
İpek Yolu Medeniyetleri1

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği Bülteni 
olan İpek Yolu Medeniyetleri dergimiz 15 Ekim 
2010’da Astana Kurultayı Özel sayısı ile yayın ha-
yatına merhaba dedi. Allahın izniyle süreli yayını-
mız her üç ayda bir siz değerli okuyucularımızla 
birlikte olacaktır.

İlk sayımız, ülkemizde ve Türk dünyasındaki otori-
telerinin beğenisine mazhar olmuştur. Dünyamız-
daki ülkeler, dolayısı ile ülkeleri oluşturan toplum-
lar kalıcı eserler üreterek geçmişe izler bırakırken 
geleceğe ışık tutacaklardır. Büyük eserler büyük 
ekonomiler sayesinde vücut bulmaktadırlar. Cihan 
Devleti Osmanlı’nın en muhteşem eserleri devletin 
ekonomik gücünün yüksek olduğu dönemlere rast-
lar. Bu bir tesadüf değildir. Adil, kararlı, işi ehliyle 
yapan ve yöneten liderler sayesinde muhteşem ve 
sarsılmaz güç kazanılmaktadır.

Tarihe geniş anlamda baktığımız zaman, tarih ti-
caret yollarının hâkimiyet altına alma mücadele-
sinden başka bir şey değildir. Bu nedenledir ki ti-
caret yollarını ve bu yollar üzerindeki toplumların 
ehemmiyetini ve ruh yapısını kavramadan tarihi 
doğru algılamamız mümkün değildir. 

Bugün diğer ekonomik değerleri, kültürel alt yapı-
yı, tozlu raflar arasında unutulmuş küller arasında 
hala çekirdek ateşini içinde barındıran bilim, mut-
laka silkinerek toz ve küllerinden arınacak yine gü-
neş doğudan yükselecektir. Sadece dünya doğalgaz 
rezervlerinin % 80’den fazlası İpek yolu hinterlan-
dında bulunmaktadır. Bu hinterlant ise Türk-İslam 
coğrafyasıdır. Batılı dostlarımız bu coğrafyada cirit 

atarken biz birbirimizden inadına uzak durmak-
tayız. Uyutulan ve uyuşturulan bu toplum silkinip 
kendine gelmesi gerekmektedir. Bu silkinmenin en 
büyük unsuru ise ilimdir.

İlme ve ilim gerçeğine dayanmayan hiçbir unsur 
ve değer kalıcı değildir. Dinin insan hayatı ile sınırlı 
olduğu, her insanın dinini hayatta iken yaşayabile-
ceğini hepimiz biliriz. Kaldı ki bizim dinimiz ilmin 
merkezi olan akla dayanmaktadır.

Yaşadığı çağda ender rastlanabilen bugünde ender 
görebildiğimiz bilim adamı ve lider kimliğini ken-
dinde barındıran Büyük İslam Alimi Timur’un toru-
nu Uluğ Bey, bilime dayalı akıl dini olan İslam dini-
nin diğer dinler arasındaki farkı gözeterek yüz yıl-
lar öncesinden bizlere şöyle seslenmektedir. “Dinler 
sis gibi kaybolur, tahtlar yıkılır ama ilim baki kalır”

Günümüz insanı hangi meslekle uğraşırsa uğraş-
sın ilmini geliştirmelidir. Ancak ilimle geleceğe yön 
verebiliriz.

Mimar Sinan’ın sarsılmaz ilmi olmasaydı böyle de-
vasa eserler meydana getirebilir miydi?

Okuyucularımıza bu sayı ile birlikte her sayıda Tür-
kiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin Onur Ku-
rulu Üyelerimizi daha yakından tanıma fırsatı bu-
lacağız...

Bu vesile ile 2011 yılını Türk Dünyası’na ve İslâm 
Âlemine hayırlar getirmesi temennisiyle saygılarımı 
sunarım...

İbrahim TERZİOĞLU
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Dr. İlyas DEMİRCİ

Bu asırlık çınar bir avuç askeri tıbbiye öğrenci-
leri tarafından 1911 yılında Osmanlı Devleti’nin 
en çalkantılı döneminde büyük sancılar içeri-
sinde filizlenmiştir. Kazan Türklüğü’nün yetiş-
tirmiş olduğu büyük mütefekkir Yusuf Akçura, 
Can Azerbaycan’dan gelen Ahmet Ağaoğlu 
“Ben bir Türküm dinim cinsim uludur, Si-
nem Özüm Ateş ile Doludur” mısraları ile 
büyük Türklük ailesinin yetiştirmiş olduğu 
milli şair Mehmet Emin Yurdakul, büyük fikir 
adamı Fuat Sabit Ağacık önderliğinde Türk 
Ocakları 100 yıl önce, İstanbul’da 20 Haziran 
1911 tarihinde Ahmet Ağaoğlu’nun evinde 
yapılan bir toplantıda ismi konularak kurul-

Türklük Aleminin kültür sanat 
tarih ve eğitim alanında yapmış 
olduğu her faaliyetinde öncü rol 
aldığı gibi, Türkiye Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği’nin hemen hemen 
bütün faaliyetlerinde de desteğini 
esirgemeyen, Ülkenin zor günlerinde 
Türk Milletinin bağrından çıkmış 
Türk Ocakları’nın 100. yaş gününü 
tarihe hizmet vefası olarak kutluyor, 
Türk Milleti ile birlikte ilelebet 
payidar kalmasını diliyoruz. 

Türk Ocakları
100 Yaşında

Asırlık Çınar olan TÜRK OCAKLARI
Türk Dünyası’nın En Eski En Köklü 

Sivil Toplum Kuruluşudur.



İpek Yolu Medeniyetleri5

muştur. Vatan millet sevdalılarının bu fikri be-
raberlikleri 9 ay sonra 25 Mart 1912’de Türk 
Ocakları’nın ilk Yönetim Kurulu oluşturdukları 
ülkenin en eski ve en köklü Sivil Toplum Ku-
ruluşu Türk Dünyası’na nurlu bir güneş gibi 
doğdu. 

Türk Ocağı “Her türlü fırka ihtilaflarının üs-
tünde, her türlü siyasi dağdağaların haricinde 
yeni bir cereyan meydana getirilecek” ve böy-
lece “sırf milli ve içtimai bir cemiyet lüzumu-
na cevap verilecektir” hükmü ile 190 Tıbbiye’li 
öğrencinin oluşturduğu bu mübarek müesse-
se bugün yüzüncü yaşını kutlarken, siyasetin 
uzağında Türk Dünyası’nın Aksakalılar Meclisi 
mahiyetinde bir üniversite gibi faaliyetlerine 
onurla devam etmektedir. 

Türk Ocakları bu temel ilkelerini günümüze 
kadar titizlikle korumuş, siyasi partiler karşı-
sında eşit mesafede olmaya ve bu anlamda 

geçmişte olduğu gibi bugün de siyasi bir kim-
lik taşımamaya büyük özen göstermektedir.

Önce Balkan faciası ve Çanakkale Savaşı he-
men ardından başlayan Dünya Savaşı, Milli-
yetçi bir politikayı mecburiyet haline getirmiş-
tir. Vatanseverler devletin içine düşmüş oldu-
ğu fakru zaruret halinden çıkabilmesi adına 
siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda milliyetçi 
uygulamalar yapmak zorundaydı ve bunlarla 
ilgili projelerin üretildiği ve konuşulduğu bir 
adresin merkezi ancak Türk Ocağı olabilirdi. 
Nitekim bu vatan sevdası içte ve dışta bütün 
düşmanı yenmiş ve Kurtuluş mücadelesinde 
büyük kahramanlıklar göstermiştir.

Büyük zaferin kazanılmasından sonra baş-
layan ikinci dönemde Mustafa Kemal Paşa, 
Türk Ocaklarının Genç Cumhuriyetin Başkenti 
Ankara’da kendisine ait bir genel merkez bi-
nasının olmasının yanında ülke çapında teş-
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kilatlanması gerektiği yönünde kesin bir irade 
beyan etmiştir. 1922-1931 yılları arasındaki 
bu dönemde Türk Ocakları’nın yurt çapın-
da geniş bir teşkilat kurabilmesi için gerekli 
maddi imkânları sağlamış, büyük katkılarının 
bir neticesi olarak 1931 yılında Türk Ocağı’nın 
şube adedi 276’yı bulmuştur. Böylece Türk 
Ocağı en önemli yapısal değişmelerin yaşan-
dığı 1922-1931 yılları arasında Yurdumuzda 
yegâne sivil toplum teşkilatı olmak gibi bir 
özellik taşımıştır.

Büyük Atatürk’ün maddi ve manevi himaye-
lerinde üzerinde titizlikle durarak bütün aşa-
malarında yakinen takibinin yanında bizatihi 
işçiliğinin her aşamasını yerinde incelemiştir. 
bulunduğu Türk Ocağı Genel merkezinin kısa 
öyküsünü okuyucularımla paylaşmak isterim. 

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi içinde 
yer alan bu anıtsal yapı, Namazgâh Tepesi’nde 
Türk Ocaklı Yüksek Mimar – Mühendis Arif 
Hikmet Koyunoğlu tarafından bizzat Mustafa 
Kemal Atatürk’ün direktifleri ve takipleri doğ-
rultusunda yapımına başlanmıştır. 

“I. Ulusal Mimarlık Dönemi”nin en güzel ör-
neklerinden olan yapı Türk Ocakları merkez 
binası hem döneminde hem de günümüzde 
şehrin en görkemli, estetik ve sanatsal anıt 
yapı özelliğini korumaktadır. 1926 yılında Türk 
Ocağı Merkez binası için bir proje yarışması 
açılır. Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri 
ile Namazgâh Tepesi’nde Etnografya Müze-
sini yapan Arif Hikmet Koyunoğlu’nun projesi 
en yüksek beğeniyi kazanır. Atatürk’ün sulu 
boya resminden beğenip onayladığı projenin 
inşaatına 21 Mart 1927’de başlanır. 
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Atatürk binada Türk Süslemelerinin kullanıl-
masını istemiş ve yalnızca Tük İşçilerinin çalış-
masını emretmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda Türk 
Taşçı ustalarının önemli bir bölümü cephede 
şehit düşmüştür. Mimar Koyunoğlu mezar taşı 
ustalarını toplayarak Marmara Adası’ndan bin 
bir güçlükle mermer getirtilerek büyük se-
ferberlikler sonucu Memleketin zor zaman-
larında devletin bir kuruşunu kullanmadan 
gönüllülük atmosferindeki kıymetli yardım-
larla 600.000 TL. dolayında harcama yapılarak 
nihayet 1930 yılı Nisan’ında binanın inşaatı 
tamamlanır. İnşaat süresince Mustafa Kemal 
Atatürk sık sık denetimde bulunmuştur. Mi-

mar Koyunoğlu’nun anılarına göre, Atatürk 
karlı bir kış günü gene denetime gelmiş tahta-
larla çevrili odalarda mermeri işleyen işçilerle 
birlikte tencerede kaynatılan çayı tahta kaşıkla 
içmiştir. Ulu Önderin bu kadar büyük ilgi duy-
duğu bu kutsal mekân bugün maalesef Türk 
Ocakları Genel Merkezi olarak değil sadece 
Resim Heykel Müzesi olarak kullanılmaktadır. 
Bu üzerinde düşünülmesi gereken ve yorum-
lanması gereken önemli bir meseledir.

Türk Ocakları Genel Merkezi ve değerli yöneti-
cileri; kuruluşundan bugüne kadar gerek yurt 
içinde ve gerek Türk Dünyasında, mühendislik, 
mimarlık, şehircilik ve hesap gerektiren bütün 
alanlarda, Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik 
Kurultaylarında olduğu gibi geniş kapsamlı 
hizmetler veren Türkiye Mühendisler ve Mi-
marlar Birliğinin faaliyetlerinde büyük manevi 
destekte bulunmuştur. 

Bugün Türk Dünyasının en eski ve en köklü 
teşkilatı mahiyetindeki Türk Ocağının 100. Ya-
şının kutlama merasimlerinde Türkiye Mühen-
disler ve Mimarlar Birliği olarak öncü rol almak 
ve vefa borcu olarak böylesine anlamlı gün-
lerinde yanlarında olmak heyecanını taşımak 
isteriz. Ancak Türk Dünyasının bu kutsal çına-
rının bu anlamlı töreni Atatürk’ün işaret ettiği 
Ulus Namazgâh Tepedeki tarihi mekânında 
Ankara Resim ve Heykel Müzesi isminin ya-
nında, “Türk Ocakları Genel Merkezi”  tabela-
sının da bulunduğu bir ortamda kutlanması 
sadece bizlerin değil bütün Türk Dünyasının 
yüreğinde büyük hoşnutluk uyandıracaktır. Bu 
anlamda Devletimizin muhterem yetkililerini 
düşünmeye ve hakkın iadesine imkân sağ-
lanmasını tüm kalbimizle ve samimiyetimizle 
arzu etmekteyiz. 

Ülkemizle birlikte kıyamete kadar payidar ka-
lacak Türk Ocağının 100. Yaşı Kutlu Olsun.
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M. Cahit TURHAN

Hopa-Borçka-Artvin Devlet Yolu, Karayolları 
Genel Müdürlüğünün kuruluşu olan 1950 yılı 
ile birlikte sorumluluk ağına alınmıştır. İlk yılla-
rında stabilize yapısında olan yol 1978 yılında 
yapılan çalışmalarla geometrik ve fiziki stan-
dardı yükseltilerek sathi kaplamalı yol olarak 
hizmet vermeye başlamıştır. 2008 - 2009 ve 
2010 yıllarında Cankurtaran Geçidinin bulun-
duğu Hopa-Borçka arasındaki kesim Bitümlü 
Sıcak Kaplama (BSK) yapılmıştır.

Türkiye’nin En Uzun Tüneli
Hopa-Borçka Cankurtaran
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Ulusal ve uluslararası ulaşım açısından strate-
jik öneme sahip Cankurtaran Geçidi, Doğu Ka-
radeniz Bölgesini, Güney ve Doğu Anadolu’ya 
bağlayan önemli geçitlerden biridir. Artvin ili-
nin sahilde bulunan Hopa Limanı ile Hopa ve 
Arhavi ilçelerinin Artvin ili ile bağlantıları ve 
kış aylarında zaman zaman yolu kapanan yer-
leşim yerlerinin ulaşımı da Cankurtaran Geçi-
di üzerinden sağlanmaktadır. 

Hopa-Borçka (Cankurtaran Tüneli dahil) 
Yolu projesi, Hopa’dan başlayarak Artvin’de 
son bulan devlet yolu kapsamındaki mevcut 
Hopa- Borçka Devlet Yolunun 6,5. km.sinden 
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başlayıp, Cankurtaran tüneli ile devam et-
mekte ve 14. km.sinde sona ermektedir.

Karadenizlilerin yaklaşık elli yıllık rüyası olan 
Hopa Dağı Cankurtaran Tüneli, Karadeniz 
Sahil Yolu Projesi kapsamında inşa edilen 
ve Türkiye’nin en uzun karayolu tünelinin de 
bulunduğu Bolaman-Perşembe arasındaki 
Nefise Akçelik Tüneli ile birlikte, ülkemizin en 
uzun tüneli olma özelliğine sahiptir. Bu uzun-
luğu ile Avrupa ve Dünya’da da sayılı tüneller 
arasına girecek olan Cankurtaran Tünelinin, 
iki tüp şeklinde inşa edilmesi ve her bir tüpte 
2 şeritli yolun olması, Artvin halkının yıllardır 
beklediğine değecek yeterlilikte bir yatırım 
niteliğindedir. 

Hopa-Borçka Cankurtaran Tüneli, 5228 m 
uzunluğunda çift tüp olarak projelendirilmiş 
olup, Bağlantı Yolları ile birlikte toplam proje 
uzunluğu 7288 m.dir.

Ayrıca projede, Cankurtaran Tüneli Giriş Kav-
şağı ve Cankurtaran Tüneli Çıkış Kavşağı ol-
mak üzere 2 adet hemzemin kavşak ile Subaşı 
Viyadüğü ve 7 No’lu Köprü de yer almakta-
dır.

Tünel girişine kadar boyuna eğim  + % 8,00, 
tünel içi boyuna eğim + % 3,98 olup, tünel 
çıkışı boyuna eğimi ise - % 5,70 olarak proje-
lendirilmiştir.

Kış aylarında trafik güvenliği açısından sorun 
yaratan, alternatifi bulunmayan, apik arazi 
ve dar vadilerden geçen Hopa-Borçka Yolu-
nun, yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla 
sadece Artvin değil, Erzurum, Kars ve Arda-
han yönüne gidecek araç trafiğine de olum-
lu katkı sağlayacak olan Cankurtaran geçidi, 
mesafenin kısalması ve ulaşım masraflarının 
azalmasının yanı sıra daha güvenli bir ulaşım 
güzergâhı konumuna ulaşacaktır.
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Proje ile, yörede özellikle kış mevsiminde yo-
ğun kar yağışı alan Cankurtaran mevkiindeki 
kar mücadelesi giderlerinden tasarruf edile-
ceği gibi mevcut yoldaki ortalama eğim de  % 
4’lere düşürülecektir. 

Karadeniz Sahil yolunu Artvin üzerinden Gür-
cistan sınırı kapısına bağlayan Hopa-Borçka 
yolunun dik eğimli ve küçük kurplu Cankurta-
ran geçişini içeren bölümünde gerçekleştirile-
cek Cankurtaran Tüneli projesi ile yolda yak-
laşık 10 km kısalma sağlanmasının yanında, 
trafik akım koşullarının da iyileşerek trafikteki 
sıkışıklık düzeyinin azalması, dolayısıyla 30 
km/sa’i aşan hız artışlarının sağlanması ne-
deni ile seyahat sürelerinin otomobil ve ağır 
taşıtlar için 20-26 dakikadan 6-7 dakikaya dü-
şeceği öngörülmektedir. Yol kullanıcılarının 1 
yılda zaman tasarrufundan sağlayacağı işgü-
cü değeri 2010 yılı fiyatları ile yaklaşık 9 186 
000 TL olarak tespit edilmiştir.

Projenin gerçekleşmesi durumunda, yol gü-
zergahının fiziksel ve geometrik standartla-
rının iyileşmesi ve yolda gerçekleşen kısalma 

nedeniyle akaryakıt giderlerinden sağlanacak 
1 yıllık tasarrufun değeri ise 2010 yılı fiyatları 
ile 6 922 000 TL olarak tespit edilmiştir.

Ağırlıklı olarak ağır vasıta trafiğine hizmet 
eden yolda; projenin hizmete girmesi ile tra-
fik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam ola-
rak sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması 
ve yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine 
katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Cankurtaran tünelinin yapımının gerçekleş-
mesiyle kar ve buzlanmanın sorun yarattığı 
700 m. kotlarındaki Cankurtaran tepesinden 
uzaklaşılacak; bu şekilde Karadeniz Bölgesi 
ile Doğu Anadolu Bölgesi, dolayısıyla Kafkas-
ya, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri arasında 
önemli bir köprü görevi üstlenen bu güzer-
gahta yolun kısalmasının yanı sıra, yol kon-
foru ve trafik güvenliği yönünden de önemli 
ölçüde fayda sağlanacaktır. 
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M. Erdinç VARLIBAŞ

Avrupa’nın En Büyük
Adalet Sarayı

Avrupa’nın en büyük Adalet Sarayı, 
Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik 
Kurultayı 2010 Astana toplantısında 
28 ülkenin temsilcilerinden oluşan 
bilim heyetinin huzurlarında tebliğ 
olarak sunulurken proje Türk 
Dünyası coğrafyasında büyük yankı 
uyandırdı.
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İstanbul Adalet Sarayı; Şehrin En Önemli 
Yapılarından Biri Olmanın Haklı Gururuy-
la Uzun Yıllar Sürecek Hizmetine Başla-
maya Hazırlanıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından talep edilerek, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Yapı İşleri Ge-
nel Müdürlüğü) denetiminde tamamlanan ve 
kamu eliyle yapılmış en büyük projelerden 
biri olan İstanbul Adalet Sarayı çok kısa bir 
süre sonra hizmete açılacaktır. 

Dünyanın sayılı metropollerinden biri olan 
İstanbul’da, değerli yargı mensuplarının çalış-
ma şartları hiç de uygun olmayan binalarda 
hizmet verdikleri düşünüldüğünde bu yatı-
rımın önemi anlaşılacaktır. Özellikle avukat-
ların, gün içinde birkaç davaya yetişmek için 
şehrin trafiğinde kaybettikleri zaman çok faz-
ladır. İstanbul Adalet Sarayı Avrupa yakasında 
yaklaşık beş adliyeyi bir araya toplayarak avu-
katların ilçe adliyeleri arasında kilometrelerce 

yolu kat etmelerinin verdiği sıkıntıyı ortadan 
kaldıracaktır. 
  
Avrupa’nın en büyük Adalet Sarayı olarak 
gösterilen, tamamlandığında 5 bin kişinin 
çalışacağı ve günlük ziyaretçi sayısının 60-70 
bin kişiye ulaşacağı İstanbul Çağlayan’daki 
Avrupa Yakası Adalet Sarayı 328.544 m2 ka-
palı alanıyla son yıllardaki en büyük yatırımlar 
arasında yer alıyor. Uluslararası platformda 
da üne sahip Varyap Varlıbaşlar Yapı Sana-
yi ve Turizm Yat. Tic. A.Ş. tarafından yapılan, 
Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleştirilen en 
prestijli yapılardan biri olması hedeflenen 
Adalet Sarayı, ihale bedeliyle Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı’nın şimdiye kadar gerçekleş-
tirmiş olduğu en yüksek bedelli projelerden 
biridir. Avrupa Yakası Adalet Sarayı, Varyap 
A.Ş. güvencesi ve kalitesiyle inşa edilen ve 
2010 sonuna yetiştirilecek şekilde yapımı 
planlanan Adalet Sarayı imalatlarının yapımı 
planlamaya uygun olarak tamamlanmış olup, 
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Adalet Bakanlığının ilave olarak istediği bazı 
işlerin de tamamlanmasıyla Ocak 2011 tari-
hinde idareye teslim edilecektir. 

2007 yılının sonunda inşa edilmeye başlanmış 
olan bina, betonarme karkas bir yapıdır. Asma 
tavan araları yoğun bir şekilde elektrik ve 
mekanik tesisat ekipmanıyla donatıldığı için 
mantar döşeme tercih edilmiştir. Kompleks 
7 kat bodrum olmak üzere toplam 16 ve 19 
katlı 20 bloktan oluşmaktadır. Kapalı otopark, 
yaklaşık olarak 3.100 adet araç kapasitesine 
sahiptir.  İstanbul Adalet Sarayı, tamamlanma-
sından sonra İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki 
adliyelerin büyük bir kısmını bir araya getire-
cektir. Kompleksin içinde 326 adet duruşma 
salonu, hakim ve savcı odaları, ofisler, hizmet 
odaları, avukat görüşme odaları, yemekhane-
ler, kafeteryalar, kütüphane, kreş, konferans 

salonu, postane, banka şubeleri, sağlık ünite-
si gibi bölümler yer almaktadır. 

İstanbul Adalet Sarayı’nda mahkumun oto-
parktan, hâkimin ise kendi odasından doğ-
rudan duruşma salonuna girebileceği bir dü-
zenleme sayesinde adliye kapısında birikme 
önlenmiş ve istenmeyen durumların meydana 
gelmeyeceği bir düzen planlanmıştır.

•	 280.000 m3 C35 betonu,
•	 37.000 ton demir,
•	 62.000 m2 su yalıtımı
•	 185.000 m2 ısı yalıtımı
•	 180.000 m2 granit seramik
•	 170.000 m2 doğal granit kullanılmış olup 
•	 73 adet asansör
•	 48 adet yürüyen merdiven 
•	 Yangın çıkışı için çeşitli ebatlarda 1.450 

adet yangın kapısı mevcuttur.
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Yapımı devam eden Çağlayan Meydanı Kavşak 
Düzenlemeleri işi tamamlandığında Adalet 
Sarayının önünde İstanbul’un en büyük mey-
danı ortaya çıkacak, böylece  İstanbul Adalet 
Sarayı, hem Şişli ve Kağıthane ilçelerinin hem 
de tüm İstanbul’un çehresinin olumlu yönde 
değişmesine katkı sağlayacaktır. 

Bu büyüklük ve nitelikte bir yapının üç yıl gibi 
kısa bir sürede bitirilebilmesinde, ihale ka-
nunu gereği ödeneklerin zamanında verile-
mesinin yanında, mevcut teknolojiler ve ileri 
mühendislik bilgileri sayesinde birçok yapım 
sürecinin eş zamanlı gerçekleştirilmesi etkili 
olmuştur.  Bu da Türk Mühendislerinin ve Mü-
teahhitlerinin çağa nasıl ayak uydurduklarının 
ve yurt dışından neden ısrarla teklifler aldık-
larının bir göstergesidir.

Varyap 2003 yılında ISO 9001:2000 Kalite 
Yönetim Sistemini kurup belgelendirdi. Kali-
te Yönetim Sisteminin Haziran 2003’den bu 
yana sürekliliği sağlanmaktadır. Adalet Sarayı 
inşaatında ise sistem, Ağustos 2007 yılında 
kuruldu. Sistemin sürekli iyileştirilerek sürek-
liliği sağlanmaktadır. Ayrıca Firmamız, Kasım 
2007’de İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yö-
netim Sistemleri konularındaki çalışmaları-
na Adalet Sarayı inşaatında başlamış ve Ni-
san 2008’de OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve 
Güvenliği ile ISO 14001:2004 Çevre Yönetim 
Sistemi’nin belgelendirilmesi gerçekleştiril-
miştir. Bu 3 sistemin ortak maddeleri entegre 
edilerek, Entegre Yönetim Sistemi’nin Varyap 
bünyesinde ilk belgelenen inşaatı İstanbul 
Avrupa Yakası Adalet Sarayı inşaatı olmuştur.
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Avrupa’nın Tekno Stadı
Seyrantepe TT Arena’sı

Seyrantepe Projesi, 52.000 seyirci kapasi-
teli, çok amaçlı stadyum ve 3.225 araçlık 
otopark’dan oluşan spor kompleksi inşaatının 
yapılarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ 
ne devir işidir.

