlı
savaşlar ile çarpışmalar, toplum
açısından tehlikeli sınavlar ile siyasi ovuşturma ve sürgünler az

değildir. Bunları unutmaya hakkımız yok. Çok yönlü ve geniş tarihimizi doğru anlayarak olduğu
gibi kabul etmemiz gerektir.Biz
başka ulusların rollerini küçülterek kendi büyüklüğümüzü göstermek çabasında değiliz. Tam
tersine sağlam bilimlik belge ve
bilgilere dayanarak dünya tarihindeki rolümüzü dikkatli ve doğru biçimde tespit etmek zorundayız. Büyük Bozkır’ın yedi yüzü,
yedi yönü üzerinde duralım.

I. ULUS TARİHİNDE
MEKÂN VE ZAMAN

Bizim ülkemiz birçok maddi kültürün unsurunun ortaya çıktığı toprak ve başladığı yerdir dersek mübalağa etmiş olmayız. Bugünkü
toplumun vazgeçilmezleri hâline
gelen birçok eşya, vaktiyle bizim
ülkemizde icat edilmiştir. Büyük
Bozkır’ı mekân tutan eski insanlar
nice teknik şeyler icat etmişler, o
vakte değin görülmemiş yeni araç
ve gereçler yapmışlardır. Günümüzde insanoğlu, dünyanın dört
köşesinde hâlâ kullanmaktadır.
Eski yıllıklar, bugünkü Kazakların
atalarının geniş Avrasya kıtasında
siyasi ve iktisadi tarihin gidişatını
defalarca kökünden değiştirdiğini
ortaya koymaktadır.
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1. Ata Binme Kültürü

sına kuş tüyü takılan demir uçlu
ok, çelik zırhı delen bir silah hâline gelmiştir.

Ata binme kültürü ve at yetiştiriciliğinin yeryüzüne Büyük
Bozkır’dan yayıldığını tarih belirtmektedir.

Kazakistan bölgesinde yaşamış
Türk boylarının icat ettiği diğer
bir teknoloji ise kılıçtır. Bu kılıçların düz ve eğik ağızlı türleri
vardı. Bu silah daha sonra en
önemli ve yaygın savaş aracına
dönüştü.

Ülkemizin kuzeyinde bulunan
Bakır Çağı’na ait Botay adlı yerleşim yerinde yapılan kazı çalışmaları atın ilk kez bugünkü
Kazakistan topraklarında evcilleştirildiğini göstermektedir.
Atı evcilleştirme sayesinde atalarımız kendi dönemlerinde tarifi imkânsız bir üstünlüğe sahip
oldular. Atın evcilleştirilmesi
dünya çapında ise tarım ve askerlik alanlarında olağanüstü bir
devrimin önünü açtı.
Atın ehlîleştirilmesi ata binme
kültürünün de temellerini attı.
Tepeden tırnağa silahlanarak
çıplak ata binmiş heybetli askerlerin kurduğu göçebe imparatorlukları, tarih sahnesine çıktıları
devrin simgesi hâline geldiler.
Bayrak taşıyan atlı asker tasviri,
kahramanlar döneminin en tanınmış simgesi, aynı zamanda
atlı askerlerin ortaya çıkmasıyla
teşekkül eden göçebe dünyasının “kültürel kodları”nın önemli
bir unsurudur. Motorlu taşıtların
gücü günümüzde bile hâlâ atın
gücüyle ölçülmektedir. Bu gele-
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nek ise yeryüzüne çıplak atlıların
hâkim olduğu büyük devre gösterilen hürmetin ifadesidir.
Dünyanın her yerine kadim Kazak
topraklarından yayılan bu büyük
teknolojik devrimin meyvesini insanoğlunun on dokuzuncu yüzyıla değin yediğini unutmamalıyız.
Bugünkü giyim tarzının temel
bileşenlerinin kökleri, Bozkır
Medeniyeti’nin ilk dönemlerine
değin uzanmaktadır. Ata binme
kültürü, atlı askerin derli toplu
giyiniş tarzını doğurdu. At üstünde rahat ve kullanışlı olması için
atalarımız ilk kez giyimi alt ve üst
olmak üzere ikiye ayırdılar. Böylece malum pantolonun ilk örneği
meydana çıktı.

Bu ise atlı kişilerin at üstüne hüner göstermesine ve çarpışırken
rahat hareket etmesine imkân
sağladı. Bozkırda yaşayan halk,
deri, keçe, kendir, yün ve kenevir pantolon diktiler. Binlerce yıl
geçmesine rağmen bu giysi türü
hiç değişmedi. Kazı çalışmalarında bulunan eski pantolonların
bugünkü pantolonlardan hiçbir
farkı yoktur.
Yine bugünkü bütün çizme çeşitleri, göçebelerin ata binerken
giydikleri yumuşak ökçeli uzun
deri çizmenin “mirasçıları” olduğu açıktır.
At üstünde gezen göçebeler,
atlarına erkin binmek ve onları
istedikleri gibi denetlemek için
yüksek eyer ile üzengiyi icat ettiler. Bu buluş ise binicinin at
üstünde çakılı kazık gibi sağlam
oturmasına, ayrıca elindeki silahını da kolay ve verimli kullanmasına imkân sağladı.Atalarımız
çapmakta olan atın üstünde iken
yay kullanmayı olabildiğince geliştirdiler. Buna bağlı olarak bu
silahın yapısı da değişmiş, gittikçe daha karmaşık, kullanışlı ve
güçlü olmaya başlamıştır. Arka-

Süvariyi ve bindiği atı korumaya
yarayan zırhı da ilk yapan bizim
atalarımızdır. Avrasya göçebelerinin olağanüstü askerî gücü
teknolojisi olarak kabul edilen
tepeden tırnağa demir kuşanmış
atlı asker böylece ortaya çıktı.
Ateşli silah icat edilip herkesçe
kullanılmaya başlayıncaya değin
atlı askerliğin gelişmesi, MÖ birinci binyıl ile MS birinci binyıl
arasında göçebelerin uzun dönem boyunca tarihte görülmemiş askerî üstünlüğü temin eden
asker türü olan süvari birliğinin
oluşmasına hizmet etti.

2.Büyük Bozkır’da
Madencilik

Maden üretimi yöntem ve tekniklerinin bulunması tarihte yeni
bir çağ açtı ve insanlığın gelişme sürecini kökünden değiştirdi. Maden yatakları bakımından enikonu zengin olan Kazak
toprakları, madenciliğin ortaya
çıktığı ilk merkezlerden biridir.
İlk çağlardan beri Kazakistan’ın
orta, kuzey ve doğu bölgelerinde
maden ocakları açılmış, tunç, bakır, çinko, gümüş ve altın alaşımları elde edilmeye başlamıştır.
Atalarımızın yeni ve dayanıklı
madenler üretimini geliştirmesi,
teknolojik açıdan hızlı bir şekilde
ilerlemesini de sağladı. Kazı sırasında bulunan maden eritme

ocakları, el yapımı süs eşyaları,
eski çağlara ait ev eşyaları, savaş
araç ve gereçleri bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bütün bunlar
eski çağlarda bizim topraklarımızdaki bozkır medeniyetinin
teknolojik açıdan ne kadar hızlı
geliştiğini göstermektedir.

3. Hayvan Üslubu

Bizim atalarımız doğa ile iç içe
yaşamış ve kendilerini tabiatın
ayrılmaz bir parçası saymışlardır. Bu temel hayat ilkesi, Büyük Bozkır toplulukların dünya
görüşü ile değerlerini teşekkül
ettirdi. Kazakistan’ın kendi yazısı
ve mitleri bulunan eski sakinleri
ileri bir kültüre sahipti.
Onların mirasının parlak görünüşü, estetik geçmişi ile manevi
zenginliğinin sembölü, “hayvan
üslubu” sanatıdır. Hayvan tasvirlerinin gündelik hayatta kullanılması insan-tabiat ilişkisinin
simgesi sayılmış ve göçebelerin
manevi istikametini de belirlemiştir.

4. Altın Adam

Kökenlerimize ve geçmişimize
yeni bir bakış açısıyla bakmamızı sağlayan ve bilim dünyasında heyecan uyandıran yenilik,
1969 yılında Kazakistan’ın Esik
kurganında bulunan, sanat tarihçilerince “Kazakistanlı Tutanhamun” diye adlandırılan “Altın
Adam”dır. Bu asker, birçok esrarı çözüme kavuşturdu. Bizim
atalarımız, bugün bile insanları
hayrete düşürebilen, çok yüksek
seviyeli sanat eserleri dünyaya
getirmişlerdir. Askerin altınla
kaplanmış giyimleri, eski ustaların altın işleme tekniklerini çok
iyi bildiklerini göstermektedir.
Diğer yandan bu yenilik, Bozkır
Medeniyeti’nin yüksek gücünü
ve estetiğini açığa çıkaran mitolojiyi de gözler önüne serdi.

Atalarımız yırtıcıların, bilhassa
kedigiller familyasına mensup
hayvanların resimlerini çokça
çizmişlerdir. Bağımsız Kazakistan’ın simgelerinden birinin de
yerli hayvanlar âleminde seyrek
rastlanan vakur görünüşlü kar
parsı olması da rastlantı değildir.
Bu bağlamda hayvan üslubu,
atalarımızın olağanüstü bir sınai
tecrübeye sahip olduğunu göstermektedir. Atalarımız oyarak
tasvir etmeyi, metali işleme tekniğini, özellikle de bakır ile tunçtan döküm yapma ve altın varak
hazırlamanın karmaşık yöntemlerini çok iyi biliyorlardı.
Umumen “hayvan üslubu” olgusu dünya sanatının zirvelerinden
biri sayılmaktadır.
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kı, İlk Çağ ve Orta Çağ’daki çok
önemli ticari ilişkilerin de başlıca
aracısı sayıldı. Bozkır’ın yüzü Çin,
Hint, Fars, Akdeniz, Yakın Doğu
ve İslav medeniyetlerini birbiriyle buluşturdu.

Bozkır halkı öz önderine böyle
tazim etmiş, onu güneş seviyesine çıkararak ululamıştır. Kurgandan çıkan süslü ve işlemeli
eşyalar, eski atalarımızın bir
entelektüellik geleneğine sahip
olduğunu da göstermektedir.
Askerin yanında bulunan gümüş
kâselerin birinin üstünde oyularak yapılmış işaretler mevcuttur.
Bu ise Orta Asya bölgesinde o
güne değin bulunan en eski yazı
örneğidir.

5. Türk Dünyasının Beşiği

Kazakların ve diğer Avrasya
halklarının tarihinde Altay çok
önemli yere sahiptir. Bu yüce
dağlar, asırlar boyunca yalnızca
Kazak ülkesinin tacı değil aynı
zamanda Türk dünyasının da
beşiği sayılmaktadır. İşte tam bu
yörede MS birinci binyılın ortalarında Türk dünyası teşekkül etmiş ve Büyük Bozkır’ın bağrında
yeni bir dönem başlamıştır. Tarih
ve coğrafya, Türk devletleri ile
büyük göçebe imparatorlukları
sürekliliğinin çok özel bir modelini oluşturdu. Bu devletler uzun
vakit boyunca birbirinin yerini
alarak Orta Çağ Kazakistan’ında
silinmez iktisadi, siyasi ve kültürel
izler bıraktılar. Bu büyük coğrafyayı
ellerinde tutup yönetmeyi başaran
İpek Yolu Medeniyetleri
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Türkler, uçsuz bucaksız bozkırda
göçer ve yerleşik medeniyetin nevi
şahsına münhasır örneğini teşkil
etmiş; sanat, bilim ve ticaret merkezine dönüşen Orta Çağ şehirlerinin gelişmesinin önünü açmıştır.
Mesela Orta Çağ’daki Otırar şehri,
evrenlik medeniyetin büyük düşünürlerinden biri olan Ebu Nâsır
El-Farabi’yi dünyaya getirirken Türk
uluslarının manevi önderlerinden
biri olan Hoca Ahmet Yesevi de
Türkistan şehrinde yaşamış ve öğretisini yaymıştır.

6. Büyük İpek Yolu

Ülkemizin coğrafi bakımdan çok
elverişli bir bölgede yani Avrasya
kıtasının merkezinde bulunması,
eskiden beri türlü devletler ve medeniyetler arasında dehlizler kurulmasına etki etmiştir. Miladın ilk yıllarından itibaren bu yollar, Büyük
Avrasya’nın doğusu ile batısı, kuzeyi ile güneyi arasındaki ticaret ve
kültür ilişkilerinin kıtalararası ağına
yani Büyük İpek Yolu sistemine dönüştü.
Bu yol, halklar arasındaki ticari
mal dolaşımı ile entelektüel iş
birliğinin oluşup gelişmesinde
daimi bir platform rolü üstlendi.
Kervan yollarını inşa edip emniyetini sağlayan Büyük Bozkır hal-

İlk ortaya çıktığı andan itibaren
Büyük İpek Yolu haritası esasen
Türk imparatorluklarının topraklarını içine alıyordu. Orta
Asya’ya Türklerin hükümran
olduğu dönemde Büyük İpek
Yolu, yükselişinin son sınırına
ulaşmış, uluslararası iktisadın
artmasında ve kültürün gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

7. Elma ve Lalenin
Ana Vatanı

Yüce Alataw’ın yamaçlarının
elma ve lalenin ana vatanı olduğu ilmî açıdan ispatlanmıştır.
Çok sıradan olmasına rağmen
bütün dünya için büyük öneme
sahip bulunan bu bitkiler burada tomurcuklanıp yeryüzüne
yayılmıştır. Kazakistan bugün de
dünyadaki bütün elmaların atası
sayılan kırmızı elmanın (malus
sieversii) ana vatanı olarak bilinmektedir. Bu cins, en yaygın
meyve türünü dünyaya armağan etmiştir. Hepimizin bildiği
elma, bizdeki elmanın genetik
bir cinsidir. Bu cins, Kazakistan
bölgesindeki İle Alatawı yamaçlarından Büyük İpek Yolu’nun
eski güzergâhı vasıtasıyla ilkin
Akdeniz’e, oradan da bütün
dünyaya yayılmıştır. Bu tanınmış
yemişin derin tarihinin simgesi

olarak yurdumuzun güneyindeki
en güzel şehirlerden biri Almatı
diye adlandırıldı. Kazakistan sınırları içindeki Şuw ve İle dağlarının eteklerinde bugün hâlâ
bitkiler âleminin cevheri sayılan
ekin lalesinin (Regel lalesi) ilk
türlerine rastlanmaktadır. Bu
güzel bitkiler bizim vatanımızda
Tanrı Dağları’nın eteği ile yarı çöl
bozkırın birleştiği yerde meydan
çıkmıştır. Kazak yurdunun bu basit ve özel çiçekleri güzelliği ile
birçok ulusun yüreğini fethetmiş
ve yavaş yavaş bütün dünyaya
yayılmıştır.
Bugün yeryüzünde üç binden
artık lale türü vardır ve bunların
büyük çoğunluğu bizim bozkır
lalelerinin torunlarıdır. Hâlihazırda Kazakistan’da otuz beş tür
lale yetişmektedir.

II. TARİH BİLİNCİNİ
UYANDIRMAK

Ele alınan meseleler etraflıca
düşünmeyi ve derince değerlendirmeyi gerektirmektedir. Ayrıca
bu meseleler, bizim dünya görüşümüzle, halkımızın geçmişi,
bugünü ve geleceğinin sağlam
temelleriyle doğrudan ilgilidir.
Bu işe birkaç büyük tasarı ile
başlamak mümkündür diye düşünüyorum.

1. Arşiv-2025

Bağımsızlık yıllarında halkımızın
geçmişini araştırmak bağlamında çok büyük işler yapıldı. Yurdumuzun tarihindeki yanlışların
düzeltilmesini sağlayan “Mädeniy Mura” (Kültürel Miras) izlencesi başarılı bir biçimde hayata
geçirildi. Lakin atalarımızın hayatı ve olağanüstü medeniyeti
hakkındaki birçok belge henüz
bilimlik dönüşüme girmiş değil-

dir. Bu belgeler dünyadaki çeşitli
belgeliklerde araştırmacı ve incelemecileri beklemektedir.
Dolayısıyla eski devirlerden günümüze değinki zamanı kapsayan yerli ve yabancı belgeler
üstünde derinlemesine araştırma ve incelemeler yapmak için
“Arşiv-2025” adlı yedi yıllık bir
izlence yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Bu tasarının hayata geçirilmesi
sürecinde tarih, belge ile kültür
araştırmacılarından kurulan hususi heyetlerin yerli ve yabancı
büyük arşivlerle sistemli ve uzun
süreli ilişki içinde araştırma ve
incelme çalışmalarına özel bir
önem vermek gerektir.
Ancak ne olursa olsun bu önemli
iş, devlet tarafından tertip edilen
bir “akademik turizm”e dönüşmemelidir. Yalnızca toplanmakla
yetinmeyip bütün araştırmacı ve
vatandaşların kolayca ulaşabilmesi için arşiv belgelerini hızlı
bir şekilde elektronik ortama aktarmak lazımdır.
Öz tarihiyle övünme duygusunun uyandırılması ve vatanseverlik eğitimi okuldan başla-

malıdır. Dolayısıyla okullar ve
bölgelerdeki bütün budun betimi müzelerine bağlı tarihlik-kazıbilimlik hareketler kurmak çok
önemlidir. Ulus tarihini hafızalara yerleştirmek, bütün Kazakistanlılarda kendi geçmişlerine
ortak bir bütün olarak bakma
duygusunu geliştirecektir.

2. Büyük Bozkır’ın
Büyük İsimleri

Kitlelerin bilincinde tarihî süreçlerin esasen kişileştirme özelliği
gösterdiği bir gerçektir. Uluslar kendi ülkelerinin elçisi sayılan büyük atalarının isimleriyle
övünmektedir.
Sözgelimi geçmiş çağlarda yaşamış Tutanhamun, Konfüçyüs,
İskender, Shakspeare, Goethe,
Puşkin, Washington gibi dünyaca
bilinen şahıslar bugün kendi ülkelerinin paha biçilmez simgelik
sermayeleri sayılmakta ve bu ülkelerin uluslararası arenada başarılı bir biçimde ilerlemesine yardımcı
olmaktadır. Büyük Bozkır Farabi,
Yesevi, Kültigin, Baybars, Äz-Täwke, Abılay, Kenesarı ve Abay gibi
birçok büyük şahsiyeti dünyaya
getirmiştir.
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Bundan dolayıdır ki öncelikle
meşhur tarihî şahsiyetlerimiz ve
onların başarılarının hürmetine
açık havada heykel ve anıtlarla
donatılmış “Büyük Bozkır’ın Büyük İsimleri” adlı bir ansiklopedik
eğitim parkı açmamız gerektir.
İkinci olarak, devletin verdiği özel
siparişler yoluyla bugün edebiyat,
müzik, tiyatro ve resim alanında
çalışan önemli kişiler, şairler ile
devlet adamlarının tasvirlerinden
oluşan bir galeri oluşturmak lazımdır.
Ayrıca burada alışılmış kalıpların
dışına çıkarak almaşık gençlik sanatlarının yaratıcı gücünden faydalanmak da çok önemlidir. Bu
bağlamda söz konusu çalışmada
yalnızca yerli usta ve sanat kuruluşlarından değil aynı zamanda
yabancı usta ve sanat kuruluşlarından yararlanmak da yerinde
olacaktır.
Üçüncü olarak, ülkemizin tarihî
devirlerini genişçe ele alarak
“Büyük Bozkır’ın Büyükleri” adlı
bilimlik ve halklık bir seri yayımlayıp dağıtma işini de sistemleştirerek canlandırmak lazımdır.
Bu amaçla Kazakistanlı bilim insanları yanında yabancı uzmanların da katıldığı uluslararası çok
yönlü bir kurum tesis etmek
mümkündür. Sonuçta bizim kahramanlarımızın hayatı ve eserlerini yalnızca ülkemiz insanları
değil aynı zamanda yabancılar da
öğrenecektir.

3. Türk Dünyasının Kökleri

Kazakistan, bütün Türk uluslarının kutlu “baba ocağı”dır. Bugün Kazakların vatanı olan engin bozkırdan dünyanın dört bir
İpek Yolu Medeniyetleri
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yanına dağılan Türk soylu boylar
ve uluslar, başka uluslar ile ülkelerin tarihî süreçlerinde önemli
roller oynamıştır.
Bu bağlamda “Türk Medeniyeti:
Başlangıçtan Günümüze” adlı
tasarıyı hayata geçirmek lazımdır. Bu tasarı kapsamında 2019
yılında Astana’da Dünya Türkiyatçıları Kurultayı’nı ve türlü ülkelerin müzelerindeki malzemelerin sergilendiği Türk Ulusları
Kültür Günleri’ni tertip etmek
gerektir. Ayrıca Kazakistan’ın düzenleyiciliğinde Wikipedia örnek
alınarak Türk uluslarının ortak
eserleri için çevrimiçi bir kütüphane açmak da önemlidir.
Diğer yandan yeni vilayet merkezi olarak Türkistan şehrini geliştirmek için onun uluslararası
arenadaki itibarını sistemli olarak artırmak lazımdır.
Çünkü Kazakistan’ın eski başşehri yalnızca halkımızın manevi
merkezi değil aynı zamanda bütün Türk dünyasının da kutlu yeri
sayılmaktadır.

4. Büyük Bozkır’ın
Sanat ve Teknoloji Müzesi

“Büyük Bozkır” adlı kadim sanat ve teknoloji müzesini açmak
için her türlü imkâna sahibiz. Bu
müzede üstün sanat ve teknoloji
örnekleri yani hayvan üslubunda
yapılmış eşyalar, “Altın Adam”ın
silah ve eşyaları; atı evcilleştirme, madenciliği geliştirme, savaş araç gereci üretme süreçlerini gösteren eşya ve aletler gibi
birçok şey sergilenebilir. Yine
müzeye Kazakistan topraklarında bulunan kazıbilimlik anıtlar
ile yapı topluluklarının maket
ve modelleri de konabilir. Sergilenen bu eşyalar tarihî çağların

herhangi bir dönemine ait türlü
çalışma alanlarının gelişme sürecini gözler önüne serecektir.
Diğer yandan “Büyük Bozkır’ın
Büyük Medeniyetleri” adlı ülke
çapında tarihî yeniden kurma
kulübünü kurup bu bağlamda
Astana’da ve Kazakistan’ın diğer
bölgelerinde eski Saka, Hun, Büyük Türk Kağanlığı dönemleriyle ilgili veya başka konularda şenlikler
düzenlemek de mümkündür. İlgili
ve meraklı kişiler bir araya getirilerek bu konular çerçevesinde eş
zamanlı çalışmalar yapılabilir.
Eski Otrar şehrinin bazı yerlerini,
sözgelimi evlerini, sokaklarını,
sosyal alanlarını, su borularını,
kale duvarlarını ve başkaca yerlerini kısım kısım onarılması da
turizm açısından faydalı olacaktır. Bu temelde bilginin yüceltilmesine ve turizmin geliştirilmesine de özel önem verilmelidir.

5. Bozkır Halkbilimi ve
Müziğinin Bin Yılı

Bu tasarı kapsamında “Bozkır
Halkbilimi Seçkisi”ni hazırlamak
lazımdır. Bu seçkide Büyük Bozkır mirasçılarının geçen binyıldaki sözlü halk edebiyatının seçkin
örnekleri; masalları, efsaneleri,
menkıbeleri, kıssaları ve destanları yer alacaktır.
Ayrıca kopuz, dombura, sıbızgı,
sazsırnay gibi geleneklik müzik
aletleriyle icra edilen önemli
eserleri “Büyük Bozkır’ın Kadim
Sarınları”*** adı altında neşretmek lazımdır.
Büyük Bozkır’ın halkbilimi ve
ezgisi çağcıl elektronik biçimde
yeniden soluk almaya başlamalı-

dır. Bu tasarıları hayata geçirmek
için yalnızca göçebelerin zengin
mirasını tasnif ve tertibe yetenekli kişiler değil aynı zamanda
bu mirasın güncelliğini de artıracak yerli ve yabancı profesyonel
uzmanlardan faydalanmak çok
önemlidir.
Bizim kültürümüzün temel konuları, kahramanları ve sarınları sınırsızdır; dolayısıyla bunları
sistemli biçimde araştırıp incelemek ve Ortaya Asya bölgesi ile
bütün dünyaya tanıtmak zorundayız.
Sözlü edebiyat ve müzik geleneğini canlandırma işi, bugünün
anlayışına uygun ve anlaşılır biçimde olmalıdır.
Sözgelimi eskimiş söz ve metinleri resimlerle birlikte vermek veya
açık videolarla sunmak mümkündür. Müzikal ses ve ezgiler
yalnızca tabii çalgılarla değil aynı
zamanda çağcıl elektronik değişkeleri yoluyla da çıkarılabilir.
Diğer yandan halkbilimlik geleneğin ortak tarihî esaslarını araştırmak için Kazakistan’ın değişik
bölgeleri ile yabancı ülkelere
araştırma ve inceleme gezileri
düzenlenmelidir.

ortaya koyan belgeli filmlerin,
televizyon dizileri ile uzun sanat
filmleri hazırlanması gerektir.
Sözü edilen tasarılar, geniş çaplı
uluslararası iş birliği çerçevesinde başarılı yerli ve yabancı senaryocular, yönetmenler, yapımcılar; çağcıl sinema sanayisinin
başkaca uzmanlarından yararlanarak hayata geçirilmelidir. İlgi
çekici ve melodramatik sarınlarla birlikte seyircinin aşina olduğu
fantezi ve karmaşık vakalı gişe
başarısı elde etmiş filmlerin unsurlarını da ekleyerek yeni tarihî
televizyon filmlerinin türlerini
artırmak lazımdır.

nürlerimiz ve yöneticilerimiz
sadece Kazakistan için değil aynı
zamanda bütün dünya için örnek alınmaya layık insanlardır.

SONUÇ

Bundan bir buçuk yıl önce “Geleceğe Kılavuz: Manevi Yenilenme” adlı izlencelik makalem yayımlandı.
Yukarıda anılan tasarıları söz
konusu “Manevi Yenilenme” izlencesinin bir devamı olarak görüyorum.

Bu amaca yönelik olarak Büyük
Bozkır’ın zengin mitolojik ve
folklorik malzemesinden yararlanmak mümkündür.

“Manevi Yenilenme” millî izlencesinin yeni bileşenleri, atalarımızın binlerce yıllık mirasının
sayısal medeniyet şartlarında
anlaşılır ve talep edilir olmasını
sağlayarak yenilenmesi imkânını
vermektedir.

Millî kahramanları örnek alma
geleneğinin oluşturmasını sağlayacak nitelikli çocuk filmleri
ile canlandırmalı dizilere ihtiyaç
duyan genç kuşağın zevkini de
özellikle dikkate almak gerektir.
Bizim ünlü baturlarımız, düşü-

Öz tarihini bilip sayan ve onunla övünen bir halkın geleceğinin
parlak olacağına inanıyorum.
Geçmişiyle övünüp bugününün
değerini bilmek ve geleceğe sağduyu ile bakmak, ülkemizin başarısının teminatıdır.

6. Tarihin Sinema Sanatı
ve Televizyondaki
Görünüşü

Çağdaş halkların tarihî anlayış
ve algılarında sinema sanatının
önemli bir yeri vardır. Umum
halkın bilincinde filmlerdeki açık
kahramanlar, büyük bilimlik eserlerdeki belgeli portrelerden daha
fazla role sahiptir.
Bundan dolayı hiç vakit kaybetmeden Kazakistan’ın medeniyet
tarihinin kesintisiz gelişimini
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1990 da Gagauz devletini Moldavya Sovyet Sosyalist devleti
içinde ilan ettiler, bir yıl sonra
da Moldavya Sovyetlerden ayrılıp, kendi bağımsızlığını ilan etti.
Gagauz Halkı genel seçimleri
bölgedeki baskılara bakmayarak geçirirler ve Yüksek Sovyetin
başına başbakan atarlar. Ama
Moldavya önderlerini bu durum öfkelendirir ve Moldovya
bu kararları tanımaz. Hükümet
ülkedeki sıradışı durumu Gagauz
bölgesine askerler ile haber verir.
Bir yandan da hem Moldavya
“Halk cephesi” radyosu hem de
televizyon çağrıları ile Moldovalıları Gagauzlara karşı kışkırtırak
seçimden dört gün sonra iç savaşa doğru yaklaşılır.

GÖK OĞUZLAR
BİLGE KAĞAN’IN AVRUPA’DAKİ ÖZ EVLATLARI
İrina VLAH

Gökoğuz Yeri Başkanı

T

“Moldova’nın toprak bütünlüğünün korunmasına
büyük önem veriyoruz. Hem Moldova’daki hem de
Gökoğuz Yeri’ndeki gelişmeleri tıpkı komşularımızdaki hadiseler gibi çok yakından takip ediyoruz.
Gerektiğinde de elimizdeki tüm imkanları Moldova
halkı için seferber etmekten çekinmiyoruz.

anrı Dağlarının Gök Tengriyle
buluştuğu sarp yamaçların
ulaşılmaz zirvelerinin çocukları
onlar. Asyanın bozkırlarını kanlarıyla sulamış tarih yazmış, iz
bırakmış Oğuzlar onlar. Bilge Kağan’ın öz evlatları…

TİKA’mızla, iş adamlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla Moldova’nın kalkınması, gelişmesi, dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşması
için gayret sarf ediyoruz. Bundan sonra da aynı
kararlılıkla Moldova halkının ve siz Gökoğuz
Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz.”

1990. yılların başları Sovyet devletleri için zor bir zamandı. Koca
Sovyetler Birliği dağılmaya başlamış ve sınırları içindeki devletler de kendi bağımsızlıklarını
birbiri ardına ilan etmişlerdi.

R.Tayyip Erdoğan
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Gagauz Devletinin geçici komitesi erkenden yapar seçimleri ve
25 Ekimde de Stepan Topalın ve
Mihail Kendigelanın vekillikleri
alınır.
Kişinevden otobüslerle gelen
50 bin Moldovalı Gagauzların
yaşadığı bölgeyi kuşatıp, yolları
kapatır, elektriği suyu keserler.
Ama Gagauzlar da yalnız değildir. Pridnestrovya halkı Gagauz-

lara yardım eder. Ukrayna bölgesinden otobüslerle Gagauzlara
yardım için 4 bin 500 volontör
yola çıkar, ama 2000 kişi Komrata yetişir.
Gerginlik yükselir, Sovyet Birliğinin kan dökülmesin diye ordu ile
müdahale eder. Kasımın 21inde
Gagauz Devletinin Yüksek Sovyeti tekrar toplanır ve tekrar
kendilerine önder seçerler.
Bu karşılık sıkıntılı zamanlar 1994
yılına kadar sürer. 1 Kasım 1990
yılında, Moskovada Gagauz Devleti cumhurbaşkanı Stepan Topal
Konstantin Tauşancı ve Sovyet
Sosyalist Devletleri Birliği Cumhurbaşkanı Mihail Gorbaçov ile,
Yüksek Sovyeti başı Anatoli Lukyanovlan ise başbakan Nikolay
Rıjkovlan ile görüşür.
Bu üst kurul görüşmelerde Moldova Cumhurbaşkanı Mirça Snegur ve Moldova Parlamenti başı
yardımcısı İon Hadırka da yer
alır. Ama bu toplantı sorunları
çözemedi, çünkü Sovyet Birliği
artık dağılıyordu. Gagauzlar da
Sovyet Birliğinin dağılmasını hiç
istemiyordu.

27 Ağustos 1991 Moldovya bağımsızlığını ilan etti. Moldova
devletinin bağımsızlığını tanıyan
ilk devletlerdan biri Türkiye olur.
Kısa bir zaman içinda diplomatik
ilişkiler başlar.
O dönemde Türkiye’de Başbakanı Turgut Özal idi. 1992, Ağustos
ayında Kişinevde ilk kez Türkiyenin büyükelçiliği açılır ve ilk başkonsolos Ender Arat olur.
Moldova Gagauzların kurduğu
devleti tanımadı. Moldovada
milliyetçileri, Gagauzların yaşamasını zorlaştırdı. Zorluklara
aldırış etmeden, Gagauzlar bu
dönemde önemli işler başardılar. 1993 yılında kanun çıkararak
Gagauz dilini latin alfabesine
geçirdiler, bölgenin bütçesini
oluşturdular, vergi kanunları hazırladılar, halk bankası kurdular
ve daha birçok başarılı adımlar
atıldı.
Gagauz Devleti cumhurbaşkanı
Stepan Topal ve Yüksek Sovyeti
başı Mihail Kendigelen Gagauz
devletinin kurulmasında zorluklarla dolu o ilk yıllarda çalışmalarıyla büyük rol oynadılar. Stepan
Topal Türkiyede birçok kez Tür-

Gagauzlar’a ise bu durum iki kat
daha ağır gelir, önce 19 Ağustos
29

İpek Yolu Medeniyetleri

kiye Devleti cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüşür. Bu
dönem içinde, büyük ilerleme
adımları yapılır bölgede.
Bu dönemde hem politika hem
kültür alanlarında kalıcı değişiklikler, yenilikler olur, yeni yatırımlar ve işbirlikleri için faydalı
temeller atılır. Elbette Gagauzların bağımsızlığı için de doğru yol
aranıyordu, uzun görüşmelerden sonra o doğru karar alındı.
Gagauzların milli kültür bilinci
Gagauz otonom devletinin kuruluş döneminde yükselmeye başlar. Halk daha fazla konuşmaya
başlar Ana dilinde ve milli kültür
problemleri yavaş yavaş ortadan
kalkmaya başlar. Yerli önderler
eski sokak isimlerini değiştirirler, onlara Gagauz yazarların ve
aydınlarının isimlerini verirler.
Yeniden başlar unutulmuş halk
bayramları, Ana dili ders saatlari fazlalaşır okullarda. Türkiye’ye
öğrenmek için giden Gagauz gençleri hızlandırırlar iki devletin birbirine
yakınlaşmasını. Kongaz’da Sü-

leyman Demirel Türk lisesi açılır.
Türkiye’nin kardeşlik yakınlaşma
politikasının başarısı, Süleyman
Demirel’in getirdiği iş adamlarının
yatırımları Gagauz ekonomisine
büyük yardım sağladı.
Bu projelerin içinde en önemlisi
içme suyu projesidir, bu projeyi
gerçekleştirmek için Süleyman
Demirel kısa vakitte hazırlıkları
yaptırıp, Komrat’ta işleri başlatır,
daha sonra projenin ilerlemesi
Çadır-Lunga da da yapılır. 11 Şubat 1991 de açılan Komrat devlet
üniversitesi öğretim alanında bir
büyük adım olur. Buna inanmak
zordur, ama gerçekte yapılan işlerin
sonucunda, bu proje başarılı oldu.
Fakülte Kuruldu ve öğrenci grupları toplandı.91 yılında Komratta
bir öğretim kurumu daha açılır.
Mihail Çakir’in adına Pedagoji koleji. 1994 yılı Gagauzlar için yeni
bir dönem nişanı olur. Moldova’da
milliyetçiler kuvveti kaybederler,
Çiftçi-demokrat parti seçimleri
kazanır ve Gagauzlara umut olur.
Bu dönemde Moldova ve Gagauz
önderlerinin aralarındaki buzlar
erimeye başlar

1994 yılının ortasında Moldova
Devleti Gagauz halkına. idare hakkını verir ancak Gagauz verilmesin diye 17 aralık 1994 tarihinde,
tartışmalar çıkar ve mahsus bir
kanun koyulur. Gagauz milletvekillerin tekliflerini ve isteklerini
hesaba alan kanun projesi Moldova’nın toprak bütünlüğüne saygı
gösterir. Bu durumu inceleyip,
OBSE-nın Yüksek komisiyonu bir
pozitif rapor hazırlar.
Moldova Premyer-Ministrusu Andrey Sangelinin önderliğinde bir
komisyon kurulur, hangisi Gagauziyanın ayrı jüridik statüsünün
bitki versiyonu hazırlayıp, kanun
projesini Moldova Parlamentosuna yollar. Ama parlamentoda
bulunan ve Romanyayla birleşmek isteyen milliyetçi grup bu
kanun projesine karşı çıkar.
Gagauzlara özerklik verilirse, başka etnik gruplara da bir örnek
olabilir diye bir neden bulurlar. O
yüzden bu gruba parlamento bir
kanun projesi verir, grup ise sadece Gagauzlara kültürel özerklik
verilmesinden yanadır.

Bu durumda orta bir yol aranır.
Türkiye’nin araya girmesiyle,
Gagauzlar önceden istedikleri
özerklik haklarını iptal ederler ve
Moldova Cumhuriyetinin tanıdığı
sınırlarda kültür özerkliği yerine,
kısıtlı politika özerkliğini kabul
ederler.
Böylece Moldova Anayasasına
eklenen 113. maddeye göre,
Gagauz Özerk bölgesi tanınır. 23
aralık ta Moldova Parlamentosu
tarafından kabul edilir. Bir bakıma Gagauzlar kendi kaderini seçen bir millet olurlar.
Kanuna dayanarak, 5 Mart 1995
tarihinde Gagauziyanın sınırlarını belli etmek için bir referendum yapılır. Sonuçlara göre
özerk bölgeye 3 kasaba ve 27
köy ve toplam 30 yerleşim yeri
girer.
Meydanı – 1831.5 kilometre
kare olan Moldovanın yaklaşık 5.5% büyüklüğündeki özerk
bölgesinin baş kasabası – Komrat’tır. 11 Temmuz tarihinde yine
seçimler yapıldı. Başkanlık önderlik sistemi kuruldu. Georgiy
Tabunşçik başgan seçildi.

şair, yazıcı Mina Kösä, müzik ve
düzenlemeyi kompozitör Mihail
Kolsa yapmıştır. Marşı Zinaida
Kendigelan önderlinde Mihail
Çakirin Pedegoji koleji öğrencileri seslendirdi.
Gagauz devletinin resmi kuruluş günü 23 Aralık olarak kabul
edildi. Her yıl bu gün resmi toplantılar, merkez ve köylerde kültür/spor etkinlikleri düzenlenir.
Şuan Gagauzya devlet başkanı
ben İrina Vlah, Türkiye devleti
ile çok iyi ilişkiler kurduk. Türkiye Cumhuriyetinin yardımı sayesinde Gagauzya Özerk Bölgesi
ve Türkiye Cumhuriyeti ile olan
işbirliği önemli ölçüde gelişme
göstermiş, Gagauzya'nın birçok
bölgesinde önemli projeler yapılmıştır.

