Editörden
ÖNDEN GİDEN ATLILAR
Tarih boyunca, bizleri büyük hedeflere taşıyan
“Önden giden atlılar” olmuştur. Bu mübarek
insanlar Hoca Ahmet Yesevi’nin Pir-i Türkistan’da
yaktığı meşaleyi binbir türlü meşakkatlerle “İlah-i
Kelimetullahı” kendilerine rehber edinerek bu
mefkûreyi dünyanın dört bir yanına taşımışlardır.
Önden giden atlılar dün bu milleti nasıl dünyaya
adaletle hâkim kıldılarsa, bugün de onların
torunları olan bizler bu mücadeleyi atiye taşımak
için var gücümüzle çalışmalıyız.
Ülkemiz 75 milyon yüreğin omuzları üzerinde
yükselirken, bu yüreklerin güçlü, kendinden
emin ve daha bir cesaretli olmaları zorunluluğu
dönemini yaşıyoruz.
Ülkemizdeki 75 milyon yüreği, 300 milyon Türk
Dünyası ve 1,5 milyar İslam âleminde atan
yürekler heyecanla ve ilgiyle takip etmekteler. Çok
uzak coğrafyalardaki mümin kardeşleri Türkiye’yi
yanıbaşlarında hissetmektedirler.
Bugün, dünyanın neresinde kan, gözyaşı,
ateş acı varsa orada müslüman var. Türkiye
sadece kendinden sorumlu değildir. 1.5 milyar
müslüman yüzünü dönüp elini uzatırken sırtını
dönüp gidemez, gitmemelidir, gitmemiştir,
gitmeyecektir.
Bugün dünyayı sivil toplum kuruluşları yönetmektedir. Yönetmeyede devam edeceklerdir.
Türkiye’de milliyetçi muhafazakâr meslekte
birlik yapmış mühendislik camiasının en önemli
temsilcisi olan yüreklerden oluşmuş “Mühendisler
Birliği, adım adım büyüyerek 2002’de Türkiye
Mühendisler ve Mimarlar Birliği kimliğine
büründü. Yapmış olduğu çalışmaları özellikle

İbrahim TERZİOĞLU
Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları,
Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri
Sempozyumları ile kendini dünyaya duyurdu. Bu
birliğin mücadelesi ile, Türk İslam dünyasının
mimarlık şahaseri olan Sinan’ın ustalık eseri
Selimiye Dünya insanlık mirası listesine girdi.
Adı sanı unutulmuş birçok eser dünya
kamuoyunun gündemine taşındı. 2010 Astana
Kurultayı Sonuç Bildirgesiyle alınan bir kararla
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
kurularak daha büyük projelere koşmaktadır.
Mefkûreleri olan bir avuç insanın yapamayacağı
bir şey yoktur.
Onursal Başkanımız Sn. M. Cahit TURHAN
Bey bizlere öyle bir harita koydu ki bu harita
dünya idi. Hizmet kervanının Türk Dünyası ile
sınırlı olmaması gerektiğini bizlere işaret ederek
dünyanın dört bir yanında meydana gelen
yenilikleri takip edip daha büyük yenilikler
keşfederek dünya insanına sunmamızı bizlere
hedef olarak koydu. İşte yıllardır bu sivil toplum
kuruluşunu bin bir güçlükle sırtında taşıyan
Birlik Genel Başkanımız Dr. İlyas DEMİRCİ
ve değerli arkadaşları bu hizmet kervanında bu
davaya her zaman birer hâdim olarak çalışma
kararlığındadırlar.
İşte önden giden atlılar durgun bir suya atılan
taş misali dalga dalga yayılarak kıyıdaki yüreklere
kavuşacaklardır.
Tıpkı altın nallarla bakır kaldırımları döven
ecdatları gibi dünya insanına adaleti, sevgiyi,
hissiyatı insana insanca yaşama inancını
hatırlatacaklardır.
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nuç Bildirgesinin ilk maddesi olarak Astana Bağımsızlık salonunda coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir.

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin azimli ve kararlı uzun bir çalışmanın
sonucu olarak Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği kurulmuştur. Belki de evlatlarımıza bırakabileceğimiz en
büyük miras bu birlik olacaktır. Böyle bir
birliğin onursal başkanlığını üstlenmek
büyük tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun hassasiyetinin bilinci ve gururu
ile ülkemizin her alanda lider ülke konumunu ve idealini Mühendislik ve Mimarlık camiasında da başı çekmesi en büyük
emelimiz ve hedefimiz olacaktır. Dünyamız yeni bir dünya düzeni kurma mücadelesi vermektedir.

Onursal Baskanımızdan
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.”
Osmanlı’nın Cihan Devleti olmasının en
önemli yanı bu vasiyetten geçmekte…
Yetmiş iki milleti bir bilmek anlayışı, dünyanın hiçbir devletinde Türklerin kurduğu
Osmanlı’da olduğu gibi kardeşçe yaşanmamış ve kalıcı izler bırakmamıştır.
Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin çalışmalarını bir onur kurulu üyesi
olarak birliğin kuruluşundan beri heyecanla ve gururla takip etmekteyim.
İpekYoluMedeniyetleri
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M. Cahit TURHAN

Özellikle Mayıs 2010 Astana Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı bu çalışmaları taçlandırmıştır. Kurultay gerek sunulan tebliğler ve gerekse poster sunumlarla, değerli birlik çalışanları tarafından kitaplaştırılarak kayıt altına alınmıştır. Tarihe
altın harflerle girecek olan bu tarihi olay
gelecek nesillere bir ışık olacaktır. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Nursultan Nazarbayev ve T.C. Cumhurbaşkanı
Sayın Abdullah Gül bizzat Kurultaya katılmış, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin bir an önce kurulmasını işaret
buyurmuşlardır. Bu işaretleri kurultay So-

Türkiyemiz kurulan yeni düzende lider ülkeler safında yer alabilmesi yönetilen değil yöneten ülke olabilmesi için her alanda güçlenmesi, gelişen çağdaş teknikleri
kullanmakla kalmayıp kendine özgü yeni
teknikler geliştirmelidir. Birliğimizin en
önemli felsefesi “Birlikte hayır ayrılıkta azap vardır” inancı ve “Bir olalım iri
olalım diri olalım” düsturudur.
Çıktığı günden beri beğeni ile yayın hayatına devam eden birlik süreli yayını
“İpek Yolu Medeniyetleri” adlı dergimiz
“Dilde, fikirde, işte birlik” inancıyla güçlü
adımlarla okuyucusuna koşmaktadır.
Gelişen ve Küreselleşen dünyamızda
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği Türk Dünyası coğrafyası hinterlandında sınırlı kalmayacak Japonya’dan New
York’a kadar dünyanın her noktasında
hizmetler yaparak dünya insanlık ailesinin

onurlu ve gururlu bir ferdi olarak çalışmasını sürdürecektir.
Değerli dostlar, bu birlik büyük bir mücadele ve azimle bugünlere gelmiştir.
M. Kemal Atatürk’ün buyurduğu gibi
“Yüksek Türk, senin için yüksekliğin
hududu yoktur, işte parola budur” ruhuyla daha büyük projelere imza atacaktır.
Beni en çok etkileyen projelerimizden
biride “Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam
Şehirleri Sempozyumları Şehir Şehrengizleridir. 13 Mayıs 2011’de TÜRKSOY Genel
Merkezinde T.C. Cumhurbaşkanı Genel
Sekreteri Sayın Prof. Dr. Mustafa İSEN’in
Başkanlığında Türk Ocakları Genel Başkanı Sayın Nuri GÜRGÜR, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı Sayın Nihat GÜL’ün
de katıldığı seçkin hazirun huzurunda
Bursa Şehrengizi Sonuç Bildirgesi dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Başarılı
Bursa Şehrengizinin ardından 2011 Abdullah Tukay yılı münasebetiyle şehrengiz
toplantımızın ikincisi Tataristan’ın Başkenti Kazan’da gerçekleştirilecektir.
Bu birlik teknik anlamda ülkemizin kalkınmasına, dünya çapında da hem proje hem
de uygulayıcı olarak çağdaş kentlerin kurulmasında söz sahibi olacaktır.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği’nin kuruluşundan bugüne kadar
emeği geçen herkese teşekkür ederken
tarih önünde şükranla anılacaklarını da
naçizane müjdeliyorum.
Birlikte daha nice başarılar temennilerimle…
5
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yürürken Büyük Türk Dünyası’nda ve İpek
Yolu güzergâhındaki meslek camiaları da
yürüyen bu güçlü kervana katılmak istemiştir. Bu duygularla Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin temelleri atılmıştır.
Birliğimizin Misyonu: Globalleşen ve teknolojik gelişmenin çok hızlı olduğu dünyamızda mühendislik mesleğinin saygınlığını
arttırmak, meslek ve ülke menfaatleriyle
ilgili konularda kamu ve diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak mühendislik mesleğini
ülke kalkınmasının hizmetine sunmaktır.

Genel Baskanımızdan

Dr. İlyas DEMİRCİ

Türk Dünyas ı Mühendisler ve
Mimarlar Birliği
Değerli Meslektaşlarım,
“Bana verilen mühendislik ünvanına daima layık olmaya; onun bana sağladığı
yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek,
hangi şartlar altında olursa olsun, onları
ancak iyiye kullanmaya; yurduma ve insanlığa yararlı olmaya kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum ve şerefim
üzerine yemin ederim.” Mühendislik yeminini yaparak hep birlikte yola çıktık.
İpekYoluMedeniyetleri
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“Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği” vatanını, milletini, bayrağını seven
meslektebirlik şuuruna vakıf mühendis
kardeşlerimizle milli ve manevi alanda
olağanüstü kararlılıkla faaliyetlerimizi yurt
içerisinde ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza atmıştır.
Birliğimiz ülkemizdeki başarılı çalışmaları ile yetinmeyerek uluslararası sempozyumlar, paneller ve kurultaylar düzenleyerek yüksek hedefler yakalamıştır. Bu yolda

Toplam Kalite anlayışı ile çalışarak, Milli bir
cemiyet ruhuyla ulusal kalkınmayı hızlandırmak amacıyla projeler üretmek, üretilen
mühendislik harikası teknolojilerin benimsenmesini ve kullanılmasını desteklemek,
şeffaf, üreten, paylaşan ve “Halka Hizmeti Hakka Hizmet” olarak benimseyen bir
otorite olmaktır.
Etkin, üretken, çağdaş, demokratik, şeffaf
ve hukukun üstünlüğüne inanan mühendislik camiası için meslekte birlik olmak
birliğimizin vizyonudur.
En büyük hedefimiz; vatanımıza, milletimize ve mesleğimize hizmet etmeyi
kendimize ve hayatımıza şiar edinerek,
mesleğimizi en saygın ve en ileri seviyeye,
“dilde, fikirde, işte birlik” yaparak yüce Türk
Milletini layık olduğu muasır medeniyetler
seviyesine çıkarmaktır.
Milli bir cemiyet ve sorumlu bir sivil toplum şuurunda gece gündüz demeden hükümetimizle, kamu ve özel kuruluşlarla,
kardeş sivil toplum örgütleri ile beraber
yakın bilgi alışverişinde bulunarak kayda
değer birçok sempozyumlar, konferanslar,
forumlar ve Türk Dünyası sathında kurultaylar ürettik. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden biri de Türk Dünyası Mimarlık ve Şe-

hircilik Kurultaylarının yanında Kaşgar’dan
Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri Şehir Şehrengizleridir.
Bu bereketli çalışmaların en büyük neticesi
olarak Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin kuruluşu tamamlanmıştır. Şu an 28 ülkeden temsilciliklerimiz
bulunmaktadır. Şu ana kadar birliğimize
gösterilen teveccüh göstermiştir ki bu sayı
ilerleyen günlerde daha da artacaktır.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği’nin hedefi; Türk Dünyası coğrafyasındaki mühendislik camiasını şahlandırarak, Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Olimpiyatları projesini
hayata geçirmektir. Bu Olimpiyatlarla yeniden yapılanan dünyada liderlik pozisyonunda olan ülkemizdeki hayata geçirilen ve yakın gelecekte planlanmakta olan
başarılı mühendislik, mimarlık ve şehircilik projelerini dünya kamuoyuyla paylaşacaktır.
TÜRKSAV tarafından Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Dünyası’nın
20 yılı çalıştayları kapsamında Türk
Dünyası’nın en başarılı Sivil Toplum Teşkilatı olarak Türk Dünyası Üstün Hizmet
Ödülü Birliğimize verilmiştir. Bu ödül
mensuplarımız adına alınmış olup birlik
ve beraberlik içerisinde üreteceğimiz daha
nice başarılı projelerinin gerçekleştirilmesine vesile olacaktır.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği camiamıza, vatanımıza ve Türk
Dünyası’na hayırlı olsun derken sizleri
Kazak Türklüğü’nün dua niyetiyle söylediği atasözü ile selamlıyorum.
“Yolumuz ak, yoldaşımız hak olsun...”
7
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BağımsızlıklarınYirminciYılında
Türk Cumhuriyetleri Üzerine
Doç. Dr. Cengiz ALYILMAZ
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Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği Kurulduğu günden bu yana
Kurultaylarla, Sempozyumlarla,
Panellerle, Türk Dünyasında ki bağları
Dilde Fikirde İşte Birlik felsefesiyle
güçlendirmiş, bir çok tarihi eserimizin
gün yüzüne çıkarılmasına vesile olmakla
birlikte Türk İslam Dünyasının şaheseri
Sinan’ın ustalık eseri Edirne Selimiye
Cami’yi dünya insanlık mirası listesine
girmesine katkı sağlamıştır.

Türk Cumhuriyetleri’nin Yirmi Yılı Nasıl
Geçti?
Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından
1991 yılında bağımsızlıklarını ilan eden Türk
Cumhuriyetleri Azerbaycan, Türkmenistan,
Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan uluslararası arenada yirmi yıldır bağımsız ve özgür
devletler olarak varlıklarını sürdürmektedirler.
Türk Cumhuriyetleri’nin ilk on yılı sosyal, kültürel, dinî, siyasî, askerî, ekonomik… alanlarda “kuruluş”, “derlenme”, “toparlanma” ve “yapılanma” çalışmalarıyla; ikinci on yılı ise, “değişme”, “gelişme”, “mo-

dernleşme” ve “dünya ülkeleriyle entegrasyon” ile geçmiştir. Ancak her iki süreçte de yeni Türk Cumhuriyetleri’nde, Sovyetler
Birliği’nden ayrılan diğer cumhuriyetlere (Baltık Cumhuriyetleri’ne) nazaran büyük sıkıntılar yaşanmış; hayatta kalabilmek ve ayakta
durabilmek için ağır bedeller ödenmiştir.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Rusya ve Batılı emperyalist güçler tarafından desteklenen
Ermenistan karşısında stratejik açıdan büyük önem taşıyan topraklarının bir bölümünü (başta Karabağ olmak üzere) kaybetmesi, binlerce Azerbaycan Türkü’nün şehit edil-
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Türk Dünyası Mühendislik Ödülü, Onur Üyemiz Sayın Ahmet Arslan’a
Astana Valisi İ. Tasmaganbetov’dan tarafından takdim edildi.

mesi, (Hocalı’da olduğu gibi) Azerbaycan
Türkleri’nin soykırıma maruz kalması ve göçe
zorlanması; Kırgızistan’da yaşanan halk hareketleri ve devrim süreçleri sonrasında ülkede
süren belirsizlik ve güvensizlik ortamı bunların en dramatik olanlarıdır.
Genç Türk Cumhuriyetleri’nin hem stratejik
konumları hem de yer altı ve yer üstü zenginlik kaynakları onları kuruluşlarından kısa
bir süre sonra dünyadaki diğer milletlerin ve
devletlerin ilgi odağı hatta hedefi hâline getirmiştir. Kuruluş, değişim ve gelişim süreçlerinde yaşanan olumsuzluklarda, çekilen sıkıntılarda ülke yönetimlerinin ve kurumlarının yeni oluşlarının yanında dünya gündemini belirlemekte maharetli ve deneyimli olan
ülkelerin / emperyalist güçlerin de rolü büyüktür.
İpekYoluMedeniyetleri
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Türk Dünyası’nın 20 yılında Türk Milletinin
birlik ve beraberliğe götürülmesi yolunda sivil toplum kuruluşlarının rolü şüphesiz ki çok
büyük olacaktır. Bu anlamda kültür sanat alanında ki iş birliğinin yürütülmesine yönelik
oluşturulmuş Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliği ve bununla birlikte Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik
alanında ürettiği büyük projelerle Türk Dünyası Coğrafyasına mal olmuş; Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin ürettiği hizmetler diğer sivil toplum kuruluşlarına büyük ivme kazandırmaktadır. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği bu çalışmalarının yanında Türk Dünyası Mühendislik,
Mimarlık ve Şehircilik Olimpiyatlarının 2015
yılında yapılması için heyecanla çalışmalarını
sürdürmektedir.

Bütün olumsuzluklara ve engellemelere rağmen Türk Cumhuriyetleri’nin bir kısmının
ekonomilerinin günden güne düzeldiği, geliştiği ve güçlendiği de bir gerçektir. Nitelikli ve uzak görüşlü yöneticilerin yönetim anlayışı, son yıllarda bu ülkelerin yurt içinde birlik
ve huzur ortamını sağlamalarına; yurt dışında
ise itibar kazanmalarına vesile olmuştur.
Türk Cumhuriyetleri Neler Yapmalıdır?
Adları ve yaşadıkları coğrafyalar farklı olsa
da Türk devlet boy ve toplulukları yaygın kitle iletişim araçları ve teknolojiler sayesinde
geçmişte olmadıkları kadar bugün artık birbirlerinden haberdardır. Ancak Türk devlet
boy ve topluluklarının bu tarihî dönemi yeterince değerlendirdikleri; birlik ve bütünlükleri için fırsata dönüştürdükleri; uluslararası bir

güç hâline gelmelerine vasıta kıldıkları ne yazık ki, söylenemez. Kuruluşlarının ilk yıllarında
büyük bölümü Türkiye Cumhuriyeti’nin öncülüğünde devlet başkanları düzeyinde yapılan üst düzey görüşmelerde ve her biri uluslararası nitelikli toplantılarda (kurultaylarda,
kongrelerde, sempozyumlarda, çalıştaylarda…) alınan kararların uygulanamaması yüzünden cumhuriyetler arasında hem ciddi
güven sorunu doğmuş; hem de “Dilde, fikirde
ve işte birlik” parolası çerçevesinde hedeflenen birliktelik gerçekleştirilememiştir. Bu sebeple bugün gelinen noktada Türk Cumhuriyetleri arasında uluslararası arenada tam bir
dayanışmanın ve birlikteliğin olduğundan söz
etmek mümkün değildir. Türk Cumhuriyetleri arasında birlik ve dayanışmanın sağlanabilmesi için öncelikli olarak yapılması gerekenleri şöyle dikkatlere sunmak mümkündür:
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• Türk Cumhuriyetleri devlet başkanları ve
üst düzey yöneticileri tarafından yapılan görüşmeler sıklaştırılmalı; bu görüşmelerde hem
Türk devlet ve topluluklarını birbirine yakınlaştıracak hem de uluslararası arenada birlikte
hareket etmelerini sağlayacak bağlayıcı kararlar alınmalıdır.
3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan’da düzenlenen “Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 9. Zirvesi”nde ve 16 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Türk Dili Konuşan
Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirvesi”nde alınan kararlar bu bağlamda dikkate değerdir.
• Türk Cumhuriyetleri’nin hepsinde aynı
adda ve aynı amaca yönelik olarak Türk dünyası ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlayacak bakanlıklar kurulmalıdır.
İpekYoluMedeniyetleri
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• Türk Cumhuriyetleri’nde yaşayan ve farklı
Türk lehçe ve ağızlarını konuşan Türk boylarının birbirleriyle kaynayıp karışmaları, ortak
bir dil ve alfabeyi kullanabilmeleri, aynı hedefe yönelebilmeleri, aralarındaki sorunları çözümleyebilmeleri ancak ve ancak birbirlerini
yakından tanımaları ile mümkündür. Bunun
için Türk Cumhuriyetleri’nin birbirlerine uyguladıkları vizeler kaldırılmalı; ulaşım hizmetleri de kolay, düzenli ve ekonomik hâle getirilmelidir.
• Türk Cumhuriyetleri arasındaki sosyal, kültürel, eğitim, ticari, askerî ve ekonomik ilişkiler sanıldığının aksine oldukça yetersizdir ve
ciddi sorunlar bulunmaktadır. Söz konusu ilişkiler geliştirilmeli; sorunların halledilmesi için
de daha fazla çaba gösterilmelidir.

Türk Cumhuriyetleri’nin yöneticileri bu sorunların farkında olduklarından çözüme katkı sağlamak amacıyla 3 Ekim 2009 tarihinde
Nahçıvan’da düzenlenen “Türk Dili Konuşan
Ülkeler Devlet Başkanları 9. Zirvesi”nde Türk
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin
kurulmasına karar vermişlerdir. Anılan karar
sonrasında da bugün merkezi İstanbul’da bulunan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi kurulmuştur. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, TİKA, TÜRKSOY, üniversitelerin ilgili enstitüleri / merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla irtibat hâlinde olmalı; mevcut sorunların çözümlenmesinde ve geleceğe
yönelik projelerin hazırlanmasında yönetimlere katkı sağlamalıdır.
•

Türk Cumhuriyetleri’nin ortak değerleri-

ni ve mirasını (Türk kültür ve uygarlığını, dilini, tarihini, yaşayış ve inanışını…) bilimsel ve
akademik açıdan araştırıp inceleyecek akademiler ve enstitüler kurulmalıdır. Bu kurum ve
kuruluşlar bünyesinde oluşturulacak ekiplerle
Türk kültür, uygarlık, sanat ve mimarlık eserleri, Türk anıt ve yazıtları tespit edilip envanterleri çıkartılmalı; bu eserlerin restorasyon ve
konservasyonları yapılıp dünya kültür listesine alınmaları sağlanmalıdır.
• Aralarında “kardeşlik”, “akrabalık” veya
“tarihî dostluk” bulunan devletlerin birbirleriyle ilişkileri, “güçlü” ve “sağlam” olduğu kadar “hassas” ve “kırılgan” özellik de taşır. Bu
ilişkilerde “duygularla mantık”ın, “gönül ile
akıl”ın ittifakına azami ölçüde dikkat edilmeli; devlet ciddiyeti de elden bırakılmamalıdır.

13

İpekYoluMedeniyetleri

Bursa Yıldırım’da
İnsan ve Kent İlişkileri
Özgen KESKİN

Bursa kentinin, 1987 yılında Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçmesi ile merkezde Osmangazi, doğuda Yıldırım ve batıda Nilüfer
olmak üzere üç merkez ilçe Belediyesi oluşturulmuştur. Bu Belediyeler, 1989 yerel seçimleri ile fiili olarak faaliyet göstermeye başlamışlardır.
Yıldırım ilçesi batıda Gökdere Vadisi, doğuda Kestel ve Gürsu İlçeleri, güneyde Uludağ
etekleri ve kuzeyde Bursa ovası ile sınırlanmaktadır. Yüzölçümü 6448.8 hektar ve 2000
yılı sayımı itibarı ile nüfusu 480.266 kişidir.
Günümüzde resmi olmayan rakamlara göre
nüfus yaklaşık olarak 700.000 kişidir. Yıllık nüfus artışının yaklaşık % 6.5 olması nedeniyle
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ilçenin sorunları doğal olarak her geçen gün
büyümektedir. Ancak ilçenin yaşanabilir, sağlıklı bir kent kimliğine sahip olması amacı ile
gerekli tüm plan ve yatırım çalışmaları ağırlıklı olarak sürdürülmektedir.
Yıldırım Belediyesi, ilçenin tarihi-organik dokusu ve yeşili ile örtüşen kimliğinin korunması ve sürdürülmesinde, devraldığı bu çok
önemli mirasa sahip çıkmanın bilinç ve sorumluluğuyla gerek ulusal ve evrensel, gerekse geleneksel ve çağdaş kültürü barındıracak
bir yaklaşım benimseyerek, çalışmalarını bu
doğrultuda sürdürmektedir.
Tabiî güzellikleri ve binlerce senedir bilinen
şifalı kaplıcaları ile dünyaca isim yapan Tarihî
abideler şehri Bursa; Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesine “devlet” olarak çıktığı ilk yer, ilk
başkenttir.
Osmanlı, yeni yurtlarına şehrin doğusundan
girerek, ilk eseri olan Balabanbey Kalesini yaparak Bursa’yı ilk olarak buradan abluka altına almıştır(6 nisan 1326). Osman Gazi; oğlu

Orhan Gazi’ye bu kaleden Tophane surlarındaki Bizans manastırını göstererek, güneşin vurmasıyla parlayan kubbesi için “Beni şol
gümüşlü kümbete gömün.” vasiyetinde bulunmuştur. Aslında bu bir vasiyetten ziyade
Bursa’nın alınmasına dair bir buyruktur.
Yıldırım Bayezid; şehir merkezinin doğuya
devamı için 1390’da Yıldırım Külliyesini kurmaya başladı. Böylece; Osmanlı’nın büyüyen
başkenti Bursa’nın bilim, kültür ve inanç merkezlerinden birini, gökdere’nin doğusunda
yeşertti. Oğlu Çelebi Mehmed’in de Yeşil Külliyesini bu bölgeye yaptırmasıyla Gökdere’nin
doğusunda yerleşim başladı. Böylelikle günümüzün Yıldırım ilçesinin temelleri atılmış
oldu.
Padişahlar ve Evliyalar şehri Bursa, Osmanlı’yla
birlikte inanç turizmi açısından oldukça
önemli şehirlerden birisidir. Adını Osmanlı
Padişahı Yıldırım Bayezid’tan alan ilçede, Osmanlı döneminden kalma çok sayıda tarihi
yapı ve doğal güzellikler yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucularının aile
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kabirlerinin de Yıldırım İlçesi’nde bulunması
kente ayrı bir önem katmaktadır. Bu önemli yerlerden bazıları; Emir Sultan Hazretlerinin
Türbe ve Camisi, Yeşil Türbe ve Camii, Yıldırım
Bayezıd Türbe ve Camisi, Devlet Hatun Türbesi, Açık Namazgah-Namazgah Camii vs. gibi
mekanlar yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekmektedir.
PROJELER
Kentsel dönüşüm ve toplu konut; Bir dönemde 7 kentsel dönüşüm ve Toplu konut ile rekor elde etti. Yiğitler mahallesi’nde 505 konut;
Akçağlayan bahçeli evleri ile 775 bahçeli ev 30
sosyal donatı alanı; Sinandede mahallesi’nde
150 daire.
Yıldırım külliyesi ve molla yegan medresesi
kentsel dönüşümü. Beyazıt mahallesi’nde dönüşüm tamamlanıyor. Cumalıkızık’ta dün bugüne taşınıyor. Türkiye’nin prestij projelerinden kaplıkaya cazibe merkezi.
İpekYoluMedeniyetleri
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Sosyal belediyecilikte model Yıldırım belediyesi. Yaşlılara 5 yıldızlı huzur sarayı. Eğitime
100% destek. Stk’larla birlik beraberlik. Engelliler de unutulmadı.
Yıldırım’da kültür sanat. Sporun kalbi
Yıldırım’da atıyor. Yıldırım’da başı boş hayvanlarında sıcak bir yuvası var. Yıl-güzek ile
anında müdahele.
Yıldırım belediyesi “evde bakım birimi”
Yıldırım belediyesi hasta yakınları tesisi
Kaplıkaya cazibe merkezi hizmete girmek için
gün sayıyor. Mahallelerdeki mini belediyeler
mahalle konakları. Sevgi market.
Yıldırım belediyesi tıp merkezi’nden bir yenilik daha. Yıldırım belediyesi tıp merkezi sağlıkta öncü.
Yılmek kursları meslek edindirmeye devam
ediyor.

BursaUluCamii

Doğan YAVAŞ

17

İpekYoluMedeniyetleri

de yirmi adet kubbesi, oldukça geniş bir ibadet
bölümü ile birlikte duvar ve payelerinde yer alan,
her biri sanat eseri niteliğindeki yazılarının, adeta
bir hat eserleri müzesi görünümü vermesiyle ayrı
bir yere sahiptir.
Bursa’daki Ulucami, Yıldırım Bayezid’in şehir dışında ve doğusunda inşa ettirdiği Yıldırım
Külliyesi’nden başka şehrin merkezinde yaptırdığı
ikinci yapısı olup Osmanlı mimarisinde uygulanan
çok kubbeli formun da en büyük örneği olarak
karşımıza çıkmaktadır. Selçuklu ve Beylikler devrinde de ulucami fikri vardı ve değişik planlamalar
ve örtü sistemleri ile uygulanmışlardı. Bursa’daki
ulucami ise bunlardan sonra bina edildiği için taşıyıcı sistemin kuruluşu, mihrabın oranları, havuzu
ve açık kubbesiyle kendisinden önce yapılan yapılardan daha ileri bir görünüm arz eder. Orhan
Bey’in 1339 tarihinde şehrin gelişim çizgisini belirlediği alana inşa ettirdiği hanı ve camisi, ibadete açıldığından 60 sene sonra ihtiyaca cevap veremez hale gelince Yıldırım Bayezid, ibadethanenin
İpekYoluMedeniyetleri
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paraleline yine bir ibadethane olan Ulucami’yi, ticarethane olan Emirhanı’nın karşısına da yine bir
ticarethane olan bedesteni inşa ettirmiştir. Bursa
şehrinin gelişim yönünü daha önceden işaret edenin Orhan Külliyesi olduğu açık olmakla birlikte,
Yıldırım Bayezid’in inşa ettirdiği Bedesten ile çarşının odak noktası iyice belirginliğe kavuşmuştur.
Bursa Ulucamii, Osmanlı mimarisinde, I. Murad-ı
Hüdâvendigâr döneminde uygulanmaya başlanan aynı çaptaki birden fazla kubbeden oluşmuş “Ulucami” formundaki yapıların en büyüğü
ve en tanınanı olup, kendinden önceki Filibe ve
Gelibolu’daki ulucamilerin devamı, sonraki dokuz
kubbeli Edirne Eskicami, altı kubbeli diğer yapılar
İstanbul Karagümrük’teki Zincirlikuyu Camii ile Piyalepaşa Camii’nin de öncüsü durumundadır. İçin-

Türk cami mimarisinde bir dönüm noktası teşkil
eden Bursa Ulucamii hakkında detaylı incelemeler
ve yayınlar bulunmasına rağmen mimarının kimliği ortaya konulamamış olmakla birlikte, cephelerindeki büyük sivri kemerli silmelerin oluşturduğu
düzen göz önüne alınırsa Suriyeli bir mimar olabileceği, Ali Neccâr adında bir başka mimarın ya da
daha sonra Yeşil Külliye’yi yapacak olan Hacı İvaz
bin Ahi Bayezid tarafından inşa edildiği düşünülmektedir. Bunlardan başka Niğbolu savaşında Yıldırım Bayezid’e esir düşen bir gayrı Müslim mimar
olabileceği fikrinin yanısıra Bursa salnâmelerinde
“Ahvâl-i umûmiyesinden binayı yapan mimarın
Rum olduğu anlaşılıyor” şeklinde bir görüş varsa
da ileri sürülen bu tezlerin doğruluk derecesi tartışılabilir.

