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Muhterem okuyucular, Yüce Allah’a sonsuz şü-
kürler olsun ki “İpekyolu Medeniyetleri” dergi-
miz beşinci sayısı ile bir yaşına girdi. Türk Dün-
yası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin süreli 
yayını olan bu dergi artan bir beğeni, büyük ilgi 
ile takip edilmektedir. Birliğin 28 Ülke temsilci-
liklerine gönderilen bu dergi kaliteli baskısı ve 
içeriği ile de bizlere gerçek bizi anlatmaya devam 
edecektir.

Ülkemizin yetiştirdiği uluslararası ödüllü tek 
baraj mühendisi olan Dr. İlyas DEMİRCİ hem 
birliğimizin Genel Başkanı hem de malumlarınız 
olduğu üzere dergimizin imtiyaz sahibidir. 

Birlik Onursal Başkanımız Sn.M.Cahit  TUR-
HAN ve birlik ikinci başkanlarımızdan Ankara 
Milletvekili Sn. Tülay SELAMOĞLU ve değer-
li yönetimimiz bu çalışmalarımızda bizleri cesa-
retlendirmiş ve yüreklendirmişlerdir.

Bir avuç insanla on yıl önce yola çıkan bu bir-
lik kar topağı gibi büyümüş ve 2010 yılında 
Azerbaycan’da Türk Dünyası’nın en başarılı sivil 
toplum teşkilatı olarak Türk Dünyası Üstün Hiz-
met Ödülü’nü almış, Türk Dünyası Mühendis-
ler ve Mimarlar Birliği adı ile 28 ülkede teşki-
latlanmış bugün parmakla gösterilir bir sivil top-
lum kuruluşu haline gelirken; bir çok yayınının 
yanında İpekyolu Medeniyetleri dergisiyle de bu 
başarısını taçlandırmıştır.

Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam 
Şehirleri Sempozyumları Şehir Şehrengizleri  
Bursa Şehrengizi ile başladı ve Kars Şehrengizi 
toplantısı ile de bir kez daha uluslararası beğeni 
topladı.

Bu birlik mühendisler ve mimarlar camiasının 
birliği’dir. Ancak bizim iddia ettiğimiz bir şey 

var, o da beşikten mezara kadar insanı  ilgilendiren 
her şeyin, mühendisi ve mimarı ilgilendirdiğidir.

Şehirlerin planlarını kim yapıyor? O plana göre pro-
jeleri kim çiziyor ve bu projeleri kimler uyguluyorlar, 
daha önemlisi kimler için uyguluyorlar. Tabii ki mi-
mar ve mühendisler insan için yapıyorlar. İşte ecda-
dımızın “insanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesinin 
altında yatan ruh bu ruhtur, bu idealdir, bu inançtır.

Şehrengiz toplantılarının daha ikincisini yapmışken 
onlarca şehirden talep almış bulunmaktayız. Bunlar 
içerisinden Hatay ve Polatlı ısrarla taleplerini yeni-
lemektedirler. Özellikle Polatlı Şehrengizi beni çok 
heyecanlandırmaktadır. Çünkü Sakarya Meydan 
Savaşı’nı ana tema olarak işleyeceğimiz bu toplantı 
düşmanın, dış güçlerin desteği ile Yunanın nasıl ülke-
nin kalbi olan Ankara’ya kadar elini uzattığını ve bu 
elin kahraman Türk milleti tarafından nasıl kırıldığını 
anlatacağız...

Hatay, evet bu şehir medeniyetler beşiği eşrefi mahlûk 
olarak adlandırılan insanın farklı kimlik ve inancıyla 
nasıl barış içinde yaşadığının belki de dünyada tek ör-
neği derken şunu da izah etmek gerekir ki kendisinin 
de koparılıp alındığı Osmanlı Devleti üç kıtada altı 
yüz otuz yıl bu yapıyla insanlık ailesi içerisinde hü-
küm sürmüş adil bir devletti. O yüzden ben Hatay’a 
küçük Osmanlı diyorum. Bu küçük Osmanlı’nın bü-
yük ruhunu inşallah önümüzdeki zaman içinde ulus-
lararası bir toplantı ile dile getireceğiz.

Şehirler kuran insanların birinci derecede beklentileri 
ve arzuları; huzur ve barış içinde, karnı tok sırtı pek, 
sıcak bir yuvada yaşamak, top seslerinden uzak başını 
yastığa koyup yeni umutlarla güneşe merhaba demek-
tir.

Bilmem insanlar çok şey mi istiyor, sizler bize  katılır 
mısınız ey dostlar…

Editörden İbrahim TERZİOĞLU
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Dr. İlyas DEMİRCİ Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY 
Genel Sekreterliği Prof. Dr. Düysen KASEİNOV 
başkanlığında özellikle Türk kültür ve sanatları-
nın tanıtılması noktasında Türk Dünyası coğraf-
yası sınırlarını aşarak Amerika’ya kadar bütün 
dünya üzerinde büyük başarılara imza atmaktadır. 
Gerek İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı 
ISESCO ve gerek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bi-
lim ve Kültür Kurumu UNESCO ile yapmış oldu-
ğu işbirliği anlaşmaları çerçevesinde Türk Kültür 
ve Uygarlığının dünya kamuoyunda tanıtılmasına 
yönelik büyük konferanslar tertiplemektedir. Kül-
tür ve Sanat organizasyonlarının yanında Türk 
Dünyası’nın Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik 

otoriteri ile de iş birliği yaparak özellikle Türki-
ye Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak 24-27 
Mayıs 2010 tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da düzenlediğimiz Türk Dünyası Mimar-
lık ve Şehircilik Kurultayı’nın icrasında koordi-
nasyon sağlayan kuruluş olarak büyük katkı sağ-
lamıştır.

Astana Kurultayı başta Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah GÜL ve Kazakis-
tan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Nursultan 
NAZARBAYEV olmak üzere 28 ülkeden gelen 
200’ün üzerinde Bilim İnsanlarının yüksek katı-
lım gösterdiği alanının en büyük kurultayı özelli-
ğini taşımaktadır. 

Astana Kurultayı Sonuç Bildirgesi’nde Cumhur-
başkanlarımızın işaretleri doğrultusunda Türk 
Dünyası’nda mühendis, mimar ve şehirci camiayı 
birleştirecek bir teşkilata ihtiyaç duyulmasından 

dolayı Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği Teşkilatının kurulması kararı alınmıştır. 
2010 yılında alınan bu karar üzerinden 1 yıl gibi 
kısa bir süre içerisinde 28 ülke temsilcileri ile 
beraber 1 Ağustos 2011 tarihinde Türk Dünyası 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği resmi olarak ku-
ruluşunu tamamlamış ve Kaşgar’dan Endülüs’e 
Türk - İslam Şehirleri Şehir Şehrengizleri toplan-
tılarını başlatarak Bursa ve Kars Şehrengizlerini 
başarı ile sonuçlandırmıştır. 

Şehrengiz toplantılarının tamamında TÜRKSOY 
Teşkilatı yine koordinasyon rolü ile büyük katkı-
lar sağlamaktadır. Müteakip toplantılar TÜRK-
SOY Kırgızistan Fondu Başkanı ve Birlik Üye-
miz Prof. Dr. Kadirali KONKABAYEV’in ve 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü 
Sayın Prof. Dr. Sebahattin BALCI’ın müşterek 
önerileri ile Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te ya-
pılması kararı alınmıştır.

Türk-İslâm Dünyası
Proje Olimpiyatları

Türk Dünyası Mühendisler 
ve Mimarlar Birliği 28 ülke 
temsilcilerimizle birlikte; 
2012 yılında Trabzon şehrimizde 
Türk-İslam Dünyası’nı bir araya 
getirerek T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın himayelerinde 
Mühendislik, Mimarlık ve 
Şehircilik Proje Olimpiyatları ile
bir ilke daha imza atacaktır.
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Birliğimiz uluslararası yapılan protokolle dünya-
da bir ilke imza atarak Türk-İslam Dünyası Mü-
hendislik, Mimarlık ve Şehircilik Proje Olimpi-
yatlarını icra edecektir.

Kazakistan Ülke Temsilciliğini yapan Kazakis-
tan KAZGASA İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Amirlan KUSEİNOV’un 
başkanlığında Türk Dünyası Mühendislik, Mi-
marlık ve Şehircilik Proje Olimpiyatlarının ülke 
seçmeleri 2-5 Kasım 2011 tarihleri arasında 
Kazakistan’ın Almatı şehrinde Avrasya’dan çok 
sayıda üniversite temsilcileri katılımları ile ger-
çekleştirilmiştir.

Olimpiyat projeleri ülke seçmeleri festivalinde 
jüri üyesi olarak Birliğimizden Genel Başkan 
olarak şahsım, Dış İlişkiler Koordinatörümüz ve 
Yönetim Kurulu üyemiz Dr. İbrahim TERZİOĞ-
LU ve Kazakistan ülke temsilcilerimizden Doç. 
Dr. Askar TURGANBAYEV olarak katıldık. 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Duysen 
KASSEİNOV’un aynı tarihlerde Paris’te UNES-
CO toplantısına katılmış olmasından dolayı bu-
lunamadığı Avrasya Proje Festivalinde özellikle 
bizi yalnız bırakmayan, ev sahipliği karakterleri-
nin en güzel örneklerini sergileyen Türk Dünyası 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği yönetimimi-

zin Kazakistan  ülke temsilcileri olan; Prof. Dr. 
Amirlan KUSAİNOV, Prof. Dr. Serik SEİHİM-
BAYEV, Prof Dr. Gülnar ABDRASİLOVA, Prof 
Dr. Bekrimjan GLUADİNOVA, Doç. Dr. Askar 
TURGANBAYEV’e yakın ilgi ve alakalarından 
dolayı müteşekkiriz. Festivalde 300’ün üzerinde-
ki katılımcının proje değerlendirmeleri esnasında 
oluşan bilgi  alışverişi köprülerinin yanında yıl-
larca hasret kalınmış kültür diyalogu paylaşımla-
rının, birbirlerine gösterilen dost ve kardeş ilgile-
rinin yoğunluğu asıl öne çıkan kavramlar olarak 
damga vurmuştur. Türkçe dilinin eğitimine sahip 
olmadıkları halde daha çok konuşulan Türkçeyi 
zevkle dinlemek ve Türkçe konuşabilme gayret-
leri ortak dil ihtiyacının öneminin ve beklentisini 
bir kere daha bu toplantı vesilesiyle vurgulanmış 
olduğuna şahitlik ettik.

3 gün boyunca Avrasya ülkelerinin değişik üni-
versitelerinden proje yarışmasına katılmış birbi-
rinde değerli vektörel büyüklüğü olan ve direkt 
uygulama projesi olarak hayata geçirilebilecek 
binin üzerinde proje yarıştı. 15 ayrı kategori de 
birinci, ikinci ve üçüncülük derecelerine sahip ol-
muş 45 akademisyene ve proje hazırlayıcılarına 
ödülleri verildi. Dereceye giremeyen yarışmacı 
projeler de mansiyon ödülü ile kıymetlendirildi. 
Festivalde birincilik ödülüne layık görülen aka-

demisyenler ve proje kategorileri şunlardır;
1- A. YUROVA (Toplu konut mimarisi) 
3- M. SEMBİN (Şehircilik)
4- O. KİMOV (Rekonstrüksiyon ve restorasyon)
5- İ. RUDAKOVA (Peyzaj mimarisi) 
6- A. DMİTRİYEVA (Mimari tasarım)
7- A. LADIGİNA (Grafik tasarım) 
8-  M. TURBAY (Endüstri tasarım)
9- K. ASANOVA (Kostüm tasarımı)
10- A. BRİYANTSEV (San.ve sivil inş. teknolojisi)
11- V. MALİUGİN (Bina ve tesislerin projeleri)
12- İ. TAMLOP (Isı, gaz ve havalandırma)
13- E. DEDİUHİNA (Su ve kanalizasyon)
14- R. MAMEŞOV (İnş.mal., konstrüksiyon üretimi)
15- E. MUSAYEV (Ahşap işleme teknolojisi)

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birli-
ği olarak projede dereceye giren akademisyen-
lere para ödülünün yanında ‘Dilde Fikirde İşte 
Birlik’ anlayışını hâkim kılmak amacıyla bütün 
masrafları birliğimize ait olmak kaydı ile 4 ay 
boyunca Ankara’da Türkçe dil eğitimi vermeyi 
ve dil eğitimini başarı ile tamamlayanlara ila-
ve olarak bir hafta daha Akdeniz tatili ödülü ile 
mükâfatlandırdık. Festivale katılan değerli bilim 
insanlarının ve öğrencilerin en büyük temennileri 
arasında Türkçe dil ve alfabe birliğinin tesis edil-
mesi ve Türk Dünyası’nın mühendislik, mimarlık 

ve şehircilik alanında müşterek bir üniversitenin 
kurulması bizi Türk Dünyası’na verilen hizmet-
lerin anlam ve önemini kavrama noktasında daha 
gayretli hale getirmiştir.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği’nin öncülüğünde 2012 yılında Türk-İslam 
Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik 
Proje Olimpiyatları Türkiye’nin Trabzon şeh-
rinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hi-
mayelerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin 
Bilim Heyeti Başkanlığı’nda, Trabzon Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, 
TÜRKSOY’un koordinasyonunda, Türk Dünya-
sı İpek Yolu Özel Ödülü sahibi ve Onursal Baş-
kanımız M. Cahit TURHAN beyin başkanlığını 
yaptığı Yollar Türk Milli Komitesi başta olmak 
üzere 28 ülke temsilciliklerimiz ve Türk-İslam 
Dünyası’nın ilgili kurum ve kuruluşlarının ve 
üniversitelerin katılımları ile yapılacaktır. 

TÜRKSOY’un koordinasyonunda ve Türk Dün-
yası Mühendisler ve Mimarlar Birliğimizin or-
ganizasyonunda gerçekleştirilecek olan Türk 
Dünyası 2012 Proje Olimpiyatlarında buluşmak 
temennisiyle. Dua niyetiyle söylenen Kazak 
Türklüğünün atasözünde anlamını bulduğu gibi     
“Yolumuz ak yoldaşımız hak olsun”.
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Tunç TUNÇEL 2010 ASTANA; Türk Dünyası Mimarlık ve 
Şehircilik Kurultayı Sonuç Bildirgesi doğrul-
tusunda, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimar-
lar Birliği’nin oluşturulması kararı alınmış ve 01 
ağustos 2011 tarihinde, 28 ülke temsilcilikleri ile 
birlikte TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER 
VE MİMARLAR BİRLİĞİ kurulmuştur.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birli-
ği ana faaliyetlerini tarihi İpekyolu ve bu yolun 
üzerinde kurulmuş İPEKYOLU MEDENİYET-
LERİ ekseninde gerçekleştirmektedir. Uluslara 
rası Kaşgar’dan Endülüs’e Türk – İslâm Şehirleri 
Sempozyumları Gazi Kars Şehrengizi toplantısı-
nın ana teması olan Demir İpekyolu’nun tarihteki 

ve gelecekteki önemi bir kere daha ifade edilecek 
olursa:
  
DEMİR İPEKYOLU

Uygarlıkların yeryüzü haritasına çektiği bereketli 
çizgilerdir yollar…

Ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel hayat o çiz-
giler üzerinden akışını devam ettirir.

Bir yere ulaşmak için açılan her yol, sahip oldu-
ğumuz kültür ve uygarlıkların daha da gelişmesi-
ni, evrensel bir değere dönüşmesini sağlar.

İnsanların toplu yaşama bilincine kavuştukları ilk 
günlerden bu yana; tarihin ve coğrafyanın, kent-
lerin ve ülkelerin kimliğinde en belirgin unsur 
yollar olur.
Yol tayini, insan için bir nevi kader tayinidir.

Kısa olsun uzun olsun, dar olsun geniş olsun her 
yol elbette mesafesi ölçüsünde ulaştırır; kendince 
bir değere ve etkinliğe sahiptir.

Ancak, dünyanın ortak mirasında hiçbir yol, İpek 
Yolu kadar insanlığın birbirini tanımasına, kültür-

lerin buluşmasına, coğrafyanın derinlik kazanma-
sına katkı sağlamamıştır.
En genel anlamıyla Doğu ile Batının etkileşimi 
İpek Yolu’nun tanıklığında gerçekleşir.
İnançların doğuşuna ve yayılmasına, ulusların 
yeni yurtlar edinmesine, yüzyılların bir kitap 
sayfası gibi okunup çevrilmesine tanıklık eden 
İpek Yolu, eski dünya diye bildiğimiz Avrasya ve 
Afrika’nın çevre yollarla zenginleştirdiği bir ana 
yol olma özelliğini bin yıllardır korumayı başarır.

İpek Yolu, Önce Mısırlıların, ardından Romalı-
ların ülkelerine Uzak Asya’dan ipek ve baharat 
taşımasıyla adına kavuşur; ünlenir.

İlerleyen yüzyıllarda Doğu-Batı ticaretinin tek 
merkez aksını Çin’den Batı Avrupa’ya uzanan 
İpek Yolu oluşturur.
Diğer bir deyişle İpek Yolu kıtalararası ticaretin 
atar ve toplardamarıdır.

İpek, baharat, porselen, kâğıt ve değerli taşlar 
başta olmak üzere yüzlerce ticari eşya, deve ve 
katır kervanlarının uzun ve büyülü yolculuğunda 
daha bir değerlenerek Orta Asya ülkelerinden ağır 
adımlarla geçer.

Demir İpekyolu
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Kervanlar, bozkırın, dağların, ovaların kokusunu 
alarak Hazar Deniz’ine; Küçük Asya üzerinden 
Akdeniz ve Karadeniz’e ulaşır.

Sonra kervanların yerini gemiler alır.

Varış limanlardan başlayan yeni kervanlar menzi-
le ulaştığında, aradan mevsimler hatta yıllar geç-
miş olsa bile bu büyülü yolculuk; aynı anda iki 
yöne akan bir ırmak ahengiyle Batıdan Doğuya 
devam eder.

Kervanlar yollarda,  hanlarda, kervansaraylarda 
karşılaşır; aynı güzergâhı iki yönden izleyerek, 
aynı kentlerden, aynı köprülerden, aynı kavşak-
lardan ancak farklı bir tazelikle geçerek tarihin 
akışına eşlik etmeyi sürdürür.

Binlerce kilometrelik güzergâh üzerindeki kent-
ler, konuk ettiği kervanların; ağırladığı, her dil-
den, her ırktan ve her inançtan insanın doğal kat-
kısıyla kent kimliğine kavuşur.

Kentler bir yana, yalnızca kervanlar için yapılan 
konaklama mekânları bile, bu büyük ticari hare-
ketin destansılığını tarihe direnen soylu duruşla-
rıyla anlatmaya devam etmektedir.

Yüzyıllar geçer…

İnsanoğlunun kullandığı ve tükettiği pek çok şey 
değişir, çeşitlenir.
Ticaretin şekli değişir.
Ürünler sınır tanımaz.
Kentlerin ve ülkelerin nüfusu artar.

Güneş Doğu’dan aynı güzellikle doğmaya, 
Batı’dan aynı tazelikle yeniden doğmak için bat-
maya devam eder.

Asya Avrupa’ya, Avrupa Asya’ya daha da yakın-
laşır.

Ve İpek Yolu kürselleşen dünyada daha da önem 
kazanır.

İpek Yolu güzergâhındaki en çevre dostu, en eko-
nomik, en insani ve en avantajlı ulaşım seçeneğini 
ise demiryolu ulaşımının, diğer bir deyişle Demir 
İpek Yolu’nun oluşturacağı düşüncesi somutluk 
kazanır.

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve 
Çin Devletlerinin ortak işbirliğiyle, dünya ka-
muoyunda “İpek Demiryolu” yahut “Demir İpek 

Yolu” olarak anılan Bakû-Tiflis-Kars demiryolu 
projesinin temeli 2007 yılında atıldı.

Böylece, Pekin’den Londra’ya uzanan demiryolu 
ağının kayıp halkalarından ilkinin hayata geçmesi 
takvime bağlandı.
Bakû-Tiflis-Kars Demir İpekyolu yalnızca üç 
ülkeyi birbirine demir yoluyla bağlamakla kalmı-
yor, bu demirden bağ İpek Yolu güzergâhındaki 
bütün ülkeler için aynı derecede önem taşıyor.

Türkiye, Bakû Tiflis Kars Demir İpekyolu proje-
siyle eş zamanlı olarak; doğu sınırı Kars’tan Batı 
sınırı Edirne’ye kadar hızlı tren projesi geliştirdi.

Başkent Ankara’yı merkeze alarak Doğu-Batı 
aksında ülke içi demiryolu koridorunu hızlı 
tren ağıyla zenginleştirmek için öncelikli olarak 
Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Ankara- Konya 
Yüksek Hızlı Tren projesi devreye alındı.

Ankara-Eskişehir arasında yüksek hızlı tren işlet-
meciliğine 13 Mart 2009 tarihinde başlandı.
Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı tren yolunun ise 
2013 yılında işletmeciliğe açılacak şekilde plan-
laması yapıldı. Yapımı devam ediyor.

Ankara-Konya yüksek hızlı tren yolunun altyapı 
ve üstyapı inşaatı tamamlanarak hizmete açıldı.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren yolunun yapımı-
na başlandı;, Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars hızlı 
tren yolunun ise projeleri hazırlandı.

Diğer yandan; Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren 
projesiyle ve Marmaray’la entegre olacak şekilde 
İstanbul- Edirne hızlı tren yolunun projeleri ta-
mamlandı ve yapıma hazır hale getirildi.
Demir İpekyolu’nun en ilginç bağlantısını kuşku-
suz Marmaray oluşturuyor.

Her yönüyle bir mühendislik harikası olan Boğaz 
Tüp Geçişi projesinin tarihi oldukça eski…

1860 yılında düşünülen, 1902 yılında bugünkü 
haline yakın projesi çizilen bir buçuk asırlık rüya 
Marmaray nihayet gerçek oluyor.

Marmaray’ın tamamlanmasıyla Demiryolu ulaşı-
mı iki kıta arasında herhangi bir aktarma ve kısıt-
lama olmadan, Boğazın 60 metre altından, her iki 
yöne kesintisiz sağlanabilecek.

Böylece, Pekin’den kalkan trenlerin Londra’ya; 
Londra’dan kalkan trenlerin Pekin’e kadar her 
hangi bir doğal ve fiziki engelle karşılaşmadan 
ulaşması sağlanacak.

Tarih, İpek Yolu’nun İpek Demiryolu formunda 
yeniden doğmasına, efsanevi kuş Anka gibi külle-
rinden yeniden dirilmesine tanıklık ediyor.

Demir İpekyolu Projesi;

Türk - İslam Dünyası coğrafyasında mühendis-
lik önemi en yüksek proje seçilmiş olup; proje-
nin yürütücüsüne ve yapımcısına kadar emeği 
geçenler adına teşekkür olarak, T.C. Ulaştırma 
Bakanı ve bu büyük Sempozyumumuzun Onur-
sal Başkanı Sayın Binali YILDIRIM’a, DLH 
Genel Müdürülüğü döneminde bu büyük projenin 
yürütücüsü, Sempozyumumuzun Yürütme Kuru-
lulu Onursal Başkanı ve Kars Milletvekili Sayın 
Ahmet ARSLAN’a, DLH Genel Müdür Vekili 
Sayın Y. Metin TAHAN’a, DLH Genel Müdür 
Yardımcısı ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mi-
marlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın N. 
Ahmet KUŞHANOĞLU’na ayrı ayrı teşekkür 
ederken; projenin mühendisleri, yüklenicilerini, 
hülasa emeği geçen herkes gelecek zaman içinde  
bu tarihi proje ile birlikte saygıyla anılacaklardır.

Bu değerli proje 2010 yılının Mayıs ayında 
Astana’da düzenlenen Türk Dünyası Mimarlık ve 
Şehircilik Kurultayı’nda, 28 ülkeden gelen Bilim 
Adamlarının oy birliği kararı ile Türk Dünyası 
Mühendislik Ödülüne layık görülmüştür.
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Prof. Dr. Oktay BELLİ

Urartu Krallığı Dönemi’nde
Kars Bölgesi

Başkentliğini Van Ovası’nda bugünkü Van 
Kalesi’nin (eski Tuşpa) yaptığı Urartu Krallığı, 
M.Ö. 9.-6. yüzyıllar arasında başta Doğu Anadolu 
Bölgesi olmak üzere, Güney Kafkasya ve Kuzey-
batı İran bölgelerinde egemenliğini sürdürmüştür 
( Harita: 1). Bugünkü Türkiye yüz ölçümünün 
yarısı kadar bir coğrafi bölgeye yayılan Urartu 
Krallığı, hemen her şeyden önce bir kara dev-
letiydi; ne kuzeyde Karadeniz’e, ne de güneyde 
Akdeniz’e ulaşabilmişti. Deniz ticaretinden yok-
sun olan Urartu Krallığı’nın ekonomisi, bu yüz-
den fazla gelişememişti.
Urartu Krallığı’nın Doğu Anadolu Bölgesi’ne ge-
tirmiş olduğu yeniliklerden biri de, çivi yazısıdır. 
Urartu dili ve grameri “Asianik Dil” ailesine ait-
tir ve “İndo Avrupai” bir dil konuşan Ermenice 
ile uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır. 
Urartu dili ve grameri, günümüzde Kafkasya top-

luluklarından Abhazya, Çeçen ve İnguş dilleri ile 
akrabalık göstermektedir.

Çivi yazısı sayesinde ilk kez günümüzden 2830 
yıl öncesinde Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşa-
yan çeşitli toplulukların dil ve gramerini, dinsel 
inançlarını, tanrı, tanrıça, insan, dağ, göl ve yer 
adlarını öğrenmekteyiz. Kralların bırakmış ol-
dukları çivi yazılı taşlar üzerindeki metinlerden, 
yapmış oldukları askeri ve tapınma seferleri, il-
ginç dinsel törenleri ve çeşitli inşa faaliyetleri ko-
nusunda bilgi sahibi olmaktayız.

Kars ve Güney Kafkasya’nın ilk kez çivi yazısı 
ile tanışması, günümüzden 2800 yıl önce Urar-
tu Krallığı döneminde olmuştur. Örneğin Kars 
Bölgesi’ndeki üç önemli çivi yazısından biri Sarı-
kamış yakınlarındaki Zivin’de (Süngütaş), diğeri 
Çıldır Gölü yakınlarındaki Taşköprü Kalesi’nde, 
diğeri de Hanak – Ortakent’de bulunmaktadır ( 
Resim: 1). Böylece çivi yazısının kullanım alanı 
güneyde Mezopotamya’dan kuzeyde Kars ve Gü-
ney Kafkasya Bölgesi’ne değin yayılmış ve Doğu 
Anadolu Bölgesi ile Kars ve Güney Kafkasya 
Bölgesi arasında önemli bir kültür ve sanat birliği 
kurulmuştur.

KARS VE GÜNEY KAFKASYA 
BÖLGESİ’NİN URARTU KRALLIĞI’NIN 
EGEMENLİĞİ ALTINA GİRMESİ

Kars Bölgesi, Doğu Anadolu’nun Güney 
Kafkasya’ya açılan en büyük kapısı olduğundan, 

bir kara devleti olan Urartu Krallığı için büyük 
bir önem taşımaktadır. Bu yüzden Urartu Kral-
ları Güney Kafkasya Bölgesi’ne yapacağı askeri 
seferden önce, Kars Bölgesi’ni ele geçirmek zo-
rundaydı. Kars ve Kafkasya Bölgesi yeraltı ve yer 
üstü zenginlikleri açısından, Urartu Krallığı’nın 
ekonomisi için hayati önem taşımaktaydı. Yeral-
tı zenginliklerinin başında, altın, gümüş, bakır 
madenleri ile kaya tuzu gelmekteydi. Yer üstü 
zenginliklerinin arasında ise, bölge oldukça fazla 
küçükbaş ve büyük baş hayvan sayısına sahiptir. 
Ayrıca Urartu Krallığı için gerekli olan bir başka 
zenginlik kaynağı, insan gücüydü. Özellikle Van 
Bölgesi’nde yeni kurulacak ekonomik ve yönetsel 
amaçlı kalelerde çalıştırılacak büyük oranda insan 
gücüne gereksinim duyulmaktaydı. İşte bu önem-
li nedenlerden dolayı, Kars ve Güney Kafkasya 
Bölgesi’ni ele geçirmek ve bu zenginliklerden bir 
an önce yararlanmak için, askeri seferlere baş-
lanılmıştır. Askeri seferlerin Urartu Krallığı’nın 
kurulmasından çok kısa bir süre sonra başlaması, 
Kars ve Güney Kafkasya Bölgesi’nin Urartu için 
ne kadar büyük bir önem taşıdığını gösterir.
M.Ö. I. binyılın ilk yarısında çivi yazılı Urar-
tu belgelerinden öğrendiğimize göre, ünlü Aras 
Irmağı’nın hemen kuzeyinde kalan Kars Bölgesi, 
Diauehi Krallığı olarak adlandırılmaktadır. Bazı 
araştırmacılar Diauehi Krallığı’nın sınırlarını ba-
tıda Erzincan- Erzurum Bölgesi’nden başlatmak 
istemelerine karşın, bizim arazide yapmış olduğu-
muz arkeolojik yüzey araştırması sonuçlarından 
elde ettiğimiz verilere göre, Diauehi Ülkesi’nin 
sınırları Urartu Krallığı döneminde, Horasan’ın 

Yazılıtaş Çiviyazıtı
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doğusundan, Sarıkamış ve Kars bölgelerini kap-
sayarak, bugünkü Gürcistan sınırına kadar uzan-
dığı anlaşılmaktadır. 
 
Çivi yazılı Assur kaynaklarından öğren-diğimize 
göre Diauehi Ülkesi, M.Ö. 12. yüzyılın son çey-
reğinde “Daiaeni” olarak adlandırılmaktaydı. Da-
iaeni Ülkesi’nin sınırları da   batıda Fırat Irmağı 
kaynağı ile Erzurum Bölgesi’nden başlamakta ve 
doğuda Güney Kafkasya’ya değin uzanmaktaydı. 
Ancak, Daiaeni’n zamanla sınırları küçülmüş ve 
Urartu Krallığı döneminde Diauehi adını almış ve 
Aras Irmağı’nın kuzeyinde, Horasan’ın doğusun-
da Sarıkamış- Kars- Ardahan Bölgesi’ne kadar 
gerilemiştir ( Harita: 2).    
Urartu Kralı Menua (M.Ö. 810-786), Horasan’ın 
batısında Hasankale ve Erzurum’a yapmış ol-
duğu askeri sefer sonucunda, bu bölgeyi Urartu 
Devleti’nin topraklarına katmıştır. Hasankale’de 
bulunan çivi yazılı kitabeye göre, Kral Menua 
Hasankale’de çok güçlü bir kale inşa ettirmiş ve 
ovanın sulanması için kuzeyden güney yönüne 
doğru akan Vakıf Çayı üzerinde, üç tane önemli 
sulama kanalı yaptırmıştır.

Urartu Kralı Menua, Diauehi Ülkesi’ne yapacağı 
askeri seferler için, Horasan’ın doğusunda, Aras 
Irmağı’nın ve bugünkü Karakurt’un hemen güne-
yinde yer alan Yoğunhasan Kalesi’ni yaptırmıştır 
( Resim: 2). Oldukça stratejik bir konumda yer 
alan Yoğunhasan Kalesi, Aras Irmağı’nın hemen 
kuzeyinde yer alan Diauehi Ülkesi’ne yapılacak 
askeri seferler için çok önemli bir askeri yöne-
tim merkezi olarak kullanılmıştır. Kral Menua, 
Sarıkamış’ın güneybatısıdaki Zivin (Süngütaş) 
ve Yazılıtaş adlı kaya yazıtlarında ( Resim: 3), 
Aras Irmağı’nın kuzey kesiminde yer alan Dia-
uehi Ülkesi’ne yaptığı askeri seferleri şu şekilde 
anlatmaktadır:

“Tanrı Haldi, kendi silahıyla güçlü ülke 
olan Diauehi’ye karşı sefere çıktı ve ülkeyi
dize  getirdi. Tanrı Haldi güçlüdür, Tanrı
Haldi’nin silahı güçlüdür. Tanrı Haldi’nin 
kudretiyle  İşpuini oğlu Menua sefere çıktı.
Tanrı Haldi önden gitti. Menua der ki; Diau-
ehi Ülkesini ele geçirdim. Krali kent Şaşi-

li’yu savaşta ele geçirdim, ülkeyi yıktım, ka-
leleri yerle bir ettim. Şeşetinele Ülkesi’ne,
Zua kentine kadar ulaştım. Utuha kentini….
Menua der ki, Diauehi’nin kralı Utupurşini
önüme çıkı, ayaklarıma kapandı, önümde 
secde etti. Merhamet gösterdim. Haraç öde-
mesi koşulu ile hayatını bağışladım. Altın
ve  gümüş verdi. Geri dönecek tutsakları tü-
müyle serbest bıraktım. Menua der ki;….
Oradan iki kralı, yani Baltulhi boyunun ül-
kesininkini  ve Haldiriulhi kentinin ülkesininkini 
aldım. O ülkeye özgü olan tahki-
matlı kaleleri ele geçirdim. Menua der ki;
Her kim bu yazıtı tahrip ederse, her kim 
suç işlerse, her kim bir başkasına yaptırır-
sa, her kim değişik bir şey söylerse, ben
yaptım  derse, Tanrı Haldi, Tanrı Teişeba,
Tanrı Şivini ve bütün tanrılar onu gün ışı-
ğından yoksun etsin”. 

Yukarıdaki Yazılıtaş yazıtından da anlaşılacağı 
gibi Kral Menua, Diauehi Ülkesi’ni vergi öde-
mesi koşuluyla eski yöneticilerine bırakmıştır. 
Menua’dan sonra Urartu tahtına geçen oğlu I. 
Argişti (M.Ö. 786- 764) döneminde, Diauehi 
Ülkesi’ne askeri seferler düzenlenerek, ülkenin 
çok büyük bir kısmı egemenlik altına alınmış-
tır. Yoğunhasan Kalesi’nin güneyinde Pirabat’ta 
bulunan Kral Menua ve oğlu I.Argişti’ye ait 
çivi yazılı belgelerin de gösterdiği gibi, Diauehi 
Ülkesi’ne yapılan askeri seferlerin yine bu bölge-
den yapıldığı anlaşılmaktadır. Urartu Krallığı’nın 
başkentliğini yapan Van Kalesi kayalığının gü-
neybatısında “Horhor Yazıtları“ olarak adlandırı-
lan I.Argişti’ye ait mezar odasının çevresindeki 
yazıtlarda, I. Argişti, krallığının ikinci yılında 
Diauehi Ülkesi’ne yaptığı askeri seferi şu şekilde 
anlatmaktadır:

“… Argişti der ki; Egemen olan Tanrı
Haldi’ye, Tanrı Teişeba’ya ve Tanrı Şivini’ye
onların ilahi büyüklğünde yardım istedi-
ğim için yalvardım. Aynı yıl içinde yine sa-
vaşçıları topladım ve Diauehi Ülkesi’ne ve
Diauehi Kralı Mannudubi’ye karşı sefere
çıktım.  Şeriazi Ülkesi’ni ele geçirdim, kent-
leri yaktım, kaleleri yerle bir ettim. Pute kentinin 

güneyindeki (?), Biani Ülkesi’ne
ve Huşa Ülkesi’ne kadar ilerledim (?). Tariu
Bölgesi’ni (?) bıraktım. Zabahae Ülkesi’ne
karşı sefere çıktım ve Zabahae Ülkesi’ni ele
geçirdim. Uzinabitarne kentine ve büyük Sirimu 
Dağı’na kadar ilerledim. İgane Ülke-
si’nin Maqaltu kentinin bölgesini bırak-
tım.  Eriahe Ülkesi’ne vardım. Apuni Ülke-
si’ne karşı sefere çıktım. Ureiu kentini ve
krali Witeruhe kentini ele geçirdim. 19.225
genç, 10.140 canlı savaşçı, 23.280 kadın ol-
mak üzere toplam 52.675 kişiyi tutsak al-
dım. Kimilerini öldürdüm, kimilerini de 
canlı götürdüm. 1.104 at, 35.015 büyük baş
hayvan ve 100 bin X on bin 1.829 küçükbaş
hayvan sürüp getirdim. Argişti der ki;Tanrı
Haldi uğruna bu kahramanlıkları bir yıl
içinde yaptım.”
   
Yukarıdaki metinden de açık bir şekilde anlaşıla-
cağı gibi, Kral I.Argişti Diauehi Ülkesi’nin çok 
büyük bir kısmını ele geçirmiş ve 1.104 at, 35.015 
büyükbaş hayvan ile 100.000’den fazla küçükbaş 
hayvanı haraç olrak almış ve Van Bölgesi’ne ge-
tirmiştir. Bu önemli bilgiler, M.Ö. I. bin yılının 
ilk yarısında Kars Bölgesi’nin oldukça fazla bir 
şekilde büyük baş ve küçükbaş hayvana sahip 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca Kral I. Argişti, 
bölge nüfusundan 23.280 kişiyi Van Bölgesi’ne 
sürüp getirerek, yeni kurulan ekonomik ve askeri 
yönetim merkezlerine yerleştirmiştir.
 
Oldukça zengin ve güçlü olduğu anlaşılan Dia-
uehi Ülkesi, Kral I. Argişti Van Bölgesi’ne dön-
dükten sonra tekrar ayaklanmış ve ödemekle 
yükümlü olduğu haracı ödememeye başlamıştır. 
Bu yüzden Kral Argişti tekrar Diauehi Ülkesi’ne 
askeri sefer yapmak zorunda kalmıştır. Yine Urar-
tu Krallığı’nın başkentliğini yapan Van Kalesi ka-
yalığında Kral I. Argişti’nin mezar odasının çev-
resindeki yıllıklarında bu önemli sefer şu şekilde 
anlatılmaktadır:    

Tanrı Haldi kendi silahıyla sefere çıktı. Diaue-
hi Ülkesi Kralı Utuşpurşini’yi yendi. Abnulwani 
Ülkesi’ni yendi. Onları Argişti önünde yere çaldı. 
Tanrı Haldi güçlüdür. Tanrı Haldi’nin silahı da 

güçlüdür. Tanrı Haldi’nin büyüklüğü sayesinde 
Menua oğlu Argişti sefere çıktı. Argişti der ki; 
Diauehi Ülkesi yine ayaklandı. Savaşçıları topla-
dım ve Diauehi Ülkesi’ne karşı sefere çıktım. Ari-
bi ordum önünde göründü. Argişti der ki; egemen 
olan Tanrı Haldi, Tanrı Teişeba, Tanrı Şivini ve 
Bianili Ülkesi’nin bütün tanrılarına, onların ilahi 
büyüklüğüne sığınarak yardım istediğim için yal-
vardım. Bia Ülkesi’ne ve Huşani Ülkesi’ne kadar 
ilerledim. Didi Ülkesi’ne Zua Kenti’ne karşı sefe-
re çıktım. Diauehi  Ülkesi’nin  krali Zua Kenti’ni 
yaktım. Zua Kenti’nde bir yazıt diktim. Aşqalaşi 
Ülkesi’ne doğru, ülke kapısından geçtim. 105 ka-
leyi yerle bir ettim ve 453 şehri yaktım. Oradan 
Gada Ülkesi’ni, Aşqalaşi Ülkesi’ni ve Şaşili Kenti 
Ülkesi’ni ve halkını kopararak kendi ülkeme kat-
tım. 15.181 delikanlı, 2.734 erkek, 10.604 kadın, 
4.426 at, 10.478 büyük baş hayvan, 73.770 küçük-
baş hayvanı sürüp çıkardım. 