Gökoğuz Türklerinin
kara gün dostu olmayı
sürdüreceğiz
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Moldova'daki temaslarının ikinci günün-

de Gagauz Özerk Yeri başkenti
Komrat'ta Kent Meydanı'ndaki
programda, eşi Emine Erdoğan,
Moldova Cumhurbaşkanı İgor
Dodon'un eşi Galina Dodon ile
Erdoğan'a ziyaretinde eşlik eden
heyet üyelerinin de yer aldığı konuşmasında
"Zaman hayır olsun Gökoğuz
Yeri, zaman hayır olsun Komrat,
burada olmasalar bile yürekleri bizimle çarpan tüm Gökoğuz
Türk'ü soydaşlarım zaman hayır
olsun." ifadesiyle tüm vatandaşları selamladı ve konuşmasını şu vurgularla devam ettirdi.
"Bizlere şu muhteşem tabloyu
yaşattığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün
burada kardeşlik var, bugün
burada dayanışma var, işbirliği var, elbette burada Moldova
ile Türkiye'nin kadim dostluğu
var. Buraya elimiz boş gelmek
yakışmaz dedik, olmaz dedik,
sizlere tüm Türkiye'nin, 81 milyonluk Türk milletinin selamlarını getirdim, sizlere Türkiye'deki akrabalarınızın sınırları aşan

Gagauziya parlamentosu Kasım
1995 tarihinde özerk bölgenin
baş kasabası olarak Komratı belirledi. Ama resmi başkasabası
statüsü 2008 yılında verildi, o
yıla kadar dokümanlarda Komrat idari merkezi olarak geçdi
Ayrı bir kanunla Gagauziyada
resmi dil Moldovanca, Rusça ve
Gagauzca oldu. Başka bir kanunla bozkurt başlı Gagauz bayrağı
yerine üç renkli bayrak kabul
edildi. Bayraktaki üç yıldız: geçmişi, bu günü ve geleceği anlatır.
1995 yılında Gagauz İstiklal Marşı Gimmi Kabul edildi. Sözlerini
İpek Yolu Medeniyetleri
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muhabbetini getirdim. Türkiye
Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiğim bu tarihi ziyaretin
Moldova ve Gökoğuz Yeri ile
dayanışmamızı daha da perçinlediğine inanıyorum....."
"...Elbette bugünlere kolay gelmedik, karşımdaki şu muhteşem dayanışma manzarasına
ulaşmamız hiç kolay olmadı..."
"...Bizim inancımızda ehli hünerin kıymetini bilmek, emek
ve çaba sahibi herkesin hakkını
teslim etmek esastır. Öncelikle bizden önceki siyasetçilere
ülkem ve milletim adına şükran borcumuzu ifa etmek istiyorum. Gökoğuz Yeri'nin 1994
yılında özerk statüye kavuşmasına katkı sağlayan 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman
Demirel'i, dönemin Moldova
Cumhurbaşkanı Mircea Sne-
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gur'u, yine o dönemde Gökoğuz
Türklerinin önderi Stefan Topal'ı burada şükranla yad ediyorum...."
"...Zor zamanlarda halklarının geleceğine yön veren ve
bu topraklarda güzel bir miras
bırakan liderlerin çabaları asla
unutulmayacaktır. Bundan kısa
süre önce 28 Eylül'de Gökoğuz
Yeri'nin kurucu başkanı, Gökoğuz Türklerinin aksakalı Stefan
Topal'ın vefatından duyduğum
üzüntüyü özellikle ifade etmek
istiyorum. Gökoğuz kimliğinin
ve dilinin sadık evladının toprağı bol olsun diyorum. Onlar bu
dünyadan göç ettiler ama geride bizim sahip çıkmamız ve çok
daha ileriye taşımamız gereken
bir miras bıraktılar. İnşallah bizler de Türkiye ve Moldova liderleri olarak bu mirası daha da
ileriye götüreceğiz..."

"...Bugün iki ülke tarihte hiç olmadığı kadar birbirine yakındır.
Fiziki sınırımız olmasa da biz
Moldova'yı komşu ülke olarak
görüyoruz..."
"...Moldova'nın toprak bütünlüğünün korunmasına büyük
önem veriyoruz. Hem Moldova'daki hem de Gökoğuz Yeri'ndeki gelişmeleri tıpkı komşularımızdaki hadiseler gibi
çok yakından takip ediyoruz.
Gerektiğinde de elimizdeki tüm
imkanları Moldova halkı için seferber etmekten çekinmiyoruz.
TİKA'mızla, iş adamlarımızla
ve sivil toplum kuruluşlarımızla
Moldova'nın kalkınması, gelişmesi, dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşması için gayret sarf ediyoruz. Bundan sonra
da aynı kararlılıkla Moldova
halkının ve siz Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz..."

"...Sizler 1994 yılında diğer
devletler iç çatışmalarla kıvranırken kardeşçe yaşamayı seçtiniz. Avrupa'nın birçok ülkesi
geleceğe karamsarlıkla bakarken sizler bu topraklarda huzuru, barışı, dayanışmayı tercih
ettiniz. Moldova ve Gökoğuz
halklarının bu kararı her türlü takdirin üzerindedir. Sizlerin
bu asil tavrı tam anlamıyla bir
demokrasi ve medeniyet örneğidir. Geçen 24 yılda kendilerini
idare etme olgunluğunu gösteren siz soydaşlarımızı gönülden
kutluyorum. Kendi kimliğinizi,
dilinizi, iç barışınızı, birliğinizi,
dirliğinizi koruyarak bu güzel
mirası evlatlarınıza, torunlarınıza aktarmanızı diliyorum.
Bilhassa içinde bulunduğumuz
dönemde bunun son derece
önemli olduğuna inanıyorum.
Zira Avrupa başta olmak üzere
dünyanın pek çok yerinde etnik
ve kültürel farklılıklar kaşınmaya çalışılıyor. Asırlardır aynı
toprağı paylaşan, aynı havayı
soluyan, geçmişi ve geleceği
ortak olan toplumlar ayrıştırılmak isteniyor. Kültürel ırkçılık
dünyanın dört bir ucunda adeta
bir veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor. İslam karşıtlığının
yabancı düşmanlığına, etnik
milliyetçilikle terörizme kadar
birçok sorun bir arada yaşama
idealimize sekte vuruyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle
bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Her birinizin bu bilinçle
hareket edeceğine inanıyorum. Bu topraklardaki barış ve
huzur ortamının bozulmasına
hiçbirinizin müsaade etmeyeceğini düşünüyorum."

"Unutmayın sizin gücünüz, "...Gelecek yıl Komrat'ta büyük
bir eğitim kompleksi inşa etmek
Moldova'nın gücü"
"...Moldova ile kurduğumuz ortak geleceğin köprüsü sizlersiniz. Unutmayın sizin gücünüz,
Moldova'nın gücü, Moldova'nın
gücü sizin gücünüzdür...."
"...Sizleri siyasette temsil eden
bu dostlarımıza çok önemli iki
görev düşüyor. Birincisi Gökoğuz
Yeri'nin sesi olmak, ikincisi de
Moldova ile diyalog kanallarını
hep açık tutmak...."
"...Her birinizin vatandaşlık görevi, bu süreçte birliğinizi, beraberliğinizi, dayanışmanızı korumak ve oyunuza sahip çıkmaktır.
Sandıktan çıkan her sonuç halkın
özgür iradesini yansıtır ve saygıyı
hak eder. Oradan çıkacak sonucun belirleyicisi de siz olacaksınız. Şimdiden sonuçların Gökoğuz Yeri ve Moldova için hayırlı
olmasını temenni ediyorum..."
Komrat'a büyük
kompleksi

bir

eğitim

için gereken adımları atıyoruz,
proje bitmek üzere. Okuluyla
yurtlarıyla kapalı spor alanıyla
basket alanıyla voleybol alanıyla tenis kortlarıyla buraya bu
muhteşem eseri kazandırıyoruz. Gökoğuz Yeri buradaki tüm
gençlerimiz için parlak bir gelecek sunabilecek altyapıya sahip
olmalıdır...."

"...Birçok kültürel etkinlikleri yapacağınız, çocuklarımızın kültürel eğitimini alacağı muhteşem
bir saray oldu..."
"Aramızdaki bu bağlar daha da
güçlenecek"
"...Moldova'nın yardıma en çok
ihtiyaç duyan bölgelerinden biri
olması Gökoğuz Yeri'nin kaderi değildir, olmamalıdır. Burada
hepimize görevler düşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün
aramızda. Kendisinin Gökoğuz
Yeri'ne olan samimi desteğini
yakinen biliyorum. Bu destek
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Moldova'nın Gökoğuz Yeri'ne sahip çıktığının önemli bir göstergesidir. Bu yaklaşımın, Moldova
Devletinin tüm makamlarınca
devam ettirilmesi çok önemlidir.
Dün Stratejik Konsey Anlaşmasını imzalarken, ardından sayın
Başbakan Filip ve bakanlarla
birlikte 5 önemli anlaşmaya da
imzamızı attık. Bugüne kadar 60
anlaşması olan Türkiye-Moldova, bu beş anlaşmayla beraber
bu sayıyı daha da tırmandırdı.
Aramızdaki bu bağlar daha da
güçlenecek. Biz de daha fazla
iş adamımızı Gökoğuz Yeri'ne,
Moldova'ya yatırım yapmaya
teşvik edeceğiz. Komrat'ta başkonsolosluğumuzun açılmasını
heyecanla beklediğinizi biliyorum. İnşallah çok yakında başkonsolosluğumuzu da açacak,
başkonsolosumuzu da atayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla
dün bunu da görüştük, konuştuk.
Başkonsolosluğumuzun
da faaliyete geçmesiyle burada
Türkiye'ye açılan yeni bir kapınız
daha olacak."

Bu kamp yeri; Gagauzya’nın
coğrafik olarak tam merkezindedir. Yenilenmesi halinde yaz
kış kullanılabilecek olup, konferanslar ve toplu buluşmaların
yapılacağı, Türkiye’den ve diğer
ülkelerden gelecek öğrencilerin
kaynaşacakları bir yer olacaktır.
Ayrıca çeşitli meslek edindirme
kursları da verilebilecek olup
bütün Gagauzya buradan fayda
görecektir.

tutmanızı bekliyoruz. Gökoğuz
Türkçesi'ni unutmayın, unutturmayın. Diğer Türk topluluklarıyla akrabalarınız olsun. Türk
Cumhuriyetleri'yle bağlarınızı
muhakkak geliştirin. Unutmayın,
biz Adriyatik'ten Çin Seddi'ne
uzanan 300 milyonluk büyük bir
aileyiz."

"Sizlerden dilinize sahip
çıkmanızı bekliyoruz"
"...Allah, bayrağınızı yük"...Bu sayede hem Moldova'nın sek kaldırmayı nasip etsin,
beşeri zenginliğini artıracak toprağınızı
korusun...."
hem de Gökoğuz Yeri'nin kalkınmasına katkıda bulunacaksınız.
Sizlerin ana dili olan Anadolu'da
analarımızın, babalarımızın konuştuğu saf, bozulmamış öz
Türkçeyi yaşatmanızdan büyük
bir memnuniyet duyuyoruz. Dil,
bir ileti aracı olmanın yanında
toplumsal hafızanızdır, düşünce biçiminizdir, kültürünüzdür.
Hepsinden önemlisi dil, kimliğin
aynasıdır. Sizlerden dilinize sahip çıkmanızı, çocuklarınıza Gökoğuz Türkçesi'ni öğretmenizi,
bu sayede ortak Türk tarihimizi,
kültürümüzü ve benliğimizi canlı
İpek Yolu Medeniyetleri
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Konuşmaların ardından Gagauz Özerk Yeri Başkanı olarak
halkım adına Gagauzya Özerk
Bölgesi'nin sosyal, ekonomik ve
kalkınmasına yönelik katkıları,
yüksek profesyonellik ve Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova
Cumhuriyeti halkları arasındaki
dostane ilişkileri güçlendirme
faaliyetleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gagauz Yeri
Madalyası takdim ettik.
Ayrıca Keçiören Belediyesi ile
olan ikili ilişkilerimiz sayesinde
Gagauz çocuklarına hoşca vakit

geçirecekleri bir Keçiören Pakı
kazadırdık. Yine kendi kültürümüzü Keçiören Belediyesi Ramazan Etkinliklerinde Keçiören
halkına konser ve halkoyunları
ile tanıtdık.

Gagauzya bağımsız altyapısına;
Gagauz ve Türk halkları arasındakı dostça bağlantıları kuvvetlendirilmesine,
işbirliğinin
gelişmesine önemli katkılarda
bulunacak bu projenin gerçekleştirilmesi için desteklerinizi
umut edip, yardımcı olacağınıza
inanıyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın ülkemizi ziyaretinin hemen ardından
15-17 Kasım 2018 tarihlerinde
bu defa Türk Dünyası Mühendis-

ler ve Mimarlar Birliğinin ülkemize yapmış oldukları ziyaretten
çok büyük mutluluk duyduk.
VIII. Avrasya Proje Festivalleri
için Moldova Devlet üniversitesi
ev sahipliğinde Kişinev’de gerçekleşen organizasyonun sonuç
bildirgesinin hemen ardından
makamlarımıza yapmış oldukları ziyaret esnasında Avrasya
Proje Festivallerinin özel ödülüne layık görülmüş Türkiye’nin
8 mega projenin tanıtımlarının
yapılması Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetinin büyük başarısının
önemli bir göstergesidir. 20 Şubatta Ankara’da Gazi Üniversitesi Tarihi Binasında Kültür Merkezinde bu anılan projelerin Ödül
törenlerine beni de özel olarak
davet etiş olan Mühendislik Camiasına müteşekkirim. Eminim
bu cemiyetin mensupları Gök
Oğuz kardeşlerine sahip oldukları imkanlarından ve işgücünden
katkılarla ülkemin gelişiminde
büyük faydalar sağlayacaklardır.

Bu güzide topluluğun ülkemle ve
halkımla olan münasebetlerinde
daima öncelik sahibi olduklarını
ifade ile Yaşasın Büyük Türk Milleti diyerek Türkiye’deki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı ve
şükranlarımı sunarım.

EY TÜRK MİLLETİ İŞİT !
ÜSTTE MAVİ GÖK ÇÖKMEDİKÇE, ALTTA YAĞIZ YER YARILMADIKÇA, SENİN İLİNİ
VE TÖRENİ KİM BOZABİLİR!

BİLGE KAĞAN
GÖK Oğuzlar Tanrı Dağlarının
Gök Tengriyle buluştuğu sarp
yamaçların ulaşılmaz zirvelerinin çocukları onlar. Asyanın
bozkırlarını kanlarıyla sulamış tarih yazmış, iz bırakmış
Oğuzlar onlar. Bilge Kağan’ın
öz evlatları…

Bu güzel bağlantılar sonucu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan
2018 yılında Gagauzya’ya gelerek Türkiyenin yaptığı eserlerin
açılışını gerçekleştirdi.
Bu eserler Komrat Devlet hastanesi-Komrat Uşak başçesi,
Emine ERDOĞAN Huzurevi,
Komrat Gençlik Merkezi, Komrat Kültür evi, Kazayak Büyük
Türkiye Parkı.
Komrat Stadyumu, Kapalı spor
salonu ve büyük bir Komrat
Eğitim Kompleksinin yapımına
başlanıldı. Bu çerçevede, Çadır
Lunga dolayına bağlı Kazayak’ta
350 kişilik ‘’ Gençlik ve Eğitim
Merkezi’nin restarasyonun ile
yenilenmesi Türkiye’den beklediğimiz çok önemli bir projedir.
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ÜLKE PROFİLİ

EKONOMISI VE YATIRIM OLANAKLARIYLA ÖZBEKISTAN
Abdumalik TUYCHİBAEV

Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Basın Müşaviri
“Asya’nın kalbinde, Doğu ile Batı’nın, Güney ile
Kuzey’in buluştuğu Maveraünnehir bölgesinin
merkezinde yer alan Özbekistan’da kendimizi
evimizde, hatta evimize dönmüş hissediyoruz.
Türkistan medeniyetinin doğduğu ve geliştiği
bu topraklar Biruni, Mirza Uluğbek, İbn-i Sina,
Harezmi, Ali Kuşçu gibi dünyayı aydınlatan,
insanlığın ufkunu genişleten bilim adamlarını
yetiştirmiştir. İmam Buhari, İmam Matüridi,
İmam Tirmizi, Bahaüddin Nakşibendi gibi manevi önderlerimiz de buranın armağanıdır.”
Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
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“Türkiye, bizim stratejik ortağımızdır. Biz
işbirliğimizi daha da geliştirmeden yanayız.Özbekistan’da Türkiye’li iş adamlarına
en iyi ortam oluşturuyoruz, onların sermayesini, mülkünü ve hukuklarını her yönden
kanunen koruyacağız. Eminim, birlikteki
çabalarımızla Özbekistan’la Türkiye arasındaki ticaret, ekonomi, yatırım alanlarındaki işbirliğini yeni ve kalite açısından bambaşka bir düzeye götürebileceğiz.”
Şevket Mirziyoyev
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Yüzölçümü – 448.978 km2 (56.)
Nüfusu– 33.576.400 (41.)
Yoğunluk– 61,4/km2 (136.)
Başkenti– Taşkent şehri.
Din– nüfusun çoğunluğu (%93) Müslümanlardan
oluşur. Müslümanların dini işlerini Özbekistan
Müslümanları İdaresi yürütür. Bunun yanı sıra ülkede Hristiyan, Yahudi, az sayıda Bahai, Budist ve
diğer dini topluluklar da bulunuyor.
Milli Bayramı– 1 Eylül Bağımsızlık Günü.
Para birimi – som($1 =8040 Özbek somu,
05.02.2019).
Anayasa kabul edilen tarih– 08.12.1992.
Resmi dil– Özbekçe.
Yönetim şekli– Başkanlık sistemi; Hâlihazırdaki
Cumhurbaşkanı – Şevket Mirziyoyev (2016’dan).
Parlamentosu– Âli Meclis; 2 kabine: Senato ve
Yasama odasından oluşur.
İdari birimler– 12 il (viloyat), 1 özerk cumhuriyet
(Karakalpakistan Cumhuriyeti) ve 1 bağımsız şehirden (Taşkent) oluşur.
Önemli şehirleri– Taşkent, Nemengan, Andican,
Semerkant, Nukus, Karşı, Buhara.
Büyük gölleri – Aral, Aydargöl, Sarıkamış, Tuzkan.
Önemli nehirleri –Amuderya, (Ceyhun) Sırderya
(Seyhun), Surhanderya, Kaşkaderya.
GSYİH– 48,72 milyar Dolar (2018).
Kişi başına GSYİH – 1470 Dolar (2018).
İhracat hacmi – 14,3 milyar Dolar (2018).
İthalat hacmi – 19,5 milyar Dolar (2018).
Doğal Kaynakları: Doğalgaz, petrol, kömür, altın,
uranyum, gümüş, bakır, kurşun, çinko, tungsten.
Yabancı sermaye katılımlı şirketler –7800 (2018).
Başlıca ihracat ortakları – Çin (16%), Rusya Federasyonu (15,5%), Kazakistan (7,8%), Türkiye
(6,2%), Afganistan(4,3%).
Başlıca ihracat ortakları– Çin (21%), Rusya Federasyonu (20,8%), Güney Kore (9,5%), Kazakistan
(7,7%),Türkiye (5,2%), Almanya (4,5%).
Ticari sözleşmeleri – Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyeleri ile serbest ticaret anlaşması bulunuyor.
Trafik akışı – sağdan.
Zaman dilimi – UZT (UTC+5).
Telefon kodu: +998.
Internet TLD – .uz

Özbekistan Cumhuriyeti, Orta Asya’da ekonomisini
en fazla çeşitlendirmeyi başarmış ülkelerden biridir. Ülkede tarım ve tekstil makineleri, çeşitli kimyasallar, gaz, metalürji, gıda ve otomobil sektörleri
gelişmiştir. Taşkent; makine, gıda, otomotiv. Semerkant ve Fergana; tekstil, petrol, kimya ve gübre. Andican ve Namengan; yine tekstil, makine, kimya,
elektronik ve petrol sanayiinin toplandığı başlıca
merkezlerdir. Orta Asya’nın en büyük tekstil fabrikası Taşkent’tedir. Taşkent eyaletinde bulunan
Bekâbâd demir çelik tesisleri de önemli sanayi
kuruluşlarından biridir. Bu ekonomik etkinliklere
bağlı olarak ülkenin dış ticareti istikrarlı biçimde
gelişme yolundadır. Ülke, mineral gübreler, tekstil
ve eczacılık ürünlerinin yanı sıra modern otomobil ve kamyonlar, yüksek kaliteli tarım makineleri
üretmektedir.
Mendeleyev kimyasal tablosunun neredeyse tüm
elementleri Özbekistan topraklarında tespit edilmiştir. Özbekistan; altın, uranyum gümüş, bakır,
molibden, gaz ve petrol, diğer renkli ve nadir
metaller, inşaat malzemeleri ve diğer hammadde
yatakları bakımından, sadece bölgede değil belki
tüm dünyada sıralamalarda yer alıyor. Dolayısıyla
çeşitli sektörlerin ihtiyaç duydukları hammaddeleri çok uygun fiyatlarla temin etme imkânı bulunuyor. Enerji kaynaklarının Türkiye’ye göre çok ucuz
olan fiyatları, bölge çapında da en uygun düzeylerdedir. Ülkede Tahminî 1,8 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor. Dünyanın önde gelen altın
üreticisi ülkelerden biri olan Özbekistan’ın pamuktan sonra ikinci sıradaki ihracat kalemi altındır. Öz37
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hayvan sayısı 12 414,7 bin ise,
bunun 4 418,3 bini büyükbaş,
20 680,5 bini de küçükbaş hayvanlardan oluşuyor. Kanatlıların
sayısı da 71 343,4 bini bulmuştur.

bekistan’ın yıllık kömür üretimi
de yaklaşık 6 milyon tona ulaşmaktadır.
Son yıllarda Özbekistan’da sanayi ve hizmet sektörlerinin
kalkınması sonucunda Gayrisafi
yurt içi hâsıla (GSYİH) göstergelerinde tarım ürünleri oranın
sürekli azalması eğilimi (1995’te
%32,4’ken 2017’de %19,7) korunmuştur. Aynı zamanda tarım

oranının düşüş göstermekle beraber tarım ürünleri üretimin büyüme gözetlenmiştir. 2017 yılının Ocak-Aralık aylarında ülkede
bulunan tüm çiftliklerde 2 281,1
bin ton et (2016 yılına göre %5,0
büyüme), 10 083,2 bin ton süt
(%3,9 büyüme), 6 605,5 milyon
adet yumurta (+%7,4), 30,1 bin
ton yün, 1 089,7 (+%3,3) bin ton
karakul deri üretilmiştir. 2018 yılının ocak ayı itibarıyla beslenen

Ülke ekonomisinde sanayi sektörünün payı düzenli büyümektedir. Ekonominin çeşitlendirilmesi, modernizasyonu, yeni ve
modern teknolojileri uygulamaya
koymaya yönelik alınan tedbirler
neticesinde sanayinin GSYİH’daki
oranı 1995 yılındaki %27,8’den
2017 yılında %34,1’e ulaşmıştır.
Nüfusun gelirlerinin başlıca en
önemli kaynaklarından sayılan
hizmetler sektörü de gelişmekte olup GSYİH’daki oranı1995’te
%39,8 iken 2017’de %54,9’u
bulmuştur.
Ülkede uzunluğu 17,9 bin kilometreye ulaşan fiber optik hatlar geniş bantlı internet erişim
servislerinin kalitesini önemli
ölçüde artırmıştır. Son üç yılda
geniş bantlı fiber optik iletişim
hatlarını genişletme projesi sayesinde geniş bantlı telekomü-

nikasyon şebekelerinin sayısı
yüzde 40, abone sayısı yüzde
50 artış kaydetmiştir. Böylece,
video telefonu, internet TV, yüksek hızlı internet servisi, yüksek
çözünürlüklü HD yayın hizmetlerinin sağlanması ve modern
telekomünikasyon hizmetlerinin
çeşitlendirilmesi mümkün hale
gelmiştir. Veri aktarımın iletişim
omurga ağının modernizasyonu,
bölgelere -10 Gbit/s, illere ise
40 Gbit/s miktarında veri iletim
hızını sağlamaktadır. Ayrıcaülkede, saniyede 100 Gbit/s’ye
kadar veri iletebilen bir DWDM
iletişim ağı kurulmuştur.
Omurga ağlarının iletkenliğinin
ve yüksek hızlı internet hizmetlerinin sunulmasını sağlayan bu
ağ, yüksek hızı bakımından Orta
Asya’daki ilk telekomünikasyon
sistemini oluşturuyor. Mobil
iletişim ağı dinamik bir şekilde
genişlerken abone sayısı son 10
yılda 7,5 kat artmıştır. Şu anda,
ülkede 16.500 baz istasyonu
bulunmaktadır. Özbekistan, üretim, ihracat, ithalat gibi ekono-

“Yalnız Orta Asya tarihinde değil, tüm insanlık tarihinde
etkili olmuş düşünürler, bilim ve devlet adamları, şairler,
mucitler yetiştirmiş, dünya kültürüne ve medeniyetine
çok değerli eserler kazandırmış olan Özbekistan Türk
İslam medeniyetinin de doğduğu topraklardır. Tarihi
İpek Yolu’nun parçası olan ülkelerimiz ise kardeşlik
bağıyla birbirine bağlanmıştır. Bizler tarih boyu hep
aynı masalları dinlemiş, aynı manilerle büyümüş, aynı
ritimlerle duygulanmış kader birliği olan iki ülkenin
evlatlarıyız. Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler
de bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu
kardeşlik duygusu ile şekillenmeye devam edecektir.”
					
M. Cahit TURHAN
		
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
		
TDMMB Onur Kurulu Başkanı
mik ve ticari faaliyetlerin sağlıklı işlemesini destekleyen, yeni
yatırımları ve girişimciliği özendirecek nitelikte, yeterli ulaştırma ve haberleşme alt yapısına
sahip durumda. “Taşkent merkezli “Uzbekistan Airways” (Özbekistan Havayolları) Özbekistan’ın bayrak taşıyıcı şirketidir.
Özbekistan Havayolları, Taşkent
Uluslararası Havaalanı’ndan büyük finans merkezleri dâhil Asya,
Avrupa ve Kuzey Amerika’daki
birçok uluslararası noktaya doğrudan sefer düzenlemektedir.
Özbekistan’ın 11 havalimanı
uluslararası niteliktedir. Avrupa
ve Asya’da 50’den fazla şehirden
sefer düzenlenen Özbekistan’a
ayrıca Yeni Zelanda ve Alaska’dan charter seferleri gerçekleştirilmektedir.

lometrelik demiryolunun elektrifikasyonu sağlanmıştır. Bunun
sonucunda ülkenin tüm bölgelerini kapsayan demiryollarının
toplam uzunluğu 6.500 kilometreye ulaşmıştır. Uluslararası
iletişimlerin
geliştirilmesinde
en önemli kaynak otoyollardır.
2016 yılında Özbekistan’da yaklaşık 256 kilometre yol yeniden
inşa edilirken 94,4 kilometrelik

Özbekistan, son yıllarda demiryolu ağına yönelik çok önemli
yatırımlar yapmıştır. Toplamda
1.200 kilometreden fazla yeni
demiryolu inşa edilmiş, 3.800
kilometreden fazla demiryolu
yenilenmiş ve yaklaşık 1.100 kiİpek Yolu Medeniyetleri
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bir altyapıya sahip olma yönünde hızla ilerlemesi, girişimciler
için cazip yatırım alanları bulunan Özbekistan’a yatırımcıların
ilgisinin her geçen gün daha
da artmasını sağlıyor. Özbekistan’ın, istikrarlı ve ivmesi yüksek
ekonomik büyümesi, güçlü mali
disiplini, sağlıklı ödemeler dengesi de uluslararası yatırımcılar
açısından bu ülkeyi tercih etme
nedenleri arasında yer alıyor.

uluslararası ve devlet yolu onarılmıştır. Şu anda, ülkedeki otoyol
ağının toplam uzunluğu 183 bin
kilometreyi aşmaktadır. Bunların
arasında, uzunluğu yaklaşık üç
bin kilometre olan Özbekistan’ın
ulusal otobanı da dâhil olmak
üzere uluslararası, ulusal ve yerel karayolları bulunmaktadır.
Orta Asya’nın güç merkezi Özbekistan’da sanayi ve diğer alanlarda üretim maliyeti, Türkiye ile
kıyaslandığında, oldukça düşük

İpek Yolu Medeniyetleri

40

düzeylerde bulunuyor. Bölgedeki en önemli iş gücü piyasasına
ev sahipliği yapan Özbekistan’da
yaklaşık 18,5 milyon kişiden oluşan potansiyel iş gücü, ülkenin
toplam nüfusunun yüzde 57’sini
oluşturmaktadır. Üstelik nüfusun yüzde 63’ü, 30 yaşın altındadır. Nüfusun yaklaşık yüzde
50’si, kayıt dışı ekonomi payının
oldukça yüksek olduğu özel sektörde çalışmaktadır. Ülke çapında okuma yazma oranı yüzde 97
seviyesindedir.

Özbekistan’daki yabancı şirket
temsilciliklerine göre Özbek
gençlerinin değişen uluslararası ticari uygulamalara uyum
sağlama yeteneği ve esnekliği
oldukça yüksek düzeyde. Özetle
Özbekistan, yeniliklere kolay
uyum sağlayan, genç, dinamik
işgücüne sahip oluşu, yatırım
ve üretim için kullanılan başta
enerji, hammadde ve işçilik olmak üzere tüm girdilerin maliyetlerinin düşüklüğü, doymamış
ve giderek büyümekte olan bir
pazar olması dolayısıyla küresel pazar içerisinde öne çıkan
ve yatırımcılar için cazibesi son
derece yüksek bir ülke olmayı sürdürüyor. Özbekistan, 300
milyondan fazla nüfusu ile ülkede üretilen ürünlere gümrüksüz
erişim imkânı veren BDT ülkeleri
ile Serbest Ticaret Anlaşmasına
sahiptir. Diğer yandan, Özbekistan’ın etkin biçimde sürdürdüğü
siyasal, sosyal ve ekonomik reformlarla, eski döneminin etkilerini
hızla silerek, modern ve gelişmiş
bir ülke profili kazanma, liberal
bir siyasal-sosyal yapıya, serbest
piyasa ekonomisine ve sağlam

Ülkede 27 ticari banka faaliyet
göstermekte olup; bunların 3’ü
kamu bankası, 11’i kısmi kamu
ortaklığı bulunan banka, 5’i yabancı sermayeli banka ve 8’i
özel bankadır. Ticari bankaların
ülke içinde 4.600 civarında şubesi bulunmaktadır. Bankacılık
sisteminin düşük riski sektörü
küresel krizlere karşı dayanıklı
hale getirmektedir. Kamu bankalarının sektördeki %60’lara
varan kontrolü kamunun kalkınma politikalarını desteklemek
için kullanılmaktadır. Ocak 2017
itibarıyla bankacılık sektörünün
hisse değeri, 3,2 milyar dolar,
sektörün tüm varlıklarının toplam değeri ise 27,1 milyar dolar
düzeyine ulaşmıştır. Ülkedeki en
büyük iki kamu bankasının (“Özsanoatqurilişbank” ve “Asaka”)
varlıkları toplamı 17 milyar dolardır.Özbekistan Merkez Bankası(http://www.cbu.uz/en) ülkenin rezerv bankası ve merkezi
para otoritesidir. Ülkede bankacılık faaliyetleri Merkez Bankası kuralları ve lisansına tabidir.
Yabancı bankalar yerel finansal
kurumlarla ortaklık kurarak pazara girmeyi tercih etmektedir.
Yabancılar ve yabancı yatırımcılar yerel bankalarda herhangi
bir kısıtlama olmaksızın hesap
açabilmekte ve yerel kredilere

erişebilmektedir. Özbekistan’da
yabancı sermayeli Utbank ile kurduğu ortaklık ile 1993 yılından bu
yana faaliyet göstermekte olan
Ziraat Bankası 2018 yılı başında
Utbank’ın hisselerinin tamamını
alarak ülkenin %100 yabancı sermayeli ilk bankası olmuştur. Satın
almanın ardından bankanın adı
Ziraat Bank Uzbekistan (http://
utbank.uz/) olarak değiştirilmiştir. Özbekistan 2003 yılında
IMF konvertibilite anlaşmasına
taraf olmuştur. Resmi olarak, yabancı yatırımcılar, tüm vergilerini ödemiş ve finansal yükümlü-

lüklerini mevzuata uygun olarak
yerine getirmiş olmaları kaydıyla, Özbekistan’da yurtiçi ve dışına herhangi bir limit olmaksızın
para transferi yapma hakkına
sahiptir. Cumhurbaşkanı Sn. Ş.
Mirziyoyev’in doğrudan girişimleri ile Eylül 2017’den daha önce
yaygın olan dövize ait gayri resmikara piyasa kuru kaldırılmış,
artık ülkede Özbekistan Merkez
Bankası tarafından belirlenen
Resmi döviz kuru uygulanmaktadır. İş adamı ve yatırımcılar
gelirlerini kolaylıkla dövize çevirebilmekte ve yurtdışına çıkara-
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7. Arazi kullanma izni veya ofis
için kira kontratı (varsa).

hara’da ayrıca tarım ürünlerini
yetiştirmeye yönelik özel “Buhara-Tarım SEB” faaliyetine imza
atılmıştır. Yatırımların miktarına
bağlı olarak 3 ila 10 yıllık bir süre
için ayrıcalıklı statü sağlanan
SEB’lerdetüm katılımcılara hükümet tarafından vergi ve gümrük muafiyeti tanınıyor. Buna
göre serbest ekonomik bölgelerde kurulan işletmeler:

bilmektedir. Üstelik 1 Ocak 2018
tarihinden itibaren 2 bin dolara
kadar nakit taşıyan yolcular için
gümrük noktalarında nakit beyanında bulunma zorunluluğu
kaldırıldı. 2 bin dolardan 5 bin
dolara kadar olan nakdi beyan
ederek Özbekistan’dan çıkarmak
da serbest olmuştur. Bunun için
yazılı izin gerekçesi de kaldırıldı.Özbekistan’ın neredeyse her
bölgesinde oluşturulan serbest
ekonomik bölgelerde (SEB), yatırımcılar tüm vergi ödemeleri ve
ithalat vergilerinden muaf tutuluyor. SEB’yedaha fazla yabancı
yatırımı çekmeyi hedefleyen Öz-

bekistan’da halen “Nevai SEB”,
“Angren SEB”, “Cizzah SEB”,
“Gicduvan SEB”, “Kokand SEB”,
“Hazarasp SEB”, “Ürgüt SEB”
ve “Siriderya SEB” olmak üzere
sekiz serbest ekonomi bölgesi
faaliyette. Ayrıca, Özbekistan’da
ilaç sektörü için özel 7 yeni üretim bölgesi oluşturulmuş bulunmaktadır. Bunlar: Surhanderya
ilinde “Baysun-pharm”, Taşkent ilinde “Bostanlık-pharm”,
“Parkent-pharm” ve “Kasansay-pharm”,Sirderya ilinde “Sirderya-pharm”, Nukus ilinde
“Nukus-pharm” ve Cizzah ilinde
“Zamin-pharm”SEB’leridir. Bu-

• Arazi vergisi, gelir vergisi, tüzel kişilerin emlak vergisi, imar
ve sosyal altyapı, mikro firma ve
küçük işletmeler için tek vergi
ödemelerinin yanı sıra Maliye
Bakanlığına bağlı devlet okulları,
meslek yüksekokulları, akademik liseler ve sağlık kurumlarının yeniden inşası, yenilenmesi
ve donanımı için Cumhuriyet Yol
Fonu ve bütçe dışı fonuna zorunlu aidatlardan muaf tutulacak;
• Firmaların üretimde kullanmak
amacıyla ithal ettiği ekipman,
ham madde ve bileşenlerin yanı
sıra Bakanlar Kurulu tarafından
onaylanan listelere göre ülkede
üretilmeyen ve projeler kapsamında ithal edilen inşaat malzemeleri (gümrük ücretleri hariç)
gümrük vergilerinden muaf tutulacak.

Ülkede İş Kurma Mevzuatı

Özbekistan’da yabancı sermayeli şirketler % 100 tam yabancı
sermayeli, ortak şirket, şube ve
temsilcilik şeklinde kurulabilir.
Bazı faaliyetlerin yapılması için
Bakanlar Kurulu’ndan lisans
alınması şartı (http://www.lex.
uz/acts/69142) öğrenilmelidir.
Ortak şirket kurulması halinde
yabancı ortağın payının en az
%15 olması şarttır. Şirketin ya-

İpek Yolu Medeniyetleri

42

bancı yatırım şirketi sayılabilmesi için yabancı ortaklardan en az
birisinin tüzel kişi olması ve şirket sermayesinin en az 50.000 $
olması şarttır.
Ortak Şirket veya Şubesinin Kurulması İçin Gereken Evraklar:
1. Kayıt edilmesi konusunda dilekçe ile Kamu Hizmetleri Ajansına (www.davxizmat.uz) başvurulması gerekir.
2. Şirket veya şube kuracak Devlet dilindeki tesis toplantı protokolünün aslı, şirket tüzüğüve
tesis anlaşması.
3. Kayıt ücretinin (şirketin şekline göre 300 ila 2000 Amerikan
doları arasında değişiklik göstermektedir) ödendiği hakkında
makbuz.

Özbekistan, ithalatta denetimi
Uzstandart Devlet Ajansı (www.
standart.uz) tarafından yapılmakta olup, ithalatçı firma malın
menşe, ihracat ülkesi, güvenlik
şartlarına uygunluğu vs. hakkında dokümanları bu kuruma
vermek zorundadır. Bu konuda
faaliyet gösteren Özbekistan
Devlet Standartlar Teşkilatı (ÖZDAVSTANDART) Türk Standartlar
Enstitüsü (TSE) ile 1991 yılında
imzalanan protokol gereği ortak çalışmalar yapmakta, 1994
yılından beri iki teşkilat karşılıklı
olarak temsilcilik bulundurmaktadır. Ortaklaşa kurulan bir test
merkezi de Taşkent’te faaliyete
geçirilmiş olup, özellikle tekstil
konusunda önemli bir ihtiyaca
cevap verebilmektedir. TSE Temsilciliği, öncelikli olarak Türkiye’den Özbekistan’a gelen ihraç
mallarının (TSE Belgeli olması
şartıyla) ülkeye ikinci bir kontrole tabi tutulmadan serbest girişini temin etmektedir. Bu konuda

TSE’nin Özbekistan temsilciliği
(Adres: Yakkasaroy Tumani, Sodiq Mirahmedov K’ochasi No:
208 Taşkent / Özbekistan,Tel: +
998 71 250 39 99, Faks: + 998
71 250 19 99, E-posta: ozbekistan@tse.org.tr) etkin faaliyetlerini sürdürmektedir.
Oluşturduğu bilgi ve enformasyon merkeziyle Özbekistan’da
yatırım yapan Türk müteşebbislerine yardımcı olmakta, gerekli Türk standartlarının tercümelerini yaparak Özstandard’a
onaylatarak Özbekistan standardı olarak Türk yatırımcıların
istifadelerine sunmaktadır. Bu
çerçevede de Türk ve Özbek firmalarına Belgelendirme hizmeti
vermeye devam etmektedir.