En ileri inşaat teknolojisi ile inşa edilen spor 
kompleksi uluslararası standartlara uygun 
olacak ve yılın her döneminde konserden fu-
ara kadar birçok amaç için kullanılabilecektir.
Projenin ilk yüklenicisinin sözleşmesinin 01 
Temmuz 2009 tarihinde TOKİ tarafından fesih 
edilmesinin ardından 09 Eylül 2009 tarihin-
de VARYAP & UZUNLAR ORTAK GİRİŞİMİ 
tarafından kazanılan ihaleyi takiben 05 Ekim 
2009 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına 
başlanılmıştır.

Y. Metin VARLIBAŞ

Avrupa’nın teknik donanımları itibariyle 
teknolojinin eriştiği bütün yenilikleri 
bünyesinde barındıran Seyrantepe TT 
Arenası başta Galatasaray camiası 
olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ve Türk Mühendislerinin bir gurur 
abidesi olarak nice başarılı spor 
müsabakalarına, barışa ve kardeşliğe 
vesile olacaktır. Mensubu bulunduğum 
Türkiye Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği’nin stadın yapım aşamalarındaki 
teknik ziyaretleri ve yakın ilgileri bize 
ayrı bir heyecan katmıştır.
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Stadyum Seyirci Kapasitesi 52.702 kişi
Otopark Araç Sayısı 3.000 araç( 3.025+200 )

Toplam Kapalı İnşaat Alanı 195.000 m2

İnşaat Oturum Alanı 40.000 m2

Arazi Alanı 152.000 m2

Çatı İmalatları 5871 ton

Prekast İmalatları 6.500 m3

Çim Saha İmalatları 8.350 m2

Cephe İmalatları 20.000 m2
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İnşaatına başladığımız 5 Ekim 2009 tarihin-
den 3 Ocak 2011 tarihine kadar gece gündüz, 
3 vardiya ve dönem dönem 1.500 çalışan sa-
yısına ulaşacak yoğun bir tempo ile projeyi 15 
Ocak 2011 tarihinde açılacak hale getirmeyi 
başardık.UEFA 2016 kriterlerine uygun tek 
stadyum olması en belirgin özelliğidir.

Stadın üstünde, 187 metre uzunluğunda 21.5 
metre yüksekliğinde 2 adet ana taşıyıcı ma-
kastan oluşan bir “Çelik Çatı Sistemi” vardır. 
Ana makasları birbirine bağlayan 105 metre 
uzunluğunda 8 metre yüksekliğinde ikincil bir 
taşıyıcı makas bulunmaktadır. 

Çeşitli büyüklükler:

•	 Kullanılan demir miktarı 16.000 ton 
•	 Dökülen beton miktarı 86.000 m3 

•	 Zemini güçlendirmek için 1.100 adet ka-
zık çakılmıştır. Çakılan kazıkların toplam 
uzunluğu yaklaşık 30.000 metredir. 

•	 Projede toplam 80.000 m. boru tesisatı 
döşenmiştir. 

•	 Üretilen kanal miktarı 52.000 m2’dir. 
•	 Toplam 2.000.000 m. elektrik kablosu çe-

kilmiştir. 
•	 Toplam peyzaj alanı: 41.200 m2

Stadyumun 1. ve 2. bodrum katları otopark-
tan oluşmaktadır.

Zemin katta ise sporcu ve hakem soyunma 
odaları, VIP girişi ile VIP otoparkı ve stadyu-
mun elektrik besleme üniteleri bulunmaktadır.

1. Katta ise mutfak ve VIP otoparkı bulun-
maktadır.

2. Kat seyirci giriş katı olup seyircilerin tribün-
lere ulaştığı kattır. Bu katta taraftarlar, yiyecek- 
içecek büfeleri ve tuvaletler bulunmaktadır.

3. ve 4. Katlar loca katları olup, restoranlar, 
longalar ve bürolar da bu katlarda bulunmak-
tadır. 

5. Kat üst tribün için seyircilerin giriş katı olup, 
Bu katta taraftarlar, yiyecek- içecek büfeleri ve 
tuvaletler bulunmaktadır.

6. Kat, B Blokta bulunup yalnızca basın men-
suplarına ayrılmış bir kattır.

Seyrantepe Spor Kompleksinde yaklaşık 
47.914 adet normal koltuk, 1814 adet VIP, 
2514 adet Business koltuk, 284 adet basın 
koltuğu ile 176 adet engelli ve refakatçi kol-
tuğu, olmak üzere toplam 52.702 adet seyirci 
koltuğu vardır; ayrıca 149 adet olan loca sayı-
sı, 156’ ya çıkarılmıştır. 

Seyrantepe Spor Kompleksinde yangın gü-
venliği açısından da gerekli etütler yapılarak, 
yangın yönetmenliğine uygun olan projeler 
İBB İtfaiye Müdürlüğü tarafından onaylan-
mıştır. Spor müsabakalarının bitiminden son-
ra veya herhangi bir tehlike anında stadın 
8-10 dakika içerisinde boşaltılması öngörül-
müştür. 
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Alaattin NALCIOĞLU

Şehir Yazarları
Ankara’da

Türkiye Yazarlar Birliği bir ilki başlatarak 1. 
Uluslararası Şehir Yazarları Kongresini 5-7 Ka-
sım 2010 tarihinde Ankara’da açtılar. Türkiye 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak onlar-
ca kent, şehircilik ve mimarlık sempozyumları, 
panelleri ve Türk Dünyası Mimarlık ve Şehirci-
lik Kurultaylarını icra ettiler.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin bu kongresi Birliği-

miz tarafından ilgiyle takip edilmiş birliğimiz 
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Karaman Be-
lediye Başkanı Doç. Dr. Kâmil Uğurlu “Şehir ve 
Medeniyet” ve Birliğimiz Dış İlişkileri Koordi-
natörü İbrahim Terzioğlu “Şehirler ve Şehrül-
Eminler” adlı bildirileri büyük ilgi uyandırmıştır.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali Birinci 
açılış konuşmasını yaparken, Cumhurbaşkan-

1. Uluslararası Şehir Yazarları Kongresi



İpek Yolu Medeniyetleri21

lığı Genel Sekreteri Sn. Prof. Dr. Mustafa İsen 
günün anlam ve önemiyle ilgili veciz bir ko-
nuşma yaptılar.

Prof. Dr. Halil İnalcık  “Üç Osmanlı Payitahtı: 
Edirne, Bursa ve İstanbul” başlıklı bildirisinin 
sunarken Türk Tarihine nasıl bakmamız ge-
rektiğini ve özellikle tarihimizi batılı kaynak-
lardan değil kendi kaynaklarımızdan öğren-
memiz gerektiğini vurguladılar.

Birliğimiz Genel Başkanı Dr. İlyas Demirci ve 
Yönetim Kurulu üyeleri kongreyi titizlikle ta-

kip etmiştir. Şehirciliğe bu denli katkı sağlamış 
kırkın üzerinde araştırmacı şehir yazarını ba-
şarıyla bir araya toplayan şehirlerimizin geç-
mişini tanıtırken geleceğini sorgulamışlardır.

Türkiye Yazarlar Birliği yeni Genel Merkezi İç 
İşleri Bakanı Sn. Beşir Atalay tarafından bu 
etkinliklerle beraber açılmış ve yeni merkezin 
salonunda kongreye devam edilmiştir.

Kongre Yürütme Kurulu Başkanı İbrahim Ulvi 
Yavuz’a ve Mehmet Doğan’a Mühendisler Bir-
liği olarak birer şükran plaketi sunulmuştur.
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Süleyman ÇETİNSAYA

Şehirciliğe Büyük Değer Katan Proje
İstanbul Avrupa Konutları

Atakent’in en önemli projelerinden biri olan 
Avrupa Konutları Atakent 3, 14 Ocak’ta Çıra-
ğan Sarayı’nda düzenlenen basın lansmanı-
nın ardından 15 Ocak Cumartesi günü satış-
lara başlıyor. Lanse edildiği ilk günden itiba-
ren yoğun talep gören Atakent 3 projesinin 
lansmanı, Artaş İnşaat İcra Kurulu Başkanı 
Süleyman Çetinsaya’nın ev sahipliğinde, T.C. 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı 
Erdoğan Bayraktar, Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Aziz Yeniay ve yüzlerce davetlinin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi.

Proje detaylarıyla bölgeye büyük değer kata-
cağı belirtilen Avrupa Konutları Atakent 3’ün 

Avrupa Konutları’nda 
üç günde 1000 konut satıldı.
Cuma günü Çırağan 
Sarayında lansmanı yapılan 
2300 konutluk Avrupa 
Konutları Atakent 3, büyük 
ilgiyle karşılandı ve üç günde 
1000 konut satıldı.
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%85’i yeşil alanlara ayrıldı. 2300 konuttan olu-
şan projede 167 odalı bir otel de bulunuyor.
Geniş yeşil alanların yanı sıra 17.000 metreka-
renin suya ayrıldığı projede, havuzlar, gölte-
ler, şelalelerle birlikte düzenlenen peyzaj alanı 
162.000 metrekareye ulaşıyor.

6 yıl önce Atakent’te tamamlanan ilk Avrupa 
Konutları projesinin ardından bugün Avrupa 
Konutları markası altında 6000’i aşkın konut 
inşa edildi ve yeni projelerle birlikte bu sayı 
hızla artıyor.

Merakla beklen Avrupa Konutları Atakent 3 
projesi için Artaş İnşaat İcra Kurulu Başkanı 
Süleyman Çetinsaya şunları söyledi; “Avrupa 
Konutları markası altında inşa edeceğimiz 
Atakent 3, altıncı projemiz. Son 5 yılda 6300 
konutun teslimini gerçekleştirdik Biz yaptı-
ğımız projelerde her zaman tatil koyu kon-
septinde bir yaşam alanı oluşturmayı amaç-
lıyoruz. Bu düşünce ile Atakent 3 projemizde 
162.000 metrekareyi yeşil alanlara ve bunun 
içinde 17.000 metrekareyi de gölet alanlarına 

ayırdık. Atakent 3 projemizde 193.000 m2’de 
2300 konutumuz ve 4 yıldızlı bir otel yer ala-
cak. Avrupa Konutları Atakent 3 projemizle 
7/24 güvenliğimizle, otoparklarımızla, havuz-
larımızla, sosyal tesislerimizle, spor ve çocuk 
oyun alanlarımızla huzurlu bir yaşam alanı 
inşa ediyoruz” dedi.

Çırağan Sarayı’nda yapılan lansmana katı-
lan TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar; “Avrupa 
Konutları Atakent 3 projesi İstanbul’a büyük 
değer katacak bir proje. Böyle başarılı, büyük 
projeler kent kültürünün de gelişiminde bü-
yük rol oynuyorlar” şeklinde konuştu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeni-
ay; “Atakent 3’ün bulunduğu nokta sadece 
2300 konuttun ve otelin buluştuğu bir nok-
tadan ibaret değil, burada bir kent merkezi 
inşa ediliyor. Özellikle Küçükçekmece kent 
merkezinin inşa edildiği merkeze oturtulan 
bu proje bizim için çok değerli. Projenin he-
men yanında iki üniversitemiz olacak bunun 
yanında kardiyoloji hastanesi var ve belediye 
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başkanlığımızı da buraya taşıyacağız. Bura-
sı artık özel bir merkez olmak durumunda. 
Burada yayalaştırılmış 100 dönümün üzerin-
de bir merkezimiz olacak. İnanıyorum ki bu 
projede oturacak insanlar huzur içeresinde 
yasayacakları ve beklentilerinin üstünde bir 
yaşam alanı ile karşılaşacaklardır.

Avrupa Konutları Atakent 3 Proje Özeti

Proje Adı: Avrupa Konutları Atakent 3 
Proje Lokasyonu: Atakent 
Proje Tipi: Konut – Otel 
Konut Sayısı: 2300 Konut – 167 Odalı Otel 
Proje Alanı: 193.500 metrekarelik parsel 
Peyzaja Ayrılan Alan: 162.000 metrekare 
(Bahçeler, Göletler, Havuzlar) 
Ticari Ünite: 16 Mağaza 
Müteahit Firma: Artaş İnşaat 
Yatırımcı Firma: Artaş İnşaat 

Avrupa Konutları Ispartakule 1

İstanbul’un hızla gelişen toplu konut bölgesi 
Ispartakule’de inşası hızla devam eden Avru-
pa Konutları Ispartakule projesinin satışları 
neredeyse tamamlandı.

Büyük ilgi gören proje 35.000 metrekare alan 
üzerinde inşa ediliyor ve %80’i yeşil alana 
ayrılıyor. Açık ve kapalı yüzme havuzu, fit-
ness center, sauna, buhar odası, buhar odası, 
basket ve tenis sahaları, çocuk oyun alanları, 
kreş, gölet ve suyollarının yanı sıra 16 ticari 
ünitesi ile şehir yaşamına ait ne varsa Avru-
pa Konutları Ispartakule projesinde bir araya 
getiriliyor.
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Avrupa Konutları Ispartakule 2

Erken teslim süreleri, %80’leri bulan kazanç 
oranları ile her projesinin büyük ilgi gördüğü 
Avrupa Konutları’nın 330 konutluk Ispartakule 
2 projesi de satışlara ilk başlandığında %40’lık 
kısmını ilk haftada satmıştı.

25.000 metrekare alan üzerine kurulan Avrupa 
Konutları Ispartakule 2’nin %80’i yeşil alana 
ayrıldı. Açık ve kapalı yüzme havuzlarının yanı 
sıra, fitness merkezi, sauna, çocuk oyun alan-
ları, gölet ve su yolları ve sosyal yaşam alarına 
büyük yer verilen proje, “tatil köyü konforun-
da konut projesi” anlayışıyla tasarlandı.

330 daireden oluşan Avrupa Konutları Ispar-
takule 2 projesi, açık ve kapalı otoparkları, 24 
saat özel güvenliği ile huzurlu bir yaşam alanı 
sunuyor.

1+1’den 4+1’e kadar 14 farklı daire seçeneği-
nin bulunduğu Avrupa Konutları Ispartakule 
2 projesinde daireler 73 – 120 ay % 0,78 faiz 
oranı ile satışa sunuluyor.

Avrupa Konutları Atakent 2’de
1+1 daireler 1.300 TL’ye kiracı buluyor...
8 ay erken teslim edilerek Avrupa Konut-
ları markasını tercih edenlerin yüzünü gül-
düren Atakent 2 projesinin sakinleri kısa 
zamanda kazançlı çıktı.

1.108 konutluk Avrupa Konutları Atakent 2 
projesi, 2011 Mart ayı olarak belirtilen teslim 
tarihinden 8 ay önce teslim edildi ve bölgenin 
en değerli projelerinden biri olarak anılan si-
tede yaşam başladı.

Avrupa Konutları Atakent 2 projesi tüm Av-
rupa Konutları projeleri gibi, konut alıcılarına 
büyük karlar kazandırdı.

1+1 dairelerin 1.300 TL’ye varan fiyatlarla ki-
racı bulduğu Avrupa Konutları Atakent 2 pro-
jesinde son daireler özel ödeme seçenekleriy-
le sunuluyor.

Avrupa Konutları Atakent 2’nin komşularla ta-
nışma partisine katılan TOKİ Başkanı Erdoğan 
BAYRAKTAR; “Bu bölge daha önce Halkalı ola-
rak anılır, çok kıymet verilmeyen bir lokasyon 
olarak görülürdü. TOKİ ve Avrupa Konutları 
markasının birlikte yaptıkları projelerle, bu-
gün burada gördüğünüz gibi 5 yıldızlı bir tatil 
köyünü hatırlatan, her türlü konfor ve ayrıca-
lığın düşünüldüğü, İstanbullulara yakışan ya-
şam tarzları üretiliyor. Artık bu bölge Atakent 
olarak anılıyor ve şehrin en gözde mekan-
larını bünyesinde barındıran, kaliteli yaşam 
alanlarının yükseldiği bir semt olarak göz ka-
maştırıyor. Bu projeyi başarıyla, zamanından 
önce bitiren konsorsiyuma ve başta Süleyman 
Çetinsaya’ya teşekkür ediyorum.” dedi.
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TÜRKİYE’NİN EXPO TARİHİ

Türkiye, EXPO‘lara 1851’de Londra’da yapılan 
ilk EXPO’dan beri katılım göstermektedir. Bu 
çerçevede son olarak 1992 Seville, 1998 Liz-
bon, 2000 Hannover, 2005 Aichi (Türkiye ka-
tegorisinde altın madalya almıştır), 2006 Chi-
ang Mai ve son olarak 2008 Zaragoza (Tür-
kiye kategorisinde gümüş madalya almıştır) 
sergilerine iştirak etmiştir.

EXPO’lardaki ülke pavyonları incelendiğinde, 
döneminin sosyopolitik ve kültürel yapısını 
yansıttığı gözlemlenmektedir. Türkiye’de de 
mimarlık tarihinin gündeminde tarihsel süreç 
boyunca çeşitli dönemlerde Doğu / Batı, ge-
leneksel / modern, ulusal / uluslararası, yerel / 

Ali Rıza KOÇ

Yüzyılın Tanıtımı
Shanghai EXPO 2010
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küresel gibi kavram kutuplaşmaları ekseninde 
değişik biçimler alan “ulusal kimlik” arayışları, 
1851 – 2008 yılları arasındaki Türk Pavyonla-
rı üzerinden gözlemlenebilmekte, sergi pav-
yonlarının mimarilerinin yer aldığı dönemin 
yapısını birebir yansıttığı görülmektedir.
Osmanlı Devleti döneminde 17, Cumhuriyet 
döneminde ise 18 EXPO’ya katılım sağlan-
mıştır. Katılımda bulunulan EXPO’lar şöyle sı-
ralanmaktadır:

• 1851- Londra (İngiltere)
• 1862- Londra (İngiltere)
• 1867- Paris (Fransa)
• 1873- Viyana (Avusturya)
• 1876- Philadelphia (ABD)
• 1878- Paris (Fransa)
• 1880- Melburn (Avustralya)
• 1888- Barselona (İspanya)
• 1889- Paris (Fransa)
• 1893- Chicago (ABD)
• 1897- Brüksel (Belçika)
• 1900- Paris (Fransa)

• 1904- Saint Louis (ABD)
• 1905- Liege (Belçika)
• 1906- Milano (İtalya)
• 1910- Brüksel (Belçika)
• 1915- San Francisco (ABD)
• 1935- Brüksel (Belçika)
• 1939- New York (ABD)
• 1949- Stokholm (İsveç)
• 1953- Kudüs 
• 1953- Roma (İtalya)
• 1958-Brüksel (Belçika)
• 1962-Seattle  (ABD)
• 1970-Osaka (Japonya)
• 1984-New Orleans (ABD)
• 1985-Tsukuba (Japonya)
• 1992-Seville (İspanya)
• 1993-Taejon (G.Kore)
• 1998-Lizbon  (Portekiz)
• 2000-Hannover (Almanya)
• 2005-Aichi (Japonya)
• 2006-Chiang Mai (Tayland)
• 2008-Zaragoza (İspanya)
• 2010-Shanghai (Çin Halk Cumhuriyeti)
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YÜZYILIN TANITIM FIRSATI: 
SHANGHAI EXPO 2010

Türkiye Pavyonu, “Yüzyılın Tanıtım 
Arenası”na damgasını vurdu.

Kapladığı devasa alan, bütçesi, katılımcı ve 
ziyaretçi sayısıyla dikkatleri üzerine çek-
meyi başaran Türkiye Pavyonu, “Yüzyılın 
Tanıtım Arenası” haline dönüşen Shang-
hai EXPO 2010’da en çok ziyaret edilenler 
arasında yer aldı. “Daha İyi Şehir, Daha İyi 
Yaşam - Better City, Better Life” başlığı al-
tında düzenlenen EXPO 2010’da Türkiye, 
yaklaşık 246 ülke, şehir ve uluslararası or-
ganizasyonun bulunduğu organizasyonda 
Çatalhöyük ana teması ile temsil edildi. 
Türkiye Pavyonu’nu, resmi açılışın yapıl-
dığı 1 Mayıs ile kapanışın gerçekleştiği 
Ekim ayı sonuna kadar yaklaşık 7.5 milyon 
kişi gezdi. Dev organizasyonun kapanışın-
da Türkiye Pavyonu kendi kategorisinde  
tema geliştirme dalında gümüş madalya 
ile taçlandı.

Rakamlarıyla rekorları kırdı

“Dünyanın kültür, tarih ve eğitim olimpiyatı” 
olarak bilinen ve “Dünya Sergisi” ya da “Dün-
ya Fuarı” olarak da adlandırılan EXPO, “Better 
City, Better Life – Daha İyi Şehir, Daha İyi 
Yaşam” ana teması ile Çin’in Shanghai ken-
tinde 1 Mayıs günü yapılan törenle ziyaret-
çilerine kapılarını açtı. Pekin Olimpiyatları’na 
harcanan toplam bütçenin 2 katı yani 4.5 mil-
yar dolara mal olan ve 560 hektarlık dev bir 
alana kurulan Shanghai EXPO 2010’da, 187 
ülke, 59 şehir ve uluslararası kuruluş, dev or-
ganizasyonda hazırlıklarını ziyaretçilerin be-
ğenisine sundu. 

Shanghai EXPO 2010 ile ilgili yapılan tahmin-
lere göre, sergiyi, 31 Ekim 2010’daki kapanışı-
na kadar yaklaşık 70 milyon kişinin ziyaret et-
mesi bekleniyordu. Ancak Eylül ayının ortala-
rında ulaşılan 52 milyonluk ziyaretçi sayısı, bu 
tahminin üzerine çıkılacağını ortaya koydu. 
Çoğunluğunu Çinliler’in oluşturduğu ziyaretçi 
profili içinde; birçok ülkenin cumhurbaşkanı, 
başkanı, başbakanları ve diğer üst düzey yö-
neticileri ile birlikte işadamları da yer aldı.
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Sadece kapladığı alan, bütçesi, katılımcı ülke 
kuruluş ve ziyaretçi sayılarına bakıldığında 
bile; Shanghai EXPO 2010, 159 yıllık EXPO 
tarihindeki tüm rekorları, büyük bir farkla kır-
dı. Tüm bu özellikleri Shanghai EXPO 2010’u, 
“Yüzyılın tanıtım fırsatı” olarak ortaya çıkardı. 

Böyle uluslararası büyük bir organizasyonu ya-
parken hem zamanlı olarak 24-27 Mayıs 2010 
tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da 
Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin ön-
cülüğünde gerçekleştirilen 28 ülke temsilcileri-
nin katıldığı ve tarihin en kapsamlı ve en geniş 
toplantısı mahiyetindeki Türk Dünyası Mimarlık 
ve Şehircilik Kurultayı organizasyonunu Expo 
ekibi Ark Grup olarak başarı ile tamamlayabil-
me onurunu da yaşamış olmaktan mutluluk 
duymaktayım.
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Anadolu coğrafyasının giriş kapısı konumun-
da dağlık arazide tabiat şartlarına uygunluğu, 
askerî ve ticarî önemi nedeniyle tarih boyunca 
yoğun bir yerleşmeye sahip olan Kars şehri, 
askerî bir kale olarak 1750 metre yüksekliğin-
deki plato üzerine kurulu geçidi bekleyen bir 
şehir konumundadır.

Urartular Döneminde (M.Ö. 860-665) “Diave-
hi Ülkesi” ya da “Akhuryan Ülkesi” olarak ad-
landırılan bölge, Aras Nehri’nden Çıldır’a ka-
dar uzanmakta ve Ani’yi de içine alan Arpaçay 
Nehri’nin havzasındadır.

Geçidi Bekleyen Şehir
Kars / Ani 

Ahmet ARSLAN

Anadolu’nun fethinin başlangıç 
noktalarından biri olan Ani 1064’de 
Sultan Alparslan tarafından 
fethedilir. Büyük Katedraldeki haç 
indirilir, camiye çevrilen kilisede 
Sultan Alparslan ilk cuma namazını 
ordusuyla kılmıştır. Tarihe Fethiye 
Camii olarak geçen bu eser bugün 
harap durumdadır ve bizlerin 
ilgisini beklemektedir.
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M.Ö. 860’tan itibaren Urartu hâkimiyetinde 
uzun süre kalmış olan şehir, M.Ö. 665 yılında 
bir Türk Kavimi olan İskitlerin eline geçmiştir. 
M.Ö. 549-330 yılları arasında Pers İmparator-
luğu hâkimiyeti altında bulunan bölge, İmpa-
rator Darius tarafından zapt edilmiştir. 

M.Ö. 331 yılında, Büyük İskender’in Asya  se-
feri sırasında Pers İmparatoru III.Darius’u yen-
mesiyle bölge Makedonya İmparatorluğu’na 
dahil olmuştur. 

M.Ö. 189 yılında bölgede değişik küçük ka-
vimler Derebeyliği halinde hüküm sürmüş. 
Daha sonra İran’da hâkim olan Partlar ile 
Romalılar arasında savaş alanına dönmüştür. 
M.Ö. 2. yüzyıldan 53 yılına kadar bölge ya-
bancı valilerce yönetilmiş, bu yıldan itibaren 
de Arsasid/Arşaguni Hanedanlığı bölgeye 
hâkim olmuştur. M.S. 226 yılında Part İmpa-
ratorluğu son bulmuş, Sasani İmparatorluğu 

bölgeyi hâkimiyeti altına almıştır. Sasanilerin 
egemenliği sırasında Kars toprakları “Ararat 
Eyaleti” adı altında yaklaşık 200 yıl İranlıların 
egemenliğinde kalmıştır.

