Editörden
Dünya insanlık ailesine hediye edilen en önemli
kavramlardan biride mankurt ifadesidir. Türk, Kazak, Altay, Kırgız efsanelerinde anlatılan bilinçsizleştirilmiş köle demektir. Ünlü Kırgız yazarlarımızdan olan Cengiz Aytmatov “Gün Uzar Yüzyıl Olur”
eserinde öz benliğini kaybederek kendi kimliğinden
uzaklaşıp düşmanının tam bir kuklası durumuna düşen insan tiplemesidir.
Günümüzde bu uygulamalar değişik ve gelişmiş
tekniklerle kullanılarak ekonomik gücü elinde bulunduran toplumlar tarafından güçsüz ve çaresiz
toplumlar arasında etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Üstelik bu güç sosyal, kültürel ve ekonomik her
alanda kendini iyiden iyiye hissettirmektedir.
Bugün Tarihi İpekyolu’nun üzerinde yaşamış ve yaşamaya devam eden toplumlar geçmişin şaşalı mutlu toplumları olmaktan çıkmıştır. Dün İpekyolundan
gelecek ipek, baharat, kültür, sanat ve bilim eserlerini dört gözle bekleyen bugünün batı toplumları
tarafından değişik uluslararası birlik adları altında
adeta mankutlaştırılmış iliklerine kadar sömürülmeye tabii tutulmuştur.
Bizler mühendislik, mimarlık camiaları olarak payımıza düşeni fazlası ile almış; değişik tekniklerle
bizlere dayatılan insan ölçeğini aşan hilkat garibesi
şehirleri inşa ettirerek bir başka mankutlaşma istilasına maruz kalmış durumdayız.
Batıda tarihi kentler korunurken bizde sanki seferberlik ilan edilmişçesine talan edilmiş bizi biz yapan değerleri üzerinde taşıyan abidevi eserler bir
kanserli hasta gibi kaderlerine terk edilmiştir.
Ellerimizi başımızın arasına alıp dünya haritasını
göz önüne getirdiğimizde gözümüze ilk çarpan nerede kan, gözyaşı, zulüm, yıkım varsa orada Müslüman Türk vardır. Bu bir tesadüf değildir. Dün nasıl
batıyı besleyen İpekyolu var idiyse bu gün bu yol
tüm özelliklerini ve değerlerini korur durumdadır.

İbrahim TERZİOĞLU
Sadece bizlerin gözlerine bir perde çekerek üzeri
toz tutturulmuş konumdadır. Eğer bizler kendimize
gelir derin bir nefes alırda o toz grubuna derin bir
üflersek küllerin altında hala yanan kor gibi ilim, irfan ve kültür ateşine kavuşmuş oluruz.
15-18 Ekim 2012 tarihlerinde İpek Yolunun en
önemli kilit taşı ve Karadeniz’in incisi Trabzon
Şehrimizde beşincisini yapacağımız Türk Dünyası
Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayını
Kimlikli ve Kişilikli Şehirler teması ile dünyada
bir ilki yapılacak olan Uluslararası Mimar Sinan
Proje Olimpiyatları ile tüm dünyaya yeni bir pencere olarak açılacaktır.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin
Organizasyonunda, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliğinin Koordinasyonunda, İpekyolu Üniversiteler Birliği dönem
başkanı Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Hikmet Koçak’ın Bilim kurulu başkanlığında en
önemlisi de adına yakışır bir hamle ile TC. Çevre
ve Şehircilik Bakanımız Sn. Erdoğan Bayraktar’ın
himayelerinde 28 ülke temsilcimiz ve 50’ye yakın
ülke katılımcılarıyla adeta bir bilim şöleni olacaktır.
Bu yarışmaya katılan projelerde geleceğin Sinanını,
Ali Şir Nevaisini, Uluğbeyini, Alikuşçusunu, Harezmini birlikte keşfedeceğiz.
Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’un fethinden sonra çok büyük bir siyasi dehayla 1461’de Trabzon’u
Müslüman Türk Şehri yapmıştır. Büyük tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık hocamız “Trabzon’un
fethi en az İstanbul’un fethi kadar önemlidir,
çünkü Anadolu’da gerçek ve kalıcı Türk Birliği
Trabzon’un fethi ile mümkün olmuştur”
Bu büyük kurultayın ülkemizde özellikle Trabzon’da
yapılacak olması da asla bir tesadüf değildir. Olsa
olsa bir tevafukun eseridir.
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Kentlilik kavramı, tarihi ve kültürel dokumuzda yer alan motifleri çok iyi anlayarak kente
sahip çıkmaktır. Yapılaşma kentleşmenin ilk
adımıdır. Eğer planlama ilkelerine uygun ve
sürdürülebilir bir kentleşme politikası oluşturulamazsa, geleceğin kentleri yerini geleceğin
karmaşık yerleşim birimlerine bırakır.
İşte bu anlamda, Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliği’nin kuruluş esaslarında belirtildiği gibi kentlerimizin yeniden imarı için gerek teknolojik gerekse sosyal politikaların üretilmesinde öncü ve etkin rolünü önemsiyorum.
Bu anlamda biz de kentlerimize şekil verirken,
yeni yerleşim birimleri inşa ederken, mutlak suretle geleneklerimizden geleceğe değer katmak
zorundayız. Bu değerler bizim gelecekteki şehirlerimizi kimlikli ve kişilikli hale getirecektir.

GeçmişimizeSahipÇıkmak
Erdoğan BAYRAKTAR

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı

“Geleceğin
Sinanlarını
birlikte
keşfedeceğiz”
İpekYoluMedeniyetleri
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Bugün dünya nüfusunun yarısından fazlası, ülkemiz nüfusunun ise %76’dan fazlası şehirlerde yaşamaktadır. Çeşitli yasal düzenlemelere
rağmen, şehirlere olan yoğun, düzensiz göç ve
ekonomik yetersizlikler, plansız ve çarpık yapılaşmaya 2003 yılına kadar engel olamamıştır.
Diğer yandan, yerleşim birimlerimizin önemli
bir bölümü başta deprem olmak üzere, doğal
afet riskleriyle karşı karşıyadır. Mevcut yapı
stoğumuzun yarıya yakını muhtemel afetler
karşısında can ve mal kaybına sebep olma riski
taşımaktadır.

Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları bu anlamda bizleri bir araya
getiren, gerek bölge gerekse çevre kardeş ve
dost ülke temsilcilerini ortak paydada toplayan
en anlamlı organizasyonlardan biridir.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği’nin on yıllık özverili çabası meyvelerini vermeye başlamıştır. Artık Kurultaylarımız
Devlet Başkanları seviyesinde vücut bulmaktadır.
Bunun bizler için anlamı büyüktür. Çalışmalarımıza mühendislik, mimarlık ve şehircilik
penceresinden bakarak, tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm yapılaşma ve yerleşme süreçlerinin politikalarını birlikte üreterek, tüm
dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak en önemli
görevlerimiz arasında yer almaktadır.
Türkiye artık şehircilik yönüyle de lider ve
örnek bir ülke olarak tüm dünya tarafından
dikkatle izlenmektedir. Geçmişimize sahip çıkabilmenin en temel koşulu tarihimizi iyi bil-

mek ve bu kültürü bizlere emanet eden ilim
insanlarımızı, ustalarımızı ve onların eserlerini her yönüyle derinlemesine anlayabilmektir.
Şehirlerimizi yeniden kurarken dikkat etmemiz
gereken önemli hususlardan birisi de “kimlik”
olgusudur.
Çünkü karakteri olmayan, tarihten izler taşımayan yapılardan oluşmuş bir kentin kimliksiz
oluşu kentlilik kavramını da tartışmaya açar.
Bu açıdan beşincisi gerçekleşecek olan Türk
Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultay’ındaki hedefimiz “Dilde Fikirde
İşde Birlik” yapan, aynı dili konuşan milletlerin mühendislik ve mimarlık projelerini Büyük Usta Mimar Sinan adına düzenlenen proje
olimpiyatlarında tartışmaya açmak, onları yarıştırmak ve geleceğimizi şekillendirecek projeleri ortaya çıkarmaktır.
15-18 Ekim 2012 Mimar Sinan Uluslararası
Proje Olimpiyatları’nın yapılacağı Trabzon’da
tarihe saygılı, kimlikli ve kişilikli bir şehir örneği sunmak büyük önem taşımaktadır.
Zağnos ve Ortahisar surlarıyla çevrili
mekânlarda geçmişe sadık kalınarak tabiatın
doğal dengesine uygun halde yapılan kentsel
dönüşüm, bu konudaki önemli çalışmalardan
sadece birisidir. Bu çalışmaları tüm Trabzon’a
ve yurt geneline yaymak ve Türk-İslam dünyasında da tanıtılmasını sağlamak önemli hedeflerimizdendir.
Geçmişimizi geleceğe taşımak konusunda üstlendikleri ve başarıyla sürdürdükleri bu kutlu
görev dolayısıyla Türk Dünyası Mühendisler
ve Mimarlar Birliği’nin Genel Başkanı Dr. İlyas DEMİRCİ’yi, Yönetim Kurulu Üyelerini
ve hizmeti geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyor,
başarılarının devamını diliyorum.
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Türk Dünyası
Mühendislik,MimarlıkveŞehircilikKurultayı
Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları
Dr. İlyas DEMİRCİ
TDMMB Genel Başkanı

“Köklü
geçmişten
güçlü geleceğe”
İpekYoluMedeniyetleri
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Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı kapsamında 2012 yılında
Trabzon’da gerçekleştirilecek olan Mimar Sinan
Uluslararası Proje Olimpiyatları’nın amacı, Türkİslam Dünyasının tapu senetleri olarak gördüğümüz mimarlık eserlerinin ve şehir kuruluş felsefesinin anlaşılması, gelecek nesillere mazimizde
ecdadın eserlerini unutturmadan, atimize yeni
şehirleri geçmişteki gücü, estetiği ve haşmeti ile
tanıtıp, yeni kurulacak şehirlerimizin kendi kimliğimiz ve değerlerimizle insan ölçeğinde koruyarak inşa edilmesine önayak olmaktır.
Tarih, geniş anlamda Dünyamızın en büyük ticaret yolu olup halen güncelliğini ko-

ruyan İpekyolu’nun kontrolü ve bu yollarda
hâkimiyet kurmuş medeniyetlerin mücadelesinin
hikâyesidir. İpekyolu’nu anlamadan tarihi doğru
anlamak ve yazmak mümkün değildir. Ülkemizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Bugün
bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meşguldürler.
Bu nedenle insan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün dünya
milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar önem veriyorsa
bütün dünya milletlerinin saadetine de katkıda
bulunmak için elinden geldiği kadar çalışmalıdır”
ifadesini buyurmuşlardır.
Dünya ticaretine asırlardır yön veren tarihi İpek
Yolu, ticarette olduğu kadar kültürleri de üzerinde taşıyarak milletlerarası diyalog köprüsü haline
gelmiştir. 2005 yılından bugüne görkemli bir şekilde icra ettiğimiz kurultaylarımız 2010 yılında
yüzyılların kavşağındaki başkent Kazakistan’ın
kalbi Astana’da, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın
Nursultan NAZARBAYEV’in himayelerinde büyük bir başarı ile sonuçlandırılmıştır.

İki yılda bir yaptığımız bu kurultaylarımızın beşincisini dünyada ilk defa Mimar Sinan Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Proje
Olimpiyatları özel teması ile Trabzon şehrimizde
yapılacaktır. 28 ülkeden temsilcilerimizin yanında Türk-İslam Coğrafyası’ndan gelecek Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Projelerimiz
kurultayımıza renk katacak ve yeni kurulacak
şehirlerimize büyük ilham kaynağı oluşturacaktır.
Bizi köklü geçmişimize güçlü bağlarla bağlayan
köprüleri yeniden inşa etmek, Bağdat’ın, Şam’ın,
Herat’ın, Tebriz’in, İsfehan’ın, Semerkant’ın,
Edirne’nin, İstanbul’un ve hülasası Kaşgar’dan
Endülüs’e Türk-İslam şehirlerimizin sokaklarında kâşanelerinde, harabelerinde ve saraylarında
mührü sökülmez bir hazine olarak yaşatacağımız
Türk damgalarını hatırlamak, dünyamıza yeni
gözlerle bakmak, kimlikli ve kişilikli mimarimiz
ile yeni şehirler kurmak, mühendislik, mimarlık
ve şehircilik ufkumuzu geliştirmek ve yetiştireceğimiz yeni Mimar Sinan’larımızı tanımak, düzenlenecek bu olimpiyatın en ileri amacıdır.
Umuyor ve inanıyoruz ki; bu büyük organizasyon
tarihin sayfalarına altın harflerle yazılacaktır.
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Şehircilik Kurultaylarının ilki bizatihi bakanlığım döneminde başlatılmış ve bir gelenek haline getirilmiştir. İnanıyoruz ki bu başarılı organizasyonların Türk-İslam kültürüne sunacağı
kazanımların boyutları zaman içinde daha iyi
anlaşılacaktır.
2010 Astana Kurultayı’nın ardından 2012 yılında İstanbul’da yapılması düşünülen Türk
Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nı 15-18 Ekim 2012 tarihinde
Trabzon’a taşınmasına çok büyük anlam yüklemekteyim.
Zira bu kurultaya Türk Dünyası Devlet Başkanlarının katılımlarının yanında İpekyolu Üniversiteler Birliği’nin mensubu yüzlerce bilim insanı ve kırka yakın ülkeden sahasında uzman
şahsiyetlerin katılımı beklenmektedir.

İlklerinkentiTrabzon
Faruk Nafız ÖZAK
TBMM Trabzon Milletvekili

“Ahiliğin ilk
disiplinli yapısı
Trabzon şehrimizde
yaşatılmaktadır”
İpekYoluMedeniyetleri
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Dünyaya yayılmış Türk-İslam mimarlık eserlerinin Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık
ve Şehircilik Kurultayları ile dünya gündemine getirilerek bilimsel ortamlarda ele alınması
Türk-İslam kültürü açısından tartışılmayacak
kadar önemi büyüktür.
Bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş olan Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği taşıdığı sorumluluk bilinci ile ilkeleri belirlenmiş
ve bilimsel temellere oturtulmuş Mimarlık ve

Kurultayda sunulacak teknik bildiriler, poster
sunumlar ve sergilerin gelecekte yapılacak organizasyonlar için önemli bir kaynak oluşturacaklarını düşünmekteyim.
İpekyolu Medeniyetleri tarihinin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Trabzon şehrimiz zamanın mühendislik, mimarlık, kültür ve
sanat değerlerini Ahilik gelenekleri ile bir arada
yaşatmıştır.
Ahilik teşkilatı; Türk halkının sanat ve meslek
alanında yetişmelerini, ahlaki yönden gelişmelerini sağlayan ve bugünün şehircilik fonksiyonlarını üstlenerek Türk-İslam kültürüne
değerler katmanın yanında birbirini seven, birbirine saygı duyan, yardım eden, fakiri gözeten,
yoksulu barındıran, işi kutsal, çalışmayı ibadet
sayan esnaf ve sanatkârların ilk disiplinli yapısı
Trabzon şehrimizde gerçekleşmiştir.
Ahi Evran Dede Şehit Ebul Hasan Hakayık
Hazretleri Boztepe ve çevresinde oluşturduğu ahilik yönetimleri ile Orta Asya’dan gelen

Türklerin Trabzon’a yerleşmesine ve 1461’deki
Fatih’in Trabzon’un Fethine zemin hazırlamıştır.
Türkiye’de ahilik meslek kollarının isimlerinin
soy isimlere, sokaklara ve caddelere atıfta bulunulmuş en yoğun uygulamaya Trabzon şehrimizde rastlanmaktadır. Her yıl Trabzon ilimizde ekim ayının ikinci haftasında Ahilik Kültür
Haftası (Esnaf Bayramı) adı altında düzenlenen
çeşitli etkinlikler, bu yıl Mimar Sinan Olimpiyatları ile birlikte kutlanacaktır.
İpekyolu üzerindeki şehzadeler şehri Trabzon,
ilkleri ile ünlüdür. Ahilik teşkilatının kuruluşuna, spor olimpiyatlarına, ilk ev sahipliği
yapmasının yanında yine bir ilk olarak Mimar
Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatlarına ev sahipliğini Trabzon şehrimiz yapacaktır.
Trabzon şehri söylenince şehrin futbola olan
tutkusunu bu olimpiyatlara da yansıtmak istedik. Kurultay Yürütme Kurulu’nun almış olduğu prensip kararı ile kurultayların yapılacağı
şehrin futbol takımı ile bir önceki kurultaya ev
sahipliği yapan şehrin futbol takımlarını özel
müsabaka ile karşılaştırması düşünülmüştür.
Bu vesile ile 15 Ekim 2012 tarihinde şehrimizdeki Hüseyin Avni Aker Stadyumunda saat:
20.30’da Trabzonspor ile Astanaspor futbol kulüpleri arasında olimpiyat özel karşılaşması yapılacaktır. Bu müsabaka da Trabzon’umuz için
bir ilk olacaktır.
Tarihin sayfalarına altın harflerle geçecek bu
organizasyon vesilesi ile sizleri İpekyolu üzerindeki şehzadeler şehri Trabzon’umuzda ağırlamaktan ve birlikte olmaktan büyük onur duyacağım.
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TarihveKültürŞehri
Trabzon
Dr. Recep KIZILCIK
T.C. Trabzon Valisi

“Tarih, kültür ve
doğal güzellikleri ve
zenginlikleri barındıran
Trabzon’umuza
davet ediyoruz.”
İpekYoluMedeniyetleri
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Türk İslam Dünyasının şehircilik ve mimari
anlayışının yaşatılması ve geliştirilmesi anlamında son derece önemli bir işlev gören Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin
organizasyonunda yapacağı bu büyük kurultayın ülkemizde ve özellikle Trabzon’umuzda
gerçekleştirilecek olması bizleri heyecanlandırmaktadır.
Medeniyet anlayışının, zevkinin ve inceliğinin
yansıtıldığı mimari eserlerin ve projelerin geliş-

tirilmesi ve uygulanmasında etkin olan paydaşların katılımı ile gerçekleştirilecek Kurultayda
aynı zamanda, "Uluslararası Mimar Sinan
Proje Olimpiyatları" da gerçekleştirilecektir.

den yorumlanarak, restorasyonu iyi örnek uygulamaları olarak katılımcılar ile paylaşılabilme imkanı bulacaktır.

Proje Olimpiyatlarında, Türk İslam Dünyasında projelendirilen veya gerçekleştirilen birçok
proje yarışarak, kendi kimlik çizgilerini devam
ettirmekle beraber, çağa ve ihtiyaçlara uygun
ortak bir mimari anlayışın ve şehirciliğin gelişmesine zemin hazırlamış olacaktır.

Diğer taraftan, şehrimizde yürütülen kentsel
dönüşüm projeleri, şehircilik anlamında örnek
teşkil eden uygulamalardır.

4000 yıllık tarihi, kültürel ve sosyal birikime
sahip olan Trabzon'umuz, sahip olduğu ince,
zevkli mimari yapıları ile ortak ve evrensel bir
mimari anlayışının, akımının oluşturulmasına
önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Ayrıca, hem ecdada olan saygı ve hem de kültürün devamını sağlamak için yürütülen tarihi
eserlerin, zamanın ruhuna uygun şekilde yeni-

Muhteşem tarihiyle, medeniyetlere beşiklik etmiş bir şehir olan Trabzon, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı ve
haklı gururunu yaşamaktadır.
Tüm katılımcıları, tarih, kültür ve doğal güzellikleri ve zenginlikleri barındıran
Trabzon'umuza davet ediyor, Karadeniz insanının sıcak misafirperverliğini yaşamaya, tecrübe
etmeye bekliyoruz.
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kente pek çok sorumluluklar yüklemektedir.
Trabzon’la birlikte Anadolu’da içinde sayısız
eser barındıran açık hava müzesi niteliğinde
birçok kent vardır. Dünyaya olan sorumluğumuz bu noktada başlamaktadır.
Geçmişten günümüze ulaşan mabetler, köşkler, sokaklar, çeşmeler, camiler, kervansaraylar,
medreseler, saraylar sadece bir taş yığını olarak
bize gelmezler.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği önderliğinde yola çıkılan bu projede hem
yerel yönetimlere hem de sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Konu kent
ve kimlik olunca bakış açısı gerek sosyolojik
gerek kuramsal gerekse de politik değerler taşımaktadır.

DünyaKentiOlmak
Dr. Kadir TOPBAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

“Kimlikli ve
Kişilikli Şehirler”
İpekYoluMedeniyetleri
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Şehirlerimizin sürdürülebilir olabilmesi aynı
standartlarda imar edilebilmesinin gerek ve yeter şartı olan şehir kimlikleridir.
Küreselleşmeye paralel olarak Dünyamız artık,
iletişim teknolojisiyle küçük bir köy olarak sınırların kalktığı yenidünya düzenindeki bir yerleşim birimidir. Kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm kentlerimiz şanlı tarihimizin simgeleri
olan mimarlık eserleriyle dolup taşmaktadır.
Gerek Tarihi Kentler Birliği gerekse Türkiye
Belediyeler Birliği olarak bu bilinçle hareket
ederek tarihi dokularımıza sahip çıkmayı en temel görev olarak görüyoruz.

İlk insan yerleşim birimini oluşturan megaron
yerini artık megakent kavramına bırakmıştır.
Metropol şehirler dev projelerle şekillenmektedir.
Ancak mimari ölçekte ve mimari bakış açısıyla
değerlendirilmesi gereken projeler ne yazık ki
günümüzde ranta dayalı ve gelir getiren parametrelerle anlam kazanmaktadır.
Modern ve teknolojik olarak sunulan bu projelerin hiçbiri tarihi ve kültürel değerlerimizden
izler taşımamaktadır. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı bize çok önemli bir
fırsatı vermektedir.

Bu tarihi değerler inşa edildikleri döneme ait
her türlü birikimin kodlandığı birer gerçek
ve somut vesika olarak karşımızda dururlar.
Okunmak, anlaşılmak, yaşatılmak isterler.
Unutmamamız gereken en önemli konu, tarihi
mekânlara sahip çıkarken, onları onarırken aynı
zamanda geleceğe sahip çıktığımız, kimliğimizi yeniden inşa ettiğimiz gerçeğidir.
Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı bu bilinçle, bu misyonla farklı
ülkelerde farklı şehirlerde ve farklı mekânlarda
buluşuyor. Kutlu kervanına bu bilinç ve duyarlılıkta olan yeni katılımcılarını çağırıyor. Geleceğin kimlikli kentlerini inşa etmek için.
Kimlikli, kişilikli ve başarılı şehircilik uygulamalarımızın sergileneceği bu büyük şehircilik
organizasyonunda, karşılıklı tanıtımlarımız,
elde edeceğimiz en büyük kazanımlarımız olacaktır.

Kimlikli Şehirler. Bu Kurultayda artık yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihsel
kent kavramı geçmişteki örnekleriyle yeniden
gündeme gelerek anlam kazanacaktır.
Kurultayın Trabzon’da yapılıyor olması bu
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İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü
Ülkemizin her alanda lider ülke konumu ve idealini Mühendislik ve Mimarlık camiasında başı
çekmesi en büyük emelimiz ve hedefimiz olacaktır. Çünkü insanlık her alanda olduğu gibi
mühendislik, mimarlık ve şehircilik alanında
da hayalleri zorlayan, çılgınca projeleri uygulama mücadelesi vermektedir.

İnsanı Yaşat ki
Devlet Yaşasın
M. Cahit TURHAN

T.C. Karayolları Genel Müdürü

“Bir olalım,
iri olalım, diri
olalım”
İpekYoluMedeniyetleri
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Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin
azimli, kararlı, uzun bir çaba ve gayretleri sonucu olarak 1 Ağustos 2011 tarihinde Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği kurulmuştur. Bu birlik ve çalışmaları belki de
evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras
olacaktır. Böyle bir birliğin mensupları olarak
tarihi bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz.
Bu sorumluluğun hassasiyetinin bilinci ve gururunu taşımaktayım.

Bu yeni kurulacak şehirlerde Türk-İslam çizgileri ve ruhu bulunmalıdır. Bu ruhu var etmenin
bir yolu da yapılan kurultaylar olacaktır. Baş
döndürücü bir hızla gelişmekte olan bilim ve
teknolojilerin uygulamalarını camiamızla paylaşmayı amaçlıyoruz.
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik
ederek insanın özüne, özdeğerlerine uygun
projeler üretip hayatı kolaylaştırmak, taklit etmeden takdir edilecek eserler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Mesleğimizle ilgili alanlarda
ülkemizi, milletimizi lider duruma getirmeyi
gaye edindik.
Birliğimizin en önemli felsefesi “birlikte hayır,
ayrılıkta azap vardır” inancı ve “bir olalım, iri
olalım, diri olalım” düsturudur. Birliğimizin
birçok teknik ve kültürel yayınları yanında,
çıktığı günden beri beğeni ile okunan büyük
bir titizlikle hazırlanan birlik süreli yayınımız
İpekyolu Medeniyetleri dergimiz bir yaşına girmiştir.