4. Banka referans mektubu
(Devlet diline çevirisi, Özbekistan Konsolosluğundan ve Noterden tasdikli).
5. Şube kurulmasında yetki belgesi (Devlet diline çevirisi, Özbekistan Konsolosluğundan ve
Noterden tasdikli).
6. Yatırımcı adına vekilin bulunduğu durumda vekâletname
(Devlet diline çevirisi ve valilik
onayı ile).
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ça “hendese” kökünden türemiş
olup “matematik kullanan, arazi ölçen” anlamındadır. İngilizce
engineer sözcüğünün kökeni ise
“engine” ve “ingeneous” olduğu
ve Latince yaratmak anlamına
gelen “in generare” sözcüğünden
geldiği düşünülmektedir.
Mühendislik ilk insan ilk Peygamber Hazreti Âdem’e Allah
tarafından isimlerin öğretilmesi
ile başlamış fakat bilim halini alması ise uzun yıllar sonra olmuştur. İnsan ihtiyaçları da ilk insanla birlikte başlamış beslenme,
barınma, korunma gibi hayati
ihtiyaçlarını karşılamak üzere
insanlar çeşitli araç, gereçler icat
etmişler ve hayatlarını kolaylaştıracak basit fakat etkili mühendislik çalışmaları yapmışlardır.

100 YILIK PROJEKSIYONLA
MÜHENDISLIK MESLEĞININ DÜNÜ BUGÜNÜ VE GELECEĞI
Enver İSKURT

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı

Yeni Türkiye’nin ve Türk İslam Dünyasının inşasının
yabancı ellere bırakılamayacak kadar hayati olduğunu
bilen meslek camiamızın yönetim kadrosu, ecdadından
aldığı ilham ve güçle geleceğe olan ümitle, bireysel değil,
milli taleplerin ve beklentilerin inkişaf edeceği yeni
muasır medeniyet seviyesine mühendis ve mimarlar eli
ve gönlüyle ulaşacaktır.

M

ühendislik, fizik, matematik
ve kimya gibi bilimlerin yasalarından istifade ederek, ortaya
konulacak eserlerin inşaası veya
bir sorunun halledilmesi, zorluğun kolaylaştırılması maksadıyla
insan zekâsının ürettiği çalışmaların tamamını ifade etmektedir.

İpek Yolu Medeniyetleri

44

Mühendis ise kısaca, mühendislikle alakadar olan, mühendislik
işini icra eden kişi manasına gelen mesleki unvandır. Öte yandan mühendis kelimesi Türk Dil
Kurumu sözlüğünde, insanların
her türlü ihtiyacını karşılamaya
dayalı yol, köprü, bina gibi bayın-

dırlık; tarım, beslenme gibi gıda;
fizik, kimya, biyoloji, elektrik,
elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş
kimse olarak ifade edilmektedir.
Mühendis sözcüğü dilimize Arap-

İlerleyen zaman içinde tekamül
eden insan ve insan topluluklarıyla mühendislik biliminde de
önemli gelişmeler yaşanmıştır.
“M.Ö 3000 yıllarından itibaren
basit araçlar yerlerini daha karmaşık ve faydalı alet ve gereçlere bırakmıştır. Bu ilerleyişe
piramitlerin inşasını, su değirmenlerini ve gemilerin yapımını
örnek olarak gösterebiliriz. Bu
gelişime özellikle Eski Yunan ve
Mısır medeniyetlerinin katkısı
önemli ölçüdedir. Bu medeniyetlerden Eski Yunan toplumunda var olan özgür düşünce ortamı diğer bilim dallarının olduğu
gibi mühendisliğinde gelişimine
önemli ölçüde katkı sağlamıştır.
”Mühendislik bilimi asıl olarak
atılıma İslam dünyası ile başlamış Türklerin İslam’ı kabulü ile
kayda değer ve halen kullanılan
buluşların temelini oluşturan
zengin çalışmaların yapılmasına
vesile olmuştur. 1300’lü yıllar-

dan itibaren Avrupa’da ortaya çıkan Rönesans’ın temelinde Türk
İslam dünyası görülmektedir.
Buna rağmen Rönesans modern
mühendisliğin doğuşu olarak
gösterilmektedir.
Rönesans dönemi ve zaman
içinde gerçekleştirilen çalışmalar temel alınarak, modern
mühendislik çalışmaları, kendi
tarihindeki en önemli sıçrayışlardan birini Sanayi Devriminde
yaşamıştır. Makineleşen sanayi
aynı zamanda mühendislik biliminin gelişmesine de önemli
katkıda bulunmuş, bilgisayar
devrinin başlangıcına kadar sürekli olarak, gerek devlet çalışmaları gerek bireysel çalışmalar
sonucu gelişimine devam etmiş,
mühendislik en önemli sıçrayışını ise bilgisayarın icadı ile yaşamıştır.
Osmanlı devletinde modernleşme süreci ile 18. yüzyılda başlayan ve bilhassa askeri alanda
yapılan reform hareketleri arasında modern mühendislik eğitimini gerçekleştirmek için değişik
müesseselerin kurulduğu görülmekte ise de düzenli mühendislik eğitimi 1773 de Mühendishane-i Bahri-i Hümayun ve
1795’de Mühendishane-i Berri-i
Hümayun ile gerçekleşmiştir.

masına rağmen, askeri idareye
‘bağlıydı. Düzenli mühendislik
eğitiminin, Mühendishanelerde
18. yüzyıl sonlarında başlamasına rağmen, Osmanlı mühendislerinin ancak 20 yüzyılın başında
cemiyet kurmaları dikkati çeken
bir husustur. Mühendisler arasındaki bu geç cemiyetleşme, bir
yerde mühendislik eğitiminin askeri okullarda başlayıp gelişmesine ve mezunların hemen ordudaki görevlerine başlamalarına
bağlanabilir. Diğer taraftan sivil
mühendis yetiştiren Hendese-i
Mülkiye ilk mezunlarını 1888’de
vermesine rağmen, sivil mühendislerin cemiyet kurarak birleşmeleri de ancak 25-30 sene
sonra, 1908 yılında nizamname
yayımlamalarına rağmen 1919
yılında resmi olarak cemiyet kurabilmişlerdir. Bu vesile ile Osmanlıdan Cumhuriyete ülkemiz
mühendis ve mimarlarının cemiyet olmalarını tarihi belgeleriyle
paylaşmak istiyorum.

O devirde mühendislik, henüz
askerlik sanatının bir bölümü
olarak kabul edilmekte ve Mühendishaneler de daha çok bir
askeri okul karakteri göstermektedir.
1883’de açılan Hendese-i Mülkiye Mektebi de sivil mühendislik
eğitimi veren bir müessese ol45
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Sivil toplum ve cemiyetler ülkelerin
kültürlerine, inançlarına, sosyolojik, siyasi ve askeri yapılarına
bağlı olarak ortaya çıkarlar. Sivil
toplum Batı medeniyetinde siyasal yapının yani devletin vatandaşlarına yaklaşımı ve baskıcı
anlayışına bir tepki olarak ortaya
çıkarken, Türk-İslam medeniyetinde devlet kuran cemiyetler
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Âşık Paşazade “Osmanoğulları’nın Tarihi” isimli kitabında;
Osmanlı Devleti kurulmadan
Anadolu’ya gelen, Osmanlı Devletinin kuruluşunda bizzat devrede bulunan, o dönemler Anadolu’ya Diyar-ı Rum denildiğinden
isimlerinin sonuna Rum ekini
alan sivil toplum oluşumları hakkında; “Rum’a gelen dört grup
insan vardır. Biri Gaziyan-ı Rum
(Anadolu Gazileri), biri Ahiyan-ı
Rum (Anadolu Ahileri), biri Abdalân-ı Rum (Anadolu Abdalları) ve birisi de Baciyânı Rum’dur
(Anadolu Bacıları).” Söylenildiği
bilgilerini paylaşır. Âşık Paşazadenin bahsindeki bu dört grup-

Cemiyetler Kanunu
29 Recep 1327, 3 Ağustos 1325 ( 16 Ağustos 1909)
(Takvim-i Vekayi ile neşir ve ilanı:07 Şaban 1327, 10 Ağustos 1325
(23 Ağustos 1909)-Numara 310

tan sadece biri Gaziyan-ı Rum
(Anadolu Gazileri) sivil olarak tanımlanmazken diğer üç grubun
ise tamamen sivil olduğu görülmektedir.

Osmanlı Devleti ile birlikte Anadolu topraklarında teşekkül
ettirilen sivil toplum dinamiklerinden her meslek grubu için
kurulan “lonca” isimli cemiyetler ile bunların kurduğu “Orta
Sandığı” dikkat çekicidir. Ayrıca Ahilik teşkilatının ve vakıf
kültürünün tekâmülü Osmanlı
Devletinde sivil toplumun ne
derecede inkişaf ettiğini göstermektedir.
Osmanlıdan Cumhuriyete sivil
toplumun gelişmesi hakkında
hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (Dernekler Dairesi Başkanlığı) tarafından yayınlanan
“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Cemiyet Kanun ve Nizamnameleri”
isimli eserde, Osmanlı Devletinin son yüzyılında sivil toplum
dinamiklerindeki değişikliği modernleşme sürecine bağlarken,
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“On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı
tarihi, modernleşme çabalarıyla
özdeştir. Osmanlı yöneticileri,
yaklaşık iki yüzyıl önce gerilemeye başlayan Osmanlı kurumları
yüzünü on dokuzuncu yüzyılın
başlarından itibaren Batı kurumlarına çevirmeye başladılar.
Batıda, bilimde, sanatta, ekonomide, sanayi ve teknolojideki
gelişmeler Osmanlı kurumlarını
artık bu dünya ile rekabet edebilir olmaktan çıkarmıştı. Özellikle
ticari hayatın dinamiğinin Akdeniz’den okyanusa kaymasıyla
birlikte Osmanlı, merkezinde
Avrupalı ülkelerin bulunduğu
dünya ekonomi sistemi içinde
kenar konuma düşmüştü. Ekonomik gerileme diğer Osmanlı
kurumlarının da gerilemesine
yol açtı. Bunun için değişme ya
da modernleşme alanları olarak
askeri, idari hukuki ve eğitim
kurumları ele alınıyordu.” Sözleriyle Osmanlıdaki modernleşme
sürecinin batıya yönelik olduğu
ifade edilmektedir.
Osmanlı Devletinde Tanzimat
önemi ile başlayan modernleşme süreci Sultan II. Abdülhamid
Han’ın 1876 tarihinde tahta çıkışından sonra da ivme kazanarak
devam etmiştir.
Sultan II. Abdülhamid Han dönemi, hem dünyada hem de
Osmanlı Devletinde önemli gelişmelerin ve değişimlerin yaşandığı tarihsel bir süreçtir. Osmanlı
Devletinin en zor döneminde
tahta çıkan Sultan II. Abdülhamid
Han’ın şahsi merakları, sanata,
sanatçıya ve meslek gruplarına
olan ilgisi nedeniyle neredeyse
bütün sanat dallarında, mühendislik ve mimarlık alanlarında
dikkate değer gelişmelere imza
attığı müşahede edilmektedir.

Sultan II. Abdülhamid Han mühendislik ve mimarlık alanlarında uygulanmak üzere birçok
projenin hazırlanmasına önayak
olmuş, bu projelerden bir kısmı
hayata geçerken, bir kısmı da
çeşitli sebeplerle proje olarak
kalmış, 100. Yıl sonra II. Abdülhamid’in candan torunları tarafından hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Akdeniz Kanalı Projesi, Münif
Paşa’nın Büyük Osmanlı Parkı
Projesi, Türk-Yunan Harbi Zafer
Anıtı Projesi, Aziziye Camii Projesi, Layihalar, Irmak Projeleri ve
GAP, Menderes Nehri’nin Ulaşıma
Açılması Projesi, Sultan Abdülhamid Han’ın Alman Çeşmesi’ne
Karşılık Berlin Hastanesi Projesi,
Deniz Suyundan İçilebilir Su Elde
Etme Projesi, Galata Kulesi Tasarısı

Sultan II. Abdülhamid Han’ın
mühendislik ve mimarlık ala- Yukarıda isimlerini zikrettiğimiz projelerle birlikte Osmanlı
nındaki projeleri,
At Meydanı (Hipodrom) Projesi,
Beyazıt Meydanı Projesi, Yeni Camii
Meydanı Projesi, Galata Köprüsü
Projesi, Haliç Köprüsü Projesi,Galata-Süleymaniye Asma Köprüsü
Projesi, Hamidiye Köprüsü Projesi
(Açılıp Kapanabilen), Haliç Köprüsü
Projesi, Demiryolu (Metro) Projesi,
Gemi Taşımacılığına Mahsus Demiryolu Projesi, Yıldız Bahçesi ve
Demiryolu Projesi, Cisr-i Enbubi
(Tüp Geçit) Projesi, Dersaadet
Ziraat ve Sanayi Sergi-i Umumisi Projesi, Cisri Hamidi ve Çevre
Yolu Projesi, Sultan Abdülhamid
Gölü ve Ölü Deniz (Lut Gölü) –

Devletinin yenilenmesi ve Türk
milletinin geleceğe hazırlanma
tarihinde Sultan II. Abdülhamid
Han’ın çalışmalarının önemli
bir yeri ve değeri vardır. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna katkı sağlayacak meslek gruplarının
resmi olarak cemiyet hüviyeti
kazanması yine bu dönemde olmuş, çeşitli meslek grupları dayanışma ve yardımlaşma amaçlı
cemiyet kurmuşlardır.
Özellikle Sultan II. Abdülhamid
Han’ın tavsiyesi ile kurulan cemiyetlerden biri “Osmanlı Mü-

Genié Civil Ottoman, Yıl 2, Sayı 3, Eylül 1911 ve Yıl 4, Sayı 3, Haziran 1914 (üstte);
Bursa şehri planı ve bir reklam sayfası (altta)

47

İpek Yolu Medeniyetleri

Osmanlı mühendis ve mimarları
basın yayın faaliyetleri hakkında Osmanlı Bilimi Araştırmaları
Dergisinde detaylı çalışma yapıldığı görülmektedir. Çetin ÜNALAN’ın “Mimar Ve Mühendisler
Tarafından II. Meşrutiyet Döneminde İstanbul’da Yayımlanmış
İki Dergi: Génie Civil Ottoman
(1910) Ve Zeitschrıft Fur Technik Und Industrie In Der Turkei
(1916)” başlıklı makalesinde;

hendis ve Mimar Cemiyeti”dir.
Osmanlı Bilimi Araştırmaları
Dergisinde, Şeref ETKER tarafından kaleme alınan “Osmanlı Mühendis Ve Mimar Cemiyeti Umumi Nizamnamesi (1908)” başlıklı
makalede; “Osmanlı Mühendis
ve Mimar Cemiyeti’nin kuruluşu için 1908 yılında biri ‘umumi’
diğeri ‘dahili’ olmak üzere iki
ayrı nizamname hazırlanmıştır.”
İfadeleri geçmektedir. Sultan
II. Abdülhamid Han’ın tavsiyesi
ile kurulan “Osmanlı Mühendis
ve Mimar Cemiyeti” cemiyet
kurulması yönünde yürüklükte
bir kanun olmadığından resmi
olarak teşekkül ettirilememiştir.
Bu kanunun eksikliğini hisseden Sultan II. Abdülhamid’in 27
Nisan 1909 tarihinden tahttan
indirilmesi sebebiyle Cemiyetler
Kanununu neşretmek kendisine
nasip olmamıştır. Cemiyetler
Kanunu ise 23 Ağustos 1909 (07
Şaban 1327) tarihinde, Takvim’i
Vekayi ile neşir ve ilan edilerek
yürürlüğe girmiştir. “Osmanlı
Mühendis ve Mimar Cemiyeti”nin resmi olarak kuruluşu ise
kanunun neşrinden on yıl sonrasına 1919 tarihine tekabül etmektedir.
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“Osmanlı döneminde Arap
harfleriyle yayınlanan dergiler,
yayıncıları ve yayın süreleri aşağıda verilmiştir:

• Genç Mühendis, Mühendis
Mektebi İktisat Cemiyeti, Ocak
1909 – Temmuz 1914.
• Osmanlı Mühendis ve Mimar
Cemiyeti Mecmuası, Osmanlı
Mühendis ve Mimar Cemiyeti,
Ekim 1909 - Eylül 1910.
• Mühendis Mektebi Mecmuası,
Mühendis Mektebi Talebe Teavûn Sandığı, Nisan 1922 - Nisan
1923.
Cumhuriyet döneminde Arap
harfleriyle yayınlanan dergiler,

yayıncıları ve yayın süreleri ise
şu şekildedir.
• Fen Âlemi, Elektrik Mühendisi
Mehmet Refik Bey, Ocak 1925 –
Aralık 1926.
• Türk Mühendisler Ocağının Fen
Mecmuası (Revue technique
de l’association des Ingénieurs
Turcs), Türk Mühendisler Ocağı,
Ağustos 1925 - Ekim 1925.
• Mühendis Mektebi Mecmuası (Revue de l’École des Ingénieurs), Mühendis Mektebi Heyet-i Talimiyesi, Haziran 1927
- Kasım 1928 arasında Arap
harfleriyle basılmıştır. Latin alfabesinin kabulünden sonra da
yayın hayatına devam etmiş ve
1943’te okulun İstanbul Teknik
Üniversitesi adını almasından
sonra bu isimle yayınlanmıştır.”
Ayrıca aynı makalenin 63. Sayfasında;“Mimar ve mühendisler
tarafından İstanbul’da yabancı
dilde yayınlanan üç dergi Fransızca, ağırlıklı olarak Osmanlı’nın
teknik ve bilim dilidir ve bu dilde
bazı mesleki dergiler de yayınlanmıştır. Bu çalışmamızda, II.
Meşrutiyet döneminde İstanbul’da mimar ve mühendisler ta-

rafından Fransızca olarak yayımlanan şu üç dergi ele alınmıştır:
Génie Civil Ottoman (Fransızca);
Revue Technique d’Orient (Fransızca) ve Zeitschrift für Technik
und Industrie in der Türkei /
Genie Civil Ottoman (Fransızca,
Almanca, Osmanlıca).” Yabancı
dilde yazılmış dergilerin Mimar
ve mühendisler tarafından yayımlandığı anlatılmıştır.
Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’nin tüzük ve hedefleri bağlamında Cumhuriyet Döneminde
devamı niteliğinde Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliği
teşekkül ettirilmiştir. Türk Dünyası Mühendisler Ve Mimarlar
Birliği Derneği Tüzüğü’nün 2.
Maddesinde “Sultan II. Abdülhamit Han’ın tavsiyeleri ile 1908
yılında kuruluş hazırlıkları başlayan, aynı yıllarda mecmua yayım-

layan, resmi olarak 1919 yılında
teşekkül ettirilen Osmanlı Mimar
ve Mühendisler Cemiyeti’nin devamı olarak, cemiyetin amaçları
ve hedefleri ışığında;” amaçların

OSMANLI MÜHENDİS VE MİMAR CEMİYETİ
NİZAMNAME-İ ESASİSİ
Daru’l-Hilafetü’l-Aliyye
1338 (1919)
Dersaadet
Osmanlı
Mühendis ve Mimar Cemiyeti
Nizamname-i Esasisi

Cemiyetin Unvanı
Madde 1: Cemiyetin unvanı, Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti’dir.
Merkezi Dersaadet’te Galata’da Hezaran Caddesi’nde Güzin Hanı’nda
5numaralı yazıhanedir.
Adres: İstanbul, posta kutusu numara; 187
Cemiyetin Maksad-ı Teşekkülü
Madde 2: Cemiyetin maksad-ı teşekkülü bervech-i âtidir:
a- Osmanlı mühendis ve mimarlarının içtimai ve fenni hukukunu temin
ve muhafaza etmek;
b- Mühendislik ve mimarlığın taharriyat ve tedkikat-ı fenniye ile tealisine ve memalik-i Osmaniye’de umur-ı nafia ve mimariyenin terakkisine
çalışmak;
c- Azadan işsiz olanlara iş bulmaya çalışmak ve muhtac-ı muavenet
olanları himaye eylemek;
d- Osmanlı mühendis ve mimarları arasında esasen cari olan meveddet
ve rabıtayı tezyit ve takviye edecek avamil ve vesaidi ihzar etmek.
Cemiyetin Azasının Nevi
Madde 3: Cemiyet; aza-yı asliye, aza-yı müntesibe, aza-yı fahriye ve azayı hâmiyeden terekküb eder.
1919 Tarihli Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Tüzüğü Kapak ve İlk sayfası

(Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Cemiyet Kanun ve Nizamnameleri)

gerçekleştirileceği beyan edilmiştir. Her iki cemiyetin tüzüklerinin
amaçları aynı istikamete bakmaktadır.
Bu bilgiler yanında, 1. Milli Türk
Bilim Tarihi Sempozyumu sonuçlarını “Osmanlı İlmi ve Mesleki Cemiyetleri” başlık altında
kitaplaştırmak suretiyle yayına
hazırlayan Ekmeleddin İhsanoğlu cemiyet hakkında;“Cemiyetin
‘kuruluşunu takibeden iki seneye ait (1908-1910) asli üye listesi
incelendiğinde, üyelerin büyük
kısmının Nafıa Nezareti mühendisleri (43 mühendis, bu sayıya
demiryolu hatlarında çalışan
mühendisler ve Heyet-i keşfiye
mühendisleri dahildir) Hendese-i Mülkiye Mektebi muallimleri (9 muallim) olduğu görülür.
Bunların yanında, Şehremanetinden 3, Maden Nezaretinden 2
mühendis ve serbest çalışan mimar (10 mimar) ve mühendisler
de bulunmaktadır. Aynı dönemde
cemiyete 60’ı mühendis olmak
üzere toplam 78 asli üye kaydedilmiştir. Bu sayılardan, cemiyetin yaklaşık % 77 mühendis ve %
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33 mimarlardan oluşan, mühendis ağırlıklı bir cemiyet olduğu
sonucu elde edilmektedir. Cemiyet üyesi mühendislerin pek
‘Çoğu Hendese-i Mülkiye Mektebi mezunu mühendislerdir.
Hendese-i Mülkiye Mektebi’nin
ders programları yol, demiryolu,
‘köprü, liman, su inşaatı ve mimarlık konularını kapsamakta ve
tek tip mühendis yetiştirmeye
yönelik bulunmaktaydı.
Bu bakımdan Hendese-i Mülkiye’yi ve Mühendis Mektebi’ni
bitirenleri, okudukları dersler itibariyle İnşaat Mühendis saymak
doğru olur. Böylece cemiyette inşaat mühendislerinin ekseriyette
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak
Refik Bey (Elektrik Müh.) ve Ali
Kenan Bey (Maden Müh.) gibi
değişik mühendislik dallarından
üyeler de mevcuttu. Cemiyet
yalnızca İstanbul’da görevli mühendis ve mimarları içine alan
küçük bir grup olarak kalmamış,
Anadolu ve Rumeli vilayetlerinden ser mühendis, mühendis ve
komiserler yanında, Şam-Rama,
Yafa-Kudüs, İzmir-Kasaba, Hicaz,
vs. demiryolları hatlarında gö-
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revli mühendisleri de bünyesinde toplamıştır.” bilgilerini paylaşmaktadır.

Bu yıl Türk mühendis ve mimarları için diriliş ve kalkınma yılı olacaktır.

Osmanlı döneminde teşekkül
ettirilen cemiyetin, günümüz
temsilcisi ve devamı olan Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ülke sınırlarını aşan
çalışmaları, ilerleyen zamanla
birlikte büyüyen teşkilat yapısı
ve profesyonel çalışmaları, 36
ülkede tesis edilen temsilcilikleriyle uluslararası sivil toplum
olmanın yanında haklı bir uluslararası saygınlık kazanmıştır.
Bu saygınlık ile geçmişini unutmayan Birlik, tarihe damgasına
vuran, gün geçtikçe ancak anlaşılabilen, mühendislik ve mimarlık alanında birçok projeye imza
atan, cennet mekân Sultan II.
Abdülhamid Han’ı vefatının 100.
Yıldönümü olan 2018 yılını “Abdülhamid Yılı” ilan edilerek çeşitli etkinlikler çerçevesinde saygıyla anılmasına vesile olmuştur.
Henüz başında bulunduğumuz
2019 yılı Osmanlı Mühendis ve
Mimar Cemiyeti’nin resmi olarak
kuruluşunun 100. yıldönümüdür.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyeti çevre ve
insan duyarlılığı içinde hızla çehresini değiştirip güzelleştirirken,
daha fazlasını yapmaya muktedir mühendis ve mimarlar eliyle
yeni yollar köprüler, barajlar, tüneller inşa edilmeye, yazılımda
ve otomotivde yeni kazanımlar
elde edileceği muhakkaktır. De-

rin güçler ve üst akıl dünyayı
parçalamaya çalışırken mühendis ve mimarlar kıtaları birbirine
köprüler ve tünellerle coğrafi
olarak, ekonomik, sosyolojik ve
siyasi alanda yapılan çalışmalarla da insani olarak birleştirecek projelere devam edecektir.
Yapılan tüm bu çalışmaların ortaya koyduğu eserler bireylerde
ve toplumda kendine güven ve
geleceğe ümitli bakışı artıracak,
mühendisliğin ve mimarlığın her
alanında geleceğin Türkiye’sinin
temelleri atılırken hızla inşasına
geçilecektir.

dünyanın en büyüklerinden İstanbul havalimanı, dünyada eşi
benzeri olmayan “Asrın Projesi:
KKTC su temini projesi” ilk akla
gelenlerdir. Bunların yanında savunma sanayiinde 35 milyar dolar tutarında 400 proje yapılması
planlanmaktadır. Bu bağlamda
yapılan çalışmalar ülkemizin sanayi devrimi niteliğindedir. Bunlardan Altay Tankı, milli uçak,
İHA, SİHA, füze ve helikopter
imalatıyla savunma envanterimiz güçlenirken diğer taraftan
satışı ile ülkemiz önemli seviyede kazanç elde etmektedir.

Mühendisler ve mimarların cemiyet kurmaları hakkında yaptığım izahat ile birlikte bugün
ülkemiz mühendisliğinin geldiği
noktaya değinmekte fayda mülȧ
haza ediyorum.

Türkiye’miz mühendisler eliyle
uluslararası bir cendereden kurtulurken mühendislik bilimi de hızla
yol kat etmektedir. Milletimizin
refah seviyesinin ve güvenliğinin ilerlemesinde en önemli
faktörlerden olan mühendislik camiasına destek verilerek
kalkınmanın anahtarı teknoloji
ve teknoloji üretilecek ürünler
Yüksek teknoloji ile üretilecek
ürünler ülkemizin dünya ekonomisindeki yerini belirleyecek ve
milletimizi daha yüksek refah seviyesinde yaşayabilir kılacaktır.

Dünyada mühendislik biliminde
önemli gelişmeler olduğu gibi
ülkemizde de makine, elektrik,
inşaat, bilgisayar, kimya, uçak-uzay mühendisliği dallarında
önemli gelişmelerYaşanmaktadır. Geçmişte hayal olduğu düşünülen projeler bugün kendi
mühendislerimiz tarafından üretilmekte veya inşa edilmektedir.
Kıtaları aşan projelere imza atan
ülkemizde son yıllarda, farklı
tekniklerle yapılan asma köprüler, tüp geçitler, tren yolları
ve hızlı trenler, kısa zamanda
tamamlanan devasa inşaatlar,

hendislik-mimarlık firmalarıyla,
“Yeni Türkiye’nin” özlenen ve
beklenen silueti için çalışmaya,
Türk ve İslam kültürünün eşsiz
eserlerini ve hazinelerini geçmişten geleceğe taşımaya ve
milli mimarimizin teşekkülü için
çaba yeniden devam edecektir.
Yeni Türkiye’nin ve Türk İslam
dünyasının inşasının yabancı
ellere bırakılamayacak kadar
hayati olduğunu bilen yönetim
kadrosu, ecdadından aldığı güçle geleceğe olan ümitle, bireysel
değil, milli taleplerin ve beklentilerin inkişaf edeceği hedeflere
Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar birliği çatısı altıda koşacak ve nihayetinde Türk Milleti
ve Türkiye Cumhuriyeti muvaffak olacaktır.

Bu süreçte hızla gelişen ve gelişmekte olan ülkelere model olan
ülkemizin, mühendislik ve mimarlık alanında öncülük eden sivil
toplum kuruluşu, Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliği
mühendisleriyle, teknik müşavirleriyle, mimarlarıyla ve mü-
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Şekil 1. Kınalı-Malkara-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve diğer Otoyollar
ile ilişkisi

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
Abdulkadir URALOĞLU
Karayolları Genel Müdürü

GENEL BİLGİ

Malkara – Çanakkkale (1915
Çanakkale Köprüsü ve Bağlantı
Yolları Dahil) arasında yapılacak
olan proje Marmara bölgesinde
yer almaktadır. Bu bölge, ekonomik ve ticari hareketliliğin en
yoğun olduğu bölgedir. Bölgenin
en büyük şehri olan ve Kınalı – Tekirdağ – Çanakkale – Savaştepe Otoyolu Projesinin bir
ucu olan İstanbul, Türkiye’nin
ekonomi ve finans merkezi konumundadır. Eğitimden sağlığa,
turizmden kültür ve sanat etkinliklerine kadar çok geniş bir
yelpazede öncü illerin en büyük
ve en kalabalığı olan İstanbul’un,
diğer büyük illerle bağlantısı ulaşım açısından önemlidir. Geçmişten günümüze birçok ticaret
yolu üzerinde bulunan İstanbul,
Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir konuma sahiptir.
İpek Yolu Medeniyetleri
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PROJE BİLGİSİ
Avrupa ile Asya kıtaları arasındaki karayolu ulaşımı, halihazırda
sadece İstanbul Boğazı üzerinde
yer alan asma köprülerden ve
yine İstanbul Boğazı altında yer
alan tüp geçitten sağlanmaktadır. Bu bakımdan Asya – Avrupa
geçişi için yeni bir güzergah sağlayacak olan Malkara – Çanakkale Kesimi, Çanakkale Boğazı geçişinde kullanılan mevcut deniz
ulaşımına ek önemli bir alternatif oluşturacaktır. Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılan ve 88 km
otoyol, 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğundaki otoyolun en önemli
kesimini Gelibolu ile Lapseki arasında inşa edilecek ve Çanakkale
Boğazının ilk karayolu bağlantısını oluşturacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü oluşturmaktadır.

Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale
edilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyol Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale
Köprüsü Dahil) Kesimi Otoyol
Projesi’nin tarafları Karayolları
Genel Müdürlüğü (İdare), Tekfen Mühendislik - T Engineering
İş Ortaklığı (Müşavir), ve Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat
Yatırım ve İşletme A.Ş. (Görevli
Şirket) dir. Sözleşme süresi, 5 yıl
6 ay yapım süresi olmak üzere
toplam 16 yıl 2 ay 12 gündür.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyol Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale
Köprüsü Dahil) Kesimi Otoyol
Projesi Sözleşmesi’ne uygun olarak finansmanının temini, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi,
İşletme süresi boyunca her türlü

bakımı, onarımı ve Sözleşme Süresi sonunda Otoyol’un İdare’ye
devredilmesi işlerinden oluşmaktadır.
Kuzey Marmara Otoyolu‘nun
bir devamı niteliğinde olacak
olan Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savaştepe Otoyolu Projesi,
Kınalı‘dan başlamak üzere, Tekirdağ üzerinden devam ederek,

Çanakkale şehrinin kuzey-doğusunda Gelibolu-Lapseki arasında
boğazı geçip, Balıkesir iline ulaşmaktadır. İlk etapta, İstanbul ilini
Tekirdağ üzerinden Çanakkale‘ye
bağlayacak olan proje, sonraki
etapların tamamlanması ile yapımı devam eden Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu ile Balıkesir ili
sınırları içerinde birleşecek ve
Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege‘yi
birbirine bağlayacaktır. Bu yolun
köprü ile beraber tamamlanması ile Avrupa‘dan Türkiye‘nin güney batısına, İzmir ve Aydın gibi
endüstriyel bölgelere kesintisiz
erişim sağlanacaktır.

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

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale
Köprüsü Dahil) Kesimi (Şekil 2),
Malkara’dan D110 Devlet Yoluna bir bağlantı ile başlamakta ve
Malkara yerleşiminin güneyinden, Şarköy ilçesinin kuzeyinden
geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadasına
ulaşmaktadır. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Gelibolu Sütlüce ve Lapseki
Şekerkaya Mevkiileri arasında yer
alan 1915 Çanakkale Köprüsünü
aştıktan sonra, Lapseki’nin güney-batısından geçerek Çanakkale 2 ve D 200 Devlet Yolu kavşaklarına birleşerek Umurbey’de
son bulmaktadır.
Proje tamamlandığı zaman Avrupa ile Türkiye’nin batı ve güney bölgeleri arasında doğrudan
bağlantı olacak ve bu bölgelerde
gelişmeyi hızlandıracaktır. Ayrıca, alternatif bir güzergahın geliştirilmesiyle İstanbul’un trafik
yükü azalacaktır.
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
Birinci Dünya Savaşı’nda Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Çanakkale Muharebesi’nin kazanıldığı ‘Modern
Türkiye’nin Doğduğu Topraklar‘
olarak da bilinen Çanakkale bölgesinde inşa edilecek birinci boğaz
geçişi için, Çanakkale Muharebesi’nin kazanıldığı yıldan esinlene-

Dünyadaki en büyük orta açıklıklı asma köprüler sıralaması:
Alt Yüklenici olduğu projede,
Asma Köprünün tasarımı gerek
Türkiye’deki gerekse yurt dışındaki başarılı projelere imza
atmış COWI firması tarafından
ve bağımsız tasarım denetimi
ise Arup + Aas-Jakobsen firmalarınca yapılmaktadır. 1915
Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve

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

rek, köprüye 1915 Çanakkale
Köprüsü ismi verilmiştir. Köprü
Çanakkale şehitlerinin anısına
ithafen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yılı olan 2023
yılına istinaden, ana açıklığı
2023 metre olacak bir asma köprü olarak tamamlanacaktır.
1915 Çanakkale Köprüsü, birçok
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 Kaikyo
Köprüsündedir). Bu özelliğin bir
diğer teknik sonucu olarak, 1915
Çanakkale Köprüsünün dünyanın en yüksek kulesine sahip
asma köprüsü olacağı öngörülmektedir.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Asya yakalarında bulunan yan
açıklıklar ile birlikte üç açıklıklı,
kuleleri keson temellere sahip
bir asma köprü olarak tasarlanmıştır. Asma köprüyü iki yakada
bulunan 365 metre (Avrupa yakası) ve 680 metre (Asya yakası)
toplamda 1045 metre Yaklaşım
viyadükleri tamamlamaktadır.

Tasarım

1915 Çanakkale Köprüsü, bulunduğu konum itibari ile çok zor
rüzgar koşullarına maruz kalmakta ve aynı zamanda depremsellik açısından aktif bir bölgede

bulunmaktadır. Tüm bu zorlayıcı
koşullara, dünya ölçeğinde rekor
kıran ana açıklık ve kule yükseklikleri ile karşı koyabilecek
mukavemete sahip bir şekilde
tasarlanmaktadır. Asma köprü
tabliyeleri doğal salınım periyotlarının uzun olması itibari ile
deprem ivmelerinden nispeten
az tesir almalarına rağmen rüzgar yüklerine karşı çok hassastırlar.Çanakkale bölgesinin yüksek
rüzgar hızları dikkate alınarak
1915 Çanakkale Köprüsünde 9
metre orta refüj boşluğu ile birlikte toplam 45 metre genişliğe
sahip ortotropik ikiz kutu kesitli
çelik tabliye kullanılmasına 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 işletme döneminde, gerekse de
inşaat sırasında oluşacak en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı
stabilitesi 1/60 ölçeğinde tabliye
kesit modeli (Şekil 4) ve 1/225
ölçeğinde tek kule modeli (Şekil
5) test edilmiş ve seçilen kesitler
doğrulanmıştır. Yapılan tabliye
kesiti testleri neticesinde, köprüyü kullanan araçların trafik seyir güvenliğini artırmak amacı ile
Köprünün tamamında kullanılan
rüzgar siperlerinin tabliyenin
stabilitesine olumsuz bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Tam

Şekil 5. Tek Kule Modeli

Şekil 4. Tabliye Kesit Modeli

köprü model testi ise 1/190 ölçeğinde yapılmış olup köprünün
rüzgar altında davranışı belirlenmiştir.

deniz dibi taraması, çelik güçlendirme kazıklarının çakılması ve
granüler yatağının düzenlenmesi
ile devam etmektedir.

bir aşamaya kadar (ağırlığının yaklaşık %80’i) kuru havuzda (Şekil 8),
diğer bölümü ise ıslak havuzda
imal edilecektir (Şekil 9).

Sismik Tasarım

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. çapında ve 40-46 m. boylarında çelik
kazıklar çakılmıştır. Bu kazıklar
ile güçlendirilmiş alanda 3 m.
kalınlığında granüler dolgu malzemesi ile kesonların (Şekil 6,
7) oturabileceği tabaka imalatı
devam etmektedir. Betonarme
kesonlar önceden tespit edilmiş

Kesonların kuru havuz ve ıslak
havuz inşaatları tamamlandığında ve kule temel tabanları keson
temellerin yerleşimi için uygun
hale getirildiğinde, kesonlar ıslak
havuzdan kalıcı yerlerine sırayla
çekilecek ve batırılarak yerlerine
yerleştirilecektir. Deniz tabanına batırma esnasında kesonları
römorkörler yerinde tutacaktır.

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

Kule temelleri ve ankraj blokları her ne kadar aktif fay bölgelerinin üzerinde bulunmasa da
Kuzey Anadolu fay hattına yakın
bir mesafede konumlanmaktadır. Köprü 145 yıllık Fonksiyonel
Değerlendirme Depremi (FEE),
975 yıllık Emniyet Değerlendirme Depremi (SEE) ve 2475 yıllık
Göçme Olmayan Deprem (NCE)
geri dönüşüm periyotlu 3 değişik deprem senaryosuna göre
analiz edilmiştir. Sismik yüklerin
büyüklüğü de dikkate alınarak
kule temel tipi izole temel olarak seçilmiştir. Kule temeli bağlantı kirişi, kule tabanı, kompozit
şaft, keson temel, granüler yatak
ve zemin iyileştirmesi için kullanılan çelik kazıklardan meydana
gelir.