Bizans ve Sasaniler arasındaki savaşlarda harap 
olan bölgede M.S. 640 yılından itibaren Arap 
akınları başlamıştır. Pers İmparatorluğu’nun 
652 yılında yıkılmasında sonra, 661-750 tarih-
leri arasında bölgeye Emeviler, 750 yılından 
itibaren Abbasiler hâkim olmuştur. Abbasi 
Halifesi Harun al-Raşid (786-809) zamanında, 
Yukarı Aras Nehri, Kars Çayı ile Arpaçay boy-
ları Dvin Emirliği’ne; Kura Irmağı boyu ile bir-
likte, Ardahan, Göle, Posof ve Çıldır bölgeleri 
Tiflis Emirliği’ne; Pasinler ile Karasu boyları 
da Erzurum (Karin/Kalıkala) Emirliği’ne bağ-
lanmıştır. Bu düzenleme 949 yılında Erzurum 
bölgesinin Bizanslıların eline geçmesine ka-
dar sürmüştür.
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1040 yılında Bizanslılar araziyi kesin olarak im-
paratorluk topraklarına katmıştır. 1045 yılında 
Bizans İmparatorluğu tarafından Ani Bagratlı-
ları Beyliği’ne son verilmiştir. Kral Gagik Abas, 
Kapadokya’da Tzanmantos’a yerleşmiştir. 
1054-1055 arası, Selçuklular Kars’a saldırarak 
tahrip etmiş, ancak kalesine dokunmamıştır.

1064 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Al-
parslan komutasındaki Selçuklu ordusu, Bi-
zans yönetiminde bulunan ve kaynaklarda 
asla zapt edilemez denilen Ani’yi kuşatmış-
tır. Bizans İmparatorluğu’na bağlı generaller 
Bagrat ve Krikor tarafından savunulan şehir, 
sultanın başarılı savaş taktiğiyle Selçuklular 
tarafından ele geçirilmiştir.

Sultan Alparslan Ani’yi, Dvin Emiri Şeddadlı 
Ebu’l Esvar’a bırakmış, Esvar yaşlı olduğu için 
oğlu Manuçehr Bey Selçuklulara bağlı olarak 
Ani’yi yönetmiştir. Böylece Ani’de Selçuklulara 

bağlı olarak Şeddadlı yönetimi kurulmuştur.
Şeddadlı Beyi Manuçehr (1064-1110), Ani’nin 
yıkılan surları ve yapılarını onartmış, saray, 
cami, kervansaray ve suyolları gibi yeni ya-
pılar inşa ettirmiştir. Böylece şehir eski can-
lı ticarî hayatına kavuşmuş, hem Müslüman 
hem de Hıristiyanların rahat yaşadıkları bir 
kent olmuştur.

Türklerin Bizanslıları Malazgirt’te yenmesin-
den sonra bölgedeki Bizans İmparatorluğu’na 
hizmet eden Ermeni aristokratlar batıya göç 
etmiştir. Sivas’tan Antakya’ya kadar olan böl-
geye yerleşen Ermeniler, zamanla Kilikya’ya 
yayılmaya başlamıştır.

1072 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın 
ölümünden sonra başa oğlu Melikşah (1072-
1092) geçmiştir. Bu dönemde, Kars’ın bulun-
duğu bölge, Bizans İmparatorluğu’na bağlı 
olan Gürcüler tarafından 1079-1080 yılları ara-
sında yeniden denetim altına alınmıştır. 1080 
yılında, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın 
Emir Ahmet komutasında bölgeye gönderdi-
ği orduya Gence, Dvin ve Ani’deki Şeddadlı 
emirleri de katılmış ve bölge yeniden Selçuk-
luların eline geçmiştir. 

1092 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın 
ölümünden sonra çocukları arasında çıkan 
taht kavgaları ve toprak hâkimiyeti edinme 
çabasından Ani de nasibini almış, bölgede 
huzursuz bir süreç başlamıştır. 

Şeddadlı Beyi Fadlun’un 1131 yılında öl-
mesinin ardından beyliğin başına sırasıyla 
Khoşçehr (1131), Mahmud (1131), Fahret-
tin Şeddad (1131-1155) ve II. Fadlun (1155-
1161) geçmiştir. 1161 yılında Ani’ye tekrar 
Gürcüler hâkim olmuştur.   1164 yılında Ani, 
Selçuklulara bağlı Atabek İldeniz’in baskıları 
sonucunda Gürcüler tarafından boşaltılmış-
tır. Atabek İldeniz Ani’yi II. Fadlun’un kardeşi 
Şeddadlı Şahinşah’a (1164-1200) teslim et-
miştir. Şahinşah’ın Ani’de harap olan binaları 
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yenileme gayreti ona Ebu’l-Muammeran un-
vanını kazandırmıştır.  1199/1200 yılında Gür-
cü Kraliçesi Tamara (1184-1212) tarafından 
şehrin ele geçirilmesiyle Ani Şeddadlı Beyliği 
son bulmuştur.

Kars ve Ani çevresi, 1239-1358 yılları arasında 
Moğolların eline geçmiştir.  Ani Şehri, 1319 
yılında meydana gelen şiddetli depremle bir 
kez daha harap olmuştur. Bölgeye 1358-1380 
arasında İlhanlılar/Celayirliler, 1380-1386 yıl-
ları arasında Karakoyunlular hâkim olmuştur.  
Bölge, 1386 yılında Timur tarafından zapt 
edilmiştir. Ani, Timurlular zamanında valilik 
merkezi olmuştur. Bölge, 1406-1467 yılları 
arasında Karakoyunluların, 1467-1534 yılları 
arasında Akkoyunluların yönetimine geçmiş-
tir.  Akkoyunlular Döneminde savaş alanına 
dönen bölgede, pek çok şehir gibi Kars ve 
Ani de harap olmuştur. Bölge, 1534 yılında 
Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi sı-
rasında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına 
katılmıştır.

Ani, 1605 yılında meydana gelen 8 şiddetin-
deki depremden sonra artık oturulamayacak 
hâle gelmiş ve tamamen terk edilmiştir.

1877 yılında başlayan Osmanlı-Rus Savaşı 
(93 Harbi), Osmanlı İmparatorluğu’nun ye-
nilgisiyle sonuçlanmış, 3 Mart 1878 yılında 
Ruslarla Ayastefanos Antlaşması imzalanarak 
Kars, Batum ve Ardahan onlara bırakılmıştır. 
1917 yılında Çarlık Rusyası dağılınca 3 Mart 
1918 yılında Ruslarla imzalanan Brest-Litowsk 
Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum tekrar 
Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ancak 1918 
yılında Osmanlı topraklarının İtilaf Devletleri 
tarafından istilâsı sırasında, Kars, Ardahan ve 
Batum’u, 1921 yılına kadar Ermeniler ve Gür-
cüler kontrolleri altında tutmuşlardır. Ruslarla 
16 Mart 1921’de Moskova’da, 13 Ekim 1921’de 
Kars’ta yapılan antlaşmalarla, Türkiye-Rusya 
sınırı çizilmiş, Kars ve çevresi Türkiye Cumhu-
riyeti topraklarına katılmıştır.
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2010 yılı Mayıs ayının en parlak günlerinden 
birindeyiz. Gece delicesine yağan yağmurun 
ardından pırıl pırıl bir havada Erzurum Hava-
alanı indik. Atatürk Üniversitesi Öğretim Gö-
revlilerinden değerli dostumuz Doç. Dr. Cen-
giz Alyılmaz bizleri karşıladı. 

Bu toprakların sevdalısı milyonlar vardır. Ama 
bunların içinde bir kara sevdalı vardı; Dr. İlyas 
Demirci. Her yapıya, her taşa, her ağaca, her 
kuşa başka bir sevda ile bakıyordu. Havaala-
nı yapılmadan önce bu araziler Erzurum’un 
meşhur sazlığıydı.

Bin bir türlü kuş barındırırdı içinde. Erzurum 
türkülerinde huma kuşu olarak bilinen efsa-
ne kuştan tutunda birçok kuş adının geçme-

İbrahim TERZİOĞLU

Bu Coğrafyadaki Bizler Karabakır Köyü Ağuiçen Türbesi

Tercan Mamahatun Türbesi
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sinsinin sebebi hikmeti bu sazlık olsa gerek. 
Geçidi bekleyen bu şehrin belki de en büyük 
güzelliği idi bu sazlık. 

İpek Yolunun Tebriz-Trabzon bağlantısının en 
önemli Pazar yeri Erzurum’du. Eski İpek Yo-
lunun köprülerini bizlere anlatan hocamızın 
yüreğinden çıkan ahlar içimizi titretiyordu.
Şehirde bir tur attık. 

Hasankale’de bir semaver çayı müddetince 
ilçenin aksakallıları ile sohbet ettik. Bingöl 
Dağlarından çıkıp bu şirin tarihi kasabanın 
yanı başından geçen Aras Nehri üzerinde 709 
yıllık, Çoban Dede Köprüsünü ziyaret ettik. 
Arasın serin suları yüreğimizdeki sevdanın 
ateşini alıp Hazar’a taşırken biz Erzincan yo-
luna düştük.

Tercan’da Saltuklu Hanedanını uzun süre yö-
neten Mama Hatun’un türbesini gezerken 
Orhun harflerinden oluşan damgaları ho-
camız bize gösterince dehşete kapıldık. Bu 
muhteşem eserden bu ülkede kaç kişinin ha-
beri var merak ediyorum. Bin yıla adım atan 
bu eserleri neden bilmek istemiyoruz doğru-
su anlamış değilim. 

Erzincan Tunceli yol ayrımına geldik. Bir saat 
sonra kendimizi doğa cenneti diyebileceği-
miz Pülümür vadisinde bulduk. Yeşilin bin bir 
rengi rengârenk çiçek tarlaları arasında kuş 
seslerinden oluşan muhteşem konseri dinli-
yorduk.

Ekip olarak belki de dünyanın o an en bahtlı 
insanlarıydık. Vadi boyunca durup şelaleler-
den köpüklü sular içtik. Tunceli girişinde ne-
fis bir balık ziyafetinden sonra Pertek yoluna 
düştük. Selçuklulardan kalan Pertek Kalesi 
baraj gölü içinde adeta bir anıt gibi bizi karşı-
ladı. Pertek çıkışında bölgede yeni camilerden 
farklı bir ustanın elinin değdiğini belli eden 
bir cami gördük. Caminin taşlarının numara-
landırıldığını görünce öğrendik ki baraj yapı-
mında baraj gölü içinde kalan camii, Türkmen 
Beylerinden Pir Hüseyin oğlu, Rüstem Oğlu 
Sungurbey tarafından 1577 yılında yaptırıl-
mıştır. Bu eser Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi Restorasyon Bölümü tarafından taşına-
rak yeniden hayat bulmuştur. Üniversitenin 
bu çalışması Anadolu’nun bu ücra köşesinde 
göğsümüzü kabarttı.

Hozat’a vardık. Medeni ve insan sevgisi ile 
dolu Hozat halkı sanki yakın akrabamız sı-

Erzurum Çobandede Köprüsü
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caklığında ilgi gösterdi. Kaymakamımız Sn. 
Fatih Demir’le Derviş Cemal ve diğer civar 
köyleri gezdik. Hocamız Cengiz Bey hayatı-
nın uzun bir dönemini Orta Asya’da Moğo-
listan, Kazakistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan 
ve Çin’deki petroglifleri ve yazıları incelemiş. 
Dünyada Orhun yazıtları başta olmak üzere 
Altın Adam Kurganı’nı en iyi inceleyen eserle-
ri bizlere kazandırmıştır. 

Derviş Cemal’in mezarlığına gittik. Hocamızın 
heyecandan eli ayağı titredi. Sevinçten uçu-
yor, mezar taşlarını bir taraftan anlatıyor bir 
taraftan da fotoğraflarını çekiyordu. Burada-
ki koç, at ve dağ keçisi heykellerinin aynısını 
Orta-Asya’da kaydettiklerini ifade etti. 

Bu kadar uzak coğrafyalarda dağ keçisi bu-
gün hala kutsal addedilerek öldürülmüyordu. 
Heykelleri, parkları ve evlerin bahçelerini süs-
lüyordu. Orhun harfli damgaları tek tek bizle-
re tanıttı.

Aralık ayında tekrar Hozat’a gittiğimde 2500 
m. yükseklikte Munzur Dağları’nda ki Sarı Sal-
tuk Türbesini karlı bir havada Ali Boğazından 
geçerek ziyaret ettik. Balkanlar başta olmak 
üzere yedi yerde mübareğin kabri ve makamı 
bulunmakta. Karabakır Köyüne gittiğimizde 
Ağu İçen Türbesini ziyaret ettik. Diyarbakır 
Sultanlarından birisi bu veli âlim insanları or-

Tunceli Pertek Kalesi

Tunceli / Hozat

Hozat Derviş Cemal Köyü Mezarlığı
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tadan kaldırmak için bir ziyafet verir ve bun-
ların yiyeceklerine ağu katar. Bu mübarek zat 
on iki imam soyundandır herkes zehirlenir bu 
ise zehirden etkilenmez zehir parmaklarından 
süzülür çıkar işte bugün insanlarımızın say-
gıyla el açıp dua ettiği bu büyük veli içinde 
bulunduğu köylülerle sanki dün toprağa def-
nedilmiş gibi taptaze ve dipdiri yaşıyor. 

Barış gönüllüsü ve kıblemiz insan diyen bu 
canları görüp bu anı bir fotoğraf karesinde 
ölümsüzleştirdiğimiz için kendimizi çok mut-
lu sayıyorum.

Kendi kendime düşündüm. Bin yıldır neşede, 
tasada bir olduğumuz, bayramları, kınaları, 
düğünleri, cenazeleri aynı ritüellerle yaptı-
ğımız bu insanlar biz değil de nedir? Bence 
kullandıkları ana dilleri analarının ak sütü gibi 
onlara helal olsun. Onlar bizden daha bizdir-
ler. Vesselam… 

Pertek Sungurbey CamiiTunceli  Pülümür Vadisi

Tunceli  Sarı Saltuk Türbesi
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Hoca Ahmet Yesevi
Türbesi

Prof. Dr. Şakir İBRAYEV
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Kazakistan topraklarında bulunan Türkis-
tan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi türbesi; 
Ortaçağ mimari sanatının ilerlemiş anıtı, 
çok parlak binası, kutsal münacat yeridir. 
Bu türbe, XII. asırda yaşayan tüm doğu ül-
kelerinde meşhur dahi, felsefi şair, sûfizm 
bilimi öncüsü Ahmet Yesevi’nin mezarının 
olduğu yerde ulu komutan, meşhur Emir 
Timur tarafından yaptırılmıştır.

Emir Timur’un Emri

Göçebe Türk Moğol soy-kabileleri ve yer-
leşik olmaya erken adapte olan Türk halkla-
rının kültürü, hayatı ve yaşamı kesişen, kaç 
asırdan beri uçsuz bucaksız bölgenin ruhani 
başkenti olmakta olan dünkü Yessi, bugün-
kü Türkistan şehrinin sadece Kazak için değil, 
tüm Türk milletlerinin tarihinde yeri ayrıdır. 
Bu bölgede yedi bin yıl önce Eskiçağ adam-
ları taştan, demirden desenli ürünler yapıp, 
kendi yaşamlarında onları süs olarak kullan-
mıştır. Karadağ’dan Arıs’a kadar Kara mağara 
nehrinin boyundaki Eskiçağ insanlarının yer-
leşim yerlerinden bulunan eşyaları buna kanıt 
olarak gösterebiliriz. Damarı derinden, tarihi 
asırlar kapuzundan sır çeken eski Türkistan 
şehrinin derecesini büyüten, diğer bölgelere 
göre derecesini daha büyük yapan tek şey; 
Yaradan’ın buraya Hoca Ahmet Yesev’i gibi 
bilim adamını hediye etmesidir.

Yesevi gibi bilim adamına böyle bir çirkin 
ve eskimiş kabrin uygun olmadığını anlayan 
Emir Timur anıt kabri yeniden inşa etmeye 
hemen emir vermiştir. Bu topraklarda gelecek 
mimar anıtının genel boyutları, genel planı, 
ebatları ve yapısı, odaların hizmeti ve yerle-
şimi, süslenmesi ve işin tamamlanması süresi 
belirlenmiştir. İnşaatı yöneten Ubaydulla Sa-
dır büyük çabayla, eseri tamamlamaya çalış-
mıştır. Bilim adamlarının söylediklerine göre, 
anıt kabir işi tamamıyla bitmemiş gibi Hoca 
Ahmet Yesevi’nin bilinmeyen sırları da devam 
etmektedir. Binayı yapan usta Abdil Ukap altı 
yüzlü kerpiçe kendi adını özel aletlerle bezek 

şeklinde ters yazdığını herkes bilmiyor. Etra-
fındaki süs-bezeklerden farkıyok bu bezek, 
fakat anıt kabire düşen ışıklar belli bir sevi-
yeden yansıyarak, ona ayna yaklaştırırsa Ab-
dil Uakap ismini okumaya imkân sağlayacak. 
Böyle bir bilime anlaşılmayan netliği, sırrı usta 
ne için gizlemiştir? O mükemmel neticeye na-
sıl ulaşmıştır?

XIV. asır sonunda büyük bina, bu ülkede bun-
dan önce olmayan mükemmel mimari anıt 
inşa edilip, tamamlandıktan sonra Emir Timur 
Haziret Sultan vakfiyesini yazdırır, ona kendi-
si özel imza atarak tasdikler. Bize ulaşan Emir 
Timur’un “Kolhatında” (Elyazısında) “bu mü-
nacat yeri hiçbir zaman, ne gibi durum olursa 
da satılmayacak, özel mülkiyete devredilmez, 
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beyle kapatılmıştır. Yani planlama kararlarına 
uygundur. Kazanlık duvarlarının tepe uçları 
aşağıya inen kat kat stalaktitler yüksekliği 39 
metrelik beyaz kubbeye oldukça güzellik, çok 
yükseklik veriyor. Salonun tam ortasında ef-
saneye göre Türkistan şehrinden 25 kilometre 
yerdeki Karnak köyünde yedi metal alışımın-
dan oluşan büyük tay kazan bulunmuştur.

Binanın giriş avlu kapısı karşısında dört yan-
da (Kazanlık ve kabirhanadan sonra) Ahmet 
Yesevi’nin mezarı yerleşmiştir. Bu dörtgen 
(7,5 x 7,5 m.), duvarlarında derin olmayan 
olukları vardır. Ortasında beyaz yeşil çinilerle 
(3,25x1,2x2,2) kaplanmış yüksek bodrum me-
zarı durmaktadır. Vaktinde bu yere hiç kim-
senin girmesine izin verilmemekteydi. Sadece 
Kabırhana giriş duvarında kuran okumasına 
müsaade edilirdi. Cami binası inşaatı, süsle-
meleri çok çekicidir. Plandaki şekli dörtgen 
(6.4x9.4 m) ışık giren gözleri bol kubbeden 

geçici veya tamamen birisine devredilmez” 
diye uyarı yapılmıştır. Bina nesilden nesile mi-
ras olarak kalacak diye gösterilmiştir. Binanın 
giriş kapısının iç alnında şu ana kadar korun-
muş yazıdan bu sözleri okuyabilirsiniz. “Bu 
evliya mahal Allah-u Teâlâ’nın nuru yağan Pa-
dişah Emir Timur uzak görüşlünün emri üze-
rine yapılmıştır. Allah-u Teâlâ onun emrinin 
asırlarca sürmesine nasip kılsın!”.

Odaların iç tavanı ve küçük kubbelerinden 
tüm bölümleri dörtgen şeklinde, kaliteli şekil-
de pişirilerek 25x25x5 cm ve 26x26x6 cm top-
raktan (çömlekten) örülmüştür. Çok özenle 
yapılan yapı, binanın genel şemasının netliği, 
inşaat malzemeleri ve işlerinin kalitesi binanın 
asırlar boyunca sağlam durmasını sağlamıştır. 
Timur çağının mimarlık sanatına uygun anıt 
geometrik bitki şeklinde süs bezeklerle ve 
yazı resimlerle süslenmiştir. Dönemin gelişen 
çağıyla farklı olarak göze çarpan el sanatı o 
zamandaki mimar inşaatçıların zevkinin yük-
sek derecede olduğunu belirtmiştir.

Sol duvarın uyum sağlayan tarafları güzel el 
sanatlarıyla süslenerek, boyası doyurulmuş 
bitki örnekleriyle süslenmiş altı kaburgalı de-
senli çinilerle kaplanmıştır. Yan alanları (batı 
ve doğu) çeşitli pişirilmiş süslü çömlekler-
le kaplanmıştır. Mavi sırlı tuğlalarla örülmüş 
geometrik süsler (girih) çok açık, boya rengi 
uyumu çevredeki nazik çizgilerle sıçratılma-
dan tüm kompozisyona uyum sağlıyor. Du-
varların alt tarafı beş kaburgalı çömlek sırlı 
tuğlalarla örülmüş, yıldız şeklinde süslerle 
bezendirilmiştir. Anıtı yapan ustalar kendileri 
araştıran mimari ve inşaat kararlarıyla kubbe-
nin içini mukarnaslarla duvar süsleriyle uyu-
mu sağlamıştır.

Binanın genel orta salonu olan kazanlığın 
çevresinde yapılan çeşitli amaçlı birkaç oda-
lardan oluşur. Bu  Ahmet Yesevi mezarı ye-
mekhane çalışanları odası. O çapı 18,2 metre-
ye yakın küre şeklinde koni şekilli yüksek kub-
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oluşmaktadır. Caminin iç dizaynı de özel 
arayıştan doğmuştur. Geniş kollu, sivri uçlu 
kollarla birleşmiş, granüllü stalaktitterle ka-
patılmış, altı uçlu süslerle geometrik netlikte 
örülmüştür. 

Caminin mihrabı yeşil renk ağırlıklı çinilerle 
süslenmiştir. Burada dikdörtgen ve sivri kol-
lar mavi rengindeki yazılar çeşitli renkte bitki 
süsleriyle birleşmektedir. Altın renkli boyala-
rın ip şeklinde girdabı görünmektedir.

İşte, böyle süs ağırlığı ve araştırarak çalışma-
nın o mimarlıkla uyumu yine Timur çağının 
bir özelliğidir. Büyük ve Küçük Aksaray diye 
ismine uygun iki salondan oluşuyor. Kütüp-
hane, kuyuhane, ve diğer odalar iki katlı ola-
rak yapılmış, kendi aralarında merdivenlerle 
birleşmektedir. XVI.XVIII asırlarda, Türkistan 
şehri Büyü cuz, Orta Cuz hanları merkezine 
oluşan vakitte, bu Aksaray hanı sarayı olarak 
kullanılmıştır.

Kütüphane, küçük Aksaray gibi kazanlığın iki 
yanında, yani batı bölümünde yerleşmiştir. 
Kuyuhane ve yemekhane giriş kapısı iki tara-
fındadır.

Ahmet Yesevi anıtkabir-camisi oldukça mü-
kemmel el sanatları eserlerinin bir deposu 
gibidir. Mesela, kazanlar, kandiller, meşaleler, 
büyük bayrak, altın gümüşle işlenmiş, ahşap 
bezekle süsleniş büyük küçük kapıları da söy-
leyebiliriz.

Tay Kazan – birlik ve misafirperverliğin sem-
bolüdür. Onun çapı – 2,4 metre, ağırlığı – iki 
tondur. Kazanın eninin büyük olması eski Türk 
halklarının dini inancına bağlıdır – kazan ağzı 
ayakta duran kişinin çenesi dengesinde olmalı 
diye kavramdan dolayı meydana gelmiştir.

Tay kazan üst ağzındaki üç sıralı kemerli süs-
ler çeşitli bitki şeklinde bezeklerle süslenmiş 
ve eski arap yazılarıyla yazılmıştır. Birinci sıra-
daki yazılarda Ahmet Yesevi anıtı için su ku-
yulacak kazan olarak Timur’un hediye ettiği 
bahsediliyorsa da, orta sırada “Gönlün üstün 
olsun” ve “1399 yılı” Tebrizli usta Abdu-l Aziz 
ibn Şarafuddinin yaptığı hakkında yazılmış-
tır. Alt kemerde ise “Allahu Ekber” yazısı var. 
Kazan kulakları lotus havuzu şeklinde çıkıntılı 
bükük olarak tamamlanmıştır. 1934 yılından 
itibaren bu Tay Kazan Leningrad şehrindeki 
(şu anda Sankt Petersburg, Rusya) devlet Er-
mitaj Müzesinde sergilenmekteydi. Şu anda 
Kazak Hükümeti’nin çalışmalarıyla Kazan asıl 
yerine kondurulmuştur.

Yine Timur’un hediyesi meşalenin güzel bi-
çimi, bitki şeklinde nazik bezeklerinin zarif 
uyumu, altın gümüş kaplanmış yazılar eşsiz 
eserlerden bir tanesidir. Bu yazılar 1397 yı-
lında İzuddin ibn Tacuddin ustanın yaptığını 
bahsediyor. Oldukça üstün bilgiyle nazik sa-
natsal üslupla meydana gelen binanın tüm 
kapıları, özellikle kazanlık ve kabırhana kapı-
ları, en seçkin ağaçlardan seçilmiş ve fil dişiyle 
süslenmiştir.
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Dr. Kâmil UĞURLU Asya’nın en batısında ve Türkiye’nin ortasın-
da nüfusu 150 bin olan, fakat nüfusundan 
çok daha fazla değerler taşıyan bir il vardır. 
Bu ilin adı Karaman’dır. 4500 yıllık bir geçmişe 
sahiptir. Türk tarihinin her döneminde izi olan 
“ Karaman, Dünya tarihinin gidişatını etki-
lemiştir “ demek, abartılı bir değerlendirme 
olmaz.