Şaşki, Ardarahiki, Baltulhi ve Qabiluhi boyları-
nın krallarını hadım ettirdim. Yerlerine valiler 
atadım. Diauehi Kralı’nı tutsak aldım, ancak tek-
rar haraç verme koşuluyla yaşamını bağışladım.  
Diauehi Ülkesi, Kral Argişti’ye 41 mina saf altın, 
37 mina gümüş, 10.000 mina bakır, 1000 binek 
atı, 300 büyük baş hayvan,…. 10.000 küçükbaş 
hayvan haraç olarak verdi. Diauehi  Ülkesi’ne bu 
haracı her yıl versin diye buyurdum. … mina  saf 
altın, 10.000 mina bakır….X boğa, 100 adet inek, 
500 adet koyun, 
300 adet binek atı….

Yukarıdaki metinden de açık bir şekilde anlaşıla-
cağı gibi Kral I. Argişti, yapmış olduğu bu sefe-
rinde Diauehi Ülkesi’ni şiddetli bir biçimde ceza-
landırmıştır. Diauehi Ülkesi topraklarının çok bü-
yük bir kısmını Urartu Krallığı’nın topraklarına 
katmış, dört büyük boyun kralını hadım ettirmiş 
ve yerlerine merkezden valiler atamıştır. 105 kü-
çük kale, 453 kenti tahrip etmiş ve bölgeyi zayıf-
latmak için, özellikle genç nüfusu Van Bölgesi’ne 
sürmüştür. Kral Argişti’nin haraç olarak almış 
olduğu altın, gümüş ve bakır, Diauehi Ülkesi’nin 
yer altı zenginliğinin ne kadar fazla olduğunu ve 
Urartu Krallığı’nın ekonomisi için çok büyük bir 
önem taşıdığını açık bir şekilde göstermektedir. 
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Urartu Kralı I. Argişti’nin Ardahan’ın kuzeydo-
ğusunda Hanak- Ortakent’te bulunan bir başka 
yazıtında, Diauehi Ülkesi’nin bugünkü Türkiye- 
Gürcistan sınırına kadar yayıldığını göstermekte-
dir. Hanak- Ortakent yazıtı, aynı zamanda Urartu 
Krallığı’nın Kuzeydoğu Anadolu’nun en uç nok-
tasındaki çivi yazıtını oluşturmaktadır. Bu önemli 
yazıtta ise şunlar okunmaktadır:

Tanrı Haldi kendi silahı ile sefere çıktı. 
Düşman Ülkesi olan Tariu Ülkesi’ni yendi….Ar-
gişti önünde yerle bir etti.
Tanrı Haldi güçlüdür…. 
Menua oğlu Argişti sefere çıktı.
Tanrı Haldi önden gitti, Argişti der ki; 
Tariu Ülkesini yendim…. 
Huşa Ülkesi’ne kadar ve 
Bia Ülkesi’ne kadar ilerledim.
Aşqalaşi Ülkesi’ne gittim. T
anrı Haldi’nin buyruğu ile
Argişti der ki; Diauehi Ülkesi’nin 
Kralı önümde göründü
ve haraç verdi. 
Ahuria şehrini dışarıya attım. 
Quluni şehrini yendim. 
Oradan 72.080 besili  büyük baş hayvan, 7.000…, 
11… kimilerini öldürdüm, kimilerini canlı götür-
düm. 6 kaleyi yerle bir ettim. 
50 şehri yaktım. Menua oğlu Argişti güçlü kral, 
Bianili Ülkesi’nin kralı, Tuşpa şehrinin hüküm-
darı der ki; her kim bu yazıtı tahrip ederse, Tanrı 
Haldi ve Tanrı Quera onları güneşin altında yok 
etsin.

Yukarıdaki çivi yazılı metinden öğrendiğimize 
göre Kral I. Argişti, Diauehi Ülkesi’nden 72.000 
besili büyük baş hayvan ile sayıları yüzbini geçen 
küçükbaş hayvanı haraç olarak alarak, krallığın 
merkezi olan Van Bölgesi’ne getirtmiştir. Çivi 
yazısında özellikle büyük baş hayvanların be-
sili oldukları belirtilmiştir. Gerçekten de zengin 
otlaklara sahip olan Kars Bölgesi yaylalarında, 
Eskiçağ’dan günümüze kadar besili büyük baş 
hayvan yetişmekte ve ihtiyaç fazlası başka bölge-
lere ihraç edilmektedir.         
Diauehi Ülkesi’nde ki kale ve kentleri tahrip eden 
Kral I. Argişti, buradaki yerel beylerin güçlerini 
zayıflatmış ve bölgenin çok büyük bir kısmını 
Urartu Devleti’nin topraklarına katmıştır. Böy-
lece Doğu Anadolu ile Kars ve Güney Kafkasya 
Bölgesi arasında ikinci kez çok önemli bir kül-
tür birliği kurulmuştur. Hiç kuşkusuz bu kültür 
birliğinin başında çivi yazısı gelmektedir. Di-
auehi- Kars Bölgesi’nde kurulan çok sayıdaki 
ekonomik ve yönetsel amaçlı büyük kaleler sa-
yesinde,  Urartu Krallığı’nın anıtsal mimarisi ve 
sulamaya dayalı modern tarım politikası, Güney 
Kafkasya’ya değin yayılmıştır. Ayrıca bu bölge-
nin dinsel inançları da, Urartu Krallığı’nın resmi 
devlet dinine dahil edilmiştir. Bunların başında, 
Çıldır Gölü yakınlarında bulunan taştan yapılmış 
anıtsal balık heykelleri gelmektedir.
Kars Bölgesi’nde yapmış olduğumuz arkeolojik 
yüzey araştırması sırasında, Diauehi Krallığı’na 
ait bulmuş olduğumuz kale ve kentlerin, Urartu 
kale ve kentlerinden oldukça farklı olduklarını 
saptadık. Bu farklılığın başında, mimari yapıla-
rın planları ile kullanılan inşaat malzemesinin çe-

şitliliği gelmektedir. Örneğin, Urartu Krallığı’na 
ait büyük ve anıtsal kaleler, savunma yönünden 
büyük avantaj oluşturan sarp ve yüksek kayalık 
tepeler üzerinde yer almaktadır. Kaleleri çepe-
çevre saran sur duvarlarının temelleri iri taşlar-
dan yapılmış ve bunun üzerinde de yüksek kerpiç 
duvarlar bulunmaktadır. Büyük kalelerin içinde 
bir veya iki tapınak, saray odaları, yiyecek ve 
içeceklerin saklandığı büyük depo odaları, çeşitli 
eşya, alet ve silahların üretildiği atölyeler ile silah 
depoları, hizmetli ve askerlerin barındığı odalar 
bulunmaktadır.

Oysa Diauehi Krallığı’na ait kalelerin ayrımlı 
özelliği, çok küçük olmalarıdır. Genellikle kare, 
dikdörtgen veya oval bir plan gösteren küçük 
kaleler, yüksek bir kuleyi anımsatmaktadır. Ka-
lelerin duvarları, yakın çevredeki yerel taş ya-
taklarından elde edilen taşlardan yapılmıştır. Taş 
duvarların üzerinde ise kerpiç duvarlar bulun-
mamaktadır. Bu yüzden tümüyle taştan yapılan 
kaleler, yüksek bir kuleye benzemektedir. Kule 
türü kale duvarlarının yapımında kullanılan taş-
ların bazılarının dörtten fazla köşeye sahip olduk-
ları görülmektedir. Duvarların iç ve dış yüzünde 
büyük taşlar kullanılmış, araları ise işlenmemiş 
taşlarla doldurulmuştur. Duvar kalınlığı ortalama 
olarak 2-5 m. arasında değişmektedir. Urartu kale 
duvarlarının aksine, duvarlarda bastiyon türü çı-
kıntılar görülmemektedir. Bu tür kulelerin güney 
eteklerinde ise, genellikle halkın oturduğu sivil 
yerleşim konutları bulunmaktadır.  Sivil yerleşim 
merkezindeki konutlar da, yine taştan yapılmıştır.

Kars Bölgesi’nde tipik Diauehi kalelerini yansı-
tan örneklerden biri, günümüzde Karakale olarak 
adlandırılan mimari kalıntılardır. Çıldır ilçe mer-
kezinin 12 km. kadar kuzeydoğusunda bulunan 
ve kaleye adını veren Karakale Köyü, bölgenin 
büyük yerleşim merkezleri arasında yer almak-
tadır. Köy yerleşmesinin 350- 400 m. doğusunda 
ve Karaçıngıl Deresi’nin kuzey yamacında, Ka-
rakale mimari kalıntıları bulunmaktadır ( Resim: 
4). Doğudan batı yönüne doğru akan Karaçıngıl 
Deresi, andezitten oluşan araziyi geniş ve derin 
bir biçimde oymuştur.

Fazla dik ve eğimli olmayan bir yamaç üzerine 
kurulan Karakale mimari kalıntıları, 50 -60 m. 
güneyinde bulunan Karaçıngıl Deresi’ne değin 
uzanmaktadır. Aslında dere yatağına kadar uza-
nan mimari kalıntılar, sivil yerleşim merkezine 
ait konut kalıntılarıdır. Oval bir plan gösteren Ka-
rakale, kabaca yüksek bir kuleye benzemektedir. 
Karakale’nin güney duvarları, arazinin güney yö-
nüne doğru eğimli olması yüzünden daha çok yı-
kılmış ve aşağıda dere sularının eteklerine kadar 
sürüklenmiştir ( Resim: 5). Karakale’nin kuzey 
ve batı duvarları da yıkılmıştır, ancak en yüksek 
duvar, doğu duvarıdır. Duvar yüksekliği 3.5 -4 m. 
kadardır ( Resim: 6). Tümüyle işlenmiş büyük 
taşlardan yapılan duvarların kalınlığı 2 m’den 
fazladır. Duvarların iç ve dış kısmında iri taşlar 
kullanılmış, araları ise işlenmemiş taşlarla dol-
durulmuştur. Taşların dış yüzeyleri ile birleşme 
yerleri kabaca da olsa düzeltilmiştir. Bazı taşların 
dörtten fazla köşeye sahip oldukları görülmüştür. 
Taşlar arasında birleştirici malzeme olarak çamur 
kullanılmıştır. Güneyindeki dere ile bağlantılı 
olduğu anlaşılan su tünelinin ağız kısmı, yıkılan 
taşlar ile kapanmıştır.
                   
Görüldüğü gibi M.Ö. I. binyılın ilk yarısında 
Urartu Krallığı kuzeye yayılmadan önce, Kars 
Bölgesi Diauehi Ülkesi’nin merkezini oluştur-
maktaydı. Çıldır ve Ardahan Bölgesi’ne değin 
yayılan Diauehi Krallığı, M.Ö. 12. yüzyıldan 9. 
yüzyılın sonlarına değin, 4 yüzyıl boyuncu Doğu 
Anadolu ve Güney Kafkasya’nın en önemli siya-
si güçlerinden biriydi. Kars Bölgesi’nin merkez-
liğini yaptığı anlaşılan Diauehi Krallığı, siyasi ve 
ekonomik gücün yanı sıra, Güney Kafkasya ve 
Doğu Anadolu Bölgesi arasında eşi çok az bulu-
nan önemli bir kültür ve sanat köprüsü görevini 
sürdürmüştür.   

 Taşköprü Çiviyazıtı
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Doç. Dr. Cengiz ALYILMAZ 1. Eski Türk Yazıtlarında Geçen Yer 

Adlarının Yapısı:
Özel adların kökenini, yapısını, anlamını, gelişi-
mini araştırıp inceleyen özel adlar biliminin (ono-
mastique) dallarından birini de yer adları bilimi 
(toponymie) oluşturur. Bu bilim dalı, bugün tıpkı 
diğer dil bilim dalları gibi büyük gelişme göster-
miş ve her biri ayrı bilim dalı durumuna gelen bir-
den fazla kola (akarsu adları bilimi (hydronymie), 
dağ adları bilimi (oronymie)...) ayrılmıştır .

Yer adlarının köken, yapı, anlam vs. bakımından 
araştırılıp incelenmesi, aynı zamanda bu yerlerde 
yaşamış olanların / yaşayanların tarihleri, kültür-
leri, yaşayış tarzları, dilleri…. hakkında da kıy-
metli bilgiler verir. Zira:
“Milletlerin yaşayış tarzları kendileriyle birlikte 
doğar yine kendileriyle birlikte gelişir. Nihayet 
bir gün bu yaşayış tarzı yani dış ve iç alem kar-

“Anı”
Adının Kaynağı

şısında takınılan belli tavırlar, belli davranışlar 
o milletin dilinde ifadesini, karşılığını bulur…. 
Buna göre kelimeler, bir çok dilcinin sandığı gibi 
yalnız bir ses ve fonemler yığınından ibaret değil; 
hislerin, düşüncelerin taşıyıcısıdır. Şu hâlde: dil 
veya tek tek kelimeler, belli bir yaşama tarzının, 
belli bir dünya görüşünün, yani belli bir mede-
niyetin veya kültürün maddeleşmiş, donmuş birer 
sembolüdür.”

Bu sebeple de yer adları bilimi (toponymie) ile di-
ğer bilim dalları (tarih, antropoloji, etnoloji, arke-
oloji, coğrafya, jeoloji, sosyoloji, psikoloji, felse-
fe ... vd.) arasında yakın bir ilişki söz konusudur.

Türk dilinin, Türk edebiyatının, Türk tarihinin en 
eski ve en derli toplu yazılı kaynaklarından (Kök)
türk harfli eski Türk yazıtları da içerdikleri hem 
boy, kavim, millet, devlet adları hem de yer adları 
bakımından ayrı bir önem taşır.

Yazıtlarda, doğuda gün doğusuna, güneyde gün 
ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece or-
tasına kadar uzanan geniş topraklardaki pek çok 
dağın, tepenin, gölün, ırmağın, ormanın, geçidin, 
yerleşim yerinin (şehirin, kalenin vs.) adları sık 
sık anılır. Bu adların bir kısmını Türkçe yer ad-
ları, diğer bir kısmını ise yabancı kaynaklı yer 
adları oluşturur. 

Her biri Türk tarihinin, kültürünün, yaşayışının, 
inanışının, düşünce sisteminin birer sembolü olan 
Türkçe yer adları, eski Türk yazıtlarında ve eser-
lerinde sözcük ve sözcük grubu (tamlama) düze-
yinde karşımıza çıkar.

Tamlama düzeyindeki yer adlarının belirtenleri-
nin bazen etnik, bazen mistik özelliği olan bir ad-
dan, bazen de nitelik (renk, şekil, durum vs.) bil-
diren bir sıfattan; belirtilenlerinin ise, tag (dağ), 
yış (orman veya dağ çayırı), köl (göl), ögüz (ne-
hir), yir (yer, toprak), balık (şehir), el (ülke), yazı 
(ova)... gibi coğrafi tür adlarından oluştuğu dik-
kati çeker.

(Kök)Türk harfli yazıtlarda Agu, Agulıg, Antar-
gu, Bolçu, Burgu, Bükegük, Ersegün, İrtiş, Ka-
dırkan, Kanyuy, Karaga, Keçen, Kem, Kenge-
res, Kergü, Koşulgak, Kögmen, Kögür, Küünüy, 
Orkun, Örpen, Ötüken, Selenge, Sokak, Tabar, 

Tabgaç, Teledü, Tez, Togla, Töpüt… sözcük dü-
zeyindeki; Ak Termel, Altun Yış, Anı Sub, As 
Öngüz Baş, Bay Balık, Beş Balık, Çıgıltır Köl 
(Açıg Altır Köl (?)), Çogay Yış, Çuş Başı, Ek 
Tag, Er Kamış, Ezginti Kadız, İrtiş Ögüz, Kamıl 
Balık, Kara Köl, Kara Kum, Kara Sengir, Kara 
Yotulkan, Karagan Kısıl, Kengü Tarban, Keyre 
Başı, Kök Öng, Kömür Tag, Orkun Balıklıg Bel-
tir, Songa Yış, Şıp Başı, Tamag Iduk Baş, Tegres 
Eli, Temir Kapıg, Tinsi Oglı Aytıgma Tag, Togla 
Ögüz, Togu Balık, Tokuz Ersin, Tögültün Yazı, 
Töngker Tag, Türgi Yargun Köl, Üç Birkü, Ya-
baş Tokış Beltiri, Yar Ögüz, Yarış Yazı, Yaşıl 
Ögüz, Yılun Kol, Yinçü Ögüz, Yogra Yarış… 
ise, sözcük grubu (tamlama) düzeyindeki yer 
adlarından bazılarıdır.

2. Eski Türk Yazıtlarında “Anı” Adı: 
Anı () kavram işareti ilk kez Orhun yazıtların-
dan Bilge Tonyukuk yazıtının 27. Satırında (I. 
Taş Kuzey yüz 3. satırda) “akar su”, “ırmak”, 
“nehir” anlamlarına gelen sub () kavram işa-
retiyle birlikte isim tamlaması (  (anı sub / 
Anı ırmağı)) şeklinde kullanılmış olarak karşımı-
za çıkmaktadır: 


(a)nı subka b(a)rd(ı)m(ı)z ol sub koodı : b(a)rd(ı)

m(ı)z
Anı ırmağına vardık / ulaştık; o ırmaktan aşağı-

ya doğru gittik. 

Bilge Tonyukuk yazıtı I. Taş Kuzey yüz 3. satırda
“Anı” sözcüğünün geçtiği yerin görüntüsü
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“Anı” sözcüğünün bir ırmağın adı olmanın dışın-
da ne anlama geldiği / hangi anlamlarda kullanıl-
dığı hakkında kaynaklarda kesin bir bilgi bulun-
mamaktadır. Konuyla ilgili bazı araştırmacılar, 
“Anı” ırmağının bulunduğu bölgede yaşayan 
Altaylı bir Türk boyunun “Anuy” adını taşıdığı-
nı, sözcüğün kaynağının da burası olabileceğini 
belirtmektedirler.

Türk boy adlarıyla ilgili araştırma ve inceleme-
ler yapan Fuzuli BAYAT, an-en-in sözcüklerinin 
aynı sözcükler olduğunu tan (üst, yukarı) söz-
cüğünün zıttı olan an’ın “aşağı”, “yer”, “yuva”, 
“in”, “mağara” anlamlarına geldiğini ve birçok 
Türkçe yer ve boy adında kullanıldığını kaydet-
mektedir. 

Anı sözcüğünün, bir ırmak adı olmasının yanın-
da aynı zamanda bir Türk boyunun hem boy adı 
hem de yaşadığı yerin adı olması kuvvetle muh-
temeldir. 

3. Anı sub ( )’un / Anı Irmağı’nın Bulun-
duğu Yer: 

II. (Kök)türk Kağanlığı döneminin seçkin danış-
man ve kumandanı Bilge Tonyukuk’un bizzat 
kendisi tarafından diktirilen yazıtların birincisin-
de de geçen bu yer adı neresidir? / nerededir? 
Konuyu araştıran bilim adamlarından S. Ye. MA-
LOV, E. A. GULİYEV, İ. ŞAHİN…vd. bu ırma-
ğın Kögmen dağının kuzeyinde (bugünkü Tuva 
Özerk Cumhuriyeti sınırları içinde) bulunduğu-
nu; B. E. BUDAGOV ve G. E. GEYBULLAYEV 
ise, bugün Dağlık Altay Özerk Cumhuriyeti sınır-
ları içinde kalan bir ırmağın adı olduğunu kaydet-
mektedirler.

Türklük biliminin birçok alanında olduğu gibi 
(Kök)türk tarihi ve (özellikle de) Bilge Tonyukuk 
yazıtları hakkında da araştırmalar yapan Fransız 
Türkolog René GIRAUD, anı sub’ la ilgili ola-
rak L’ Empire des Turcs Célestes Les Regnes 
d’Elterich,Qapghan et Bilge (680-734) (Paris, 
1960) adlı eserinde şunları kaydetmektedir: 

…Anı ırmağı, pek tanınmamıştır. Bugüne kadar 
adını korumuş olması, bizim için büyük yarar 
sağlamaktadır. Rusça’da üç değişik şekli bilin-
mektedir: Ani, günümüzde Ona şeklinde yazılan 

Ana (Türkçedeki “a”nın Rusça’ya “o” olarak 
geçmesi yüzünden “Ona” olmuştur).

Anı, Abakan ırmağının sağdaki bir koludur; Aba-
kan ırmağının kendisi ise, Yenisey’in koludur; 
Minoussinsk yakınında ona karışır. O, 52 derece 
kuzey paralelini keser ve 90 derece doğu meridi-
yenin batısında akmaya devam eder; onun aşağı 
havzasında bugün Şor Türkler’i oturmaktadır.

René GIRAUD, aynı eserin sonunda vermiş ol-
duğu haritada da Anı ırmağını Abakan ırmağının 
kollarından biri olarak gösterir:

V. Y. BUTANAYEV, Abakan ırmağının sağ 
kolu olan Ona’nın “Bolşoy On” (Büyük On) diye 
adlandırıldığını, buranın da “Ulug Anı” olduğunu 
belirtmektedir.
Fahrettin KIRZIOĞLU da, Uygur Kağanı Moyun 
Çor Kağan’ın seferlerinden bahsederken ilgili sa-
tırları şöyle yorumlamaktadır: 
…“Tavşan Yılı Beşinç ay (751 Haziran)da…”, 
Ötüken Yış’ta yaylayıp, saray yaptırdım. Bu sı-
rada Tokuz-Oğuz …Begleri geldi. “Yine yaramaz 
düşman imiş. Örüng-Begleri, Kara-Bulak’ları 
(Irtış’ın büyük sağ kolu Ob ırmağı başındaki 
Tom-Suyı kaynaklarında ve Abakan bölgesine 
komşu olup, içinden çıkan iki suyu da “Ak Anı” 
ve “Kara Anı” denilen) Anı’da oturmuş, Kırkız’a 
doğru adam göndermiş. 

KIRZIOĞLU, yukarıdaki yorumda geçen Anı yer 
adıyla ilgili dipnotta ise şunlanları kaydetmekte-
dir:

… Tonyukuk Anıtında (I. Taş, Doğu 1-7), 682- 
683 yıllarında Kutluk / İl-Teriş Kagan batıya se-
fer ederlerken, “Kögmen”den sonra, “Çölgi-Az” 
(Çöllü-Az)’dan bir kılavuz ile vardıkları “Anı” 
bölgesinin, (Anı-Subı) boyunca uzadığı anılır. Bu 
“Anı-Subı”ndan aşağıya inip “Kırkızlar”a ilk 
baskını yaptıkları da (I. Taş Kuzey 3) anlatılıyor. 
Ayrıca başka bir seferde de, “Yinçü (Sırderya) ır 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere Fah-
rettin KIRZIOĞLU Anı ile ilgili iki ayrı bölgenin 
varlığına dikkat çekmektedir.
Kanaatimizce Moyun Çor Kağan yazıtında geçen 
“anı (onu)” sözcüğünün “Anı” yer adı ile ilgi-
si yoktur. Bilge Tonyukuk yazıtında geçen Anı 

sub (Anı ırmağı) ise, konuyla ilgili bilim adam-
larının da belirttikleri gibi “Abakan ırmağının 
sağdaki bir koludur”. Zira Kırgızlar’ın önceki 
yurtları / ana vatanları bugün çoğunlukla Sayan-
Altay Türkleri’nin (Tuva, Altay, Şor, Çulım, 
Baykal boylarının) yaşadıkları Kögmen dağları-
nın (Tannu Uul / Tannu Ula dağlarının) kuzeyi 
ile Yenisey ırmağının kollarından Kem havzası 
arasında bulunmaktaydı. Bilge Tonyukuk komu-
tasındaki (Kök)türk ordusunun Çinliler ve On 
Oklar’la ittifak yapan Kırgızlar’la savaşabilmele-
ri, Kırgızlar’ın yaşadıkları bölgeye ulaşabilmeleri 
de o dönemlerde (696-697 kışında) yalnızca Anı 
ırmağının takip edilmesiyle mümkün olabilmek-
tedir. Bilge Tonyukuk yazıtlarındaki ifadeler de 
bunu doğrular. Kırgızlar’a karşı yapılan seferde 
Anı ırmağı takip edilerek Kırgızlar’ın yaşadıkları 
bölgeye ulaşılmış; Kırgızlar uykuda iken baskın 
yapılarak kağanı öldürülmüş; halkı bağımlı kı-
lınmış ve daha sonra da Kögmen dağları aşılarak 
geri dönülmüştür:

… ötüntüm. Sü yorıtdım. “Atlat!” [ted]im. Ak 
Termel keçe ugur kalıtdım. At üze bintüre ka-
rığ sökdüm. Yokaru, at yete, yadagın, ıgaç tutu-
nu agturtum. Öñreki er (K 2) yugurça ıdıp ı 
bar baş aşdımız. Yubulu intimiz. On tünke yantakı 
tug ebirü bardımız. Yerçi yer yañılıp boguzlan-
tı. Buñadıp kagan “Yelü kör” temiş. (K 3) Anı 
sub[ka] bard[ımız]. Ol sub kudı bardımız. Asın-
galı tüşürtümiz. Atıg ika bayur ertimiz. Kün yeme 
tün yeme yelü bardımız. Kırkızıg uka basdımız. 

(K 4) [Usı]n süñügün açdımız. Kanı süsi teril-
miş. Süñüşdümiz, sançdımız. Kanın ölürtümiz. 
Kaganka Kırkız bodunı içikdi, yükünti. Yantımız. 
Kögmen yışıg ebirü keltimiz: (Kağanıma) arz et-
tim. Orduyu yürüttüm. (Beylere) “Askerleri atla-
ra bindirin!” dedim. Ak Termel (ırmağını böylece) 
geçerek zaman kazandım. (Askerleri) at üzerine 
bindirip karları söktüm. Yukarıya doğru, atları ye-
değe alarak, yaya vaziyette ağaçlara tutuna tutuna 
(askerleri) dağa ağdırdım. Öncü askerleri (K 2) 
(karları) yoğururcasına yürütüp ormanla kaplı 
doruğu aştık. (Ondan sonra) yuvarlanarak indik. 
On gecede yandaki engeli dolanarak gittik. Kılavuz 
yanıldı ve boğazlandı. Sıkılıp kağan “Sürün atla-
rı!” demiş. (K 3) Anı ırmağına vardık. O ırmak 
boyunca yol aldık. Tırmanmak için (askerleri 
atlardan) indiriyorduk. Atları ağaçlara bağlıyor-
duk. Gece gündüz dört nala gittik. Kırgızları uyku-
da iken bastık. (K 4) (Uykuları)nı mızraklarımızla 
açtık. (Bu arada) hanları ve orduları toparlanmış. 

Savaştık, mızrakladık. Hanlarını öldürdük. Kırgız 
halkı kağana teslim oldu, boyun eğdi. Döndük. 
Köğmen dağlarını dolanıp geldik. (K 5)

Bilge Tonyukuk yazıtındaki bu satırlar Anı ır-
mağı (Anı Sub) hakkında hiçbir tereddüte yer 
vermeyecek kadar açıktır. Hem Bilge Tonyukuk 
yazıtındaki satırlardan hem de ırmağın bugün-
kü durumundan hareketle denilebilir ki: Anı ır-
mağı, kaynağını Yenisey ırmağının oluşturduğu 
Abakan ırmağının kollarından biridir ve Kögmen 
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(Tannu Uul / Tannu Ula) dağlarının kuzeyinde 
bulunmaktadır.

4. Anadoludaki “Anı” / “Ani” Adı Üzerine

Anadoludaki yer adı “Anı” mıdır? “Ani” midir? 
Bu yer adının eski Türk yazılı kaynaklarında ge-
çen Türkçe “Anı” yer adıyla ilgisi var mıdır?

Eski Türk yazıtlarında söz konusu yer adı “Ani” 
() değil; “Anı” () şeklinde geçmektedir. 
(Kök)türk alfabesi, sağdan sola yazılan, bitişken 
olmayan, fonetik esaslı bir alfabedir. Seslerin 
kalın ve ince şekilleri için ayrı grafiksel ögeleri 
barındırması, bu alfabenin en karakteristik özel-
liklerinden birini oluşturur. Yazımıza konu olan 
sözcüğün aslı da “Anı” değil, “Ani” olsaydı bu 
sözcüğün (Kök)türk alfabesiyle yazılışında “kalın 
n” () yerine “ince n” () kullanılmış olacaktı. 
Sözcüğün Türkçe’nin en eski ve en derli toplu 
yazılı kaynaklarından Bilge Tonyukuk yazıtında 
“Anı” () şeklinde geçmiş olması, Türkçe’nin 
ses kurallarına (ünlü uyumuna) aykırılık göster-
memesi ve bugün Türk boyları arasında da “Anı” 
şeklinde kullanılması, sözcüğün yazılıp söylen-
mesi / imlası ile ilgili tartışmaları ortadan kaldırır 
niteliktedir. 

Doğu Anadolu Bölgesi ağızlarında içinde c, ç, l, 
m, n, r, s, ş, y, z ünsüzlerini barındıran sözcük-
lerin ünlülerinde inceleşme temayülü görüldüğü; 
sözcük sonundaki ünlülerin kalın şekilleri yerine 
ince şekillerinin tercih edildiği (onu - oni, bunu 
- buni, karnı - garni, aşağı - aşaği, yukarı - yuha-
ri, bacı – baci, aşı- aşi, arı - ari…)bilinmektedir. 
Ancak buna rağmen bölge halkının incelememize 
konu olan sözcüğü hiçbir değişiklik yapmadan 
(Anı) kullanması da ilgi çekicidir.
Başta Ermeniler olmak üzere bugün birçok kim-
senin bu sözcüğün “Ani” şeklini “bilinçli” ve 
“ısrarlı” bir biçimde kullandıkları, ulusal bir kim-
liğin ve onurun sembolü hâline getirdikleri bilin-
mektedir. Öncelikle şunu kaydetmek gerekir ki: 
üzerinde yoğun olarak tartışılan kavram işareti ile 
(sözcük ile / yer adı ile) işaretlediği kavram (yer) 
arasında ciddi bir belirsizlik vardır. Yani Anı / 
Ani kavram işareti bugün Kars ili sınırları içinde 
kalan meşhur şehri mi yoksa Erzincan ili sınırları 
içinde kalan eski bir İpek Yolu şehri Kemah’ı mı 
karşılamaktadır? Konuyla ilgili yapılan araştırma 

ve incelemelerde eski Türk yazıtlarında geçen 
Anı ırmağının adının Türklük bilimiyle uğraşan 
birkaç bilim adamı dışında bilinmediğini; Anado-
ludaki yer adlarının ise, birbiriyle karıştırıldığını 
tespit ettik. 

Kuruluşu Milattan önceki yıllara dayanan ve bu-
gün Kars ili sınırları içinde kalan Anı şehrinin 
adına ilk dönem Ermeni kaynaklarında rastlan-
mamaktadır. VIII-XIII. yüzyıllar arasında farklı 
kültür ve uygarlıkların merkezi olan, özellikle de 
X-XI. yüzyıllarda ünü yayılmaya başlayan şeh-
rin, Ermeniler’le ilgili kaynaklarda yer alışı da 
aynı yüzyıllara dayanır. 

Şehrin bu dönemlerdeki adı da Ermeni kaynakla-
rında “Şirak Anisi” olarak geçer. İlk dönem Er-
meni kaynaklarında geçen “Ani” adı ise, “Daralık 
Anısı” yani “Anı-Kamakh”tır. İpek Yolu üzerin-
de bulunan “Daralık Anısı” / “Anı-Kamakh”, 
İpek Yolu’nun Anadolu’ya açılan kapısı, siyasi, 
askerî, dinî, coğrafi ve ticari bakımından büyük 
ilgi merkezi olan “Şirak Anısı”na adını kaptırır. 
Daha yerinde ifadeyle “Şirak Anısı”nin şöhreti, 
adı Arap, Fars, Gürcü ve Ermeni kaynaklarında 
geçen “Daralık Anısı” nın / “Anı-Kamakh”ın 

unutulmasına neden olur. “Konuyla ilgili görünen 
birçok kimse”nin de bu iki şehrin adlarını birbiri-
ne karıştırdıkları bir gerçektir. 

Paralel tarihî kaynaklar ile son yıllarda yapılan 
bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda 
elde edilen arkeolojik bilgi, bulgu ve belgeler, 
Türkler’in Anadoludaki kültürel varlığının tarihi-
ni Milattan öncesine taşımaya izin vermektedir. 

Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Bayburt, 
Bilecik, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Ela-
zığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gi-
resun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, İzmir, Kars, 
Kırşehir, Konya, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, 
Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Urfa, Van… ille-
rinde bulunan yer adlarıyla birlikte çoğu Saka, 
Hun, Kuman-Kıpçak, Bulgar, Avar, Hazar ve Pe-
çenek dönemlerine ait bengü taşlar (yazılı, dikili 
ve damgalı taşlar), petroglifler (kaya üstü tasvir-
ler, mağara resimleri), heykeller (koç, koyun ve 
at şeklindeki mezar taşları), balballar, mezarlar, 
kurganlar, höyükler, kaleler, ibadet yerleri (dağ 
üstü ziyaretgâhları / oboolar), süs ve kullanım 

eşyaları (halılar, kilimler, eğerler, bıçaklar, ka-
malar, seramik kaplar…), giysiler… hem bu coğ-
rafyanın Orta Asya ile bağını sergilemekte, hem 
buraların Milattan önceki dönemlerde bile Türk 
yerleşimine açık olduğunu ortaya koymakta hem 
de bu coğrafyada yaşayanların birbirleriyle olan 
tarihî bağını açıkça göstermektedir.

Ahmet B. ERCİLASUN da konu hakkında Baş-
langıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi adlı 
eserinde şunları kaydetmektedir:

… Tarih boyunca Avrasya bölgesinde çok sık 
karşılaşılan büyük bir göç dalgası oluştu. Bunun 
sonucunda Massagetler Sakalar’ı yenerek batıya 
sürdüler. Böylece Karadeniz’in ve Kafkaslar’ın 
kuzeyinde Sakalar büyük bir güç olarak ortaya 
çıktı. Bölgede yaşayan Kimmerler Sakalar’ın 
önünden kaçıp Kafkaslar’ı aşarak 8. yüzyılın 
sonlarına doğru Doğu ve Orta Anadolu’ya girdi-
ler. Sakalar da onları izleyerek Orta Anadolu ve 
Filistine kadar uzanmışlar, M.Ö. 7. yüzyılda Ön 
Asya’da büyük bir güç olmuşlardır. Urartular, 
Medler ve Perslerle sürekli savaşmışlar; M.Ö. 
585 yıllarında Urartuları ortadan kaldırmışlar, 
fakat Perslere yenilerek tekrar Kafkaslar’ın ku-
zeyine çekilmişlerdir.

Sakalar’dan sonra Hunlar’ın (Hun birliği içinde 
yer alan farklı Türk boylarının da) Kafkaslar ve 
Anadolu’da hem askerî hem de sosyal ve kültürel 
alanlarda varlıklarını hissettirdikleri bilinmekte-
dir.

Kanaatimizce Daralık Anısı’ nın da / Anı-
Kamakh’ın da, Şirak Anısı’nın da özünü oluş-
turan Anı yer adı, erken dönemlerde bu bölgelere 
gelip yerleşen Türk boylarıyla ilgilidir. Tarihin 
her döneminde Türk boyları, yaşadıkları yerleri, 
toprakları kutsal saymış; göç etmek, yer değiştir-
mek zorunda kaldıklarında da evvela boylarının 
sonra da önceki yerlerinin yurtlarının (ata yurt-
larının) adlarını yeni elde ettikleri / yaşadıkları 
coğrafyalara vermişlerdir. Orta Asyadaki yer ad-
larının bazen küçük ses değişiklikleriyle çoğu za-
man da aynen Anadolu’da yaşatılmasının teme-
linde bu gerçek yatmaktadır. Bu konuda Mehmet 
ERÖZ, “Sosyolojik Yönden Türk Yer Adları” 
başlıklı makalesinde şunları belirtir:

… Millî kültür mirasımızdan anlaşılıyor ki, gö-
çebe, yarı göçebe ve yerleşik Türk toplulukları 
en eski çağlardan beri, arazi parçalarını adlan-
dırıp belirtmede, adeta bir coğrafyacı dikkati 
ile durmuşlardır. Dağlara, yaylalara, göllere, 
ırmaklara, geçitlere, küçük arazi parçalarına, 
köy ve kentlere manalı isimler vermişlerdir. Bu 
yer adları topluluk vicdanında yaşamış, Akdeniz 
kıyılarına ve Balkanlar’a kadar getirilmişlerdir. 
Selçuklular’ın, Osmanlılar’ın planlı iskanlarında 
da, kendiliğinden meydana gelen yerleşmelerde 
de bu böyle olmuştur. … Son 40-50 yıl içinde pek 
çok Yörük oymağı, kendi gayretleri ile yer tuttu, 
köy kurdu. Kurdukları köylerin adını, eski gele-
neğe göre verdiler: ya oymaklarının, obalarının, 
boylarının adlarını aldılar, ya da tanınmış bir 
şahsın adını kabul ettiler. Bu arada eski totemik 
izleri taşıyan hayvan adlarının ve Orta Asyadaki 
yer adlarının konulduğu da görüldü.