1396 senesinde meydana gelen Niğbolu savaşında elde edilen ganimetlerle yapıldığı, Yıldırım
Bayezid’in bu savaşı kazanması halinde Allah rızası için yirmi adet cami yaptıracağını vaad etmesi,
damadı Emir Sultan’ın tavsiyesiyle de yirmi kubbeli bir tek cami yaptırması pek meşhur bir rivayettir. Caminin bina edileceği yeri belirlemekte
Hz. Muhammed’in bir işaretinin esas alındığı da
bir başka hikâyedir. İnşaatında, Orhan Külliyesi’ni
çevreleyen ihata duvarının taşlarının kullanıldığını biliyoruz. Bitirilmesi konusunda; 1. Murad’ın yahut Yıldırım’ın başlattığı fakat Ankara savaşından
dolayı yarım kalarak, oğullarından Musa Çelebi ya
da Mehmet Çelebi’nin bitirdiği şeklinde rivayetler
varsa da doğru değildir. Minberindeki tarihten de,
yapının 1399 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır.
İlk planlandığında cami, medrese, hamam, bedesten, dükkânlar ve evlerden oluşan bir külliye olarak tasarlanmış, daha sonraki devirlerde de hayır
sahiplerince etrafına şadırvanlar, muvakkithane,
müezzin ve muvakkit odaları, belediyenin muhte-
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sipleri için altında mahbesi ile birlikte ihtisap çardağı ve muallimhane gibi yapılar ilave edilmiştir.
Son yıllarda bu ilave yapılar ortadan kalkmış, hamamı da işlevini yitirmiş durumdadır. Cami, bedesten ve medrese etrafındaki dükkânlar asli vazifelerini yürütmektedir.
Cami mekânı 55 X 69 m. boyutlarında kareye yakın dikdörtgen plânda olup, 3795 m² lik bir alanı kaplar. Kuzeydeki taçkapı olmak üzere, doğu
ve batı cephelerinde üç tane kapısı vardır, bir ara
hünkâr mahfilinin bulunduğu güneydoğu köşesine bir tali kapı daha açılmışsa da muhdes olduğu gerekçesiyle sonradan kapatılmıştır. Doğu’daki
çarşı kapısı, batıdaki müftülük kapısı, kuzeydeki de
sahaflar kapısı olarak da bilinir. Büyük silmelerle
hafifletilen cephelere altta 26, üstte de 32 olmak
üzere 58 pencere açıldığı gibi, şadırvan kubbesinin üzeri açık bırakılarak caminin havalandırılması
ve ışık alması sağlanmıştır.
Yapıyı örten 11 m. çapındaki yirmi adet kubbeyi,
her bir kenarı 2.20 m. olan, on iki adet yığma, kare
payeler taşımaktadır. Bu ayakların her yüzünde celî
sülüs ve kûfî hatlarla esmâü’l-hüsnâdan örnekler
yazılmıştır. Mabedin içini adeta hat müzesine çeviren ayaklardaki ve duvarlardaki bu yazılar kûfî,
nesih, ta’lik, muhakkak, celî sülüs ve celî dîvânî
üslûbundadır. Toplam yüz doksan iki adet olduğu sayılan bu eserler Abdülfettah Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sami Efendi, Şefik Efendi
gibi meşhur hattatlara, tahrîr ve konturlar da Mücellid Mehmet Efendi’ye ait olmakla birlikte, Sultan 2. Mahmud’a ait olan bir levha da yer almaktadır. 16. Yüz yılda varlığı kesin olarak bilinen bu yazılar en son 1855 depreminden sonra tamir görmüş, bir kısmı sadece onarılmış, bir kısmı da silinip yeniden yazılmıştır. Bu yazılardan bir tanesi “Yâ
câmia’l-kebîr veya mecma’al-kibâr / Tûbâ li-men
yezûruke fi’l-leyli ve’n-nehâr – Ey Ulucami ya da
uluların camisi, gece ve gündüz seni ziyaret edenlere ne mutlu” şeklindedir, Ulucami’de on sekiz yıl
boyunca müezzinlik yapan ve tasavvuf âleminin
ileri gelenlerinden olan Mehmed Muhyiddin Üftade hazretleri tarafından söylenmiştir. Bursa Ulucamii için söylenen bir rivayet de bu yazının anlamını destekler mahiyettedir: İslâm âleminde ulu makamların birincisi Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i
Harâm, ikincisi Medine-i Münevvere’de Mescid-i
Nebevî, üçüncüsü Kudüs-i Şerif’de Mescid-i Aksâ,
İpekYoluMedeniyetleri
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dördüncüsü Şam’daki Emeviye Camii, beşincisi de
Bursa’da işbu Ulucami’dir.
Caminin kündekârî denilen tarzda, çivi veya bir
başka bağlayıcı kullanmadan, tamamen birbirine geçme parçalardan oluşan minberi bir sanat şaheseridir. Ustası Muhammed bin Abdülaziz
ed-Devâkî’dir. Tebriz yakınlarında bir kasaba olan
Devak’tan geldiği anlaşılan ustanın yaklaşık üç yılda bitirdiği tahmin edilen bu minberin kapısı üstündeki kitabesi “Mimmâ amile bi-resmi’s-Sultân
Bâyezîd bin Murad Hân bitârîh-i sene isneyni ve
semâne mâye” şeklindedir ve Hicrî 802 Milâdî
1399/1400 tarihini verir. Ceviz ağacından imal edilen minberin ilginç özelliklerinden biri, Kuran’ı Kerimdeki ayet sayısına tekabül eden 6666 adet parçadan oluşmasıdır ancak bundan daha da önemlisi, minberin mihraba bakan doğu yüzünde güneş
sisteminin yani güneş ile gezegenlerinin, batı yüzünde ise galaksi sisteminin tasvir edilmiş olmasıdır.
Camiye apayrı bir güzellik katan mihraptaki süslemeler, 1862 yılında Bursa’ya sürgün gelen Tevfik Paşa tarafından yapılmıştır. Mihrabı çevreleyen
dört frizden biri kûfi yazı kuşağı, biri stilize motif
kuşağı diğer ikisi de bitkisel süsleme kuşağı olarak
düzenlenmiştir. Mihrap nişinin iki köşesinde mermer şeklinde boyanmış sütunçe figürü ile bunların yanlarında köşe dolgusu olarak iri rûmî ve palmetlerden oluşan bir koltuk tasarımı vardır. Bursa
Yeşil Cami’nin taç kapısındaki mermer kabartmalarda yer alan bitkisel süslemelerden ilham alındığı bellidir. Bu iki koltuk süslemelerinin arasında
rûmîlerden oluşan büyük bir kandil motifi ve bu
motifin ortasındaki damla içinde de, sülüs yazı ile
müsennâ bir âyet yer almaktadır.
Yıldırım Bayezid Evkafı’nın mütevellisi Mustafa Efendi’nin, 1549 yılında, sekiz ağaç direk üzerine yaptırdığı gayet sade ve zarif bir müezzin
mahfiline çıkan merdivenin altındaki alınlıkta Şair
Rahîmî’ye ait ta’lik yazılı kıt’a, 1549 tarihlidir ve camide tarihi bilinen en eski yazıdır. 2009’da yapılan
onarımda bu kıt’a ile birlikte müezzin mahfiline çıkan merdivenin koltuğundaki, deri üzerine nakşedilmiş naturalist üsluptaki bitkisel süslemeler de
tamamen ortaya çıkarılmıştır. Müezzin mahfilinin
karşısında yer alan rokoko üsluptaki mermer vaaz
kürsüsü üzerinde, ta’lik yazı ile “Disem ma’nâda

arş-âsâ sezâdır / Ne ra’nâ kürsî-i dilkeş-edâdır”
şeklinde bir beyit ve 1231 (M.1814) tarihi vardır.
Ulucami’de bir tane de, mihrabın yanında ahşap
vaaz kürsüsü bulunmaktadır.
Caminin güney doğu köşesinde yer alan hünkâr
mahfili 1862 yılında, Sultan Abdülaziz tarafından
ahşaptan ve çok sade olarak yeniden yaptırılmıştır. Mahfilin alt bölümü ise eskiden beri kütüphane olarak kullanılmaktaydı. Daha sonra, 1786 yılında Münzevî Abdullah Efendi burada teşekküllü bir kütüphane kurmuş, kendi kitaplarını buraya bağışladığı gibi, Yenişehirli Hacı Osman Efendi
adında bir kişinin de kitaplarını alarak vakfetmiştir.
Minareleri iki tanedir, bugün yerinde olmayan
“Emere bi-imâreti hâzihi’l-minâreti es-Sultan
ibni’s-Sultan Bâyezîd Hân” şeklindeki kitabesinden, batıdakini Yıldırım’ın yaptırdığı belli olmakta ancak, doğudaki ikincisinin de ilk yapıda planlandığı halde yarım kaldığı, bir müddet böyle kullanılarak adına “Güdük Minare” denildiği ve daha
sonra Çelebi Mehmet ya da Yavuz Selim devrinde tamamlatıldığı söylenmektedir. Batı minaresi iki yollu olup hem içten hem de dıştan girilir,
dış kapısından hem kurşunluğa hem de şerefeye,
iç minaresinden ise sadece şerefeye çıkılır. Minarelerin kaideleri ve küpleri mermerden, yuvarlak
gövdeleri ise tuğladandır. Şerefelerin ikisi de altı
sıra stalâktit üzerine oturur, külahlar ahşap ve kurşun kaplı iken son yangından sonra taş olarak inşa
edilmişlerdir.
Bu boyutta bir binanın, tarihi süreç içinde pek çok
tamir geçirmesi de gayet doğaldır. 13 Cemaziyelevvel 899 (M. 19 Şubat 1494) tarihine ait bir vesikada, atebe-i ulyâdan gönderilen bir tahsîsattan,
sultan imâreti mütevellîsine on bin akçe teslim
edildiği belirtilerek, bu paranın ondan alınıp Ulucami mütevellîsine teslim edilmesi istenmektedir.
Bu tahsîsatın bir tamir ihtiyacı üzerine verildiği düşünülürse, yapı hakkındaki ilk tamir belgesi budur
fakat tamirde ne yapıldığı belli değildir.
1494, 1503, 1551, 1563, 1567, 1572, 1583, 1670,
1732, 1737, 1740, 1742 yıllarında birçok defa tamir edilen cami, altı yüz yıllık tarihinde en büyük
onarımını 1855 depreminden sonra geçirmiştir. Bu
ulu mabed, şehri yerle bir edip bütün eserleriyle
birlikte surlara da zarar veren bu depremden tek-

nik ve statik olarak çok zarar görmemekle birlikte bazı kubbelerinin yarıldığı ve bazılarının sıvalarının döküldüğü, asıl zararın ise duvarlarında ve
payelerindeki yazıların ve nakışların dökülmesinden dolayı mimari plastik boyutunda olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan keşiflerde ve yapılan harcamalarda en yüksek meblağın sıvaların, yazı ve kalem işlerinin yenilenmesi için harcandığı görülür.
Depremden hemen sonra yazışmalar başlamış ve
zarar gören yapıların içinde ilk önce ulu caminin
tamir edilmesi kararlaştırılmıştır (Belge 4). 1274
(1858) senesine kadar inşaat hızla ilerleyerek bütün kubbeleri onarılmış ve kalem işleri de yenilenmiş ve 907500 kuruş harcanarak 1862 yılında yeniden ibadete açılmıştır.
Orhan Bey’in yaptırdığı ilk bezzazistan / bedestenden sonra Yıldırım’ın bedesteni inşa edilmiştir
ve bu vazifesini halen devam ettirmektedir. Caminin kuzeyinde ve uzakta, çarşı aksına paralel olarak plânlanmıştır. 15 X 56,5 m. ebadındadır ve altı
tane kalın ayakla taşınan on dört kubbe ile örtülüdür. Her cephesinde birer tane olmak üzere
dört kapılı yapının içinde otuz iki, etrafında ise altmış sekiz dükkân olup, dışarıdakilerin on ikisi Orhan Gazi Vakfı’na, diğer toplam seksen sekiz adet
dükkân ise Yıldırım Vakfı’na aittir. Bu bedesten,
kendisinden sonra yapılan Edirne bedestenine de
örnek olmuştur.
Ulucami’nin batısında, caminin vakfından olan
Vâiziye Medresesi yer alır. 21 tane hücresi, 1 dershanesi ve müderris ve muîd odaları olduğu düşünülen dört bölümlü bir mekânı vardır, bu bölümün
üzerinde mahkeme kurulduğundan Mahkeme
Medresesi diye de bilinir. Etrafında 37 dükkânı vardır, bina, yangın ve depremden dolayı günümüze
kadar çok değişiklere uğramıştır. Ulucami’nin kuzey batısında hamamı vardır, Şengül Hamamı diye
meşhur olmuştur. Küçük ve tek hamamdır, soğukluk kısmından iki eyvanlı, dikdörtgen plânlı sıcaklık bölümüne geçilir. Burada iki tane halvet de vardır, kazan ve külhan ise hamamın batısındadır. 16.
yüz yılda günlük 16 ilâ 25 akçeye kiraya verilmekte
olan hamam, günümüzde Gümüşçüler Çarşısı’dır.
Ulucami’nin akarâtından olduğu ve günlük kırk
akçe kira getirdiği bilinen bir kahvehanenin, 16.
yüz yılın sonlarına kadar mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Bu kahvehane de ortadan kalkmıştır.
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Artık bu şehirler Türk-İslam şehirleridir. Bu
şehirlerin ortak bir planı vardır. Kaşgar’dan
Endülüs’e kadar kurulmuş Türk İslam şehirleri
aynada birbirlerinin aksi gibidir.
Türk-İslam şehirlerinin merkezinde camii,
medrese, bedesten, han, hamam çekirdeği
oluştururken ikinci çemberde konutlar yerini
alır. Konut çemberinde eğer o şehirde gayrimüslim var ise gayrimüslim konutları ayrı bir
bölgede yer alırlar. Üçüncü çemberde sebze,
meyve bahçeleri dördüncü çemberde hayvan
barınakları son çemberde ise uçsuz bucaksız
iklime göre üretilen tarlaları oluşturmaktadır.

Bursa Aksında
Türkiye Şehirleri
İbrahim TERZİOĞLU
Şehirleri insanlar oluşturur, insanlarda yaşadıkları şehirlere göre şekil alırlar.
Eğitimcilerimiz insanın yetişmesinde en
önemli faktörlerden birinin çevre olduğunu ısrarla ifade buyurmaktadırlar. Doğrudur
çevre-insan ilişkisi et-kemik misali birbiri ile iç
içedir.
Dünyamızda milyarlarca insan yaşamaktadır.
Birçok kültür ve bu kültürleri oluşturan yüzlerce din ve dil bu din ve dilin oluşturduğu
İpekYoluMedeniyetleri
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yüzlerce millet vardır. Her millette kendi kültür ve harsını oluştururken şehirlerini de bu
kültüre ve harsa göre kurmuşlardır.
Türk milletinin ilk şehir örneklerini Uzak ve
Orta Asya’da genel tabiriyle Türkistan hinterlandında görmekteyiz. Karahanlıların yüce İslam dinine geçmeleriyle Türk Milleti de akın
akın İslam dinine geçmiştir. Bu hızlı geçişle
birlikte kurmuş olduğu şehirlere İslam felsefe
ve kültürünü yansıtmaya başlamışlardır.

Çekirdeği oluşturan merkez binalar görkemli ve oldukça sanatkârane yapılırken etraftaki
konutlar kendine özgü bölge malzemesi ağırlıklı mimari formuyla birlikte daha sade mütevazı sanatsal ve insan ölçeğinde yapılardan
meydana gelmekteydiler. Dar sokaklardaki
eğimli arazilerdeki bu konutların birbirlerine
saygısını ayakta kalabilen örneklerde gördükçe hayrete düşüyoruz. Konutlar birbirlerinin
manzaralarına, güneşlerine dahi saygı duyarak hayat bulmuşlardır. Göynük, Beypazarı
gibi küçük kasabalarda dahi sanki çok usta
mimarların ve çevre mühendislerinin elinden
çıkmışçasına yapılmışlardır.
İnsan, her şey insan içindir felsefesi ve alt yapısı ile gelişen insan atmış olduğu her adımı
bu inanç doğrultusunda atarken kurmuş olduğu şehirleri de bu inanç ve felsefe doğrultusunda kurmuşlardır.
Bizim şehirlerimiz mutlu şehirlerdir. Bu mutluluğun kaynağı da şehirlerin insan ölçeğinde
kurulmuş olmasıdır. Mutlu şehirlerin yaşayanları da mutlu insanlardı.
Bu günümüze geldiğimizde stresli, mutsuz,
huzursuz insan topluluklarını görüyoruz. Çünkü Cumhuriyetle birlikte kurduğumuz mimari yapılanma ve şehirleşme insan ölçeğinden
çıkmış, toplu yaşamaktan zevk ve mutluluk

duyan insan modeli yerine, kalabalıklar içinde yalnız mutsuz insanları oluşturduk. Gelişen
dünya ile oluşan site tarzı konutlarda sabah
günaydın, akşam iyi akşamlar demeden girdiğimiz kapıdan sanki aynı çatı altında yaşamıyor gibi bayramda dahi birbirimizin kapısını
çalmadığımız, yan kapı komşumuzun adını
bilmediğimiz aç mıdır, tok mudur, bihaber
olduğumuz kitleler oluşturduk. “Komşusu
aç iken tok yatan bizden değildir” felsefesini
unuttuk.
Sözde modernleştik. Açıkçası insanlıktan çıktık. Dev gökdelenler, tarihi kentlerin dışında
her şeye rağmen hazmedebileceğimiz yapılanmalar olabilir. Eh ne yapalım dünya böyle
bizde dünyaya uymak zorundayız.
Fakat gözden uzak tuttuğumuz önemli bir
nokta var. Dünyanın özellikle kendimizin hemen her konuda referans aldığımız batı ülkelerinde en azından tarihi kentlerini çok iyi koruduklarını tarihe mal olmuş bir tek taşı bile
yerinden oynatmadıklarını gittiğimiz her ülkede görmekteyiz. II. Dünya Savaşı’nda Alman Nazileri tarafından şehirdeki mimari eserler tahrip olmasın diye Fransızlar Parisi
direnmeden Almanlara teslim etmediler mi?
Bizim ülkemizdeki şehirler batının şehirlerine
hiç benzemez. Çünkü bu topraklar dünyanın
en zengin medeniyetlerinin beşiği üzerinde
yükselmiştir. İpek Yolu üzerinde en fazla tali
kollara ayrılırken dünyanın tüm kültür ürünlerini üzerinde taşımış o ürünleri mimarilerinde
kullanmış ama kendi kimliğini, kişiliğini hep
koruya gelmiştir.
Orta-Asya’nın taşsız coğrafyasında kerpici
duvarda ahşabı taşıyıcı direkte kullanmış, bu
icadını Anadolu ya kadar taşımış, pişmiş topraktan oluşturduğu tuğlayı taşla birlikte kullanmıştır.
Doğu Türkistan Uygur Türklüğünün dünyada
ilk defa yaptığı iki katlı yapı tekniği ve şehirler
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ergonomik yapısını hiç bozmadan Anadolu’ya
ve Balkanlar’a kadar uzanmıştır.
Uludağ eteklerine kurulmuş olan Bursa’mıza
gelince insanın kafası bir başka karışıyor. Bu
şehir ki cihan devleti Osmanlının kuruluş başkentidir, altı Osmanlı Sultanı ve onlarca manevi mimarı, şairi, edibi bağrında barındırmaktadır. Bursa Uludağ’ın eteklerine kurulurken
bedenine en yakın noktasında şehri barındırır
uçsuz bucaksız uzanan eteklerindeki Bursa
ovası yeşilin bin bir tonuyla dokunmuş Bursa İpeği gibi görenin gözünü kamaştırıyordu.
Maalesef kamaştırıyordu diyorum. Çünkü o
ipekli kumaşın yerini renksiz donuk kaba aba
kumaşı almaktadır.
Bursa’nın Anadolu’nun diğer şehirlerinden
farklı bir yapısı vardır. Bir Konya, Diyarbakır
gibi değildir. Şehir bir çekirdek üzerinde dairesel gelişmemiş bir aks üzerinde Yıldırım,
Ulu Camii ve Hanlar merkezi, Muradiye Merkezli Uludağ’a paralel bir aks üzerinde birden
çok merkezler etrafında gelişmiştir. Şehir dağın yamacında birer mücevher gerdanlık gibi
düzülürken asla insan ölçeğinden çıkmamış
kamu binaları görkemle boy gösterirken sivil mimariler tabii dokuyla kaynaşmıştır. Asla
bugünkü gibi o güzel yeşil ovaya fütursuzca
yayılmamıştı.
Evliya Çelebinin Seyahatnamesindeki Bursa
tasvirini gözümüzün önüne getiriyorum.
“Eğer bu yapıların hepsinin yapılış tarzı ve
şekilleri hakkında bilgi versek, bambaşka bir
mutluluk kitabı ortaya çıkardı. Şehirde 176
Müslüman mahallesi, 7 Ermeni mahallesi 9
Rum mahallesi, 6 Yahudi mahallesi bir Kıpti
mahallesi ve Mudanya yolu üzerinde bir de
Miskinler mahallesi vardır.
Aşağı şehir düz bir yerde kurulmuştur. Kalenin
eteğindeki evler, imaretler ve Ulu Camii semtleri bir yerde kurulmuştur. Kuzey tarafında bir
saatlik mesafede bulunan Filadar Ovası’ndan
İpekYoluMedeniyetleri
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bu şehre bakıldığında, Keşiş Dağı’nın (Uludağ) eteklerinden güneşin parıltısı şehre düşer, gök renkli kurşunlar ile süslenmiş hanlarını, hamamlarını, mescitlerini, şehrin camilerini, kurşun örtülü kat kat çarşılarını görenler
seyretmeye doyamazlar. Filadar Ovası’ndan
şehrin görünüşü çok ihtişamlıdır. Gördüğüm
şehirlerin hiç birine benzemez. Üzerinde nur
dolaşan ruhaniyetli bir şehirdir.
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde anlattığı Bursa’yı 1001 Gece Masallarını rüya ve
cennet şehri Bağdat’a benzetmekte. Bu gün
Ankara’dan yani Filadar Ovasından şehre girerken gözlerimiz Uludağ’ın eteklerine birer
mücevher gibi dizilmiş ecdat yadigârı mimarlık abidelerini güneşin parıltıları altında gözlerimizi kamaştıracağını hayal bile etmeyelim.
Bu eserlerin en yüksek minaresinin âlemini
dahi göremezsiniz.
Sebep ne? Sebep bizleriz bütün şehirlerimizde olduğu gibi Bursa’mızı da rant, günü
kurtarma siyasetiyle ve günlük planlarla acımasızca katlettik. Filadar Ovası eski yeşil güzelliğini beton yığınlarına bıraktı. Ülkemizin
doğunun sınırdaşı Dadaşlar diyarı Erzurum’da
aynı durumda. Oda Palandöken’in eteklerinde aynı kaderi paylaşıyor. Bugünkü Erzurum
Ovası’nın özellikle havaalanı civarı belki de
Dünya’nın en eski kuş cennetini barındırıyordu .Kurutulan sazlık yüzlerce kuş türünü yok
etti. Erzurum Türkülerindeki kuşlar
“Erzurum’da bir kuş var,
Kanadında gümüş var”
O gümüş kanatlı kuşlar türkülerde kaldı.
Huma kuşu artık yükseklerden değil hiçbir
yerden seslenmiyor Erzurumlu yârine.
Birkaç batılı gezgin, bakın Bursa’mızı nasıl anlatıyor ve bugün bu Bursa’da bu anlatılanları
ne kadar görebiliyoruz, ya da Bursa’yı değil
de başka bir yerimi tasvir ediyorlardı.

“Kent, servi ağaçlarıyla dolu bir ovadan
yükselir. Bağlıklar, İncir ağaçları, karadutlar ve hemen her ağacın yanından her fidanın arasından bembeyaz şirin minareler yükselir. Bunların hemen üstünde ise
Uludağ, uçurumlarıyla bir abidedir sanki.
Anadolu’nun bu tanıdık göğünde, bu nefis
gün batışı altında yolumuza devam ederken, karadut ve servilerin renk senfonisini gökyüzünün bin bir rengini damıtırken,
kayalıklar solan ışıklar altında her dakika
başka bir pembeleşiyordu. Her şey bütünüyle şark, her şey bütünüyle büyüleyiciydi.”
George William.
1600’lü yıllardan iki yüz yıl sonra yani Evliya
Çelebi ile George William arasında iki yüzyıl
geçmiş fakat iki seyyah sanki seyahatlerini
birlikte yapmışçasına Bursa’yı aynı imgelerle
tasvir etmekteler.
“Hiç böyle güzel bir kentten geçmemiştim.
Sonsuz bir biçimde uzanan ovalar dev gibi
ağaçların eteklerine yayılmışlardı. Portekiz
hakkında yazdığım küçük eserimde, oradaki
yabani çiçeklerin güzelliğini anlatmıştım. Ancak burada Anadolu yabani çiçeklerinin onları da geçtiğini anladım. Güzel çiçek fidanları, tanımsız kokulu otlar, her renk çiçek açmış ağaçlar hep yolumuzun üzerinde sıralanmışlardı. Ortası altın sarısı benekli leylak rengi laden ağaçları, kokulu kozası ile kar
gibi beyaz kına ağaçları, yabani hatmi çiçeği,
Avrupa’dakiler kadar saydam ve çeşitli renkte çadır çiçeği, soluk pembe ve beyaz yapraklı ebegümeci çiçeği, gök mavisi renginde
ve kır papatyası büyüklüğünde firuze çiçeği
yolun yanındaki kayalıkların arasından fırlayan ve kötülükle savaşan iyilik gibi kayalıklarla çelişki içinde, olduğundan iki kat daha güzel gözüken arı kovanı çiçeği, her yaprağı sürekli olarak titrediğinden kaynanadili denilen
parlak sarı bir çiçek, mis gibi kokulu eflatun
renkli nişasta çiçeği, yabani güller, hanımeli ve
hepsinden üstün Avrupa’da yetiştirildiğinden
biraz küçük, ama soluk pembe rengini ve gü-

zelliğini olduğu gibi koruyan aşk çiçeği ve tanımadığımız daha bir çok çiçek kırları yolları
doldurmuşlardı.”
“Tanrı Bursa’yı sanki Türkler için
yaratmış”
Robert Walsh
Bursa’ya uzaktan bakarken o güzel şehir siluetinin izlerini dahi göremezken bugün şehrin
içinde gezerken tarihi o güzel mimarlık abidelerini beton yığınları arasında göremiyoruz
görmek bulmak için arar duruma geldik.
Bu güzel şehirlerin asli sorumluları şehirleri yöneten Şehrül-Emin dediğimiz Belediye
Başkanları’dır.
Zaten dokusu bin bir türlü yara almış bu nazlı şehirler; Kentsel Dönüşüm projeleri ile eskimiş dokuları yenilensin diye yapılan plan
değişiklikleriyle şehrin tam ortasında şehrin
her türlü dokusunu ezen yüksek gökdelenleri
hiçbir hesapla ve hiçbir insani duyguyla hoş
göremiyoruz. Hele bu şehir Osmanlı Devletinin kuruluş yeri olan Bursa ise daha bir dikkatle hareket etmeliyiz.
Bursa gerçeğinde eski Merinos Dokuma Fabrikası arazisi kentsel dönüşümle başarılı bir şekilde “Kültür Park” olurken, Başbakanlık Toplu
Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yine kentsel
dönüşüm projesi ile yükselen kitlesel binalar
Bursa’nın tarihi ve kent dokusunu boğarak
bu tarihi dokuyu korumak yerine bozulmasına tuz biber ekmektedir. TOKİ ülkemizde beş
yüz bine yaklaşan başarılı konut üretimiyle
Meridian projesindeki başarılarına itafen ard
arda ödüller alırken ileri ekonomilere sahip
diğer ülkelere bile örnek teşkil etmektedir.
Çağdaş mimari eserlerini gölgelenmemesi
kentsel dönüşü m projeleri hazırlanırken yüzyıllar sonrası bu projelerin sorgulanacağının
hesabı yapılarak tarihe saygı çerçevesinde
çizgiler kullanmak gerekir.
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yatırım” yapmayı prensip edinerek yeşil alanların arttırılması ve korunması amacıyla ilçenin
dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor.

ması ve gelecek nesillere daha sağlıklı ve yeşil
bir dünya bırakılması konusunda eğitimin ve
bilinçlendirme faaliyetlerinin öneminin farkında.

Osmangazi Belediyesi, ilçe sınırları içinde 1
milyon 139 bin 819 metrekarelik alan da kente
soluk aldıracak yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirmiş olup, çalışmalarına hızla devam ediyor.

Bu kapsamda farklı birçok kesimi projelere dahil eden Osmangazi Belediyesi, ağaç kesimini
engellemek ve yeşil alanları korumak amacıyla

BİR MİLYON FİDAN KAMPANYASI
“Yeniden Yeşil Bursa” hedefiyle yola çıkan Osmangazi Belediyesi, Bursa’daki en büyük sosyal sorumluluk projesi olan “Bir milyon fidan
kampanyası”na öncülük ediyor.

Bursa Osmangazi’de
Yeşil Alanlar
Mustafa DÜNDAR

OSMANGAZİ BELEDİYESİ “DAHA YEŞİL BİR
BURSA” İÇİN ÇALIŞIYOR
Bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı
Devleti’nin bir dönem başkentliğini yapmış
ve sahip olduğu eşsiz doğasıyla dillere dolanmış bir zenginliğin mirasçısı: Bursa’nın
can damarı Osmangazi.
Bursa’nın merkez ilçesi Osmangazi’de, var olan
zenginlikleri korumak ve yaşatmak amacıyla
Osmangazi Belediyesi Türkiye’nin en kapsamlı çevre projelerine imza atıyor. Örnek çalışmalarıyla Türkiye’de ilklere imza atan Osmangazi
Belediyesi, “Seçimlere değil, gelecek nesillere
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Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte yürütülen
dev fidan dikim kampanyasına toplumun farklı
kesimleri de dahil ediliyor. Böylece 7’den 70’e
herkeste çevre ve yeşil alan konusunda toplumsal bilinç oluşturulması, aynı zamanda bireysel katkılarla da çalışmanın başarıya ulaşması
hedefleniyor.
2010 yılının Mart ayında başlatılan “Bir milyon
fidan kampanyası” kapsamında ilk aşamada
119 bin fidan, 2010 yılı Kasım ayında 90 bin
fidan Bursa’ya ve doğaya kazandırıldı. Fidan
dikiminin hızla devam ettiği Osmangazi’de
son olarak Ovaakça-Selçukgazi Köyü, Avdancık Köyü, ve Soğukpınar Köyleri’nde 280 bin
fidan toprakla buluştu. Okulların, sivil toplum
kuruluşlarının ve vatandaşların bireysel katılımlarıyla Osmangazi Belediyesi fidan dikim
kampanyasını dalga dalga genişleterek sürdürmeyi amaçlıyor.
“YEŞİL DALGA HAREKETİ ”
Osmangazi Belediyesi, yeşil alanlarla ilgili ciddi
çalışmalar ve projeler yürütüyor. Bunların en
önemlilerinden biri de “Yeşil Dalga Hareketi ”
…
Genç, yaşlı demeden herkesi bu dev çevre
kampanyalarıyla bilinçlendirmeyi amaçlayan
Osmangazi Belediyesi yeşil alanların korun-

• İl İzci Kurulu İle Atık Pil Toplama
• “Plastik Poşete Hayır” kampanyası
• Geri Kazanım ve Çevre Bilinci Edindirme
• Elektronik Atık Toplama
• Köy Okulları Atık Pil Toplama
• Osmangazi’de Çevreye Gün Doğdu
• Eğiticilerin Eğitimi gibi projeleri hayata geçirdi.
Devam eden projeler;
• Her Muhtarlık Atık Toplama Merkezi Oluyor
• Bitkisel Atık Yağlar Lavaboya Değil Biyodizele
• Köy Okulları Atık Pil Toplama Projesi-2
• “Dede Torun Çevre İçin Elele”
• “İçeride de Dışarıda da Geri Dönüşüm” (Bu
proje ile mahkumlar yaptıkları çalışmayla 1 yılda 85 ağacı kesilmekten kurtardı.)
Ayrıca;
19 bin 127 ton evsel atık
19 bin 438 ton ambalaj atığı
64 bin 632 kg atık pil ve batarya
64 bin 545 kg atık yağ
24 bin 362 kg elektronik atık
24 bin 814 ton kaba atık ve moloz toplanarak
2 yılda 323 bin çam ağacı kesilmekten kurtarıldı.
Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde, 6 bin
778 adet elektronik atık ve geri dönüşüm konteynırı, bin 485 adet geri dönüşüm kutusu,
253 pil bidonu, 845 pil kutusu, 500 pil poşeti,
139 adet 50 lt’lik yağ bidonu ve 11 bin bez
torba dağıttı.
Ayrıca bilgilendirme çalışmaları kapsamında
eğitim kurumları, muhtarlıklar, sanayi siteleri,
sağlık kurumları, oteller, ev ve işyerlerinde 246
bin 196 kişiye ulaşılarak 157 okulda 39 bin 407
öğrenciye eğitim verildi.

