Editörden

İbrahim TERZİOĞLU

Şehirler asli kimliklerini kendilerini kuran kültürden
alırlar. Her şehirde gezinirken şöyle dikkatle baktığınız zaman milletlerin ve fertlerin karakterlerini görürsünüz. Türk İslam Şehirleri de bu karakterleri ile
birbirlerine benzemez, adeta birbirlerinin aynasıdırlar.

nerelerde olması gerektiğini öngörecektir. Türk İslam
Şehirleri büyük ecdadımızın bizlere bıraktığı en büyük mirastır. Bu büyük mirası hovardaca harcayarak
o güzelim eserleri beton yığınları arasında ezip yok
etmek kimsenin hakkı değildir.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği 2007 yılında
başlattığı “Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik “ Kurultaylarına 2010 Astana Kurultayı ile kurumsal bir
kimlik kazandırdı. 2012’de İstanbul’da dördüncüsü
yapılacak olan kurultaylar her iki yılda bir başka bir
Türk coğrafyasında yeni canlara değişik yüreklerden
seslenecek, asırlardır birbirinden habersiz fakat aynı
zevkleri aynı renkleri, aynı çizgileri, aynı sesleri ve
aynı tevhidi yaşamayı sürdüre gelmişlerdir. Bizlerin
amacı Mağcan’ın yıllar önce söylediği gibi uzaktaki
kardeşleri bir araya getirmek ve ne kadar büyük bir
aile olduğumuzu dünya sahnesine koymaktır.

Ülkemizde şehirlerin kaderleri kanunen belediyelere verilmiştir. Bu kadere sahip çıksınlar diye zamanın
Belediye Başkanlarına Şehrül-Emin adı verilmiştir.
Yani Belediye başkanı güvenilir, kendinden emin olunan şahsiyetlerden oluşacağı peşinen kabul edilmiştir. Batıda bırakın şehirleri tarihi küçük kasabalar dahi
korunurken bizim ülkemizde ve Türk İslam Coğrafyasında tarihi kentlerdeki ecdat yadigârı mimarlık
eserleri beton yığınları arasında kansere yakalanmış
faniler gibi her biri başka bir döşeğe başını koymuş
sancı içinde kıvranmaktadır.

İki yılda bir yapılacak kurultayların arasında geçen
sürede yapılan geniş bir istişari şura sonucu büyük bir karar alınmıştır. Her altı ayda bir Kaşgar’dan
–Endülüs’e Türk İslam Şehirleri Sempozyumu dizini
gelenek halinde yapılacaktır. Bu karar hızlı bir şekilde
hayat buldu. 2011’de yapılacak iki sempozyumun ilki
Osmanlı Devletinin Doğduğu Şehir Bursa’da “Bursa Şehrengizi” adıyla 28-30 Nisanda icra edilecek.
İkincisi Tataristan Cumhuriyeti’nin Başkenti Kazan’da
Ekim ayında icra edilecektir. Bu şehirlerin seçilmesinin önemli bir sebebi ise Türkiye’de 2011 yılının Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Tatar Türklüğünün
bağrından çıkan ve Kazan’da dünyaya gözlerini açan
Abdullah Tukay yılı olarak ilan edilmesidir.
Bursa Valiliğimizin Ev sahipliğinde, Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin Organizasyonunda,
Türksoy’un Koordinatörlüğünde, Bursa Büyükşehir
Belediyesinin, Yıldırım Belediyesi, Nilüfer Belediyesi
ve Osmangazi Belediyesi’nin desteklerinde yapılacak
olan Bursa Şehrengizi Türkiye ve dünya kamuoyuna
yeni bir nefes, güzel bir avaz olarak duyurulacaktır.
Konularında otorite olmuş bilim insanları, şehirciler,
mimarlar, şairler ve şehir yazarları Bursa’nın dününü,
hatırlatacak, bugününü irdeleyecek ve yarınında da

Özbekistan’ın Hiva, Semerkant, Kokant kentleri
en iyi korunanlar arasındadır. Azerbaycan’da Şeki,
Türkiye’de Safranbolu, Beypazarı gibi merkezler iyi
örneklerdendir. Binlerce Türk İslam Şehrinden onlarca şehri örnek gösterebiliyorsak tehlike çanlarının
çaldığı ortadadır. Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde
bahsettiği Bursa şehrinin o görkemli ve insan ölçeğindeki görünümünü bugün neden göremiyoruz.
“Cihan’ın yarısı” diye çalım satan İsfahan’dan günümüze ne kadar eser taşına gelmiştir.
İstanbul, Konya, Şam, Erzurum, Halep, Kahire, Beyrut, Bağdat, Basra, Bakü, v.b. binlerce kentin durumu
nasıl? Zararın neresinden dönersek kârdır düşüncesiyle bu kurultayları ve sempozyumları gücümüz yettiğince ömrümüz olduğu sürece sürdüreceğiz.
İpek Yolu Medeniyetleri süreli yayınımız sayesinde
hem Birlik çalışmalarımızı hem de Şehircilik ve insana
dair Türk İslam Coğrafyasındaki gelişmeleri sizlere an
be an aktaracağız.
Bugünkü şehirler ne kadar bizden izler taşıyor, ne
kadar biz, bir düşünelim. O zaman bu kurultay ve
sempozyumların şehrengizlerinin önemini daha iyi
kavrayacağız düşüncesiyle…
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gözü vardır. Göze hoş gelen bir yapı olup, oldukça dayanıklıdır. Taş köprünün uzunluğu
40.70 metre, eni ise 6.35 metredir. Batısında 14
sütun, üzerine oturan 15 gözlü köprü üstü kemeri vardır.

Beyşehir Taş Köprünün Fotogrametrik Ölçüm Teknikleri İle Mimari
Rölövesinin Hazırlanması ve 3 Boyutlu Modellenmesi

Bu çalışmada Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Taş köprü’nün fotogrametrik yollarla ölçülmesi, modellenmesi ve deformasyon bilgilerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Özellikle köprü
ayaklarının ölçülmesinin zorluğu nedeniyle bu
yöntemin kullanılabilirliği araştırılmıştır. Restorasyon projesine altlık oluşturulacak röleve projesi hazırlanması ve 3 boyutlu nokta verilerinin
oluşturulması amacıyla total station ile kontrol
noktaları ölçülmüştür. Köprünün fotoğrafları
kalibrasyonu yapılmış yüksek çözünürlüklü bir
fotoğraf makinesi ile çekilmiştir. 3 boyutlu modelin oluşturulması Photomodeler yazılımında
gerçekleştirilmiştir.

1. GİRİŞ
Türkiye her bölgesinde, her şehrinde çok büyük tarihi ve kültürel değerlere sahip bir ülkedir.
Anadolu coğrafyası birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
2002 yılı kayıtlarına göre Türkiye’de tek yapı
ölçeğinde tescilli 66.251 adet kültür ve tabiat
varlığı mevcuttur. Bunların 7.186 tanesi Akdeniz bölgesi sınırları içerisindedir (KTB, 2005). Bu
önemli değerlerin belgelenmesi, korunması ve
gerektiğinde restore edilmeleri insanlık tarihi
açısından oldukça önemlidir.
(Georgopoulos ve Ioannidis 2004) bir kültürel
mirasın belgelenmesi işlemini şu şekilde tanımlar: Tarihi veya kültürel bir yapının belirlenen
üç boyutlu bir uzayda mevcut durumunun yani
boyutunun, şeklinin ve konumunun belirlenme-

Tarihi Eserlerimiz
3 Boyutlu Kayıt Altında
Prof. Dr. Murat YAKAR
Proje Ekibi
L. Karasaka, A. Metin, F. Uray,
İ. Kahya, H. Tanık
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ÖZET:
Anadolu’da tarih öncesinden bu yana yaşayan insanlar, ulaşım amacıyla bir takım yapılar
inşa etmişlerdir. Bunlardan en önemlileri yollar
üzerindeki geniş sulardan geçebilmek amacıyla yapılan köprüler olmuştur. Yüzyıllardır yıkılmadan günümüze kadar gelmiş çok sayıda
köprü bulunmaktadır. Bu köprüler Türk kültür
varlıkları arasındaki önemli yerlerini korumaktadır ve sağlam yapıları sayesinde korumaya da
devam edecektir. Taş köprü’nün yapımı 19081914 yılları arasında tamamlanmıştır. Osmanlı
Devleti’nin kurduğu ilk sulama projesidir. Köprü aynı zamanda baraj görevi de yapmaktadır.
Kuzey güney yönünde uzanmış olup, 15 tane

Şekil 1. Beyşehir Taş Köprü ve Konumu
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si için gerekli olan ölçme, değerlendirme, kayıt
ve sunum işlemleridir. Tarihi ve kültürel mirasların belgelenmesinde kullanılan bazı belgeleme yöntemleri vardır (Böhler ve Heinz, 1999).
Bu yöntemler kültürel mirasların korunması için
vazgeçilmez araçlardır. Bu yöntemler klasik elle
gerçekleştirilen belgeleme yöntemi, topoğrafik
yöntemler, fotogrametrik yöntemler ve tarama
yöntemleridir (Bohler ve Heinz 1999, Scherer
2002).
Sayısal yersel fotogrametri bu mirasların belgelenmesinde çok etkili ve faydalı bir yöntemdir.
Bu yöntem diğer kullanım alanlarının yanında,
yapıların tarihi ve arkeolojik değerlerinin belirlenmesinde, yapı cephelerinin ölçekli çizimlerinin yapılmasında, kentsel koruma planlarının
hazırlanması ve uygulanmasında, çatlaklıklar,
anormallikler, bozulma analizleri, zarar değerlendirmesi ve deformasyon belirleme çalışmalarında, restorasyon öncesi ve sonrasında
yapıların durum kontrolünde ve mimari çalışmalarda belirlenen koordinatlar yardımıyla bir
yapının sayısal olarak elde edilmesinde yoğun
olarak kullanılmaktadır. (Yılmaz vd 2000, Sienz
vd 2000).
Bu çalışmada da Beyşehir Taş Köprüye ait belgeleme çalışmaları yersel fotogrametrik yöntemle yapılmıştır.
2. BEYŞEHİR TAŞ KÖPRÜNÜN KONUMU
Beyşehir Taş Köprü Konya ilinin Beyşehir ilçesinde bulunmaktadır.(Şekil 1). Coğrafi konum;
fert, toplum ve devlet hayatını şekillendiren en
etkili faktörlerden biridir. Beraberinde birçok
avantaj veya dezavantajı da getirebilir. Beyşehir
bu açıdan oldukça şanslı bir konuma sahiptir.
İlçe, Batı Toroslar arasında yer alan, çukur alandadır. Bu çukurun büyük kesimini Beyşehir Gölü
kaplar. Çukurluk gölün güneydoğusunda, Beyşehir ovası devam eder. Toroslar, batıdan ve güneybatıdan yüksek sarp dikliklerle ovaya inerler.
Beyşehir ‘deki düzlük alanlar bozkırlar halinde
uzanır. Çevredeki dağlar ise, ormanlarla kaplıdır.
Topraklar verimlidir. Akdeniz Bölgesi ‘nin Göller Yöresinde yer alan Beyşehir, önemli bir geçit
noktasında da bulunmaktadır. En güney ucu baz
İpekYoluMedeniyetleri
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alındığı zaman Akdeniz ’e olan uzaklığı 65 km
civarındadır. Bir set misali araya giren Toroslar,
yöreyi Akdeniz’den ayırmaktadır. Doğusunda
Konya, kuzeyinde Doğanhisar, Hüyük ve Ilgın,
kuzey doğusundan Derbent,kuzey-batısında
Şakirkarağaç ve Eğirdir ilçe ve illeri bulunmaktadır.
3. BEYŞEHİR TAŞ KÖPRÜ
Konya Ovasını sulamaya yönelik olarak yapılmıştır. Bu konuyla ilgili bilinen ilk proje Kanuni
zamanında ortaya konmuştur. Dönemin vezirlerinden Koca Haydar Paşa tarafından hazırlanan
sulama projeleri içinde: ‘’ Beyşehir ve Suğla Göllerini bir kanala birleştirmek Suğla Gölü suyunu
muhtelif kanallarla Çumra Ovası’na akıtılarak,
Konya Ovası’nın sulanmasını temin etmek.’’ gibi
bir planın varlığı görülür. Doğanbey’de nahiye müdürlüğü yapan ve Hayıroğlu Köyü’nden
olan Kurukafa Mehmet Efendi çaydaki su kaçağını görünce gölün kuzeyinden yeni bir kanal
açmayı planlar. Kurukafa ve köylülerden Hasan
Eğen’in yaptığı çalışma, arazi üzerindeki bazı
olumsuzluklardan dolayı yarıda kalmıştır. Kurukafa Projesi ile ilgili çalışma sürerken, o sırada
Konya valisi olan Avlonyalı Ferit Paşa da bilgi
sahibi olmuştur.
Daha sonra sadrazam olan Avlonyalı Ferit
Paşa 1898’de bu meseleyi gündeme getirir.
Anadolu-Bağdat demiryolu inşaat şirketi namına Holzman’ın edüterine dayanarak Anadolu
Osmanlı Demiryolu Ortaklığında 1907’de ihale
edilir. Yapımı da 1908-1914 yıllan arasında tamamlanır ve 850000 altına mal olur. Osmanlı
Devleti’nin kurduğu ilk sulama projesidir. Köprü
aynı zamanda baraj görevi de yapar. Taş körünün uzunluğu 40.70 metre, eni ise 6.35 metredir. Batısında 14 sütun, üzerine oturan 15 gözlü
köprü üstü kemeri vardır. Göze hoş gelen bir
yapı olup, oldukça dayanıklıdır. Yeni köprünün
1997’de açılması üzerine taş köprü taşıt trafiğine kapatılmıştır. Regülatörden Çarşamba Çayına
dökülen sular, 216 km civarında bir mesafe kat
ederek Konya Ovası’na ulaşır. Kanal vasıtasıyla
gölden ortalama 500 milyon m3 su alınmakta
olup, bu suyla 70000 hektar arazı sulanmaktadır.

Şekil 2. Çalışmada kullanılan hedef işareti

4. FOTOGRAMETRİK ÇALIŞMALAR
Tarihi ve kültürel mirasların fotogrametrik yöntemle belgelenmesi çalışmaların iki aşamada
yapılmaktadır. Bunlar arazi ve büro çalışmalarıdır. Arazi çalışmalarında objenin tanımlanacağı
koordinat sistemi tanımlanmakta, obje üzerinde kontrol noktaları ölçülmekte ve objeye ait
resimler çekilmektedir. Büro çalışmalarında ise
kamera kalibrasyonu, resimlerin bilgisayara aktarılması ve fotogrametrik yazılımlarla değerlendirme ve çizim işlemleri yapılmaktadır. Bu
çalışmada yapılan çalışmalar aşağıda açıklanmıştır.
1.1. Arazi Çalışmaları
Arazi çalışmalarında önce Taş Köprüyü çevreleyen yerel bir poligon ağı oluşturuldu. Oluşturulan bu ağdaki poligon noktalarına başlangıç koordinatı verilerek noktalar jeodezik ölçme aleti
Topcon GPT 3007 ile koordinatlandırıldı.
Objeye ait resimleri dengeleyebilmek ve çekildikleri konuma getirilebilmek için obje üzerinde
koordinatları (X,Y,Z) bilinen kontrol noktalarına
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla 10x10 cm boyutlarında ve resimler üzerinde rahatça görülüp
ölçü yapılabilecek renk ve biçimde hazırlanan
95 adet hedef işaretleri kullanıldı.

Şekil 3. Hedef işaretlerinin obje yüzeyine tesisi

Taş köprü üzerine yüksek olduğu için çıkılamadığından ve köprü ayaklarının suya yakın olan
yerlerine hedef işaretleri yapıştırılamadığından
itfaiye aracından ve balıkçı teknelerinden yararlanılmıştır.
Nokta tesisi işlemi tamamlandıktan sonra reflektörsüz ölçme yapabilen Topcon GPT 3007 jeodezik ölçme aleti ile köprü üzerindeki kontrol
noktalarına koordinat verildi. Kullanılan bu ölçme aletinin ölçme doğruluğu ±(2 mm+2 ppm)
dir. Kontrol noktaları iki farklı poligondan koordinatlandırılarak ölçme doğruluğu test edildi.
17 noktada yapılan kontrol okumaları ile kontrol noktalarındaki karesel ortalama hatalar mx=
1.1 mm, my= 1.0 mm ve mz= 0.9 mm olarak
hesaplandı.
Daha sonra 10 Mp çözünürlüğe sahip NIKON
D200 ve Fuji A235 digital kameraları ile köprünün her cephesinin farklı konumlardan fotogrametrik esaslara göre 64 adet resmi çekildi.
Değerlendirme sırasında en uygun olan resimler kullanıldı. Arazi çalışmaları araziye ulaştıktan
sonra rahat bir çalışma temposu ile 5 saatte tamamlandı.
1.2. Büro Çalışmaları
Objelere ait resimlerin değerlendirilmesi ve sonuç ürünlerin elde edilmesi fotogrametrik ya-
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Şekil 4. Nokta tesisi

Şekil 7. Photomodeler yazılımında köprü detay çizimi-ön yüzü

Fotogrametrik ölçüm tekniği elde edilen ölçülerle Gerçek ölçülerin karşılaştırılması
Şekil 5. Kontrol noktalarının işaretlenmesi

zılımlarla yapılmaktadır. Bu çalışmada windows
tabanlı Eos System tarafından geliştirilen PhotoModeler fotogrametrik yazılımı kullanılmıştır.
Bu yazılım sayısal görüntülerden bir objenin üç
boyutlu modelinin ve metrik ölçülerinin elde
edilmesi için kullanılmaktadır. 3 boyutlu model uzaysal noktalar, köşeler ve/veya eğrilerin bir setinden oluşmaktadır. Dokusal veriler
ve cepheler veya yüzeyler gerçek katı modeli
oluşturmak için temel modele daha sonra ilave
edilebilmektedir. Yazılımda mesafe ölçmeleri ve
diğer metrik işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir. Üç boyutlu modeller dxf (2D ve 3D) veya 3D
studio, Wavefront OBJ, WRML (1 ve 2), Raw ve
Microsoft DirectX gibi formatlarda aktarılabilmektedir.
İpekYoluMedeniyetleri
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Çalışmada kamera kalibrasyonu Photomodeler
yazılımında yazılımla birlikte verilen kalibrasyon
test ağında gerçekleştirildi. Objenin farklı açılardan alınmış olan 64 adet fotoğrafı programa
aktarıldı.
Fotoğraflar tek tek açılarak 79 adet kontrol
noktası fotoğraflar üzerinde işaretlendi ve aynı
noktalar fotoğraflar üzerinde tespit edilerek bu
noktalar referans noktası olarak alındı. Arazi ve
resim noktaları işaretlendikten sonra koordinat
değerlerine göre dengeleme işlemi yapıldı ve
kaba hata olan noktalar elemine edildi. Dengeleme işleminden sonra köprü detayların çizimine geçildi. Değişik açılardan çizilmiş olan tüm
resimlerin detayları çizildi.

4. SONUÇ
Günümüzde tarihi ve kültürel mirasların korunması insanlık tarihi için önemli konulardan biridir. Bunların korunması ve restore edilebilmeleri için belgeleme çalışmalarının yapılması ve
sayısal bir kültürel miras arşivinin oluşturulması
gerekmektedir.
Sayısal yersel fotogrametri kültürel mirasların
belgelenmesinde etkili ve oldukça verimli bir
yöntemdir. Tarihi ve kültürel mirasa konu objelerin istenilen ölçeklerde çizimleri, çerçeve ve
üç boyutlu modelleri hızlı ve hassas bir şekilde
yapılabilmektedir. Belgelenen üç boyutlu objelerin üzerlerine doku verileri de ilave edilerek
üç boyutlu fotomodelleri elde edilebilmektedir.
Fotogrametrik yöntemle elde edilen belgeler

dayanıklıdır ve değiştirilemez ve böylece restorasyon çalışmaları ve objelerde oluşabilecek
bozulmaların takibinde referans veriler olarak
kullanılabilir.
Dünya da olduğu gibi ülkemizde de birçok
tarihi ve kültürel mirasımız doğal etkenler ve
bakımsızlıklar nedeniyle yok olma tehlikesi ile
karşı karşıyadır. Bunların korunmasına yardımcı olacak belgeleme çalışmaları fotogrametrik
yöntemle kısa zamanda ve ekonomik bir şekilde tamamlanabilir. Bu yöntem sadece matematiksel denklemleri ve objelere ait resimleri kullanmaktadır. Diğer yöntemlerde var olan ölçme
riski fotogrametrik yöntemde yoktur. Bütün bu
özellikleri ile fotogrametrik yöntem bu tür belgeleme ve üç boyutlu modelleme çalışmalarında rahatlıkla kullanılabilecek bir yöntemdir.
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önceki hali hakkında iki Rus komutanın, Mannstein ve Münnich’in, yazdıkları tek kaynağı teşkil
etmektedir.
Sarayın yerleşim düzenine bakacak olursak, avlu
ve bahçeler etrafında veya içine yerleştirilmiş
mekanlar görmekteyiz. Bu avlu ve bahçelerin
adlandırması kısmen mevcut isimler kullanılarak
bana aittir. I. Avlu, II. Avlu, Mutfak Avlusu, Harem
Bahçeleri. Genel konum itibariyle saray bir dere
kenarına yerleştirilmiş, arka bahçeleri dağ yamacında yer almaktadır.

Bahçesaray’daki
Hansaray
Dr. Nicole Kançal FERRAİ

Hansaray hakkında yaptığım ve ortaya koyduğum bu çalışmanın, Osmanlı Devleti’nin kuzey
en uç noktasındaki Kırım Hanlığı’nın sanatı, mimarisi ve zihniyetinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacağı kanaatindeyim.
Oktay Aslanapa’nın 1979’da yayınladığı Kırım
ve Kuzey Azerbaycan’da Türk Eserleri adlı
kitabı, Kırım’daki tarihi eserlerle ilgili yegâne
Türkçe kaynak olma özelliğini 25 sene boyunca
korumuştur. Hansaray’a sınırlı bir bölüm ayrılmış olmakla beraber bu çalışma verdiği bilgiler
açısından son derece önemlidir. Sanat tarihi açısından önemli bir saha olan Hansaray’ın mimari
ve süsleme özelliklerinin detaylı bir şekilde de-
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ğerlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle çalışmaya başladım.
Bu araştırmada, Kırım Hanlığı’nın başkenti Bahçesaray şehrindeki Hansaray ilk defa geniş bir
yaklaşımla, ayrıntılı olarak incelenmiş ve beş yüz
yılı aşkın geçmişi sanat tarihi açısından değerlendirilmiştir. Kırım hanlarının saray geleneğini
bir bütün olarak değerlendirebilmek amacıyla
bu çalışmada Hansaray’dan önce veya onunla
aynı dönemde kullanılan diğer saraylara da yer
verilmiştir. Böylece bu saray geleneği arkasındaki düşünce ile somut olarak ortaya konuldu.
Çalışmamda Hansaray’ın yerleşim düzeninin
yüzyıllar içindeki değişimini araştırdım. Sarayı
oluşturan mekânların mimari özellikleri ve süsleme programları ile uğradıkları değişimi birlikte
inceledim. Araştırmamda Kırım Hanlığı dönemi
(XVI.-XVIII. yüzyıllar) ağırlıklı olmakla beraber,
Rus dönemine, bu dönemde yapılan değişikliklere ve restorasyonlara da yer verilmiştir.
1736’da Kırım’ın Ruslar tarafından istilası ve
Bahçesaray’ın talan ve tahrip edilmesi sırasında Rus askerleri Hansarayı da ateş verip onu
yakmışlardır. Hansaray’ın kül olmadan hemen

Çalışmamın önemli bir parçasını da süsleme
teşkil etmektedir. Divanhane, İç Sofa, Taşlık etrafındaki mekanlar, Harem, ve burada ilk defa çinisiyle incelenen Hünkar Mahfili zengin süslemeleriyle tanıtılmaktadır. Süslemeler mekânların
tarihlendirilmesi için de önemlidir.
Bugün ayakta olan en önemli yapı ve mekânları
kısaca sıralayacak olursak: Cami, Türbeler ve Hazire, Hamam, Divanhane ve önündeki Revak,
Demir Kapı, Taşlık’taki Gözyaşı ve Kaplan Geray
Han Çeşmeleri, Mescit, Havuzlu ve Meyveli (Altın) Oda, Harem Binası, Şahin Kulesi.
Yaptığım araştırmada elde ettiğim ve daha önce
literatürde netliğe kavuşmamış meselelerin belli başlı sonuçlar şöyle özetlenebilir:
• Hansaray’ın kurucusunun I. Mengli Geray Han
olduğu kesindir. Bu hanın Hansaray ile bağlantısını ortaya koymakla onun döneminden kalan,
sarayın “Demir Kapı” denilen en önemli kapısı
hakkındaki tartışmaya da son noktayı koyduğumu düşünmekteyim. 1503 tarihli Demir Kapı
baştan itibaren bugün olduğu yer için tasarlanmıştır.
Kapı, mermerden mamuldür. I. Mengli Geray
Han padişah II. Mehmed ile aynı dönemde yaşamıştır. II. Mehmet’in Topkapı Sarayı’nda uyguladığı mimari program ve saraya yabancı, özellikle
İtalyan mimarları çağırıp onlara proje hazırlattığı bilinmektedir. I. Mengli Giray yarı bağımsız
bir Kırım Hanlığı’nın simgesi olarak sarayının ilk
yapısı olan Demir Kapı’yı bir İtalyan mimara yaptırmıştır. Burada hanın padişah ile adeta rekabet
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içine girip, kendi hakimiyetini vurgulama çabasını görebiliriz. Demir Kapı’da han için kullanılan
ifadeler bunu açıkça ortaya koymaktadır.
• I. Mengli Geray Han’ın oğlu I. Sahib Geray Han
döneminde Divanhane, Han Camii ve Hamam
ile ana düzenine kavuşan saraya, XVII. yüzyılda
ilaveler yapıldığı ve dağ eteğindeki büyük bahçelerde bir yapılaşmanın başladığı anlaşılmaktadır. Sarayın, arazi boyutları bakımından XVII.
yüzyıldan 1736’daki Rus istilasına ve bu istilayı
izleyen yangına kadar en büyük ölçülerine sahip
olduğu söylenebilir.
• XVIII. yüzyılın ortasında Osmanlı Devleti’nin
desteği ile gerçekleşen ve II. Selâmet Geray
Han tarafından yürütülen tamir çalışmalarında; ustaların ve malzemenin büyük bir kısmı
İstanbul’dan gönderilmiştir. BOA’deki belgeler
bunu kanıtlamaktadır.
Saray mimarlığı
Hansaray’ı geniş bir saray geleneği içinde görmeye çalıştım. Sarayın yerleşim planını ve mekân
düzenini ayrı ayrı inceledim. Bu hususların bölge
ve kültürel ortam ile etkileşimlerini ortaya koymaya çalıştım. İncelememde, Hansaray’ın yerleşim planının bir taraftan Türk-Moğol geleneği
içinde, diğer tarafta İslâm saray geleneği içinde
yer aldığını göstermiştir. Hansaray’daki Divanhane/Kabul Salonu’nun düzenini bu uzun geleneklerin içinde değerlendirebiliriz. Türk-Moğol
unsuru geniş bir arazide yerleştirilen köşkler ve
köşklerin yanı sıra çadırların da kullanılması şeklinde kendini gösterir. Yerleşim düzeninde saray
ile cami arasında görülen yakın ilişki İslâm’ın en
erken döneminden itibaren var olan bir geleneğin içinde yer almaktadır (Mescid-i Nebevi,
Emevi, Abbasi, Selçuklu). Kapı ve avlu düzeni
ise Osmanlı sarayları ile yakınlık göstermekte ve
Hansaray’ın Osmanlı’dan etkilendiğini düşündürmektedir.
Hansaray’daki I. Avlu’nun bir tarafında II. Avlu’ya
giriş sağlayan II. Kapı, karşısında ise cami ve hazire yer almaktadır. Osmanlı saraylarına bağlı
İpekYoluMedeniyetleri
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cami ve hazire görülmez. Bu, hem Edirne hem
de İstanbul’da şehrin stratejik yerlerinde görkemli camilerin bulunması ile açıklanabilir.
Hansaray’da ve Edirne Sarayı’nda karşımıza çıkan ırmak ve köprü imgesi, genelde saray imgelerinden idi. Bunları da hem kara hem deniz
üzerindeki hakimiyetin simgesi olarak görmek
gerekir. Irmak aynı zamanda saray arazisi ve şehir arasında bir sınır oluşturmaktadır. Şehirden
köprüyü geçince, başka bir “alem”e geçilir. Burası “kasabatu’l-melik” yani hükümdarın, hakanın
yerleşim yeridir.
Topkapı Sarayı’nda üç kapı (Bab-ı Hümayun, Babüsselam, Babüssaade), Edirne Sarayı’nda ise
iki önemli kapı (Bab-ı Hümayun, Babüssaade)
avlulara ve onlarda bulunan mekânlara açılıyordu. Hansaray’da ise buna benzeyen I., II., III. Kapı
(Demir Kapı) düzenini görmekteyiz.