Altyapı (Kule Temeli ve
Ankraj)
Kule Temeli

Şekil 3. 1915 Çanakkale Köprüsü Tabliye Enkesiti

Kule temeli için kesonu deniz dibine indirmeden önce, temel altı
zeminini iyileştirmek üzere deniz
yatağının altında zemin ıslahı yapılmıştır. Bu zemin ıslahı sırasıyla
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Tabana temastan hemen önce
kesonlar toleranslar dahilinde
konumlandırılacaktır. En son
batırma sonuçlanana kadar römorkörler bağlı kalacaktır.

Beton Tasarımı

Beton teknolojisinde gelinen
nokta itibari ile son yıllarda hem
Karayolları Genel Müdürlüğü
hem de diğer kurumların denetiminde başarı ile tamamlanmış
projelerde 100 yıllık servis ömrünü temin edebilecek mahiyette yüksek performanslı beton
üretimi yaygınlaşmıştır. Bu bilgi birikiminin yardımı ile servis
ömrü boyunca klor-etkili donatı
korozyonuna müsaade etmeyecek seviyede klor geçirimsizliğine sahip beton, muhtelif deneme ve testler neticesinde başarı
ile üretilmiştir. Bununla birlikte
bu beklentiyi karşılayacak miktarda paspayı kalınlığı uluslararası kabul görmüş şartnamelere
uygun olarak analiz edilmiş ve
tasarlanmıştır. Ayrıca tam ölçekli
beton dökümleri gerçekleştirilip
bu betonu kullanarak oluşturulacak olan betonarme elemanların sahada başarı ile üretilebilirliği onaylanmıştır.

Şekil 10. Avrupa Ankraj Bloğunun
3 Boyutlu Görünümü

Şekil 11. Asya Ankraj Bloğunun
3 Boy. Görünümü

masif beton kademelerinden
oluşmakta ve 81.000 m3 olarak
tasarlanmıştır. Ankraj bloğunun
yapımı betonarme ve ankraj
plakalarının art gerilmeli olarak
montajından meydana gelmektedir.

sağlayacak şekilde üretilecektir.
Çelik kulenin kalite kontrolünde
başarının anahtarı fabrikasyonun doğruluğudur. Kulenin düşeyliğinin doğruluğu üzerinde
fabrikasyon safhasının belirleyici
olmasından dolayı boyut kontrolü için daha sıkı şartlar gereklidir
ve montaj safhasında düşeyliğin
sağlanmasında büyük rol oynar.
Fabrikasyon (Şekil 12) için en
yüksek doğruluğun sağlanması
hedeflenmiştir. Her blok boyut kontrolleriyle ve ön montajlarla kontrol
edilerek toleranslar içinde üretim
yapıldığından emin olunacaktır.
İnşaat süresinin optimizasyonu
dikkate alınarak çelik kulenin
montajı Yüzer Vinç (YV) ve Kule
Vinç (KV) kullanılarak yapılacaktır. YV ve KV kaldırma kapasiteleri dikkate alınarak Çelik kulenin
32 bloktan oluşması planlanmıştır Kule ayağının alt kısmı YV
kapasitesine ve uzanma yüksekliğine göre tam bloklara bölünmüştür, (Şekil 13). Alt kısmın
montaj metodundan farklı olarak, kule vincin kaldırma kapasi-
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ilk olacaktır. 24 metre uzunluğundaki standart tabliye segmentleri, 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

Şekil 13. Yüzer Vinç Operasyonu - Temsili Resim

Şekil 14. Kule Vinç Operasyonu - Temsili Resim

Ankraj Blokları

Geoteknik araştırma ve yapısal
tasarımın sonucu esas alınarak,
1915 Çanakkale Köprüsünün
ankrajı, hem Avrupa hem Asya
tarafı ankrajları için radye temelli ağırlık (Gravity) tipi olarak
belirlenmiştir. Asya Ankraj Bloğu
(Şekil 11) baret kazık ve masif
beton kademeleri dahil 89.000
m3 betondan oluşmaktadır. Avrupa Ankraj Bloğu (Şekil 10) ise

kullanılacaktır. Kulelerin montajlarının tamamlanmasından
sonra ağır kapasiteli kule vinç,
halat işleri için kullanılacak hafif kapasiteli kule tepesi vinci ile
değiştirilecektir.Çelik kuleler yapıları gereği esnek ve görece hafif oldukları için inşaat esnasında
beton kulelere nazaran rüzgar
titreşimine karşı hassastır. Bun-

Şekil 12. Kule Bloklarının Fabrikasyonu - Temsili Resim

Kule İmalatı ve Montajı

Kule ayakları 32 bloğa bölünmüştür. Her ayak bloğu, berkitilmiş
panellerden, diyaframlar ve yatay
berkitmelerden imal edilip tam
kesit bloklar halinde önceden
belirlenmiş hedef toleranslarını

tesinin sınırlı olmasından dolayı
üst kısım yarım blok veya panel
halinde monte edilecektir (Şekil
14). Kaldırma kapasitesinin azamiye çıkarılması için dünyadaki
en büyük hareketli bomlu kule
vinçlerinden birisi olan Taklift-4

Şekil 15. Tabliyelerin Depo Sahasında İstifi-Temsili R.

Şekil 16. Tabliye Hizalandırma Operasyonu-Temsili Res

dan dolayı, Rüzgar Tüneli Test
sonucuna göre aşırı titreşimleri
bastırmak amacıyla, Aktif Kütle
Damperleri (AMD) kulenin yüksekliği boyunca önceden belirlenen noktalara monte edilecektir.

koordinatlara göre depo sahasında (Şekil 15, 16) hizalandırılacak, hassas montaj toleranslarına
göre ayarlanacaktır.

Tabliye İmalatı

Ana tabliye segmentleri fabrikadan sahaya bir mavna (Şekil 17)
üzerinde sevk edilecektir. Geniş yükleme alanı ve emniyetli
nakliye kabiliyetlerinden dolayı
ana tabliyeleri nakletmek için
geniş bir mavnanın kullanılması planlanmaktadır. Ana ve yan

Çelik tabliyeler 1915 Çanakkale Köprüsünün tonaj olarak en
büyük çelik imalatıdır. Yüksek
rüzgar dayanımı sabebi ile seçilen ortotropik ikiz kutu kesitli çelik tabliye, 9 metrelik orta
refüj boşluğu ile Türkiye’de bir

açıklıklarda montajları yapılacak segmentler mavna üzerinde
gerektiğinde çok katlı olarak
istiflenebilecek ve tabliyeler
buna uygun olarak tasarlanıp
inşa edilecektir. Montaj aşamasında tabliye segmentleri kendinden
tahrikli bir mavnaya yüklenecek
ve montaj sahasına götürülecektir.
Kendinden tahrikli ve dinamik po-

Tabliye Montajı

zisyonlama sistemine sahip mavna
kullanılması iki sebepten dolayı
planlanmaktadır: birincisi montaj
işleri esnasında seyrüsefer kanalında işgal ve rahatsızlığı asgari
seviyede tutmak, ikincisi ise ana
açıklığın ortasında kanal derinliğinin ankraj hatlarının kurulması
için fazla derin olmasıdır.Tabliye
montajı iki farklı metotla gerçekleştirilecektir. İlk olarak, kule
bölgelerinde ve uç bölgelerdeki
ana tabliye segmentleri yüzer
vinç yardımı ile monte edilecektir. İkinci olarak, askı halatlarına
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bağlanacak ana tabliye segmentleri ana halat üzerinde hareket
edebilen bir kaldırma tertibatı
ile monte edilecektir. Altı adet
kaldırma tertibatı kullanılması
planlanmaktadır; bu kaldırma
tertibatlarının ikişer adedi ana

açıklığın Asya ve Avrupa yarısında, birer adedi ise Asya ve Avrupa tarafında yan açıklıklarda
olacaktır. Ana açıklıkta ana tabliye montajı ortadan başlayacak
(Şekil 18) ve her iki kuleye doğru
devam edecektir. Yan açıklıklarda ise uçlardan başlayıp kulelere
doğru devam edecektir.

Kablo İnşaası

Şekil 17. Tabliyelerin Mavna ile Taşınması – Temsili Resim

Şekil 18. Tabliye Montajı - Temsili Resim 1

Şekil 19. Tabliye Montajı – Temsili Resim 2
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Ana kablo, ana açıklıkta 144
adet ve yan açıklıklarda 148 adet
büklümden oluşmakta, her bir
büklüm ise galvanizlenmiş 5,75
mm çapında 127 adet yüksek
mukavemetli (1960 Mpa) telden
oluşmaktadır. Bu kablo sisteminin literatürdeki ismi prefabrik
paralel tel demetleri (PPWS) sistemidir. Fabrikasyon olarak daha
önceden tespit edilmiş spesifik
boylarda hazırlanan büklümler
kangallara sarılı (Şekil 20) olarak
açma makinasına yerleştirilecektir.
Sonrasında önceden hazırlanmış
kedi yolu ve taşıma sistemi vasıtası ile Asya yakasından Avrupa
yakası yönünde çekilerek montajı tamamlanacaktır.

Şekil 21. Kedi Yolu ve Taşıma sistemi - Temsili Resim

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Tüm bu imalatlarla birlikte Dünya’nın en uzun açıklıklı ve en
yüksek kuleli 1915 Çanakkale
Köprüsü’nün yüksek teknolojiler
kullanılarak yapımı, Türkiye’deki mühendisliğin ve Karayolları
Genel Müdürlüğü’nün ulaşmış
olduğu yüksek kabiliyet seviyesinin doğal bir göstergesi olmaktadır. Yakalanan bu başarının,
projenin zamanında, kusursuz
ve kazasız bitirilerek taçlandırılması hedeflenmektedir.
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2. ILISU BARAJI VE HES
PROJESİ VE KÜLTÜREL
MİRASIN KORUNMASI
Ilısu Barajı ve HES projesi kapsamında yürütülen faaliyetler
sayesinde tarih canlanacak,
baraj gölünden etkilenen Hasankeyf’te geçmişten geleceğe
aktarılacak muhteşem bir miras
bırakılacaktır. Hasankeyf’in abidevi mimari özelliği açısından
zengin tarihi yapısı şehre Müze
– Şehir özelliği kazandıracaktır.
Yeni Hasankeyf kültür ve turizmin cazibe merkezi haline gelecektir. Hasankeyf Yukarı Şehir
sular altında kalmayacak olup
Yukarı Şehir Arkeolojik Park ve
Açıkhava Müzesi olarak hizmete
sunulacaktır.

ILISU BARAJI VE HES PROJESİ
HASANKEYF’TEKİ KÜLTÜREL VARLIKLARIN TAŞINMASI
Mevlüt AYDIN
Devlet Su İşleri Genel Müdürü

1. ILISU BARAJI VE HES

Güney Doğu Anadolu Projesi
(GAP) kapsamında DSİ Genel
Müdürlüğü tarafından sürdürülmekte olan ve başta Diyarbakır,
Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak
illeri olmak üzere Bölgenin tamamının kalkınmasına katkı sağ-
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layacak olan Ilısu Barajı, 1 200
MW kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4.12 milyar kWh
enerji ile kurulu güç bakımından
Atatürk, Karakaya ve Keban Barajlarından sonra ülkemizin en
büyük 4. barajı ve dolgu hacmi
bakımından Türkiye’nin 2. Büyük barajı olacaktır. Ayrıca, Ilısu
Barajı Önyüzü Beton Kaplı Kaya
Dolgu Baraj tipinde dolgu hacmi
bakımından Dünyada 1. sırada
yer almaktadır. Ilısu Projesi yılda
400 milyon Dolar ekonomimize
katkı sağlayacaktır.

1998 yılından itibaren DSİ tarafından Ilısu Projesi bütçesinden
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne yapılan ödenek aktarımıyla gerçekleştirilen
arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları ile tarihi mirasımız gün
yüzüne çıkartılmıştır.

2.1. HASANKEYF VE TARİHİ
Ilısu Barajı ve HES Projesi yalnızca enerji projesi olmayıp, aynı
zamanda ekonomik, kültürel ve
sosyal gelişimi sağlayacak bir
yapısal dönüşüm projesi olarak
görülmelidir. Proje tabii kaynak ve zenginliklerimizi koruma,
geliştirme ve gelecek nesillere
daha modern bir miras bırakma
gayesi ile milletimizin hizmetine
sunulacaktır. Bu maksatla inşaat
çalışmalarının yanı sıra Çevresel
Faaliyetler kapsamında Çevre,
Yeniden Yerleşim ve Kültürel Miras konularında pek çok proje de
hayata geçirilmektedir.

Batman’a 37 km uzaklıkta bulunan Hasankeyf, Raman Dağları’nın güney eteklerinde Dicle
Nehri’nin iki kıyısına yayılmış
olan tarihi bir alandır. Şehrin,
kayaların içine oyulmuş yerleş-

keler nedeniyle Arapça veya Süryanice ‘de “Mağaralar/Kayalar
Şehri” anlamında “Hısnı Keyfa”
olarak anılmış olup Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde
Hasankeyf olarak değiştirilmiştir.
Şehrin kurucuları ve kuruluş tarihine ilişkin kayıt olmamakla
birlikte, prehistorik çağlardan
beri bir yerleşim alanı olduğu
bilinmektedir. Hasankeyf yerleşim yerinin yaklaşık olarak 1.5
km doğusunda, Dicle Nehrinin
kuzey kıyısında bulunan höyük,
Neolitik çağın önemli bir yerleşim yeridir. Höyükte elde edilen
C14 tarihlemelere göre M.Ö 10
binin ikinci yarısına tarihlenen
yerleşim yeri, yukarı Dicle vadi-

sinin önemli bir prehistorik yerleşim yeridir. Demirçağ ve Helenistik dönemde tespit edilen bu
alan, çok bilinen ve dikkat çeken
bir yer olamamış, Hasankeyf
kent mimarisinin gölgesinde kalmıştır.
Hasankeyf, tarihte ilk kez Doğu
Roma yada Bizans olarak bilinen İmparatorluğun yazılı kaynaklarında Kefa adıyla karşımıza
çıkar. Süryani Piskoposluğu 451
yılında toplanan Chalcedon (Kadıköy) Konsili’nde Hasankeyf tarafından temsil edilmiştir. Şehrin
MS 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nca bir askeri üs olarak kullanıldığı da bilinmektedir.
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2.2. HASANKEYF’TEKİ KÜLTÜREL VARLIKLAR
Köklü bir tarihsel sürece sahip
olması sebebiyle Hasankeyf,
büyük bir kültür mirasına da ev
sahipliği yapmaktadır. Sayıları
4500’ü bulan mağara evleri ve
Dicle Nehri’nin hemen eteklerinde yükselen ve tek parça kayanın üzerine inşa edilmiş olan
135 metre uzunluğundaki İç
Kale bunlardan sadece ikisidir.

Hasankeyf, MS 640 yılında Halife
Ömer döneminde İslam topraklarına katılmış ve sırasıyla Emevi, Abbasi, Hamdani ve Mervani
kontrolü altında kalmıştır. 1101
yılında kurulan Artuklu Beyliği’nin Hasankeyf kolu, Artuk
Bey’in oğlu Sökmen tarafından
burada kurulmuş ve Hasankeyf 130 yıl boyunca bu kolun
başkentliğini yapmıştır. Artuklu
Beyliğinin bu dönemde iki başkentli bir idari sistem benimsedikleri ve Mardin asli merkez olmak üzere, Hasankeyf’i de ikinci
uydu başkent olarak kullandıkları görülmektedir. Nitekim bu
dönemde Hasankeyf’te basılmış
paraların olması dikkate değer
bir detaydır.
Hasankeyf’teki Artuklu egemenliği Eyyübilerin 1232 yılında şehri
fethetmesiyle sona ermiştir. Şehir, 1260 yılında Moğol istilası ile
büyük ölçüde yerle bir edilmiştir. Eyyübiler, her ne kadar Moğol egemenliği altında şehirdeki
varlıklarını devam ettirmiş olsalar da, bu dönemden sonra şehir
eski önemini yitirmiştir. Kısa bir
süre Akkoyunlu Beyliği kontrolü alİpek Yolu Medeniyetleri
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tında kalan Hasankeyf (1461-1482),
bu dönemde sıklıkla Akkoyunlu
ve Karakoyunlu beylikleri arasındaki güç mücadelesine sahne
olmuştur. Şehrin kontrolü 1517
yılında Osmanlı İmparatorluğu’na geçmiş ve şehir Osmanlı
idari yönetiminde Diyarbakır Vilayeti’ne bağlı Hasankeyf Sancağı
olarak varlığını sürdürmüştür.
Hasankeyf’in içinden geçen tarihi ticaret yollarının değişmesiyle
şehir 17. yüzyıldan sonra merkeziyetini kaybetmeye başlamış ve
1867 yılında Midyat Sancağı’na
bağlanmıştır.

Şehir duvarları ve ana kapısı
Roma dönemine tarihlenen şehir, aynı zamanda Ulu Camii ve
Ortaçağ’ın en muazzam ve büyük köprüsü olarak tanımlanan
Taşköprü(Hasankeyf Dicle Köprüsü) gibi Artuklu döneminden
kalan önemli tarihi yapıları da
içinde barındırmaktadır.
1409 yılında Eyyübi hükümdarı Sultan Süleyman tarafından
yaptırılan Er-Rızk Camii, Sultan
Süleyman Camii, Koç Camii ve
Küçük Saray şehrin Eyyubi dönemine ait yapılarıdır.
Kısa bir süre Hasankeyf’te hüküm
sürmüş olan Akkoyunlular’a ait

Kültürel Park ve Müze Alanı

şehirdeki tek yapı ise Akkoyunlu
hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu
Zeynel Bey’e ait olan Zeynel Bey
Türbesi’dir.
Hasankeyf’in barındırdığı bahsi
geçen kültür varlıkları, hem doğal hem de kültürel zenginliğe
sahip olup tek yapı ölçeğinde
değerlendirilebilecek yapılardan
15 adedi anıt eser niteliğinde,
diğerleri ise kazı alanlarından
ibarettir.

2.3. HASANKEYF’TEKİ KÜLTÜREL MİRASA DAİR YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Ortaçağ dünyasının önde gelen
kentlerinden ve Artuklu Beyliği’nin Başkenti olan Hasankeyf’te Ilısu Barajı ile tarih canlanacak, geçmişten geleceğe
aktarılacak muhteşem bir miras
bırakılacaktır. Hasankeyf’in abidevi mimari özelliği açısından
zengin tarihi yapısı şehre Müze
- Şehir özelliği kazandıracaktır.
Yeni Hasankeyf kültür ve turizmin cazibe merkezi haline gelecektir.

çalışmaları ile sudan etkilenecek
kültür varlıkları gelecek nesillere
aktarılacaktır.
Antik kentteki Kültürel Mirasımız
su altında kalmayacak, Arkeolojik Park ve Açık Hava Müzesi ile
anıt eserlerden oluşturulacak
Arkeopark alanında ziyaretçilere
sunulacaktır.
Ayrıca Hasankeyf Antik Kentinin
Ilısu Baraj gölünden olumsuz etkilenmemesi ve jeolojik ve jeoteknik
bakımdan korunması maksadıyla
Yukarı Şehir ve Darphane kayalıklarını çevreleyen 4 vadinin dolgu
çalışmaları ile koruma altına alınması ve yapılacak antik liman ile
de Hasankeyf İlçesinin Ülkemiz
için bir kültür ve turizm merkezi
haline gelmesi sağlanacaktır.
Hasankeyf’teki Anıt Eserlerin Taşınması ve Korunması çalışmaları kapsamındaki 2008 yılından

itibaren: ayakta kalan ve anıtsal
ölçekli taşınmaz kültür varlıklarını içeren aşağı şehir bölümünde barajdan etkilenecek 10
yapıdan; Zeynel Bey Türbesi, Er
Rızk Camii, Artuklu Hamamı, Süleyman Camii, Koç Camii, Kızlar
Camii, Orta Kapı, İmam Abdullah
Zaviyesi ve Yamaç Külliyesi olmak
üzere 9’unun Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nce
belgeleme ve güçlendirme çalışmaları, Karayolları Genel Müdürlüğü’nce de Artuklu Köprüsü’nün
belgeleme çalışması tamamlanmıştır.

Zeynel Bey Türbesi

Zeynel Bey Türbesi, kadim bir
yerleşme olan Hasankeyf’te gerek mimarisi gerekse tuğla örgüsü ve sırlı süslemeleri ile 14. yüzyıldan itibaren Azerbaycan’dan
Orta Asya’ya kadar hâkim olan
ve klasikleşen bir stilin Anadolu’daki tek örneğidir.

Birçok medeniyete ev sahipliği
yapmış olan Dicle Havzasında
yer alan kültür varlıkları, proje
ödeneğinden sağlanan katkılarla
Cumhuriyetimizin kuruluşundan
bu yana benzeri görülmemiş bir
çalışma sayesinde gün ışına çıkarılmaktadır.
Ilısu Projesi sayesinde, Hasankeyf ilçesinde bulunan kültür
varlıklarının mevcut konumları
ve birbirleri ile doku ilişkileri gözetilerek yeni yerleşim alanında
tasarlanan Arkeopark’ta konumlandırılarak analoji yapılması
üzerine planlanan yerleşim alanına uygun taşıma ve koruma
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Kuzey açıklığın kemer alınlığındaki çini mozaik kitabeden,
türbenin Akkoyunlu hükümdarı
Uzun Hasan’ın saltanatı yıllarında oğlu Zeynel Bey için yapıldığı
öğrenilmektedir.
Kitabede tarih verilmemiştir. Ancak Zeynel Bey’in 1473 yılında
Akkoyunlular ile Osmanlılar arasında çıkan Otlukbeli Savaşı’nda
şehit düştüğü bilinmektedir. Dolayısıyla yapı belirtilen tarihten
hemen sonra 15. yüzyılın son
çeyreğinde yapılmış olmalıdır.
Kavsara kemerinin iç yüzeyinde
usta kitabesi de yer almaktadır.
Zeynel Bey Türbesi’nin taşıması
ile ilgili olarak literatürdeki tüm
kaynaklar araştırılmış ve tüm
metotlar incelenmiştir. Ulusal
ve uluslararası uzmanlar ile birlikte gerçekleştirilen bu çalışmalar ile Zeynel Bey Türbesinin
bütüncül olarak taşınabileceği
teyit edilmiştir.
Bu doğrultuda Zeynel Bey Türbesinin bütüncül taşınmasına,
Külliyesinin ise yerinde korunmasına ve yeni yerinde bir örneğinin inşası yapılarak birlikte
sergilenmesine yönelik çalışmalar yürütülmüş ve 1 100 ton ağırlığındaki türbenin taşıması için 1
935 m taşıma yolu inşa edilmiştir. Zeynel Bey Türbesi Türkiye’de
ilk defa uygulanan bir yöntemle
Yeni Hasankeyf Yerleşim yerine
12 Mayıs 2017 tarihinde başarıyla taşınmıştır.
Su altında kalacak Külliyeye ait
mevcut yerinde koruma çalışmaları da tamamlanmış olup
bir örnekleri yeni yerinde özgün
malzeme ve tekniklere göre inşa
edilerek birlikte sergilenmektedir.
İpek Yolu Medeniyetleri
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2018, taşıma çalışmaları ise 02
Aralık 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Çeşmesinin taşıması ise
02 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Alçı bezemelerin
söküm çalışmaları bitirilmiş ve
yapının yeni yerinde bir örneğinin inşa çalışmalarına ise devam
devam edilmektedir.

Koç Camii

Süleyman Han Camii’nin güneyinde yer almaktadır. Ne zaman
ve kimler tarafından yapıldığı
tam olarak bilinmemektedir.
XIII. yüzyıl başlarına tarihlendiği
düşünülen bir Artuklu eseridir.

Artuklu Hamamının Taşınması, 06 Ağustos 2018

Artuklu Hamamı

Artuklu Hamamının, 12. yüzyılın
ortalarında, Artuklular döneminde inşa edildiği ve Osmanlı döneminin farklı tarihlerinde yapının
yıkılan bazı bölümleri ve soğukluk bölümünün yeniden inşa edildiği bilinmektedir.
Hamamın soğukluk bölümünün
(kubbeli mekan) bütüncül taşınması, sıcaklık (harabe) bölümünün ise yerinde (su altında)
korunması ve sıcaklık (harabe)
bölümünün bir örneğinin inşa
edilerek soğukluk bölümü ile birlikte yeni konumunda bütüncül
sergilenmesi amaçlanmıştır.
Soğukluk bölümü (kubbeli mekan) kaldırma temeli ile birlikte
1 500 tonluk ağırlığa sahip 12
metre yüksekliğindeki Artuklu
Hamamı, Dicle Nehri kıyısında
yer alan mevcut yerinden alınarak 2 950 metre uzunluğundaki
taşıma yolu ile ve SPMT üzerinde, Hasankeyf Yeni Yerleşkesi
Arkeopark alanında ve 70 metre
daha yüksek kottaki yeni konumuna 06 Ağustos 2018 tarihin-

de başarıyla taşınmıştır. Mevcut
yerinde su altında kalacak olan
yapı bölümlerinin koruma müdahaleleri ve koruma dolgusu
tamamlanmıştır.

İmam Abdullah Zaviyesi

Peygamber Efendimizin soyundan gelen İmam Abdullah
için asıl zaviyenin, 12. yüzyılda
Artuklular Döneminde ilk olarak, daha sonra da 13. yüzyılda
Eyyübiler döneminde yeniden
inşa edildiği ve 15. yüzyılda Akkoyunlar tarafından onarıldığı
bilinmektedir. Zaviyeyi oluşturan
yapıların ve tüm mezarların bütüncül taşınması ve tüm unsurları ile
birlikte yeni konumunda bütüncül
sergilenmesi amaçlanmıştır.
İmam Abdullah Zayivesi'nin Zaviye kısmı 10 Eylül 2018 tarihinde, Minaresi ise 12 Eylül 2018
tarihinde yeni yerine başarıyla
taşınmış olup nihai konumdaki
restorasyon çalışmaları da bitirilmiştir. Mevcut yerinde su altında
kalacak olan yapı bölümlerinin
koruma müdahaleleri ve koruma
dolgusu tamamlanmıştır.

İmam Abdullah Zaviyesinin Taşınması
(Zaviye: 10 Eylül 2018, Minare: 12 Eylül 2018

Orta Kapı

1423 senesinde Eyyübi döneminde Sultan Süleyman Han tarafından inşa ettirilmiştir.Yapının
özgün bölümlerinin taşınması, özgün çevresel ve topoğrafik yapının
benzerinin yeni yerinde inşa edilerek taşınacak ana yapının mevcut
yapıya benzer şekilde sergilenmesi ve yeni konumda da özgün işlevi ile Arkeopark alanın giriş kapısı
olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Orta Kapı, 15 Ekim 2018 –
22 Ekim 2018 tarihleri arasında 3
parça halinde çelik taşıyıcı konstrüksiyon ile, 650 ton kapasiteli
mobil vinç vasıtasıyla SPMT üzerine konularak ilk etapta depo
sahasına ve daha sonra 4 900
metre mesafedeki Hasankeyf
Yeni Yerleşkesinde yer alan Arkeopark alanındaki yeni konumuna taşınmıştır. Nihai konumdaki
restorasyon çalışmaları devam
etmektedir. Yapının su altında kalacak mevcut yerindeki çalışmalar
da tamamlanmıştır.

Süleyman Han Cami
Minaresindeki kitabeye göre
Eyyûbi Sultanı Süleyman Han
tarafından 1407 yılında yaptırılmıştır. Yapıya ait tekil mimari
bileşenlerin (taç kapı, çeşme)
bütüncül, minarenin taş taş sökülerek taşınması, alçı bezemelerin müzeye taşınarak sergilenmesi, Ana yapı ve kalıntıların
yerinde (su altında) korunması,
Arkeopark’ta mevcut yapının
bir örneğinin inşası, taşınacak
mimari unsurlar ile müzeye taşınacak dekoratif unsurların imitasyonlarının inşa edilecek örnek yapı üzerinde sergilenmesi
amaçlanmıştır.
Süleyman Han Camii'nin minaresinin sökümü tamamlanmış
olup yeni yerindeki yapım çalışmalarına devam edilmektedir.
Camiinin Taç Kapısının temel
iyileştirme çalışmaları 28 Kasım

Yapıya ait alçı bezemelerin müzeye taşınarak sergilenmesi,
Cami ana yapısı ve çevresindeki
kalıntıların yerinde (su altında)
korunması,Arkeopark’ta mevcut yapının bir örneğinin inşası,
Müzeye taşınacak dekoratif unsurlara ait imitasyonların, inşa
edilecek örnek yapı üzerinde
sergilenmesi amaçlanmıştır. Alçı
bezemelerin taşıması tamamlanmış olup yapının yerinde kruma çalışmaları ile yeni yerinde
bir örneğinin inşa çalışmalarına
ise devam edilmektedir.

Kızlar (Eyyubi) Camii

Aşağı Şehirde Koç Camii’nin
doğusunda yer alan Kızlar Camii’nin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Bununla beraber yapının
Eyyûbiler dönemine ait olduğu
düşünülen anıt mezarlar külliyesidir. Muhdes (sonradan eklenen) mekânsal eklentilerden
mevcut yerinde arındırıldıktan
sonra özgün yapının taşınması,
eksik üst örtülerin çağdaş teknik
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Orta Kapının Taşınması, 15 Ekim 2018 – 22 Ekim 2018

ve malzeme ile tamamlanması, yapının Arkeopark alanında
bütüncül olarak sergilenmesi
amaçlanmıştır. Kızlar Camii taşıma çalışmaları ve yerine yerleştirme çalışmalarının tümü Aralık
2018’de tamamlanmış olup yeni
yerindeki restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Mevcut
yerinde su altında kalacak olan
yapı bölümlerinin koruma müdahaleleri ve koruma dolgusu
tamamlanmıştır.

Er – Rızk Camii

Dicle Nehri’nin güney doğu kıyısında, kale ile tarihi köprü arasın-

da yer almaktadır. Kitabelerine
göre 1409 yılında Eyyubi Sultanı
Süleyman Bin Gazi tarafından
yaptırılmıştır.
Yapıya ait; harim (avlu) duvarı ve
taç kapı ile birlikte ana yapı kütlesinin bütüncül, minarenin taş
taş sökülerek taşınması, mevcut
olmayan bölümlerin restitüsyon
projesinden yararlanılarak örneğinin inşa edilmesi, taşınacak ve
inşa edilecek bölümlerle birlikte
yeni konumda (Arkeopark’ta)
ortaya çıkacak yapının cami işleviyle kullanılması amaçlanmıştır.
Harim Duvarı taşıma delikleri ve

kirişlerinin yapımı ile geçici stok
sahasına taşınması çalışmaları
tamamlanmış ve 10 Ocak 2019
tarihi itibariyle duvarın 40 tonluk
en küçük parçası da yeni yerine
taşınmıştır. Caminin muhdes kısımlarının sökümü ve temellerin
açığa çıkarılması tamamlanmıştır. Kale sokağın taşınmasının
akabinde Cami ana yapısının ve
Harim duvarının yeni konumuna
taşıma çalışmaları nihayetlendirilecektir. Harim bölümünün mevcut yerinde su altında kalacak
olan yapı bölümlerinin koruma
müdahaleleri ve koruma dolgusu
ise tamamlanmıştır. Caminin minaresinin söküm çalışmalarına da
devam edilmektedir.

Yamaç Külliyesi:

Yamaç Külliyesi’nin su altında
koruma ve onarım çalışmaları
amaçlanmıştır. Külliye içinde dikdörtgen, ortası havuzlu bir avlu
ile güneyinde revaklı bir harimden oluşan cami üst kota oturmaktadır. Yamaç külliyesinde su
altında kalacak kısmın koruma
ve anroşman dolgu çalışmaları
üst avlu ve harim kısmında res-

Er – Rızk Camii Harim Duvarının Geçici Stok Sahasına Taşınması, 10 Ocak 2019
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terasyon, güçlendirme ve çatı
imalatları gerçekleştirilerek Yamaç Külliyesinin yerinde koruma çalışmaları Nisan 2018’de
tamamlanmıştır.
Mezarlar ve Baldeken Türbeler:
Hasankeyf’te bulunan 5 adet
mezar / türbenin yerinde korunması, içeriklerinin Arkeopark’ta
İmam Abdullah Zaviyesi önünde
yeni inşa edilecek 2 adet Baldeken Türbeye taşınması amaçlanmıştır. Baldaken Türbelerin
Türbe kemer imalatları, istinat
duvarları ve temel beton imalatları tamamlanmış olup kubbe
yapımına ve diğer kalan imalatlara devam edilmektedir.
Ayrıca, Hasankeyf Yukarı Şehir
sular altında kalmayacak olup
Yukarı Şehir Arkeolojik Park ve
Açıkhava Müzesi olarak hizmete
sunulacaktır. Küçük Saray, Ulu
Camii, Yukarı Kapı, Su Deposu
ve Büyük Saray’ın belgeleme ve
güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sonuç itibariyle,
günümüze kadar anıtsal ölçekli
Hasankeyf’te 14 adet, Siirt ilinde 7 adet, 11 adet Tarihi Köprü
olmak üzere rezervuar alanında
arkeolojik alan hariç 32 adet kültür varlığı ile ilgili belgeleme ve
koruma çalışmaları yürütülmüştür.

Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik ve Jeoteknik Bakımdan
Güçlendirilmesi Yapım İşi kapsamında Yukarı Şehre temel teşkil
eden kayalık bölge jeoteknik olarak güçlendirilecek ve üzerinde
konumlanmış olan kültürel varlıkların gelecek nesillere güvenle aktarılması sağlanacaktır. Bu
bağlamda bölgenin özel mimari
unsurları dikkate alınarak tasarlanan antik bir liman örneği inşa
edilerek Yukarı Şehir ile Hasankeyf İlçesi Yeni Yerleşim arasında
baraj gölü ile sağlanacak ulaşıma
ve bu sayede antik kentteki turizm faaliyetlerinin gelişmesine
hizmet edecektir.
Hasankeyf Yukarı Şehir Kültürel Varlıklar ile ilgili yapılan tüm
çalışmalar ulusal ve uluslararası
uzman – akademisyenler ile birlikte yürütülmektedir. Bu kapsamda kültür varlıklarının korunmasının sağlanarak gelecek
kuşaklara aktarılması için gerekli

çalışmalar uluslararası koruma
ilkeleri doğrultusunda yapılmaktadır.
Bununla birlikte, Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun halen yürürlükte olan 36
sayılı “Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması” hususundaki
ilke kararı gereğince tüm çalışmalar, Bilim Komisyonları denetiminde gerçekleştirilmekte ve
Bilim Komisyonlarının görüşleri
doğrultusunda sürdürülen çalışmalar ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayını
takiben gerçekleştirilmektedir.
Sonuç olarak, Ilısu Barajı ve HES
Projesi sayesinde yürütülen Kültürel Mirasımızın korunmasına
dair yapılan çalışmalarla da tarihi eserler gün yüzüne çıkarılarak gelecek nesillere aktarılacak
ve Hasankeyf Antik Kenti turizm
bakımından dünyada bir cazibe
merkezi haline gelecektir.

Söz konusu alanın korunması
ve sunumuna yönelik proje çalışmaları devam etmekte olup,
uygulama aşamasında bölgedeki kültür varlıklarının koruma
uygulamaları yeniden değerlendirilmesi ve gerekli çalışmaların
yapılması planlanmaktadır.
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mektedir. Bu ad Frigler΄in Kuzey
Karadeniz΄den göçerek, Bolu çevresine yerleşmesinden önce yine
Frigler΄in bir kolu Bitinlerin gelip
buraya yerleşmeleriyle verilmiştir. Romalılar döneminde, Roma
İmparatoru Klaudius΄un kendi
adını vermesiyle Klaudiopolis
adını almıştır. 16 Bölge Türklerin hâkimiyetine girmeden önce
bu ad kısaltılarak polis şeklinde
kullanılmaya başlanmıştır. Türk
hâkimiyeti başladıktan sonra
da “polis” adının “Bolu” şekline
dönüştüğü iddia edilmektedir.
İkinci bir iddia da Filyos ırmağı
kenarında kurulduğu için, ırmağın adı olan “Billieus, Billiaios,
Billion, Byleum” adıyla anıldığı
yönündedir. Şehrin Türklerin
hâkimiyetine girince de bu adın
“Bolu” şekline dönüştüğü iddia
edilmektedir.

BOLU / GÖYNÜK / HİMMETOĞLU
GEÇMİŞTEN GELECEĞE GELENEKSEL DOKU VE MİMARİNİN YAŞATILMASI
Yöresel Mimari Özelliklere Uygun İskan Konutları Projesi
Banu ASLAN CAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yapı İşleri Genel Müdürü

GENEL BİLGİ

Bolu İli ve Göynük İlçesi
Coğrafi Konumu

B

olu İli ve Göynük İlçesi Coğrafi Konumu Bolu ilimiz,
Türkiye sınırları içinde, Anadolu
yarımadası kuzeybatısında, Karadeniz Bölgesi’nin batıdaki en
uç kısmında yer alan ilimizdir.
Bolu ili Yurdumuzun Batı Karadeniz Bölgesinde, 30º 32’ ve 32º
36’ doğu boylamları, 40º 06’ ve
41º 01’ kuzey enlemleri arasında
yer almaktadır.
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Yüzölçümü 8.323,39 km² olan
İlimizin batısında; Sakarya ve
Düzce, güneybatısında; Bilecik
ve Eskişehir, güneyinde; Ankara,
doğusunda; kuzeyinde; Zonguldak illeri vardır. İlin merkez ilçe
haricinde 8 İlçesi, 3 beldesi ve
487 köyü vardır.
Göynük ilçesi, Bolu İli’nin güneybatısında yer almaktadır ve
kuzeyinde Akyazı, doğusunda
Mudurnu,
güneydoğusunda
Nallıhan, güneyinde Sarıcakaya,
güney batısında Gölpazarı ve

batısında Geyve toprakları ile
sınırlı olarak yaklaşık 1.362 km²
alana sahiptir. İlçenin rakımı
720 metre olup, nüfusu 15590,
İl merkezine uzaklığı 96 km’dir.
İlçe merkezi 6 mahalleden oluşmuştur.