27

İpekYoluMedeniyetleri

YEŞİL ALAN VE PARK DÜZENLEMELERİ
109 mahalle ve 27 köyde toplam 1 milyon
139 bin 819 metrekarelik alanda 500 park ve
çevre düzenlemesini hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, kentin dar ve kalabalık mahallelerinde vatandaşın rahatça kullanabileceği,
nefes alabileceği yeşil alan ve park yatırımlarına da öncelik veriyor.
CAMİ YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ
Evliyalar şehri olarak da anılan Bursa’da
Osmangazi Belediyesi manevi değerlere de
büyük önem veriyor. Yeşille buluşan cami
çevresi hem güzelleştiriliyor hem de manevi huzura katkı sağlıyor.
Son iki yılda;
• Timurtaşpaşa Camii çevre düzenlemesi
• Doğanevler Camii çevre düzenlemesi
• Şahabettin Paşa Camii çevre düzenlemesi
• İvazpaşa Camii şadırvan, çevre düzenlemesi
• Hoca Tabip Aynalı Camii çevre düzenlemesi
• Hamzabey Camii Bahçe düzenlemesi
• Akbıyık Camii çevre düzenlemesi
İpekYoluMedeniyetleri
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• Gülbahçe Yenidoğan Camii çevre düzenlemesi
• Panayır Mahallesi Parseller Camii çevre düzenlemesi
• Ertuğrul Bey Camii çevre düzenlemesi
• Hocahasan Camii tadilatı ve çevre düzenlemesi
• Hamitler Hamitdede Camii çevre düzenlemesi
• Ahmet Dai Camii çevre düzenlemesi projeleri
hayata geçirildi.
YEŞİL ALANLARIN BAKIMI
Bursa’ya yeni yeşil alanlar kazandırmak için
birçok çalışmayı eş zamanlı sürdüren Osmangazi Belediyesi, mevcut alanları korumak için
de gerekli tedbirleri alıyor. Belediye; park sahalarının temizlenmesi, çim ve çiçek, fidan ve çalıların sulanması, çimlerin biçilmesi, fidanların
çapalanması, sarılıcı ve örtücü bitki dikilmesi,
bitkisel toprağın serilmesi, çim ve çiçeklik sahaların tanzimi, mevsimlik çiçek dikimi, peyzaj
mimarı çalıştırılması gibi birçok faaliyeti Bursa
ve Osmangazi adına yürütüyor.

ŞehirlerveÇeşmeler
Yahya AKENGİN

Anadolu yaylalarının çoban çeşmeleri, zamanın
ve bakımsızlığın tahribatıyla körleşirler. Giderek
“ Kor pahar/ kör çeşme ” diye anılır olurlar. “ Kör
çeşmeye kadar… Kör çeşmeyi geçtikten sonra…
Kör çeşmede dinlenmek… “ ifadelerle durum
tespitleri yapılır. Faruk Nafiz Çamlıbel bunların
kaderini “ Çoban Çeşmesi “ şiiriyle edebiyatımıza nakşeder. “ Leyla gelin oldu Mecnun mezarda / Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda/
Ateşten kızaran bir gül arar da/ Gezer bağ29 “ İpekYoluMedeniyetleri
dan bağa çoban çeşmesi

Şehirde ise kör çeşmelerin gözü açılır. Onlar artık şehrin sırlarına ve macerasına ortak
olurlar. Çeşme başları, tesadüflerin tanış kıldığı insanlara dostluk başlangıcı yaptırabilirler.
Bunun yanı sıra “ kavilleşme “ yani buluşup
sözleşme mekânı da olabilirler. Bazen iyi bazen kötü niyetlerin örgütlenme adresi haline
de gelebilirler.
İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nın hem
süsü hem de sesi olan Sultanahmet Çeşmesi,
yeniçeri isyanlarına tanıklık eder. Adını taşıdığı Sultan’ın hayır dua beklentilerine cevap
verdiği gibi fitnelik fısıldaşmalarının da ortağı
haline gelebilir. Suyun sesine fesatlık dedikodularının da karışıyor olması, insanoğlunun
hayır ve şerle iç içeliğinin sudaki akistleri gibidir. Necip Fazıl’ın dediği gibi “ Oluklar çift,
birinden nur akar birinden kir…”
Çift oluklu hayatımızın mahşer yeri olan şehirlerin eski çeşmeleri silinip tarih sahnesinden
çekilmiş olsa da, hatıraları şehir adreslerine
karışarak, bizi izlerinden sürüklemeye devam
ederler. Adında çeşme sözü geçen sokak ve
mahallelerde çeşmenin kendisini arasanız da
bulamazsınız. Ancak bu arayış tarihten su seslerinin sızdığı bir sayfayı aralayabilir. İşte o zaman bir daha anlarız ki şehirlerin kimliğinde
çeşmelerin akıp giden bir yeri hep vardır.
“ Beş Şehir “ yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar,
Bursa’yı anlatırken Evliya Çelebi’ye uğrar ve
O’nun “Velhasıl Bursa sudan ibarettir “ sözünü
nakleder. Evliya Çelebi böyle bir sonuca varmadan önce Bursa çeşmelerini uzun uzadıya
anlatmıştır. Tanpınar sözünü şöyle sürdürür:
“ Canım Evliya! Sade bu iki cümlen için benim hafızamda adın Bursa ile birleşiyor. Sen
Bursa’nın şiirini tadanların başında gelirsin
ve bir gün senin ruhunu şâd etmek istersek
Bursa çeşmelerinden birine senin adını veririz
ve sen onun ağzından bu güzel şehrin zaman
içinde geçirdiği macerayı bize bir su damlası
kadar saf ruhunla nakledersin. “
İpekYoluMedeniyetleri
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Tanpınar’ın sözkonusu eserinin yazılmasının
üzerinden altmış yılı aşkın bir zaman geçti.
Bursa’da, Evliya Çelebinin adını taşıyan bir
çeşme var mıdır, bilemiyorum. Eğer yoksa “
Bursa’da Zaman “ şairinin bir vasiyeti sayılarak
yerine getirilmelidir. “ Evliya Çelebi Çeşmesi
“nin uygun bir yerine de O’nun Bursa çeşmeleriyle ilgili satırlar nakşedilmelidir.
Hazreti Hüseyin ve yakınlarına Kerbela’da susuzluk işkencesi yapılması olayı, edebiyattaki su temasına farklı renkler ve kimlikler kazandırmıştır. Sanırım Fuzûlî’nin “ Su Kasidesi
“ndeki ruhani özlemlerde de bunun payı olsa
gerek. Ferhat ile Şirin hikâyesindeki, şehri bir
çeşmeye kavuşturursa kendisinin de yâre kavuşacağı ümidiyle dağları delmeye kalkışan
Ferhat’ın kaderini de su tayin edecektir. Bilmiyorum acaba Amasya ilimizde Ferhat ile
Şirin’in adını taşıyan çeşme var mıdır? Eğer
yoksa yapılmalıdır.
Bazı çeşmelerin sularının ayrıca şifa kaynağı
olduğu söylenegelir. Su sesiyle bazı hastalıkların tedavi edildiği de bizim kültür tarihimizde
bilinen bir husustur. Ne var ki modern hayatta
şehirlerimizin su ihtiyacını karşılayan barajların şifa dağıttığına dair henüz bir kanaat oluşmuş görünmüyor. Evlerdeki musluklardan
akan sulardan çok emin olmayan şehirler halkı, içme suyu ihtiyacını damacanalar aracılığı
ile karşılıyor. Bundan şöyle bir sonuca varmak
mümkündür: Su meselesi, şehir mimarlarının
sıralamadaki ilklerinden biri olmamaktadır.
Hatırlamak gerekir ki Mimar Sinan öncelikle
bir su mimarıydı.
Biz de vaktiyle kaleme aldığımız bir şiirimizde
kadim şehirlerin çeşmelerine olan özlemi dile
getirmiştik. Bu vesileyle o şiiri buraya alma
gereğini hissediyorum.

İSİMSİZ HASRETLER

BURSA’DA TARİH
Nevzat Yalçıntaş’a

Öte yakasında türküler unuttuğum ırmak,
Hasretin sularından daha derin…
Uçurulmuş köprübaşlarından baktım;
Turna seslerinde bir şafak,
Bir yunus ilahisiyle uyandığım…
Dağ çiçeklerinde gülüşü vardı hüznün
Onu anlatacaktım dostun bağına;
Dediler, devri geçti mahzun gülüşün…
Öte yakasında sevdalar unuttuğum ırmak
Kuralım mı köprüleri, bir düşün…
İsimsiz hasretler büyüdü içimizde,
Andı ıssız bağların ezgisini birden
Bir gül gibi kaldırımlara düşen bahtımız…
Dalgın adımlarla nadas ettiğim şehirden,
Bu müjde koparacak bu poyraz,
Çiçekler tövbelere açılırken…
Ceylanların ürkmediği bulvarlar düşünüyorum
Nakış derliyorum çarşılara minyatürlerden
Zamanın virane bir köşesinden sıyrılarak,
Sularından öpüyorum çeşmelerin…

Bursa Şehrengizi Toplantısında Prof. Dr. Nevzat
Yalçıntaş Hocamız şahsımızı göstererek “Yahya
Akengin kardeşimiz neden şimdiye kadar bir
Bursa şiiri yazmadınız, sizden bir Bursa şiiri
bekliyoruz” diyerek taşlamada bulundular. Bizlerde atılan taşın yerini bulabilmesi için bu şiiri kaleme aldım ve siz değerli okuyucularımla paylaşıyorum. Hocama da hürmetlerimi sunuyorum.

Çeşmeleri kadar hikâyeleri var,
Göçmen bulutları taç yapan şehrin
Oynar durur talihiyle rüzgârlar,
Tutunup rüyasına bir ulu şeyhin,
Salınır dörtbir yana diyar diyar
Nazla akan Nilüfer deresinden,
Akınlara ayarlı Tuna’ya doğru,
Gidip gidip gelen sedasından,
Ezildikçe ezilir civarın tekfuru
Bir velvele düşer ki Bizans’a,
Turkuvaz kubbelerle meydan okur,
Orhan’ı bağrına basan Bursa,
Uludağ’dan yedi iklime ezan okur
Ve birgün birden bir yıldırım hüznüyle,
Tökezler bahtı Çubuk Ovası’nda
Ne ağır kardeş kahrıdır böyle,
Solunur hâlâ türbelerin havasında
Çelebi bir silkinişle gelir kendine,
Aldırmaz kozaları yabanın tezgâhına,
Edirne kundağında müjdeli şehzadesine,
Fetih kaftanları ören bu kutlu ana
Bitmez lâkin cihanda feleğin oyunları,
Hele Bursa gibi soylu bir dilberin,
Sinsice bilenir ezelden düşmanları,
Gün olur tekme indirirler kabrine alperenlerin
İstiklal Şairi’nin yasını tuttuğu şehir,
Şanlı devirlerini bülbüllerin unuttuğu şehir,
Kocatepe’den koca bir hücumla doğrulur,
Ankara rüzgârıyla yoğrulur yeniden,
Kumaşı bütün yurda bayramlık olur
Yahya AKENGİN
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lunu bulup oraya yerleşmek ulaşılacak büyük
menzildir.
Şehir ile kırsal yerleşimlerinde fazla kalite farkı olmayan batıda pek böyle kabul edilmez.
Arz edilen bu durum, mensubu olduğumuz
şark cihetine mahsus bir durumdur.
Bir gün bu menzile ulaşılır. Er veya geç ulaşılır. Ve köyden yüklenen vasıta, şehre nerede
değdiyse yükünü oraya yıkar. Orada , giderek
bir Aladağlar mahallesi teşekkül eder. Aladağ
orada, yani farklı bir alanda aynen canlanır.
Yıllarca burası bu şekliyle devam eder. Bilhassa devam ettirilir. Bu bir marifet olarak, bir yiğitlik, bir meziyet olarak sunulur.

Şehirler, Medeniyetler
Şehrengizler
Dr. Kamil UĞURLU

Medeniyetler şehirlerde teşekkül etmiştir. Ve
hak ve hukuk anlayışları şehirde vardır. Ahlakçılar ve dinlerin telkinleri şehirleri, daha
çok şehirleri ve şehirlileri hedefler. Hedef kitle
şehirlerdir. Bilgi şehirde üretilir ve burada sisteme bağlanır. Bizim köydeki berber Nazmi,
nalbantlık yapar, semeri tamir eder, diş çeker,
kan alır, şişe çeker, kulunç tutar , ilaç yapar,
her işi yapar, kendi söküğünü diker. Burada
bir sistem yoktur.
Ve hayırlar, ve şerler hep bu şehir denilen
ocakta pişirilerek servis edilir dünyaya. Dışardan seyredenler için şehir, bir çok nimet
sunan, buna rağmen insanı fazla yormayan
bir yerdir. Ne pahasına olursa olsun bir yo-

İpekYoluMedeniyetleri

32

Bu hâdise, eski tabirle “ nevzuhur” bir hadisedir. Yani sanayi devriminin dünyada konuşulduğu günlere denk gelen , bizdeki gelişmedir. Kâdim bir hareket değildir. Çünkü Osmanlı kültürü bir şehir kültürüydü. Belki sesi
gür çıkmayan, yani sindirilmiş, özümsenmiş
bir kültürdü. Nüfusun batıda yüzde 25-30 u,
bizde 15-20 si şehirde yaşıyordu.
Şehrengizler veya şehir tarihleri; eskiyi arayışlar olarak, Frenkçe tabiriyle “nostaljik”, duygusal ve kaybolan değerlere yakılan ağıtlar
olarak kabul edilmemelidir.
Devletlerin hayatlarında elli yıllar, yetmiş yıllar uzun zamanlar değildir. Hatta kısa zamanlardır. Genç Cumhuriyetimizin ilk yıllarına kadar süregelen şehir ve yerleşim anlayışlarımız vardı, bize hastı. Çevreyle insanı buluşturan, birleştiren, varlığa saygılı, tabiata duyarlı, yarışmayan, kıskanmayan, horlamayan, ezmeyen bir anlayıştı. Her şey tabii idi. Tabiat,
mâbedinden en mütevâzı evine kadar her şeyin içine sinmişti.
Rahmetli Ahmet Hamdi TANPINAR’IN anlattığı- sözgelimi- cami, “Allah’ın yarattığı
bâkir tabiatın insan yapısı çevredeki uzantısıdır ve bu bekârette, uhrevi bir mükemmellik yankılanıp durur. Bir unsur, insan ölçeğinde bir canlıdır. Bütün yeryüzünü mes-

cit kabul eden bir anlayışa göre zaten orası,
biraz daha düzenlenmiş, fakat asla tabiattan
ve insandan koparılamamış bir mekândır.
Ama zaman değişti ve kabuller değişti. Rahmetli Mithat ENÇ’in göçmesinden bu yana
çok olmadı. Onun gözleyerek anlattığı Antep
ile bugünün Antep’i başka başka diyarlardır.
Bugün, adını “Şehrengiz” koyan bazı çalışmalar, aslında bilinen şehrengiz kalıbına oturmayan kitaplardır. 16. yy. dan itibaren bizde
fazlaca da iltifat edilmeyen ve bazı şehirler
için yazılan övücü mesnevilere bu adın verilmesi adet olmuş. Daha sonra herhalde kelimenin musikisi hoşa gitmiş olmalı ki, fakir
dahil bir çok kişi, şehir adına tuttukları notları,
adına Şehrengiz dedikleri kitaplarda toplamaya başladılar.
Şehir üzerine yazmak, galiba,(Allah’u âlem,)
sanıldığı gibi kolay bir yazım çeşidi olmamalı. Yazılan eğer bir turistik değerlendirme ise
ona sözümüz yoktur. Günübirliğine ve anlık
değerlendirmelerle şehir yazısı yazılabilir. Bazen ilginç durumlar da ortaya çıkabilir. Ama
bunlar,herhalde, şehri anlatmaz. Rahmetli
cerrah Tarık Minkari, arkası arkasına seyahat
ve şehir notlarını yayınlardı, yakın geçmişte. O
kadar çoktu, o kadar çok basıldı ki, her kitabın
kapağını başka bir renge boyatırdı, onları bir
sepetin içinde gelen ziyaretçilerine şeker niyetine ikram ederdi. Bunlar fotoğraf kitaplardır. Sözle tespit edilen fotoğraflar, sözü edenin marifetine göre bazen makineden daha
ilginç, renkli, hatta akılda kalıcı olabilirler. Ama
bunlar şehir kitabı değildir.
Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Falih Rıfkı şehir kitapları yazdılar. Falih Rıfkı’nın
Zeytindağı dışındaki yazarlar, yine özgün şehir kitabı ölçülerinin dışında eserler verdiler.
Ahmet Hamdi Tanpınar merhum bu konunun şartlarını ve klasik çizgilerini belirleyen
bir kitap yazdı ve bu işin nasıl yapılması gerektiğini talim etti. Şehrin nasıl okunacağını,
okunması gerektiğini gösterdi.
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“Gerçekten şehir canlıdır. Bir organizmadır.

Ondan önce, bazen onunla aynı devir ve dönemlerde meselâ, Abdülhak Şinasi, Yahya Kemal, ve özellikle Sâmiha Ayverdi
İstanbul’u yazdılar.Harika yazdılar. Ama özellikle İstanbul’u yazdılar. Merhume Ayverdi’nin
İstanbul’unu keşfetmenizi hararetle tavsiye
ederiz. Yolundan, sokağından, habersizce
gelip-geçtiğimiz İstanbul’un nasıl bir sırlar
hazinesi olduğunu, nasıl üç değil, dört değil,
beş değil, sonsuz boyutlara sahip olduğunu
görüp, şaşmayacaksınız, dehşete kapılacaksınız. Bir konaktan yola çıkarak, ( İbrahim Efendi Konağı ) bir kahve ikramını bunca estetik
ve insani ölçülere bağlayıp şehri ve kültürünü
bu mertebede anlatabilmek, herhalde değme
ustanın harcı değildir.
Küplüce deki Köşkten, İstanbul Gecelerine,
“ Akşam vakti güneş, batmaya yaklaşıp
da altın parmaklarını bulutların saçlarına
soktu mu, Süleymaniye âbidesi de, bütün
gün, içinde kavrulduğu ateşten elbisesini
çıkarıp akşamın mor ve yumuşak kaftanını
giyer. Bu saatlerde onun muhteşem vücudu o kadar heybetlidir ki, aşkı ile alâkası
olmayan, her şeye yabancılık duyan bir
sevdalı edâsıyla dünyadan el-ayak çekip
mânâlı bir sükuna gömülür.
İstanbul’un bağrından fışkırmış, bu toprağın, bu suyun, bu havanın ve ölçüsüz
bir dehâ ve zevkin infilâkı olan bu dilsiz
şark sultanı, yere gömülüşünün üstünden
asırlar geçtikten sonra bile boy atmakta
devâm eden, biraz daha köpüren ve yeni
yeni gelişmeler gösteren bir tohummuş
gibi, kocamayan dâvâsını dilsiz dili ile gözlerimizin önüne serer.
Akşam ezanını Tiryaki Çarşısı’nın kahvelerinde bekleyerek birbirleriyle yârenlik eden
küme küme, sınıf sınıf halk, onun kurşundan bir deriye bürünmüş kubbesi altına
koşmak için, lâfzı ile mânâmıza, musikisi
ile maddemize seslenen dâvetçinin çağırışını bekler…” Sâmiha Ayverdi, (nur içinde
dinlensin,) Hz. Süleymaniye’yi böyle anlatıyor
İpekYoluMedeniyetleri
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İçinde yaşayanlarla devamlı alış-veriştedir.
Bazen nazlanır, kızar, küser, darılır. Bazen olmadık işler açar insanların başına. Bazen de
sevindirir. Bir köşe başında insanı sevinçlere boğan erguvan rengi çiçeklerini takınmış
akasya ağacı olur, çıkar.
İnsanı
ağaca
benzetirler.
Gündelik
telâşelerden arındırırsanız, doğrudur. Köküyle
bir toprağa bağlıdır, ondan beslenir. Yapraklarını oradan gelen canla yeşil tutar, güneşe
el sallar, yücelere tırmanır. Dallarının arasında
dolaşan fırtınaya, o candan aldığı güçle direnir. Bir yerde doğan insanoğlu, sonra, nereden estiği belirsiz bir rüzgârın önüne düşer
ve akla gelmedik dünyalara varıp, çadır kurar.
Sonra başka bir rüzgâr, başka bir memleket.
Nefes alınan sürece devam eder-gider bu durum. Her varılan yerde oranın ikliminden nasiplenir. Bazen iyi, bazen kötü.
İstanbul Gecelerinde. İstanbul veya bir şehir
böyle anlatılmalı. Şehir kitabının farklı bir boyutu olmalı.
İnsanın yaşamadığı bir boyutu yazması, yazabilmesi mümkün değildir. Mümkündür, ama
o yazı kimseyi doyurmaz, inandırıcı olmaz.
Hissedilmeyen mekân yazılabilmez. Eniniboyunu, yüksekliğini anlatarak, tarif ederek,
rivâyet aktararak bir mekânı, bölgeyi, coğrafyayı anlatmak gerçekten mümkün değildir.
Hz. Yunus Emre, vücudunu ve hele gönlünü
şehre benzetir ve ne güzel şeyler söyler. Hz.
Yunus Emre şiiri söyler, yazmaz. Hz. Yunus
âşığın vücudunu Lâ mekan şehrine benzetirken, onun gönlüne bir hubbul’vatan düşürür.
O gönül ki bir zamanlar endişe şehrinden dışarıda bir yüce makamda idi, varlığı hep o
ilde idi. Şimdi “Mülki’ fenâdan geçip, Dost
iline uçmak istediğini, bu vücut şehrinde
buçuk-pulluk assı olmadığını, ancak vücut
şehrine bir dem giresi ve içindeki Sultan’ın
yüzünü bir kez göresi geldiğini, sonra gö-

nül şehrine girdiğini, çünkü Dost’un, vaktiyle vücut şehrine hoş bir nazar bıraktığını, ancak aşkın şehrine ulaşmak için üç yüz
deniz geçmek gerektiğini, vücut şehrinde
ruhun Hûma kuşu olduğunu” dile getirir.
Yunus’un gönlü şehir ise “ bu şarda hayallerin sınırı yoktur. Ve bu hayallere aldananlar, şehrin girişinde otlayan davardan
farksızdır. Ah o hayaller. Ki türlü türlü halleri vardır, gafilleri aldatır. Bu şârın, evvel
tadının şekere benzediğini, dolayısıyla, bu
dünyanın meselinin bir ulu şârâ, bizim ömrümüzün de bir tez pazara pek benzediğini, her kim bu bu şârâ geldiyse, bir lâhza
kanar kılıp, geri dönüp gitmesinin gelmez
sefere benzediğini” anlatır ve sırlı şehrin
içinde gezdirir bu şehre yatkın olanları, yani
gönlünün kapısı açık olanları.
İnsanın yaşadığı çevre ile bire bir ilişkili olduğunu, onunla sâdece fiziki bir temas içinde
değil, aynı zamanda gönül olarak da, kimya
olarak da bir alış-veriş içinde olduğunu kabul
edenlerdeniz.

Fakat köküyle ilişkisini kesemez. Bu onun
elinde değildir. Onunla kurduğu ilişki her şeyden farklıdır. Aşk gibi bir şeydir bu. Nereye
giderse gitsin, bu ilişki onu bırakmaz. Mimarlık ile mimari çevre ile, şehir ile insanoğlunun
alış-verişi bu minval üzeredir. Belki orada geçen günlerin hepsi lanetle anılacak şeyler değildir. İçinde yokluklar, yoksulluklar, gidenler,
gidip de dönmeyenler olan günlerdir. Ama
bunlar o günlerin hasretini, insanın içini bir
tuhaf kılan hasretini ortadan kaldıramaz.
Şehirle ilgili yazanlar, Allah’u âlem o şehrin fotoğrafını çekmek için yola çıkmazlar. Bu
kolay bir iştir. Ama yaşadıkları ve bir parçası
oldukları şehrin bir sokağında veya bir köşe
başında, bir parçalarına, bir dost hâtıraya rastlayınca, kendi ihtiyaçları dışında onun peşini
sürmeye kalkıyorlar. Öndeki kaçtıkça onlar takip ediyorlar. Bu umutsuz kovalamacanın bir
yerinde yorulup, geriye bakınca ardında , gölge değerinde bir iz kaldığını görüyorlar. Onu
topluyor, bir karton kapak içine harman edip,
adına bazen, işte “Şehrengiz” falan gibi bir ad
nispet edip ortaya çıkıyorlar.
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Kırkdilim Geçidi’nde
Görev Teslim Töreni
M. Cahit TURHAN
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61. T.C. Hükümeti yeni kabinesinin
belirlenmesi ardından Ulaştırma Bakanı
Sayın Binali Yıldırım ile Eski Bakan Habib
Soluk arasındaki devir teslim töreni,
Cumhuriyet tarihinde bir ilke tanıklık etti.
Sayın Bakanlar görev değişimini bakanlık
makamında değil, alışılmışın dışında
Türkiye’nin en zorlu Karayolu şantiyelerinden
biri olan Kırkdilim Geçidi’nde düzenlenen bir
törenle gerçekleştirdiler...

GENEL BİLGİ
Kırkdilim Geçişi; buraya yapılabileceğin
en iyisi geçmişte yapılmış artık yapılabilecek bir şey kalmamıştır diye düşünülen
sarp kayalıkların ve vadinin olduğu yer.
Kırkdilim Geçişi Çorum- Laçin-Osmancık
yolu üzerinde bulunmakta olup, coğrafi yapısı gereği çok fazla müdahale edilmemiş ancak düşük standartlı bir yolla ulaşım sağlanabilmiş kesimdir. Mevcut
yol gerek standardının çok düşük olması
ve taş düşmeleri nedeniyle bütün yıl boyuncu riskli olmakta özellikle kış aylarında
geçilmez bir hal almaktaydı.
Bu yol Sinop’tan başlayıp Boyabat, Kargı,
Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde
üzerinden Akdenize ulaşan Kuzey-Güney

aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Uzun süren proje çalışmaları sonucunda birçok alternatif ortaya konulmuştur.
Ulaştırma
Bakanımız
Sayın
Binali
YILDIRIM’ın Temmuz 2008’de yolu incelemesi sonucu proje netleştirilmiş Sayın Bakanımızın talimatı gereği ihale süreci başlatılmıştır. 17 Şubat 2009’da yapım ihalesi yapılarak 25 Mayıs 2009’da çalışmalara başlanılmıştır. BSK ihalesi ise 11 Kasım
2010 tarihinde yapılarak 10 Ocak 2011
tarihinde çalışmalara başlanılmıştır.
Proje kapsamındaki 10,2 Km’lik kesimde en yükseği 205 m ve 13 palyeli olan
yarma olmak üzere yüksek yarmalar bulunmaktadır. Özellikle 205 m yüksekliğindeki yarma kesiminde işe başlayabil37
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mek için bir ekskavatör yaklaşık 3,5 aylık
sürede şev üstüne çıkabilmiştir. Bu şekilde çalışmalara başlanan işte 3.737.000 m3
kazı, 300.000 m3 dolgu, 6.251 m3 beton,
160.070 ton alttemel-temel ve 61.670 ton
BSK işi yapılmıştır.
Yapılan bu imalatlar sayesinde yolun 7
Km’lik kesimi tırmanma şeritli (14 m-üç
şerit), geri kalan kesim ise 2 şeritli birinci
sınıf yol olarak teşkil edilmiştir. Geometrik
standart iyileştirilerek ulaşım konforu ve
güvenliği sağlanmıştır.
PROJENİN AMACI ve FAYDALARI
Sinop’tan başlayıp, Çorum, Yozgat’tan geçen Kuzey-Güney aksının önemli bir parçası olan Kırkdilim Geçişi aynı zamanda Çorum ilini Kuzey TEKTEK güzergahına bağlamakta ve 76 Km daha kısa mesafeden İstanbul’a ve diğer batı şehirlerine
ulaşmaktadır. Bu yol Çorum ilini alternatif güzergah olarak Karadeniz’e, Sinop ilini ise güneye bağlamaktadır.
İpekYoluMedeniyetleri
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Kuzey-Güney aksının önemli başka
kesimi’de Dranaz tünelenin bulunduğu
Sinop-Boyabat arası 14 Şubat 2009 tarihinde Sayın Başbakanımız tarafından açılmıştır. Bu yolun devamı olan SaraydüzüKargı arası da Ağustos 2011’de trafiğe
açılacaktır.
Kırkdilim Geçişinin bitmesi ile trafik çok
ciddi oranda artacak, akaryakıt ve bakım
işletme giderlerinden önemli miktarlarda tasarruf sağlanacaktır. Bununla birlikte emniyetli, konforlu bir trafik seyri sağlanacaktır.
ANA İŞ KALEMLERİ
Kazı				
Dolgu				

: 3.737.000 m3
: 300.000 m3

Beton İmalatları		
Alttemel+Temel		
Bitümlü Sıcak Karışım
Taş Duvar			

:
6.251 m3
: 160.070 ton
: 61.670 ton
: 16.350 m3

PROJE BİLGİLERİ
Projenin Adı			
Projenin Standardı		
Yüklenici			
Proje Bedeli			

: Çorum-Osmancık Yolu (Kırkdilim Geçişi)
: 7 Km Tırmanma Şeritli Yol (14 Km) 3,2 Km 1A (12 m )
: Alemdaroğulları İnş. Mertim+ Erk İnş.(BSK İşleri)
: 30,6 Milyon TL

Yollar Türk Milli Komitesi Yönetim
Kurulu Başkanı ve T.C. Karayolları Genel
Müdürü Sayın M. Cahit Turhan 2010
yılı Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik
Kurultayı’nda 28 ülkenin delegasyonu
huzurunda Türk Dünyası İpek Yolu
Özel Ödülüne layık görülmüştür. Sayın
M. Cahit Turhan halen Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin
Onursal Başkanlığını ve Yönetim Kurulu
Üyeliğini sürdürmektedir. Onursal
Başkanımız Sayın Cahit Turhan’a
çalışmalarında üstün başarılar dileriz.
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varlığın ve kimliğin göstergesi ola gelmişlerdir. Osmanlı mezar taşları, mezar sahiplerinin
dünyadaki mesleğinden, cinsiyetine kadar tanınmasını mümkün kılacak işaretler taşımaktadır. İnsanlar, belki de dünyada yaşanılan şaşalı ve debdebeli hayatın ölümden sonra da
görülmesi amacıyla aynı debdebe içerisinde
mezarlar inşa etmişlerdir. Bu şaşalı mezarların
oluşturduğu mezarlıklar, şehir yerleşiminde
sessiz, fakat varlığı, taşları ve kitabelerinde
yer alan ibretli sözleri ile ikinci şehirleri oluşturmuştur. “İkinci Şehir” tabiri, Sayın Dr. İlyas
DEMİRCİ’nin bu isimle sunulan ve etkilendiği
bir tebliğden bahsetmesi üzerine, bu yazının
da yazılmasına vesile olan bir tabirdir. Kendisine mezarlıkların gerçek anlamda şehir olarak var olduğunu, sessizler ile yaşayanların bir
arada, hem de bir milyondan fazla nüfusun
yaşadığı söylenilen Kahire Memluklu Mezarlığında oluşan Mezar Şehir’den bahsettim. Bu
yazı da bu vesile ile kaleme alındı.