Dursun YILDIRIM, “Coğrafya’dan Vatan’a 
Geçiş ve Vatan ile Göç Ediş Problemi” başlıklı 
makalesinde (Kök)türk yazıtlarındaki bilgileri de 
dikkate alarak şöyle demektedir:
... Bütün bunlardan şu anlam çıkmaktadır. 
Türk’ün üstünde yaşadığı yer, “yir” ve “sub”tan 
ibaretti. Orada yaşayan Türkler için bu yer, 
“ıduk” / “mukaddes”tir ve sahibi kişi oğlunu yö-
netmek için yaratılmış olan Türk’tür. Demek ki, 
Türkler yaşadıkları tabiat ortamını bu şekilde de-
ğerlendirmekte ve ona “mukaddes” gözüyle bak-
makta, ecdadı il / el tuttuğu yer olmasından do-
layı kıymet vermektedir. Aslında bütün bu değer 
hükümleri, toprağa bakış açısı, ona mukaddeslik 
atfetmek, tabiat ortamının “ıduk yir sub” merte-
besine yükselmesi, orada yaşayan Türk ecdadı-
mızın yarattığı kültür, etnik görünümün yapısı ile 
bağlıdır. … Yani bu oluşum, ortaklaşa paylaşılan 
hükümler ve kabuller sonucu meydana gelmekte-
dir. … Burada vurgulamak istediğimiz bir husus 
şudur: Her etnik grup, kendisinin kimliğini belir-
leyen, ona, mukaddes yer anlayışı kazandıran ilk 
tabiat ortamından, bir başka deyişle vatan tuttu-
ğu ilk toprak parçasından ayrıldıktan sonra göç 
ettiği yeni çevreye, bu kazanmış olduğu kimliğini 
korumak için hakim olmağa çalışır. Bunun sonu-
cu olarak, her etnik grup yurt tutmağa karar kıl-
dığı yeni ortama, eski ana yurdunda kendini yan-
sıtan adları vermeğe, damgaları vurmağa başlar. 
Yeni topraklar üzerine eski vatan işlenir.
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Son yıllarda dil politikaları ve Türk dünyasına 
yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken bilim adam-
larından Bilgehan Atsız GÖKDAĞ da “Yer Ad-
ları ve Tarih – Giresun Yer Adlarının Işığı Altın-
da-” başlıklı makalesinde konu hakkında şunları 
yazmaktadır: 

Bazen geniş bir arazide benzer yer adları görül-
mektedir. Aynı dile mensup yer adları, hem coğ-
rafi manzaranın benzerliği, hem de ahalinin yer 
değiştirmesi neticesinde meydana gelir. Bir yer 
adı geniş bir coğrafi alanda birden fazla yere 
ad olarak verilmektedir. Özellikle yer adlarında 
kullanılan etnik isimler bir kavmin yayılış coğraf-
yasını da aksettirmektedir. Ülkemizdeki bir yer 
adının Kazakistan’da, Çuvaşistan’da görülmesi 
seyyar yer adlarının halkın etnik tarihinin ayırt 
edilmesinde ilave malzeme verdiğini de ispatla-
maktadır. “Abdal” yer adının aynı zamanda et-
nik ad olarak bütün Türk dünyasında görülmesi 
etnik ad-yer adı ilişkisini bütün açıklığı ile ortaya 
koymaktadır. Türk dünyası yer adlarına göz attı-
ğımızda Türkler’in yer adı koymada boy, oymak, 
aşiret adlarından yararlanmayı bir usul ittihaz 
ettiklerini görmekteyiz.

Yer adlarının bugüne kadar geçen sürede 
Türkçe’nin söz varlığı içinde en az değişikliğe 
uğramış olan kalıplaşmış dil ögeleri içinde yer al-
dığını vurgulamak gerekir.

Kars ve Erzincan illerinin yazımıza konu olan 
bölgelerinde yapmış olduğumuz araştırma ve 
incelemelerde coğrafi açıdan büyük benzerlikler 
olduğunu tespit ettik. Her iki Anı’nın İpek Yolu 
üzerinde, doğal korunaklı bölgelerde, ırmak / 
akarsu kenarında kurulu olması son derece ilgi 
çekicidir. Kanaatimizce söz konusu tarihî şehir-
ler, adlarını gerçekte kenarlarına / civarlarına 
kuruldukları, adları geçmişte aynı (Anı); bugün 
farklı (Kars-Anı) Arpaçay ırmağı; (Erzincan–Ke-
mah- Anı) Karasu ırmağı) olan ve kutsal sayılan 
ırmaklardan / Anı ırmağından almışlardır. Bu 
ırmağın adının Anı olmasının temelinde ise, ön-
celeri Yenisey bölgesinde yaşayıp Milattan önce-
ki dönemlerde Anadolu’ya göç etmiş Anı Türk 
boyunun adı yatmaktadır. Hem Kars ve civarın-
daki yer adları ve akarsu kenarlarına işlenmiş 
petroglifler, damgalar, arkeolojik kalıntılar, erken 
dönem yerleşimleri hem de Erzincandakiler bu 
görüşümüzü destekler niteliktedir.

Örneğin: Kars ve Ardahan ili sınırları içinde ka-
lan birçok yer adı (Kars, Şirak, Digor, Çıldır, Sa-
rıkamış…) eski Türk yazıtlarında ve paralel tarihî 
kaynaklarda geçmektedir. Kars adı Bulgarla-
rın Karsak boyuyla; Şirak adı, Siraklar’la / 
Sirler’le (Kıpçaklar’la); Digor adı, iki güçlü Bul-
gar birliğinden biri olan Utigurlar’la; Sarıkamış 
adı, Sarıkamuşlu Türk boyuyla; Çıldır adı ise, 
Şine Us yazıtında da geçen Çıgıltır Köl’le ile 
ilgilidir. Daralık Anısı’ nın (Kemah’ın) hemen 
yanı başındaki yer adının (ilçenin adının) Egin 
olması ve bu adla bugün Moğolistanda bir ırmak 
adının bulunması da tesadüf olmasa gerektir. Ata 
diyarından Anadolu’ya taşıdığımız bu yer adları-
nın sayısını artırmak elbette mümkündür. 

Ermeniler’le ilgili yapmış olduğu çalışmalarla 
tanınan ADONTZ, Daralık Anısı’nın da, Şirak 
Anısı’nın da özünü oluşturan Anı yer adının bu-
günkü Azerbaycan topraklarından Anadolu’ya 
gelmiş “Aniler”in etnik adı olduğunu kaydetmek-
tedir.

İncelememize konu olan sözcüğün Ermenice’nin 
söz varlığı içinde gösterilmesi,Türkler’le aynı ve 
yakın coğrafyalarda yüzyıllar boyu birlikte yaşa-
mış olmanın ve siyasi, ticari, kültürel ve sosyal 
ilişkilerin bir sonucudur. Ermenice’nin söz var-
lığı içinde (Ermenice’nin söz dizimini etkileye-
cek kadar) binlerce Türkçe sözcüğün bulunması, 
Ermeniler’in kullandıkları kişi ad ve soyadlarının 
önemli bir kısmının Türkçe kavram işaretlerinden 
oluşması da… bunu açıkça göstermektedir. 

Günay KARAAĞAÇ, “Türkçenin Dünya Dille-
rine Etkisi” başlıklı bildirisinde konu hakkında 
şunları yazmaktadır:

Tarihin bildiği kadarıyla Türkler’in Çinliler, 
Farslar ve Bizanslılar’dan sonra en eski komşu-
su Ermeniler’dir. Uzun bir zaman dilimi içinde 
komşuluk ilişkisi yaşamış olan bu iki halk, birbi-
rinden pek çok şey öğrenmiş; öğrenilen bilginin 
adı olan söz, komşunun dilinde de yaşama alanı 
bulmuştur. Kafkasya’nın başka halklarının yazılı 
kaynakları, Orta Çağ başları Azerbaycan tarihi 
ve yazılı dönemden önceki Türk dili tarihi araş-
tırmalarında, büyük önem taşımaktadır. Bu yazılı 
kaynaklar, kapsadıkları Türkçe sözlük ve gramer-
lik unsurlarla, yazılı devir öncesindeki Türkçe’yi 

kurmakta, Türk dili tarihinin; yine kapsadıkları 
Türkçe kavim adları, kişi adları ve yer adlarıyla 
Türk tarihi çalışmalarının önemli belgeleridir. 

Türkçe’nin Kafkasya’da konuşulan dillere etkisi 
üzerinde araştırma ve incelemer yapan MORD-
TMANN Türkçe’den Ermenice’ye geçen sözcük-
lerin tarihinin eskiliğine şöyle dikkat çeker: 
... Ermeniler Hint-Avrupa grubuna bağlıdır; ama 
dilleri açıkça Turan etkisinin izlerini taşımakta-
dır. Bu ifade altında, ben, Osmanlılarla yüzyıllar 
boyu süren ilişkiler sonucu olarak Ermenice’ye 
giren Türkçe sözleri değil;  Selçuklular, Osman-
lılar vb. Türk devletleri doğmadan, M.S. IV., V., 
VI., VII. yüzyılların yazılı Ermenicesindeki Turan 
unsurlarını kastediyorum.
“Ermenicenin Etimolojik Sözlüğü” ve “Erme-
nicedeki Türkçe Sözcükler Sözlüğü” adlı eser-
lerin yazarı R. A. AÇARYAN da Ermenice’nin 
Türkçe’den etkilenmesi ile ilgili olarak şunları 
kaydetmektedir: 
Türkçe’nin Ermenice üzerindeki etkisi çok bü-
yüktür. Ben, daha 1902’de, bu meseleyi geniş ve 
özel bir çalışmada ele almıştım... Bu kelimelerin 
sayısı 4000’e ulaşmaktadır... Genellikle, bir dil-
den başka bir dile isimler, bazen sadece sıfatlar, 
çok nadir hâllerde ise fiiller geçer. Sayı sıfatları, 
bağlaçlar ve zarflar ise, başka bir dil tarafından 
benimsenmezler; fakat Ermenice’de bu tür un-
surların hepsi aynı ölçüde yaygındır. Birçok vi-
layette 70, 80 ve 90 rakamları Türkçe adlarıyla 
kullanılmaktadır. Rodos’ta da 69-99 arasındaki 
bütün sayı adları Türkçe’dir.

Sonuç: Yukarıda bütün boyutuyla dikkatlere sun-
maya çalıştığımız yer adının kaynağı Türkçe’dir 
ve Anı adını taşıyan bir Türk boyuyla ve onla-
rın yurt tuttukları coğrafyalarla ilgilidir. Sözcük, 
araştırmamıza konu olan bölge (Kars-Anı) başta 
olmak üzere Türk dünyasında ve farklı Türk boy-
ları arasında “Anı” şeklinde bilinip kullanılmak-
tadır. Sözcüğün diğer milletlerin (başta Ermeniler 
olmak üzere) dillerinde Ani şeklinde yer alma-
sının temelinde ise, söz konusu milletlerin “ı” 
sesini kullanmayışları ve yazıda göstermeyişleri 
yatmaktadır.

Menuçehr Camisi’nin minaresi üzerinde bulunan yazıtın görüntüsü
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Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ Tasavvuf, İslâm’ın rûh hayâtının müesseseleşmiş 
şeklidir. Bir başka ifade ile Hz. Peygamber’in 
şahsında cem’ ettiği siyâsî, ilmî ve mânevî otori-
telerden mânevî olanının kurum olarak karşımıza 
çıkmış hâli veya bir başka ifâdeyle İslâm misti-
sizmidir.

Hıristiyanlık ve İslâm gibi evrensel mesaj taşıyan 
dinler, insanlığa ulaşmak için sistemler geliştir-
mişlerdir. Hıristiyanlıktaki misyonerlik, teke tek 
bütün insanları Hıristiyanlaştırma amacına yöne-
lik olarak faaliyet göstermekte; dolayısıyla her-
kesle birebir ilgilenmeyi görev saymaktadır. İslâm 
ise insan ile İslâm arasındaki tebliğe âid engelleri 
kaldıracak vasatlar hazırlamayı gündemine almış 

ve bu ortamın hazırlığı görevini İslâm muhîtinde 
leşker-i gazâ denilen mücâhidlerle leşker-i duâ 
denilen gönül erleri üstlenmiştir. Bizdeki “alpe-
renlik” ise hem gazâ, hem de duâ fonksiyonlarını 
üstlenen gönül erleri için kullanılan bir tabirdir.

Tasavvuf amelî boyutu ile hicrî II. Asır’dan itiba-
ren hem İslâm dünyasında İslâm’ın yaşanması ve 
yaşatılmasında, hem de gayr-i müslim diyârlara 
ulaştırılmasında son derece önemli hizmetler üst-
lenmiştir. Tasavvuf, Hz. Peygamber’in “üsve-i 
hasene/model insan” özelliği ile temsil ettiği bu 
otoritesini yaşatmaktadır.

Ebu’l-Hasan Harakânî, işte bu zümreden. Pey-
gamber vârisi sıfatıyla insanlığa örnek olmuş, 
sözleri, tavır ve davranışları, eser ve tesirleriyle 
ölümsüzlük kervanına katılmıştır.

Ebu’l-Hasan Harakânî, Anadolunun İslâm-
laşmasında son derece önemli etkisi bulunan ta-
savvuf ekolünün ilk devir temsilcilerinden bir gö-
nül eridir. Gazneli Sultan Mahmûd ile görüştüğü 
rivâyet edilen bir alperendir. Bâyezîd Bistâmî’nin 
hemşehrîsi ve türbesinin bekçisidir. O’nun 
rûhâniyetinden feyz alarak “üveysî” tarîkla yetiş-
ti. Adı Ali b. Ca‘fer, künyesi Ebu’l-Hasan, nisbesi 
Mu‘cemü’l-büldân müellifi Yakut el-Hamevî’nin 
ifadesine göre el-Harakânî’dir, Harkânî değil.
Aynı müellif onun 425 hicrî yılında 10 Muharrem 
Aşûre gününde (1034 Aralık’ta) 73 yaşında iken 
vefât ettiğini bildirdiğine göre 352/963 yılında 
doğmuş olmalıdır.

Ebu’l-Kâsım Kuşeyrî, Ebu’l-Abbâs Kassâb, 
Ebû Said-i Ebu’l-Hayr gibi mutasavvıflarla İbn 
Sînâ gibi felsefe ve tıp otoriteleriyle çağdaş. 
Kuşeyrî ile görüştüğünü Keşfu’l-Mahcûb müelli-
fi Hücvirî’den öğreniyoruz. Hücvirî, Kuşeyrî’nin 
onun hakkında: “Harakan’a varınca Şeyh Ebu’l-
Hasan’ın heybet ve haşmetinden fesâhatım sona 
erdi, ifade gücüm kayboldu ve sanki dilim tutul-
du. Neredeyse velâyet makamından azledildiğimi 
sandım” dediğini nakleder.

Ebu’l-Abbâs Kassâb onun hakkında: “Tasavvuf 
pazarında rihlet ve ziyaret Harakânî’ye lâyıktır” 
demektedir.

Harakânî’nin İlmî Şahsiyeti ve Eserleri

Bazı kaynaklarda ümmî olduğundan bahsedi-
liyorsa da Harakânî devrin sûfî âlimleri Ebu’l-
Abbâs Kassâb gibi kimselerin talebesi olmuş ve 
Bâyezîd Bistamî’den de “üveysi” yolla feyz al-
mıştır. “Ümmî” kelimesi, Arapça anne anlamına 
“ümm” kökünden gelmektedir. Annesinden doğ-
duktan sonra bir muallimin talebesi veya bir mek-
tebin müdâvimi olmayan kimseler için kullanılır. 
“Ümmî” câhil demek değildir. Aksine hayatı rûhî 
tecrübe ile tanımış, belki okuyup yazmamış ama 
irfân yoluyla olayları kuşatmış insan demektir. 
Bizdeki mektepli ve alaylı tabirlerinden “alaylı” 
bu mânaya uygun düşmektedir. Alaylı da mekteb 
okuyup diploma almamış, ama tecrübe ve çile-
lerle hayâtı, insanları ve olayları tanıyan kimse 
demektir. Nitekim Harakânî’nin sadece eşi sebe-
biyle âile hayâtında çektikleri, insanı marifet ve 
kemâle erdirecek boyuttadır. 
Harakânî’ye nisbet edilen bir takım eserler bulun-
maktadır. Onlar da:

1- Hidâyet-nâme,
2- Fakrnâme,
3- Nûru’l-ulûm’dur.

Bunlardan Fakrnâme, Genç-bahş Kütüphane-
sinde yazma nüshası bulunan yaklaşık 30 sayfa 
civarında bir risâledir. Bu risâlenin Nûru’l-ulûm 
ile aynı eser olup olmadığını tahkik imkânı bu-
lamadık.

Nûru’l-ulûm muhtelif tasavvufî konuları ihtivâ 
eden on bölümden oluşan yaklaşık 50-60 sayfa-
lık Farsça bir eserdir. Eserin tek yazma nüshası 
British Museum, Or, nr, 249’dadır. Biri Müctebâ 
Minovî, diğeri Abdürrefi Hakîkat tarafından ya-
pılmış iki neşri bulunmaktadır.

Harakânî’nin Meşrebi ve Yolu

Harakânî, muhtelif kaynakların ittifakla haber 
verdiklerine göre, ondan yaklaşık bir asır sonra 
yaşamasına rağmen Bâyezîd Bistâmî meşrebin-
deydi. O’nun gibi coşkulu, cezbesi ve sekri, sahvı-

Ebu’l-Hasan Harakânî ve
Tasavvuf
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na galipti. Fena ve baka, sekr ve sahv ile tevhid ve 
vahdet konularında pek çok söz söylemiş, Hallâc 
gibi “Ene’l-Hak” anlayışına uygun terennümler-
de bulunmuştur. Attar, Tezkiretü’l-Evliyâ’sında 
onun bu vadideki sözlerine geniş yer vermektedir.

Devrinin muhtelif âlim ve şeyhlerini tanıyan ve 
onlardan okuyan Harakânî, en sonunda hemşehrîsî 
Bâyezîd Bistâmî’nin dergâhında karar kılmış, se-
nelerce önce ölmüş bulunan Bâyezîd’in yolunu 
devam ettiren müridleriyle görüşmüş, kabrine on 
iki yıl türbedârlık etmiştir. Sevgi ve aşkla bağlan-
dığı bu kapı onun gönül dergâhı olmuştur. Yılları 
aşıp gelen Bâyezîd sevgisi, onu yoğurmuş ve vus-
lata götürmüştür.

Harakânî, bağlısı bulunduğu Bâyezîd vasıta-
sıyla daha sonra ortaya çıkacak olan Yesevîlik, 
Bektâşîlik ve Nakşbendîlik’in de kendisinden 
neş’et ettiği insandır. Çünkü kendisinden son-
ra onun yolunu devam ettiren Ebû Ali Farmedî, 
hem Yûsuf Hemedânî’nin, hem de Gazzâlî’nin 
üstâdıdır. Dolayısıyla Harakânî, Gazzâlî’nin yo-
lunun da kolbaşı sayılır.

Yûsuf Hemedânî ise hem Yesevîlik’in kurucu-
su Ahmed Yesevî’nin, hem de Nakşbendîlik’in 
üveysî pîri Abdülhâlık Gucdüvânî’nin mürşididir. 
Bektâşîlik’in Yesevîlik ile bağlantısını düşündü-
ğümüzde Harakânî bu üç kolun kendinden çıktığı 
merkez konumundadır.

Harakânî, sekr ve cezbe ehlinden olduğu için olsa 
gerek, kişinin sahv ve uyanıklığını bile vecde ya-
kın bir üslupla anlatırdı. Derdi ki: “Sahvın ölçüsü, 
kulun Allah’ı andığı sırada baştan ayağa Allah’ın 
kendisini andığını duymasıdır.” Öyleyse Allah der-
ken başka söz söyleyenlerle sohbet etmemelidir.

Harakânî, diğergamdı, derdlinin derdiyle ilgilen-
meyi severdi. Derdi ki: “Türkistan’dan Şam’a 
kadar olan sahada birinin parmağına batan diken, 
benim parmağıma batmıştır, birinin ayağına çar-
pan taş, benim ayağıma çarpmıştır. Onun acısını 
ben de duyarım. Bir kalpte üzüntü varsa o kalp 
benim kalbimdir.”

dişesi sevgi ve saygıya dönüşür. Şeyhe bir kese 
altın ihsanda bulunmak isterse de Harakânî bunu 
reddeder. Bu sefer, “ondan bir hâtıra olsun diye” 
herhangi bir eşyasını ister. Harakânî de bir göm-
leğini verir. Görüşme tamamlandıktan sonra Sul-
tan, arz-ı vedâ ederken Şeyh Harakânî onu ayakta 
uğurlar. Sultan, şeyhin kendisini yolcu ederken 
ayağa kalktığını görünce sorar:

“Efendim, geldiğimizde ayağa kalkmadınız ama, 
yolcu ederken ayaktasınız. Sebebini öğrenebilir 
miyim?” Şeyh Harakânî şu karşılığı verir:

“İlk geldiğinizde padişahlık gururu ve bizi im-
tihan niyetiyle geldiniz. Ama şimdi dervişlerin 
haliyle ayrılıyorsunuz. Dervişlik devletine ve 
tevâzu haline saygı gerekir.”
Sultan Gazneli Mahmûd, Harakânî ile bir başka 
görüşmesinde ondan nasihat ister. Şeyh der ki: 
“Şu dört şeye dikkat et:

1- Günahlardan sakın,
2- Namazını cemaatla kıl,
3- Cömerd ol,
4- Mahlûkâta şefkatla muamele et.”

İbn Sinâ ve Harakânî

Tezkiretü’l-Evliyâ ve el-Hadâiku’l-Verdiyye’nin 
verdiği bilgilere göre Harakânî, çağdaş, felsefe ve 
tıp otoritesi, eserleri dört asır Batı üniversitelerin-
de okutulan İbn Sinâ ile de görüştü.

Tasavvuf ve tasavvuf erbâbına karşı ilgi duyan 
Filozof İbn Sinâ, Harakânî’yi ziyarete gelir. Şey-
hin evine varıp karısından nerede olduğunu sorar. 
Karısı da, onun hakkında hiç de hoş olmayan la-
fızlar kullanarak evde olmadığını ve ormana odun 
getirmeye gittiğini söyler. İbn Sinâ, şeyhi görmek 
için orman tarafına, onu aramaya gider. İbn Sinâ 
yolda şeyhin gelmekte olduğunu ve yükünü bir 
aslanın taşıdığını görünce hayretle sorar:
“Efendi, bu ne hal böyle?” Şeyh de:
“Evdeki aslanın yükünü çekmemiş olsak, Allah 
bizim yükümüzü dağdakilere çektirmezdi” der. 
Evdeki aslan karısıdır. Çünkü son derece geçim-

Gerçek kulluğun kula hizmetten geçtiğini bilen-
lerdendi. Bu yüzden: “Sabahleyin yatağından 
kalkan âlim, ilminin artmasını, zahid zühdünün 
artmasını ister. Ben ise bir kardeşimin gönlünü 
neşeyle doldurma ve onu sevindirme derdinde-
yim” derdi.

Rabia Adeviyye ve benzeri sufiler gibi, cennet 
düşüncesinden, cehennem endişesinden geçenler-
dendi. Bu konuda şöyle konuşurdu: “Cennet ve 
cehennem yok demiyorum. Benim dediğim, cen-
net ve cehennemin benim nezdimde yeri yoktur; 
zira her ikisi de mahluktur. Benim rağbetim ise 
mahlukâta değil, Hâlik’adır.”

İlimle ve bilgiyle övünmenin yersizliğini şöyle 
anlatırdı: “Herkes, hiçbir şey bilmediğini anla-
yıncaya kadar hep bildiğiyle övünür durur. Niha-
yet hiçbir şey bilmediğini anlayınca bilgisinden 
utanır ve işte o zaman marifet kemâle erer. Çünkü 
gerçek bilgi bilmediğini bilmektir.”

Sulh ve cengin nerede ve ne zaman olacağını şöy-
le bildirirdi: “Sulh bütün halkla, cenk ise nefsle-
dir.”

Dünyayı gölge gibi görürdü. Bu yüzden de: “Sen 
onun peşinde koştukça o senin padişahın; ondan 
yüz çevirince de sen onun padişahı olursun” derdi.

Gazneli Mahmûd ve Harakânî

İlk Müslüman Türk devletini kuran Gazne-
li Mahmûd da onu ziyaret ederek feyz alanlar 
arasındadır. Feridüddin Attar’ın Tezkiretü’l-
Evliyâ’sında verdiği bilgiye göre, Gazneli Sultan 
Mahmûd, Şeyh Harakânî ile birkaç defa görüş-
müştür.

Şeyh Harakânî’nin şöhretini duyan Gazneli 
Mahmûd, adamlarıyla birlikte, biraz da onu im-
tihan maksadıyla Harakan’a gelir. Sultan, yanına 
geldiğinde Şeyh Harakânî, özel bir ilgi göster-
mediği gibi, ayağa da kalkmaz. Sultan pek çok 
sorular sorar ve şeyhi sınar. Aldığı tatminkâr ce-
vaplar ve şeyhin mehâbeti karşısında irkilir, en-

siz bir kadındır, ama Harakânî Allah için onun 
sıkıntılarına katlanarak “kesb-i kemâlât” etmiştir.

Abdullah Ensârî ve Harakânî

Menâzilü’s-Sâirîn adlı eserinde tasavvufî hal ve 
makamları anlatarak tasavvuf tarihimizde haklı 
bir şöhret kazanan Abdullah el-Ensârî el-Herevî 
de, Harakânî’nin müridlerindendir. Nitekim o 
şöyle der: “Hadis, fıkıh ve diğer İslâmî ilimlerde 
pek çok üstaddan okudum. Tasavvuftaki üstadım 
ise Ebu’l-Hasan Harakânî’dir. Onu görmeseydim 
marifete eremezdim”

Ebû Said-i Ebu’l-Hayr ve Harakânî

Harakânî’nin Ebû Said’in çağdaşı olduğu ve ken-
disiyle zaman zaman görüştüğü bilinmektedir. 
Nitekim bir ziyâretinde Harakânî’nin huzûrunda 
susmayı tercih ettiği görülmüştü. “Niçin susuyor-
sun?” diye soranlara: “Bir konuda iki tercümana 
ihtiyaç yok” diye cevap verdiği nakledilir. Riva-
yete göre Harakânî, Ebû Said-i Ebu’l-Hayr’ı bast 
ehli kendisini ise kabz ehli olarak nitelerdi. Ebû 
Said semâ ve rakstan hoşlandığı halde Harakânî 
ise meşrebi gereği bundan pek hazzetmezdi.

Harakânî, belki de fütüvvet ve melâmet meşre-
binde bir sûfî olmasının gereği hırka ve seccâde 
gibi sembolik unsurlara pek önem vermezdi. 
Oysa Ebû Said-i Ebu’l-Hayr, ilk sistemli tekke 
kuran şahıs sıfatıyla bunları önemserdi. 

Harakânî ve Fütüvvet  

Fütüvvet, gençlik demektir. Hz. Ali gibi birtakım 
gençlerin asr-ı saâdetteki fedâkarlık, yiğitlik ve 
civânmerdlikleri sebebiyle bu kelime tasavvuf 
kültürümüzde yiğitlik ve cömerdliği ifâde eden 
bir alem olmuştur. Bu yüzden hicrî ikinci asırdan 
sonraki sûfîlerden bu kavramı kullananlar pek 
çoktur. Ancak bu kavram daha sonra Abbâsî hali-
felerinden en-Nâsır li-dînillah tarafından gençleri 
ve san’atkarları organize eden, eğitip yetiştiren 
bir örgüt hâline gelmiştir. Bu fütüvvet anlayışı, 
Anadolu Selçukluları zamanında “Ahîlik” ola-
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rak sistemleşmiş, Anadolu’nun Türkleşmesi ve 
İslâmlaşması ile Osmanlı’nın kurulup gelişme-
sinde önemli hizmetler ifâ etmiştir. 

Fütüvvet ile ilgilenen Harakânî bu teşkîlâtın ve 
Ahîlik’in kurulmasını da hazırlayanlardandır. 
Ona göre fütüvvet ve civanmertliğin şartı üçtü:

1- Cömertlik, 
2- Şefkat, 
3- Halktan müstağnî olmak.

İçinde Allah’dan başkasına yer olan kalb, baştan 
başa ibadet ve taatla dolu olsa da ölüydü. Çünkü 
gönüllerin en aydını, içinde halk olmayanı, amel-
lerin en güzeli, içinde mahlûk fikri bulunmaya-
nıydı.

Tasavvufî Anlayışı

Ameller ve ibadetlerdeki ölçüsü şuydu: “Her gün 
akşama kadar halkın beğendiği ve memnun kaldı-
ğı işler yapasın. Her gece sabaha kadar Hakk’ın 
beğendiği amel ile olasın.”

Katilden; yani adam öldürmekten beter olan fit-
nenin dinde iki grup insan tarafından çıkarılabi-
leceğini söylerdi. Onlar da: Gözünü dünya hırsı 
bürümüş âlim ile ilimden mahrum ham sofuydu.

El emeği ve göz nurunu üstün tutar, nimetlerin en 
helâl ve temiz olanının kişinin emek ve gayretiyle 
elde ettiği nimetler olduğunu anlatırdı.

Kendisine: “sûfî kimdir?” diye soranlara:
“Hırka ve seccâde ile sûfî olunmaz, merasim ve 
âdetlerle tasavvufa yol bulunmaz. Sûfî, mahv ve 
fenâ ile benlikten geçendir. Zira abası ve hırkası 
olan pek çoktur. Lazım olan kalp sâfiyetidir. El-
bisenin ne faydası var? Çul giymekle ve arpa ye-
mekle adam olunsaydı eşeklerin de adam olması 
gerekirdi. Çünkü onlar da çul giyer, arpa yerler.”

Birgün bir adam gelip şeyhten hırka talebinde bu-
lundu. Şeyh derdi ki: “Bir erkek çarşaf giymekle 
nasıl kadın olmazsa, sen de hırka giymekle bu yo-

lun eri olamazsın. Önce gönlünü arıtmaya bak!”
Ona göre sûfî, gündüz güneşe, gece yıldıza ve aya 
ihtiyacı olmayandı. Çünkü sûfîlik varlığa ihtiyacı 
olmayan yokluktu.

Birgün müridlerine: “En güzel şeyin ne olduğu-
nu” sordu ve kendisi bunu şöyle açıkladı: “En gü-
zel şey, devamlı zikreden bir kalbdir. Çünkü bü-
tün varlığını Allah istila etmiş bir kimse, tepeden 
tırnağa herşeyiyle Allah’ı ikrar eder.”

Sıdk’ı gönülde olanı konuşmak, ihlâs’ı her şeyi 
Hakk için yapmak, riya’yı da amelini halk için 
yapmak şeklinde tanımlardı.

Vâris-i Nebî denmeye lâyık olan kimse, O’nun 
fiil ve kavillerine uyan, O’nun izine basarak yü-
rüyendir. Kağıtların yüzünü karalayıp kitap yaz-
dığını sanan değildir.

Ölümsüz bir hayata kavuşmanın günde bir kere 
ölüp yine dirilmek olduğunu söylerdi.

İncitme ve incinme konusunda şunları söylerdi:
İnsanlar üç zümredir:

1- Sen kendisini incitmediğin halde o seni incitir.
2- Sen kendisini incitirsen onlar da seni incitir.
3- Sen kendisini incitsen de o seni incitmez.

Bir mü’mini incitmeden sabahtan akşama varan 
bir kimse, o gün akşama kadar Hz. Peygamber 
(s.a) ile yaşamış gibi olur. Eğer mü’mini incitirse, 
Allah onun o günkü ibadetini kabul buyurmaz.

Tasavvufî umdeleri Nebevî üslûpla şöyle anlatırdı:

“Çok ağlayın, az gülün, çok susun, az konuşun, 
çok verin, az yiyin, başınızı yastıktan uzak tutma-
ya çalışın.”

Vefâtı, Kabri veya Makamı

Harakânî, tasavvuf tarihinde Aynu’l-kudât 
Hemedânî, Necmeddin Dâye, Attar ve Mevlânâ 
Celâleddin Rûmî gibi coşkulu mutasavvıfları de-

rinden etkilemiştir. Vefâtı 10 Muharrem 425 (5 
Aralık 1033)’tür. Türklerin Anadolu kapısını aç-
tığı Malazgirt zaferinden yaklaşık kırk yıl önce 
vefât eden bu gönül adamının; şahsının ve men-
sup olduğu tasavvufî ekolün Anadolu insanı üze-
rinde çok önemli etkileri olmuştur. 

Kazvînî, Âsâru’l-bilâd adlı eserinde Harakânî’nin 
kabrinin Bistam yakınlarındaki Harakan’da bu-
lunduğunu belirtmektedir. Kazvînî, onun kabrini 
ziyaret edeni şiddetli bir kabız hali yakaladığını 
söyler. Bu da belki onun kabz ehli bir sûfî olma-
sından kaynaklanmaktadır.

Kuzey Afrikalı ünlü seyyâh İbn Batuta VIII. Hic-
ri, XIV. Miladi yüzyılda Bistam’ı ve Bâyezid 
Bistâmî’nin kabrini ziyâret ettiğini; Ebu’l-Hasan 
Harakânî’nin kabrinin de bu şehirde olduğunu be-
lirtmektedir.

XVII. yüzyılda Osmanlı ülkesini dolaşan ünlü 
Türk seyyâhı Evliyâ Çelebi’nin ise Ebu’l-Hasan 
Harakânî ile ilgili verdiği bilgiler çok ilginçtir. 
Evliyâ Çelebi şunları anlatmaktadır.

“Kars kalesi ikinci defa III. Murad zamanında 
Lala Mustafa Paşa tarafından inşâ ettirilmiştir. 
Kalenin onarımı yetmiş günde tamamlanmış, bü-
tün cephâne ve levâzımı ikmâl edilmiştir. Tamir 
sırasında ümmetin sâlihlerinden hâfız bir asker 
şöyle bir rüyâ görüp Lala Mustafa Paşa’ya arzet-
miştir:

“Rüyamda yaşlı bir zât zâhir olup: “Bana Ebu’l-
Hasan Harakânî derler. Makamım bu mahaldedir. 
Alâmet ve nişan istersen ayağının ucundaki yeri 
kaz, durumu hayretle göreceksin” dedi. Bunun 
üzerine yüz işci kuyuyu kazmaya başlar ve kuyuda 
dört köşe kırmızı bir mermer, üzerinde hüsn-i hat 
ile şu ibârenin yazılı olduğunu görürler: “Menem 
şehîd-i saîd Harakânî.” Gaziler zikir ve tevhid ile 
mermeri kaldırınca altından kabir çıktı. Kabirde 
henüz vücûdu ter ü tâze bir halde, pazusundaki 
yaranın üzerinde bulunan makreme ile sırtındaki 
hırka bile henüz çürümemiş bir haldeymiş. Hatta 
vücûdunun sağ tarafındaki yara hâlâ kanamak-

ta imiş. Gaziler bu hâli görünce tekbir getirerek 
kabri kapatmış. Bundan sonra kale içinde ilk ola-
rak Harakânî tekke ve camii bina olunmuştur. Bu 
bina Lala Mustafa Paşa hayrâtıdır.”

Evliyâ Çelebi’nin bu ifâdelerinden sonra Kars ve 
çevresinde Harakânî’nin Kars’ın fethine katıldığı 
ve burada şehid olduğu görüşü yaygınlık kazan-
mıştır.  Bugün O’nun adını taşıyan bir dernek ku-
rulmuş ve bu camiin bu noktaya gelmesine öna-
yak olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ve 
tebriklerimi sunuyorum.

Harakânî’den Bize Kalanlar

İnsanların adlarının yüzyılları aşıp gelmesi büyük 
bir mazhariyettir. Harakânî bunu yaşayan gönül 
sultanlarındandır. Çünkü o:

1- Tasavvuf kültürümüzde Yesevîlik, Bektâşîlik 
ve Nakşîlik gibi tariklerin kolbaşıdır.

2- Gazzâlî, Hemedânî, Necmeddin Dâye, Attâr ve 
Mevlânâ gibi sûfîleri derinden etkilemiştir.

3- Fütüvvet anlayışıyla Anadolu Ahîlik’inin ku-
rulmasına öncülük etmiştir

4- Adına inşâ edilen cami, tekke ve külliye ile 
Kars’ta hâlâ yaşamaktadır.

5- Kendisine izâfe edilen risâleleri tasavvuf kül-
türümüze zenginlik kazandırmıştır.

6- İnsanlarımız onun adıyla bütünleşmekten dola-
yı metafizik bir güç, mânevî bir hazz elde etmiştir. 
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İpekyolu üzerindeki en önemli ve en yoğun 
geçiş noktaları Anadolu topraklarındadır. 
Özellikle Anadolu Selçuklu Devleti olarak 
tarihte önemli bir yer alan Türkiye Selçuk-
luları bu zenginliğin farkına vararak ülkenin 
her tarafına yansıması için ana yollar üzerine 
kurduğu, hanlar, hangahlar, kervansaraylarla 
beslemiş, varlığın ülkedeki herkese eşit ulaş-
ması için ağla kurduğu tali bağlantı yolları 
ile de inanılmazı başarmıştır. O yüzden kuş 
uçmaz kervan geçmez zannettiğiniz bir yerde 
aniden karşınıza bir Selçuklu Kervansarayı, 
hanı, hangahı çıkabilir.

Bu güzel ülke binlerce demeyeceğim belki 
milyonlarca tarihi esere sahiptir. Bu eserler 
Âdem ile Havva’nın çocukları tarafından ya-

pılmıştır. Bizlere düşen bu eserleri koruyup 
kollamak ve gelecek nesillere emanet etmek-
tir.

Beni en çok etkileyen üç eser var ki; bunlar 
Anı Şehri yaygın tabiriyle Anı Harabeleri ki-
milerimiz buraya harabe demeyelim ören yeri 
diyelim diyerek bu şehrin çaresiz ve viran ha-
lini kelimelerle düzelteceklerini sanıyorlar 
ama kendimizi kandırmaktan başka bir yol 
değildir bu yol.

İkincisi Ahlât Mezar Taşları, belki demeyece-
ğim dünyada bu kadar abidesi ve bol mezar 
taşı bir daha hiçbir yerde göremezsiniz. Bu 
abidevi eserlerin her biri başlı başına bir sa-
nat abidesi. Bazen düşünüyorum mezarlarını 

Dr. İbrahim TERZİOĞLU Baharat yolu olarak başlayıp, dünya litera-
türüne İpekyolu olarak geçen bu büyülü yol 
geçtiği toprakları efsunlu bir el gibi zengin-
liğe boğmuştur. Pekinden çıkıp güneşle bir-
likte batıya doğru uzanan bu yolda kervanlar 
mal taşırken gittiği topraklara da uğradığı 
topraklardan kültür, sanat ve ilim taşımıştır. 
Deve kervanları ile geçilen bu yollar öyle 
zaman olmuş ki bir şehrin tüm hazinelerine 
eşdeğer bir kitap bazen devenin heybesinde 
bazen kervancının kuşağının arasında mesa-
feler kat ederek menzile ulaşmış, bu kitaptaki 
ilim sayesinde şehirler daha bir mamur insan-
lar daha mutlu olmuşlar.

İpekyolu Üzerindeki
Hazineler
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böyle muhteşem yapan insanların yaşadıkla-
rı mekânlar nasıldı ve hangi bilgi, görgü ve 
zekâ seviyesindeydiler.

Üçüncüsü İsak Paşa Sarayı ile tabii ki Do-
ğubayazıt, Beyaz gelinlikler giyinmiş bir ge-
linin uzayan eteğine oturmuş bir çocuk gibi 
Ağrı’nın eteklerine yapışmış aç kalmış ağla-
yan bir çocuk misali hüzünlü ve acılı bir şe-
hir…

Anı Şehrini gezerken fotoğraf makinesiyle 
habire resim kareleri alıyordum. Ana kapıdan 
Aslanlı kapıya doğru ilerlerken yol sizi zama-
nın dükkanlarını barındıran antik yola düşü-
rüyor ve Manuçehr Caminin minaresi uzakta 
size gel gel dercesine kendine doğru çekiyor.