Bu yayın organımız Türk-İslam Dünyası’nda
“Dilde, fikirde, işde birlik” hedefiyle güçlü
adımlarla yoluna devam edecektir. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, dünyamızın her yöresini hizmet alanı olarak belirleyip kendi alanında insanlığın onurlu ve gururlu
bir sivil toplum teşkilatı olarak çalışmalarını
sürdürecektir.
Geleneksel olarak bir Türk devletinde iki yılda
bir yapılmakta olan Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları’nın yanında her altı ayda bir, Uluslararası Kaşgar’dan
Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları adı ile şehir şehrengizleri toplantılarını yapmaya devam edeceğiz.
Bu kapsamda 2012 yılında Trabzon’da beşincisini yapacağımız Türk Dünyası Mühendislik,
Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı ile birlikte
gerçekleştirilecek “Mimar Sinan Uluslararası
Proje Olimpiyatları”; camiamıza kendi alanlarındaki ortak kültür, sanat ve yaşam karakterlerini yansıtan projeleri yarıştıracaktır.
Amacı; insanlığın hasret kaldığı dostluğa, kardeşliğe, barışa ve huzura hizmet etmek olan
birliğimizin bu vesile ile olimpiyatlarımıza
katılacak olan değerli ülke ttemsilcilerinin ve
katılımcıların bu kutsal davanın birer elçisi olacağı düşüncesiyle herkese teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.
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DildeFikirdeİşdeBirlik
Prof. Dr. Düsen KASEİNOV
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri

“Türk kültür ve
sanatını tanıtmak
hepimizin
asli vazifesidir”
İpekYoluMedeniyetleri
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TÜRKSOY’un işbirliği yaptığı sivil toplum
kuruluşlarının başında gelen Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, artık geleneksel
bir nitelik kazanmış olan Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları ve Şehrengizler
yanında yeni bir adım daha atıyor; Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları.
Bu önemli girişim, genç mühendisleri! Türk
mimari ve şehircilik geleneklerine uygun modern projeler hazırlamaya teşvik ediyor ve
çağdaş Mimar Sinan’lar yetiştirmeyi amaçlıyor. Başarılı olanlara verilecek ödülün adının
“Mimar Sinan Ödülü” olması da ayrı bir anlam

taşıyor.!Pek çok açıdan, 2010 yılında Astana’da
düzenlenen Kurultayın ardından, Kurultaya hamilik yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan NAZARBAYEV’in direktifleri
doğrultusunda mühendislik ve mimarlık alanında Türk Dünyasını bir çatı altında toplayacak,
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği,
1 Ağustos 2011’de resmi kimliğini kazanarak bu
yıl beşincisi yapılacak olan Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nın
organizasyonunu üstlenmiştir. Bu Kurultayın
koordinasyonunu sağlamak TÜRKSOY olarak
bizleri daha da heyecanlandırmaktadır.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, her geçen gün yaptığı faaliyetlerle yeni
yeni katkılar sağlamaktadır. TÜRKSOY olarak
bizleri en çok etkileyen ve içinde bulunmaktan
keyif aldığımız başka bir proje de uluslararası
Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri Şehir Şehrengizleri olmuştur.
İlkini cihan devleti Osmanlı’nın kurulduğu
Bursa’da icra ettik. İkincisini ise Bakü-TiflisKars Demir İpekyolu temalı Gazi Kars Şehrengizi Orta Asya’ya açılan demiryolu ağı, diğer
yönüyle Marmaray Projesi ile Londra’ya uza-

nacaktır. Tarihi İpekyolu eskiden olduğu gibi
milletlerarası kültür ve sanat diyaloğu haline
getirilecektir. Bu proje ile dünya insanlığı birçok güzellikleri ve zenginlikleri hakkaniyetle
paylaşacaktır.
2011 yılında Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarının 20. yılını hep birlikte kutladık.
2013’de ise, TÜRKSOY’un kuruluşunun 20.
yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Geçen yirmi
yıl dünya siyasi tarihine Türk Cumhuriyetleri
açısından başarılarla dolu bağımsızlıkların ilk
yılları olarak geçmiştir. Bu süre zarfında bağımsızlıklarını sağlamlaştıran Türk Cumhuriyetleri,
kültürel planda da hem yeniden bir doğuş yaşamışlar hem de birbirlerine daha da yakınlaşmışlardır. Türk halklarının kültürel bütünleşmesi
sürecinde TÜRKSOY’da gerçekleştirdiği projelerle önemli bir rol oynamıştır. Beşinci Türk
Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik
Kurultayı’nın ve Mimar Sinan Uluslararası
Proje Olimpiyatları’nın Türk kültür dünyasının
yakınlaşması, zenginleşmesi, insanlığa kazandırmış olduğu değerlerin artarak sürmesinde
somut katkılar sağlayacak tarihi bir buluşma
olacağına inanıyor, emeği geçen bütün kişi ve
kurumlara teşekkür ediyorum.
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Bazen de günümüzde olduğu gibi ideolojik
kaygılarla kaderlerine terk edilir veya kasten
yok edilirler. Daha önce varlıkları bilimsel bir
kayda bağlanmayan eserler şimdi yok hükmündedirler. Bunun en bariz örneği Balkanlar’da ve
Tuna boylarındaki Osmanlı eserleridir. Yüzyıl
gibi kısa bir sürede yok edilmişlerdir.
İpekyolu’nun en önemli ulaşım noktalarından olan Trabzon ilimizde de birçok medeniyetin mimarlık eserleri bulunmaktadır. Uzak
Asya’dan yola çıkan kervanlar Horasan, İran
üzerinden Erzurum’a ulaşır, deniz ulaşım kolaylığından yararlanmak için Trabzon’da gemilere yüklenerek Roma’ya ve Avrupa’nın içlerine kadar taşınır. Bu ipekyolu yalnızca ticari mal
taşımaz bunun yanında kültürleri, sanatları ve
günün koşullarındaki bilimsel teknikleri birlikte taşır.

İpekyolu’ndaOlimpiyatlarKenti

Trabzon

Orhan F. GÜMRÜKÇÜOĞLU
Trabzon Belediye Başkanı

“İpekyolu’nu
anlamadan insanlık
tarihini doğru
anlamak ve yazmak
mümkün değildir”
İpekYoluMedeniyetleri
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Dünyaya yayılmış Türk-İslam mimarlık eserlerinin gündeme getirilerek, varlıklarının bilimsel
yöntemlerle belirlenmesi ve sınıflandırılarak
kayıt altına alınması, Türk-İslam kültürü açısından tartışılmayacak kadar önemli bir konudur. Mimarlık eserleri de her şey gibi elbette fanidir. Varlığını uzun sürede olsa sonsuza kadar
sürdüremez. Zaman içerisinde gerek fiziksel
şartlar ve insan eliyle yıpranarak yok olurlar.

Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları Türk-İslam kimliğini taşıyan
şehirlerimizin, mimarlık, şehircilik ve kültürel
değerlerini dünya kamuoyuna ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde taşıyacaktır.
15-18 Ekim 2012 tarihinde Trabzon ilimizde
gerçekleştirilecek Trabzon Kurultayı şehrimizin ev sahipliğinde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin organizasyonunda,
Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY
Genel Sekreterliği’nin koordinasyonunda ve
yine Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliğinin temsilciliğinin bulunduğu 28 ülkenin
çok değerli bilim insanlarının ve seçkin üniversiteleriyle kurum ve kuruluşlarının desteklerinde ve
sizlerin katılımları ile gerçekleştirilecektir.
Bu kurultay ile dünya mimarlık sanatına, kültürel tarihine mal olmuş değerlerimizin yanında;
dünyada ilk defa yapılacak olan Mimar Sinan
Uluslararası Proje Olimpiyatları da icra edilecektir.

Bir zamanlar imparatorlukların gözdesi özellikle Osmanlı döneminde Muhteşem Süleyman
olarak muhteşem yüzyılın yaşatan bir şehzadeyi bağrından çıkaran, bulunmuş olduğu stratejik
konumu gereği, kültürleri, siyaseti ve devletlerin işleyişinin bir anafor gibi gözetlenebildiği
bu şehirde Selim Yavuz olmuştur.
Türk-İslam Dünyası’nın manevi şahsiyetlerinin
huzurunda, Trabzon şehrimizin dününü, bugününü ve yarınını tartışacağız, bütün bunların
yanında şehircilik olimpiyatları ile diğer Türkİslam şehirlerini karşılaştıracağız.
Sizleri Trabzon şehrimizde görmekten, dinlemekten ve ağırlamaktan büyük onur duyarız.
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İpekyoluÜniversitelerBirliği
Trabzon Kurultayı
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü

“Geliştiren ve
icat eden üretken
Mühendis ve
Mimarlarımızı
yetiştirmek için”
İpekYoluMedeniyetleri
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Öncelikle Atatürk Üniversitesi ve başkanlığını yürütmekte olduğumuz Avrasya İpekyolu
Üniversiteler Birliği (Eurasian Silk Road Universities Consortium-ESRUC) adına, Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin
başlatmış olduğu ve geçtiğimiz kurultayın
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL ve
Kazakistan’ın kalbi Astana’da gerçekleştirilmesiyle birlikte doruğa eren bu yıl 5’si 1518 Ekim 2012 tarihleri arasında güzide sahil
kentimiz Trabzon’da gerçekleştirilecek olan

Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nın organizasyonunda yer
almaktan duyduğumuz memnuniyeti ve heyecanı bildirmek isterim. Önümüzdeki bu
Kurultay’ın Osmanlı ve Türk Dünyasının
büyük mimarlarından Mimar Sinan temalı
olarak “Kimlikli ve Kişilikli Şehirler” inşa
etmek, geliştiren ve icat eden, üretken mühendis ve mimarlarımızı yetiştirmek ve onları bir araya getirip sinerji oluşturmak için
Uluslararası Proje Olimpiyatları düzeyinde
gerçekleştirilmesi de farklı bir ayrıcalık taşımaktadır.
Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar uzanan
Türk-İslam medeniyetlerinin ve mimarisinin
izleri tarihi İpekyolu’nun Türk Dünyası açısından önemini bütün açıklığı ile sergilemektedir. Bu anlamda Erzurum’da Atatürk Üniversitesi önderliğinde kurmuş olduğumuz,
Batı Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar uzanan
yaklaşık 30 ülkeden 200’e yakın üniversiteyi içine alan Avrasya İpekyolu Üniversiteleri
Konsorsiyumu (ESRUC), tarihi ticaret ağı
olan İpekyolu’nu, bilimsel bir “network” ha-

line getirmeyi başarmıştır. Bu bilimsel ağın
Kurultay içerisinde yer alması ve İpekyolu
Üniversitelerinin 13-15 2012 tarihleri arasında Erzurum’da yapılacak olan 3. Avrasya
İpekyolu Üniversiteleri Toplantısı’ndan sonra Trabzon’daki Proje Olimpiyatları’na vereceği katkı ve bilimsel gücün tesisi bizim en
önemli görevlerimizden biri olacaktır.
Bu yıl kuruluşunun 55. Yılını kutladığımız
Üniversitemiz, gelişmişliğini daha da ileri götürerek, Türkiye’nin Orta Doğu, Orta
Asya, ve Kafkaslar’a açılan bir kapısı görevini üstlenecek şekilde, Türk Dünyası ve
uluslar arası arenada çeşitli işbirliği ve etkinliklerini devam ettirecektir.
Bu anlamda 5. Türk Dünyası Mühendislik
Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı çerçevesinde düzenlenecek olan Mimar Sinan Uluslar
arası Proje Olimpiyatları’nın bu etkinliklerimizi daha da kapsamlı hale getireceğine inanıyor, emeği geçen bütün değerli kurum ve
kişileri kutluyor, saygı ve selamlarımla başarılar diliyorum.
23

İpekYoluMedeniyetleri

Yola Çıkarken
Trabzon Kurultayı’na Doğru

Alaattin NALCIOĞLU
TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi
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15 Ekim 2002 tarihinde Ali Hersek Başkanlığında; İlyas Demirci, Mustafa Babal, İdris Aydın,
Münire Çatakçı, Metin Türker, Musa Büyükaydın, Cevat Oktay, Hasan Tosun, Kamil Eren, Hüseyin Dilaver, Erol Tuna Aşkın, Haydar Çiftçi,
Şükrü Güner, Tarık Çelenk, Mahmut Asmalı, Ertuğrul Yavuz Pala, Vacip Mert, Muhsin Şahin, Ali
Erbağ, Selçuk Polat, Muharrem Polat, İzzettin
Güneri, Halil Fazlıoğlu kurucular kurulumuzla
birlikte Mühendislik Yemini yaparak Türk-İslam
coğrafyasında hizmet üretmek üzere Mühendisler Birliği’ni oluşturmuş olduk.

Mühendislik Yemini: “Bana verilen mühendislik
unvanına daima layık olmaya; onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek,
hangi şartlar altında olursa olsun, onları ancak
iyiye kullanmaya; yurduma ve insanlığa yararlı
olmaya kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi
alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum ve
şerefim üzerine yemin ederim.” Bu yolda daha
ileri hedefleri yakalamak için faydalı ve başarılı
hizmetler üreten birliğimiz, İçişleri Bakanlığı’nın
28/07/2005 tarihli izni ile isminin önüne “Türkiye” kelimesini kullanma izni alarak “Türkiye
Mühendisler ve Mimarlar Birliği” unvanı ile tüzel kişiliğe kavuşmuştur. Birliğimiz ülkemizdeki
başarılı çalışmaları ile yetinmeyerek uluslararası
sempozyumlar, paneller ve kurultaylar düzenleyerek yüksek hedefler yakalamıştır. Bu yolda
yürürken Büyük Türk Dünyası’nda ve İpek Yolu
güzergâhındaki meslek camiaları ile yürüyen
bu güçlü kervana katılmak istemiştir. Bu duygularla Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği’nin temelleri atılmıştır.
Misyonumuz: Küreselleşen ve teknolojik gelişmenin çok hızlı olduğu dünyamızda mühendislik
mesleğinin saygınlığını sağlamak, meslek ve ülke
menfaatleriyle ilgili konularda kamu ve diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak mühendislik mesleğini ülke kalkınmasının hizmetine sunmaktır. Toplam kalite anlayışı ile çalışmak, Milli bir cemiyet
ruhuyla ulusal kalkınmayı hızlandırmak amacıyla
projeler üretmek, üretilen mühendislik harikası

teknolojilerin benimsenmesini ve kullanılmasını
desteklemek, şeffaf, üreten, paylaşan ve “Halka
Hizmeti Hakka Hizmet” olarak benimseyen bir
otorite olmaktır.
Vizyonumuz: Etkin, üretken, çağdaş, demokratik, şeffaf ve hukukun üstünlüğüne inanan mühendislik camiası için Meslekte Birlik Olmak.
Hedefimiz: Vatanımıza, Milletimize ve Mesleğimize Hizmet Etmeyi Kendimize ve Hayatımıza Şiar Edinmiş Olan Bizlerin En İleri Hedefi;
Mesleğimizi en saygın ve en ileri seviyeye, dilde,
fikirde, işte birlik yaparak yüce Türk Milletini layık olduğu muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır.
Faaliyetlerimiz: Milli bir cemiyet ve sorumlu bir
sivil toplum şuurunda gece gündüz demeden hükümetimizle, kamu ve özel kuruluşlarla, kardeş
sivil toplum örgütleri ile beraber yakın bilgi görüş alışverişinde bulunarak kayda değer birçok
sempozyum, konferans, forum ve Türk Dünyası
sathında Kurultay ürettik. Bu faaliyetlerden elde
edinilen sonuçlar, istifade edilmesi temennisi ile
ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir. Daha nice
hizmetlerle birlikte olabilmek duygu ve temennileriyle...
Değilmi ki; vatanımıza, milletimize ve mukaddesatlarımıza olan sevgimiz, onlara verebileceğimiz
hizmetlerle ölçülür.
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2002-2012

2005

Yerel Yönetimler ve
Şehircilik
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Sempozyumu
“Muasır Medeniyetler”

Kuruluştan Kurultaya
Tarihsel Süreç
İpekYoluMedeniyetleri
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27
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2006
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Yerel Yönetimler
Bankacılığı
Yerel Yönetimler Bankacılığı Sempozyumu
“Yerel Yönetimlerde Çağdaş Bankacılık”

2007

Kurultay 1
Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilk Kurultayı
“Dilde Fikirde İşde Birlik”
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2007
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Kurultay 2
Türk Dünyası
Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı
“Dilde Fikirde İşde Birlik”

2008

Sempozyum
Lübnan’daki Türk-İslam Eserlerinin
Tespiti ve Rastorasyonları
“Mimarlık Abideleri Milletlerin Tapu Senetleridir”
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2008

İpekYoluMedeniyetleri
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Kurultay 3
Türk Dünyası
Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı
“Geleceğin Kentleri”

2009

Proje Festivalleri 1
Avrasya Ülkeleri İnşaat ve Mimarlık
Üniversiteleri Proje Festivalleri
“Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik”
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2010

İpekYoluMedeniyetleri
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Kurultay 4
Türk Dünyası
Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı
“İepkyolu Medeniyetleri”

2011

Bursa Şehrengizi
Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e
Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları
“İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın”
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2011

İpekYoluMedeniyetleri
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Gazi Kars Şehrengizi
Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e
Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları
“ Bakü-Tiflis-Kars Demir İpekyolu”

2011

Proje Festivalleri 2
Avrasya Ülkeleri İnşaat ve Mimarlık
Üniversiteleri Proje Festivalleri
“Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik”
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4 Ocak 2012 / T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2012

Trabzon Kurultayı
HazırlıkÇalışmaları

“ Kimlikli ve
Kişilikli Şehirler”
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s

a

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği’nin organizasyonlarından 2010 Astana
Kurultayı Sonuç Bildirgesinde T.C. Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı’nın T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ismini alması yürütme kurulunun
oy birliği kararı ile alınmış. İlgili bakanlığa bu
teklif sunularak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı döneminde 500 bin konut yaparak
dünyada bir rekoru kırarak başarı sağlamış olan
Sayın Erdoğan BAYRAKTAR’ın T.C. Çevre ve

6 Nisan 2012 / İller Bankası

Şehircilik Bakanı olması ile daha önceki kurultaylarımıza hamilik yapmış aynı zamanda birliğimiz onur kurulu üyelerinden olması hasebiyle
İstanbul’da yapılacak olan 2012 Türk Dünyası
Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı
Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatların Trabzon’da yapılması için eski Bayındırlık
ve İskan Bakanımız Sayın Faruk Nafız ÖZAK
beyin ve Birliğimiz Onursal Başkanı T.C. Karayolları Genel Müdürü Sayın Mehmet Cahit
TURHAN’ın girişimleri ile bu muhteşem organizasyon İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir TOPBAŞ’ın ikna edilmesi ile
Karadeniz’in incisi Trabzon şehrimizde yapılması kararlaştırılmıştır.
4 Ocak 2012 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı toplantı Salonunda geniş kapsamlı
basın toplantısıyla 2012 Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nın

Trabzon’da yapılacağı dünya kamuoyuna duyurularak başlatılmıştır.
Trabzon Belediye Başkanımız Sayın Orhan
Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU ve Trabzon Valimiz
Sayın Recep KIZILCIK beylerin ev sahipliğinde büyük bir başarıya imza atacağımıza inanıyoruz.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Düsen KASEİNOV Kurultay koordinatörü ve Uluslararası
Danışma Kurulu Başkanı olarak bir çok istişare
toplantımıza ön ayak olmuştur.
İpekyolu Üniversiteler Birliği Başkanı Erzurum
Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr.
Hikmet KOÇAK beyin üniversitelerarası görüşmeleri yanında tüm istişare toplantılarda yer
alarak kurultayımızın bilimsel seviyesine katkı
sağlamıştır.
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4 Mayıs 2012 / Trabzon

6 Nisan 2012 tarihinde İller Bankası Sosyal Tesislerinde TÜRKSOY Ülke temsilcilerinin de
katıldığı Kurultay Yürütme Kurulu Toplantısı
yapılmıştır.
TBMM Karaman Milletvekili ve Plan Bütçe
Komisyonu Başkanı Sayın Lütfi ELVAN daha
önceki organizasyonlarımızda olduğu gibi
Trabzon kurultayı çalışmalarında da toplantılarımıza iştirak etmişlerdir.
Yurtiçi ve Yurtdışında yapmış olduğumuz tüm
toplantılarımıza T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan
Yardımcısı Sayın Muhammet BALTA’nın başkanlığında yoğun bir tempo ile devam etmektedir.
4 Mayıs 2012 tarihinde Trabzon’da Kurultay
Yürütme Kurulu ve Trabzon Sivil Toplum KuİpekYoluMedeniyetleri
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28 Mayıs 2012 / İstanbul

ruluşları ile Birlik Trabzon Şubesi’nin organizasyonunda Kurultay istişare toplantısı yapılmıştır.
Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları
İstanbul’da Değerli Basınımıza Tanıtıldı…
2012 Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve
Şehircilik Kurultayı bu yıl “Kimlikli ve Kişilikli Şehirler” teması ile Türk Dünyası’nın şehircilik otoritelerini, usta mühendis ve mimarlarını
Trabzon’da buluşturuyor.
Türk Dünyası Devlet Başkanlarının katılımlarının beklendiği 2012 Kurultayının hazırlıkları
büyük bir titizlikle devam ederken şimdiden
dünya kamuoyunun yoğun ilgisi büyük dikkat
çekiyor. Kurultayımız 28 Mayıs 2012 tarihinde
İstanbul’da değerli basınımız aracılığı ile dünya
kamuoyuna tanıtıldı.

Kurultay kapsamında bu yıl dünyada bir ilki
gerçekleştirilecek olan Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatlarına başta İpekyolu Üniversiteler Birliği’nin değerli temsilcileri olmak
üzere Kaşgar’dan Endülüs’e Türk Dünyası ve
Akraba Toplulukları’ndan çok sayıda ülke temsilcileri ve şehircilik otoriteleri mühendislik,
mimarlık ve şehircilik projeleri ile bilimsel şölenimize katılacaklardır.
Kurultayımızla birlikte dünyada bir ilki gerçekleştirilecek olan Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları; bizi köklü geçmişimize güçlü
bağlarla bağlayan köprüleri yeniden inşa etmek,
Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şehirlerimizin sokaklarında kâşanelerinde, harabelerinde
ve saraylarında mührü sökülmez bir hazine olarak yaşatacağımız Türk damgalarını hatırlamak,
dünyamıza yeni gözlerle bakmak, kimlikli ve
kişilikli mimarimiz ile yeni “Marka Şehirler”

kurmak, mühendislik, mimarlık ve şehircilik
ufkumuzu geliştirmek ve yetiştireceğimiz yeni
Mimar Sinan’larımızı tanımamıza vesile olacaktır.
Kurultayımızın ve Olimpiyatımızın dünya kamuoyuna tanıtılması amacıyla Yürütme Kurulu
üyeleri olarak; TİAB-Trabzonlu İşadamları ve
Bürokratları Derneği’nin ev sahipliğinde, Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Ali BOZ’un organizasyonunda Trabzon Park İstanbul’da Hükümetimizin
çok kıymetli temsilcileri, işadamları, sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcileriyle
basın kuruluşlarımızın davetli olduğu yemekli
bir tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.
Yemekli toplantıya Kurultay ve Olimpiyat Yürütme Kurulundan T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakan Yardımcısı Muhammet BALTA, T.C.
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Karayolları Genel Müdürü M. Cahit TURHAN,
Kurultay Ev Sahibi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU,
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan CAN, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail
YÜKSEK, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sebahattin TÜZEMEN, T.C. Karayolları İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Nurdan MEMİŞOĞLU APAYDIN, Trabzon Belediye Başkan
Yardımcısı Cengiz ÇOLAK, Emlak Pazarlama
Genel Müdürü Hüseyin KARACA, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği İstanbul
Şube Başkanı Ali BOZ ve Başkan Yardımcısı
Turhan DOYMUŞ, Sivil Toplum Kuruluşları ve
değerli iş adamları katılmışlardır.

19 Haziran 2012 / Ankara / Rixos
İpekYoluMedeniyetleri
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19 Haziran 2012 tarihinde Birlik Genel Sekreterimi Bilal ÇELİK’in katkılarıyla Ankara Rixos
Otelde Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Mühendislik, Mimarlık, Şehircilik
ve Tasarım-Fikir Projeleri kategorileri tanıtım
toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Jüri Başkanlarımızdan Karayolları Genel Müdürü ve Birlik Onursal Başkanımız M. Cahit TURHAN,
TBMM Ankara Milletvekili Tülay SELAMOĞLU, TOKİ Başkanı Ahmet Haluk KARABEL,
TBMM Kars Milletvekili Ahmet ARSLAN,
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet BALTA ve Jüri üyelerinden Osman İYİMAYA, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı
Fırat PURTAŞ ve Kazakistan Ülke Temsilcisi
Askar TURGANBAYEV, Onur kurulu üyemiz
TBMM Karaman Milletvekili Lütfi ELVAN,
Bilim Kurulu Başkanımız Atataürk Üniversitesi Rektörü Hikmet KOÇAK, Kalkınma Bakan
Yardımcısı Mehmet CEYLAN katılmışlardır.
4 Ağustos 2012 tarihinde Proje Yarı final çalışmaları T.C. Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet CEYLAN ve Safranbolu
Belediye Başkanı Dr. Necdet AKSOY’un ev sahipliğinde yapılmıştır.