Kahire Mezar Şehirinde
Ölülerle Diriler Birarada
Dr. Mustafa BAŞ
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Kur’an Mülk Suresinin ikinci ayetinde, ölüm
ve hayatın bu alemde bir imtihan aracı olduğunu bize öğütlerken, dünya ile ahiret arasındaki dengenin korunması için de en önemli
ip ucunu vermektedir. Bu dünya hayatının
geçici tarafını tamamlayarak, ebedi hayata
adım atanların ilk durak yerleridir mezarlıklar.
Mezarlıklar bizim medeniyetimizde hayatın
uzağında ücra sayılabilecek yerleşimden çok
uzak bölgelere değil, daima göz önünde olan
yerlere yapılmıştır. Cami hazireleri, bazen mahallenin en güzel yeri, köyün en yüksek tepesi
türbe ve mezarlık alanı olarak tahsis edilmiştir. Bu uygulama ile insanlar ölüleri ile birlikte
yaşamış, Hz. Peygamberin hadisinde beyan

ettiği üzere ağızların tadını kaçıran ölümü
hatırlayarak kendilerine çeki düzen vermenin gayretinde olmuşlardır. Gelip geçerken
gördükleri ve Fatiha ile yad ettikleri bu sessiz
şehrin sakinleri, hep hayatın fâniliğini, geçiciliğini hatırlayarak, kalıcı güzelliklere yönelmeye vesile olmuştur. Necip Fazıl Kısakürek
Karacaahmet şiirinde bu olguyu çok güzel
vurgulamaktadır.

İki yıl gibi bir süre eğitim amacıyla yaşadığım
Kahire’de, beni en çok etkileyen şeylerden
biri olmuştur Mezar Şehir. Çocukluğumuzda
yanından geçerken bildiğimiz bütün sureleri
okuduğumuz, özellikle gece kıpırdayan yapraktan bile nem kaptığımız ve kaçarak uzak-

Deryada sonsuzluğu fikretmeye ne zahmet !
Al sana derya gibi sonsuz Karacaahmet !
Göbeğinde yalancı şehrin, sahici belde;
Ona sor, gidenlerden kalan şey neymiş elde ?
Mezar, mezar, zıtların kenetlendiği nokta;
Mezar, mezar, varlığa yol veren geçit, yokta...
Onda sırların sırrı: Bulmak için kaybetmek.
Parmakların saydığı ne varsa hep tüketmek.
Mezarlıklar süslenmesi, tezyinatı mezar taşları ve yapıları ile aynı zamanda dünyadaki
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Günümüzde de tarihi mezarlıklar dışında aile
mezarlıkları, aynı amaç için kullanılmakta, bu
mezarlıklarla ilgilenen insanlar burayı yerleşim merkezi olarak kullanmaktadırlar. Mezar
Şehir, Mısır’ı ziyarete gelen gazetecilerin en
çok gezdiği, kendilerine bir çok malzeme bulduğu mekanlardan da biridir. Bir gazetecinin
yapmış olduğu görüşmelerde buranın sakinlerinden Osman Muhammed, evinin içinde
mezar olmadığını, aslen Port Said kökenli
olduğunu, haber yapıldığı tarihten 5 yıl önce
buraya gelerek yerleştiğini dile getirmektedir.
Bahçesinde mezar bulunan tek odalı bir yerde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Halime ise,
burada yaşamanın normal olduğunu, hiçbir
korkusunun bulunmadığını, 6 yaşındaki oğlu
Sadi ise korkmadan bahçede oynayabildiğini
ifade etmektedir.

laştığımız mezarlıklarda, lahit ile yatağı yan
yana olan, lahdin üzerini masa gibi kullanan
insanları, mezarlar arasında top oynayan, koşuşturan çocukları görmek çok garibime gitmişti. Normal şehir düzeninde hayatın devam
ettiği bu Mezar Şehirde, köşe başlarına yapılan camilerde insanlar ibadetlerini yapmakta,
tarikatlar ayinlerini düzenlemekte, çıkışta da
türbeler ve mezarlar arasında sessizce kaybolmaktaydılar. Televizyonlarda en heyecanlı
diziler ve filmler seyredilmekte, bir arada hararetli şekilde futbol karşılaşmaları takip edilmekteydi.
Tarihi Mezarlıkların bulunduğu bu bölgede,
Memluklular’ın önde gelen şahsiyetleri yatmakta, evlerin çoğunluğu ‘tarihi eser’ sıfatı
taşımaktadır. Aynı zamanda bölgede evlerin
dışında külliyeler ve hanlar da bulunmaktadır. Memluklular’ın ihtişamlı birer sanat eseri
olarak bıraktıkları bu yapılar da mezar kentin
İpekYoluMedeniyetleri
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içerisinde yerleşim merkezi işlevini sürdüren
yapılardır. El-Mansur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslam Eserleri Bölümü Başkanı Doç. Dr.
Abdullah Attia; Bölgeyi Cemal Abdunnasır’ın
taşradan gelen fakir Mısır’lılar için yerleşime açtığını, yerleşim sebebiyle burada sanat
eserlerinin yok olma ile yüz yüze olduğunu
dile getirmektedir. El-Ahbar Gazetesi Arap
İlişkileri Kültür ve Sanat Departmanı Müdürü Kamil Mühimma da, burada yaşamının
olumsuzluklarına dikkat çekerek, buna yanlış iskan politikasının sebep olduğunu, bütün
suçlunun yönetim olmadığını, İsrail Savaşı ve
onun beraberinde getirdiği nüfus hareketliliği
sonucunda insanların kimi zaman mezarların
üzerinde, kimi zaman da aynı odada iç içe yaşamak zorunda kaldıklarını vurgulamaktadır.
Bu mezar şehirde mezarlarla iç içe yaşayan
insanlar, burada yaşamaktan bir korku duymadıklarını, içerideki mezarların kendilerini
rahatsız da etmediklerini vurgulamaktadırlar.

Kahire’nin eski mezar geleneğinin, ölünün
konduğu yerin birbirine bitişik iki oda ile çevresi duvarla çevrili açık bir avludan oluşan
mekan olduğu zikredilmektedir. Gelen cenazeler inşa edilen bu mezar evlerin alt katına
defnedilmektedir. İki katlı mezar evlerin inşa
edilmesine sebep olan bu işlemle, zeminin
kum olması ve devamlı kaymasının engellenmesinin amaçlandığı dile getirilmektedir. Bu
yapı, aynı zamanda cenaze yakınlarının, özel
günlerde geceyi burada geçirmelerine, uzun
süreli tören ve ziyaretlerine de imkan sağlayıcı bir özellik taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, modern dönemler öncesinde de
sayıları az olmakla birlikte, mezarlık işleri ile
uğraşan kimselerle bekçilerden oluşan küçük
topluluğun bu mezar şehirde daima var oldukları ortaya çıkmaktadır.

gizemli ve farklı gecekondusu haline getirmiştir. Zaman içerisinde oluşan ve gittikçede
yaşayan nüfus sayısının kabardığı bu mahallede, tabii olarak insanların toplumsal ihtiyaçları doğrultusunda mekanlar da ortaya
çıkmaya başlamıştır. Bu ihtiyaçları karşılamak
için hükümetler, kamusal hizmet alanlarını,
okulları, otobüs hatlarını, güvenlik için polis
istasyonlarını oluşturarak burayı kent yaşamına dahil etmişlerdir. Mezarların arasında insanların oturup kahvelerini içebilecekleri mekanlar, tamirhaneler, bakkallar, berberler şehir
yaşamında var olan hemen her şey bu hayata
kendiliğinden dahil olmuştur.
Mısır’ın imajına zarar verdiği gerekçesiyle Kahire Valiliği zaman zaman bu mezarlıkların taşınması gerektiği konusunda projeler gündeme getirmiştir. Dini çevrelerce ve Fetva Komisyonunca bu naklin, bölgede bir çok İslam büyüğünün de mezarının bulunması da
dikkate alınarak dinen caiz olmadığı savunulmuştur. Kısaca Mezar Şehir olgusu, Kahire ve
Mısır varlığını devam ettiren bir fenomen olarak devam edecektir.

Modern dönemde ise maddi imkansızlıklar
sebebiyle kentin diğer yerlerinde ucuz konut
bulamayan farklı gruplar, var olan eski mozole ve mezarlara yerleşmişlerdir. Bir taraftan yerleştikleri yerleri elden geçirirken, diğer taraftan bu tarihi eserlerin ve mekanların
duvarlarına bitişik yeni evler yaparak burayı
dönüştürmeye başlamış, burayı dünyanın en
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Demir İpek Yolu
Dünyamıza Yeni Ağlar Örüyor
Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu inşaatının başlamasıyla, demiryolunda da ipek yolu oluşturularak Dünya Türk Devletleri ve Toplulukları arasında yeni bir sayfa açacak konuma gelinmiştir.

Ali KINLI

Sovyetler Birliğinin 1991 yılında parçalanmasından sonra; Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan
ve Kazakistan başta olmak üzere Güney
Kafkasya’daki diğer yeni bağımsız cumhuriyetler oluşmuş ve böylece Türk Dünyasının
yeniden dirilişi gerçekleşerek, yeni kurulan
cumhuriyetlerde yaşayan Türkler de stratejik yönden çok ayrı bir öneme sahip olmuşlardır.
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Hazar denizi havzasındaki petrol ve doğalgazın Avrupa Pazarına ulaşması için, bu
bölgede yer alan boru hattının yanında;
Güney Kafkasya’dan geçecek Avrupa mallarını doğuya ve petrol ürünlerini ise batıya
taşıyacak olan Kars-Tiflis-Bakü demiryolu,
bölgede çok güçlü bir ticareti yaratması yanında; bu hattı kullanacak 50 den fazla Türk
topluluğunun daha fazla kaynaşmasını sağlaması ise, kelimelerle ifade edilemeyecek
bir ehemmiyet ve mana arz etmektedir.
Türkiye, Nahçivan Özerk, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgız,
Hakas, Tuva, Yakutistan, Başkurdistan, Tataristan, Çuvasistan, Çeçenistan, Karaçay,
Kırım Muhtar Cumhuriyetleri yanında Altay,
Uygur, Kumuk, Ahıska, Gagavuz, Başkurt,
Nogay, Kaşgay, Hamse, Moğalistan, Karakalpaklar, Şor, Teleüt, Doğu Sibirya, Tobal,

Tatar, Stavropol Türkleriyle beraber, Kosova,
Makedonya, Batı ve Orta Avrupa’da yaşayan
bütün Türkleri birbirine bağlayan bu çelik
ağların yaratacağı sinerjiyle beraber istikbal
Türk Cumhuriyetlerinin olacaktır.
Birinci Dünya Harbinde 90 bin Türk askerinin hayatını kaybettiği bu bölgede, böyle
bir önemli projenin başlaması da burada
hayatını kaybeden Türk askerlerinin ruhlarını rahatlattığı kanaatindeyiz. İpek yolunun
geçtiği Orta ve Ön Asya’da binlerce yıl bu
bölgeyi kontrol eden Türkler; Çin’den başlayıp Anadolu’dan geçerek, Avrupa’ya uzanan İpek Yolunda tarih boyunca hep köprü konumunda olmuşlardır. Selçuklular ve
Osmanlılar döneminde, İpek Yolu en güçlü
ve en güvenli devrelerini yaşamış, İpek Yolu
boyunca inşa edilen han, hamam, su yolu,
derbent ve kervansaray gibi yapılar bu böl-
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gelere güvenliğin yanı sıra zenginliklerde
katmıştır.
Bugün, Kars-Tiflis-Bakü demiryolu ile 2013
tamamlanması hedeflenen ve İstanbul
Boğazı’nın altından geçen Marmaray projeleri bittiğinde, Çin’den kalkan trenler kesintisiz olarak Londra’ya kadar ulaşabilecek ve
böylece gerçek manada bir İpek demiryolu
tesis edilecektir. İpek demiryolunun anahtarı
konumunda olan Türkiye; bu yolun oluşmasını sağlayan Marmaray ve Kars-Tiflis-Bakü
demiryolu projelerini gerçekleştirdiği için,
ne kadar iftahar etse azdır. Böylece asırlar
önce Türklerin kontrolünde olan tarihi ipek
yolunun kaderi, bir kere daha Türkler tarafından çizilmiştir. Kars-Tiflis-Bakü demiryolu
İpekYoluMedeniyetleri
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projesi ile Türkiye – Gürcistan - Azerbaycan
üzerinden Avrupa, Orta Asya ve Uzakdoğu
arasında demiryolu üzerinden yük ve yolcu taşımacılığı tesis edilerek, bu bölgedeki ülkelerin ticaret hacimlerinin artırılması
yanısıra, bölgedeki var olan kültür ve tarih
birliği daha da güçlendirilerek ekonomik
yönden kalkınmaları sağlanacaktır.
Kamuoyunda ”İpek Demiryolu Projesi“ olarak nitelendirilen bu projenin hayata geçirilmesi, 29.12.2004 tarihinde Gürcistan’ın
başkenti Tiflis’te; Türkiye-Gürcistan ve Azerbaycan Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla
yapılan Karma Ulaştırma Komisyonu toplantısında kararlaştırılmıştır. Bu toplantıda
Kars’tan, Gürcistan içerisindeki Ahilkelek’e

yeni demiryolu yapılması ve Ahilkelek’ten
Tiflis’e kadar olan kısımdaki mevcut hattın
rehabilitasyonun yapılarak, Türkiye ve Azerbaycan arasında kesintiye uğramış olan
demiryolu bağlantısının sağlanmasına yönelik karar alınmıştır. Türkiye kesimini oluşturan ve yeni inşa edilmekte olan TürkiyeGürcistan (Kars-Sınır) Demiryolu 73 km
uzunlukta olup, hattın temel atma töreni
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın
Abdullah GÜL, Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Sayın İlham ALİYEF ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail SAAKASVİLİ tarafından 24
Temmuz 2008 tarihinde Kars’ta gerçekleşmiştir.
Projenin yapım işine, ÖZGÜN Yapı San.ve

Tic. A.Ş. & ÇELİKLER Taah.İnş.ve Tic.A.Ş. uhdesinde 4 Mayıs 2008 tarihinde başlanılmış
ve bugün itibariyle gerçekleşme oranı, % 55
mertebesine ulaşmıştır.
Fizibilite etüdü sonucu elde edilen değerlere ilave olarak, yalnız Kazakistan yetkilileri,
bu hattın işletmeye açılması halinde, yılda
10 milyon ton yük sevk edeceğini beyan
ettiği dikkate alınırsa, bütün hattın ekonomik gücünün boyutları tahmin edilenin çok
üstünde olacağı aşikardır. “Adriyatik’ten Çin
Seddine kadar Türk Dünyası” dil, din, kültür,
tarih ve coğrafi devamlılığını bir bütün olarak bu hattın getireceği ekonomik refahla,
en üst seviyeye çıkaracağından asla şüphemiz yoktur…
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Vatandan Vatana
Gururla Bakıyoruz
Dr. Sabina ELDARKIZI

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır”
Mithat Cemal Kuntay
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Söz konusu iki devlet bir millet Türkiye ile
Azerbaycan’dır. Geçmişi bin yıllara dayalı bu
yakınlık ve kardeşlik ilişkileri sürekli gelişmekte ve derinleşmektedir. 70 yıllık Sovyet
rejiminin aramıza ördüğü kalın duvarlar bile
ikiye bölünmüş bu milletin arasındaki manevi
bağlara, duygusal köprülere ve ilişkilere engel olamadı. Sovyetler Birliği dağılır dağılmaz
duvarlar biranda yerle bir oldu. Yüzyıl, bin yıl
öncesi gibi ilişkiler gelişmeye, güçlenmeye ve
karşılıklı git-geller artmaya başladı.
1918 yılında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin
kurulduğu dönemde olduğu gibi, dünyada
karmaşık sosyal politik sürecin yaşandığı günümüzde de iki kardeş devlet birbirinin ya-

nındadır. Düşmanların kötü niyetli çabası o
dönemde olduğu gibi şimdi de boşa çıkmaktadır. Çünkü bu dostluğu , kardeşliği bozmak
ve mevcut ilişkiye gölge düşürmek imkansızdır. Tarih defalarca bu kardeşliğin, dayanışmanın, kardeşlik uğrunda şahadetin şahidi
olmuştur. 1.Cihan Harbi’nde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karmaşık, aynı zamanda
en parlak ve onurlu bir dönemini yaşarken
Çanakkale’de işgalcilerin, Türk topraklarına
göz dikenlerin karşısına Osmanlı Türklerinin
yanı sıra Azerbaycan’dan gelen gönüllüler de
siper olmuş, Anadolu Türküyle omuz omuza
savaşmış Türklerin o dönem başlattıkları İstiklal savaşına adlarını namuslarıyla, kanlarıyla yazmışlardır. Aradan yıllar geçse de tüm
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Aradan yıllar geçmesine rağmen aynı dile,
aynı dine sahip bu tek milletin kardeşliğini, dostluğunu, yakınlığını istemeyen, tüm
imkânlarıyla bunu engellemeğe çalışan kötü
niyetli güçler, bu niyetlerinden vazgeçmek
yerine daha bir şevkle ellerinden gelen kötülüğü esirgememektedirler.
Yıllardan beri her iki devletin ve onun halkının başı üstünde “Ermeni isimli bir kâbus, bir
kara bela dolaşmaktadır. Birliğimizi, refahımızı istemeyen güçler bu hususu kendi çıkarları
doğrultusunda bir vasıtaya dönüştürmüşlerdir. Yüz yıllar boyunca Ermenilerin lehine
kaybettiğimiz topraklar, bu bağlamda Dağlık
Karabağ bu siyasi oyunların ikili standartların
bir sonucudur. Fakat Azerbaycan’da olduğu
gibi Türkiye’de de olayların içyüzü gereğince
bilinmektedir. Her ne kadar düşman olarak
Ermenistan gözükse de perde arkasındaki
güçler bambaşkadır.
2011 Eurovision Şarkı Yarışması
Birincileri Eldar ve Nigar

bu yaşananlar hatırlandıkça insana keder ve
gurur karışımı bir duygu yaşatmakta.
Bu gün Türkiye’nin her yerinde, Karsta,
Erzurum’da, Van’da Çanakkale’de şehit mezarları arasında dolaşırken sanki tarihin derinliklerinden büyük başarılara imza atan
şehitlerin sesleri yükselmekte, konuşmaları
duyulmaktadır. İnsana huzur veren diğer bir
husus, onların başka ülke topraklarında, gurbette değil kendi öz vatanlarında defnedilmiş
olmalarıdır. Onların uyuduğu bu yerler, hala
binlerce insan tarafından ziyaret edilmektedir. Bu bağlamda insan kendi onurlu tarihine
bakmaktan, olayları incelemekten doymamaktadır. 1918 yılında Doğu’da ilk demokratik cumhuriyet kurulduğunda, bin bir zorlukİpekYoluMedeniyetleri
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larla karşılaşan Azerbaycan’ın yardımına ilk
koşan da kardeş Türkiye’nin evlatları, Kafkas
İslam Ordusu oldu. Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunda müstesna hizmetler gösteren Nuru Paşa, Enver Paşa komutasındaki
Türk ordusunun verdiği kayıpları, gösterdiği
mertlik ve kahramanlık örneklerini Sovyetler
dönemindeki ciddi yasaklar bile unutturamamıştır. Azerbaycan’ın bağımsızlığı uğrunda şehit olmuş Türkiyeli askerlerin mezarları
Azerbaycan’ın tüm bölgelerinde büyük bir
titizlikle muhafaza edilmektedir. Türk evlatlarının mezarları Sovyet döneminde de, günümüzde de büyük bir sevgiyle korunmaktadır.
Söz konusu mezarların her biri kutsal mekâna,
birer türbeye dönüşmüştür.

Türkiye gibi güçlü sivil ve demokratik bir devletin Avrupa Birliği’ne üyeliğin engellenmesi,
Türkiye’den ekonomik ve nüfus bakımından
daha zayıf ülkelerin Avrupa Birliği’ne kolaylıkla kabul edilmesi Türkiye’ye karşı çifte standardın açık göstergesidir.
Haksız yere soykırım perdesi altında Ermeni
meselesini zorla Türkiye’ye kabul ettirmek isteyen güçlerin niyeti, günümüzde her iki ülke
halkı tarafından iyi bilinmekte ve onların gerçek niyeti Azerbaycan ve Türkiye halkları tarafından göz ardı edilmemektedir. Bu durum,
yani düşmanın gerçek niyetinin bilinmesi onlarda gelecek tehlikenin boyutunu da azaltmaktadır.
80’li yılların sonunda başlayan Ermeni terörü ve işgalinden zarar gören Azerbaycan
Cumhuriyeti, Kardeş Türkiye’nin desteğini her zaman yanında hissetmiş ve bu destek Azerbaycan’da olduğu gibi Türkiye’de

çalışan, eğitim gören Azerbaycan vatandaşlarının göğsünü gurur ve övünç hissiyle doldurmuştur. Konu Azerbaycan olunca Türkiye’de resmilerin yanı sıra, basın ve
medya da aynı olumlu tavrı sergilemektedir.
Başbakan Recep Tayip Erdoğan, çeşitli tarihlerde dünya ve Avrupa ülkelerine ziyareti sırasında gündem konuları arasında
Azerbaycan’ın önemli sorunlarına her zaman
yer vermiştir. Başbakan gerçek bir Türk evladına yakışır şekilde Azerbaycan’ın sorunlarını
gündeme taşımış ve dünyadan adaletli yaklaşım talep etmiştir.
1992 yılında, yani Ermenistan’ın Azerbaycan’a
saldırılarının arttığı bir dönemde sınırlarını
Ermenistan’a kapatan Kardeş Türkiye devleti, İşgalci Ermenistan’ın Azerbaycan’la olan
sorunları çözümleneceği zamana kadar sınırlarını açmak niyetinde olmadığını her fırsatta dile getirmektedir. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayip Erdoğan Avrupa
ziyareti sırasında tüm dünyaya seslenerek
“Biz Azerbaycan’ın hakkını Ermenistan’a yedirmeyiz”, “Tarihle tarihçiler uğraşsın, siyasetçiler değil”, “Uzak tarihte nelerin yaşandığı
bilinmemektedir”, Hocalı soykırımı ise gözler
önündedir”, “Gelin bu soykırımdan konuşalım, bunu yapanları kınayalım” ifadelerini dile
getirmiştir. İşin mutluluk verici tarafı Türkiye
her konuda olduğu gibi Dağlık Karabağ sorununda da Azerbaycan’ın yanında yer almıştır.
Karabağ sorunu artık Azerbaycan’ın sorunu
olmaktan çıkmış Türkiye’nin ve Türk halkının
meselesine dönüşmüştür.
“Eurovision-2011” şarkı yarışmasında da diğer uluslararası etkinliklerde olduğu gibi
Azerbaycan ve Türkiye’nin birbirine karşılıklı
desteğinin şahidi olduk.
Yarışmada birinciliği kazanan Azerbaycan
temsilcilerinin ellerinde Azerbaycan’ın yanı

51

İpekYoluMedeniyetleri

sıra Türkiye’nin de bayrağının olması, Azerbaycan ve Türkiye halklarına sevinç ve duygu
dolu anlar yaşattı. Çünkü her iki halk bu başarıya iki devletin ve aynı zamanda tüm Türk
Dünyasının başarısı olarak bakmakta, Türk ruhunun birliğine bölünmezliğine ve ebediliğine bir örnek gibi değerlendirmekteydi.
Mustafa Kemal Atatürk’le başlayan, Ulu önderimiz Haydar Aliyev tarafından başarılı bir
şekilde geliştirilen bu dostluk ve kardeşlik
politikasının rotası gelecek nesillerdir. Her bir
yeni nesil bu başarıya kendinden bir şeyler
katmalıdır. Geçtiğimiz günlerde Kars’ta Haydar Aliyev lisesinin temel atma töreninde bir
konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayip Erdoğan bu fikri, bu politikayı bir kez daha gündeme taşıyarak önemine
değinmiştir.

Tenha Mezar
Yolun kenarında tenha bir mezar
Üstünde ne adı, ne soyadı var.
Yolcu, arabayı durdur bu yerde
Bir sor, kimdir yatan tenha kabirde?
O bir Türk askeri, kahraman, metin!
O öz kardeşine yardıma geldi.
Kurşuna dizilen milletimizin,
Haklı savaşına yardıma geldi.
Uzaktan ses verip senin sesine
Geldi, o dönmedi öz ülkesine.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Eurovision
2011” şarkı yarışması birinciliğini kazanan şahısları kabulünde, “Bu tür bir önemli yarışmada birincilik kazanmak tarihi bir başarıdır. Bu
öncelikle sizin başarınızdır, sizleri bu başarıdan dolayı kutluyorum. Bu başarı Azerbaycan
gençliğinin, Azerbaycan Halkının ve Azerbaycan Devletinin başarısıdır. Bu başarı tarihe yazılacaktır” ifadelerini kullanmıştır.

Düşman saflarını o, soldan sağa,

Evet, bu tarihi başarı Azerbaycan’la beraber
Türkiye’nin, yani tüm Türk Dünyasının da başarısıydı. Dileğimiz bu tür başarıların her zaman yaşanmasıdır.

Uğrunda canını kurban verdiği

Biçti, dostlarıyla cepheyi yardı.
Toprağın yolunda düştü toprağa,

Şehir:RuhumuzunHeykeli

Senin toprağını sana kaytardı.
Kendi koruduğu, hem can verdiği
Yolun kenarında defn edildi o.
Toprağı kendine vatan bildi o.
Yolcu, arabanı bu yerde eğle.
O mezar önünde sen ta´zim eyle.
Secde kıl, dua et onun ruhuna,
Ayak bastığın yer borçludur ona

Efendi BARUTÇU

“Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi”
Yahya kemal
[kendi gök kubbemiz]
“İlâhi Sinan! Ey susan taşın ve konuşan hacimlerin
şairi; ey maddenin uykusuna kendi nabzının
âhengini hepimizin îmanıyla beraber geçiren!
Aydınlığı en bilgili terkiplerde eritilmiş madenler
gibi yumuşatıp ondan zaferlerimize hil’atler biçen!
Sen bu şehre bütün dünyanın kıskanacağı bir cami
yapmakla kalmadın; insan düşüncesinin erişilmesi
güç hadlerinden birini tespit ettin.”
Ahmet Hamdi Tanpınar
[beş şehir]

1998, Bahtiyar Vahapzade
İpekYoluMedeniyetleri
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Girizgâh
Her kent ayrı bir dünyadır ve öyle olmak ister.
Sadece bizim dünyamızda mı böyledir bu?
Elbette değil. Etrafı tunçtan sabanlarla sürülerek kutsanan Kartaca’dan, düşüş yıllarında
Galyalı şair tarafından bir hıçkırık gibi kendisine neşideler düzülen Roma’ya kadar bütün
başkentler böyledir.
“Roma, saçlarını çerçeveleyen defne çelengini kaldır ve kutsal başının kırçıllığını yeniden
gençlik dolu buklelere dönüştür…Alev alev
yıldızlar batarak doğuşlarını tazelerler…Yalnız
sen, Roma, Kaderlerin korkunç asalarından
korkmadan yaşayabilirsin…Seni sevgilin gibi
bekleyen yılları yaşayacaksın: dünya durdukça ve gökyüzü yıldızları taşıdıkça sürecektir bu
çağlar. Başka imparatorlukları yıkan darbeler
seni yeniden hayata kavuşturacak. Dirilişin reçetesi güçlüklere göğüs gererek yaşayabilmektir. Onun için savaş. Sonunda dinsiz kabile, seİpekYoluMedeniyetleri
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nin ayininde kurban edeceğin adak olsun. Gotlar titremeli ve dinsiz boyunlarını eğmelidirler.
Barbarların ganimetleri senin yüce pelerinini
doldurmalıdır. Sonsuza dek, Ren senin için çift
sürmeli, Nil senin için taşmalıdır. Verimli küre
seni beslemeli, sana süt vermelidir.”
(Toynbee, 1978-II: 298).
Aziz Jerome, başka bir kutsal kentte, Kudüs’te,
“Zaptedilmişti: bir zamanlar bütün dünyayı
tutsak eden o Kent!” diye feryat ederken, Galyalı şaire eşlik eder. Rivayete göre Kartaca’yı
işgal eden Romalılar, bir anlamda şehrin tılsımını bozmak için, bir baştan diğer başa, bütün
şehri karasabanla sürmüşlerdir. Aynı kader 19
Ocak 1881’de Skobelev’in emriyle Göktepe’nin
başına gelir (Hayit, 1995: 112). Kendilerini
üçüncü Roma’nın varisi sayan Ruslar, geleneği unutmamışlardır. Fakat Roma’yı istila eden
Kuzey barbarlarının bunu yapmaya ne cesaretleri, ne de iradeleri vardır. Kent sadece onları değil, bütün bir Avrupa mekânını esir alır.

Aziz Augustinus kendi memleketi olan
Kartaca’yı gördüğünde –Yahya Kemal’e göre
günlerce bir “ölüm buhurdanı” gibi tütmüştür şehir- Çorak Ülke şairi Eliot’un dizelerinde
şöyle konuşur:
“Sonra vardım Kartaca’ya
Yanıyor yanıyor yanıyor yanıyor
Ey Tanrım Sen kurtar beni
Ey Tanrım Sen kurtar
Yanıyor” (Armağan,1996: 38).
Roma gibi bir “Tanrı-Kent” –bizde İstanbul
gibi “aziz şehirler” ve Bursa gibi “ruhaniyetli şehirler” vardır- olan Kartaca’nın yanması,
ya da Londra gibi artık bir “anti-kent” hâline
gelen ve bütün kutsal öğelerinden soyunan
“negatif kentlerin” seküler dünyasında, bütün
bu teşbihler “asıl kente” dikkat çekmek içindir.
Aynı dramı, İstanbul gibi insanlık tarihinin üç
bin yılda meydana getirdiği Pekin yaşamamış
mıdır? Birer “rüya kent” olan bütün bu uygarlık merkezleri, bugün artık içli bir hatıra hâline
gelen kaybettikleri o ruhun peşindedirler.