Yol üzerine boylu boyunca uzanmış Selçuklu 
eseri caminin minaresi insanın yüreğini acı-
tıyor. Boylu boyunca uzanan minare büyük 
kitleler halinde sanki yok olmamak için yerde 
uzanmış bin bir türlü tahribata yüz yıllardır 
direniyor. Bugün ki nesiller ise bu antik kent-
te hayvanlarını otlatıyor, Selçuklu Sarayının 
alt katını ahır olarak kullanıyorlar.

Arpaçay’ın bir yüzü bugün ki Ermenistan 
hemen nehrin kıyısında taş çıkartıyoruz ge-
rekçesiyle habire dinamit patlatıp taş oca-
ğına çevirdikleri bu tarihi yerin bir an önce 
yok olması için sanki yarışır gibiler. Birde bu 
eserlerin ve bu şehrin Ermeni şehri olduğunu 
iddia ediyorlar. Hangi millet kendi eseri yok 
olsun diye böyle bir cinayet işler.

Bugün yere uzanmış minarenin elinden tutup 
da kaldırmayan biz üç yüz metre yakınındaki 
Kiliseyi restore ediyoruz… Ne kadar entere-
san değil mi? Yanlış anlaşılmasın biz tarihi 
eserlerin restore edilmesine karşı değiliz, yal-
nızca yere düşen çocuğumuzun elinden tutup 
kaldırmadan, ayaktaki çocuğumuzun yüzünü 
gözünü siliyoruz, saçını başını tarıyoruz…

Bence bu eserlerin en iyi korunma yolu ve 
tanıtma yolu devlet eliyle ve özel sektörün 
teşvikiyle üç tane depreme dayanıklı modern 
şehirler kurulsun, içerisinde üniversitelerinin, 
küçük, büyük sanayi tesisleriyle donatılı,  Anı 
Şehri, Doğubayazıt Şehri, Ahlat Şehri bu şe-
hirler en az bir milyon nüfuslu tasarlansın bu 
proje dalga dalga ülkenin her köşesine yayıl-

sın. İnsanlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 
Antalya gibi şehirlere göç etmek zorunda 
kalmasın. Bu eserlerde usulüne göre resto-
re edilsin önce bölgelerine ve sonra da ülke 
ekonomisine turizm geliri sağlasın. Bu ülke 
büyük ülke, zengin ülke, kaynaklar doğru 
kullanılırsa asla olmayacak projeler değiller.

Bu ülkenin şehirlerine bir efsunlu el değme-
li tıpkı İpekyolu gibi geçtiği dokunduğu her 
yeri mamur etmeli, O el içinde bu ülkeye ve 
bu topraklara kara sevdalı yürekler yetiştiril-
melidir….
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ANI

Bir şehir görmüştüm
Düşümde bugün
İnsanlar anıttan
Yollar altından

Sevgiler kadersiz
Yolcu tasasız
Yağmurlar lekesiz
Tenler nefessiz

O şehre girdim
Kanatlı atla
Arkama bakmadım
Bin bir inatla

Gözleri buğulu
Bir güzel gördüm
Belli ki pek soylu
Önünde durdum

Kervancı gelmiştim
İpek yolundan
Semerkant, Buhara
Bistam, Harakan

İnci mercan yüklü
Develerimle…
Yorgun argın düştüm
Ben bu şehere

Kırmızı ve sarı
Taştan yapılar
Açılır herkese 
Ulu kapılar

Bir dergâha vardım
Herkes bir olmuş
O birlikten her can
Bir, binbir olmuş

Billur kâselerden
Şerbet sunanlar
Gelen her tacirden
Umut soranlar

İçmiştim o gece
Pek sarhoş idim
Aynalara baktım
 Acep ben kimdim

Bu şehirden kimler
Gelip geçtiler
Zalimce terk edip
Viran ettiler…

İbrahim TERZİOĞLU
30.10.2011/KARS
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Birlik Merkezinde, Karayolları Genel 
Müdürlüğü ve DLH Genel Müdürlüğün-
de defalarca istişare toplantıları yapıldı. 
Şehrengiz Onursal Başkanı TBMM Kars 
Milletvekili Ahmet ARSLAN, Kars 
Belediye Başkanı Nevzat BOZKUŞ, 
TBMM Kars Milletvekili Yunus KILIÇ, 
Ardahan Milletvekili Orhan ATALAY, 
Artvin Milletvekili İsrafil KIŞLA ve Ka-
zım Karabekir Paşanın bağrından çıktığı 
Karaman Milletvekili Lütfi ELVAN, Kaf-
kas Üniversitesi Rektörü Sami ÖZCAN, 
Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı 
Ardahan Üniversitesi Rektörü Rama-
zan KORKMAZ  Şehrengiz ön hazırlık 
çalışmalarında inanılmaz heyecanla bü-
yük katkılar sağladılar. Bu toplantılara 

Türk-İslam Şehirleri Şehir Şehrengizleri 
toplantıları Cihan Devleti Osmanlı’nın 
doğduğu Bursa’da Molla Fenari, Somun-
cu Baba, Emir Sultan ve Şeyh Edebali’nin 
manevi huzurlarında başarı ile icra edildi.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği’nin Yönetim Kurulunda alınan bir 
kararla “Demir İpek Yolu” temalı ikinci 
Şehrengiz toplantısını Gazi Kars Şehri-
mizde yapılması heyecanla kabul edildi.

Ahmet KUŞHANOĞLU

Gazi Kars Şehrengizi’nin
Ardından
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Bayçel Grup Proje Koordinatörleri ve 
teknik elemanları, Yaşar ÜNLÜ, Yılmaz 
BATIBAY, Ali KINLI, Osman ZENGİN, 
Zafer KARATAŞ, Haluk SALMAN, Şi-
nasi VARLI ve Mehmet ÖZTÜRK ile 
önce Kars ve Ardahan sınırlarındaki şan-
tiyeler gezildi. İnsanı yüksek bir heyecan 
kaplıyor nasıl kaplamasın ki Türk Hükü-
meti Orta Asya ile Türkiye’yi buluşturu-
yor. Hava kararana kadar şantiyeler ge-
zildi ve akşamları da teknik elemanlarla 
şantiye idari merkezlerinde toplantılara 
devam edildi.

İkinci günü sabah erkenden kalkıp Posof 
Türkgözü  kapısından Gürcistan’a geçil-
di. Ahıskadan geçerken bu ecdat toprak-
larında insanın içi burkuluyor, Ahılkelek 
şantiyeleri  ziyaret edildi. Gürcistan İçiş-
leri Bakan Yardımcısı bizlere ev sahipliği 

yaptı, belli ki Kafkas Halkları hep aynı 
pınardan beslendikleri için misafirperver-
likleri bizimkini aratmayacak boyuttaydı.

Kars’a birkaç sefer daha yapmak ge-
rekiyordu. Kafkas Üniversitesi’nde ve 
Ardahan Üniversitesi’nde Bilim Kurulu 
toplantıları yaparak Şehrengiz toplantısı-
nın içeriğini oluşturduk. Ana tema BTK 
Demir İpek Yolu oldu, Hasan Harakani-

TDMM Birliği yönetim kurulu tam kad-
ro katılırken TÜRKSAV Genel Başkanı, 
Yahya AKENGİN, Türk Ocakları MYK 
üyesi Efendi BARUTCU, Karaman Be-
lediye Başkanı Kamil UĞURLU’nun bil-
gi ve birikimlerini bizlerle paylaştılar.
Besmele ile başlarken ilk adım Kars’ı ve 
Demir İpek Yolu şantiyelerini gezme ka-
rarı alındı. Benim başkanlığımda Kars’a 
gidildi. İlk olarak Birlik Genel Başkanı-
mız İlyas DEMİRCİ’nin önerisiyle Şehit 
Ebul-Hasan Harakani’nin kabri ziyaret 
edildi. Bu toprakları bize yurt yapmak 
için şehit düşen bu alperenin ruhaniye-
tinden destur alınmadan hayırlı bir sonuç 
alamayacağımız inancındaydık.

Kars’a gelmişken Sarıkamış Şehitleri’ni 
ziyaret etmemek olmazdı. Şehitlikleri zi-
yaret edip öğlen namazını Osmanlı’dan 
kalma eski bir camide kıldıktan sonra 
Sarıkamış’dan ayrıldık.
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nin Manevi himayelerinde Karsın dünü, 
bugünü konuşulup yarın nasıl bir Kars 
görmek istiyoruz ve buna nasıl ulaşırız 
kararları alınacaktı. Oturumlar hep bu 
çerçeve içerisinde olacaktı.

Gün gelip çatmıştı 29-30 Ekim 2011’e 
yaklaştık, ön hazırlıklar için teknik ekiple 
TDMMB  Dış İlişkiler Koordinatörü İb-
rahim TERZİOĞLU önceden Kars’a git-
tiler. Kars Belediye Başkanı ve ekibi çok 
güzel ev sahipliği yaptılar. Özel Kalem 
Müdürü Mürsel AVANAS, her dakika 
ekibimizleydi. Serka Merkezini karargah 
haline getirdik. Serka Yöneticilerinden 
İbrahim TAŞDEMİR ve teknik ekibin-
den Ebubekir KÜÇÜK ekibimizi yalnız 
bırakmadı. Kafkas Üniversitesi Türk Dili 

Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mitat 
DURMUŞ ve Ekin İLHAN’ın katkıları 
azımsanamaz. Bizim Birliğin çalışkan 
grafik tasarımcısı Sibel CEBE hasta ol-
masına rağmen cansiperane çalışıyordu.

Gün gelip çatmıştı. Tüm hazırlıklar ta-
mamlanmış sabah erkenden Hasan Ha-
rakani Kültür Merkezi açılışı kurbanlarla 
ve dualarla yapılmıştı. Kültür Merkezi 
Başkanı Yavuz Selim UZGUR adeta bu 
eseri ayağa kaldırmak için var gücüyle 
çalışmıştı.

Gelen misafirlerle Kars gezisi yapıldı. 
Kars Kalesinden şöyle bir bakınca sanki 
şehir avucunuzun içindeymiş gibi hisse-
diyorsunuz. Anı Ören yerine ve müzelere 
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ziyaretler yapıldı. Amaç toplantı öncesi 
katılımcılara şehrin dokusunu ve ruhunu 
hissettirerek oturumlara daha bir ilgiyle 
katılımlarını sağlamaktı, öylede oldu.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Binali YILDIRIM açılış ko-
nuşmalarını yaptıktan sonra, Türk-İslam 
dünyasından gelen misafirlerin büyük il-
gisini çekti. Olay protokolden çıkmış yıl-
lardır görüşmeyen akrabalar sanki gur-
betten dönmüştü tarifsiz bir sevgi yumağı 
oluşmuştu. 

Sayın Bakanın bu sıcak tavrı, devlet 
adamına yakışır konuşmaları tüm salon-
dakileri büyülemişti. Azerbaycan’dan, 
Afganistan’dan,Bosna-Herkes’ten, Çin 
Halk Cumhuriyeti’nden, Filistin’den, 
Irak’dan, Ukrayna Kırım Özerk 
Cumhuriyetin’den, Moğalistan’dan, Saha 
Yakut Cumhuriyeti’nden, Tacikistan’dan, 
Altay’dan, Tuva’dan, Hakas’tan, Hin-
distan’dan, Suriye’den, İran’dan, Türk-
menistan’dan, Kırgızistan’dan, Öz-
bekistan’dan, Başkurdistan’dan, Tataris-

tan’dan, Kazakistan’dan, K.K.T.C.’den, 
Makedonya’dan, Lübnan’dan velhasıl 28 
ülkeden katılımlarla salon bir renk cümbü-
şüne dönmüştü.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Cengiz ALYILMAZ’ın Kaşgar’dan 
Kars’a Türk izleri bildirisi insanları adeta 
büyülemişti.

Bir dizi ödüller verildi. Bu ödüllerin her 
biri kılı kırk yararak değerlendirmeler 
sonucunda sahiplerine verilmişti. Salon-
da insanlarını gözlerini yaşartan bir ödül 
sahibi vardı ki onun yeri bir başkaydı. 
Prof. Dr. Meşedi NİMETZADE, doksan 
yaşındaydı SSCB. Döneminde ülkede ne 
kadar Türk-İslam eseri varsa kitabelerini 
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okumuş, kayıt altına almıştı. En önemli 
çalışması ise Bakü’de ki Osmanlı Kafkas 
İslam Ordusu’nun şehit Türk askerlerin 
künye tespitlerini yapmıştı. Bu ulvi hiz-
meti hangi ödülle ödeyebiliriz ki.

Türk-Dünyasına hizmetlerinden dolayı 
Birlik Genel Başkanı İlyas DEMİRCİ’ye 
ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim 
TERZİOĞLU’na Kırgızistan OŞ Devlet 
Üniversitesi’nde ünlü Türkolog Prof. Dr. 

Kadirali KONKABAYEV Fahri Profesör-
lük diplomasını vererek çapan giydirdi.

Hakas Cumhuriyetinden gelen Genedy 
TÜNDEŞEV’in ardıç tohumlarını Sayın 
Bakana vererek atayurttan anlamlı bir 
mesaj vermişti.

Birinci gün programı içerisinde T.C. Ka-
rayolları 18. Kars Bölge Müdürlüğü yo-
ğun bir katılımla açılırken, Türk Dünya-

sından katılan Altay Cumhuriyeti temsil-
cisi açılışa büyük renk kattı. 

Oturumlara Türk Milletinin tarihi şahsi-
yetlerinin ismi verilmişti. Her oturumda 
rahmetlerle anılarak başlanıldı. Salon hın-
ca hınç doluydu. İki gün boyunca insan-
lar sıkılmadan heyecanla oturumları takip 
ettiler. Karaman Belediye Başkanı’nın 
Kazım Karabekir oturumunda bu büyük 
örnek şahsiyeti anlatırken herkesin yüre-

ği sızladı ve gözleri yaşarmayan kalma-
mıştı. Artvin Milletvekili İsrafil KIŞLA 
oturum başkanlığı sırasında heyecanla 
Birlik Genel Başkanına; İlyas Bey Kar-
deşim bu şehrengizi  Artvin’de de istiyo-
rum diyerek beğenisini dile getirdi.

Programın sonuna gelinmişti. Aşık Şeref 
TAŞLIOVA sazını  eline alıp gönül di-
linden hoş geldiniz ve güle güle diyerek 
şehrengizi sonuçlandırdı. 
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GAZİ KARS ŞEHRENGİZİ  
SONUÇ BİLDİRGESİ

30 KASIM 2011 / ANKARA

Gazi Kars Şehrengizi toplantısı, T.C. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Sayın Binali YILDIRIM’ın Onursal 
Başkanlığında, Türk Dünyası Mühendis-
ler ve Mimarlar Birliği’nin Organizasyon 
Başkanlığı’nda, Kars Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde, 22 Üniversitenin birleşi-
minden oluşan Kafkasya Üniversiteler 
Birliği’nin Bilim Kurulu Başkanlığı’nda, 
BTK Projesi yüklenici firması BAYÇEL 
GRUP’un ana sponsorluğunda, Ulusla-
rarası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY 
Genel Sekreterliği’nin koordinasyonun-
da ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,  T.C. 
Kalkınma Bakanlığı Serhat Kalkınma 

Ajansı, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, 
Türkiye Belediyeler Birliği, TÜRKSAV, 
Valeh Hacılar Vakfı’nın müşterek organi-
zasyonunda, 28 ülkeden gelen temsilciler, 
bilim insanları ve seçkin kurum ve ku-
ruluşların destekleriyle, 200’ün üzerinde 
bildiri ve poster sunumla, basın kuruluş-
larının, üniversite öğrencilerinin, öğretim 
üyelerinin ve şehir halkının yoğun ilgileri 
ve katılımları ile gerçekleştirilmiştir. 

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği Yönetim Kurulu, Gazi Kars Şeh-
rengizi Yürütme Kurulu ve Sempozyum 
Bilim Kurulu’nun müşterek kararları ile 
toplantı sonrasında yapılan değerlendir-
meler ışığında hazırlanan Sonuç Bildirge-
si şöyledir: 

1. 1855 yılında Sultan Abdülmecit Han 
tarafından Kars halkının gösterdiği kah-
ramanlıklardan dolayı Kars iline verilen 
“Gazilik Madalyası”nın hükmü gereğince 
Kars ilimizin adının Gazi Kars olarak de-
ğiştirilmesi için TBMM nezdinde gerekli 
girişimlerin başlatılması,

2. Kars şehrinin tarihi dokusunu koruya-
rak; Kars ilini koruma ve geliştirme amaçlı 
Kentsel Yenileme Projesinin hayata geçi-
rilmesi, Kars Çayı’nın ıslah edilip şehrin 

ağaçlandırılması için ilgili kurum ve ku-
ruluşlarla iş birliği sağlanıp çalışmaların 
hızlandırılması, Kars, Ağrı, Ardahan ve 
Iğdır illerinin Bütünleşik Kentsel Geliş-
me Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES 
uygulamaları için Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından pilot bölge seçilmesi 
için gerekli girişimlerin bakanlık nezdin-
de yürütülmesi,

3. Tarihi Anı Ören Yeri’nin UNESCO 
Dünya İnsanlık Mirası Listesi’ne alınması 
için gerekli girişimlerin başlatılarak tari-
hi Anı Şehri’nin restore edilmesi ve çev-
resinin Sultan Alparslan Ormanı adı ile 
ağaçlandırılması; aynı bağlamda Kars – 
Ardahan – Iğdır ve Ağrı sınırlarını kapsa-
yan bilimsel bir proje ile bölgedeki tarihi 
eserlerin envanterlerinin çıkartılıp resto-
rasyonlarının ve konservasyonlarının ya-
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pılması; kaybolma riski taşıyan arkeolo-
jik ve etnografik malzemelerin toplanarak 
kapsamlı bir bölge müzesinde sergilenmesi, 

4. Kars ilinin ve çevre illerin şehir eko-
nomisini beslemek amacı ile tarih, kış ve 
yayla turizminin geliştirilmesi, modern 
hayvancılık ve hayvan ürünlerinin işletme 
tesislerinin artırılması, Sarıkamış Kayak 
Tesisleri ve Milli Parkı’nın Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nca yapılan yarışma sonu-
cunda seçilmiş projesi doğrultusunda bir 
an önce uygulanmasının sağlanması ve 
yurdumuzun batısında Çanakkale, doğu-
sunda ise Sarıkamış Milli Parkı’nda Milli 
Eğitim Bakanlığı’nca öğrencilere tanıtım 
turların düzenlenmesinin sağlanması,

5. Kafkas Üniversitesi’nin bünyesindeki 
Hasan Harakani Merkezi’nin Enstitü’ye 
dönüştürülmesi, üniversite bünyesinde 
Hasan Harakani İlahiyat Fakültesi’nin 
açılması ve her yıl 11-13 Mayıs tarihleri 
arasında “Anadolu’nun Manevi Mimarı 
Sultan-ı Selâtin Şehit Ebul Hasan Hara-
kani” adı ile etkinliklerin yapılması,

6. Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu 
Uluslararası Projesi’nin ve bu proje ile 
bağlantılı diğer projelerin bir an önce ha-
yata geçirilmesi, dünya kamuoyunda tanı-
tımının yapılması ve proje güzergâhındaki 
tarihi ve kültürel yapıların / eserlerin en-
vanterinin çıkartılarak yayımlanması,

7. Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı 
Platosu’ndaki tarım arazilerinin işletme-
ciliğinde minimum maliyetle maksimum 

fayda sağlayacak verimlilik arttırıcı top-
lulaştırma projelerinin DSİ sulama pro-
jeleri ile birlikte ele alınarak bir an önce 
hayata geçirilmesi,

8. Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e 
Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları kap-
samında, 2012 yılı şehrengiz toplantısının 
Bişkek Şehrengizi adı ile Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi’nin ev sahip-
liğinde Bişkek’te yapılması.

9. Astana Kurultayı’nın ardından alınan 
kararla 2012 yılında ülkemizde yapılma-
sı kararlaştırılan Türk Dünyası Mimarlık 
ve Şehircilik Kurultayı’nın Mimar Sinan 
Ödülleri’nin verileceği Türk-İslam Dün-
yası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik 
Proje Olimpiyatları ile değerlendirilerek 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
önderliğinde Trabzon şehrimizin ev sa-
hipliğinde Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Kampüsü’nde gerçekleştirilmesi kararları 
alınmıştır.

İş bu Gazi Kars Şehrengizi Sonuç Bildir-
gesi; Dünya Kamuoyuna, UNUSECO’ya, 
ISESCO’ya, Türk Dünyası Mühendisler 
ve Mimarlar Birliği Ülke Temsilcilikle-
rine ve Bildirgenin maddeleri gereğince 
ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmek 
üzere Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e 
Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları 
Gazi Kars Şehrengizi Yürütme Kurulu 
üyeleri tarafından 12 nüsha olarak 30 Ka-
sım 2011 tarihinde imzalanmıştır.

Ehli İslam olan eşitsin bilsin
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana
İsterse uruset neki var gelsin
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Gurşanın gılıncı geyinin donu 
Gavga bulutları sardı her yanı 
Doğdu göç yiğidin şan alma günü 
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Asker olan bölüh bölüh bölünür 
Sandınızmı Kars Kalesi alınır 
Boz atlar üstünde gılıç çalınır 
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Kavga günü namert sapa yer arar 
Er olan göğsünü düşmana gerer 
Cemi ervah biznen meydana girer 
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Ben Asfer’dir bilin urusun aslı 
Orman yabanisi balıhçı nesli 
Hınzır sürüsüne dalın kurt misli 
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Hele Al’Osman’ın görmemiş zorun 
Din gayreti olan tedarik görün 
At tepin başkesin kazağı kırın 
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Şenlik ne durursuz atları minin 
Sıyra gılınç düşman üstüne dönün 
Artacahtır şanı bu Al’Osman’ın 
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Aşık Şenlik



İpek Yolu Medeniyetleri 52 İpek Yolu Medeniyetleri53

Dr. Kâmil UĞURLU Konya cihetinden Karaman’a giderken, 
Karaman’a 25 km. kala, yolun sağında, du-
varları kayrak taşına benzer taşlarla örülmüş 
evler ve onların teşkil ettiği bir kasaba görü-
lür.Çoklukla tek katlı, seyrek olarak iki kat-
lı bu masalsı evlerin arasında bazen çağdaş 
zevksizliği göz önüne getiren, betondan ya-
pılma, ne idüğü pek belli olmayan evler sı-
kışmıştır.Fakat onlar ihmal edilebilir seviye-

dedir. İlk görenler buranın bir kasaba mı, köy 
mü, bir film platosu mu, yoksa içinde yaşanan 
bir yerleşim birimi mi olduğunu pek anlaya-
mazlar.

Gerçekten bir kasaba görüntüsünde  olan bu-
rasının adı yakın zamanlara kadar “Kasaba” 
idi. Daha sonra adı Kâzım Karabekir olarak 
değiştirildi. Karaman iline bağlı 3000 nüfus-
lu bir ilçe konumuna dönüştürüldü ve sırtını 
yasladığı Hacıbaba dağının emanetine  teslim 
edildi.Hacıbaba uykuda bir yanardağdır.

Burası şark cephesi serdarımız, Kâzım Kara-
bekir Paşa’nın anasının-atasının ve kendisi-
nin doğduğu yerdir. O kadar sakin, dingin ve 
düzgün bir merkezdir ki, avlulu evlerin avlu 
duvarları sanki bütün sesleri yutmuş gibidir. 
Bu kadar sakin, dingin ve sessiz bir kasa-
badan, Kâzım Karabekir Paşa merhum gibi 
coşkun, heyecanlı ve devamlı kaynayan  bir 
yanardağın nasıl neşet ettiğine, bilmeyenler 
hayret ederler.

Kâzım Karabekir Paşayı  en yakından tanıyan 
insanlar Karslılardır. O kökü Karaman’da 
olan bir ulu ağaçtır ki, dalları, yaprakları ile 
İstiklâl Savaşımızda doğumuzu, Kars’ımızı 
gölgesine alıp savaş cehenneminde bütün bu-
raları kavrulmaktan kurtarmıştır.

Tarihin kritik  dönemeçlerinde kendini gös-
teren bâzı kişilikler vardır. Bunlar, her türlü 
iddianın dışında, hayatlarıyla gidişatı değiş-
tirirler ve sahneden çekilirler. Onların kişi-
lik yapısından kaynaklanan ve aşırıya varan 
tevâzu ve iddiasızlıkları bazen gerçek sanılır 
ve unutulur gibi olurlar. Fakat tarih ve zaman 
gerçekçidir. Er veya geç, yaşananlar bir gün 
ortaya çıkar ve meseleler netlik kazanır.

Karabekir Paşanın hayatını anlatmayacağız. 
Az bilinen birkaç  konusundan söz edip tipik 

bir Karamanlı olan Paşanın  birkaç özelliğini 
sunacağız.

Askeri okullarda hep sınıf birincisi olarak 
okumuştur.1912 ve 1917 yılları arasında 
beş yıl birbiri arkasına Edirne’de Bulgar 
ile, Çanakkale’de Fransız ile,Bağdat cep-
hesinde İngiliz ile ve doğuda Rus ile savaş-
mıştır.1918 de ise bu çabalarının karşılığını 
Mevlâ onu ( 3 aylık bir zamanda ) 3 bölgenin 
fatihi şerefini vererek mükafatlandırmıştır. 
Erzincan, Erzurum ve Kars bu zaman içinde 
işgalden kurtarılmıştır.

Erzurum Kongresi, İstiklâl Savaşımızın 
önemli noktasıdır ve Paşa bu kongreye cid-
di destek vermiştir. Mütareke hükmüne rağ-
men, Giresun’dan Van’a kadar olan alandaki 
birlikleriyle silahlarını teslim etmemiş, Milli 
Hükümetin “ Doğu Cephesi Kumandanı” 
olarak Kars ve Gümrü Anlaşmalarını düş-
mana imzalatmıştır. Bu İstiklâl Savaşımızın 
resmi ilk askeri ve siyasi zaferidir. Bu zafer 
sebebiyle  ele geçen bol cephane ve mühim-
mat ile düzenlediği, donattığı 3 tümenimizi 
batı cephesine yolladı. Sakarya ve Büyük 
Taarruz’a yardımcı oldu.Ve tarihin  şeref lis-
tesine adını yazdırdı.

Cephede düşmana bu kadar acımasız olan bir 
insanın, diğer tarafta “Yetimler Babası” ola-
rak anılması, bir merhamet ve şefkat âbidesi 
olarak bilinmesi ve gerçekten böyle davran-
ması çok rastlanılır bir hadise değildir. Ka-
yıtlar sayılarını 6 bin olarak veriyorlar, daha 
fazla olduğunu söyleyenler de var, fakat bu 
rakam bile o zamanın ülke nüfusu için önemli 
bir sayıdır, 6 bin “şehit yavrusu ve kimsesiz 
çocuğu” sefâlet ve ölümden kurtarması, bun-
lardan  bilhassa kızlardan, evlatlık verilenler 
için ayrı,erkekler için ayrı, resmi okullar açtı-
rıp, onları yetiştirmesi, şartlar, zaman ve kişi-

Kâzım Karabekir  
Karaman ve Kars
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ler hesaba katıldıkta, olağanüstü hâdisedir ve 
fiziki şartlarla açıklanması zordur.

O devamlı koşu günlerinde  üstelik Paşa, otu-
rup bu okullar için, dili sâde, uslubu hârika 
şiirler, hikâyeler,marşlar yazmış, bunların 
bâzılarını bestelemiş ve bu çocuklarla 1/1 
ölçeğinde ilgilenmiştir ki, tarihte benzeri bir 
olay görülmez.

Kendi ifadelerinden hareketle “Sarıka-
mış bir çocuklar ordusu kasabası haline 
getirildi. Burası  bir bucaktı ve ahalisi ol-
madığından, Ruslardan kalan askeri bi-
nalardan yararlanıp çok şeyler yapıldı. 
Bu binalar, çarlığın bizden aldığı savaş 
tazminatı altınlarla yapılmıştı. Biz kullan-
dık. Oralarda İbret Yeri ( tiyatro ) müze, 
müzik okulu,hanımlar için çocuk,doğum 
ve bakım kursları, spor kulüpleri,okuma 
salonu, okuma-yazma kursları, sinema ve 
film kitaplığı,ağaç bayramı,spor bayramı, 
kitap bayramı,atış bayramı teşkil edilerek 
doğudaki çocuğun benzine kan gelmesine 
çalıştık.” Sene 1922, lütfen dikkat buyurun.

Rahmetli Paşa, bu “Şehit Yavrularının” 
Beden Eğitimi, temsil, okuma ve ateş de-
nemeleri gibi yetişme ve çalışmalarını 
gösteren 100 pozdan fazla fotoğraflardan 
kart-postallar yaptırdı.Sarıkamış’tan teda-
rik edilen bu kartların üstünde neye ve ne-
reye ait olduğunu yazıldıktan sonra, kolordu 
matbaasında basıldığı yazılıyordu ve tebrik 
kartı olarak kullanılıyordu.İtibar görüyordu. 
Arifler ve aydınlar hayır olsun diye de alı-
yorlardı ve dağıtıyorlardı. Yavrular için ciddi 
gelir sağlıyordu bu kartlar.Kartların üzerinde 
şunlar yazıyordu:Şark ordusunun küçük 
yavruları idman yaparken, yemek yerken, 
ilk sıhhi yardım yaparlarken, bando çalar-
larken, kızak kayarlarken…gibi.

Peyami Safa merhumu elbette tanıyorsunuz. 
O tarihlerde yazdığı bir risalenin başında,           
(risalenin adı:Şark Cephesi Serdarımız Kâzım 
Karabekir Paşa ) şu ilginç saptamayı yapar ki, 
merhumla aynı kanaatteyiz:

“ Kâzım Karabekir Paşa, Doğu İllerimizi, 
cüretkâr Ermeni akınlarından kurtardı.Ha-
yalci bir unsura gerçeğin şamarını indirdi. 
Anadolu’da Yeni Türkiye’nin ilk Türk Zafe-
rini yarattı. Bütün doğuya ve Türk âlemine, 
ilk kuruluş nefse güvenini kazandırdı. Bun-
lar, dünün büyük hâdiseleridir ki, hatırası he-
pimizin ruhlarımızda hâlâ kızgın ve sıcaktır.
Ancak, Kâzım Karabekir Paşa yalnızca Doğu 
Serdarı mıdır? Biliyoruz ki bu kahraman, 
Ermeni kılıcını kınına koyduktan sonra yeni 
ve daha büyük bir cephenin başına geçmiş, 
birincisinde nasıl celâdet gösterdiyse, ikinci-
sinde de o derece fatânet ibraz etmiştir. Bu 
cephe Milli Eğitim cephesidir.

Kâzım Karabekir Paşa Doğu Cephesi Ku-
mandanı ve Doğu Yetimlerinin kurtarıcısıdır. 
Bugün binlerce yetim Türk çocuğu, bu şefkat 
güneşinden ışık ve sıcaklık alıyor, eğitiliyor, 
bir ana ve abla yufka yürekliliğiyle büyütü-
lüyor.
O halde, pek iyi anlaşılıyor ki, bu madde 
ve ruh kahramanı, sevgili illerimizi küstah 
akımlardan nasıl kurtardı ise, yeni bir kuşağın 
varlığını, zekâsını ve ahlâkını da öyle kurtar-
mıştır. Kâzım Karabekir Paşa’da çocuk aşkı 
ve yetimleri esirgeme, büyük nebilerin üm-
metlerine merhameti gibidir; o derecede 
geniş, o derecede sıcak ve o derecede yaygın-
dır.

Bu peygamberce şefkat ve merhametin 
sebebi kendisinden sorulduğu zaman Kâzım 
Karabekir Paşa hazretleri şu cevabı veriyor:
- Ben de küçükken yetim kaldım. 

İsmet Paşa bu fotoğrafları gördükten sonra 
Paşaya şöyle bir mektup yazdı:
“ Kardeşim, senin okulların ve senin Şehit 
Çocuklarının menkıbelerini işiterek öğünü-
yor ve gurur duyuyorum. Fotoğraflar işittik-
lerimden daha iyi ve daha olağanüstü şeyler 
yaptığını gösteriyor.İçimizde senden daha 
olumlu ve daha payidar ve ebedi iş yapanı-
mız  var mıdır, bilemiyorum. Gürbüz akıllı 
ve tahsilli çocuklar geleceğimiz için güçlü bir 
dayanak olacaktır.İsmet. 7 mayıs 1922

Değişik alayların kurduğu okullar şu şekildeydi:

1,2,3 üncü Alaylar Sarıkamış’ta “ Bizim Ço-
cuklar” okulunu
4,5 Alaylar Erzurum’daki okulları
6,7,8 Trabzon’daki okulları
9.Alay Kars okullarını
10.Alay Kağızman okulunu
11. Alay Beyazıt okulunu
12.Alay Iğdır okulunu
13. Alay Ardahan okulunu
14.Alay Artvin okulunu
15.Alay Rize okulunu
16.Alay Sürmene okulunu
17.Alay ise Erzincan okulunu kurdu.

Paşa, kız çocukları için şöyle bir formül ge-
liştirmiş: ( Kendi ifadesiyle) “Kız çocukla-
rının müfti, imam, muhtar, Belediye  ve 
Eşraf yardımıyle  evlatlık” olarak ailele-
re dağıttık. Himâyemizde kalanları Anao-
kulunda bulunduruyordum. Bunlar sosyal 
durumu yüksek olanların çocuklarıydı. Bu 
gibilerden subaylarımızla evlendirdiklerim 
de oldu. Kadın kursu düzenledik iki defa  
ve  yüz ebe yetiştirdik,tasdikname verdik 
ve böylece yolladık. Sarıkamış’ta, ordu ve  
hükümet erkânının aileleri de  bu kurstan 
geçirildi.”Sene 1922.

Bu kadar olağanüstü vasıflara  sahip kişile-
rin, tarihi kişiliklerin, ilerleyen zaman içinde  
de bu özellikleri sebebiyle  hayatın üst çiz-
gilerinde seyretmeleri beklenir ve bu durum 
tarih için sürpriz olmaz.Paşanın hayat çizgisi 
böyle devam etmemiştir. Sıradışı kişiliği ile 
zaman ona farklı yüzlerini göstermiş ve onu 
üzmüştür.

1928 yılında, yılbaşını 15 gün geçe, 
Erenköy’deki çok mütevâzı evin penrecesin-
den bakımsız bahçeye bakarken onbeş gün 
önce yaşadığı bir hâdiseyi şiirleştirdi ve şun-
ları söyledi:
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İKİ DAMLA YAŞ
Yetmiş lira ile Mütekaid bir adam
İken,ikiz-kızım doğdu,olduk tamam!
Evet,tamam… Çünki,herkes kaçıyor,benden;
Ve ben de, sabahları erken
Yavruların,hazırlıyorum sütlerini.
Kaçıp gitti,evdekiler;  
Parasız kim,kimi bekler?!.

Tam bu sırada,hastalık saldırdı bize;
İki yavrum’la anneleri,diz-dize,
Sancılar içinde,kıvranıyorlardı;
Hayatımın kalmamıştı,artık tadı.

Kalmamıştı elimde, hiç satacak.
Pekiy… Ya, bu hastalara, kim bakacak?!
Vejetalin eritmek-çin,sarılmıştım kepçeye;
Fakat, doktor parası, hiç sığmıyordu bütçeye.
Satmıştım,elimde olanı;
Yemiştik,maâziden kalanı…

“-Dedelerimden kalma,yadigâr:
Bir pırlanta ile bir sâatim var.
Gönderin Bedesten’e,sattırın;
Bu ağır yükü, benden arttırın!”

Bu,yüksek ruhlu bir Türk-Kızı’ydı,
Türk varlığının,bir yıldızıydı.

“Taş’la Sâat’i,uzattı bana;
Ben de, gönderdim, “Sat-Salonu”na.
Birkaç yüz lira,geldi geriye;
Sıkıntıyı attık,biz ileriye!...

Fakat,Refikam,
Döndürürken,duvara başını,
Gördüm, iki damla gözyaşını…

Dedim.-Lanet olsun,böyle geçime!..
Artık,düştüm ben de, kendi içime:
Kulaklarım,içimi dinliyor;

Düşünüyordum,iki elimde başım;
Dalmışım.bunalmışım…

Seslendi Refikam:
“-Paşam,Paşam!..
Nedir bu ye’sin? Nerde,her gün günkü 
neş’en?
Hastalığım artar.seni böyle görürsem!...
Bu günler de geçer,üzülme sakın;
Nerdeyse gelir Doktorlar,vakıt yakın.”

“-Doktorlar mı gelecek,dedin?
Acı,pek acı bir şeyler,söyledin!
Söylemeğe bulamıyorum mecâl:
Verecek vizita param yok,İclal!..”

Borç,bir felakettir şuna,buna;
Giremem,bu tehlikeli oyuna.
Yanıyordu,ellerimde başım.
Cevap verdi, yüksek – arkadaşım:

Her yerim,inliyor!
Gözlerim,içime bakıyor;
Ve, gördüğü yeri,yakıyor!..
Kalbimi deldi,o iki damla yaş,
Haksız yereydi,bu çetin savaş!

Bu düşüncelerim,pek kısa sürdü;
Çünki, vicdanım,tamamen hürdü.

Arkadaşımla,bakıştık ve gülüştük.
Hemen, topladık kendimizi.

Ve, düşündük, “Köylü Efendimiz”i:
“Neler çekiyor? Asl-olan,onlar?
Yaşamıyor mu, şerefiyle milyonlar?...

Dedik; ve, Karım’la el-ele verdik;
Ve, bu acı günleri, pek a’la yendik!

Erenköy 15.1.1928
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Hoş Gelişler Ola
Yahya AKENGİN

Sınır şehirlerinin yazgısı farklıdır. Hem bu şe-
hirler hem insanlarında sürekli bir teyakkuzda 
olma hali sezilir. Tehlikelerin ilk ayak izlerini 
onlar hissederler. Ayrıca hem gurbet hem sıla 
kapısıdırlar. O kapılardan çıkılarak gidilir yurt-
tan uzaklara, yine o kapılardan girilerek kavuşu-
lur sılaya. 

Tarihin penceresinden bakıldığında da sınır şe-
hirleridir hem uğurlayan hem karşılayan. Hem 
tetiktedir, hem tedirgin bir ruh hali içindedir sı-
nır şehirleri ve insanları. Değişişmlerin ilk ayak 
işaretlerine buralarda rastlanır, siyasi akımlar ve 
fikir dalgaları önce bu şehirleri ve insanlarını 
yoklar. Bazen koparılırlar ana gövdeden ve ya-
bancılaşmakla kendini bulmak arasında bir iki-
leme sürüklenirler. Bu tür gelgitlerden o şehrin 
hem sosyal yapısı, hem mimarisi ve diğer kül-
türel unsurları etkilenir. Dolayısıyla buraların 
şehirlerinde ve insanlarının mizaçlarında bazı 
farklı çizgiler oluşur. Mertlik de bu çizgilerden 
biri olur.