Bu şehrin kader çizgisi Karaman’ı daima uç-
larda yaşamaya alıp götürmüştür. Bundan 733 
yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey önemli 
bir fermanla Türkçeyi, Türk dilini Türk Devle-

Türk Dili Konuşan Ülkeler
Daimi Dil ve Kültür Başkenti Karaman
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tinin resmi dili olarak ilan eyledi. Bu ferman 
Türk topluluklarının tarih içindeki seyrinin de-
ğiştirdi. Bu değişiklik Türklerin etki alanlarını 
kapsadı ve dünya tarihinin kültür şubesi geniş 
ölçüde değişikliğe uğradı.

Bugün yeryüzünde yaşayan 250 milyonu aş-
kın insanın birbirlerini anlayıp gönüllerinde 
güzellikler açması bu fermanla ve Mehmet 
Bey’le mümkün olmuştur. Osmanlı Devlet’i 
Âlisi’nin cihanşümul dış siyasetleri gereği 
dünyanın dört bir yanına uç beyi ve medeni-
yet elçisi olarak sevk ettiği millet, yine Kara-
man Beyliği’nin sabırlı ve kararlı insanlarıdır. 
Bu dağılma, gerek Türklük bilinci, kültürü, mi-
marlığı gerekse İslâmiyet’in dünya coğrafya-
larına yayılmasına ve parlak sonuçlara sebep 
teşkil etmiştir.

Karaman, geçtiğimiz yıl TÜRKSOY ( Türk Soy-

lu Ülkeler Ortak Kültür Yönetimi ) tarafından 
“Türk Dünyası Daimi Kültür Başkenti “ olarak 
ilân edilmiştir. TÜRKSOY’un Genel Sekreteri 
olan Prof. Dr. Düsen Kaseniov ve Türkiye Mi-
marlar ve Mühendisler Birliği Genel Başkanı 
Dr. İlyas Demirci, baştan itibaren samimi ola-
rak inandıkları bu konuyu dünyanın günde-
mine getirmiş ve bu başarıyı göstermişlerdir. 
Onların sây ve gayretleriyle kent, bu kutsal 
unvanı taşıyabildiği sürece böyle anılacaktır. 
Karaman bu sorumluluğu taşıyabilecek güç-
tedir ve bunun gereği olarak kendini tanzim 
etmiştir. Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik 
Kurultayının yürütme kurulu üyesidir. Ayrıca 
Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin Başkanlık 
Divanındadır. Bunlar önemli göstergelerdir.

Bu yıl içinde dünya, dünyada ilk defa olduğu-
na inandığımız “Uluslararası Türkçe Müzesi 
ve Kütüphanesi”nin Karaman’da açılışına şa-
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hit olacaktır. Yeryüzünde Türkçe ile ilgili asıl 
ve tıpkı basım bütün eserlerin bulunacağı bu 
danışma-haberleşme merkezi önemli bir gö-
revi yerine getirecektir.
    
Karaman’daki 13. yy. da Selçuklu Sultanları-
nın yapıları, çok defa uzaktan gelen mimar 
ve ustalarla gezici taşçı usta ve işçileri tara-
fından meydana getirilmiştir. Bu ustalar 14. 
yy. da, yani Karaman’lılar döneminde yerle-
şik duruma geçtiler. Harabelerin civarında 
bol miktarda bulunan artık yapı unsurlarının 
birçok şekillerini kendi binalarındaki silme ve 
konsollar için örnek aldılar ve yine antik de-
virden kalma mermer malzemeyi yapılarında 
kullandılar. Onların süsleme unsurlarını tetkik 
ettiler ve hiçbir komplekse kapılmadan bun-
ları uyguladılar.

Böylece Anadolu’da Karaman’lılar devrinde 
bilinçli bir reaksiyon doğdu ve o zamana ka-
dar süren Türk yapı geleneği değişti. Daha 

önceki preislâmik antik ve Bizans devri mal-
zeme ve şekil dünyasına bir kayış başladı.

Bu, sanat tarihinde sık görülmeyen Röne-
sanslardan biri ve etkisi zamanımıza kadar 
devam eden, 15. ve 16. yy. büyük İtalyan 
Rönesans’ıyla zaman ve mekân paralellik-
leri gösteren bir durumdur ve fevkalâde 
önemlidir.

Selçuklu mimarisi sanat kudretini süslemede 
aramış ve orada bulmuştur.1 Portal cephele-
rinde yaratılan hârikalar, dünya sanatına yeni-
likler sunmuştur.

14. yy. gelindiğinde bu gelişme, mekân or-
ganizasyonlarında da başlamış ve Osmanlı 
Mimarlığının dünyayı hayran bırakan mu-
azzam mekânlı yapıları uygulama sürecine 
girmiştir. Bu tarihi gelişme Türk mimarlı-
ğında Karamanlılar devrinde olmuştur.
Bu tespit önemlidir.
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Karaman yeni dönemde, bilimsel olarak yeni-
den tasarlanmaya başlanmıştır. Yeni tasarımın 
hareket noktasını sahip olduğu tarihi değer-
ler teşkil etmektedir. En eski mahallelerden 
üç tanesi eski dokuyu devam ettirmek üzere 
planlanmakta ve tarihi kentin bütün kokula-
rını taşıması istenmektedir. Planlama başla-
tılmıştır. 

Türk Dünyasının daimi kültür başkenti 
olmak ciddi sorumluluklar gerektiren bir 
konudur. Şu anda Karaman’da, bunun bilin-
cinde olan bir yönetim vardır. Karaman’ı ge-
lecek yıllara taşırken, sahibi olduğu mimarlık 
değerlerini, değerli bir yüzüğün taşlarını ko-
rur gibi koruyacaktır.

1 Prof. Dr. Oktay Aslanapa. Karaman Devri Sanatı İstanbul 

1950

“Bugünden Sonra Divanda, Dergâhta, Bargâhta, 
Mecliste ve Meydanda Türkçeden Başka Dil 
Kullanılmayacaktır.”

Karamanoğlu Mehmet Bey
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Tarih de çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Meh-
met Han’ın hayat görüşü “İnsanlar fani hizmetler 
bakidir.”  sözü ile vücut bulmuştur. Bizlerde bu bü-
yük ecdadımızı kendimize rehber alarak insanın 
fani ama insana hizmetin baki kalacağı düşünce-
siyle Kahramanmaraş’tan TBMM’ne 23.  dönem 
milletvekili olarak değerli hemşerilerimin yüksek 
teveccühü ve desteği ile katıldım.

Mesleğimin doktor olması sebebiyle “Sağlık Aile 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna” üye olmayı 
bu sayede şehrime ve ülkeme sağlık alanında katkı 
sağlamayı düşündüm. Yine Kahramanmaraş’ımıza 
gelip yerleşerek Kahramanmaraşlılarla bütünleşen 
Arnavut kökenli hemşerilerimizin biz Kahraman-
maraşlılara katmış olduğu kültürel ve ekonomik 
değerleri de göz önüne alarak bu mümtaz insan-
ların ülkesi olan Arnavutlukla bir köprü kurmak 

Dr. Cafer TATLIBAL

Balkanlar’daki Türk İzleri 
Arnavutluk’da “Türkiye Kültür Evi”
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Sn. Murat MERCAN Başkanlığında Arnavutluk Dış 
İlişkiler Komisyon Başkanı Prej ZOGAJ ve Arnavut-
luk Büyükelçisi Sn. Altın KODRA’nın destekleriyle 
yine Arnavutluk’a birçok İş Adamı ve Sanayici ile 
ziyaret edilmiş ülkelerimiz arasında birçok ekono-
mik işbirliği çalışmaları yapılmıştır. Arnavutluk’un 
Başkenti Tiran’da Dostluk Grubu Başkanlığımızın 
organizasyonları ile Türk İş Adamlarının yaptığı 
Hastane, İş merkezi, Otoyol açılışları coşkulu bir 
şekilde Arnavutluk ve Türkiye Kamuoyuna yansıtıl-
mıştır. Zaten var olan kardeşlik ve dostluk bağları-
mızı bu tür çalışmalarla güçlendirerek ecdadımızın 
geçmişte yaptığı gibi insanlığa yapacağımız hiz-
metler atimize en büyük mirasımız olacaktır. Arna-
vutluk ziyaretlerinde karşılıklı görüşmeler sonucunda 
kalıcı kültür köprümüzü kurmak ve yaşatmak düşün-
cesiyle ve Sn. Başbakanımızın direktifleriyle Tiran’da 
büyük bir cami ve “Türkiye Kültür Evi Projesi” için 
şehir meydanında büyük bir arsa tahsisi yapılmış olup 
bahse konu proje inşa edilmeye başlamıştır.

Velhasıl, Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği 
taşıdığı ve sahip olduğu misyonu ve sorumlulu-
ğu gereği sadece vatan satında değil Altaylardan 
Adriyatik Denizine kadar Türk Kültür ve Sanatının 
yaşadığı tüm coğrafyada faaliyetlerine devam et-
tirirken bizlere de büyük heyecan ve güç vermek-
tedir.

Böyle bir camianın Onur Kurulu Üyesi olmak be-
nim için ayrıcalıklı bir gururdur.

amacı ile TBMM Parlamentolar arası Arnavutluk 
Dostluk grubu Başkanlığına Meclisimizin değerli 
üyeleri tarafından seçilip bir dizi çalışmalar baş-
latıp bu çalışmalarımızı halen heyecanla devam 
ettirmekteyim.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği Onur Ku-
rulu Üyesi olarak İpek Yolu Medeniyetleri dergi-
sinde bu çalışmalarımızı Türkiye ve Dünya Kamu-
oyuna duyurmak istiyorum.

Ülkemize ziyarete gelen Arnavutluk Meclis Başka-
nı, Josefina TOPALLI ÇOBA ve beraberindeki he-
yetle Sn. Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL ve Sn. 
Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN makamla-
rında ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette tarihi kardeş-
liğimiz ve ortak kültür değerlerimiz konu edilmiş 
Türk Dilinin lügatını yazan Şemsettin SAMİ, İstiklâl 
şairimiz Mehmet Akif ERSOY ve benzeri değer-
li şahsiyetler anılarak ortak kültür değerlerimizin 
bu dostluk grubu çalışmaları çerçevesinde geliş-
tirmeyi sadece kültürel anlamda değil ekonomik 
anlamda da güçlendirmeyi hedef edinmiş bulun-
maktayız.

Sn. Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL ve Sn. Baş-
bakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın değişik 
zamanlardaki Balkan ve Arnavutluk ziyaretlerine 
Kahramanmaraşlı İş adamlarımız ve Türkiye İhra-
catçılar Meclis Başkanı, Dış Ticaret Müsteşarı da eş-
lik ettiler. Bilahare Dış İşleri Komisyon Başkanımız 
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Taş Mücevher olarak UNUSCO tarafın-
dan Dünya İnsanlık Mirası listesine giren 
Türkiye’deki ilk eser Mengücüklülerin en bü-
yük eseri Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi’dir. 
Birbirine bitişik olarak inşa edilen bu şaheser 
yapılar Camii 1228-29 yılında Ahmet Şah Şi-
fahane ise eşi Melike Turan tarafından yaptı-
rılmıştır. Bu eserlerin mimari tasarımı ve taş 
işçiliği, minberinin ağaç işçiliği Türkiye Türk 
Mimarisinde çok ayrı bir yere sahiptir. Camii 
mihrap duvarına dik uzanan 5 nefe ayrılmış, 
25 çeşitli tonoz ve kubbeyle örtülmüştür. 
Mihrap önü kubbesi kuvvetli bir motif ola-
rak dıştan da piramit bir çatı ile örtülmüştür. 

Her yönü ile kendi simetrisi 
içerisinde asimetrik desenleriyle 
bugün Dünya’nın en ünlü 
otomobil markası Mercedes’in 
arması ve Fransız Kraliyet 
ailesinin sembolü işaretlerini de 
üzerinde barındıran Divriği Ulu 
Camii’nin taç kapıları dünyada 
plastik sanat uygulamalarının 
dahi ulaşamadığı mücevher 
mahiyetinde en büyük taş eserdir. 

Sivas Divriği
Ulu Camii ve Şifahanesi

Ülkemizde UNESCO Tarafından 
Dünya İnsanlık Mirası Seçilen Tek Eser

Mahmut ÜRKÜT
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Kuvvetli bir hayalin ve öngörünün heyecanlı bu 
yapısı Ahlatlı Hürrem Şah tarafından bina edil-
miştir. Taş işçiliğin bu dünya şaheseri Şifahane, 4 
eyvanlı şemaya sahip, avlusu örtülü bir medrese 
planı vardır. Çinili lahitleriyle türbesi, kubbeli ayrı 
bir bölüm olarak yer almaktadır. 

Yapıya dışarıdan farklı işçiliğe sahip 4 muhteşem 
kapı hakimdir. Doğu’daki Selçuklu taş kapısı, 
kuzey’deki Barok özellikleri gösteren büyük bir 
taç kapı, Batı’daki ince işçiliği ile tekstil kapısı adı 
verilen kapı yanında, Şifahane’nin portalı Gotik 
özelliklerine sahip görülür. Sonradan yakıştırı-
larak verilen bu isimler süslemelerin üsluplarını 
yüzyıllar önceden yansıtır. Batıda adı geçen bu 
sanat üslupları yüzyıllar önce Divriği’de en yük-
sek seviyeye ulaşmıştır.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin 
ve aynı zamanda Türk Dünyası Mimarlık ve 
Şehircilik Kurultayı’nın logosu bu taş mücevher 
eserin taç kapısından alınmıştır.
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Trablusşam  bir nevi Lübnan’ın Konya’sıdır. Yıl-
lardır Osmanlı yanlısı bir tutum izleyen Trab-
lusşam Memlûk ve Osmanlı eserlerinin çokça 
bulunduğu en önemli yerlerden birisidir.

Hz. Mevlana, 30 Eylül 1207’de bugünkü Af-
ganistan sınırlarındaki Horasan Ülkesi’nin 
Belh şehrinde dünyaya gelmiştir.  Babası Belh 
şehrinin bilginlerin sultanı ünvanı ile bilinen 
Hüseyin Hatibî Oğlu Bahattin Velet, annesi  
Belh Emiri Rukneddin’in kızı Mümine Hatun-
dur. Moğol istilası nedeniyle Sultanül - Ulema 
1213 yıllarında Belh’ten ayrılırlar Nişabur’a 
ulaşır. Bağdat’a geçer Küfe yolu ile hac göre-
vini yerine getirmek için Kabe’ye gider. Daha 

Sefer AKKAYA

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nden

Bir Tarihi Hizmet Daha

“Yine gel, yine gel, 
her ne olursan ol yine gel
İster kafir, ateşe tapan, 
putperest ol yine gel
Bizim bu dergahımız 
ümitsizlik dergahı değildir
Yüz defa tövbeni 
bozmuş olsun da yine gel.”
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sonra Şam, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, 
Niğde  yolu ile Karaman’a yerleşir. Büyük  Sel-
çuklu Sultanı Alaeddin Keykubat‘ın daveti ile 
Konya’ya gelir. Konya’da birçok eserler veren 
Mevlana 17 Aralık 1273’de düğün günüm de-
diği Şebi-Arus olarak ifade edilen bir Pazar 
günü vefat etmiştir. 

Hazreti Mevlana’nın yaşayışı verdiği eserleri 
kendinden sonraki başta Anadolu coğrafya-
sı olmak üzere dünyanın birçok yerine Mev-
levilik adı altında bir tarikat haline gelmiştir. 
Bu düşünce dünyanın önemli merkezlerinde 
Mevlevihaneler halinde inşa edilen merkez-
lerde günümüze kadar yaşatılmıştır.

Mevlana’nın vasiyetinde size,  gizlide ve açıkta 
Allah’tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az 
konuşmayı ve isyan ve günahları terk etmeyi, 
oruç tutmayı, namaza devam etmeyi, sürekli 
olarak şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklar-
dan gelen cefaya tahammüllü olmayı, aptal 
ve cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve 
olgun kişilerle bulunmayı vasiyet ediyorum. 
İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olan-
dır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır. 
Ölümümden sonra mezarımızı yerde ara-
mayınız bizim mezarımız Ariflerin gön-
lündedir.

MEVLEVÎHÂNELER

Konya Mevlâna Dergahı
Afyon Mevlevihânesi
Ankara Mevlevihânesi
Antalya Mevlevihânesi
Bahariye Mevlevihanesi
Çankırı Mevlevihânesi
Çorum Mevlevihânesi
Edirne Mevlevihânesi
Eskişehir Mevlevihânesi
Galata Mevlevihânesi
Kayseri Mevlevihanesi
Gaziantep Mevlevihânesi
Gelibolu Mevlevihânesi
İzmir Tire Mevlevihânesi
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Karaman Mevlevihânesi
Kastamonu Mevlevihanesi
Kasımpaşa Mevlevihanesi 
Kilis Mevlevihânesi
Konya Mevlevi Zaviyeleri
Kütahya Mevlevihânesi
Manisa Mevlevihânesi
Muğla Mevlevihânesi
Niğde Mevlevihânesi
Urfa Mevlevihânesi
Tokat Mevlevihânesi
Üsküdar Mevlevihânesi
Yenikapı Mevlevihânesi
Halep Mevlevihânesi
Hanya Mevlevihânesi
Kahire Mevlevihânesi
Atina Mevlevihânesi
Kırım Gözleve Mevlevihânesi
Filibe Mevlevihânesi
Saraybosna Mevlevihânesi
Priştina Mevlevihânesi
Peç Mevlevihânesi
Lefkoşe Mevlevihânesi
Kudüs Mevlevihânesi
Trablusşam Mevlevihânesi
Şam Mevlevihânesi
Humus Mevlevihânesi

Lübnan’ın kuzeyinde hac yolu üzerindeki 
Trablusşam Mevlevihanesi 1620’de Ebu Ali 
nehrinin kenarında cennet misali yeşillikler 
içerisinde Samsunlu Ali Paşa tarafından yap-
tırılmıştır. 

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin 
yapmış olduğu bir organizasyonla Birliğin 
Lübnan temsilcisi Halit Tadmori’nin talepleri 
doğrultusunda Lübnan’a bir gezi yapılmış-
tır. Yapılan bu gezinin amacı Trablusşam’daki 
Osmanlı eserlerinin gün yüzüne çıkarılması 
tahrip olmuş eserlerin restorasyon çalışma-
larının başlatılması idi. Bu geziye o tarihlerde 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürü olarak ben Sefer Akkaya ve benimle 
Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel 
Başkanı Dr. İlyas Demirci, Türkiye Cumhuriyeti 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Yaşar Karayel, Bakan Danışmanı Arif 
Korkmaz, Trablusşam’la kardeş belediye olan 
Keçiören Belediyesi’ni temsilen Belediye Baş-
kan Yardımcısı İbrahim Terzioğlu, başlarında 
hocaları Sami Narter olmak üzere Keçiören 
Belediyesi AFTAD Halk Dansları ekibinden 
oluşan bir heyetle birlikte Lübnan’a ulaştık. 
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Trablusşam meydanındaki Osmanlı döne-
minde yapılan saat kulesinin üzerindeki 
tahrip edilen Osmanlı Tuğrası büyük bir tö-
renle Mehter Marşı eşliğinde yerine yenisi 
Türkiye’den götürülerek konulmuştur. Mehte-
ran Heyeti özel olarak yüz yıllar sonra ilk defa 
Trablusşam’da Mehteran’ı seslendirdi. Heyet 
Trablusşam Belediyesi ile Keçiören Beledi-
yesi arasında yapılan kardeşlik protokolün-
den sonra Trablusşam’daki tüm Osmanlı ve 
Memlüklü eserlerini yerinde inceledi. Daha 
sonra Trablusşam Mevlevihanesi’nin harap 
durumu bir rapor halinde tespit edildi ve rö-
levesi çıkarıldı. Mevlevihanenin restorasyonu 
için TİKA’ya bir rapor sunulurken Mevleviha-
nenin etrafındaki arazi ise eski cennet misali 
görünümüne kavuşabilmesi için Keçiören Be-
lediyesi tarafından bir peyzaj projesi hazır-
lanması kararı alınarak tarihe çok önemli izler 
bırakan ecdadımızın bu izlerinin gelecek ne-
sillere taşınabilmesi için Türkiye Mühendisler 
ve Mimarlar Birliği gelecek nesillerimize ör-
nek bir davranış sergilemiş, kuruluş amacının 
gereğini yerine getirmiştir. 
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Mustafa BABAL

İpek Yolu
Yüksek Hızlı Demirağlarla Örülüyor
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Vizyonumuz, demiryolu taşımacılığını tekno-
lojik, Ar-Ge destekli ve öncelikle tercih edilen 
bir ulaşım sistemi haline getirerek, ülke kal-
kınmasının lokomotif gücü olmak. Bunun için 
Ankara İstanbul arası başta olmak üzere yük-
sek hızlı demiryolu inşaatlarına başlanılmıştır, 
Ankara Eskişehir arasında iki yıldır yüksek hızlı 
tren işletmeciliği devam etmektedir.

İpek yolunun demir ağlarla örülmesi başta 
Edirne’den Kars’a kadar uzanan güzergâhın 
hızlı tren işletmeciliğinin başlatılmasıyla 
mümkün olabilir. Bu etapta önce Ankara Es-
kişehir arası ele alınmış ve tamamlanmıştır. 
Eskişehir İstanbul arası hızlı demiryolu inşaatı 
hızla devam etmektedir. İstanbul Boğazı ge-
çişi Marmaray projesi ile devam etmektedir. 
İstanbul Edirne arası hızlı demiryolu hattı pro-
jesi yapılmakta olup yapımı ihale edilecektir. 
Ankara Sivas arası hızlı demiryolu  inşaatı 
hızla devam etmektedir, burada Kayaş Yerköy 
arasında proje revizyonu çalışması devam et-
mektedir. Sivas Erzincan hızlı demiryolu hattı 
projesi tamamlanmış ve yapımı için yatırım 
programına alınmıştır. Erzincan Erzurum Kars 
hızlı demiryolu projesi tamamlanmak üzere 
olup devamında yapım sürecine girilecektir. 

Kars Tiflis demiryolu inşaatı ise hızla devam 
etmektedir.

Bunların yanı sıra Bilecik Bursa hızlı demiryolu 
yapım ihalesine çıkılmıştır. Ankara İzmir hızlı 
demiryolu projesi tamamlanmış ve yatırım 
programına alınmış olup 2011 yılında yapım 
ihalesi yapılacaktır.

2023 yılına kadar hedeflerinde olan Erzincan 
Trabzon, Sivas Malatya Diyarbakır, Yerköy 
Kayseri, Konya Antalya hızlı demiryolu hatla-
rının ise projeleri yapılmaktadır.

İnşaatı devam eden projelerden kısa bilgiler;

Ankara İstanbul Yüksek Hızlı 
Demiryolu Projesi

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi ile ülkemi-
zin en büyük iki kenti olan Ankara-İstanbul 
arasındaki seyahat süresinin azaltılması, hızlı, 
konforlu, güvenli bir ulaşım imkânı yaratıla-
rak ulaşımdaki demiryolu payının artırılması 
amaçlanmaktadır. Ankara-İstanbul arasındaki 
mevcut hattımız toplam 576 km olup, tümü 
sinyalli ve elektriklidir. Ankara-İstanbul Hızlı 
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Tren Projesinin bitirilmesi sonucunda, iki bü-
yük kent arasında çift hatlı, elektrikli, sinyalli, 
250 km/s hıza uygun hızlı demiryolu inşa edi-
lerek Ankara-İstanbul arası 520 km.ye inecek-
tir. Ankara-İstanbul arasında yaklaşık 7 saat 
olan seyahat süresi, 2,5 saate inecektir.

Ankara Sivas Yüksek Hızlı 
Demiryolu Projesi

Ankara Sivas güzergâhı, bir taraftan ülkemi-
zin batı sınırından doğu sınırına kadar uzanan 
demiryolu ağının boylamasına ana arterin bir 
parçasını oluşturmakta, diğer taraftan ise Av-
rupa İran, Avrupa Ortadoğu ve Kafkas ülke-
lerinin demiryolu bağlantısı üzerinde bulun-
maktadır. Ayrıca Pan-Avrupa 4. koridorunun 
devamında yer almaktadır.

Ankara İstanbul ve Ankara İzmir Hızlı Tren 
hatlarının işletmeye açılması ile birlikte, ülke-
mizin doğusu ile batısı arasındaki bağlantıyı 
sağlayacak olan bu güzergâhta çok yoğun 
demiryolu trafiği olacağı tahmin edilmekte-
dir.  Mevcut Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesinin 
bitirilmesi sonucunda, iki büyük kent arasın-
da çift hatlı, elektrikli, sinyalli, 250 km/s hıza 
uygun hızlı demiryolu inşa edilecektir. Mevcut  
güzergâh 602 km olup,  bu proje ile 171 km 
kısalarak  431 km’ye inecektir.  Ankara-Sivas 
karayolu güzergah uzunluğu ise 442 km’dir.  
Proje tamamlandığı zaman mevcut seyahat 
süresi 12 saat olan Ankara Sivas arası 2,5 saat, 
mevcut seyahat süresi yaklaşık 21 saat olan 
İstanbul Sivas arası 5 saat olacaktır.