4 Ağustos 2012 / Safranbolu

14 Ağustos 2012 / T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı
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Kurultay Şehrimiz
Trabzon

İsmail KANSIZ

Trabzon İl Kültür Müdürü
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Kafkaslar üzerinden gelen Orta Asya kökenli Türk kavimlerce kurulduğu yönünde görüşler
mevcuttur. Kentin adına ilk kez Ksenephon'un
Anabasis adlı eserinde “Trapezus” olarak rastlanmaktadır. Bu adı eski kent merkezi olan Orta ve
Yukarı Hisar mevkiinin, masa formunu anımsatan
bir yapıya sahip olmasından aldığı belirtilmektedir. Avrupa ile Asya'nın İpek yolu üzerindeki en
önemli irtibat noktasında bulunan Trabzon, bu
öneminden dolayı tarih boyunca birçok uygarlığa
ev sahipliği yapmıştır. Tarihin en eski çağlarından
beri insanoğlunu barındırmış olan bu güzel kent
öykülerle, türkülerle dolu zengin bir kültürel mirasa sahiptir.

Tarihsel süreçte kentin; Miletler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Komnenos’ların egemenliği
altına girdiği bilinmektedir. 13.yüzyılın başlarında kurulup 250 yılı aşkın bir süre hüküm süren
Trabzon Komnenos Prensliği 26 Ekim 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet' in Trabzon'u fethiyle
sona ermiştir. Müzeler, manastırlar, camiler, türbeler, hanlar, hamamlar, bedesten ve kenti çevreleyen surlar, sivil mimari örnekleri ve çarşılar
kentin tarihi dokusuna bir nakış gibi işlenmiştir.
Doğ Karadenizin bu gizemli kenti çok sayıda
yerli ve yabancı gezginler tarafından ziyaret edilerek adından övgü ile söz ettirmiş, ünlü seyyah
Marko Polo ve Evliya Çelebi’nin anılarına da
konu olmuştur. Batılıların "muhteşem" diye adlandırdıkları Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan
Süleyman'ın doğup büyüdüğü ve 15 yaşına kadar
yaşadığı kentte, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan pek çok tarihsel anıt
vardır. Tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra, gölleri, akarsuları, dağları, yaylaları kenti ayrıcalıklı
yapan başlıca doğal güzelliklerdir. Bol yağışlı iklimin sunduğu doğal güzelliklerin yanında, insan
elinden çıkan nadide eserler görenlerin hayranlıklarını kazanacak niteliktedir. Gümüş ve altının
Trabzonlu zanaatkârların elinde nakşa dönüştüğü
kazazlık ve Trabzon hasırı ürünleriyle, horonu,
kemençesi ve diğer folklorik unsurlar Trabzon'un
dünya tanıtımında başlıca simgelerdir.

Trabzon' da, 1990’lı yılların başlarında yabancı ticari firma sayısı yalnızca 4 iken, 1995’lerde
bu sayı 500’leri aşmış ve gün geçtikçe yabancı
yatırımcıların oranında artış devam etmektedir.
Uluslararası ticaret merkezi olarak artan önemi
ile Kafkasya, Orta Asya ve batı arasında bir köprü görevi gören Trabzon, Ortadoğu ve Bağımsız
Devletler Topluluğu ile gelişen ticarette önemli
bir rol oynamaktadır. Üniversitesi, modern limanı, uluslararası hava limanı, serbest bölgesi ve turizm potansiyeli ile aydın ve başarılı bir geleceğe
doğru ilerlemektedir.

KALELER
Trabzon Kalesi
Büyük bir bölümü ayakta kalan surlar şehrin eski
yapılarını oluştururlar. Bugünkü surların en eski
bölümü Roma devrine MS 5. yüzyıla tarihlenmektedir. Surların daha eski safhaları hakkında
tarihi kaynaklar bilgi verirler. MÖ. 5. yüzyılda
şehri gören Ksenefon surların varlığından söz
etmektedir. Trabzon surları Yukarı Hisar, İçkale,
Orta Hisar ve Aşağı Hisar olmak üzere üç bölüme
ayrılmaktadır. Yukarı Hisar ile Orta Hisar, Kuzgun Dere ile İmaret (İskeleboz) Deresi arasındaki
yüksek kaya kitlesi üzerine kurulmuştur.
Akçakale
Trabzon'un 18 km batısında bulunan Akçakale de
denize hakim bir terasta ilçeye ismini veren kale
yer almaktadır. Kalenin 1297-1330 yılları arasında İmparator Alexios II tarafından Selçuklulara
korunmak amacıyla yaptırıldığı sanılmaktadır.
Trabzon’un fethinden sonra Kale yedi yıl daha
savunulmuş ve sonra Fatih Sultan Mehmet'in komutanlarından Mahmut Paşa tarafından ele geçirilmiştir.
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sanatının etkileri de görülmektedir. Manastırın
ana ünitesini meydana getiren kaya kilisesinin ve
ona bitişik şapelin iç ve dış duvarları fresklerle
donatılmıştır. Kaya kilisesinin içinde avluya bakan duvarda III. Alexios dönemine ait fresklerin
varlığı tespit edilmiştir. Şapeldeki freskler ise 18.
yüzyılın başlarına tarihlenmektedir ve üç ayrı devirde yapılan üç tabaka görülmektedir. En alt tabakanın freskleri daha üstün niteliktedir. Sumela
Manastırı’nda yer yer sökülerek alınmış olan ve
oldukça harap bir görünüm taşıyan fresklerde işlenen başlıca konular İncil’den alınmış sahneler,
Hz. İsa ve Meryem Ana’nın hayatı ile ilgili tasvirlerdir. Manastırın tehlike arz eden önemli bir
bölümü restore edilmiştir.
KONAKLAR
MemişoğluKonağı

Meryem Ana (Sumela) Manastırı
Trabzon’un Maçka İlçesinin Altındere Köyü sınırları içinde, Altındere Vadisine hakim Karadağ’ın
eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulmuş
olan Sumela Manastırı, halk arasında "Meryem
Ana" adı ile anılır. Vadiden yaklaşık 300 metre
yükseklikte bulunan yapı, bu konumuyla manastırların şehir dışında, ormanlarda, mağara ve su
kenarlarında kurulma geleneğini sürdürmüştür.
Meryem Ana adına kurulan manastırın "Sumela"
adını "siyah" anlamına gelen "melas" sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Bu ismin manastırın
kurulduğu koyu renkli Karadağlar’dan geldiği
düşünülmekte ise de, Sumela kelimesi buradaki
Meryem tasvirinin siyah rengine bağlanabilmektedir.
Rivayete göre; Bizans İmparatoru I. Theodosius
zamanında (375-395) Atina’dan gelen Barnabas
ve Sophranios isimli iki rahip tarafından kurulmuş
olan manastır, 6.yüzyılda İmparator Justinianus’
İpekYoluMedeniyetleri
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un manastırın onarılarak genişletilmesini istemesi üzerine Generallerinden Belisarios tarafından
tamir edilmiştir. Sümela Manastırı’nın şimdiki
durumuyla varlığını 13.yüzyıldan itibaren sürdürdüğü bilinmektedir. 1204 tarihinde kurulan Trabzon Komnenosları Prensliği’nden III. Alexios
(1349-1390) zamanında manastırın önemi artmış
ve fermanlarla gelir sağlanmıştır. III. Alexios’ un
oğlu III. Manuel ve sonraki prensler döneminde
de Sümela yeni fermanlarla zenginleştirilmiştir.
Doğu Karadeniz kıyılarının Türk egemenliğine
girmesini takiben Osmanlı Padişahları pek çok
manastırda olduğu gibi Sümela’nın da haklarını
korumuşlar, bazı imtiyazlar vermişlerdir. Sümela
Manastırı’nın 18. yüzyılda birçok bölümü yenilenmiş, bazı duvarlar fresklerle süslenmiştir. 19.
yüzyılda büyük binaların ilave edilmesiyle manastır muhteşem bir görünüm kazanmış, en zengin
ve parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemde son
şeklini alan manastır pek çok yabancı seyyahın
ziyaret ettiği, yazılarına konu edilen bir yer haline
gelmiştir. Trabzon’un 1916-1918 yılları arasın-

daki Rus işgali sırasında manastıra el konulmuş,
1923’den sonra tamamıyla boşaltılmıştır. Sumela
Manastırı’nın başlıca bölümleri; Ana kaya kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ile kutsal ayazma’dır. Bu yapılar
topluluğu oldukça geniş bir alan üzerine inşa edilmiştir. Manastırın girişinde su getirdiği anlaşılan
büyük su kemeri yamaca yaslanmış durumdadır.
Çok gözlü olan bu kemerin bugün büyük bölümü
yıkılmıştır. Dar uzun bir merdivenle manastırın
ana girişine ulaşılmaktadır. Giriş kapısının yanında muhafız odaları bulunmaktadır.
Buradan bir merdivenle iç avluya inilmektedir.
Solda, manastırın esasını teşkil eden ve kilise haline getirilen mağaranın önünde çeşitli manastır
binaları bulunmaktadır. Sağ tarafta kütüphane yer
almaktadır. Yine sağda yamacın ön yüzünü kaplayan büyük balkonlu bölüm keşiş odaları ve misafir odaları olarak kullanılmıştır ve 1860 yılına
tarihlenmektedir. Avlunun etrafındaki binalarda
odalardaki dolapları, hücreleri, ocakları ile Türk

Sürmene ilçesinin 4 km doğusunda Balıklı mevkiinde yer alır. İki katlı kademeli cepheli büyük
bölümü taştan inşa edilmiş geniş saçaklı bir yapıdır. Bölgemizde taş ve özellikle ahşap işçiliği
ile ünlüdür. Kapı kanatları ve tavanlar ahşap işçiliğinin en mükemmel örneklerini sergiler. 18
yy.da yapıldığı sanılan binanın üst katındaki batı
odasının ortasında bir mil etrafında dönebilen bir
parça vardır ki: bu vantilatör ve rüzgar gülü vazifesini görmektedir. Tavanın bu özelliğinden dolayı konağa halk arasında ''Döner tavanlı konak
''ismi verilmiştir.
Nemlizade Konağı
Gazipaşa Mahallesinde yer alan eser geniş bir
alana yerleştirilmiş dört katlı kargir bir yapıdır. Konak haremlik ve selamlık bölümlerinden
oluşmakta idi. Zemin kat ve odalarında Kütahya
çinilerinin en güzel örnekleri panolar şeklinde
sergilenmiştir. 1945-1963 yılları arası bina tekel
bürosu olmuş 1963-1979 yılları arasında Fatih
Eğitim Enstitüsü yapılmış,17 Eylül 1979 tarihinden itibaren Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olarak kullanılmış halen eski Kız
Meslek Lisesinin Kültür Bakanlığına devrinden
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Orta Mahalle Evleri Karadeniz Bölgesinde en
önde gelenlerden birisi olarak sayılabilir.
CAMİLER
Gülbahar Hatun Camii
Yavuz Sultan Selimin annesi Gülbahar Hatun’un
hatırası için Orta Hisar’ın batısında, Zağnos
Köprüsü’nün yakınında bir külliye içerisinde yapılmıştır. Külliyeden cami ile türbe günümüze
gelebilmiş; imaret, medrese, hamam ve mektep
yıkılmıştır. Mektebin yerine 1899 tarihinde bugünkü Gülbahar Hatun İlkokulu yapılmıştır Kaynaklar Gülbahar Hatun’un ölümünden sonra 1514
yılında yaptırıldığını göstermektedir. Caminin
inşa kitabesi yoktur. Cami erken devir Osmanlı
mimarisinde ayrı bir plan tipi oluşturan Zaviyeli
Camiler grubuna girmektedir.
Ortahisar Fatih Camii
sonra Olgunlaşma Enstitüsü ve Kız Meslek Lisesi
olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
Yarımbıyıkoğlu Evi
Pazarkapı Mahallesinde Kundupoğlu Sokaktadır.
2 katlı dış sofalı planlı bir evdir. Kötü onarımlarla
süsleme özelliklerini yitirmiştir. 1706 yılında yapıldığını kitabesinden öğreniyoruz.
Kundupoğlu Evi
Yarımbıyıkoğlu evinin güneyinde yer alır. Sadece
bir kısmı ayakta kalmıştır. Zamanında dış sofalı
planlıydı. Bugün onarılan fevkani, üst oda alçı,
ahşap oyma ve kalem işi süslemelere sahiptir. 18.
yüzyıla tarihlenmektedir.
Çakırağa Konağı
Trabzon’un Hayrat İlçesi’nin Sarıağaç köyünde
bulunan konak İsmailağa tarafından
1821 yılında yaptırılmıştır. Konağın zemin katı
İpekYoluMedeniyetleri
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kesme taş olup, kış odası, kiler ve ambar burada
yer almaktadır. Ahşap Bağdadi kaplamalı ikinci
kattaki oda sayısı tam olarak bilinmemektedir.
Çakırağa Konağı, 1979 yılında Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nce onarılarak günümüze kadar ulaşmıştır.
Ortahisar Evleri (Trabzon)
Eski Türk evlerini ön plana çıkartan en önemli
unsur geleneksel mimari tarzındaki fonksiyonellik ve estetiktir. Bu evler bir yandan kentsel konumlarıyla diğer yandan mimarileriyle dikkate
değerdirler. Eski Türk evleri yüzlerce yıllık bir
süreçte oluşan Türk kent kültürünün günümüzde
yaşamaya devam eden en önemli yapı taşlarıdır.
Orta Mahalle (Akçaabat)
Anadolu'nun kimi bölgeleri "Örnek Evler" niteliğini taşıyan yerleşme örnekleri açısından günümüze kadar önemli değişiklikler geçirmeden
gelebilmiştir. Bu yerleşmeler arasında Akçaabat-

Trabzon’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kiliseden camiye çevrilmiş ve ilk
Cuma namazını burada kılmıştır. Fatih Medresesi
de yapıya bitişik olarak kurulmuştur. Türk devrinde caminin esas girişi kuzeye alınmış, güney
duvarının ortasına bir mihrap yerleştirilmiş, minber konulmuş ve minare yapılmıştır. Mihrap taştan yapılmış olup, süsleme bakımından zengindir.
Mihrabı çevreleyen geometrik geçmeli bordürler,
mukarnaslı niş ve alındığındaki rozetler Selçuklu
örneklerini hatırlatmaktadır. Ceviz ağacından yapılmış minber değerli bir sanat eseridir.
Yeni Cuma Camii
Trabzon’un fethinden sonra camiye çevrilen yapıya kuzey giriş kısmı ile minare ilave edilmiştir.
Büyük apsisten bir giriş daha açılmıştır. Taştan
yapılan mihrap barok karakterlidir. Minberi ahşaptan yapılmış olup sade bırakılmıştır. Mahfilde
iyi bir ahşap işçilik görülür. Bu ilavelerden başka
caminin içinde çok değerli kalem işi süslemeler
vardır. Pandantişerin yazıları ünlü hattat Hafız
Hasan Rıfat’ın eseridir. Kullanılan diğer kısımlardaki yazı ve nakışlar yenilenmiştir.

İskender Paşa Camii
Atatürk Meydanı Belediye Binasının bitişiğinde
yer almaktadır. Cami’nin avlusunda yer alan medresesi yıkılmış, batı tarafındaki mezarlık kaldırılmıştır. Burada sadece İskender Paşa’nın mezarı
bırakılmıştır. Camiye değişik zamanlarda ilaveler
yapılmış ve onarımlarla orijinalitesi bozulmuştur.
Çok iyi bir taş işçiliğine sahiptir. Minare, tuğla ve
renkli taşlarla almaşık tarzda yapılmıştır. Yapının
esas planı İznik’teki Yeşil Camiye benzemektedir.
Muhtemelen öndeki üç bölümlü olan son onarımlarla değiştirilmiş ve kırma çatı ile örtülmüştür.
Son cemaat mahallinden ara bölüme girilir. Burası, yan duvarlarla ve güneyden iki sütuna oturan
ortada bir kubbe, doğu ve batısındaki tonoz parçaları ile örtülmüştür.
Ahi Evren Dede Camii
Trabzon'a hakim Boztepe semtinde yapılmış olan
caminin tarihi bilinmemektedir. Bununla beraber
Şemsettin Sami’nin belirttiğine göre Sultan Orhan döneminde Trabzon’un fethine zemin hazırlayan şehit evliya Ahi Evren’in bir derviş dergahı
inşa ettirdiği bunun da bugünkü cami ve türbenin
yerinde olduğundan bahsetmektedir. Komplekse
ait kesin bir bilgimiz yoktur. Burada aynı isimli
bir cami inşa edildi. Ahi Evren Dede Camisi Hacı
Hakkı Baba'nın Abdülaziz döneminde 1888 katkılarıyla tamir ettirilerek günümüze ulaştırılmıştır.

49

İpekYoluMedeniyetleri

Hızırbey Camii

Erdoğdu Bey Camii

Bu eser Hızırbey Mahallesinde yer almaktadır. Yapının ve mahallenin bu isimle anılması
Trabzon'da valilik yapan Hızır Bey'den ötürüdür.
Kare planlı olan yapı 1789 / 99 yılında yaptırılmıştır.

1577 yılında Trabzon Valisi Erdoğdu Bey tarafından, kendi ismi ile anılan Erdoğdu Mahallesi’nde
yaptırılmıştır. Cami birçok onarım geçirmiş ve
geniş ölçüde özelliklerini yitirmiştir. Son cemaat mahalli ile harimin girişindeki ahşap mahfiller
üstten irtibatlıdır. Mihrap nişinin mukarnaslı bir
kavsarası vardır. Köşeliklerde birer gül-bezek ile
üst kısımda yazı kuşağı yer alır. Burada bulunan,
1899 tarihi caminin son onarımına aittir. Minber
ahşap olup sade bırakılmıştır.

Çarşı Camii
Trabzon’un Çarşı Mahallesi Kemeraltı mevkiinde
yer alır. Cami, uzun yıllar Trabzon’da valilik yapmış Hazinedarzade Osman Paşa tarafından 1839
yılında yaptırılmıştır. Caminin kurulduğu saha
eğimli olduğu için kuzey cephesinde son cemaat
mahallinin altına dükkânlar yerleştirilmiştir. Şehrin en büyük camisidir. Yapıda muntazam bir taş
işçiliği göze çarpar. Örtüsü bütünüyle kurşunla
kaplanmıştır. Kapı ve pencere silmelerinde barok
süslemeli bordürler görülür.
İpekYoluMedeniyetleri
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TÜRBELER

Emir Mehmet Türbesi

Ahi Evren Dede Türbesi

Eski Kabak Meydanında Trabzon Lisesinin güneyinde yer alır. Kitabesinden 1523 yılında Emir
Mehmet için yaptırıldığı anlaşılmıştır. Ancak, yakınındaki Kadiri Tekkesi (Hatuncuk Camii) Şeyhi
Osman Baba da 1877 yılında bu türbeye defnedilmiştir. Sekizgen Planlı türbe kesme taştan yapılmıştır. Girişi kuzey- doğudandır.

Boztepe de bulunan Ahi Evren Dede Camii’nin
bitişiğindedir. Kare planlı türbe, bir kubbe ile örtülüdür. 1887-1888 yıllarında Hacı Hakkı Baba
tarafından onartılan bu türbe günümüzdeki halini almıştır. Ahi Evren Dede’nin mezarının (türbe
içinde) yanında Hacı Hakkı Baba ve oğullarının
mezarı da yer alır.
Gülbahar Hatun Türbesi

Tavanlı Camii

Büyük İmaret (Hatuniye) Camii’nin doğusunda
yer alır. Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar
Hatun için 1506 yılında yaptırılmıştır. Türbe iyi
bir taş işçiliği gösterir. Sarımsı renkli kesme taşlardan inşa edilmiştir.

Trabzon’un tipik çatılı camilerinden birisidir.
1874 yılında Nemlizadeler tarafından yapılmıştır. Geniş bir haziresi vardır. Dikdörtgen planlı
olan yapı son cemaat mahalli ve harim kısmından
meydana gelmektedir.

Pencerelerinin tahfif (sağır) kemerlerinde olduğu
gibi gri taşlar dekoratif olarak kullanılmıştır. Sekizgen planlı türbe gövde üzerinde yine sekizgen
bir kasnağa sahiptir. Kubbe sekiz köşeli olup, kurşunla kaplanmıştır.

Mevcut iki pencere doğu ve batıya açılmaktadır.
Kapı ve pencereler sağır sivri kemerlere sahiptir.
Kurşun kaplı kubbe sekizgen bir kasnak üzerine
oturur.
Hamza Paşa (Açık Türbe) Türbesi
Küçük İmaret Mezarlığında Hamza Paşa Camisinin doğusunda yer alır. 18. yüzyıla tarihlenen altı
köşeli baldaken bir türbedir. İçerisinde üç mezar
bulunmaktadır. Bunlardan H.1148, M.1735 tarihli
olan Hamza Paşa’ya aittir.
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MÜZELER
Trabzon Müzesi
Trabzon müzesi olarak düzenlenen konak zeytinlik caddesinde 1900’lü (1889-1913) yılların
başlarında banker Kostaki Thopylaktos tarafından büyük programlı konut olarak yaptırılmıştır.
Konağın mimarlarının ismi tespit edilememiştir.
Ancak mimarlarının İtalyan olduğu belirlenen yapıda kullanılan birçok malzemenin de İtalya’dan
getirildiği bilinmektedir.
1937 yılında Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen yapı, 50 yıl Kız Meslek Lisesi olarak hizmet
vermiş, 1987 yılında müze olarak düzenlenmek
üzere Kültür Bakanlığı’na tahsis yapılmıştır.
Atatürk Köşkü
Köşk, 19. yüzyıl başlarında Trabzon’a hakim Soğuksu Sırtlarında Konstantin Kabayanidis tarafından yazlık olarak yaptırılmıştır. Avrupa ve Batı
Rönesans mimarisinin etkilerini taşıyan binada
büyük ve gösterişli Avrupa simgeleri kullanılmıştır. Bununla birlikte Köşkün dış cephesinde taş
işçiliği kullanılmış olup, bahçesi çam ağaçlarıyla
çevrilidir. İç cephede tuğla kullanılmış merdivenİpekYoluMedeniyetleri
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AyasofyaMüzesi
ler ahşap ve korkulukludur. Katlarda karo kullanılmış ve tavanlar ampir tarzda alçı süslemelidir.
Su ve ısı tesisatı ise zamanın ileri teknolojisiyle
döşenmiştir. Giriş katında oturma odası, dinlenme
odası, yemek odası ve misafir odası bulunmaktadır. Birinci katta çalışma odası, büyük yatak odası, bekleme odası ve toplantı odası vardır. İkinci
katta ise iki küçük oda mevcuttur. Atatürk Eylül
1924 tarihinde Trabzon’a ilk ziyaretini gerçekleştirdi. 15 Eylül’de Trabzon Belediyesine ve 3. Genel Müfettişliği ziyaretlerinden sonra Soğuksu’ya
gezi amaçlı götürülmüş ve burada dinlenmek için
durmuştur. Atatürk ikinci kez Kasım 1930’da
Trabzon’u tekrar onurlandırdığında Köşk’te ağırlanmış ve çok memnun kalmıştır. Haziran 1937’de
kendisi için düzenlenen Köşkte iki gece kalmış ve
11 Haziran gecesi bu Köşk’te bütün mal varlığını, canından çok sevdiği Türk Ulusuna armağan
etme kararı almış ve mal varlığının bir listesini
hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakan’a
göndermiştir.

Günümüzde müze olarak kullanılmakta olan
Trabzon Ayasofya Kilisesi, Trabzon İmparatorluğu krallarından 1. Manuel Komnenos zamanında (1238-1263) inşa edilmiştir. İngiliz seyyah ve
araştırmacı G. Finlay tarafından 1427 yılına tarihlenen Çan Kulesi Kilisesinin batısında yer almaktadır. Kilisenin kuzeyinde bulunan üç apsisli şapel
kalıntısı ise daha erken bir döneme ait olmalıdır.
Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethini takiben
yapı, camiye çevrilmiş ve vakıf eser olmuştur.
1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesinin işbirliği ile
restore edilerek 1964 yılından sonra müze olarak
ziyarete açılmıştır.
Cevdet Sunay Müzesi
İlimiz Çaykara İlçesine 21 km. uzaklıkta bulunan,
Çaykara Sultan Murat yolu üzerindeki Ataköy
beldesindedir. 1900 yılında Ataköy’de doğan, Ge-

nelkurmay Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin
5. Cumhurbaşkanlığı ve Kontenjan Senatörlüğü
yaptıktan sonra 1982 yılında ölen ilimizin yetiştirdiği devlet adamı Cevdet Sunay’ın doğduğu ev,
restore edilerek 2001 yılında Cevdet Sunay EviMüzesi olarak ziyarete açılmıştır.
Trabzonspor Müzesi
Maraş Caddesi Halkevi Sokaktaki Sadri Şener
Sosyal Tesisleri Binasının 2. katında yer almaktadır. Trabzon’un özgün tarihi eserlerinden biri
olan binadaki müze, barındırdığı kupalarla Türk
futbol tarihinde önemli bir yere sahip olmasının
yanında Cumhuriyet Dönemi Trabzonspor tarihinin de belleği konumundadır. Müzede en ilginç
kupa ise 1958 yılında Türkiye Amatör Futbol
Şampiyonası’nda Trabzon İdmanocağı’nın kazandığı yarım kupadır. Futbol Federasyonu tarafından 1958 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası Finallerinde Ankara Havagücü takımı ile
Trabzon İdmanocağı takımlarının puanlarının ve
averajlarının aynı olması ve her iki takımın da
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ayrı bir maç yapmayı kabul etmemeleri üzerine
Futbol Federasyonu iki takımı da şampiyon ilan
etti ve kupa ortadan ikiye bölünerek her iki takıma da yarımşar olarak verildi. Şimdi kupanın
yarısı Trabzonspor Müzesi’nde, diğer yarısı ise
Ankara Havagücü Müzesi’ndedir.

nun çevresinde odalar sıralanmıştır. Zemin katta
depolar, 1 ve 2. katlarda odalar yer almaktadır.

sıcaklık kısımlarından meydana gelir. Sıcaklık
haçvari dört eyvanlı köşe hücreli plana sahiptir.