İki sınır şehrimizi hatırlayalım. Kars’ın, 1877-
78 Türk-Rus savaşının ardından düştüğü esaret 
kırk yıl sürer. Balkan Savaşı’nda elden çıkan 
Edirne, kısa süreli de olsa bir esir şehir durumu-
na düşer. Böylesi bir yazgının izlenimlerinden, 
sürüklediği yaşantılardan türküler doğar, özlem-
ler yeşerir, bazen de destansı kişilikler ortaya 
çıkar. Kısaca, kültür gelgitlerine sahne olan bu 
şehirlerde insanlar daha hareketli, bazen de daha 
kuşkucu bir yapıya girerler. Bu şehirlerin sosyo-
lajisinin ve bu insanların duyarlılıklarının, böy-
lesi bir tarih ikliminden etkilenmemeleri elbette 
düşünülemez.

Diğer bir sınır şehri örneği olarak Hatay’ı dü-
şünelim. O da gurbete düşmüş, sonra sılaya 
dönmüş bir şehirdir. Hatay da Türkiye şehirleri 
içinde kendine özgü renkler taşır. Mahalli kül-
tür yapısıyla genel kültürümüze çeşniler katar. 
Toplumu ve kişileri zenginleştirme unsuru sayı-
labilecek bazı sentezler, işte bu sınır şehirlerinde 
vücüt bulur. 

Sınır şehri Kars’ın bu konumu da kendisine hem 
acılar yaşatır hem de Türk toplumu adına bazı 
kazanımların sahnesi olur. Kafkaslar ve ötesin-
de vücüt bulmuş akraba kültürler Kars üzerin-
den,  bize ulaşır. Mesela kaynağı Orta Asya olan 
âşıklık geleneğimizin uzantıları Kars da yeniden 
mayalanarak yurt geneline malolur. Bütün Türk 
illerinin ortak ereni olan Dede Korkut’un Ana-
dolu hikayelerine mekan olan sınır şehirlerden 
biri de Kars’tır. Buradan Erzurum’a, Bayburt’a, 
Trabzon’a kadar uzanır. Bundan dolayıdır ki 
Kars’ta âşıklık edebiyatımızın güçlü temsilci-
leri yetişir, soluklu halk şiiri ölümleri boyverir. 
Bunlardan Çıldırlı Şenlik yurt savunması duy-
gularına tercumanlık eden şiirler söyler. “Can 
sağ iken yurt vermeyiz düşmana...” haykırışı 
O’nundur.

Bu noktada genelde çok bilinmeyen bir husu-
su hatırlatmak gerekiyor. Edebiyatımızın “ va-
tan şairi “ Namık Kemal, Kars Mutasarrıfı olan 
dedesinin yanında bu şehirde birbuçuk yılını 
geçirmiştir. Kars’ta, Vaizzade Mehmet Efendi 
olarak bilinen zattan divan edebiyatı dersle-
ri almıştır. Çıldırlı Âşık  Şenlik’in seslenişleri 
ile Namık Kemal’in vatan kasideleri arasında 
ki akrabalığı sezmemek mümkün değildir. “ 
Merkez-i hâke atsalar da bizi / Kürre-i arzı 
patlatır da çıkarız... “ Toprağın ortasına bile 
gömseler bizi, dünya yuvarlağını patlatır yine 
çıkarız, diye haykıran Namık Kemal’in sesi ile 
Âşık Şemlik’in  “Can sağ iken yurt vermeyiz 
düşmana...” nidası, gökkubbemizde buluşur 
gibidir. İşte yine Namık Kemal’in doğduğu bir 
sınır şehri olan Tekirdağ’dan Kars’a uzanan bir 
şiir köprüsü çıkıyor karşımıza.

1918 yılında Ruslar’ın Kağızman’ı işgali sıra-
sında şehit düşen Kağızmanlı Hıfzı, halk ede-
biyatımızın bana göre en içli ağıtlarından birini 
söylemiştir. Eşinin genç yaşta ölümü üzerine 
söylediği bu ağıt, yöre insanının derin hicran-
larına da tercuman olmuştur. “ Sefil baykuş ne 
gezersin havada... “ diye başlayan bu şiirle, 
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Bayburtlu Zihni’nin ağıtı arasında da bir duy-
gu ve yazgı akrabalığı bulmak mümkündür. Bir 
rivayete göre, Zihni’nin, nişanlısını da alıp gö-
türen işgalcı Rusların harabeye çevirdiği mem-
leketiyle, nişanlısının acısını terennüm eden  “ 
Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş / Yav-
ru gitmiş ıssısz kalmış otağı “ mısralarıyla  
başlayan bu şiiriyle Kağızmanlı Hıfzı’nın ağı-
tı, aynı bölgenin duygu ve kadar ortaklığını da 
çağrıştırır bize.

Yemen türkülerimizden biri de “ Mihrali Bey 
Destanı ” olarak bilinir. Destanın kahramanı 
Karslı, Karapapak kökenli Mihrali Bey’in yöre-
sindeki savaş serüveleri başlı başına bir destan 
gibidir. Esir düştüğü Rus zindanlarından, aya-
ğında ki zincirden kurtularak kaçabilmek için 
topuk kemiğini keserek kaçan Mihrali Bey’in 
destanında ki söyleyişler de  bölge insanının ruh 
halinin dikkate değer bir örneğidir.

İndi’mola Mehrali Bey Yemen’e
Kurdu  mu da çadırların çimene
Oğul köz düştüğü yeri yakar kime ne
Yemene de benim ağam Yemen’e 

Burada ister istemez Erzurum’un Yemen Türkü-
sü de tüşer akıllara.

Ağamı yolladım Yemen eline 
Çifte tabanca bağladım beline 
Doyum hiç olur mu taze geline 
Tez gel ağam tez gel dayanamiram... 

Bu “ Şehrengiz “ programlarının kendi açım-
dan bir güzel yanı da, söz konusu edilen şeh-
rin duygu iklimine biraz daha yakından bakma 
imkânını bulmak oluyor. Bir önce ki “ Bursa 
Şehrengiz’i” programının ardından “ Bursa’da 
Tarih “ şiirini –Nevzat Yalçıntaş hocamızın da 
teşvikleriyle –Yazma fırsatını bulmuştum. “ 
Kars Şehrengiz’i “ programı ise, şehre gelme-
den bana bir Kars şiiri yazdırmış oldu. Sözleri-
mi onunla bağlıyorum. 

GİDELİM KARS’A

Ne zaman duysam adını bu kadim şehrin,
Tümen tümen Kafkas Orduları gelir aklıma,
Rüyası Kars’tı, Sarıkamış’ta üşüyen askerin,

Alıp getirecekti gurbetten yurduna

Karda, ormanda yankılanmış esir şehrin sesi,
Bitsin artık dermiş bu zulümlü ayrılık, 

Ben ki vermiştim Namık Kemal’e kaside dersi,
Biz ki gökkubbeyi vatan sadâsına ayırdık

Çıldırlı Şenlik’te bir sazdır meydan okuyan, 
Kağızmanlı Hıfzı’da bir derin hicran,

Başında serhat hikayeleri duman duman,
Destanlardır, Kars’a hal hatır soran

Konaklarımda söyleşmiş, Aslılar Keremler,
Ama şu sınır nöbeti yazgısı var ya,

Solar gider yüreklerde, en sevdalı demler,
Bazen titretir ayazları, derinlerde bir yara

Yurt deyince başı yükselmiş arşa,
Hoşgelişlerle mihman olmuş Kemal Paşa,

Her nerede duysam adını Kars’ın,
Umur görmüş alperenler gelir aklıma 

Gönül gönderine çekilir kale de bayrak,
Dede Korkut elinde kutlu bir âsa,
Yaylası cömert, kışı ak, alnı ak,

“ Dadaş’a da çavuş dön geri bak... “
Halay halay türkülerle gidelim Kars’a 

Yahya AKENGİN
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Ülkemiz, bir defa daha, 1915 yılında, 1. 
Dünya Harbi sırasında doğu Anadolu’da ce-
reyan eden çatışmaların aleyhimize istismar 
edilmesi ile karşı karşıya kalmıştır. 22 Aralık 
2911 günü Fransız Milli Meclisinde bir ka-
nun tasarısı kabul edilerek, “Türklerin 1915 
yılında Ermenilere soykırım uyguladıklarını 
kabul etmeyenlerin cezalandırılması, hap-
sedilmeleri ve para cezası ödemeleri” ka-

rarlaştırılmıştır. Bu karar Fransız Meclisine 
o celsede hazır bulunan 50 milletvekilinden 
38’inin oyları ile alınmış 6 ret oyu kullanıl-
mıştır. Fransız Millet Meclisi 577 milletve-
kilinden oluşur. Dolayısıyla 500’den fazla 
Meclis üyesi oylamaya katılmamış, bu kirli, 
utanç verici oyunda yer almamıştır. Ayrıca bu 
Tasarının Fransız Meclisinde oylanıp karar 
bağlandığı gün, 1979 yılında Paris’te turizm 
ateşemiz Yılmaz Çolpan’ın şehit edildiği tari-
hin yıldönümüne rastlandırılmıştır.

Böyle bir karar şüphesiz ki Türkiye’ye kar-
şı hasmâne bir harekettir ve Cumhurbaşka-

nı Sarkozy’nin başında bulunduğu yönetim 
için, Türk-Fransız ilişkilerinde kara bir leke 
teşkil etmektedir. 1915 yılında Doğu vilayet-
lerimizde cereyan eden olaylar ermeni so-
yuna karşı uygulanan bir katliam (soykırım) 
olmamış ve fakat o savaş alanındaki Ermeni-
lerin güney bölgelerine, Halep ve Şam isti-
kametine doğru mecburi ikamet (Tehcir) etti-
rilmesi şeklinde cereyan etmiştir. Bunun asıl 
sebebi  ise o tarihte, sonu yaklaşmış olmakla 
beraber Çarlık Rusyası’nın ordu birlikleri Er-
zurum, Muş ve Van istikametinde Osmanlı-
Türk vatanını işgal ediyor ve taşnak, hınçak 
gibi Ermeni çeteleri onlara öncülük  yapıyor, 
yardım ediyordu. Bunun manası açıktı; Bu 
çeteler Türkiye’yi istila ve işgale kalkışan 
düşman orduları ile işbirliği yapıyorlardı. O 
dönem tarihini biraz kurcalayanlar bu gerçeği 
çok açık bir şekilde görebilirler. Bu gerçek-
lere rağmen, bugün hala 1915 olaylarını ba-
hane ederek Sarkozy yönetimi ve benzerleri 
ile yurdumuzun dışındaki Ermeni lobilerinin 
Türkiye düşmanlığının sebebi ve ana kaynak-
ları nelerdir? Çok kısa olarak bunları şu nok-
talarda ifade edebiliriz.

Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ

Ermeni - Fransız İttifakı 
1915’in Kirli Oyunu

Erzurum Dumlu,Yeşilyayla toplu mezarı.

Erzurum Dumlu,Yeşilyayla toplu mezarı.
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4- Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye ol-
masını önlemek;

İlk safta Fransa Sarkozy’si ve Almanya Mer-
kel’ i ülkemizin A.B tam üye olmasına şid-
detle karşı çıkmaktadırlar. Tam üye olmamızı 
önlemek içinde Türkiye’nin boynuna “Soykı-
rımcı” levhasını asmak istiyorlar.

5- Ermeni militanlarının üç “T” Hedefleri;

Ermeni militanları Türkiye karşıtlığında şu 3 
hedefi gaye edinmişlerdir; A- Soykırım isna-
dının “Tanınması”, B- Türkiye’den “Tazmi-
nat” C- ve “Toprak” talep edip bunları almak. 
Bu militanlar hem Ermenilere, hem 
Türkiye’ye zarar verdiler ve veriyorlar. Şüp-
hesiz ki sonuç alamayacaklar. Taşeronluk-
larını yaptıkları Türkiye aleyhtarlarının da 
hevesleri kursaklarında kalacaktır. Yeter ki 
Türkiye soğukkanlı ve kararlı kalsın. Türk 
Cumhuriyetleri arasında dayanışma ve birlik 
güçlensin.

1- Haçlı zihniyetinin tekrar İslam’a karşı ha-
rekete geçmesi

Kudüs’ü Müslüman yönetiminden almak için 
Hıristiyan Avrupa’dan İslam topraklarına 
karşı yapılan saldırıların sonu gelmemiş ve 
istilacı mütecavizlerin hırsları son bulmamış-
tır. Bugünkü diplomatik ve siyasi saldırısın-
da, Haçlı seferlerinin ilk başladığı Fransa’dan 
gelmesi basit bir tesadüf değildir. Bu ilkel, 
ortaçağ zihniyeti devam etmektedir. Birleş-
miş Milletlerde alınan kararların mürekkebi 
kurumadan Fransız jetlerinin Libya’yı bom-
balamaya başlaması manasız değildir.

2- Diaspora Ermenilerinin kimlik endişeleri

Zamanımızda dünyadaki Ermenilerin büyük 
çoğunluğu A.B.D. Fransa, Rusya gibi asıl 

itibariyle Hıristiyan ülkeler arasında dağıl-
mışlardır. Diasporadaki ermeni aktivistleri, 
bu nüfusun bulundukları ülkelerdeki topluma 
katılarak erimelerinden, asimile olmalarından 
çekinmektedirler. Bunu önlemek için, “1915 
Ermeni Katliamı” isnadını canlı tutmak ve 
böylece “Ermenilik” kimliğini bir “acı” duy-
gunun temelinde sürdürmek istemektedirler. 
“ Nefretle birlik” olma hedefini benimsemiş-
lerdir.

3- Politikacıların İktidar Hırsları;

Ermeni nüfusun yoğun olarak yaşadıkları 
bölge ve ülkelerdeki Türkiye karşıtı siyasiler 
“1915 Kirli Oyunu”nu oynayarak oy peşinde 
koşmaktadırlar. Sarkozy’nin de seçim tarihi 
yaklaşmaktadır oda seçilmek için yabancı 
düşmanlığının öncülüğü rolünü seçmiştir.

25 Nisan 1918'de, Subatan'da Ermeniler tarafından öldürülen Türk çocuklar, kadınlar ve 
karınları deşilerek bebekleri çıkarılan anneler

Ordudan hava değişikliği için terhis edilen 
ve 23 Temmuz 1915 de Diyarbakır’ın 
Lice kazasına bağlı Kum ve Çom köyleri 
civarında elleri ayakları bağlanarak 
Ermeni komitecileri tarafından şehid 
edilen askerler.

ubatan Köyü'nde, Ermeniler tarafından 
öldürülen kadın ve çocuklar.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kazı 
Çalışmalarında, Katledilen Türkler’e Ait 
Çok Sayıda Bulguya Ulaşıldı. 

Dünya insanlığının 
vicdanına soralım?
1915’te üç milyon 
Müslüman Türk’ü 
katleden Ermeniler
Tebayi Sadıka mı? 
Hiyaneti Vataniyye mi?
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Bu makaleyi bin yıldır gönül dünyamızı aydın-
latan Hasan’el Harakani başta olmak üzere bu 
toprakları fethederek ebedi Türk vatanı kılan 
Alparslan gazi atamız ve şehitlerimizin aziz ruh-
larına ithaf ediyorum. 

Kadim medeniyetimizin büyük âlimi Farabi ideal 
devlet özlemini, Medinetü’l-fâzıla, yani “erdem-
liler şehri” olarak vasıflandırıyor. 
Şehir… âlimleri, fazılları, büyük siyaset ve devlet 
adamlarını, büyük san’atkârları emziren şehir…  
Büyük medeniyetler, kendilerini dünyaya özgün 
şehirleri ile ilân ederler. 
Ve merhum Nurettin Topçu diyor ki: “bin yıllık 
şehirler deha, yüz yıllık şehirler büyük adam, 
otuz, kırk yıllık şehirler hastalıklı ruhlar, tipler 
çıkarır.”
Şehir, insanoğlunun bu dünyadaki vazifesini ve 
varlığının anlamını tamamladığı mekân; ahlâk, 
fikir ve inanç dünyasıyla bu mekâna vurduğu bir 
mühürdür.
Denilebilir ki; insan küçük bir şehir, şehir büyük 
bir insandır…
Bin yıllık doğu roma başkentini, elli yılda Türk 
İstanbul yapan irade, tarihin şahit olduğu en bü-
yük medenî hamlelere de öncülük etmiştir… 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yüksek kudret ve 
kültürünü dünyaya ilân ve ispat eden İstanbul, 
bunu sadece fiziki özelliklerle değil, hayat tarzı 
ile de ifade eden bir büyük şehirdi. 
Kâinata ruhlarındaki tevhid penceresinden ba-
kan insanların yeniden inşa ettiği Bursa, Üsküp, 
İstanbul gibi şehirlerin hepsinde ağaç, su ve taş, 
insanla geniş ilhamlı bir ruh gibi konuşur. İnsan 
canlı bir varlıkla karşı karşıyaymış hissine kapılır 
buralarda. 
İnsana küçüklük duygusu vermeyen, insanın ta-
biatla ilişkilerini de dikkate alan bir mimarinin 
varisleri, aynı anlayışladır ki en büyük cihangir-
lerini elinde bir kılıç ile değil, gül ile resmetmeyi 
münasip görmüşlerdir. 
Her şeyden yalıtılmış “birey” fikrinin değil, mah-
remiyet ve tevazu duygusunun şekil verdiği Türk-
İslâm mimarî ve şehir geleneğinde şehir, sadece 
yanındakinden daha etkili olmaya çalışan izole 

fertleri değil, etrafıyla uyumu tercih eden organik 
şahsiyetleri besler bağrında.
Günümüz şehirleri
Büyük sanatkâr’ın (nfk) bir beyitle ifade ettiği 
gibi:
“nur yolunu tıkıyor yüz bir katlı gökdelen
Bir küçük iğne yok mu şehrin kalbini delen?”
Bilimsel bir sarhoşluk gibi şehirler… Gürültü, 
karmaşa, yalnızlık… 
Kimse ne dediğini bilmiyor. Şehir, içinde kendini 
yitirmiş insanların başsız dev karıncalar ülkesi… 
Ruhunu kaybediyor şehir…
“dünyanın, varlığın bütünlüğü ve insanın yüceliği 
göz önünde tutularak düzenlenmesi gerekir. Gü-
nümüzde, insanın şuurlanması ve güzel bir dün-
yada yaşaması gaye olmaktan çıkarılmış ve insan, 
teknolojinin, idarî ve malî güçlerin pasif bir aleti, 
bir hizmetkârı hâline getirilmiştir.” 
Bu durum hem kendine has kimlik unsurlarından 
yoksun ve birbirinin kopyası şehirlerde, hem de 
gayri insanî ölçüler içinde yaşıyor olmamızın en 
temel sebebidir.
Meseleyi ülkemiz açısından değerlendirdiğimiz-
de, şu sorulara samimî olarak cevap aramak gere-
kir: gerçekten de bugün, Bursa’yı, Denizli’yi veya 
Erzurum’u görmek arasında bir fark var mıdır?
Şehirlerimiz birbirini andıran geniş bulvarları, şe-
hir merkezinde bizi karşılayacak olan birbirinin 
benzeri kamu binaları ve şehrin etrafında küme-
lenmiş apartman yığınları dışında kendilerine has 
milli kimlik unsurları açısından bize ne vaat et-
mektedirler? 
Günümüz şehirlerine ve binalarına, mimari üslu-
buna birde bu gözle bakmak lazım. Gaz yağı tene-
kelerinin üst üste konulmuş halini andıran devasa 
konutlar, şehirlerimizin tarihi sülietini ve mimari 
kimliğini bozan şehirlerimizin böğrüne bir hançer 
gibi saplanmış, her türlü estetik kaygıdan uzak, 
kentsel dönüşüm projeleri.
Milli mücadelenin başkahramanı ve cumhuri-
yetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e reva 
gördüğümüz “Anıt Kabir”’e bakınız. Allah aşkına 
Türk İslam mimarisinden en ufak bir iz taşıyor 
mu? 
Bir yunan tapınağını andıran bu yapı Gazi 

Şehir ve İnsan
Efendi BARUTCU
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Paşa’nın ruhunu incitmiyor mu dersiniz? 
Ayrıca sormak lazım: mahalle ne demektir? 
Bir zamanlar insani münasebetlerin ve komşuluk 
ilişkilerinin en yoğun hâliyle hayat bulduğu bu 
sosyal birimler neden özlemli hikâyelerin birer 
öznesi hâline geldi. 
Yerini, insanların birbirlerinden bihaber oldukları 
vasıfsız “siteler”e bıraktı.
Fakir mahalle çocuklarının güvenlik görevlileri 
olarak fakir mahallelerde oturanların muhtemel 
saldırılarına karşı korudukları “siteler ”e… ya 
kendilerini tolumdan tecrit etmiş “rezidanslar ”a 
ne demeli?
 Hayatın her safhasını komşularıyla paylaşarak 
yaşayan “konaklar” yerine “rezidanslar”…  
Bugün bizim için konut yani ev, kendimizi ak-
şamları işyerinden güç bela attığımız bir yatakha-
ne olmanın ötesinde ne ifade etmektedir? 
Bir zamanlar içinde yaşayan insanların 
hikâyelerine ortak olan, onların hayatlarına şekil 
veren ve onların hayatlarıyla şekillenen bu mah-
rem mekânlar, nasıl oldu da 2+1, 3+1 gibi birer 
nicelik unsuru hâline geldiler? 
Memleketimizde bir dönem statü sembolü merte-
besine kadar yükseltilmiş olan apartman hayatı, 
acaba bizim tabiatımıza ve kültürümüze ne kadar 
uygun bir hayat tarzıdır?
Aile ocağı, şehirciliğin ve milletin ilk çekirdeği-
dir. İnsanın gelişimini teminat altına alır, günlük 
hayatın sevinç ve acılarına siper olur.
İslâm toplumunun çekirdek biçimi, ev ve mahal-
le, dış etkilere karşı en köklü direnç mihrakları ol-
dukları için sömürgeci ve işgalci güçlerin önemli 
hedefleri oldular. 
Maalesef günümüzde mahalle kavramı zaten or-
tadan kalktığı gibi aynı evi paylaşan aile fertleri 
arasında da büyük uçurumlar meydana gelmiştir. 
Bu durumu en çarpıcı bir şekilde büyük san’atkâr 
N.F.K: 
İnanmıyorum bana öğretilen tarihe 
Sebep neyse mezardan bu hayatı tercihe
Üç katlı ahşap evin her katı ayrı âlem:
Üst kat elinde tesbih ağlıyor babaannem,
Orta kat mavs oynayan annem ve âşıkları,
Alt kat kız kardeşimin tamtamda çığlıkları!

Bir kurtlu peynir gibi ortasından kestiğim,
Buyurun ve maktaından seyredin, işte evim
Bu ne hazin ağaçtır bütün ufkumu tutmuş
Köklü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuş…                         
Mısralarıyla tasvir etmektedir
Şahsî ve sathî gösterişçiliğin hâkim olduğu 21. 
Asırda dünya, insanlık tarihinde daha önce ben-
zeri olmayan bir kültürel kirlenmeye maruz kal-
mıştır.
Bu kirlenme kendi inanç temellerinden kopartı-
lıp yabancılaştırılan ve İslâm’ın affedilmez günah 
saydığı “şirk”in açık ve gizli şekillerine kendisini 
kaptırmış, gizli sömürge durumuna düşmüş olan 
İslâm ülkelerinde en vahim ve tahripkâr boyutlara 
ulaşmıştır.
Şehre, toprağa, dünyaya teknolojiyi kendi başına 
yaratıcı güç addeden bürokrat ve teknokratların 
gözüyle bakmak yerine, Allah’ın azametinin ve 
‘Cemal’ sıfatının tecelli ettiği yerler ve insanların 
bunu idrak edeceği alanlar olarak bakmak gerekir.
Bugün şehir düzeni ve sanayi donanımlarında hü-
küm süren kargaşanın ana sebebi, şehircilik ek-
sikliğidir. 
Hiçbir kural ve kaideye uyulmadığı için köyler 
boşalmış, şehirler hiçbir mantığa sığmayacak şe-
kilde kalabalıklaşmış, sanayi tesisleri gelişigüzel 
bir şekilde bir araya getirilmiş, işçi konutları sefa-
let yuvalarına dönüşmüştür.
Yüz yıl boyunca başıboş bırakılan makineleşme-
nin acı meyvesi…
Arsa vurgunculuğu, en temel ve yaygın meşguli-
yet alanlarından biri hâline gelmiştir. 
Günümüzde imar, rantın, en kolay dağıtıldığı ve 
sizi hapse götürmeyen en garantili yoldur.
Denetimsiz bir yayılma, şehirleri, fizyolojik yön-
den olduğu kadar psikolojik yönden de su, hava, 
yeşillik gibi temel gıdalardan yoksun bırakmak-
tadır.
Tabiatla ilişkisini kaybeden insan, varlığından 
çok şey kaybetmekte ve bedenini zayıflatan şe-
hir hayatının aldatıcı zevkleriyle bozulmuş olan, 
duyarlılığını iflas ettiren bu kopuşu, hastalık ve 
manevî düşkünlük ile çok daha ağır ödemektedir. 
Hemen bütün büyük şehir yerleşmelerimizde ye-
şil alanları tahrip edecek büyüklükte meydana 

gelmiş olan betonlaşma, toprağın su çekme özel-
liğinin yitirilmesine sebep olmuş; bitki örtüsü yok 
olmuş, geriye kalanlar ise gelişemez bir duruma 
düşmüştür. 
Sefalet mahallelerinde insanlar, havası kirlenmiş, 
yeşillikten ve tabiattan yoksun kalmıştır. 
Bütün kültür değerleri yok edilmiş, kirletilmiştir. 
Maalesef insan, şehir alanlarında biçimsiz böcek-
ler gibi yaşamaya mahkûm edilmişlerdir.
Kokmuş et satan bir kasap cezalandırıldığı halde, 
yasalar çoktan çürümüş konutların yoksul sınıfla-
ra kabul ettirilmesine izin vermektedir.
Bu kültürel kirlenmenin, (ses, görüntü ve tabela 
kirliliği) bu varlığın bilincinden kopartılmış ve 
dolayısıyla dünyaya varlığa, çevreye topluma 
karşı sorumsuzlaşmanın bedeli son derecede ağır 
bir şekilde ödenmeye başlamıştır.
Yakın zamanda yaşadığımız deprem felâketinde 
de görüldüğü gibi, şehirler insanlara yaraşır ol-
maktan çıkmış ve birkaç çıkarcının insafsızlığına, 
yaygın bir cehalete, affedilmez bir sorumsuzluğa 
bırakıldığı anlaşılmıştır. Bu ihmaller zinciri, sayı-
sız insanımızın felâketine yol açmıştır. Dileriz ki 
bu son olsun.
Kişisel çıkarların zorlanması, denetim zayıflığı 
ve toplumsal dayanışmanın güçsüzlüğü sebebiyle 
toplum, şahsî menfaat güdücülerinin baskın hü-
cumuna uğramaktadır.
Şehirlerimizde, mahalle ve sokak adlarına va-
rıncaya kadar yapılmış olan keyfî değişiklikler, 
geçmişle olan bağlarımızı kopardığı gibi tarihi 
şehirlerimizin ruhuna da saygısızlık edilmektedir. 
Ses kirliliği, yoz bir tabela kirliliği, apartman ve 
yerleşim birimlerine, iş yerlerine verilen yaban-
cı isimler bir Türk İslam beldesinde mi yoksa bir 
yabancı ülkede mi yaşadığımız konusunda bizi 
tereddüde düşürmektedir. 
Çevre karşısında sorumluluk duygumuz, güzel-
leştirme irademiz olmadığı için önce denizleri, 
gölleri, akarsularımızı kirletiyoruz, sonra temiz-
lemek için büyük masraflara katlanmak zorunda 
kalıyoruz.   
Hal böyle iken, ne edebiyat ne şiir ne doğru dü-
rüst maarif ve ne de başka bir şey yapabiliriz… 
“…mimar biraz psikolog olmalı, insanların hayat 

sahalarını insanileştirmeli, gerçekten mutlu olabi-
lecekleri mekânları tasarlamalıdır.”
 Yani gaz yağı tenekelerinin üst üste konulduğu 
barınaklar değil, yaşanacak mekânlar inşâ edil-
melidir.
Bugün birçok şehirde insanlarımız sağlık, kolay 
ulaşım, çalışma, dinlenme ve eğlenme gibi insan-
lık şerefini koruyan imkânlardan mahrumdur. 
Günümüz insanı her sabah işine ağır bir yükle 
gitmekte, akşamları yorgun ve derin kaygılarla 
dönmektedir. 
Bu şekilde, her geçen gün artan bir tatminsizlik 
duygusuyla kendisini sıradan bir hayatın, maddî 
ve manevî tehlikelerine alıştırmaya çalışmaktadır. 
Bunun sonucunda da ruhu kendine has özellikle-
rini kaybetmiş; vatanına karşı beslediği saygı ve 
minnet duygularının yerini, tanıdık bir tür suç or-
taklığı duygusu almıştır.
Bir medeniyet ve vatan, insanına, diğer insanla-
rın faydalandığı hayatın nimetlerini cömertçe ve 
ruhuna uygun bir şekilde sunmalıdır. Aksi du-
rumlarda insanlar gerek kendisinden, gerekse ait 
olduğu medeniyetten uzaklaşacaktır. 
Bunun adı “kültürel soğuma”dır. Kişinin kendi 
medenîyetinden şüpheye düşmesidir. 200 yıldır 
Türk milletinin yaşadığı dram da budur.                      
                               
MİMARÎ:
İnsan mimarî eserini geliştirirken kararını kendi 
inanç sistemine dayandırması gerektirmektedir. 
Böylece mimarî ahlâk ve din alanının bir ürünü-
dür denilebilir. 
Müslüman bir ailenin hayat tarzı tabii ki Müslü-
man olmayan aileninkinden farklı olacaktır.
Ailenin yapısı, çocukların eğitimi, kültürel amaç-
lar, yaşlılara saygı,  mahremiyet şuuru, bir Müs-
lüman evinin plânimetrik organizasyonuna yan-
sımıştır.
Yeryüzündeki her nokta ve varlığın her anı 
Allah’ın varlığının bir tecellisidir. Bu yüzden 
İslâm’daki tevhid kavramı inanç ile sekülerizm 
arasında ayrıma gitmez.  
Bu sebeple Müslüman’a ait bir mimarî ancak 
tevhîd kavramı üzerinde geliştirilmelidir.
İslâm mimarîsi, ancak, şahsi ihtiraslardan, gurur-
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dan, her türlü açık yahut gizli fetişistik yabancı-
laştırmalardan (şirk) arındırılmış İslâmi bir tavır-
la başarılabilir.
Süleymaniye ve Selimiye’deki ihtişamın, hemen 
yanı başındaki mütevazı konaklar, Kâbe’ye karşı 
hürmetin ifadesi olarak Kâbe’den yüksek olma-
masına dikkat edilen Osmanlı revakları ve bugün 
Kâbe’nin yanı başına saygısızca dikilmiş saraylar. 
Hemen yanı başında Türkiye’den de bazı sonra-
dan görme Müslümanların, daha çok sevap ka-
zanma fırsatçılığıyla devre mülk satın aldıkları 
Kâbe manzaralı ikiz kuleler…    
İSLÂM EVİNE DAİR
Bir düşünce yapısının doğru, faydalı ve güzel ol-
ması nasıl gerekiyorsa, mimarî bir yapının da aynı 
şekilde sağlam, kullanışlı ve güzel olması gerekir.
Sağlamlık için bilim ve teknik ilkeler, kullanış-
lılık için ekonomi - politik ufuk, güzellik için 
ise, bir ideoloji, bir dünya görüşü bir kültür ve 
medenîyet kavrayışı gerekiyor.
Ülkemizdeki modern yapılar hakkında belki ge-
nel anlamda sağlam ve kullanışlı yargıları öne sü-
rülebilir, peki ya güzel oldukları söylenebilir mi?
Bir yapının sağlamlığı ve kullanışlığı akıl’ın ve 
fakat güzelliği ruhun mahsulüdür. 

İNSAN VE İSLAM MİMARİSİ;
İslâm mimarîsi, İslâmi tutum, duygu ve ifadelerin 
yansımasıdır.
İslâm evi, mescidin ilahi güzelliğine sahip olma-
lıdır, zira İslâm toplumundaki her ferdin güzel bir 
evde yaşaması gerekmektedir.
Her ev, bir aile için inşa edilir; mahremiyet esas-
tır; evin bahçesi ise cennetteki sükûnu hatırlatan 
güzel bir köşesidir.
Haşyet, takva, sabır, mukavemet ve yakin İslâm 
mimarîsini vücuda getiren unsurlardır ve mutlaka 
biçim berraklığı, kanaat ve derin bilinç ve sorum-
luluk şuuruyla sonuçlanır, yüceliği tezahür ettiren 
bir saygı duygusu yaratırlar.
Daha yüksek bir manevi makama ulaşmak için 
mücadele eden Müslüman’ın özlemini yansıtan 
hüznün, Hıristiyan kültürünün cehennemi karan-
lık ve umutsuzluğa benzer bir tarafı yoktur.
İslâm kültüründe mimar, kullanıcıyı mağrur ve 

izandan uzak bir tavırla yönlendirmeye ve tesir 
altına almaya çalışmaz. 
Aynı şekilde, bina da, kullanıcı için bir gösteriş ve 
övünme aracı ya da ona tahakküm eden yabancı 
bir güç olmamalıdır.

GELECEĞİN ŞEHİRLERİ – ÇARELER;
Günümüz nesilleri ve bilhassa şehir tasarımcıları 
evvelemirde sağlam bir felsefi temel ve o temel 
üzerinde kendi kültürel dinamiklerini yeniden yo-
rumlayarak işe koyulmalıdırlar. 
Arkasında ciddi bir “metafizik gerilim” ve o 
gerilimden hareketle çağa, çağlara ve bütün za-
manlara sahici ve sağlam sorular yöneltmeyen 
bir neslin, kendi özgün mimarîsini inşaa etmesi 
düşünülemez.
Kâinatın musikisine kulak veren san’atkâr ruhla-
rın inşa ettiği estetik mimarî, olgular dünyasına 
girmeyen, giremeyen renk, duygu, müzikalite 
gibi ancak sezgi ve bireysel tecrübeyle anlaşılabi-
lecek olan bir tür seyr-ü sülük – meslek kelimesi 
de zaten sülük kelimesinden gelir - denemesinden 
geçmiş müthiş bir metafizik tecrübeyi çağrıştırı-
yor. 
Bu tür mimarî eserlere, aşkın mimarî diyebili-
riz. Kişiyi var olanın ötesine sıçratan, olmayanı 
duyuran, hissettiren zengin çağrışımlı eserlerdir 
bunlar.
Son 20-25 yıldır batılı ülkelerde de ortaya çıkan 
“yeni şehircilik” akımlarını da göz önüne alarak, 
mahallî kültür unsurlarını barındıran, insanî öl-
çekte mahalleler ve apartmanlar inşa edip insan 
ve komşuluk münasebetlerini geliştiren,  günü-
müzün kimliksiz ve insanı boğan şehrine de ken-
tine de alternatif, tabiatla iç içe şehirler oluşturul-
malıdır.
Bugün, “kültürümüzün esasen bir şehir kültürü 
olduğunu yeniden idrak ederek, “bu topraklara 
kök salmış kültür ve ahlâk anlayışının şehir kur-
ma hususundaki hassasiyetinden” mümkün oldu-
ğu kadar istifade edilmelidir.
Böylelikle “hayatın, varlığın ve yaradılışın gerçe-
ğine uyan mekânlar” inşa etmiş oluruz. 
Şüphesiz bazıları bunları “özlemli yakınmalar” 
olarak yaftalayabilir. Fakat bin yıllık hanları, ha-

mamları, camileri, kervansarayları dimdik ayakta 
duran (süleymaniye 460 senedir ayaktadır) bir 
medeniyetin çocukları olarak bizlerin, ilk dep-
remde sonunu bekleyen apartmanlara ve binalara 
mahkûm olduğumuz gerçeğini tekrar düşünmek 
dahi, şehir kurma hususunda atalarımızdan öğre-
neceğimiz daha çok şey olduğunu söylüyor bize. 

MADDİ UNSURLAR:
Mekânlar geniş olmalıdır. Mekân duygusunun 
psiko - fizyolojik bir rol oynadığını ve sokakla-
rın darlığının, avluların iç içe girmesinin beden 
sağlığı için olduğu kadar ruh sağlığı yönünden de 
zararlı olduğunu unutulmamalıdır.
Artık evler, kendisine ayrılmış çevre içinde, gü-
neşten, temiz havadan ve sessizlikten faydalana-
cak şekilde yükselmelidir.
Güneş evlere en elverişsiz mevsimde bile, gün-
de birkaç saat girmelidir. Bu mimarın, yeni ve en 
önemli görevidir.
Şehircilik yalnızca şehirlilerin beden sağlıklarını 
değil, ruh sağlıklarını ve bundan ileri gelen yaşa-
ma sevinçlerini de koruma altına alacak şartları 
sağlamak zorundadır.
Çağımızın büyük sıkıntılarından biri çalışanların 
günlük göçebeliğidir.
Sanayiye sağlam bir şekilde bağlı olmayan, de-
ğiştirilebilir el emeği, sabah, öğle ve akşam, yaz 
kış, sonu olmayan gidiş gelişlere ve toplu taşıma 
araçlarının insanın gücünü maddi manevi tüketen 
kalabalığına maruz bırakılmaktadır. İnsanların 
tüm zamanı, bu düzensiz gidiş – gelişler içinde 
yok olmaktadır.
Sanayi bölgeleri ile konaklama bölgeleri, birbi-
rinden yeşil alanlarla ayrılmalıdır.
Modern şehircilik ilkeleri ve kentsel dönüşüm 
projeleri belirlenirken, mimarlar, yapı san’atı uz-
manları, şehir plâncıları, şehir tarihçileri,  sağlık 
uzmanları, ilahiyatçılar ve toplumsal düzenleme 
uzmanlarından müteşekkil kadroların ortak çalış-
maları doğrultusunda hareket edilmelidir.
En elverişli arazilere en uygun mesafelerde yer-
leşme imkânı sunulmalıdır.
Şehirciliğin gelişimi, siyasal, toplumsal ve eko-
nomik tesirlerden bağımsız değildir.