Ankara Konya Yüksek Hızlı 
Demiryolu Projesi

Konya; nüfus, tarım ve sanayi açısından 
Türkiye’nin büyük şehirlerinden biridir. Ankara-
Eskişehir-Afyon Koridorundan Ankara-Konya 
mevcut Demiryolu 687 km, Ankara-Konya 
karayolu ise 258 km’dir.  Ankara-Konya ara-
sında demiryolu ile yapılan yolcu ve yük ta-
şımacılığı uzun süre aldığından kara yolu 
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taşımacılığı tercih edilmektedir.  Bu nedenle 
Konya Şehrinin Türkiye’nin en büyük üç kenti-
ne (İstanbul, Ankara, İzmir) daha kısa zaman-
da ulaşımını sağlayacak hızlı demiryolu ile 
bağlantısını gerçekleştirmek amacı ile Anka-
ra Konya demiryolu yapılması planlanmıştır. 
Ankara-Konya Hızlı Tren Projesinin bitirilmesi 
sonucunda, iki büyük kent arasında çift hatlı, 
elektrikli, sinyalli, 250 km/s hıza uygun hız-
lı demiryolu inşa edilecektir.  Ankara-Konya 
ve Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projelerinin ta-
mamlanmasından sonra: Ankara-Konya ara-
sındaki 10 saat 30 dakikalık seyahat süresi 1 
saat 15 dakikaya, İstanbul-Konya arasındaki 
12 saat 25 dakikalık seyahat süresi ise 3 saat 
15 dakikaya inecektir. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret 
ettiği muasır medeniyetlere hızlı adımlarla 
yürüyen demiryollarımız, Cumhuriyetimizin 
100.yılı olan 2023 hedeflerimizle birlikte ülke-
miz toplam 6792 km yeni hızlı demiryolu ve 
4707 km yeni konvansiyonel demiryolu ağına 
sahip olacaktır.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği 
Eskişehir - İstanbul Yüksek Hızlı Demir Yolu Projesine 

temsili bir heyet ile teknik ziyaretde bulundu



İpek Yolu Medeniyetleri 58

Gagavuz Türkleri Ortodoks Hıristiyan kökenli 
Türklerdir. Bizans yazılı kaynaklarında Oğuz-
lar XI. Yüzyılda Tuna nehrini geçip Balkanlar-
daki Makedonya, Paristrione, Yunanistan ve 
Bulgaristan’da yerleşen göçebe boyları olarak 
bilinmektedir.

XI. Yüzyılda Balkanlara göç eden Gagauzlar 
Ortodoks Hıristiyanlığını kabul etmişler daha 
sonra Osmanlı yönetimine girmişlerdir. XVI-
II. ve XIX. yüzyıllarda Balkanlarda başlayan 
ve bağımsız olma hedefini güden hareketler 
sırasında Bulgarların baskısına dayanamayan 
Gagauzlar, 1750-1846 yılları arasında Tuna 
nehri üzerinden Rusya’ya göç etmişler ve 
Tuna bölgelerine (1769-1791) ve Besarabya’ya 

Mehmet MEMİŞ

Gökoğuz Cumhurbaşkanı Mı̇haı̇l Formuzal’ı Ankara’da 
Türkı̇ye Mühendı̇sler ve Mı̇marlar Bı̇rlı̇ğı̇ Ağırladı.

Gagauz Cumhurbaşkanı 
Türkiye’de



İpek Yolu Medeniyetleri59

Gagavuz Yeri Cumhurbaşkanı Mihail Formu-
zal ve yardımcıları ve eşleri ile başkentimize 
geldiler.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin 
misafiri olan Sn. Formuzal birçok Bakanımızla 
TESK, TOBB gibi sivil toplum kuruluşlarını zi-
yaret ettiler. TİKA Başkanı Sn. Musa Kulaklıka-
ya Sn. Cumhurbaşkanı Formuzal’ı makamında 
kabul ederek Gagavuz’ya da yapabilecekleri 
projeleri değerlendirip, sevindirici haberler-
le misafirimizi uğurladılar. En son Başbaka-
nımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen 
Sn. Cumhurbaşkanı Türkiye Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği’nin misafiri olarak bir heyetle 
birlikte Sn. Bakan Faruk Çelik’in kızının düğü-
nüne katılmak üzere Osmanlı’nın ilk başkenti 
Bursa’ya gittiler. 

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği Dış 
İlişkiler Koordinatörü İbrahim Terzioğlu’nun 
evinde misafir edilen Sn. Formuzal’a Türk 
Dostluğu ve konukseverliği yaşatılmıştır.

Bu gezisinden çok memnun ayrılan Sn. For-
muzal Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Bir-
liği Başkanı Sn. İlyas Demirci ve yönetimini 
Moldova’ya davet ettiler.

(1801- 1812) yerleşmişlerdir. Moldova’da ya-
şayan ve Türkiye Türkçesi konuşan, Ortodoks 
Hıristiyan Gagauz halkının bir bölümü XIX-
Yüzyılın başında Türk - Rus savaşları sırasında 
Bulgaristan’dan Moldova’ya gelmiş ve 1906 
yılındaki 15 günlük bağımsızlık dönemi dışın-
da, sırasıyla Rus, Romen ve Sovyet yönetimi 
altında yaşamışlardır.

Gagauz Türkleri, 1071 Malazgirt Savaşı’nda 
Bizans Ordusunda paralı askerken çarpışma 
anında karşılarındaki Alparslan ordusunun 
askerlerinin Türkçe konuştuklarını görünce saf 
değiştirmiş ve bu zaferin Türkler tarafından 
kazanılıp Anadolu kapılarını sonsuza kadar bu 
millete açılmasına katkı sağlamışlardır.

Tarih tekerrürden ibarettir misali, 25 Eylül 
1396 I. Beyazıt’ın Niğbolu Savaşı’nda da aynı 
şekilde Osmanlı saflarına geçerek Büyük Haçlı 
Ordusunun yenilmesine Beyazıt’da bu savaş-
taki kahramanlığı ile Yıldırım ünvanını alması-
na ve Avrupa içlerine doğru Türkleri taşıması-
na vesile olmuşlardır. Osmanlı Devleti Gagauz 
Türklerinin dinlerine karışmamış, Avrupa’daki 
birçok elçilik görüşmelerinde kendi soyundan 
olan bu milleti değerlendirmiştir.
Giresun Aydınlar Ocağı’nın önderliğinde bir 
dizi Karadeniz gezi ziyareti yapan Moldova 
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İstanbul, tarih boyunca bu coğrafyanın en önemli 
tarihi, kültürel, ekonomik, ticari ve siyasi merkezi 
olmuştur. Avrupa ile Asya’yı birleştiren, iki denizin 
kavuştuğu bu efsanevî şehir, sadece bulunduğu 
bölgeyi değil, tüm dünyayı derinden etkilemiştir. 
Öyle ki dünya tarihinin hangi evresine el atarsa-
nız atın, İstanbul’u bulursunuz; Avrupa ülkelerinin 
hangisinin üzerini kazırsanız altından bu şehir çı-
kar. 

Ticaret yollarının kıtalararası alışverişi yaygınlaş-
tırdığı dönemden bu yana İstanbul, öneminden 
hiçbir şey kaybetmeden daima büyük bir merkez 
olmuştur. Balkanlardan Avrupa’ya, Ortadoğu’ya; 
Kafkaslardan Asya’ya tüm bu bölgelere hükmede-
bilecek konumunu muhafaza etmiştir. Dolayısıyla 
İstanbul, bu anlamda üretken kaynakların en ge-
niş şekilde kullanılıp değerlendirildiği yerdir.

Dr. Murat YALÇINTAŞ

İpek Yolu’nun En Büyük Ticaret Odası İTO
Ticaretin Başkenti İstanbul
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Marmaray kazıları sırasında İstanbul’un tarihini 8 
bin yıl önceye götüren bulguların, Yenikapı’da ci-
varında toprak altında kalmış bir iskele ile gemi 
kalıntılarının olması, İstanbul ile ticaretin tarih-
sel birlikteliğinin önemli bir ispatıdır. Dolayısıyla 
İstanbul, binlerce yıldır, ticaret yollarının da kav-
şak noktası olmuştur. Tarihi İpek Yolu İstanbul’un 
Kapalıçarşı’sında, meşhur Baharat yolu da yine Mı-
sır Çarşısı’nda son bulurdu. Ticaret İstanbul’a bir 
değer katarken, İstanbul da ticaretin gelişmesine 
katkıda bulunmuştur. 

İstanbul’u birçok tarihi ve doğal güzelliğe sahip, 
kültür ve sanatın merkezi emsallerinden ayıran 
husus da budur. İstanbul’un her köşesinde ticare-
tin de kalbi atar aynı zamanda. İşte bu zenginliği-
ne her geçen gün yeni bir değer katan İstanbul, 
ülkemizin hızlı ekonomik kalkınmasında da temel 
bir rol oynamıştır. 

Bugün İstanbul, gerek 13 milyona ulaşan nüfusu, 
gerek dinamik yapısı, gerekse ticari hayatı nede-
niyle dünyanın birçok ülkesinden daha fazla üret-
kenliğe sahiptir. En son yapılan bilimsel araştırma 
sonuçlarına göre, İstanbul 182 milyar dolarlık geliri 
ile dünyanın en büyük ekonomiye sahip 151 şehri 
arasında 34’üncü, Avrupa’da ise 5’inci sıradadır.

Bu sorumluluğun yükünü taşımak gerçekten zor 
bir görevdir. Bu görev aslında, şehirde yaşayan en 
küçük esnaftan en büyük yatırımcıya kadar uza-
nan bir gelişim bilincine sahip olabilmektir. Ayrıca, 
gelişim bilincinin sürdürülebilir kılınmasını da sağ-
layabilmektir. 

İstanbul günümüzde Türkiye’nin lokomotifi, ticari 
hayatının kalbi konumundadır. Ülkemizin her na-
dide şehri de bu kalbi besleyen damarlardır. Kal-
be giden damarların sürekli ve düzenli akışkanlığı 
hem İstanbul hem de ülke ekonomisinin gelişimi 
açısından büyük önem arz etmektedir. 
İstanbul, oluşturduğu ticari ve ekonomik cazibe 
sebebiyle birçok müteşebbis, firma, kurum ve ku-
ruluş için çekim merkezi olmuştur. Bu durum özel 
bankaların genel müdürlüklerinin, sigorta şirketle-
rinin, finans kuruluşlarının ve firmaların merkezle-
rinin burada olmasında en büyük etkendir. Hatta 
tüm banka merkezlerinin %86’dan fazlası ve yurt 
çapındaki tüm banka şubelerinin %29’dan fazlası 
İstanbul’da bulunmaktadır. 

Üretime verilen önem doğrultusunda birçok fab-
rikanın il sınırları içerisinde faaliyet göstermesi de 
firmaların nakliye, gümrükleme veya dağıtım ka-
naları gibi avantajları üst düzeyde kullanmasına 
fırsat vermektedir. İş potansiyelinin yüksek olması 
çevre iller başta olmak üzere ülkenin her yerinden 
göç almasına sebep olmuştur.

Ticaretin şehir içi, şehir dışı ve özellikle de yurt-
dışına yayıldığı ve milyonlarca kişiye ulaştığı göz 
önünde bulundurulduğunda İstanbul istatistikler-
de parlak bir paya sahiptir. 

Örneğin İstanbul cari fiyatlarla Türkiye’nin milli ge-
lirinin %27-28’ini üretiyor. Genel olarak hizmetler 
sektörü bazında değerlendirildiğinde toplam hiz-
metler sektörünün %31-32’si burada gerçekleşiyor. 
Sadece mal ticareti bazında değerlendirildiğinde 
ise ticaret sektöründe oluşturulan katma değerin 
yaklaşık %27’sini İstanbullu işadamları oluşturu-
yor. Aynı şekilde toplam ihracatın %47’sini, toplam 
ithalatın %53’ünü İstanbul yapıyor. Firma bazında 
ise tüm ihracatçı firmaların %53’üne, ithalatçı fir-
maların ise %58’ine İstanbul ev sahipliği yapıyor. 

Sonuç olarak bugün İstanbul’dan ticaret yapılan 
gerek yurtiçi gerekse yurtdışı güzergâhları çizme-
ye kalksanız haritada karalanmayan bölge kalma-
yacaktır. Bu veriler de ortaya koyuyor ki, İstanbul, 
sadece tarihin, kültürün, sanatın değil, aynı za-
manda ticaretin de başkentidir.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin şah-
sıma yaptıkları nezaket ziyaretlerinin anısına oku-
duğum İbrahim Terzioğlu’nun aşağıdaki şiiri ile 
mühendisler camiasını saygıyla selamlarım.

Hayallerim
Hayallerimin

Suya düştüğü yerdeyim...
Çaresiz, Mecalsiz

Hayallerimi arıyorum
Sessiz, Sensiz

Hayaller peşinde
Yine dipteyim
Hayallerimin

Düştüğü yerdeyim...



TÜRKSOY Türk Dünyasının Ortak Atası Dede 
Korkut’un Bilgelik ve Evrensel İnsanlık Mesajlarını 
Yeni Nesillere ve Dünyaya Tanıtıyor. 

Yakın Doğu Üniversitesi ile Uluslararası Türk Kül-
türü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle düzenlenen 
“Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Des-
tanları” konulu uluslararası sempozyum, 25-28 
Ekim 2010 tarihinde YDÜ gerçekleştirildi. Sempoz-
yumun açılışına, Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuri-
yet Meclisi Başkanı Dr. Hasan Bozer, T.C. Lefkoşa 
Büyükelçisi Kaya Türkmen, Yüksek Mahkeme Baş-
kanı Nevvar Nolan, bazı bakanlar, akademisyenler 
ve davetliler katıldı. 

Güler FEDAİ

Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları

TÜRKSOY ile Kıbrıs’da 

Atatürk’ün İsteği İle Ünlü Ressam İbrahim Çallı Tarafından Yapılan Ergenekon Adlı Tablo
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TRT Avaz, BRT ve YDÜ televizyonları tarafından ya-
yınlanan açılışta organizasyon komitesi adına söz 
alan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin M. 
Sadıkoğlu sempozyum hakkında açıklayıcı bilgiler 
verdi. Daha sonra Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, 
Saha Yakut, ve İran’dan sempozyuma katılan halk 
âşıkları Türk dünyası ezgileri sundular. 

Törenin protokol konuşmaları, YDÜ Rektörü Prof. 
Dr. Ümit Hassan, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. 
Düsen Kaseinov, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Bü-
yükelçisi Kaya TÜRKMEN, Cumhurbaşkanı Vekili 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer tarafın-
dan, açış konuşmaları ise Türk Kültürü Araştırma 
Enstitüsü Başkanı Prof. Dursun Yıldırım, Azer-
baycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev ve 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Süleyman Kayipov tarafından yapıldı. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kasei-
nov, açılış konuşmalarının ardından Kurucu Rektör 
Dr. Suat Günsel’e; TÜRKSOY Üyesi Ülkeler Kültür 
Bakanları Daimi Konsey toplantısında alınan karar 
doğrultusunda, Türk Kültürü ve Eğitimine yapmış 
olduğu katkılardan ve kurucusu olduğu Yakın Doğu 
Üniversitesi’nde Türk Cumhuriyetlerinden üç yüze 
yakın öğrenciye eğitim bursu verilmesine binaen 
“TÜRKSOY Onur Madalyası” takdim etti. TÜRK-
SOY faaliyetlerine katkılarından dolayı T.C. Lefkoşa 
Büyükelçisi Türkmen ve KKTC Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Bozer’e de plaket sunan Kaseinov’a Suat İ. 
Günsel’de bir plaket verdi. 

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
Dr. Hasan Bozer, yaptığı konuşmada, Türk kültürü-
nün yeterince bugüne ve geleceğe taşınamadığı-
na dikkat çekerek, Türk kültürünü tanıtmak adına 
yapılan bu tür sempozyumların geleceğe taşınma-
sı açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayarak 
“zengin kültürümüzü geleceğe taşımak başlıca 
görevimizdir” dedi. Kurucu Rektör Suat İ. Günsel’e 
verilen onur madalyasının kendilerini de onurlan-
dırdığını ifade eden Bozer, Kurucu Rektör’ün Türk 
Kültür ve Sanatının tanıtılması yanında Türk Soylu 
halklarla kaynaşmak ve onlara hizmet götürmek 
arzusuyla çalıştığını dile getirerek bu ödülü hak 
ettiğini belirtti. 

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Kaya 
Türkmen ise, TÜRKSOY teşkilatının Türk dünya-
sındaki anlayış birliğinin dayanışmanın ve ortak 

bilincin güçlenmesine yardımcı olduğunu ve 21. 
yüzyılda bir Türk dünyası kimliği ve beraberliğinin 
yeniden doğmasında önemli rol oynadığını belirt-
ti. “TÜRKSOY ortak tarihimizi, derin kültürümüzü 
incelemekte araştırmakta, tanıtmakta ve gelecek 
kuşaklara aktarılmasını sağlamaktadır. Bizlerin ara-
sındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışma ilişkileri 
Avrasya’da ve dünyada barış, istikrar ve refaha da 
hizmet edecektir” dedi. Sempozyumun KKTC’de 
yapılmasının önemine de dikkat çeken Türkmen, 
Kıbrıs Türk halkının büyük Türk ulusunun ayrılmaz 
bir parçası olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün uygulanan 
ambargolar ve kısıtlamalarla her alanda kuşatıl-
mak istendiğini vurgulayan Kaya Türkmen, “Türk 
dünyası KKTC’ye destek olmalıdır” dedi. Türk dün-
yasının bugüne kadar varlığını sürdürebilmesinde 
manevi değerlerin yaşatılabilmesi, ortak geçmişe 
sahip çıkılması ve birikimin kuşaktan kuşağa ak-
tarılmasının katkısı olduğunu belirten Kaya Türk-
men, destanların Türk dünyasının ortak hafızasının 
devamı ve geçmişle bağın sürmesi için önemli rol 
oynadığını vurguladı.Türkmen, “Türk dünyasının 
müşterek atası, Türk medeniyetinin ulu mimarla-
rından Dede Korkut, Türk dilini konuşan tüm dev-
letlerin tüm ulusların paha biçilmez zenginliğidir. 
Türk dünyası Kazan’ın Boğaç’ın, Aruz’un ve Oğuz 
Han’ın kahramanlarından güç alır” dedi. 

Dede Korkut’un ulusları her zaman birliğe barışa 
davet ettiğini ve Türk halkının bu vasiyete her za-

63 İpek Yolu Medeniyetleri



man sahip çıktığını, çıkmaya da devam edeceğini 
vurgulayan Türkmen, “Dede Korkut hikayelerinin 
içinde bugün yaşayan yarın da yaşayacak olan 
değerler ile tüm insanlık için bilgelik ve mutluluk 
mesajları bulunmaktadır” dedi. 

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel de, TÜRK-
SOY Onur Madalyası’nı aldıktan sonra yaptığı ko-
nuşmada, aldığı madalyadan dolayı onur ve gurur 
duyduğunu belirtti. Bu ödülü 25 bin nüfuslu ailesi 
adına aldığını ifade eden Günsel, ödülün kendisini 
daha da sorumlu kıldığını belirtti. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov 
ise konuşmasında, Dede Korkut Destanı’nın tüm 
Türk halkının ortak mirası olduğunu, Türklerin Ma-
nas, Hanmergen, Almapıs, Ural, Köroğlu ve Ma-
may gibi destanlarında aynı değerde olduğunu, 
böylesine önemli mirasları dünya çapında yete-
rince tanıtamadıklarını vurgulayarak, Destanların, 
opera, tiyatro ve film gibi sanatsal ürünlerle ta-
nıtılması gerektiğini bu konuda çağdaş aydınlara 
büyük görev düştüğünü söyledi. Yapılan az sayıda 
çalışmanın bile Türk halkı arasında yeterince tanı-
tılamadığını ancak batıdaki destanların bilinmekte 
olduğunu kaydeden Kaseinov, Epik mirasın tanıtıl-
ması, yeni bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekti-
ğini, belirterek TÜRKSOY Uluslararası Teşkilatı’nın 
Üzeyir Hacıbeyli’nin “Köroğlu” Operasını geçen yıl 
Türk Cumhuriyetlerinin başlıca şehirlerinde; bu yıl 
ise İstanbul’da sahnelediğini, böylece Türk Dün-

yasında hem operaya hem de Köroğlu destanına 
büyük dikkat çekmeyi başardıklarını ifade etti. 

Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın 
Karapınar ise, üniversitenin, yetişmiş elemanla-
rı ile Türkoloji alanına özel önem verdiğini ve bu 
konudaki çalışmaları ile bir marka olduğunu ifade 
ederek, destanların araştırılmasında başarılı olun-
duğunu, ancak aynı başarının, destanların genç-
lere anlatılmasında sağlanamadığını söyledi. Türk 
destanlarının mutlaka gençlerle buluşturulması 
gerektiğini, bunun yolunun da filmler olduğunu 
belirten Karapınar, Üniversitelerin bu konuda katkı 
vermesi ve sivil toplumdan destek alınması gerek-
tiğini kaydetti. Batılıların bu konuda filmler hatta 
çizgi filmler yaparak destanlarına sahip çıkmakta 
olduklarını söyleyen Karapınar, “Destanları çocuk-
lara indirmeliyiz” dedi. 

YDÜ Rektörü Prof. Dr Ümit Hassan, TÜRKSOY’a ev 
sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. 
Kurultay gibi bir sempozyum yapmakta oldukları-
nı kaydeden Ümit Hassan, Türk destanları Türk va-
roluş tarihi değerlendirildiğinde Dede Korkut’un 
bunun merkezinde olduğunu vurguladı. Türk des-
tanları hakkında değerlendirmeler yapan Hassan, 
tarihin gücünün dikkate alınmasını istedi. 

Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dursun Yıldırım, konuşmasına başlarken öncelik-
le, dünyada tarih yapan ama tarih yaparken kendi 
tarihini de yaratan insanlar bulunduğunu ve bu 
insanların milletlerinin efsanevi insanları olduğu-
nu ifade ederek, “20. yüzyılın ikinci yarısında Türk 
dünyasında tanıdığı böyle bir insan” olarak nitele-
diği Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı andı. 

Milletlerin yaşamak için tarihi mirasa ihtiyaçları ol-
duğunu ifade eden Yıldırım, “işte bu metinler, ef-
saneler ve destanlar, o milletin geçmişlerini ifade 
eden, bir bakıma sözlü veya zaman zaman yazı-
ya geçen tarihleridir. Bunlar milletlerin, insanların 
kâinata bakışlarını belirleyen metinlerdir” şeklinde 
konuştu. Yıldırım, Türk destanlarının tarihi anlatan 
metinler olmakla birlikte, tarih içinde etraflarına 
sarıldıkları kahramanlarla geldiğini, onları yaratıp 
bugüne taşıyan ozanlar arasında Dedekorkut’u 
anmamanın mümkün olmadığını anlattı. Dede-
korkut mirasının takipçilerinin var olduğunu da 
ifade eden Yıldırım, bunlardan örnekler verdi. 
Yıldırım, “destan ve efsaneleri ihmal eder, unu-
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tursak pek çok milletler gibi tarihin de bizi unu-
tacağına hiç şüphe yok. Tarihlerini yitirenlerin 
başka milletlerin gölgesinde yaşaması çok tabii 
bir süreçtir” dedi. 

Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev 
de, konuşmasında, “Dedekorkut’un Türk dünya-
sının temel kitabı olduğu ve hiçbir milletin de bu 
çapta bir destanı bulunmadığı” görüşünü ifade 
ederek, 7. asırda yaratılmaya başlanan Dedekor-
kut destanının ortaya çıkış süreciyle ilgili bilgiler 
aktardı. Dedekorkut’un genç kuşaklara tanıtıl-
masının gerekliliği üzerinde duran Rızayev, bu 
sempozyumların önemli olduğunu ancak genç 
kuşaklar arasında tanınması için sanat dalların-
da yer almasının daha önemli olacağını ifade 
ederek, filme alınmasının çok yaralı olacağı gö-
rüşünde olduğunu kaydetti. 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Süleyman Kayipov ise, destanların mil-
let üzerindeki etkilerine değinirken “Kırgızistan 
destanlar diyarıdır” diyerek ülkesinin tarihçesin-
den alıntılar yaptı. Kırgız halkının geçmişte ha-
reketli bir hayat yaşadığı ve sürekli savaştığını 

anımsatan Kayipov, bu halkın destanlarla ruh-
larını güçlendirdiklerini ve direndiklerini belirtti. 

Sempozyumda ayrıca Kazakistan’ın ünlü yazarı 
Prof. Dr. Nemat Kelimbetov’un “Türk Halklarının 
Ortak Edebi Eserleri” adlı kitabı tanıtıldı. Prof. Dr. 
Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Seyit Kaskabasov, 
Prof. Dr. Fikret Türkmen ve Doç. Dr. Askar Turganba-
yev kitap hakkında görüşlerini bildirdiler. Sempoz-
yum iki gün boyunca iki ayrı salonda sürdürülen 
oturumlarla gerçekleştirildi. Kapanışta TÜRKSOY 
desteğiyle Kazak Film ve yönetmen Berik Barisbe-
kov tarafından çekimi yapılan, Türk Azeri ve Kazak 
coğrafyasındaki efsaneleri ve İtalya’da Vatikan’da 
bulunan Dede Korkut El Yazmalarını içeren “Dede 
Korkut Belgeseli” gösterimi büyük ilgi gördü. 
Sempozyumda sunulan bildirilerde ‘’Türk Destan-
ların Poetik Yapısı’’, ‘’Türk Destanlarının Türklerle 
İlişkisi’’, ‘’Türk Destanlarının Kavramsal Çerçevesi’’, 
‘’Karşılaştırmalı Türk Destanları’’, ‘’Destan-Dil İliş-
kisi’’, ‘’Destan-Tarih İlişkisi’’, ‘’Destan-Sanat İlişkisi’’ 
ve ‘’Türk Destanlarının İcrası ve Anlatıcılar’’ gibi 
konular çeşitli bölümlerde incelendi. Sempozyum 
sonucunda gerçekleştirilen değerlendirme otu-
rumu ile nihayetlenen etkinlikte sunulan bildiriler 
kitap olarak basılacak.
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Tarkan CİNEVİZ

Bütün Detayda Gizlidir
Cizre Ulu Camii

Bütün Detayda Gizlidir
Cizre Ulu Camii
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Cezire Arapça’da “ada” anlamına gelir, çünkü 
Dicle nehri burada kıvrılır, bir su adası gibi bir 
alan oluşturur.