Hamamlar

KÖPRÜLER ÇEŞMELER VE
SU KEMERLERİ

HANLAR VE HAMAMLAR

Pazarkapı Mahallesinde yer alır. Trabzon Belediyesince onarılmış kuzeyindeki soyunmalı kısmı
yeniden yapılmıştır. Soyunmalığın güney köşesinden soğukluğa girilir. Sıcaklık bölümü kare
planlıdır. Köşelere yerleştirilmiş duvar yükseklikleri 2,5 m olan dört halveti vardır. Ortada sekizgen göbek taşı ve etrafında yuvarlak kemerlerle
birbirine bağlanan sekiz sütün sekizgen planlı
kubbemsi bir tonozu taşır. Bu tonozla yan duvarlar arasındaki boşluk çepeçevre beşik tonozla
örtülmüştür. Hamamın tarihlendirilmesi tartışmalıdır. Bazı kaynaklarca Selçuklu Hamamı olarak
adlandırılır. Yapının mimari özelliklerinden dolayı 18. yüzyıla tarihlendirilmesi gerekir düşüncesindeyiz.

Taşhan
Osmanlı dönemi avlulu, iki şehir hanlarının güzel
bir örneğidir. Kaynaklara göre 1531-1533 yılları
arasında Trabzon Valisi İskender paşa tarafından
yaptırılmıştır. Muhtelif zamanda yapılan onarımlarla günümüze gelmiştir. Duvarlar düzgün yontu
taştan yapılmıştır. Revak kemerleri ve tonoz örtü
tuğladır. Önceleri alaturka kiremit kaplı çatısı
1980 yılındaki onarımda beton mozaik olarak değiştirilmiştir.
Vakıf Han (Gön Han, Attar Han)
Bedestenin kuzey batısında yer alır. Üç katlı avlulu bir handır. Birlikte inşa edildiği güneydoğu
kısmındaki caminin şadırvanı üzerindeki kitabeye
göre 1781 yılında Hacı Yahya adında bir hayırsever tarafından yaptırılmıştır. Zemin katın esas girişi doğudandır. Açık avluyu revak ve arkasındaki
odalar çevirir. Birinci katın girişi güneydedir. Bu
katta cephede dört dükkan, şadırvan ve caminin
giriş kapısı bulunmaktadır. Avlu etrafında sıralanan odalar farklı büyüklüktedir. Kuzeyde orta kısımda bir eyvan yer alır. İkinci katta revaklı avlu
odaları ve cami bulunmaktadır. Bu caminin güneydoğu köşesindeki minaresi yıkılmıştır.
Alaca Han
Bakırcılar Semtinde avlulu üç katlı bir handır.
Kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Yakınındaki
Alaca Hamam ile birlikte 18. yüzyıla tarihlenmektedir. Bütünüyle dikdörtgen planlı han iyi bir taş
işçiliği gösterir. Örtüsü alaturka kiremittir. Bütün
cepheleri yapılarla kapatılmıştır. Ana giriş kapısı
batı tarafta cephenin ortasındadır. Revak’lı avluİpekYoluMedeniyetleri
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Sekiz Direkli Hamam

Paşa Hamamı
Çarşı Camisinin güneyinde yer alan bir çifte hamamdır. İskender Paşa’nın vakıfları arasında adı
geçmektedir. 1521-1533 yılları arasında yapılmış
olmalıdır. Erkekler kısmı batı tarafındadır. Bu kısım soyunmalık, soğukluk ve dikdörtgen planlı
sıcaklıktan meydana gelir. Kadınlar kısmı da soyunmalık, soğukluk ve iki hücreden ibaret sıcaklıktan oluşmaktadır.
Meydan Hamamı
19. yüzyılın sonlarında Kazazedeler tarafından
yaptırılmış bir çifte hamamdır. Erkekler bölümü
doğudadır. Soyunmalık kısmı orijinalliğini korur. Soğukluktan sonra ılıklığa girilir. Sıcaklık
kısmında dört eyvanlı köşe hücreli plan uygulanmıştır. Yalnız doğudaki halvetlerin duvarları
yapılmamıştır. Kadınlar bölümü kuzey-güney
doğrultusunda uzanır. Soyunmalık soğukluk ve

Zağnospaşa Köprüsü
Zindan Kapı ile İmaret Kapısını birbirine bağlar,
üst üste kemerli iki gözü olan bir köprüdür. Tarihi kaynaklar bunun yerinde iner kalkar ahşap
bir köprünün varlığından söz ederler. Bununla
birlikte köprü ayaklarında Roma ve Bizans işçiliği görülmektedir. Araştırmacılar köprüde dört
yapı evresi tespit etmişlerdir. 15.yüzyılda Zağnos
Paşa’nın onarımından sonra da köprü elden geçirilmiştir.
Tabakhane Köprüsü
Ortahisar'ın doğusunda Kuzgun Dere üzerinde
kurulmuştur. Birçok onarım ve genişletme ile
günümüze gelebilmiştir. İlk kuruluşu Roma dönemine l. yüzyıla kadar inmektedir. Evliya Çelebi Köprünün Karakoyunluların yapısı olduğunu
yazar. Bugünkü haliyle Osmanlı yapısıdır ve son
şekline 19.yüzyılda kavuşmuştur.
Değirmendere Köprüsü
1891 tarihinde Nemlizadeler tarafından yaptırılmış dört gözlü bir köprüdür. Ayrıca batı tarafında
birde tahliye kemeri bulunur. Trabzon suları ve
çeşmeleri bakımından da zengindir. Şehirde Osmanlı Döneminde kaynak sulardan beslenen 100’
e yakın çeşme yapılmıştır. İskenderpaşa Çeşmesi,
Kabak meydanı Şadırvanı, Seyyit Mehmet Çeşmesi ve Abdullah Paşa Çeşmesi önemli çeşmelerdendir.
AbdullahPaşa Çeşmesi
Zağnospaşa Kulesinin doğu girişinde yer alır.
Çeşme, zamanında bugünkü Taksim Meydanındaki su makseminin önünde inşa edilmişti. Caddeler genişletilirken sökülüp atılmış sonradan

bugünkü yerine yerleştirilmiştir. Çeşme, Trabzon
Valisi Haznedarzade Abdullahpaşa tarafından
1844 yılında mermerden yaptırılmıştır. Dikdörtgen formlu cephe ampir üslupta bir yapıdır. Düz
sütuncelerle sınırlandırılmış birkaç kademeli saçak ve süslemeli taç kısmından meydana gelmektedir.
Lüle yeri stilize hayat ağacı motiflidir. Üst köşelerde rozetler vardır. Aynalık kısmının üzerinde
dokuz satır halinde 18 beyitten oluşan farsça kitabesi bulunmaktadır. Ampir üsluptaki çeşmelerin
güzel örneklerinden birisidir.
Abdülhamit Çeşmesi
İskender Paşa Mahallesi’ndedir. 1891’de yapılmıştır. Yivli sütunlarla dört bölüme ayrılmış
dikdörtgen biçimlidir. Sütun başlık ve tabanları
akantus yapraklarıyla bezelidir. Saçağın üstünde
Sultan Abdülhamit’in tuğrası vardır.
İmaret Deresi Su Kemeri
Trabzon Kalesi’nin batı yamacındaki İmaret Deresi üstündedir. 6. yüzyılda Iustinianus tarafından
yaptırılmıştır. Daha sonra çeşitli onarımlar geçirmiştir. Günümüzdeki su kemeri 13. yüzyıl yapısıdır. Kesme taştan 30 m. uzunluğunda, 7 m. yüksekliğindeki köprü, beş gözlüdür. Çevresindeki
kayalıklarda su getiren künkler görülebilir.
Kuzgundere Su Kemeri
Kalenin doğusundaki Kuzgundere üstüne kurulmuştur. 13. yüzyıl yapısıdır. Kesme ve moloz taştan yapılmış, 8 m. uzunluğunda, 6 m. yüksekliğindeki kemer “İnce Köprü” adıyla bilinir.
Kavaklı Su Kemeri
Yenicuma Mahallesi’nde olup, 13. yüzyıla tarihlenmektedir. Kesme ve moloz taştan yapı 20 m.
uzunluğunda 7 m. yüksekliğindedir.
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liği gibi sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler
yeraldı.
Gürcistan, Gürcülerin yanında farklı etnik grupların da yüzyıllardır birlikte yaşadığı Kafkasya’daki
cumhuriyetlerden biridir. Gürcistan’daki etnik
gruplardan birini de Türkler (Karapapak / Terekeme Türkleri) oluşturmaktadır.
Ord. Prof. Dr. Valeh HACILAR da
Gürcistan’da (Borçalı bölgesinin Darvaz köyünde) doğup büyüyen, yetişen Karapapak /
TerekemeTürkleri’ndendir. O, bütün ömrünü
Türk dünyasının ve Kafkas halklarının birlik ve
bütünlüğüne; Türk dünyasının ve Kafkas halklarının tarihinin, folklorunun, dilinin, edebiyatının
ve kültürünün araştırılıp incelenmesine adamıştır.
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan cumhuriyetlerindeki bilim adamlarının ve sivil toplum kuru-

luşlarının ValehHACILAR’ın ölümünün ardından onun anısına “Kafkas Halkları Folklor, Dil ve
Kültür Sempozyumu”nu gerçekleştirmiş olmaları
anlamlıdır.
Türklerin (Türkiye Türklerinin ve Azerbaycan
Türklerinin) aralarında komşuluktan ziyade kardeşlik ve akrabalık bağı ve ilişkileri bulunan
Gürcülerle Kafkasların en stratejik bölgesinde
(Gürcistan’da) bilimsel nitelikli büyük bir organizasyon gerçekleştirmiş olması bölge ülkeleri
(İran, Ermenistan, Rusya…) tarafından da yakından izlenmiştir.
Gürcistan’dabugüne kadar bir Türk bilimi adamı
anısına gerçekleştirilen ilk bilimsel etkinlik olan
sempozyumu ana çizgileriyle aşağıdaki şekilde
değerlendirmek mümkündür:

“KafkasHalklarıFolklor,DilveKültür
Sempozyumu”nun Ardından
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi

18-21 Nisan 2012 tarihleri arasında Gürcistan
Cumhuriyetinin başkenti Tiflis’te (23 Ocak 2010
tarihinde kaybettiğimiz Borçalılı Türk akademisyen şair, yazar, halk bilimi araştırmacısı, dilci)
Ord. Prof. Dr.ValehHACILAR’ın anısına “Kafkas Halkları Folklor, Dil ve Kültür Sempozyumu”
gerçekleştirildi.
Sempozyumun düzenlenmesinde Valeh Hacılar
Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, İvaneCavahişvili Tiflis Devlet Üniversitesi, Suhumi
Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü, Ardahan Üniversitesi,
TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı)
ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Bir-
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Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Dr. İlyas DEMİRCİ Prof. Dr. GiuliALASANİYA’ya
“Türk Dünyası Büyük Hizmet Ödülü”nü takdim ederken
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1. Sempozyumun Açılışı Töreni:
Sempozyumun açılış töreni 18 Nisan 2012 tarihinde İvaneCavahişvili Tiflis Devlet Üniversitesi
konferans ve gösteri salonunda gerçekleştirildi.
Açılışa Gürcistan Cumhuriyeti devlet yetkilileri, Türkiye ve Azerbaycan cumhuriyetlerinin
Gürcistan’daki bazı kurumlarının temsilcileri,
farklı ülkelerden gelen bilim adamları, sanatçılar,
âşıklar, şairler ve öğrenciler katıldı.
Sempozyumun açılış töreni öncesinde yapılan
kayıt sırasında Ardahan Üniversitesi tarafından
yaptırılan ve üzerinde sempozyuma ait bilgilerin
yazılı olduğu, içerisinde ise, bloknot ve kalem
bulunan klasör ve yaka kartları; Azerbaycan Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü tarafından hazırlatılan üç dilde basılmış sempozyum programı;
İvane Cavahişvili Tiflis Devlet Üniversitesi tarafından hazırlanmış “Bildiri Özetleri Kitabı, Tiflis,
2012, 410 s.”, Semra ALYILMAZ ve Cengiz ALYILMAZ tarafından hazırlanan (Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile Valeh Hacılar Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı ortak
yayını) Ord. Prof. Dr. Valeh HACILAR’ın Ardından adlı kitap bildiri sahiplerine ve sempozyum
izleyicilerine dağıtıldı.
Açılış töreninde düzenleme kurulunda yer alan
üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının rektör ve yöneticileri ile düzenleme kurulunun “aksakallar heyetindeki bilim insanları” konuşmalar
yaptılar. Yapılan konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından sempozyumun düzenlenmesinde yeralan ve
Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla temayüz
etmiş olan bazı kurum, kuruluş ve kişilere “Türk
Dünyası Hizmet Ödülleri” takdim edildi.
Valeh Hacılar Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar
Vakfı tarafından ödüle1 layık görülen kişi kurum
ve kuruluşlar şunlardır:
- İvane Cavahişvili Tiflis Devlet Üniversitesi,
- Suhumi Devlet Üniversitesi,
- Azerbaycan Bilimler Akademisi Folklor
Enstitüsü,
- Ardahan Üniversitesi,
- TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı),
- Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği,
- Borçalı Bölge Valiliği
- Yahya AKENGİN (Şair, Yazar; Türk Dünyası
Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Genel Başkanı),
- Prof. Dr. Tsira BARAMİDZE(Öğretim Üyesi;
- İvaneCavahişvili Tiflis Devlet Üniversitesi),
- Prof. Dr. Indira DZAGANIA (Öğretim Üyesi;
Suhumi Devlet Üniversitesi),
- Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ (Öğretim Üyesi; AhılkelekDevlet Yüksek Eğitim Kurulu),
Ödül törenin ardından İvaneCavahişvili Tiflis
Devlet Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Folklor Ekibi ve Halk Müziği Korosu sergiledikleri
oyunlarla ve söyledikleri halk türküleriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattılar.
2. Sempozyum Oturumları:

Sempozyumun düzenlenmesinde yer alan
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından (Gürcistan Devlet Başkanı Mihail
Saakaşvili’nin annesi) Türkolog Prof. Dr.Giuli
ALASANİYA’ya “Türk Dünyası Büyük Hizmet
Ödülü” takdim edildi.

Sempozyumda “Folklor-Edebiyat”, “Dil - Dil
Bilgisi- Dil bilimi”, “Etnoloji”, “Tarih-Arkeoloji”
başlıklı bölümlerin sabah ve öğleden sonraki oturumlarında toplam 188 bildiri sunuldu.

Ord. Prof. Dr. Valeh HACILAR’ın ölümünden sonra onun ideallerini gerçekleştirmek ve
Gürcistan’daki Türklerin birlik ve dayanışmasına
katkı sağlamak amacıyla kurulan Valeh Hacılar

1
Ödüllerin tasarımını gerçekleştiren Görsel Sanatlar Uzmanı
Levent ALYAP’a; ödülleri hazırlatan Dr. İlyas DEMİRCİ’ye
veDr. İbrahim TERZİOĞLU’na; ödüllerin Tiflis’e intikalini
sağlayan Doç. Dr. Osman MERT’e ve Okt. Sıddık BAKIR’a
teşekkür ederiz.
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Oturumlar 18 ve 20 Nisan 2012 tarihlerinde İvane

Atla gösteri yapan bir Karapapak gencinin görüntüsü

Cavahişvili Tiflis Devlet Üniversitesi’nin salonlarında; 19 Nisan 2012 tarihinde ise Suhumi Devlet
Üniversitesi’nin salonlarında gerçekleştirildi.
Seçkin ve saygın bilim insanları tarafından sunulan bildirilerbilim, sanat ve kültür çevrelerince
yakından takip edildi. Türkçe, Gürcüce, Rusça ve
İngilizce olarak sunulan bildirilerin sunumu sırasında salonlardaki dinleyici sıraların tamamen
dolu olması dikkat çekici idi. Bunda sempozyumda sunulan bildirilere ait özetlerin ve sempozyum
programının önceden üç dilde yayımlanıp açılış
programı sırasında dağıtılmasının da rolü büyüktü.
Sempozyumun kapanış oturumu 20 Nisan
2012 tarihindeİvaneCavahişvili Tiflis Devlet
Üniversitesi’nin salonlarından birinde gerçekleştirildi. Bu oturumda Folklor - Edebiyat”, “Dil Dil Bilgisi- Dil bilimi”, “Etnoloji”, “Tarih - Arkeoloji” bölüm başkanları kendi alanlarında sunulan
bildirileri değerlendirerek sempozyumun faydalı
ve başarılı şekilde sonuçlanmasından duydukları
memnuniyeti ifade ettiler.

3. MtskhetaGezisi:
Gürcistan Cumhuriyetinin en önemli tarihîve
turistik mekânlarından birini başkent Tiflis’e
20 km uzaklıktaki Mtskheta şehri oluşturur.
Mtskheta,Gürcülerin tarihteki ilk başkenti olması
bakımından da önemlidir. IV-VI. yüzyıllara ait kiliselerin ve katedrallerin çok olduğu Mtskheta’daki
en önemli eser hiç kuşkusuz kitemeli IV yüzyıla
uzanan Svetitskhoveli Katedrali’dir.
4. Borçalı / DarvazProgramı:
“Kafkas Halkları Folklor, Dil ve Kültür
Sempozyumu”nun son gününde (21 Nisan) etkinlikler Ord. Prof. Dr.ValehHACILAR’ın doğduğu
ve kabrinin bulunduğu topraklarda (Borçalı bölgesinin Darvaz Köyü’nde) gerçekleştirildi. (Darvaz, Hamidiye Alaylarının kahraman komutanı,
Yemen şehidi Mihrali Bey’in de köyüdür).
Sempozyum katılımcılarından yaklaşık 50 kişi
21 Nisan 2012 tarihinde öğleye doğru 1 otobüs
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ValehHACILAR’ın kabri başındaKur’an-ı Kerim okunurken
Sempozyum katılımcılarının birlikte çekildikleri görüntülerden biri

ve 4 özel araçla Tiflis’ten Darvaz’a hareket etti.
Tiflis’e yaklaşık 60 km uzaktaki Darvaz’a iki saatte ulaşmak mümkün oldu. Konukları köye 1-2
kmkala Karapapak atlıları davul zurna eşliğinde
karşıladılar.Karapapak gençleri, atlar üstünde tıpkı eski Türk şölenlerinde olduğu gibi yarışıp kısa
bir gösteri yaptılar.
Karşılama sonrasında önce köyün girişinde bulunan köy mezarlığı ve ValehHACILAR’ın kabri
ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Kur’an-ı Kerim
okunup dualar edildi.
Kabir ziyaretinin ardındanDarvaz’daValehHAC
ILAR’ın adı verilen Medeniyet Evi’nin açılıştöreni gerçekleştirildi. Açılış töreni sırasında bölge
yöneticileri, milletvekilleri, üniversite ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından konuşmalar yapıldı.
Açılış sınasında köy halkı ve sempozyum katıİpekYoluMedeniyetleri

60

lımcıları tarafından davul zurna eşliğinde oyunlar
oynandı.
“Valeh Hacılar Medeniyet Evi”ndeonun yakın
dostu olan halk şairleri şiirler okudu; âşıklar saz
çalıp türküler söylediler.
“Kafkas Halkları Folklor, Dil ve Kültür
Sempozyumu”nun
her
aşamasında
ValehHACILAR’ın eşi Ruhsare HACILAR,
oğulları Fahri HACILAR ve Namık HACILAR,
gelinleri AytenHACILAR ve Zarife HACILAR
büyük gayret gösterdiler. Kültür Evi’nin açılışından sonra HACILAR Ailesi tarafından“Kırk
Bulak” bölgesinde koçlar koyunlar kurban edilip
konuklara yemek verildi.
Sempozyum katılımcılarının şarkılar, türküler
söyleyip eğlendikleri Darvaz’daki (rüyayı andıran) program havanın kararmasıyla sona erdi.
Ayrılıklar her zaman ve herkes için zordur. Ancak bizler gibi bu topraklarla kan bağı, can bağı

olanlar, bir parçası buralarda kalanlar için daha
zordur. Öyle de oldu. Gözyaşları ile ayrıldık yine
Darvaz’dan. Ancak bu kez mutluyduk da. Çünkü
merhum Valeh HACILAR Hocamız’ın arzularının az da olsa gerçekleştiğini biliyorduk.
5. Sonuç:
Gürcistan Cumhuriyeti, Türkiye ile Azerbaycan;
Türkiye ile Kafkasya arasında bağ kuran, temelleri çok güçlü, çok sağlam bir köprü gibidir. Bu
topraklarda yaşayan Türkler (başta Karapapak /
Terekeme Türkleri olmak üzere) binlerce yıldır
Gürcülerle ve diğer Kafkas halklarıyla dostluk ve
kardeşlik ilişkisi kurmuş; acıyı ve sevinci birlikte
paylaşmışlardır. Gürcü, Ermeni, Süryani şairlerin âşıkların, ozanların tıpkı bölgedeki Türk halk
şairleri ve âşıkları gibi Türkçe şiirler yazmaları,
Türkçe konuşup Türkçe yazıp bunları Türk sazıeşliğinde söylemeleri bu ilişkilerin doğal sonucudur.
Ölümünden çok kısa bir süre önce “Eğer dünyaya
bir kere daha gelsem, tekrar Gürcistan’da dün-

yaya gelmek isterdim.” diyen Ord. Prof. Dr.Valeh
HACILAR, ömrünü (başta Gürcistan’ınBorçalı
- Karayazı ve Başkeçit bölgelerinde yaşayan Karapapak Türkleri olmak üzere) Türk dünyasının
ve Kafkas halklarının mutluluğu, huzuru ve kardeşliği için sarfetmiş; dili, folkloru, edebiyatı ve
tarihi de buna vasıta kılmıştır.
Ord. Prof. Dr.ValehHACILAR’ın anısına düzenlenen “Kafkas Halkları Folklor, Dil ve Kültür
Sempozyumu”nunTürkiye - Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin arttığı; “Kars - Tiflis
- Bakü Demir İpek Yolu Projesi”nin tamamlanmaya yüz tuttuğu bir dönemde yapılması, Türkiye - Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve sürekli olabilmesi; Kafkasya’daki
diğer ülkelere de yansıması yolunda son derece
anlamlı ve isabetli olmuştur.
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Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ Medeniyet
Evinin Açılışı münasebetiyle Borçalı Vali Yardımcısı Hüseyin Bey’e Ödül takdim ederken

Davul zurna eşliğinde oynayan Namık HACILAR – Sayad HACILAR
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“Valeh Hacılar Medeniyet Evi”nin açılışı yapılırken

ValehHACILAR’ın dostları “Valeh Hacılar Medeniyet Evi”nde
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Soykırımdan
Soylu Kırım’a
Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ
Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı
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Bu ara aklıma marşlar takılıyor, dudaklarımdan
dökülüyor ve mırıldanmaya başlıyorum. Birdenbire rahmetli Hasan Mutlucan hatırıma geldi.
Hani her askeri darbede TRT ekran ve mikrofonlarından o davudi sesiyle kahramanlık türküleri söyleyen sanatçı. Önce “Yine de şahlanıyor
aman, kolbaşının; yandım da kır atı” tane tane
melodisiyle birlikte döküldü dudaklarımdan.
Baktım ki unutmamışım. Devamını getiremedim.
Hiç de şık olmayan bir askeri darbe ihtimaline
takılmaz mı belleğim bu kahramanlık türküsünü
söylerken..”haydi canım sende, geçti o’nun pazarı” dedim içimden.