Beklendiği gibi, ileriyi gören meseleleri kavramış 
olan, önceden düşünülmüş ve plânları hazırlan-
mış hayat şartlarını gerçekleştirmeye kararlı bir 
siyasal güç;
Uzmanların kendileri için düşünmüş olduğu şey-
leri anlama, arzu etme ve isteme gücüne sahip ay-
dın bir halk; 
Bazıları çok büyük çapta olacak işleri başlatabil-
me ve yürütebilme imkânı verecek bir ekonomik 
güç; bu devasa problemlerin üstesinden gelebil-
menin hayati şartlarındandır…
Mimarlık, şehrin güzelliği ve rahatlığından so-
rumludur. Şehrin tasarlanması ve iyileştirilmesi 
onun yükümlülüğündedir.
Mimarlık her şeyin anahtarıdır.
Kişisel çıkarlar, kamusal yarardan sonra gelme-
lidir.
Bireysel hukuk ile ortak hukuk karşılıklı olarak 
birbirini desteklemeli, kuvvetlendirmeli ve kap-
sadıkları yapıcı unsurları bir araya getirmelidir.
Bireysel hukukun küçük bir azınlığı tatmin ede-
rek geri kalan toplumsal kitleyi sıradan bir yaşa-
ma mahkûm eden şu bayağı kişisel çıkarla hiçbir 
ilişkisi yoktur. 
Kişisel çıkarların, her yerde, kurumsal yarardan 
sonra gelmesi ve her şahsın, rahat bir konutta, gü-
zel bir şehirde yaşama gibi temel bir mutluluktan 
payını alması gerekir. 

SON SÖZ: 
Gelecekte şehrin izzetini seherde dua eden an-
neler, helal rızık için her zorluğa göğüs geren 
babalar, soğuktan titreyen kediyi dükkânına 
buyur eden esnaf, bir serçenin öksürüğünden 
bile müteessir olan insanlar, vakıf, kitap ve su 
medenîyetinin, iman ve aşk medenîyetinin varis-
leri, her sabah şehrin kalbini yarıp kirini temizle-
yen ezanlar kurtaracaktır.
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Dr. Mustafa ÇALIK Osmanlı Devleti , Almanya ile yapılan anlaşma-
nın ardından Birinci Dünya Savaşına girmek zo-
runda kalmıştır. Ancak Balkan Savaşları’nın açtı-
ğı yaraları saramadan ve yeterince hazırlık yapma 
imkân ve fırsatı bulamadan girdiği bu savaşın 
ilerleyen dönemlerinde büyük olumsuzluklarla 
karşı karşıya kalmıştır.

Osmanlı Donanmasına bağlı Yavuz ve Midilli 
(tatsız bir oldu-bitti karşısında Almanya’dan sa-
tın alınmasına rağmen yine bir Alman Amiralinin 
emir ve idaresinde bulunan Goben ve Breslau) 
gemilerinin, gûya manevra ve eğitim maksadıyla 
çıktıkları Karadeniz’in Kuzeyine açılıp, Osman-

Sarıkamış
Harekâtı
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lı Harbiye Nezâreti’nin ne ölçüde bilgisi altında 
olup olmadığı halen tartışma konusu olan bir bas-
kınla Rus limanlarını topa tutmasının ardından,  1 
Kasım 1914 günü Rus Ordusu da Osmanlı Dev-
letinin Doğu hududunu geçerek baskın tarzında 
taarruza başlamıştır. Erzurum genel istikametinde 
ilerleyen Rus Kuvvetleri, 7-12 Kasımda Köprü-
köy ve 17-20 Kasımda cereyan eden Azap mu-
harebelerini kaybederek geri çekilmek zorunda 
kalmıştır. Savaşın ilk aylarında elde edilen bu 
muvaffakiyetler, Ordunun subay ve erleri üzerin-
de son derece olumlu bir etki yaratmıştır. Ancak 
ağır zâyiât veren 3. Ordu, geri çekilen düşmanı 
takip edememiş; daha elverişli bir arazide toplan-
mak, takviye kuvvetlerinin gelmesini beklemek 
ve yeni bir Rus taarruzunu karşılamaya hazır ol-
mak düşüncesiyle 8-10 kilometre kadar geri çe-
kilmiştir.

Tarihe Sarıkamış Harekâtı olarak geçen vak’anın 
asıl seyri bundan sonradır. 
Köprüköy ve Azap Muharebelerinde karşılaştı-
ğımız Rus Ordusu, esasen 1914 Ekim ayı son-
larında, Tiflis Ordugâhından kaldırılarak, başta 
Erzurum müstahkem mevkii olmak üzere bütün 
Doğu Anadolu’yu işgâl etme maksadı ile Sarıka-
mış Karargâhına sevkedilen ordudur. Vaziyetin 
farkında olan Osmanlı Erkân-ı Harbiyesi ve bil-
hassa Başkumandan Vekili Enver Paşa’nın, Doğu 
Cephesinde Rusların imhâsını hedef alan büyük 
ölçüde kuşatıcı bir taarruza karar vermiş olması 
da bundan sonradır. 

Dolayısiyle Sarıkamış Harekâtının asıl âmilleri 
arasında,  başta Erzurum olmak üzere Doğu 
Anadolu’nun Ruslara karşı savunulması baş kö-
şeyi tutar. Harekâtın ikinci derecedeki hedefleri 
arasında, 93 Harbinde (1977-78 Osmanlı-Rus 
Savaşı) kaybedilen toprakların Ruslardan geri 
alınması fikri de elbette vardır.  Enver Paşa , 
icrâ edilecek bir taarruzla Kars, Ardahan, Art-
vin ve Batum’un geri alınmasını ve müteaki-
ben harekâtın Kafkasya’ya aktarılmasını müm-

kün görüyordu. Bu gaye ile 14 Aralık 1914 ‘de 
İstanbul’dan Köprüköy’e gelmiş ve taarruzun 
bahara bırakılmasında direten 3’üncü Ordu Ko-
mutanı Hasan İzzet Paşa’yı görevinden alarak bu 
Ordunun Kumandasını doğrudan kendi üzerine 
almıştır; zira,  Hasan İzzet Paşa’nın zannettiği 
gibi, Rusların bu kadar zaman yerlerinde bekle-
yeceklerinin hiçbir garantisi yoktu. 

Bütün bunlar göz önüne alındığı takdirde, “Enver 
Paşa’nın, savaşın Avrupa cephelerinde mevzi har-
bine dönüşmesi ve Galiçya’da Avusturya’lıların 
Ruslar karşısında zor durumda kalmaları üzerine 
, Alman Başkomutanlığının da etkisiyle ve mütte-
fiklerin Avrupa’daki yükünü hafifletmek için Sa-
rıkamış Harekâtına girişmiş olduğu” tezinin hiç 
de doğru olmadığı kolaylıkla anlaşılabilir.

Sarıkamış kuşatma harekâtını icrâ edecek Os-
manlı Üçüncü Ordusu ; 9, 10 ve 11. Kolordular 
ve 29. Süvari Tümeninden oluşuyordu. Cephe-
deki Rus mevcudu, kabaca 100.000, Üçüncü Or-
dunun mevcudu ise yaklaşık 76.000’i muharip 
olmak üzere  118.000 civarındadır. Türk Ordusu 
sayıca biraz daha fazla olmasına rağmen Ruslar, 
ağır silâh, topçu ve donatım bakımından kesin bir 
üstünlüğe sahiptiler.

22 Aralık 1914 – 15 Ocak 1915 tarihleri arasında 
cereyan eden Sarıkamış Muharebelerinde Türk 
ordusunun uyguladığı plan, bir kolorduyla düş-
manın cepheden tesbitini, iki kolorduyla kuzey 
kanadından kuşatılarak bu cephenin 30–35 km 
kadar gerisindeki Sarıkamış’ın ele geçirilmesiyle 
asıl büyük Rus kuvvetlerinin imhâsını öngörü-
yordu.

Tamamen karlarla kaplı, çok yüksek dağlık ve 
yolsuz bir arazide o günün şartları altında kış do-
natımı nisbeten zayıf yaya ve atlı birliklerle ya-
pılan bu harekât, muhakkak ki bir hayli riski idi. 
Özellikle başında Miralay (Albay) Hâfız Hakkı 
(bilahare ve ölüm döşeğinde aldığı terfi ile Paşa) 

Bey’in bulunduğu  10. Kolordu birlikleri, Alla-
huekber Dağlarını aşarken çetin zorluklar ve kış 
şartları sebebiyle gerek asker, gerekse techizat  
yönünden çok zâyiât vermiştir. 

Nitekim, Allahuekber Dağları’nı aşıncaya kadar 
bu birliklerden donarak ölenlerin sayısı 3.000’in 
üzerindedir. Sarıkamış’a girebilen 300 kişilik bir 
kuvvet de Ruslar tarafından geri atılmıştır. Sarı-
kamış kuşatma harekâtının neticesiz kalması üze-
rine, Türk Ordusu, taarruzdan önce işgâl etmiş ol-
duğu Azap Mevziine (Tutak-Narman Hattı) çekil-
miş ve takviye kuvvetler alarak Rus taarruzlarını 
bu hatta karşılamaya hazırlanmıştır. 

Sarıkamış Muharebeleri sonucunda, iki taraf da 
kesin bir üstünlük sağlayamamış ve bu cephede-
ki savaş da Avrupa’daki gibi uzun sayılabilecek 
bir müddet “mevzi ve siper harbi”ne dönüşmüş 
ve Rus kuvvetleri 1916 yılı başlarına kadar nere-
deyse yerlerinden kımıldayamamışlardır. Ruslar, 
ancak 1915 yılı güzünden itibaren Doğu cephe-
mize çok daha büyük kuvvetler kaydırarak silâh 
ve sayıca nisbetsiz bir üstünlük sağladıktan son-
radır ki, Üçüncü Ordu geri çekilmeye başlamış 
ve 1916 yılı başlarından itibaren de Doğu Anadolu, 
Erzincan’a kadar Rusların işgaline maruz kalmıştır.

Enver Paşa, 10 Ocak 1915’de 3. Ordu Kumandan-
lığını Hafız Hakkı Paşaya devrederek İstanbul’a 
dönmüştür.

Münhasıran Sarıkamış Harekâtı esnasında, yani 
22 Aralık 1914 ve 15 Ocak 1915 arasındaki mu-
harebelerde Rusların zâyiâtı 16.000 civarında, 
bizim zâyiâtımız ise 26.500 kadardır (ki, bizim 
kayıplarımıza, Rus esir kamplarında soğuk ve 
bakımsızlıktan ölen 5.000 askerimiz de dâhildir). 
Ruslar; Türk Ordusundan 200 subay ve 7.000 eri 
esir, 20 makineli tüfekle 30 topu da ganimet ola-
rak almışlardır. Bizim aldığımız esir ve ganimet 
de Ruslarınki kadar olmasa bile küçümsenemeye-
cek sayı ve miktardadır (Meselâ, Oltu Boğazı’nda 

1.150 kişilik tam techizatlı bir Rus alayı, Hâfız 
Hakkı’ya bağlı kıt’alar tarafından, bütün techizatı 
ve başındaki miralayla beraber, bir günlük muha-
rebenin sonunda ve kâmilen esir alınmıştır.) 

Türk Ordusunun toplam kayıpları konusunda ve-
rilen ve ne yazık ki, hiçbir vesîka ile doğrulan-
mamış mübalâğalı rakkamlar hatâlı olduğu gibi, 
çoğu zaman Birinci Büyük Harp’teki Doğu Cep-
hesinin toplam zâyiâtı ile münhasıran Sarıkamış 
Harekâtı esnasındaki  zâyiât rakamları da birbi-
rine karıştırılmaktadır. Aydınlar ve okur-yazar 
insanlar arasında dahi, dillere peleseng edilen, 
“Allahuekber Dağlarında, Turan emelleri uğrun-
da tek kurşun atamadan donarak ölen 90.000 as-
kerimiz” sözünün hiçbir gerçek tarafı yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkan-
lığı’nın yakın zamanlarda neşrettiği bilgilere 
itibar etmek gerektiğine göre, donarak ölenlerin 
sayısı, yukarıda ifade edildiği gibi 7.000 civarın-
dadır. “Tek kurşun atamadan” sözü ise hem Meh-
metçiğe haksızlık, hem de tarihe karşı sorumsuz-
luktur. 

Cephedeki Rus generallerinden birinin, daha 
sonra neşredilen hâtıralarında, “Sarıkamış’ta bizi 
Türklerin elinden Tanrı kurtardı” demesi bile 
bizlere çok şey ifade etmelidir. “Turan emelle-
ri uğrunda…” diye başlayan ibareninse hangi 
emele hizmet ettiği mechûldür; zira, Sarıkamış, 
Erzurum’un bitişiğinde ve 93 Harbi’nde Ruslara 
terk etmek zorunda kaldığımız 850 senelik Türk 
toprağıdır; Turan’a, Orta-Asya’ya mesafesi ise 
Ardahan’dan, Van’dan çok daha uzundur.

Sarıkamış Harekâtı ile ilgili haberler, ancak son-
radan, bilhassa Harekât esnasında 9. Kolordu 
Kurmay Başkanı olan zâtın, Köprülülü Kayma-
kam (Yarbay) Şerif Beyin 1925’de neşredilen ve 
maalesef fâhiş hatâ ve çarpıtmalarla dolu hâtıratı 
ile kamuoyu gündemine geldiği için, burada olup 
bitenler, bilahare ve günümüzde de devam eden 
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hayli farklı ve hattâ bazan birbirinin zıddı sayı-
labilecek kadar çelişkili değerlendirmelere konu 
olmuştur. 

Sarıkamış Kuşatma Harekâtı, esasen, düşman 
kuvvetlerinin arkasına düşmeyi hedef alan iyi 
düşünülmüş bir plana ve hareket yeteneği ile 
cesaret isteyen atak bir stratejiye dayanıyor-
du. Netice alınamayışının sebebi olarak, savaş 
stratejisinin evrensel  anlamda mühim faktör-
lerinden olan “zaman ve iklim şartlarının iyi 
değerlendirilemediği”ni ileri sürmenin haklı ve 
mantıklı bir tarafı yoktur;  çünkü bahis konusu za-
manı seçen biz değil, o zamanki mevcut hududu 
1 Kasım 1914 günü geçerek üzerimize saldıran 
düşmandı. 

Mevsim ve iklim şartları Ruslardan çok bizim 
aleyhimizde idi, zira, onların karargâh ve kuman-
da merkezi  Sarıkamış’ta iken; Sarıkamış’ı kuşat-
maya çalışan ve taarruzla ele geçirmek isteyen 
Türk Ordusunun ki dağdan dağa hareket halinde 
ve kar üstünde, tipi altında geziyordu. Harekâtın 
tabiatı icabı başka türlü olmasına da zaten imkân 
yoktu; ancak, kış ve soğuğa bizim kadar düşman 
askerinin de maruz kaldığını büsbütün bir kenara 
bırakamayız. 

Harekâtın başarıya ulaşamayışı ve zâyiâtın bü-
yüklüğünde, çetin arazi ve şiddetli kış şartları ile 
teçhizat eksikliği ve ikmal yetersizliğinin de el-
bette küçümsenmeyecek bir payı vardı. Ne var ki, 
başarısızlığın esas âmillerini, bunlardan ziyade, 
Üçüncü Ordunun kumanda kademeleri arasın-
daki kopukluk (meselâ, 10. Kolordu Kumanda-
nı Hâfız Hakkı’nın, Kosor Yaylası’na çıktıktan 
sonra Kotik-Örtülü-Bardız istikameti yerine, 
daha Doğuya doğru hareketle Sarıkamış’a iniş 
güzergâhını 100 km. civarında uzatmak pahasına 
üstelik Allahuekber Dağları’na yönelmesi ve bun-
dan Başkumandan Enver Paşa’yı haberdar bile 
edememesi gibi…) veya kararlaştırılan kuşatma 
planına aykırı vahim keyfîlikler, komuta katların-

daki bazı yetersiz subay ve kurmayların (meselâ 
9. Kolordu Kumandanı Ragıp Paşa ve Kolordu 
Kurmay Başkanı Kaymakam Şerif Beyin), Hasan 
İzzet Paşa konusunda yapıldığı gibi, vakitlice az-
ledilmeyişi, 29. Tümen Kumandanı Miralay Arif 
(Baytan) gibi böyle savaşlar için fazla çekingen 
komutanların, muharebeler devam ederken dahi 
hücum emirlerini savsaklayarak, ateş hattındaki 
birlikleri zaman zaman yalnız bırakıp (tam ifa-
desiyle bir gün savaşıp bir gün istirahat vererek) 
taarruz planını zaafa uğratışının önüne geçileme-
yişi cinsinden müşahhas hatâ ve “vazîfeyi su-i 
istimal” (görevi kötüye kullanma) vak’alarında 
aramak daha doğru olur.

Sarıkamış, Türk Harp tarihinin en zorlu muhare-
belerine sahne olmuştur. Türk Ordusu, ağır şartlar 
altında yapılan birçok muharebede kahramanca 
savaşmıştır. Muharebelerin sonuna kadar diren-
miş, vatanını korumak ve o kanlı boğuşmalardan 
galip çıkmak için sonsuz denecek bir gayret gös-
termiştir. 

Bütün bunlara rağmen netice alınamamışsa ne 
söylenmelidir?

Sarıkamış Harekâtı, muhakkak ki bir zafer değil-
dir, ama hezîmet de değildir; başarıya ulaşamamış 
olmasına rağmen şanlı ve şerefli bir “destan”dır 
ancak, yahut da kaderin muktezasından ibarettir; 
çünkü bu kadar fedakârlık ve azimle yürütülüp 
de bu kadar aksilik ve talihsizlikle karşılaşılan 
bir savaş tarihte de pek yoktur. Büyük Fransız ta-
rihçisi Coulange’ın söylediği, “Tarih bir anlamda 
kazâ ve kaderden ibarettir!” sözünü, Sarıkamış 
Harekâtındaki kahramanlık ve fakat başarısız-
lıktan daha fazla haklı çıkaracak bir misali baş-
ka bir milletin tarihinde bulmak ise neredeyse 
imkânsızdır.
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Tertip heyeti beni “Kars şehrengizi” toplantısın-
dan haberdar ettiğinde “Şehir ve şiir” başlıklı bir 
tebliğ sunmayı düşünmüştüm. Fakat program 
basılı olarak elime ulaştığında şahsıma farklı bir 
vazife verildiğini gördüm. Böyle toplantıların ne 
zorluklarla hazırlandığını bildiğim için, itiraz et-
meyi doğru bulmadım. 

Bu konu beni 35 sene öncesine döndürdü. 
O yıllarda bendeniz Türk Dili ve Edebiyatı 
Ansiklopedisi’nin yayın yönetimi sorumluluğunu 
üstlenmiştim. Bu sorumluluk bazen, bazı konu-
ların kaleme alınması yükümlülüğünü de bera-
berinde getiriyordu. Âşık edebiyatı konusunda 
ansiklopedi maddesi yazacak bir ilim adamı veya 
araştırmacı bulamadık. Başvurduklarımızdan 
müsbet cevap alamadık, müsbet cevap verenler 
de konuyu enine boyuna ele alan bir metin ortaya 
koyamadılar. İş bize düştü ve konuyla ilgili litera-
türü önümüze yığarak çalışmaya başladık. 

Bu kavram ilk olarak yüz yıl önce konuşuldu ve 
yazıldı. O günden 1970’lere kadar yazılanlar, 
sonradan yazılanlarla kıyaslanamayacak kadar 
çok ve ihatalı. Bizim âşık ve âşık edebiyatı mad-
delerimiz, gözden geçirilmiş olarak aşağıda yer 
alıyor. Bu uzun girişten sonra Kars’ta âşık edebi-
yatı konusuna da temas edeceğiz.

KARS’TA ÂŞIK EDEBİYATI

“Kars ve âşık edebiyatı” başlığı, bilhassa son iki 
yüz yıl sözkonusu edildiğinde, büyük önem ka-
zanıyor. Âşık edebiyatının 16. yüzyılda, bilhassa 
kahvehanelerin ortaya çıkmasından sonra bü-
yük gelişme gösterdiği, 17. asırda Gevherî, Âşık 
Ömer ve Karacaoğlan gibi en büyük isimlerini 
yetiştirdiği biliniyor. Türkiye coğrafyasının, daha 
da ötesinde Osmanlı coğrafyasının birçok şehir-
lerinden yetişmiş ünlü  âşıkların olduğu, bunlar 
arasında İstanbullular veya İstanbula yerleşmiş 
olanların bulunduğu da bilinmektedir. 

Âşık edebiyatının büyük isimleri arasında doğu 
Anadolulu ve Karslı âşıkların isimlerine 19. Yüz-
yıldan itibaren rastlıyoruz. Bunlar arasında ilk 

Âşık Edebiyatı Geleneği 
ve Kars

D. Mehmet DOĞAN

Günümüzde “âşık edebiyatı” denilince en önce 
Kars ilimiz hatıra geliyor. Rahatlıkla, Kars bu 
derin kökleri olan edebiyatımızın da serhaddi-
dir diyebiliriz. 
Kars’ta âşık edebiyatı konusunda konuşmaya 
kendimi yetkili görmüyorum. Bu amiyane ta-
biriyle “tereciye tere satmak” olur. Son devrin 
şöhretli iki âşığı ile dostluğumuz vardı: Mer-
hum Murat Çobanoğlu ve Allah uzun ömürler 
versin Şeref Taşlıova. Bu değerli isimler gele-
neği güçlü şekilde sürdürdüler. Şeref Taşlıova, 
burada, bizimle birlikte. O zaten bu edebiyatın 
derinlemesine bilgisine sahip ve yaşayan en 
büyük uygulayıcı. 
Ayrıca, burada bildiri sunan genç ve değerli 
bilim adamlarından Mitat Durmuş ve Cengiz 
Gökşan’ın konuyla ilgili çalışmalar yaptıkları 
anlaşılıyor. İş asıl onlarındı, vazife bize verildi. 

sırada sayılması gerekenler şöyle sıralanabilir: 
Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihnî, Sümmanî, 
Celalî, Ceyhuni, Zülalî, Bahrî, Kağızmanlı Hıfzı, 
Çıldırlı Şenlik, Müdamî. 

Kars, coğrafi ve kültürel geçiş noktasında bulu-
nan bir hudut şehri olarak kendi kültürel dinamik-
lerini bilhassa sözlü mahsullerle diri tutmuştur. 
Bu çerçevede âşık edebiyatının önemli bir yeri ve 
rolü vardır. 

Âşık edebiyatının Kars’da çok köklü bir gelene-
ğe yaslandığında şüphe yoktur. XV. Yüzyıldan 
itibaren yetişen âşıklar bölgede, Azerbaycan’da 
ve İran’da etkili olmuştur. İran ve Azerbaycan’da 
yetişen âşıkların da bölgede aynı tesiri uyandırdı-
ğı şüphesizdir. 

Bugüne ulaşmış çok sayıda halk hikâyesinin doğu 
Anadolu, Azerbaycan ve İran’da teşekkül ettiğini 
söylemek mümkündür.  Bu hikâyelerin, ipek yolu 
güzergâhında Çin’den Viyana’ya kadar türkçenin 
müessir oluğu coğrafyalarda farklılaşarak yay-
gınlaştığı da anlaşılabilmektedir. 

Kars’ta âşıklık geleneği Anadolu’nun diğer böl-
gelerine göre halen de nisbeten canlıdır ve pek 
çok saz şairi yetişmektedir. Halen devam eden üç 
âşıklar bayramından birisi Kars’ta yapılmaktadır. 
(2004’ten itibaren) Diğer iki bayramdan birisi 
Osmaniye’de diğeri ise Adana Düziçi’nde 14. Ya-
şına basmıştır.

Âşıkların, her türlü halk kesiminin devam ettiği 
kahvehanelerde icra-yı sanat ettikleri, bilhassa 
uzun kış gecelerinde aynı zamanda eğlence ihti-
yacını karşıladıkları, böylece geçimlerini sağla-
yarak işlerini meslek haline getirdikleri  anlaşıl-
maktadır. Bir âşık, şiir ve musıkiyi birlikte ihtiva 
eden sunuşlarını halk hikâyeleri ile zenginleştirir. 
Bu sunuşta, halk hikâyelerinin günümüzün dizi-
leri gibi bir fonksiyon ifa ettiği tahmin edilebilir. 
Halk ve àşık edebiyatı üzerine  çalışmaları ile ta-
nınan Ensar Aslan Doğu Anadolu Saz Şairleri’nde 
(1978) Kağızmanlı Hıfzı, Yusuf Zülalî, Cemal 
Hoca ve Sadık Müdamî’yi konu ediniyor. Bun-
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ların hepsi 19. ve 20.yüzyılın Karslı ve önemli 
âşıklardır.  

Kars ilinin sınırlarının değişmesi, Karslı şairlerin 
tasnifini de zorlaştırmıştır. Çıldırlı Şenlik, Posoflu 
Zülali, Posoflu Müdami gibi önemli isimler, şim-
diki Kars haritasının dışında kalmıştır. 17. asırdan 
itibaren şiirleri günümüze ulaşan Karslı âşıkların 
belli başlıları şunlardır:

Deruni. XVII. Yüzyıl da yaşadığı tahmin edilen 
Deruni’nin  Abaza Mehmet Paşa ile Şemsi Han 
arasındaki mücadeleyi anlattığı destanı günümü-
ze ulaşmıştır. 

Güzel köy kahrı 
Yandırma dehri 
Ver içem zehri
Senin aşkına
Gel geçme yandan 
Olmuşam benden 
Bezmişem candan 
Canın aşkına

Dede Kasım. XVII. a.ın sonu, XVIII. a.ın başla-
rında yaşadığı sanılıyor. Azerbaycan’da da tanın-
mış ve benimsenmiştir.

Deli gönül ne yanarsın oda sen
Billah bundan hergiz sanga yâr olmaz
Bi vefanın özü nedi(r) sözü ne
Bi vefada gayreti namus ar olmaz.

Nazar eyle gör bu dünya nicedi(r) 
Kimi bezirgândı(r) kimi hocadı(r) 
Serv ağacı her ağaçtan ucadı(r) 
Aslı yokdu(r) budağında bâr olmaz

Aşık Tüccarî (1720-1805?). Selim’in Tiknis (Bü-
yükdere) köyünden. Devrinde büyük itibar gör-
müştür.  

Hicran otağında gam köşesinde 
Geldi dert benimle imtihan oldu 
Yığıldılar hicran seyircileri 
Açıldı bir dükkân, bir divan oldu.

Âşık Bahrî, (Karslı Bahri). 1854’te yazdığı koçak-
lama çok meşhurdur. Onun vatan duyguları ihtiva 
eden şiirinin, hayatının bir süre bölümü Kars’ta 
geçen Namık Kemal’i etkilediği düşünülebilir.

Gelme Moskof gelme Karsa
Cennet küfre mal olur mu?
Cihan bize karşı dursa
Asla burdan yol olur mu? 
Bize canı verip  Huda
Olsun nazlı yurda feda
Kafeste ruh eyler nida
İslâm küfre kul olur mu?
Katlanırız kamu derde
Bırakmayız yadı yurda
Ölürüz hep bu uğurda
Bundan iyi fi’l olur mu?
Ceddimizden miras kalmış
Şanımızla cihan dolmuş
Bize düşman çok kul olmuş
İnkâr eden dil olur mu?
İnceliriz kırılmayız
Polatdanız yorulmayız
Bulanmadan durulmayız
Bizden coşkun sel olur mu?
Osmanlıdır ad şanımız
Abdülmecid sultanımız
Kars kal’ası vatanımız
Dahi Moskof dal olur mu?
Yardım ede Yezdan size
Osmanlılar her can size
Sefil Bahri çokdan size
Kurban olsa yol olur mu?

Aşık Şenlik (1850-1913). Asıl adı Hasan’dır, 
Çıldır’ın Suhara köyünde doğmuş, çocukluğu ço-
banlıkla geçmiş, bölgenin ünlü saz ve söz ustala-
rından ders almıştır. Şiirlerinde aşk, tabiat, ölüm, 
kahramanlık temaları yanında dinî ve tasavvufî 
konulara da yer vermiştir. Onun anlattığı Latif-
şah, Sevdakâr, Salman Bey hikâyeleri zamanında 
çok ilgi çekmiştir. 

Heva-yı, hevese ciğerini yakma 
Erenler verdiği köze yazıhtır 
Her gördüğün mahbub dilbere bakma 
Sorarlar hesabı göze yazıhtır
Sefil Şenlik beyan etti işarı 

Bize taksim erenlerin erkânı 
Her yerde biler mi şeref bostanı 
El gadrin bilmezse söze yazıhtır

Kağızmanlı Hıfzı (1893-1918). Asıl adı Recep 
olan Hıfzı, köy imamlığı ve çiftçilik yapmış, 
Kağızman’da Ermenilerin katliamı sırasında şe-
hid olmuştur. 15 yaşlarında şiir söylemeye baş-
layan Hıfzı’nın genç yaşta ölen amca kızı Ziyade 
için söylediği ağıt çok tanınmıştır. 

Emmim kızı aç kapıyı gireyim 
Hasta mısın halin hatrın sorayım 
Susuz değil misin bir su vereyim 
Çaylarda çalkalanan sellerin hani
Yatarsın gaflette gamsız kaygusuz 
Nini balam nini kalma uykusuz 
Hem garip hem çıplak hem aç hem susuz 
Felek fukarası malların hani

Aşık Avâsıl (1886-?). Sarıkamış’ın Oluklu kö-
yünden. Asıl adı Hüseyin Yiğit. Birinci Cihan 
Harbi sonrasında yazdığı Sarıkamış destanından 
iki kıt’a:

Canlar figan eder koyma yasında 
Dağlar aciz kaldı firag sesinde 
Nehameler herap oldu pasında 
Kars’ı gören ne verana yetişsin
Tozanh’da kalabalık tutuştu 
Ahlı selim köye velvele düşsün 
Göçün önü Olukluya yetişsin 
Şimdi görün ne tayına yetişsin.

Kars’ın yetiştirdiği son devir âşıklarından bazıla-
rının doğum yerleri, tarihleri ve mahlâsları şöyle-
dir: Âşık Cemal Hoca, (Kağızmanlı, 1882-1959, 
Âşık Hasreti (1929-1950, Sudi Değer), Âşık İl-
hami, ( Arpaçaylı, 1934-1987), Âşık Mihmanî 
(1935-  Muhiddin Cuya), Âşık Rüstem Alyan-
soğlu, (Selimli, 1939-1984), Âşık Nuri Çıraği, 
(Sarıkamışlı, 1949- ), Murat Çobanoğlu (1940 
– 2005), Şeref Taşlıova (1938-Taşlıova), Mevlüt 
İhsani (1928-İhsani), Sefer Taşkıran (1942-Fi-
gani), İsmail Cengiz (1928-Azeri), İhsan Deniz 
(1930-Şahbazoğlu).  Ayrıca Arif Tellioğlu, Orhan 

Karadağoğlu, Maksut Feryadi, Emrah Naroğlu, 
Ali Rıza Ezgi, Mürsel Sinan, Önder Erdağı ve 
Günay Yıldız sayılabilir.

Son dönemde, Kars’ın ismi en çok duyulmuş 
aşığı Murat Çobanoğlu idi. 1967’de Konya 
Âşıklar Bayramında “Kiziroğlu” koçaklama-
sıyla birinci olmuş, böylece bütün Türkiye’de 
tanınmıştı. Kars’ın ünlü âşıklarından Gülistan 
Çobanoğlu’nun oğlu olan Murat babasının yanın-
da yetişmiş, son yıllarını Ankara’da geçirmiştir.

Bir fendile geldi geçti
Kiziroğlu Mustafa Bey
Hışmı dağı deldi geçti
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir beyin oğlu zor beyin oğlu.
Vay ben ona eş olaydım
Anadan onbeş olaydım
Keşke ondan kardeş olaydım
Kiziroğlu Mustafa bey
Bir beyin oğlu zor beyin oğlu
Bir atı var ala paça 
Mecel vermez kırat kaça
Az kaldı ortamdan biçe
Kiziroğlu Mustafa bey
Bir beyin oğlu zor beyin oğlu

Hay edende haya teper 
Huy edende huya teper
Köroğlu’ nu Suya teper
Kiziroğlu Mustafa bey
Bir beyin oğlu zor beyin oğlu
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Gűney Ural arkiolojisi için Başkurt ortaçağ kent-
leri sorunu yenidir, ama karmaşıklığı, çözme yol-
ları ile Kuzey Avrasya’nın eski ve ortaçağ kent-
lerinin yeri ve rolü hakkındaki küresel bir sorun 
ayrılmaz bir parçasıdır. Konuya tarihsel bir bakış 
araştırmacı düşüncesini ilk net olarak Moskova 
Devlet Űniversitesinin ünlü tarihçi profesörű L.R. 
Kızlasov’un “Orta ve Kuzey Asya’nın kentsel 
uygarlığı” (Moskova, 2006) kitabına gőtűrmekte. 
Yazar kitapta bu geniş bir bölgenin halk tarihında 
şehirlerin rolű hakkında modern anlayışı incele-
meye ve değerlendirmeye ciddi önem veriyor. Bu 
konuyu araştırmaya tüm hayatını vermiş ve Dün-
yada, Rus biliminde de XVI asır Moskova Dev-

letine girene kadar Kűzey Asya halklarına ilkel 
avcılık, balıkçılık ve çiftlik hayvanları ile arkaik 
bir yaşam şekli karakterize edilmiş. Bu kavrama 
gore bőyle bir halkın kentsel uygarlığı olan dev-
leti olamazdı 

Bőyle bir geri ekonomili ve sosyal hayatlı halklar 
arasına Dűnya edebiyatinde atalarının göçebe ya-
şam tarzı hakkında görüş olan başkurtlar da girmiş. 
Bu bildirim XIII asır ortasında Batı Avrupa’dan 
Orta Asya’ya seyahat eden G. Rubruk’un günlük-
lerinne geliyor. Onun yolu Aşağı Volga bozkırla-
rı üzerinden geçmiş, Başkurtlar ile konuşmamış, 
ama diğer insanların ağzından duyduğu şu bilgi-
leri bıraktı: paskatirlar (Başkurtlar) – “hiçbir şe-
hiri olmayan çobanlar”. Avrupalının sadece değer 
insanların ağzından duyduğu bilgiler temelindeki 
fikri olmasına rağmen, ortaçağ Başkurt yaşamı, 
sosyal ve siyasal yaşamı hakkında bu açıklama, 
edebiyate sıkıca girmiş ve bir çalışmadan başka-
sına dolaşıyor. 

Çoban- Başkurtlar hakkındaki sonuçlar IX-X asır 
Arap ve Avrupalı yazarların yazılarında Başkurt 
ülkelerindeki şehirler, onların arasındaki yol me-
safeleri ve değer coğrafi oryantasyon hakkında 
kesin bilgiler olduğu zaman ortaya çıkmış ve  Ka-
bul

* metinde orta çağ şehirleri modern şehirlerin-
den farklı oldugu ve anlam farklığı olduğu için 
kale kelimesini de kullandık.
 edilmiş. Bu kaynakların orijinali bize ulaşmadı-
ğını söylemeliyiz, ancak onlar sistematize edildi, 
yeni veri ile desteklendi, XII asırın űnlű Arap 
coğrafyacı al-ĺdrisi haritaları da dahil. Yakın geç-
mişte modern okuyucu bu değerli eseri Jobert’in 
Fransızca çevirisi yardımıyla tanıdı; 2006 y. o 
tam yorumu ile, Ǐ.G. Konovalova yazarlık altında 
yayınlandı.

IX-XII asır Başkurtların sosyo-ekonomik, kültü-
rel ve siyasi yaşam üzerindeki tüm kaynaklardan 
el-Idrisi’nin denilen yazısı en kapsamlı çalışma 

Majitov NİYAZ

olarak sayılabilir. Mesela, orada Namcan kenti-
nin binden fazla kişisinin kent yakınlarında bu-
lunan bakır cevherlerinde çalışması, erimiş ba-
kırı Harzemşah ve Çaç şehirlerine gőtűrmeleri 
sőyleniliyor. Bu mesaj Başkurtlar ve Orta Asya 
halkları arasında, o zaman kervan ticaretinin ol-
masını gösteriyor, onun güvenliği devlet düzeyin-
de sağlananmıştır. Bu kentin halkı hakkında Ha-
zarlara kadar “sallara tilki, kunduz derileri yükli-
yorlar ve Volga’dan  aşağı yűzműşler” ve onları 
rekabetçi fiyatlarla satıyorlar diyerek yazılmış. 
Nadzhman kenti gelişen bir kent olarak karakteri-
ze ediliyor; kendi hanı var ve hanı gücü babadan 
oğula geçer. Ǐ.G. Konovalova Namcan şehrin se-
bepsiz zengin bakır madenlerli Ural nehrinin ba-
şında olmasını lokalize etmiyor.

Sık sık tüccarlar ve gezginlerr gelen Gürhan şehri 
hakkında daha ilginç bilgiler var. onun da kendi 
hanı olmuş, Ona mevcut çok sayıda askeri, teçhi-
zat ve silah, bir sürü kaleleri, geniş ekili arazileri 
vardı. Bu ülkede el sanatları ve öğelerden günlük 
ihtiyaçlar için gerekli olan şeyleri daha eyerler ve 
silahlar - böyle mükemmel ve harika şeyleri Türk-
lerin başka herhangi bir ülkesinde yapmamışlar. 

Kaynaklar Karukiya şehri “ahşap binalarlı ve 
keçe çadırdan yapılmış güzel şehir diyerek anlatı-
yor. Genellikle topraklarına kadar on altı geçişleri 
olan Bulgarlar saldırıyor ve onlar ezelden beri sü-
rekli birbirleriyle savaşıyorlar”.

Kastr ve Mastr şehirleri Başkurt ülkelerinin kena-
rında yerleşmiş olmalı. Bu fikire şu karakterizas-
yon öneriyor: “onların boyutları büyük değil ve 
tüccarlar nadiren ziyaret ediyorlar” 

Bize şunu vurgulamamız uygun olur: Güney 
Ural’ın (VIII-X asır) erken ortaçağ mezar höyük-
leri zengin malzemeleri Güney Ural kabilelerin 
ekonomik yakın ve güney komşuları ile ticari 
ilişkilerinin varlığı hakkında yazılı kaynaklarda 
verilen bilgilerin güvenilirliğini göstermek için 
hizmet edebilir. Onlarda çok ithal takı şeyler, on-

Başkurtların Orta Asır
Şehirleri
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lar sayısında Sasani gümüş tabağı ve Harzemşah 
ipeği var. Bazı mezarlarda (mesela X asır Yamaşi 
Tausk höyüğű ) bu ipeğin dört çeşitinin bulunma-
sı söylenilmeli. 