Cizre demir çağında Kumme (Kumaha, Kum-
muh, veya Qumaha, Qumenu) krallığının 
merkeziydi. M.Ö 10. Yüzyılda şehir, Musul ile 
beraber Uquail merkeziydi.

Şırnak yöresi 993 yılında Mervaniler dene-
timine geçmiştir. Yörenin yönetsel merkezi 
olan Cizre; Mervaniler, Selçuklular, Zengiler, 
Eyyübi zamanlarında Musul Atabeklerine ve 
Diyarbekir emirlerine bağlıydı. Bu halde iç iş-
lerinde bağımsız bir Derebeylik gibiydi. 1071 
yılında Selçuklu Sultanı Alparslan’ın bölgeye 
girmesiyle Mervaniler Selçuklulara tabi oldu. 
Selçuklu komutanlarından Fahrüddevle 1085 
yılında Diyarbakır ve Cizre bölgesini zaptede-
rek Mervani emirliğine son verdi.

Mervaniler döneminden sonrada Şırnak yöre-
si sık sık el değiştirmiş Selçuklular dönemin-
den itibaren sırasıyla 1100 da Musul Atabegi 
Çökürmüş denetimine geçmiş ardından Zen-
giler, Eyübiler, ve Artuklular burada hakimiyet 
kurdular. XIII yy. İkinci çeyreğinde yörede Ha-
rizmliler ve Moğollar gibi yeni güçler ortaya 
çıktı. Moğolların yağma hareketleri sonrasın-
da 1400’lü yıllarda yöreye hakim olma çaba-
sı içerisinde bulunan Akkoyunlularla Karako-
yunlular arasında çatışmalar çıkmıştır. 1508 de 
Akkoyunluların varlığına son veren Safeviler 
sonrasında yörede hakimiyet kurup egemen-
likleri altına almışlardır. Daha sonra Osmanlı 
hakimiyetine geçen bölgenin tarihi değerleri 
sisler arasından alınıp gün ışığına çıkarmayı 
beklemektedir.

13. yüz yılında Cizre Beyi Baz Şah’ın oğlu Al 
Sencer tarafından yaptırılmıştır. 1156’da dört 
köşe inşa edilen minaresi 1945-1946 ve 1971 
yıllarında 2 kez onarım görmüştür. Cizre Ulu 
Camii ahşap kapısının tunç kapı tokmağı üze-
rinde iki ejder ve ortasında bir aslan başının 
bulunduğu bir kompozisyon görülmektedir. 
Ejder sivri kulaklı, badem gözlü ve kanatlıdır. 
Gövdeleri yılan pulu ile kaplı ve ortadan dü-
ğümlüdür. Birbirine dolanan kuyrukların uçları 
kartal başı şeklinde görünmektedir. Ejderlerin 
ortasında ise stilize aslan başı yer almakta-
dır. 1976 yılından beri Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi’nde sergilenen kapı tokmağının diğer 
teki 1969 yılında yerinden sökülerek çalınmış-
tır ve günümüzde Kopenhag David Samling 
Müzesi’nde sergilenmektedir.
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Düsen Korabayulı Kaseinov

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRK-
SOY) şimdiki Genel Sekreteri, Kazakistan 
Cumhuriyeti eski Kültür Bakanı Düsen Kora-
bayulı bu son görevine Mayıs Ayı 2008 yılında 
TÜRKSOY üyesi 14 ülkenin Kültür Bakanları-
nın desteğiyle atandı. Bundan önce Kazakis-
tan Hükümetinde üstlendiği önemli devlet 
görevleri ve büyük tecrübeleri sayesinde 
Genel sekreteri olarak atandığı TÜRKSOY’un 
uluslararası statüsüne uygun bir şekilde faa-
liyetler gerçekleştirmeye başladı. Başkanlığını 
yürüttüğü TÜRKSOY, bu 2,5 yıl içersinde Türk 
Dünyasının kültür alanında birçok büyük kül-
türel projeleri gerçekleştirdi.    

Türk Dünyası’nın Kültür Sanat Adamı
Düsen Kaseinov

Doç. Dr. Asgar TURGANBAYEV
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Düsen Kaseinov 10.03.1947 tarihinde 
Rusya’nın Altay Bölgesinde Biysk şehrinde 
Korabay askeri albay ailesinde doğmuştur. 
Daha sonra memleketine Kazakistan’ın Ka-
ragandı Eyaletine göç ederek, ortaokul eğiti-
mini kendi memleketinde tamamlamıştır. Kü-
çüklüğünden beri sanata yatkın olan Düsen 
Kaseinov 1961 yılında Tattimbet Karagandı 
Müzik Yüksekokuluna girer. Eğitimini başarılı 
bir şekilde tamamlayarak, 1965 yılında Kur-
mangazı Devlet Sanat Enstitüsünü kazanır ve 
1970 yılında keman sınıfı üzerinden mezun 
olur. Öğrencilik yıllarında bile yeteneğiyle 
dikkat çekmiş ve Enstitüdeki eğitimiyle bir-
likte Almatı Kazak Radyo ve Televizyon Oda 
Orkestrasının sanatçısı olarak görev almıştır. 
1970 yılında Sanat Enstitüsünün desteğiyle 
Çaykovskiy Moskova Devlet Konservatuarı-
na asistan-stajer olarak kabul edildi ve 1972 
yılında keman sınıfından doktora eğitimini 
tamamladı. Aynı yıl Almatı’ya tekrar dönerek, 
Kurmangazı Almatı Devlet Konservatuarına 
öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlar. 
1978 yılında ise Meksika’nın Mexico Büyük-
şehir Filarmonisi bünyesinde Uluslararası 

Orkestra kurulmuş ve eski Sovyetler Birliğin-
den genç yetenekli müzisyenler davet edil-
miştir. Söz konusu orkestraya kemancı olarak 
Kazakistan’dan Düsen Kaseinov seçilmiştir. 
Meksika’da üç yıl boyunca çalışarak, dünya-
nın tanınmış sahnelerinde konser vermiş ve 
adını dünyanın genç yetenekli kemancıları-
nın arasına yazdırmayı başardı. 1981 yılında 
memleketine dönen sanatçı, Kurmangazı Al-
matı Devlet Konservatuarına Keman Bölümü 
Başkanı olarak göreve başlamış, daha sonra 
doçentliğini almıştır. 1984-1987 yılları ara-
sında Kazakistan Komünist Partisi ОК Kültür 
İşleri Sorumlusu olarak çalışmıştır. 1987 yı-
lında ise Kurmangazı Almatı devlet Konser-
vatuarının Rektörü olarak atanmıştır. 10 yıl 
boyunca onuruyla Rektörlük hizmetini yerine 
getiren Düsen Kaseinov,i Kazakistan Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Na-
zarbayev 11.1997-08.1999 tarihleri arasında 
K.C. Eğitim, Kültür ve Sağlık Bakanlığı Kültür 
Komitesi Başkanı, 08.1999-05.2001 tarihleri 
arasında K.C. Kültür, Enformasyon ve Toplum-
sal Anlaşma Bakanlığı Kültür Komitesi Baş-
kanı, 05.2001-04.2002 tarihleri arasında K.C. 
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Kültür, Enformasyon ve Toplumsal Anlaşma 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. 
04.2002-09.2003 tarihleri arasında ise «Deg-
dar» Sosyal Vakıf Başkanı olarak çalışmıştır. 
09.2003 tarihinde Düsen Korabayulı, uzun 
yıllardan beri Kazakistan’ın kültür alanına ver-
miş olduğu hizmetlerden ve organizatörlük 
yeteneğinden dolayı yeniden yapılandırılmış 
olan Kültür Bakanlığına Kazakistan Cumhur-
başkanı tarafından Kültür Bakanı olarak atan-
mıştır. Daha sonra 10.2004-05.2005 tarihleri 
arasında K.C. Dışişleri Bakanlığının özel görev 
elçisi olarak Kazakistan UNESCO Milli Komis-
yon Genel sekreteri, 05.2005-06.2008 tarihleri 
arasında K.C. Dışişleri Bakanlığı özel görev el-
çisi – Kazakistan’ın kültürel ve sosyal işbirliği 
alanında BDT ülkeleri için özel görev almıştır. 
Haziran ayı 2008 yılında ТÜRKSOY üyesi 14 
ülkenin Kültür Bakanlarının desteğiyle TÜRK-

SOY Uluslararası Teşkilatının Genel sekreteri 
olarak atanmıştır. 02.2007 tarihinden bu  yana 
fahri olarak Uluslararası Defli Komitesinin Eş 
Başkanı görevini de yürütmektedir. 

Düsen Kaseinov’un kültür alanındaki hizmet-
lerinden dolayı, Kazakistan, Polonya, Rusya 
ülkeleri tarafından devlet onur nişanı ve ödül-
lerine layık görülmüştür. Kazakistan sanatına 
emeği geçmiş sanatçı (…), «Тarlan» ödülü 
(…), K.C. Cumhurbaşkanlık onur ödülü (1994), 
«Аstana» onur madalyası (1998), «Kurmet» 
onur madalyası (2000),  «Parasat» onur ma-
dalyası (2007), «Аstana’nın Kuruluşunun 
10.yıldönümü» Kutlamaları çerçevesinde tak-
dim edilen onur madalyası (2008), Rusya Fe-
derasyonu «Dostluk» onur madalyası (2007), 
Polonya’nın «Polonya kültür alanındaki hiz-
metlerinden dolayı» onur madalyası (2007) 
sahibidir. 
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Düsen Kaseinov – dünyaca tanınmış kültür 
uyumlaştırıcılarından biri, birçok uluslararası 
kültürel projelerin sahibi, ünlü festival ile ya-
rışmaların organizatörü, onlarca uluslararası 
müzik yarışmalarının jüri üyesidir. 

D.Kaseinov, 1989 yılında Аlmatı’da organize 
edilen büyük çaplı uluslararası «Аltın-Аlma» 
kültür projesinin sanat yönetmeni olmuştur. 
Ayrıca, aynı yılı eski Sovyetler Birliği 15 Kon-
servatuarından yetenekli öğrencilerinden olu-
şan Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrasını 
kurdu. Daha sonra 2007 yılında bu orkestra 
BDT Gençlik Senfoni Orkestrası olarak tekrar 
yapılandırılmıştır. Kazakistan’ın ilk bağımsız-
lık yıllarında ekonomik zorluklara rağmen, 
Türk halkları arasındaki kültürel entegrasyonu 
amaç edinen Düsen Kaseinov, 1994 yılında ilk 
defa “Türk halkları müziği” Uluslararası Türk 

Dünyası Müzik Festivalini organize etmiştir. 
Bu bağlamda, aşağıdaki gibi birçok uluslara-
rası konferanslar da gerçekleştirmiştir: “Yüz-
yılların eşiğinde Kurmangazı ve Geleneksel 
Müzik” Uluslararası İlmi Konferans ve “Kur-
mangazı ve Büyük Bozkır Ezgileri” Uluslara-
rası Geleneksel Müzik Festivali (Аlmatı, 1998), 
B. Sarıbayeva’nın 75.yıldönümü münasebe-
tiyle düzenlenen Uluslararası İlmi Konferans 
(Аlmatı, 2002), Mahambet Utemisov’un 200.
yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Ulus-
lararası Konferans (Paris, 2003), “Kazakistan 
ve Orta Asya’nın Geleneksel ve Modern Sana-
tı” Uluslararası İlmi ve Uygulamalı Konferansı 
(Аlmatı, 2003).

Dünyaca tanınmış kemancı olarak birçok 
ünlü kemancılar yarışmalarında jüri başkan-
lığını yapmıştır. Örneğin, 1991 – Тaşkent’te 



İpek Yolu Medeniyetleri 72

(Özbekistan) Orta Asya ve Kazakistan yay-
lı çalgılar yarışmasında, 1998 – Аşgabat’ta 
(Тürkmenistan) H.Halmuradov yarışmasında, 
2000 – Roma’da (İtalya) А.Bukki Uluslara-
rası yarışmada ve 2005 – Saratov’ta (Rusya) 
Delfi oyunları kemancılar yarışmasında jüri 
başkanı olmuştur. Ayrıca, N.Lısenko Ulusla-
rarası Kemancılar Yarışmasında (Kiev/Ukray-
na), G.Venyapskiy-Lipenskiy Uluslararası Ke-
mancılar Yarışmasında (Poznan/Polonya) ve 
B.Kotoroviç Uluslararası Genç Kemancılar ya-
rışmasında (Harkov/Ukrayna) daimi jüri üyesi 
olarak görev almaktadır. 

Onun sınıfından mezun olan öğrenciler; bu-
günde dünyaca tanınmış sanatçılar, uluslara-
rası yarışmaların ödül sahipleri, dünyanın çe-
şitli orkestralarında solist ve sanatçılar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Düsen Kaseinov, Kazakistan’ın milli projele-
rinden «Аsıl Mura (Temel Miras)» (2000) ve 
«Medeni Mura (Kültürel Miras)» (2003) pro-
jelerinin ilk organizatörüdür. Bu projeler, sa-
dece Kazakistan değil, bununla birlikte tüm 
Türk Dünyasına ortak projeler olarak sayıl-
maktadır. Çünkü bu projeler sonucunda bu-
güne kadar milli folklor, tarih, edebiyat, dil, 
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toplumsal ilimler ile ilgili 400 ciltten fazla kitap 
basılmış, 2000’den fazla müzik miras yayınlan-
mış ve 40’tan fazla eski şehirler ve yapıtlarda 
arkeolojik kazılar yapılmıştır. Kazak kültürü-
nü tanıtmak amacıyla, 2005 yılında Amerika 
ve Kazakistan arasındaki «Müzik Köprüsü» 
projesini gerçekleştirmiş olup, New-York 
Carnegie Holl’da ve Washington’da Kennedy 
Merkezinde Kazak müzisyenlerinden oluşan 
muhteşem bir konser organize etmiştir. Bu, 
bugüne kadar iki ülke arasında yapılan enbü-
yük müzik projelerinden biridir. 

Fikirler: 

Erkegali Rahmadiyev, Kazakistan Cumhu-
riyeti eski Kültür Bakanı 
Kendisinin eğitimdeki ciddiyeti ve çalışkanlığı, 
müzik sanatının teorisi ile uygulamasını ye-
terli derecede bilmesine, ülkemizdeki gerçek 
ilk usta kemancılardan biri olmasına neden 
olmuştur. Moskova konservatuarında dokto-
rasını keman sınıfı üzerine yapıp, başarılı bir 
şekilde tamamlayan ilk Kazak olmuştur. O, ül-
kemizde müzik sanatının bu alanını geliştirip, 
sağlamlaşmasına hem yetenekli bir kemancı 
olarak hem de organizatör öğretim görevlisi 
olarak da ayrıca bir katkıda bulunmuştur. 
Oljas Suleymenov, şair, UNESCO’da Kaza-
kistan Daimi Temsilcisi 
Düsen, Kazak ve Kazakistan kültürünün çağ-

daş uygarlık kapsamına girebilmesine çok 
önem vermektedir. Bu bağlamda çok önemli 
başarılara da imza atmıştır.

Cengiz Aytmatov, yazar 
Hayat seni düşünür olarak yarattı. Birçok kez 
ne kadar büyük işler başarabildiğinin şahidi 
oldum. Çağdaş toplumun temelini ve gelişi-
mini senin gibi insanların oluşturması gerek-
tiğine inanıyorum.

Polad Bülbüloğlu, besteci, şarkıcı
Düsen’in insani özelliklerinin başında, dos-
tane, güvenilir olması, kendini tanıtma ve 
karşısındakini anlama yeteneği gelmektedir. 
Çok sakin, samimi, ama bir o kadar da kararlı 
konuşur. Düsen,  üst düzey protokol buluş-
malarını, en zor müzakereleri bile eşit haklı 
ve yapıcı bir diyaloga dönüştürebilmektedir. 
Düsen’i tasvir etmek için tek bir deyim yeter: 
“güneşli kazak”. Genetik köken olarak ta, tam 
bir step Türkü ve hakiki Kazak yiğididir.

Prof. Düsen Kaseinov evli, iki kızı ve beş toru-
nu vardır. 
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Hidamet ASA

Marmara Birlik 
Türk Dünyası’na Açılıyor

Orta Asya’da çok az bilinen zeytin ve zeytin yağı ürünleri bu sektör için yeni bir 
pazardır. İspanya ve İtalya üreticileri Türkiye’den aldıkları ürünleri dünyaya satar-
ken Orta Asya’ya da açılma mücadelesi vermektedirler. İpek Yolu Medeniyetleri 
dergisi  yayın kurulu üyesi ve aynı zamanda Marmara Birlik Koordinatörü Galip 
Yenidünya, Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin Türk Dünyası satında yap-
mış olduğu sosyal-kültürel faaliyetlerinin üstün başarılarını göz önüne alarak, ül-
kemizin güzide kuruluşlarından ve ülke ekonomisi yanında zeytin üreticilerine de 
büyük fayda sağlayacağı düşüncesiyle Birlik Genel Başkanı Dr. İlyas Demirci, Birlik 
Dış İlişkiler Koordinatörü İbrahim Terzioğlu ve Birlik Danışma Kurulu Üyesi Fikret 
Yıldırım’la birlikte birliğimiz tesislerini yerinde incelediler.
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Marmara Bölgesi’nde 4’ü Bursa, 3’ü Balıkesir 
1’i de Tekirdağ’da olmak üzere toplam 8 ko-
operatifi çatısı altında bulunduran Marmara 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Mar-
marabirlik), küresel ekonomik krizin damga-
sını vurduğu 2010 yılını başarıyla tamamladı.
İşletmelerin başarısı, üretim ve satış miktar-
larıyla ölçüldüğüne göre, 2010 yılındaki ve-
rilerimiz, krize rağmen başarılı olduğumuzu 
göstermektedir.

Buna göre;

2010 yılında, bir önceki yıla göre miktar olarak 
yurtiçi ve yurtdışı satışlarımızda miktar olarak 
yaklaşık yüzde 10, ciro olarak da TL bazında 
yüzde 16 büyüme gerçekleştirdik.

Bunu da, yaptığımız yeni çalışmalarla sağla-
dık. Alım odaklı politikamızı, satış odaklı hale 
getirdik ve bu mantıkla ortağımız olan yakla-
şık 30 bin zeytin üreticisinden daha fazla ürün 
alabilecek duruma geldik.

İhracat yaptığımız ülke sayısı 2010 yılında 
Yeni Zelanda, Dubai ve Güney Afrika’nın ek-
lenmesiyle 26’ya çıkmıştır. Belarus ve Ukrayna 
bağlantıları da tamamlanmak üzeredir. İhra-
cat miktarına baktığımızda, tablo ekonomik 
krize rağmen iyidir. 2010’da 5 bin 374 ton sa-
tış yaparak önceki yıla göre yüzde 13.22 artış 
sağladık. Döviz getirisi açısından baktığımız-
da da 21 milyon 355 bin dolar elde edilmiş 
ve önceki yıla göre yüzde 17.76 artış sağlan-
mıştır.

2010 yılında, Türkiye genelinde bölgesel ya-
pılanmamızı tamamlayıp sahaya çıktık. Distri-
bütörlerimiz ile birlikte kol kola girdik, kendi 
ekiplerimizle nokta ziyareti ve satış gerçek-
leştirdik.

Ayrıca ulusal zincir market satışlarını yeniden 
organize edip, bu kanalı kendi personelleri-
miz tarafından yönetmeye başladık.

2010 yılı içerisinde var olan ürün çeşitliliği-
mizi geliştirdik, piyasalardan gelen talepler 



İpek Yolu Medeniyetleri 76

doğrultusunda Karamürsel Tipi, Edremit Çi-
zik, Domat Dolgulu, Domat Kırma, Domat 
Kokteyl ve Dilimli Zeytin üretim ve satışına 
başladık. 

Yine piyasa talepleri doğrultusunda, küçük 
taneli sofralık zeytin ihtiyacını karşılamak için 
ilk kez 2010 yılında üreticimizin havuzundan 
salamura zeytin alımı gerçekleştirdik. Üretici 
ortaklarımızın, hasat mevsiminde satmayıp 
kendi havuzunda tuzladığı küçük taneli ürün-
lerden yaklaşık 550 ton salamura zeytin alıp, 
karşılığında 1.5 milyon lira ödedik.

2009-2010 ürün alım kampanyası döneminde 
ortaklarımızdan 87.4 milyon liralık 31 bin ton 
ürün aldık. 14 Ocak’ta sona erecek 2010-2011 
kampanya döneminde ise şimdiye kadar 30 
bin tona dolayınca ürün alımı gerçekleştirdik.

Önceki yıllarda uyguladığımız avans fiyat uy-
gulamasını bu yıl rekolte düşüklüğü nede-
niyle bir sefere mahsus gerçekleştirmedik ve 
nihai fiyat uyguladık. 2010-2011 kampanya 

döneminde aldığımız ürünün toplam bedeli 
olan 95 milyon liranın 51 milyon lirasını daha 
ödemiştik, kalan 44 milyon lirayı da 19 Ocak 
2011 tarihi itibariyle ödeyeceğiz.

Piyasa koşullarını da göz ardı etmeden, ortağı 
olan zeytin üreticilerinin menfaatini korumaya 
odaklı Marmarabirlik’in görevi, sadece ürün 
alıp, işleyip, ambalajlayıp satmak değildir. 
Ürün kalitesini artırmak için iyi tarım uygu-
lamaları konusunda ortaklarımızı bilgilendir-
menin yanı sıra, üreticilerimizi ayni ve nakdi 
kredilerle desteklemekteyiz. 2010 yılında or-
taklarımıza verdiğimiz ayni ve nakdi desteğin 
tutarı 2.6 milyon lirayı bulmuştur.
Yanı sıra;
Marmarabirlik olarak 2010 yılında Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirmenin de gururunu yaşıyo-
ruz. Yarı bedeli Dünya Bankası hibe kredisiyle 
inşa ettiğimiz lisanslı zeytin ve zeytinyağı de-
polarımız, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından hizmete açılmıştır. Türkiye’de 
başka örneği olmayan lisanslı depolarımızın, 
amacı doğrultusunda kullanılabilmesi için 
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ürün borsalarının kurulmasını bekliyoruz. Bi-
lindiği gibi lisanslı depolara ürün teslim eden 
üreticilerimiz, karşılığında alacakları belgeler 
ile borsada işlem görecek ve aynı zamanda 
kredi alabilecekler.

Bir dünya markası haline gelen Marmarabir-
lik, her yıl artırdığı satışlarını karşılayabilmek 
için kapasite artırımına gitmektedir. İzmir Yolu 
Başköy Mevkii’ndeki entegre tesislerimizde 
oluşturduğumuz ar-ge birimimiz, kendine has 
özellikleri bulunan sofralık zeytini, dünya pa-
zarlarında İspanyol, İtalyan ve Yunanistan zey-
tiniyle rekabet edebilecek duruma getirmek 
için büyük çaba harcamaktadır.

Çevre, Marmarabirlik için olmazsa olmazdır. 
Ekmeğini doğadan çıkaran bizler, doğaya 
karşı sorumluluğumuz gereği İznik ve Müref-
te kooperatiflerinde arıtma tesisleri faaliyete 
geçirilmiştir. Diğer kooperatiflerde de plan 
dahilinde arıtma tesisleri devreye sokulacak-

tır. Türkiye’de pek çok işletme henüz salamura 
suyu problemini çözememişken, Marmarabir-
lik milyonlarca liralık yatırımlarla bu sorunu 
çözmüştür.

2011 yılı beklentilerimize gelince…
2010’u özetlerken vurguladığımız stratejimi-
zi geliştirerek, daha kaliteli üretim, daha çok 
satış ve üreticimizden daha çok ürün almayı 
hedefliyoruz.

Satış pazarlama hedefleri açısından bakarsak, 
2011 yılı içersinde yurtdışında Avrupa ülkeleri 
için yeni bir yapılanmayı tamamlamak üzere-
yiz. Satış kanalları bizzat Birliğimiz tarafından 
daha etkin bir şekilde yönetilecek, özellikle 
Ortadoğu ülkeleri için arayışlar tamamlana-
cak, etnik pazar dışına da ürün satışı hızlana-
caktır.

Yurtiçinde 81 ilin tamamında bölge sorumlusu 
distribütörlerle hiç bir bölge boş bırakılmaya-
caktır. Özellikle küçük kalibreli zeytin arzında 
yaşanan sorunları aşmaya yönelik politikalar 
geliştirilecek, cirosal büyümenin önünü aç-
mak için zeytinyağına da ağırlık verilecektir.
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Pir Hüseyin Hânegâhı 
(Sufi Hücresi - Tekke) 
Büyük İpek Yolu 
Üzerindeki Sufi 
Ziyaretgâhı

Azerbaycan’da da mimari yapıların en 
önemli türlerinden biri olarak kabul edilmiş 
hânegâhlar ( tekkeler ) sufiler için dini ritü-
ellerini ( ibadet, oruç, sufi törenleri vs ) or-
taklaşa gerçekleştirmeleri, görüşmelerini, tar-
tışmalarını yapmaları için yer, bazen bilimsel 
kurum, kalacak yeri olmayan sufiler için ika-
metgah görevi görmekteydi. Çoğu durumda 
hânegâhlar evliyaların - pirlerin defnedildiği 
yerlerin yakınında uzun zaman zarfında bi-
çimlenmekteydi. Azerbaycan hânegâhları 
arasında mimari - uzamsal çözümün mükem-
melliği ve işlevsel yük kapasitesinin dayanık-
lılığı bakımından ulusal öneme sahip olan 
Pir Hüseyin hânegâhı ön plana çıkmaktadır. 