“Artar cihatla şanımız/ Fahri Resul sultanımız/
Şer’i bize ihsan-ı hak/ Uğrunda aksın kanımız”
gençliğimizde seyahatlerdeki arkadaşlarla birlikte söylediğimiz nefis güftesi ve bestesi olan
Cihad-ı Ekber Marşı’ydı. Hemen bunun arkasından mekanı cennet olsun , rahmet-i rahmana tevdi
ettiğimiz aziz dostum ve ağabeyim Abdurrahim
Karakoç’un “Hak Yol İslam Yazacağım” dizeleri
gelirdi. Belleğimi yokladım, bu marşı da eksiklikleriyle tamamlayabildim.
Ey Vatan Yetiştik Artık Biz!..
Musa Süreyya yazmış, Cemal Ethem Yeşil bestelemiş “Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz/ Ey vatan göz yaşların dinsin yetiştik çünkü
biz/ Gül ki sen neşenle, gülsün ay, güneş, toprak,
deniz/ Ey vatan göz yaşların dinsin yetiştik çünkü
biz” diye olmuş Vatan Marşı, onlarca defa da söylemişim, şimdi yeniden çaldı kapımı.
Hepsi hoş geldi, safalar getirdi “Çınlasın gür sesin

Kilis Lisesi/ Dinliyor seni Türk’ün ülkesi” mi desem Nezir Şener hocayı selamlayarak “Biz Vefa
Lisesi Öğrencileri/ Bilgi Ordusunun gönüllüleri/
Kalbimizde bu hür mukaddes toprak/ Elimizde
ecdat ruhu albayrak” diyerek Şahap Öktem’i hayır dua ile mi ansam?! Yedeksubay Marşı’mıza
yanaşmıyorum bile.. ama bir marş, bir kahramanlık türküsü arıyorum her nedense!?
Galiba buldum, demek kendimi şartlandırmışım
hala da mırıldanıp duruyorum;
Derdest Oldum Kuşatıldım..
Kırım’dan gelirim adım da Sinan’dır,
Kılıcımın suyu kandır, dumandır;
Haber geldi Macar Tuna’ya inmiş,
Haddin bildirmeye ahdim yamandır!
Gah köle olusun ve gahi asi,
Er sözün fehmetmez elin kahpesi;
Gizli işim yoktur, bilmeyen varsa,
Dizgin kırmak olmaz, meydan burası!
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kültür ve sanatsız yaşamayan bir toplum. Başkent
Akmescit’te bir konseri ve Kırım ansambli gösterisini izlemiştim. Bu türküyü kim söylemişti,
kesin hatırlamıyorum ama dinlemiştim. Dilaver
Settaroğlu mu acaba, Seyit Abdullah Mehmedov
mu yoksa? Kaytarma da vardı o geceki etkinlikte.
Yanılmıyorsam, Rüstem Mehmedov söylemişti
“Kırım’dan gelirim adım da Sinandır” diye başlamış, salon coşmuştu. Mehmedov Ailesi’nde karıkoca sanatçı olunca size yansımaması mümkün
değil. Artık keyfim yerinde, “Kırım’dan gelirim
adım da Sinandır”a demir attım, bekleyeceğim.

Vatanıma hasret oldum,
Ey Güzel Kırım,
Keze keze tayalmadım,
Çaq yerlerni koralmadım,
Nasıl güzel vatanımsın,
Ey Güzel Kırım!
........................................................
Balacağa vatanım hep,
Közyaşın töke,
Kartlarımız elini cayıp,
Duvalar ete,
Men bu yerde yaşalmadım,
Yaşlığıma toyalmadım,
Vatanıma asret oldum,
Ey Güzel Kırım

Kırım , Ahıska ve Türkistan
Heyecanlandırıyor
Kırım’a yeniden bir yolculuk müjdesi beni daha
bir sardı şarkı ve türkülerimize?! Hemen aklıma
bir başkası gelmez mi? Kırım Tatarı olduğunu
öğrendiğim Sanatçı Nesrin Sipahi’den ilk defa
dinlediğimde yüreğimin yağı erimişti;
Kırım’dan gelirim atım Arap’tır,
Gizleneme Nemçeli meydan burdadır;
Macar illerinde bilmeyen varsa,
Meydan okumak çün Sinan burdadır!..
Bu kahramanlık türküsünü Hasan Mutlucan’dan
keyifle dinledim. Ancak bu kadar etkili söylenebilir ve bu kadar yansıtılabilinir. Kemal Altınkaya kaynağı olarak bilinir bu türkünün, Muzaffer
Sarısözen de derlemiş ve notaya almış sağolsun,
mekanları cennet olsun. Ben nereye gitsem bu
kahramanlık türküsü peşimi bırakmıyor. Belleğime iyice yerleşti, çıkmıyor, çıkmayı düşünmüyor. O zaman eski defterleri karıştırdım, nerede
etkilemişti bu türkü beni, bu kadar derdest edecek
biçimde?
Akmescid’e Yol Göründü
Buldum ve çıkardım, Hasan Mutlucan hep darbelerle anıldığı için biraz limon sıkılmıştı işin
içine. Peki bu sevgiyi size bir Kırımlı sanatçı bulaştırmış olabilir mi? Hah şimdi buldum..Kırım
İpekYoluMedeniyetleri
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Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk’ün bayrağına,
Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına,
Sırmalar sarsam koluna, inciler dizsem yoluna,
Fırtınalar dursun yana, yol ver Türk’ün bayrağına!.
Türkistan’dan esen yeller, şimdi sana selam söyler,
Vefalı Türk geldi yine, selam Türk’ün bayrağına,
Kafkaslar’dan aşacağız,Tüklüğe şan katacağız,
Türk’ün şanlı bayrağını, Turan ele asacağız!..
Kendimi artık bir rüyada görüyorum Kırım daveti sonrasında. Üstelik benim ilk defa Kırım’a
gidişim değil bu. Sayısını unuttum, bilmiyorum
bu kaçıncı olacak. İl defa 1992 yılında gittim galiba. Yıldızlar Yeniden Parlıyor diye Türk Dünyasının kitabını yazdım Kırım gezi notlarımla
birleştirerek. Bir başka Kırım seyahatim “Kırım..
Ah Kırım!..” adıyla Yenişafak Gazetesinde günlerce tefrika edildi. Kırım’a kaç defa da gitsem,
ilk günkü kadar heyecanlanıyorum. Yüreğim küt
küt atıyor. Ahıska ve Kırım Türk Coğrafyası içinde özel bir yere haizdir. Doğu Türkistan yarası ise
hala kanıyor. Tümü bizim bir parçamız.

“Men Bu Yerde Yaşalmadım,
Yaşlığıma Doyalmadım”
Bu seyahatimde Allah’a dua ediyor ve diliyorum
“ayrılık”ı, ya da “Ey Güzel Kırım”ı bir Kırımlı
sanatçıdan dinlerim. Onların dilinde daha bir lezzet kazanıyor türküler, şarkılar, marşlar.
Ey Güzel Kırım’ın söz yazarı belirsiz. Acaba
Canköy’den Fatma Halilova mıdır? 1944 Sürgünü sonrası vatanlarına dönünce Kırım Tatarları bu
melodiyle etkilendi. İyi ki Şükrü Osmanov bestelemiş. Tatar Türkçesi’yle dillendirilen bu şarkıya
bir kere daha bakınlütfen hangi kelimeyi anlamadınız kendi kendinize defalarca sorun, hafızanızı
bir yoklayın!
Aluşta’dan esken yelcik yüzüme urdu,
Balalığım keçken evde köz yaşım tüşti,
Men bu yerde yaşalmadım,
Yaşlığıma doyalmadım,

Sözleri bile çarpıyor insanı. İsterseniz bir kitap
galerisine uğrayın Kırım Şarkıları isteyin, bir
CD alın görün o zaman duygusallığı. Hele bir de
Kırım’ı görüp de o melodileri dinlerseniz , yahut
Akmescit’te, Bahçesaray’da, Kefe’de, Sudak’da,
Yalta ve Sivastopol’da dinlerseniz bakın nasıl kıpırdıyor iç dünyanız. İyi ki Cahit Öztelli, Hamdi
Giray, Savaş Demiral ve özellikle Gaspıralı İsmail de gayret etmiş, araştırmış, hedef göstermiş,
bugüne böylesine bir miras bırakmışlar güfteleri.
Sürgün Nedir ?
-Çıkamadum Calvoroş’un Duzina
-Emina Kız( Benim Adım Emine)
-Emine Şerife( Elvadadır Dostlar)
-Fatmadır Benim Adım
-Cideriz Kırım’dan
-Ketme Balam Ayıptır
-Kınalı Parmak, Cez Tırnak
-Kırım Halk Jiri
-Merdivandan İndirdiler
-Murat Reis(Onbirinci Ayda Göründü)
-Satma Sakın Toprağı
-Sevgi limanı(Karadeniz Özendeki)
-Siyt Osman
-Sudak’ın Karşısı Çardak
-Yalı Boyunun Hali
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Sibirya’ya sürmüş. Haftalarca süren yolculuk sırasında çok sayıda Kırım Tatarı hayatını kaybetmiş, hastalıktan, açlıktan, soğuktan vefat edenler
trenden aşağı atılmış, hayatta kalanlar aç ve susuz
bırakılmış, işkence görmüş, karşı çıkanlar yarğılanmadan gidilen yerde mahkum edilmiş, zindanlara atılımış. Tatarların Kırım’daki bütün mallarına el konmuş, evlerine Ruslar yerleştirilmiş.
Tatarlara ait tarihi doku da silinmeye çalışılmış.
Akyar(Sivastopol) Camiinin 100. Yılı

Hele bu Kırım Tatar Müziği repertuarındaki parçaları bir dinleyin sonrasında neler olduğunu yaşayacaksınız. Tarihe merak salacaksınız bir kere.
Kırım’ı iyi belleyeceksiniz. Sürgün nedir öğreneceksiniz. Vatan ne demek şuuruna varacaksınız.
Sevgi, özlem, açlık, hasret, dindaş, soydaş, barış,
dayanışma, iş, güç birbirini takip edecek, bunların
neresindesiniz?
Parlamentoda Kıyasıya Dil Kavgası
Kırım Ukrayna’ya bağlı otonom bir yönetim.
Ruslar ağırlıkta. Sonra Ukrayna ve Tatar Türkleri
nüfus yoğunluğu itibariyle sıraya giriyor. Yahudi, Yunan, Ermeni ve öteki azınlıklar da mevcut.
Esasa bakılırsa Kırım bir Türk Yurdu idi.
Evliya Çelebi 1666. yılı anlatıyor. Seyahatnamesinde “ Kırım Akmescid’de 1800 ev, 5 cami,
4 kervansaray vardı. Yeşillikler içinde güzel bir
şehirdi.” diyor. Kırım Tatarları bunu gururla anlatıyor, 1944 Diktatör Stalin’in sürgününden ve
katliamından sonra Kırım’da her şey değişti.
İpekYoluMedeniyetleri
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Sivastopol’a giderken yoldaki bilbordlara bakıyorum, kent içindeki reklam tabelalarına dikkat
ediyorum genelde otomobil, cep telefonu, gıda
ürünleri afişleri ağırlıklı. Özellikle de parfümeri.
Ukrayna’nın bağımsızlık yıldönümü de bilbordlarda yansıtılıyor. Ceketinin her iki yakası madalyalarla dolu insanların fotoğrafları var. Baş ucunda da yine orak çekiçli logolar. Halk otobüslerinin
tümü sarı renkli.
Kırım Tatarları Yok Edilmek
İsteniyor
General Nahinov’un heykeli heybetli. Zaten bu
sanatı SSCB çok iyi biliyor. Öyle heykeller ve
anıtlar yapmışlar ki birinci sınıf. Bu heykelin karşısında da İkinci Dünya Savaşı Anıtı yer alıyor.
Kitabe şeklinde yazılmış ve hazırlanmış. Kırım
Rusya yönetimindeyken Almanlar tarafından işgal edilmiş. 22 ay bölgede kalmışlar. Stalin yönetimi daha sonra Mosokova’da işbaşına gelince
Almanlara yardım ettiği iddiasıyla bölgedeki bütün Müslüman Kırım Tatarlarını tek bir kişi bile
kalmayacak biçimde hayvan taşıyan katarlarda

Konuşmalar yapıldı, plaketler takdim edildi, tanışmalar gerçekleştirildi, marşlarımız söylendi,
ancak konsere kalamadık. Akyar Camii ziyaretimizi hem biz, hem bizi karşılayanlar heyecanla bekliyorlardı. Sivastopol Camii Müsülman
Cemiyeti Münevver Başkanı Enver Resulyev
karşıladı bizi. Sarıldı herkes birbirine. Bir muhabbet başladı en koyusundan. Üstelik henüz ismen bile tanışmıyorlar, çoğu arkadaşımız da ilk
defa geliyor bölgeye.Enver Resulyev tek Demir
İnal’ı tanıyor. Demir İnal Bey bölgedeki cami
yapımlarına İstanbul’da kar ortaklığı bankacılığı yetkilisiyken katkı vermiş, organizasyonlarda
bulunmuş 1990’lı yıllarda. Demir İnal Bey’in
kayınbederi Rahmetli Prof.Dr.Lütfi Ülkümen de
öyleydi. Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nde bir
dernek kurup, başkanlığını üslenerek büyük bir
cami yaptırmıştı. Erzurum’da askerken Prof. Dr.
Ülkümen Hoca ile tanıştım ve hizmetlerini gördüm, yaşadım.
İmam Makharadze Hasan da Sivastopol Müsülman Cemiyeti Münevver üyesi. Gürcistan’dan
gelmiş. Buraya yerleşmiş. Hizmet ediyor. Türkçesi güzel. Namazı İmam Hasan, cübbesini Prof. Dr.
Nevzat Yalçıntaş’ın sırtına geçirdi. Bu hepimiz
için bir sürpriz oldu. Hiç konuşulmamış, duyulmamıştı. Zuhurat böyle oldu. Camii’nin açılışının
100. Yıldönümünde namazı Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş kıldırdı. Bu olay bir başka hatırayı da canlandırdı ve hatta gözlerimizin önüne getirdi; Nevzat Yalçıntaş Hansaray Camii’nin açılışında da
imam olarak namaz kıldırmıştı(1990). SSCB mezaliminde yaşanan70 yıl sonrasında Kemal Özpı-

nar ve Cafer Sadık Özlevent’in minareden okuduğu çift sesli ezandan sonra Prof. Dr Yalçıntaş
imam olmuş ve namaz kıldırmıştı. Türkiye’den
büyük bir heyet gelmişti Bahçesaray’a. Turizm
Tanıtma eski Bakanlarımızdan Ahmet İhsan Kırımlı başkanlığındaki heyet Kırım’da bir bayram
havası husule getirmişti.
Akyar Camii’ndeki namaz sonrası sohbet koyu
mu koyu bir muhabbet içinde gerçekleşti. TRT
Televizyonu çekim yaptı. Cemaatin önemli bir
bölümü genç. Soruyorum, öğrenci olduklarını
öğreniyorum. Tümü ehli sünnet vel cemaat. Tatar
Hanımlar koşturup duruyorlar, merdivenlerden
bir inip, üç çıkıyorlar cami dışında. Konuşmaları
duyuluyor, koşuşturmaları hissediliyor.
Akyar Camii 100 yaşında. Bu yıldönümünün şükrünü eda ediyoruz. SSCB zamanında cami ofis
olarak kullanılmış. İç mekan iki katlı hale getirilmiş. Yukarı kat arşiv olarak açılmış. Minaresi yıkılmış. Etrafındaki yerleşim birimleri cami arsası
üzerine ruhsatsız bina inşa edilmiş. Caminin eski
fotoğrafını gördüğümde tamı tamına bir bölge
mimarisi. Türkiye’deki alışılmışın dışında kalın
ve kısa olan minarede iki şerefe varmış. Caminin
duvarları ve pencereleri işlemeli. Kubbesiz caminin, damı kenarındaki işlemeler de dikkat çekecek
kadar nefis ve estetik. Ancak SSCB zamanında 70
yıl kadar kapalı kalan cami, yeniden hizmete giriyor. Yıkık minarenin yerine Kahramanamaraşlı,
Gaziantepli ve Kilisli ustalarca yenisi yapılmış.
Kalem gibi şerefeler yükselmiş. Ancak cami mimarisiyle pek örtüşmemiş olsa da inşa edenlere
minnetimiz ve şükran borcumuz vardır.
Tek Tek 180 Bin Taş Getirdi Tatarlar
Kırım Savaşı hep anlatılıyor bölgede. Savaş anıtları özellikle SSCB yönetimimin önemsediği 2.
Dünya Harbi Anıtı yer yer gözümüze çarpıyor.
Mikhail Gorbacov bölgeyi önemsemiş ve bazı
yolları yaptırmış. At yetiştiren haralar mevcut.
Özel merakı olanlar burada eğitiliyor. Bilbordlarda hristiyanlık propagandası yapan afişler var.

69

İpekYoluMedeniyetleri

Otelimizde fiyata kahvaltı dahil ama böyle bir
kültür gelişmemiş. Siz söyleyince ve sipariş edince getiriliyor. Çeşitleri de mesela peynir türü çok
az. Öğle yemeği öyle değil. Eğer bir Tatar Lokantasında iseniz, şanslısınız. Ufakas’ta Markur
Restorant böyle bir yer. Tatar aşı, çiğ börek, kuru
yantik (fırında tatlı), şiş kebap mönüdeki bir kaç
çeşit. Bol meyve de buna eklenebilinir.
TC Fahri Başkonsolosu Seyran Osmanof’un bahçesindeki sofrada Tatar mutfak ürünleri için biraraya geldi konuklarımız. TİKA Temsilcimiz Ahmet Çınar Bey de Seyran Osmanoğlu’nun ikramında misafir bizim gibi. Ahmet Çınar genç ama
eski bir Kaymakam. Yayınlanmış eserleri olan bir
aydınımız. Hepsini Yazamadım’da Kaymakamlık
günlerini aktarır. Surhay’da ise Dağıstan’ı yaşatıyor. Zaten oğlunun adı da Surhay.
Ahmet Çınar bir gelişme anlattı, irkildim, duygulandım; “Akmescid’den Yalta yolu üzerinde bir
araziye cami yapılacaktı. Müsade edilmedi. Tatarlar da arsaya her gelişlerinde bir taş getirerek
bıraktılar. Bugün cami ve islam kültür merkezi
inşaatı için 180 bin taş orada böylece bekliyor.
Mahkeme aleyhte karar verdi, Kiev’deki yüksek
mahkeme kararı bozdu. Temel atmak için gün
sayılıyor. “ Bir sonraki gelişimizde de bu temel
atma törenine bakmışız Rabbim bize de nasip etmiş.
Bahçesaray ve Karasupazar’da
Tatar Yönetici
Seyran Osmanof Kırım’dan 10 dakika içinde hiç
bir eşyasını alamadan Özbekistan’a sürgün edilmiş bir Kırımlı Aile(1944). Seyran Bey’in doğumu Özbekistan ama ana vatanı Kırım. Türkiye
Türkçesi’ni çok güzel konuşuyor. Mükrim bir
insan. İyi giyimli, kibar ve nazik bir müteşebbis
ve bir diplomat aynı zamanda. Biraz bilgi almak
istedim, sağolsun verdi;
-Ukrayna’nın nüfusu 46 milyon, Kırım’ınki ise
2 milyon kadar. 300 bin Tatar Türkü Kırım’da
yaşıyor, bundan fazlasıda değişik ülkelerde. Bu
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ülkede 43 millet yaşıyor.Kırım’da 15 Tatar Milli
Mektebi var. 26 bin öğrencimiz bu mekteplerde
eğitim görüyor. 2700 öğrencimiz ise süper zeki.
Üniversitelerde okuyan öğrenci sayımız ise 7 bin.
Beklentimiz fazla. Tatar Milli Meclisi’miz çalışıyor. Başkanımız Mustafa Cemil Kırımoğlu bugünlerde Paris’ten temaslarda bulunuyor. Yoksa o
da sizi çok görmek isterdi. Kırım Tatarlarının 6
milletvekili, bir tane de başbakan yardımcısı var
otonom cumhuriyette. Bahçesaray Valisi ve Karasupazar Belediye Başkanı Tatardır. Bugün için
camilerimizde 20 imamımız hizmet ediyor. Ancak 310 imama daha ihtiyacımız var. Çünkü cami
sayımız 157.
Bahçesaray’ın İsmi Hiç Değişmedi
Din Kırım için önemli, dolayısıyla tümü müslüman olan Kırım Tatarları için islamiyeti öğreten
din adamlarına her zamankinden daha fazla ihtiyac hissediliyor. Allahtan çok sayıda günümüzün
Horasan Alperenleri gönüllü cemaatler ve o’nun
mensupları bu açığı kapatabiliyor. Allah eksikliklerini vermesin. Kırım Müftüsü ise Emirali
Ablayev. Kendisi iletanışamadık. Bir iletişim kopukluğu oldu. Ancak hizmetlerini öğrendik.
Bahçesaray’da Hansaray’ı ziyaretimiz sırasında Cami İmamı Sabri Bey ile de tanıştık.
Hansaray’da maalesef abdest alacak suyu akan
bir şadırvan bulamadık. Koşturup durduk. Sonra öğrendik ki şadırvanın restorasyona ihtiyacı
varmış. Sponsor arıyorlarmış. Sabri Bey Kırımlı
bir Tatar, Kayseri İlahiyat Fakültesi’nden mezun.
Türkiye Türkçesi’ni iyi biliyor. Sordum kendisine
“Cami cemaati ne kadardır?” diye!
-Hansaray Camii’nde konumu itibariyle yazın
sadece öğle ve ikindi namazları kılınabiliniyor.
Kışın ise Akşam’ı da buna ekleyebiliyoruz. Çünkü Hansaray’ın güvenliği için burası kapatılıyor.
Camimiz de Hansaray’ın içinde olduğundan ister
istemez kapanmak durumunda kalıyor. Çünkü
statüsü müzedir.
Öğle anlaşılıyor ki aktif bir gönüllünün bura-

da etkin olması gerekecek. Bu tarihi Hansaray
Camii’nde cumaları bile ancak 300 kadar cemaat
namaz kılabiliyormuş. Oysa Bahçesaray bir küçük Bursa, Hansaray ise bir küçük Topkapı Sarayı
gibidir.
Hansaray’a ikindiden sonra gelmiştik. Kapanmak üzereydi. Ancak içerisi yine turist doluydu.
Özellikle Ruslar ve Türkiye’den gelenler bu sayıyı artırıyor. Rusların milli şairi Aleksandr Puşkin Hansaray’ı önemsiyor ve özellikle Gözyaşı
Çeşmesi için yazdığı şiir bir simge olarak algılanıyor. Kırım Hanı Giray Han’ın genç yaşta vefat
eden eşi Dilara Bikeç Hatun için “dünya durdurça taşlar da ağlasın” diyerek yaptırdığı Gözyaşı
Çeşmesi’nin böyle bir hazin hikayesi ve yansıması vardır.
SSCB
döneminde
komünistler
sadece
Bahçesaray’ın adını Şair Puşkin’in verdiği önem
dolayısıyla değiştirmediler, öteki bir şehir adları

tebeddülata uğradı. Şimdi bile iki isim kullanılıyor, biri SSCB yönetimin koyduğu Başkent Simferopol, ötekisi eskimez adıyla Başkent Akmescid gibi. Ama Bahçesaray hep Bahçesaray adıyla
kaldı ve öyle anıldı. Kırım Hanlığı Osmanlı Cihan Devleti’nin has bir evladı gibiydi.
Bahçesaray’da Mezar Taşları
Tapu Gibi
Bahçesaray Kalesi Hazar Türkleri’ne kadar dayanıyor. Altınordu Valileri burada oturuyor(muş)
bazı tarihçilere göre. Hanbek Han Camii hala
alaka bekliyor boynu bükün vaziyette bölgede.
Daha önce de Cenevizliler buraya yerleşmiş. Eski
Kırım veya Solhat da deniyor. Kırım Hanlığı’nın
da ilk merkezi Bahçesaray. Türk yahudileri olarak
bilinen, ancak musevilerden farklı inanışları olan
Karaylar (Karaimler) ilk kiliseyi burada yapmışlar. Talmudic görüşü reddediyor, İbrahimi bir din
olduklarını savunuyor Karaylar. İlk Kırım ziya-
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nı içinde, coşku dolu, dersinden yıldızlı pekiyi
alacak şekilde hazırlıklı, donanımlı ve birikimli.
En muannidi bile hizaya getirecek bir tarzı, şekli ve özelliği var Prof. Dr.Neriman Abülvahap
Beyfendi’nin. İtirazınız varsa ikna edici cevabını
hemen hazır buluyorsunuz.
1944 Kırım Tatarlarının Sürgününü anlatan yağlı boya-akrilik bir resim sergisi var ki ürpermemek, irkilmemek elde değil. Ressam Rüstem
Eminof’un fırçası bu kadar maharetli, evrensel,
de etkili, vurucu ve yansıtıcı. O sürgün, o insan
suretleri, o tren ve katarları size öyle mesaj veriyor ki sadece duygusal anlar yaşamıyor, tarihin o
zaman dilimine de şahitlik ediyorsunuz. Bir katarda onlarca insan nasıl yaşar hem de aylarca?
Yıllar önce bu serginin röprodüksiyonunu Kırım
Milli Meclisi Sanat Galerisi’nde izlemiştim eşimle beraber. Türk Süsleme Sanatları sanatçısı ve
ressam olan eşim de tablolara hayran kalmıştı.