Hansaray’daki “Demir Kapı” hem mimari açıdan
hem de yerleşim itibari ile İstanbul ve Edirne
Saraylarındaki Babüssaade ile bir tür benzerlik
göstermektedir.
Hansaray’ın III. Harem Bahçesi’nde yer alan Şahin Kulesi sarayın önemli öğelerdendir. Şahin
Kulesi’nin yapılış tarihi hakkında kesin bir şey
bilinmemektedir. Ama kulenin XVII. yüzyılda
mevcut olduğunu kabul edebiliriz. Türk ve Osmanlı saraylarında da kule yapılarına rastlamaktayız. Anadolu’da, bilinen en eski örnek, Konya
Selçuklu Sarayı’ndaki Kılıç Aslan Köşkü’dür. Osmanlı döneminde ise bu kule-köşke ilk saray kuruluşlarında rastlanmaktadır. Bunlardan bugün
kısmen ayakta kalan ve hakkında bilgi sahibi
olduğumuz en önemlileri Manisa’daki II. Murad
Köşkü, Edirne’deki Cihannüma Kasrı, Adalet ve
Terazi Köşkleri, Topkapı Sarayı’nda ise Hekimbaşı
ve ünlü Adalet Kulesi’dir. Ayrıca Bursa Sarayı’nda

da bu tür bir kulenin var olduğunu kaynaklardan öğreniyoruz. Osmanlı saraylarındaki kuleköşklerin mimari üslûbunun esin kaynağı olarak
Ege, Balkan ve Trakya bölgelerindeki kuleler kabul edilir. Kırım’da da aynı etkileşimin görülmesi
mümkündür. Yarımadada bulunan Ceneviz ağırlıklı İtalyan yerleşimlerindeki kule-köşkler, Kırım
hanlarının saraylarındaki kuleler için ilham kaynağı teşkil etmiş olabilir.
Sonuç olarak; Kırım Tatar medeniyetinin sembolü olan Hansaray’ı hak ettiği değere kavuşturacak ve onu gelecek nesillere aktaracak geniş
kapsamlı, bilimsel nitelikli bir restorasyon çalışmasını acilen gerçekleştirmek gerekmektedir.
Hansaray’ı, Osmanlı Devleti’nin kuzey uç noktasında, Osmanlı saray ve konut mimarisi ve kültürünün değişik bir sentezi olarak ortak kültürel
mirasımıza ancak bu şekilde dahil edebiliriz.
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Resim 10: Kerkük Kalesi (1978)

TürkmeneliBölgesindeki
Türk Eserleri
Prof. Dr. Suphi SAATÇİ

Bin yıldan fazla süreyle Irak’ta varlık gösteren
Türkmenler, bölgede izleri günümüze kadar süren zengin bir kültürel miras bırakmışlardır. Irak’ın
kuzey bölgesindeki Telafer, Musul, Erbil ve Kerkük
gibi yerleşim merkezlerinin de yer aldığı bu bölge
daha çok Türkmeneli olarak adlandırılmaktadır.
Tarihî ipek yolunun güzergâhı üzerinde olan bölge, ortaçağdan beri önemli birçok kültür, sanat ve
ticaret merkezini barındırmıştır. Özellikle 12. yüzyıldan itibaren Selçuklular ve bunların devamı olan
Atabeyler zamanında Musul, Erbil ve Kerkük’te
güçlü beylikler kurmuşlardır.
16. yüzyıldan Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna
kadar Osmanlıların yönetiminde kalan Irak, Türk
mimarlık ve şehirciliğinin etkisinde bayındır bir
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dönem yaşamıştır. Başkent Bağdat dâhil Irak’taki
şehirlerde günümüze kadar gelen anıtlar ve diğer
sivil mimarlık örneklerinin çoğu, Türk çağında
inşa edilmiş eserlerdir.
Telafer
Türkmen yerleşim merkezi olarak önemini koruyan
Telafer, kalesi ile ünlü tarihî bir kenttir. Musul’un
60 km. batısında bulunan Telafer, dikta yönetiminin dayanılmaz baskılarına rağmen kimliğini koruyabilmiş, anıtları ve geleneksel evleri ile kentsel
dokusu ayakta kalmıştır.
Adeta sahrada bulunan bir vaha misali, bölgede
uzun yıllar dolaşan kervanların ve yolcuların sığınacağı tek menzil olduğu için kent büyük önem
taşımıştır. Layard’ın 1850’li yıllarda tasvir ettiği
Telafer kalesine ait gravürden de anlaşılacağı gibi
bu kent, uçsuz bucaksız bir bozkırda yükselen bir
kartal yuvasını andırır. Kentin ilk yerleşme çekirdeği olan kale, Telafer Türkmenlerine özgü geleneksel konut mimarisinin örnekleri ile anıtlarını
barındırır.
Telafer kalesi tarihte bir kaç kez saldırıya maruz
kalmıştır. Ancak geçen yüzyılın ilk çeyreğinde büyük hasar görmüştür. 1920 sonbaharında Telafer
kalesini kuşatan İngiliz orduları, kentin kale sur-

larını ağır toplarla dövmüştür. Kale, 2004 ve 2005
yıllarında ABD ordusuna bağlı hava kuvvetleri tarafından iki kez çok ağır biçimde bombardımana
tabi tutulmuş ve kale surları ile içindeki yapılar geniş çapta zarar görmüştür. Özellikle kentin tarihi
kalesi büyük hasar görmüş ve yıkık hâliyle kendi
kaderine terk edilmiştir.
Musul
Anadolu şehirlerinden farksız olan Musul, 1092
yılında Büyük Selçuklu Devletinin topraklarına
katılmıştır. Daha sonra Selçukluların devamı olan
Musul Atabeylerinin yönetiminde kalmıştır. Orta
çağda dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan
Zengiler, Haçlı ordularını püskürterek onlara kan
kusturmuş ve İslam dünyasında büyük prestij kazanmışlardı.
Irak’ta taş mimarinin egemen olduğu şehirlerin başında gelen Musul, İmadeddin Zengi (1127-1146)
zamanında büyük çapta imar ve onarım görerek
yeniden ihya edilmiştir. Önemli tarihî anıtları barındıran şehir, İmadeddin’in oğlu Nureddin Zengi
döneminde de parlak biçimde bayındırlık yatırımlarına sahne olmuştur. Türk mimarlık anıtları günümüzde de ilgi çeken Musul’daki Ulu Camii (12.
yüzyıl) de Nureddin Zengi tarafından inşa edilmiştir. Bu dönemde kentin iç kalesi yenilenmiştir.
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Erbil’in önemi İslam döneminde daha da artmıştır.
Selçuklular ve bunların devamı olan Atabeyler zamanında Erbil, büyük bir ilim, kültür ve sanat merkezi olmuştur. Özellikle Beğtiğinliler hanedanının
kurduğu Erbil Atabeyliği (1144-1233), kentin tarihinde müstesna bir yere sahip olmuştur. Bu hanedanın son temsilcisi olan ve 46 yıl (1190-1233)
hüküm süren Muzaffereddin Gökbörü zamanında
Erbil altın çağını yaşamıştır.

Resim 6: Kentin simgesi olan Musul Ulu Camisinin minaresi

Yine bu dönemde Musul düzgün caddeler, cami,
türbe, saray, çoğunun üzeri kubbe ve tonoz örtülü
evlerle donatılmıştır. Böylece altın çağını yaşayan
önemli bir kültür, sanat ve ticaret merkezi olmuştur. Büyük çapta ve yoğun biçimde ticarî faaliyetlere sahne olan Musul, ayrıca dünyanın en zengin
şehirleri arasına girmiştir.
Dicle kıyısında yer alan şehrin surları bu dönemde
tahkim edilmiş, camiler, ticaret merkezleri çarşı ve
hanlarla Musul, fiziksel açıdan ortaçağın en gözde
şehirlerinden biri hâline dönüşmüştür. İmam Yahya Ebül-Kasım Kümbeti, Karasaray gibi ve kent surunun önemli bir parçası olan Baştabya gibi daha
birçok eser, o dönemin uygarlığını belgeleyen
anıtlardır.
Osmanlı döneminde de önemini koruyan Musul’da
yeni inşa edilen cami, medrese, han, hamam, saray ve çarşılarla kentin fiziksel dokusu zenginleşmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar kent,
Osmanlıların idarî taksimatında Musul Eyaletinin
de başşehri olmuştur.
Erbil
Tarih boyunca ünlü bir Türkmen kenti olan Erbil,
Irak’ta Türklüğün kalesi olarak tanınmıştır. Kent
adının en erken biçimi M.Ö. 2000 yıllarına ait Sümer kitabelerinde geçmektedir. Asurluların önemli
merkezlerinden olan Erbil, çeşitli tarihi olaylara da
tanık olmuştur. M. Ö. 331’de Sasani kralı 3. Dârâ
ile Makedonyalı İskender arasındaki savaş da Erbil
yakınlarında geçmiştir.
İpekYoluMedeniyetleri
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Erbil’in imarına büyük önem veren Gökbörü, kent
kalesinin dışındaki düzlükte bir külliye inşa etmiştir. Cami ve medreseden oluşan külliyeden, sadece
caminin minaresi günümüze gelmiştir. Tuğladan
inşa edilen minare, sekizgen kaide üzerine oturan
silindirik gövdesi ile ilgi çeker. 37 metresi ayakta
kalan minarenin ilgi çeken yanı, her kuşağının değişik tuğla örgüsü ile üstün kaliteli dekorasyona
sahip olmasıdır. Bazıları sırlı tuğla ile tasarlanmış
olan minareye iki ayrı merdivenle çıkılır.
Tuğla ve kerpiç mimarinin egemen olduğu Erbil’de
en değerli sit alanı tarihi kalesidir. Kerkük kalesi ile
benzerlik arz eden Erbil kalesi, toprak bir höyük
üzerinde yer alır. Kentin ilk çekirdeğini oluşturan
ve antik çağlara kadar uzanan geçmişi ile kale,
Türkmen uygarlığının zengin örneklerini içeren
dokuyu sergiler. Özellikle konut mimarisi bakımından kale bir müze niteliğindedir. Erbil ağalarının paha biçilmez değerdeki görkemli ve zengin
dekorasyonlu odaları ile divanhaneli bu konaklar,
türünün nadir örneklerinden sayılır. Sivil mimarlık
ürünleri bakımından zenginlik arz eden Erbil kalesinin, tümüyle koruma altına alınarak, gelecek
kuşaklara aktarılması, önemli bir kültür hizmeti
olacaktır.

Resim 9: Erbil Kalesindeki geleneksel bir Türkmen evinin avlusu

Irak Türkmenlerinin başşehri ve kültür merkezi
olan Kerkük, tarih boyunca Anadolu kentlerine
benzer kimliği ile varlık göstermiştir. Selçuklu topraklarına katıldıktan sonra, Osmanlı döneminin
sonuna kadar kültürel ve sosyal yönden olduğu
kadar, fiziksel açıdan da Anadolu ile bütünleşmiştir.

Camii (14. yy), Gökkümbet (1362) gibi başlıca dini
ve sivil anıtlar olarak ilgi çekerler. Kalede sık bir
dokuya sahip mahallelerin barındırdığı geleneksel
evler, Türkmenlere özgü konut mimarisinin ürünleri olarak, zengin bir uygarlığı sergilerdi. Daracık
sokakları, tak adı verilen tonoz örtülü geçişleri ve
sürprizli görünüşleri ile geleneksel kent dokusunun bu eşsiz örnekleri, ne yazık ki ortadan kaldırılmıştır. 1997 yılında Irak’taki dikta yönetimi,
kentin geleneksel dokusunu yerle bir etmiştir. Tarihin tanık olmadığı böylesine bir kültürel kıyıma,
ne yazık ki sağduyu sahibi hiçbir kurum veya kişi
ses çıkarmamıştır. Plan ve proje olmadan ve dozerle yapılan kültür kıyımında geleneksel sokaklar,
700 dolayında konut ile anıtların bazıları yerle bir
edilmiş, kalenin üstü bir düz bir alan hâline getirilmiştir.

Kerkük’ün en eski yerleşme çekirdeği ve simgesi
olan tarihi kalesi, kentin en önemli yapılarını barındıran sit alanıdır. Yapılış tarihi 5 bin yıla yaklaşan kalede, günümüze ulaşan en önemli yapılar
arasında Ulu Cami (14. yy), Danyal Peygamber

Kalede çok kötü durumda bırakılan eserler dışında, niteliksiz biçimde restore edilen eserler de,
kendi hâline terk edilmiştir. Özellikle Gökkümbet
türbesinin çini kaplamaları giderek dökülmektedir. Danyal Peygamber Camisinin 14. yüzyıldan

Kerkük

kalma silindirik gövdeli tuğla minaresi de tahribata maruz kalmıştır. Nitekim minarenin sırlı tuğlaları yer yer soyulmuş, şerefe korkulukları giderek
dağılmıştır. Ayrıca caminin haziresinde bulunan ve
büyük değer taşıyan tarihî mezar taşlarının çoğu
tahrip edilmiştir.
Kerkük’te kale dışında kalan tarihi eserlerin durumları da iç açıcı değildir. İmam Kasım Camisi
ve Türbesi, Nakışlı Minare Camii, Kırdarlar Camisi,
Aşağı Bazar denilen ticaret merkezindeki Kayseri
(Kapalıçarşı) ile tarihî hanlar da bakım ve onarım
isteyen önemli eserlerdir. Ne yazık ki bunların hiç
birine kamu kurum ve kuruluşları ilgi göstermemektedir. Yetkili kaynaklardan aldığımız bilgilerden, Bağdat’taki merkezî hükümetin Kerkük’e
müdahale edemediği, kente egemen olanların bu
gibi kültürel ve sanatsal işlere karşı duyarlı olmadıkları, kentin imarına ayrılan bütçelerin de yerine ulaşmadığı anlaşılmıştır. Bu bakımdan Kerkük
başta olmak üzere, Türkmeneli’nin diğer bölgelerindeki tarihî eserler, restore edilecekleri günleri
beklemektedirler.
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Nene Hatun Erzurum’da Ruslara karşı verilen mücadelede destanlaşmış, Kara Fatmalar,
Mavuş Kadınlar, Satı Kadınlar, daha niceleri
gönüllere taht kurmuştur.
Timur’un akıllı ve güzel eşi Bibi Hanım bugün
Semerkant’da ki Bibi Hanım külliyesinde turkuvaz çinilerinin sırrında parlayan ışığı bizlere
kadar ulaşmaktadır.
Babür İmparatorluğu’nun Dünyanın Şahı olarak tabir edilen 6. Şahı Şah Cihan Sevgili güzel eşi Mümtaz Mahal adına Taç Mahal’ı inşa
ettirdi. Dünyada bir kadın için yaptırılan en
harikulade eser budur.

Süyün Bike’nin Hüznü
Bir Milletin Hüznüdür
İbrahim TERZİOĞLU

Dünya insanı kadına son asırlarda değer verirken, Türk milleti ilk çağlarda kadına değer
vermiş, Hakanın yanında Hatun’a da bir taht
koymuştu. Hakan savaşta iken ülkenin yönetimi tamamen Hatun’a bırakılmıştır. O yüzdendir ki Türk kadını tarihin her döneminde
her anında erkeğiyle beraber olmuş, özellikle
vatan savunmasında kanının son damlasına
kadar mücadelesini vermiştir.
Saltuklu Prensesi Mama Hatun yıllarca Beyliğini yönetmiş Tercan’daki o muhteşem taş işçilikli kabrinde yatarken görenlere sanki daha
dün ölmüş izlenimini vermektedir.

İpekYoluMedeniyetleri
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Ercüment Banu Begüm eşine sadece kadın
olmamış, akıl hocalığı ve sırdaşlık yapmıştır.
On dört çocuk doğuran bu güzel kadın genç
yaştaki ölümüyle Taç Mahal gibi abidevi bir
eserle ölümsüzleşmiştir.
Türk tarihinde bunlar gibi binlerce kadına
rastlanmaktadır. Tarih tünelinde insana en
çok acı veren kadın ise Süyün Bike (Sevim
Prensestir.) Süyün Bike’nin hüznü bir milletin
hüznüdür. Kazan Hanlarından Nogay Hanı
Yusuf Mirza’nın kızıdır.
Genç yaşta Can Ali Han ile evlenir. Can Ali Rus
yanlısıdır. Kazanlar tarafından bir isyan sonucu öldürülmüştür. Çok genç yaşlarında dillere destan prenses Süyün dul kalır. Kırım Hanı
Sefa Giray Han Süyün’ü kendine eş olarak alır.
Sefa Giray’a Bölek Handan sonra ikinci varis
olarak Ödemiş Han’ı verir. Sefa Giray ölünce
oğlu Ödemiş iki yaşında tahta oturur.
Ödemiş’in varisi Süyün Bike’dir. Rusların gözünü diktiği Kazan’ı korumak için Rus Çarı
İvan’a karşı kahramanca savaşmıştır. 13 Şubat
1550’de güçlü Rus baskısına dayanamayan
Süyün Bike Osmanlı’dan yardım ister. Gönderilen Kırımlı Tatar elçi yolda öldürülür. Osmanlıdan beklenen umutlar başlamadan tükenir.
Kırım Tatarları da ülkelerine dönünce Kazan

Türkleri başlarında Süyün Bike olmak üzere
güçsüz çaresiz kalırlar.
Rus Çarı İvan’ın zülmünü bildiğinden Kazan’ı
ve Kazan halkını bu zalim hükümdarın zülmünden korumak için Çar İvan’la barış yapmak mecburiyetinde kalır. Barışın şartları ağırdır. Çarın olmazsa olmaz şartı Süyün Bike, oğlu
Ödemiş ve Kazanın ileri gelenleri Moskova’da
esir olarak tutulacaktı. Ülkesinin talan edilmemesi halkının katledilmemesi için bu şartları
kabul eder.
Dünya güzeli Süyün ayrılık hüznünün acısını
yüreğine akıtarak kocası Sefa Giray’ın mezarının başına gider. Sümbül saçlarının üstündeki
altın tacını eline alır bir paslı demir gibi yere
atar. Onun için tacın tahtın hiçbir önemi kalmamıştır. Elleriyle avuçladığı mezarın toprağını yüzüne gözüne sürer. Gözyaşları sel olur,
İdil’de kendini bekleyen Rus gemisine kendinden önce ulaşır. Erguvan rengi ipek kafta-
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Taşkent, Hiva, Merv, Bakü medreseleri (üniversitelerine) âlimler yetiştirmişti. Erdemli tüccarları
ahlaklı kahraman yiğitleri ve güzel kızları ile parmakla gösterilirken zaman zaman bu kederli hüzünleri yaşamıştır.
Ne diyelim her şey aslına döner. Bugün Kazan
eski görkemine ve erdemli günlerine koşar adımlarla yürümektedir.
Bizim genç Cumhuriyetimizin kurulduğu günlerde fikir adamı Yusuf Akçora’da Kazan Türklüğünün
yetiştirmiş olduğu erdemli bir vatan evladıydı.

nını yerlerde sürüyerek Rus gemisine doğru
yol alır.

olarak atar. Ali’yi memnun etmek içinde Süyün Bike’yi onunla evlendirir.

Süyün Bike hüzünlü gözlerle dilden dile dolaşarak bugüne kadar gelen veda sözleri gonca
dudakları arasındaki badem dilinden dökülür.

İlk aşkını hayatının en taze günlerinde kaybeden bu hüzün prensesi, Sefa Giray Han’ı da
kaybeder. En acısı da ülkesini sevgililer sevgilisi Kazanını kaybeder. Ciğer paresi yavrusu
Ödemiş’i Ruslara esir bırakır.

“Kazan… Ey, kanlı, kaygulu şehir, başından tacın düştü, şimdi kul oldun, senin büyüklüğün
mazide kaldı. Her ülke iyi bir padişah ile idare edilir ve asker ile saklanırsa o memleketi
senden kim alabilir. Senin güçlü Hanın öldü.
Beylerin güçsüzleşti. Sana yardım etmedi. Bu
yüzden sen çekildin. Nerede senin sevinçli
günlerin? Nerede senin oğlanların, beylerin,
mirzaların, sana bağlı olanlar, büyükler? Nerede senin iyi hatunların, güzel kızların? Onların şarkıları nerede? Hepsi yok oldu. Yalnız
onların ağlaması ve öksüzlüğü kaldı. Sende
bal ağaçları ve soğuk pınarlar vardı. Onun
yerine şimdi kanlı gözyaşları akıyor.”
Sıcak bir ağustos akşamında 1552’de
Kazan’dan ayrılan hüzünlü gözler ve kederli bedenler bir eylül sabahında sararmış
bir kuru yaprak gibi kader rüzgârına kapılıp
Moskova’nın soğuk topraklarına düşerler.
Çar, 10 Ekim 1552’de Kazan’ı teslim alır. Bu zaferinde kendine yardım eden Şeyh Ali’yi han
İpekYoluMedeniyetleri
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Belki de onun için en hüzün verici olan vatan
ve millet haini Şeyh Ali ile evlendirilmek mecburiyetinde kalmasıdır. Güzel nazlı prenses
1554’de bilinmeyen bir nedenle Kasım şehrinde güzel gözlerini dünyaya kaparken arkasında bıraktığı her Türkün gönlüne bir hüzün
damlası akıtmıştır.
Bir rivayete göre Rus Çarı güzel ve akıllı Süyen
Bike’yi kendisine eş olarak almak ister. Süken
Bike’nin bir şartı olur. Kazan’da kendi adına
bir kule yapılmasını ister. Çar en iyi mimarlara
bu dev kuleyi yaptırır. Süyen Bike kuleyi görmek için çağrılır. Nazlı prenses vakur adımlarla kulenin merdivenlerinde ölüm yolunda
ilermektedir. Kulenin en tepesine çıkınca güzel Kazan’ı eski hatıralarını anarak seyreder.
Bismillah ve Eşedu getirerek kendini kuleden
aşağıya atar.
Bir zamanlar medreseleri ve âlimleriyle
İstanbul’la yarışan Kazan; Semerkant, Buhara,
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Süyen Bike Kulesi / Tataristan Kazan

Bursa İznik’te ki
Kırgız Şehitleri
Prof.Dr. Kadirali KONKABAYEV

Büyük Selçuklu Devleti, Başkent İsfihan’da
yani cihanın yarısında Cihan’a parlak bir ışık
olarak yansımaktaydı. Büyük Selçuklu Başbuğu Alparslan, 1071’de Malazgirt Ovasında
Bizans İmparatoru Romen Diyojen ve güçlü
ordusunu, şehit olursam kefenimdir diyerek
giymiş olduğu beyaz elbisesi ve imanlı ordusu ile bir Cuma günü Cuma namazını kılarak
başlatmış olduğu bu kutlu cenkte malum etmiştir.
Malazgirt Zaferi ile Anadolu Kapıları İslamın
öncüsü ve ilahi kelimatullahı kendilerine ülkü
yapan Türk Milleti yönünü batıya dönmüştür.

İpekYoluMedeniyetleri
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Efendim Manas bu gece
ateşte şişler görmüş,
oğluna layık rüyalar görmüş,
et hazırlatsınlar dedi,
kımız da bol olsun dedi,
rüya yoran adama hediye veririm,
rüyamı doğru yorarsa dedi,
ona seçme mal veririm dedi,
bohçadan seçme elbise veririm dedi
Rüyamı yanlış yorarsa,
oğlu gidecek Rum'a
kızı gidecek Kırım'a!"
Acıbay döndü Manas'a
“Babamıza dedim geldim,
bir çok et hazırlayacak,
çok kımız hazırlayacak!"
Er Manas ayağa kalkarak:
Açın kapıyı!" dedi.
23
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Kırgızistan Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başkanı Birinci Yardımcısı Almazbek Atambaev,
Bursa Valisi Şehabettin Harput ile Kırgızlar Türbesi’ni ziyareti.

Alparslan komutanlarını toplayarak her birini
bu ülküyü daha batıya götürmeleri için ferman buyurmuştur. Önce Anadolu’nun dört
bir yanına yayılan Selçuklu komutanları beylikler halinde bu topraklara mühürlerini vurmuşlardır. Bu komutanlar içerisinde Selçuklu
Devletinin Kurucusu Selçuk Beyin torunlarından Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1075’de
İznik’e ulaşır ve Bizanslılar elinden bu güzel
şehri alır. İznik’i Anadolu Selçuklu Devleti’nin
ilk başkenti yapar. Türk Milleti Asırlardan beri
ve tarihin her dönüm noktasında birlik içerisinde olmuş, yeni bir ışık olarak dünyayı
aydınlatmıştır. Daha sonraki yüzyıllarda ve
günümüzde Türk İslam Mimarisinin ölümsüz eserleri olan Selçuklu Kervansarayları,
Hanları, Hamamları, Medreseleri, Camileri,
Hangâhları, Şifahaneleri muhteşem işçilikleri
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ve mimari formları ile gözlerimizi kamaştırırken yüreğimizi ve ruhumuzu yüceltmektedir.
İşte bu eserlerin ruhumuzu gönlümüzü esir
almasının ve bizlere atiye yönelik güç kuvvet
vermesinin en önemli unsurlarından biri olan
Manas’ın torunları olan Kırgız Türkleri bugün
çok az bilinmesine rağmen Anadolu Selçuklu Devleti’nin temellerinin atıldığı İznik kuşatmasında Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile
beraber Bizanslara karşı savaşmış ve İznik’te
şehadet şerbetini içmişlerdir.
Azerbaycan Türklüğünün yetiştirmiş olduğu
Büyük Şair ve fikir adamı merhum Bahtiyar
Vahapzade Göktürkler (Özümüzü Kesen Kılıç) eserinde bahsetmiş olduğu gibi “Türk’ün
Gücü Birliğindedir” fikriyatı 1075’de İznik’te
tekrar hayat bulmuştur.