Bir tür ana rahmi olan tabiatın kucağından
dünyaya düşüşü remzeden şehrin dramı da,
tıpkı insanın dünyadaki dramına benziyor.
Türlü çelişki ve gerilimlerle boğuşan, kâh tabiattan korkan, kâh onunla uyuşmanın yollarını
arayan insanoğlu, nihayetinde ona “egemen”
olmanın sırrına erdiğini düşünmeye başladı.
Ne tuhaftır ki, burada da kendi rağmına, yaşama alanını gün geçtikçe tükettiğini fark etti.
Bu fark ediştir ki, insanı tekrar tabiata dönmeye, onunla diyalog kurmaya ve onu “anlamaya” zorladı. Şehrin, inşasının tabiatın ritmine
ayak uydurmak olduğunu hatırlatan doğa,
hakiki mimarlığın mekanik mimarlık değil,
“çevre tasarım” mimarisi olduğunu lisan-ı
hâliyle tekellüm ediyor bugün.
Kentin, Kentimizin Ruhu
Bütün anakentler, maiyetleri olan, çevreyi kendilerine cezbeden, gelişmiş ileri bir hayat seviyesi, yüksek bir kültür ve incelmiş adetleriyle etrafa bir şekilde sirayet eden, onlara kendi
tarzını kabul ettiren ve hinterlandıyla birlikte
onları kendine ram eden bir çekim merkezidir.
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Bir rüya kentidir anakent. İsfahan’dan, Kalküta, Surat, İstanbul, Amsterdam, Kudüs ve New
York’a kadar eski ve yeni bütün anakentler,
bir rüya ve yaşama biçiminin bütün renklerini kendinde cem etmiş bir Bâbil fuarı, bir tür
maskeli balodur. Bir anda sırrını faş etmeyen
bütün bu kentlerin kendine ait bir ruhu, insanı
büyüleyen belirgin bir rayihası vardır.
Bütün kozmopolitliği içinde, rahminde bir
ruhaniyet barındıran Kudüs, bu yönü dikkate alınmadan anlaşılamaz. Bozkırın ortasında, sadece tabiat ve realiteye değil, her şeye
meydan okur bir tarzda yükselen modern
Ankara’yı, onun arkasındaki zihniyeti görmeden anlamak mümkün değildir. İstanbul, bin
yıllık Doğu Roma başkentini elli yılda Türk İstanbul yapan merkezine, diğer her şeyin fâni
olduğunu sürekli telkin eden yekpare bir tevhid abidesini perçinleyen bu kent, bu hâliyle
İpekYoluMedeniyetleri
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mabedin esas, diğer her şeyin teferruat olduğunu söylemek ister gibidir.

beye” girmeyen bu kentlerin tamamı, “zaman
içinde damla damla teşekkül etmiştir.”

Kâinata ruhlarındaki tevhit penceresinden
bakan insanların yeniden inşa ettiği Bursa,
Üsküp, İstanbul gibi kentlerin hepsinde ağaç,
su ve taş, insanla geniş ilhamlı bir ruh gibi konuşur. İnsan canlı bir varlıkla karşı karşıyaymış
hissine kapılır buralarda. Hiçbir olağanüstülüğü olmayan mimarî malzeme, bu kentlerde sadece kullanılan doğal malzemenin
fâikıyetiyle değil, mütevazı nispetleri; insana,
çevreye, kentin bütününe ve en nihayet Allah’a
karşı derin bir saygıyı içeren felsefesiyle, Batı
mimarisinden ayrılır, adeta ötelerden ses veren canlı birer figüre dönüşür. “Gülü, serviyi,
yahut çınarı yetiştiren, her mevsim erguvanı
kızartan, salkımların kandillerini asan, tabiatın
cömertliğinden başka hiçbir israf ve debde-

İnsana küçüklük duygusu vermeyen bir mimarinin varisleri, aynı anlayışladır ki, en büyük cihangirlerini, elinde bir kılıçla değil, gülle
resmetmeyi münasip görürken, elbette sadece insanın insanla ilişkilerini değil, insanın tabiatla ilişkilerini de dikkate alan bir mimariyi
esas alacaktı. Öyle de yapılmıştır. Her şeyden
yalıtılmış “birey” fikrinin değil, mahremiyet ve
tevazu duygusunun şekil verdiği Türk İslam
mimari ve şehir geleneğinde kent, sadece yanındakinden daha etkili olmaya çalışan izole
bireyleri değil, etrafıyla uyumu önceleyen organik şahsiyetleri besler bağrında.
Descartes’tan bugüne modern bilimin her şeyi
birbirinden tecrit ederek ayrıştırdığı modern

şehir planlaması, sadece kenti değil, onunla
birlikte mahalle ve hatta evin iç bütünlüğünü bile parçalara ayıran, ayrıştıran felsefesiyle
bugün artık yeni fizik biliminin iyice belirgin
hâle getirdiği eşyanın karşılıklı olarak birbirine
bağlı olduğu fikrini yadsıdı. İçine hapsoldukları yalnızlıktan bunalan insanların, yapraklar
gibi kendilerini park ve bulvarlara savurmaları, yeni bir hadisedir. Park, mesire alanı, hatta
kermes vs. türü faaliyetlerle insanı içinde bulunduğu tecritten kurtarmayı hedefleyen bu
yeni “sentetik alanlar”, kendi iç örgüsüyle bu
ihtiyacı kendiliğinden karşılayan mahallenin
doğal ritmini ikame etmiyor.
Kent mimarisi derken, onu besleyen sosyal ve
iktisadî şartları hesaba katmayan ve meseleyi
sadece merkezî bir planlamanın zarurî sonucu
olarak gören anlayış, arkasında her ne kadar
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güçlü iradî zorlamalar olsa bile, kendiliğinden
yapılar olarak adlandırabileceğimiz “tabiî çelişkilerin” içsel ahengini anlayamaz. Tezat gibi
görünen şeylere aynı ahengi veren iç tutarlılık, kenti kent yapan zihniyet dünyasının dayandığı kültürel, sosyal ve iktisadî tabandan
beslenir. Bu kültürel taban anlaşılmadan, eski
kentlerimizin iç dokusu anlaşılamaz. Turgut
Cansever, kendisiyle yapılan bir mülakatta,
“mutlak uyumun bulunduğu mekânda, bilinç
imkânsızdır” derken, bugünün her şeyi tek-tip
hâline getiren monoton kent yapılanmasının
sentetik dünyasına ince bir göndermede bulunuyordu.
Bugün çarpık kentleşme olarak nitelendirilen
yapısal yozlaşma, sadece köyden kente göçü
hızlandıran ekonomik sebeplerin değil, aynı
zamanda Batı standardını temel alan şehir
mimarisinin alaturka mimariyle imtizacından
ortaya çıkan melez tarzın ilkel bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.
İşbölümü, ticarî ve kültürel çeşitlenme ve
hepsinden önemlisi bütün bunlara mahallî
renklerin farklı tonlarını belli bir armoni içinde yerleştiren aslî mayayı kaybeden günümüz
şehir tasarımı; asıl kırılmanın, Türk sosyal bilimlerinde Descartes etkisi yaratan Gökalp’in
kültür-medeniyet ayrımında yattığının farkında değil. Teknoloji kavramında görüldüğü
gibi, medeniyet kavramına da evrensel bir
anlam yükleyen Gökalp, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi yansız, sadece teknik bir
ilişkiyle açıklayarak, doğu-batı gerilimine pratik bir çözüm getirdiğini, dahası, Tanzimat’ın
yarattığı dual yapıyı sona erdirdiğini düşünmüştü. Daha sonra bu çözümleme, aralarında Mehmet Akif gibi İslamcı düşünürlerin de
bulunduğu geniş bir destek kitlesine sahip
oldu.
Medeniyet kavramı artık o eski anlamını kaybetmiş bulunuyor. Bugün sadece medeniyetten değil, medeniyetlerden söz ediyoruz. Her
ne kadar aralarında romantik batıcıların buİpekYoluMedeniyetleri
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lunduğu küçük bir azınlık, hâla “medeniyet”
derken çağdaşlık kavramına sığınarak aynı
inancı tekrarlasa bile, bunun çok da anlamlı
olduğu söylenemez. Fakat asıl önemli olan, bu
ayrımın zihinlerde bıraktığı kalıcı etkidir. Hâla
birçoğumuz “Batı’nın tekniği ve kendi kültürümüz” formülünün, her kapıyı açan sihirli bir
maymuncuk gibi kullanılabileceği rehavetiyle,
içinde bulunduğumuz çağa doğru, sahih ve
sahici sorular yöneltme gereğinden habersiz,
sentetik çözümlerle oyalanıyoruz.
Bursa’daki Sultan Orhan Camii ile başlayan
“kanatlı cami” tarzının inkişafını, ilham-ı ilahi ile açıklayan Ekrem Hakkı Ayverdi (1985:
510), bu tarzın, aralarında Endülüs’ten Şimali Afrika’ya kadar bütün İslam mimarisini
etkileyen “bazilikadan” bir kopma olduğunu
söyleyerek, “Allah’ın ilhamı bu. Manevi bir buluş. Başka bir şekilde ifade kâbil değildir.” der.
Öyle bile olsa, sünnetullahın cereyan ettiği bu
imkân âleminde her şey, bir sebebe dayanarak tekevvün eder. Burada da, Horasan’dan
gelen ve tâ Ahlat’tan başlayarak XIII. Yüzyıl
Türk İslam Rönesansçının mübeşşirleri olan
o büyük kültürel uyanışın izlerini görmek
pekâlâ mümkündür. Sultan Orhan camiinin
gerisindeki o büyük îman gerilimini, o büyük
cihanşümul iradeyi görmeden, bir ibda olan o
muazzam buluş açıklanamaz.
Sonuç Yerine
Günümüz nesilleri ve bilhassa şehir tasarımcılarının asgariden muhtaç olduğu şey, evvelemirde sağlam bir felsefi temel ve o temel
üzerinde kendi kültürel dinamiklerini yeniden
yorumlayarak işe koyulmalarıdır. Arkasında
ciddi bir “metafizik gerilim” ve o gerilimden
hareketle çağa, çağlara ve bütün zamanlara
sahici ve sağlam sorular yöneltmeyen bir neslin, kendi özgün mimarisini inşa etmesi düşünülemez.
Oswald Spengler (Sorokin, 1972: 75), tarihin,
bilim değil, sanat olduğunu, dolayısıyla siste-

matik bilimin “doğru” ve “yanlışlarıyla” kavranamayacağını söylerken, bilincin varlığın
efendisi değil, kölesi olduğunun da altını çiziyordu. Bizim ebedi cedlerimiz, varlık meşherinin asarına bakarken, onların tamamını,
vediay-ı ilâhi olarak görmenin verdiği hassasiyetle üzerine basmaya kıyılamayan canlı varlıklar gibi telakki ettiklerinden, şehir mimarisini de aynı özenle kurma ölçüsüne riayet etmişlerdi. Bunun içindir ki, peyzaj ve mimari uyumu değil sadece, bunların tamamının insan fıtratıyla münasebetleri bir ruh gibi
her yere sirayet etmişti.
Kâinatın musikisine kulak veren sanatkâr
ruhların inşa ettiği estetik mimarî, olgular
dünyasına girmeyen, giremeyen renk, duygu, müzikalite gibi ancak sezgi ve bireysel
tecrübeyle anlaşılabilecek olan bir tür seyr-ü
sülük –meslek kelimesi de zaten sülük kelimesinden gelir- denemesinden geçmiş müthiş bir metafizik tecrübeyi çağrıştırıyor. Bu tür
mimarî eserlere, aşkın mimarî diyebiliriz. Kişiyi var olanın ötesine sıçratan, olmayanı duyuran, hissettiren zengin çağrışımlı eserlerdir
bunlar.
Modern Batı mimarisinde gördüğümüz sırf
rakam ve hendesenin öngörülebilir dünyasına hapsedilen yapılar, kişiye gurur ve kibirden başka hiçbir ruhani, metafizik çağrışım
yaptırmayan kuru heykellerdir. Spengler, New
York gibi şehirleri “tümüyle zekâ” olarak nitelendirmişti. “Yuva” değildir bu kentler. Nihaî
ereği John Locke felsefesine göre şekillenmiş
birer hırs ve ihtiras küpü olan bu kentler, “işadamının dünyasına” göre örgütlenmiş, Evliya Çelebi’nin deyimiyle “şeddadî” şehirlerdir:
ruhumuzun değil, kibir, gurur, Tanrı’ya başkaldırı, egoizm, sefahat, hırs, rekabet vs. gibi
tamamı Faustçu geleneğin ürünü olan eğilimlerin histeri hâlindeki heykelleridir.
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TarihiyleYaşayan Bir Şehir
BURSA
Recep ALTEPE

Geleceği sağlam temeller üzerine inşa etmenin yolu tarihi doğru okumaktan geçer. Geçmişine yabancı kalan, görmezden gelen, gerekli dersleri çıkarmayan milletlerin ilerleme
kaydetmekte sorunlar yaşaması kaçınılmazdır.
Şehirlerin tarihi değerlerinin dokusu bozulmadan gelecek nesillere aktarılması önemli
bir konudur. Sadece tarihi dokunun değil, tarihi dokunun modern mimariyle bir bütünlük
oluşturarak gelecek nesillere aktarılması daha
da önemlidir.
Yaşadığımız coğrafyanın tarihi süreç içinde yoğrularak anlam kazanan tüm güzellikleri, tarihi mirasın ilham veren dokusu ve
daha birçok farklı özellik, bütün özgünlüğü ile
Bursa’da hissedilmektedir.
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Fabrika-i Hümayun

Bursa’nın modern yapılaşmasında bu kaygıların taşınmaması beraberinde tarihi dokusu olan değerlerimizin yavaş yavaş geri planda kalmasına sebep olmuştur. Ancak şu ana
kadar başlatılan 255 restorasyon çalışması ile
şehrin tarihi mirası ayağa kalkmaya başlamıştır. Bursa’nın belleklerdeki heybeti ve ihtişamı
bu sayede yeniden canlanacaktır. Şehrimiz bir
açık hava müzesi olarak, hem tarihe ışık tutacak hem de geçmişle geleceğin barışık bir şekilde yaşayabileceğinin ispatı olacaktır.
Tarihi Mirası koruma ve geleceğe taşıma projelerimizden bazıları:
Türkiye’nin ilk moda tasarım yüksekokulu
Fabrika-i Hümayun açıldı
Osmanlı Devleti’nin 159 yıl önce ipek üretimi için kurduğu Fabrika-i Hümayun, Modacı Faruk Saraç’ın işbirliğiyle gerçek kimliğine
kavuşturuldu. ‘Hazine-i Hassa-i Şâhâne’ tarafından finanse edilerek kurulan devlete ait ilk

ipek fabrikası olan ve ürettiği ipliklerle, başta
Osmanlı Saray ve köşkleri olmak üzere Avrupa
sarayları süsleyen Fabrika-i Hümayun’un, modaya yön veren eğitim kurumu olarak hizmet
vermeye başladı.
UNESCO Dünya Mirası Çalışmaları ile Bursa
dünya vitrinine çıkıyor
Tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırma yönünde bugüne kadar yapılan çalışmaların,
‘UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girerek taçlandırması amacıyla yürütülen çalışmalar hızma sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında listeye alınması istenen Cumalıkızık ile Tarihi Hanlar Bölgesi’yle ilgili yönetim planı oluşturuluyor. Bu kapsamında tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde yer alan tüm
hanlar ve çarşının eksiklikleri bir bir gideriliyor.
Tarihi Çarşı ve Han Restorasyonları
Bursa’da tarihi ve kültürel mirasın ortaya çıka-
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Hanlar Bölgesi

rılmasında iki yıl içinde 255’e yakın proje üreten Büyükşehir Belediyesi, son 25 yıldır kapsamlı bir çalışmanın gerçekleştirilmediği tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin ortaya çıkarılması amacıyla dünyaca ünlü mimar Massimiliano Fuksas’la birlikte çalışma başlattı. Atatürk
Caddesi ile Haşim İşcan Caddesi arasında kalan tarihi bölgenin bir bütün olarak ele alındığı çalışmada öncelikle koruma ve kullanma dengesinin nasıl sağlanacağı belirlenecek.
Bölgenin gece gündüz yaşaman bir merkez
olması hedefleniyor.
Tarihi han ve çarşılar
İpek Han Restorasyonu, Emir Han Restorasyonu, Geyve Han önü Ertuğrulbey Meydanı Düzenlemesi, Galle Han, Restorasyonu, Şadırvanlı Han Restorasyonu, Yoğurt Han Restorasyonu, Tahtakale Han Restorasyonu, Kapan
Han Restorasyonu, Gelincik, Sipahi ve İvazpaşa Çarşıları Restorasyonu, Balibey Han KonİpekYoluMedeniyetleri
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Şehbenderler Konağı

sept Çalışması, Bat Pazarı, Demirciler Çarşısı
Sağlıklaştırma Projesi

Şehbenderler Konağı kütüphane olarak
hizmete açıldı

Tarihi hamamlar

İbrahimpaşa Mahallesi’nde Anadolu Kız Lisesi
ile Erkek Lisesi arasında kalan, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Bursa’nın sosyal ve kültürel yaşamında yerini alan Şehbenderler Konağı, kütüphane olarak Bursalıların
hizmetine sunuldu.

İbrahimpaşa Hamamı, Hamamlıkızık Hamamı Restorasyonu, Emirsultan Hamamı Restorasyonu, Yıldırım Bayazıt Hamamı Restorasyonu, Tahirağa Hamamı Restorasyonu, Mudanya Hasanpaşa Hamamı Restorasyonu, Gemlik
Balıkpazarı Hamamı Restorasyonu, Mudanya
Kumyaka Hamamı Restorasyonu, Ördekli Hamamı Çevre Düzenlemesi ve SMÖ Restorasyonu, Cık Cık HamamıA Restorasyonu, Bat Pazarı, Demirciler Çarşısı Sağlıklaştırma Projesi.
Tarihi saray ve kiliseler
Bey Sarayı, Bitinya Sarayı, Muradiye Kilisesi,
Demirkapı Kilisesi, Setbaşı Kilisesi, Kurşunlu
Manastırı, Kumyaka Kilisesi

Bursa Kalesi ve Surları ayağa kalkıyor
Büyükşehir Belediyesi, Bursa surlarının gün
yüzüne çıkarılması çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında 14 burcu ve 5 adet kapısı
bulunan 3 bin 400 metre uzunluğundaki surların tamamının kent siluetindeki yerini alması hedefleniyor. Bey Sarayı ve Kaplıca Kapı arasında bulunan sur duvarları ve burçlar ile ilgili
rölöve çalışmaları tamamlanarak anıtlar bölge
kuruluna sunuldu. Projeleri daha önce hazır-

lanan Yokuş Caddesi’nde kamulaştırmalar tamamlanırken, dış yer kapıyla ilgili öneri projeler de hazırlattırıldı. Yine daha önce restitüsyon projeleri hazırlatılan Zindan Kapı ve çevresindeki kamulaştırmalar da tamamlandı.
Akçalar, Türkiye’nin ilk Arkeopark’ı oluyor:
8500 yıllık medeniyetlerin izi gün yüzüne
çıkıyor
Türkiye’nin ilk Arkeoloji Parkı, Büyükşehir
Belediyesi’nin öncülüğünde Bursa’da kuruluyor Akçalar’da Aktopraklık Mevkii’nde 2004
yılından bu yana İstanbul Üniversitesi tarafından Güney Marmara Arkeoloji Projesi kapsamında yürütülen bilimsel kazıların yapıldığı bölge, açık hava müzesine dönüşüyor. Yapılan kazılar tarih öncesinin izlerine ışık tutuyor. Proje ortaklığı ile bölge Arkeopark olarak
Bursa’ya kazandırılacak. Proje çalışması sürdürülen kazı alanı içindeki özel mülkiyetlerle
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Dökümhane Hamamı

Eskisehirhan

ilgili kamulaştırma ve tahsis işlemleri de devam ediyor.

Dökümhane Hamamı’nda restorasyon
başlıyor

Eskişehir Han kat karşılığı restorasyonla
model oldu

Uzun süre dökümhane olarak kullanılması nedeniyle Dökümhane Hamamı olarak anılan İncirli Caddesi üzerinde bulunan harabe halindeki yapının bölgeye yakışır hale getirilmesi için çalışmalara başlandı. Günümüzde depo
olarak kullanılan hamam restorasyon çalışmaları kapsamında kamulaştırıldı. Çalışmalar tamamlandığında bölge, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği tarihi bir mekana kavuşacak.

Bursa’nın ekonomik yaşamında önemli bir
yere sahip olan arabacı hanlarından olan Eskişehir Hanı, restore edilerek kente yeniden kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi ile handaki mülk sahipleri arasında imzalanan protokol
çerçevesinde yapı mülk sahipleriyle birlikte
restore edilecek. Yıkım çalışmalarının tamamlandığı tarihi yapı tamamlandığında, Bursa
çok önemli bir değerine daha kavuşmuş olacak.
Kütahya (Çukur) Han’da restorasyon sürüyor
Bursa Tarihi Çarşı Bölgesi’nde Okçular Çarşısı üzerinde yer alan ve bakımsızlık nedeniyle harabe konumunda olan hanın ayağa kaldırılması için başlatılan restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi. Tarihi hanı çevreleyen ve
onaylı projede yer almayan dükkanlar da çözümler üretilerek projeye dahil edildi.
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İncirli Hamamı kamulaştırıldı, restorasyon
başlıyor
İncirli Caddesi üzerinde yer alan İncirli Hamamı restore edilerek bölgenin sosyal ve kültürel
ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirilecek. Yapının kamulaştırılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Tarihi yapının çevresindeki binalar da kamulaştırılırken, restorasyon amaçlı projenin çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Kayıhan Hamamı canlanıyor: Kira karşılığı
elde edilen han bu alanda Türkiye’ye model oldu

Tarihi Nalıncılar Hamamı yeniden ayağa
kalkıyor

Vezir Koca Mehmet Nizamüddin Paşa tarafından 15. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılan ve
yaklaşık bin 500 metrekare alana sahip olan
yapının restorasyon çalışmaları hızla sürüyor.
Mülk sahipleriyle varılan anlaşma sonucu 10
yıllığına Büyükşehir’in kullanımında olacak tarihi yapı, restorasyon çalışmalarının ardından
bölgeye ayrı bir değer katacak.

Sultan Murad Hüdavendigar döneminde yapılan ve Bursa’nın ilk büyük hamamı olan Okçular Çarşısı üzerindeki Nalıncılar Hamamı’nın
özgün kimliğiyle Bursa’ya kazandırılması için çalışmalara başlandı. Projeleri Anıtlar
Kurulu’nca onaylanan ve mimarisiyle dikkat
çeken hamam restorasyonun tamamlanmasının ardından bölgeye önemli bir değer katacak.

Mahkeme Hamamı gençlik ve kültür merkezi oluyor

Mudanya Hasanpaşa Hamamı kültür merkezi oluyor

Çifte hamam niteliğindeki ender yapılardan
biri olan Mahkeme Hamamı’nda restorasyon
çalışmaları son aşamaya geldi. Hamam kültürünün yaşatılması amacıyla tarihi yapının bir
bölümü orijinal kimliği ile hizmet vermeye devam edecek. Diğer kısmına ise bölgedeki eğitim kurumlarının yoğunluğu ve bu kurumların
kullanabileceği sosyal ve kültürel amaçlı salon
bulunmadığı dikkate alınarak “sosyal ve kültürel” işlev kazandırılacak.

Restore edilerek Mudanya’ya kazandırılması
hedeflenen Hasanpaşa Hamamı’nın kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Restorasyon
projesi tamamlanan Hasanpaşa Hamamı’nın
kültür merkezi olarak kullanılması planlanıyor.
Davutpaşa Hamamı işlevsellik kazanıyor
Bit Pazarının bulunduğu yerde olan ve 1485
yılında Sultan II.Beyazıt’ın sadrazamı Davut
Paşa tarafından yaptırılan Davut Paşa Hamamın restorasyonu için çalışmalar başlatıl-
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Davutpaşa Hamamı

Nalıncılar Hamamı

dı. Osmanlı hamam mimarisi içerisinde tek
hamam plan düzeninde olan ve 1544, 1570,
1571, 1785 ve 1903 yıllarında onarım gören
yapı, restorasyon çalışmalarıyla orijinal kimliğine kavuşacak.
Hamamlıkızık Hamamı ile kültürel miras
yaşatılıyor
Hamamlıkızık Hamamı restorasyonu ile Kızık
köylerinin sosyokültürel mirasının yaşatılması ve geleceğe aktarılmasının yanında köylerin özgün kimliklerinin korunmasına da katkı
sağlanıyor.
Emir Buhari Tekkesi gün yüzüne çıkıyor
Emirsultan Mahallesi’nde Emirsultan Hamamı
yanında yer alan Emir Buhari Tekkesi, rekonstrüksiyon çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne
çıkıyor. Tabanda 210 metrekare alan üzerinde
bulunan tarihi tekke toplam 355 metrekare inşaat alanına sahip. Zemin katta 50 metrekare açık alan ile 1 adet idari birim, 2 adet kitap
kafe odası ve sofa bulunan tekkenin 145 metrekare olan birinci katında 45 metrekare açık
alan ile 2 adet kitap kafa odası bulunuyor. Tarihi yapıyla ilgili çalışmalar hızla sürüyor.
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Emirsultan Hamamı tarihi bölgeye değer
kattı
Bursa’nın en çok ziyaret edilen tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olan Emirsultan’da
bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatan tüp
geçidin trafiğe açılmasının ardından, meydan
düzenlemesinin yanında restore edilerek semte kazandırılan Emirsultan Hamamı’nda çalışmalara son aşamaya geldi.
Tarihi külliye ve medreseler Büyükşehir
korumasında
Bursa’yı ‘tarih başkenti’ kimliğiyle dünya vitrinine çıkarmak için bir dizi projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
ile yapılan protokolle himayesine aldığı sultan
külliyelerini ecdada yakışır hale getirmek için
çalışmalara başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan sultan külliyelerine yeterli bakımın yapılamaması nedeniyle yıpranan tarihi değerler yeniden ayağa kaldırılıyor. Muradiye Külliyesi, Çekirge 1. Murat Türbesi, Tophane’deki
Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Yıldırım
Beyazıt Türbesi ve Yeşil Külliyesi’yle ilgili ba-

kım onarım çalışmaları başlatılırken, külliyelerin korunması amacıyla gerekli güvenlik personeli görevlendirildi.
Dağ Yöresi ve Yörük Kültür Merkezi ile Yörük ve Türkmen kültürü yaşatılacak
Tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırma çalışmaları arasında yer alan Tahtakale’deki 150
yıllık sivil mimarlık örneği yapının restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.
Dağ-Der Kültür Merkezi olarak faaliyet gösterecek tarihi yapı, Yörük ve Türkmen kültürünün yaşatılacağı bir merkez haline gelecek.
Dış cephe düzenlemeleriyle dikkat çeken yapı,
bölgeye ayrı bir değer katacak.
Su ve çeşme kültürü yaşatılıyor
Evliya Çelebiye, “Velhasıl Bursa sudan ibarettir” dedirten şifalı suların aktığı tarihi çeşmeler
restore edilerek Bursa’ya kazandırılırken, şehirdeki su ve çeşme kültürünün de canlı tutulması hedefleniyor.
Tarihi arka planı dolayısıyla somut ve soyut
değerlere sahip olan şehrimizin bu değerlerini koruyup gün yüzüne çıkarmak, dünün değerleriyle bugünün değerlerini harmanlayarak
gelecek nesillere yaşam kalitesi yüksek bir şe-

hir bırakmak temel önceliğimiz olmuştur.
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tarihin ve
kültürel mirasın korunması kapsamında gerçekleştirdiğimiz birçok çalışma ile yapılarımızı modern bir bakış açısıyla yorumlayarak canlandırmanın ve her geçen gün tarihi, tozlu raflardan çıkarır gibi günümüze armağan etmenin sevincini yaşadığımı belirtmek isterim.
Şehrimiz, ekonomik ve sosyal ahengin yanında, doğal güzellikleri, şifalı yer altı suları, yaz
ve kış turizmi olanakları ve zengin tarihi birikimiyle harmanlanmış bir şehirdir. Hıristiyanlık
ve Osmanlı döneminin eşsiz eserleri ile süslüdür. Dolayısıyla Bursa her karesiyle bir tarih hazinesidir. Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet
dönemi mekansal ve mimari özellikleriyle de
az bulunur bir kültür ve tarih mirasını gururla
taşımaktadır. Birçok yeniliğin de doğum yeri
Bursa olmuştur; ilk Şadırvanlı Minare, ilk mescid, ilk ipek fabrikası, Anadolu’nun ilk müzesi verilebilecek örneklerden sadece birkaçıdır.
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği
yapan ve zengin tarihi mirasın, yeşil ve maviyle iç içe olduğu Bursa’da, her şeyden önce insan olmanın gerektirdiği erdemle bize bahşedilen tarihi mirası korumak ve yaşatmak durumunda olduğumuzu biliyoruz.
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İki Başkent
Türkiye’de Bursa Türkistan’da Semerkand
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
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oynatma” geleneğini bıraktılar, Timurlular
veya Timuroğulları olarak anıldılar.

Semerkand’ı hafızalardan silinmez bir başkent haline getirmişlerdir.

Timur’un başkenti Semarkand idi. Osmanlılar ise, o sıralar iki başkente sahipti: Bursa ve
Edirne.

“Timurî mimarisi” Timur zamanında yapılan
ve 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?