Bolu M.Ö 2000-M.Ö 1200 yıllarında Hitit, M.Ö 200’den sonra Friğ, M.Ö 60’da Lidya, M.Ö
564’de Pers hâkimiyetine girmiştir. Pers hâkimiyetine Büyük
İskender son vermiş ve Büyük
İskender’in ölümünden sonrada
8. Nikomendes Bitinya Krallığını
kurmuştur. Nikomendes’in ölü-

münden sonra krallık Roma İmparatorluğuna katılmış ve Roma
İmparatoru Klavdius Bolu’ya Klaudiupolis adını vermiştir. Roma
İmparatorluğu(395) doğu ve
batı olmak üzere ikiye ayrılınca
İmparator Teodosius(408–450)
döneminde Bolu da doğu ve batı
yönünde iki eyalete ayrılmıştır.
Ancak Bolu’nun önemi 740 yılındaki şiddetli depremle azalmıştır. VII. Konstantin döneminde
Bolu Ankara’daki bir merkeze
bağlanmıştır.
Göynük`te Himmetoğlu köyü hudutlarında Çatak Hamamı diye
bilinen şu anda dahi hamam
olarak kullanılabilen Romalılara
ait hamam kalıntıları mevcuttur.

Büyük Selçuklu ve Bizans arasında yapılan 1071 Malazgirt savaşı’ndan sonra Anadolu’da Türk
hâkimiyetine girmiştir. İlk Türk
beylikleri kurulmuş ve Anadolu’da fetih hareketleri başlamıştır. Anadolu Selçuklu döneminde
de Anadolu’ya yapılan fetih hareketleri devam etmiştir.
Bolu’da fethedilen yerler arasında bulunmaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarlarından
II. Kılıçaslan döneminde Bolu
Kalesi kuşatılmıştır. Fethedilen
Bolu bölgesi Ankara Meliki Muineddin Mesut’a verilmişti.
1096`da haçlı seferlerinin başlamasıyla uzun yıllar Türk-Bizans
savaşları yaşandı. Her iki tarafın
uç kuvvetleri arasında ileri geri
taşmalar olduysa da genellikle
Denizli- Kütahya- Eskişehir- Bolu

Bolu İli ve Göynük İlçesi
Tarihi

Etrafı dağlarla çevrili olan Bolu,
denizden yedi yüz on metre yükseklikte geniş bir ovada kurulmuştur. Kentin Romalılardan önceki adı “Bithynion” olarak geç69
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dolayları her iki taraf için sınır
oldu. 1243 Kösedağ savaşından
sonra Moğollar Anadolu`ya hakim oldular, Selçuklulara bağlı
uç beyleri de İlhanilere vergi
vermek suretiyle kendi varlıklarının devamını sağlamaya
çalıştılar. Bu beyliklerden biri
de Göynük beyliğidir. Bazı kaynaklarda Umurbey beyliği diye
de geçmektedir. Anadolu Sel-

sinin ardından Bolu yöresinde
ilk Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Gerede’de örgütlendi. Bolu 1.
Dünya Savaşı’nda ve sonrasında
düşman işgaline uğramadı fakat
maddi zarar gördü. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yapılan
milli mücadele dönemlerinin
sonunda Bolu, 10 Ekim 1923’de
Mutasarrıflık devrini tamamladı
ve vilayet haline getirildi.

çukluların 1243 yılında İlhanlı
Devleti egemenliğine girmesiyle
Bolu bölgesindeki Bizans etkinliği artmıştır. Osmanlıların Bolu’yu fethetmesine kadar Bolu
Bizans egemenliğinde kalmıştır.
Göynük ilçesinde Bizanslılar dönemine ait kalıntılara Susuz, Kilciler, Boyacılar, Kayabaşı köyleri
gibi bir çok köyde rastlanmaktadır.

Osmanlı devleti döneminde
Osman Gazinin ölümü üzerine,
Osmanlı tahtına geçen oğlu Orhan Gazi, Ereğli hariç Geyve,
Alp Suyu, Karaçebiş, Regio, Tarsia, Kocaeli yarımadası, Nikomendia, Karadeniz kıyıları, Bolu,
Gerede΄den oluşan sahil şeridi
fethedilmiştir. Bu fetihlerde Orhan Gazinin oğlu Süleyman Paşa
da Göynük ve Mudurnu΄yu fethetmiştir. Fuat Uçar’ın yaptığı
çalışmada Bolu ve Gerede den
sonra Göynük ve Mudurnu’nun
fethedildiğini söyler. Farklı kaynaklarda ise Evliya Çelebi’nin
ve Asıkpasazâde’nin kayıtlarını
dikkate alan tarihçiler Bolu’nun
Göynük ve Mudurnu’dan sonra
beylik topraklarına katıldığını
yazmaktadırlar.
2. Bayezit döneminde Şehzade
Süleyman (Kanuni) buraya atandı. 1683-1792 yılları arasında
Bolu, Voyvodalıkla yönetildi. II.
Mahmut zamanında ise Mutasarrıflığa dönüştürüldü. (1811)
Tanzimat sonrası Bolu; Kastamonu eyaletine bağlandı (1864).
1909 yılında ise tekrar Mutasarrıflığa dönüştürüldü. Mondros
Mütarekesi’nin yürürlüğe girmesi ve İzmir’in işgal edilme-
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Göynük Milli Mücadeleye büyük
destek vermiş olup, bu desteğini anıtlaştırmıştır. 1922 yılında
Kaymakam Hurşit Beyin önderliğinde Sakarya Zaferinin anısına
İlçeye hakim bir tepeye Zafer Kulesi yapılmıştır. Bu kule onarımlardan geçmiş, saat kulesi olarak
kullanılmış olup, hala ilçeye nostaljik ve büyüleyici bir güzellik
sunmaktadır.

Yöresel Doku ve Geleneksel Mimari

Göynük, topografyadan dolayı
yapılaşmanın ve ulaşımın zor çözümlendiği bir kent strüktürüne
sahiptir. Geçmişte olduğu gibi
günümüzde de dini, idari, ticari, konaklama ve eğitim yapıları
vadilerin birleştiği alanda -kent
merkezinde- yer almakta, konutlar ise dere kenarlarında ve yamaçlarda bulunmaktadır. Göynük Vadisi’nin ortasından geçen
Gazi Süleyman Paşa Bulvarı,
Beybahçesi Vadisi’nin ortasından geçen Beybahçesi Caddesi
ile bu iki yolu birbirlerine bağlayan ve geçmişte kervanların
geçtiği yol olan Ankara Caddesi,
kentin en önemli ana akslarıdır.
Bu ana akslara çoğu kez dereler
üzerindeki köprülerle bağlanan
ikincil cadde ve sokaklar çok
dik olup, taş ya da ahşap basamaklarla kademelendirilmiştir.
Homojen bir yapıya sahip olan
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kalmış, Göynük’te yaşamaya devam edenler ise eski konutlarını
yıkıp yerine yenilerini yapmışlar
veya tamamen terk etmişlerdir.
Geleneksel konut dokusu 2 kat
ve 2 katın çeşitlemelerinden
oluşmakla birlikte, 3 katlı konutlar da sayısal bakımdan önemli
bir yer tutmaktadır. Özellikle
1930-1970 yılları arasında yapılmış olan kare pencereli konutlar
arasında 3 katlı konutların sayısı
oldukça fazladır.

kent 6 mahalleden oluşmaktadır. Yenice ve Cuma mahalleleri
dışında kalan diğer mahalleler
bünyelerinde bulunan camilerle
aynı adı taşımaktadır. Göynük
Vadisi’nde bulunan Cuma Mahallesi kentin ilk yerleşim alanıdır. Kentin ortasında, Hisar Tepesi’nin eteğinde yer alan ve iki
vadiye de hizmet eden geleneksel çarşı, genellikle 20. yüzyıl başlarında yapılmış olan 1-2 katlı,
ahşap strüktürlü dükkânlardan

oluşmaktadır. Çarşıda geleneksel biçimde mal üretmekten ziyade kente ve çevre köylere hizmet eden ticaret yapılmaktadır.
Merkez içinde yoğunlukla yer
alan yapılar konutlardır. Gerek
ölçek olarak gerekse malzeme
bakımından birbirine benzeyen
ve genellikle bahçeli konutlar
yer almaktadır. Konutların yanı
sıra merkezde küçük dükkanlar,
atölyeler yer almaktadır.
Geleneksel konutların ön cep-

heleri genelde manzaraya dönüktür. Kent topografyasının da
el verdiği şekilde derelere uzanan arazi eğimleri manzara yönüne paralel şekilde yerleşmektedir. Genel dokuya uygun olarak
2 katlı yapılar en yoğun kullanılan yapı çeşididir. Göynük’te nüfus genellikle uzun yıllar aynı düzeyde kalmış, 1960 yılındaki nüfus 1894 yılındakinden daha fazla
olmamıştır. Son yıllardaki nüfus
kaybı nedeniyle konutlar sahipsiz

Geleneksel konutların kat yükseklikleri ise katların kullanım
amacına, topografyaya, yapıldığı
dönemlere veya yaptıran kişinin
zenginliğine göre değişmektedir.
Genellikle eski tarihli evlerde,
bahçe katlarının yükseklikleri;
ahır, hayat, depo vb. mahallerin
yer almasından dolayı diğer katlardan daha yüksek tutulmuş,
bazen de yüksek tutulan bahçe
katının bir kısmında ara kat oluşturulmuştur. Daha yeni tarihli
evlerdeki bahçe katı yüksekliği
ise ahır, samanlık gibi mahaller
bulunmadığı için basıktır.
Göynük konutlarında genellikle
orta sofalı, dış sofalı ya da karnıyarık plan şeması kullanılmıştır.
Göynük konutlarının iç planında
gösterdiği bu çeşitlilik, dış cepheye de yansımış, ahşap giyotin,
dikdörtgen pencereler, cephelerde dengeli bir yapı özelliği
olarak ortaya çıkmıştır.
Göynük konutlarında bahçe katı
hizmet ve üretim eylemleri için
ayrılmıştır. Hayat, ahır, samanlık,
odunluk, ambar gibi mahallerden en az birkaçı ya da tamamı
bu katta veya bu katla birlikte
bahçede yer alabilmektedir.
Orta kat, sokak veya cadde seviyesinde ise giriş katı olarak kul-
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lanılmakta ve “esas yaşam katı”
ise evli çocuklara ve konuklara
ayrılmakta, eğer orta kat yok ise
gündelik yaşam da bu katta geçirilmektedir.

PROJE BİLGİSİ

Kırsal yerleşmeler; yöre insanının
ihtiyaçlarına, doğal çevre ve arazi
formuna, iklime göre şekillenen,
bulundukları bölgenin kültürel yapısını, geleneklerini, ait oldukları
dönemin yaşam biçimini mekanlarına yansıtan, yöresel mimarinin yaygın görüldüğü çevrelerdir.
Ülkemizdeki kırsal alanlar, ge-

leneksel üretim biçimleri, sosyal yapıları ve yaşam biçimleri,
yöresel konut ve ortak kullanım
alanları, peyzaj ögeleri ile bir
bütün olarak birbirinden zengin
mimari kimlikler halinde günümüze kadar varlığını sürdürmüşlerdir.
Bu proje kapsamında; yöresel
koşullara uygun çözüm örnekleri içeren, yapılı çevreye ilişkin
kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılarak devamlılığının

sağlanması, kırsal yerleşimlerin
geliştirilmesi, yöresel doku ve
mimari kimliklerinin korunup
aynı zamanda bölge halkının
ihtiyaçlarını da karşılayan iskân
konutları ile yakın çevresinin tasarlanması amaçlanmıştır. Kırsal
yerleşmelerde yeni yapılacak yapıların, yöresel yerleşim dokusunu, bölgenin doğal şartlarını ve
arazi formunu dikkate alan, yöre
halkının kültürel özelliklerine,
yaşam koşullarına ve alışkanlıklarına uygun, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen, yöresel
mimari özellikleri barındıran ve

yöresel malzemeyi kullanan,
afete dayanıklı, güvenli, fen ve
sanat kurallarına uygun olarak
yapılması amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında aşağıda detayları verilen; 33 adet Tip-1, 32
adet Tip-2, 19 adet Tip-3A, 11
adet Tip-3B konut tipleri, 300
kişilik Cami, abdesthane ve imamevi olmak üzere toplam brüt
17.310 m² lik proje tasarlanmıştır.
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camii abdesthane birbiriyle bağlantılıyken; imam evi girişi vaziyet
ölçeğinde gizlenmiştir.

Tip 1 Plan

Tip 2 Zemin Kat Planı

TİP 1

Tip 3B Bodrum Kat Planı

Tip 3A Bodrum Kat Planı

Tip 3B Ön Cephe

*118,89 m2 oturum alanı üzerine
kurulan tip-1 konut, tek katlı olarak düşünülmüştür ve bahçe içinde yer almaktadır. *Geleneksel
mimaride kullanılan sofa ve çardak, güncel mimariye de adapte
edilmiştir.
*12,25 m2 büyüklükte kullanılan
sofa/çardak, ön cepheye bakan
alanda, salon ve mutfak arasına
yerleştiril miştir.
*20,86 m ’lik mutfak çıkışlı verandası bulunmaktadır. Aynı zamanda verandaya bahçeden de ulaşabilmek mümkündür.
2

*Cephe kurgusunda; geleneksel
göynük mimarisine atıfta bulunan
ahşap kat silmelerine ve kırma çatılara yer verilmiştir
*Veranda korkulukları da göynük
mimarisinde en çok kullanılan korkuluk tiplerinden seçilmiştir.
*Konutta ısınma için linyit kömürü kullanımı ön görülmektedir ve
buna yönelik bahçe girişli bir kazan dairesi açılmıştır.

Tip 3A Zemin Kat Planı
Tip 2 1.Kat Planı

TİP 2
*108,32 m2 oturum alanı üzerine
kurulan tip 2 konut, zemin + 1 kat
olarak düşünülmüştür ve bahçe
içinde yer almaktadır. *Geleneksel mimaride kullanılan sofa ve
çardak, güncel mimariye de adapte edilmiştir.
*11,21 m2 büyüklükte zemin katta, 11,56 m2 de 1. Katta sofa kullanılmıştır.
*12,09 m2’lik mutfak çıkışlı verandası bulunmaktadır.

TİP 3A
*97,77 m2 zemin oturum alanı
üzerine kurulan tip 3-a konut,
bodrum + zemin kat olarak düşünülmüştür ve bahçe içinde yer
almaktadır.
*Bodrum kattan giriş alınan konutta, işletme ve kiler (depolama)
alanları verilmiştir. *11,15 m2 büyüklükte sofa/çardak, giriş kotunun üstünde yer alan yaşam alanında ön cepheye bakacak şekilde
kurgulanmıştır.
*24,10 m2’lik giriş verandası yer
almaktadır.
*Cephede Göynük mimarisine
atıfta bulunan ahşap kat silmelerine yer verilmiştir.

Tip 2 Ön Cephe

Tip 1 Ön Cephe

Tip 2 Genel Perspektif

Tip 3B Zemin Kat Planı

Geleneksel tipoloji örnek alınarak
hazırlanan plan kurgusu, konut
kullanıcısının yaşam koşulları göz
önünde bulundurularak tasarlanmış ve işlevsel farklılaşma sağlayabilmektedir.
*99,95 m zemin oturum alanı
üzerine kurulan tip 3-b konut,
bodrum + zemin kat olarak düşünülmüştür ve bahçe içinde yer
almaktadır.
2

*Ana giriş üst yol kotundan olan
konutta, arka bahçe kısmından
açığa çıkan alandan, bodrum girişi
sağlanmaktadır. Bodrumda, işletme ve kiler (depolama) alanları
verilmiştir.
*9,37 m2 büyüklükte sofa yer almaktadır.

Tip 3 Ön Cephe
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Tip 3B Arka Cephe

TİP 3B

*23,48 m2’lik giriş verandası yer
almaktadır. Verandaya mutfaktan
da çıkış sağlanmıştır. *Cephede;
geleneksel Göynük mimarisine
atıfta bulunan ahşap kat silmelerine yer verilmiştir.
*Veranda korkulukları Göynük mimarisinde en çok kullanılankorkuluk tiplerinden seçilmiştir.

Tip 1 Genel Perspektif

*Cami, imamevi ve abdesthanenin ısınması beraber düşünülmüş
ve linyit kömürü kullanımı ön görülmektedir ve bunayönelik cami
bodrumunda bir kazan dairesi
kurgulanmıştır. *Projede bütün
olarak, mevcut sosyal köy yaşantısının ve cami yaşamının iyileştirilmiş koşullarla devamı öngörülmektedir.

Tip 3B Genel Perspektif

CAMİ
*Geleneksel Cami tipoloji örnek
alınarak hazırlanan plan kurgusu,
cami kullanıcısının yaşam koşulları
göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve ibadet ritüeli düşünülerek kurgulanmıştır.
*201.68 m² Bodrum kat, 201.68
m² Zemin kat, 60.50 m² de kadın mahfili olmak üzere Toplam
463.86 m²’dir.

SONUÇ
Göynük ilçesi Himmetoğlu köyünün, yöre insanının ihtiyaçlarına
göre planlanan iskan konutları
projesi, doğal çevre, iklim ve arazi
formuna göre şekillendirilmiştir.
Kırsal yerleşim planlaması ölçütlerinin uygulanması, alanın özellikleri ve toplumun ihtiyaçlarına
göre belirlenmesi, fiziki altyapı
hizmetlerinin korunması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yöresel
doku ve mimari kimliklerin korunması önem teşkil etmektedir. Bu
sebeple bölgenin kültürel yapısını, geleneklerini yansıtan ve aynı
zamanda günümüz ihtiyaçlarına
cevap veren mimari öğelere yer
verilmiştir.

*Cephe kurgusunda; geleneksel
göynük mimarisine atıfta bulunan
ahşap kat silmelerine ve kırma çatılara yer verilmiştir.
*Cami’nin yanında kurgulanmış
daha mütevazi iki katlı yapı ise
alt katı abdesthane ve gasilhane
olarak düşünülmüş, üst katı ise
imamevi olarak kurgulanmıştır.*Cami-imamevi-abdesthane işlev
kurgusu üzerine düşünülmüş,

Tip 2 Genel Perspektif
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bir araya gelmesi, TÜRKSOY’un
orkestralarının ve korosunun talep edilen birer sanat markasına
dönüşmesi gibi hususlar Türk
cumhuriyetleri ve akraba toplulukların bu işbirliğinden çok istifade ettiklerinin, ortak geleceğin
kültürel işbirliği zemininde gelişmekte olduğunun göstergesidir.

Prof. Dr. Fırat PURTAŞ

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı
Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi

B

BİR AĞAÇ GİBİ HÜR,

BİR ORMAN GİBİ GÜR,
KARDEŞÇESİNE 25 YIL
İpek Yolu Medeniyetleri
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aşarının en önemli kıstaslarından biri de başlatılan
güzel bir çalışmayı devam ettirebilmektir. Bir çalışmanın devam
ettirilip ettirilmemesi ise o işten
sağlanan faydaya ve taraflarının
iradesine bağlıdır. Güçlü bir ortak irade, katılımcılarına sağladığı çok yönlü ve çok taraflı fayda
sayesinde TÜRKSOY 25. yılına
ulaşmıştır. 25 yıl zarfında TÜRKSOY ile özdeşleşmiş ve gelenekselleşmiş pek çok faaliyet vardır.
Bu bağlamda bir marka değeri

2018 yılında faaliyetlerin yoğunlaştığı yer Türk Dünyası Kültür
Başkenti Kastamonu olmuştur.
Kastamonu 2018 yılı boyunca
Türk dünyasından sanatçıların,
bilim adamlarının ve aydınların
buluşma noktası olmuştur.

2018 yılının TÜRKSOY’un 25.
kuruluş yıldönümü olması, tüm
etkinliklerimizi aynı zamanda
25. yıl kutlamasına dönüştürdü.
25. yıl logosu altında üye ülkelerimiz yanında Arjantin, Japonya,
Fas, Fransa, Avusturya, Slovakya, Makedonya, Bosna Hersek,
Karadağ, Arnavutluk, Bulgaristan gibi ülkelerin önemli sanat
merkezlerinde Türk Dünyası müzikleri, dansları, sergileri, bilgi
şölenleri ile avazımızı duyurduk
ve kültür bayrağımızı dalgalandırdık. Üye ülkelerimizde ise,
sadece başkentlerinde değil pek
çok şehre TÜRKSOY’un kardeşlik
duygusunu ve birliktelik coşkusunu götürdük. Bazı yerde TÜRKSOY Gençlik Korosu, bazı yerde
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, bazı yerde TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası, bazı yerlerde
Türk Dünyası halk dansları toplulukları ile yıl boyunca kültürel
zenginliğimizi paylaşmanın haklı
onurunu yaşamaktayız.

Gelenek olduğu üzere Kastamonu’da da kültür başkenti yılının
açılışı 21 Mart’ta Nevruz bayramında gerçekleştirmiştir. Gün
boyu süren kutlamalara yediden
yetmişe neredeyse tüm Kastamonulular katılıştır. Türkiye
Cumhuriyeti’nin son Başbakanı
sıfatıyla Sayın Binali Yıldırım açılışımıza teşrif etti. O dönemdeki
Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde düzenlenen açılışta 20’den
fazla ülkeden 400’den fazla sanatçı sahne aldı. Kastamonu’nun
manevi hamisi Şaban-ı Veli’nin

Balkanlar, son yıllarda TÜRKSOY’un özel önem verdiği ve yıldan yıla etkinliklerini artırdığı bir
coğrafyadır. Çalışmalarımız Orta
Asya ile Balkanlar arasındaki gönül köprülerini güçlendirmekte
ve kültür dünyamızın bütünlüğüne katkı sağlamaktadır. “Altaylardan Balkanlara Türk Dünyası”
başlığı ile düzenlediğimiz etkinlikler, bölgenin önemli festivallerinde yer alarak sağladığımız
kurumsal işbirlikleri geçtiğimiz
dönemde de yoğun bir şekilde
devam etmiştir. Bildiğiniz gibi
TÜRKSOY’un ilan ettiği anma yıl-

TÜRKSOY geçen 25 yılda Türk
cumhuriyetleri ve gönül coğrafyamız yanında, Arjantin’den
Japonya’ya uzanan geniş bir
yelpazede, BM Genel Kurulu’ndan UNESCO Merkezi’ne pek
çok önemli salonlarda bini aşkın etkinlik düzenlemiştir. Bu
yazıda fikir vermesi açısında
TÜRKSOY’un 25. yılını idrak ettiği 2018 yılında faaliyetlerinden
bahsederek, Türk halklarının
kültürel entegrasyonu ve Türk
kültürünün tanıtımı açısından
ulaştığı düzeyi ortaya konmaya
çalışılacaktır.

25.YILINDA TÜRKSOY

kazanmış TÜRKSOY, herkesin yararına sürdürülebilir kültürel işbirliğinin en güzel örneğini oluşturmaktadır.
Geçen 25 yıl zarfında bakanlar
düzeyinde 36. toplantının gerçekleştirilmesi; 2012’de başlayan “Kültür Başkenti” uygulamasının kesintisiz bir şekilde devam
etmesi, Türk Dünyası ressamlarının, edebiyatçılarının, opera
sanatçılarının, bestecilerinin, fotoğrafçılarının, halk dansları topluluklarının onlarca etkinlikte

himmeti ile Nevruz’un bereketi
Kastamonu’yu aştı ve misafirlerimiz daha sonra Nevruz ateşini
Türkiye’nin değişik vilayetlerine
ve Balkan ülkelerine taşıdılar.

ları etkinlikleri de en az UNESCO
tarafından ilan edilen anma ve
kutlama yılı etkinlikleri kadar ilgi
ve itibar görmektedir. 2018’de
TÜRKSOY tarafından doğumunun 90. yıldönümü olması münasebetiyle Cengiz Aytmatov,
doğumunun 125. yıldönümü
olması münasebetiyle Mağcan
Cumabay ve doğumunun 100.
yıldönümü olması münasebetiyle Gara Garayev’i “Anma Yılı”
olarak ilan edilmiştir. Türk Dünyası’nın yetiştirdiği ve uygarlığa
armağan ettiği bu önemli şahsiyetler yıl boyunca çeşitli bilimsel
ve sanatlar etkinliklerle anılarak
yeni kuşaklara tanıtılmıştır. Yeni
yayınlarımız arasında göreceğiniz; “Cengiz Aytmatov’u Okumak
“ Sanat Albümü, Türk Dünyası’nın Öncüleri Kitabı, Dünya Dillerinde Mağcan Cumabay Şiirleri
ve daha pek çok çalışmamız da
bu mümtaz şahsiyetlerimizin mirasını yaşatmaya yöneliktir. Yine
bu kapsamda değinilmesi gereken bir başka husus da, Genel
Sekreterlik binamızda düzenli
olarak yapmaya çalıştığımız Türk
Dünyası’nın Öncüleri Konferansları’dır. Geçtiğimiz dönemde de
bu konferanslar dizisi devam ettirilmiş; Kumuk şair Zeynalabidin
Batırmurzayev, Özbek şair Alişir
Nevai, Borçalının ünlü düşünürü
Prof. Dr. Cemal Mustafayev, Irak
Türkmenlerinin milli şairi Mehmet İzzet Hattat ve ünlü Kazak
besteci Estay Berkimbayulu gibi
öncü şahsiyetler yeni nesillere
tanıtılmıştır.
TÜRKSOY konserler ve konferansların yanısıra, düzenlediği
sergilerle de tanınan bir sanat
kurumudur. Geçen dönemde
ilkini Kastamonu’da açtığımız
“Türkistan Sergisi”ni daha sonra Türkiye’nin pek çok şehrine
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kitap ve bunun tanıtımına ilişkin
Londra’da yaptığımız toplantı;
ISME’nin 33. Dünya Konferası’nın Temmuz 2018’de Bakü’de
düzenlenmesi kayda değerdir.
Türkiye’nin en önemli kültürel
diplomasi kurumları olan Yunus
Emre Enstitüsü ve Okçular Vakfı ile de ortak çalışmalar yürütmekteyiz.

götürerek Türk sanatseverlerin
beğenisine sunumuştur. Genel
Sekreterlik Sergi Salonu’nda açtığımız “Adım Adım Kuzey Kıbrıs” fotoğraf sergisi Ankara’nın
ardından diğer bölgelerde sergilenmeye devam edecektir. Aynı
şekilde Kazakistan Devlet Merkez Müzesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz “Altın Elbiseli Adam”
sergisi de, İstanbul’da sanatseverlerin ilgisine sunulmuştur.
2018 yılı içerisinde üye ülkelerimizde meydana gelen ve
TÜRKSOY’un da yer aldığı sayısız
kültür sanat etkinliği içerisinde
bizi en çok heyecanlandıran iki
önemli gelişme çok anlamlıdır.
KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesi, Türk Dünyası Çağdaş Sanatlar
Müzesi kurma yönünde büyük
bir adım atmıştır. Hali hazırda
hem faaliyette olan hem de yeni
binasının inşaatı devam eden
bu müzeye koleksiyonumuzdaki tabloları sergilemek, önemli
müzecileri ve ressamları bu çalışmaya dahil etmek suretiyle
destek vermekteyiz. Bu müze
sayesinde Türk Dünyası ressamlarının eserleri KKTC’de kalıcı
olarak sergilenmeye başlamıştır.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Müze inşaatı tamamlandığında
ise inanıyorum ki parmakla gösterilecek bir eser ortaya çıkacaktır. Bolu Belediyesi tarafından 75
bin metrekare alanda yapımı devam eden Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı’na konulan ve
kaidesiyle 70 metre yüksekliğe
ulaşan Köroğlu heykelinin yapımı tamamlanmıştır. Bu heykel,
TÜRKSOY’un düzenlediği bir yarışma neticesinde ortaya çıkmıştır. Parkın Türk Dünyası’nın tüm
kültürel zenginliğini yansıtır şekilde hazırlanması için de TÜRKSOY pek çok hazırlık çalışmasına
katkı sunmuştur.
TÜRKSOY, pek çok sanat dalında
üye ülkelerimizin kültür sanat
hayatına renk katan ve karşılıklı etkileşimi artırmak suretiyle
kültürümüzün zenginleşmesine
hizmet eden bir kurumdur. Girne’nin 21 yıldan bu yana opera
sanatçılarının değişmeyen adresi olması; Şeki’de başlayan
İpek Yolu Festivali’nin 10 yıldır
kesintisiz bir şekilde TÜRKSOY
ile devam etmesi; Bişkek’te yediden yetmişe Kırgız şairlerin
ve ozanların katıldığı “Beş Şair”
şöleni, Konya’da düzenlenen

“Bir Ses Bin Nefes Tiyatro” festivali, TÜRKSOY’un girişimiyle
Kazakistan’ın Kızılorda şehrinde
başlayan “Dede Korkut ve Büyük
Bozkır Müziği” festivali, Öskömen’de “Altay Türk Dünyası’nın
Altın Beşiği” festivali ve daha
niceleri TÜRKSOY’un katkı sağladığı uluslararası kültür sanat
etkinliklerinden bir kaçıdır.
Kültür ve sanat alanında faaliyet
gösteren uluslararası örgütler ve
uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği TÜRKSOY’un öncelik verdiği konuların başında
gelmektedir. Eylül 2018’de ISESCO 13. Genel Kuruluna katılarak
ISESCO ile TÜRKSOY arasında
2019-2021 yıllarını kapsayan üç
yıllık bir ortak eylem protokolü
imzaladık. Geleneksel müzik alanında dünya çapında örgütlü bir
yapı olan ICTM ile müzik eğitimi
konusunda tüm dünyadan binlerce üyesi bulunan ISME ile de
temaslarımızı güçlü bir şekilde
devam ettirmekteyiz. Bu bağlamda ICTM ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmaların neticesinde İngiltere’de yayınlanan “Turkic Soundscapes: From Shamanic Voices to Hip Hop” başlıklı

TÜRKSOY önümüzdeki dönemde
kültürel işbirliği alanında dünyadaki başarılı uygulamaları takip
ederek, gelenekselleşen etkinliklerimizi değişen ihtiyaçlar ve
imkanlar çerçevesinde güncelleyerek, yirmi beş yıllık birikimle

T

yeni projeler üreterek çalışmalarımızı devam ettirecektir. Bu çabalar Türk Dünyası’nın kendine
özgü ve benzersiz kültürel zenginliğinin insanlık medeniyeti
içerisindeki yeri doldurulamaz
konumunun daha da güçlenmesi ve bilinmesine katkı sağlayacaktır.
6 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 10. Türk Dili
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları zirvesinde Nahcivan Anlaşmasının imza yıldönümlerinin (3
Ekim) Türk Dili Konuşan Ülkeler
İşbirliği Günü olarak kutlanması
kararı alınmıştır. Bu karar doğ-

ÜRKSOY, Türk Dünyası İşbirliği Haftası kutlamaları çerçevesinde Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde Türk Dünyası Hatıra Ormanı oluşturarak Türk
Cumhuriyetlerinin Ankara Büyükelçilerinin ve Türk
Dünyasının önde gelen kültür ve sanat insanlarının da katılımlarıyla 2018 fidan dikimi yapmış ve
bu etkinlik Türk Dünyası Kültür Başkentlerinde
gelenekselleştirerek devam ettirilecektir. Bu çabalar Türk Dünyası’nın kendine özgü ve benzersiz
kültürel zenginliğinin insanlık medeniyeti içerisindeki yeri doldurulamaz konumunun daha da
güçlenmesi ve bilinmesine katkı sağlayacaktır.

rultusunda TÜRKSOY 3 Ekim’i
her yıl farklı etkinliklerle kutlamaktadır. TÜRKSOY’un 25. Yılına denk gelen 3 Ekim 2018’de
ise çok daha anlamlı bir etkinlik
gerçekleştirmiştir. Kırıkkale’nin
Çelebi kasabasında TÜRKSOY
Hatıra Ormanı oluşturulmuş ve
ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.
Bu hatıra ormanı da TÜRKSOY
ile birlikte günden güne büyüyecek ve gölgesi genişleyecektir.
TÜRKSOY ise ormandaki sayısız
ağaçlar misali gönüllü sanatçı,
edip, aydın, genç, bilge destekçileriyle Türk dünyasının birliğinin
ve kardeşliğinin sembolü olmaya
devam edecektir.

79

İpek Yolu Medeniyetleri

yası kültür ve sanat hayatına yön
verecek önemli kararları da görüştü.

KASTAMONU’dan Sonra

2019 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTI OŞ
Vügar NOVRUZOĞLU

TÜRKSOY Basın Koordinatörü

T

ürkiye’nin kadim Türk yerleşmelerinden ve Anadolu’nun
üç manevi direğinden biri olan
Şeyh Şabani Veli’nin yurdu Kastamonu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından
ilan edilen “2018 - Türk Dünyası
Kültür Başkenti” çerçevesinde
yıl boyu gerçekleştirdiği etkinliklerini “Türk Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Töreni” ile taçlandırdı.
2010 yılında İstanbul’da düzenlenen “Türk Dili Konuşan Ülkeler
Devlet Başkanları 10. Zirvesi”nde TÜRKSOY’un önerisiyle hayata geçen program çerçevesinde,
Astana (2012), Eskişehir (2013),
Kazan (2014), Merv (2015), Şeki
İpek Yolu Medeniyetleri
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(2016) ve Türkistan’ın (2017)
dalgalandırdığı Türk Dünyası
Kültür Başkenti bayrağını 2018
yılında gururla taşıyan Kastamonu, düzenlediği çeşitli etkinliklerle Altaylardan Balkanlara engin coğrafyadaki Türk halklarının
da buluşma noktasına dönüştü.

mutfak kültürüyle, eşi bulunmaz
doğal güzellikleriyle Kültür Başkenti olarak tarihteki yerini alan
Kastamonu, Türk Dünyası’nın çeşitli bölgelerinden gelen misafirlerine kucak açarak en güzel misafirperverlik örneğiyle ağırladı.

TÜRKSOY Daimi Konseyi
Türkler tarafından yurt edinildiği 36. Dönem Toplantısı Yeni
12. yüzyıldan bu yana ata yadi- Kararlara İmza Attı
gârı zengin kültürel mirası koruyup saklayarak günümüze kadar
taşıyan ve asırlara meydan okuyan geleneksel el sanatlarıyla, ilk
günkü ihtişamını koruyan hanları, hamamları, medreseleriyle,
Türkiye’nin başka bir köşesinde
rastlayamayacağınız bir birinden
lezzetli yemeklerin yer aldığı

Kastamonu’nun tarihi konaklarından “Kurşunlu Han”da gerçekleşen ve verimli geçen bir yılın sonuçlarının değerlendirildiği
TÜRKSOY Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısında, bir araya gelen TÜRKSOY üyesi ülkeler kültür
bakanları ve uluslararası kuruluş
temsilcileri, 2019 yılı Türk Dün-

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy koordinasyonunda gerçekleşen toplantıya, TÜRKSOY Genel
Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, Kırgız Cumhuriyeti Kültür,
Bigi ve Turizm Bakan Yardımcısı
Baktıbek Sekimov, Türkmenistan
Kültür Bakan Yardımcısı Nursahet Shirimov, Azerbaycan Kültür
Bakanlığı yetkilisi Günay Aliyeva,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
yetkilisi Şehbal Hamzaoğlu, Gagavuz Yeri (Moldova) Kültür ve
Turizm Baş İdaresi Başkanı Marina Semenova, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev,
Türk Akademisi Başkanı Darhan
Kıdırali, TÜRK-Pa Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz,
Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, Kırgızistan’ın Oş
Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşev, TÜRKSOY Genel Sekreter
Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş,
çeşitli kurum ve kuruluşların
temsilcileri ve basın mensupları
katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını
yapan Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dünyası’nın UNESCO’su TÜRKSOY’un
25. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını dile getirerek, “Türk
kültürünün yaşatılması ve uluslararası bilinirliğinin artırılması
hususundaki özverili çalışmalarından dolayı” TÜRKSOY’a teşekkür etti.
Mehmet Nuri Ersoy, “Sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma
değerlerine dayanan Türk kültürünün uluslararası düzeyde
benimsenmesi adına gayretle
çalışan TÜRKSOY, üstlendiği bu

misyonu 25 yıldır başarıyla yerine getirmektedir.” dedi.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy konuşmasına şöyle devam etti:
“TÜRKSOY, kültürün, toplumları bir araya getiren ve ortak bir
platformda buluşturan yegane
unsurlardan biri olduğu düşüncesiyle kurduğu kültür sanat
köprüleriyle hiç şüphesiz, evrensel barışa hizmet etmektedir. Coğrafyamıza baktığımızda
TÜRKSOY’a önemli görevler düştüğü ortadadır. Sevgi, hoşgörü,
kardeşlik ve dayanışma değerlerine dayanan Türk kültürünün
uluslararası düzeyde benimsenmesi adına gayretle çalışan
TÜRKSOY, üstlendiği bu misyonu
25 yıldır başarıyla yerine getirmektedir.”.
Türk Dünyası Kültür Başkenti
projesini kentlerin kültürel marka değeri kazanması açısından
önemsediğine dikkati çeken Ersoy, “Bu ve benzeri projelere
desteğimizin her zaman süreceğini huzurlarınızda vurgulamak
isterim. 2018, Kastamonu ve
bizler için hafızalarımızda yer
eden bir yıl oldu. Gün sonunda
ülkelerimizden izler barındıran
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ve yine hafızalarda yer edecek
birbirinden güzel sanatsal gösteriler ile Kastamonu Türk Dünyası
Kültür Başkenti kapanış etkinliklerini gerçekleştireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmasına, toplantıya ev sahipliği yapan Kültür Ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a,
Kastamonu Valisi Kardeniz’e,
Belediye Başkanı Babaş’a ve
toplantıyı onurlandıran diğer katılımcılara teşekkür ederek başlayan Genel Sekreter Kaseinov,
TÜRKSOY’un 25. yılına girmesinin coşkusu ve Kastamonu’nun,
“Türk Dünyası Kültür Başkenti”
etkinliklerini başarılı bir şekilde
tamamlanması ile bayrağın yeni
kültür başkentine devredilecek
olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Güçlü bir ortak irade, katılımcılarına sağladığı çok yönlü
ve çok taraflı fayda sayesinde
TÜRKSOY’un 25. yılına ulaştığını vurgulayan Kaseinov, “ 25
yıl zarfında TÜRKSOY ile özdeşleşmiş ve gelenekselleşmiş pek
çok faaliyet vardır. Bu bağlamda
TÜRKSOY herkesin yararına sür-

dürülebilir kültürel işbirliğinin
en güzel örneğini oluşturmaktadır. Geçen 25 yıl zarfında bakanlar düzeyinde 36. toplantının gerçekleştirilmesi; 2012’de
başlayan “Kültür Başkenti” uygulamasının kesintisiz bir şekilde devam etmesi, Türk Dünyası
ressamlarının, edebiyatçılarının,
opera sanatçılarının, bestecilerinin, fotoğrafçılarının, halk
dansları topluluklarının onlarca etkinlikte bir araya gelmesi,
TÜRKSOY’un orkestralarının ve
korosunun talep edilen birer sanat markasına dönüşmesi gibi
hususlar Türk cumhuriyetleri ve
akraba toplulukların bu işbirliğinden çok istifade ettiklerinin,
ortak geleceğin kültürel işbirliği
zemininde gelişmekte olduğunun göstergesidir.” diye konuştu.