İznik’teki Kırgız Şehitleri için Osmanlı
Devleti’nin II. Sultanı Sultan Orhan Gazi tarafından bir türbe yaptırılmıştır. Kırgızistan’ın
bağımsızlığından sonra ülkemizin diğer Türk
Cumhuriyetlerinde olduğu gibi Kırgızistan’ı
ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti bugünden sonra bütün
Türk Cumhuriyetleri ile kültürel ekonomik
ilişkilerini geliştirme mücadelesi vermiştir.
Bunların en somut ve en kalıcı projelerinden
biride Türk- Kazak Ahmet Yesevi Üniversitesi, Namık Kemal Zeybek’in mütevelli heyeti
başkanlığında kurulurken, Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti ile
Kırgız Cumhuriyeti Hükümetleri arasında
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesinin kurulmasına
dair 30.09.1995 tarihinde İzmir’de imzalanan

anlaşmanın her iki ülke yetkili makamlarınca
onaylanmasını takiben kurulmuştur.
İşte bu çalışmalar yapılırken İznik’teki Kırgız
Şehitleri Türbesi gündeme gelmiştir. Harap ve
metruk durumdaki bu eser aslına uygun bir
şekilde restore edilmiştir. Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı tarafından yerinde ziyaret edilerek Kırgız Askeri Heykeli yaptırılarak
bu güzel eserin önüne konmuştur. Gelecek
nesillere Büyük Türk Milletinin payidar kalabilmesi için en önemli unsurlardan biri olan
birliğin ve birlikteliğin önemi anıtlaştırılırken
büyük Türk Mutasavvıfı Hacı Bektaşi Veli’nin
“Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım.” Düşüncesi
doğrultusunda kurulan Osmanlı Yeniçeri Ordusu ilahi kelimatullah ülküsünü batının en
ucu olan Viyana Kapılarına kadar götürmüştür.
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Akçakoca Bey

Osman Bey

Konur Alp

Osmanlı’nın İlk İzleri
Akçakoca
Sefer AKKAYA

Akçakoca’nın önce adı AKÇAŞEHİR’ idi. Bu
nedenle tarihi kaynaklarda Akçakoca adı yerine Akçaşar, Akçaşehir olarak yer almaktadır.
Türklerin bu bölgeye yerleşmesinden çok önceki dönemlerde de bu kasaba Bolu’nun bir
iskelesi olarak vardı.
Bu güzel yerde tarih öncesi çağlara ait Hitit
dönemi kalıntılarına rastlanmaktadır. İncelenilen kaynaklarda, Akçakoca ve çevresi ile ilgili
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tarihi hep Bithynialar ile başlatılmaktadır. Tarih
süreci içinde Bolu ve çevresi ve Akçakoca’da
Romalıların, Bizanslıların, Selçukluların ve
Osmanlı eserlerinin izlerini görmekteyiz. Bu
eserlerin bir kısmı günümüze kadar gelmiştir.

halife askeri sıfatıyla gelmişlerdi. Görünüşte
halifeye bağlı, ama gerçekte bağımsız idiler.
Hemen her sene gazaya çıkarlar, Anadolu’ya
akın ederler, Bizansa hücum ederler bir veya
birkaç şehir alırlardı.

Akçakoca, Bizans döneminde Arap akınlarına uğramış. Halife Velid döneminde (705714) Emevilerin ikinci halifesi ve ilk İslâm
parasını basan Birinci halife Abdül Melik
bin Mervan’ın (685/705 oğlu) Karadeniz
Ereğlisi’ni ve Amasra‘yı yakıp yıktı. Mutaasım
(833-842) zamanında, hassa ordusu, Türklerden kurulmuştu. Mütevekkil (847-861); Abbasilerin 10. Halifesi zamanında, Arap askerleri
terhis edildi. Halife ordusu yalnız Türklerden
ibaret kaldı. Bu dönemde Türkler, halife adına Abbasi Saltanatını yönetiyordu. Böylelikle
Anadolu’da Türklerin eline geçmiş bulunuyordu. Bunlar Anadolu’ya fatih olarak değil,

Oğuzların, Bizansa karşı yaptıkları akınlar on
birinci yüzyılda (1019) başladı 1079 yılına
kadar sürdü. 1071’de Alpaslan’a yenilen Bizanslılar Anadolu’yu terk etti ve Anadolu’da
Selçuklu Devleti kuruldu. Kutulmuş oğlu Süleyman Bolu ve bölgesini zaptetti. Büyük Selçuk Sultanı Melikşah ile kıymetli veziri Nizamülmülk Anadolu’yu Türkmenlere yurt olarak
göstermiş; Türkmen boyları Anadolu’nun her
tarafına yayılmışlardı. Anadolu’ya gelen göçmenlerin miktarı yaklaşık yerli halk kadardı.
Günümüzde ilçe, bucak ve köy isimleri Türkmenlerin ulus, boy, oymak isimlerini taşımaktadır.
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Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra Umur
Hanlılar bu bölgeye hakim oldular. Osmanlı ve
Candar Beylikleri arasında kalan Umur Hanlıların yerini, Göynük, Bolu ve Gerede’de küçük
beyler almışlardır ki, bunların askeri kuvvetleri 3000 - 5000 atlıyı geçmiyordu.

Mehmet Arif bey Konağı

Akçakoca’nın Osmanlılar tarafından zaptedildiğine dair bir belgeye rastlanmamıştır. Akçakoca Beyin Akçakoca’yı zaptettiğine dair bilgi
yoktur. Bazı verilere göre, zaten Yörük olan
Akçakoca yöresi kendiliğinden Osmanlılarla
birleşmiştir. Bu görüşü destekleyen bazı kanıtlardan söz edilebilir.

Akçakoca evleri

1. 1337/1923 tarihli Bolu İl Salnamesi s.
550’de; “Orhan Gazinin akıncılarından Akbaş
Mahmut’un Amasya’ya kadar uzanan Karadeniz kıyılarını zaptettiği” yazılıdır. Akçaşehir’in
zaptedildiğinden söz edilmemektedir.
2. Cevdet Paşanın Kısas-ı Enbiyasında da “Orhan Gazi”den bahsederken Akçakoca’yı İzmit
havalisine, Konuralp’i Gerede nahiyesine, Akbaş Mahmut’u Karadeniz sahiline, Abdurrahman Gaziyi Yalova ve Gemlik havalisine izam
eyledi”, denilmektedir. Burada da Akça şehrin
fethedildiğine dair bir ifade bulunmamaktadır.
3. Orhan Gazi’nin Prusya’yı (Üskübü) ele geçirmek üzere 40 atlı ile Akçaşehir’e geldiği,
Aftunağzı (Çayağzı) köyünde konakladığı,
hatta oradaki caminin Orhan Gazi’nin buyruğu ile o zaman yapıldığı, Akçaşehir’den
Baki Çelebi ile Çavuşoğlu’nu alıp Üskübü’nün
fethine gittiği, yararlıklarını gördüğü bu iki
kişiye Üskübü’den bol miktarda toprak verilerek ödüllendirildiği bugünde halk arasında söylenmektedir. Ayrıca, Akçaşehir’in
güneyindeki dağlara Orhan Dağları, Yalı
Mahallesindeki akan dereye Orhan Deresi
denilmektedir. Aynı derenin doğusundaki
topraklara tapu kayıtlarında ise “Orhan Gazi
vakfındandır.” Şeklinde kayıt bulunmaktadır.
İdari bakımdan hep Bolu’ya bağlı kalmış olan
Akçakoca, 1999 yılında il olan Düzce’ye bağlanmıştır.
İpekYoluMedeniyetleri

28

de camii yaptırdığı bilinmektedir. Sultan Orhan Camii Şerifi olarak kayıtlara geçmiş bulunan bu kültür mirasımız, 2007 yılında Vakıflar
Genel Müdürlüğünce restore edilerek, tekrar
ibadet ve ziyarete açılmıştır. Bundan 687 yıl
evvel Çantı tekniği ile uzun kütüklerin birbirine geçirlmesiyle, çivisiz olarak inşa olunan
Tarihi Osmanlı Mescidi’nin kurulu bulunduğu
alanda sarıklı mezar taşları dikkat çeker. Mezarlık alanı ve çevresinin korunmasına yönelik
çalışmalar, yerel katkılar sağlanmak suretiyle
Köy muhtarlığınca tamamlanmış ve söz konusu alan çevresinde piknik alanları oluşturulmuştur.

Tarihi Hemşin Köyü Camii

Osmanlı dönemine ait 130 yıllık olan Hemşin
Camii çandı tekniğine uygun olarak birbirine
getirilen uzun kütüklerle çivisiz olarak birinci
katı taş ikinci katı ahşap olarak aslına uygun
restore edilmiş olup çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir. Merkezden 15 km
uzaklıktadır.
Turizm

Özel bir mimariye sahip Akçakoca’nın Osmaniye mahallesinde bulunan 100 yıllık tarihi yapıdır. Akçakoca’nın kültür örf ve âdetini
yansıtmaktadır.
Tarihi Çayağzı Mescidi
Akçakoca’nın en eski köy yerleşimlerinden
olan Çayağzı köyümüze Osmanlı Devleti’nin
kurucularından Orhan Gazi’nin gelip konakladığı (Miladi 1323) ve kendi adı ile anılan bir

Akçakoca merkezi sivil mimari bakımından
hayli zengindir. Hastane arkasındaki rampadan Yeni Mahalleye gelindiğinde iki katlı
evlerde belirgin özellik sıvasız cepheler olduğunu görüyoruz. Duvarları ahşap karkaslar
arasına kırmızı tuğla kullanımıyla örülen bu
güzel evler, sokak çıkmaları, ahşap cumbaları, bahçe içi konumları ve yerleşimleri ile yerli
ve yabancı turistleri kendilerine çekmektedir. Buranın Safranbolu’dan, Beypazarı’ndan,
Mudurnu’dan, Amasra, Taraklı’dan eksiğinin
olmadığını hatta fazlasının olduğunu göreceksiniz.

Yılın dört mevsiminde bir başka güzelliğin hakim olduğu Akçakoca’da turizm 1948 yılından
itibaren başlamıştır. Deniz, emsalsiz kumlar ve
doğanın doyumsuz güzelliğini görmeye gelenler artmış böylelikle Türkiye’de ilk turizm
hareketini başlatmış olan Akçakoca o zamandan bu zamana Türk turizmindeki önemli yerini her zaman korumuştur.

Bu evler Akçakoca da en eski yerleşim yerlerinden biri olan yukarı mahallede bulunmaktadır.
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Ölümden daha ağır olan
hayatımı mı diyeceksin,
Yanma ve iç çekmelerin uğursuzluğu
yüzünden gözlerimden (akan)
yaşımı mı diyeceksin?
Yoksa taş üstüne koyduğun garip
başımı mı diyeceksin,
Yahut da gam ve gussa ile dolu başımın
altındaki taşımı mı diyeceksin?

2010ZekiVelidiTogan
Yılı
Prof.Dr. Düsen KASEİNOV

Türk Milliyetçiliği ve Türk Tarihçiliği’nin
en önemli teorisyenlerinden ve efsane
şahsiyetlerinden biri olan, bilim, fikir ve aksiyon adamı Zeki Velidi Togan, 10 Aralık 1890
tarihinde Başkurdistan’ın İsterlitamak’a bağlı
Küzen köyünde doğdu. Daha ilk mederse
tahsilini yaparken bir yandan da özel Rusça
dersleri alıyordu. Öğretmen olan annesinden
Farsça öğrenmeyi de ihmal etmiyordu. 1902
yılında orta tahsil için Ütek’e bulunan dayısı
Habib Neccar’ın medresesine gitti. Buradaki
öğrenimi sırasında Arapça dersleri alarak dil
bilgisini geliştirdi.
1908’de köyünden kaçarak Kazan’a gelip
burada özel dersler aldı. Bu arada Katanov ve
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Aşmarin gibi bilginlerle tanıştı. 1909 yılında
mezun olduğu Kasımiye medresesine “Türk
Tarihi ve Arap Edebiyatı Tarihi Muallimi” oldu.
4 yıl süren bu öğretmenliği sırasında 1911
sonlarında yayınladığı Türk ve Tatar Tarihi
adlı kitabı sayesinde meşhur olmaya başladı.
Bu eserin iyi yankıları sayesinde Kazan Üniversitesi Arkeoloji ve Tarih Cemiyeti’ne aza
seçildi.
“2010 Zeki Velidi Togan Yılı”nın kapanışı
14-16 Şubat 2011 tarihinde Başkurdistan’ın
Işınbay ve Ufa şehirlerinde düzenlenen
muhteşem
etkinliklerle
gerçekleştirildi.
Başkurdistan Başbakan Yardımcısı Zuhra
Rahmatullina ve Kültür Bakanı Askar
Abdrazakov’un ev sahipliği yaptığı etkinliklerin ilk gününde Zeki Velidi Togan’ın doğduğu
Küzen köyündeki anıtı ve müze evi ziyaret
edildi.
Etkinliklerin ikinci gününde düzenlenen konser programında TÜRKSOY Genel Sekreteri
Düsen Kaseinov, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı
Müsteşar Yardımcısı Kemal Fahir Genç,
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat
Purtaş, Azerbaycan’ın TÜRKSOY Temsilcisi
Elçin Gafarlı, Kazakistan’ın TÜRKSOY Temsilcisi Askar Turganbayev ve Başkurdistan’ın
TÜRKSOY temsilcisi Ahat Salihov ile birlikte
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Tarsus Belediye Başkanı Burhaneddin Kocamaz’a
Zeki Velidi Togan yılı etkinlikleri sırasında

göstermiş oldukları hizmetlerin karşılığı
olarak Başkurdistan Bilimler Akademisi’nin
hazırladığı madalya takdim edildi.
Kapanış etkinlikleri çerçevesinde Milli
Kütüphane’de Zeki Velidi tabelası ve okuma
odasının açılışı gerçekleştirildi.
Etnografya Müzesi’nde ise Haziran 2010 tarihinde Başkurdistan’da gerçekleştirilen TÜRKSOY 6. fotoğrafçılar buluşması sonucunda
ortaya çıkan eserlerden oluşan fotoğraf sergisi açıldı. Etkinlikler çerçevesinde Zeki Velidi
oyunu Mecit Gafuri Devlet Tiyatrosu’nda sahnelendi.
Etkinlikler sırasında ayrıca Keçiören Belediyesi ile Ufa Sovetsky Belediyesi arasında ve
Side Belediyesi ile Işınbay Belediyesi arasında
“Kardeş Belediye Protokolleri” imzalandı.
Heyette yer alan iş adamları ise Başkurdistan
Dış Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yaparak karşılıklı ticaret ve yatırım imkânlarını
araştırdılar.
Başkurdistan’lı yetkililer yapmış oldukları
görüşmelerde, Başkurt kültürünün TÜRKSOY
üyesi ülkelerde ve tüm dünyada tanıtılması
konusunda TÜRKSOY’un gerçekleştirmiş
olduğu faaliyetlerden övgü ile bahsederken,
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ise
Başkurdistan’ın TÜRKSOY’un en aktif
katılımcılardan biri olduğunun altını çizdi.
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dönüşüm çalışmaları gerçekleştiren ve “81
ilde 500.000 konut” hedefine ulaşan TOKİ,
niceliksel büyüklüğünün yanında, bilimsel ve
akademik çalışmalara dayanan projeler geliştirme arayışıyla da dünyada bu konuda söz
sahibi markalardan biri haline gelmiştir.

2011
Konut Kurultayı
Ahmet Haluk KARABEL

TOKİ, ülkemizin en önemli konularının başında gelen kentsel dönüşümü dünyanın dört
bir yanından uzman ve akademisyenleri bir
araya getirerek masaya yatırıyor. Kentsel dönüşüm ve konutta yeni yaklaşımlar kamuoyunun gündemine taşınıyor.
TOKİ’nin ev sahipliği yaptığı “2011 Konut Kurultayı” 4–5 Mart tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde, kentsel dönüşümün tüm
aktörlerini bir araya getiriyor. Türkiye’nin tamamında toplam 249 farklı noktada kentsel
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Fiziksel ve çevresel yönlerden bozulmuş, ekonomik ve sosyal açıdan dışlanmış bölgelerin
yenilenmesi modern kentleşmenin ayrılamaz
bir parçasını oluştururken deprem kuşağında
yer almakta olan Türkiye için kentsel dönüşüm kaçınılamaz. TOKİ, çağdaş kentleşmeyle
doğal afetlere hazırlıklı bir Türkiye için 4–5
Mart 2011 tarihlerinde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde 2011
Konut Kurultayı’nı gerçekleştirildi. Amerika,
Meksika, Kore, Japonya gibi dünyanın önemli
ülkelerinde kentsel dönüşümlere imza atmış
yerli ve yabancı mimarlık, mühendislik, şehircilik, jeoloji, çevre ve inşaat uzmanları bir araya geliyor, tecrübelerini ve çözüm önerilerini
paylaştılar.
TOKİ yerel yönetimlerle Türkiye’nin dört bir
yanında başlattığı kentsel dönüşüm programları doğrultusunda 249 proje gerçekleştirip
188.261 konutluk gecekondu dönüşümünün
yanı sıra 111 bölgede 57.459 konutluk uygulama başlatılmış, bunlardan 30.745 konut tamamlanmıştır. Bu çalışmalarda bugüne kadar
yaklaşık 4 milyar TL harcanmıştır.

Kentsel dönüşüm projelerinde kentsel yoksulluğun, altyapı ve ulaşım maliyetlerinin azaltılıp, kentsel standartların, iş potansiyelinin artırılması, ekonominin canlandırılmasının yanı
sıra doğal ve çevre kaynaklarının sürdürülebilirliği, karbon salınımının ve deprem riskinin
azaltılması hedefleniyor. İnsanların nitelikli ve
mutlu bir yaşam sürmesini amaçlayan, bunun
için de en temel hak olan barınma sorununun
çözülmesi için çalışan TOKİ, dünyayla bütünleşmenin çağdaş kentleşmeyle olacağını biliyor.
İngiltere, Fransa, Hollanda, Japonya, Kore,
Brezilya gibi dünyada pek çok ülke zamanla
niteliğini kaybeden, fiziksel ve çevresel yönlerden bozulmuş veya ekonomik ve sosyal
açıdan dışlanmışlık yaşayan kentsel alanlarının belli programlarla yenilenmesini gerçekleştirdi. Sosyal sorunları çözmenin yanında
şehirlerin cazibesini artırmak ve şehirleri markalaştırmak için de gerçekleştirilen kentsel
dönüşümler deprem kuşağında olan ülkemiz
için ap ayrı bir önemi var.
TOKİ, 4-5 Mart 2011 tarihlerinde düzenlediği
Konut Kurultayı ile dünyada ki önemli kentsel
dönüşüm projelerinde yer almış uzmanları,
Türkiye’deki uzmanlarla bir araya getirerek,
kentsel dönüşümünü ve özellikle deprem
dönüşümünü tüm yönleriyle ele almıştır.
Türkiye’nin dört bir yanında, doğal afetlerin,
özellikle depremin tehdit etmediği, insanların
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“Gelişmekte olan ekonomilerde mortgage
piyasaları” konusunda uzman, Yrd. Doç Dr.
Orhan Erdem gibi önemli akademisyenlerin
katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde 4–5
Mart tarihlerinde gerçekleşmiştir.
Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği yönetim kurulu üyeleri Konut Kurultayına katılarak
ülkemizin şehircilikteki gelişmelerini ve TOKİ
uygulamalarını yakından takip etmiştir.
Birliğimizin Onur Kurulu Üyesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş
Türk İslam Şehirleri’nin dokusunda insan ölçeğindeki planından bahsederek bu dokuların
korunarak kentsel dönüşümlerin artılrılmasını
ifade ederken İstanbul konut gerçeğini ortaya
koydular.
Mühendisler Birliğinin Bülteni İpek Yolu Medeniyetleri Bakanlar tarafından beğeni ile takdir toplamıştır.

endişesiz bir yaşam sürdürecekleri, eko sisteme uygun ve sürdürülebilir büyümeye katkı
sağlayan, geleceğin dünyasını kucaklayan konutlara nasıl ulaşılacağı bu kurultayda tartışılmıştır. Konut kurultayı için şehir planlamacılardan, konut konusunda uzman finansçılara,
sosyologlardan bu dönüşümü başarıyla gerçekleştirmiş devlet adamlarına kadar, kentsel
dönüşüm konusunda dünyanın en önde gelen uzmanları İstanbul’da buluşdu.
TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar “Kentlerimizde ruhsatsız konut alanları ve gecekondu
oluşumu çok ciddi boyutlara varmış durumda. Sadece İstanbul’da bu oran toplam yapı
stokunun yüzde 50’sini aştı. Deprem kuşağında olan ülkemizde, şehirlerimizi, salaş ve plan
dışı kaçak yapılardan kurtarmak hepimizin en
önemli görevi olmalı. Bugün 7 şiddetinde bir
deprem binlerce insanımızın hayatını tehlikeye atar. Mali açıdan da 90 milyar TL’lik fatura çıkarır. Devlet, hükümet, yerel yönetimler,
dernekler, akademisyenler ve iş dünyası birİpekYoluMedeniyetleri
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leşerek deprem dönüşümünü gerçekleşmelidir” dedi. Bayraktar bu dönüşümü başlatmak
için dünyanın önde gelen kentsel dönüşüm
uzmanlarını Türkiye’deki uzmanlarla bir araya
getireceklerini belirtdi. “Konut Kurultayı’nda
tüm aktörler kentsel dönüşümü özellikle de
doğal afetlerden ve depremden korunmak
için gerekli olan modelleri tartışdı. Biz de TOKİ
olarak deprem dönüşümü deprem haritasına
göre en riskli bölge ve şehirlerimizde başlatacağız” dedi.
Konut Kurultayı, Türkiye’den ODTÜ Mimarlık
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Pamir, Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi
Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahsen Özsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof.
Dr. Ahmet İncekara, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi şehir planlama uzmanı Yrd.
Doç. Dr. A. Erdem Erbaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden
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Tataristan Kazan’da
Haziran Akşamları
Prof.Dr. Fırat PURTAŞ
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Kazan’da, Haziran akşam üzeri; Kemal Tatar
Dram Tiyatrosu binasının önünde bir bankta
oturup, Kaban Gölü üzerinde uçuşan martıların
semfonisi eşliğinde, etrafta koşuşan çocukların
sevinç dolu bağrışmalarını dinlemek. Gökteki
kızıla çalan karartının ışığında; mutlu, düşünceli,
ciddi, gayri ciddi fakat hepsi de telaşsız ve huzurlu insanların gelip geçişini izlemek. Serinlik
ve tazelik aşılayan rahiyayı koklayarak aldığınız her nefeste adeta koca bir ömür yaşamak
ve sanki havayı değil de şehrin ruhunu teneffüs
etmek. O anı dondurup, resmedebileceğiniz bir
huzur tablosudur Kazan.
Tarif etmek zordur Kazan’ı: Efsaneler şehri; Bulgar Devleti ve Altın Orda’nın varisi; Rusya’nın
üçüncü başkenti, kültür ve sanat merkezi; Türkİslam dünyasının aydınlanma ocağı… Ama hep-
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Kul Şerif Camii / Tataristan Kazan

si bir yana misafirperver, kültür düzeyi yüksek,
samimi ve çalışkan insanların yaşadığı bir yerdir Kazan. Zaten bir yeri de güzelleştiren orada
yaşayanlar değil midir? Günümüzde toplam
nüfusu 1.2 milyon olan bu yeryüzü cennetinde,
başta Tatarlar ve Ruslar olmak üzere yüze yakın
halk barış içerisinde yaşamaktadır. Barış ve huzur
şehrin genetiğinde bulunur. Kazan kremlini içerisinde Kul Şerif Camii ile Kazan Katedrali karşı
karşıyadır. 1552’de Korkunç İvan’ın yok etmeye
çalıştığı İslam kültürü, sağlam kökleri sayesinde
yeniden yeşermiş ve Ezan ile Çan’ın kardeşliği
yeniden tesis edilmiştir.
2005 yılında 1000 yaşına giren Kazan, 1000 yılı
aşkındır İdil-Ural Türklerin merkezi niteliğindedir. Kazan, Türk-İslam dünyasının aydınlanmasında büyük rol oynamıştır. Dünya uygarlığının
en kadim şehirlerinden biri olan İstanbul, tarih
boyunca hem Kazan’ı beslemiş hem de bu kaynaktan istifade etmiştir. Tatar şairi Kul Gali’nin
13. Yüzyıl başında yazdığı Yusuf Kıssası, Altın
Orda döneminde yazılan B. Rabguzin’in Kıssa-yı
Enbiya’sı Anadolu’da, Battal Gazi Hikayesi, Aşık
Paşa’nın Garibname’si gibi eserlerde İdil-Kama
boylarında okunmuştur. Yine en hızlı Cedidciler
Kazan’dan çıkmıştır. Abdullah Tukay, Ayaz İshaki,
İpekYoluMedeniyetleri
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Yusuf Akçura gibi Cedidcilik hareketinin önemli
isimleri Kazan’dan Rusya Türklüğü ve Anadolu
Türklüğü’nün kardeşliği için çalışmışlardır. Gaspıralı İsmail’in Tercüman’ı İstanbul’dan sonra en
çok Kazan’da okunmuştur.
300 kütüphane, 55 müzik ve sanat okulu, 18
müze, 7 tiyatro ve iki filarmoni salonunun bulunduğu Kazan’da yılın her günü pek çok kültür
faaliyeti düzenlenmektedir. Sabantoy kutlamaları, Nevruz Tiyatro Festivali, Nuriyev Bale Festivali, Altın Minber Müslüman Film Festivali gibi
uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan Kazan, tam bir kültür sanat başkentidir. UNESCO
listesine dahil edilmiş Kazan Kremli’ni yanında,
Mercani Camii, Kazan Manastırı gibi koruma altına alınmış 759 kültür varlığı ise Kazan’ı bir açık
hava müzesine dönüştürmektedir. Kazan’ın İstiklal Caddesi ya da Arbat Sokağı olarak adlandırılabilecek Bauman Caddesi ise, şehrin renkliliğini ve çeşitliliğini tek başına özetlemektedir.
Yukarı Şehir olarak adlandırılan kısımda daha
çok Rus ve Ortodoks kültürüne ait eserler yoğunluk taşırken, aşağı şehirde ise Tatar ve Müslüman kültürü ağırlıklıdır.
2013’de Universiade oyunlarına hazırlanan
Kazan’da hummalı bir inşaat çalışması yürü-

tülmektedir. Şehrin tarihi merkezinin uzağında olimpiyat şehri inşa edilmektedir. 1804’de
kurulan ve Rusya’nın en eski ikinci üniversitesi
olan Kazan Devlet Üniversitesi, bu etkinliğe ev
sahipliği yapacaktır. 15.000 civarındaki öğrencisi mevcudu ile Kazan’ın genç ve aydınlık yüzü
niteliğindeki bu üniversite pek çok alanda öncü
konumundadır.
Her milletin kendi içerisinde çıkardığı, daha sonra tüm insanlığa mal olmuş, gurur duyduğu ve
rehber edindiği önemli şahsiyetleri vardır. Abdullah Tukay, Tatar halkı için bir kimlik, ve kartvizit niteliğindedir. Bu yurtsever genç bilge kişi,
düşündükleri ve yazdıkları ile Tatar halkına pek
açıdan ilham vermektedir. Tukay’ın varisleri ise
onun bıraktığı eşsiz eserlerin kıymetini bilmişler, bu eserleri tiyatrodan operaya, sinemadan
resim ve heykele pek çok yeni sanatsal üretime
dönüştürmüşlerdir. TÜRKSOY, doğumunun 125.
Yıl dönümü olması vesilesiyle 2011’i Tukay yılı
olarak ilan etmiştir. Bu vesileyle Kazan, pek çok
TÜRKSOY etkinliğine ev sahipliği yapacaktır.
TÜRKSOY’un TMMB ile ortaklaşa gerçekleştireceği Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı da bunlardan biri olacaktır.
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Astana Mimarlık ve Şehircilik
Kurultayının Ardından
Kaşgar’danEndülüs’e