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

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.
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Ootani Koozui ve

Bursa İpek Dokuma Fabrikası
Prof. Dr. Takashi ÖSAWA

Önsöz
Biliniyor ki, 18-19. yy.larda Orta Asya dahil olmak üzere Asya, Ortadoğu ve Afrika gibi pek
çok bölgelerde pek çok yerler, o dönemine
gelmeden bir an önce endüstri devriminden
sonra kendi medeniyeti daha dünyaya yayılmak amacıyla ilerlemeye kalkan Avrupa güç
devletleri, yani İngilitere, Fransa, Rusya, İtalya, Almanya, Avsturya ve ABD gibi Batı’daki
devletler tarfından giderek işgal altına girmiş
veya girecek durumdaydı. Bu dönemin rüzgar
ise artık Uzakdoğu bölgesinde, bir an önce
yenileme ve batılaşma yolu ile reforma uğraşmaya çalışan Japonya’ya esmeye başladı, yani
1853 yılında ABD hükümetinden elçisi olarak
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yollanan Amirel Matthew Galbraıth Perrey’in
Kanagawa ilindeki Uraga limanına uğrayıp o
zamanki Japonya’yı yöneten Tokugawa Şoogun hükümetine baskı verip o zamana kadar
uygulandırılan kapalı dış politikasından vazgeçtirip ülkeyi açtırmayı kabul ettirmeye çalıştı. Şoogun hükümeti ise bunu Kyoto’daki
Tennoo (Japon İmparatorun) ve saray’daki
adamlara haber verip sonunda açılım politikasına yol açmıştır. Bundan sonra da ABD
ise 1858 yılında önemli liman kentinde Pazar açma izni vermesini istediler ve o zamanki
Şogun hükümeti ise Kyoto’daki İmparator’dan
olumlu cevabı almadığı halde, edo bakufunun idarecileri arasında tartışma yaratmasından sonra kabul ettirmişir. Böylece o zaman
kadar sürdüre gelen dışarıya kapalı politikasından vazgeçmek zorunda oldu. Ve sonraki
dönemde ise Rusya başta olmak üzere, Hollanda, İngilitere, Fransa gibi Batı ülkeler ise ticari üst olarak Kanagawa ilindeki Yokohama,
Japon deniz kıyısındaki Nııgata limanı, Hokkaido ada’nın güney liman kenti olan Hakodade, Orta Japonya ada’nın güney ilindeki Hyoogo limanı, ve güney ada, yani Kyuus-

huu ada’daki Nagasaki liman ise dışarıya açık
bırakıldı. Bunun gibi Batıdan Doğu’ya esmeye başlayan Batı rüzgarı ise o zaman kadar
yaklaşık 300 senedir devam gelen Tokugawa
Şoogun hükmetine de rasladı. Yani 1867 yılında ise artık eskimiş siyasi teşkilattan Batının siyasal sistemine geçmek üzere Batı yeni
siyasi ve kültürel fikri almış bilginler ise sonraki reformcular olarak baş göstermeye başladı. Batı ülkesinin devlet teşkilatından temel
fikri alıp o zaman kadar sadece geleneksel
Japonya’nın Şintooizmindeki kültürel temsilci olarak nitlendirilen Japon İmparatoru o zamanki karargah bulunan Edo’daki Tokugawa
Şoogun’un yerine siyasi politikanın temsilcisi koyup bunun altında her bölgeden seçilmiş
milletvekillerden oluşan milli kongresini açtırıp danışma teşkilatını inşa ettirmeye yöneltmiştir. Böylece ‘Meiji dönemi’ başlar ve eski
Şoogun ailesinden olan Tokugawa Yoshinobu ise da artık eski gücü kalmayıp Suruga iline sığınmak zorunda kalıp artık siyasal dünyasına geri dönmez oldu.
Bu bildiride söz konusu OOTANI Koozui
(1876-1948) da bu dönemindeki rüzgar içinde dünyaya gelir ve büyür, ayrıca kendisinin
Japonya’daki en eski ve büyük mezhebindeki
ruhi başkan ailesinden geldiğinden de, kendi hayatı ise yeni Japonya’nın ortaya çıkış dönemine raslamaktadır. Yani kendisi ise Şogun
dönemindeki Şoogun hükümeti ile yanyana
yürütülen ademi merkezleşme sistemi döneminin en son döneminde dünyaya geldiği halde, kendisi ise artık eski Edo Şogun döneminin temsilcisi olan Budist rahip karakteri
atıp Meiji döneminde İmparator başkanlığndaki merkezleşme sistemini altındaki tipik bir
Japon milletleriden modern Japon Budist rahibi olarak hareket etmeye yönelmek zorunda kaldı, denilebilir.
Bu Bildiri ise böyle birden değişmeye kalkan
yeni Japonya’nın doğuş ve ilerleme döneminde en eski ve büyük Budizm mezhebindeki baş rahibi olarak o zamanki dünyayı nasıl
baktığını ve bir Japon olarak tam aynı zaman-
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da Osmanlı döneminin son zamanlarıdan birinci Dünya savaşında yeni doğmakda olan
Türkiye Cumhuriyeti’ne nasıl baktığını ve nasıl davrandığını Ootani Koozui’nin Bursa’daki
İpek dokuma fabrikasının kuruluşu olayı ile
ortaya koymayı amaçlamaktadır.

langıcı ise Budizm ve Budistler için zor durumu denilebilir, çünkü Meiji reformcuların çevresi ise eski Japon İmparator ailesinin Şintooizm ile ilgili olan efsaneye dayanarak Tanrı Amateras’ın çocuğundan gelenleri benimseyerek o zamana kadar halklar arasında inanılmaya gelen Budizme ‘yabancı’ köken olarak bununla ilgili Budist tapınağı veya Budist heykelleri gibi pek çok kültür değerleri ve objeleri bozmaya çalıştılardı. Koson ise
bu zor duruma karşı Budizm da Japonya’nın
en eski kültürünü oluşturduğunu kanıtlayan
yeni örgüt teşkil edip hükümetince bunun
önemi benimsemeye çalışıp bu işi başarmıştır. Yani daha doğrusu babası Kooson ise eski
Budizm mazhebinin muhasebe sisteminden
Honganji mezhebine bağlayan her yönünde
bulunan Hongajiye bağlayan Budist ailesinde Kyoto’daki Honganji merkezine para yatırıp sistemi kurarak kendi mezhebinin yenilenmesini başarmış olur. Böylce Kooson ise Meiji dönemindeki Japonya’nın en büyük reformcuların biri olarak nitelendirebiliriz.

Budist rahibi olan Ootani Koozui’nin Orta
Asya gezi araştırmaları

Yani Koozui ise bu kadar şiddetli değişim devrinde babasının ardından gelen yeni liderlerden birisi idi. Babası ise onu 1897 yılında imparatora gelin veren Kujoo ailesinden Kazuko
(1882-1911) ile evlendirildi. Bu evlilik onu gelecekte imparator Hirohito’nun amcası yaparak saygınlığını daha da artacaktı.

Ootani Koozui ise Japonya’nın en büyük Budist mezheplerinin biri olan Joodo şinşu’nun
Baş Tapınağı, Kyoto’daki Batı Honganji’nin yirmi birinci ruhani lideri olan Ootani Kooson’un
(1850-1902) en büyük oğlu olarak 27 Aralık
1876’da dünyaya gelmiştir. Yukarıda söylediğim gibi, o zamanki Japonya’nın siyasal durumu ise artık Şoogun dönemine son verilecek, iki yıl sonra Meiji dönemi başlayacaktır.
Yani Meiji reformunun adını taşıyan bu döneminde İmparatora idare gücü geri verme imkan sağlamak için hareketini en büyük destekleyen biri olan ise Koozui’inin babası Kooson idi ve Honganji ise bu hareketini büyük
etki ile karşılaşmıştır. Ama o döneminin baş-

Bunun gibi siyasi bakımından karmakarşık
döneminde dünyaya gelen Ootani Koozui de,
yirmi üç yaşına basarken, babası ise gelecekte görevine tam olarak hazır olması için yurtdışını tanıması ve yeni döneminin gereklerine uygun olarak bir yabancı dil öğrenmesi
gerektiğine karar vererek 1899 sonunda onu
İngilitere’ye yolladı. Japonya’da kalıp babasının yanıda çalışmaktansa, o zamanki döneminin havası, yani dünya bakışını daha genişlemek için İngilitere’de dil ve Batı kültürünü benimsemeyi önemseyerek Londora’da kalmayı tercih etti. Ama tam o sıra da, biliniyor ki,
dünyada Avrupa’da kaldığı süre boyunca dönemin ruhundan özellikle de Arminus Vam-
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bery, Aurel Stein, Sven Hedin, Paul Pelliot, Albert von Le Coq gibi Avrupalı kâşiflerin Orta
Asya düşüncelerinden etkilendi. Bu kâşifler,
Kızıl, Kuça, Dung Huang gibi yerleriden getirerek eski Çince, Tokharaca, Uygurca yazılmış antik Budist metinlerinin bir Budist olarak onun ilgisini çektiği kesindir.Yani Koozui
bunlardan etkilenerek yabanci dili öğrenmenin yanında daha önemli görev olarak kendi
gücü ile Orta Asya’ya gidip eski Budist metini elde etme projesine kalktı ve araştırma gezilerini Sankt-Petersburg’dan 1902 yılında 18
Ağustos’ta Orta Asya’ya İngilitere’de beraber
okuyan dört genç arkadaş ile çıktı.
O zamanki Batılı seferlerin kendi devletinin
herhangi bilim akademisyenlerinden desteklenip gerçekleştirilen projesi olmasına rağmen, Koozui’nin ki ise henüz yoksulluk dönemi geçiren Meiji dönemindeki Japon ülkesinden herhangi yardım almayarak kendi imkanları ile gerçekleştirmiştir.
OOTANI Koozui ve Türkiye Cumhuriyeti
Daha önce bahsettiğim gibi Kozui ise Orta
Asya gezi araştırmasında üçünçü seferindeyken Hongaji mezhebinin ruhani başkandan istifa etmiştir. Bu sebep ile Koozui’nin
Hongaji’ye ait bütçesinden kendisinin planladığı Orta Asya gezisinine gizlice finas ettiği iddiasından kaynaklanıyordu. Nedense
bunun gerçek olup olmaması hakkında kay-

nak bulunamadı. Böylece Koozui ise baş rahip görevine son verip yani ikinci hayat başlamış oldu. Ama bu hayat içinde de onun kafasına takılmış konu ise hala Orta Asya’daki
halkların durumu, yani o zamanki güçlü Avrupa ülkelerinin işgal altında kalmış müslüman
Türk dünyasının nasıl kurtulması gerektiği.
Yani bu düşücesi ise artık Honganji Mezhebinin başkanı olup ikinci Orta Asya gezi araştırmaları sırasında Koobe’deki Rokkosan’daki
<NİRAKUSOO> adlı külliye denilebilen araştırma alanından öğrenebiliriz. Yani bu <NİRAKUSOO> ise hem hazinesini muhafaza etmek için müze olarak, hem de Budist asıl ruhuni öğrenmek için okul olarak, Koozui’nin
emri ile inşa ettirdi. Bunun bulunduğu yer ise
Asya tellafuzuna yakın <Aşiya> denilen yerde olması, hem de o zaman yabancılara açık
olan liman kenti tanılan Kobe’ye bağlı bir yerde bulunması, onun fikrini yansmaktadır. Hatta oradaki bina çevresinde ise Çin veya Orta
Asya’dan getirilmiş bitkinin numunesini sergilemiş ve bazen de kendi bahçesinde yetiştirmeye çalışmıştır. Bu öğrenci ise sadece masada oturarak öğrenmekle yetinmeden tarım
işleriyle uğraşıp doğal filosofesini de öğrenmeyi amaçlıyordu. Yani Koozui’nin sonraki tarım ile sıkı ilişkide bulunan tarım fikri bu dönemde başlanmıştır. Ona göre bu dünyada en
önemli ve temel olgulardan biri ise tarım işlerinde kaynaklandığını, tarımsız sanayi ve ticaretinin de imkansız olduğunu dşünüyordu.
Yani Koozui’nin hayatı sonuna kadar sürdürüle gelen <tarıma daynan temel fikir> ise genç
yaşında Çin Orta Asya ve Hindistan gezi araştırmalarından yerli hakların kötü duruma düşmüş durumunu kendi gözüyle görmesinden
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden o zamanki Japon imparator’un amcası ve o zamanki kont
ünvanı taşıyan Japonya’nın baş önderi olmasına rağmen, pasaportlarında kendi tanıtırken
her zaman <çiftçi> ünvanını kullanmıştır. Benim bu çalışmalarımı yetersiz bularak Dr. Erdal Küçükyalçın’ın son zamanda güzel çalışmalarını burada aktarmak istiyorum.
Koozui’nin Türkiye’ye ilk gelişi ise Temmuz
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muoyu önderlerinden biri haline gelmiştir. Bu
nedenle Şubat 1924 tarihinde Tokyo Teikoku
Oteli’nde Japon sanayi ve ticaret dünyasının
liderine verdiği bir konferans sırasında onları tarıma ve tarıma dayalı sanayilere öncelik vermeleri hususunda teşvik ettikten sonra özel olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne yatırıma yönlendirmesi herkes şaşrıtmıştır. Bu konuşmanı yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan takriben üç ay sonra yapılmış olması
dikkat çekicidir.

1901 yılında idi. O yıl babası Kooson tarafından öğrenim için yollandığı Londora’dan ayrılarak Avrupa ülkelerini tanımak için seyahate çıkmış ve önce Fransa’da Montrö, Cannes gibi şehirleri gördükten sonra Avusturya ve Macaristan’ı gezerek İstanbul’a gelmişti. Büyuk olasalık olarak 1895 yılında hattını
başlatan doğu Ekspres treni ile gelmiş olup
İstanbul’da Pera Palas Oteli’nde kaldığı tahmin edilmektedir. O zaman II. Abdülhamid’in
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde olduğunu kendisi farkında olmuştur.
Bu seyahatteki hatırası ise sadece ikinci seyahate ilgili günlüğünde, (İstanbul’a ilk gelişinden) on yıl geçmesine rağmen, önceki manzara ile pek değişiklik olmadığını kaydedilediğine göre, onun içinde birinci geliş zamanindaki hatıra ise hala kuvvetli izi bırakmış denilebilir. Bundan yirmi beş yıl geçtikten sonra,
Koozui’nin İstanbul’a ikinci gelişi oldu, ama o
sırada ne kadar kendi hayatında olaylar geçmiş ve değişiklik olmuştur. Hongaji’nin ruhsani başkanlığından istifa ettikten sonra, kont
ünvanı almış Koozui ise Japonya’nın en saygın Asya uzmanlarından ve sözü dinlenen kaİpekYoluMedeniyetleri
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Sonraki Koozui’nin Türkiye’deki temsilcisi olan
öğrencisi Uemura Tasumi’nin yazdığı kaynağına göre, Koozui’nin daha 1925 baharında
Türkiye Cumhuriyeti’ne bizzat yatırım yapmaya karar vermiştir. Kozui, aynı yıl, eylül’de
Türkiye’nin dış ticaret rejimini ve yatrım şartlarını öğrenmesi için Uemura’ya yollamış. Bu
ziyarette Tasumi sık sık elçiliğini ziyaret ederek bilgi talep etmiş ve nihayet 4 Mayıs’ta dış
ticaret ve gümrük rejimini gösteren belgeleri
elçilikten alabildi. Tam bu sıralarda Koozui’nin
Türkçe öğrenmesi için yolladığı 14 yaşındaki
Gotoo Satoru da İstanbul’a varmış ve hemen
Galatasaray Lisesi’ne kayıt olmuştu.
Bu arada Ootani Koozui Türkiye’ye yatırım yapılması, ticari ilişkilerin getirilmesi için Japon
iş dünyasında yürüttüğü kulis faaliyetine devam ediyordu. Büyükelçi vekili Hulusı Fuad’ın
(Tugay) Tokyo’ya gelişi ve 17 Temmuz 1925’te
Türkiye Büyükelçiliği’nin resmen açılışi ile birlikte bu faaliyetler hız kazanmış, Koozui’nin
bahsettiği Osaka’lı iş adamları hareketlenmişlerdi. Hulusi bey’in Osaka Sanayi ve Tıcaret
Odası’nı ziyaretinde iki ülke arasındaki ticari
ve dostluk ilişkilerinin geliştirmesi için bir kurum ihtiyacından bahsedilmes üzerine Osaka
Nichido Booeki Kyookai (Osaka Japon-Türk
Ticaret Derneği) 16 Kasım 1925’te resmen kurulmuştur. Bu dernek bu alanda kurulmuş ilk
kurumdur. Kuruluşunda Yamada Torajiro ve
Ootani Koozui aktıf rol oynamışlardır. Derneğin açılış törenine Türkiye’ye doğru yola çıkmak üzere olan Ootani Koozui de katılmış,
Hulusi Fuad ve Osaka Sanayi ve Ticare Oda-

sı başkanı İnahata Katsutaro’nun da hazır bulunduğu toplululuğa Japonya için Türkıye’nin
öneminden bahsettiği bir konuşma yapmıştır.
Konuşmasında ‘Sizler [Türkıye’ye] satmayı düşünüyorsunuz. Oysa ben [Türkıye’den] satın
almayı düşünüyorum. Şimdi Türkiye’ye gideceğim, pamuk ve yünü görmek için Türkiye’ye
gideceğim. Çünkü birşey satın almak istiyorsanız dost bır ülkeden almak en doğrusudur...’ diyerek Japoın iş adamlarından ihracaatan ziyade Türkiye’den ithalata yöneldiği bir
ortamda Koozui’nin bu tavrıyla yeni cumhuriyetin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçladığını açıktır. Bu toplantıdan beş gün sonra
8 Şubat’ta Kobe limanından Türkıye’ye hareket etmiştir.
Ootani Koozui ve Bursa’daki İpek Dokuma
Fabrikası’nın kuruluşu
Bir kazanç beklentisinden çok örnek oluşturma düşünces ile hareket eden Koozui ise
Türkiye’ye yatırım yapmaya devam etmeye kararlıydı. Bir sonraki yatırım için daha
on gün kalarak incelemeler yaptığı Bursa’yı
seçti. Bu kez Bursa’nın önde gelen işadamlarından Mehmet Memduh (Gükçen) Bey
(1877-1932) ile ortak olacaktı. Çoğunluğu
Japonya’dan gönderilen teknoloji ürünü makinelerin yerleştitirilmesi ile hazırlığı tamamlanan (Türkiye-Japon İpek Dokuma Fabrikası), 1 Nısan 1929 tarihinde Cumhuriyet
Caddesi’nde faaliyet geçmiştir.
Koozui aslında bu fabrikanın açılışına katılmak üzere 18 Aralık 1928’de dördüncü kez
Türkiye’ye gelmiştir. Ancak İstanbul’a vardığında ağır bir hastalık geçirdiği ve günlerdir yemek yiyemedğiği için hemen Fransız
La Paix Hastanesi’ne yatırılması gerekmişti.
Bir süre sonra kendini biraz toparlayarak elçilikteki yıl sonu partisine katıldıysa da ancak Osmanbey’deki bir evde geçirdiği uzunca
bir nekahat döneminden sonra eski sağlığına kavuşabilmişti. 20 Ocak’ta harekete geçerek Ankara’ya gitti. Gazi Çiftliği’ni gezip Celal
Bayar’la görüştükten sonra Bursa’ya giderek

Memduh Bey’le buluştu. Ve fabrikanın hazırlık çalışmaları hakkında bılgı aldı. Ocak ayında
planlanan fabrika açılışı makinelerin gelişindeki gecikme nedeniyle Nisan’a ertelenmişti.
3 Şubat 1929 itibariyle trenle Suriye’ye geçtiğinde dördüncü ziyareti de sona ermiş oluyordu.
Hastalanıp, Ankara Gazi Çiftliği’nde çalışan
gençlerin çektikleri zorlukları öğrenmesine
ve Bursa fabrikasının açılışının gecikmesine
rağmen Koozui artık 1924’te gördüğü rüyanın gerçekleşmekte olduğunu biliyordu. Biri
başkentte Cumhurbaşkanı Kemal Paşa ile diğeri de Bursa’da Memduh Bey’le olmak üzere iki önemli yatırım başarıya doğru ilerilemekteydi. O zamanki duygularını Japonya’ya
döner dönmez Büyük Gazeteci ve söz sahibi
olan Tokutomı Soho’ya aktarmış ve heyecanı
Soho’yau çok etkilemişti.
“Orada Koozui’den başka Türkiye’deki faaliyetlerinden sorumlu Uemura Bey, Kobe’den
Morımoto Zuimyoo, Nagoya’dan Tachibana
Zuichoo da vardı... Keyifle anlattıklarını dinledik... Türkiye’de sarılığıya yakalandığını duymuştum, ama o anda tamamen iyileşmişti. Hatta daha önceki görüşmemizdeki haliyle karşılaştırıldığınında bir kat daha sağlıklı olduğunu hatırlıyorum. Fransa, Marsilya’dan
Türkiye’deki ipekçilik işine her birini ilk defa
duyduğum şeyler anlatıp duruyordu...”.
Koozui’nin gayreti mayvelerrini vermeye ve
iki ülke ilişkileri sağlam bir temele oturmaya başlıyordu. Artık Japonya’da yeni Türkiye
Cumhuriyeti fark edilir olmaya başlamıştı. Bunun en önemli işaretlerinden biri imprator Ertuğrul Anıtı’nı ziyaret etmesidir. Bu alışılmadık
ziyaretin gereçekleşmesinde düğününe katılacak kadar ona etkili olduğunu tahmin etmek zor değildi.
Bu yöndeki bir başka gelişme de İstanbul’da
Japon ürünlerinin sergilendiği bir mağazanın
açılmasıydı. Yine Osaka Japon-Türk Dış Ticaret Derneği’nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın
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desteğini alarak gerçekleştirdiği bu proje 1
Eylül 1929’da hayata geçmiştir. Karaköy’de
Galata Köprüsü yakınlarında (İstanbul Nihon
Shoohinkan) (Japon Malları Mağazası) adıyla açılan bu mağaza 1937’de kapananana kadar iki ülke ticari ilişkilerinde merkezi rol üstülenmiştir.
Ardından 12-19 Ocak 1931 tarihleri arasında
Prens Takamatsu no miya Türkiye’yi ziyaret etti,
ve Atatürk’le görüştü. Cumhurıbaşkanı’nın artık (Atatürk Orman Çiftliği) olarak anılan Gazi
Çiftliği’nde bir araya gelen taraflar ilişkilerin
geliştirilmesi yönünde dileklerini belirtmişlerdi.
Bursa’dakı İpek Dokuma Fabrikası’nın durumu
Buradaki konu hakkında 2010 yılında Bursa
kenti müzesinde bununla ilgli konu üzerinde Japon araştırmacı olup Kyoto’dakı Ryuukoku Üniversitesinden Prof. Dr. MİZUNO MİNAKO (Yamanrar) hoca ve Bursa kent müzesi Bursa Büyükşehir Belediyesinin yardımı ile
uluslaraarası konferens verilip oradaki bildiri en yakında yayımlanmasını beklemektedir
ki, şu anda sadece bir tanıtması olarak sizlere
haber olarak aktarmak isterim.
Adı geçen Bursa’lı Mahmud bey ise 1877’de
Bursa’da doğup yerli Askeri Rüştiyesi’nde
orta öğrenimini Bursa Merkez İdaresi’nde
lise öğrenimini tamamladı. Mülkiyenin yüksek kısımından iyi derece ile mezun olduktan
sonra 23 eylül 1900’de Bursa Villayeti Maliye mumurluğuna tayin edildi ve satajını bitirdi. Bir yandan da ek görev alarak başladığı Bursa Villayet Hüdavendigar Gazetesinde
1901-1903 arasında ikinci baş muharrir yaptı. Kaymakamlığa yükseldi. 1902 yılında, Burduruzade Osman Fevzi Efendi’nin kızı Fevride
hanım ile evlenir ve bu evlilikten Sıdıka Şükufe adını koydukları bir kızı dünyaya geldi.
Memduh bey ise çok sevilen zarif bir erkek
idi. İyi derecede Fransızca ve Rumca bilir, aynı
zamanda tanıyanlarına hayran bırakacak kaİpekYoluMedeniyetleri
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dar iyi bir hatip olduğunu söylediklenebilir. Gönen, Bala, Erdek, Sandıklı kaymakamlığının ardından 26 Mart 1914 seçimlerinde
İttihat-ı Terraki Partisinden Bursa mebsu çıkarak Dördüncü Meclis-i Mebusan’ına girdi. Bunun izleyen süreçte Bursa Redd-i İlhak
Cemiyeti’nde yer almanın yanı sıra , Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin
Bursa şubesinin merkezkurulunda görev yapardı. Cumhuriyet döneminde bir daha devlet kademelerinde yer almayıp ticarete atılan Mehduh bey 19. yüzyıl sonlarında ipekçililik kariyeriyle Fransa’da ünlenen Osman Fevzi Efendi’nin damadı olarak, aile geleneğinin
bir parçası olan ipek piyasası olan ipekli dokuma konusunda bilgi sahibi idi. İpek piyasasını elinde bulunduran Fransızlarla İtalyanları
izleyip akrabası Celal Bayar veya sefaret aracılığıyla ilişki kurduğu düşünülen (Berlin Sefiri Kemalettin Sami Paşa, damadının ağbeyidir) Japon imparatorunun kayınbiraderi Kont
Ootani Koozui ile birlikte Bursa’daki ilk kombine dokuma-boya-apre fabrikasını açmıştır.
Bursa’da 19. yüzyıl ortalarından itibaren ipek
filatür fabrikaları genelde Gayrimüslimler tarafından yabancı sermayeye ortaklığığyla kurulmuştur. Bu alanda yatırım yapan az sayıda Müslüman Türk iş adamından biri olan
BTSO kurucusu Osman Fevzi Efendi, ilk sahibi Mösyö Frer olan Hamidiye (Cumhuriyet) Caddesi üzerindeki ipek fılatür fabrikasını 1800’lü yılların ortalarında Fransız Mösyö Ramangal’dan satın alarak ipek üretiminde söz sahibi olmuştur.
1920’deki vefatından bir süre sonra damadı M. Mehduh bey, Japon kontu Ootani Koozui ile Türk-Japon Fabrikası’nı açmıştır. Mehmet Memduh bey’in tek çocuğu olan Şükufe
Hanım babasının 1932’deki vefatından sonra
ortaklardan biri olmuş; Memduh bey’in borçlarına kefil olan damadı Hamdi Sami bey Japon ortaklığını feshederek emprimeye ağırlık verdi.
Türk-Japon İpek Dokuma fabrikası ise içinde
dokuma, apre, boyahane ve emprime bölüm-

leri olarak şekilde planlanmıştır. Sözkonusu
fabrika ile ilgili herhangi bir mimari proje bulunamamış, ancak Memduh Gökçen tarafında
çizilen şemada çeşitli bölümler arasındaki ilişkiler net olarak gözlenmiştir. Bu çizime göre
farklı kodlar içinde olan fabrikanın dokuma,
apre, boyahane kısımları caddeden yaklaşık
4 m. aşağıda bulunmaktadır. Emprime katı
ise apre ve boyahane bölümlerinin üzerinde
yer almaktadır. Gökçen, kolonlarla tavanların
çelik olduğunu, çatıda ise Marsilya’dan ithal
edilen kiremitler bulunduğunu belirtmektedir. Fotoğraflarınında ve çiziminde görüldüğü gibi fabrikanın üretim bölümlerinin üzeri 4
edilmiş, ancak aynı yıllarda inşa edilen İpek-İş
Fabrikası’nın çatısını andırmaktadır. 19. yüzyılda inşa edilen Yolgeçen İpek Filatür Fabrikasında olduğu gibi; farklı amaçlı binaların bir
arasında kapalı mekanlar aracılığıyla kurulacak şekilde tasarlanmıştır.
1931 mayısnda 151 Japon, 80’i Türk olmak
üzere toplam 95 çalışanı olan işletmenin kuruluş sermayesi 131, 109,81 lira olup bu miktarın 70,593,310 lira Japonya, 60, 516,500
lira Türkiye tarafından konulmuştur Ancak Atatürk’ün başlattığı ‘Türkiye’deki Sanayi Kanunu’nun özel uygulamasından yararlanabılmek için ‘eşit’ sermayeyle kurulduğunu göstermeye ihtiyaç olduğundan 50’şer
bin’den toplam 100 bin lira sermayeli bir işleteme olarak kaydedildiği bilinmektedir. 1929
Ağustusundaki açılştan birkaç ay sonra, dünya ekonomik bunalımının da etkisiyle işletmede malzeme masrafı bile karşılanamayacak şekilde açık verilmiş; 1930 Martında bu
açık Kont Ootani Koozui’nin şahsi parasıyla
kapatılmıştır.
3 Mayıs 1930’dan itibaren yeni düzenlenmelrle iyiye dönmesi beklendiği halde 1930 Ekiminden fabrika yönetiminin tamamen değiştirilmesi sonucunda zararlar kazanca döneüştürülebilmiştir. Bu yükseliş, 1931 yılının Mayıs ayında üretimi 10 bin metreye çıkarmış olmasından Bursa’daki ipek üretiminin birincisi olduk’ cümlesinden anlaşılabilir. Gazete ha-

berleri ; fabrikanın ürünler, 4 Ocak 1931’de
Atatürk’ün ziyaretine mazhar olduğunu yazdı. Yine İstanbul’daki Japon Ticaret Sergisinde
fabrikanın ürünleri, 12-19 Ocak 1931 tarihleri arasında Türkiye ziyaretleri sırasında Prens
ve Prenses Takamatsu no miya’nın beğenlerine sunulmuştur.
Sonuç
Yukarıda bahsettiğim gibi Japon kontu Ootani
Koozui ve Bursalı Memduh bey arasında başlatılan Türk-Japon Dokuma Fabrikası ıse ancak 1929 yılından itiberen ekonomi krizisinin
altında etklenmiş olamasına rağmen yönetim
değiştirerek sürdüre gelmiş, ama 1931 yılında aniden vefat etmiş Memduh bey’ in yerine onun kızı veya damadı ise yine de bu ortak işletmesi devam etmeye çalışmıştır. Ama
tam aynı yıl Japonya ise Çin ve Mançurya’ya
büyüme politikasıyla sanki Asya’nın sahibi olmaya çalışması daha çince Ootani Koozui’nin
tarım ile ilgili sanayi ve Ticaret ile Asyalıları
birleştirip ülkelerini kalkınmaya hayal eden
Koozui’nin düşüncesine tam aykırı faaliyet idi
ve ‘Asya Asyalılarındır’ fikrini de artık ‘Asya ise
Japonyalılarındır’ gibi pan-Japonizm gibi düşüncesi giderek kamuoyuna etkilemeye başlayınca o zamana kadar sürdüre gelen TürkJapon dostluğu ilişkileri de sona ermeye başlamıştır. Henüz o fabrikasının nasıl kapatıldığını belli değildir.
Ama Ootani Koozui, tarımı çok önemseyerek
bu ile Asyalılarıyı bağlayıp Avrupa’daki güçlü
ülkelere karşı bağımsız olmaya çalışmaya hedeflemiş ve bu hedef ise çok kısa sıra olmasına rağmen gerçekleştirilmiş denilebilir. Ve
ayrıca Ankara’daki Gazi Çiftliği’nin ortak işletmesi ile birlikte Bursa’daki Türk-Japon İpek
Dokuma fabrikasının iki ülke arasındaki dostluğuna unutulmaz iz bırakmış diyebiliriz.
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Eyâletleri 1517 ve 1541’de kurulunca da protokolde 4. eyâleti oldu.
Bursa, Hüdâvendigâr Sancağı’nın merkezidir. Bölgeye, I. Murad’a (1362-1389) izâfetle
“Hüdâvendigâr” denmiştir.1326 yılında Nisan ayında Orhan Gazi fethetmiş ve taht şehri yapmıştır. 1402 Temmuzuna kadar bu hâl
devam etmiştir. En mühim kazâları arasında,
İnegöl, Domaniç, Yenişehir, Söğüd, Yarhisâr,
Sivrihisâr, Beğbazarı, Göynük, Mihaliç, Geyve,
Göl, Taraklu Yenicesi, Akhisâr, Aydıncık, Akyazı, Bergama, Ermeni Pazarı, Tuzla ve Gönen
kazâları bulunmaktadır.
Fâtih zamanında Bursa ile alakalı çok önemli hukukî düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan
bazılarına kısaca işaret etmekte yarar vardır:
1- BURSA İBRİŞİM YASAKNÂMESİ.
2-BURSA HÂSSA HARC KANUNNÂMESİ.