SOY’un girişimi ile hayata geçen
ve ilk kez 2012 yılında Kazakistan’ın Astana şehrine verilen
‘’Türk Dünyası Kültür Başkenti’’ unvanı, Türk Dili Konuşan
Ülkeler Kültür Bakanları Daimi
Konseyi’nin oy birliği ile Kırgızistan’ın Oş şehrine verildi.

36. Dönem Daimi Konseyi kararı
ile 2019 yılını, büyük Azerbaycan
şairi İmadeddin Nesimi’nin doğumunun 650. yılı münasebetiyle “Nesimi’yi Anma Yılı” ve ünlü
Ozan Aşık Veysel’in doğumunun
125. yılı münasebetiyle “Aşık
Veysel Anma Yılı” olarak ilan etti.

Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bigi
ve Turizm Bakanlığı’nın önerisini
destekleyen Daimi Konsey üyeleri, Oş şehrini 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçti.

Oy birliği ile alınan karar kapsamında 2019 boyunca, TÜRKSOY
üyesi ülkelerde söz konusu şahsiyetleri tanıtmak için bir dizi
etkinlik gerçekleştirilmesi planlandı.

Daimi Konsey tarafından yapılan
oylamanın ardından konuşma
yapan Oş Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşev, tanıtım filmi
eşliğinde “2019 Türk Dünyası
Kültür Başkenti Oş” hakkında
bilgi verdi.

2019 yılı Azerbaycanlı şair
Kırgızistan’ın Oş şehri: İmadeddin Nesimi ve Ozan
2019 Türk Dünyası Kültür Aşık Veysel’i Anma Yılı
Başkenti
Açılış konuşmalarının ardından
Daimi Konsey katılımcıları toplantının gündem maddelerini
ele aldı. Toplantıda, 2019 yılı
Türk Dünyası Kültür Başkenti’nin
belirlendi. 2010 yılında TÜRK-

Türk Dünyası kültür ve sanat
yaşamına ölümsüz eserler armağan eden saygın şahsiyetleri
kamuoyuna tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla,
anma yılları ilan eden TÜRKSOY,

Kaşgarlı Mahmut Hikaye
Yarışmasımda Ödüller
Sahiplerini Buldu
TÜRKSOY Daimi Konseyi 36.
Dönem Toplantısı kapsamında
TÜRKSOY faaliyetlerinden oluşan
“TÜRKSOY Fotoğraf Sergisi” ve
5’incisi düzenlenen Uluslararası
Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması’na katılan edebiyatçılar
için “Ödül Töreni” de düzenlendi. “Mehmet Çavuş Geliyor”
eseriyle yarışmanın birincisi
Kosova’dan Reşit Hanadan’a,
“Hanbala ile Han Bala” eseriyle
ikinci olan Başkurdistan’dan (RF)
Ferzene Akbulatova’ya, “Altıncı
Parmak” eseriyle üçüncülük elde
eden Türkiye’den Yücel Öztürk’e
ve “Dönmeyen Yolcular” esriyle
mansiyon ödülüne layık görülen
Irak Türkmeneli’nden Elif Köprülü’ye ödüllerini protokol üyeleri
takdim etti.

ile bir yıl gururla taşıdığı “Kültür
Başkenti” unvanını devretti.
Kastamonu’da, “Kültür Başkenti” kapsamında yıl boyu düzenlenen etkinlikler, Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Tataristan (RF),
Başkurdistan (RF), Kabardin Balkar (RF), Tıva (RF), Gagavuz Yeri
(Moldova), Bosna-Hersek, Sırbistan, Bulgaristan’dan katılan
250’den fazla sanatçının sahne
aldığı kapanış töreni ile zirveye
ulaştı.
Kapanış töreninde açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel
Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, Şeyh Şaban-i Veli’nin
torunları olduklarını, yıl boyu
misafirleri en iyi şekilde ağırlamakla gösteren Kastamonululara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş “Türk Dünyası Kültür Başkenti Sembolü”nü Oş Belediye
Başkanı Taalaybek Sarıbaşev’e
teslim etti.
Devir teslim töreninin sonrasında Türk Dünyası’nın farklı coğ-

rafyası ve topluluklarını temsil
eden sanatçıların gerçekleştirdiği konser, bir yıldır Türk halklarını bir araya getiren çeşitli
etkinliklerle evsahipliği yapan
Kastamonulular ve etkinlik katılımcılarına unutulmaz bir gece
yaşattı.
Sahne alan ses sanatçısı ve dans
toplulukları, Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinin yanısıra, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Başkurdistan (RF), Tataristan (RF), Tıva
(RF), Kabardin-Balkar (RF), Gagavuz Yeri (Moldova), Bosna-Hersek, Sırbistan ve Bulgaristan’a
özgü müzik ve danslar eşliğinde
izleyicilere görsel şölen sundu.
Sanatçıların
performanslarını
coşkulu alkışlarla destekleyen
izleyiciler, konser sonunda sanatçılarla fotoğraf çekilmek için
uzun kuyruklar oluşturdu.
Sanatçılar ve protokolün çekildiği aile fotoğrafıyla sona eren
“2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Töreni’’, izleyicilerin uzun yıllar boyu unutamayacakları anılarının arasında kendi
yerini aldı.

2018 – Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’ya
Görkemli Kapanış
TÜRKSOY Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı’nın yapıldığı Kastamonu, Atatürk Spor Salonu’nda
düzenlenen “2018 Türk Dünyası
Kültür Başkenti Kapanış Töreni’’
İpek Yolu Medeniyetleri
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harekete geçtik Ecdadımıza yakışır bir projenin ilk adımında
yer almaktan memnuniyet ve
onur duyuyoruz. Yapılacak olan
çalışma sadece ilçemiz ve ülkemiz adına değil, tüm Türk-İslam
coğrafyası adına yakışır önemli
bir proje olacaktır. Böylece de
Osmanlı
İmparatorluğu’nun
kurucusu Osman Gazi’nin
dedesi Gazi Gündüzalp’in daha
geniş kitleler tarafından tanınmasının ve tarihteki gerçek
yerini almasının gururunu yaşayacağız.

Türbenin Tarihi

GAZİ GÜNDÜZALP KÜLLİYESİ
VE ANIT MEZAR PROJESİ
Tuncer KAPLAN
Beypazarı Belediye Başkanı

Gazi Gündüzalp Külliyesi Projesi, Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ve Beypazarı Belediyemiz müşterekliğinde, TDMMB Tarihi Eserler Komisyonu
Başkanı Selim KAYIŞOĞLU tarafından,
Yöneticisi olduğu KAYHAN Mühendislik ve
Mimarlık firmasının Yüce Türk Milletinin
mensubu olmanın kifayeti şiarıyla bilabedel hizmeti olarak hazırlanmış ve Beypazarı Belediyemize hediye edilmiştir. Bu
proje 16-17 Kasım 2018 tarihleri arasında
Moldova’da düzenlenen VIII. Avrasya Proje Festivallerinde TÜRKSOY Özel Ödülüne
layık görülmüştür.
İpek Yolu Medeniyetleri
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Projenin Amacı
Bir mekâna değer katan onu kıymetli kılan unsurların başında o yerin tarihi geçmişi gelir. Geçmişte o topraklar üzerinde yaşamış insanlığa
milletine faydalı olmuş seçkin komutanlar, bilginler, âlimler, erenler, manevî büyükler mekânın genetiğini yapılandırır. İnsanı tarihinden,
tarihi mekândan soyutamak imkânsızdır. Tarihi mirasa sahip çıkmak bizim kendimize vazife
addettiğimiz gönül borcumuzdur. Bu anlayışla
Beypazarı Belediyesi olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin dedesi, Ertuğrul Gazi’nin de babası olan Gazi Gündüzalp’in
kabrinin restorasyonu ve çevre düzenlemesi için

Hırkatepe köyünün kuruluşu
ve adının nereden geldiği konusundaki bilgiler Türklerin
Anadoluya göç etmeleri ve Osmanlı Devletinin kuruluşuna
kadar gider. Sultan Alpaslanın
Anadoluya fethi sonrasında
Selçuklu Yönetimi zam- anında
da Türk boyları akın akın Anadolu ya gelmeye devam etmişlerdir. Bunlardan biriside Gazi
Gündüzalp yönetimindeki Kayı
Boyudur. Önce Haymana civarına yerleşmişler, daha sonra
kendiler- ine Selçuklu Sultanlığı
tarafından yurt olarak verilen
Söğüt Domaniç Çarşambaya
geçmişlerdir. Bu göç sırasında,
Ertuğrul Gazi’nin babası, Osman Gazi’nin dedesi Gazi Gündüzalp, kuvvetle muhtemel bir
baskın esnasında çıkan muharebede şehit olmuş, mezarının
bulunduğu yere Kayı Boyundan
40 kişi bırakılmış, mezara sahip
olmaları ve orayı yurt tutmaları
sağlanmıştır.
Daha sonra Gazi Gündüzalp’in
mezarını ziyarete gidenlerin ve
gelenlerin Kırka Gidelim Kırka
varalım, Kırkadan geliyoruz de-

Türbe ve mezarlık (Mevcut Hali)

meleri
dolayısıyla
köyümüzün adı Kırka olarak söylenegelmiş ve benimsenmiştir.
(2.Büyük Osmanlı Tarihi, Ord.
Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı C.1) Gazi Gündüzalp’in
türbesine tarihte olduğu gibi
bugünde hürmet edilmektedir. Türbenin bakımını köyde
yaşayan en yaşlı Gündüzalp
üstlenmekle beraber tüm köy
halkı türbenin bakım ve onarımında yer almaktadır. Bu-

günde köyde yaşayan Fatma
Gündüzalp ve Zehra Gündüzalp türbenin temizlik başta
olmak üzere rutin ihtiyaçları ile ilgilenmektedirler. Gazi
Gündüzalp türbesinin eskiyen
ahşap ve sac yapısı yerine,
devlet tarafından taş ve beton
ile yeni bir bina yaptırılmıştır.
Hırkatepe köyü Cumhuriyet
öncesi ve ilk yıllarında “Kırka
köyü” olarak anılmıştır, önce
“Hırka köyü” olarak ve 1964 yı-

Hırkalar Köyü ve Anıt Mezar (Planlanan Hali)
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Bunun yanında Anadolu’nun
gerek Moğol baskısı gerek
daha öncesinde cereyan eden
ve etkileri süregelmiş olan
Haçlı Seferleri Türklerin hızla
bölgeye gelmesi, buraların yurt
edilmesini ve sahiplenilmesini
kolaylaştırmıştır.
Osmanlıların mensubiyet durumları ve
soy kütükleri tarihte İs-lam
toplumlarının ve öncesi Türk
toplumlarının genelde kurmuş
oldukları devletler kurucu ailenin adıyla zikredilmektedir.
Bu durum sayısız örneklerle
ortaya konulabilir. Safeviler,
Selçuklular, Danişmendliler ve
Osmanlılar bu şekilde isimlendirilmişlerdir.

lında da resmi kayıtlarda Hırkatepe Köyü olarak bugünkü adını almıştır. Osmanlı devletinin
kurucusu Osman beyin dede Gazi
Gündüzalp’in mezarı Hırkatepe
köyündedir. Bu konudaki tarihi
bilgiler özet olarak şu şekildedir. “Ankara’nın batısındaki
Karaağaç bölgesinden Söğüt
ve Domaniç bölgesine iskan
eden kayılar 400 çadır halkı
olup 13. Yüzyılın ikinci yarısında reisleri Gündüzalp’in oğlu
Ertuğrul beydir. (1188-1281)
Babası Gündüzalp’in kabri Ankara tarafındaki Kızılca Sarayözü
civarın- da Kırka Köyündedir.

Osmanlı Öncesi Anadolu

Osmanlıların ne şekilde Anadolu’ya gelip nerelerde yurt
tuttuklarına, yaşanan mucizevi
ve destansı olaylardan kuruluşun bidayetini ortaya çıkaran
unsurun gaza ve gaziler mi,
yoksa boy ve aşiret yapısından
mı oluştuğu münazara edilmiş
ve edilmektedir. Tüm bu soruların kaynakları kuru- luşun
150 sene sonrasında kaleme
alınan menakıpnameler, kronikler, Selçukname, İskendername vb. eserlerde aranmaya
çalışılmıştır.
Ama bu kaynaklarda bile birbirleriyle uyuşmayan bilgiler
bulunmaktadır. Burada da devreye artık teoriler ve varsayımlar girmektedir.
Bunlar da bahsi geçen eserlerin içerisinde veya zamana ışık
tutabilecek somut eserlerin
(sikke, kitabe gibi) içerisinden
çekilip çıkarılma- ya çalışılmaktadır.
Halil İnalcık, Fuat Köprülü, Feridun Emecen, Ahmet Şimşirgil, A. Yaşar Ocak, Yusuf Haİpek Yolu Medeniyetleri
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laçoğlu ve daha birçok akademisyen günümüzden o yıllara
ışık tutmaktadırlar.
Ortaya konulmaya çalışılan
tüm bu bahsi geçen olayların
ve soru işaretlerinin kaynağını
çözme yolunda devletin kuruluşunun belki de bir asır öncesine kadar gitmek lazımdır.
Türkmen hayatının sosyal ve
ekonomik şeklini bilmeden
hayatarını idame ettirdikleri
unsurları tanımadan onların
neleri neden amaçladıklarını
anlamamız zorlaşır.
Bugün Oğuz-Türkmen kültürünün minimize edilmiş halleri olan konar-göçer Sarıkeçili,
Honamlı, Hayta, Karakeçili vb.
Yörüklerin hayatları tecessüs
edildiği vakit geçmişin sorularına bugünün yaşantısından
cevaplar bulabilmek mümkündür. Osmanlılar Öncesi Anadolu ve Türk Akını 1071 Malazgirt
savaşıyla yoğun bir hale gelen

Türk akını Anadolu’da aslında daha önceleri başlamıştır.
Binaenaleyh bu gaziler 1071
öncesinde de buraları tanıdıklarından savaş sonrasında hızlı
bir şekil- de buraların özüne
işlemişlerdir. Bölge halkının da
yabancı olmadığı bu Türk unsurlar bölgede rahat hareket
etmişler ve buraların Selçukluların yardımı olmadan ele geçmesini sağlamışlardır.
Selçuklular döneminde Türk
dervişleri de iskân olayında
rol oynamışlardır. Anadolu’da
yer- leşim alanlarına giderek
Türk- menlerin onlarla beraber
buralara yerleşmelerini sağlamışlardır. Şe-hirlere kurulan
tekke ve zaviyeler bölgedeki
şehirleşmelerin bir nevi başlangıcı olmuştur. Bölgeye gelip
yurt tutan yarı göçebe unsurlar
buraların ticaretini tamamlayıcı birer unsur olmuşlar ve yerleşik halkla da iyi ilişkiler kurmuşlardır.

Bu nedenle Osmanlı adı devlet
için etnik değil siyasi bir anlam
taşır. Osmanlıların siyasi hayatını 600 yıl sonralarına götüren
ve Osmanlılara ismini veren
Osman Gazi ve onun ataları
kimdir? Nasıl bir asabiyete sahiptirler.

Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi ve onun ötesi

Uzunçarşılı, Osmanlıların Kayı
münasebetini anlattığı bölümlerde Kayıların Anadolu’ya gelişini ve devletin tesis edilişini
Kayılarla paralel anlatmıştır.

Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan, Kaşgarlı
Mahmut’un Divân-ı Lüga- ti’tTürk adlı eserine göre ise
22 Oğuz boyundan ikincisidir.
Kayı boyunun simgesi “İki Ok
BirYay”dır. Babası Gün Han ve
dedesi Oğuzhan olan Kayı Han
bu boyun atasıdır.
Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî’nin eserinde simgeleri
“şahin”, ve şahinlerin en büyüğü olan akdoğandır.
Genellikle ittifak halinde olan
tar- ihçilerin, Ertuğrul Gazi’nin babası hususunda ikiye
ayrıldıkları görülür. Osmanlı
erken dönem kaynaklarından
olan Ahmedî(ö.1412), Karamanî Mehmed Paşa(ö.1481),
Enverî(ö. 16. yüzyıl) ve Ruhî(ö.
1522) Ertuğrul Gazi’nin babasını Gök Alp’in oğlu Gündüz Alp olarak verir. Aşıkpaşazâde(ö. 1484), Oruç Bey(ö.
16. yüzyıl) ve Neşrî(ö. 1520)
ise Ertuğrul’un babasını Kaya
Alp’in oğlu Süleyman Şah olarak verir. Şükrullah(ö. 1488),
İdris-i Bitlisî(ö. 1520), Kemal-

paşazâde(ö. 1536), Lütfi Paşa(ö.1541), Hoca Sadeddin(ö.
1599) ve Gelibolulu Mustafa
Âlî(ö. 1600) de bu rivayeti kabul ederler.
Ertuğrul Gazi’nin babasının Süleyman Şah olduğu şeklindeki anlayış Osmanlı şifahî/sözlü
kültüründe yayılan bir rivayete
dayanmakta olup, son dönem
tarihçilerinin kabul ettiği genel
görüş ise, Osmanlı sultanları silsilesinde Gündüz Alp’i en üste
yerleştirmek gerektiği şeklindedir.
Yine Gündüz Alp’in Ertuğrul
Gazi’nin babası olduğunu kaydeden eserlerin pek çoğunun,
Süleyman Şah olduğunu kaydeden eserlerden daha önce
kaleme alınmış olması da bu
ihtimali kuvvetlendirmektedir.
Uzunçarşılı da, Françes gibi
Bizans kaynaklarını delil göstererek Gündüz Alp rivayetinin
tercihe şayan olduğunu ifade
eder. Ertuğrul Gazi’nin büyük
oğlunun adının Gündüz olması
da bu Nazariyeyi kuvvetlendirmektedir. Osman Gazi’nin hut-

Ona göre de Kayıların varlığı su
götürmez bir gerçekliktir. Hata
Osman Bey’in ele geçirdiği yerleri Oğuz ananesine göre akrabaları ve silah arkadaşlarına
dirlik olarak pay etmesi de Kayıların tarihi bir gerçeklik olma
yolunda sayılabilecek işaretlerden birisidir.
Bu devirden sonra şehzadelere Oğuz adları verilmeye başlanmış silahlarına damgaları
vurulmuştur. Kayı boyu Oğuz
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Hırkatepe Köyü

Hırkatepe, Beypazarı ilçe merkezine 24 km uzaklıktadır.
Uyku Dağı’nın kuzeybatı yamacın- da ve
Aladağ Çayı’na
karışan Bağlarbaşı Deresi vadisinde bulunan Hırkatepe,
eski adıyla “Hırka” Köyü, 1530
tarihli Hudâvendigâr Livâsı Tahrir Defteri’nde Beypazarı kazâsına bağlı bir köy olup Mir-livâ
hassı ve 18 hanedir.

be okutturup sikke kestirdiği
şeklindeki rivayet ve bu bağlamda Osman Gazi’ye aidiyeti kabul edilen bir sikkenin de
varlığı ki bu sikkede Osman binErtuğrul bin Gündüz Alp yani
Gündüz Alp oğlu Ertuğrul oğlu
Osman yazılıdır- Ertuğrul’un
babasının Gündüz Alp olduğu
görüşünü desteklemektedir.
Adı geçen Gündüz Alp’in kabri
ise An- kara Beypazarı’na bağlı
Hırkatepe köyündedir.
İstanbul
bulunan
rafından
olduğu

Arkeoloji Müzesi’nde
ve İbrahim Artuk taOsman Gazi’ye ait
kabul edilen sikkede

Ertuğrul’un babasının Gündüz Alp olduğu görülmektedir. Gündüz Alp ile ilgili olarak
“Risâle fî’t-tarih-il Osmaniyye”de, Kayılardan yirmi dördüncü
göbekte “Oğuz Han”a varan
“Kabak Alp” isminde Bir Bey in
H. 656/M. 1258 yılında Ankara
civarında Karacadağ’a yerleştiğini ve vefatında yerine “Sarkon Alp”in, Onun vefatından
sonra “Gök Alp”in,onun vefatı
sonrasında da “Gündüz Alp”in
reis olduğunu ve vefat edince
de “Kızılcasaray”a defnedildiğini, yerine de oğlu “Ertuğrul”un
geçtiği yazılıdır.

1325/1907 tarihli “Ankara Vilâyet-i Salnâmesi”nde şu kayıt
bulunmak- tadır.: “Kasabaya
[Beypazarı] üç saat mesâfede Kızılsaray karyesinde defin-i hâk-ı gufrân olan cedd-i
âl-i Osmâniyân Gündüz Alp’ın
merkâd-ı şerîfleri mevcûddur.”

TAKDİM
Bu Avan Proje;
Huduttan hududa gaza bayraklarıyla tarihin dilinden düşmeyen destanlar yazarak Şuheda
karşılığı bu aziz vatanı Türk Milletine ebedi yurt kılan atalarımızdan Osmanlı Cihan Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin
dedesi, Süleyman Şah oğlu Gazi
Gündüz Alp’in Kuruluşun ve
Kurtuluşun beşiği toprakların
başkenti Ankara İli, Beypazarı
ilçesi, Kırklar Köyü’nde medfun
olarak ebedi istirahatgahına ait
Külliye’nin ve Kırk Alp’inin de
kabirlerinin bulunduğu Hırka
Tepe Köyü Kültürel

tür Coğrafyasında faaliyetler
üreten Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği yönetimince, tarih bilinci ve sosyal
sorumluluk anlayışı çerçevesinde, Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği ile Kayhan
Mühendislik Mimarlık Ltd. Şti.
işbirliği ile Tarihi Eserler Komisyonu başkanlığımızı yürüten
Sayın Selim KAYIŞOĞU meslektaşımızın yöneticisi olduğu
KAYHAN Mimarlık Mühendislik
Firması tarafından gönüllülük
esasına göre hazırlanmıştır.Bu
vesileyle “geçmişini bilmeyen
geleceğini bilemez” şiarıyla bütün geçmişlerimizi şükran ve
minnet duygularımızla anarken, Cenabı Allah’tan Rahmet
dileyerek, kabirlerinin Kuran’ın
nuru ile pürnur, makamlarının
Cennet olmasını niyaz ediyoruz.

GAZİ GÜNDÜZALP KİMDİR?
Gazi Gündüz Alp, Fatih Sultan
Mehmet Devri şair ve tarihçilerinden Enveri’nin “Düsturna-

me-i Enveri” adlı eserine ve Karamanlı Mehmet paşaya göre,
Osmanlı Beyliğinin (Osmanlı
Devleti’nin) kurucusu olan Osman Gazi’nin babası olan Ertuğrul Gazi’nin babasıdır. Yani
Osman Gazi’nin dedesidir.
Bir diğer kaynaklara göre; Ertuğrul Gazi’nin (ö. 1281-82)
biyografisiyle ilgili ilk bilgiler,
ölümünden yaklaşık 100-150
yıl sonra 15. yüzyılda kaleme
alınan Osmanlı kroniklerinde
yer almaktadır. Söz konusu kaynaklar, Oğuzların Kayı boyuna
mensup olarak zikrettikleri Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babasının adını
Ertuğrul olarak verirler. Ertuğrul Gazi’nin annesi günümüzde
Domaniç’te metfun olan Hayme Ana (Haymana)’dır. Ertuğrul’un kardeşleri Sungur Tekin,
Gün Doğdu ve Dündar’dır. Ertuğrul Bey’in Halime Hatun’la
evliliklerinden olan oğulları ise,
Saru Yatı (Savcı), Gündüz Alp
ve Osman Bey’lerdir. Ertuğrul
Gazi geleneğe uygun olarak oğluna babasının adını koymuştur. Ertuğrul Gazinin babasını

Süleyman Şah olduğu bir kısım
tarihçiler iddia etmektedirler .
Ertuğrul Gazi’nin babasının Süleyman Şah olduğu şeklindeki
anlayış Osmanlı şifahî/sözlü
kültüründe yayılan bir rivayete
dayanmakta olup, son dönem
tarihçilerinin kabul ettiği genel görüş ise, Osmanlı sultanları silsilesinde Gündüz Alp’i
en üste yerleştirmek gerektiği
şeklindedir. Yine Gündüz Alp’in
Ertuğrul Gazi’nin babası olduğunu kaydeden eserlerin pek
çoğunun, Süleyman Şah olduğunu kaydeden eserlerden
daha önce kaleme alınmış olması da bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. Uzun Çarşılı’da,
Francis gibi Bizans kaynaklarını
delil göstererek Gündüz Alp rivayetinin tercihe şayan olduğunu ifade eder. Ertuğrul Gazi’nin
büyük oğlunun adının Gündüz
olması da bu nazariyeyi kuvvetlendirmektedir. Osman Gazi’nin hutbe okutturup sikke
kestirdiği şeklindeki rivayet ve
bu bağlamda Osman Gündüz
Alp yani Gazi’ye aidiyeti kabul
edilen bir sikkenin de varlığı -ki

Mirası olarak Yaşayan Müze
Kent şekliyle gelecek nesillere
taşınmasını sağlayan Fikir Projesi tasarımıyla tanıtımını kapsamaktadır.

Hırkalar Köyü
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88

Bu Proje; Beypazarı Belediye
Başkanlığı önerisiyle, Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Kül89

İpek Yolu Medeniyetleri

bu sikkede Osman bin Ertuğrul
bin Gündüz Alp oğlu Ertuğrul
oğlu Osman yazılıdır- Ertuğrul’un babasının Gündüz Alp
olduğu görüşünü desteklemektedir. Adı geçen Gündüz Alp’in
kabri ise Ankara Beypazarı’na
bağlı Hırka tepe köyündedir.
İstanbul Arkeoloji Müzesi’n-

olduğu kabul edilen sikke de
Ertuğrul’un babasının Gündüz
Alp olduğu görülmektedir.

Proje Hakında

Osmanlı Devletinin kuruluşuna
taş koyan Osmanlı büyüklerinin genç nesillere tanıtılması,

met etmektir. Bu fikirden hareketle hâlihazır durumu iç açıcı
durumda olmayan kabrin anıt
mezara dönüştürülerek, tarihi
değerlerimiz arasına alınması amaçlanmıştır. Bu amaçla;
Yaklaşık 30 dönümlük arsa
üzerine, Selçuklu kümbetlerini
anımsatan, altıgen bir üst figü-

Yıldızının köşelerine Osmanlı
Devletinin yönetim anlayışını
simgeleyen sevgi, saygı, hoşgörü ve adalet karakteristiklerinin
ifadesi 4 adet çınar ağacı ve bu
çınar ağaçları ile hemhal oluşturacak laleler yerleştirilmiştir.

de bulunan ve İbrahim Artuk
tarafından Osman Gazi’ye ait

kıtalara hükmetmiş bir devletin dünyaya tanıtılmasına hiz-

rün daha geniş alana ve dört
bacaklı kolonlar üzerine oturan
bir anıt mezar planlanmıştır.
Planlanan anıt, kabrin üstüne
konumlandırılmıştır. Dört tarafının açık bırakılması ziyaretçilerin kabre rahat yaklaşmaları
için tasarlanmıştır. Yapının kaplaması yakılmış traverten kaplama olarak düşünülmüştür.

Hırka Tepe köyünün tamamı
Gazi Gündüzalp’in beraberlerindeki Kırk Alp’inin de medfun
bulunduğu tarihi önemiyle Yaşayan Müze Kent olarak projelendirilecektir. Proje alanı içeri-

sinde Türk Kültür ve sanatlarını
barındıran açık hava müzeleri
de planlanmaktadır. Bu bakış
açısıyla fikir projesi mahiyetinde hazırlanmış olan taslak
Proje; sahip olduğu Kültürel
Mirasın gelecek nesillere de intikal ettirilme- sine ve üzerinde
yaşayan Köy Halkının da Müze
Kentin evsahipleri olarak günlük hayatiyetlerini ve yaşam
biçimlerini devam ettirmek ancak tarihi alana ziyarette bulunacak yerli ve yabancı turistlerin de rehberlikleri yapabilecek
donanımda eğitimlerinin sağlanarak Beypazarı turizmine
ve ekonomisine katkıda bulunması için Anıt Mezar ve Müze
Kent olarak inşa edilmesi önerilmektedir.

MÜZE MİMARİ
AÇIKLAMA RAPORU

Girişte gelen ziyaretçiler için
ayrılmış bir teras, Gazi Gündüzalp’in kişisel eşyalarının sergileneceği yaklaşık 80 m² lik bir
sergi alanı, Gazi Gündüzalp’in

kişisel bilgilerini ve tarihi kimliğini anlatan verilerini sunmak
üzere görsel sunumu sağlayan
bir seminer salonu, Külliye
hizmetlerini yönetmek için bir
idari ofis, Gelen misafirlere hizmet veren ıslak hacimler yer
almaktadır.Ayrıca; Müzeden
bağımsız bir girişe sahip olan,
peyzaj işlerine ayrılmış depo
ve bahçe bakımını sağlayan
görevliler için aynı yapının arka
tarafında bir bölüm ayrılmıştır.

CAMİ MİMARİ AÇIKLAMA
RAPORU
Cami, 250 kişilik kapasiteye
sahiptir.Camiye güney batı
cephesinden tek kapıyla girilmektedir. Giriş istikametinde
şadırvan yer almaktadır. Dikdörtgen bir plana sahiptir. Tek
minaresi vardır ve yapının sol
tarafında bulunmaktadır. Doğal ışıktan yararlanmak için
çok sayıda pencere açıklıkları
yerleştirilmiştir. Yapı içerisinde Osmanlı- Selçuklu motifleri
kullanılmıştır.

Anıt mezar ve çevresinin sotarafına isabet eden ziyaretçi
olması açısından asfalt kaplama olarak tasarlanmıştır. Anıt
mezar arkasında yaklaşık 1000
m²’lik bir tören alanı ayrılmıştır. Ayrılan bu tören alanın zemin kaplaması yakılmış doğal
mermer ile Türk Yıldızı olarak
tasarlanmıştır. Yapılan Türk
İpek Yolu Medeniyetleri
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ŞADIRVAN MİMARİ
AÇIKLAMA RAPORU

Yapı, Osmanlı-Selçuklu mimari
sentezine uygun tasarlanmıştır.
Yapının; zemin kaplamasında
yakılmış doğal mermer ve çatı
malzemesi olarak kurşun kaplama kullanılmıştır.
Yapı, aynı anda 10 kişinin abdest almasına imkan sağlamaktadır.

WC MİMARİ AÇIKLAMA
RAPORU

Yapı, külliyenin dokusunu bozmamak için, bodrum kat seviyesine alınmıştır. Wc yapısının üstü toprakla kapanarak,
peyzaj düzenlemesi yapılmıştır.
Wc giriş ,iki kollu merdiven ve
engelli asansörü ile sağlanmaktadır.
Yapıya girildiğinde ilk olarak
giriş holü bulunmaktadır. Sonrasındaki mekanlar; Bay wc,
bayan wc, engelli wc ve temizlik odası olarak hizmet vermektedir.

İpek Yolu Medeniyetleri
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Başkent Taşkent’ten başlayacak
belgesel tadındaki yazılı yolculuğumuz kültür ve medeniyet
tarihimizin bir pınar gibi aktığı Anadolu topraklarına kadar
sürecek. İpek yolunun bizleri
heyecanlandıran önemli yerleri gözlerinizin önüne getirmeye
çalışacağız. Yazılar üzerinde sörf
ederken ipek yolunun manevi
tatlarına da haiz olacağız. Cihan
İmparatorlarından Timur Han’a
başkentlik yapan Semerkant’ta
Türk İslam Medeniyetine şahitlik
yapacağız.

Özbekistan Tarihi

Özbekistan, 1991 tarihinde düzenlenen referandumla Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüzölçümü
447.400 kilometrekare olan Özbekistan, 32 milyonluk nüfusuyla
Orta Asya’daki Türk cumhuriyetleri arasında en kalabalık ülkedir.

İPEKYOLU MEDENİYETLERİNİN İZİNDE
İsmail KAHRAMAN

Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları
Derneği Başkanı

Kainatta İki Yol vardır,

biri Samanyolu, değeri de
ipek Yolu’dur.

T

ürkistan coğrafyasının kalbi,
tarihi İpek Yolu güzergâhının
en önemli merkezlerinden Özbekistan’ın başkenti Taşkent.
Taşkent, Orta Asya’nın da nüfus
bakımından en kalabalık şehirlerinden biri, Yaklaşık üç milyon
nüfusa sahip, tarihin en önemli
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ticaret yolu olan İpek Yolu’nun
üstünde eski ve bir o kadar kıymetli yerleşim bölgesi. Ticari,
politik, diplomatik vb. nedenler
ile gerçekleştirilmiş uzak ticaretin bütün türleri farklı toplumlar
arasında kültürel değişimi de
beraberinde getirdiği, şarkılar,
hikâyeler, dini düşünceler, felsefi görüşler ve bilimsel bilgiler
seyahat edenler aracılıyla taşınmış ve güncel kalmıştır. Hatta denilebilir ki, teknik alandaki

gelişmeler, kültür ürünlerinin
veya ideolojilerin aktarımı, ticari
mallara göre daha doğal ve kalıcı
olmuştur. Bunların yanı sıra gıda
maddelerinin taşınması ile tarımsal değişim de gerçekleşmiştir.
Kâğıt üretimi ve matbaa, damıtma gibi kimyasal süreçler, etkili
at koşumu ile üzengi gibi önemli
buluşlar dünyaya Asya üzerinden yayılmış, “Taşkent” ise İpek
Yolunun en önemli kavşak noktası olmuştur.

Tarımın en önemli geçim kaynağı olduğu ülke, yer altı kaynakları bakımından da oldukça zengindir. Buhara Emirliği, Hokand
Hanlığı, Harezm olarak kültür tarihimizde önemli yeri var. Burası
Özbekistan. Resmi adıyla Özbekistan Cumhuriyeti. Özbekistan,
günümüzdeki yedi bağımsız Türk
devletinden birisi. Denize kıyısı
olmayan Orta Asya’da önemli
bir ülke. Kuzey ve batısın da Kazakistan, doğuda Kırgızistan ve
Tacikistan ile güneyde Afganistan
ve Türkmenistan yer almakta. Özbekistan ekonomisi, pamuk, altın,
uranyum ve doğalgaz zenginliğine
sahip.
Cengiz Han’ın torunlarından
Batu Han tarafından kurulan
Altın Orda Devleti’nin (12271502) başına 9. Han olarak 1313
tarihinde Özbek Han geçer. Özbek
Han, ilk günlerden başlayarak

kararlı tutumu, Kutlug Timur
Noyan’ın nasihatleri sayesinde
düşmanlarına galip geldi. Özbek
Han, Türkistan’dan Tuna boylarına ülkesini büyüttü. Nogay’ın
şahadetinden sonra Bizans ve
Slavların nüfuzunu kırarak tekrar
Müslüman Türklerin fetihlerini
arttırmaya başladı.
1319’da Karadeniz’in kuzeyinden
Tuna nehrini geçerek Edirne’ye
kadar geldiler. Özbek Han’ın orduları 1314’te, Bulgar Kralı Sventoslav’ın ölümünden sonra, Kral
George Terter’e Bizans’a karşı
yardım bahanesiyle Trakya’ya,
1330’da Terter’in Sırplarla olan
savaşında ona yardımcı olmak
gayesiyle Köstendil’e kadar ilerlemişti. Bu arada bazı hükümetlerle evlilik yoluyla da bağlar kurarak durumunu güçlendirmeye
çalışmıştır. Mesela 1320’de kızı
Tulun Bige’yi Kahire’ye zevce
olarak göndermiş, bu arada Bizans’tan da kızlar almıştır. Özbek
Han, 1335 yılında Azerbaycan
seferine çıktı. Bu sırada Bağdat
Hatun tarafından zehirlenen
Ebu Said ölmüş ve İlhanlı Moğol
hâkimiyeti de çökmeye yüz tutmuştu. 14. yüzyıl Acem tarihçisi
ve coğrafyacısı Hamdullah Kazvini, Azerbaycan’a yapılan seferden söz ederken Özbek Han’ın
askerlerine, “Özbekler” dendiğini
kaydeder. Ünlü seyyah İbn Batuta, Özbek Han’dan bahsederken, “geniş bir ülkesi, kuvvetli
bir ordusu olan şanlı, şöhretli ve
devletli bir sultan olup, Tanrı’nın
düşmanlarından biri olan Bizans
İmparatoru ile savaşa, cihat ve
gaza etmeye vazifeli bulunmaktadır. Ülkesi gerçekten pek geniş
ve büyük şehirlerle donanmıştır.
Kefe, Kırım, Macar, Azak, Sogdak, Harezm ile taht kenti Saray
bunların en meşhurları olarak
sayılabilir” demektedir.

ÖZBEĞİM: EY TÜRKÜM
Tarihindir bin asırlar
İçinde gizli Özbeğim,
Sana yaşıttır Pamir ve
Aksaçlı Tanrı dağları, Özbeğim.
El-Birunî, El-Hârezmî,
El-Fârâb soyundan,
Soyu-sopu belki Uzluk,
Belki Tarhan, Özbeğim.
Bilimin ışığına
Atılarak karanlık içinde,
Gözlerinden aktı geceler
Yıldızlar ülkesi, Özbeğim.
Hazırladı da Mirza Uluğbek
Köregânî cetvelini,
Sırlı gökyüzü gümbezine ilk
Koydu merdiven, Özbeğim.
Tarihini yazmaya, halkım
Bin tane Firdevsi gerek,
Çünkü bir kez çektiğin ahın
Bin tane destan, Özbeğim.
ERKİN VAHİDOV
İPEKYOLU
MEDENİYETLERİNİN İZİNDE
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olarak seçilmiş bu şehirde göz
kamaştırıcı camiler, mimarisi ile
büyüleyen medreseler ve tarihi
şahsiyetlerin görkemli heykelleri
bulunur. Tarihi yapılarının yanı
sıra yemyeşil parklar ve hayat
dolu meydanlar da turistlerin
ilgisini çekecek özelliktedir. Taşkent’te sanata, tarihe ve bilime
büyük önem verilir.