Türk-İslamŞehirleriSempozyumları
Bursa Şehrengizi

Dr. İlyas DEMİRCİ

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği temsil
ettiği camianın sorumluluk bilinciyle sahip olduğu değerlerini ürettiği faaliyetlerle harekete
geçirerek faydalı bir sivil toplum olmanın en
güzel örneklerini yarıştırmaktadır. Bu anlamda
yurt içinde mühendislik, mimarlık ve şehircilik
alanında paneller, forumlar konferanslar, sempozyumlar icra ediyor durumdayken Türk İslam
coğrafyasında Mimarlık ve Şehircilik Kurultaylarının ana organizatörü durumuna gelmiştir.
Hepimizin çok iyi bildiği üzere; dünyaya yayılmış Türk İslam mimarlık ve şehircilik eserlerinin dünya gündemine getirilerek varlıklarının
bilimsel yöntemlerle belirlenmesi ve sınıflandırılarak kayıt altına alınması, Türk-İslam kültürü açısından tartışılmayacak kadar önemli bir
konudur.
Mimarlık eserleri de her şey gibi elbette fanidir
ve varlığını belirli bir zaman sürdürebilir. Zaman içerisinde gerek fiziksel koşullar ve insan
eliyle yıpranarak yok olurlar, gerekse ideolojik
kaygılarla kaderlerine terk edilir veya kasten
yok edilirler. Nitekim özellikle son yıllarda devletlerarasındaki siyasi anlaşmazlıklar sebebiyle
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Türk ve İslam karakteri taşıyan birçok önemli
eser yok edilmiş ve edilmektedir. Daha önce
varlıkları bir kayda bağlanmayan eserler şimdi
maalesef yok hükmündedirler.
Bakanlar kurulu kararı ile Türkiye ismini alarak
kurulmuş etkili bir sivil toplum kuruluşu olan
Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği taşıdığı
sorumluluk bilinciyle, ilkeleri belirlenmiş ve bilimsel temellere oturtulmuş mimarlık ve şehircilik kurultaylarını Türk İslam Dünyası sathında
bir gelenek haline getirmiştir. İnanıyoruz ki; bu
faaliyetlerimizin Türk İslam kültürüne sunacağı
kazanımların boyutları zaman içerisinde daha
iyi anlaşılacaktır. Hatta daha şimdiden Türk
Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı tarafından “2010 yılının en başarılı sivil toplumu”
adayı olmayı başarmış ve bu alandaki ödülünü
2011 Mayıs ayı başında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de
Türk Dünyası Hizmet
Ödülünü almaya hak kazanmıştır
2010 yılının Mayıs ayında Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan ve bizatihi Cumhurbaşkanlarımızın da katılımları ile şereflendirdikleri
Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayının Sonuç Bildirgelerine göre iki yılda bir ve
her Türk Cumhuriyetinde tekrarlanacak olan
kurultaylara hazırlık çalışmaları teşkil etmesi
amacıyla; Kaşgar’dan Endülüs’e kadar uzanan
coğrafyadaki Türk İslam şehirlerinin mimarİpekYoluMedeniyetleri
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lık, şehircilik ve kültürel değerlerini şehrengiz
toplantıları adı altında her altı ayda bir Sempozyumlar düzenlenecektir. Bu Sempozyumlar
başta TRT olmak üzere ilgili duyan medya kuruluşları aracılığı ile Dünya kamuoyuna duyurulacak ve çalışmalarımız bir yayın haline getirilecektir.
Camiamızın bilim platformunun aldığı bu kararla, büyük bir heyecanla beklenmekte olan
sempozyumlarımızın ilki; bir cihan devletinin
doğduğu tüm zamanların güzel ve yeşil şehri
Bursa’da; TMMB’nin daimi organizasyonunda,
Bursa Valiliğimizin evsahipliğinde, Uluslar arası
Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda ve başta Bursa
Büyükşehir Belediyesi olmak üzere metropol
belediyelerimizin ve ülkemizin seçkin kuruluşlarının destekleriyle gerçekleştirilecektir. Üniversitelerimiz, yerel ve merkezi kurum ve kuruluşlarımız sempozyumumuzun ana destek
unsurlarını oluşturacaklardır.
28 – 30 Nisan 2011 tarihinde MERİNOS Atatürk
Kongre ve Kültür merkezinde, Bursa Şehrengizi adı ile gerçekleştirilecek olan Sempozyumumuzda, dünya mimarlık sanatına yeni, orijinal
ve üzerinde durulması gereken konuları ile 28
ülkeden bildirileri ve katılımları ile birçok bilim
insanı bir araya gelecektir. Türk İslam dünyasınca iyi bilinen şehir yazarları, edebiyatçıları

ve bilim insanları ile Bursa’nın dünü, bugünü
ve yarınının üzerinde değerlendirilmeler yapılarak farklı coğrafyalarda fakat aynı kültürel
altyapıyla oluşturulmuş diğer Türk İslam Kardeş Şehirleri ile karşılaştırılıp dünya gündemine bir kayıt daha düşürülecektir.

ğini ve kişiliğini oluşturan mimari eserlerin
korunması, yaşatılması, kaybolmaya yüz
tutmuş değerlerimizin açığa çıkarılması,
gelecek kuşaklara aktarılarak Dünya İnsanlık Mirası listesinde hak ettikleri yerlerini almalarını sağlamaktır.

Bu Sempozyumlarımızda niçin Şehir Şehrengizleri adını verdiğimizi Bilim kurulumuz ve
dergimizin yayın kurulu üyesi Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Cengiz Alyılmaz
hocamızın ifadeleriyle okuyucularımla paylaşmak isterim. Farsçadan Türkçeye geçen “şehr”
ve “engiz” kelimelerinin birleşiminden oluşan
Şehrengiz kelimesi; Türk Edebiyatında ( Divan
Edebiyatında ) önceleri bir şehrin / kentin güzelliklerini konu alan kısa manzum eserlerin
ortak adı olarak kullanılmıştır. Şehrengizler, bu
edebi türün benimsenip sevilmesi, gelişmesi ve
yaygınlaşmasıyla sonraki dönemlerde, şehirlerin sosyal, kültürel, dini, siyasi, ticari, mimari ve
sanatsal…özelliklerini, ahalisini, mesleklerini,
sanatkârlarını, zanaatkârlarını, fikir ve kalem
erbabını (şairlerini, yazarlarını, mütefekkirlerini) topyekün olarak anlatan / yansıtan edebi
eserlerin ortak adı olmuştur.

Türk İslam Şehirlerinin maddi ve manevi kimlikleri ile şehrengiz formatında tanıtımı yapılırken o şehrin manevi mimarlarını ve abide şahsiyetlerin yaşadıkları şehirlerin ve toplumlarının üzerine olan etkilerini hatırlamak gerekir
düşüncesindeyim. Bu noktadan hareketle toplantılarımızın oturumlarımızı, Bursa’nın Manevi Mimarları ve Osmanlının Bursa merkezli
devletini yönetmiş ve yaşamış ilk altı padişahın
adları ile isimlendirmeyi bir vazife saydık. Bu
anlamda Emir Sultan Hazretleri, Osmanlının
ilk şeyhülislamı Molla Fenari Hazretleri ve Somuncu Baba ve Yıldırım Bayezid Han’ın Bursa
ULU Camii ve Dua Çınarı hikâyesini yazımızla
birlikte sizlerle paylaşmayı düşündüm.

Şehrengiz kelimesinin anlamını bu şekliyle
kavradıktan sonra Bursa Şehrengizi toplantısının amacını kısaca özetleyecek olursak; Amacımız Türk İslam şehirlerinin tarihini kimli-

Onursal başkanlığını T.C. Devlet Bakanı Sayın
Faruk ÇELİK beyin, Bilim Kurulu başkanlığını
bu yıl yüzüncü yılını kutlayacağımız Türk Ocaklarının Genel Başkanı Sayın Nuri GÜRGÜR’ ün
yapacakları ve bilimsel seviyesi heyecan verici
yüksek katılımlı toplantımıza, şehir ve tarihe
ilgi duyan bütün meslektaşlarımızı bekliyoruz.
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SomuncuBabaveDuaÇınarı
Niğbolu’dan dönünce Yıldırım Bayezid Han,
Bir cami yaptırmayı düşünmüştü bir zaman.

Zira Somuncu Baba, onların nazarında,
Ekmek satan biriydi Bursa sokaklarında.

Hutbede, Fatiha’nın, yirmi ana ilimde,
Yedi türlü tefsiri yapılmıştı o günde.

Dördüncü ve sonraki tefsirlere gelince,
Onlardaki manalar, çok yüksek ve pek ince,

Bursa, Ulu Camiyi inşaya etti niyet.
Caminin yapılması sona erdi nihayet.

Bunun için bu işi etmişlerdi çok merak.
Ki, Cuma hutbesini o nasıl okuyacak?

Molla Fenari dahi demişti ki ertesi:
(Onun büyüklüğüne, şahittir bu hutbesi.

Olduğundan, onları anlamadı kimseler.
İlim ve marifette derya imiş o meğer.)

Bir Cuma günü idi, ilan edildi ki hem:
(Cami, merasim ile açılacaktır hemen.)

Çıktı Somuncu Baba biraz sonra minbere.
Öyle bir hutbe irad etti ki müminlere,

Yedi türlü tefsirden, birincisini yalnız,
İyice anladılar cemaattan her şahıs.

Namaz sona erince, camideki cemaat,
Mübarek ellerini öpmek istedi, fakat.

O gün başta Padişah, damadı Emir Sultan,
Molla Fenari ile kim varsa ulemadan,

Asla duymamışlardı böyle bir hutbe onlar.
Onun büyüklüğünü o zaman anladılar.

İkinci tefsirini, bir kısmı anladılar.
Üçüncüsünü ise, çok azdı anlayanlar.

Caminin üç kapısı var idi dışarıya.
Acep hangi kapıdan çıkardı bu evliya?

Hazır oldu her biri, hem de hafız olanlar.
Doldurmuştu camiyi, Bursa’lı Müslümanlar.

Lakin üç kapıdan da çıkan, seviniyordu.
Hepsi de, (Ben, öpmekle şereflendim) diyordu.

Hutbe okumak için, Padişah hazretleri,
O gün Emir Sultan’a verdiğinde bu emri,

Sonra Molla Fenari hanesine giderek,
Talebesi olmayı arzu eylemişti pek.

Damadı Emir Sultan, emre (Peki) diyerek,
Ve Somuncu Baba’yı eliyle göstererek,

Lakin o, bu şehirde sırrım faş oldu diye,
İstedi ki, Bursa’dan gitsin başka bir il’e.

Arz etti ki: (Sultanım, baş göz üstüne, fakat,
Hutbeyi okumaya, layıktır ancak şu zat.)

Bir sabah, bu niyetle çıkmıştı ki Bursa’dan,
Duyup Molla Fenari yetişti arkasından.

O dahi mecbur kaldı, emre (Peki) demeye.
Kalkıp, minbere doğru başladı yürümeye.

Bir çınarın dibinde, geri döndürmek için,
Çok yalvardı ise de, mümkün olmadı lakin.

Geçerken de Emir’e dedi: (Ey Emirimiz!
Niçin böyle yapıp da, beni ele verdiniz?)

Bursa’ya doğru dönüp, mübarek zat o ara,
Dua etti Bursa’ya, hem de Bursa’lılara.

O da, ona cevaben arz etti ki: (Bu yerde,
Yok idi bir başkası, sizden daha ilerde.)

Duayı, o çınarın dibinde etti diye,
Bu gün, (Dua çınarı) denilir o bölgeye.

Cemaat, olanları görüyor, duyuyordu.
Bu sebepten durumu çok merak ediyordu.

Şiirlerle Menkıbeler / Abdüllatif Uyan
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Ödül Üstüne Ödül Alan
Avrupa’nın En İyi Gayrimenkul Projesi

Bir Dünya Projesi
Varyap Meridian
Yunus Metin VARLIBAŞ

İpekYoluMedeniyetleri
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VARYAP MERIDIAN, TOKİ iştiraki Emlak Konut
GYO ile hasılat paylaşımı modeli ile (kamu-özel
sektör ortaklığı) gerçekleştirilen bir projedir.
Batı Ataşehir’de inşa edilen proje kapsamında
toplam 5 kulede 20 ile 60 katlı 1500 konut, 50
bin metrekare kiralık alana sahip bir iş merkezi,
20.000 m2 ofis binası, işletmesi uluslararası bir
markaya verilecek 5 yıldızlı otel ve ticaret alanları yer alıyor. Proje dahilinde 40 m2 lik stüdyolardan özel tasarımlı penthouse dairelere kadar
çok farklı konut seçeneği bulunuyor. Türkiye’nin
ilk büyük ekolojik karma projesi olan ve toplam
107 bin metrekare’lik alana yayılı projenin yaklaşık yüzde 90’ı yeşil alandan 13 bin metrekare’lik
alanı ise binalardan oluşuyor.
Projenin mimarlığını düzenlenen yarışma sonu-
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cunda dünyanın dört bir yanında farklı tasarımları ve yeşil binaları ile tanınan iddialı projelere
imza atan dünyanın sayılı mimarlık bürolarından
RMJM (New York) şirketi yapıyor. Projenin tüm
mühendislik danışmanlığını ise yine dünyaca
ünlü yüksek bina uzmanı İngiliz kökenli Buro
Hoppold firması gerçekleştiriyor.
KONSEPT
Türkiye’de ilk olacak çevreci konut projesi VARYAP MERIDIAN’da ortak alanların bir bölümü
rüzgar, güneş gibi doğal kaynaklardan üretilecek enerji ile karşılanacak, yağmur suları toplanıp yeşil alanların sulanmasında kullanılacak,
doğanın korunmasına katkı sağlanacaktır. Projenin “çevreci konut” konseptinin oluşturulmasında çevresel etkenler ve sürdürülebilirlik ilkeleri önem taşımaktadır. Bu hedefe ulaşmak için
arazinin topografik yapısı, rüzgâr ve manzara
İpekYoluMedeniyetleri
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yönleri, güneş ışığıyla ilgili detaylı analizler projenin tasarıma yön vermiştir. Güneş ışığından en
iyi derece faydalanılması binaların konumlandırılmasında en önemli etken olmuştur. Teraslanma projenin temel konseptini oluşturmaktadır.
Binalar kimi zaman tek yönde kimi zaman iki
yönlü teraslanarak yükselmektedir. Peyzaj ile
birlikte ele alındığı zaman bu teraslanmalar binaların doğal havalandırılması için bir araç olarak kullanılmıştır. Bahçe peyzajında kullanılan su
öğeleri ile binaların teraslanan yüzeyinden yükselen serin hava akımı oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu teraslar yağmur suyunun toplanması için geniş yatay yüzeyler oluşturmaktadır.
Peyzaj tasarımına arsanın doğal bitki örtüsü ve
topografik yapısı yön verecektir.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
VARYAP MERIDIAN son yıllarda uluslararası

gayrimenkul geliştirme sektöründe en çok kabul gören, bulunduğu çevre ve doğal ortamla
uyumlu tasarım ve uygulama gerektiren “bütünsel sürdürülebilirlik” anlayışı ile inşa ediliyor.
Proje kapsamında uygulanan yenilikçi sistemler,
teknoloji ve LEED kriterlerinin sağladığı olanaklar, konut sahiplerine daha düşük aidat ve genel
giderler olarak geri dönüyor. Tasarım aşamasında alınan önlemler, çevreci malzeme seçimi ve
atık yönetimi ile projede %40’a varan enerji ve
su tasarrufu ile birlikte, proje sakinlerine yüksek
konforda minimum tüketim maliyeti sağlanacaktır.
Cephe tasarımı, bina sakinlerinin güneş ışığından maksimum düzeyde faydalanmaları ve sıcak, soğuk iklim şartlarının olumsuz etkilerinin
azaltılması hedefleri ile tasarlanmıştır. Cephe,
cam ve seramik panellerden oluşan hibrit sistemdir. Kullanılan camlar açık yeşil rengindedir.

Hafif renkli olan bu camlar yazın iç ortamı aşırı
ısınmaktan koruyup soğutma ihtiyacını azaltırken, kışın da içeri yüksek seviyede güneş ışığı
girmesine izin vererek ısıtma yükünü hafifletecektir.
Camlar vasistas özelliği ile belli bir kata kadar
açılır olacaktır. Böylelikle bina sakinlerine ihtiyaç
duydukları anda doğal havalandırmadan faydalanabilme olanağı sağlamaktadır.
Projeye yeşil bina özelliği ile birlikte yenilenebilir enerji kaynakları entegre edilmiştir. Elektrik
üretecek olan güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ile proje ortak mahal elektrik ihtiyacının bir
kısmı karşılanacaktır. Fosil yakıt kullanımını ve
karbondioksit salınımını azaltmak için yapılan
bu uygulama İstanbul ve Türkiye’ye örnek teşkil
edecektir. Ortak mahallere hizmet verecek olan
bu sistem ile aidat bedelleri azalacaktır.
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larından oluşan bir yeşil bölge ile çevrelenmiştir.
Büyük parkın içinde yer alan gölet ve çevresi, su
kıyısı plantasyonu ile belirgin bir doğal ortam
yaratırken kendi ekosistemini oluşturmaktadır.
Oluşturulan farklı aktivite alanları açık alanların
kullanımında kendine özgü bir durum ön plana
çıkarken su tüm adaların önemli bir iklim düzenleyici unsuru olarak ta değerlendirilmiştir.
Gece peyzajı, oluşturulan endirekt aydınlatma
ile gün boyunca yaşanan, izlenen bahçe yaşantısına yeni bir boyut kazandırmış, su bu defa bir
ışık kaynağı olarak gece peyzajının da odağı olmuştur.
SOSYAL ALAN
Bloklarda merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri
uygulanacaktır. Daire sahipleri termostatları ile
daire içi sıcaklık ve serinlik ayarını manüel olarak
yapabileceklerdir. Daire girişinde ki pay ölçerler
ile de her daireye kullandığı kadar enerji bedeli
faturalandırılacaktır.
Yeşil bina uygulaması kapsamında kullanılan her
su armatürü su verimliliği sağlamaktadır. Banyoda tercih edilen armatürler, su tasarruflu mutfak
bataryaları ve çift basmalı rezervuar sistemi ile
LEED Yeşil Bina Değerlendirme Sistemine göre
eşdeğer bir daireye oranla her daire %40 su tasarrufu yapmaktadır.
PEYZAJ
Bütün peyzaj düzenlemelerinde ve bitki tercihlerinde su kullanımını minimize etmek ve yere
özgü doğal yapıyı korumak, öncelikli amaç olİpekYoluMedeniyetleri
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muştur. Açık alanların ana karakteri olarak özellikle seçilen çayır dokusu, çim ağırlıklı düzenlemelere göre su kullanımını yarıya indirdiği için
tercih edilmiştir. Her mevsim başka bir noktanın
canlanmasıyla yıl boyu yeşil sürekliliğinin gözetildiği bir bahçe bütünlüğü oluşturulmuştur.
Avlular / girişler, çayır, eğimli yüzeyler ve çatı
bahçeleri bu bütün içindeki farklı yeşil doku karakterlerini yaratmaktadır. Kullanılan tüm bitkilerin 12 ay boyunca faklı etkiler üretmesi peyzaj
tasarımının ana yaklaşımı olup, İstanbul’un artık
unutulan sonbahar renklenmesi, yapraklarını
döken ağaçların kışın getirdikleri kaligrafik dünya ve ışığın bahçeye daha fazla girme olanağı,
doğanın uyanışı ve uykuya dalması dahil tüm
ritimlerin insanın yeniden kendi bioritmini duyumsaması yönünde bir katkı olarak değerlendirilmiştir.
Yerleşim alanları tamamen parklar ve spor alan-

1500 konutun yer alacağı blokların alt kısımlarında 100’e yakın dükkan konumlandırılmıştır.
Projede yer alan bisiklet park yerlerinin yanı sıra
otoparklar da yer altında yapılıyor. 20 bin metrekare 3 tane yatay ofis binası bulunuyor.
VARYAP MERIDIAN projesinde stüdyo’dan
5+1’e, 40m2’den 200m2’ye kadar 450 farklı daire tipi bulunmaktadır. VARYAP MERIDIAN, geniş
lobileri, cafe, fitness salonu, sauna, buhar odası
ve soyunma odalarından oluşan sosyal tesis, kapalı ve açık havuzları dışında devasa rekreasyon
alanlarıyla satın alınan kadar metrekareye hapsetmez, aksine komşularla hayatın tam içine davet eder. Binaların girişinde yer alan lobi alanları
tüm ihtiyaçların giderebilmesi ve keyifle zaman
geçirebilmesi için tasarlanmıştır. Komşularla ve
dostlarla yapılacak sohbetler, kitaba şöyle bir
göz atmak veya akşamki derbi maçını eğlenceli
bir grupla izlemek… hepsi bir fincan kahve veya

küçük atıştırmalıklarla evin bir parçası olacak
bu lobilerin içinde olacak. VARYAP MERIDIAN
hayatı merkeze alan tasarım anlayışı ile yaşam
anlayışını tamamen değiştirecek.
VARYAP
MERIDIAN,
Ekim
2009’da
“Gayrimenkul’ün Oscarları” olarak bilinen dünyanın en prestijli gayrimenkul yarışması olan
Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri yarışmasında
(International Property Awards) Avrupa’nın en
iyi Gayrimenkul Projesi ve en iyi Yüksek Bina kategorilerinde iki ödül aldı.
VARYAP MERIDIAN, Şubat 2010’da ise dünyadaki en prestijli gayrimenkul projelerini yatırımcıların beğenisine sunan İngiltere’nin 1 numaralı
dergisi overseas LIVING magazine tarafından
Türkiye’nin En İyi Gayrimenkul Projesi seçilerek,
ödül almaya hak kazanmıştır.
Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın şehircilikle ilgili bir çok otoritelerinden
ödül üstüne ödül alan VARYAP MERIDIAN
projesi Türkiye Mühendisler ve Mimarlar
Birliği’nin 28 ülke delegasyonuyla müştereken gerçekleştirdiği 25-28 Mayıs 2010 tarihlerinde Astana’da yapılan Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayında sahne aldı.
Poster sunum ve teknik bildiri şeklinde hazırlanmış olan bu proje Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ve Kazakistan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev
yüzlerce poster arasından büyük ilgiyle inceleyerek hayranlıklarını ifade buyurmuşlardır.
Kurultay değerlendirme toplantısında Türk
Dünyası şehirciliğinin örnek alması gereken
en büyük projesi olarak değerlendirmiştir...

51

İpekYoluMedeniyetleri

Gönlüm Üsküp’te
Kaldı
Ethem GÜNEN

Yorgun bir çalışma gününün akşamı dinlenirken, oğlum “Baba telefon sana”
Dedi. Telefonun ucundaki beyefendi
“Ethem Bey!”
“Evet, buyrun.”
“Ben Makedonya’dan Dr. Şenol Tahir, size bir
müjde vermek istiyorum”. Dedi
“Nasıl efendim” dediğimde. Şenol Bey
“Ethem Bey, Makedonya – Çalıklı uluslararası
Türk Dünyası Yetişkinler Şiir Yarışması İkincilik
ödülünün size verilmesi jüri tarafından uygun
görülmüştür. Sizi kutluyor ve Makedonya’ya
bekliyoruz.” dedi.