KlasikDönemOsmanlıDevleti’inde
Bursa Şehir İdaresi
Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ

Klasik Dönemde Bursa Şehri’nin İdari ve
Hukuki Statüsü
Fâtih Devri
Bu dönemde Bursa Anadolu Eyâletinin
önemli bir sancağıdır. Anadolu Eyâleti, Osmanlı Devleti’nin en mutenâ yeridir.1326’da
Bursa fethedilince merkez-i hükûmet buraya
naklolunmuştur.1360’dan 1451’e kadar eyâlet
merkezi Ankara’ya alınmıştır. Fâtih tahta çıkınca, eyâlet merkezini Ankaradan Kütahya’ya
nakletmiştir. XIX. asra kadar bu hâl devâm etmiştir. Rumeli Eyâleti kuruluncaya kadar devletin tek, sonra protokolde 2.; Mısır ve Budin
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Kanunnâme metninde ismi geçen Kemal,
882/1477 tarihli bir arşiv belgesinde Bursa’da
kumaş ve hassa harc emini olarak görüldüğünden, tanzim tarihinin aynı yıllara rastladığı söylenebilir. Hâssa harc yahut harc-ı
hâssa, sarayda bir kısım masraflar için ayrılan paranın konulduğu dolabın adıdır. Bu
dolaba gelecek akçeleri ve yapılacak harcları yani masrafları tedvîr etmek üzere, harc-ı
hâssa kalemi denilen bir büro mevcuttu. Sarayın hususî harcamalarını ve gelirlerini tanzim eden esasları tesbit etmenin, ülü’l-emrin
teşriî selâhiyetleri arasında olduğunu belirtmeye bile gerek yoktur.
3-BURSA GÜMRÜK YASAKNÂMESİ.
II. Bayezid Devri
Bursa, II. Bâyezid devrinde de ehemmiyetini
sürdürmektedir. İnegöl, Domaniç, Yenişehir,
Söğüd, Yarhisar, Sivrihisâr, Beğbazarı, Göynük, Mihaliç, İkizce, Geyve, Göl, Taraklu Yenicesi, Aydıncık, Akyazı, Bergama, Mudanya, Ermeni Pazarı, Tuzla ve Gönen kazaları mevcuttur. Fâtih devrinde yedi muhtelif konulara ait
kanunnâmesi bulunan Bursa’nın II. Bâyezid

devrinde, başta klasik sancak kanunnâmesi
ve ihtisâb kanunnâmesi olmak üzere on
kanunnâmesi vardır. Bunlardan özellikle ilk
ikisi çok önemlidir. Zira birincisi, ilk klasik sancak kanunnâmelerinden olma özelliğine; ikincisi ise, dünyanın ilk standardlar kanunu, belediye kanunu ve esnâf kanunu olmak gibi
mümtâz vasıflara sâhib bulunma hususiyetine hâizdir.
Bursa Sancağının Osmanlı Devrindeki İdari Yapısı
Hüdavendigar Sancağının Amiri: Sancak
Beyi
Eyâletler, sancaklardan meydana gelir. Sancaklara Livâ ve hatta vilâyet adı da verilebilir. Bu sebeple Osmanlı Devletinin son zamanlarındaki uygulama bir tarafa bırakılırsa,
vilâyet tabirinin hem eyâletler, hem de livâlar
için kullanıldığını görüyoruz. Sancaklar, sancakbeyi veya emir (çoğulu olan ümerâ sıkça
kullanılır) adlı ve en az 100 bin akçelik hassı (dirliği) bulunan idarî ve askerî bir âmir tarafından idare edilir. XVII. yüzyıldan itibaren
bunlara paşa ünvanı verilmiştir. Tanzimat’tan
sonra ise sadece idarî yetkileri bulunan mutasarrıflar ortaya çıkmıştır. Eyâletin merkezi olan
livâya Paşa Sancağı denir ve bizzat Beylerbeyi
tarafından idare edilirdi. Beylerbeyi, eyâletine
gitmemişse veya sefere çıkmışsa, mütesellim
denilen memur, onun adına Paşa Livâsını idare ederdi. Sancağın idaresinden sorumlu olan
sancakbeylerinin görev ve yetkileri ise şöylece özetlenebilir:
Sancak beyleri vâlidirler ve sancakta icranın
başıdırlar. Sultan vekilleridirler. Sancaklarında dava dinleyip şer’î hükümleri icra ederler.
İdarî yetkileri açısından beylerbeyilerinden
farkları yoktur. Bulundukları sancakta, idarî
yargı hakkında sahip oldukları gibi, vatandaşın güvenliğini temin ve şikâyetleri dinleme
ile memurdurlar. Harp zamanlarında, mıntıkalarındaki topraklı süvariler (sipahiler) çeribaşılar tarafından toplanıp alaybeğlerine götü-
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rülür, alaybeğleri ise bunları sancakbeylerinin
maiyetine sevkeder ve onun tabi olduğu beylerbeyinin komutasında harbe giderler. Beylerbeyiler iki tuğ, sancakbeyleri ise bir tuğ sahibidirler. Terfi edince Beylerbeyi olurlar. Sancak beylerine yazılan hükümlerde, beylerbeyinden sonra, kadılardan ise önce yazılırlar.
Bütün bu yetkilerini, beylerbeyine bağlı olarak kullanabilirler.
Her sancak (livâ), kazâlara ve kazâlar da nahiyelere ayrılmaktadır. Kazâ ve nahiyelerin kadılar veya subaşı denen memurlar tarafından
idare edildiğini görüyoruz. Ayrıca eyâlet ve
livâ merkezlerinde de, kadılar, şehir subaşıları (emniyet görevlisi, zabıta âmiri, icra memuru), kenar defterdarları, tımar defterdarları,
paşanın kâtipleri demek olan paşa tezkerecileri ve şehirde idare ile halkın arasında önemli bir vasıta olan şehir kethüdaları önemli idare memurları arasında yer almaktadır.
Belediye
Başkanı
(Muhtesib=İhtisâb
Ağası=İhtisâb Emini), Şartları ve Tayini
Günümüzdeki belediye teşkilâtı ile klasik dönem belediye yani hisbe teşkilâtını aynen kıyaslamak mümkün değildir. Zira bugünün
belediye teşkilâtının ifa ettiği vazifeleri, klasik dönem Osmanlı Devlet teşkilâtında sadrazam, kadılar, bostancıbaşılar, subaşılar, esnaf
kethüdâları, asesbaşılar ve nihayet belediye
başkanı manasına gelen muhtesibler birlikte
yürüttüğü gibi, Osmanlı döneminin belediye
başkanına ait bazı görevler, şu anda mahkemeler, icrâ memurları, polis teşkilâtı ve savcılar tarafından ifa edilmektedir. Ancak yine de
hisbe teşkilâtı için belediye teşkilâtı ve belediye başkanı için de muhtesib tabirini kullanmakta beis yoktur. Klasik dönemde belediye
başkanı tabirini karşılayan unvanlar arasında
muhtesib, ihtisâb ağası veya ihtisâb emini tabirleri bulunmaktadır.
Belediye hizmetleri demek olan hisbenin
yargı nevinden bir memuriyet olduğunu ve
muhtesibin asıl vazifesinin de emr-i bil-ma’rûf
(iyiliği tavsiye) ve nehy-i anil-münker (kötüİpekYoluMedeniyetleri

80

lükten men’)’den ibaret bulunduğunu girişte
özetlemiştik. Hisbe görevinin bu özelliğinden
dolayı, Osmanlı devleti, kâdî tayin ettiği her
yere mutlaka bir muhtesib de tayin ede gelmiştir. Osman Gâzi’nin ilk tayin ettiği üç memurun kadı, muhtesib ve subaşı olduğu şeklindeki rivâyet, belediye teşkilâtının ne zaman
başladığı konusunda bize bir fikir vermektedir.
Muhtesiblerle alakalı Fâtih dönemine ait
ilk kayıtlardan biri, Fâtih dönemi İhtisâb
Kanunnâmesidir. II. Bayezid devri ihtisâb kanunlarında da bahsedeceğimiz gibi, bu konuda elimizde dört tane eski tarihli ihtisâb kanunu mevcuttur. Bunlardan Edirne ve Bursa
İhtisâb Kanunları 907 (1501) tarihlidir. İstanbul İhtisâb Kanunnâmesinin tarihi yoktur. Ancak aynı târihli olması kuvvetle muhtemeldir.
İstanbul Kanununun başında (ba’zı nüshalarda ortadadır) “Paşalar ve kâdıasker ma’rifeti
ile sonradan emr-i pâdişahî ile yazılan kanunname budur” ifadesi yer almaktadır. Bu ifade,
daha önceden bir ihtisâb kanununun olduğunu göstermektedir. Zaten Bursa İhtisâb Kanunu açıkça “kanun-ı kadim” ifadesini kullanmaktadır. Bu kanun-u kadim, Fâtih devrinde
hazırlanan ihtisâb kanunu olsa gerektir. Bursa,
Edirne ve İstanbul’a hâs ayrı ayrı kanunlar hazırlandığını kesin olarak bilemiyoruz. Ancak
elimizde önceden yani Fâtih devrinde yazıldığını tahmin ettiğimiz ve “Sûret-i Nişân-ı şerif ki Muhtesiblere Kanun Hususunda Verilür”
unvanı ile bilinen bir ihtisâb kanunu vardır. Bu
kanunun mukaddimesinde bir nevi muhtesibin tarifi yapılmaktadır:
″Şimdiki hâlde Dergâh-ı ma‘delet-penâhıma
şöyle arz olundu ki, ehl-i hirfet almakda ve
satmakda ifrât ve tefrît edüb berâber fâideye
kana‘at etmezler imiş; her nice isterler ise ol
vech üzere satarlar imiş. Eyle olsa bu bâbda
anların hâllerine nazar edüb ehl-i hirfetin alub
satduğı nesnelerün asıl sermâyelerini ayru ve
harcın ayru teftiş etdürüb ana göre kendüler
içün fâyide kodurub narhını ta‘yin etdürdüm″.
Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesinde yer alan
tesbiti bu Kanunnamedeki izahları teyit eder

mahiyettedir: ‘Bütün san’at erbâbına hükm
edüp ta’zir ve siyâsete (kendine icra yetkisi verilen bazı küçük cezaları uygulamaya) ve
alım satımda aykırı davrananların tekdir ve
tevbîhine memur’.
Muhtesiblerin görevlerinin bununla sınırlı kalmadığını ve daha başka vazifelerinin de
bulunduğunu biraz sonra anlatmaya çalışacağız. Muhtesibin kâdî ile münâsebetlerini ve
yetkilerini, Yavuz Kanunnâmesinde yer alan
şu maddeler daha da açık bir şekilde ortaya
koymaktadır:
″153. Muhtesib olan kimesne kâdî ma’rifetiyle
narh vere. Etmeği çaşni duta, onun on dört
üzere narh vere. Koyun eti üç olacak, keçi eti
üç yüz elli; kuzu eti iki yüz ola, sığır eti dört
yüz ola. Havuca ve Soğana ve kile sarımsağa
narh vere. Balık gelse balığa göre narh vere.
Alub satan kişiye niceye aldı ise, her müddün
beş akçe ziyâdeye narh vere.
155. Ve eğer ehl-i bazar ile biriküb eksük verenleri gözlemese, kâdî muhtesibin hakkından gele; eksük verenlerin dahi hakkından
gelüb te’dib ede ve mecmû` meyvelere ve satılan nesnelere narh vere ve ehl-i sanâyi`ün
her birin yoklayub eyüsin vere, hiyânetin gözleye, bulduğı vaktin kadıya iletüb yoklayub
hakkından gele.″
Yukarıdaki Siyâsetnâme hükümlerinden de
anlaşılacağı üzere, klasik dönemde muhtesib yani belediye başkanı olacak insanlarda
aranacak şartlar şöylece özetlenebilir: Müslüman olması; tam ehliyetli bulunması (çocuklar ve akıl hastaları olamazlar); bazı farklı görüşlerin dışında erkek olması; âdil yani
Siyâsetnâmedeki ifadesiyle ″ uslu akıllı muhteşem yarar âdem olsa ki, her kişi gördükde andan utana ve uğurlu, yüzü nûrlu kişi
ola″; dirâyetli ve otoriter birisi ola; hem âlim
ve hem de ilmiyle âmil birisi olması ve yine
Siyâsetnâme’deki ifadeyle ″ hem ehl-i ilm ola,
katı câhil olmaya″; kötü ahlaklı olmaması ve
iyi ahlak sahibi olması, yani ″değme bir ednâ
kimesne ki, uğursuz ve hor ola, anun gibiler muhtesib olmağıla âlem kurur gider, anın
gibi muhtesiblerün nuhûseti (pisliği) mücer-

red İstanbul’a değül, belki götürü vilâyete
nuhûseti yetişüb götürü dünyâ kahtlık olmak
vardur″.
Muhtesiblerin görev değişikliği sırasında çok
önemli törenler yapıldığını, Osmanlı dönemi Kahiresini anlatan Polonyalı Simeon’dan
dinleyebiliriz: ″Muhtesibin değiştiği gece,
Ramazan’da olduğu gibi sabaha kadar şenlikler yapılır. Her sokağın başında bir fend ve töhfe, her bir evde bir fener asılır. Kahvehâneler
donatılmış olur ve bütün şehir halkı sabaha
kadar dolaşır ve icra edilen oyunları seyreder.″
Burada muhtesiblerin bağlı bulunduğu makamı da kısaca belirtmekte yarar vardır: Belediye hizmetleri, kadılar, muhtesibler ve mimar
ağalar ile diğer makamlar tarafından müştereken yürütüldüğü 500 küsur yıllık dönemde,
muhtesibler sadârete bağlı olarak çalışıyorlardır. 1242/1826 tarihinde İhtisâb Nezâreti kurulunca yine eski dönemde olduğu gibi, sadrazama bağlı kalmışlardı. Tanzimat sonrası ise, belediye makamının bağlı olduğu makamlar her devir için ayrı ayrı olmuştu.
ʻʻÖyle olsa el’ân muhtesib olana, bu mezâlime
ve mehâyife vukûfın var mıdır denicek, ben
henüz geldim bu hususları bilmezin, kâtibim
ve kethüdâm eskiden kalmışdır, anlara sorun
dedi Anlara sorulub bu kadar çiğ ve kara ve
eksük nedir, niçün gözlemezsiz deyicek, bu
def‘a günahımızı ‘afv idin, münba‘d ihtimam
edelim, gözliyelim, gayrı vâkı‘ olmaya dediler.
Te’kîd ile ısmarlandı. İmdi minba‘d gafil olmayub şer’den ve kanundan hâric iş etmek câiz
değildir denildi Az vakt içinde evvelkiden ziyade fesâdları zâhir oldu. Ba‘dehû merrâtla yine
te’kîdât olundı. Kat‘â mültefit olmayub şer‘a
ita‘at ve kanuna ri‘ayet itmediler’’.
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri
Bizim tesbitlerimize göre, klasik Osmanlı döneminde muhtesibin vazifeleri ve yetkileri, İslam Hukûkundaki hükümlere paralel yürümüştür. Hatta 1242/1826 tarihli İhtisâb Ağalığı Nizâmnâmesi de, bu konuda asırlardır tatbik edilen sistemi aynen devam ettirmiştir.
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Daha önce muhtesibin görevlerini iktisâdî ve
sosyal görevler, dinî görevler ve adlî görevler şeklinde üçlü bir ayırıma tabi tuttuysak da,
şimdi asıl sistematiği takip edecek ve İslam
Hukûkunda belediye teşkilâtı ile ilgili Hisbe
Kitaplarında takip edilen metodu esas alacağız. Maksadımız Osmanlı belediye teşkilâtını
olduğu gibi aktarabilmektir. İstanbul Belediye
Kanunnâmesinde muhtesibin görevleri şöylece özetlenmiştir:
″72. …. bütün san’at ve meslek sahiplerinin
satmasına ve almasına belediye başkanı nâzır
ola. Ve belirlenen narhtan eksik satacak olur
ise hakkından gele.
73. Bütün bu zikr olunanlardan başka her ne
kim Allâh ü Te‘âlâ yaratmıştır, hepsini de belediye başkanı görüp gözetse gerektir, hukûkta
hükümleri vardır.″
Daha önce zikrettiğimiz şu iki maddeyi burada da tekrarlamak gerekmektedir:
″153. Muhtesib olan kimesne kâdî ma’rifetiyle
narh vere. Etmeği çaşni duta, onun on dört
üzere narh vere. Koyun eti üç olacak, keçi eti
üç yüz elli; kuzu eti iki yüz ola, sığır eti dört
yüz ola. Havuca ve Soğana ve kile sarımsağa
narh vere. Balık gelse balığa göre narh vere.
Alub satan kişiye niceye aldı ise, her müddün
beş akçe ziyâdeye narh vere.
155. Ve eğer ehl-i bazar ile biriküb eksük verenleri gözlemese, kâdî muhtesibin hakkından gele; eksük verenlerin dahi hakkından
gelüb te’dib ede ve mecmû` meyvelere ve satılan nesnelere narh vere ve ehl-i sanâyi`ün
her birin yoklayub eyüsin vere, hiyânetin gözleye, bulduğı vaktin kadıya iletüb yoklayub
hakkından gele.″
Bu kısa girişten sonra Osmanlı Devleti’nde
Muhtesibin görev ve yetkilerini dört ana
grupta toplayabiliriz:
Birincisi: Emr-i bil-ma’rûf yani hukûka, ticârî
örf âdet kurallara ve genel olarak örfe uygun
olan şeyleri tavsiyede bulunmak ve hatta yapılması için takipte bulunmaktır ki, üç ana guruba ayırmak icabeder:
İkincisi: Nehy an’il-münker yani hukûka, özellikle de ticârî örf kaidelerine ve genel olarak
İpekYoluMedeniyetleri
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örfe aykırı olan her şeyi şehir hayatında yasaklamasıdır. Bu iki görevini özellikle şehirde bulunan san’at ve meslek sahiplerine karşı kullanacak ve icabederse sınırlı da olsa yargı hakkını kullanarak bunlara bazı hafif cezaları verebilecektir.
Üçüncüsü: Bu iki görevini yürütebilmesi için,
Osmanlı Devletinde muhtesibin emir ve yasakları kolluk kuvvetleri ile desteklenmiş ve
hatta sınırlı da olsa yargı hakkı verilmiştir. Burada muhtesibin adlî görevini de tartışmak
gerekmektedir.
Dördüncüsü: Bu görevlerini yürütebilmesi
için, devletin kendisine tanıdığı ve Osmanlı
Hukûkunda ihtisâbiyye rüsûmu yani belediye
vergileri tabir edilen vergileri tahsil ve harcama yetkisidir ki, buna da muhtesibi malî yetkileri diyebiliriz.
Sırasıyla bu dört temel görevi, Osmanlı belediye kanunlarını esas alarak kısaca incelemeye çalışacağız.
BELEDİYE BAŞKANINA YARDIMCI OLAN
DİĞER MAKAMLAR
Osmanlı Devletinde günümüzdeki anlamıyla belediye hizmetlerini sadece muhtesib denilen belediye başkanı yürütmezdi. Belediye
hizmetlerinin bir kısmını yürüten başka makamlar da vardı. Bunlardan önemli olanları kısaca özetleyeceğiz:
Sadrazamlar, Beylerbeyiler ve Sancakbeyleri (Ehl-i Örf’ün Âmirleri)
Özellikle İstanbul’da (eyâletlerde beylerbeyi
ve sancaklarda da sancakbeyi, hemen hemen
aynı yetkilere haizdirler) belediye hizmetlerinin bir nevi reisi sadrazamlardır. Yanına aldığı yeniçeri ağası, bostancıbaşı, İstanbul kadısı ve İhtisâb Ağası gibi makam sahipleriyle,
Çarşamba Divanından sonra şehirde kol gezerdi. Önce Unkapanında inşâ edilen Ehl-i Hıref Divanhânesine gelir; buradan Yemiş İskelesindeki Çardağa geçer ve burada esnaf ile

divan kurup narhları tesbit ederdi. Buradan
sebze-hâne divanına gelerek sebzelerin; oradan da Selh-hâneye gelerek etin narhını tesbit ederdi. Sonra da Sarayına dönerdi. Narh,
kol gezme ve diğer konularda, yukarıda muhtesibin görev ve yetkilerini anlatırken gerekli bilgiler verildiğinden burada tekrar etmeyeceğiz. Ancak kısaca sadrazamlık makamı ve
yetkileri hakkında bilgi vereceğiz.
Kadılar
Muhtesibler, narh tesbit ederken, kanunlara aykırı alım-satım yapan esnafı cezalandırırken ve kısaca belediye hizmetlerini yürütürken, her zaman kanunların ifadesiyle
ma’rifet-i kâdîye muhtâcdır. Yani kadıların kararı ile ve bilgisi altında belediye hizmetlerini yürütecektir. Bu sebeple Evliyâ Çelebi, Fâtih
zamanındaki uygulamadan örnekler aktararak İstanbul’un 25’in üzerinde hâkimi bulunduğunu ifade etmekte ve bunlardan sekizinin
İstanbul’da yargı görevini üstlenen kadılar olduğunu nakletmektedir. Bu sebeple biz, belediye teşkilâtından önce ayrı bir başlık altında
kadılık teşkilâtı ve yetkileri hakkında bilgi verdik. Burada tekrara girmeyeceğiz.
Subaşılar
Osmanlı Devletinde, şehir, kaza ve köylerde,
şehrin emniyet ve âsâyişini temin, maddî ve
manevî temizliğini muhâfaza görevlerini üstlenen husûsî memurlar vardır. Bunlara subaşı denmektedir. Köy ve kasabalarındakine il
subaşıları, diğer büyük merkezdekilerine ise
şehir subaşıları denirdi. Bu memurlar, günümüzdeki zabıta, emniyet görevlileri ve kısmen de belediyecilerin vazifelerin ifa ederler ve kadıların emri altında çalışırlardı. Osman Beğ‘in ilk tayin ettiği iki memurdan birinin subaşı olduğunu kaydedersek, Osmanlıların yerleşim merkezlerinin emniyet, âsâyiş,
maddî ve manevî temizlik ve huzuruna ne kadar önem verdiklerini daha iyi anlarız.
Osmanlı Devleti’nde bazan aynı şahsın muhtesib ve subaşı olarak tayin edildiğini; böyle ol-

masa bile subaşıların belediye hizmetlerinden
bazılarını üstlendiklerini kanunnâmeleden
anlamak mümkündür.
″52. Ve bezzâzistan ve bit bazarı ve gayrı dellâllar boyunluğu, subaşı ma‘rifetiyle ola.
Yalan şiveyle söylerlerse haklarından geline.″
″8. Ve kapandan gayrı yerde kantar dutulmaya. Şehrin kadısı ve subaşısı malım bâbında
gereği gibi mu‘âvenet edeler. Mal benimdir,
âmilin değildir. Temerrüd edenleri sekidüb
inâd edenleri yazub bildüreler.″
″1. Bundan akdem Karındaşım Sultan Ahmed oğlı anda Bursa’ya geldikde subaşılık ve
ihtisâb zabt etmek içün ve sâir maslahat içün
nefs-i Bursa‘ ya ba‘zı adamları gelüb sonradan kaçub gitdiklerinde şehir halkı varub
mezkûrları sâkin oldukları evlerin basub atlarından ve esbâblarından ve akçelerinden hayli nesnelerin alub soygun bizimdir deyu zabt
etmişler.″
Asesbaşılar

Ases, Osmanlı Devletinde, emniyet ve
âsâyişin muhâfazası için kol gezen gece
bekçilerine denir. Fâtih Sultan Mehmed
zamanında ihdâs olunmuştur. Bunların
reisine asesbaşı denmekteydi. Biz bu eserimizde müstakil bir asesbaşılık kanununu
yayınlayacağız.
Netice olarak, muhtesibe belediye hizmetlerinde yardımcı olan başka kurumlar da vardır.
Her gece karadan ve denizden köy ve kasabaları dolaşarak suçluları tutuklayan ve gereğini yapan bostancıbaşı; Tersâne halkı arasında muhtesibin görevlerini yapan Kaptanpaşa;
Yedi Kule Dizdârı ve benzerleri ilk etapta akla
gelenlerdir. Ancak biz hem kanunnâmelerde
yer almaması ve hem de eserin fazla uzamaması için ayrıntıya girmiyoruz.

83

İpekYoluMedeniyetleri

Türk Dünyası
Azerbaycan’da Buluştu
Çağatay AKENGİN
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TÜRKSAV on beş yıl önce bir gelenek başlattı. Her yıl Türk Dünyası’nda başarılı çalışmalar yapan ve bu dünyanın bağlarının güçlenmesine vesile olan; yazar, sanatçı, araştırmacı, fikir adamına Türk Dünyası Hizmet Ödülleri verme kararı aldı. 2010 yılına kadar kişi ve
kuruluşlara değişik dallarda ödüller verilirken
2010 yılında ilk defa bu ödül kervanına bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği katılmış oldu. Bu ödül
Türk Dünyası ile ilgili çalışmalar münasebetiyle 6 ülkeden 10 kişiye verilme kararı alınmıştı. Türk Dünyası’na köprü vazifesi gören can
Azerbaycan’ın başkenti rüzgar şehri Bakü’de
ödüller sahiplerini bulacaktı. Bu ödül töreni-

nin iki sahibi vardı. Birincisi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in değerli eşleri Sayın Mihriban Aliyev diğeri ise kendisini Türklüğe ve ülkesine adamış Azerbaycan
Bakü Büyükelçisi Sayın Hulusi Kılıç ve değerli eşleridir.
Her ülkeden katılan misafirlerle İstanbul Atatürk Havalimanı’nda buluştuk. TÜRKSAV’ın
Genel Başkanı Sayın Yahya Akengin ömrünün
her demini teninin her nefesini bu dünyaya
adamış, doğru bildiği değerlerden hiç şaşmamış mümtaz bir Türk Aydını idi. Hepimizi nezaketle karşıladı. Bu gruptaki arkadaşlar arasında daha önceden tanıştığımız birçok projede birlikte olduğumuz kişiler vardı. İlk defa
bir Sivil Toplum Kuruluşu’na ödül verilecekti. Bu kuruluşun yapmış olduğu Türk Dünyası
Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları, Kaşgar’dan
Endülüs’e Türk –İslam Şehirleri Sempozyumları Şehir Şehrengizleri projelerinde görev almıştım. Çok değerli büyüğüm olan Birlik Genel Başkanı Sayın Dr. İlyas Demirci ve Yönetim Kurulu Üyesi Ağabeyim İbrahim Terzioğ-

lu bu seyahate büyük renk katmıştır. Çünkü
bu dost ve samimi iki insan bin bir meşakkatle kurultaylar ve sempozyumlar gerçekleştirmişler ve bu programları ile de binlerce Türk
Dünyası sevdasını buluşturarak gönül köprüleri kurmuşlardır. 28 ülkeden katılımcı sağlanarak kurultay ve sempozyum hazırlamak bu
çalışmaları yazılı kayda bağlamak için prestij kitaplar yayınlamak kolay bir başarı değildir. Ödül alan kişi ve kuruluşlara şöyle bir göz
gezdirirsek;
• Almanya : Yücel Feyzioğlu
Türk Dünyası Masalları Külliyatı
• Azerbaycan: Haydar Aliyev Vakfı Başkanı
Mihriban Aliyev
Karabağ Kaçkınlarını Himaye
• Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Türk Dünyasında Şehircilik ve Mimarlık
• Kazakistan : Prof. Dr. Dosay Kencetay
Türkoloji çalışmaları
• KKTC : Mustafa Gökçeoğlu
Kıbrıs’da Türkoloji çalışmaları
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• Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz
Türk Tarihi Belgeleri
• Macaristan: Prof. Dr Edit Tasnadi
Macaristan’da Türkoloji çalışmaları
• Türkiye : TDK Başkanı
Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın
Türkçe Sözlük’ün zenginleştirilmesi
• Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu
Türk Dünyası Edebiyatı
• Yeni Ses Dergisi
Anadolu Türk kültür faaliyetlerini yansıtması
İnanıyorum ki fazlasıyla bu ödülü hak etmişlerdir.
Uçak, dünyanın en güzel şehri İstanbul’dan
havalanırken sohbetler ve geleceğe yönelik çalışmaların fikir alışverişleri yolculuk boyunca sürüp gitti. Yahya Hoca’nın Kayserililer üzerine anlattığı fıkralarına Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ün dayısı Abdullah
Satoğlu nükteden ve yine fıkra ile karşılık veriyor uçaktaki arkadaşlara inceden ders verirken gülmekten kırıp geçiriyordu. Zamanın
İpekYoluMedeniyetleri
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nasıl geçtiğini anlamadan uçak Bakü Haydar
Aliyev Havaalanına iniş yaptı. Azerbaycan’ın
şirin Türkçesi ile düştü.
Hürriyet Gazetesi muhabiri Sefa Kaplan ve Zaman Gazetesi İstanbul muhabiri Ülkü Hanım
gazeteci olarak katılmışlardır. TÜRKSAV’ın Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Gürler, Doç. Dr. Osman Altıntaş, Doç. Dr. Mehmet Seyfettin Erol
bu gezilere renk katan önemli ve değişik simalardandı. Bizi havaalanında karşılayan Büyükelçilik Emniyet Müşaviri İsmail Çalışkan
ve Büyükelçilik üçüncü sekreteri Bahar Hanım gezi boyunca bizlere eşlik etmişlerdir.
Ankara’da birçok projede beraber olduğumuz TÜRKPA Türk Dilli Ülkeler Parlamenterler
Asamblesi Genel Sekreter Yardımcısı TBMM
temsilcisi Kürşad Melih Sarıaslan törenlerimize katılmıştı.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Danışma Kurulu Üyesi Milletvekili, Eski Nerimenof Belediye Başkanı Sayın Vakıf Kasımoğlu gezimize mihmandarlık etmeleri yanında

özellikle “Çırpınırdı Karadeniz” marşının yazarı Ahmet Cevat’ın mezarı başında bize duygulu anlar yaşattı.
Büyükelçilik konutunda Sayın Büyükelçimiz
Hulusi Kılıç ve değerli eşleri sefire hanım hepimizle tek tek ilgilenirken yorgunluk kahvesini keyifle yudumluyorduk. Konuktaki yemekli toplantılarda Türk Dünyası sohbetleri
yapıldı. Davetliler tek tek kendilerini takdim
ederken farklı dünya görüşünde olsalarda
aynı davaya hizmet eden yürekler bir araya
gelmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden
katılan Mustafa Gökçeoğlu bu gezide sigara
molalarını asla ihmal etmezken Türk insanının
sıcaklığını her anıyla yansıtıyordu. Şunu net
anlıyorduk ki biz bize benziyorduk… En ufak
şeyden mutlu oluyor, aniden parlıyor, birbirimizin kederiyle kederleniyor, neşesiyle şenleniyorduk. Paylaşmasını göstermeden yaparken “İncinsede incitmemeyi” şiar edinen bir
millettik.