Gerçekten Özbek Han, mühendislik ve mimarlık alanında önemli
eserler ortaya koymuştur. İdil kıyısındaki Saray kentini çok geliştirmiş ve büyütmüştür. Bu şehre
yeni camilerin yapılmasını sağlamıştır. Sadece İdil kıyısında değil, Kırım’da da yeni binalar yaptırmıştır. Onun zamanında bütün
Deşt-i Kıpçak boylarında Türkçe
konuşulduğu da bilinmektedir.
Bağımsız Özbekistan Devleti
Özbekistan, 20 Haziran 1990’da
egemenliğini, 1 Eylül 1991’de
bağımsızlığını ilan etmiştir. 29
Aralık 1991 tarihinde düzenlenen referandumla bağımsızlık
ilanı onaylanmıştır. Özbekistan
bağımsızlığını kazandıktan sonra
gelişmiş ülkelerle, özellikle ekonomik anlamda ilişkiler kurmuştur.
Özbekistan zengin yeraltı kaynaklarını dış ülkelere satma imkânı bulmuştur. Özbekistan çok eskiye
dayanan köklü devlet geleneği
sayesinde bağımsızlığını kazandıktan kısa bir süre sonra Orta
Asya’nın güçlü devleti hâline
gelmiştir ve günümüzde de Orta
Asya’nın lider ülkeleri arasındadır.
Kazakistan ile rekabet hâlinde süİpek Yolu Medeniyetleri
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rekli gelişip büyümektedir. Bağımsız Özbekistan’ın 447.400 km²’lik bir
yüzölçümü bulunmaktadır.
Özbekistan; Kazakistan, Tacikistan,
Afganistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’a komşudur. Başkenti Taşkent’tir. Deniz kıyısı bulunmayan
ülke geneli kırsal toprak ve çöl
alanlarına sahiptir. Diğer Orta
Asya Türk Cumhuriyetlerinde
olduğu gibi iklimi, yazları sıcak
ve kurak kışları soğuk ve karasal
iklimdir.
Önemli Nehirler Siriderya (Seyhun) ve Amuderya (Ceyhun) en
önemli nehirlerdir. Ayrıca, Surhanderya, Karaderya, Zerefşan,
Kaşkaderya ve Narin deryaları
da bulunmaktadır. En büyük
gölü Aral’dır. Aral Gölü ayrıca,
Sovyet dönemindeki yanlış tarım politikaları sonucunda bugün
Özbekistan için büyük bir çevre felaketi doğurmuştur.
Taşkent adı ilk defa 11. Yüzyılda
matematik ve astronomi alimi
Biruni ile ünlü dil bilginimiz Kaşgarlı Mahmut tarafından kullanılmıştır. Tarih boyunca yerleşke

Şehrin dört bir yanında müzeler, sanat galerileri ve konser
salonları bulunur. Dünyanın en
büyük Kuran-ı Kerim’inin bulunduğu müze Taşkent’te yer alır.
Mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasında Emir Timur
Meydanı, Barak Han Medresesi, Uygulamalı Sanatlar Müzesi,
Bağımsızlık Meydanı, Televizyon
Kulesi, Prens Ramanov Sarayı ve
Taşkent Sanat Galerisi sayılabilir.
Emir Timur Meydanı’nın Taşkent için önemi büyüktür. 1882
yılında yapılan bu meydan Taşkent’in kalbinin attığı yerdir ve
bütün yollar bu meydana çıkar.
Meydanın hemen yanı başında
ise Emir Timur Devlet Müzesi
bulunur. Mavi kubbeli müzenin
dış görünüşü Timur Han’ın tacını
andırır. Müzenin duvarları, İpek
Yolu’nun en parlak döneminin
yaşandığı Timur dönemini anlatan pek çok minyatür ve resimle
süslenmiştir. Timur’un dünyaya geldiği Aksaray’ın maketi ve
Timur soy ağacının bulunduğu
müzede, İpek Yolu’nun güvenliğini sağlayan Timurlu askerlerin
kullandığı gerçek silahlar ve eşyalar da sergilenir. Taşkent şehri,
bakımlı binalar, geniş caddeler,
büyük park ve meydanlarla şehir
merkezlerinin alışık olduğumuz
o karmaşasından çok farklı bir
tablo sunuyor.

Bağımsızlık Meydanı’ndayız. 12
hektarlık alanı kaplayan meydanda, havuzları süsleyen leylekler refah ve mutluluğun bir
simgesi olarak karşılıyor bizi.
Üzerinde Özbek haritası bulunan
dünya anıtında, kucağında bebek
tutan mutlu kadın heykeli Ana
Vatan’ı sembolize ediyor. Özgürlük Meydanı’nda yer alan, İkinci
Dünya Savaşı’nda şehit düşen
eşini, kardeşini, evladını bekleyen kadınları temsil eden Özbek Ana ve Şehitler Anıtı insanı
derinden etkiliyor. Anıtta ‘Sen
daima kalbimizdesin ciğerim’
ve “bağımsızlığımız için hayatını
kurban eden vatandaşlarımızın
hatırası hiçbir zaman unutulmasın’ yazıyor. Hatıra Meydanı’nda
İkinci Dünya Savaşı’nda şehit düşen askerlerin isimleri tek tek Altın kitapçık Anıtı’na yazılmış.
İkinci Dünya Savaşı’nda, Sovyetler Birliği içinde yer alan Kazan
ve Kırım Tatarları, Başkurtlar, Çuvaşlar, Sibirya Türkleri, Kazaklar,
Kırgızlar, Türkmenler, Azerbaycan Türkleri, Ahıska Türkleri, Karaçay-Balkarlar, Gagavuzlar, Sovyet ordusu mensubu olarak Nazi
Almanya’sına karşı ön safta savaştılar. Ayrıca bu savaşta bir buçuk milyon Özbek, Almanya’ya
karşı savaştı. Savaşa katılan Özbeklerden 500 bini hayatını kaybederken 640 bini de yaralandı.
Taşkent sadece tarihi kahramanlık abidelerinin bulunduğu
bir yer değil elbette. Burası aynı
zamanda Orta Asya’nın İslam
kültür merkezi olarak anılmasını
sağlayacak tarihi yapılarla dolu
bir bölge. Taşkent’in manevi
merkezi Hazreti İmam Külliyesi
ve Sakal-ı Şerif ile Hz. Osman’a
ait ceylan derisine yazılmış Kuran-ı Kerim’in saklandığı Muyi

Mübarek Medresesi ilk akla gelenler arasında. Ebubekir Kaal
Şaşi Türbesi, Barakhan Medresesi, Tila Şeyh Camii, Müftülük
Binası ve revaklı Hz. İmam Mescidi. Manevi atmosferin muhteşem mimari eserlerle birleştiği
tüm bu yerleri gezerken insanın
içini büyük bir huzur kaplıyor.
1100 yıl önce İslam medeniyetini
buralara getiren Hz. Ebubekir’in
soyundan gelen muhterem zatın
türbesi de burada bulunuyor.
Taşkent ziyareti sonrası merhaba denilecek şehir Hive’ye doğru

lar Devleti’nin başkentlik yapan
Hive, Merv’den Cürcan’a giden
tarihi İpekyolu üzerinde bulunmaktadır. Onuncu yüzyılda İpek
Yolu üzerinde önemli bir ticaret
noktası olmuş; Çin’den yola çıkan bütün kervanlar, bu şehirde
konaklamıştır. Hive Hanlığı, günümüz de Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan sınırları içinde kalan bir alanda, 1512-1920
arasında varlığını sürdürmüştür.
Özbek devleti, Buhara Hanlığı,
Hive Hanlığı ve Hokand Hanlığı
ile birlikte “Özbek Üç Hanlığı”
olarak anılmıştır.

yola çıkıyoruz. Ürgenç Havalimanı’ndan 40 kilometrelik bir
karayolu ile Hive şehrine ulaşıyoruz. Aral Gölü’nün güneyinde yer alan şehrin hem doğusu
hem de batısı çöl olduğundan
tarım arazisi yok denecek kadar azdır. Hive, Harezm kültürünün varisi, eski bir şehir. Nuh
Peygamberin oğlu tarafından
kurulan Hive, ismini “Hivak Kuyusu”ndan almıştır. M.Ö. 3000
yıllarına uzanan ve Harzemşah-

Bir müze şehir olan Hive, 1970’li
yıllarda önemli ölçüde restore
edilmeye başlanmış; 1990 yılında UNESCO tarafından Dünya
Mirası Listesi’ne alınmıştır. Hive,
topraktan yapılmış, iç içe iki surun çevrelediği, bir zamanlar 11
kapısı olan bir şehir. Dış surun
çevrildiği bölüme Dışhan Kale
deniliyor. Hive’de sadece soylular ve medreselerde eğitim
gören öğrenciler iç kalede yaşarmış. Ahali kale dışında yaşar,
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şehir. Taş Avlu Sarayı, Allah Kulu
Han için yaptırılmış. Geniş avlusunun etrafına sıralanan odalarda han ve eşleri kalıyormuş. Sarayın iç avlusunda, üç tane girişi
bulunan şah odasında gümüşten
bir taht bulunuyor.
Harzemşah hanları, önemli misafirlerini burada kabul ederlermiş.
şehre sadece ticaret ve eğitim
için gelebilirmiş. Orta Çağ mimarisi ve Şark kültürünü günümüze
taşıyan Hive’nin kale kapısından
içeri girdiğimiz de zaman duruyor
sanki. Kendimizi tarihin derinliklerinde yolculuğa çıkmış gibi hissediyoruz. Minareler, camiler, kervansaraylar ve medreseler.
Bir zamanlar alim ve evliyaların
dolaştığı sokaklarda dolaşırken
heyecanlanıyor, tarihe not düşüp zamana noterlik yapmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. İç kalenin içinde hiç yeni bina yok.
Tamamı koruma altında olan
51 anıt yapı tarihin canlı şahidi
olarak ziyaretçilerini selamlıyor.
Hive, bir medreseler kenti adeta.
Küçücük kentte onlarca medrese
bulunuyor. Hive’ye batı kapısından girdiğinizde sizi Muhammed
Emin Han Medresesi karşılar.
Muhammed Emin Han Medresesi sadece Hive’nin değil tüm
Orta Asya’nın en büyük iki katlı
medresesidir. Günümüzde otel
olarak kullanılan medresenin
135 odası bulunur. Duvarları sırlı
çinilerle çevrelenen medresenin
hemen önünde Kalto Minaresi
yer alır. Muhammed Emin Han
Medresesi’nin yanında ise Matniyaz Divan Beyi Medresesi tüm
ihtişamlı ile durmaktadır. Seramiklerle süslü medresenin duvarlarında bereketi simgeleyen
İpek Yolu Medeniyetleri
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nar motifleri görülmeye değer güzelliktedir. 1834 yılında yapılan
ve sadeliğiyle dikkat çeken Beyaz Cami, Hive’nin en eski tarihi
eserlerinden birisidir. Mavinin
ve kızılın, toprak renkleriyle harman olduğu sihirli kent Hive’nin
bozulmamış dokusu bizi asırlar
öncesine götürüyor. “Anlatılmaz
yaşanır” derler ya Hive de böyle
bir şehir. Birbiri ile uyum içindeki
turkuaz çinili kubbeler, minareler,
camiler ve medreseler insana göz
ve gönül ziyafeti sunuyor. Kendimizi
bu muhteşem mimarinin ahengine
kaptırarak Hive’yi keşfetmeye devam ediyoruz.
Şimdiki durağımız Kunya Ark
yani Eski Kale. Burası büyük bir
saray kompleksi. Camileri, haremi, taht odası, zindanı ve diğer
yapıları ile bir nevi şehir içinde

Hive bir ilim ve alimler şehri...
Burası dini ilimler, matematik,
astronomi alanında birçok ünlü
din ve ilim adamı yetiştirmiş.
Hive medreselerinde farklı dönemlerde eğitim alan Biruni,
Harezmi, Mirza Uluğ Bey ve İbni
Sina’nın resimleri müzenin duvarlarını süslüyor. Hive’nin her
taşı, her binası binlerce yıllık ihtişamlı şark medeniyetine canlı
şahitlik yapmış.
Hive’de gezmek, tarihin koridorlarında gezmek gibi bir şey.
Hive’nin en büyük medreselerinden Rahimhan Medresesi’ndeyiz.
Bu medrese, Özbek Şair Feruz
Şah takma adıyla şiirler yazan
Seyid Muhammed Rahim Han
tarafından yaptırılmış. İki katlı
medresede yaz ve kış camileri,

geniş bir kütüphane ve 76 derslik bulunur. Dört eyvanlı avlu ve
köşelerde küçük kuleler yer alır.
Medresede gündüz eğitim verilir, akşamları ise musiki meclisleri kurulur, şiirler okunur ve şiir
yarışmaları düzenlenirmiş. Hive
emirinin şehri seyrettiği seyir
terasına çıkarak Hive’nin eşsiz
manzarasını
görüntülüyoruz.
Dikkatimizi Hive’nin simgesi olan
44 metre yüksekliğindeki İslam
Hoca Minaresi çekiyor. Minarenin dışındaki turkuaz ve mavi
çini işlemeleri gerçekten de büyüleyici bir güzellikte. Ata Kapı’yı
Pehlivan Kapı’ya bağlayan ana
yol üzerinde ve İslam Hoca Minaresi’nin hemen yanında bulunan, 10. yüzyıldan kalma Cuma
Camii görülmeye değer. Şu anda
müze olan camide bir zamanlar
bin kişi namaz kılabiliyormuş.
Cami, bazılarının üzerinde kufi
yazılarla ayetler bulunan, oymalı
ve bezemeli 200 ahşap sütun üzerine inşa edilmiş. Kubbesi ve avlusu olmayan caminin düz ahşap
çatısında aydınlatma ve havalandırma için açıklık bırakılmış.
2500 yıllık tarihi şehrin sokaklarında doyasıya dolaşıyoruz.
Hive’de marangozdan ipek halıya, çömlek ve çinicilikten el
işine, sanatkarların iş yerlerini
ziyaret ediyoruz. Rehberimizden
kozadan ipliğe ipeğin serüvenini
ve Hive ipeklerinin kök boyalarla
nasıl renklendirildiğini öğreniyoruz. Halı atölyesinde geleneksel
usulle halı dokuyan kızlarla söyleşi
yapıyoruz. Hive’de ipek halı atölyesinde çekimler yaparken bir
dünya markası olan Hereke ipek
halının sahipsizliği hatırlıyoruz.
Keşke Hereke ipek halıları için
de bu tür atölyeler kurulsa, Hereke’de ipek halıcılık yaşatılsa.
Bu hüznümüz Hiveli gençlerin

sürprizi ile dağılıyor. Tarihi Hive
çarşısı meydanında yerel müzik
eşliğinde gösteri yapan Hiveli
gençleri keyifle seyrediyoruz.
Hive’de kadim zamanların sessiz
şahitlerim alim ve evliya türbeleri de bulunuyor. Göz alıcı çinileriyle Pehlivan Mahmut Türbesi
görenleri kendine hayran bırakıyor. Türbe görevlisi türbeyi bize
gezdirip bilgiler veriyor. Hive’de
akşam geç vakitlerde sessiz ve
sakin bir türbedeyiz. Bu türbenin
peygamberimizin torunlarından
birine ait olduğunu öğreniyoruz.
8. yüzyıldan beri Hive’nin manevi
bekçisine olan bu Seyyit için Fatiha okuyoruz.
Moğollar ve Cengiz Han, Başkenti Hive olan Harzemşahlar ülkesini yakıp yıktıktan sonra devlet
zayıflar. Ardından Selçuklular tarih
sahnesine çıkar. Büyük Selçuklu
devletine ev sahipliği yapmış Hive’de bulunmak, tarihi mekanları
hissetmek insanı duygulandırıyor.

duğumuz tarihi Hive şehri çevresi
birçok kadim şehirlere ev sahipliği yapıyor. Merv, Cürcan, Köhne
Ürgenç, Hive ve daha birçok tarihi şehirler bu bölgelerden geçen
Amuderya yani Ceyhun nehri kıyılarında kurulmuş.
Son baharın ihtişamlı manzarası,
sararmış yapraklar ve güneşin
kızıllığı ile Hive şehrine veda ediyoruz. Tarihi İpek Yolu güzergahını takip ederek 40 kilometre yol
gittikten sonra Ürgeç’e geliyoruz.
Modern bir kent olan Ürgeç,
adeta çölün ortasında yeşil bir
vaha. Devlet binaları ve geniş
caddeler oldukça etkileyici. Otobüsün penceresinden köylerin,
pamuk toplayan insanların görüntüleri eşliğinde muhteşem
bir nehre geliyoruz. Bizim Ceyhun Nehri olarak bildiğimiz, adı

Batılarını şark meselesi diyerek
küçümsediği ihtişamlı şark medeniyetini, Horasan medeniyetini
ve Türkistan medeniyetini düşünüp bazen hüzünleniyor bazen de
heyecanlanıyoruz. İpek Yolu’nun
izinde Türkistan coğrafyasında
araştırmalarımızı sürdürüyoruz.
Bugün Türkmenistan ve Özbekistan
arasında bölünmüş olsa da bulun99
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gibi kendisi de büyük bir nehir.
Amuderya… Nehrin diğer tarafı
Türkmenistan Devleti. Masmavi
sular ve sararmış yapraklar içinde göz ve gönül ziyafetini sunan
bir tabloyu andırıyor.
Orta Asya’nın en büyük iki nehrinde biri olan Amuderya, Afganistan’ın Pamir ve Hindukuş
dağlarının birleştiği yerde, 4950
metre yükseklikteki kaynağından Aksu veya Penç Irmağı adı
altında doğup batıya doğru akar.
Kuzeyden, Pamir Vahan suyu,
Kızılsu Kâfirnihân ve Surhân, Güneyden de Kökçesu kollarını alarak Afganistan’ın Kunduz-Belh
hizasında kuzeybatıya döner. Bu
dönüşten sonra kısmen çöller
ve bozkırlar içinde, herhangi bir
kol almadan kuzeybatı yönünde ilerler. Sonunda Aral gölüne
dökülür. 2540 kilometre uzunluğundaki nehrin kıyılarında
önemli yerleşim merkezleri bulunur.
Amuderya vadisinin büyük kısmı
Tacikistan ve Özbekistan cumhuriyetleri ile Karakalpak özerk
bölgesinde kalmaktadır. Zaman
içinde Amuderya Nehri’ni her
millet farklı isimle anmış. Müslüman Araplar Ceyhun ve Belh
Nehri, Türkler ise “Irmak” anlamında olan Ögüz veya Öz adını
vermişlerdir. Halen kullanılmakta olan Amuderya adı ise nehrin
kıyılarındaki Âmül veya Amûya
şehrinden adını almıştır.
Milâttan önce 1000 yıllarından
itibaren Amuderya vadisine Türk
ırklarından gelen kavimler yerleşerek medeniyetler kurmuşlardır. İslâm medeniyeti Türkistan
coğrafyasına, Belh ilinden Amuderya’yı aşarak girmiştir. Bundan
dolayı Araplar Amuderya’ya Ceyİpek Yolu Medeniyetleri
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rese, dış görünümüyle diğer iki
medreseye benzemekle beraber
iç yapısı itibarıyla belirgin farklılıklar gösterir. Medresenin iç bezemelerinde saf altın kullanıldığı
için Tillakari yani Altın İşlemeli
Medrese olarak adlandırılır.

hun adının yanısıra “Belh Nehri”
de demişlerdir. Amuderya’nın
kuzeyine Mâverâünnehir adı verilmiş. 670 yılında bölgeye gelen
ilk İslâm kuvvetlerinin kumandanı Ashaptan Hakem bin Amr elGıfârî’nin Amuderya’nın suyunu
içip şükür namazı kıldığı rivayet
edilir. Yıllar önce biz de İpekyolu
medeniyetleri izinde Afganistan
Pamir ve Hindikuş dağlarının
zirvesindeki Salenk Geçidi’nden geçmiş; Belh yakınlarında
Amuderya nehri üzerinde ezan
okuyup Akşam namazı kılmıştık. İslâm medeniyeti Amuderya
boyların da kendi kendine yayılmıştır. Hilâfet orduları Türklerle
anlaşarak 704 yılında Tirmiz yakınlarındaki Amuderya adasını
almışlar ve kısa sürede Amuderya boyunca eski Budist merkezlerini birer İslâm kültür merkezi
haline getirmişlerdir.
İslâmiyet’in halk arasında yayılmasında sûfîlerin büyük tesiri
olmuş, özellikle Tohâristan’da
teşekkül eden ilk sûfî tarikatlarının mensupları bu hususta çok
gayret göstermişlerdir. Bunların
en ünlüsü olan büyük gönül sultanı ve Allah dostu Şakīk-ı Belhî,
Amuderya’yı aşarak Karluk Türkleri’nin ülkesine gitmiştir. Bura-

da Budist rahiplerini dinî tartışmalarda mağlûp ederek onlara
İslâmiyet’i kabul ettirip halkın da
Müslüman olmasını sağlamıştır.
Amuderya nehrinden sadece su
değil, Türk İslam tarihinin ihtişamlı geçmişi de akar.
Aradaki mesafeleri ve görülesi
yerleri meraklarınıza arz ederek
Semerkant’a geçiyoruz. Semerkand’ın yöneticisi olan Yalangtuş
Bahadır’ın emriyle 1619-1636
yılları arasında, Uluğ Bey Medresesi’nin tam karşısına simetrik
olarak bir başka medrese yapılır. Uluğ Bey’in ölümünden 200
yıl sonra yapılan bu medreseye
Şirdor ya da Aslanlı Medresesi
denir. Uluğ Bey Medresesi ile
Şirdor Medresesi’nin tek farkı olarak yeni medresede kışın
kullanılmak üzere tasarlanmış
fazladan iki eğitim holünün bulunmasıdır. Giriş kısmının üst
tarafına Semerkand şehrinin
sembolü olan iki aslan resminin
çizildiği Şirdor Medresesi’nin
duvarlarına Kur’an-ı Kerim’den
ayetler yazılmıştır.
1646-1660 yıllarında, yine Yalangtuş Bahadır tarafından iki medresenin ortasında üçüncü bir
medrese inşa ettirilir. Bu med-

Registan Meydanı’ndaki medreseler, farklı dönemlerde yapılmalarına karşın aynı plan üzerinde inşa edilmeleriyle dikkati
çekerler. Dört köşeli bir bahçe,
dört teras ve çevre boyunca sıralanmış odalar. Oda kapıları,
saygı ve alçak gönüllülüğü hatırlatırcasına özellikle alçak olarak
yapılmıştır. İnsanların kapılardan
girerken ve çıkarken mutlaka
başını eğmesi gerekir. Tillakari
Medresesi, medrese olarak yapılmasına karşı cami olarak kullanılmıştır.
Registan Meydanı, 2001 yılında,
Semerkant’taki diğer tarihi yapıtlarla beraber UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine dahil
edilmiştir. Elinizdeki derginin
1000 yıl önce hazırlandığını tahayyül edin! Nasıl bir kağıt olurdu? İpekyolu medeniyetlerinde
kağıdın da izini sürdük.
Dünyada kağıdı ilk imal eden
Çinliler olmuştur. Dünya’ya yayılması ise Talas savaşlarından
sonra İpek Yolu sayesinde gerçekleşmiştir.

Kağıt, 8.yy’da Türklere esir düşen Çinli askerlerden öğrenilen
ilkel yöntemler kullanılarak dut
ağacı kabuğundan kağıt üretme
tekniği ile Semerkant’ta kağıt
imaline başlanmıştır. Bu yöntem
günümüzde halen kullanılmaktadır. Orta Asya’da el işçiliğinin
kullanıldığı ilk ve tek kağıthane
olan Semerkant’taki kağıt atölyesinde, yüzyıllar öncesinin ilkel teknikleriyle kağıt üretme
geleneği sürdürülürken, tarihi
kenti ziyaret eden seyyahlar
atölyeyi görmeden Semerkant’tan ayrılmıyor.
Sudan etkilenmeyen, kendine
has özelliği ile Dut ağacı kabuğundan imal edilen, dünyaca
ünlü Semerkant İpek Kağıt imalathanesinde, sanki zaman duruyor kendimizi bir anda asırlar
öncesinde buluyoruz. Belgeselciliği bir kenara bırakıp, biz de
Semerkant kağıdı imal etmek
için atölyeye giriyor ve her aşamasında azda olsa çalışarak
kendi kağıdımızı imal etmeye
çalışıyoruz. Dut ağacı kabuğunun soyulup kaynatıldığı yer...
su gücü ile un haline getirilip
ezildiği dibek taşı... ardından elde
yapılan kağıt…İmalathane yetkilisi, Semerkant kağıdına kök
boyadan yapılan mürekkeplerle
yazılan yazıların bin yıl özelliğini
kaybetmediğini, hatta Semerkant kağıtlarını farelerin bile yemediğini söylüyor.

Semerkant’ın Konigil Mahallesi’ndeki kâğıt atölyesinde Zarif
Muhtarov ve ailesi, yüzyıllar
öncesinin teknikleriyle kâğıt
üretim geleneğini yaşatıyor. Semerkant’ta yüzyıllardan beri
yaşatılan geleneğin önemli bir
tarihe sahip olduğunu, geçmişte bu yöntemle üretilen kâğıdın
çok pahalı olduğunu, daha çok
emirler, sultanlar ve üst düzey yöneticiler tarafından kullanılıyordu. O dönemde yörede
üretilen bu kâğıtların çok beyaz
olanlarının “Semerkant Sultan
Kâğıdı”, çok ince olanların da
“Semerkant İpek Kağıdı” isimleriyle biliniyor. Semerkant kağıdı
sallandığında kendine özgü bir
ses çıkarmakta. Ve insanların Semerkant kâğıdını bu kendine has
sesinden tanımakta.”
Bu bölgede çok kıymetli zatların
bulunduğu öğreniyoruz, birlikte
onların ziyaret edelim. Bunlardan ilki Peygamberimizin amcasının oğlu Kusem Bin Abbas’ın
türbesi. Kentin kuzeyinde kalan
tarihi Afrâsiyâb höyüğü üzerinde
yer alan ortaçağ dokusu içindeki
yapılar arasında da Şah-ı Zinde
yapıları özellikle önem taşırlar.
676 yılında, Maveraünnehir de
Müslümanlığın yayılmasına çalıştığı sırada öldüğü rivayet edilen Hz. Muhammed’in yeğeni
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Kasım b. Abbas (Kussam ibn el
Abbas abd’- el Muttalib)’ın mezarının etrafında daha sonraki
dönemlerde yapılan türbelerle
oluşan bu yapılar topluluğu, Kasım
b. Abbas’ın şehit olmasına izafeten
Bakara suresi’nin 154. Ayetinden
hareketle Şah-ı Zinde (Yaşayan
Şah) olarak isimlendirilmiştir.
Kasım b. Abbas’ın mezarının
üzerine 11. yüzyılda ilk türbe ve
hemen yanına küçük bir mescid’in yapılmasının ardından 14.
Yüzyıldan sonra yoğun fakat seçkinci bir anlayış ve üslupla yeni
türbeler ve bazı müştemilatları
inşa edilmiştir.

Timur Han’ın
Semerkant’taki Türbesi

Şehrin merkezinde bulunan Timur heykelinin az ilerisinde,
Emir’in Mezarı anlamına gelen
“Gur-ı Mir” veya “Gur Emir” olarak
da bilinen (“gur” Farsça mezar
demek) mavi kubbelerin altında
Timur ve yakınlarının mezarları
bulunmaktadır.

8 Nisan 1336 tarihinde Özbekistan’ın Keş şehrinde doğan
Timur’un babası Barlas oymağının beyi Turagay (Turgay),
annesi Tekine Hatun’dur. Cesur,
zeki ve bilgili bir Türk asilzadesi olan Timur, askeri ve idari alandaki başarılarıyla, önce
Maveraünnehir’e hakim olmayı
başarmış, sonrasında Harezm’
ele geçirerek devam ettiği seferleriyle,
imparatorluğunun
sınırlarını İtil’den (Volga) Hindistan’daki Ganj Nehri’ne, Tanrı Dağları’ndan İzmir ve Şam’a
kadar genişletmiştir. 18 Şubat
1405 tarihinde Kazakistan’ın
Otrar bölgesinde Çin’e sefere
giderken 69 yaşında kulunç sebebiyle hayatını kaybeden Timur’un cenazesi Semerkant’a
getirilir ve Timur’un, vefat eden
torunu Muhammed Sultan Mirza için inşa ettirdiği ve henüz bir
ay önce tamamlanmış olan türbenin altındaki mezar odasına
defnedilir. “Türbe iç mekânının
güneydoğu köşesindeki bir merdivenle inilen cenaze mahzeni,

dört yöne açılan dört kollu bir
plana göre inşa edilmiştir. Merasim avlusunun kuzeyinde yer
alan büyükve derin eyvan türbenin esas girişi iken sonradan
Uluğ Bey tarafından ördürülmüş
ve binanın doğu tarafında yapılan uzun bir ilâve ile giriş bu
yöne alınmıştır.
Restorasyonlarla eski güzelliğine
kavuşturulan türbenin ve büyük
taç kapının tezyinatı muhteşem
olup kapı ile türbenin cephesinde
mozaik çinilerden, iç yüzünde ise
değişik malzemelerden faydalanılarak yapılmıştır. Taç kapının süslemeleri, mukarnaslarla birlikte
bitkisel motiflerin hâkim olduğu
bir görüntüye sahiptir.
Türbenin dış cephesinde yer
alan tezyinat farklıdır ve daha
çok siyah ve fîrûze mozaik çiniler
kullanılarak yapılmış kûfî yazı kuşakları ile geometrik motiflerden
oluşmaktadır. Türbenin içi çeşitli malzemenin değişik tarzlarda
kullanılmasıyla ağır ve göz alıcı
biçimde süslenmiştir. Duvarların
alt kısımları akik rengi altıgen çinilerle kaplanmış ve bu kaplamalar bir mukarnas şeridiyle sonuçlandırılmıştır.
Bu kısmın üstünde ve zeminden
2 m. yükseklikte yeşim zemin
üzerine altın yaldız harflerle yazılmış bir âyet kuşağı yer almakta, daha yukarıda da sıva üzerine
yapılmış kalem işlerinin üstünde
değişik malzemenin kullanıldığı yıldızlardan oluşan bir bölüm
göze çarpmaktadır. Yan nişlerin
üst kısımlarındaki mukarnaslar,
fîrûze rengi boyalı ve altın yaldızlı kalıplanmış kâğıtla kaplanmıştır; bu kısmın üstünde de yine
altın yaldız harflerle yazılmış bir
kitâbe şeridi bulunmaktadır. Kub-
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benin içi de kalıplanmış kâğıtla
kaplanmış ve tepede karşılaşan
palmetlerle süslenmiştir. Türbenin içinde bulunan lahitlerin
en muhteşemi Timur’a ait olup
koyu renk yeşimdendir; diğerleri
ve ölü mahzeninde bulunanlarsa mermerdendir. Timur’un cenazesinin bulunduğu yerin tam
üstüne çok değerli bir taş olan
Yeşim taşı yerleştirilir...” (İslam
Ansiklopedisi) Çok değerli olan
bu Yeşim taşı İran Hükümdarı
Nadir Şah tarafından 1740’da
alınarak İran’a götürülmek istenmiş ama yolda iki parçaya
ayrılınca başına bir belâ gelmesinden korkan Şah taşı geri
gönderip yerine koydurmuştur.
1941’de Stalin’in emriyle, Mihail
Gerasimov başkanlığındaki Rus
arkeolog ekip, yöre halkının me
zarın kitabesinde yazan “Kim ki
mezara saygısızlık eder, Allah’ın
lânetinden kurtulamaz” yazısını
hatırlatarak yaptıkları tüm itirazlarına rağmen askerler nezaretinde mezarı açarak, Timur’un
kemiklerini incelemek üzere
Moskova’ya götürürler.
Beklenen lanet 3 gün sonra gelir ve Nazi Almanya’sı 22 Haziran
1941’de Moskova’ya savaş ilan
ederek Sovyet Rusya topraklarınıişgale başlar ve yaklaşık 20
milyon Rus vatandaşın hayatına mal olacak savaşı başlatır.
Gerasimov ve ekibi, Moskova’ya
götürdükleri kemikler üzerinde
uzun süre çalışır ve Timur’un, tarih kitaplarında yazdığı gibi 1,73
cm boyundaki Timur’un kalça
kemiğindeki incinme yüzünden
aksak olduğunu tespit ederler.
Kafatası üzerinde yapılan çalışmada “etlendirme” tekniği ile
Timur’un yüzünün kalıbını çıkartırlar. Timur’un Orta Asya’da
bugün yapılan tablo ve heykelle-

rinde, Mihail Gerasimov’un belirlediği bu kalıp esas alınmaktadır.
Özbekistan’ın kültür başkenti
Semerkand’ın kalbinin attığı;
Şah-ı Zinde, yani Yaşayan Şah
türbesindeyiz. Afrasyab Tepesi;
yani Alper Tunga Tepesi yakınlarında gittikçe yükselen ve yer
yer merdivenle çıkılan yolun iki
tarafında yer alan çok sayıda güzel türbeler topluluğuna verilen
bölge, bir birinden güzel muhteşem binalarla görülmesi gereken
yerlerin başında geliyor. Uluğ
Bey zamanında tamamlanan
bölgedeki binalar içinde 40 a yakın türbe yer alıyor. Türbeler esas
itibariyle kare yapılar ve en dikkat
çekici özelliği yüksek kasnaklı ve
kavun biçimi kubbeler. Çok güzel çini süslemeleri kullanılmış.
Semerkand, Türk Kültür tarihi
için Asya tarihi coğrafyasındaki
en önemli kentlerden birisidir.
Kent peyzajını oluşturan tarihi
yapıların, eş zamanlı veya daha
sonraki yüzyıllarda İran ve Anadolu’da inşa edilen yapılarla kaynaklık ya da gelenek ilişkilerini
belirlemesi açısından; onun da
ötesinde daha doğuda Karahanlı
coğrafyasındaki daha eski Türk
mimarlık eserleriyle Anadolu
arasındaki köprüyü oluşturması
bakımından önemleri büyüktür.
Timur Han’dan bahsedip konuyu
Ankara Çubuk Meydan Muharebesi, Yıldırım Ve Timur Hanlar’a
getirmemek olmazdı. Bu konuya
farklı bir açıdan ve ders niteliğinde yaklaşmak önemli kazançların kapısını açacaktır.
Tarih, 28 Temmuz 1402. Yer, Ankara yakınlarındaki Çubuk Ovası…
İki büyük imparatorluk, iki büyük
imparator ve komutan, iki yiğit ve
kahraman devlet adamı... Yıldırım
Bayezid Han ve Emir Timur Han...

Ve Devletler tarihimizin en acı olayı...On binlerce şehit verilen Ankara (Çubuk) Meydan Muharebesi.
Savaşa Zemin Hazırlayan Durumlar ve Savaşın Nedenleri
Çubuk savaşı öncesi gelişen şartlara ve Anadolu’daki genel duruma kısaca göz atacak olursak;
Osmanlı Devleti’nin, daha çok
Balkanlar´da genişlediği bu dönemde Yıldırım Bayezid, İstanbul kuşatmasını sürdürürken, bir
yandan da Anadolu birliğini sağlamak amacıyla çeşitli savaşlara
girişti. Karamanlılara karşı kazanılan Akçay Muharebesi sonucu
kazanılan zaferle Konya, Niğde,
Karaman ve Develi Osmanlıların eline geçti, Sivas hükümdarı
Kadı Burhaneddin´in öldürülmesiyle Sivas, Tokat, Kayseri ve Aksaray Osmanlı egemenliğine girmiştir. Aynı yıl Memluk Sultanı
Berkuk´un ölümünden ve yerine
çocuk yaştaki Nasıreddin Ferec´in geçmesinden yararlanan I.
Bayezid, Malatya´yı Memluklerden alır.
Dulkadiroğullarının elinde bulunan Kahta, Divriği, Besni ve Darende kaleleri de Osmanlılara geç103

İpek Yolu Medeniyetleri

miştir. Osmanlı sınırları böylece
Orta Fırat´a dayanmış oluyordu. I.
Bayezid, bu fetihlerden sonra, yenilgiye uğrayan yerel hanedanları
tasfiye ederek sıkı bir merkezi
yapı kurmaya girişmiştir. Yıldırım
Bayezid Anadolu’da güçlenmeye
çalışırken, Emir Timur Han da
Anadolu’ya yönelik planlar yapmaktadır…
Türkistan ve Horasan coğrafyasında büyük ve güçlü bir devlet kuran Emir Timur Han, kendini İlhanlıların varisi sayarak Anadolu
üzerinde hak iddia etmekteydi.
1.Bayezid döneminde Osmanlıların Ön Asya´ya yaklaşması
Timur´undikkatini çekmiştir. Timur´un saldırılarıyla topraklarını yitiren Celayir sultanı Ahmed
ile Karakoyunlu Devleti hükümdarı Kara Yusuf’un Osmanlılara
sığınması ile 1.Bayezid ve Emir
Timur arasında mektuplaşma
başlar. 1.Bayezid’in, Kara Yusuf
ve Sultan Ahmed Celayiri´nin
geri verilmesi isteğini reddetmesi üzerine, Osmanlılara gözdağı
vermek isteyen Timur Han, Bayezid Han tarafından toprakları
ellerinden alınan ve Timur´un
İpek Yolu Medeniyetleri
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devletinde kendilerine daha yakın bir sosyal düzen bulan Anadolu beylerinin de kışkırtmasıyla
Sivas, Halep ve Şam´ı ele geçirdi. Bu arada Timur´un Bağdat´a
yönelmesi üzerine Bayezid’de
doğuya ilerleyerek Timur´a bağlı
Mutahharten´in egemenliğindeki Erzincan ve Kemah´ı fethetti.
Bu gelişme iki hükümdarın arasını iyice açılmasına sebep oldu.
Bayezid´e bir elçi gönderen Timur, Kemah´ın Mutahharten´e,
Anadolu Beyliklerinden alınan
yerlerin de eski sahiplerine geri
verilmesini, Kara Yusuf´un teslim
edilmesini ve Osmanlıların kendisine bağlanmasını istedi ise de
talepleri Bayezid tarafından reddedilir. Sonuç olarak; Erzincan
Emiri Taharten’in Timur’un Anadolu’ya gelişini desteklemesi,
Anadolu Beyliklerinin yaptıkları
serzenişler ve şikayetler, Sivas’ın
Timur tarafından alınışı, Kara Yusuf ve Sultan Ahmet Celayiri’nin
Bayezid’e sığınması meselesi
gibi sebepler, doğuda ve batıda
hüküm süren iki büyük asker hükümdarı karşı karşıya getirmiştir.
Netice olarak, Ankara (Çubuk)
Savaşı “doğuya” ve “batıya” hük-

meden iki büyük gücün hakimiyet mücadelesidir denilebilir.
Ankara Savaşı ve Sonuçları Dönemin iki büyük Türk komutanı karşı
karşıya getiren ve tarihin dönüm
noktası sayılabilecek Ankara Savaşı, Çubuk ovasında yapılmıştır. Osmanlı Padişahı Yıldırım
Bayezid Han ile Emir Timur Han
arasında, Çubuk Ovası´nda yapılan ve on binlerce şehit verilen
savaş Osmanlıların yenilgisiyle
sonuçlanmıştır. Bayezid Hanı’ın
esir düştüğü savaş, Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen 11 yıllık bir iktidar boşluğu
döneminin yaşanmasına neden
olmuştur.
Ankara Savaşı yenilgisi, bu esnada Kostantinopolis kuşatması
sebebiyle Osmanlı karşısında
zor durumda olan Bizans İmparatorluğu’nun rahatlamasına,
hatta kaybettiği bazı yerleri geri
alarak, kısmen de olsa toparlanmalarına neden olmuş, bunun
sonucunda da Bizans İmparatorluğunun varlığının 50 yıl daha
uzaması dolayısıyla Osmanlı
Devleti´nin de imparatorluk aşamasına geçmesinin 50 yıl kadar
gecikmesine de sebep olmuştur.

nüyoruz… İslam’ın bayraktarlığını
yapan bu iki önemli komutan ve
devlet adamın fethettikleri coğrafyayı yeterince tanımadığımızı
düşünüyor ve üzülüyoruz.
Bugün biz araştırmacılara düşen
görev, tarihi ve tarihi şahsiyetleri
yargılamadan, haklı haksız aramadan Çubuk savaşını araştırıp
gelecek kuşaklara aktararak, tarihten ders ve ibret alınmasına
vesile olmaktır.
Ankara Savaşı Türk tarihi için
dönüm noktası olan yüreklerimizi yakan acı bir olaydır. Ancak,
Allah Resulü S.A.V’in buyurduğu
gibi ‘Olanda hayır vardır.’ sözünü hatırlayarak yaşanan bu acı
olaydan hayır murat etmeli, her
iki komutanı ve Çubuk şehitlerini
hayır ve şükranla yad etmeliyiz.
Bilinmelidir ki bazı tarihçilerin
alaya almak için “aksak Timur”
anlamına gelen “Timurlenk”
lakabıyla bahsettikleri “Emir Timur Han” da, tıpkı Yıldırım Bayezid Han gibi büyük bir Türk
ve Müslüman devlet adamıydı.
Timurhan devletine başkentlik
yapmış Özbekistan’ın ilim irfan

merkezi Semarkant’tan Yıldırım
Bayazit ve Timur hanını rahmet
minnet ve şükranla anıyoruz.
Ruhları şad olsun.
İpek yolu ile kültür ürünlerinin
aktarımı, ticari mallara göre
daha doğal ve kalıcı olmuştur.
Şarkılar, hikâyeler, dini düşünceler, felsefi görüşler ve bilimsel
bilgiler seyahat edenler yoluyla
taşınmış ve güncel kalmıştır.. Kâğıt üretimi ve matbaa, damıtma
gibi kimyasal süreçler, etkili at
koşumu ile üzengi gibi önemli
buluşlar dünyaya Asya üzerinden yayılmıştır. İpekyolu mede-

niyetleri izinde yürümek Türk
Dünyasının yeniden dirilişi ve
kendini bulması demektir. Türk
devletlerinin birlik ve beraberliği geçmişten alınacak derslerin
bileşkesinde saklıdır. Birlik heyecanını yakalayan sivil toplum
örgütleriyle birlikte olmak onları desteklemek, işin derununda
Türk dünyasını desteklemektir.
Bu gönül işini tüm zorluklara ve
yeterli olmayan imkanlara rağmen faaliyetlerini zirveye taşıyan Türk Dünyası Mühendis ve
Mimarlar Birliği’nin değerli yöneticilerini ve destek veren gönüldaşlarını tebrik ederiz.