İpekYoluMedeniyetleri
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Şaşırmış ve de sevinmiştim.
“Tabii ki katılmak istiyorum” dediğimde Şenol
Bey Gazi Üniversitesinden uluslararası Çalıklı
Hıdırellez Şenliklerine katılacakların bulunduğunu ve onlarla irtibat kurarak Makedonya’ya
gelebileceğimi söyledi. Ve samimice “sizi bekliyoruz” diye ekledi.
Ailem ve çocuklar haberi duyunca sevindiler.
İki gün sonra davetiye metni elime ulaşınca
biraz üzüldük. Çünkü davetiye metninde yol
masraflarının katılımcıya ait oludğu yazılıydı.
O Pazar günü Türk Ocağı’nda Türkmenistanlı yazar Annaguli Nurmemmet’in 25. Sana
yılı kutlamaları vardı. Kutlamalara Eski Kültür
Bakanı, Başbakanlık Başdanışmanı ve aynı
zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, kıymetli insan Sayın Namık
Kemal ZEYBEK Beyefendide katılıyorlardı.
Bir ara sayın Zeybek ile selamlaşıp sohbete
başlayınca durumu kendilerine arz ettiğimde
hiç tereddüt etmeden “Dostum gidip o ödülü
yerinde almalı ve Evlad-ı Fatihan topraklarını
görmelisin” dedi.
İçim içime sığmıyordu. Artık bu değerli insan
sayesinde o topakları, altı yüz yıl ol topraklarda hükümran olan Osmanlının eserlerini ve

oralarda yaşayan bizden birer parça olan kardeşlerimizi görecektim.
Gazi üniversitesindeki arkadaşlarla görüştüğümde otobüsle gezerek, görrek gitmek istediklerini ve Bulgaristan konsolosluğundan
gidiş-dönüş vizesi almak gerektiğini söylediler. Bir kere daha mutluluk duydum. Benim
düşüncemde doğrusu buydu.
3 Mayıs Türkçüler günü tesadüf bu ya, sabah
ailem ve çocuklarla vedalaşarak İstanbul’a hareket ettim. İstanbul’da, Kosova’lı şair kardeşim
Osman Baymak ile Gagauz Tüklerinden Mihail Çakır Kütüphanesi Müdiresi Lüba Tanasoğlu
Hanımefendi beni karşıladılar. Onlarla hasret
giderip, sohbet ettikten sonra Ya Bismillah diyerek otobüsdeki yerimi aldım Çok rahat ve
güzel bir yolculuk olacağı baştan belliydi ve
de öyle oldu.
Bulgaristan Plovdiv’de mola verdik. Sıcak bir
çay beni daha zinde kılmıştı.
Mola yerinden hareketten birkaç saat sonra ay ışığı altında rengârenk ışıklarıyla Sofya
önümüzde duruyordu. Sofya’nın etrafında yarım tur atarak Makedonya’ya doğru hareket
halindeydik ki uykuya dalmışım.
Uyandığımda Makedonya sınır kapısında ve
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Dr. Şenol Tahir’i telefonla aradığımda Enver
Bey isimli bir arkadaşın beni biraz sonra bulunduğum yerden alacağını söyledi. Enver ey
on dakika sonra iki arkadaşı ile beraber geldi.
Hepsi ile samimi bir şekilde tanışıp selamlaştıktan sonra, Özel Yahlya Kemal Koleji’ne hareket ettik. Okulun bahçesinde çayla sıcacık
peynirli ve ıspanaklı Arnavut böreklerini afiyetle yedikten sonra aşağı yukarı iki saatlik
yol olacağını söyledikleri festivalin yapılacağı
Çalıklı’ya doğru yola koyulduk.

oldukça yüksek bir bölgede olduğumuz sabahın ayazından belliydi.
Gün ışımaya başlamıştı. Her taraf yemyeşil,
çevredeki tepeler ormanla kaplı ve daha yüksek kesimlerde kar vardı. Makedonlar gümrük kontrolünü kendi vatandaşları üzerinde
yoğunlaştırmışlardı.
Çünkü, bu insanlar Makedonya’dan akşam otobüse binip, sabah İstanbul”da oluyor, akaşama kadar alışveiş yaparak, tekrar
Makedonya’ya dönüyorlardı.
Bizim tabirle İstanbul onlar için “suyolu”
idi. Yemyeşil oran ve çağıl çağıl akan ırmak
boylarında süzülerek Uç Beylerinin ve Yahya
KEMAL’in unutamadığı şehir Üsküp’e girdik.
Üsküp Birinci Kosova savaşından sonra 1389
Yıldırım Beyazıd’ın orduları tarafından feth
edilerek daha sonra Menemen taraflarından
getirilen yörükler bu topraklara yerleştirilir.
Sanki yıllardır tanıdığım aşina yüzlerle selamlaşıp, kucaklaşacağım şehire gelmiştim. Sabahın ilk ışıklarıyla şöyle çevreme bakındığıda
Osmanlının, Balkanlara gerçekten damgasını
vurduğu görülüyordu. Evlad-ı Fatihan topraklarında gökyüzüne uzanan minareler atalarımızın nelere sahip olduklarının en bariz örnekleriydi. Üsküp, ulu camiiler, köprüler, ilim
ve hikmet yuvası medreselerle donatılmıştı.
İpekYoluMedeniyetleri
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Şoförümüz Türkiye’den gelip Üsküp’e yerleşen Zaman Gazetesi Müdürü Enver Kamil Bey,
arkadaşları aynı gazeteden yazar Enis Bey ve
58 yıldır Üsküp’te Türkçe yayınlanan Balkan
Türkleri’nin sesi, gözü ve kulağı Birlik Gazetesi yazarlarından Salim Abdullah Beyefendiydi.
Yola koyulmakl aberaber meraktan beni çatlatan soruarı tek tek ardı ardına sıralamaya
bayladım. Yol arkadaşlarım hiç ekinmeden
her soruya cevap veriyorlardı.
Yeşilin her tonuyla bezenmiş tepelerle çevrili vadide nazlı, nazlı, kıvrıla kıvrıla akan ırmak
bana hiçte yabancı gelmiyordu. Kırk yıllık tanıştı sanki. Elbette, bu o Varda Nehriydi. Hani
çocukluğumuzda, hiç gömediğimiz halde
türküleini zevkle söylediğimiz Vardar. Rumeli
türkülerinin yiğit nağmeleri dudaklarımdan
dökülüverdi.
“Vardar ovası, vardar ovası
Kazanamadım sıla parası”
Hemen kıyısında mola eip tertemiz havasını içimize çekip buz gibi kaynak suyu içerek
soluklandık. Üzüm bağları arasında Veles
(Köprülü) üzerinden bir saat sonra Çalıklı’ya
girdik.
Köyün girişinden itibaren işportacılar, köfteciler ve çeşit çeşit satıcılar yol kenarlarını kaplamıştı. Sanki Mahmutpaşa, tam bir bayrak
havası. Köyün Namık Kemal isimli ilkokuluna
vardığımızda bizi festivalin başkanı Dr. Şenol
Tahir kaşıladı. Birbirimize sarılıp Anadolu havası ile Balkan havasını bütünleştirerek selamlaştık. Yolculuğumuzun nasıl geçtiğini sorup,
dinlenmemiz için yer gösterdi.

Festivalin resmi açılışı saat on sekiz idi. Arkadaşlar o zamana kadar çevredeki birkaç Türk
köyünü ziyaret edebileceğimizi söylediler.
Aramıza yeni bir dost katılmıştı. T.C Üsküp
Büyükelçiliği Din müşaviri Dr. Durak Bey. Hep
beraber ilk köy Dedeli’ye çıktık. Tipik bir yörük köyü, her şeyi ile bizden bir parça. Tozlu
yolları, başıboş hayvanları ve üstü başı perişan çocuklarıyla.
Köyde öğretmen Güner Yaşar kardeşimizin
evinde biraz dinleneek bu insanlara akıcı bir
Türkiye tükçesi ile sohbet ettik. Daha göremimiz gereken köyler vardı. Hareketimizle
birlikte üzüm bağları arasından geçerek, kırk
haneli bir dağ köyü olan Gökçeli’ye çıktık.
Kadınlar köyün meydanındaki çeşme başına
ocakları kurmuş, tokaç ile çamaşır yıkıyorlardı. Örf, adet, gelenek ve görenekleriyle tipik
bir anadolu köyüydü.
Sohbetten sonra mavi ile yeşilin karışımı bir
senk cümbüşü arasında Doyran (Doyuran)

gölü kenarında yol aarkadaşarımızdan Enis
Beyin kayınpederinin evine vardık.
Gölün Makedonya tarafında tek haneli Tük
köyü Hasanlı varlığını sürdürüyormuş. Bu
bana “Bir Türk Dünyaya Bedeldir.” Sözünü hatırlattı.
Gölün karşı tarafı Yunanistan oluyormuş,
Selanik’in hemen üst tarafında bulunduğumuzu söylediler.
Evin hanımı ve kızları çiğ börekle buz gibi ayran ikram ederek hizmette asla kusur etmediler.
Çalıklı’ya dönüşle birlikte Üsküp Büyükelçimiz
Sayın Mehmet Taşer Beyefendi Makedon Kültür Bakan yardımcısı Hanımefendi ve Edirne
Belediye Başkanı Sayın Cengiz Varnatopu ve
diğer misafirler ile selamlaşıp tanışarak festival alanındaki yerimizi aldık.
Tören alanı tıklım tıklım idi. Makedonya’nın
her tarafından Türk’ü, Arnavut’u, Makedon’u,
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Boşak’ı ve Pomak’ı tören alanındaki yerlerini
almışlardı. Meselelerin üzerine birlik içinde gidilmesi, benlik davası güdülmemesi, düşmanların oyununa gelinmemesi gibi birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği anlamlı konuşmalarla tören başladı. Bu festival komünizmin
yok edemediği milli ve manevi değerlerle, her
toplumun kendi kültürünü yaşatmasının en
bariz örneğiydi. Tören bitimi ile birlikte Vardar
ırmağı kıyısında bulunan Gevgeli kasabasına
hareket ettik. Otelimiz ırmak kenarında yemyeşil ağaçlar arasında bulunmaktaydı.
Yemekten sonra değişik ülkelerden gelen yazar ve şair arkadaşlar Sayın Doc.Dr. Hayati Yavuzer Bey’in yönetiminde şiirlerinden örnekler
sundular. Böyle bir ülkede benim okuyabileceğim şiir tabi ki “Tuna” oldu. Büyük bir alkış tufanı arasında yerime oturduğumda orta aşlarda bir hanimefendi yanıma gelerek Roman’ya
Türklerinden olduğunu ve Roman’ya da “Tuna
Mektupları” adlı bir dergi yayınladıklarını bu
şiiri dergide yayınlamak istediği söyledi. Şiir
kitabım, Gülten Abdula Hanımefendiye memmuniyetle imzalayarak verdim.
O gece rahat bir uykudan, sanki Vardar ırmağı kıyısında at koşturan yiğitlerin nal sesler
ile uyandım. Otelden yöreye has kuşburnu
çayı, peynir ve reçelle kahvaltı yaptıktan sonra
Çalıkl’ya hareket ettik. Tören alanında ülkenin her tatrafından yarışma için gelen folklor
ekiplerinin kıyasıya mücadelesi vardı. Folklor
yarışmasından sonra bu festival kapsamına
ilk defa düzenlenen uluslar arası şiir yarışması
sonuçları açıklandı. Ödülünü almak içi sahneye davet edilen Türkiye’den tek kişi bendim
Benden hemen sonra Makedonya’da yaşayan
Türk şairlerden Sayın Avni Engüllü Beyefendi
ve diğer genç şair arkadaşlarla ödüllerimizi
Dr. Şenol Tahir ve Doc. Dr. Hayati Yavuzer Beyefendilerden aldık. Sahnede ilk şiiri ben okudum. Tabi ki bu ödül alan “Kesme Yollarımı
Allah Aşkına” adlı şiirim idi.
Sonra genç Türk şair kardeşlerimiz şiirlerini
okudular. Onları büyük bir coşku ile alkışladık. Onların teşvik edillmesi ve özendirilmesi
İpekYoluMedeniyetleri
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önemli idi. Yahya Kemal’in torunları olan bu
genç şair kardeşlerimizin daha nice başarılarını görmek istiyorduk.
Bizim ödül töreninden sonra folklor yarışması sonuçları açıklandı. Ödüle layık görülenler alkışlar arasında ödüllerini aldılar. Sıra
Türkiye’den konser vermek için gelen Türk
Halk Müziği sanatçılarındaydı. Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği sanatçısı bayan kadeşlerimiz festival alınını Anadolu ve Rumeli türküleri
ie inlettiler. Sağnak yağmura rağmen festival
alanındaki herkes sanatçılara büyük bir coşku
ile eşlik ediyorlardı.
O günün akşamını otelimizde yemek ve sohbetle tamamladık.
Pazartesi sabahı Hayati Bey ve Bulgaristan
Şumnu Üniversitesi’nden Haşim Akif Beyle
beraber Üsküp’e vardığımızda ölen olmuştu
ve Üsküp çok sıcak idi. Hayati Bey yazın sıcaklık ortalamasının kırk derece olduğunu söylediğinde şaşırdık. Haşim Akif’i Bulgaristan’a gideceği için otogardan bırakarak, Hayati Beyle
dönüş biletimi almak için eski otogara gittik.
Taksi şoförümüz Arnavut’tu, taksinin teybine
bir İbrahim Tatlıses bantı koyunca ortak yönlerimizin birinin de türkülerimiz olduğunu anladık. Bilet işini hallettikten sonra Hayati Bey
üniversiteye ben ise İlhami Emin Beyle buluşmak için Fatuh Restorana hareket ettim.

desi ve yüksekliği karşısında hayrete düştüm.
Rivayete göre camii ile yaşıtmış.
Yahya Kemal’in İlkokulu okuduğu Sultan Murad Camii ve yanındaki saat kulesi dimdik
ayakta idiler. İlhami Emin Beyle önünde fotoğraf çektirdik.
Oradan Yahya Kemal’in iki savaş arasında gelip yazılarını yazdığı ve kaldığı annesinin evini
ziyarete gittik. Ama evin kapısını açan olmadı. İlhami Emin Bey bu evin Üsküp Fatih Yiğit
Paşa’nın torunlarından Kumbaracıbaşı ailesine
ait olduğunu, Yahya Kemal ve Şarık Tara’nın
annelerininde bu sülaleye mensup olduklarını
söyledi.
Gezimizin kalan kısmını bu şehirde dimdik
ayakta bulunan yirmi bir camiiden bir kaçının
ve bahçelerindeki şehitliklerin resmini çekmekle geçirdik.

Ak yelelerini savurup
Bıraksak,
Rüzgarıda önüne katacak.
Özgürlüğü yedeğine almışta
Sanki Kaf Dağı’na diz vuracak.
Ecdadımın gözünde
Silahıyla, avradıyla bir.
Korkusuz bahadırlarla demir dağları aşıp
Belli ki Hazar’da susuzluk atacak.
Alparslan’ı Anadolu’ya taşıyan
Mohaç ovası’na şimşek gibi dalıp

Otobüsümün hareke saatine doğru otogara geldiğimizde Üsküp Üniversitesi Türkoloji
Bölümü öğrencilerinin kendi yayınladıkları
“Köprü” dergisini getirdiklerini ve beni yolcu
etmek istediklerini gördüm. Sevinmiştim.

Kişnemesiyle düşman çatlatan.

Otobüs, dostların el sallamaları arasında
İstanbul’a hareket ettiğinde bir hoş olmuştum. Ne yalan söyleyeyim gözlerim doldu.

Tırnağından sıçrattığı çamula

Rumeli’de sultanını yalnız bırakmayıp
Sultan Mehmet’le Fatih’leşen.

Alim ile cahili kıyaslatan.

Gönlüm Üsküp’te kaldı.
Bozkırların Fırtınası
Steplerin Yıldızı

Üsküp çok sıcaktı ve başım dönüyordu. Lokantada pilav ve salata yedim. Lokantanın
tam karşısındaki bitpazarına alışveriş yapmak
için girdiğimde satıcıların “Haydi müteri hayi!
Ucuz” sesleri beni bir anda maltepe pazarına
götürdü.
Döndüğümde İlhami Emin Bey ve oğlu beni
bekliyorlardı.

TAY

Atalarımın Akkızı
Halık’ Burak’ı
Türkmen’in Ahal Teke’si
Köroğlu’nun Kırat’ı
Erhasan’ın Akkuş’u

İlhami Bey “Haydi Ethem Bey, altı yüz yıllık tarihin ne kadarını üç dört saate sığdırabileceğiz bakalım.“ dedi.

Ne asmalı şadırvanın rüzgârı

Dadaloğlu’nun Yağız’ı

Ne de Yahya Kemal’in Şardağı

Osman Gazi’nin Günışığı

Önce 1. Sultan Murad Han’ın Uçbeyi Yiğit
Beyin torunu İsa Bey Camii’ni (1392) ziyaret
ettik. Camii bahçesindeki çınar ağacının göv-

Gönlüm Üsküp’te kaldı.

Çalıklı’nın, Gökçeli’nin havası
Ala Dağların Al Tay’ı
Ankara, 2000
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TarihiKurt(Mihraplı)
Köprüsü
Abdülkadir URALOĞLU

Yeri, Konumu, Tarihi
Kurt köprü, Samsun ilinin Havza ile Vezirköprü ilçelerinin sınırlarını çizen İstavroz Çayı
üzerindedir. Havza’nın Kayabaşı Köyü ile
Vezirköprü’nün Tekkekıran Köylerini birbirine
bağlamaktadır.
İstavroz çayı üzerinde bulunan tarihi kurt
köprüsünün kitabesi günümüze gelmediğinden köprüyü yapan ve yapım tarihi bilinmemektedir. Ancak, köprü yapım üslubu olarak
XII-XIII yüzyılların üslubuyla benzerlik göstermektedir. Bu dönemde tuğla taş almaşık
düzeninin yanı sıra sivri kemer formu da oldukça fazla kullanılmıştır. Köprünün XII-XIII
yüzyıllarda Selçuklu döneminde yapıldığı ileri
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sürülmüşse de köprü üzerinde Grekçe yazı
ve işaretler Bizanslılar döneminde yaptırılmış
olabileceğini düşündürmektedir. Muhtemelen Bizans döneminde yaptırılan köprüyü Selçuklular onarmıştır. Doğal kayaçlar üzerine
oturtulmuş yapı, çok gözlü, üstü düz köprüler grubuna girmektedir. Ortadaki sel yaranlı
ayağa oturan çift merkezli iki ana kemer ile
yanlardaki tahliye gözleri ve ana kemerler
arasındaki odacıktan oluşmaktadır. Köprünün
yapım tekniği, sivri kemer formunun uygulanış biçimi ve tuğlanın kullanım stili Selçuklu Dönemini işaret etmekle birlikte Beylikler
Dönemi’ni de düşündürmektedir. Bu dönem
mimari üslubu, Selçuklu mimari üslubunu devam ettirmekle beraber Osmanlı mimarlığının
oluşumuna da katkı sağlamıştır. Bu farklı mimari tarzlar sebebiyle köprünün tarihlemesi
netlik oluşturamamaktadır.
Köprüde taş ve tuğla malzeme bir arada kullanılmıştır. Genelde kesme taş malzemenin

kullanıldığı köprüde özellikle köşelerde moloz taşlar da yer almaktadır. Kemerlerde, ayak
ve tempan duvarlarında taş ve tuğla malzeme
kullanılarak almaşık bir örgü sistemi oluşturulmuştur. Tahliye gözü kemerlerinde ise tuğla malzeme tek başına kullanılmıştır. Özellikle
kemerlerde tuğla kullanılması tuğlanın rahat
işlenebilen bir malzeme olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu yapı grubunun su ile
olan ilişkisi düşünüldüğünde, tuğlanın estetik
amaçla kullanıldığı düşünülmektedir.
Yapının Restorasyon Öncesi Durumu
Döşeme taşlarının neredeyse hiç kalmadığı üst tabanda, yoğun bir tahribat ve zaman
içinde birikmiş toprak dolgu mevcuttu. Döşeme taşlarının dökülmesi sonucu tabandaki
moloz malzeme ortaya çıkmıştı. Ancak korniş
taşları kısmen varlığını koruyabilmişti.
Memba ve mansap yüzünde, zaman sürecin-
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de, çevresel faktörlerin de etkisiyle yer yer
doku kayıpları bulunmaktaydı. Yapı stabilitesi,
çevresel faktörler ve doğa etkisiyle derz aşınmaları, boşalmaları ve kılcal çatlaklar oluşmuştu.. Sonradan müdahale edilmiş selyaranın boyutları önemli bir bölümü yıkıldığından,
boyutları algılanmamaktaydı. Köprü yüzünde
gelişigüzel bitkisel oluşumlar ile yüzey ve
doku tahribatları meydana gelmişti. Özellikle
tuğla malzemede erime, kayıp ve aşınmalar
mevcuttu.
Restorasyon Çalışması
Yapının Restorasyon çalışması 2007 yılında
ihale edilmiş olup, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 2008 yılında Samsun Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca
onaylanmıştır. Restorasyon uygulamasına ise
Mayıs 2008 tarihinde başladı. Genel hatlarıyla
uygulama aşamasında;
• Köprü askıya alınarak, kemer kalıp iskelesi
kuruldu.
• Köprü sınırlarının tespiti ile görünmeyen
İpekYoluMedeniyetleri
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kısımları ortaya çıkarmak amacıyla köprünün
her iki yönünde araştırma kazısı yapıldı.
• Cephe yüzeylerindeki ağaç kökleri sökülerek, kökleri zirai ilaçlarla temizlendi.
• Döşeme üzerindeki beton kanal kaldırılarak, döşeme temizliği yapıldı.
• Her iki yüzeydeki çimento esaslı derzler
temizlendi. Özgün harçlardan alınan numuneler, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun laboratuarlarında analiz edilerek, restorasyon
çalışmasında kullanılacak harçların içeriği belirlendi.
• Kemerlerde ve örgü yüzeylerinde kullanılan tuğla malzemenin eksik, yıpranmış yada
değiştirilmesi zorunlu olanlar için aynı boyut,
teknik ve malzemede yenileri üretildi. Gerekli
kısımlar yeni tuğla malzeme ile tamamlandı.
Diğer kısımlarda sağlamlaştırmalar yapıldı.
• Cephe iskelesinin kurulmasından sonra, iki
ana kemer arasındaki tahliye kemeri askıya
alındı. Kemer içinde kıbleye uyumlu bir mihrap ile bu kemer inen bir merdiven ve pencerenin varlığı tespit edildi. Türkiye’ de bilinen
tek mihraplı köprü Diyarbakır-Dicle karayolundaki 10 gözlü köprüdür. 10 gözlü köprü-

nün mihrabı köprü korkuluğu üzerindedir.
Kurt köprüsündeki mihrap ise köprünün döşemesine inerek kemer içinde bulunmaktadır.
Mihrap bir camide bulunan Mihrap büyüklüğünde olup, bu alanda 4-5 kişi aynı anda namaz kılabilecek durumdadır.
• Yapılan araştırma kazısı sonucu elde edilen
izler ile sel yaran tamamlanmıştır.
• Mevcut dört korniş taşı korunmuş, yeni
korniş taşları aynı boyut ve malzemeden yapılmıştır.
• Döşemeye, korkuluğa ve çörtenlere ait
herhangi bir bilgiye ulaşılamadığından, fonksiyonel ve mimari gereklilik olarak, iddiasız
biçimde tamamlanmıştır.
• Tüm duvar kaplamaları ile korkulukların yapımında kurşun kenetler kullanılmıştır.
Tarihi Kurt Köprüsü’nün, yapılan sağlamlaştırma, güçlendirme, temizleme, doku ve alan
tamamlaması ile restorasyon çalışması tamamlanmış, tarihsel, sanatsal ve estetik özel-

likleriyle korunması yolunda önemli bir adım
atılarak, özgün işlevini ve varlığını sürdürmesi
sağlanmıştır.
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Başkurdistan’daAltınOrdaMirası

Türbeler

Başkurdistan, Orta Asyanın diğer ülkelerine
ve Türkiye’ye nazaran Islam mimarisi eserlerine pek sahip değildir. Yine de kurulan devletler Başkurdistan’da önemli mimari eserler
bırakılmasına yol açmıştır. En eski ve ünlü
İslam mimari yapıları olarak Altın Orda devrine ait Hüseyinbek, Turahan ve Küçük keşene adlı türbeler ön plana çıkmaktadır. Adı
geçen abidelerin hepsi birbirine yakın olarak
Başkurdistan’ın Şişme ilçesinde yer almaktadırlar.

Ahat SALİHOV

Yesevi Müridi Hüseyinbek’in Türbesi
Hüseyinbek
Keşenesi
Şişme
(Çeşme)
Kasabası’nın Güney-Doğusunda 1,5 kilometre
İpekYoluMedeniyetleri
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mesafedeki Ak-Ziyaret adlı mezarlığın içinde
bulunmaktadır. Bu mezarda Ortaçağın çeşitli
dönemlerine ait bir çok kitabeler de yer alır.
Rivayetlere göre, bu türbe Türkistan’dan İslam
dinini yaymak amacıyla Başkurdistan’a gelen
Hoca Ahmet Yesevi müritlerinden Hüseyinbek Ömerbek’in mezarının Türbe halinde
inşa edilmesiyle ortaya konmuştur. Kitabede
onun vefat ettiği tarih olarak 1341/1342 yılı
gösterilmektedir.
Türbe çok eski zamanlardan itibaren bilim
adamların dikkatini çekmiştir. XVIII. asrın
tarhçilerinden P. İ. Rıçkov ve P. S. Pallas’ın bu
tarihi eser hakkındaki yazıları bize kadar ulaşan önemli belgelerdendir. Kara-Tabın halkı
Başkanı Kıdras Mullakayev 1734-1744 yıllarındaki Orenburg araştırma ekibi üyesi olan
P.İ.Rıçkov’a şu çok ilginç bilgileri vermektedir:

“Kazan Hanlığı ve Başkurtlar Rusya’ya tabi
olmadan çok öncesinde, tam olarak Ufa’nın
bugün bulunduğu yerde Ak-İdil nehri boyundan yukarıya Kara-İdilin döküldüğü yerde ve
Kara-idil dağına, yani Kara-İdil nehrinin boyundaki dağa kadar, yaklaşık on kilometrelik
alana yayılmış büyük bir şehir bulunuyordu.
Bu şehrin son hükümdarı Türe Baba Tükles
adlı bir Nogay Hanı idi. Nogay Hanı orada
kış mevsimini geçirmiş, yazı ise Gök-İdil nehri
boyunda Ufa’dan 50 kilometre uzaklıktaki iki
ayrı yerde Ak-ziyaret gölü ve Islak nehri çevresinde geçirmiştir. Şu anda bu gölün çevresinde cami, Islak nehri boyunda ise taş cami
ve yapıları bulunmaktadır. Ancak bunların
hepsi yıkılmış vaziyettedir.”
Son derece ilginç olan bu bilgi Başkurdistan’ın
eski tarihi ile ilgili önemli ipuçları vermekte ve
bu tarihi güzel bir şekilde anlatmaktadır.
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Hüseyinbek Türbesi XVIII. asıra kadar hasar görmüş ve bakımı yapılmamıştır. 1911
yılına gelindiğinde ise müftü Muhametyar
Sultanov’un izniyle restore edilmiştir. Yapılan çalışmalar sayesinde türbenin şekli az da
olsa değişmiştir. Köşeli kubbeleri ovalleştirmiş, duvarları da kireçli harç ile sıvalanmış ve
Hüseyinbek mezarının etrafını çeviren taşlar
sökülmüştür.
Nefis Manzaralı Turahan ve Küçük Keşene
Türbeleri

Hüseyinbek Keşene’sinde çeşitli zamanlarda
defnedilmiş on civarında mezar bulunmaktadır. Hüseyinbek’in mezarı taşlarla çevrilili,
baş ucunda ise bir kitabe dikilidir. Kitabenin
ön tarafında dokuz satır Arapça yazı ile kenarlarında Türkçe yazılar bulunmaktadır. Meşhur
bilim adamı ve din alimi Rızaettin Fahrettin
(1859-1936) Doğu ülkelerindeki meşhur şahsiyetlerin tercüme-i hallerini içeren Asar adlı
eserinde bu kitabeye değinmiştir. Buna göre
Müftü Abdüsselam Abdürahimov Hüseyinbek Türbesindeki bahsedilen kitabenin toprak altında kalan kısmını ortaya çıkararak Türk
tasavvuf şairleri eserlerine bir örnek niteliğini
taşıyan aşağıdaki şu şiiri kayıtlara geçirdiğini
anlatılmaktadır:
Bilirsiniz, yok bu dünyanın değeri,
Her şey geçer gider.
Dünyayı yığanlar geldi gitti,
Yığdığı mal ile ne yaptı?
Helala sarf ederse malını,
O vakit kıyamette üzülmezler.
İpekYoluMedeniyetleri
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XIV. asrın ilk yarısı veya ortalarına ait Turahan ve Küçük Keşene Yukarı Tirme köyü yanında Islak Nehri’nin sol tarafında bugün
yok olan mezarın ortasında yerleşmişlerdir.
Türbeler çok güzel bir manzaraya sahip olan
yerde bulunmaktadırlar. XIX. asrda keşeneleri ziyaret etmeye gelen Başkurdistan tarihini
araştıran V. S. Yumatov, etraftaki manzaradan
etkilenmiş ve Türbenin bulunduğu yeri şöyle
anlatmaktadır: “O bu tarafların en iyi yerinde,
gerçekten çok güzel bir mekanda yerleşmiştir.
Huşu eden manzaraları seyretmeye o kadar
doyamadım ki, uzun zaman sonbaharın acı
rüzgarını dahi hissetmedim.”
Turahan türbesi de Başkurtların saygın bir insan için yapılmıştır. 1976 yılında yapılan arkeolojık araştırmalar sırasında türbede iki mezar
bulunmuştur. Burada defedilen insanlarla ilgili hiç bir yazı v.s. bulunamamıştır.
Turahan Keşenesi, Başkurdistan’da ak taştan
inşa edilen ve kendi özünü koruyabilmiş olan
tek abidedir. 1975-1976 yıllarda yapılan restore sırasında çadır şeklindeki kubbesi kesilmiş, piramit şekline dönüştürülmüştür.
Küçük Keşene ise Turahan Keşenesi’nden
Güney-Doğuya doğru 250 metre mesafede
bulunmaktadır. XIX. asrın ortalarında türbeleri
inceleyen V. S. Yumatov bu keşenenin toprak
üzerinden bir arşın yükseklikte olan kalıntı-

larını görmüştür. Şimdi ıse keşenenin sadece
temelleri kalmıştşr. Araştırmacıların fikrince,
Küçük Keşene de Turahan türbesi gibi XIV.
asırda beyaz taştan yapılmıştır. 1985’te arkeolog G.N.Garustoviç burada dört mezar bulmuştur.

ların değişik bölgelerinde taş yapıların kalıntılarının bulunduğunu söylemiştir. Bunların
incelenmesi hala tamamlanmamıştır. Bu tarihi
yadigarlar araştırmacıların ilgisini çekmektedir.