Prof.Dr. Cafer GIYASİ

Azerbaycan’da
Hânegâhlar
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Burası Hacıgabul ilçesinin Gubalıbaloğlan 
köyünde Pirsaatçay nehrinin kıyısındadır ve 
Yakın Doğu’da Baba Kuhi adı ile tanınmış ve 
Şiraz’da defnedilmiş ünlü sufi şairi ve filozo-
fu Muhammed Bakuvi’nin( 948 - 1050) kü-
çük kardeşi, XI. yüzyılın sufi şeyhi Pir Hüseyin 
Ravani’nin adu ile bağlıdır.

Pir Hüseyin sadece Şirvan’da değil, aynı za-
manda bitişikteki bölgelerde de evliya ola-
rak tanınmaktaydı ve birçok yerlerden onun 
yanına hacılar akın ediyorlardı. Bu yüzde de 
Pir Hüseyin Hânegâhı önemli miktarda vakıf 
varlıklarına ve geniş araziye sahipti. Bir ihti-
mal hânegâhın en önemli gelir kaynakların-
dan birisi uluslararası ticaretti; onun Pirsaat-
çay nehrinin Şirvan’ın temel şehirlerini Büyük 
İpek Yolu ile bağlayan oldukça yoğun çalışan 
kervan yolunun bulunduğu sol kıyısında inşa 
edilmesi olgusu böyle bir kanıya varmamıza 
neden olmaktadır.

Pir Hüseyin hânegâhı, biçim planı açısından 
düzgün olmayan dörtgen şeklindeki kale 
duvarları ile çevrelenmiş, birbirleri ile iç içe 
geçmiş tek katlı yapılardan oluşmuş kompakt 
mimari bir bütün sayılır. Pir Hüseyin’in türbesi 
ve onun bitişiğindeki caminin namaz kılınan 
salonu hariç, hânegâhın tüm yapısı günümü-

ze kadar oldukça hasar görmüştür. Pir Hü-
seyin hânegâhını belli bir mimarlık türünün 
tamamlanmış örneği olarak değerlendirebili-
riz. Burası Ahar, Erdebil, Nahçıvan, Şamahı ve 
diğer yerlerdeki Azerbaycan hânegâhlarından 
önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Onu 
çevreleyen, sağlam bir hisar izlenimi bırakan 
kuleli kale duvarları hânegâhın özel önemini 
vurgulamaktadır. Batı duvarına bitişik olan, 
ölçülerine göre küçük Pir Hüseyin türbesinin 
önemli yer tuttuğu temel yapılar iç avlunun 
çevresinde gruplaşmıştır.

Çok sayıdaki yazılardan da görüldüğü üzere 
Pirsaatçay nehri yakınındaki yoğun inşaat ça-
lışmaları 1243 - 1303 yılları arasında cereyan 
etmiştir. Bu yazılar aynı zamanda inşaat iş-
lerine her türlü yardım ve desteklerini esir-
gemeyen Şirvanşahlar ve İlhaniler tarafın-
dan hânegâha gösterilen değişmez dikkati 
de göstermektedir. Kale duvarları ile çevrili 
sınırlı bir alanda inşaat işlerinin yürütülmesi 
yapıların ölçülerine, planlamasına ve mimari-
sine güçlü bir etki göstermiştir. Ama işler ye-
terince kaliteli bir şekilde yerine getirilmiştir.

Pir Hüseyin hânegâhı plan bakımından yarı 
yuvarlak kuleleri, dişli duvarları ve gösteriş-
li taç kayısı ile uzaktan küçük Şirvan kalesini 

Pir Hüseyin türbesinin fayanstan yapılmış sekizgen yıldızları ve firuze haçlar. Pano. Devlet Devlet Hermitaj Müzesi
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andırmaktadır. Ama bu yapıdan azametli bir 
şekilde göklere yükselen minare onun asıl iş-
levini ortaya koymaktadır. Hânegâhın hacimli 
bir biçimde inşa edilmiş büyük olmayan ana 
kapıları taş döşenmiş, karmaşık bir konfigü-
rasyona sahip iç avluya açılmaktadır; hemen 
önünde cami girişi bulunmaktadır. Bu giriş 
tonozlar ile kaplıdır ve farklı seviyelerdeki düz 
çatı sayesinde kendine özgü hacimsel bir yapı 
oluşturulmuştur. Hânegâhın tüm yapıları kuv-
vetli hasara maruz kalmıştır ve bu yüzden de 
onların avluya dönük cephelerinin sanatsal 
ve mimarlık özelliklerinden bahsetmek ol-
dukça zordur. Sadece küçük taç kapı şeklinde 
çözümlenmiş cami girişi taş yontma işlerinin 
yeterince kaliteli yapıldığını göstermektedir. 
Nispi olarak günümüze kadar sadece cami 
ve onun kuzey taraftan bitişiğindeki Pir 
Hüseyin türbesi korunup saklanmıştır; on-
ların iç mekanlarındaki motifler sayesinde 
Pir Hüseyin hânegâhı Müslümanlık mimar-
lığında saygın bir yer tutmuştur.

Pir Hüseyin hânegâhı her şeyden önce iç 
mimari dekorasyonu bakımından bilimsel 
yazında ün kazanmıştır. Artık birinci araştır-
macılar Pir Hüseyin türbesinin iç mekanının 

süslemesinden hayranlıkla bahsetmekteydi-
ler, geçen yüzyılın ortalarında ise onun fayans 
kaplamaları ile ilgili ortak bir monografi oluş-
muştur. Türbe hânegâhın kuzeybatı köşesinde 
kale duvarlarına sıkıca bitişiktir, sivri kemer ile 
kaplanmış ve 2,80 x 2,50 m ölçülerindeki dik-
dörtgen şekline sahiptir.

Pir Hüseyin’in mezar taşı süslemesinin mimari 
ve sanatsal kesinliği, ustalık ve kalite estetik-
liği bakımından kendi türünden olan abide-
ler arasında sadece Azerbaycan’da değil, aynı 
zamanda tüm bölgede de oldukça önemli bir 
yere sahiptir. V. Krachkovskaya’nın kanısına 
göre, Pir Hüseyin türbesinin iç süslemesi 
yüksek derecede yerine getirilmiş teknik 
ve sanatsal - estetiksel parametreler, aynı 
zamanda bilgi zenginliği ve kompozis-
yonel tamamlanmışlık bakımından İslam 
mimarlığının eşsiz eserlerine ait edilir. Bu 
tür yapılar ile sadece Meşhed’deki İmam Rıza 
türbesi rekabet edebilir. İşte tam olarak bu 
süslemeler sayesinde Şeyh türbesi hânegâhın 
ideoloji ve sanat merkezine dönüşmüştür. 
Nakış ve ornament süslemesinin alışılmışlığın 
dışındaki kombinasyonu türbe mekanının sı-
kışıklığını ortadan kaldırmayı başarmış ve ha-
cılara unutulmaz duygusal bir izlenim bırakan 
kesinlikle eşsiz bir hava oluşturmuştur.

Hânegâh tahkimatları Apşeron’un kasabala-
rında korunup saklanılmış XII. - XIV. yüzyıllara 
ait şatolara benzemektedir. Cami ise hacimsel 
ve yapısal çözümü bakımından XII. - XIII. yüz-
yıllarda inşa edilmiş Bakü kalesinin mahalle-
lerdeki tonozlu camilerinden faklı değildir.

Pir Hüseyin hânegâhını mimari dekorasyon 
açısından Azerbaycan’ın kuzey ve güney böl-
gelerinin geleneklerinin birleştiği önemli bir 
abide olarak değerlendirebiliriz. Daha açık 
söyleyecek olursak, Şirvan’ın taş yapıları ile 
Güney’in kireçtaşı oymacılığının ve çok renkli 
fayans dekorasyonları kombinasyonunu gö-
rebiliriz. Bu durumda kireçtaşı bileşeni Tebriz, 
Merent, Urmiye, Nahçıvan ve Hemedan’ın ca-

Pir Hüseyin türbesinin büyük süs kuşaklarının fayans plakları
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milerinin ünlü kireçtaşı mihraplarına, mineli 
sekizgen süslemeler ise Tebriz, Şiz ( Taht - ı 
Süleyman ) ve Sultaniye abidelerinin süsle-
melerine ait edilmektedir. Hânegâhın ne za-
man faaliyetini durdurduğu ve terk edildi-
ği bilinmemektedir. 1861 yılında bu mimari 
abideyi ve onun çevresini detaylı bir şekilde 
araştıran akademisyen B. Dorn şöyle yazmak-
tadır: “Bu yerin çevrede yaşayan sakinler ta-
rafından değer verilen bir olduğu bellidir ve 
bu yüzden de onun tüm arazisi önceleri ol-
dukça güzel bir şekilde çevre düzenlemesine 
tabi tutulmuştur. Şimdi, tabii ki bu harabeye 
dönüşmenin ağır manzarasını gözler önüne 
sermektedir.” Uzun yıllar, belki de birkaç yüz-
yıl süresince hânegâhın herhangi bir gözetim 
ve bakım olmadan kalmasını, fiilen yok olup 
gitmeye terk edildiğini içler acısı ile bu alın-
tıyı, ne yazık ki, dile getiriyoruz. Daha 1858 
yılında ünlü doğubilimci İ. Bartolomei, Pir Hü-
seyin hânegâhını çok kötü durumda bulmuş 
ve türbenin fayanstan yapılmış iç süslemesi-
nin kurtarılması için Tiflis’e veya Petersburg’a 
götürülmesini önermiştir. Ama bu öneriye 
kimse kulak vermemiştir. Ta o zamandan beri 
fayanstan yapılmış plakların münferit şahıs-
lar tarafından çalınmasına başlanılmıştır. Üç 
yıl aradan sonra akademisyen B. Dorn tür-
benin süs kuşağının küçük bir fragmanını 
Moskova’ya götürmüştür. O burada bu frag-
manı Asya Müzesi’ne teslim etmiştir ( müze 
şu anda Doğu Ülkeleri Halklarının Medeniyet-
leri Müzesi adını taşımaktadır ). 1907 yılında 
Bilimsel keşif gezisi üyeleri tarafından yapıl-
mış fotoğraflar hânegâhın fayanstan yapılmış 
süslemelerinin barbarca dağıtıldığını gözler 
önüne sermektedir. Öyle ki onların üzerinde 
çıkarılmış plakların boş yuvaları görülmekte-
dir. Keşif gezisi süslemelerin bir kısmını Tiflis’e 
taşımış ve onlara Kafkasya Müzesi’ne vermiştir. 
Şu anda Pir Hüseyin hânegâhından çıkarılmış 
15’in üzerinde mineli plak Gürcistan’ın Dev-
let Müzesi’nde saklanılmaktadır. Hânegâhın 
süs plaklarının çalınması ve satılması XIX. 
yüzyılda geniş ivme kazanmıştır. 1913 yılında 
hânegâhtan çıkarılmış fayans plakların özel-

likle Paris’te satıldığının altını çizmek gerekir. 
Bu da Pir Hüseyin türbesinde mineli süsleme-
lerin alanının ani düşüşüne neden olmuştur.

Buna rağmen Pir Hüseyin hânegâhına en bü-
yük zararı Ermeni Daşnakları vermiştir. Rus bi-
lim adamı V. Sysoev 1925 yılında bir makale 
yayınlamıştır. Bu makalede şöyle yazılmak-
tadır: “Plakların büyük bir kısmı 1918 yı-
lında hânegâhı işgal etmiş, daha sonra ise 
Ermenistan’a geri dönmüş Ermeni askeri 
birliği tarafından  dağıtılmıştır.” Kuşkusuz, 
Ermeni haydutları Şeyhin türbesinin iç süs-
lemelerini dağıtmakla kalmamış, hânegâhın 
tüm yapılarına da büyük tahribat vermişlerdir. 
Yine 1925 yılında türbedeki büyük panonun 
sekizgen yıldızlarının ve haçlarının önemli bir 
kısmı Petersburg’a getirilmiştir ve günümüz-
de Devlet Hermitaj Müzesi’nde hânegâhtan 
getirilmiş 123 adet sekizgen yıldız, 325 adet 
haç şeklindeki plak ve fayanstan yapılmış di-
ğer kırıntılar ( fragmanlar ) sergilenmektedir. 
1936 yılının Ekim ayında hânegâhta sadece üç 
küçük sekizgen yıldız fragmanı kalmıştır. Bun-
lardan ikisi türbede ve birisi camidedir. Onlar 
da kireçtaşı mihrap ile birlikte 1940 yılında 
Bakü’deki Nizami adına Edebiyat Müzesi’ne 
taşınmıştır. Bu arada burada aynı zamanda 
türbeden alınmış, üzerinde yazı bulunan 5 süs 
kemeri fragmanı saklanılmaktadır. Pir Hüseyin 
hânegâhından alınmış, Avrupa ve Amerika’nın 
özel koleksiyonlarında bulunan fayans plaklar 
ile ilgili olarak elimizde belli bir bilgi bulun-
mamaktadır. Sadece Azerbaycan’ın hiçbir 
mimari abidesinin dünyanın müzelerinde 
“temsil olunması” bakımından Pir Hüse-
yin hânegâhı ile karşılaştırılamayacağının 
biliniyor olmasıdır. Evet, hânegâh dünyaca 
ünlü olmayı başarmıştır. Ama bunun bede-
lini çok pahalıya, yani dağılmak ve soyul-
mak pahasına ödemiştir.
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Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği 
Onur Kurulu Üyeleri

Alfabetik Sıra İle

Abdurrahman ŞENTÜRK BAYBURT Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet ARSLAN DLH Genel Müdürü
Amirlan KUSAİNOV Kazakistan İnşaat Ve Mimarlık Üniversitesi Rektörü
Atilla KANBUR MADO Yönetim Kurulu Başkanı
Binali YILDIRIM T.C. Ulaştırma Bakanı
Burhan KAYATÜRK TBMM/Ankara Milletvekili
Cafer TATLIBAL TBMM /Kahramanmaraş Milletvekili
Cahit TURHAN Karayolları Genel Müdürü
Duysen KASEİNOV TÜRKSOY Genel Sekreteri
Erdoğan BAYRAKTAR Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı
Faruk ÇELİK T.C. Devlet Bakanı
Galip YENİDÜNYA TESKOMB Baş Danışmanı
Gülçöhre MEMMEDOVA Azerbaycan İnşaat Ve Mimarlık Üniversitesi Rektörü
Halid TADMORİ Türkiye Mühendisler Ve Mimarlar Birliği Lübnan Temsilcisi
Haydar KOÇAKER DSİ Genel Müdürü
Hayrettin GÜNGÖR Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri
Hayrettin ÖZALTIN ÖZALTIN Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüdaverdi ÇAKIR MÜSİAD Ankara Şube Başkanı
İsmail KAVUNCU Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Vekili
Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadirali KONKOBAYEV Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kemal Fahir GENÇ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Kemal DÜRÜST KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanı
Mahmut ASMALI MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı
Maksat DÖVLETSAHEDOV  Türkmenistan Ankara Büyükelçisi
Mehmet CEYLAN TBMM / Karabük Milletvekili
Mevlüde YUSUFOVA Özbekistan Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı
Metin VARLIBAŞ VARLIBAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Mihail FORMUZAL Gagavuz Cumhurbaşkanı
Murat YALÇINTAŞ İstanbul Ticaret Odası Başkanı
Namık Kemal ZEYBEK Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı
Nihat ÖZDEMİR LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Nuri GÜRGÜR Türk Ocakları Genel Başkanı
Osman GÜNDÜZ GÜN-ER İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Oktay ASLANAPA Sanat Tarihçi
Öner KABASAKAL Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Baş Danışmanı
Sabri ERBAKAN Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı Eski Müsteşarı
Sarsembek ZHUNUSOV Astana Baş Mimarı
Suphi SAATÇİ Kerkük-Erbil Şehir Tarih Uzmanı Marmara Ünv. Öğr. Üyesi
Şakir İBRAYEV Türk Dünyası Akademisi Başkanı
Şerafettin DOĞAN ÜÇER Mühendislik Müşavirlik Şirketi Yön. Kurulu Başkanı
Yaşar KARAYEL TBMM / Kayseri Milletvekili
Zeki ERGEZEN T.C. 59. Dönem Bayındırlık ve İskân Bakanı
Zeki PİLGE Kazakistan Türk İş Adamları Derneği Genel Başkanı
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1956 yılında Artvin-Yusufeli ilçesinde 
doğdu. İlkokulu Artvin de orta öğrenimini 
Bursa da tamamladı. Bursa Yüksek İslam 
Enstitüsü’nü bitirdi. Yıldız Üniversitesine 
bağlı Kocaeli İşletme Enstitüsünde iki yıl 
işletme eğitimi gördü. Dört yıl Lise öğret-
menliği yapan Sayın ÇELİK, çeşitli dallarda 
ticaretle meşgul oldu.

İki yıl süreyle de yerel bir gazetenin sahip-
liğini ve köşe yazarlığını yaptı.

Siyasete gençlik kollarında başladı. Bursa 
İl Başkanlığı ve Fazilet Partisi Genel Başkan 
Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

18 Nisan 1999 yılında yapılan seçimlerde 
21. dönem Bursa Milletvekili seçildi. İçişle-
ri Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu üye-
liklerinde bulundu.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi 
Kurucuları arasında yer alan Faruk Çelik 
22. dönem Bursa Milletvekili olarak 2.defa 
seçildi. 5 yıl süre ile Ak Parti Grup Başkan 
Vekilliği yaptı.

23 Temmuz 2007 yılında yapılan seçim-
lerde 23. dönem Bursa Milletvekili olarak 
3.defa seçilen Faruk Çelik 60. Hükümette 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak 
atandı.

Halen Devlet Bakanı olarak görev yap-
makta olan Sayın ÇELİK, Evli ve 4 çocuk 
babasıdır.

2010 Astana Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik 
Kurultayı’nda Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü Almış

Onur Üyelerimizi Tanıyalım

Sn. Faruk ÇELİK / T.C. Devlet Bakanı 
Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü Sahibi
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Artvin, Yusufeli’nde 1945 yılında doğan Kadir 
Topbaş, henüz 3 aylıkken İstanbul’a geldi.

Kadir Topbaş; ilk, orta ve lise öğrenimini 
İstanbul’da tamamladı. 1972 yılında Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, 1974 yı-
lında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bö-
lümünden mezun oldu.

Doktora tezini, İstanbul Üniversitesi Sanat Ta-
rihi ve Arkeoloji Bölümü’nde “Hidiv Kasrı ve 
Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri” konusunda 
tamamladı.

Uzun yıllar “serbest mimar” olarak çalıştı. 

1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
danışmanlığını yaptı.

1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na 
seçildi. Bu görevi süresince İstanbul’a model 
olabilecek ‘Güzel Beyoğlu’ projesini hayata 
geçirdi.

28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçim-
lerde AK Parti’den aday oldu ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Kadir Topbaş, 2007 yılından bu yana dün-
ya kentlerinin Birleşmiş Milletleri sayılan 
Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Teşkilatı’nın eş başkanıdır.

Topbaş, aynı zamanda, İstanbul Kalkınma 
Ajansı başkan yardımcılığını, İstanbul 2010 
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon 
Kurulu ve İstanbul Modern Yönetim Kuru-
lu üyeliğini, TAÇ Vakfı (Tarih ve Çevre Vakfı) 
mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeliğini 
yürütmektedir.

Topbaş, evli ve üç çocuk babasıdır.

Sn. Kadir TOPBAŞ 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Türk Dünyası Mimarlık Ödülü Sahibi
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Sn. Ahmet ARSLAN
DLH Genel Müdürü

Türk Dünyası Mühendislik Ödülü Sahibi

1962 yılında Kars-Kağızman’da doğdu. Eği-
timi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 
1978-2 Milli Güvenlik Akademisi. Gemi İnşa 
ve Makine Mühendisi.
 
1982-1989 Gemi inşası ile ilgili proje ve ta-
ahhüt işleri yapan Haluk Şişman yazıcı Müh. 
Müş. Şti.’nde Proje Başmühendisliği ile İmalat 

ve Kontrol Müdürlüğü, T.G.S. Pendik Tersane-
sinde sırasıyla, Endüstri Başmühendisliğinde 
Mühendis (8 ay), Dizayn Müdürlüğünde En-
daze Büro Şefliği (3 yıl), İşletme Müdürlüğün-
de Çelik İşleme Atölyesi Şefliği (4 yıl) ve Tekne 
İnşa Başmühendisliği (2,5 yıl), İhale Komisyon 
Başkan Yardımcılığı, 

Pendik Tersanesinin Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığına devredilmesiyle yarım kalan işleri 
T.G.S. adına tamamlamak üzere oluşturulan 
Pendik Çalışma Grubunda Heyet Başkan Yar-
dımcısı ve Heyet Başkanlığı 

T.G.S. Kalite Kontrol ve Progres Daire 
Başkanlığı’nda Teknik Emniyet Başmühendis-
liği, 

Türkiye Gemi Sanayi’nin TDİ ile birleşmesi so-
nucu, Kurumun muhtelif dizayn işlerini yürüt-
mek üzere Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlı-
ğında Dizayn Müdür Yardımcılığı, 

Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel 
Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, 

Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel 
Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı, 

2005 Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Liman-
lar ve Hava Meydanları inşaatı Genel Müdü-
rü, 

Halen DLH İnşaatı Genel Müdürü olarak gö-
rev yapmaktadır,

Evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmek-
tedir.
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Sn. M. Cahit TURHAN
Karayolları Genel Müdürü

İpek Yolu Medeniyetleri Özel Ödülü Sahibi

29.4.1960 tarihinde Trabzon’da doğan Meh-
met Cahit TURHAN, 1981 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakül-
tesi İnşaat Bölümünü bitirmiştir. 16.4.1982-
31.7.1983 tarihleri arasında Yedek Subay ola-

rak askerlik görevini tamamlayan TURHAN, 
çalışma hayatına 16.1.1985 tarihinde Genel 
Müdürlüğümüz İstanbul 17. Bölge Müdürlü-
ğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) 
Grup Şefliği emrinde Mühendis olarak başla-
dı. 26.11.1986 tarihinde Karadeniz Üniversite-
si Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans eğiti-
mini tamamlayan TURHAN, aynı Bölge Mü-
dürlüğünde 15.8.1988 tarihinde Büro Mühen-
disi, 15.11.1990 tarihinde Kontrol Mühendisi, 
12.9.1994 tarihinde Çatalca Köprülü Kavşağı 
(TEM) Çatalca Arası Bağlantı Yolu Otoyolu Ya-
pım Kontrol Şefi görevlerine atandı.

1.4.1997 tarihinde Karayolları İstanbul 17. 
Bölge Müdürlüğünde Otoyolu Bakım İşletme 
Başmühendisi, 7.12.1998 tarihinde Otoyolu 
Yapım Başmühendisi, 19.10.1999 tarihinde 
de İstanbul 17. Bölge Müdür Yardımcısı gö-
revlerine atanan TURHAN, 11.11.2002 tarihin-
de aynı Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü 
olarak görevlendirildi ve 18.6.2003 tarihinde 
bu göreve vekâleten atandı.

17.10.2003 tarihinde görevlendirildiği Ka-
rayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine 
20.7.2005 tarihinde asaleten atanan Mehmet 
Cahit TURHAN, 29.12.2005 tarihinden itiba-
ren vekâleten yürüttüğü Karayolları Genel 
Müdürü görevine 16.01.2006 tarihinde asale-
ten atandı.
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Sn. Zeki PİLGE
Kazakistann Türk İşadamları Derneği  Başkanı

Türk Dünyası Vefa Ödülü Sahibi

1964 yılında doğdu. 1989 yılında Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduk-
tan sonra 1 yıl hekim olarak çalıştı. 1990-1991 
yıllarında askerlik hizmetini yerine getirdi. 
1992 yılında Turkuaz Şirketler Grubunun ilk 

firması olan Turkuaz Dış Tic. Şirketini kurdu. 
1992 yılından başlayarak, günümüze kadar 
geçen, 17 yıllık süreçte Turkuaz’ın ticari grup-
ta 13, inşaat grubunda 10 şirketten oluşan 
bir şirketler grubuna dönüşmesini sağladı. İlk 
ofisini Almatı’da açan Turkuaz bugün Kaza-
kistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan 
ve Tacikistan’da faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Türkiye’de de Kazak firması olarak Dalaman 
havaalanının işletmesini üstlenmiştir. Sadece 
Kazakistan’da 3 bin 500 kişi üzerinde istih-
dam eden Turkuaz, ticari faaliyetleri yanında, 
sosyal ve kültürel etkinlikleri de sponsor et-
mektedir. Zeki Pilge Orta Asya Medeniyetler 
Vakfı kurucusu ve ikinci Başkanı, Kazakistan 
Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı Yabancı 
Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi mütevel-
li heyeti üyesi ve üniversitenin kuruluşundan 
bu güne kadar en büyük sponsorudur.