retimde 300 kadar Karay bulunuyordu bu önemli
kent Bahçesaray’da. Bugün için sayının meçhul
olduğunu belirttiler. Kudüs ve Kırım’daki Gözleve ziyaretlerini de hac olarak uyguluyorlar.
Hanbek Han Camii gibi Memluk Sultanı
Baybars’ın inşa ettirdiği mescid ise tamir bekliyor. Canike Hanım Türbesi ise kısmen ayakta.
Hansaray Han Camii yanındaki hazirede üç tana
de türbe yer alıyor. Kentin mezar taşları Türk Yurdu Bahçesaray’ın adeta birer tapusu gibi. Tarih
fışkırıyor her kazıda.
Kırım Sürgünün Yağlı Boya Resimleri
Üç mezar ise yeni. Biri İsmail Gaspıralı’nın. Belki makamdır, semboliktir.
Türk dünyasının “Dilde, fikirde, işde birlik” aydınlatmasının yazarı Gaspıralı İsmail, Mehmet
Kamil Berse’nin “Vatan Kırım; Soykırımdan,
İpekYoluMedeniyetleri
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Soylu Kırım’a “ adlı bir çalışmasında rastladım
kabri hakkında da bir yorumda bulunuyor ve diyor ki;
“Doğmuşum ben avcı Köyde,
Bin sekiz yüz elli birde;
Mekanım Bahçesaray,
Mezarım kim bilir nerde?”
Zincirli Medresenin taşları da, mezar taşları da
tümü birer tarihi belge ve bilgi veriyor. İşçiliğinden, süslümesinden, yazmasından her şeyiyle
öyle. Kırım Tarihi Müzesi Müdürü Güliver Altın
ile tanıştık. Anlattı da anlattı, içinden gelerek.
Hele bir Prof. Dr. Neriman Abdülvahap Bey var
ki ağzından çıkan her kelimede Kırım, her kelimenin her harfinde yine Kırım var. Kırım ile dopdolu bir Tatar Aydını. Müzede dolaştırırken, etrafı
anlatırken Kırım Sürgünü’nü içinizde yaşıyor,
duygulanıyor, gereğini düşünüyorsunuz. Hem
öyle bir anlatış ki bir liseli genç öğrenci heyeca-

Sergideki ressamlardan biri de ehli insaf bir Rus.
O da bu acıyı hissetmiş olmalı ki tabloda o yerini almış, kendisini resmetmiş sanatçı . Bir başka
resimde ise Kırım Tatarlarının bir gemiye bindirilerek sürgüne gönderilmesi anlatılıyor. Bunlar geride kalanlar, ulaşılamayan Kırımlılar. Bir başka
resimde ise o gemi de denizin ortasında batırılıyor, kimse kurtulamıyor!?
Bir Kurban ve Bir Temel
Bugün bir başka daha mutluluğa ortak olacağız.
Kreyzera Sokağın hemen başında, boştaki boş arsaya İslam Kültür Merkezi’nin temelini atacağız
Sivastopol’da. Hemen bir Karadeniz fıkrası anlatıyor arkadaşlar.
Bir grup insan temel atmaya gidiyorlar. Orada ağlayan bir çocuk dikkat çekiyor. Soruyorlar “Niçin
ağlıyorsun?” diye. Zavallının gözü kan çanağı
gibi, cevap verirken ağlamayı kesiyor ve diyor ki
“ Benim adım Temel, bugün beni atacaklar!”
Sivastopol’un Kreyzera’daki en görkemli tepesine çıkıyoruz. Şehri panoramik olarak görüyor
bu tepe. Üstelik merkez ve her taraf yakın. Bir

zamanlar bu yerler tapusu bile hala arşivlerde
olan Türk toprağıydı. Yeni yeni ortaya çıkıyor her
şey. Otobüsümüz yolun soluna park etti. Sokaktaki bazı evlerin tenekeden tek araçlık otoparkları
mevcut. Hepimiz indik. Sağında ise pahalı Rus
evleri, hatta villaları da denebilir. Belli ki aristokrat bir semt. Önce ilahiler söylemeye başladık,
sonra İslam Kültür Merkezi için kurban edilecek
koyun getirildi. Ayakları bağlandı. Kasap geldi.
Halktan meraklılar da buraya koştular. Bunların
bazısı Rus vatandaşı. Şikayet edebileceklerini çekinmeden anlattılar. Çünkü İslam Kültür Merkezi burada yapılırsa, onların manzarası gidecekti.
Umursamadık. Kırım’da onca camimiz, mescidimiz, medresemiz, mektebimiz, çeşmemiz, darüşşifamız, darülfünunumuz bugün yok. Nerede
acaba?!.Hep birlikte dualar etmeyi sürdürdük;
“Allahu ekber Allahu Ekber Lailaha illallah Vallahu Ekber, Allahu Ekber Velillahil Hamd.”
Kazdığımız çukura aktı hayvancağızın kanı. Avukat Mehmet Çakırca Kur’an okudu o nefis kıraatı
ile. Kazan Tatar Cemiyeti Başkanı Cemil Hüsamettin de konuk. O da dua buyurdu yakararak.
Ali Emin mutlu ve mesrur yıllar sonra bu gelişmeden. Hepimiz mutluyuz doğrusunu isterseniz.
Sivastopol Merkez Mahallesi’ndeki bu İslam
Kültür Merkezi Lenin Belediyesi hudutları içinde
yer alıyor. Olsun, bizim için fark etmez.
Birbirimizi tebrik ettik, bu organizasyonu yapanları kutladık, dualarımıza ortak kıldık. Bundan sonrası tufan bile olsa önemli değil, herkes
görevini yapıyor. Sanırım birkaç sene içinde bu
Sivastopol İslam Kültür Merkezi’mizin açılışını
da yapacağız. Neden olmasın nereden nereye gelindi?! Bu arsayı Alim Uteyev Rustem bağışlamış
biçiminde anlattılar. Allah ondan razı olsun. Merasimden sonra şehre indik.
Mezarlıklar ve Türk Şehitliği
Bazı kavşaklarda trafik ışıkları yok, bazı yerlerde sık sık var. En çok dikkat çeken de sokak kenarlarındaki doğalgaz boruları. Her eve şartlar ne
olursa olsun, bu doğal gaz boruları kentin esteti-
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ğini bozsa da ulaşıveriyor. Birara bilbordlardaki
reklamlar dikkatimi çekti. Sordum, doğruladılar.
Bu afişler Ararat Ermeni Lokantası’nındı. Bulvar
boyunca devam etti durdu. Ermeniler de bir zamanlar Kırım’dan sürülmüş, artık onlar da geri
dönmüşler.
Kırım’a 1944 sürgününden 45 yıl sonra dönmeye başlayınca sorunlar da birbirini takip ediyor.
Bunlardan biri de mezarlıklar. Yahudi mezarlığı
aynen korunmuş, Kırım’da da buraya “cıfıt mezarlığı” diyorlar. Ancak müslümanların mezarlığı
ise garaj olarak kullanılmış. Ambülans Garajı olarak devrede. Müslümanlar yeni bir proje yaparak
resmi yerlere müracaat etmiş ve burasının iadesini talebinde bulunmuşlar. Biraz beklemek gerekecek sanırım. Olmayacak şey de değil. Çünkü
Sivastopol’a daha düne kadar Rusların özel izni
ile giriliyor ve hiç bir mescit ibadete açılmamışıtı.
Bugün öyle değil. Akyar Camii’nin 100. Yıl kutlamalarını da merasimle yaptık.
Buradan Türk Şehitliği’ne gittik. Sivastopol’un
biraz dışında bir orman içerisinde. Bizden önce
de Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Necdet Özel gelmiş, çiçeği hale taptazeydi. Büyük
dikdörtgen mermer bir anıt. Şehitler için de ayyıldızlı mezar taşları konmuş aynı Çanakkale
Şehitliği’ndeki gibi. Kırım Türk Şehitliği yeni
esasında. Anıtın üzerinde şöyle yazıyor “18531856 Kırım Savaşı’nda Şehit düşen Türk Askerlerinin aziz anısına..ruhları şad olsun”
Kardeş Şehir Ve Kardeş Üniversite
Kırım Türk Pedagoji Üniversitesi’nden bahsetti, bilgi verdi. Rektörü Prof. Dr.Fevzi Yakubov.
İsmihemen hatırladım. Yıllar önce geldiğimde
tanışmıştım. O zaman Tatarların üniversitesi falan yoktu malesef. Bu gelişmeye çok sevindim.
Tatar Üniversitesinin 840 öğrencisi varmış.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a fahri doktora vermişler. Gazi, Kırıkkale ve İstanbul Teknik
Üniversitesi’yle “kardeş üniversite” olmuşlar.
Bahçesaray da İstanbul, İzmir, Bursa ve Eskişehir
Büyükşehir Belediyeleriyle “kardeş şehir” olmuş,
İpekYoluMedeniyetleri
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protokol imzalamışlar. Bu kardeş şehirlerin artmasını istiyorlar.
Hayırda Acele Etmek
Bugün Başkent Akmescid’e gideceğiz. Heyetimiz
zamanında kalktı, kahvaltısını yaptı ve otobüsümüze binerek yola çıktık. Türkiye’de de böyle bir
trafik akışı olsa ne şık olurdu doğrusu. Her yan su
gibi akıyor. Herkes kaidelere uymakta aşırı titiz.
Bir saat bile sürmedi Sivastopol’dan Akmescid’e
varışımız. Tarihi Akmescid’e geldik; Kebir Ahmet Mescidi burada. Türkiye Diyanet Vakfı restore ettirmiş. Müthiş işlemeleri var. Hem taş işçilik,
hem tahta oymacılığı. Diyanet İşlerinin bir de satış ofisi bulunuyor caminin bir köşesinde. Tatarca yayınlar da var. Kırım Diyanet İşleri Başkanı
buraya gelecek diye bekledik bir müddet. Ciddi
bir diyalog eksikliği var Kırım Müslümanları arasında. Bir saati aşkın süre beklememize rağmen
gelmedi veya gelemedi.
Müslüman Olan Ruslar
Akmescit’de İmam Rüstem Temiz ile tanışıyoruz.
Pırıl pırıl bir genç. Üstelik atak. Türkiye Diyanet
İşleri Başkanlığı kadrosundan Kırım’da görevlendirilmiş. Anlatıyor bize din hizmetlerini; “
DİB’den görevli 26 arkadaşımız hizmet veriyor.
Bunlardan 4’ü Kiev ve civarında. Akmescit’de
12 faal cami mevcut. Cemaatimizin çoğu
Türkiye’den gelen kardeşlerimiz. Türk müteşebbislerimiz de buraya katkı veriyor. Cuma günleri
camiler doluyor. Kurslarımız devam ediyor. Ruslar da bu kurslarımıza alaka gösteriyorlar. Hatta
Müslümanlığı seçen bile oluyor.”
Bir İlim Ve İrfan Yuvası
Merhamet Vakfı bölgenin çehresini değiştirmiş
modern tesisleriyle. Hem dini eğitim veriliyor,
hem lise muadili tedrisat. Üç yıl burası. İlköğretim
bitince yani 8. Sınıftan mezun olunca(ortaokul)
ancak buraya girmeye hak kazanılıyor ve 9,10 ve
11. Sınıflar burada tamamlanıyor. Okulda 85 Erkek, 45 kız öğrenci var. Bugüne kadar mezun olan

360 erkek öğrenci Kırım’daki Camilere hizmeti
götürmüş. Kız öğrenciler ise Kur’an kurslarına
atanıyorlar. Mezun olan öğrencilerin bir kısmı
isterlerse Türkiye’deki İlahiyat Fakülteleri’ne
kaydolarak, orada yüksek eğitimlerini tamamlayabiliyorlar.
Cengiz Dağcı’yı Okumak Ve Ayıdağı
Yalta’ya kadar 85 kilometrelik bir de treleybüs hattı var. Belki de dünyada bir ilk, en uzun
hat olarak. Bir zamanlar 1970’li yıllara kadar
İstanbul’da da vardı. Zaman zaman elektrik hattına bağlı kolları çıkınca trafik aksardı. Onlara
“boynuzları çıktı” derdi vatandaş.
Yalta’ya kadar yolda asma biçiminde üzüm bağları gördük. Bölgede tarım ürünleri öncelikli.
Yol üzerindeki şehirlerden geçerken bu kentlerin
Türkiye’deki bazılarıyla “kardeş şehirler” olduğunu öğrendik. Daha da artmasını istiyor Tatarlar.
Dini bayramlarda birlikte olsun istiyorlar. Protesto evleri yol üzerinde Tatarların. Bu evler yapılana kadar çok eziyetler çekti müslüman ahali.

Dövüldüler,yaralandılar, tutuklandı ve hayatlarını
kaybettiler. Hala da bir ıztırab çekiliyor. Hükümet
zaman zaman maaşları bile veremiyor tatarlara.
Nitekim rehberimiz Reşat Maksutoğlu örnek verdi “Babam öğretmen. Yıllarca hizmet verdi, maaşını alamadı, yerine buğday verdiler ve (bunu sat
maaşını al) dediler.” Gerçekten ana vatanlarına
dönen Tatarlar Kırım’da hala büyük fedakarlık
yapıyorlar.
Yol boyunca yemyeşil ekilmiş tarlalar ve gür ormanlardan geçtik. Cengiz Dağcı’yı okuyanlar
için buraları hiç de yabancı olmadığı bir bölge
esasında. İşte denize eğilmiş su içen ayı görüntülü Ayıdağ. Herkes resim çekiyor burada. Turist
grupları da öyle. Yalta da tamı tamına bir tatil
kenti ve bölgesi.
Cami Yerine Voronsof Saray
Önce Mikail Voronsof Sarayı’na gidiyoruz. Bu
sarayın İngiliz mimarı burayı görmeden gözlerini
hayata kapamış. Öğrencisi gelerek ancak görebilmiş (1848). Muhteşem teepede, harika manzara.
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mak için mermerden minik havuzlar yapılmış,
özellikle de Kırım şarapları için.
Esasına bakılırsa Mikail Voronsof Sarayı’nın yerinde bir cami varmış. Müslüman Tatarların rızası alınarak yıkılmış, yerine bu saray yapılmış,
mescid ise daha aşağıdaki bir yere inşa edilmiş.
Ancak bugün için yok. Bahçedeki aslan heykellerine turistler oturarak resim çektiriyor. Her nevi
çiçek ve bitki türü bahçede bulunuyor. Kayaların
üzerinde boy veren ve bugün için 100 yaşını aşmış bazı ağaçlar da korumaya alınmış. Burada da
tuvalet yok. Turistlerin bu ihtiyacını çok önceden
yapmaları gerekiyor kimse hatırlatmasa da.
Türk Düşmanı Churcill, İnsanlık Düşmanı
Stalin Ve Roosevelt

Bölge mimarisine uygun bir saray. Mimar öyle
bir proje çizmiş ki, Tatarlar da üzülmesin diyerek
tamamen Kırım Mimarisiyle örtüşen bir eser ortaya çıkarmış. Böyle anlattılar.
İçiçe geçen odalar. Odalarda bir yaşlı obez Rus
hanım, her şeye müdahale ediyor. “Sağa bakmayın, soldan geçmeyin, resim çekenler ücretini
ödesin” falan diye. Hiç konuşmayanın ise suratından düşen sinek bin parça oluyor. Saray’a bir
rehber eşliğinde alınıyoruz. Rehberimiz yine
Rusça konuşuyor, arkadaşımız Hehlivan Malik
Kerimov bize tercüme ediyor. Odanın bazı duvarlarına naylon örtülmüş kimse eliyle kirletmesin,
bazılarına şerit çekilmiş fazla yaklaşılmasın diye.
İngiliz Churcill bu sarayda konuk edilmiş. Rus
Şairi Aleksandr Puşkin bu binada karısına ithaf
ettiği şiirini kaleme almış. Kış ve yaz bahçeleri
ayrı ayrı dizayn edilmiş. Sanatçılar buraya gelip
resitaller veriyorlarmış. Alkollü içecekleri soğutİpekYoluMedeniyetleri
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Daha sonra Litavya Sarayı’na geçtik Rus Çarı’nın
yaptığırdığı. Bu saray hani o meşhur Yalta
Anlaşması’nın imzalandığı mekan. Bu sarayın
girişi daha pahalı, iyi tarafı park yerinin olması.
Öyle çok fazla yokuş çıkılmıyor, her yanınızdan
ter akmıyor. Burasının turist sayısı daha da fazla, fiziki mekan olarak daha da büyük. Hediyelik
eşya, CD, DVD ve kitap ile harita satanlar var.
Bir de hatıra para bastırmak istiyorsanız hemen
yapabiliyor ve size takdim edebiliyor. Üstelik hep
de eski paralar.
Litavya Sarayı’nda ne olmuştu? 4 -11 Şubat 1945
tarihleri arasında Türk düşmanı İngiliz Winston
Churcill, Amerikalı Franklin D. Roosevelt ve
Gürcü asıllı insanlık düşmanı SSCB lideri yahudi
diktatör Josef Stalin müttefik ülkelerin liderleri
olarak yeni bir dünya düzeni için burada toplanıyor ve anlaşma imzalıyorlar. Ne gibi kararları var
bu anlaşmanın diye hatırınıza gelirse Polonya’nın
toprakları değişiyor, Almanya ikiye bölünüyor,
Sovyetler Birliği Japonya’ya savaş ilan etme kararı alıyor. Emperyalist güçler dünyayı böylece
bölüşüyor, kendi aralarında taksim ediyorlar.
Sarayda bu üç acımasız liderin balmumundan
heykelleri var. Masa başında dünyayı paylaşmaya karar verip imza atarken, arkalarına da bay-

raklarını almışlar. Fotoğraf çekerseniz ücrete tabi.
Bir başka odada ise Rus Çarı Nikolay ve eşi Çariçe Aleksandra’nın balmumundan heykellerini
gerçek boyutta yaptırarak görücüye çıkarmışlar.
Duvarlarda konuya ilişkin resimler de asılı. Tarihi
avizeler, şamdanlar, vazolar, masalar, sandalyeler
itina ile saklanıyor. İyi de bir döviz girdisi sağlıyor.
Sarayın içinde bir de kilise var. Gelenler günah
da çıkarıyorlar. Tam karşısında ise bir müslüman
mezarı , ancak üzerindeki yazıyı okuyamadık,
bilgi de verilemedi. Fotoğrafını çekerek uzmanlarına göstermeyi daha sağlıklı bulduk.
Çehov’un evi de burada imiş. Buna daha fazla
dikkat ettim. Rus hikaye ve tiyatro yazarı Anton
Pavloviç Çehov ailesi ilginç. Büyükbabası yani
dedesi azat edilmiş bir toprak kölesi, babası ise
taşradan Başkent Moskova’ya göç etmiş küçük

bir esnaf. Esas mesleği hekimlik olan Çehov mizah dergilerinde para kazanınca kendini tamamen
yazarlığa vermiş. Hayatı hep mizah yazarı olarak
görmüş Çehov. Hep umutsuz ve karamsar bir yanı
vardır yazarın. Bununla da insanların ortak yanını
bulup ortaya çıkarmıştır. Aynı zaaflar, meziyetler,
ihtiraslar hem zenginde vardır, hem fukara insanlarda. Maymun insanlar, Vanya Dayı, Üç Kız
Kardeş, Vişne Bahçesi Türkiye’de en fazla tanınan eserlerdir.
Tatar Üniversitesi
Akmescid’den sürekli telefon geliyor, birbiri ardından. Rektör Prof. Dr. Fevzi Yakobov bizi bekliyormuş. Akşam da birlikte yemek yenilecekmiş.
Minibüsümün hızlanıyor, yol üzerindeki Tatar ve
Rus mezarlarına dikkat ediyorum. Ukrayna’nın
doğusu katolik, batısı ise Moskova’ya bağlı ortodoks mezhebinden. Ukrayna’da Rusca’nın
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ikinci dil olması kavgası da bu ortodoks mezhebi
müşterekliğinden kaynaklanıyor. Ancak hristiyan
mezarlıklarında görüyorum ki zaman zaman mini
kiliseler yapmışlar, dualar ediliyor.
Kırım Tatar Üniversitesi’ne vardığımızda gerçekten bekleniyorduk. Mehmetov Reşat , Rıfatovich,
fahri başkonsolosumuz Seyran Osmanov, Fatih
Karaburç başta çok sayıda dostumuz bizi karşıladı. Kuçaklaştık, yenilerle tanıştık. Üniversite eski
genelkurmay Harp Okulu binası. Önde iki katlı
elips şeklinde spiral bir binası var, yanında ise 10
katlı bir gökdelen yükseliyor. Bu binanın önünde
üç basamakla girilen, gökdelenin eni boyunca devam eden bir galeri bulunuyor. Bölünmüş U şeklindeki anıtların bitişiğinden akan suların her iki
yanında abideler yükseliyor.
Rektör Prof. Dr. Fevzi Yakubov 70 yaşını aşmasına rağmen hala heyecanını kaybetmemiş bir lise
öğrencisi gibi şevkle anlatıyor;
-Sürgüne gittiğimiz 1944 yılı içinde 300 bin Kırım Tatarı’nın % 46 yolda hastalıktan, açlıktan,
soğuktan, hasretten öldü. Hiç birinin cenaze namazı bile kılınamadı, mezarları belli değil. Katarlardan yola atıldı. İkinci Dünya Savaşı’na gidenler için de aynı şeyi söyleyebilirim. Çoğundan
hiç bir haber alınamadı, bir kısmı öldü, bir kısmı
dönemedi. Dönseler bile yurtları artık yoktu. Onlar da ya orada öldürüldü, ya sürgüne gönderildi.
Kimse bizi saklamadı. Hiç bir ülkenin aklından
bile geçmedik.
“Hepimiz Bir Göğün Yıldızlarıyız”
-Bu bir toprak kayası..buradan su akıyor..arzu
kızımız buradan su almaya geldi..böyle bir fikir
edindi; biz ilimle ayakta duracağız..açık duran
kitap anıtı ise istikbalde yıldızlara gideceğimizi
işaret ediyor. Dost kıymetini dost bilir sevgili konuklar.
Rektör daha sonra konuşmasındaki frekansı yükseltti ;
-Özbekistan’da Ali Şir Nevai der ki ‘ Hepimiz bir
İpekYoluMedeniyetleri
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göğün yıldızlarıyız.” Ne kadar doğru, ne kadar
yerinde bir tespit. Gaspıralı İsmail de “dilde, fikirde ve işde birlik”der. Yapılması gereken bunlar. Üniversitemiz 2004 yılında açıldı. Ukrayna
Başbakanı (şimdi Cumhurbaşkanı) Victor Yanukovic açılışımızı yaptı. Yazar Çevşenko adına ödül aldık. Bugün Kırım’da 350 bin kişiyiz.
Devletimizi ilim ve akıl ile kuracak, öyle götüreceğiz. Gençlerimiz güçlerini çok akıllı kullanmalı. Yahudi bütün dünyada 15 milyon ama 6 milyarlık dünyada etkili. Bu hep hatırlanmalı. Dünya fazinin % 52’sini yahudiler alıyor. Türklerin
nüfusu ise 250 milyon. Sadece bir Orhan Pamuk
çıktı ortaya, hepsi bu!
Akmescid’teki bu üniversitenin tanıtım konuşmasını gerçekten ilgiyle izledik. Rektör de çok
dolu. Henüz daha anfilere bile girmedik. Dedi ki;
-Burada bir ikinci anıt daha var.Dönen bir dünya..
ikinci merdiven dildir hayatımızda. Gördüğünüz
sütunlar hayatımız. Yumurta ise altın ve bilimin
şapkası. Bir hadis vardır, derki iki dünya mutluluğu ilimdir. Duvarımızda yazılı olan budur. Burası
eski Harp Akademisi binasıdır. Oksijen kaynağının korpitini Tatar bilim adamları buldu. Dünya
bilim merkezlerinden biri de İstanbul Teknik
Üniversitesidir.
“Devletler Yol Açar Yönetenler Yapar”
Fahri Başkonsolosulumuz Seyran Osmanov da
dedi ki “2004’den beri Türkiye Cumhuriyeti’nin
Fahri Başkonsolosuyum. Böyle bir konumdan
dolayı gururluyum. Bir elmanın iki yarısını birleştiriyorum heyecanlı ve mutluyum.”
Kırım Özerk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı
Aziz Ablayev de şöyle konuştu: “Bize kol uzattınız, kucak açtınız. Anavatanımıza geldik. Öz
dinimizi yeniden öğreniyor, dilimizi koruyoruz.
Kucaklaşıyoruz. Dedelerimiz bizler doğduğumuzda kulağımıza ezan okudu, dualar ettiler. Yarın ne olacak bilemiyoruz. Her şey bugün olmalı. Birleştikçe güçlerimiz kuvvetlenecek. Her iki
taraftan da yol açılmalı. Ankara-Kiev Hattı güçlenmeli. Özbekistan sürgünümüzde aç yatmayı

öğrendik. Ancak önemli olan işi kotarmaktı. Öyle
yaptık. Devletler yol açar yönetenler ve insanlar
gereğini yapar. Yunus’un hatırlattığı gibi gelin tanış olalım!.”
İşadamı Reşat Mehmetov’ta kalkmış Sivastopol’dan gelmiş. Bir de herkese hediye yüklenmiş. Mükrim bir insan diyorum ya! Konuşmasında “Hepiniz benimle sadece soydaş ve dindaş
değil, hısımımsınız, akrabamsınız. Her zaman
başımın üstünde yeriniz var.”dedi.
Din adamımız Rüstem Temiz de bugünlere şükrederek başladı konuşmasına, bu köprüden suratle
geçilmesi gereği üzerinde durdu ve “Tatar kardeşlerimizle iç içeyiz. Türkiye ismi geçince hemen duygusallaşıyorlar. Çünkü biz bir bütünüz”
dedi.
“Dilini Sakla Ki Millet Olasın”
Merhamet Vakfı’nın yurduna gittiğimizde bir
yazı vardı duvara asılmış. Diyordu ki bu yazıda