Ankara Savaşından Çıkarılacak
Ders Belgesel çekimi yaptığımız
esnada Çubuk ovalarını seyrederken; Bir yandan, Rumeli, Tuna
boyları, Arnavutluk, Yunanistan
ve Mora Yarımadasında zaferler
ve fetihler destanı yazan Bayezidı
Veli olarak da bilinen “Yıldırım
Beyazıt Han”ı, bir yandan da,
Asya’da Türk İslam birliğini sağlamak için Hindistan, Afganistan,
Pakistan, Maveraünnehir, Çin,
Moğolistan, Kafkaslar, Basra ve
Bağdat’a kadar ilerleyen, alim
ve evliyalara saygı ve sevgisi ile
bilinen “Emir Timur Han”’ı düşü105
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TİGEM tarım ve tarıma dayalı
sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek
amacıyla kurulmuştur. Türkiye’de tarımsal üretimin öncü
kuruluşu olan Zirai Kombinalar,
kuruluş yılı olan 1937’den itibaren temin ettiği zirai alet ve
makinelerle halkın elinde bulunan arazilerin sürülmesi, ekilmesi ve hasat edilmesi konularında destek sağlarken, buğday
ve arpa tohumlarının seçiminde özen göstermiştir.Ülkemizde modern tarım tekniklerinin
uygulanması, tarım sanayinin
geliştirilmesi ve bu konularda
çiftçilere önderlik ve öğreticilik görevi yapması amacıyla
kurulan Devlet Ziraat İşletmeleri 1937–1950 yılları arasında kamu hizmeti sunmuş ve
hububat üretiminin artırılması
için çalışmıştır. TİGEM, kuruluş
tarihinden itibaren, ülkemiz
tarım sektörünün en önemli
girdisi durumunda olan, özellikle 1980 yılından sonra gelişen ülkemiz tohumculuk sektörünün iştigal etmediği veya
yetersiz kaldığı ve ülkemizde
açığı bulunan bitki türlerindeki
tohumların üretimlerinin ger-

YERLİ MALI, TÜRKÜN MALI.
HERKES ONU KULLANMALI !
Ali KOÇ

TİGEM Araştırma Geliştirme Şube Müdürü

çekleştirilmesi ve çiftçilerimize
dağıtımlarının yapılması ana
ekseninde faaliyetlerini sürdürmektedir. TİGEM’in, 2016
yılında üretimini gerçekleştirdiği sertifikalı tohumların değeri ise 51,7 milyon USD (olup,
ülkemiz tohumculuk kuruluşlarının ortalama büyüklüklerinden 26 kat daha büyük olduğu
görülmektedir.TİGEM, ülkemiz
tarım sektörünün önemli girdilerinden sertifikalı tohum üretimi faaliyetlerindeki etkinliğini
artırarak sürdürmeyi hedeflemektedir. Toplu ve büyük arazi varlığına, tohum üretim ve
dağıtımında yüksek kapasiteye, Ar-Ge çalışmalarına uygun,
özel sektör ve ilgili kuruluşlarla işbirliğine müsait alt yapıya
sahip olması, TİGEM’i ülkemiz
tohumculuk sektörü içerisinde
en önemli kuruluşlarından biri
haline getirmektedir.
TİGEM’in temel politikası, sahip olduğu zenginlikleri iyi değerlendirerek tohum üretim
kapasitesini artırmak, özel teşebbüslerle birlikte tohumculukla ilgili milli tedarik sistemini
geliştirmek ve uluslararası re-

kabet gücüne sahip bir tohumculuk sektörüne öncülük etmektir. Bu çalışmada, TİGEM’in
değişik ürün gruplarında, ülke
tarımında kullanılan kaliteli tohumlukların üretimindeki yeri,
önemi ve geleceğe ait planlamaları açıklanacaktır.

GIRIŞ

Dünya üzerindeki 7 milyarı
aşan nüfusun sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi
için ihtiyaç duyulan miktarda
gıdayı alması, yeterli ve dengeli beslenmesi, bu gıdaların
güvenilirliğinin sağlanması son
derece önemlidir. Bu durum
tarım sektörünün önemini ön
plana çıkarmaktadır.
Tohum, gıda zincirinin ilk halkasını, biyolojik ve kültürel
çeşitliliğin ise temelini oluşturur. Sertifikalı tohum fiziksel,
biyolojik ve genetik değer bakımından özellikleri belirlenen ve resmi makamlarca bu
özellikleri belgelenen materyal
demektir. Bitkisel üretim materyali olan tohum, ülkelerin
tarım sektörleri için stratejik

“Gerçekten de ülkelerin yükselişi de, çöküşü de tarımla başlıyor. Bunun için güçlü
Türkiye’nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini asla unutmamak zorundayız”
“ Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayii ne kadar önemliyse, gıda güvenliği
de aynı derecede ehemmiyetlidir. Bir milletin özgürlüğü için ekonomik imkânlar
ne kadar elzem ise, tarım ve hayvancılıkta
kendi kendine yeter olması da o derece
şarttır. Sofrasında tükettiği gıdayı dışardan
alan, en temel ihtiyaçlarını ithal eden bir
ülkenin, bağımsızlık iddiası havada kalmaya
mahkûmdur”
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“Biz, Âşık Veysel’in ifadesiyle ‘Benim sadık
yârim kara topraktır’ diyen, toprağa sevdalı, toprağa gönülden bağlı bir milletiz. Onun
için, dikkat edin, toprak bizde nedir? Anadır ana, toprak ana. Kaldı ki, biz topraktan
geldik tekrar toprağa gideceğiz, toprak bu
kadar önemli. Bin yıldır onca saldırıya, onca
ihanete rağmen Anadolu’da tutunmamızın
sırrı işte buradadır, bu sevdadadır.”
Recep Tayyip ERDOĞAN
T.C. Cumhurbaşkanı
107
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bir öneme sahiptir. Günümüzde tohum sadece tarımsal bir
girdi değil aynı zamanda teknoloji kullanılarak elde edilen ve
yüksek gelir getiren ekonomik
değere sahip bir üründür.
Sertifikalı tohum, verimliliğin
ve üretimin artırılmasında, üretim maliyetinin düşürülmesinde tarım sektörünün en temel
ve en önemli girdisidir. Üretim
ve verimin artırılması için yetiştirme tekniği metotları, arazi
ıslahı, sulama, mekanizasyon,
gübreleme, tarımsal mücadele
tekniklerinin uygulanmasıyla
birlikte bölgeye uyumlu kaliteli
tohum çeşitlerinin kullanılması
gerekmektedir. Sertifikalı tohumluğun verimi artırmadaki
payının hububat ve baklagiller
gibi kendine döllenen bitkilerde %20–30 seviyesinde, mısır
ve ayçiçeği gibi yabancı döllenen bitkilerde ise %100’lerin
üzerinde olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur.
Düşük vasıflı tohum kullanımı
sadece verimi değil, mahsul
içindeki karışım unsurlarının
oranına bağlı olarak kaliteyi
de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum ürünün pazar
değerinin düşmesine de neden
olmaktadır. Sertifikalı tohumların, ekim arazisinin temiz
olması ve fiziksel karışımın önlenmesi şartıyla buğday, arpa,

yulaf, fasulye, yem bitkileri gibi
kendine döllenen bitkilerde 3
yılda bir, ayçiçeği ve mısır gibi
yabancı döllenen bitkilerde ise
her yıl yenilenmesi gerekir. Bir
tarımsal girdi olarak tohumluğun genetik potansiyeli verimi
belirleyen temel unsurlardan
birisidir. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen
tarımsal üretim artışında, yeni
bitki çeşitleri ve kaliteli tohum
kullanımının etkisi büyüktür.

Tohumculuk endüstrisinin
gelişimi
Tarımın keşfi insanlık tarihindeki en önemli dönemeçlerden biridir ve tohum mübadelesi de bu tarihe eşlik etmiştir.

Yüzyıllardır mahsulden ayrılan
ürün tohum olarak kullanılıyorken, 19 uncu yüzyıldan itibaren
ABD ve bazı AB ülkelerinde nitelikli tohum üretimi ve kullanımına başlanılarak, tohum ticari
bir değer kazanmıştır. 20 nci
yüzyılın ilk çeyreğinden sonra
gelişmiş ülkelerde tohumculuk kuruluşları yaygınlaşmıştır.
Özellikle gelişmiş ülkelerde verim ve kalite yönüyle öne çıkan
yeni bitki çeşitleri geliştirilmiştir. Tohum ticaretinin gelişmesi sektörde verimlilik ve kalite
arayışlarını güçlendirmiş ve 19
uncu yüzyıl sonuna doğru ilk
ulusal tohumculuk laboratuvarları ve beraberlerinde kalite
güvence sistemleri görülmeye
başlanmıştır. Zaman içerisinde

Yıllar

2002

2012

2015

2016

2017

İthalat

55.292

197.649

202.181

202.127

185.252

İhracat
Fark
İhracatın ithalatı
karşılama oranı (%)

17.320

120.796

102.717

153.463

136.261

37.972

76.853

99.464

48.665

48.991

31

61

51

76

74

İpek Yolu Medeniyetleri

108

başta ıslahçı hakları ve uluslararası tohum üretim ve sertifikalandırma sistemleri gibi bir
dizi yeni kurum ve organizasyon ortaya çıkarak uluslararası
çeşit ve tohum ticaretini hızlandırmıştır. Günümüzde tohum
endüstrisi artan nüfusun gıda
güvenliğinin sağlanması açısından tartışılmaz ve vazgeçilmez
bir yenilik ve verimlilik kaynağı
haline gelmiştir.Türkiye, kıtaları
birbirine bağlayan stratejik konumu, genç nüfusu, bereketli toprakları ve eşsiz iklimi ile
önemli bir tarım potansiyeline

sahiptir. Ülkemizde tarım sektörü, insanların beslenmesi,
istihdamı, ekonomiye katkısı
ve ihracat potansiyeli bakımından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de ilk bitki ıslah
çalışmaları ve kaliteli tohum
üretimleri 1926 yılında tohum
ıslah istasyonlarının kuruluşu
ile başlamış ancak, 1950’lere
gelinceye kadar yalnızca serin
iklim tahıllarına odaklanan çeşit geliştirme ve tohum üretim
çalışmaları ile sınırlı kalmıştır.
İzleyen yıllarda kamu araştırma
programlarına hem daha çok

sayıda tohum türü ve çeşidi
dahil edilmiş hem de üretilen
tohumların miktarı artırılmıştır. Türkiye’de, 1980’li yılların
başlarında tohumculuk sektörü ile ilgili temel politikalarda
önemli değişiklikler yapılarak,
kamu esaslı bir tohum tedarik
sisteminden özel girişimi esas
alan bir tohum endüstrisi modeline geçilmiştir. Ekonominin
serbestleştirilmesi ve tohumluğun dış ticaretteki kısıtlamalarının kaldırılması sonucunda
özel sektör yatırımlarının önü
açılmış, yerli veya yabancı pek
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çok tohumculuk firması ya
doğrudan ya da ortaklıklar yoluyla sektöre girmiştir. Sonuçta
özel tohumculuk firmalarının
sayısı, kapasitesi ve faaliyetleri
kısa sürede hızla artarak ulusal tohumculuk endüstrisi özel
sektör ağırlıklı bir konuma gelmiştir.
Türkiye tohum tedarik sistemi
içerisinde kamu tohumculuk
kuruluşları halihazırda buğday, arpa ve bazı yem bitkileri
gibi kendine döllenen bitkilere
odaklanan sınırlı bir üretim ve
dağıtım faaliyeti içerisindedir.
Son yıllar itibariyle, özel tohumculuk şirketleri bu türlerde
de pazar paylarını önemli ölçüde arttırmaya başlamışlardır.
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Türkiye’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
2018 yılı itibariyle yetkilendirilmiş 695 tohumculuk kuruluşu bulunmaktadır. Büyük bir
kısmını özel sektör firmalarının oluşturduğu bu kuruluşlar
arasında sermaye yapısı, istihdam durumu, üretim ve işleme
kapasitesi, çeşit geliştirme ve
temini, ürün yelpazesi ve endüstriyel entegrasyon derecesi
bakımından önemli farklılıklar
bulunmaktadır.
Türkiye çok uzun zamandan
beri küresel ve bölgesel tohumculuk organizasyonları ile
yakın temas ve etkileşim içerisindedir. Ülkemiz 1963 yılında
ISTA (Uluslararası Tohum Test

Birliği), 1968 yılında ise (tarla
bitkileri ve yem bitkileri kategorilerinde olmak üzere) OECD
(Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı)
sertifikasyon sistemine dahil
olmuştur.
Cumhuriyetle birlikte başlayan
tohumculuk çalışmaları son yıllarda yeni bir boyut kazanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan 2004 yılına kadar yaşanan
gelişmeler sonucunda tohumculukla ilgili mevzuat ihtiyaçlara cevap veremediği için ülkemizde 2004 yılında “5042 sayılı
Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı
Haklarının Korunmasına İlişkin
Kanun” ve 2006 yılında “5553
sayılı Tohumculuk Kanunu” kabul edilerek, sektörün işleyişi-

ne yönelik olarak hukuksal alt
yapıda bir takım düzenlemeler
yapılmasıyla bu kanunla ilgili
olarak kurulan alt birlikler tarımsal anlamda güçlü kurumlar
olarak çalışmalar yapmaktadır.
Bu kanunlarla, bitkisel üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmak, tohumlara kalite güvencesi sağlamak, tohum ticaretini
ve sektörü yeniden düzenlemek hedeflenmiştir. Böylece,
ilk kez sertifikalı tohum üreticilerine destek verilmeye başlanmış, tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, orman bitki türleri
ve diğer bitki türleri çoğaltım
materyaline ait çeşitlerin ve
genetik kaynakların kayıt altına
alınması, tohumlarının üretimi,
sertifikasyonu, ticareti, piyasa
denetimi ve kurumsal yapılanmaları ile ilgili düzenlemelerin
yapılması sağlanmıştır.
Ülkemizdeki sertifikalı tohum
üretimleri ve bu üretimlerin
ihiyacı karşılama oranları Tablo
2’de verilmiştir (BÜGEM 2018).
Tablo genel olarak değerlendirildiğinde, 2002 yılından sonraki dönemde, sertifikalı tohum
üretiminin ihtiyacı karşılama
oranının önemli ölçüde arttığı
görülmektedir.

TİGEM’in sektör içindeki yeri la, “Devlet Üretme Çiftlikleri”

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi bir İktisadi Devlet
Teşekkülüdür. TİGEM geçmişte, Zirai Kombinalar, Hara ve
İnekhaneler ile Devlet Üretme
Çiftlikleri adı altında faaliyetlerini sürdürmüş, Devlet Üretme
Çiftlikleri ile Hara ve İnekhanelerin birleştirilmesi sonucunda, 1984 yılında Kamu İktisadi
Kuruluşu (KİK) olarak faaliyetine başlamış ve Teşebbüsün
kurumsal yapısı 1994 yılında
İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT)
statüsüne dönüştürülmüştür.
1937 yılında kurulan Zirai Kombinalar ordunun ve gerektiğinde halkın gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin değişik
bölgelerindeki hazineye ait boş
araziler seçilmiş ve buralar çiftlik haline getirilmiştir. Devlet
Ziraat İşletmeleri ise, modern
tarım tekniklerinin uygulanması, tarım sanayinin geliştirilmesi ve bu konularda çiftçilere
önderlik ve öğreticilik görevi
yapması amacıyla Atatürk’ün
muhtelif tarihlerde kurduğu
çiftlikleri devlete bağışlamasıyla kurulmuştur. Bu çiftlikler,
1950 yılında Zirai Kombinalar-

bünyesinde
birleştirilmiştir.
İmkânların, bilgi ve tecrübenin
birleştirilerek, hizmetin geliştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla kurulmuş olan TİGEM,
kamuda tarım ve hayvancılık
(tohumculuk ve damızlık) konularında çalışan işletmeleri
bir çatı altında toplamış bulunmaktadır. TİGEM’ in sermayesinin tamamı Devlete aittir.
İktisadi alanda ticari esaslara
göre faaliyet göstermektedir.
Kurumlar Vergisi mükellefidir.

TİGEM’de tohumculuk faaliyetinin gelişimi
Türkiye’de Wtarımsal üretimin
öncü kuruluşu olan Zirai Kombinalar, kuruluş yılı olan 1937’den
itibaren temin ettiği zirai alet
ve makinelerle halkın elinde
bulunan arazilerin sürülmesi,
ekilmesi ve hasat edilmesi konularında destek sağlarken,
buğday ve arpa tohumlarının
seçiminde özen göstermiştir.
Ülkemizde modern tarım tekniklerinin uygulanması, tarım
sanayinin geliştirilmesi ve bu
konularda çiftçilere önderlik
ve öğreticilik görevi yapması
amacıyla kurulan Devlet Ziraat
İşletmeleri 1937–1950 yılları
arasında kamu hizmeti sun-
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muş ve hububat üretiminin
artırılması için çalışmıştır. 1950
yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olarak,
Zirai Kombinalar ve Devlet Ziraat İşletmeleri varlıklarının
aynı çatı altında toplanması ile
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü kurulmuştur. Ülkemiz çiftçilerinin bitkisel üretimini artırmak, çeşitlendirmek
ve ürün kalitesini iyileştirmek
amacıyla sistemli olarak 1950
yılından itibaren tohum üretim
faaliyetlerine
başlanılmıştır.
Ülkemizin tohum tedarik sistemi içerisinde buğday ve arpa
tohumlarının yanında yem bitkileri gibi kendine döllenen bitkilere odaklanan bir üretim ve
dağıtım faaliyeti yürütülmüştür. Devlet Üretme Çiftlikleri,
kuruluşundan itibaren 1980’li
yıllara kadar ülkemizin tohum
tedarik ve dağıtım sistemi içerisinde en büyük paya sahip
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kamu kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmüştür. Tarımsal
Araştırma Enstitüleri ve ziraat
fakülteleri tarafından ıslah edilen yeni türdeki bitki tohumlarının, Devlet Üretme Çiftlikleri
arazilerinde üretimlerinin yapılmasının yanında bu işletmelerin çevresindeki büyük
ölçekli çok sayıdaki vatandaş
arazilerinde sözleşmeli olarak
üretim gerçekleştirilmiştir. Bu
dönemde işletmelerin sahip
olduğu modern tohum hazırlama tesislerinde tohumlar hazırlanarak ülkemiz çiftçilerine
dağıtımları gerçekleştirilmiştir.
Devlet Üretme Çiftlikleri, ülkemizde 1950-1984 yılları arasında buğday, arpa, yulaf, çavdar,
yonca, korunga, fiğ, pamuk,
mısır ve ayçiçeği tohumlarının
üretimi ve dağıtımı konusunda
tek kuruluş olarak faaliyetini
sürdürmüştür. Ülkemizde açığı
bulunan diğer türlerdeki bitki

tohumlarının üretimi ve dağıtımının yanında ülkemizde yetişebilecek her çeşit meyve ve
sebze fidan ve fidelerinin üretimlerini de gerçekleştirerek
dağıtımlarını sağlamıştır. TİGEM, kuruluş tarihinden itibaren, ülkemiz tarım sektörünün
en önemli girdisi durumunda
olan, özellikle 1980 yılından
sonra gelişen ülkemiz tohumculuk sektörünün iştigal etmediği veya yetersiz kaldığı ve
ülkemizde açığı bulunan bitki
türlerindeki tohumların üretimlerinin gerçekleştirilmesi
ve çiftçilerimize dağıtımlarının
yapılması ana ekseninde faaliyetlerini sürdürmektedir.

TİGEM’in ülkemiz tohumculuk sektörü içindeki önemi
TİGEM, işletmelerinde 20092017 yıllarında yapılan sulama
yatırımlarıyla toplam 669.000
dekar arazi modern basınçlı

sulama sistemleriyle sulamaya açmış, sulu tarım arazisini
210.000 dekardan 879.242 dekara çıkarmıştır. Sulu tarım arazilerinin artırılmasıyla birlikte
ülkemizin sertifikalı hububat
tohumu ihtiyacının önemli bir
kısmını üretebilecek kapasiteye ulaşılmıştır. Tohumda kalite ve kapasite artırımı kapsamında TİGEM işletmelerinde
20092017 yılları arasında 160
ton/saat kapasiteli 9 adet otomatik tohum hazırlama tesisi
kurulmuştur. TİGEM’de 2017
yılı itibariyle tohum hazırlama
tesis kapasitesi 340 ton/saate ulaşmıştır. Mevcut tohum
hazırlama tesislerinin modernizasyonları da sağlanarak sertifikalı tohum üretim kalitesinde uluslar arası standartlara
ulaşılmıştır. Altyapısındaki bu
gelişmelerin bir yansıması olarak, TİGEM, 2017 yılında 125
bin ton buğday ve 21 bin ton
arpa sertifikalı tohum dağıtımını gerçekleştirmiştir (Tablo 3).
Ülkemizde 2017 yılında yapılan
tohum dağıtımıyla oranlandığında TİGEM ülkemiz tohum
dağıtımında buğdayda %25 ve
arpada %18 paya sahip olmuştur. TİGEM’in 2002 yılına göre
sertifikalı hububat tohumluğu
dağıtımı 2017 yılında %93 artmasına rağmen dağıtımındaki
payı 2017 yılında %24’e düşmüştür. Bu durum son yıllarda
özel sektör firmalarının da sertifikalı hububat tohumu üretimi alanında hızlı bir şekilde
geliştiğini göstermektedir.
TİGEM, önümüzdeki dönemde
ekonomik, sosyal, çevresel ve
uluslararası gelişmeler boyutunu bir bütün olarak ele alan,
örgütlü, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir tarım
sektörünün oluşturulmasına
katkıda bulunmak amacıyla,

ülkemiz tarım sektörünün en
önemli girdilerinden olan sertifikalı tohum üretimi faaliyetlerindeki etkinliğini artırarak
sürdürmeyi hedeflemektedir.

TİGEM’de Ar-Ge çalışmaları

Ülkemizdeki tohumculuk alandaki gelişmelere paralel olarak
TİGEM’de, kaliteli ve yüksek
verimli ve kaliteli tohumluk ihtiyacının karşılanması amacıyla
Araştırma Şube Müdürülüğü
bünyesinde yürütülen çalışmalarla, Yoncada“Gözlü-1”,Macar
Fiğinde “Altınova 2002”, Tüylü
fiğde “Ceylan”,Korungada “Yunus”, “Hilal”, “Mehmetalibey”,
“Koç 1461”, “Emre”, “Fatih”
çeşitleri TİGEM adına tescil
edilip ülke tarımına kazandırılmıştır. Yoğun bir şekilde devam
eden buğday ıslah çalışmaları
sonucunda;2017 yılında, 14 çeşit ekmeklik buğday çeşit adayı
üretim izni almıştır

SONUÇ

Toplu ve büyük arazi varlığına,
tohum üretim ve dağıtımında
yüksek kapasiteye, ArGe çalışmalarına uygun, özel sektör
ve ilgili kuruluşlarla işbirliğine

müsait alt yapıya sahip olması,
TİGEM’i ülkemiz tohumculuk
sektörü içerisinde en önemli kuruluşlarından biri haline
getirmektedir.TİGEM’in temel
politikası, sahip olduğu zenginlikleri iyi değerlendirerek
tohum üretim kapasitesini artırmak, özel teşebbüslerle birlikte tohumculukla ilgili milli
tedarik sistemini geliştirmek ve
uluslararası rekabet gücüne sahip bir tohumculuk sektörüne
öncülük etmektir. Sonuçta TİGEM, kurumsal kimliği yanında
tarım sektörünün
geliştirilmesindeki araştırmacı, uygulamacı ve eğitici rolüyle de öne
çıkarak, üretken ve dinamik bir
kamu kurumu niteliğinde olduğunu göstermektedir.
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Kahramanmaraş

SÖYLEŞI

KAHRAMANMARAŞ’TAN İPEKYOLUN’A LEZZET YOLCULUĞU
M. Alaattin NALCIOĞLU

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Kültür Varlıkları ve Turizm Komisyonu Başkanı

“Rabbime şükrediyorum ki; dondurma külahının “İşimde hep anı yaşarım. Geleceği düşünmem. Ne
içine kocaman bir dünyayı sığdırdık ve bu lezeti de olsa gelecektir. Dünü ya da yarını değiştiremezsitüm insanlığa sunduk.”
niz. Önemli olan yaşadığının andır. İşimde farklı sonuçlar beklememeye özen gösteririm. İşimde yeni
“Meraklarımın peşinden gittiğim özel bir yetenekle ve sev- değişimler beni mutlu eder. Bilgi deneyimlerle taçda ile işimin peşinden koşarken doğru yürümeyi ve işaret lanır. Bilmenin ve öğrenmenin tek yolu yeni denetaşlarını doğru okumayı öğrendim. Azmin paha biçilemez melerdir. Buna inanır, bunu yaparım. İşimde kuralolduğunu sezinledim. Çok zeki olmadan sorunlarla uğraş- ları öğrenir ve daha iyi usta olmayı isterim. Oyunu
maktan yorulmadığımdan başarı yolunda olduğumu dü- herkesten iyi oynamayı aklımdan çıkarmam. Ustalık
şünüyorum. Hep geleceğe odaklanırım. İki işi aynı anda başarısının düşünce düğümünde saklı olduğunu ve
yapmam. Bir işi bitirmeden diğerine başlamam. İşimi se- bu düğümü çözmek için duanın geçerli olduğunu
verim ve işime ilgi duyarım. Hayal gücüne inanırım hayal düşünerek Ata Duası almayı arzu eder ve özlerim… “
gücünü bilgiden daha çok önemserim. Bu yüzden hayal
gücümün gelişmesi için gözlemlerimi çok fazla önemserim. Hata yapmak her insan için doğaldır. Hata yapmamış
Dondurma Ustası
insan yeni bir şeyi denenmemiş demektir…”
Mehmet Said KANBUR
İpek Yolu Medeniyetleri
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M. Alaattin Nalcıoğlu: Değerli
Mehmet Ağabeyim; Dünyada
şehir isimleri ile anılan iki dondurmadan biri olan “ MARAŞ
DONDURMASI”nı altın harflerle yazdıran bunca başarıya,
gıda sektöründen enerji sektörüne kadar geldiği noktaya
rağmen, yalın yaşamından
mütevazi kişiliğinden hiçbir
şey kaybetmeyen duayen baş
ustamız olarak dondurmanın
vazgeçilmezi olan salep ile
sütün aromasını birleştirerek
elde ettiğiniz bu muhteşem
lezzeti İpekyolu’na nasıl yaydınız?
Mehmet Said Kanbur: Evet.
Alaattin bey. Hayat yaşanır,
okunduğu gibi yazılmaz, yazıldığı gibi okunmaz. Klişe cümlemle sorunuza cevap vermek
istiyorum. Bizler Kahramanmaraşlı olarak çok çalışarak,
kaliteli işlere imza attığımızı
düşünüyorum. Maraş’ın tarımdan sanayiye dönüşümü
sağlayan bizden önceki tüm
büyüklerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal edenlere Allah’tan
rahmet hayatta olanlara da
sağlıklı ömürler diliyorum.
Çünkü bu nesil Kahramanmaraş’ın bugünlere gelmesinde

birer kilometre taşı olmuşlardır. Onurunla kimliğinle ve
beyninle akıllı yaşayacaksın.
Üreteceksin, seveceksin, sevileceksin. Sevgilerin karşılıksız,
yardımların gizli olacak. Seni
attan, ottan ayıran özelliğinin
farkına varacaksın. Çünkü sen
insansın. Bunu yakaladığın
gün dondurma gibi tertemiz
ve bembeyaz durulukta yaşayacaksın.
M. Alaattin Nalcıoğlu: Çok güzel söylediniz ustacığım, bunu
biraz daha açabilir misiniz?
Mehmet Said Kanbur: Alaattinciğim güzel kardeşim, yabancı bir iş adamı şöyle der:
“İşler de otobüsler gibidir. Her

zaman için kaçırdığınızdan
sonra gelecek bir tane daha
muhakkak vardır.” Biraz daha
açarsak şunu demek istiyor iş
adamı genel olarak bir fırsatı, bir iş imkanını kaçırdığında
asla ümitsizliğe kapılmayın.
Genellikle o kaçırdığınızı zannettiğiniz ve bundan dolayı hayal kırıklığına uğramış olduğunuz fırsattan daha iyisi tekrar
karşınıza çıkar. MADO, bugün
Türkiye’nin en önemli lezzet
duraklarından biri haline gelen, dünyanın bazı önemli lokasyonlarında mağazaları olan
ve bu doğrultudaki açılımının
her geçen yıl üstüne koyarak
devam ettiren bir dünya markasıdır. Yapılan işler, namı ülke
sınırlarını aşan ürünler ve ba-
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şarı hikayeleri herkesin malumu. Bu da demek oluyor ki,
MADO doğru yerde ve faaliyet
gösterilen alanın güzergahındaki en doğru duraklardan
biri. Biliyorsunuz ki MADO nun
dünya markası olma yolundaki
ilk önemli adımı Maraş’da Yaşar
Pastahanesi’nde atıldı 165 yıllık
birikimin dört kuşağın dünya
çapında bir marka ile çok yönlü ve verimli bir şekilde temsil
edilmesinde, yani Karsambaçtan MADO dondurmasına
lezzetin tarih içindeki yolculuğuna Yaşar Pastahanesi önemli bir köşe taşı teşkil eder. Bu
mekanımız doğanın cömertliği
ile insanımızın emeğinin ve
sabrının dondurma sevenlerle
buluştuğu ilk mekandır.
Kahramanmaraş’ta 1960 yılında açılan buz fabrikası bölge
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için olduğu kadar bizim içinde
önemli idi. Üretimini sürdürdüğümüz küçük bir dükkan büyütülerek üretim kapasitemiz
artırıldı aynı yıllar dükkana ilk
‘deep freze’ yi getirdik. Bu sayede dondurma gece gündüz
soğuk saklanarak kesintisiz 24
saat tüketime hazır oldu. Bu
gelişmeler MADO nun tadından ve kalitesinden hiçbirşey
eksiltmedi. Bu gelişmeler sürerken Maraş dondurmasının
bu günkü ününe kavuşmasında beşiklik yapan o zamanki
Aras ile Kurtuluş garajının arasındaki şimdiki Selçuk sitesi altındaki mütevazi dükkanımızı
malumunuz olduğu üzere 1980
yılında Trabzon caddesi üzerine
taşıdık. Bu ilk pastane konseptimiz şehrin gururu, ülkenin
büyük bir markası olmak için
sanki şehirde ikinci bir müzeydi ve bu hemşerilerimizde ve
şehre gelen misafirlerimizde
hüsnü kabul gördü, beğenildi.
Allah için sahiplendiler, sahip
çıktılar. Pastanemiz geleneksel tatlıların yanında bölgeye
özgü değerlerinde bir araya
geldiği mekan görevini üstlendi.
1983 yılında Gaziantep Yolu
üzerindeki süt kurumuna ait
süt fabrikası özelleştirilince

özelleştirmeden satın alınarak bu günkü modern manada tüm imalatlarımızın üretildiği Amiral gemimiz oldu. O
günler MADO nun küresel bir
marka yaratma yolundaki ilk
adımlarımızı attığımız günlerdi, bu arada çok önemsediğimiz MADO lezzeti için AR-GE
çalışmalarımız büyük önem
teşkil etti. Maraş’ta hep ilklere
imza atarken başarımızı Allaha
şükürolsun ki, sizin buyurduğunuz üzere İpekyolu Hinterlandında küresel alana da taşımayı başardık. Çin’den New
York’a kadar Türk Lezzetini bir
marka olarak taşıdık. Burada
şunu da ifade edebilirim ki;
Atalarımızın ihtişamından çekinerek kendilerine dünyanın
en büyük seddini inşa ederek
korunma sağlayan Çin halkına
bu defa Mado bayrağı ile lezzetler paylaşılmalıdır şiarıyla
dost ve ticaret olarak Çinin
Guangzhou saraylarına kadar
ikramlarımızla ve mutfağımızla
ulaşabildik. Ayrıca Yiwu şehrinde iki adet şube açarak burayla kardeş şehir yapıyoruz Maraşımızı. İşte dondurma beyazı
dediğimiz başarının yüz akı öyküsü budur.

M. Alaattin NALCIOĞLU: Değerli
Başustamız, Yaşar Pastanesinden itibaren dört masayla
başlayan iş potansiyelinizi
düşündüğümüzde,
hissiyat
olarak hayal ettiğiniz dondurma serüveninizin bugün dört
kıtaya yayıldığını gördüğünüzde sizce hedeflediğiniz başarı
seviyesinin neresindesiniz?
Mehmet Said KANBUR: Alaattinciğim sizlerinde malumu,
hizmet sektörü diğerlerine
göre farklıdır. MADO da belli
bir müşteri kitlesine her anlamda hitap edebilen bir konsept oluşturmuş durumdayız.
Kapıdan giren aileye baktığınızda, marka ve ürün kalitesi
ile müşteri profillerinde de üç
aylık çocuğu ile annesi ile ve
diğer aile fertleri ile rahatlıkla gelip oturabileceği, istediği
siparişi alabileceği yer olarak
MADO yu gördüğü her halinden belli. Peki neden MADO?
bizler Kanbur ailesi, Allah da
biliyor ya, Maraş’ın tüm kültürünü bu manada yansıtabilecek çalışmaları yapmış ve
ortaya koymuşuzdur. Bizim
kültürümüzde anne-baba ile

birlikte olmak daha çok istenir,
sevilir ve kıymet taşır. Misafirlerimiz özel olarak ağırlanmak istenir. Herkesi memmun
etme çabası vardır. Bizim kurumsal kimliğimizde bunlar
fazlası ile yer bulmaktadır. Bu
değerlerin oluşmasında en
önemli hususun başında ürün
kalitesi geliyor. Tüm bunları
üst üste koyduğumuzda müşterinin memnuniyeti yaşatıyor
ve size olan olumlu bakış açısının değiştiğini görebiliyorsunuz. Çünkü bu bir sosyal sorumluluk projesidir ve biz de
bunun farkındayız.
M. Alaattin NALCIOĞLU: Yaşar pastanesinden markalı
MADO’ya geçen süreçte neler yaşadınız? Maraş dışında
ilk olarak İstanbul’da Bağdat
Caddesinde açtığınız MADO
şubesi için o günkü heyecanınızı ve hislerinizi okuyucularımızla paylaşır mısınız?
Mehmet Said KANBUR: O
dönemdeki heyecanımız beklentimiz ve mutluluğumuz çok
farklıydı, büyük bir heyecandı, bir aşktı, bir umuttu. Ben
ve kardeşlerim bu işi severek
yapıyor idik. İşimizi sevmemiz

bizleri hep bir adım önde tuttu, şunu da biliyorum ki “bir
işte başarılı olmak istiyorsanız ya en iyi bildiğiniz işi yada
kimsenin yapmadığı bir işi yapacaksınız.” Biz de hem en iyi
bildiğimiz işi yapıyorduk, hem
de henüz kimsenin yapmadığı
bir işi İstanbul’da yeni şube açmak ve Maraş dondurmasını
İstanbul’da satmak, rahmetli
babamız Yaşar KANBUR’un en
büyük hayaliydi. Bu hayalini
gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Biz dondurmayı İstanbul’a
getirdiğimiz an, Dondurma
Cafe konseptini de getirmiş
olduk. En önemlisi de buydu.
Ürünümüzü tüketiciye sunar-
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