“Başkurtların şehri olamayan” önyargılı fikir yıl-
lardır hedeflenen ortaçağ kentlerini aramaya ve 
őğrenmeye engel oldu. Ancak XX asırın 50-60 
yy keşif alan çalışma işleri Güney Ural’da Orta-
çağın güçlü kültürel ve savunma sistemi gelişmiş 
yüzlerce kaleler olduğunu ortaya çıkardı. Olgu-
sal malzeme bazı arkeologların fikrince onların 
büyük şehirler sıralaması olabileceği sonucuna 
getirdi. Bu kalelerin kent kültür merkezi olarak 
işlevsel amacını kendiismi belirtmesi ilginç: Ye-
rel Başkurt nüfusűne kala-taw (şehir-dağ) veya 
han-kala (han şehri) olarak bilinir. Bu varsayım 
birincil araştırma sırasında ortaya çıkan Ufa-II 
kalesi malzemeleri üzerinde parlak onay aldı. O 

1956 yılında açıldı, Ufa şehrinin merkezinde bu-
lunuyor ve son altı yıl  yoğun araştırılıyor. Anıtın 
bilimsel çalışmasını başlatma imkanı kentin gü-
ney bölgesini rekonstre etme, harap konut ve eski 
binaları yıkma ve kişileri yeni ilçelerde yerleştir-
me ile ilgili olarak meydana geldi. 
Bizim kazılar kalenin güçlü bir kültürel bazen 4 
metre ve daha fazla ulaşan katmanlarıa sahip ol-
duğunu ortaya koydular. Geniş ve derin hendek 
kalmış ve 11 metre genişliğindeki kale duvarı. 
İzlenim kale duvarının temeli kil ile dolu birkaç 
satır keresteden oluştuğunu meydana gelir. Kale 
duvarı ve diğer şeylerin inşaatında  yaygın ola-
rak ham kil gibi yapı malzemesi kullanılmıştır. 
3-5 cm ile 20 cm ya da fazla kil katmanları ahşap 
döşeme katmanlar, kömür ve diğer malzemeler 
ile karışıyor ve korunmuş in siti  duvarın oluş-
turuyor. Tuğla kerpiç dekullanmışlar. Kalenin 
bazı alanlarında kültürel katmanlar var. Güney 

Ural’da ham kil kullanma ilk defa ortaya çıktığını 
vurgulanmalıyız. Bu, bizce, Güney-Ural bölgesi-
nin orman ve orman-bozkır bölgelerinin nüfusű 
için tipik değildir ve buraya güney bőlgelerdeki 
(Kazakistan, Orta Asya) kabilelerden getirilmiş. 
Belki onlar kentin kuruluşunun başlatanlardır.

Kazıda dikdörtgen ve çadır şekilli konut, bakır ve 
demir eritme fırınları, altından ve diğer malzeme-
lerden takı yapma için büyük kuyumcu izleri or-
taya çıktı. Ortalama genişliği 2metreden 2,5 met-
re olan sokak için ahşap döşeme sansasyon olarak 
Kabul ediliyor. Bu döşemelerin araştırılan toplam 
uzunluğu yaklaşık 20 metre. Onlar bir tek kesişen 
sokaklarda dőşelmişler ve kesinlikle Güney Ural 
Başkurtları ortaçağ medeniyetinin önemli özel-
likleri arasında yer alıyor ve yine ilk kez Ufa-II 
kalesinde belirtilen. Bizim gözlemlerimize göre, 
bu sokak köprülerinin tarihi en geç X yüzyıldır. 

Malzeme zengin ve çeşitli ve Güney Ural böl-
gesi V-XVI asır kabilelerinin maddi kültürűn de 
gősteriyor. Özellikle Ural yeşiminden yapılan 
bıyıklı erkek minyatür heykel figüri kırığını ve 
güney bőlgelerden getirilen çeşitli ürünleri, takı 
ve seramik eşyaları ayırmalıyız. Biz buluntuları 
stratigrafik ve tipolojik bőlme gelecekte kalelerin 
apaçık kronolojik aşamalarını meydana getire-
ceğine inanıyoruz. Arkeolog için sikkeler bulma 
(M.Ö. V, XIV asır) tam belli tarihli VII, VIII, IX-X 
daha sonraki asırların eşyaları önemli kriterlerdir. 
Başkurdistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi 
arkeolojik kazı çalışmaları sonuçlarını objektif 
araştırmak ve değerlendirmek için Rus Bilimler 
Akademisi Arkeoloji Enstitüsünden ve, Tataris-
tan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Tarih Ensti-
tüsünden yüksek nitelikli uzmanlarından o,luşan 
bir komisyon göndermelerini istedi. Rusya’nın 
önde gelen 4 bilim adamından oluşan komite dik-
katle kazı malzemelerini őğrenerek Ufa-II kale-
sinin orijinal anıtsal mimarli önemli bir ticaret, 
ekonomik ve kültürel merkez olduğunu belirledi. 
Burada yukarıda belirtilen Uzman Konsey’in çö-
zünürlükten alıntı getirmek artık olmaz: “ Ufa-II 

kalesi eşsiz bir arkeolojik anıttır, onun değerini 
şüphesiz bir hendek ardında bulunan mezarlık ile 
bağlantsı arttırmakta. Kalenin dairesel katmanı 4 
m, bu Doğu Avrupa’daki diğer benzeri kalelerde-
nonu  ayırıyor. Devamlı yaşamın sürekliği burada 
ortaçağ dönemi boyunca (MŐ I-II bin )oluşmuş 
sayısız kültürel yataklarının oluşum sırası ile bel-
geleniyor. Kültür tabakasının iyi gőrűnmesi uzun 
tarihli bu kentin tüm aşamalarını takip ettirebili-
yor. Anıtın kesintisiz stratigrafisi kronolojik kro-
nolojik aşamalarının kesin seçim için nadir bir 
fırsat yaratır, yerleşim planlaması ve savunma 
sisteminin rekonstrüksiyonunu sağlar… Böylece, 
Danışma Kurulu üyeleri M.Ö. IV-XV/XVI asırla-
ra ait Ufa-II kalesinin yüksek bilimsel ve kültü-
rel önemini şüphesiz kabul ediyor. Ufa-II kalesi 
yüzyıllardır büyük kale, idari, ticari, el sanatları 
merkezi olan, Ural-Volga bölgesi tarihinin en 
önemli noktalarından biridir. Bu yerde, kültür ta-
bakasının korunması ve gücű ve organik madde-
ler ve bulgular sayesinde Ortaçağın yerel tarihsel 
őzellikleri yansıtılıyor”. Belgenin doğruluğunu 
resmen Rusya Ǐlimler Akademisi Arkeoloji Ens-
titüsü Müdürü N.A Makarov Başkurdistan Cum-
huriyeti Hükümeti ve Başkurdistan Cumhuriyeti 
Bilimler Akademisine yazan mektubu ile de teyit 
etti.

Ufa-II kalesinin sosyo-kültürel belirlenmesi açı-
sından aşağıdaki gerçekler ilginçtir: onun çevre-
siçinde benzeri daha 6 kale, 10’dan fazla köy ve 
höyüklerden oluşan büyük bir nekropol var. Ama 
Ufa-II antik kenti - en büyük ve merkezi anıttır. 
Birlikte tek bir yerleşimci şehir kurdular. O ilk 
kez XIV – XV asır başı Arap yazarı İbni Haldun 
belirten Bashkerti (Başkort) şehri ile özdeş. XIV- 
XVI asır Batı Avrupa haritacıları onu Ufa nehrine 
yakın yerelleştirilmesine, yani modern Ufa şehiri 
yerinde yerelleşmesini anlatıyorlar. XVI-XVIII 
asır Rus ve Başkurt kaynaklarda Ǐmen-kala(Meşe 
şehir) isimli bu şehir Başkurt hanları  ve Nogay 
valilerinin şehri olarak belirtiliyor.

Bu şehir VI-VII asırda da Başkurt taşımış bu fik-
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ra VII yüzyıl Çinli yazarı mesajı Güney Ural boz-
kırlarında ba-şu ki-li kabileleri yaşadığı hakkında 
mesajı ve bu etnonim modern Çinli uzmanlara 
göre Başkurt kelimesinin Çince versiyonu. Gü-
ney Ural’ın bu grup  Başkurtları yerel kabileler 
(Bahmutinlar, turbaslinlar, bakallar, selençaşevlar 
v.s.) ile aktif iletişime girebilmiş ve kendi devlet-
lerini oluşturmuşlar demeye türlü sebep var. Mo-
dern Ufa kenti toprağında erken Başkurt devletini 
kültürel-politik, ticaret ve el sanati merkezi (baş-
kent) Ufa-II kalesi olduğunu tahmin edebiliriz. 
Bu genç Başkurt Devlet Birinci ve İkinci Türk 
hanlığı, devletler, Hazarlar, Oğuz, Kimaks, Vol-
ga Bulgarları ve diğerleri gibi güçlü komşularla 
yakın ortamda yaşamışlar. Şu gerçeği çekti. Bu 
karmaşık politik-askeri ve sosyo-ekonomik or-
tamda Başkurtlar IX-X yüzyıllara kadar GüneyU-
ral bölgesinde yakın ve uzak komşulara Başkurt 
anlamını (Başkurt halkı) ve Başkurt ülkesini yaya 

ri ispatlayan argümanlar var. Birçok IX-X asır 
Arap yazarları yazılarında Bütün Güney Ural bir 
Başkurt ülkesi olarak tanımlana ana nüfusu Baş-
kurtla). Böyle önemli bir genel tarihsel kavram-
lar yüzyıllar boyunca  oluşuyor ve onaylanıyor. 
Bu nedenle bize gőre sürecin başlangıç aşaması 
kesinlikle V-VII  yüzyıllara geliyor. Başkenti 
Başkeridir. önde etno-politik güç Orta Asya gü-
neyinden gelen Başkurt kabileleri taşınmış ola-
bilir. Bozkır Avrasya Türk halkları için büyükşe-
hirleri önde gelen etniğin adıyla adamayı kabul 
edilmiş (mesela Suvar, Bulgar, Bilyar şehirleri)
ve Başkurtlar da bu geleneği takip etmiş olabi-
lirler. Tabii ki bu konuyu yeni kaynaklar ile daha 
fazla  incelemek gerekmektedir. Burada sadece 
Ahmet Zeki Velidi Togan Başkurt halkının olu-
şumunda OrtaAsya’nın güney bölgelerinden göç 
eden Başkurt kabileleri bir rol oynayabileceğine 
emin olduğunu sőyleyebiliriz . Ufa-II hakkında-
ki informasyonlar sanki fikrini desteklemek için 

yeni malzemedir. Zamanında Ahmet Zeki Velidi 
Togan’ın bu görüşün kuvvetle akademik R.G. Ku-
zeyev – Güney Ural’da eski Başkurt etniği orijinal 
kavramı yazarı tarafından desteklenmiştir. Ona 
gőre bu süreçte merkezi bir olay Orta Asya güney 
bölgelerinden Başkurt boylarının(badcgardlar - 
badcgurdlar) gőç etmesi ve Ural Dağları’nın her 
iki yamaçlarında yerleşmesidir .

Bugüne kadar bu görüşü destekleyecek hiçbir 
kesin arkeolojik kanıt olmadı bu nedenle, yazar 
bu mesajını yorumlamamış. Şimdi sıvı kildan 
yapılan kültürel katmanlarlı Ufa-II kalesi güney 
bozkırlardan (Kazakistan, Orta Asya, Ǐran) gelen 
göçmenler tarafından kurulduğu billi olunca, bu 
yabancılarda Başkurt (Seçenekleri: badcgardlar, 
badcgurdlar) kabilelerini görmek için her tür-
lü sebep var. Onların buraya geliş zamanı belli 
değildir ama aşağıda getirilen belge bu olay VII 
yüzyıla kadar olduğunu gösterir. Bu tür kaynakla-

ve benimseyebilmiş. Sonuç gösteriyor: Başkurt-
lar komşular tehditine karşı özerkliği koruya ve 
ve siyasi ve bölgesel, sosyo-ekonomik ve kültürel 
gelişme nispeten de yüksek bir seviyede sağlaya, 
hem de tüm nüfusun konsolidasyonunu başara-
bilmiş. Bu süreçte muhtemelen faktörler görevini 
Güney Ural toprağının her zaman kabileler göç 
eden bozkırlarından uzaklığı yaptı ve doğa ve ik-
limin uygun olmasıdır. 

Fotoğraflar: Sami Türkay
Özgün Bir Asya Festivalinden 
Sabantuy Bayramı
İzlenimşeri

Kaynak:http://www.fotoritim.com/yazi/
sami-turkay--ozgun-bir-asya-festivalinden-
sabantuy-bayrami-izlenimler
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ni ise, gelenek ve görenekleri çok zengin olan 
Türkmen halkının kökü binlerce yıl öncesine 
giden eşsiz milli kültürü üzerine inşa etmektedir.

Kardeş Türk halkları arasındaki kültürel bağ-
ların ve temasların güçlendirilmesi için bütün 
girişimleri destekleyen Türkmenistan Cum-
hurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhammedov 5 
Aralık 2011 tarihinde TURKSOY Genel Sek-
reteri Dusen Kaseinov’u kabul etmiştir. Son 
derece samimi bir atmosferde geçen görüşme 
TÜRKSOY açısından tarihi bir adım olmuş-
tur. Önümüzdeki dönemde TÜRKSOY’un 
Türkmenistan’daki etkinliklerinin daha da sık-
laşacağı anlaşılmaktadır. Zira, Kültürel ilişki-
lerin geliştirilmesinin Türkmenistan’ın devlet 
politikasının önceliklerinden biri olduğunu 
vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanı, ortak dili, 
tarihi, kültürü ve manevi değerleri paylaşan 
kardeş halkların kültür ve sanat temsilcilerini 
ağılamaktan her zaman mutluluk duyacaklarını 
ifade etmişlerdir. 

Sayın Cumhurbaşkanı’nın altını çizdiği bir di-
ğer husus da; Türk dili konuşan ülkelerin kültür 
ve sanat temsilcilerinin katılacağı ortak faali-
yetlerin (müzik ve tiyatro festivalleri, sanatçı-
ların ortak konser vermesi, el sanatları ve güzel 
sanatlar sergileri, yarışmalar, anma toplantıları, 
yayınlar vb.) süreklilik temelinde düzenlen-
mesinin gerektiğidir. Sayın Berdimuhamme-

dov, bu çerçevede Türk halklarının yüzyıllık 
kardeşlik ve dostluk bağları temelinde kuru-
lan ve yıllar içinde büyük başarılar sağlayan 
TÜRKSOY’un süreklilik temelinde kültürel iş-
birliği için önemli bir platform olduğunu ifade 
etmiştir.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov 
ise, ortak kültürel değerlerinin öğrenilmesi, ko-
runması, aktarılması ve dünya çapında tanıtıl-
ması amacı doğrultusunda gerçekleştirilen faa-
liyetlerden bahsetmiş, 2010 yılında İstanbul’da 
düzenlenen Türk Dili Konuşan Devlet Başkan-
ları Zirvesinde alınan karar gereği 21-22 Nisan 
2011 tarihlerinde Aşkabat’ta düzenlenen “Ulus-
lararası Türk Dünyası Kültürel Miras Festivali 
ve Konferansı”na himayelerinden dolayı Sayın 
Cumhurbaşkanına teşekkürlerini sunmuştur. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri, Sayın 
Cumhurbaşkanı’na 2011 yılında Türkiye’de 
ve ABD’de düzenlenen Nevruz etkinliklerin-
de Türkmen sanatçıların performanslarından 
oluşan bir fotoğraf katalogu ve TÜRKSOY’un 
yayınları arasında çıkan Mahdumkulu:Seçilmiş 
Eserler Kitabını hediye etmiştir. 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı ve TÜRKSOY 
Genel Sekreteri, Türk halkları için birleştirici 
rol oynayan ve dünya kültür arenasında ortak 
Türk kültürünün tanıtımı için yakın işbirliği 

Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı 
Berdimuhammedov 
Türksoy Genel 
Sekreterini Kabul Etti

BAĞIMSIZ VE BİTARAF 
TÜRKMENİSTAN’IN ALTIN 
ASRINDAKİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

Türkmenistan’ın altın asrı 30 Ağustos 1991 yı-
lında kazanılan bağımsızlıkla birlikte başlamış-
tır. Yirmi yıllık bağımsızlık döneminde önce 
Saparmurad Niyazov’un ardından Gurbangulu 
Berdimuhammedov’un yürüttüğü akılcı politi-
kalar sayesinde Türkmenistan sürekli kalkınan 
ve refah seviyesi artan bir ülkedir. Türkmen 
halkının devlet başkanlarına olan sevgisi ve 
saygısının kaynağını ise, kalbi vatanı ve milleti 
için atan Türkmenbaşı’nın her yönüyle örnek 
kişiliğidir. Bu büyük lider ülkesinin geleceği-

Doç. Dr. Fırat PURTAŞ

TÜRKSOY
Türkmenistan’da

Düysen Kaseinov Gurbangulı Berdımuhamedov
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devam edeceğinde mutabık kalarak ayrılmış-
lardır.       

Kaseinov, Türkmenistan’a yapmış olduğu zi-
yaret çerçevesinde ayrıca Türkmenistan Kül-
tür Bakanı Gulmurad Muradov ile Kültür 
Bakanlığı’nda bir çalışma toplantısı gerçek-
leştirmiştir. TÜRKSOY’un 2012 yılında ger-
çekleştireceği faaliyetler hakkında görüşen 
heyetler TÜRKSOY ile Türkmenistan Kültür 
Bakanlığı arasındaki işletişimin hızlandırılma-
sı gerektiğinin altını çizmişlerdir. Kaseinov, 
Türkmenistan Kültür Bakanlığı’nın 2012 As-
tana Türk Kültürü Başkenti etkinliklerine aktif 
katılımını talep etmiş, Bakanlık tarafından ha-
zırlıkları sürdürülen Tiyatro festivali hakkında 
bilgi almıştır.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Türk-
menistan’daki temasları kapsamında Türk-

men Radyo ve Televizyon Kurumu’nu da 
ziyaret etmiştir. Türkmen Radyo Televizyon 
Kurumu’nun yeni açılan sekiz köşeli yıldız 
formundaki binasında yapılan toplantıda kitle 
iletişim araçlarının kültürün aktarılmasında oy-
nadığı rol üzerinde durulmuştur. 

Kaseinov, Türkmenistan ziyareti çerçevesinde 
Türkmenistan Devlet Konservatuarı’nda aka-
demik kadro ile bir araya gelerek görüş alış ve-
rişinde bulunmuştur. 

20 yıllık bağımsızlık döneminde milli kültü-
rün canlandırılması yönünde büyük ilerlemeler 
sağlayan Türkmenistan’da 2012’de uluslarara-
sı tiyatro festivali düzenlenmesi planlanmakta-
dır. TURKSOY dergisinin hazırlanmakta olan 
Türkmenistan özel sayısında 20 yıllık bağım-
sızlık döneminde Türkmenistan’ın kültür ala-
nında sağladığı atılımlar anlatılacaktır.  

Sahip olduğu zengin kültürel mirasıyla, canlı 
bir şekilde koruduğu gelenekleriyle, dünya ça-
pında sanatçıları ile son derece büyük bir po-
tansiyele sahip olan Türkmenistan, Türk halk-
larının kültürel entegrasyonu sürecinde öncü 
bir rol oynayacaktır.

Misafirperverlik ve büyüklere saygı Türk kül-
türünün en belirgin karakterleridir.

Türkmenistan’da çarşıdan pazara, evden oku-
la günlük yaşantının her alanında, gençlerden 
yaşlılara, zengininden fakirine toplumun her 
kesiminde canlı bir şekilde yaşanan gelenek 
ve görenekler insanda hayranlık uyandırmak-
tadır. Beyaz mermerden inşa edilmiş modern 
mimarisi, geniş parkları ve anıtlarıyla başkent 
Aşgabat; Türk İslam medeniyetinin kadim şe-
hirlerinden olan ve adeta bir açık hava müze-
si niteliğindeki Merv (Mari), Hazar kıyısında 
kurulmuş turizm merkezi Avaza ile Türkme-
nistan, mutlaka görülmesi gereken ve pek çok 
açıdan örnek alınması gereken bir Türk cum-
huriyetidir. 
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Ethem GÜNEN Eylül ayı, pek o kadar soğuk olmaz. Ağaçlar sara-
rıp, yapraklarını savursa, hava serinleyip, rüzgâr 
hırçınlaşsa da, sonbaharın kendine has güzellikle-
ri bir hoş eder insanı. Üç Eylül’de bütün arkadaş-
lar İstanbul Sirkeci Garı’nda buluşacaktık. Ha-
san Bey Trabzon’dan, Halis Konya’dan, Ekrem 
Gümüşhane’den gelecekti. Ben ise Ankara’dan 
katılacaktım onlara.

O sabah, ailem ve komşuların gözyaşları arasında 
yola çıktım. Sonradan öğrendiğime göre, taksi so-
kağın köşesini döner dönmez, kızım, üzüntüsün-
den düşüp bayılmış.

İstanbul’a ilk defa gidiyordum. Bolu dağında ha-

3 Eylül 1989’da Eğitim 
Görevlisi Olarak Altıyıl 
Kalacağım Almanya 
Gezisi Hatırasıdır.

fif sis ve yağmur vardı. İstanbul, ulu camileri ve 
büyülü boğaz manzarası ile muhteşemdi. 
  
Fatih Sultan Mehmet, Asya’nın ve Avrupa’nın bu 
altın kolyesine, bu kadar şehidi boşuna verme-
miş. İki Cihan Serveri, bu fethi boşuna müjde-
lememişti. Şairlerse, bu aziz şehre âşık olmakta 
yerden göğe kadar haklıymışlar. 

Boğaz Köprüsü’nden Avrupa yakasına geçişte, 
gördüklerimi ifade etmekte kelimeler bulamıyo-
rum. Taşlar yerine oturmayabilir, beni affedin.

Otobüsten Beşiktaş’ta indim. Taksi ile Sirkeci’ye 
gitmek için üzerinden geçtiğimiz köprü bir za-
manlar Leventlerin gemileri karadan çekerek in-
dirdikleri Haliç Köprüsüymüş.

Sirkeci Garı düşündüğüm kadar büyük değildi. 
Yolcu salonunda arkadaşları göremedim. Sağa 
sola bakınırken Hasan Bey karşıdan göründü. 

Kucaklaşıp selamlaştıktan sonra, diğerlerini bek-
lemeye başladık. 

Biz yolculuğumuzun nasıl geçeceğini konuşur-
ken, arkadaşlar da geldiler. Hep beraber yolda 
yiyeceklerimizi, eşlerimizin koyduğu yollukları 
gözden geçirdikten sonra alacaklarımızın listesini 
yaptık.

Görevlilerin söylediğine göre biz bu yolu, İstan-
bul Ekspres adlı trenle Bulgaristan, Yugoslavya 
ve Avusturya üzerinden, Almanya’nın Münih 
şehrine üç gün, üç gecede varacakmışız. Doğru-
su korkuyor muyduk? Yoksa Avrupa’ya gidecek 
olmanın verdiği şaşkınlıkla bu yolculuğu tanım-
layamıyor muyduk, belli değildi.

Yolculuk süresince, nelerle karşılaşacağımız ko-
nusunda, hiçbirimiz fikir ileri süremedik. Bütün 
bu karma karışık duygular içerisinde, bir görevli-
ye İstanbul Ekspres’in nereden, saat kaçta hareket 

İstanbul Expresi
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edeceğini sorduk. Görevli, “Trenin birinci peron-
dan saat on altıda hareket edeceğini, rötar olursa 
anons edileceğini” söyledi.

Arkadaşlar eşyalarımızın başında beklerken Ha-
san Bey’le, ekmek, kızarmış tavuk ve tatlı almaya 
gittik. Herkes bu arada eksik bir şeylerinin olup 
olmadığını kontrol ediyordu.

Tren perona yaklaştığında, elimizdeki biletleri gö-
revliye göstererek hangi vagona binmemiz gerek-
tiğini sorduk. Görevli Türk vagonunda yolculuk 
yapacağımızı ve vagonda görevli kondüktörün 
bize Almanya’ya kadar yardımcı olacağını söyle-
di. Trende her ülkenin ikişer vagonu ve başında 
kendi görevlilerinin olduğunu o zaman öğrendik.

Trene binip yerleşmeye başladık. Benim vali-
zim oldukça büyük ve ağırdı. Üç arkadaş, valizi 
zorlukla tavandaki yerine yerleştirdikten sonra 

Halis Bey “Ağabey, maşallah bu valizi indirip, 
kaldırmak çok zor.” dedi. Tren, acı acı düdük ça-
larak gardan ayrıldı. Bu ses, bende hep hüznü ve 
gurbeti çağrıştırır. Bir müddet sonra İstanbul’un 
o görkemli siluetini geride bırakarak yol almaya 
başladık.

Biz bu arada uzun yolculuğumuza göre kompar-
tımanımızı düzenlemeye başladık. Kondüktör 
Kırklarelili bir gençti. Biz görevlinin demlediği 
çaylarımızı yudumlarken tren Çerkezköy’e ulaş-
mıştı.

Güneş sanki bizi yalnız bırakmak istemiyor, bir 
türlü batmıyordu. Tekerleklerin rayların üzerinde 
ki o bitmeyen senfonisiyle Hasan sazı eline alınca 
hepimize bir gariplik çöktü. Türküler uzun hava-
lara, ağıtlar ah vahlara karıştı. Hakkımızda hayır-
lısı binmiştik bir alamete, gidiyorduk kıyamete.
 

Gün batımında, Sinan bilgeliğiyle bezenmiş kub-
be ve minareleriyle Selimiye Camii, serhat şeh-
rimiz Edirne’nin ortasında; “En kasvetli anımda 
bile, ben sana yeterim.” edasıyla yükseliyordu. 
Ecdadın, Avrupa kapılarındaki ihtişam ve guru-
ruydu.

Nihayet, Avrupa’ya açılan sınır kapısı, 
Kapıkule’deydik. Son sıcak yemeklerimizi bu-
rada yiyerek, gümrük ve pasaport işlemlerimizi 
tamamladık. 

Hasan Bey, tavuk paketlerimizi bozulmamaları 
için kompartımanın camından dışarı sarkıtmıştı. 
Onları içeri aldık. Her gümrük kontrolünde, ta-
vuklar bitene kadar bunu tekrarlayacaktık.

Bulgaristan gümrüğüne girerken bir hoş olduk. 
Bu cennet vatanı hepimiz ilk defa terk ediyorduk. 
Ailelerimiz ve arkadaşlarımız artık geride kal-
mıştı. Herkes gözyaşlarını birbirinden saklamaya 
çalışıyor ama muvaffak olamıyordu.

Bulgaristan gümrük görevlileri Türkçe biliyorlar-
dı. Aslında şaşırmamamız gerekiyordu ama şaşır-
mıştık. Bunca yıllık komşuyduk, Bulgaristan’da 
binlerce Türk yaşıyordu. Vagonlar arasında şöy-

le bir gezintiye çıktığımızda trende her milletten 
yolcular olduğunu anladık. 

Vagon görevlisinin, Bulgaristan da çok hırsızlık 
olduğunu, dikkatli olmamız gerektiğini söyledi-
ğinde o zamana kadar hiç aklımıza getirmediği-
miz korku ile ilk defa buluştuk.

Yugoslavya gümrüğüne girdiğimizde tan yeri 
ağarmıştı. Havanın soğukluğundan oldukça yük-
sek bir yerde olduğumuz anlaşılıyordu. Trenin 
çevresinde askerler dolaşıyor ve eğilip ellerinde-
ki fenerlerle vagonların altını kontrol ediyorlar-
dı. Tedirgin olmuştuk. Görevli arkadaş valizlerin 
kontrol edilebileceğini söylediğinde. Halis Bey, 
yüzüme “Yapma ağabey.” dercesine bakıyordu. 
Hazırlıklı olmalıydık. Önce benim valizi, sonra 
diğerlerini hazır ettik. Düşündüğümüz gibi olma-
dı. Fazla önemsemeden pasaportlarımızı damga-
layarak verdiler.Halis’in sırtını sıvazlayarak san-
dığı tekrar yerine kaldırdık. Halis, valizime artık 
sandık demeye başlamıştı.

Niş üzerinden, birkaç saat sonra Belgrad’a gire-
ceğimizi söyleyen kondüktör çaylarımızı yenile-
mişti. Biz de peynir, zeytin, börek ve çöreklerle 
harika bir kahvaltı sofrası hazırlamıştık.

Bu arada, sohbetlerle birlikte kompartımanlar 
arası küçük arkadaşlıklar başlamıştı. Saatler sü-
ren bir yolculuktan sonra bir tünele girdik tünel 
oldukça uzundu ve canımız sıkılmıştı. Tünelin 
bitimiyle birlikte, devasa binaları ile Belgrad kar-
şımızdaydı. Dört tarafı dağlarla çevrili bu şehir 
Orta Avrupa’nın Paris’iymiş. 

Tren büyük bir köprü üzerinden yavaş yavaş şeh-
rin iç kısımlarına ilerlerken görevli arkadaşımı-
zın, üzerinde bulunduğumuz nehrin Tuna’yı bes-
leyen Sava Nehri olduğunu söylemesi ile birlikte 
gözyaşlarımızı tutamayarak, koro halinde; “Tuna 
nehri akmam diyor etrafımı yıkmam diyor” tür-
küsünün nağmeleri ile vagonu inlettik.

Evet, türkü ve hikayeleri ile büyüdüğümüz 
Tuna’nın kolu, ayaklarımızın altındaydı ve göz-
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yaşlarımız damla damla  bağrına dökülüyordu.

Tren Belgrad Garı’ndan çok yolcu aldı. Bunlar 
özellikle, Almanya da işçi olarak bulunan Koso-
valı ve Bosnalı Türkler ile Boşnaklar ve Arnavut-
larmış. Tabii ki Sırplar da çoğunluktaydı. Sırplar, 
bizim için komünistti. Onlara temkinli bakıyor-
duk. Onlarında bize bakışları ve tren koridorla-
rındaki dolaşmaları farklıydı. Zaten kaba insanlar 
oldukları konuşmaları ve hareketlerinden belliydi.

Belgrad’ı yine bir tünelden terk ederek, Zagreb’e 
kadar sürecek, Belgrad Ovası’ndaki yolculuğu-
muza başladık. Trenden görebildiğimiz kadarıyla, 
ova göz alabildiğine düz ve tarlalardaki mısırlar 
adam boyuydu. Bir an Osmanlının bu verimli top-
rakları nasıl terk ettiğini   düşündük. Hayıflanma-
mak elde değildi. Bu yolculuk altı yedi saat kadar 
sürdü. 
Bu tren yolculuğu ile  ecdadımızın  İpekyolu 
güzergahında  üstlendiği tarihi misyonunun ne 

büyük bir  öneme sahip olduğunu düşünürken   
İpekyolu’nun   doğudan batıya ve batıdan doğuya   
orduların , dinlerin  ve ticaretin   yolu  değil aynı 
zamanda  kıtalar arasında ki kültür alışverişine de 
imkan sağlayan bir güzergah olduğunu anlamış-
tım.

Zagreb’de kar serpiştiriyordu. Bizim ise 
Almanya’da nelerle karışılacağımız, nerede ka-
lıp, nasıl bir okulda öğretmenlik yapacağımız 
konularında tartışmaktan çenelerimiz ağrımıştı. 
Bizi en çok tedirgin eden Almanca bilmemek-
ti. Artık yirmi dört saat, iyi ve kötü anlarımızda 
Almanlarla beraber olacaktık. Nasıl anlaşacaktık 
bu insanlarla. Bu durum morallerimizi bozmuştu. 
Bir dil öğrenememiş olmanın faturasını ise çeşitli 
kesimlere kesmekte anlaşamıyorduk.

Villach, karlarla kaplı küçük bir Avusturya sınır 
şehriydi. Üşümeye başlamıştık. Gümrük görev-
lisi, pasaport kontrolünde öğretmen olduğumuzu 

ve Almanya ya gittiğimizi öğrenince, boynunda 
asılı, üzerinde evrakları kontrol ettiği tahta zemin 
üzerine kalınca bir kitabı açarak, tek tek, Herr 
Kirdiş, Herr Tanrıverdi diye soyadlarımızı söy-
leyip pasaportlarımızı mühürleyip iyi yolculuk-
lar diledi. Hepimiz şaşırmıştık. Bu nasıl bir işti. 
Almanlar, Avusturya sınır kapısına isimlerimizi 
göndererek, rahat geçişimizi sağlıyorlardı.

Yolculuk oldukça ilginçleşiyordu. Bundan sonra 
daha nelerle karşılaşacağımızı tahmin edemiyor-
duk. Avusturya oldukça dağlık ve sarp bir arazi 
yapısına sahipti. Tren penceresinden, çevredeki 
köyleri çok aşağılarda izliyor, oldukça yüksek 
viyadüklerle bir tepeden, bir başka tepeye ulaşı-
yorduk.

Almanya sınırında sivri tepelerin arasına sıkı-
şıp kalmış Salzburg’da lapa lapa kar yağıyordu. 
Avustur’ya bitmişti. Salzburg, iki ülke arasında 
bir sınır şehriydi.

Artık Almanya’daydık.

Tren, Münih’e doğru hareket ettiğinde  pencere-
den görünen manzara karşısında şaşırıp kalmış-
tık. Yemyeşil ormanların arasında düzenli görü-
nümüyle köyler ve kasabaları izliyorduk. Vagon 
görevlimiz bir müddet sonra Münih’te olacağımı-
zı söyleyince valizlerimizi indirerek hazırlanma-
ya başladık.

Münih tren istasyonu çok büyük ve kalabalıktı. 
Eşyalarımızı trenden indirirken bir bey yanımıza 
yaklaşarak “Hoş geldiniz ben öğretmen Mustafa 
Ceyhan, sizi Augsburg’a  götüreceğim. Ama önce 
konsolosluğa gitmemiz gerek.” dedi. Eşyalarımı-
zı emanete bırakıp.  Bir taksiye binerek konso-
losluğun yolunu tuttuk. Arkadaşımızın almancası 
gayet güzeldi.

Konsolosluk binasında. Eğitim Ataşesi ile tanışıp, 
yanımızda getirdiğimiz evraklarımızı teslim ettik. 
Ataşe Bey, yolculuğumuzun nasıl geçtiğini sorup, 
Ekrem Bey’in dışında hepimizin Augsburg’da gö-
rev yapacağını söyledi. Mustafa Bey’in de orada 

öğretmenlik yaptığını ve bize her zaman yardımcı 
olacağını ekledi.

Ekrem Bey, üzülmüştü. Konsolosluktan ayrılıp, 
tekrar tren istasyonuna geldik. Bir müddet sonra 
Augsburg’a gidecek trendeydik Ama bu tren hiç 
de bizi buraya getiren trene benzemiyordu. Daha 
lüks ve tertemizdi. Augsburg’a indiğimizde va-
lizimin sapı koptu. Valizi Halis’le kucaklayarak 
taksinin bagajına koyduk. Artık uzunca bir süre 
yaşayacağımız şehrin içlerine doğru yol alıyor-
duk.

Mustafa Bey’in hanımı, sıcacık mercimek çorba-
sı ve çeşit çeşit yemeklerle bizi ağırladı. Üç gün 
süren yolcuğun ardından, bu sıcak karşılama ile 
kendimize gelebilmiştik. Arkadaşımız çaydan 
sonra bizi şimdilik kalacağımız Haym denilen 
yere götürdü. Haym tek veya iki kişilik odalarla, 
odaların dışında her şeyin ortak kullanıldığı pan-
siyondu. Herkes uygun odalara yerleşmeye başla-
dı. Bu yerde her milletten insanlar kalıyordu. Ni-
hayet, elin  bu  garip memleketinde, bir başımıza 
idik. 

Yan odaların bazılarından Yunanca, bazılarından 
Bulgarca şarkılar duyuluyordu.

Hasan beyin odasından ise,“Gönül gurbet ele git-
me, ya gelinir,ya gelinmez”  nağmeleri yükselin-
ce, bir sigara yakıp  yatağa uzandım.

Gözlerim  nemliydi, ama  ağlamıyordum.

TREN

Bir umursamazlık vardır üzerinizde
Yolunuzu bekleyenleri unutursunuz
Ayrılık bakışlarını, hasret gözyaşlarını
Sizler emer, sizler kurutursunuz.

Ankara 1997      
Ethem GÜNEN
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Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği-
nin son yıllardaki faaliyetinin takdirle karşılamak 
gerekiyor. İki yıl önce Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da Dünya Mimarlarının ücüncü Kurulta-
yında dünyanın kırk ülkesinden ünlü bilim, sanat 
ve iş dünyasının önde gelen simaları davet olun-
muştu. Ev sahipliği Kazakistan’ın Cumhurbaş-
kanı Sayın Nursultan Nazarbayev yaptı. Türkiye 
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün hima-
yelerinde gerçekleşen Kurultay yılın tarihi olayı 
olarak hafızalarda yer aldı. Türkiye-Kazakistan 
Devlet Başkanları yanı sıra Türk devlet Başkan-
ları adına Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, 
Türkmenistan Devlet Başkan Yardımcıları, Mil-
letvekilleri, edebiyat, sanat alanında tanınmış 

isimler, Dünya Mimarları, ressamları ve iş dün-
yasının tanınmış isimler de Kurultayın şeref mi-
safirleri olarak davet olunmuşlardı.

Bu muhteşem Kurultay sonrasında da Türk Dün-
yası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başka-
nı Dr. İlyas Demirci ve yardımcısı Dr. İbrahim 
Terzioğlu’nun titiz çalışmaları devam etti ve bu 
muhtaşem ikili daha bir çok çeşitli etkinliklere 
imza attılar.

Kars Sempozyumu Tarih Yazdı

Dünya Basını, TRT ve Türkiye Basını yeni bir 
Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e Türk - İslam 
Şehirleri Sempozyumları serisinden Gazi Kars 
Şehrengizi Sempozyumuna icra edildi. 

Sempozyum için yer olarak tarihi Kars İli özel-
likle seçilmiştir. Hem siyasi, hem ekonomik, aynı 
zamanda tarihi yönüyle Kars, kadim tarihi geçmi-
şiyle, kahramanlıklarla dolu zengin tarihi özellik-

leri ile bir mimarlık cenneti sayılır. Kars’ın tarihi 
geçmişini, mimarlık bakımdan kadim geçmişini 
öğrendikten sonra insanı büyülüyor ve şöyle dü-
şünüyorsun:
“Karslılar dâhil, devletimizin ve özellikle gelip 
geçmiş eski Kültür Bakanlarının dikkatsizliği, 
bakımsızlığı ve zaafiyeti sayesinde bu tarih cen-
neti ne yazık ki dünya turistlerine açılamamıştır.  
Burada hiç kimse kendini savunmamalıdır, suçu 
veya başka kurumların üzerine de atmamalıdır. 
Elbette ki eski Kars Valileri de dâhil, Belediye 
Başkanları ve pek çok Kars Milletvekillerinin de 
suçlu payı vardır”. Özellikle, eski Belediye Baş-
kanlarından Naif Alibeyoğlu şahsi istek ve arzu-
ları ufkunda hareket etmiş, kendi hırs ve hayal 
ürünü, özel istekleri dışında Karsın muhteşem 
tarihi özellikleriyle hiç ilgilenmemiştir. Akıllar-
da sorular uyandıran Naif Bey, Başbakan, Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da haklı olarak ucube 
diye adlandırdığı, devleti zarara uğratarak yük-
sek masraflı, anlamsız bir heykel yapımına gay-
ret göstermiştir. Bir Belediye Başkanı olarak Anı 

Prof. Dr. Eflatun NEİMETZADE

Türk-İslam Şehirleri
Gazi Kars Şehrengizi
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ciddi sorunlarıyla tanış oldular. Daha sonra on 
oturumda Dünya mimarlığı, tarihi konular, Türk 
dünyasındaki tarihi hazineler ilmi araştırmalar 
sinevizyon vasıtasıyla resimlerle anlatıldı. Bilim 
adamları kendi düşünce ve fikirlerini ortaya koy-
dular, bir birilerini bilgilendirmiş oldular. Elbette, 
en önemli konu gündemi yine Kars’ın geçmiş ta-
rihi, milli kültür hazineleri ve problemleri oldu.