Ertesi gün Azerbaycan Yazıcılar Birliği Merkez Binası’nda Birlik Başkanı Sayın Anar Rızayev, Hulusi Kılıç, TÜRKSAV Genel Başkanı Yahya Akengin beyin başkanlığında Türk
Dünyası’nın 20 yılı masaya yatırılmış, nerelere geldiğimiz bu yolda eksiklerimiz ve gelecekteki hedeflerimiz konu edilmişti. Türkiye
Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Dr. İlyas Demirci Şehitlik Hiyebandı’nda
ki şehitlik caminin kapalı olmasından hepimiz
gibi büyük üzüntü duymuştur. Böyle bir olaya
sebep olan Ermenistan-Türkiye maçı gibi bir
nedenlerle cami kapatma, istenmeyen bayrak krizi olaylarını hatırlatarak “Bir millet iki
devlet”in bu hatalardan kurtulmaları gerektiğini ve caminin ibadete açılmasını dört gözle beklediklerini söylemişlerdir. Bu veciz konuşmasıyla hepimizin duygularına tercüman
olmuştur.
Azerbaycan’dan katılan bilim insanlarının
Türkiye’nin kendilerini Türk görmedikleri için
Azeri dediklerini bu Azeri kelimesini kendi-
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Ahmet Cevat’ın kabrini ziyaret
lerini çok yaraladığını çünkü Ermenilerin ve
Rusların kendilerine Türk derken Türkiye’deki
Türk Kardeşlerinin kendilerine Azeri diye hitap etmelerinden büyük rahatsızlık duyduklarını ifade buyurdular. Ve özetle Türk
Dünyası’nda yaşayan herkesin ortak adının Türk olduğunu vurguladılar.
Büyükelçi Hulusi Kılıç’ın güzel konuşması sonunda “Ne mutlu Türküm diyene” cümlesi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhunu aramıza çağırmış, coşkulu alkışlarla karşılık bulmuştur. Beni etkileyen konuşmalardan biri de Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Terzioğlu’nun sözleri olmuştur. Terzioğlu, Türk Birliğinin tam
sağlanabilmesi için Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan’ın yanında Türkiye’den sonra en
büyük nüfusa sahip Orta Asya’nın kalbi Özbekistan olmadan Türk Dünyası istediği birliği ve başarıyı sağlayamaz. O yüzdendendir ki
Özbekistan başta Türkiye ve diğer kardeş ülkelerle yapay nedenlerle birbirinden koparılmaya çalışılmaktadırlar.
İpekYoluMedeniyetleri
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Bizlerin, Ermenilerin güya vilayeti sitte dedikleri yedi vilayetimizden biri olan Van’da
Akdamar Kilisesi’ni restore ederek bir tek
Hristiyan’ın bölgede yaşamamasına rağmen
dışarıdan Ermenileri getirip ayin yaptırılmasını nasıl izah edebiliriz. 1915’deki sözde Ermeni Soykırımı safsatasıyla dünya kamuoyunda
Türkiye’yi her gün karalarken ülkemizde dahi
birçok sözde aydın ve yazar Ermenistan’ın değirmenine su taşımaktadırlar. Filistin’e bir değil bin Mavi Marmara gitmeli, gitsin de… Ama
Karabağ’da 1992’de yapılan Ermeni zulmüne karşı Türkiye’den bırakalım bir gemiyi, bir
mavi kayık dahi gitmemiş Türkiye Kamuoyu
Karabağ konusuna yeterli duyarlılığı göstermemiştir.
Bu gezi bizleri derinden etkiledi etkilemelidir
de.
“Ey Türk Titre ve Kendine Dön”
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lemelerde bulunan Azerbaycan heyeti TOKİ
projelerini gezdi. Azerbaycan Devlet Personel
Bakan Yardımcısı Vefadar Misirov, TOKİ’nin
Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaptığı konutları inceledi. TOKİ
konutlarını beğendiklerini açıklayan Vefadar
Misirov “sosyal yönü güçlü ve halka dönük
projeler yapmışsızın” dedi.
Türkiye ile konut alanında işbirliği imkanlarını araştırmak üzere Ankara’ya geldiklerini anlatan ve TOKİ konutlarından çok etkilendiklerini dile getiren Misirov, “Çok iyi ve çok güzel
işler yapmışsınız. Bu projeler insanların yaşam
standardının iyileşmesi için çok önemli. Projelerinizin ilk etabında gelir beklenmemesi en
önemli yönü” şeklinde konuştu.
SAVAŞTA YIKILAN IRAK TOKİ’Yİ BEKLİYOR

Konutta Türk Modeli
TOKİ Dünyaya Örnek Oluyor
Burçin DOKGÖZ
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Konut sorununun çözümü konusunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dünya
genelinde de ilgi uyandırmaya devam ediyor. Nitelikli, kalıcı ve modern yaşam alanları oluşturarak “kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olma” hayalini gerçeğe dönüştüren TOKİ,
finansman modelinden konut üretim hızına, hukuki sorunların aşılmasından yerel yönetimlerle işbirliğine, merkezi bütçeye katkı-

sından ekonomik canlanmaya katkısına kadar
her alanda uluslararası bir marka haline geldi.
Doğal afetler sonrası evleri yıkılanların kalıcı
barınma imkanlarına kavuşması için yurt içi
ve yurt dışında proje üstüne proje geliştiren
TOKİ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası şefkat eli haline geldi.
TOKİ’nin başarılı konut modelini görmek
için Orta Asya’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan
Amerika’ya kadar bir çok ülkenin konut yetkilileri Türkiye’ye gelerek yapılan başarılı çalışmaları yerinde inceliyor. Türkiye’nin TOKİ ile
ürettiği konutları örnek alan ülkeler, TOKİ ile
işbirliği yapmak istiyor.
AZERİ HEYET TOKİ PROJELERİNE HAYRAN
KALDI
Türkiye’nin toplu konut alanında yaptığı çalışmaları yerinde görmek için Ankara’da ince-

Yıkıcı ve ağır bir savaşın ardından şehirleri harabeye dönüşen Irak, Türkiye’den konut konusunda destek bekliyor. Irak’ın konut sorununun çözümü için Türkiye’de temaslarda
bulunan dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Beyan Dezei, yoksul kesimler için 70 metrekarelik konutlara ihtiyaçları olduğunu belirterek, TOKİ başta olmak üzere Türk inşaat şirketlerini Irak’a davet etti. Yatırım yapmak isteyen kuruluşlara arsa temini, vergi indirimi
ve satış garantisi başta olmak üzere her türlü kolaylık ve korumayı garanti edeceklerini
belirten Dezei, Ankara Turkuaz Konutları’nı
gezdiklerini belirterek, TOKİ’nin kaliteli, hızlı
ve uygun fiyata konut üretmesinden çok etkilendiklerini söyledi.
İRAN’DAKİ KONFERANSTA TOKİ
KONUŞULDU
İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen ve
dünya üzerindeki konut sorunları ile çözüm
yollarının ele alındığı “Uluslararası Toplu Konut Konferansı”nda Türk Konut Modeli olan
TOKİ ele alındı. Pek çok Avrupa ve Ortadoğu
ülkesinin katıldığı konferans sonrasında TOKİ
ile İran Emlak Geliştirme Birliği (IPDA) arasın-
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da işbirliği ve teknoloji paylaşımı anlaşması
imzalandı.

CEZAYİR, TOKİ İÇİN KONUT PROGRAMINI
DURDURDU

Toplu konut alanında Türkiye’nin aldığı mesafeyi yerinde incelemek üzere Ankara’ya gelen İran İskan ve Kentsel Gelişim Bakanı Ali
Nikzad ve beraberindeki heyet TOKİ’yi ziyaret etti. Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm
Projesi kapsamında yapılan konutları yerinde
inceleyen heyet, TOKİ konutlarına hayran kaldı.

Cezayir Konut ve Şehircilik Bakını Noureddine
Moussa, 5 yıl içinde 1 milyon konut yapımını kapsayan bir çalışmaları bulunduğunu belirterek, TOKİ ile yapılan görüşmeler sonuçlanıncaya kadar söz konusu programı durdurduklarını açıkladı. Türkiye’ye gelen Bakan
Moussa, 1 milyon konut yapımı için harekete
geçtiklerini belirterek, “Ancak hazırladığımız
programda bazı yetersizlikler olduğunu fark
ettik. TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde yeni
şeyler öğrendik” dedi.

ÜRDÜN, TOKİ MODELİYLE 100 BİN KONUT
YAPACAK
Konut sorununa çözüm arayışları çerçevesinde Türkiye’ye gelen Ürdün Bayındırlık, Konut
ve İskan Bakanı Salh Al-Majali, TOKİ modelini
kendilerine örnek alarak ülkelerinde 5 yıl içerisinde 100 bin konut yapmayı hedeflediklerini söyledi. Ürdün ile Türkiye’nin konut alanında yaşadığı sorunların benzerlik gösterdiğini
ifade eden Al-Majali, bu yüzden Türkiye’nin
deneyimlerinden yararlanmak istediklerini
dile getirdi. TOKİ’nin yaptığı çalışmalarla yakından ilgilendiklerini ifade eden Al-Majali,
“Ankara-Turkuaz Vadisi evlerini yerinde inceledim ve hayran kaldım. Şehircilik ve yaşam
alanı açısından mükemmel bir iş ortaya çıkmış. Ürdün devleti olarak bizim de gecekondulaşma, çarpık şehirleşme ve altyapı eksiklikleriyle başımız dertte. TOKİ ile işbirliği içinde 5 yıl içerisinde 100 bin konut yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
MISIR 500 BİN KONUT İÇİN TOKİ’YLE GÖRÜŞÜYOR
Mısır hükümeti 48 ayrı projeyi kapsayan 18
milyar dolarlık yatırım için Türk firmalarını ve
TOKİ’yi ülkesine davet etti. İlk etapta TOKİ tarafından 500 bin konut yapılmasını isteyen
Mısır, işbirliğinin çerçevesini belirlemek için
TOKİ ile görüşmelerini sürdürüyor. Özellikle alt gelir grubu konuta ihtiyaç duyan Mısır,
TOKİ’nin doğrudan yatırım yapmaması durumunda, Türk müteahhitlerin koordinasyonu
konusunda destek olmasını istedi.
İpekYoluMedeniyetleri
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TOKİ’DEN PAKİSTAN’A AFET KONUTU
2005’te Pakistan’da meydana gelen deprem sonrası evleri hasar görenler için
Muzafferabad’da 62 adet konut, 12 adet yönetim binası, cami, kolej binası, konferans
ve sergi salonu, alışveriş merkezi, misafirhane, spor salonu, 2 ilkokul, 2 yurt binası, altyapı ve çevre düzenlemelerinden oluşan idari kompleks olmak üzere, toplam bin 612 konut ve sosyal donatıları TOKİ tarafından yapılarak teslim edildi. Büyük bir sel felaketi yaşayan Pakistan’a yardım eli uzatan Türkiye, TOKİ
eyle evleri yıkılan Pakistanlılar için 4 bin 620
afet konutu yapıyor.
TOKİ, ENDONEZYA VE SRİLANKA’YA AFET
KONUTU YAPTI
2004 yılında Güney Asya’da meydana gelen deprem ve tsunamide evlerini kaybedenler için Endonezya’nın Banda Aceh bölgesinde afet konutu yapıldı. Bin 50 konut ile spor
merkezi, okul, cami, hastane tadilatı ile kültür
merkezinden oluşan Türk köyü tamamlanarak
Endonezya hükümetine teslim edildi.
Aynı felakette zarar gören Sri Lanka’ya da yardım elini uzatan TOKİ, Matara bölgesinde 500
konut, okul, çarşı, ibadethane, toplum merkezi ve spor sahası yaparak hizmete soktu.
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TürkDünyasıMühendislerveMimarlarBirliği’nin
OnurÜyelerimiziTanımayaDevamEdiyoruz

1953 Adapazarı’nda doğdu.
EĞİTİM DURUMU :
1975 Lisans Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
1979 - 1983 Doktora Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
1983 - 1988 Yardımcı Doçent Atatürk Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
1988 - 1994 Doçent Gazi Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
1994 - Prof. Dr.Gazi Üniversitesi, Fen - Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
YAPTIĞI GÖREVLER :
Fakülte’yi bitirdikten sonra İstanbul’da öğretmenlik, Atatürk Üniversitesinde asistanlık yaptı.
1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile
Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Doğu Dilleri Bölümüne öğretim elemanı olarak gönderildi.
1983 yılına kadar burada görev yaptı. Aynı yıl yardımcı doçent tayin edildi ve yurda dönüşünden
sonra Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı.
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Sn. Prof. Dr. Mustafa İSEN

Sn. Lütfi ELVAN

T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekretereri

Karaman Milletvekili / T.C. Başbakan Danışmanı

Bu yıllarda kuruluş aşamasında olan Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümünde de alanıyla ilgili dersler verdi. 1988 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda müşavir
olarak görevlendirildi. Aynı yıl, Eski Türk Edebiyatı
alanında doçent oldu ve 1989 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’ne doçent olarak atandı. Gazi Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan yardımcılığı ve Gazi
Üniversitesi Türkçe Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanlığı (G.Ü. TÖMER) yaptı.
1994 yılında Profesör oldu. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde müdürlük, Gazi Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Bölüm Başkanlığı yaptı. Ardından Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı oldu (1997).
2000 yılında Başkent Üniversitesi’ne geçti ve burada Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurdu.
17 Aralık 2002 tarihinde Kültür Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Kültür ve Turizm Bakanlıklarının
birleşmesi sonucu 17.6.2003 tarihinde Kültür ve
Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına tayin edildi. Prof.
Dr. İsen’in Türk Edebiyatı ve Balkanlarda Türk kültürü ile ilgili yayınlanmış çok sayıda çalışması var.
Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığa seçilmesinin
ardından Cumhurbaşkanlığı Genel sekreterliğine
atandı.
Evli 3 çocuk babasıdır.

23. Dönem Karaman Milletvekili. 23.
Dönem’de Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu Üyesi oldu.
Lutfi Elvan, 12 Mart 1962’de Karaman
Ermenek’te doğdu. Babasının adı A.Nuri,
annesinin adı Samiye’dir.
Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve
Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’ni bitirdi. İngiltere Leeds Üniversitesi’nde maden ve yöneylem araştırması alanında, Amerika Birleşik
Devletleri’nde ise Deleware Üniversitesi’nde
ekonomi dalında yüksek lisans yaptı.
Etibank’ta Yüksek Mühendis olarak göreve
başladı. DPT’de Planlama Uzman Yardımcısı, Planlama Uzmanı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Ayrıca, OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan
Yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB
Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi
Üyesi olarak görev yaptı.

Anadolu coğrafyasında Türkçe’nin unutturulup Farsça’nın hakim kılındığı dönemde bir milletin birliğinin dilinde olabileceğini fark eden Anadolu Türk Birliği’nin sağlanmasının yolunun ancak aynı dili kullanan bir
millet tarafından sağlanacağını fark eden
büyük şahsiyet Karamanoğlu Mehmet Bey
13 Mayıs 1277’de
“Bu günden sonra Divan’da Dergâh’da
Bargâh’da Mecliste ve meydanda
Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır.”
fermanıyla Türkçemize sahip çıkmıştır.
Halen Karaman Milletvekilliğini yürütmekte olan T.C. Başbakan Danışmanı Sayın Lütfi
Elvan öncülüğünde; Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ve TÜRKSOY’un
destekleriyle Karaman Türk Dünyası Daimi
Dil ve Kültür Başkenti ilan edilmiştir.
İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Sn. Dr. Serdar ÇAM

Sn. Atilla KANBUR

T. C. Başbakanlık
Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı

MADO Yönetim Kurulu Başkanı

1992-2002 yılları arasında, Ankara’da,
İstanbul’da ve yurtdışında çeşitli şirketlerde
üst-düzey yöneticilik yaptı. Üniversitelerde
yarı zamanlı olarak uluslararası yatırım, uluslararası ticaret ve yönetim dersleri verdi.

30 Mart 1966 Ankara doğumlu olan Serdar
Çam, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerini kullanabilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
5 Haziran 2011 tarihinde Türk İşbirliği ve
Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı’na atanan Dr. Serdar Çam, Ağustos 2009 tarihinden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini
yürütmekteydi. Dr. Çam, Eylül 2002-Ağustos
2009 tarihleri arasında yedi yıl süresince, T.C.
Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
TBMM’ndeki Makamında Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. Bu süre zarfında,
dış ticaret ve dış politika konularında çalışmalar ve gelişmeleri yakından takip etti.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Serdar Çam, Almanya ve Belçika’da Yüksek Lisans çalışmalarını yürüttü. Boston
Üniversitesi’nden İşletme dalında Master
derecesi aldı. Marmara Üniversitesi’nde
Uluslararası Pazarlama dalında Doktorasını tamamladı. Babasının Dışişleri
Bakanlığı’ndaki görevi nedeniyle ilköğrenimini Libya ve Fransa’da, ortaöğrenimini ise
Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı.

Sayın Serdar Çam Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğini üyesidir. 9. Olağan
Genel Kurulunda oy birliği ile Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliği Onur Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

1952 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk-Orta ve Lise Öğrenimini
Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1978 yılında Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği
bölümünden mezun oldu. 10 yıl Uzman
Mühendis olarak Devlet Hizmetinde görev aldı. Kahramanmaraş Belediyesi İmar
Müdürlüğü’nde idari görev yaptı.
Aile mesleği olan dondurmacılığa çocuk
yaşlarda başladı. Bu zaman sürecinde
sahip olduğu değerleri koruyup geliştirerek dondurmacılıkta 4. Kuşak temsilcileri olarak kardeşleri ile birlikte sektörün
önemli aktörlerinden birisi oldu.

Dondurmacılık sektöründe Ulusal ve
Uluslararası fuarlara katıldı ve bilgi birikimini artırdı. Çeşitli Ülkelerdeki Üst düzey Bürokrasinin katılım gösterdiği resepsiyonlarda ve festivallerde, Kültür ve
Turizm Fuarlarında, Amerika’da özellikle Chicago kentinde düzenlenen festivallerdeki performansıyla Türkiye’nin,
Kahramanmaraş’ın ve Maraş’a özgü
dondurmanın tanıtımı için çok yönlü
etkinliklerde başarıyla yer aldı. MADO
Markasının tanıtım ve isim hakkında çok
emeği geçmiştir.
İş yaşamında sürekli gelişim-değişim ve
yeniliklere açık olan Atilla KANBUR, üretim sürecinde kullanılan makineleri de
tasarlamaktadır. Sistem ve kurumsallığın
vazgeçilmez olduğu düşüncesiyle sürekli
kendini yenileyebileceği eğitimler almıştır. Şu an Yaşar Dondurma ve Gıda Mad.
A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürütmekte olup ASÜD Yönetim
Kurulu üyesidir.
Orta derecede İngilizce bilmekte olan
Atila KANBUR evli ve üç çocuk babasıdır.
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Türk Dünyası
MühendislerveMimarlarBirliği

Türk Dünyası
MühendislerveMimarlarBirliği

ONUR KURULU

M. Cahit TURHAN / Başkan

DANIŞMA KURULU

Kamil UĞURLU / Başkan

Abdullah SATOĞLU
Abdurrahman ŞENTÜRK
Ahmet ARSLAN
Ahmet ÇALIK
Ahmet MALKAN
Ali Talip ÖZDEMİR
Atilla KANBUR
Binali YILDIRIM
Burhan KAYATÜRK
Cafer TATLIBAL
Cemal KALYONCU
Düysen KASEİNOV
Erdoğan BAYRAKTAR
Erol KAYA
Faruk ÇELİK
Hayrettin GÜNGÖR
Hayrettin ÖZALTIN
Hicabi ECE
Hidayet ATASOY
Hüdaverdi ÇAKIR
İbrahim ŞAHİN
İsmail KAVUNCU
İsmet SU
İsmet YILMAZ
İsrafil KIŞLA

Kadir TOPBAŞ
Kemal YALÇIN
Lütfi ELVAN
Mahmut ASMALI
Mehmet CENGİZ
Mehmet CEYLAN
Metin VARLIBAŞ
Murat YALÇINTAŞ
Mustafa İSEN
Naci ÖZDEMİR
Nihat GÜL
Nihat ÖZDEMİR
Nihat ZEYBEKCİ
Nuri GÜRGÜR
Oktay ASLANAPA
Osman İYİMAYA
Serdar ÇAM
Süleyman KARAMAN
Süleyman SAZAK
Şahabettin HARPUT
Veysel TİRYAKİ
Yahya AKENGİN
Yaşar KARAYEL
Zeki ERGEZEN
Zeki PİLGE

A. Rahman KÖROĞLU
Abdulkadir URALOĞLU
Abuzer Ali YILDIRIM
Adem DOĞANGÜN
Ahmet AĞIRMAN
Ahmet AKGÜNDÜZ
Ahmet UYSAL
Akif ÖZKALDI
Alemdar BAYRAKTAR
Ali BOZ
Ali ÇİFTÇİ
Ali ERBAĞ
Ali SALMAN
Arif GÖKÇE
Arif KORKMAZ
Baki AYDIN
Cengiz ALYILMAZ
Dursun Ali ÇODUR
Efendi BARUTÇU
Ekrem KELEŞ
Ekrem YÜCE
Enver BÜYÜK
Ercan TIRAŞ
Ergin MERT
Erkan TALAS

Erol İNAL
Erol Tuna AŞKIN
Ertan YETİM
Ethem GÜNEN
Faruk BİLEN
Fatih KİRİŞÇİOĞLU
Fazıl ÖLMEZ
Fikret YILDIRIM
Galip YENİDÜNYA
Gazi ŞAHİN
Gökalp YILMAZ
Gökhan GÜRLER
Gürcan TÜRKOĞLU
H. Hüseyin ÖZTÜRK
Habib GÜL
Hamit YILDIRIM
Hasan TOSUN
Hasan YALÇINTAŞ
Haydar ÇİFTÇİ
Hüseyin DİLAVER
Hüseyin KARACA
İbrahim BAZ
İdris AYDIN
İhsan KARAGÖZ
İlhan KIROĞLU
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Türk Dünyası
MühendislerveMimarlarBirliği

Türk Dünyası
MühendislerveMimarlarBirliği
ÜLKE TEMSİLCİLERİ

İrfan BOZKAYA
İsmail GÜNEŞ
İsmail YÜKSEK
Kadir KOÇ
Kenan YILDIRIM
M. Çağlar BOZOĞLU
Mahmut BEŞİRLİ
Mahmut ÜRKÜT
Mehmet İBRAHİMGİL
Mehmet MEMİŞ
Metin ÖZKAN
Muammer MERT
Muharrem POLAT
Murat BAKIR
Murat BİLBAY
Murat YAKAR
Musa BÜYÜKAYDIN
Mustafa AK
Mustafa BABAL
Mustafa BAŞ
Mustafa ŞAHİN
Muzaffer ÖZDEMİR
Necmi YILDIRIM
Nesim SÖNMEZ
Orhan KAVUNCU
İpekYoluMedeniyetleri
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Osman KILIÇ
Osman MERT
Öner KABASAKAL
Refik TURAPHANOĞLU
Remzi KOZAL
Resul DURMAZ
Saffet AYDIN
Sami ÖZER
Selahattin DÜZBASAN
Semra ALYILMAZ
Sinan KABALOĞLU
Sinan VANLI
Suat ALTUN
Suha ÜNSAL
Şerafettin DOĞAN
Tarık ÇELENK
Turgay KALEMCİ
Vacip MERT
Vakıf KASIMOĞLU
Y. Metin TAHAN
Yakup DELİÖMEROĞLU
Yaşar BAYRAMOĞLU
Yılmaz GÜRCÜM
Yılmaz ÜNLÜ
Zekeriya TURFANDA

Abbas ALESKEROV
Ahad SALİHOV
Akay KİNE
Akybek ABDYKALYKOV
Amanjol ÇİKANAYEV
Amirlan KUSSEİNOV
Arslan AHMEDOĞLU
Askar TURGANBAYEV
Bakıtjan ABİYEV
Baktıbay TAYTALİEV
Behuciddin ŞEHABİ
Cafer GİYASİ
Cumali Kazımoviç ŞABANOV
Elçin GAFFARLI
Eflatun NİMETZADE
Fahri HACILAR
Fikret HÜSEYNOV
Gölçöhre MEMMETOVA
Güler FEDAİ
Gülnar ABDRASSILOVA
Gülnar KUSEİNOV
Halid TADMORİ
Halil AVŞARATA
Hayrullah POLATOV
İlsur METHSİN
Jeren HACIYEVA

Kadirali KONKABAEV
Kamil İSHAKOV
Kemal DÜRÜST
Lesbek TAŞİMOV
Lubov NYSSANBAYEVA
Maksat DÖVLETSAHEDOV
Mambetjunus ABYLOV
Matloob ALAM
Mevluda YUSUPOVA
Mihail FORMUZAL
Mustafa CEMİLOĞLU
Najma HAPTULLA
Nihat KARAALİ
Nizami CAFEROV
Nizami NAĞIYEV
Rahman ODEKOV
Ramiz ABDURRAHİMOV
Sağındık CANPOLATOV
Sarsembek ZHUNUSOV
Süleyman KAYIPOV
Şakir İBRAYEV
Tacettin TALGAT
Takashi ÖSAWA
Timur SÜLEYMANOV
Ulfat KADİROV
Zhamila ZHAPAKOVA
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Bir Hizmet Halkası Daha
Kazakistan Beydalı Bey Camii
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Kazakistan’ın üçüncü büyük şehri Karaganda’ya
bağlı Calpakkora kasabasında Beydalı Bey
Hanlığı’na itafen Türk İslam mimarisi kimliği ile üç
yüz kişilik bir Cami’nin yapılmasına öncülük ediyor. Birliğimizin Uluslararası faaliyetlerine koordinatörlük yapan TÜRKSOY Teşkilatının değerli Genel Sekreteri Sayın Düysen Kaseinov bu caminin yapılmasında fikir öncülüğünü başlatmıştır. Caminin
projesi birlik danışma kurulu üyemiz Doç. Dr. Mimar Mustafa Şahin tarafından projelendirilmiş olup
yetiştirilebilmesi halinde mübarek ramazan ayının
27. Gününe tekabül eden Kadir Gecesi’nde, yetiştirilememesi halinde Ramazan Bayramı kutlamaları
eşliğinde Camiye temel kazısına geçilmesi düşünülmektedir. Bu anlamlı projemizin Türk İslam dünyasının kamuoyuna duyurulması amacıyla yakın tarihlerde bir temel atma töreni düzenlenecektir. Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği bu istikamette çalışmalarını sürdürürken daha nice kültürsanat projeleri ile sevenlerimizi ve meslektaşlarımızı buluşturacaktır.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Onur Kurulu Üyemiz Sayın Dr. Serdar Çam
TİKA Başkanı Oldu

BAYDALI BEY (1725-1820)
Badyalı Bekşenulı (1725-1820) Bey (Kazakça “Bi”), Karagandı Eyaleti, Canarka İlçesi Calpakkora köyünde (Atasu nehrinin üstü ve Aydarharlı dağının eteği) doğmuştur. Kendisi, Argın soy’unun içinden Kuandık boyundan
gelmektedir.
Baydalı Bey, Valihan ve Abılay Han döneminde yaşamış Kazak halkının düşünürüdür. Cesur ve akıllı kararlarıyla öne çıkmış ve Abılah Han’ın özel danışmanı görevini üstlenmiştir. Halk arasında oluşan arsa, memleket
ve öksüzlerin davaları hep onun elinden geçer, kesinlikle doğru karara bağlanırmış. Çocukken bile (12 yaş)
köydeki tüm davalara bakıyormuş. Baydalı Bey’in verdikleri kararlar, devletin hukuk tarihindeki Saka, Hun,
Göktürkler döneminden kalma Cengiz Han’ın “Yasası”,
Esim Han’ın “Eski Yolu”, Kasım han’ın “Kaska Yolu”, Az
Tauke’nin “Yedi Yargısı” gibi mevzuatların devamı olarak sayılmaktadır.
Abılay Han’ın “Sekiz tane Beyim varsa, onların arasından en irisidir” sözleri; aslında Baydalı Bey’in fiziki görüntüsünden değil, onun pratik zekâsı ile çözüm bulma yeteneğinden dolayı ithaf edilmiştir. Badyalı Bey’in
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en önemli ve tanınmış sözlerinden bazıları: “Yakın olan
eceldir; uzak olan ise aydın ile eğitimsizin arasındaki
mesafedir”, “Akrabalarımın karşısında kıymetim yok, yüzümü görür; eşimin karşısında kıymetim yok tenimi görür”, “Sığınağı olmayan dağdan vazgeç, faydası olmayan zenginden vazgeç” vb. Genellikle, Baydalı bey tarafından söylenen sözlerin temel ideolojisi şöyledir: “İnsan ve doğa birbirine benzer; iyilik ve kötülük her zaman aynı dengede olur; insan kötülük yapmak için değil, iyilik yapmak için yaratılmıştır”.
Baydalı Bey hakkında bugüne kadar birçok kitaplar ve
yayınlar basılmıştır: “Halk ağzından”, “Kelimenin gücü”,
“Ulu sözler”, “Kazakların 100 düşünür beyi” ve kazak
Sovyet Ansiklopedisi vb. Ayrıca, yazar Magzum Tiyesov
tarafından “Baydalı Bey” kitap yazılıp basılmıştır. Аsan
Cuadildin’in 1999’da “Baydalı Bey” belgesel içerikli hikayesi kitap olarak yayınlanmıştır.
Baydalı Bey’in mezarı, Karagandı Eyaleti Osakarov ilçesinde Şildertti nehrinin boyu yüksek bir tepenin başında bulunmaktadır. 2004’te Karagandı Eyaleti Meclisi Kararına göre, Canarka ilçesindeki eski “Drujba” köyü şimdi “Baydalı Bey” köyü olarak değiştirilmiştir.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin
üç faaliyet döneminde de Onur Kurulu Üyesi olan
Dr. Serdar Çam, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na getirildi. Sayın
Başkan’ın bu göreve atanmasında Türk Dünyası’na
ve Akraba Topluluklarına çok büyük katkılar sağlayacağı inancındayız. Zira, Sayın Başkanın, Başbakanlık Özel Kaleminde ve TMMB Meclis Başkanlığı Özel Kalem Müdürlükleri görevini başarı ile sürdürürken Uluslararası diplomasinin hayata geçirilmesinde büyük tecrübe sahibi olmuştur.
Kazanılmış bu tecrübelerin Türk Dünyası coğrafyasında hizmete dönüşmüş olması hem Türk Dünyası Mühendisler Birliği camiamız adına hem -de
Türk Milleti adına büyük fayda sağlayacaktır. Bu
duygudan hareketle Birlik Genel Başkanımız Sayın

Dr. İlyas Demirci’nin başkanlığında Birlik ikinci
başkanı Ankara Milletvekili Sayın Tülay Selamoğlu, Yönetim Kurulu Üyelerimizden DLH Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ahmet Kuşhanoğlu, Muhasip Üyemiz Sayın İbrahim Terzioğlu, Sayın Alaattin
Nalcıoğlu ve Danışma Kurulu Üyelerimizden Sayın
Fikret Yıldırım ve Sayın Gökhan Gürler’den oluşan
bir heyetle Sayın Başkanımıza makamlarında hayırlı olsun nezaket ziyaretinde bulunulmuştur.
TİKA Başkanımız Sayın Dr. Serdar Çam’a çalışmalarında üstün başarılar dilerken, Mühendisler Birliği Camiasının daima yanlarında olacaklarını ifade ettiler. Sayın Başkan da uzun zamandır mensubu olduğu Mühendisler Birliği Camiası ile birlikte büyük projeleri gerçekleştireceklerini söylediler.
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Birliğimiz, Kahramanmaraşlılarla
Tarih ve Kültür Dayanışmasında

Genel Merkezi Ankara’da bulunan Kahramanmaraş ve İlçeleri Kültür Derneği’nin Başkan Vekili ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alaattin Nalcıoğlu, Kahramanmaraş Kardeşlik ve Madalya yıl
dönümü kutlamalarına yeni bir içerik kazandırdı.
Bu anlamda Konya’da bulunan Konya Kahramanmaraş Kültür ve Dayanışma Derneği’nin her
yıl geleneksel olarak tertiplediği Kahramanmaraş dışındaki Kahramanmaraşlıları ve Konya’daki
Kahramanmaraşlıları bir araya getiren onların
memleket özlemine hemşeri dayanışması gibi
kültürel bir faaliyete Konya, Meram, Yaka’da Diltaş Kültür Derneği’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.
Ankara’dan geceye Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Sayın İlyas
Demirci Ankara’daki Kahramanmaraş ve İlçeleri
Kültür Derneği Başkan Vekili Alaattin Nalcıoğlu,
MADO Dondurmaları Koordinatörü Mehmet Alparslan, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Abuzer
İpekYoluMedeniyetleri
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Yıldırım, Tuğrul Erkaplan gibi Dernek üyelerinin
katılımı ile gerçekleşti.
Çok büyük bir katılımın olduğu Selçuk
Üniversite’deki Öğretim Üyeleri ve Konya’daki İş
Adamlarının katımı ile gerçekleşen gecede Konya Dernek Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yalçın Kaya’nın
açılış konuşması arkasından Dernek Kurucu Başkanı şu andaki Onursal Başkan Prof. Dr. Tahir Akgemci konuşmasının arkasından Kahramanmaraş halkoyunlarının, şiirlerinin şöleni şeklinde
geçen gecenin Kahramanmaraş Belediye Başkanlığınca hizmet ödülüne layık görülen kendisini fahri Kahramanmaraş elçisi ilan eden Konyalı İş Adamı Ali Ataman Beye hizmetlerinden
dolayı Belediye Başkanımız Mustafa Poyraz’ın
gönderdiği plaket Dernek Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Yalçın Kaya tarafından Sayın Ali Ataman’a takdim edilmiştir. Gece Kahramanmaraş’ın yöresel türkü halkoyunları şiirleri ile gece geç vakite
kadar sürerek bir sonraki yılda tekrar yapılmak
üzere sona erdi.