“Bendebike”- Hanım Türbesi
Başkurdistan’da bunun gibi bir kaç türbe
daha vardır. Cumhuriyetin Güney-Batısında
XIV. asırlara ait Bendebike adlı bir hanımın keşenesi bulunmaktadır. Rivayete göre, Bendebike adındaki kadın bahadır olan kocasını bir
akından önce kaybedeceğine dair uyarmış ve
bunun gerçek çıkması üzerine kudsiyeti ortaya çıkmıştır. Kügersin (Güvercin) İlçesi Maksut
Köyü mezarında bulunan abide yarı tahrip
edilmiş vaziyettedir.
XVIII yüzyılda tarihçi P. İ. Rıçkov, Güney Ural-
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Türk Dünyası Şairleri
Gazi Üniversitesi TÖMER’de
Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU

Türk Dünyası’nın ortak kültür değerlerini tanıyabilmelerini ve gelecek nesillere kültür birliğini güçlü bir şekilde taşımanın tek yolu Türk
Cumhuriyetlerinde ki edebi ve bilimsel eserlerin Türk Dünyası’nda bilinmesine bağlıdır.
Türk Cumhuriyetleri arasındaki lehçe farkları
bu iletişimi güçleştirmektedir. Gazi Üniversitesi TÖMER olarak asli görevlerimizden birisi de
Türk lehçelerini öğretmek ve yaygınlaştırmkatır. Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği
organizasyonun da TÜRKSAV’ın desteklerinde
TÜRKSOY’un koordinatörlüğünde yapılan bir
protokolle Türk Dünyası’nın genç şairleri Türkiye Türkçesi öğrenmeleri ve mevcut eserlerin
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karşılıklı lehçelere çevrilmesi düşüncesiyle bir
protokol imzalamışlardır.
Bu protokolün hayata geçirilmesi anısına
TÜRKSOY Merkezinde Türk Dünyası’ndan
katılan şairlerin kendi lehçelerindeki şiirleri
dinlenerek büyük bir coşkuyla program başlatılmıştır. T.C. Devlet Bakanı Faruk Çelik Beyin
danışmanı Hakan Ergün’ün gayretleri ile TİKA
tarafından desteklenen bu güzel proje umuyoruz ki yıllarca devam eder. “Dilde fikirde
işte birlik” ruhu hayata geçirilir.
G.Ü. TÖMER, 22.02.1994 tarihinde faaliyete geçmiştir. G.Ü. TÖMER yönetmeliği, G.Ü.
Senatosu tarafından kabul edildikten sonra 20.01.1993 tarih ve 21471 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TÖMER, kurulduğu dönemde Rektörlüğümüz
tarafından tefriş edilen, Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünün zemin katında hizmete
başlamıştır.
Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve sosyal gelişimine paralel olarak Türkiye Türkçesinin, Türk
devlet ve toplulukları, bölgemiz ve dünyada
etkili bir iletişim dili hâline gelmesi için sözü
geçen ülkelerden gelen öğrencilere ve diğer

isteklilere dilimizi öğretmek, Türkiye Türkçesiyle ilgili bilimsel araştırmalar ve yayınlar
yapmak amacıyla kurulan TÖMER, kurulduğu
günden beri bu alandaki çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.
Başlangıçta kendisine tahsis edilen dar bir
mekânda, kısıtlı imkânlarla hizmet vermeye
başlayan TÖMER, bugün idarî bürolarının yanı
sıra 13 derslik, 1 TV Odası ile daha çağdaş ve
modern bir çizgide eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 2009 yılı itibariyle kadrolu 17 akademik, 8 idari personeli ile eğitim
öğretim hayatını sürdüren TÖMER, yapmış
olduğu ciddi atılımlar ve projelerle bu alanda
ülkemizin önde gelen kurumları arasında yer
almıştır. TÖMER ayrıca ÖSYM tarafından her
yıl yapılan TCS Türkçe sınavlarında dokuz yıldır birinciliğini sürdürmektedir.
Merkezimiz ayrıca, Yabancılara Türkiye
Türkçesi’nin öğretimi ile ilgili üç ciltten oluşan
kitap seti, bu kitaplara ait interaktif CD seti ile
bir adet TCS-YÖS’e hazırlık test kitabı ve bir
adet yabancılar için Türkçe yeterlik test kitabını yayımlamıştır. Bu kitap ve VCD’ler Gazi
Üniversitesi TÖMER’deki kolektif çalışmaların
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sonucunda öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Dünyadaki Türkoloji bölüm ve merkezleri
kitaplara çok büyük ilgi göstermiştir. Kitabımızdaki okuma metinleri, dil bilgisi, yazma,
konuşma, dinleme bölümleri ve alıştırmalar
tamamıyla orijinal olup, Merkezimiz öğretim
elemanları tarafından kelime sıklığı, metin kurumunda entrik unsurların yer alması ve çağdaş dil öğretim yöntemleri dikkate alınarak
titizlikle hazırlanmıştır. Kitaplar, görsel boyut,
ofset baskı tekniği bakımından da fevkalade
kaliteli prestij kitapları olarak tasarlanmıştır.
Gazi Üniversitesi TÖMER’in öğrenci kaynağını, “Büyük Öğrenci Projesi” olarak bilinen,
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba topluluklardan gelen burslu öğrencilerle, ülkemizin
tâbi olduğu ikili anlaşmalar gereği Milli Eğitim Bakanlığının Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden getirdiği öğrenciler oluşturmaktadır.
Ayrıca, çeşitli amaçlarla Türkiye’de bulunan ve
Türkçe öğrenmek için kurumumuza başvuran
özel öğrencilere de Türkçe kursları verilmektedir. Kurslar ücretli olup, elde edilen gelir,
yine Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü tarafından öğretim hizmetlerinde
değerlendirilmektedir.
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Vizyonumuz
TÖMER, hem Türkiye Cumhuriyetinin hem de
Gazi Üniversitesinin yurt dışına açılan penceresi durumundadır. Öğrencilerimizin büyük
kısmı Türk Cumhuriyetleri ve Asya ve Balkanlardaki Türk ve Akraba Topluluklardan olmak
üzere tamamı yabancı uyruklulardan oluşmaktadır. Merkezimiz, dünyanın en eski ve köklü
yazı dillerinden birisi olan Türkçeyi öğreterek;
araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma
liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı
bireyler yetiştirmeyi; bilgiye ulaşarak, bilgiyi
üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek
toplumların yaşam boyu eğitim ve gelişme
sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.
Yabancılara Türkçeyi öğretmeyi esas alan
TÖMER’in vizyonu; bilim ve teknolojide özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı
faaliyetleri ve hizmeti ile ulusal ve uluslararası
düzeyde öncü, saygın ve lider bir dil öğretim
merkezi olmaktır

69

İpekYoluMedeniyetleri

nın büyük bölümünün özgürlüğüne kavuşmasını sağladı.

Türkiye-TürkDünyası
İlişkileri
1945 yılının ilkbaharında İkinci Dünya Savaşı sona ererken kurulan “iki kutuplu” sistem,
1990’ların başında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte yıkıldı; Demir Perde ortadan kalktı.
Avrasya’da yeni bir siyasal atlas oluştu. Bu tarihî
gelişmelerin bizim açımızdan en önemli tarafı,
iki yüz yıla yakın bir süre önce Çarlık Rusya’sının
ardından Sovyetler Birliği’nin hegemonyası altında yaşamak zorunda kalan Türk halklarının,
beş Cumhuriyet halinde bağımsızlıklarını kazanmalarıydı. Başka bir ifadeyle, bütün dünyayı
etkileyen küresel politik deprem Türk dünyası-

Nuri GÜRGÜR
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Bu Cumhuriyetlerin coğrafi konumları küresel
jeopolitik dengeler açısından her zaman önemli
olmuştur. İskoç bilim adamı John Mackinder tarafından 1904’de ortaya atılan ve büyük ilgi gören “kara hâkimiyeti” teorisinin kilit alanı bu
bölgedir. Sonraki yıllarda başka jeopolitik teoriler öne sürülse de, Mackinder’in teorisi uluslararası ilişkilerde her zaman önemini korumuş ve
soğuk savaş döneminin başlıca parametrelerinden biri olmuştur.
Mackinder’e göre, Urallar’ın doğusundan Sibirya içlerine kadar uzanan ve “Merkez Bölge” diye tanımladığı alan kara hâkimiyetinin
“kalpgâhı”dır. Burasını elinde bulunduran güç,
Doğu Avrupa’yı da kontrolünde tutması halinde “Dünya Adası”na yani Avrasya ve Afrika’ya
egemen olur. Bu teori İkinci Büyük Savaş sonunda fiili bir görünüm kazandı. Sovyetler Birliği bir
yandan Orta Asya ve Kafkasya’da egemenliğini sürdürürken, diğer yandan “Demir Perde”
olarak ifade edilen Doğu Avrupa’yı kontrolüne
aldı. Washington’un bütün savaş dönemi boyunca izlediği uluslararası politikaların temelini
Sovyetler’in bu jeopolitik konumunu dengeleyip etkisiz kılmaya yönelik çabalar oluşturdu.

Dış politika uzmanı Spykman’ın geliştirdiği tezler paralelinde, Sovyetler Birliği’nin yayılmacı girişimlerini engellemek maksadıyla “dost
ülkeler” ile ittifak antlaşmaları yapmaya, bir
“çevre kuşak” oluşturmaya çalıştı. Washington Türkiye’nin de bazılarında yer aldığı CENTO,
Bağdat Paktı gibi antlaşmaların mimarı oldu.
1980’lere kadar ABD Orta Asya’yı Sovyetler Birliği’ne terk etmiş görünüyordu. Ancak
Sovyetler’in Afganistan’ı işgali üzerine başlayan ve giderek sertleşen direniş ABD’nin bölgeye bakışını değiştirdi. Öncelikle büyük çoğunluğunu Türk halklarının oluşturduğu bu
geniş coğrafyanın Sovyetler’in işgali altında
olduğunu, bu durumun gönüllü bir birliktelik
anlamına gelmediği, tam tersine bu bölgede
Moskova’ya karşı ciddi bir direniş potansiyelinin bulunduğunu fark etti. Afgan mücahitlerine eğitim vermek üzerine Pakistan’da kurulan
kamplara başta Özbekistan ve Tacikistan olmak
üzere Türkistan’dan fazla sayıda katılanlar oldu.
Sovyetler Afganistan’dan geri çekilmek zorunda kalırken, mücahitlerin kazandığı başarı Orta
Asya’nın tamamına ümit ışığı oldu, model oluşturdu.
Moskova Gorbaçov’un yönetiminde uygulamaya konulan “Glasnost” bağlamında Yahudi ve
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ları tümüyle kesilmişti. Bu totaliter ve otoriter
rejim şartlarında doğal olarak halkın iradesini
ortaya koyabileceği demokratik mekanizmalar
oluşmamış, sivil toplum gelişmemişti.
Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazanırken
Komünist dönemin anti demokratik yönetim ve
toplum yapısı yöneticilerle birlikte yeni döneme
intikal etti. Böylece yönetimde tek söz sahibi
lider ile yakın çevresinden oluşan, adı Cumhuriyet olan otoriter ve neopotik siyasî, idarî yapılanmalar meydana geldi. Bu yönetimlerin olumlu yanı bölgenin karmaşaya sürükleneceğini,
Balkanlaşacağını öne süren görüşlerin geçersiz
kalıp, istikrarın sağlanmasıdır. Buna karşılık ülke
kaynaklarının doğru ve yerinde kullanılmaması
nedeniyle ekonomik kalkınma zayıf kaldı. İstihdam ve gelir dağılımı problemleri müzminleşti.
Sovyet döneminde bölge halkları yönetimden
uzak tutulmaya, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaya zorlanmışlardı. Bunun sonucu olarak
bölge nüfusunun büyük çoğunluğu kırsalda,

Hıristiyanlara nispî bir inanç özgürlüğü tanırken,
bunu Müslümanlardan esirgedi. Bu dışlanmanın
da etkisiyle Özbekistan’da “Özbek İslamî Hareketi”, Tacikistan’da “İslami Direniş Partisi”,
Kazakistan’da “Olaş” gibi kuruluşlar çevresinde
Sovyet politikalarına karşı örgütlenmeler başladı. 1986’da Kazakistan Devlet Başkanlığı’na bir
Rus’un getirilmesi girişimine büyük tepki gösterildi. Almatı’da yapılan gösterilerde pek çok Kazak Türk’ü hayatını kaybetti. Sonuçta Moskova
geri adım atarak tayin kararını iptal etti.
Sovyetler Birliği’ne karşı Türk dünyasında
en geniş kitlesel hareket 1980’lerin sonunda
Azerbaycan’da ortaya çıktı. Ebulfeyz Elçibey’in
önderlik ettiği Halk Cephesi Hareketi on binlerce insanın katıldığı büyük mitingler düzenledi.
Moskova “arka bahçe” olarak nitelendirdiği
Kafkasya’daki egemenliğini sürdürebilmek için
Azerbaycan’da kontrolü kaybetmek istemiyorİpekYoluMedeniyetleri
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köylerde yaşıyordu. İdari ve teknolojik alanlar
Ruslara ait kılınmıştı.
Sovyetler Birliği döneminde nüfus yapılarını etkileyen başka olaylar da yaşandı. Kırım ve Ahıska Türkleri’nin tamamı insanlık dışı yöntemlerle
sürgüne gönderildiler. On binlercesi yol boyunca açlık ve susuzluktan hayatlarını kaybettiler.
Gönderildikleri yerlere canlı olarak varanlar ise
yıllar boyunca yoksulluğun alt sınırında yaşamaya mahkûm edildiler. Bunun yanı sıra 1930’larda
Stalin döneminde uygulanan tarım politikasının
sonucu olarak Kazakistan’da yüz binlerce insan açlıktan öldü. Keza Stalin döneminde kitlesel kıyımlar yapıldı. Binlerce Türk aydını rejim
düşmanı suçlamasıyla kurşuna dizildi. Yetişmiş
nesiller bilinçli şekilde yok edildi. İkinci Dünya
Savaşı’nda Türk bölgelerinden toplanan askerlerin doğrudan ateş hattına sevk edilmeleri neticesinde, büyük kayıplar oldu. Bütün bunların
sonucu olarak Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarına kavuşurken, hem toplumsal yapılarında

du. 1991’in Ocak ayında Sovyet tankları Bakü’ye
girdi. Direnmekte kararlı olan Azerbaycan Türkleri, onlarca kayıp vermelerine rağmen amaçlarına ulaştılar; Moskova’yı çekilmeye mecbur
ederek özgürlüklerini kazandılar.
1991 yılının başlarından itibaren Türk Cumhuriyetleri art arda aldıkları kararlarla bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu gelişme Dünya’da büyük
ilgi topladı. Yüzyıllık hayaller gerçekleşiyor, Türk
dünyasının varlığını dile getiren, Türkiye’nin bu
konuyla ilgilenmesi için yüz yıla yakın bir süredir
çalışan milliyetçi aydınların tezleri doğrulanıyor,
tarihi bir oluşum yaşanıyordu. Ancak umutların,
beklentilerin hayata yansıması kolay değildi.
Çünkü bu Cumhuriyetlerin Türk halkları önce
Çarlık Rusya’sının, ardından Sovyetler Birliği’nin
hegemonyası altında asimile edilmeye çalışılmıştı. Özellikle Sovyetler döneminde örülen
“Demir Perde” ile Dünya ve Türkiye bağlantı-
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da genişleterek, şiddet kullanarak sürdürdü. Eğitim sistemi Türk halklarını millî kimliklerinden,
tarih bilincinden, dillerinden, dinlerinden olabildiğince uzak tutarak, derin bir hafıza boşluğu
oluşturarak “mankurtlaştırmak” esasına göre
düzenlendi. Bu şartların oluşturduğu toplumsal ortamda, ilişkilerin hızlı ve kapsamlı şekilde
gelişmemesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Son yirmi
yılda yaşananlardan gerekli dersler çıkarılmalı,
yapılan yanlışlar düzeltilmeli, alınan kararların
hayata geçirilmesini sağlayacak etkili adımlar
bir an önce atılmalıdır.
hem de entelektüel kesimlerde ciddi sorunlar
yaşanıyor, ülke yönetiminde görev alacak yetişmiş aydın eksikliği hissediliyordu.

kanlar Ayvaz Gökdemir, Namık Kemal Zeybek ve
Ahat Andiçan’ın çabalarını hatırlamak ve takdir
etmek kadirşinastlık gereğidir.

Türkiye’de 1990’larda bu gelişmeler büyük heyecan uyandırsa da durumu bütün boyutlarıyla
algılamak ve bu paralelde politikalar oluşturmak
ne yazık ki mümkün olamadı. Çünkü aydınlarımızın büyük bölümü konunun yabancısıydı. Türk
dünyasını bilmedikleri gibi ilgi de duymuyorlardı. Milliyetçi kesimin Türk dünyasına karşı ilgisi
bu çevrelerce hayalperestlik olarak nitelendiriliyor ve benimsenmiyordu. Onlarla aynı paralelde
düşünen yöneticiler 1944’de bir grup milliyetçi
aydına ağır suçlamalar yönelttiler; tutuklatıp
yargılanmalarını sağladılar. O insanlar sonuçta
beraat etseler bile olayın psikolojik etkisi yıllar
boyunca devam etti.

Türkiye-Türk Dünyası ilişkilerindeki en önemli handikapımız hedeflerin başından itibaren net şekilde belirlenmemesidir. Ekonomik
imkânlarımız hesap edilmeden yapılan abartılı
vaatler, verilen sözler yerine getirilemeyince
muhataplarımızda güvensizlik doğdu. İlk başlarda takınılan ağabeylik tavırlarının yanlış ve
zararlı olduğu zamanla görülse bile olumsuz
etkileri telafi edilemedi. Bu arada Türkiye’de yaşanan siyasî istikrarsızlık, hükümetlerin çok sık
değişmesi de Türkiye’ye güveni sarstı; yeni yönetimler kendilerine başka kanallar aramak durumunda kaldılar.

Aydınlarımızın, yönetim kademelerinin konuya
zihnî hem de psikolojik bakımdan hazırlıksız
oluşları izlenen politikaları doğal olarak olumsuz etkiledi. Bu kritik dönemde gelişmelerin
anlamını doğru kavrayan az sayıda yöneticinin
ve bürokratın varlığı ilişkilerde olumlu etkiler
yapsa bile, tablonun genel görünümünü çok
fazla değiştiremedi. Buna rağmen Başbakan ve
Cumhurbaşkanı sıfatıyla Turgut Özal’ın, ilgili baİpekYoluMedeniyetleri
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İlişkilerin istenen düzeye ulaşmamasında
Türkiye’ye ait faktörlerin yanı sıra, bu yeni Cumhuriyetlerin sosyal ve ekonomik yapılarının da
önemli payı vardır. Hazar’ın doğusundaki Türk
Dünyası yüzyıllar boyunca içine kapalı durumda, uluslararası gelişmelerin uzağında kaldı. Nüfusun büyük çoğunluğu kırsalda yaşadığından,
geleneksel boy ve aşiret asabiyesine dayalı ilişkiler devam ediyordu. Sovyetler Birliği yönetimi
Çarlık döneminin asimilasyon politikalarını daha

Geçen Ekim ayında İstanbul’da yapılan Devlet Başkanları zirvesi ve burada alınan kararlar önemli bir gelişmedir. 1992’den itibaren on
defa yapılan bu toplantılar tören görünümünden başka anlamı olmayan, bir işlevi bulunmayan protokol gösterileri olarak kalmıştı. Oysa
İstanbul’daki zirvede Nahçıvan toplantısında
alınan kararlar resmiyet kazanarak kurumsal bir
yapı oluşturulmuştur. Bu bağlamda Türk İşbirliği
Konseyi’nin teşkili, Genel Sekreterliğin ihdası ve
bunların paralelinde başka konsey ve komitelerin kurulması geleceğe yönelik somut adımlardır. Bu kararların altının bir an önce doldurulması, kurumların işler hale getirilmesi halinde Türk
Dünyası’nda tarihî bir atılım gerçekleştirilecektir.
Türkiye, Türk Dünyası konusunda sorumluluğunun bilincinde olmak, aktif ve etkili politikalar
izlemek zorundadır. Türk Cumhuriyetleri’nin
gerek Türkiye ile, gerekse aralarındaki ilişkilerin
kültürel alanlarda olduğu kadar, ekonomik ve
ticari konularda da bir an önce derinleştirilmesi
gerekiyor. İpek Demiryolu Projesi’nin hayata geçirilmesi önemli bir altyapı eksikliğini telafi edecektir. Hazar ve çevresindeki petrol-doğalgaz
yataklarının büyük kısmı Türk Cumhuriyetleri’ne
aittir. Bu konuda yakın işbirliği kurularak, ant-

laşmalar yapılarak, ortak projeler geliştirilerek
enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Dünya
pazarlarına açılması ekonomik ilişkilere tarihî bir
boyut kazandıracaktır. Bölgede ticaret ve sanayi
geliştikçe, pazar ekonomisi canlanıp Dünya ile
bütünleştikçe, şehirleşme hızlandıkça orta sınıflar güçlenecek, refah artacak, eski otoriter rejimlerin kalıntıları ister istemez silinecektir. Milliyetçi fikir ve düşüncenin 19.yüzyıldan itibaren
Avrupa’daki gelişme seyrinin toplumların sosyal
ve ekonomik yapılarının değişip genişlemesine
paralel bir seyir izlediği unutulmamalıdır.
Türk Cumhuriyetleri’nin aralarındaki ilişkilerin
gelişip derinleşmesi milletimizin bu yüzyıldaki konumunu belirleyecektir. 1951’de Kömür
ve Çelik Antlaşması şeklinde başlayan, bir süre
sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu’na dönüşen,
zamanla hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinin katılımıyla Avrupa Birliği adı altında bir
medeniyet ve kültür beraberliği halinde ortaya
çıkan tarihî oluşum Türk Dünyası’nın birlikteliği
açısından anlamlı bir örnektir.
Türk halklarının tarihî ve kültürel bağları AB ülkelerinden daha zayıf değildir. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün İstanbul zirvesinde “bir millet
altı Cumhuriyet” tanımlaması bu gerçeğin işaretidir. Türk Dünyası’yla ilgilenmek yakın zamana kadar milliyetçi kesimlerin fantezisi, romantik
hayali olarak görülüyordu. Günümüzde bu tarz
görüşlerin yanlışlığı çok net ortaya çıkmıştır. Türk
Dünyası gerçeği uluslararası ilişkileri ve dengeleri belirleyecek jeopolitik, ekonomik ve sosyal
bir fenomendir. Türkiye geçmiş dönemlerdeki
yanlış değerlendirmelerden sıyrılarak, bunların
izini, etkisini ortadan kaldırarak konuya önemiyle orantılı şekilde değinmeli, ilişkilerin gerekli
düzeye yükseltilmesi hususunda üzerine düşen
sorumluluğu bir an önce yerine getirmelidir.
Unutulmamalıdır ki bu hususta alınacak mesafe,
sağlanacak başarı milletimizin 21.nci yüzyıldaki
konumunu belirleyecektir. 16.ncı yüzyılda zirveye ulaşan muhteşem Türk-İslâm medeniyetinin
günümüzde yaşanmaması için hiçbir neden
yoktur. Yeter ki inanalım, azmedelim, dikkatli ve
sabırlı bir şekilde gereken çabayı gösterelim.
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1954 yılında yürürlüğe giren 6200 Sayılı Kanun ile Bayındırlık Vekâleti’ne bağlı olarak çalışmalarına başlayan DSİ bugün faaliyetlerini
Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak sürdürmektedir. Enerji, tarım, hizmetler ve çevre
sektörlerinde sayısız proje geliştirip Türkiye
ekonomisinin hizmetine sunarak kalkınma
hamlelerimizin adeta lokomotifi olan DSİ 56
yıllık hizmet serüveninde birbirinden önemli
çalışmalara imza atmış ve vatandaşlarımızın
takdirlerini kazanmıştır.
Ülkemizde Baraj inşa eden kurum olarak tanınan DSİ 705 adet baraj ve göleti hizmete
alarak bu unvanın haklılığını ortaya koymuştur. Zira ülkemiz coğrafi konumu, iklimi ve su kaynakları potansiyeli bakımından
baraj yapmak mecburiyetindedir. DSİ bu
bilinçle yüzlerce baraj inşa etmiştir. Rezervuar hacmi bakımından dünyanın en büyük

5. barajı olan Atatürk Barajı ve Hidroelektrik
Santrali (HES), Silindirle sıkıştırılmış beton
gövde kategorisinde Avrupa’nın en yüksek
barajı olan Çine Barajı ile bir mühendislik harikası olarak değerlendirilen ve kategorisinde
Avrupa’nın en yüksek 6. barajı olan Ermenek
Barajı ve HES (218 metre) gibi yapılar bu barajlardan sadece birkaç tanesidir.
Bunlarla birlikte hizmete alındıkları tarihte Keban, Karakaya, Altınkaya, Gökçekaya, Oymapınar gibi barajlarımız da dünyanın en yüksek
ve büyük barajları arasındaki yerini almıştır.
Yine hâlihazırda inşası devam etmekte olan
ve tamamlandığında 247 metre yüksekliğiyle
Avrupa’nın en yüksek beton kemer barajı olacak Deriner Barajı ve HES’in ise 2011 yılında
hizmete alınması öngörülmektedir.
DSİ’nin faaliyet gösterdiği 4 sektördeki çalış-