“Dilini sakla ki millet olasın!”. Galiba Ahıskalılar gibi Kırımlılar da önce bunu yaptı, dillerini,
dinlerini saklı tuttular, muhafaza ettiler, neticede
kimliklerini korudular. Merhamet Vakfı Genel
Müdürü Fatih Karaburç Ankara-Kiev hattında
Kırım’ın bir köprü görevi üslendiğini belirterek,
bütün dindaş ve soydaşlarımızın Kırım’da kendi
evlerinde olduklarını, yani konuk değil ev sahibi
konumunda bulunduklarını, hiç kimsenin yabancı
olmadığını belirtti.
Konuşmaların tamamlanacağı dakikaların geldiği
kendini belli edince sanatçı Rüstem Mehmetof
“Ayrılık..aman ayrılık” melodisiyle noktayı koydu.
Rüstem Temiz bir aşir kırat etti “Vel Asr İnnel İnsane.. “diye başladı ve bitirdi. Sonunda fatihalar
verdik, dualar ettik. İstanbul’a dönerken uçağımız mis gibi çilek kokuyordu. Yolcuların önemli
bölümü ve tecrübeli olanlar sepet sepet Kırım’ın
organik çilek, kiraz ve vişnesini almayı ihmal etmemişlerdi.
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Akdeniz’inİncisiKıbrıs’tan
Karadeniz’in İncisi Trabzon’a
Muhammet BALTA

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı

Bu yıl Trabzon da yapacağımız Türk Dünyası
Mühendislik Mimarlık Şehircilik Kurultayı
Uluslararası Mimar Sinan Proje Olimpiyatları Kurultay yürütme kurulunu hummalı bir
çalışmaya itmiştir. Her geçen gün hepimizi
saran heyecan katlanarak artmaktadır.
Yapılan proje elemeleri toplantıları ve resmi ziyaretler işin ehemmiyetini, ülkemiz ve
Türk Dünyası için önemini daha net bir şekilde bizlere göstermektedir. Mühendisler Birliği Genel Sekreteri Sn. Bilal Çelik’in misafiri
olarak Rixos’da başlattığımız bu toplantılar
verimli bir şekilde devam etmektedir.
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T.C Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcımız
Mehmet Ceylan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Bilim Kurulu
başkanımız İpek Yolu Üniversiteleri dönem
başkanı Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak ve diğer Yürütme
kurulu üyelerimiz, Birlik Yönetim Kurulu
üyeleri bu çalışmalara titizlikle katılırken bizleri yeni ufuklara doğru taşımaktadırlar.
Beni en çok etkileyen çalışmalardan biri de
KKTC’ne yapmış olduğumuz ziyaretti Ramazan ve Ağustos korkunç sıcakta KKTC
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan ve
üç bakandan randevu alınmış her randevu başarılı ve samimi ilgi ile mukabele bulmuştu.
Günün sonunda yavru vatanda yani
Akdeniz’in incisinden Anavatana dönmek

için hava alanına vardık vakit iftar vaktiydi.
Akademi Kıbrıs Gelişim Platformu Derneği
Genel Koordinatörü Adem Koç kardeşimizin
bizlere hazırlattığı sandviçlerle iftarımızı açtık ve akşam namazını vip salonunda ayrı ayrı
eda ettik. Namazı erken bitirip arkadaşlarımı
seyrederken geçmişe dalarak vay bee ! Nereden nereye gelmiştik. Eskiden olsa irticacı
olarak mahkemelerde yargılanıyor durumda
olurduk.
Bilim Kurulunun üçüncü toplantısı ülkemizin
cennet köşelerinden Safranbolu’da yapıldı.
Tabii yine Ramazan yine ekip kaya gibi mühkemdi. Hikmet Hocamız, Mehmet Ceylan
Ağabeyimiz yine bizimleydi.
Yürütme Kurulu Başkanımız Dr. İlyas Demirci Belediye Başkanı Kaymakam ve kırk
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elli kişilik haziruna keyifli bir sunu yapmıştı.
İstanbul TDMMB İstanbul Şubesi Başkanı
Ali Boz, Bursa Şubesinden Necmi Yıldırım
da iştirak etmişlerdi.
Durmak yok yola devamdı. Ayağımızın tozuyla Trabzon da daha önce yapmış olduğumuz basın ve tanıtım toplantılarını güçlendirmek için Karadeniz’in incisi Trabzon’a gittik.
İlyas Bey İbrahim Bey, Gökhan Bey ve teknik ekibiyle başarılı bir çalışma yapıldı.
Vali Bey, yeni Rektörümüz Kurultay hakkında yeniden bilgilendirildi. Sayın Valimiz Recep Kızılcık’ın ve KTÜ Rektörü Sn. Süleyman Baykal beyin heyecanı bizleri daha da
heyecanlandırdı. Cuma Namazını Boztepede
Ahi Evren Dedenin manevi huzurlarında aynı

ismi taşıyan camide eda ettik. Akşam iftarı cephanelikte yapıldı. Trabzon’un tüm oda
başkanları ve Trabzon’u yönetenler oradaydı.
Cephaneliğin bahçesindeki çimlere kurulu
sofralar sanki birer miada sofrasıydı. Başkan
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu katılımcıları tek
tek ziyaret ediyor herkesin gönlünü hoş tutma
çabasındaydı, öylede oldu.
Akşam namazlarından sonra memleketim
olan Vakfıkebir’e gittik, İlyas ve İbrahim kardeşlerimle kendi memleketimde doğup büyüdüğüm Gülbahar Hanımın yüzyıllar önce bir
deniz kazası tehlikesinden sonra bu sahillere sağ salim ulaşması sonucunda büyük vakıf anlamındaki Vakfıkebir’i vakıf senediyle
kurmuştur.
Bu vakıf senetleri Rus işgali sırasında tüm
kayıtlarla birlikte Petersburg’a götürülmüştü.
Sahura kadar Vakfıkebirin gençleri ve teşkilat
İpekYoluMedeniyetleri
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başkanları ile gezdik sahilde çırpınırdı Karadeniz Ahmet Cevat’ın anılmasıyla dillerde
name oldu.
Hafızamı hep kurcalayan bir şey vardı.
Trabzon 1461 1461’de fethedilmişti ve
Trabzon’un bugün plakası “61” dir. Bunun
bir tesadüf olduğuna inanmak istemiyorum.
Büyük tarihçimiz Prof. Dr. Halil İnalcık
“Anadolunun gerçek fethi Trabzon’un fethiyle mümkün olmuştur” sözleri beni bir kere
daha bu tavaffuka inandırıyor.
Milli şairimiz Mehmet Akif diyor ki
“Oflu’nun imanı kadar ilmide olsa dünyaya
hükmeder” Rahmetli Recep Yazıcıoğlu ve
Adnan Kahveci’de bu ruhu ziyadesiyle görüyorum.
Herkesi 15 – 18 Ekimde Karadeniz’in incisi
Trabzon’da bekliyoruz.
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TÜRKSAV’ın16.TürkDünyası’naHizmetÖdülleriTöreni

Makedonya

Yavuz GÜRLER
TÜRKSAV Genel Sekreteri

Balkan Savaşı’nın
100. yılında
Türk Dünyası
Makedonya’da
buluştu...
İpekYoluMedeniyetleri
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Faaliyetin Balkan Savaşları’nın 100. Yılında yapılması özel anlamlar ve çağrışımlar içeriyordu.
17 Mayıs 2012 Perşembe. 16. Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri töreni için Makedonya’nın
başkenti Üsküp’e uçmak üzere Ankara’da saat
17.00 uçağına binip Atatürk Havaalanı’na ulaştık. Türkiye’den ödül alacak kişiler de uçaktaydı.
19.25 uçağına bindik. Havaalanındaki yoğunluk
yüzünden uçağımız saat 20.00’de hareket edebildi. Bir saatlik bir uçuştan sonra Üsküp Büyük
İskender Havaalanı’na indik. Havasoğuktu. Bizi,
Makedonya Türklerinin genç profesörü Numan

Aruç Bey karşıladı. Otele gitmek üzere bindiğimiz otobüste Numan Aruç Bey, Makedonya’da
geçireceğimiz dört günün programı hakkında bilgi verdi.
18 Mayıs 2012 Cuma günü saat 09.45’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil
Çiçek’in Makendonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi büyük salonuna gelmesiyle tören başladı. Akademi Başkanı Sayın Vlado Kambovski,
TÜRKSAV Başkanı Sayın Yahya Akengin, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Sayın Gürol Sökmensüer ve Sayın Cemil Çiçek Türk dünyası ve Makedonya Türkleri ile Türkiye Makedonya ilişkileri hakkında konuşma yaptılar. Daha
sonra ödül törenine geçildi. Çiçek ve Akengin’in
konuşmalarında ayrıca Balkan Savaşlaı’nın 100.
yılına vurgu yapıldı.
Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi
Başkanı Vloda Kambovski, Atatürk Araştırma
Merkezi adına Prof. Dr. Cezmi Eraslan, Kültür

ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürü Doç. Dr. Ahmet Arı, Emekli Büyükelçi Dr. Bilal N. Şimşir, Bilkent Üniversitesinden
Prof. Dr. Orhan Güvenen, Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, Aksaray Üniversitesi İİBF
Dekanı Prof. Dr. Sencer İmer, Özbekistan’dan
Prof. Dr. Muhammet Babahan Şerif, KKTC’den
İsmail Bozkurt ve Hırvatistan’dan Türkolog Prof.
Dr. Ekrem Çavuşeviç’e ödülleri takdim edildi.
Törene katılamayan Prof. Dr. Orhan Türkdoğan,
Türk Halk Müziği Sanatçısı Mükerrem Kemertaş ve Azerbaycan ses sanatçısı Azerin’e ödülleri
TÜRKSAV yönetimi tarafından kendilerine ulaştırılmak üzere vekâleten alındı.
Türksav Başkanı Yahya Akengin 16. Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri töreni için şu değerlendirmeyi yaptı: Yüz yıl önce kendi yanlışlarımızın
da sonucu olarak Balkanlar’da yenik düşmüştük.
Ancak maddeten kayba uğrayan taraf olmak beraber yüz yıl sonra manen yine Balkanlar’da varız
ve Balkanlar’dan Türk Dünyasına seslenebiliyoruz.
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Ödül töreninden ardından Piyanist Kaya Güç
ile opera sanatçısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
Makedonya’daki ilk Kültür Ataşesi Şakir İlyasoğulları opera eserlerinden ve Türk müziğinden
örnekler sundular.
Daha sonra Üsküp’te şehir gezisine çıkıldı. Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği adına
genel başkan İlyas Demirci’den mühendis gözüyle Üsküpte’ki tarihi eserlerimiz üzerine sohbetlerimiz oldu. Vardar ırmağı üzerindeki Fatih
köprüsü eski ihtişamını koruyordu. Irmak üzerine
yapılmış diğer köprüler de onun azametine gölge düşürememişti. Şehir gezisine katılanlar saat
14.30’da Üsküp Ziraat Bankası önünde buluşmak
üzere serbest bırakıldı. Türk çarşısı, Davutpaşa
Hamamı, Muratpaşa Camisi ve çevresini gezdik.
Camide hoca Türkçe vaaz ediyordu.
Caminin karşısındaki küçük Birlik Çay Ocağında
oturduk. Oradaki Makedonyalı Türkler ile sohbet
ettik. Daha sonra otobüsümüzün beklediği Ziraat
Bankası önünde buluşup Tikveş bölgesinde bulunan Kavadar şehrine doğru yola çıktık. Bir Makedon iş adamı TÜRKSAV gurubunu akşam yemeğine davet etmişti. Yol boyunca, özellikle sol tarafımızda minareleri olan köyler gördük. Araçina
adlı köy dikkatimizi çekti. Bu Arnavut köyündeki
caminin iki minaresi çok yüksekti.
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Yanımızda bulunan Makedonya İslam Birliği İlahiyat Fakültesi Hocası Nizam Reşit Bey, Üsküp’te
Vodno tepesindeki büyük Haç’ın yüksekliğinin
75 metre olduğunu, Müslüman Arnavutlar’ın da
buna inat 78 metre yüksekliğinde minare diktirdiklerini söyledi. Üsküp’teki Burmalı cami hakkında bilgiler verdi. Edirne’den sonra Balkanların en büyük camisi olduğunu, Sırplar tarafından
1924’te yıkılan cami ve külliyesinin yerine orduevi yapıldığını ifade etti.
1963’teki depremde orduevi de yerle bir olmuş.
Şimdi bu alan boş olarak tutulmaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde asıl adının Karlızade Camii olarak bahsedildiğini belirten Nizam
Bey, cami arsası üzerine yeniden orduevi yapılmasının düşünülmekte olduğunu, Makedonya
İslam Birliği bu duruma itiraz ederek gerekirse
Makedonya’daki bütün müslümanları oraya yığacaklarını belirtmiştir.
30 Ocak’ta Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, oraya orduevi yapılmayacağına dair söz vermiştir. Ama orduevi yapımı çalışmaları devam etmektedir. Resmî makamlara göre Makedonya’da
Türk nüfus yüzde üç olarak belirtilmesine rağmen biz bu oranın yüzde beş olduğunu düşünüyoruz. Makedonya parlamentosunda bir Türk
milletvekili var. Müslüman oranının yüzde otuz

olduğu belirtilmesine rağmen bu oran da yüzde
kırk beş civarındadır. Ohri Anlaşması’na göre
Makedonya’yı oluşturan toplumların nüfus oranlarına göre bürokraside yer almaları karara bağlanmasına rağmen uygulamada böyle olmamaktadır, dedi.

liğin genç başkanı Tahsin İbrahim, Türk sivil
toplum kuruluşları arasında eşgüdüm sağlayarak
ortak hareket etme, fikir birliği oluşturma yolunda çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Göç
deyince Makedonya Türkünün içinin parçalandığını, bu konudaki bir etkinliğin Üsküp’te yapılmasının uygun olacağını söyledi.

Kavadar şehrine doğru giderken Makedonların
Veles dedikler Köprülü şehrini görüyoruz. Vardar
ovası üzerindeki şehirlerden biri. Fuat Köprülü
de buralıdır. Bize rehberlik yaparak Makedonya
hakkında sık sık bilgiler veren genç Prof. Dr. Numan Aruç, Makedonya’da Türklerin en yoğun bulunduğu bölgenin Gostivar olduğunu belirtti. Saat
15.20’de Üzüm ürünleri fabrikasını ziyaret ettik.

TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, Balkan
Savaşları’nın 100. yılı dolayısıyla katliama maruz
kalan Balkan Türkleri, Balkanlar’dan göç eden ve
kalan Türklerin sorunları hakkında orada bulunan
büyükelçi ve bilim adamlarından bir değerlendirme yapmalarını rica etti.

Fabrikanın sahibi iş adamı Svetoza Janevski bizi
kapıda karşıladı. Fabrika içinde üç dört basamak
ile aşağı inilen bir salonda ağırlandık. Yemeklerimizi yerken iki hanım şarkıcı güzel bir müzik
ziyafeti verdi. Şakir İlyasoğulları da Türkçe ve
Makedonca şarkılar söyledi. Makedonya Bilimler
ve Sanatlar Akademisi Başkanı Vloda Kambovski ile iş adamı Svetoza Janevski’ye Özbekistanlı
Prof. Dr. M. Babahan Şerif’in getirmiş olduğu çapan (Özbekistan milli giysisi) takdim edildi.
Bu güzel akşam yemeğinden sonra Üsküp’e dönüp Makedonya Türk Sivil Toplum Kuruşları
Birliği’ni (MATÜSİTEB) ziyaret ettik. Bu bir-

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Genel Başkanı İlyas Demirci, tarihi değerlerin
sadece milletlerin değil insanlığın malı olduğunu
belirterek Makedonya’daki Türk varlığı ve mirası
hakkında değerlendirmeler yapmak üzere bir toplantı tertip edilebileceğini belirtti.
Emekli Büyükelçi Bilal N.Şimşir, Tuna vilayetinde göçler konusunda araştırmalar yaptığını, Balkanların üç darbede imparatorluktan koparıldığını,
47 bin kilometrekarelik bir alanda Yunanistan’ın,
Tuna vilayetinde de Bulgaristan’ın kurulduğunu
belirtti. Rumeli’yi Osmanlı’dan koparan Balkan
Savaşları hakkında kapsamlı araştırmalar yapmadığını, ne kadar göç olduğunu, bunun istatistiğini
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kimsenin bilmediğini söyleyen Şimşir, Balkan
Savaşı’nda Selanik ve Doğu Tuna’da bir yılda
140 bin kişinin göç ettiğini, diğer bölgelerde nerede ne kadar göç olduğunun bilinmediğini dile
getirdi. Kendi tarihimizi bilmeden strateji yapılamayacağını, geçmişe takılıp kalmayalım denmesinin doğru olmadığını, geçmişimizi bilmezsek
bizi ellerinde oynatacaklarını ifade etti.
Türklerin kırıla kırıla göç ettiğini, bunların çoğunun kitaplara girmediğini belirterek
Balkanlar’daki Türk göçlerinin mutlaka çocuklara
anlatılması gerektiğini dile getirdi. Avustralya’da
elçi iken Türklerin çok dernekleri olduğunu, ancak
bunları birbirine düşürdüklerini, böyle durumlara
engel olunması gerektiğini anlattı. Balkanlar’daki
Türk çocuklarının eğitim durumlarının dile getirilmesinin gerektiğini söyledi.
Bulgaristan Türklerinin haklarının, TürkBulgar dostluk anlaşmasına dayandığını, burada Türkleri koruma esasına dayalı çalışılmasını,
Arnavutluk’taki Türk aleyhtarı edebiyatın varlığının da dile getirilmesini, edebiyatta Rumeli’nin
kaybının işlenmesini, Kızılay’ın ve konsoloslukların arşivlerinin incelenmesini, bunun için de
araştırma yapacak kurumların kişileri görevlendirerek belgeleri toplamasının gerektiğini ifade etti.
İpekYoluMedeniyetleri
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TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, Sayın
Şimşir’in kitaplarında yer alan verilerin sinema,
tiyatro ve roman gibi vasıtalarla daha geniş bir
alanda kamuoyuna aktarılabileceğini belirtti.
Atatürk Araştırma Merkezi adına Prof. Dr. Cezmi Eraslan, iki yıldır Balkan savaşları ve göçlerle ilgili olarak burs verildiğini, ancak kimsenin
başvuruda bulunmadığını, dolayısıyla bu konuda
bir alt yapının olmadığını belirterek ailelerin en
yaşlılarının yaşanan sıkıntıları kaydettirmelerinin
gerektiğini açıkladı.
Y. Akengin, 21 yıl önce Köprü’de bulunduğunu,
kendisinden yaşça büyük bir zatla Osmanlı’dan
konuşulduğunu, bu zatın annesinin komşu Türklerle olan hukukunu anlattığını, çok duygulandığını ifade ederek bu acıların halklar arasında
olmadığını, bunun sebebinin emperyalizm olduğunu, böyle binlerce olayın ortaya çıkabileceğini,
milletleri emperyalizmin dün de bugün de kışkırttığını belirtti. Sayın Cezmi Eraslan da, yaşanmış
olayları yeni nesillere aktarmıyoruz dedi.
Emekli Büyükelçi Bilal N. Şimşir, Berlin Anlaşmasına iki madde konduğunu, 23. maddenin
Rumeli’deki altı vilayette reform yapılacağını,
61. maddede ise Anadolu’daki altı vilayette reform yapılacağını hükme bağladığını, dolayısıyla

Avrupa devletlerine hesap verileceğini belirterek
bu reformların anılan bölgeleri kopmaya, özerkliğe doğru götürdüğünü ifade etti.
Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, Balkan
Savaşları’nın 100. yılı dolayısıyla etkinlik yaptıklarını, kardeş şehirlerden şairler, gazeteciler, halk
oyunları ekipleri, sporcular talep ettiklerini, yalnız halk oyunları konusunda cevap alabildiklerini
dile getirerek Türkçe öğrenmeyi önemsediklerini,
bu konuda ödül almış olanları ağırlayabileceklerini ifade etti. Yalova’nın 93 Harbi sonrası oluştuğunu ve bir göç şehri olduğunu, göç müzesi yaptıracaklarını, 14 Temmuz 2012 tarihinde bu müzenin temelini atacaklarını belirtti. Yalova’daki
ailelerin göç ile ilgili hayat hikayelerinin, göç
fotoğraflarının toplanacağını, bu konuda bir araştırma enstitüsünün kurulacağını söyledi.
Türksav’ın 16. Türk Dünyasına Hizmet ödülleri
töreni için gidilen Makedonya’da heyetimiz sıcak
ve yakın bir ilgi görmüştür. TİKA’nın katkılarıyla
gerçekleşen bu etkinlikte Kalkandelen, Gostivar,
Struga, Ohri, Manastır, Resne gibi belli başlı şehirler gezilerek kültür ve tarih sohbetlerine vesile
oldu. Heyetin Manastır’da bulunduğu günün 19
Mayısa denk gelmesi dolayısıyla Manastır’da bulunan, Atatürk’ün okuduğu askeri idadide Türksav heyeti tarafından gerçekleştirilen 19 Mayıs’ı

Anma Töreni duygulu anların yaşanmasına vesile oldu.Türksav heyetine eşlik eden “Türksoyla
İpek Yolu” televizyon program ekibi tarafından
baştan sona çekimleri yapılan bu etkinlikler daha
sora CİNE5 televizyonunda üç bölümlük bir belgesel olarak yayınlanmıştır.
TÜRKSAV Başkanı Y. Akengin, Balkan çalışmaları yapan bilim adamımız Doç Dr. Nuri Yavuz
Bey’in bu konuda söyleyeceklerinin bulunduğunu belirtti.
Doç. Dr. Nuri Yavuz, doktora konusunun Türk arşiv belgelerine göre Balkan Harbi olduğunu, Balkan Harbi ve Selanik’in elden çıkışı makalesi Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yayınlandığını,
bu yazıda özellikle Selanik göçleri üzerinde durduğunu belirtti. İşkodra Müdafisi Hasan İsa’nın
önce albay, şehit düştüğünde ise general olduğunu belirtti. Balkan Savaşları, üzerinde çalışılması
ve kamuya duyurulması gereken bir konudur. Genel Kurmay Başkanlığında bu konuda çok sayıda
belge vardır. Mehmet Şükrü Paşa hatıralarını yazmış. Sofya Millî Müzesinde bulunan bu hatıratını
yayınlamak en büyük arzumdur, dedi.
Emekli Büyükelçi Bilal N. Şimşir, antoloji hazırlanabileceğini, makalelerin kitap haline getirilebileceğini ifade etti.

89

İpekYoluMedeniyetleri

TÜRKSAV Başkanı Y. Akengin, siyasi hataların
yol açtığı faciaları, İttihatçı (İttihat ve Terakki
Fırkası) ile İtilafçı (Hürriyet ve İtilaf Fırkası) çatışması gibi hususlarda özeleştirimizi de yapmalıyız, dedi.
MATÜSİTEB
Başkanı
Tahsin
İbrahim,
Makedonya’da 147 bin Türk olduğunu, 390 Türkçe öğretmeni bulunduğunu, 8000 öğrencisi olduğunu, 13 lise bulunduğunu, Kırçova bölgesinde
Türkçeyi yeniden canlandırdıklarını, 100 yıldan
sonra tekrar lise açıldığını söyledi.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Doç.
Dr. Ahmet Arı, bu konuda belirli bir projelerinin
bulunmadığını, çalışma yapacak kuruluşlara katkı yapmaya hazır olduklarını, sivil toplum kuruluşlarımızı güçlendiremediğimizi, sebebinin de
çok fazla olmalarıdır, dedi.
Devletin kültür sanat yönetimi konusunda nerede duracağına karar vermesi gerektiğini, devletin
ayırdığı kaynağın doğru kullanılmasını, aynı işi
yapan kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi
gerektiğini ifade etti.
Makedonya Türklerinden İlhami Emin Bey ise
Üsküp’te insanlara hangi kitabı okuduklarını
sorduğunu, iki yıl içinde ancak iki genç kız bulabildiğini, dolayısıyla okumayan toplumun büyük
sorunları çözemeyeceğini dile getirdi. Okuma
yerine televizyon dizilerini seyreden bir toplum
oluştuğunu, okuma seferberliğinin ilan edilmesi
gerektiğini, bunun kurtuluş savaşı gibi kabul edilmesini, toplumun plan-proje ile gelişeceğini dile
getiren İlhami Emin Bey, bizde maalesef bunların bulunmadığını, kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızın olması gerektiğini söyledi.
Türklerin çok problemlerle yüklü olduğunu, Türklerin tekrar uyanması tehlikesine karşı dünyanın
tedbirler almaya çalıştığını söyledi. Bunun bir örneğini Makedonya’da gördüğünü, Makedonya’ya
karşı Türkiye’nin samimi olduğunu, ancak Makedon toplumunun Türkiye’ye karşı samimi olmadığını, iyiliklerin unutulmamasını, kötülüklerin
İpekYoluMedeniyetleri
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de ibret olarak hatırlanması gerektiğini ve samimiyetsizliklerini yüzlerine vurmamızı ifade etti.
Makedonya’da Fransız, İngiliz, Yunan, Bulgar,
Türk mezarlıkları var, sadece Makedon mezarlığı yok. Makedonlar, her Türk bir devlet kurabilir
dediklerini, bunun çok iyi düşünülmesi gerektiğini ifade eden Emin Bey, bizim birlik olmamızı
engellemek istediklerini, Makedonya’da göç konusunda doktora yapan kimsenin bulunmadığını,
verilen bursların yeni göçler yarattığını söyledi.
Makedonya Türklerinin önemli bir meselesinin
olduğunu, Tito zamanındaki haklarının kısıtlandığını, Türkiye’de devlet desteğiyle TürkiyeBalkan Türk Enstitüsünün kurulmasının gerektiğini, güncel sorunları gerektiğinde TBMM’de
karar tasarısı ile ele alacak bir enstitüsünün oluşturulmasını istedi. Doğu Makedonya’da göç sözünün bilinmediğini, göçün Büyük Bozgunluk
olarak anıldığını, tarihimizi başkalarına bıraktığımızı dile getirdi. Makedonların Türk esaretini
anlatan “Balçak’a Kadar” adlı bir film çevirdiklerini söyledi.
Prof. Dr. Numan Aruç, bugün Türk dünyasına
hizmet ödüllerinin verilmesinin tarihî bir olay olduğunu, bunun Yahya Akengin Bey’in hikmetli
stratejisiyle yapıldığını belirterek bize bir araya
gelme fırsatını veren MATÜSİTEB başkanına
teşekkür ederim, dedi. Türkiye’nin Balkan stratejisinin bulunmadığını, çorba politikası güdüldüğünü, Makedonya Türkünü Arnavut ile, Makedon
ile karıştırdığını, Türkiye’de bir Balkan Araştırmaları Enstitüsü’nün bulunmadığını, Selanik’te,
Sofya’da, Belgrat’ta olduğunu dile getirdi.
Türkiye’de bu müessese kurulsun, bu enstitünün
Balkanlarda temsilcileri olsun, dedi. İstanbul’dan
önce Balkanlar’ın fethedildiğini, Balkan Türklerinin Anadolu Türklerine ulus devlet hediye
ettiklerini belirtti. En büyük eksikliğin enstitü olduğunu, Balkanların bilim adamları ile yeniden
fethedilmesini, iş adamlarına bilgi üretecek orduların olması gerektiğini, Türkiye’nin Balkanlara
ulaşmasının yolunun araştırma yapacak elemanları yetiştirmesinden geçtiğini ifade etti.