2000 yılında Dünya Türk İşadamları arasında 
Orta Asya’da en başarılı işadamı seçilen Zeki 
Pilge T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 
tarafından, 2001 yılında UNICEF tarafından 
sosyal etkinliklere verdiği destekten dolayı 
ödüllendirildi. 2002 yılında Türkiye’de Zirve-
dekiler yarışmasında Üzeyir Garih Girişim-
ci Ödülünü aldı. 2003 yılında “Best Foreign 
Investor in Kazakhstan” seçildi. 2005 yılın-
da Kazakistan’da Yılın İşadamı ödülünü aldı. 
2006 yılında Yurtdışında Başarılı Türk İşadamı 
seçildi. 2008 Ekovitrin – Yılın Starları Ödülü’nü 
aldı. Türkçe, Kazakça, Rusça ve İngilizce dil-
lerini bilen Zeki Pilge halen Turkuaz Şirketler 
Grubu Başkanlığı yanında KATİAD (Kazak-
Türk İşadamları Derneği) başkanlığını da yü-
rütmektedir.
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Türk Dünyası’nda Şehircilik ve 
Mimarlık dalında üstün hizmet 
ödülüne Türkiye Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği layık görülmüştür.

Bu yıl altı ülkeden on kişi, kurum ve kuruluşa 
ödülleri Bakü’de düzenlenecek törenle verilecek. 
Düzenlediği basın toplantısında 2010 yılı ödül sa-
hiplerini ve ödül gerekçelerini açıklayan Türksav 
Başkanı Yahya Akengin, Türk Dünyası kavramının 
köklü bir kültür gerçeği olduğunu ifade etti. Yahya 
Akengin, tarihin başlangıcından buyana varlığını 
kesintisiz sürdüren milletlerin sayılarının iki elin 
parmaklarından fazlayı bulmadığına, bunlardan 
birinin Türk Milleti olduğuna vurgu yaptı. Akengin 
şöyle devam etti: “ Türk Milleti’nin bu büyük ba-
şarısının temelinde insan merkezli dünya görüşü 
vardır. Milletimiz tarihin hiçbir devrinde şovenist, 
fanatik olmamıştır. Millet kavramını dar anlamda 
ırk anlayışının çok üstüne taşımış, onu zengin bir 
kültür haline getirmiştir. Türk Dünyası ifadesinin 
konjonktürel olmadığını, milattan önce de sonra da 
yeryüzü coğrafyasının önemli merkezlerinde etki 

sahibi olduğunu, devlet anlayışının da kargaşaları 
düzene dönüştürme felsefesine dayandığını söy-
leyen Akengin, Türk milliyetçiliğini batılıların lite-
ratüründeki ırkçılıkla özdeşleştirme cereyanlarının, 
maksatlı ve planlı bir psikolojik hareket olduğuna 
dikkat çekti. 2011 yılının yeni Türk Cumhuriyetleri-
nin bağımsızlıklarının 20. yılı olduğu noktasından 
hareketle, bir yıllık çalışma sonucu “Türk Dünyası 
20 Yıllığı”nın hazırlandığı ve bu ay içerisinde kitap 
halinde hizmete sunulacağı da belirtildi.

ÖDÜL SAHİPLERİ

• Almanya : Yücel Feyzioğlu 
Türk Dünyası Masalları Külliyatı

• Azerbaycan: Haydar Aliyev Vakfı Başkanı  
Mihriban Aliyev 
Karabağ Kaçkınlarını Himaye

• Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği 
Türk Dünyasında Şehircilik ve Mimarlık

• Kazakistan : Prof. Dr. Dosay Kencetay
Türkoloji çalışmaları

• KKTC : Mustafa Gökçeoğlu 
Kıbrıs’da Türkoloji çalışmaları

• Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz
Türk Tarihi Belgeleri

• Macaristan: Prof. Dr Edit Tasnadi 
Macaristan’da Türkoloji çalışmaları

• Türkiye : TDK Başkanı 
Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın
Türkçe Sözlük’ün zenginleştirilmesi

• Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu
Türk Dünyası Edebiyatı

• Yeni Ses Dergisi 
Anadolu Türk kültür faaliyetlerini yansıtması

TÜRKSAV 15. Türk Dünyasına 
Hizmet Ödülleri Açıklandı
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Kahramanmaraşlılar Eğitim Vakfı’nın yenile-
nen hizmet binası açılışı gerçekleştirilerek, 
30 öğrenciye de karşılıksız burs ve giyim çeki 
dağıtıldı Ankara’daki Kahramanmaraşlılar 
Kızılay’daki hizmet binası, hayırsever iş kadını 
Melek İpek’in katkılarıyla yenilendi. Hizmet 
binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen tö-
rene AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri 
Fatih Arıkan ile Cafer Tatlıbal, vakfın onursal 
başkanı Kadir Beyazıt, eski başkan Tahsin 
Türkçapar ve çok sayıda davetli katıldı.

Vakıf Başkanı Mesut Dedeoğlu, vakfın Melek 
İpek tarafından tamamen yenilendiğini be-
lirterek, ‘’Vakıflar yardımlaşmanın yapıldığı 
önemli kuruluşlardır. Bunun yanında kültürle-
rimizi tanıtmada önemli katkıları bulunmak-
tadır. Kültürümüzü 81 il ve hatta yurtdışında 
tanıtmak için faaliyetlerimiz bulunmaktadır. 
Bunun yanında birlik ve kardeşlik duygularını 
geliştirmektedir. Birlik ve beraberliğimizi her 
alanda sürdürmeliyiz’’ diye konuştu.

Daha sonra Türkiye Mühendisler ve Mimar-
lar Birliği Genel Başkanı Sn. İlyas Demirci, Dış 
İlişkiler Koordinatörü İbrahim Terzioğlu ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Nalcıoğlu’nun 
katılımıyla vakfın açılışı gerçekleştirildi.

Türk Dünyası’nın kadim coğrafyasında kurulan 
genç Türkmenistan Cumhuriyeti Türk Milli Kültü-
rünün değerleri üzerinde kendi milli kimliğini ko-
ruyarak hızla yükselmektedir.

Türkmenistan’daki Türkmenler ile Anadolu’daki 
Türk Halkı aynı kökten aynı soydan gelirken aynı 
kültür pınarlarından beslenmişlerdir. Türkmenis-
tan hem bölgesinde hem de dünyada barışı ve 
kardeşliği kendisine rehber edinen halkının mutlu 
yaşaması için mücadele eden rahmetli Sapar Mu-
rat Türkmen Başı önderliğinde kurulmuştur.

Bugünkü Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdi Mu-
hammedov Türkmenistan’ı daha ileri seviyelere 
taşımak için var gücüyle çalışmaktadır.

Türk Halkı kardeş ülkenin bu gelişmesini ve başa-
rılarını sevgiyle, gururla takip etmektedir. Aşkabat 
Türk Halkı için ikinci bir Ankara konumundadır. 

Türkmenistan’ın genç dinamik, girişimci ve insan 
ilişkilerini çok iyi bilen yeni Büyükelçisi Maksat 
DÖVLETSAHEDOV Türkiye Mühendisler ve Mi-
marlar Birliği Yöneticileri ve TİKA Çalışanları ile 
birlikte hayırlı olsun ziyareti yapılmış ve birlikte iki 
ülke için sosyal, kültürel ve ekonomik projelerle il-
gili görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Kahramanmaraşlılar 
Ankara Vakfı Açılışı

Türkmenistan Ankara 
Büyükelçisi 
Maksat Dövletsahedov’u 
Ziyaret



Türk - İslâm Şehirleri
Sempozyumları (I)

Bursa Şehrengizi 
Bir Cihan Devleti’nin 
Doğduğu Şehirde Başlatılıyor

28-30 Nisan 2011 tarihinde Kaşgar’dan Endülüs’e 
Türk - İslâm Şehirleri Sempozyumu Bursa Şehren-
gizi Bursa Valisi Şahabettin HARPUT ev sahipliğin-
de, Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel 
Başkanı İlyas DEMİRCİ’nin organizasyon başkanlı-
ğında, Uluslararası TÜRKSOY Teşkilatı Genel Sek-
reteri Düsen KASEİNOV’un koordinatörlüğünde, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE, 
T.C. Bursa Valisi Yardımcısı Ali Kamil BAŞAR, Bur-
sa Yıldırım Belediye Başkanı Özgen KESKİN, Bursa 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa DÜNDAR, 
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY, Türk 
Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Başkanı Yahya 
AKENGİN, TMMB Dış İlişkiler Koordinatörü İbrahim 
TERZİOĞLU’nun oluşturulması düşünülen yürütme 
kurulu tarafından Türk - İslâm Dünyası’ndan birçok 
bilim insanı ve edebiyatçının katılımı ile icra edile-
cektir. Organizasyonun Bilim Kurulu Başkanlığı’nı 
bu yıl 100. yaşını kutlayacak olan Türk Dünyası’nın 
en köklü ve en eski sivil toplum kuruluşu olan Türk 
Ocakları’nın Genel Başkanı Sn. Nuri GÜRGÜR ya-
pacaklardır.

Organizasyon ile ilgili detaylı bilgiyi Türkiye Mü-
hendisler ve Mimarlar Birliği’nin resmi internet 
sitesi olan www.turkdunyasi.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.
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Ark Grup; değişen ve gelişen iç ve dış pazarla-
rı, yeni teknolojileri ve bunların doğurduğu yeni 
müşteri ihtiyaçlarını etkin bir şekilde takip etmek-
te, ürün ve hizmetlerini geliştirip çeşitlendirmekte, 
kadrosunu hem nitelik hem nicelik olarak sürekli 
güçlendirmekte, doğru, kaliteli, güvenli ve süratli 
hizmet anlayışı ile kurulduğu ilk günden bu yana 
istikrarlı bir şekilde büyümektedir.

Ark Grup bünyesinde 16 yıldır faaliyet göstermek-
te olan Ark Müşavirlik Firması, özellikle son yıllar-
da yer aldığı Türkiye’nin temsil ve tanıtımına yö-
nelik elde ettiği başarılar ile, sektörün önde gelen 
firmalarından biri haline gelmiştir.

Firma; EXPO olarak adlandırılan ve 160 yıldır 69 
kez gerçekleştirilmiş olan ve yapıldığı kentleri 
birer marka haline getirirken kentin yaşam stan-
dartlarının da yükselmesini sağlayan Dünyanın en 
büyük uluslararası sosyal organizasyonunda Türk 
Pavyonları’nın yapımı ve dolayısı ile Türkiye’nin ta-
nıtılması faaliyetlerinde görevini başarıyla sonuç-
landırmıştır.

Mayıs 2010 tarihinde Kazakistan’da 3. Türk Dünya-
sı Mimarlık ve Şehircilik Astana Kurultayını üstlen-
miş ve Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin 
bu projesine katkı sağlamıştır.

Ark Grup’a 
TMMB’den Teşekkür
Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Baş-
kanı Sn. Dr. İlyas Demirci Ark Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza Koç’a Başarılı Astana Organizas-
yonu için Teşekkür Plaketi Takdim Etmiştir.
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Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları arasında 
“Dilde Fikirde İşte Birlik” anlayışını geliştirmek 
amacıyla bugüne kadar düzenlenen Türk Dünyası 
Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı 24-27 Mayıs 2010 
tarihinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk 
Dili konuşan 28 ülkenin katılımıyla gerçekleştiril-
miştir.

Kurultay Sonuç Bildirgesi 2. ve 3. Maddeleri hük-
mü gereğince; Türk Dili konuşan ülkelerin katı-
lımcılarının lehçe farklılıklarından dolayı anlaşma 
zorluğu yaşanmış, bu zorlukları giderilmesi düşü-
nülmüştür. Kurultayımızın oturumlarından en çok 
ilgiyi çeken “Şehirler ve Şairler” oturumunda anla-

şıldığı gibi yetiştirmiş olduğumuz edebi şahsiyet-
ler, istenildiği ölçüde tanınmamakta günümüz ya-
zar ve şairleri Türk Dünyası’nda birbirinden kopuk, 
edebi çalışmalarından habersiz eserler vermekte-
dirler. Bu sorunların giderilmesi için Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliği, 
TMMB (Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği) 
ve TÜRKSAV (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar 
Vakfı) müşterek bir kararla verilen edebi eserlerin 
diğer Türk lehçelerine çevrilmesi, diğer lehçelerle 
yazılan eserlerin de Türkiye Türkçesi’ne çevrilebil-
mesi amacıyla bu protokol çerçevesinde çalışma-
larını yürüteceklerdir. TÜRKSOY teşkilatının ülkeler 
arasındaki koordinasyonunda, Türkiye Mühendis-
ler ve Mimarlar Birliği’nin organizasyonunda ve 
TÜRKSAV’ın desteklerinde Türkiye Türkçesi Öğret-
me Eğitimi başlatılmıştır.

Dil Birliğinde 
Türkçe Öğrenim 
Protokolü Yapıldı

Türk Dünyası Edebiyatçıları ve 
Sanatçılarının eserlerinin tüm Türk 
Coğrafyasında okunup anlaşılabilmesi 
ve Türk lehçelerine çevrilmesi, diğer 
lehçelerle yazılan eserlerin de Türkiye 
Türkçesi’ne çevrilebilmesi amacıyla 
Türkçe öğrenim eğitimi seferberliği 
başlatıldı.

Kazan Şehrengizi 
Ekim Ayında Tataristan’da
Toplanıyor

2011 Abdullah Tukay yılı kutlamaları çerçe-
vesinde Türkiye Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği’nin organizasyonunda TÜRKSOY’un 
koordinatörlüğünde Tataristan Cumhuriyeti 
Kazan Valiliği’nin ev sahipliğinde Kaşgar’dan 
Endülüs’e Türk - İslâm Şehirleri Sempozyumu 
ikincisi olan Kazan Şehrengizi; Kazan’ın dünü, 
bugünü ve yarını, şehircilik ve şehir edebiyatı 
temalı bir etkinlikle Türk-İslâm Dünyası’na du-
yurulacaktır.
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Türk Dünyası Mühendislik Camiasının en kap-
samlı ve en geniş bilimsel toplantıları mahiye-
tinde ve her iki yılda bir Türk Cumhuriyeti’nde 
yapılmakta olan Türk Dünyası Mimarlık ve 
Şehircilik Kurultayları’nın 2010 toplantısı 
Astana’da Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının himayele-
rinde ve birçok Özerk Türk Cumhuriyetlerinin 
Devlet Başkanlarının da katılımları ile gerçek-
leşmiştir. 

Kurultaya 28 ülkeden çok değerli bilim in-
sanlarının sunmuş oldukları bildirileri yanın-
da Avrasya Mimarlar Formu’nun da yüzlerce 
şehircilik projesi poster sunumlarının yapıl-
dığı ve binlerce katılımcının huzurunda bir 
şölen şeklinde icra edilmiştir.2012 Kurultayı’nın 
Tataristan’ın Başkenti Kazan şehrinde yapılması 

düşünülmüşken Sayın Cumhurbaşkanımız Abdul-
lah Gül’ün kurultaya hitaplarında, bundan sonraki 
kurultaylarda Mimar Sinan ödüllerinin gelenek ha-
linde verilmesini  ve 2012 Kurultayı’nın İstanbul’da 
yapılmasını işaret buyurdular.

Kurultayın Türk Dünyası Mimarlık Ödülü Sahibi, 
Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’un Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş’ın yoğun isteği 
üzerine; aslında 2012’de Tataristan’da yapılması 
düşünülen kurultayın İstanbul’da yapılmasına Ku-
rultay Sonuç Bildirgesi hükmünde katılımcıların 
coşkulu alkışları ile kayıt altına alınmıştır.

Bu karar metni uyarınca 2012 Kurultayı hazırlık 
çalışmalarının başlatılabilmesi amacıyla İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı makamında ziyaret 
edilmiş ve kurultay protokolü kendilerine sunul-
muştur.

4. Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı

2012 yılında İstanbul’da



Türk Dünyası Mimarlık Abideleri

Yayın Hazırlıklarına Başladı

Türk Dünyası Mimarlık Abideleri adlı eserimiz 
titiz bir çalışmayla sürdürülürken, Türkiye Bü-
yük Millet Meclis Başkanımız Sayın Mehmet 
Ali Şahin’i ziyaretlerimizde bu değerli çalışma-
dan bilgi verilmiştir. Meclis Başkanımız Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak bu değerli eseri 
meclis yayını olarak yayınlayabileceklerini ifa-
de buyurmaları heyetimizi memnun etmiştir.

Türk Dünyası’ndaki ecdat yadigâri ve gelece-
ğe bırakabileceğimiz en büyük eserimiz olan 
mimarlık eserlerimizi bir prestij kitap haline 
getirilmesi kültür-sanat ve mimarlık tarihi açı-
sından büyük önem taşıyacaktır. 
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Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı Başkanı
Prof.Dr.Turan Yazgan’a 
Geçmiş Olsun Ziyareti
Uzun süredir tedavi gören Prof. Dr. Turan Yaz-
gan hoca sağlığına kavuşarak Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı’nda yeniden çalışmaya 
başlaması Türk Dünyası’nda sevenlerini mutlu 
etmiştir. 

Birliğimizin faaliyetlerine destek veren ku-

ruluşlar olarak biz zatihi kendilerinin bilim 
heyetlerimizde gönüllü görev almış olmaları 
Mühendisler Birliğimizin manevi bir gücüdür.

İpek Yolu Medeniyetleri adlı dergimizi titizlik-
le inceleyip yüksek beğenilerinin yanında mi-
marlık ve şehircilik dalında ülkemizdeki çarpık 
şehirleşmeyi göz önüne alarak böyle bir ese-
rin gerekliliği ve yerindeliğini ifade ettiler.

“Bugün İpek Yolu olarak bilinen bu ticaret 
ve kültür yolu aslında baharat yolu olarak 
başladığını söyleyerek tarihi şekillendiren en 
önemli unsurun bu baharat yolu üzerindeki 
ticareti ele geçirme mücadelesi bugünde ba-
haratın yerini başka bir doğal kaynağı alarak 
sürdürülmesinden başka bir şey değildir.” di-
yerek tarihin önemine vurgu yaptı.



TMMB Bursa 
Kongresi Yapıldı

Türk - İslâm Şehirleri Sempozyumlarının ilki 
Cihan Devleti’nin kuruluş başkenti Bursa’da 
yapılması kararı, TMMB Bursa Şubemizin 
Olağan Genel Kurulu’nda büyük heyecanla 
karşılandı.

Genel Kurula Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Sayın Abdullah Karadağ’ın da 
katılımıyla gündem maddesi görüşmeleri es-
nasında söz konusu toplantının başarısı için 
her türlü desteği verebileceklerini ifade et-
mesi Bursa Sempozyumu projemizin hayata 
geçmesine büyük ivme kazandırmıştır.

Ayrıca Bursa’daki alınan bu kararın sırasıyla 
merkez İlçe Belediye Başkanlarının da sahip-
lenmesi ve nihayetinde Bursa Valimiz Sayın 
Şahabettin Harput’un, tarih ve kültür du-
yarlılığı ile projemizi değerlendirip biz zatihi 
toplantımıza ev sahipliğini yapacak oldukları 
görüşmelerimizin altın halkası olmuştur.

Olağan Kongrede Bursa Şube Başkanı 
Necmi Yıldırım ve değerli yöneticileri oy birli-
ği ile tekrar yönetime seçilmişlerdir. Başarıla-
rın devamını diliyoruz.

Türk Dünyası
“Mimar Sinan” 
ödülüne hazırlanıyor

Türk Dünyası’na Hizmette Öncü 
Belediyelerden Türkiye Belediyeler 
Birliği Başkanı ve İBB Başkanı 
Sayın Kadir Topbaş, Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği Başkanı ve 
Denizli Belediye Başkanı Sn. Nihat 
Zeybekçi ve özellikle Eyüp Belediye 
Başkanı Sayın İsmail Kavuncu’ya 
sonsuz teşekkür borçluyuz.
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Kazakistan’ın Başkenti Astana’da 24-27 Mayıs 
tarihleri arasında toplanan Türk Dünyası Mi-
marlık ve Şehircilik Kurultayı’nda, Türk Dünya-
sındaki tarihi, modern mimarinin korunması 
ve gelecekte hayata geçirilecek projeler ma-
saya yatırılarak “Mimar Sinan Ödülü” organi-
zasyonu için gerekli hazırlıkların yapılmasına 
karar verildi.

“Dilde, Fikirde, İşte Birlik” sloganıyla düzenle-
nen kurultaya, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan 
Kadir Topbaş, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
Başkanı Nihat Zeybekçi, Eyüp Belediye Baş-
kanı İsmail Kavuncu, il ve ilçe belediye başka-
nı ile Türk, Kazak işadamları, siyasi parti tem-
silcileri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri katıldı. 

24-27 Mayıs 2010 tarihleri arasında Astana 
Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen Türk Dün-
yası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nda ko-
nuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
“Türk dünyasına ait tarihi eserlerin korunma-
sının gelecek nesiller için önemine” değindi. 
Mimarlara büyük görevler düştüğünü vur-
gulayan Gül, “Türk dünyasında Mimar Sinan 
ödülü adı altında bir çalışmanın yapılabilece-
ğini” kaydetti. 

Kurultayda Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yö-
netimi (TÜRKSOY) ve Türk Dünyası Mimarlar 
Birliği tarafından iki ülke Cumhurbaşkanına 
madalya takdim edildi. 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk Dünya-
sı Mimarlar Birliği, TÜRKSOY, TRT Haber ve 
Astana Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenen 
kurultayda “Yüzyılların Kavşağındaki Baş-
kentler” başlıklı oturumda konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise 
şunları söyledi: “Şehirler nasıl kurgulanırsa, 
nasıl geliştirilirse ona göre kimlikler kazanır 
ve dünyada kendilerini hissettirirler. 

İstanbul, Roma, Bizans ve Osmanlı medeni-
yetlerine başkentlik yapmış bir kent. Bu dün-
ya kentinin sayılamayacak çok özellikleri var. 
İki kıta bir şehirdir. Doğu ve Batı diye ayrılan 
dünyanın tam ortasındadır. Sadece iki kıtanın 
değil, iki dünyanın da birleştiği bir şehirdir. 
Arzın merkezini simgeleyen ‘milyon taşı’ bu-
radadır. Napolyon, ‘İstanbul, dünya tek ülke 
olsaydı başkent olurdu’ demiştir. Sadece dev-
let adamları değil, şairler, yazarlar, seyyahlar 
da bu sıfatı en çok hak eden şehrin İstanbul 
olduğunu belirtmiştir. Ünlü filozof ve sosyolog 
August Comte 150 yıl önce, İstanbul’un gele-
cekte de dünyanın yeni başkenti olabileceğini 
söylemiştir. Doğu’dan gelen 9 bin kilometrelik 
İpek Yolu, Batı’dan gelen 85 bin kilometrelik 
Roma Yolu İstanbul’da birleşir. Kültürleri kay-
naştıran 2 bin yıllık küresel yol ağı, bu şehirde 
buluşuyor. Hem antik Roma yolu, hem de ta-
rihi İpek Yolu, “Doğu ile Batının Diyalog yolu-
dur’ Bu yollar uzun bir aradan sonra yeniden 
açılmaktadır. İstanbul herkesi bu buluşmaya 
çağırmaktadır. “ 

Konuşmasının ardından Kadir Topbaş’a Asta-
na Valisi İmangali Tasmagambetov tarafından 
“Türk Dünyası Şehircilik Ödülü” verildi. 26 ül-
keden 100’ün üzerinde bildiri sunulan Kurul-
tayda, Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, 
Astana Başmimarı Sersembek Zhunusov, Prof. 
Dr. Nevzat Yalçıntaş ve Amanjol Çikanayev de 
konuşma yaptı. 



Karaman’daki
Yılkı Atları

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği ve 
TÜRKSOY tarafından alınan ortak bir kararla 
Karaman’ı Türkçe Konuşan Ülkeler Daimi Dil 
ve Kültür Başkenti ilan edilmesi için kalabalık 
bir heyetle Karaman Belediyesi’nin geleneksel 
olarak yaptığı Türk Dil Bayramı’na katılmıştır.

Karaman’ın tabiat, kültür varlıklarının ve tarihi 
zenginliklerinin yerinde görülmesi amacıyla 
yaptığımız çevre gezisinde Karadağ’da vahşi 
halde yaşayan meşhur yılkı atları sürüsüyle 
karşılaşıldı.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan beri ordu-
ya at yetiştirilmesi görevi Anadolu’daki Yö-
rüklere verilmiş ve bu görevi yapan Türkmen 
Yörükleri At Çeker Yörükleri olarak anılmaya 
başlanmıştır. Osmanlı’dan sonra tabiatta ya-
şayan bu atlar günümüze kadar tabi ortam-
larında kendi hallerinde güçlü karakterleri ve 
genleri sayesinde hayatlarını devam ettikle-
rini müşade ettik. Ülkemiz bunun gibi nice 
güzellikleri bünyesinde barındırırken aslında 
gizemli varlıklarıyla yeni kâşiflerini ve ziyaret-
çilerini beklemektedirler.

Ortak Yapı 
Terimleri Projesi
Görüşüldü

Kurultay Sonuç Bildirgelerinden Türk Dünyası 
Ortak Yapı Terimleri Sözlüğü oluşturulması ka-
rarı ile Kırgızistan Tanrı Dağları’nın Issık Gölü 
kıyısında Türkolog Kadirali Konkabayev’in ev 
sahipliğinde Türkiye’den ve diğer Türk Cum-
huriyetlerinden katılan dil ve âkil insanlarının 
oluşturduğu bir heyet ile başlatılmıştı.

Büyük Türk Dünyası için “Dilde Fikirde İşte 
Birlik” ruhu ortak bir dile bağlı olduğu ar-
tık bilinen bir gerçektir. Gelecek kuşakların 
birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri ve ortak 
eserler verebilmeleri için böyle bir çalışmanın 
sonuçlanması ve bir yayın haline getirilmesi 
mecburiyeti bir gerçektir.

Bu çalışmaların sağlıklı yürümesi için 
Ankara’da TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov, tarihçi Yusuf Halaçoğlu, Türkiye 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Baş-
kanı Dr. İlyas Demirci ve Mühendisler Birliği 
yöneticileri ile birlikte oluşturulan bir heyetle 
istişare edilmiştir.
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