BirSevdadırDSİ
Haydar KOÇAKER
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Ülkemizdeki her üç ampulden birini aydınlatan, her beş hektardan üçünü sulayan,
yeryüzünün en büyük ve en yüksek barajları
arasına giren projelere imza atarak dünyada
saygın bir yer edinen ve GAP gibi eşi benzeri
bulunmayan dev kalkınma projeleri geliştirerek ülke ekonomisine kazandıran Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü hizmet dolu 56 yılı
geride bırakıyor…
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maların neticeleri sayısal olarak ifade edildiğinde aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır.
Tarım sektörü: Günümüz itibariyle ülkemizin ekonomik olarak sulanabilir olan
8,5 milyon hektar arazisinin 5,4 milyon hektarı
sulanabilmekte olup, bu miktarın 5’te 3’ü DSİ
tarafından geliştirilen modern sulama teknikleri ile sulanmaktadır.
Ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon
hektar tarım alanının halen yaklaşık %62’sinin sulanabildiği ülkemizde; beslenme ihtiyacının karşılanması, endüstrinin ihtiyacı olan
tarımsal ürünlerin dengeli ve sürekli üretilebilmesi, tarım kesiminde çalışan nüfusun
işsizlik sorununun çözülmesi ve hayat seviyesinin yükseltilmesi için geri kalan yaklaşık
3,1 milyon hektarın da sulanması ve bunun
için gereken sulama tesislerinin bir an önce
inşa edilmesi özel bir önem taşımaktadır. Bu
bağlamda DSİ’nin hedefi Cumhuriyetimizin
100. yıl dönümü olan 2023 yılında 8,5 milyon
hektarın tamamını sulamaktır.
Enerji Sektörü: Enerjinin verimli, akılcı, temiz,
ucuz ve güvenilir üretimi dünyanın en temel
meselelerinden biridir. Özellikle karbon emisyonundaki artış sebebiyle küresel ısınma ve
iklim değişiminin gündeme gelmesiyle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının değeri
İpekYoluMedeniyetleri
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giderek artmaktadır. Bu bağlamda 1954 yılından bu yana suyu ışığa çeviren DSİ’nin geliştirdiği hidroelektrik enerji projeleri de büyük
önem taşımaktadır.
Hidroelektrik potansiyelin enerjiye dönüştürülmesi sürecinde DSİ ülkemizde bu
alanda oluşturulan 15 000 MW kurulu gücün 11 265 MW’sini (%75) gerçekleştirerek bu alanda lider olduğunu göstermiştir.
Ülkemizde kapasite bakımından en büyük
25 Hidroelektrik santralin 21 adedi DSİ tarafın
dan inşa edilmiştir. Türkiye’de 1950’lerde yılda
sadece 800 GWh enerji üretimi yapılırken, Bu
gün bu rakamın yaklaşık 50 mislini DSİ tek
başına üretmektedir.
İçme Suyu Temini: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, değişiklik yapılana kadar 1053 Sayılı
Kanun çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararları
ile yetkilendirilmesi sonucu nüfusu 100 000’i
aşan şehirlere içme, kullanma ve sanayi suyu
sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürmüştür. 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı neticelerine göre merkez nüfusları yüzbini aşan 57
yerleşim birimi bulunmaktadır.
1053 Sayılı Kanun’un 1968 yılında yürürlüğe
girmesinden bu yana çeşitli tarihlerdeki Bakanlar Kurulu Kararları ile nüfusu 100 000’i
aşan 52 şehre içme, kullanma ve sanayi suyu

sağlanması konusunda Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü yetkilendirilmiştir. Ancak 1053
Sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci
fıkrasının değişmesiyle, nüfus kriteri ortadan
kalkarak belediye teşkilatı olan 3225 yerleşim
yerine içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması ve gerekli gördüğü öncelikli atık su
arıtma ile ilgili yatırım hizmetleri konusunda
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir.
DSİ’ce 1968 yılından bu yana toplam 1 203
km değişik çapta beton, çelik ve CTP boru temin edilerek döşenmiştir. Ülkenin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının üçte biri DSİ
tarafından yapılan içme suyu tesislerinden
karşılanmaktadır. DSİ tarafından yapılarak ilgili belediyesince işletilmekte olan 18 şehirdeki tasfiye (içme suyu arıtma) tesislerinden
Avrupa Birliği standartlarında günlük 5,6 milyon m3 içme suyu sağlanmakta ve halkımıza
sunulmaktadır.
Çevre ve Taşkın Koruma: DSİ Genel Müdürlüğü kuruluşundan bu yana doğal haya-

tın korunmasına büyük önem vermekte ve
bu doğrultuda gerek tek başına gerekse ilgili
kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliği içerisinde “Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Geliştirilmesi” çalışmalarını hayata geçirmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü, geliştirdiği projelerde tarihi ve arkeolojik kültürel mirasın gün ışığına çıkarılması, kurtarılması ve
belgelenerek gelecek nesillere aktarılmasına
büyük hassasiyet göstermekte ve bu konuda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak, bu tür çalışmalara teknik ve maddi
destek sağlamaktadır.
Ayrıca Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen
projeler kapsamında yer alan tarihi ve kültürel mirasın korunması yanında sulak alanlarla
ilgili olarak çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda yürütülen başlıca proje ve çalışmalar
şunlardır;

•
•

Keban ve Aşağı Fırat baraj gölleri kurtarma kazıları
İzmir Tahtalı baraj kazıları
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bergama Yortanlı barajı Paşa Ilıcası mevkii
kazıları
Ilısu (Hasankeyf) ve Karkamış baraj gölleri
kurtarma kazıları
Balıkesir Manyas Projesi
Aksaray Eşmekaya sazlıklarının korunması
Kırşehir Mucur Seyfe gölü ekoloji koruma
projesi
Kayseri Sultansazlığı Develi projesi
Avlan Gölünün Yeniden Oluşturulması
Gavur Gölünün Yeniden Oluşturulması
Çalışmaları
Sulak Alan Koruma Bölgeleri Tespiti Çalışmaları

Taşkın Yönetimi Çalışmaları
Son 20 yıl içinde 512 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve 2 milyar
ABD dolarını aşkın maddi kayba sebep olan
taşkınların tekrarlanmaması için, taşkın yönetimi çalışmaları süratle sürdürülmektedir.
DSİ Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanına
giren sektörlerde gerçekleştirdiği çalışmaların
sayısal ifadesi bu şekildedir. Ancak DSİ tıpkı
inşa ettiği barajlarda olduğu gibi ürettiği ve
uyguladığı bir takım projelerle de ülkemizin
gururu olmuştur. Bu sebeple bu projelerden
kısaca bahsetmek gerekir.
Dünyanın en geniş kapsamlı projelerinden
olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve
proje kapsamında inşa edilen dünyanın en
uzun sulama tünelleri ve barajları ile tarım,
enerji, ulaşım, sanayi, eğitim, sağlık, bayındırlık, turizm ve diğer birçok sektörde önemli
gelişme kaydedilmiştir. 2008 yılında yürürlüğe konulan GAP Eylem Planı ile projenin 2013
yılında bitirilmesi planlanmaktadır.
GAP gibi Konya Ovaları Projesi (KOP) Doğu
Anadolu Projesi (DAP) ve Çoruh Havzası Projesi ile de hem bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi hem de ülke ekonomisine önemli
ölçüde katkı sağlayacak çalışmaların hayata
geçirilmesi yönünde büyük çaba sarf edilmektedir.
İpekYoluMedeniyetleri
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DSİ Melen İçme Suyu Projesi kapsamında da
Boğaz Geçiş Tüneli ile dünyada ilk kez iki kıtayı (Asya ve Avrupa) İstanbul Boğazı’nın 135
metre altından geçen 6,11 metre çapındaki
tünel ile birleştirmiştir. Melen Projesi 187,6
km ile tek proje kapsamında yapılan içme
suyu maksatlı en uzun iletim hattıdır.
Yine KKTC’ye Boru Hattı ile Su İletim Projesi
yakın zamanda hayata geçirildiğinde dünyanın en uzun boru hattının deniz seviyesinin
250 m altından geçirilerek Anavatandan Yavru Vatana su taşınması sağlanacaktır.
DSİ’nin doğal yaşama ve çevreye verdiği önemi gösteren projelerden biri olarak ön palana
çıkan Havran Barajı’da bahsedilmesi gereken
diğer bir projedir.
Havran Barajı göl alanında kalan ve bölgedeki yarasaların yaz tüneği olarak kullandığı İnboğazı mağarasına alternatif olarak üst
katlarda yapay bir mağara oluşturmak maksadıyla barajda su tutulması 2 yıl süreyle ertelenmiştir. Bu süre zarfında yapay mağara
inşa edilerek binlerce yarasanın bu mağaraya
geçmesi sağlanmıştır. Yarasaların çiftleşmek,
yavrulamak ve yavru bakımı için mağaraya
gelmiş oldukları mahkeme kararı ile belirlenmiştir. Bu çalışmalar için 3 milyon TL harcama
yapılmıştır.
DSİ Genel Müdürlüğümüz ülkemizi; geliştirdiği ve geliştirmekte olduğu projelerle su
konusunda söz sahibi bir konuma taşımıştır.
Gelecekte gerçekleştirilecek projelerle de bu
konum sağlamlaştırılacak gerek ülkemizin
ekonomik gelişimi gerekse sosyal ve kültürel
gelişimi hususlarında da büyük aşamalar kaydedilerek DSİ ülkemizin gurur olmaya devam
edecektir.

TürkiyeMühendislerveMimarlarBirliği
IX.FaaliyetDönemiKurullarListesi
YÖNETİM KURULU
İlyas DEMİRCİ
Ahmet Haluk KARABEL
Mehmet Cahit TURHAN
Ahmet KUŞHANOĞLU
Ekrem CENGİZ
Metin TÜRKER
İbrahim TERZİOĞLU
Bilal ÇELİK
Alaattin NALCIOĞLU
Aydan Işıl AYDIN
Tarkan CİNEVİZ
Hakan BİLİR
Müberra GÜL

DANIŞMA KURULU
Gökalp YILMAZ
Nihat ŞEN

DENETİM KURULU
Ali ÖZTÜRK
Harun ÖNALAN
Abidin ARIKÖK
Seyfettin TERZİOĞLU
Alihan NALCIOĞLU
Mehmet AKÇA
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TürkiyeMühendislerveMimarlarBirliği’nin
OnurÜyelerimiziTanımayaDevamEdiyoruz
Sn. Binali YILDIRIM

Sn. Nuri GÜRGÜR

T.C. Ulaştırma Bakanı

Türk Ocakları Genel Başkanı
lan Ocak Dergisi’nin yazar ve yönetmenliğini
yaptı. 1969 yılından itibaren Devlet Dergisi’nin
yazarları arasında yer aldı.

taşımacılığın denize kaydırılması yönünde
önemli projelere imza attı.

1955 yılında Erzincan’da doğdu. İstanbul
Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı
bölümde yüksek lisans yaptı.

Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut
Özal hızlı feribotlarının sefere konulması
olmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam
29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4
feribotla IDO’yu alanında dünyanın en büyük Şirketleri arasına soktu.

1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi
Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tershanesinde çeşitli kademelerde yöneticilik
yaptı.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal”
kulübü tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

1990-1991 yılları arasında İsveç’te bulunan
Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik
Örgütü (IMO) ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal
Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay
İskandinav ülkeleri ve Avrupa’da çeşitli ülke
limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile
birlikte kontrollerde bulundu.

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan Genel Seçimlerde İstanbul 1. Bölgeden Milletvekili
seçildi.

1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) da Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Bu görevi sırasında İstanbul’da toplu
İpekYoluMedeniyetleri
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58. ve 59. Hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı
olarak görev yaptı.
22 Temmuz 2007 tarinde yapilan Genel seçimde Erzincan Milletvekili seçildi.
Halen 60. Hükümetde Ulaştırma Bakanı
olarak görev yapmaktadır.
Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

1975 yılında MHP Genel İdare Kurulu’na girdi
ve partide 1976 - 1978 yılları arasında Genel
Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.

1940 yılında Kemaliye’de doğdu. Ankara Hukuk Fakültesi’nden 1963 yılında mezun oldu.
Öğrenciliği sırasında 1958-1961 yılları arasında Türk Ocağı Gençlik Kolu’nda kurucu ve
yönetici olarak görev yaptı. 1961 yılında bir
grup arkadaşıyla Üniversiteliler Kültür Kulübü
(Derneği)ni kurdu.
Bu dernek uzun yıllar milliyetçi gençlerin fikri
ve kültürel çalışmalar yaptıkları önemli ve etkili bir alan oldu. 1961-1963 yılları arasında
MTTB.nde Ankara İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.
Bu yıllarda Son Havadis Gazetesi ve Düşünen
Adam Dergi’sinin Meclis Muhabiri, Ankara Ticaret Postası’nın köşe yazarı olarak gazetecilik
yaptı. 1967 yılında başladığı Avukatlığı 1970
yılında ticarete başlayıncaya kadar sürdürdü.
1968 yılından 1971’e kadar Üniversiteliler
Kültür Derneği’nin yayın organı olarak çıkarı-

Türk Ocakları’nın yeniden faaliyete geçirilmesini ve Türk Yurdu Dergisi’nin yeniden yayınlanması çalışmalarında yer aldı, yazı kurulunda görev yaptı. 1993 - 1994 yıllarında Türk
Ocağı Ankara Şubesi Başkanı oldu. 1996 Kurultayında Türk Ocakları Genel Başkanlığı’na
seçildi. Hâlen bu görevi yürütmekte ve Türk
Yurdu Dergisi’nin başyazarlığını yapmaktadır.
Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Kurucuları arasında yer alan Nuri Gürgür 1989
-1992 yıllarında Vakıf Mütevelli Heyeti’nde
görev yaptı.
1995 yılından bu yana Ankara Ticaret Odası
Meclis üyesidir. 1999 yılından beri A.T.O Meclis Başkanı, 2003 yılından beri TÜBİTAK Bilim
Kurulu Üyesi ve ETÜ Mütevelli Heyeti Üyesi
olarak görev yapmaktadır.
Yorumlar ve Yankılar, Milliyetçilik Üzerine,
Gündemden, Aydınlar ve Avrupa Birliği isimli
basılı eserleri vardır. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlanmaktadır.
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Sn. Erdoğan BAYRAKTAR

Sn. Osman GÜNDÜZ

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı

Gün-Er İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

ri” üretimini gerçekleştirdi. Bu dönemde, Toplu Konut Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu
Üyeliği’nde bulundu.

1949 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi.
İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Anabilim Dalı Bölümünden yüksek lisans derecesi aldı.
1977–1979 yılları arasında gerçekleştirdi vatani görevi sırasında, “İnşaat Kontrol Amiri vekilliği göreviyle, çeşitli illerde 6.000 konutluk
“Askeri Lojman” yapımını gerçekleştirdi.
1979–1994 yılları arasında özel sektörde çalıştı.
1989–1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir ve Eminönü belediyelerinde “Belediye
Meclis Üyeliği” yaptı.
1995–1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan KİPTAŞ’da
Genel Müdürlük görevinde bulundu. KİPTAŞ
bünyesinde, İstanbul’un 11 değişik bölgesinde 17.000 konuttan oluşan “Yerleşim BirimleİpekYoluMedeniyetleri
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1969’da askere gitti. 3. Ordu İnşaat Emlak’
ta Mühendis olarak görev yaptı. Tecrübeleri
ile Ordudaki kronik müteahhit ihtilaflarının
önemli kısmına çözüm getirdi.

1999–2000 yılları arasında ABD’ye giderek
10 ay süreyle İnşaat Teknolojileri Eğitimi aldı.
Bükreş Üniversitesi’nde İnşaat Sözleşmeleri
konusunda bir tez hazırladı ve Avrupa’da çeşitli ülkelerde “Konut, İşyeri, Kooperatifçilik,
Gayrimenkul Sistemleri” hakkında eğitim ve
seminerlere katıldı.

Askerden dönüşte Bursa’ya yerleşti. 1971
yılında evlendi. Serbest çalışmaya devam
etti.
Betonarme ve kompozit köprüler yaptı.
( Toplam: 1.016 mt. )

2000–2001 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi METROPOL İmar A.Ş.’de Genel Müdürlük yaptı.
2001–2002 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi PORTAŞ Genel Müdür Danışmanlığı
yaptı.
2002 yılının Aralık ayından itibaren TOKİ başkanlığını sürdürmektedir.
“Gecekondu ve Kentsel Yenileme” adlı kitabı Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yayınları
tarafından Mayıs 2006 tarihinde; “Bir İnsanlık Hakkı Konut: TOKİ’nin Planlı Kentleşme
ve Konut Üretim Seferberliği” adlı kitabı da
Boyut Yayın Grubu tarafından Kasım 2007’de
yayınlandı.

Osman GÜNDÜZ ( İnş. Yük. Müh. )
1940 yılında Yusufeli’nde doğdu. İlkokulu
Murgul’da, Ortaokulu ve Liseyi Artvin’de
bitirdi. Artvin Lisesi’nin Teknik Üniversiteyi
kazanan ilk talebesi oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi. Çelik kolunda ihtisas yaptı.
Müteahhit ailenin çocuğu olarak okul yollarında kendi şantiyelerinde çalıştı.
Mezuniyetimi müteakip ağabeyinin işlerinde yönetici oldu.

1983 yılında Gün-Er İnşaat Ltd. Şti.’ ni kurdu.
Toplu konut işine girdi. Ankara Balgat Türkİş bloklarında tünel kalıp la tanıştı. Kiptaş’ta
4 etap iş bitirdi.
2005 yılında Artaş&Gün-Er İnşaat ortak girişimi olarak 3.200 konutluk Avrupa Konutları ismi ile iş bitirip teslimini yaptılar.
Bugüne kadar 11.150 konut bitirip teslim
etti.
Şirketi aile fertleri yönetmektedir.
Ülkeye hizmet etmenin verdiği moralle çalışmaya devam etmektedir.
Üç çocuk iki torun mutluluğunu tamamlamaktadır.
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İkibaşkent:Türkiye’deBursa
Türkistan’daSemerkand
Mehmet DOĞAN

15. yüzyılın dünya tarihini belirleyen hadiselerinden biri hiç
şüphesiz “Ankara Savaşı”dır.
Ankara Savaşı’nın tarafları, Çağatay Hanlığını ele geçiren Timur ve Anadolu’dan Balkanlara doğru yayılan bir güçlü bir devlet olan Osmanlı idi.
Timur, han soyundan gelmediği için, şeklen bir hana bağlı
görünüyordu. Han soyundan bir hanımla evlenmiş, “gürgan”
yani damat olmuştu. Fakat ondan sonra gelenler, bu “han oynatma” geleneğini bıraktılar, Timurlular veya Timuroğulları
olarak anıldılar.
Timur’un başkenti Semarkand idi. Osmanlılar ise, o sıralar iki
başkente sahipti: Bursa ve Edirne.

İpekYoluMedeniyetleri

86

87

İpekYoluMedeniyetleri

Ankara Savaşına gelinceye kadar Bursa Osmanlı
başkenti olarak hayli imar edilmiş bir şehirdi. Orhan Bey, 1. Murad ve Yıldırım Bayezid çok amaçlı
külliyeler yaptırarak Bursa şehrinin gelişmesini
sağlamışlardı.
Bu yapılarda büyük nisbetlere ulaşmak yerine,
mütevazılık ve fonksiyonellik tercih edilmişti. Bu
dönemde bu ölçüleri aşan tek yapı olarak Yıldırım
Bayezid’in inşaa ettirdiği Ulu Camii görebiliriz.
Ankara Savaşı’nın çalkantılarını aşan Yıldırımın
oğlu Çelebi Mehmet, Bursa’nın bir tepesine yaptırdığı yeşil külliyesi ile şehrin imarına katıldı.
Külliye adını Çelebi Mehmed’in firuze (turkuvaz)
ve yeşilin çeşitli tonlarından çinilerle müzeyyen
türbesinden alır.
Semerkand’ın belirleyicisi ise Timur olmuştur.
Timur öncesi eserler Semerkand’da neredeyse
önemli bir yer tutmaz diyebiliriz. Oysa Timur sağlığında yaptırdığı eserlerle ve sonra soyundan
gelenlerin kazandırdığı yapılarla Semerkand’ı
hafızalardan silinmez bir başkent haline getirmişlerdir.
“Timurî mimarisi” Timur zamanında yapılan ve
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oğulları, torunları devrinde inşa edilen yapılarla
belirgin bir tarz olarak Anadolu’dan Orta Asya içlerine kadar kendini belli eder. Timur’un ihtişamlı “gor”unu (anıt-kabrini) seyrederken Yıldırım’ın
Bursa’da camiinin gölgesinde, külliyesinin küçük
bir parçası olan sade türbesi değil ama, Osmanlı
Devleti’nin Ankara savaşından sonra ikinci kurucusu addedilen Çelebi Mehmed’in türbesi gözlerimizin önüne gelir. Yeşil Türbe Timur’un goruyla
kıyaslanırsa, çok mütevazı, bayağı küçük bir yapı.
Bu küçük fakat her bakımdan güzel, meyilli araziye uyumlu yapıda yine de Timurlu mimarisini
hatırlatan epeyce unsur bulunabilir. Gur-ı Emir’in
taç kapısı ile Çelebi Mehmed’in türbe kapısının
üstündeki dilimler ne kadar benzerlik taşıyor?
Yeşil Türbe’ye adını veren muhteşem çiniler de
bizi Türkistan’a götürmüyor mu?
Bunları bir yana bırakalım, kubbesi de Osmanlı kubbelerine göre birazcık sivri değil mi Yeşil
Türbe’nin? Her ne kadar, Emir’in Goru’nun kubbesi ile kıyaslanamasa da, klasik Osmanlı kubbesinden biraz farklıdır Yeşil türbenin kubbesi.
Bu bildiride, Bursa ve Semerkand’ın yapıcılık
müşterekleri ve farkları üzerinde durulacaktır.
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Toplulaştırmanın
Şehircilik Üzerine Etkileri
Dr. Metin TÜRKER
Kentlerin planlanması ve geliştirilmesini kırsal yerleşimlerden ayrı düşünmek imkansızdır. Hızlı nüfus artışları, göçler ve sanayileşmeye bağlı olarak hızla artan düzensiz kentleşmeler ikamet, güvenlik, beslenme, eğitim,
ulaşım, sağlık gibi sorunları da beraberinde
getirmektedir. Bu nedenle kentleşmede en
önemli konu doğal kaynakların kullanımkoruma dengesinin kurulması ile kırsal alankentleşme dengesinin sağlanmasıdır.

Dünyada nüfus hareketi, kırsaldan kentlere,
az gelişmiş bölgelerden büyük kentlere doğru olmaktadır. Kentleşme Son 50 yılda hızlı bir
gelişme göstermiştir. Örneğin, ABD, Almanya, Hollanda, Fransa İngiltere gibi gelişmiş ülİpekYoluMedeniyetleri
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kelerde kentleşme oranı % 80’lerde iken Latin
Amerika’da % 70, Afrika’da % 50 ve Türkiye’de
ise % 75’ler düzeyindedir.
1950 yılında dünyada, nüfusu 1 milyondan
fazla 86 kent var iken bu sayı 2008 yılında
400’e ulaşmıştır. Bu kentleşme hızı ile 2015
yılında nüfusu 1 milyonu aşan kent sayısının
500’ü aşması beklenmektedir.
Dünya’da bugün kent nüfusu 3.2 milyar civarındadır. 2050 yılında yaklaşık 10 milyara
çıkması beklenen dünya nüfusunun % 95’inin
kentlerde yaşamaya başlayacağı tahmin edilmektedir.
Hızlı nüfus artışının gıda talebi ile tarıma dayalı sanayinin hammadde ihtiyacı kırsal alan-
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ların yeniden düzenlenmesi ve cazibesinin
artırılması gerekmektedir. Küresel iklim değişiklikleri ve kuraklık tehditleri konunun önemini daha da artırmaktadır.
Yeryüzünde tarımsal üretimle birlikte, sanayi
tesisleri, yerleşimler, ulaşım, sulama, eğitim,
rekreasyon tesisleri gibi tüm faaliyetler arz
üzerinde yapılmakta ve gelişmesi daha fazla arazi talebini doğurmaktadır. Bunun için
arazilerin mevcut kullanımları ile gelecekteki
kullanımlarının önceden planlanması gerekmektedir. Bu durum sürdürülebilir arazi yönetiminin önemli kılmaktadır. Bunun içinde
arazi kullanım planlarının hazırlanması büyük
önem taşımaktadır.
Arazi Kullanım Planları ile araziye yönelik gelecekteki kullanım talepleri dikkate alınarak,
İpekYoluMedeniyetleri
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en uygun kullanım şekillerinin belirlenmesi
ve koruma-kullanma dengesinin kurulması
amaçlanmaktadır.
Arazi Toplulaştırması ve Kırsal Alanların
Yeniden Düzenlenmesi
Arazi toplulaştırması kırsal alanların yeniden düzenlenmesinde önemli bir araçtır.
Kırsalda miras, doğal afetler ve kamu yatırımları gibi çeşitli nedenlerle parçalanmış, küçülmüş ve değişik bölgelere dağılmış bozuk
şekilli parsellerin birleştirilmek üzere yeniden
düzenlenmesi anlamına gelen arazi toplulaştırması kırsal alanların yeniden düzenlenmesinde çok önemli rolü bulunmaktadır.
Ülkemizde 24 milyon ha tarım alanı bulunmakla birlikte toplulaştırma yapılması gere-

ken alan 14 milyon hektardır. 1960 yılından
2010 yılına kadar 1.1 milyon ha alan toplulaştırılabilmiş iken 2014 yılına kadar 5.8 milyon
ha alanın toplulaştırılması hedeflenmektedir.
GAP Eylem planı (2008-2012) kapsamında 7
ilde 2.061.000 ha alanda toplulaştırma çalışmalarına devam edilmektedir.

ağları(kara yolları, demir yolları,) hava alanları,
organize sanayi bölgeleri gibi pek çok kamu
yatırımı da arazi üzerine yapılmaktadır. Bu yatırımlar arazi toplulaştırmasız olarak planlanması durumunda da ihtiyaç olan kamulaştırma ile karşılanmakta ve çok büyük kamulaştırma bedelleri ödenmektedir.

Arazi, insan oğlunun işgücünü istihdam ettiği,
üretim yaptığı, geçimin sağladığı ve gelir elde
ettiği kıt kaynaklar arasında yer almaktadır.

Ülkemizde, 9 bakanlığa bağlı 55 kurum arazi ile ilgili faaliyet yapmaktadır. Altyapı (yol,
sulama) tesisleri, imar- İskan hizmetleri, arsa
ve konut üretimi, harita yapımı, toprak ve
çevre koruma, toplulaştırma gibi arazi ile ilgili
faaliyet yürüten 20 den fazla kurum kamulaştırma yapmakta ve büyük bedeller ödemektedir.