Sempozyum Kars’ın Sorunlarına El Koydu

Üç gün Kars Sempozyumunda içimiz yana yana 
bu tarihi kahramanlık kentinin pek çok sorunla-
rıyla tanış olduk. Kafkas Üniversite kampüsü ile 
tanıştık. 

Karslılar, fevkalade cesaret ve hüner adamı Nev-
zat Bozkuş’u Belediye Başkanı seçmişler. Doğ-
ru da bir seçim yaşmışlar. Genç ve yetenekli bir 
yardımcısı da vardır, Fatma Şinar. Kısa zamanda 
güzel çalışmalara imza atmışlardır. Fatma Hanım 
şöyle dedi: “Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın 
İlham Aliyev’e minnettarız. Bakü-Tiflis-Kars 
Demir İpek Yolu’nu desteklemekle Kars ilimiz 
yakın gelecekte dünya insanlarının göz bebeği 
olacaktır. İpek yolu üzerinden geçen turistler eski 
tarihimizi dünyanın çeşitli noktalarına götürecek-
lerdir”.

Başkan Nevzat Bozkuş ise yeni Projeler üzerinde 
çalışmalarından konuştu: “Amacımız tarihi Kars 
kendimizi dünya turistlerine yakışacak düzene 
sokmak, Anı Harabelerini dünyaya tanıtmaktır. 
Bu arada büyük Önder Haydar Aliyev’in hey-
kelini sizin de önerdiğiniz yere, daha büyük bir 
Parka yerleştireceğiz. Bunun için karar alacağız, 
ulu önder layıklı mekâna taşınacaktır. Dileğinizi 
not ettik, söz. Amacımız bu güzelim Kars’ımızı 
bir dünya kenti haline getirmektir”.

Sempozyum gündeliğinde Ebu’l-Hasan Harakani 
Kültür Merkezinin açılışı oldu. Kars Belediyesi-
nin güzel bir hediyesi. Nefis tadilatı yapılmış pırıl 
pırıl bir sempozyum ve Kongre mekanı. Kars’a 
yakışıyor. Helal olsun size Başkan Nevzat Bey. 
Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri yüzyıllar 

Harabelerine dünya turistlerini çekmek için hiç 
gayret göstermemiştir. Adam sanki Karslı değil 
de, yabancı misafir Belediye Başkanı gibi davran-
mıştır? Ebu’l-Hasan Harakani Hazretleri Kültür 
Merkezini açmış olsaydı… Hayır, Naif Alibeyoğ-
lu rüyasında gördüğü Ermenistan sınırının açıl-
masına yönelik çaba göstermiştir; Ermeni sevgi-
sini ruhunda taşıdığından bir de ucube heykel ha-
yallerini gerçekleştirmeye kalkmıştır. Ermenileri 
seve bilir, bu onun özel yaşamı, bizi ilgilendir-
mez, fakat Karsın binlerce önemli sorunları var 
iken mantıksız hayalleri gerçekleştirmek hiç de 
Belediye Başkanına yakışan bir durum değil. Yeri 
gelmişken ifade edeyim ki, Ağrı Dağının resmi-
ni Ermenistan Meclisinin ve Cumhurbaşkanı’nın 
logosuna yerleştiren ve Türkiye sınırlarını tanı-
mayan bir ülke ile sınır kapıları nasıl açılabilir? 
Adam siyasi yönden de natamam biri. Bir de kar-
deş Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini ha-
len de işgal altında tutmuş bir ülkenin sınır kapı-
ları açılabilir mi, Naif Bey? Kars, sizin kendi özel 
ilçeniz, ya da, bahçeniz olmadığını idrak ediyor 
musunuz?

Karslılar sonunda çok yetenekli Belediye Başka-
nını bulmuşlardır.   Sayın Nevzat Bozkuş ve yeni 
ekibi ile işbirliği yapan Dr. İlyas Demirci ve ekibi 
fevkalade önemli bir etkinliğe imza attılar. Tam 

zamanında Uluslararası Sempozyum gerçekleş-
tirmeye karar verdiler. Böylece dünya insanları-
nın, bilim, sanat ve iş dünyası insanlarının dikka-
tini tarihi Kars ilimize çevirmiş oldular.

Başta Ulaştırma Bakanlığı, TÜRKSOY, Serhat 
Kalkınma Ajansı, Kafkas Üniversitesi, Kafkasya 
Üniversiteler Birliği, Valeh Hacılar Uluslararası 
Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı ve Türk 
Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı’nın Müşte-
rek Organizasyonuyla 29-31 Ekim 2011 Tarihle-
rinde Kars Şehrimizde Düzenlenen Bakü-Tiflis-
Kars Demir ipekyolu Temalı Gazi Kars Şehren-
gizi Sempozyumu sesini tüm dünyaya duyurmuş 
oldu. 

Bu tarihi Sempozyumun Kars ilinde organize-
sinde Kars Milletvekilleri Prof. Dr. Yunus Kılıç, 
Ahmet  Arslan, Yürütme Kurulu Başkanı, Ankara 
Milletvekili Tülay Selamoğlu, T.C. Karayolları 
Genel Müdürü M. Cahit Turhan ve başkalarının 
büyük emekleri olmuştur. Ayrıca Kafkas Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan’ın da yar-
dımlarını unutamayız.

Otuza dek dünya ülkelerinden gelmiş bilim, sa-
nat, iş dünyası ve devleti temsilen kıymetli ay-
dınlar Kars ilinin tarihi geçmişi ve günümüzdeki 

sonra Ebu’l-Hasan Harakani için: “Ebu’l Hasan 
Harakani’den aldığımız mana metaından başkası 
değildir. Ondan ne aldık ise irfan ilim mahfille-
rinde sizlere onları dağıtıyoruz. Onlardan başkası 
değil…”

Şimdi de Harakani Hazretlerinin kıymetli bir sö-
zünü hatırlatalım: 
“Türkistan’dan Şam’a kadar birinin ayağı taşa 
çarpsa, onun acısı benim acımdır. Eğer bir kalpte 
bir hüzün olsa, o kalp benim kalbimdir”, der. Ru-
hunuz sağ olsun ustad! Nur içinde yatın! Sizler 
onur kaynağımız, manevi ruhumuzsunuz. Bizler 
sizlerin torunlarıyız. Sizler için gözyaşı akıtıyo-
ruz.

“Gam ve keder isteyin… Gam ve keder isteyin ki; 
gözyaşı doğsun. Allah ağlayanları sever” (Hara-
kani Hazretleri).

Tam yirmi sekiz devletin temsilcileri olarak üç 
gün zamanında Kars ilinin geçmiş tarihi, dâhili 
sorunları ile iç içe yaşadık. 30 Kasım’da yeniden 
TÜRKSOY’da toplandık. Bütün iştirakçiler ve 
ülke temsilcileri bir araya geldik ve TBMM tek-
lifte bulunduk. Karsın önemli sorunlarının bir an 
evvel çözülmesi teklifini kabul ettik. Değerli Mil-
letvekilleri, Vali, Genel Müdürler ve Rektörler, 
Belediye Başkanı fikir ve düşüncelerini dile getir-
diler ve “Bildiri Sonucu” TBMM götürülecektir.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği 
yeni bir karar almış oldu. Bir sonraki Sempozyum 
2012 yılında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 
yapılacaktır. Yeni Sempozyumun çalışmaları baş-
ladı bile…

Bişkek’te buluşmak dilekleriyle...
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Faruk Nafız Özak, 19 Nisan 1946’da 
Trabzon’da doğdu. Baba adı Ali Haydar, 
anne adı Safiye’dir.

ODTÜ’yü kazanarak, üniversiteli futbolcu 
geleneğinin ilk nesil temsilcileri arasında 
yer aldı. Trabzon’da futbola devam ede-
bilmek için KTÜ’ye geçiş yaptı. Futbola, 
Trabzon İdman Ocağında başladı. 1967’de 
Trabzonspor’a geçti. 

İnşaat Yüksek Mühendisi; Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
münü bitirdi.

Trabzonspor, Sebat Gençlik ve Rizespor’da 
top koşturdu ve takım kaptanlıklarını yaptı. 

1973’te Trabzonspor’a geri döndü ve 2’nci 
ile 1’inci lig şampiyonluklarını yaşadı. Trab-
zonspor Yönetim Kurulunda Asbaşkanlık 
ve Başkanlık görevlerini yürüttü. Hürriyet 
gazetesinde spor yazarlığı yaptı. YAPISUN 
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Birçok 
sosyal projede öncülük etti ve sivil toplum 
kuruluşlarında görev aldı.

22 ve 23. Dönemde Trabzon Milletvekili 
seçildi. 59 ve 60. Hükümette Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı görevini yürüttü. 60. Hükü-
mette yapılan değişiklikte Devlet Bakanlığı 
görevini üstlendi.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği’nin kuruluşundan beri Onur Üyesi 
olan Sayın Faruk Nafız Özak 2007 yılında 
Bayındırlık ve İskan Bakanı iken vermiş ol-
duğu talimat ile başlatılan ve ilki Ankara’da 
gerçekleştirilen Türk Dünyası Mimarlık 
ve Şehircilik Kurultayı’nın Yürütme Ku-
rulu ve Bilim Kurulu’nun ortak kararı ile             
Türk Dünyası Şehircilik Ödülü’ne layık 
görülmüştür.

İngilizce bilen Özak, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Faruk Nafız ÖZAK
TBMM Trabzon Milletvekili
T.C. Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin
Onur Üyelerimizi Tanımaya Devam Ediyoruz

1959 Şavşat Artvin Şavşat Meydancık Belde-
si (İmerhev) doğumludur. Marmara Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesini tamamladıktan sonra 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Ça-
lışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler alanın-
da yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.
Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşlarından 
olan, 1951 yılında kurulan ve kamu yararı-
na faaliyet yapan İlim Yayma Cemiyeti’nde 
1980-1988 yılları arasında Muhasebe Mü-
dürlüğü, 1988-2010 yılları arasında ise Genel 
Müdür olarak görev yaptı. 

2010 yılında bu görevinden ayrılarak,İlim 
Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulunda, Stra-
tejik Planlama ve Kaynak Geliştirmeden so-
rumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini 

üstlendi. Ayrıca İstanbul Artvinliler Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmakta iken    
Artvin Millet vekili adaylığı nedeni ile istifa 
etti. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Müte-
velli Heyeti Üyeliği), Beyoğlu Eğitim Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanlığı, Eğitim Bilimle-
ri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD), 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Tüm İlahiyat Fa-
külteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri Derneği 
(TİYEMDER) Kuruculuğu ve Türkiye İlahi-
yat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Fe-
derasyonu (TİDEF) Genel Başkan Vekilliği 
görevlerinde bulundu. 

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği’nin Onur Üyesi olan Sayın                         İsra-
fil Kışla 2011 yılında Kars’ta gerçekleştirilen 
Uluslararsı Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam 
Şehirleri Sempozyumları Gazi Kars Şehren-
gizi Bilim Heyeti tarafından                 Şehit 
Ebul Hasan Harakani Özel Ödülü’ne layık 
görüldü.

İngilizce ve arapça bilen Kışla, evli ve üç ço-
cuk babasıdır. 

Dr. İsrafil KIŞLA

TBMM Artvin Milletvekili
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1965 yılında Kahramanmaraş Göksun’da doğdu. 

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi İşletme Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. 
Polis Akademisi “Özel Eğitim Bölümüne” bir süre de-
vam etti. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü 
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamla-
yarak “kamu yönetimi uzmanı” unvanını aldı.

Kısa süre Mali Müşavirlik yaptı ve Türkiye Vakıflar 
Bankası’nda Mali Analist olarak bir süre çalıştı.

1990 yılında stajyer kontrolör olarak göreve başla-
dığı İçişleri Bakanlığı’nda kontrolörlük, başkontro-
lörlük gibi mesleğin belirli aşamalarını tamamladı 
ve uygulama’da İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 
Kontrolörü olarak birçok belediye ve bağlı idarenin 
denetimi ve soruşturmasında bulundu. 2004 yılında 
getirildiği “İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı” 
görevini 23.09.2008 tarihine kadar yürüttü. 23 Eylül 
2008 tarihinden itibaren “Türkiye Belediyeler Birliği 
Genel Sekreterliği” görevini üstlendi.

1976 Haziran döneminde Ankara Üniversitesi Fen Fa-
kültesi Matematik Bölümünden ve  Ankara Yükseköğret-
men Okulundan aynı anda mezun oldu.

1978 Haziran döneminde Yüksek Lisansını, 1981 Mayı-
sında Doktorasını tamamladı. Daha sonra 1984 Kasımın-
da Yardımcı Doçent, 1990 Ocak ayında Doçentliğe, 1995 
Ocak ayında Profesörlüğe yükseldi. 

Temel çalışma alanları:  fonksyonlar teorisi, homotopi 
teorisi ve fuzzi cebirsel topoloji olan Prof. Dr. Sebahattin 
BALCI’nın alanında Uluslararası hakemli dergilerde ya-
yınlanmış 7 adet, Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 
9 adet yayını bulunmaktadır. Ayrıca, Modern Cebire Giriş 
ve Genel Matematik adlı 2 adet kitap yazmıştır.

Matematik alanındaki çalışmalarına ilaveten meslek ha-
yatının son 28 yılını Yöneticilikte ve Mesleki-Teknik Eği-
tim alanında sürdüren Prof. Dr. Sebahattin BALCI’nın  
bu alanda Ulusal, Uluslararası Hakemli Dergilerde, Ulus-
lararası Bilimsel Toplantılarda yayınlanmış ve sunulmuş 
40 civarında eseri bulunmaktadır. Ayrıca, mühtelif Mil-
letlerarası Kuruluşların daveti ile çağırı konuşmacı olarak 

sunduğu 13 adet tebliği bulunmaktadır. Bunlara ilaveten 
Mesleki-Teknik Eğitimin Modelleri ve Modernizasyonu 
ve Yeniden Yapılandırılması konusunda 2 adet basılı eseri 
bulunmaktadır. Yönetim hayatında proje tabanı yönetim 
ilkesine büyük önem veren Prof. Dr. Sebahattin BALCI, 
Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Devlet Planlama Teşki-
latı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ame-
rikan Federal Hükümeti, Minnesota Üniversites Sistemi, 
Ankara Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası tarafından 
finanse edilen ve desteklenen 20’ye yakın proje yöneti-
ciliği yapmıştır. 

Halen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü 
olan Prof. Dr. Sebahattin BALCI daha önce İstanbul Ay-
dın Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ankara Üniversitesi 
Çankırı Meslek Yüksekokulu Müdürü, YÖK – İSOV En-
düstriye Dayalı Eğt. İşbirliği Proto. İcra Kurulu Başkan 
Vekilli, Mesleki Yeterlilik Kurumunda Yönetim Kurulu 
Üyesi (YÖK’ü temsilen), İnsan Kaynaklarının Mesleki 
Eğitim Yolu İle Geliştirme Projesi YÖK Temsilcisi, An-
kara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Müdü-
rü, YÖK - Meslek Yüksekokulları Geliştirme Komisyo-
nu Üyesi, YÖK - Meslek Yüksekokulları Geliştirme Alt 
Komisyon Yürütücüsü, ÖSYM Çankırı İl Sınav Merkezi 
Yöneticisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 
Çankırı İl Koordinatörü, AÖF Fakültesi Çankırı Danış-
manlık ve Uygulama Hizmetleri İl Koordinatörlüğü, 
MEB-A.Ü.-ASO Otomasyon Teknolojileri Eğitim ve 
Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurucu Müdür Yar-
dımcısı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik 
Bölümü Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi Ana Bi-
lim Dalı Başkanı görevlerinde bulundu.

İngilizceyi iyi düzeyde konuşan, alman dili ve kırgız 
türkçesine de literaturü takip edecek düzeyde hakim olan 
Prof. Dr. Sebahattin BALCI evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Sebahattin BALCI

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü

İçişleri Bakanlığı kontenjanından bir dönem (2006-
2009) “Devlet Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi” 
olarak görev yaptı. Maliye Bakanlığı öncülüğünde yü-
rütülen “Kamu Mali Yönetimi Projesi”nde çalıştı, bu 
kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu, Analitik Bütçe Sınıflandırması ve Tahak-
kuk Esaslı Muhasebe sisteminin yerel yönetimlerde 
uygulanması çalışmalarını yürüttü ve ilgili yönetme-
likleri, üçüncül mevzuatı, yerel yönetimlerin yeniden 
yapılanması kapsamında İl Genel Meclisi ve Belediye 
Meclisi Çalışma Yönetmeliklerini hazırladı. Yerel yö-
netimlerde norm kadro standardı çalışmalarında görev 
aldı.

Avrupa Birliği “mali kontrol” müktesebat başlığında 
Brüksel’de yapılan tanıtıcı tarama ve detaylı tarama 
toplantılarına İçişleri Bakanlığını temsilen katıldı. Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nin yü-
rüttüğü yerel yönetim reformunu destekleme projesi 
kapsamında; eğitim çalışmalarında yer aldı.

“İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Sistemi” , “İl Özel 
İdaresi Mevzuatı” ve “Belediye Bütçesi Nasıl İzlenir?” 
isimli yayınlanmış üç kitabı, “Bütçe-Muhasebe”, “Per-
sonel”, “İhale”, “Yönetim ve Yerel Yönetim Mevzuatı 
ile Uygulamaları” na ilişkin çok sayıda yayımlanmış 
makalesi bulunmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, dernek 
ve vakıfların düzenlediği ulusal düzeyde çok sayıda 
eğitim seminerlerine çağrılı konuşmacı olarak katıldı. 
Ayrıca, birden çok uluslararası toplantıda konuşma ve 
sunum yaptı.

Sn. GÜNGER evli, iki kız ve bir erkek çocuk babasıdır.

Hayrettin GÜNGÖR

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri
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Dünyada Bir İlk 
 Türk-İslam Dünyası 

Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik 
Proje Olimpiyatları 2012’de TRABZON’da

Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e 
Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları
Bişkek Şehrengizi İstişare Toplantısı 
Birlik Merkezinde Yapıldı... 

Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği unvanı ile 
uluslararası faaliyet üreten birliğimiz 24 - 27 Mayıs 
2010 tarihleri arasında Kazakistan Cumhuriyeti’nin 
Başkenti Astana’da T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Abdul-
lah GÜL ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Sn. Nursultan 
NAZARBAYEV’in himayelerinde gerçekleştirilen, 
Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nda 
bizatihi Cumhurbaşkanlarımızın talimatları doğrultu-
sunda alınan karar ile Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği’nin kuruluşu tamamlanarak; 28 ülke 
temsilcilikleriyle birlikte 1 Ağustos 2011 tarihi itibari 
ile resmiyet kazanmıştır.

Birliğimizin ana faaliyetleri; Türk Dünyası Mimarlık 
ve Şehircilik Kurultayları ve Uluslararası Kaşgar’dan 
Endülüs’e Türk - İslam Şehirleri Sempozyumlarından 
oluşmaktadır. Bursa Şehrengizi’nin ardından Bakü-
Tiflis-Kars Demir İpek Yolu Özel Programı ile 29-31 
Ekim 2011 tarihleri arasında Gazi Kars Şehrengizi 
toplantısını beklenen yüksek katılım ve başarı ile icra 
etmiş bulunmaktayız. Birlik Yönetim Kurulumuz, 
Sempozyum Yürütme Kurulumuz ve Sempozyum Bi-
lim Kurulumuzun müşterek değerlendirmeleri sonu-
cunda oluşan Gazi Kars Şehrengizi Sonuç Bildirgesi 
toplantısı 30 Kasım 2011 tarihinde TÜRKSOY Genel 
Merkezi’nde dünya kamuoyuna duyurulmuştur.

Sonuç Bildirgesinin 9. maddesi gereği 2012 Türk Dün-
yası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Trabzon ilimiz-
de ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampüsü’nde 
ana tema olarak dünyada bir ilke imza atarak Türk - İs-
lam Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Pro-
je Olimpiyatları ile Uluslararası Şehircilik Projelerini 
yarıştıracağız. 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Birliğimizin 
Onur Üyesi Sayın Erdoğan BAYRAKTAR’ın himaye-
lerinde, Trabzon Milletvekilimiz Faruk Nafız ÖZAK’ın 
Onursal Başkanlığı’nda, Trabzon Büyükşehir Beledi-
ye başkanı Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU’nun 
ev sahipliğinde,TÜRKSOY Genel Sekreteri Düysen 
KASEİNOV koordinatörlüğünde, gerçekleştirmeyi 
düşündüğümüz bu proje ile ilgili, Türk Dünyası Mü-
hendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Dr. İlyas 
DEMİRCİ, T.C. Karayolları Genel Müdürü Mehmet 
Cahit TURHAN, DLH Genel Müdür Yardımcısı Yö-
netim Kurulu Üyemiz Ahmet KUŞHANOĞLU, Dış 
İlişkiler Temsilcimiz İbrahim TERZİOĞLU’ndan 
oluşan bir heyet ile Bakanlık makamında bir istişare 
toplantısı yapılmıştır. Türk-İslam şehirlerinin kendi 
kimliğini koruyarak çağdaş şehirlerin kurulması ve 
Trabzon şehrimizin dünya kamuoyunda tanıtılması 
amaçlanmaktadır.

Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şe-
hirleri Sempozyumlarının üçüncüsü Hz. Manas’ın 
manevi huzurlarında Bişkek Şehrengizi olarak icra 
edilecektir.

Gazi Kars Şehrengizi Bilim Kurulu Üyelerinden 
Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sebahattin BALCI’nın talepleri ile şeh-
rengiz toplantısının Bişkek’te yapılması kararı 
alınmıştır.

Birlik Merkezimizde yapılan istişare toplantısına 
Prof. Dr. Sebahattin BALCI’nın yanında Türkiye-
Kırgızistan Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. 
Dr. Asılbek KULMIRZAYEV, VİZYON Dergisi 
Yazı İşleri Müdürü Yüksel GÜNEŞ ve yöneticile-
ri, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği 

İstanbul Şube Başkanı Ali BOZ ve Birlik Yöneti-
cileri katılmışlardır.

Toplantı görüşmeleri sırasında Prof. Dr. Sayın Se-
bahattin BALCI’ya Gazi Kars Şehrengizi’ne katı-
lımlarından dolayı Onur Ödülü takdim edilmiştir.
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Prizren Akderesi’nde
Şiir Aktı..

MTTB’den Anlamlı Tiyatro
Tohumdan Çınara 
Bir Medeniyet “OSMANLI”

Duble Yollarla Uzakları 
Yakın Eden Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım
Kahramanmaraş’ta...

1389 Kosova Savaşı ardından beş asır Türk idaresinde 
kalan Kosova’da; Türkiye Yazarlar Birliği’nce tertip 
edilen 9. Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni dolayı-
sıyla 24–27 Kasım 2011 tarihleri arasında Arnavut ve 
Türk nüfusun yaşadığı,  her şehir ve kasabada toplan-
tılar yapıldı.

Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni için seçilen 
mekânların da Türk şehir dokusunun bariz yaşandığı 
Prizren ve İpek’in yanı sıra Mamuşa’nın tercih edilme-
si şölene ayrı bir güzellik katmıştır.

Murad Hüdavendigar’ın makamında dualar ile başla-
yan şöleni ikinci durağında şairlerimiz yol yorgunlu-
ğunu Germiyan Milli Park’ında çaylarını yudumlarken 
bir grup Türkiye Yazarlar Birliği Yöneticileri ile şöle-
ne katılan Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile 
birlikte Büyükelçiyi makamında ziyaret ettiler.

24 Kasım 2011 Perşembe günü şairlerin gelmesiyle 
başlayan etkinlik, 25 Kasım 2011 Cuma günü açılış 
programı ile başladı. 

Prizren Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Dünyanın 
çeşitli yerlerinden teşrif eden şairlerin heyecanları 
doruklara ulaştığı anlarda şölen TYB Genel Başkanı 
İbrahim Ulvi Yavuz’un açılış konuşmasıyla başladı. 
Ardından söz alan TYB Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan, dokuzuncusu düzenlenen Türkçe’nin Ulusla-
rarası Şiir Şöleni’nin poetikasını çizerken, ‘Şah-ı şehit’ 
Sultan Murat’tan başlayarak; Kosova kökenli Âkif’in, 
Şemsettin Sami ve Şûzi Çelebi’nin adeta şiirleştirdiği 
Prizren’in İstanbul kardeşliğinin altını çizdi.

Sayın Binali YILDIRIM Ulaştırma Çalıştay Top-
lantısına katılmak üzere Kasım 2011 tarihinde 
Kahramanmaraş’a geldi.

Beraberinde Birliğimiz Onursal  Başkanı Karayolları 
Genel Müdürü Mehmet Cahit TURHAN ve Bakanlık 
yetkililer ile kente gelen Bakanımız, Sn. Valimiz Şük-
rü KARATEPE ve Belediye Başkanımız Sn. Mustafa 
POYRAZ’ı  makamlarında ziyaret ederek Duble Yol 
çalışmaları devam eden Kahramanmaraş Kayseri yo-
lunda incelemelerde bulundu. 

Sayın Bakanımız; Necip Fazıl Kısakürek Kültür mer-
kezinde yapılan Ulaştırma Çalıştayı’na katılarak acil 
çözüm bekleyen yatırımların bir an önce tamamlana-
cağını ifade etmişlerdir.

Sayın Valimizin ev sahipliğinde, Birlik Onur Kurulu 
üyemiz olan Sn. Atilla KANBUR’un işletmesi olan 
Mado Sarayında, Sn. Bakan’a, TBMM Kahramanma-
raş Milletvekilleri Ak Parti Grup Başkan Vekili Sn. 
Mahir ÜNAL, Sn. Nevzat PAKDİL, Sn. Sıtkı GÜ-
VENÇ, Sn. Yıldırım RAMAZANOĞLU, Sn. Sevda 
BAYAZIT KAÇAR’a ve il protokolüne bir yemek ve-
rilmiştir. 

Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Alaattin NALCIOĞLU’nun 
da  hazır bulunduğu yemekte Sn. Bakan’ın ilgisini çe-
ken birliğimizin süreli yayını olan İpekyolu Medeni-
yetleri dergisi tanıtılmıştır...

Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şehir-
leri Gazi Kars Şehrengizi, toplantımızı destekleyen 
kuruluşlarımızdan Milli Türk Talebe Birliği’nin Anka-
ra Şubesi, 8 Aralık 2011 Kacatepe Kültür Merkezi’nde 
başarı ile icra ettiği Tohumdan Çınara Bir Medeniyet 
“Osmanlı” oyunu büyük beğeni kazanmıştır. Bu oyun-
da emeği geçen yönetici ve genç oyuncuları Türk-
İslam kültürünün en önemli savunucusu ve İslam’ın 
bayraktarlığını yapan Cihan Devleti Osmanlı Padişah-
larının hayatlarından kesitler alarak başarı ile sergi-
lemişlerdir. Maziden alınan güç ile atiye yön vermek 
için yapılan bu çalışma kıt imkânlarla takdire şayan bir 
şekilde sahnelenmiştir.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği olarak 
bu genç yürekleri onurlandırmak ve daha büyük proje-
lere imza atmaları için güç kazandırmak amacıyla bir 
kutlama ve teşekkür yemeği düzenlenmiştir.
15 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen yemeğe; T.C. 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bahaettin CEBECİ, 
TBMM Ankara Milletvekili Tülay SELAMOĞLU, 
TCDD Hızlı Demir Yolu Yapım Daire Başkanı Musta-
fa BABAL, TÜRKSOY Kazakistan Temsilcisi Askar 
TURGANBAYEV, KKTC Temsilcisi Güler FEDAİ, 
Birlik Onur Kurulu Üyelerinden Sefer AKKAYA, 
Şerafettin DOĞAN, TBMM Meclis Başkanı Genel 
Sekreter Yardıcısı Haydar ÇİFTÇİ, MTTB Ankara 
Şube Başkanı Abdülkadir SARIBAY ve tiyatro kulübü 
oyuncuları katılmışlardır.
Bu toplantıda tiyatro oyuncularına birliğimiz yayınla-
rından Osmanlı Padişahları kitabı yazarları Dr. İlyas 
DEMİRCİ, Dr. Mahmut ÜRKÜT, Dr. İbrahim TER-
ZİOĞLU tarafından imzalanarak öğrencilere hedi-
ye etmişlerdir. 2012 tarihinde yapılacak olan Bişkek 
Şehrengizi’ne davet edilmeleri tiyatro kulübünü onur-
landırmıştır.

Birliğimiz, Yeni Teknolojilerle
Yaşanabilir Daha Yeşil Şehirler İçin
Öncülük Ediyor...

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birli-
ğinin; Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları ve 
Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam 
Şehirleri Sempozyumları Şehir Şehrengizleri top-
lantılarımıza koordinatörlük yapan Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekre-
teri Prof. Dr. Düysen KASEİNOV’un referansları 
ve talepleri doğrultusunda bir tanıtım gerçekleşti-
rilecektir.

Çöp olarak tabir edilen her türlü şehir atıklarının 
ileri teknoloji kullanılarak yeşil enerji dediğimiz 
enerjiye dönüştürülüp çevre kirliliği problemi 
çözülmüştür. Daha yaşanılır bir çevrede bilinçli, 
çağdaş kent hayatının sağlanması, aynı zamanda 
bu atıklar sayesinde ülke ekonomisine de katkı 
sağlayacağına inandığımız GLORİN GRUP, atık 
yönetiminde bir yenilik geliştirmiştir.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hay-
rettin GÜNGÖR’e, Birlik Genel Baş-kanımızın 
Başkanlığında GLORİN GRUP Yöneticilerinden 
Peter Pazmany’in de katıldığı bir ziyaret yapıldı. 
Bu ziyarette dile getirilen bu proje Türkiye Bele-
diyeler Birliği tarafından ilgiyle kabul edildi.

Dünyada ilk defa Japonya ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde uygulanan bu yeni teknolojik ge-
lişmelerin ülkemizde de uygulanması için çok 
yönlü tanıtımın toplantısı TÜRKSOY Genel 
Merkezi’nde yapılacaktır.
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Gazi Kars Şehrengizi
Kazım Karabekir Özel Ödülü
Karaman Milletvekili
Lütfü Elvan’a Verildi...

Türk-İslam Dünyası 
Kültür Sanat Ödülü 
Abdürrahim Karakoç’a Verildi...

Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türk Dili’ni taç-
landıran meşhur Türkçe Fermanı ile ün yapmış 
Karaman ilimizin, Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliği ve Türk 
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin 
müşterek teklifleri ile Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Daimi Dil ve Kültür Başkenti seçilmiş olması çok 
anlamlıdır.

Birlik Yönetimimizde ikinci başkanlık yapmış 
şimdi Onur Kurulu Başkanlığımızı yürüten Sa-
nat Tarihçi ve Mimar Üyemiz Karaman Belediye 
Başkanı Dr. Kamil UĞURLU’nun Birliğimize 
Onur Üyesi olarak kazandırdığı Karaman Mil-
letvekilimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Lütfü 
ELVAN, birlik faaliyetlerimizin tamamına iştirak 
edip değerli fikirleri ve öneri ile ufkumuzu daha 
ilerilere taşımaktadır. 

Ünlü şairimiz, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimar-
lar Birliği tarafından Türk-İslam Dünyası Kültür Sanat 
Ödülü’ne layık görülmüştür. Ödülünü TÜRKSOY Genel 
Sekreter Yardımcısı Fırat PURTAŞ ile birlikte Birlik Ge-
nel Başkanımız Dr. İlyas DEMİRCİ ve birlik yöneticileri 
takdim etmişlerdir.

Sayın Purtaş, yürek sözlerini şu şekilde ifade etti; 
“TÜRKSOY olarak Türk kültürüne hizmetleri geçmiş 
önemli kültür adamlarının tanınması ve eserlerinin yeni 
nesillere ulaştırılması için yayınlar, anma toplantıları ve 
bilimsel etkinlikler düzenlemektedir. Bu çerçevede Ab-
dullah Tukay, Resul Rıza, Kazım Meçiyev, Kasım Aman-
jolov gibi Türk dünyasının önde gelen ancak Türkiye’de 
yeteri kadar bilinmeyen şairlerin Türkiye’de ve diğer üye 
ülkelerimizde tanınmasına çalıştık. Şairler ve edebiyat-
çılar gönül dünyamızın mimarlarıdır. Milli kimliğimizin 
inşasında ve karakterimizin oluşmasında onların büyük 
katkıları vardır. Abdurrahim Karakoç ise, Lambada titre-
yen alevin üşüdüğünü görecek derece hassas bir yüreğe 
sahip, haksızlığa karşı sessiz kalamayan, Türk toplumu-
nun vicdanını elinde tutan çağımızın büyük bir şairidir. 
Büyüklerimizden dinlediğimiz niniler, masallar, ağıtlar, 
destanlar onun beslendiği ana kaynak olmuş, binlerce 
yıllık Türk kültürü onun şiirlerinde bir nakış gibi işlen-
miştir. Şairimiz, politize olmamış her zaman doğrunun ve 
haklının yanında duruşu ve mütevazi hayatıyla bizler için 
örnek bir şahsiyettir. Emeklerini ve edebiyatımıza kazan-
dırdığı paha biçilmez eserleri hatırlatmak adına Abdurra-
him Karakoç’un 80. Yaşını kutlamaktan büyük onur du-
yacağız. Ayrıca onun sadece Türkiye’de değil tüm Türk 
dünyasında da tanınması için çalışacağız.” dedi.

Abdürahim Karakoç, güçlü kalemi ile temayüz etmiş söz 
sanatını şiir mısralarına dökerken, Sincan’daki hane-i sa-
atlerinde mütevazi hayatını sürdürmektedir.

Karaman’ın yetiştirdiği ve ömrünü Erzurum ve 
Kars cephelerinde Osmanlı Ordusu’na Doğu 
Cephesi komutanı olarak geçiren, İstiklalimizin 
elde edilmesinde Atatürkümüze büyük destek 
sağlamış Türk Milleti’nin kalplerinde yaşattığı, 
düşmalarının dahi onu saygıyla andıkları Kazım 
Karabekir Paşa’yı Gazi Kars Şehrengizi’nde özel 
oturumla bir kere daha rahmetle andık. Karaman-
lı Karabekir Paşa’ya atıfla düşünülen Özel Ödü-
lün hak sahibi olarak Karaman Milletvekilimiz ve 
Onur Üyemiz Sayın Lütfü Elvan’a verilmesi oy 
birliği ile uygun görülmüştür.

TBMM Gen. Sekr.Yrd’lığı 
Görevine Atanan Onur Üyemiz 
Haydar Çiftçi Ziyaret Edildi... 

Birliğimiz kurucu üyelerinden Haydar Çiftçi 01.01.1960 
yılında Kırıkkale’de doğdu. İlköğretim, lise eğitimi-
ni 1978 yılında Kırıkkale’de tamamladı. 1982 yılında 
Ankara Devlet Mühendislik, Mimarlık Akademisi’nde 
İnşaat Mühendisi olarak lisan diplomasını aldı. 1987 
yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 
yüksek lisansını tamamladı.
Milli Savunma Bakanlığı’nda muvazzaf subay olarak 
binbaşı rütbesine kadar görev yaptı. 
Bu görevi sırasında 
1983 - 1985 MSB Elazığ İnşaat Emlak Müdürlüğü 
kontrol amirliği
1986 - 1987 MSB Diyarbakır İnşaat Emlak Müdür-
lüğü’nde Hakkari-Şemdinli inşaatlarında kontrol                
mühendisliği yaptı.
1988 - 1993  MSB İnşaat Daire Başkanlığı’nda
1994 - 1995 Genel Kurmay İstihkam Daire Başkan-
lığı’nda
1996  - 1998  MSB Kocaeli İnşaat Emlak Müdürlüğü’nde
1998 - 2000 Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol 
İmar A.Ş Hakediş İnceleme Br. Amiri olarak çalıştı.
2001 - 2002  Altındağ Belediyesi İmar Müdürlüğü yaptı.
2003 - 2007 Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Baş-
kanlığı döneminde ülkemizde bir ilke imza atarak 
Adalet Sarayları inşaatlarımızın mimarisini mevcut 
bölgenin geleneksel mimarisini örnek alarak kimlikli, 
kişilikli binaların yapılmasına önderlik yaptı. Bu başa-
rılı çalışmalarından dolayı birliğimiz tarafından yılın en 
başarılı bürokratı ödülüne layık görüldü.
2008 - 2011 TEK-İMAŞ A.Ş Genel Müdürlüğü ve aka-
binde Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanlığı 
Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi. Evli ve 
iki çocuk babası kardeşimize iki cihan saadetleri temen-
nilerimizle başarılar dileriz.
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Birliğimiz Yöneticileri Tarafından
T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Bahaettin CEBECİ’ye Teşekkür Ziyareti Yapıldı...
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY 
Genel Sekreterliği, ASTANA Valiliği ve Kaza-
kistan Kazgasa İnşaat ve Mimarlık Üniversite-
si müşterek organizasyonunda Astana’da dü-
zenlenen Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik 
Kurultayı’nı T.C. Cumhurbaşkanımız Sayın Ab-
dullah GÜL ve Kazakistan Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Sayın Nursultan NAZARBAYEV 
ve bir çok özerk Türk Cumhuriyeti’nin devlet 
başkanları seviyesinde katılımlarla taçlandır-
mışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanlarımızın işaretleri doğrul-
tusunda 2012 yılı Kurultayı’nın Mimar Sinan 
Ödülleri ve Mühendislik, Mimarlık ve Şehirci-
lik Proje Olimpiyatları ile birlikte değerlendiri-

lerek Türkiye’de yapılması kararı alınmıştır. Bu 
karar doğrultusunda değerli Onur Üyemiz ve 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Baha-
ettin CEBECİ’yi makamlarında bir ziyaret ede-
rek; Dünya’da bir ilk olma mahiyetindeki Türk-
İslam Dünyası’nın Mühendislik ve Mimarlık 
Camiasının bu büyük şölenini Astana’da olduğu 
gibi yine Cumhurbaşkanlarımızın manevi hima-
yeleri ile taçlandıracağımızın haberini almamız 
bu faaliyetin yanında icra ettiğimiz diğer faaliyet-
lerimize de büyük şevk ve ivme kazandırmıştır.

Bütün mühendislik camiamızı 2012 yılında 
Trabzon’da gerçekleştireceğimiz Mühendislik, 
Mimarlık ve Şehircilik Proje Olimpiyatlarına 
davet ediyoruz.