Kentleşme, sanayileşme ile birlikte kalkınmanın ve gelişmenin gerekleri olan ulaşım

Kamu yatırımlarının toplulaştırma ile birlikte
planlanması ve uygulanması hem yatırım ma-

KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI VE KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASINDA ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ ÖNEMİ
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liyetlerinin azaltılmasını hem de yatırımların
hızlandırılmasını sağlamaktadır.
GAP sulama yatırımlarında toplulaştırma ile
sulama yatırımlar hızlandırılmıştır. 10-15 yıl
önce ihalesi yapılmış ve yüksek kamulaştırma bedelleri nedeniyle durma noktasına gelen ana kanal inşaatlarında önemli gelişmeler
sağlanmıştır. Nitekim 2010 yılında toplulaştırma ile yaklaşık 470 km anakanal güzergahında DSİ’ne çalışma imkanı sağlanmış ve yaklaşık 101 milyon TL kamulaştırmadan tasarruf
sağlanmıştır. İnşaatlar nedeniyle de zarar gören çiftçilere 2.1 milyon TL bedel ödenmiştir.
Tarım reformu Genel Müdürlüğü olarak GAP
Eylem Planı (2008-2012) ile 7 ilde 2.061.000
ha alanda Toplulaştırma yapılmaktadır. TopluİpekYoluMedeniyetleri
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laştırma çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sulama yatırımları için 2.5 milyar TL’nin
üzerinde kamulaştırmadan tasarruf sağlanacağı tahmin edilmektedir.
2008 yılında yapılan yasal düzenleme ile
(5403-17) arazi ihtiyacı olan tüm kurumların
özel arazi toplulaştırması yetkisi verilmiştir.
Bu düzenlemeden bugün faydalanan tek kurum DSİ’dir. Bugün Karayolları Genel Müdürlüğü de başta otoyollar olmak üzere güzergah üzerindeki köylerde kamulaştırma amaçlı
toplulaştırmadan faydalanmak için çalışma
başlatmış ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü yapmıştır. Öncelikle
İstanbul-izmir otoyolu ile ilgi etüt ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

Sulama ve ulaşım yatırımları dışında organize
sanayi bölgeleri, hava alanları gibi kırsal alanda yürütülen ve arazi ihtiyacı olan kurumların
arazi temininde de toplulaştırma önemli bir
araçtır. Bu yatırımlarda mülk araziler ile hazine arazilerinin toplulaştırma yardımı ile yer
değiştirilebilmesi ve tarım alanlarının yeniden
düzenlenmesi önemli bir kaynak sağlamaktadır.
Toplulaştırma ile bir taraftan kamu yatırımları için arazi temin edilirken diğer taraftan da
tarımsal yapı yeniden düzenlenerek, üretim
faktörlerinin verimli kullanılması sağlanmaktadır. Küçük, parçalı ve dağınık parseller toplulaştırma ile birleştirilmekte, düzgün şekilli
parsellerle her parsel yola ve sulama kanalına kavuşturulmaktadır. Böylece su ve üretim
girdilerinde dikkate değer tasarruflar sağlanmakta, işletmelerin gelirleri artmaktadır.

En son teknolojiler kullanılarak yapılan çalışmaya göre ülkemizde toplulaştırma yapılabilecek arazi miktarı 14 milyon ha’dır. Bunun 8.5
milyon hektarı ekonomik sulanabilir araziler
oluştururken 5.5 milyon hektarını da kuru tarım alanları oluşturmaktadır.
Ülkemizde ilk arazi toplulaştırması 1961 yılında Konya ilinde yapılmıştır. 2002 yılına kadar
450 bin ha alanda toplulaştırma yapılırken
2003-2010 arasında 691 bin ha olmak üzere
bugüne kadar 1.141.000 ha alanda toplulaştırma yapılabilmiştir. Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü sorumluluğunda yaklaşık 2.4 milyon hektar alanda da toplulaştırma çalışmalarına devam edilmektedir.
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süreçte en önemli zemini oluşturmuş ve bugünkü
varlığımızın mihenk taşı olmuştur. Ecdadımız Osmanlı döneminde inşa edilmiş hanlar, hamamlar,
kervansaraylar, köprüler, külliyeler ve diğer kültür
hazineleri incelendiğinde, Dünyanın en büyük medeniyet mirasının bizlere kaldığını anlamaktayız.

TürkiyeMühendislerBirliği
Bursa Şubesi
Necmi YILDIRIM

Bursa şehrimiz, tarih, kültür ve medeniyet zenginliği açısından ülkemizde müstesna bir ayrıcalığa
sahiptir. M.Ö 630 yıllarından başlayarak Bithynia,
Roma, Bizans dönemleri ile varlığını devam ettiren nadide şehir, Anadolu’nun Malazgirt Zaferi
ile Türk-İslam medeniyetine açılması ile daha da
önem kazanmıştır.
Bursa’nın Osmanlı Padişahı Orhan Bey tarafından
1326 yılında fethinden sonra Osmanlı Devleti’nin
ilk başkenti olmuş ve 1453 yılında Fatih Sultan
Mehmet’in İstanbul’u fethederek çağ değiştirdiği
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Ancak bu mirasa sahip çıkma konusunda görevimizi tam olarak yapmadığımızı itiraf ederek,
tarihimize, kültürümüze, sahip çıkmanın vicdani
bir sorumluluk olduğunu yüksek sesle haykırmamız gerekiyor. Güzel Bursamızın öncelikli olarak,
gerçek kimliğine kavuşturulması gerekmektedir.
Bursamızın kimliği nedir diye soracak olursak, şu
tesbitlere varıyoruz. Bursa bir tarih kenti, Kültürturizm kenti, Termal kenti, tarım kenti, sanayi kenti. Yıllardan beri tarihiyle, kültür-turizmiyle, tarımsal faliyetleriyle hep ön planda olan Bursamızda,
sanayi kenti özelliği olmaya başlamasıyla, aşırı
nüfus artışına paralel olarak, kentleşme ve kentlileşme sorunlarıda peşinden gelmiştir. Bireylerin
ekonomik yeterliliği ve zenginleşmesi sanayinin
artmasıyla gelişme gösterdiğinden, maalesef geçtiğimiz yıllarda, en güzel tarım alanları, düzensiz,
çarpık yapılaşma ve sanayi tesisleriyle büyük ölçüde azalma göstermiştir. Sanayileşmenin getirdiği nüfus artışı, Yerel ve belediye hizmetlerinde
de uzun dönemli kalıcı ve sağlıklı planlamaların
yapılmasını engellemiş, özellikle imar yapılaşma,
ulaşım konularında sıkıntıların devam etmesi kaçınılmaz olmuştur. Uzun vadeli. Bilimsel planlama
eksikliği sonucunda, her yapılan ve başarılı kabul
ettiğimiz tesislerin akabinde, yeni ihtiyaçların gündeme gelmesini doğurmuştur. Çünkü Bursa kendi
kimliğini tanımlayamamıştır.
Ben tarih kültür-turizm kentimiyim,Tarım kentimiyim, Sanayi kentimiyim. Ben kimim? Bursa sanayiisinde özellikle, otomotov, tekstil, mobilya, hertürlü makine ve yansanayii öne çıkmaktadır. Tarımsal
potansiyelin, tarih-kültür hazinelerinin, yaz ve kış
turizminin, yer altı ve yerüstü su, maden yataklarının çok zengin olduğu bir şehirde, ekonomik
kalkınmanın temelini ve mecburiyetini oluşturan
sanayinin hangi şartlardaki bir düzenleme ile kentin yaşamına sunulacağı hususunda çok kapsamlı
bir planlamanın yapılması aşırı hassasiyet gösterilmesi gereken konudur.
Bir kent çok kimlikli olabilirmi ve çok kimlikli olarak nereye kadar gidilebilir. Bu soruların çok ciddi

bir şekilde tartışılması gerekmektedir. Aksi takdirde, Sanayileşme ve sanayileşmenin getirdiği talep,
tarımsal alanlarımızı, ormanlarımızı, yeşilliklerimizi, çevremizi, doğal su kaynaklarımızı, yer altı ve
yerüstü kaynaklarımızı olumsuz etkileyecek ve bu
olumsuzluğa paralel olarak, tarih-kültür-turizm
hazinelerimiz, sanayileşme ”Tusunami” ile yok
olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.
Türk-İslam Tarihinin genetik şifrelerinin saklı olduğu Bursamızda, çok değerli mimari eserlerin
korunması, yaşatılması, kaybolmaya yüz tutmuş
değerlerimizin açığa çıkarılarak gelecek nesillere
aktarılması, dünya insanlık mirası listesinde hak
ettiğimiz yeri alabilmemiz için önemli bir basamak teşkil edecek ve 28-30 Nisan 2011 tarihleri
arasında, ’’Bursa Şehrengizi’’ kapsamında Merinos
Kültür Merkezinde yapılacak olan ‘’Türk İslam Şehirleri Sempozyumu’’ Bursamıza ve aynı zamanda
ülkemize çok büyük değer katacaktır.Türk İslam
Şehirleri Sempozyumunun ilk olması ve faaliyetin
Bursada gerçekleşmesi bu değeri daha da artıracaktır.
Türkiye Mühendisler Mimarlar Birliği(TMMB) Bursa Şubesi olarak, sempozyumun yapılmasında
büyük emeği geçen ve her platformda katkılarını
esirgemeyen Sayın Valimiz Şehabettin HARPUT
Bey’e, Büyükşehir Belediyesine, Osmangazi Belediyesine, Yıldırım Belediyesine, Uluslararası Türk
Kültürü Teşkilatına, Türkiye Mühendisler Mimarlar
Birliği Genel Başkanı Sayın İlyas DEMİRCİ ve Yönetim kurulu üyelerine şükranlarımızı sunuyor ve
şube olarak bu sempozyumun bünyesinde bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz.
Sempozyumun Bursa’ya Ülkemize ve İnsanlığa
hayırlı olması dileğiyle.Saygılar Sunuyorum.
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New York’da

Nevruz

Türk kültürünü araştırmak, yaşatmak ve geniş
kitlelere tanıtmak amacıyla 1993 yılında Türk
Cumhuriyetleri’nin kültür bakanlarının imzalarıyla kurulan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
(TÜRKSOY), insanlığın ortak mirası olan Nevruz
geleneğini ABD’ye taşıyor.

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

Bugüne kadar Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri’nin yanı sıra Paris’teki UNESCO
Merkezi’nde ve Strazburg’da Nevruz kutlamaları gerçekleştiren TÜRKSOY, Nevruz coşkusunu
bu yıl ABD’ye taşıyor. TÜRKSOY’un düzenlediği
Nevruz kutlamaları 24 Mart’ta New York’taki
BM Genel Kurulu Salonu’nda ve Washington’da
gerçekleştirilecek.
BM 21 MART’I ULUSLARARASI NEVRUZ
GÜNÜ İLAN ETTİ
2009 yılında, UNESCO nezdinde “Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne dahil edilen Nevruz,
BM tarafından resmen tanınmaktadır. BM Genel
Kurulu’nun 2 Aralık 2009 tarihli oturumunda 21
Mart tarihi “Uluslararası Nevruz Günü” olarak
ilan edilmiştir. (document A/64/L.30/Rev.2) Genel Kurul bu kararında Nevruz kutlayan ülkeleri,
başta UNESCO olmak üzere diğer hükümetler arası örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını
Nevruz’un tanıtılması ve kutlanması konusunda
işbirliği yapmaya davet etmektedir.

İpekYoluMedeniyetleri
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Ecdat yadigarı
Trablusşam Mevlevihanesi restore edildi

Avrasya’nın geniş coğrafyasında yaşayan halklarda baharın müjdecisi ve “yeni gün” olarak
bilinen Nevruz, yeniden canlanmaya başlayan
doğanın insanlara sunduğu bolluğu, bereketi, diriliği, sevgiyi, kardeşliği, paylaşmayı, barışı
ve dostluğu simgelemektedir. Nevruz, Toprak
Ana’nın tekrar nefes alarak yeşerdiği ve dirilişin tekrar başladığı gündür. Tarihi beş bin yıla
uzanan Nevruz, Türk dünyasında da en ulu gün
olarak bilinmekte ve Navrız, Yeni Gün, Ulu Kün,
Mart Dokuzu, Çıl Pazı, Çanı Kün, Şagaa, Isıah,
Yengi Kün gibi adlarla en canlı ve en sıcak biçimde kutlanmaktadır.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin
yapmış olduğu bir organizasyonla Birliğin
Lübnan temsilcisi Halit Tadmori’nin talepleri
doğrultusunda Lübnan’a bir gezi yapılmıştı. Yapılan bu gezinin amacı Trablusşam’daki
Osmanlı eserlerinin gün yüzüne çıkarılması
tahrip olmuş eserlerin restorasyon çalışmalarının başlatılması idi. Bu geziye o tarihlerde
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürü olan Sefer Akkaya ve Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı
Dr. İlyas Demirci, Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Yaşar Karayel, Bakan Danışmanı Arif Korkmaz,
Trablusşam’la kardeş belediye olan Keçiören
Belediyesi’ni temsilen zamanın Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Terzioğlu, başlarında
hocaları Sami Narter olmak üzere Keçiören
Belediyesi AFTAD Halk Dansları ekibinden
oluşan bir heyetle birlikte Lübnan’a gittiler.

Trablusşam meydanındaki Osmanlı döneminde yapılan saat kulesinin üzerindeki tahrip edilen Osmanlı Tuğrası büyük bir törenle Mehter
Marşı eşliğinde yerine yenisi Türkiye’den götürülerek konulmuştur. Mehteran Heyeti özel
olarak yüz yıllar sonra ilk defa Trablusşam’da
Mehteran’ı seslendirdi.
Trablusşam Belediyesi ile Keçiören Belediyesi arasında yapılan kardeşlik protokolünden
sonra Trablusşam’daki tüm Osmanlı ve Memlüklü eserlerini yerinde incelediler. Daha sonra Trablusşam Mevlevihanesi’nin harap durumu bir rapor halinde tespit edildi ve rölevesi
çıkarıldı. Mevlevihanenin restorasyonu için
TİKA’ya bir rapor sunulurken Mevlevihanenin
etrafındaki arazi ise eski cennet misali görünümüne kavuşabilmesi için Keçiören Belediyesi tarafından bir peyzaj projesi hazırlanması
kararı alınarak tarihe çok önemli izler bırakan
ecdadımızın bu izlerinin gelecek nesillere taşınabilmesi için Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği gelecek nesillerimize örnek bir
davranış sergilemiş, kuruluş amacının gereğini yerine getirmiştir.
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Halil İnalcık

Türk İslam Şehirleri Sempozyumlarını takdirle karşıladı.

Akmescit Cami’nin
temeli atıldı

Törende konuşan Kırım Başbakanı Vasiliy Cartı
temeli atılan yeni caminin sadece Kırım Tatarları
için değil Kırım’da yaşayan herkes için önemli bir
olay olduğunu kaydetti Cartı “Bugün temeli atılan
camiye konulan tuğla bizleri ayrıştırmıyor aksine
birleştiriyor Kırım’da çok sayıda halk din bulunuyor Halkların ve kültürlerin beraberliği bizi birleştiriyor Bu bizim avantajımızdır” dedi
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu cami inşaatı konusunun çok önemli olduğunu belirtti ve Cartı’ya
bu konunun çözülmesinde yaptığı yardımlarından
dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Halil İnalcık 29 Mayıs 1916, İstanbul’da
doğdu.
İnalcık, aslen Kırım Türk’üdür. Balıkesir Muallim
Mektebi’ni tamamladı. 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yeni Çağ
Tarihi bölümünde yükseköğrenimine başladı. 1942
yılında “Tanzimat ve Bulgar Meselesi” adlı doktora tezini verdi. Uzun yıllar aynı Fakültede Osmanlı
ve Avrupa tarihi üzerine dersler verdikten sonra
1972 yılında Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü’ne
“Osmanlı Tarihi Üniversite Profesörü” olarak davet
edildi.
1973 yılında meşhur kitabı The Ottoman Empire
The Classical Age 1300-1600 yayımlandı. Yurtiçi ve
dışında çeşitli üniversitelerden fahri doktora payeleri aldı. 1993 yılında Bilkent Üniversitesi’ne davet
edildi ve burada Tarih bölümünü kurdu. Yazdığı
makale ve kitaplarla Osmanlı İmparatorluğu tarihi
üzerinde tartışılmaz bir otorite haline gelen Prof.
Dr. Halil İnalcık halen Bilkent Üniversitesi Osmanlı
Tarihi Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora ögrencilerine seminer dersi vermektedir.
İpekYoluMedeniyetleri
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Kırımoğlu “Bu Kırım Tatar halkı için çok önemli bir
olay Biz bu sorunun çözümü için yıllar boyunca
uğraştık Müftülük 2 yıl içinde gerekli evrakları hazırlamıştı Cami inşaatının başlaması için Akmescit
Belediyesinin formalite karar alması gerekirdi Ancak belediye bu konuyu oyaladı Cartı Kırım Başbakanı görevine geldikten sonra belediyeyi karar almak zorunda bıraktı” dedi Kırımoğlu cami inşaatı
konusunda gösterdiği cesaretten dolayı Başbakan
Cartı’ya teşekkür etti ve şükran hediyesi olarak Kırım Tatar kalpağı hediye etti

Hayatı ve tarihçiliğini anlattığı Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı adlı söyleşi kitabı Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınlarından 2005 yılında yayımlanmıştır.
Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin 2010
Astana Kurultayına Türk İslam ve Osmanlı Şehirciliği makalesiyle katılarak uluslararası bilim insanları
tarafından heyecanla takip edilmiştir.
Astana Kurultayı katılım sertifikasını Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği Dış İlişkiler Koordinatörü İbrahim Terzioğlu Bilkent Üniversitesi’ndeki
makamında takdim etmiştir. Türk İslam Şehirleri
Sempozyumları Bursa Şehrengizi projesinden büyük heyacan duyduğunu ve kendisininde bir makale ile katılacağını ifade etmişlerdir.
Halil İnalcık Türk İslam Şehirleri sempuzyumlarını
heyecanla karşılarken, Bursa’dan başlamamızı çok
manidar bularak kendisininde ilk arşiv çalışmalarını
Bursa’da başladığını bu çalışmaların Türk toplumuna kendi kimliğini daha iyi tanıtacağını söylediler.

Kırım Özerk Cumhuriyetinin başkenti Akmescit’te
Müslümanların dini vecibelerini daha rahat şekilde yerine getirebilmeleri için inşa edilecek olan
caminin temel atma töreni yapıldı.
Kırım Müftüsü Emirali Ablayev’in okuduğu dua ile
başlanan törende gelecek nesillere yazılan mesajı
içeren bir zaman kapsülü de yerleştirildi. Törende
Kırım Müftüsü Emirali Ablayev’in yanı sıra Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Başbakanı Vasiliy Cartı Ukrayna Cumhurbaşkanı Daimi Kırım Temsilcisi Vladimir Yatsuba Akmescit Belediye Başkan Yardımcısı Aleksandr
Skletsov Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı Refat
Çubarov Kırım’ın önde gelen Hristiyan ve Musevi
din adamlarıyla binden fazla kişi katıldı

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Vasiliy Cartı ve
Emirali Ablayev caminin temeline hatıra kapsülü
yerleştirdiler. Gelecek nesillere ulaşacak olan
zaman kapsülüne Kırım Tatar Ukrain ve Rus
dillerinde “Kırım’ın kalkınması için çalışmak
gerektiği” mesajı konuldu Kapsülün üzerinde
“Dilde Fikirde İşte Birlik” ve “Kalkınma Birlikteliktedir” yazıları yazıldı.
Akmescit Belediye Şurası 2004 yılında aldığı kararla Kırım Müftülüğüne cami inşaatı için şehrin
Yalta çıkışında toprak ayırmıştı Müftülük inşaat
için gerekli evrakları hazırlarken 2008 yılında belediye önceki kararını iptal ederek cami inşaatı için
başka bir yerde toprak ayırmak istedi Ancak Kırım
Müslümanları bunu kabul etmedi ve protestoya
başladı Kırım Müftülüğü konuyu mahkemeye taşıdı Mahkemeler hep Kırım Müftülüğü’nün lehine
karar aldılari ancak Akmescit Belediyesi bu kararları yerine getirmek istemedi Belediye bu yılın 15
Şubat günü talep edilen 27 hektarlık arsayı Kırım
Müftülüğüne ayırdıktan sonra 2 Martta da toprağa sahip olma hakkını verdi.
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“Rüya Proje”

Türk Dünyası’nın

Türkiye`den KKTC`ye su aktarılması
projesinde ilk adım atıldı

20 yılı değerlendirildi

yatırmış’tı. Bu vakıf bir güzel iş daha yaparak; Türk
Dünyası’nın 20 Yılı hakkında sunulan değerlendirmeleri, özeleştirileri, önerileri bir kitapta topladı.
Adı: “Türksav Türk Dünyası 20 Yıllığı”. Vakıf Başkanı sayın Yahya Akengin ve çalışma arkadaşlarının
-gündem dışına itilmek istenen- böylesi önemli
bir konuyu belgeleyerek yararlı bir hizmette bulunmuştur.
“Türk Dünyası 20 Yıllığı” için bilgi şöleni demek
çok daha doğru olur. Başkan Yahya Akengin’in
‘Giriş’yazısı; bir rehberin bilgi coğrafyasını gezeceklere sunduğu ön bilgiler gibidir.

Herkesin merakla takip ettiği ve “Rüya Proje” olarak nitelenen Alaköprü Barajı`ndan KKTC`ye su
aktarılması projesi ile ilgili, Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Su İşleri yetkilileri Kıbrıs Postası`na özel
açıklamalar yaptılar.
Dragon Çayı üzerinde tesis edilecek Alaköprü
Barajı`ndan alınacak suyun Girne yakınlarındaki
Geçitköy Barajı`na aktarılmasını öngören proje şekillenmeye başladı.
KKTC`nin hem içme hem de sulama suyu hacmine
önemli katkı sağlayacak projede 78 kilometrelik
HDPE boru hattıyla yılda 75 milyon metreküp su
taşınacak. Bunun 15 milyon metreküpü içme suyu
amaçlı, geriye kalan 60 milyon metreküp ise sulama suyu olması planlanıyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü Numan Doğan Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
DSİ`nin en büyük yatırım projeleri arasında yer
alan ve uzun yıllardan bu yana yapımı gündemde
bulunan “KKTC İçme Suyu Temini Projesi”nin ön
yeterlilik ihalesinin geçtiğimiz günlerde yapıldığını söyledi.
İçme suyunun sağlanması planlanan Alaköprü
Barajı’nın yapım ihalesinin ise 2010’da gerçekleş-

İpekYoluMedeniyetleri

102

tirileceğini belirten Gündüz, “Proje Kıbrıs’a hem
içme suyu, hem de orada yaklaşık 5 bin hektar
arazinin sulanmasını sağlayacak” dedi.
KKTC’ye içme suyu temini projesi kapsamındaki
Dragon Çayı üzerinde yapılacak Alaköprü Barajı için ilk girişimler 1998 yılında başladı. Bakanlar
Kurulu kararıyla 1998 yılında proje Alarko firmasına verildi. 7 Ekim 2005 tarihinde de, DSİ Genel
Müdürlüğü ile Alsim Alarko şirketi arasında mutabakat zaptı, düzenlenen törenle imzalandı.
Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilecek olan
Alaköprü Barajı`ndan alınacak su, deniz altından
boru hattı ile Akdeniz’in tabanına döşenecek
ayaklar üzerinden KKTC’ye ulaşacak. Uzun yıllar
susuzluk yüzünden kuru ziraatla yetinen ada halkı,
projenin hayata geçmesiyle sulu tarım da yapabilecek.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü`nün açıklamasına göre, KKTC`de su
temini ile ilgili olarak halen iki proje üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Ülkemizde -sayın Süleyman Demirel’in deyimiyle- “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar uzanan Türk
Dünyası” gerçeğiyle ilgilenen pek çok vakıf, dernek
var. Türk Ocakları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı gibi. Bu
kuruluşlar; birliği, dirliği, kardeşliği; kültür ve sanatın kanatlarıyla gönüllere taşıma yarışı içindeler.
Her biri birbirinden seçkin hizmetler veriyor. Türk
Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV)
geçen yılın Eylül’ünde düzenlediği “Türk Dünyası
Çalıştayı” ile Türk Dünyası’nın son 20 yılı’nı masaya

“Dr. Umut Arık: Türk devlet ve toplulukları ile
ilişkiler; neler oldu? Neler yapılabilir?”, “Prof. Dr.
Haydar Çakmak: Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri
ile ilişkileri”, “Doç. Dr. Mehmet Seyfettin Erol: 20.
yıldönümünde Türkiye-Türk Dünyası. Sorunlar,
arayışlar ve gelecek”, “Doç. Dr. Celalettin Yavuz:
Turan milletlerinin birbirlerini kucaklamasının 20.
yılına girerken Türk Cumhuriyetleri-Türkiye ilişkileri”, “Tuncay Dursun: Türk Dünyasının son yirmi yılı,
yahut ’Ne içindeyiz Türk asrının ne de büsbütün
dışında”, “Doç. Dr. Ertan Efegil: Türkiye-Orta Asya
ilişkilerine ilişkin değerlendirme: Ekonomik, siyasî
ve eğitim boyutları”, “Prof. Dr. Umay Günay: Meselelere Batılı kurumlar, kurallar ve Batılı anlayış açısından bakış tartışılmalıdır”, “Doç. Dr. M. Nail Alkan: Avrupa Birliği’nin Orta Asya politikası”, “Prof.
Dr. Cemalettin Taşkıran: Türkler ve Türk birliği”, “Dr.
Yaşar Kalafat: ‘Türk Dünyası’algısında kimliğin yeri
ve rolü”, “Prof. Dr. Güven Sak: Türk Dünyası’nın
iktisadî bütünleşmesi için somut bir gündem:
Modern İpek Yolu projesi”, Yrd. Doç. Dr. Şadlık
Amanov: Türk Cumhuriyetleri arasındaki bölgesel entegrasyon girişimlerinin değişen dinamiği:
Fırsatlar ve sorunlar”, “Arslan Bulut: Türk Dünyası
Anayasası”, “Doç. Dr. Fatma Açık: Türkçe ve Sovyet
dil politikası”, “Osman Baymak: Türk Dünyası’nda
Kosova’nın yeri ve önemi”, Erjada Progonati: Günümüz Türkiye’sinin Balkanlar politikası”, “İslam
Beytullah Erdi: Bulgaristan Türkleri gerçeği”.
Ayrıca kitap; Namık Kemal Zeybek, Prof. Dr. Erol
Göka, Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu, Muhsin Mete, Doç.
Dr. Mehmet Dikkaya, Yrd. Doç. Dr. İhsan Çomak,
İbrahim Terzioğlu’nun konuyla ilgili yazılarını da
barındırıyor.
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TOKİ’nin Başkan Vekili Karabel’e
TMMB yönetiminden ziyaret

Ülkemizin şehircilik otoritesi durumundaki T.C.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı ve Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği’mizin Onur
Kurulu Üyesi Sayın Erdoğan Bayraktar sahip olduğu engin tecrübelerini TBMM’de daha büyük
hizmetler vermek düşüncesiyle başkanlık görevinden ayrılmıştır. Sayın Bayraktar’ın bu tercihinin şahsına milletimize ve camiamıza hayırlara
vesile olmasını diliyoruz.
Mühendisler ve Mimarlar Birliği’mizin yönetim
kurulu üyesi ve TOKİ Başkan Yardımcısı Sayın
Mimar Ahmet Haluk Karabel T.C. Başbakanlık
Toplu Konut İdaresi Başkan Vekili görevine atanmıştır.
Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak
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bir çok şehircilik kurultayı, sempozyumları ve
panelleri TOKİ ile birlikte icra etmiş bulunmaktayız.
Bu kapsamda hayırlı olsun ziyaretine Türkiye
Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı
Dr. İlyas Demirci, Karaman Valisi Sn. Süleyman
Kahraman, Karaman Belediye Başkanı Dr. Kamil
Uğurlu, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Metin
Türker, Denetim Kurulu Başkanımız Albay Habib
Gül, Yönetim Kurulu Üyemiz Abuzer Yıldırım, Dış
İlişkiler Koordinatörümüz Dr. İbrahim Terzioğlu
katılmıştır.
Bu ziyaret esnasında birlik faaliyetimiz Türkİslam Sempozyumları Şehir Şehrengizleri toplantıları mütala edilmişitr.