Prof. Dr. Orhan Güvenen, acılara çözüm bulmanın yolunun geleceği iyi bilmekten geçtiğini,
sanayi devrimini anlamadığımızı, bunun büyük
güçlerin Osmanlı’yı parçalama meselesi olduğunu, bir toplumu geliştirmenin yolunun kültür
bilinci, tarih bilinci ve aile bilincinden geçtiğini,
kişiliğin 0-6 yaş arasında oluştuğunu, eğitimin
ondan sonra başladığını, üzerinde titrenecek konunun aile bilinci ve aileye önem vermek olduğunu söyledi. Kültürün anadan geçtiğini, Türk dünyasında sorunlara çözümün aile konusuna önem
vermekle olacağını ifade eden Güvenen, dünyada
paranın ve gücün geçerli olduğunu, paranın gücüne dayandığını, bunun bilincinde olup kullanılmamamızı, başkalarına vagon değil lokomotif
olmamız gerektiğini sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Sencer İmer, kültürün de güç olduğunu, ekonomiye dönüştüğünü, bir ülkenin zayıf
kurumlarını geliştirip işletmeye açmanın, orada
üs kurmak demek olduğunu, Bosna’daki Zenitsa fabrikasının satın alınmasını Ecevit’in açıklamasına rağmen bu işin olmadığını belirtti. Çin
ile ABD arasındaki mücadelede ABD’nin Çin’i
sınırlandırmak için Türkiye’yi güçlendirmeye
çalıştığını ifade eden İmer, Allah’ın Türkleri sevdiğini, biz hiçbir şey yapmasak da gelişmelerin
lehimize olduğunu ifade etti. Kurduğumuz ilişkilerin bir bütün içinde olması gerektiğini, buradaki insanların burada kalmalarının sağlanmasını,
Türkiye olarak burada ne kadar doğru hareket
edersek Makedonya Türklerine de o kadar faydasının dokunacağını belirtti.
Y. Akengin, ABD’nin şu konjonktürde Türkiye’yi
destekleyebileceğini, ancak bizi bir kilo artırırken
öteki taraftan iki kilomuzu da alıp götürebileceğine, dolayısıyla akılcı olmamız gerektiğine dikkat
çekti.
Bilal N. Şimşir, Balkan kelimesinin Türkçe olduğuna, Türkmenistan’da Balkan dağlarının bulunduğuna işaret ederek AB’nin bu adı silmeye çalıştığını, Hariciye’ye dış tesirlerin olduğunu, bilinçli
bulunmamız gerektiğini ifade etti. Aç Türklerin
evlerinde öldüğünü, ama dilenmediklerini İngiliz

kaynaklarında okuduğunu, Balkanlar’daki göçlerin merkeze doğru gittiğini, Amerika’ya gitmediğini, Yunan ve Bulgarların sıkıntılı anlarda
ABD’ye göç ettiğini belirterek biz devlet kurucusuyuz, biz devletimizin yanında, biz ordumuz
neredeyse orada yaşarız, dolayısıyla devlet olarak
varız, dedi.
Çağatay Akengin, Türk dünyasının ortak değerlerinin korunduğu Türk Dünyası Müzesi’nin olmamasının büyük eksiklik olduğunu, estetik anlayışımızın Uygurlardan gelen minyatürden kaynaklandığını, Türk dünyası müzelerinin önemli
olduğunu ifade etti.
MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, bu beyin
fırtınasının kendileri için çok verimli olduğunu
ifade ederek teşekkür etti.
19 Mayıs 2012 cumartesi günü yarım ülke turu
denebilecek bir seyahate çıktık. Saat 07.00’de
sabah kahvaltısından sonra Numan Aruç Bey’in
rehberliğinde Makedonya’nın ikinci büyük şehri
Kalkandelen’e hareket ettik. Makedonlar bu şehre
Tetovo diyorlarmış. Kalkandelen, Makedonya’da
Türkçe yer adlarından biridir. Buna benzer pek
çok yer adı mevcuttur.
Foça, Tuzla gibi Türkiye’de olan yer adları orada
da var. Vardar ovasında Dutluk adlı bir bölgenin
olduğunu da öğreniyoruz. Numan Aruç Bey’in
ifadesine göre bu şehir bir Karadeniz şehri sayılır.
Karadeniz’deki ve Toroslar’daki insanlar buraya
yerleştirilmiş. Kalkandelen’in örnek mimarı yapılarından biri olan Alaca Camisi, Paşa Camisi
olarak da biliniyor. 1483 yılında yapılmış olan
caminin mimarı İshak Bey’dir. Kalkandelenli iki
kız kardeşin mali desteği ile inşa edilmiş.
1833 yılında onarımdan geçirilen caminin bir örneğinin Endülüs Emevileri Devleti’nde olduğu
söylendi. Numan Aruç Bey, Üsküp’teki Yahya
Kemal’in evinin 1963 yılındaki depremde yıkılmış olduğunu belirtti. Alaca camisinden sonra
Harabati Baba Tekkesine uğradık. Etrafı duvarlarla çevrilidir. Bir külliye olduğu içindeki ayak-
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Ohri, Halvetî tekkelerinin merkezi durumundadır. Makedonya’da toplam beş Halvetî tekkesi
bulunmaktadır. Yunanistan’ın Yanya şehri ile
Arnavutluk’ta da tekkeleri vardır. Tekkeler, mal
ve mülk sahibi oldukları için fakir fukaraya, yolculara aş evleri yoluyla yemek dağıtmaktadır.
Tekkelerin 24 saat açık olduğunu söyleyen Şeyh
Osman, Hayatî Hazretlerinden sonra on ikinci
postnişinim dedi.

ta duran dönemin binalarından bellidir. Geniş ve
yeşil bir bahçesi vardır. Külliyenin sağ köşesinde
küçük bir mezarlık bulunmaktadır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, arkadaşları Hayati Yazıcı,
Ömer Dinçer ve Ömer Çelik ile burada parti kurma kararını verdikleri rehberimiz tarafından bize
ifade edildi.
Şehrin arka tarafında görünen Şar dağlarının dorukları hep karlı idi. Şar dağlarının Arnavutluk
ile birleşen kısmına Maya dağı deniyor. “Maya
dağdan kalkan kazlar” türküsündeki dağ. Buradan hareket ederek Struga’ya doğru yol çıkarken
rehberimiz Numan Bey, şoförden otobüsü kendi
memleketi olan Gostivar’a çevirmesini ricası üzerine konaklamaksızın Gostivar’ın içinden çevreyi
seyrederek Struga’ya doğru yola devam ettik. Şar
dağlarını, sonra Maya dağını geride bırakırken
Torbeş köyünün içinden geçtik.
Köy halkının Türk asıllı olduğu ifade ediliyor.
Türkçeyi unutmuşlar, Makedonca konuşuyorlarmış. Arnavutluk sınırına yakın Struga şehri Ohri
gölü kenarında. Şairler şehri olarak da biliniyor.
Bir saat kadar mola verip Kara Drim ırmağı üzerindeki Şairler Köprüsünde fotoğraf çekindik. Bu
ırmak ileride Ak Drim ırmağı ile birleşip daha
sonra Ardiyatik’e dökülüyor. Köprünün yanındaki otelin adı da Drim’dir.
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Şehre gelen şairler bu otelde kalırlarmış. Struga
Şiir Akşamları töreni bu köprü üzerinde kurulan
tören platformunda yapılmaktadır. Öğleye doğru Ohri şehrine yöneldik. Bu şehre vardığımızda
saat öğleyi çoktan geçiyordu.
Turistik bir şehir olan Ohri, Makedonya’nın
Bodrum’u olarak adlandırılmaktadır. Buradaki
Ayasofya kilisesini gezdik. 1391’de fethedilince
camiye çevrilmiş. Daha sonra tekrar kilise yapılmış, mihrabına zincir vurulmuş. Daha sonra
tamamen kiliseye dönüştürülmüş. Şehir çok hoş
ve çok canlı. Meydanında iki büyük papaz heykeli var. Akademiye ait eski Türk evlerini gezdik.
Çok güzel restore edilmişler. Ohri kaymakamının
binası şimdi müze olarak kullanılmaktadır. Meydandaki Riben Restoran’da öğle yemeği yedik.
Oradan Pir Muhammed Hayati Halveti Dergahı
ve Türbesine ulaştık. Halveti Tekkesi kurulduğundan beri dinî ve millî duyguları ayakta tuttuğu, tekkeye giren herkesin kendini Türk kabul
ettiği ifade edildi. Bu tekkede her sabah ve cuma
günleri zikir yapılıyor, seksen civarında çocuğa
da Kur’an öğretiliyormuş. Komünist yönetimden
sonra burayı ilk olarak Turgut Özal ziyaret etmiş.
Şeyh Osman’ın bu tekkenin şeyhi olduğunu öğreniyoruz. Şeyh Osman, tekkenin giderlerinin cemaat tarafından karşılandığını söyledi.

Burada 300 yıllık Osmanlı sancağının bulunduğunu ifade eden Şeyh, 2008 yılında İngiltere
Prensi Charles’ın da tekkeyi ziyaret ettiğini belirtti. TÜRKSAV başkanı Yahya Akengin, önceki
şeyhe sorduğu “Yabancı devletler tekkeleri neden
kapatmadı da Atatürk kapattı?” sorusuna aldığı
cevabı aktardı: “Mustafa Kemal çok haklıydı.
Çünkü onların ıslahı mümkün değildi. Buradakiler ise kültürel kimliğimizin merkezleridir.”
Ohri’den Resne’ye saat 17.00’de hareket ettik.
Manastır ile Ohri arasında küçük bir kasabadır.
Resne, II. Meşrutiyet’in ilan edildiği yer olması
dolayısıyla önemlidir. Resneli Niyazi Bey de bu
kasabada doğmuştur. İttihat ve Terakki Fırkası’nın
önde gelen isimlerindendir. II. Meşrutiyet’in ilanında önemli rol oynamıştır. Resne’de kendisine
yaptırdığı sarayın, Versay Sarayı’nın kopyası olduğu söylendi. II. Meşrutiyet, bu sarayın balkonunda ilan edilmiştir.
Kısa Resne ziyaretini takiben son durağımız olan
Manastır şehrine gitmek üzere yola koyulduk.
Balkanlar’ın Rumeli ayağının en önemli şehri Manastır, askerî eğitim yuvası olan idadisi ile
meşhurdur. Burası Atatürk ve arkadaşlarını yetiştiren askerî okuldur. Çevredeki dağlar ise üçüncü
ordunun karargahı imiş.
Otobüsten heyecanla inip binayı dışarıdan seyrettik. Atatürk’ün okuduğu okulda idik. Bugün
19 Mayıs idi. Çok güzel bir tesadüf ile biz de
Atatürk’ün okuduğu okulda aynı havayı teneffüs
ediyor, aynı basamakları çıkıyor, aynı yerlerde
dolaşıyorduk. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı’nda idadiyi ziyaret ediyorduk.

Millî bayramımızda Manastırda bulunmak hem
güzel bir tevafuk, hem de bizim için çifte bayram
idi.
İdadi binasına girmeden önce Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cezmi Eraslan ile
TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, bu önemli
günde ve mekanda Atatürk’ü anma konuşmaları
yaptılar.
Cumartesi günü olmasına rağmen okul binası açık
tutulmuştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin tefriş ettiği
Atatürk Anı Odasını gezdik, anı defterine duygu ve düşüncelerimizi yazdık. İdadi’den ayrıldığımızda vaktin ilerlemiş olmasına rağmen şehir
içinde, Yeni Cami’ye giden Hamidiye yolunda
yürüdük.
Bu caddedeki binaların Osmanlı döneminde orduya ait olduğunu, Sultan II. Abdülhamit’in emri ile
yaptırıldığını rehberimiz ifade etti. Makedonlar,
1548 inşa edildiği söylenen Yeni Cami’yi altında
kilise var diye işlevsiz hale getirmişler. Şimdi yıkılmaya terkedilmiş bir durumdadır.
Bu şehri dolaşırken “Manastır’ın ortasında var bir
havuz” türküsünde geçen havuzu da gördük. Bu
türküyü Atatürk bizzat söyleyerek Türk müziği
repertuvarına kazandırmış. Saat 20.05’te otobüsümüze binerek Üsküp’e hareket ettik.
Rehberimiz Numan Aruç Bey yolculuğumuzun
yaklaşık olarak 2,5 saat süreceğini söyledi. Ancak şoförümüz bizi iki saatte Üsküp’e ulaştırdı.
Geç bir akşam yemeğinden sonra sabahki dönüş
hazırlıkları için otele gittik. Hem Türk Dünyası
Hizmet Ödülleri’nin verilmesi görevini yerine getirdik, hem de Makedonya Türkleri ile Osmanlı
Türkiyesi’nin yadigarlarını görüp şad olduk.
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Bunun için kullanılan kavram, teknik terim “etnik temizleme” idi. Sırp saldırganlar bu insanlık
dışı tabiri açıkça kullanıyorlar, çatışmalar konusunda muhatapları olan diğer Avrupalılara ve
özelliklede Fransız ve İngiliz yetkililerine, kendi
zulüm ve soykırımlarını şu şekilde izah ediyorlardı: “Siz bu Balkan topraklarından Osmanlıları,
Müslüman Türkleri çıkarmak, Anadolu ve hatta Orta – Asya’ya sürmek için uzun süre gayret
gösterip, mücadele etmediniz mi? İşte şimdi biz
onların buradaki kalıntılarını, miras bıraktıklarını
ortadan kaldırıyoruz! Diyorlardı.
Ortadan kaldırıp, soykırımlar ve utanç verici tecavüzlerle yok etmeyi gaye edindikleri sadece
Müslüman Boşnak halkı değil ve fakat Osmanlıdan, Türklerden kalan her türlü maddi ve mimari
eserlerdi. Çünkü bu tarihi miras parlak ve şanlı,
asırlar boyu süren bir medeni, imanlık örneği dönemin yaşayan, ayakta duran şahitleri idi.

Balkanlar’daSonOsmanlı
Aliya İzzetbegoviç
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ
TBMM 21.22. Dönem İstanbul Milletvekili

Büyük Lider Aliya
İzzetbegoviç Anısına
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Yakın tarihte, 20. Asrın sonlarında, istiklalini kazanmak milli kimlik ve hürriyetini korumak için,
çok büyük fedakârlıklara katlanan, evlatlarını
şehit veren milletlerin içinde Bosna – Hersek’in
Müslüman halkı en üst sıralarda gelir. Sırbistan
tarafından, en donanımlı orduları ile Boşnak kardeşlerimize yapılan saldırılar, tecavüzler, katliam
ve işkenceler değil Avrupa tarihinin ve fakat insanlık tarihinin en utanç verici, vahşi tablolarını teşkil etmiştir. Daha dün diyebileceğimiz bir
zaman diliminde cereyan eden, hepimizin hafıza
ve vicdanımızda kazınan bu vahşetin, soykırımın
açık itiraf edilmiş ana hedefi Bosna – Hersek’in
Müslüman halkını kendi öz vatanında ortadan
kaldırmak, yok etmekti.

Bu korkunç sapık zihniyetin bir sonucudur ki
sadece masum Bosna halkını ölüm kamplarında
toplamak, kalabalık üzerine top mermisi yağdırarak orayı kan gölüne çevirmek, evlerine, işlerine
giden insanları “keskin nişancılar”ın kurşunları
ile katletmekle yetinmediler. Fakat aynı zamanda
“bunlar Osmanlı Türklerinin mirası eserlerdir”
diyerek Saraybosna topraklarındaki camilerimizi, medreselerimiz, şifahaneler, çeşmeler, kütüphaneleri tahrip ettiler, yangınlar çıkardılar. Türk
halkı televizyon ekranlarından bu canilerin nasıl
minareleri hedef alıp top mermileriyle onları yıktıklarını nerdeyse canlı olarak seyretme bahtsızlığını yaşadı.

gelen bir heyetle beni görüştürmek istediklerini
açıkladılar. Zaman ayırıp kabul edip etmeyeceğimi sordular. Yugoslavya’da, önce Hırvatlarla başlamış olan faciaları günü gününe takip etmekte
olduğumdan derhal kabul ettim ve Heyet, yetkili
bir resmi görevli ile evime geldi.
Heyet rahmetli, cennet mekan, mücahit lider
Aliya İzzetbegoviç tarafından Türkiye’ye gönderilmişti. Bu 5 kişilik Bosna Heyetinin Başkanı
İzzetbegoviç’in yakın arkadaşı aslen “Yenipazarlı” saygıdeğer bir tıp profesörüydü. Ellerinde
İstanbul’da temas edecekleri az sayıda kişilerin isim listesi vardı. Önce bana Yugoslavya ve
Saraybosna’da ortaya çıkmış durumu ve gelişmeleri detaylı bir şekilde anlattılar. Dikkatli bir ilgiyle dinledikten sonra Heyete şu hususu sordum:
“-İzahatınıza teşekkür ediyorum. Aydınlandım.
Bilmediğim bazı hususları da öğrendim şimdi ziyaretinizin asıl sebebini öğrenebilir miyim ?”
Heyet Başkanı Profesörün cevabı net oldu:
“Liderimiz Aliya size ve bu isimleri olan zevata,
içinde yaşadığımız durumu önce anlatmamızı ve
sonra da bu durum karşısında nasıl hareket etmemiz, neler yapmamız hususunda tavsiyelerinizi,
görüşlerinizi öğrenmemizi bizden istediler. Ziyaret sebebimiz budur.”

Sadece ecdadımızın değil ve fakat bir dünya örnek mimari mirası olarak kabul edilen, eski edebiyatımızda sevgilinin başına benzetilen, zarif
Mostar Köprüsü’nü de tahrip edenler aynı sapık
zihniyetin sahipleridir.

Bu asıl cevaptan önceki konuşmalarımızda Heyet çalışmaları olarak, Avrupa ülkeleri, Birleşmiş Milletler yetkilileri ile yapılacak temaslardan, bazı önde gelen dünya medya gruplarını
Saraybosna’ya davetle, dünya kamu oyunu yanlarına almak istediklerinden gibi hattı zatında faydalı olan ve fakat, bizim gençliğimizde harp görmüş büyüklerimizden öğrendiğimiz “Kıymet-i
Harbiyesi olmayan” girişim planlarından bahsetmişlerdi.

İşte, Miloşeviç, Karaziç gibi Stalin kopyası zalimlerin henüz kanlı saldırıları başlamadan, 1992
yılının Nisan ayından önce, İstanbul’da benimle
temas eden Türk resmi yetkilileri Saraybosna’dan

Cevaben ben de kendilerine, lideriniz Aliya’ya
verilmek üzere sadece üç tavsiyem olacağını ve
yanımda sessizce oturan oğlum Mehmet’e bir boş
kağıt getirmesini söyledim. Mehmet kâğıdı geti-
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“Hocam lütfen elinizi verin öpmek istiyorum,
biz bu hayati noktayı geldiklerinden beri Heyete
anlatmaya çalışıyoruz, tam başaramadık. Fakat
şimdi görüyorum ki sizi anladılar. Üstelik yazılı
olarak Aliya’ya, o büyük lidere, bu üç noktayı
gönderiyorsunuz”

Aliya İzzetbegoviç’in Anıt Mezarı

Bosna Hersek Bayrağı

rince bu üç tavsiyemi yazdırıp Heyet’e okuyup
ayrıca İngilizce de tercümesiyle okumasını istedim.
Mehmet üç tavsiyemin üçünü de önce Türkçe
sonra İngilizce tercümesi ile okudu. Üç tavsiyede
aynıydı ve şunlar idi:

Netice şu oldu ki kahraman Bosnalı kardeşlerimiz
en doğrusunu yaptılar. Şehitler vererek milli varlık, kimlik ve istiklallerini korudular. Avrupa’nın
ortasında şerefli devletlerini kurdular.
Bizim İstanbul’da büyük lider Aliya’nın resmi
heyetine anlatıp, yazılı gönderdiğimiz tavsiye
metni de umarım onların kendi kararlarında, takviye edici çorbada birazcık tuz olmuştur.
Saraybosna Müslümanlarının verdiği şanlı silahlı
mücadelenin hikâyesini, kendisi de bir mücahit
olan Dr. Kerim Luçareviç’in “Saraybosna Savaşı Zafere Mahkumlar” kitabından öğrenmelerini
bütün okurlarıma tavsiye ederim. (Connectum.
Saraybosna.2012)

“ 1. Silahlanın ve gençlerinize askeri talim verin.
2. Silahlanın ve gençlerinize askeri talim yaptırın.
3. Silahlanın ve gençlerinize askeri talim kazandırın.”

Birbirinin aynı olan bu üç tavsiyeyi dinleyen ve
yazılı olarak alan Heyet önce şaşkınlık geçirir
gibi oldular. Fakat ben, masum Bosna halkını en
yaşlısından kundaktaki bebeklere kadar korumak
istiyorum, yaşamalarını sağlamak için ilk yapılacak iş budur. Bosna Müslümanlarını yok etmek,
Avrupa topraklarından silmek isteyen cani saldırganların anlayacakları lisan, onları durdurabilecek en müessir tedbir silahlı savunmadır. Sadece diplomatik yollara başvurmakla vatanınızı ve
halkınızı kurtaramazsınız. Tarihi bir hata ve vebal
işlemiş olursunuz diyerek açıklamalar yapıp acı
bazı örnekler verdim.
Bu içerikteki görüşlerimi anlatınca Heyeti bana
getiren resmi yetkili heyecanla yerinden kalktı
ve:
İpekYoluMedeniyetleri
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1992-1998 yılları arasında kullanılan arma
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Akhisar’dan Akhisar’a
502. Ayvaz Dede Şenlikleri
Evlad-ı Fatihan

Adem KOÇ

Akademi Kıbrıs Gelişim Platformu Koordinatörü

Evlad-ı Fatihan, Osmanlı Devletin’de
Balkanlar’ın fethinde görev alan beylerin soyundan gelenlere verilen isimdir. Osmanlının
Bakanlar’daki varlığından bu yana Balkan
Türklerine verilen ünvandır. Evlad-ı Fatihan
tamlaması Fatihlerin Soyu anlamına gelmektedir.
Tarih
1335 yılında Çanakkale Boğazından sallarla
geçiş yapan Süleyman Gazi’nin komutasında
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ünlü Kayı beyleri Hacı İlbey ve Gazi Evrenos
Bey ile Trakya bölgesinde fetih hareketleri
başlamıştır. Osmanlı fatihleri tüm Balkanları
fethettiler. Balkanlara Anadolu beyliklerinden
ve Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Türkler
yoğun ve disiplinli bir şekilde yerleştirildi.

Evlad-ı Fatihan’ın sosyal ve kültürel yapısı,
Balkanlar’da yaşayan Türklerden oluşmkatadır. Bu yapı büyük bir grubu Anadolu’dan
getirilerek yerleştirilen Karamanoğulları, Aydınoğulları, Karasioğulları beylikleri ahalilerindedir.

Bu sebeple bugün Anadolu’da yer isimlerinin aynısını Balkanlar’da sıkça görmekteyiz. Tıpkı Orta Asya’dan Batı’ya gelen Oğuz
Türkleri yaşadıkları bölge isimlerini yeni yurt
edindikleri Anadolu’ya taşıdıkları SeyhunCeyhun (Seyhan-Ceyhan) gibi bir çok örneğini verebiliriz.

Bu iskan politikası yanında tarihin daha önceki dönemlerinde Balkanlar’a yerleşmiş birçok Türk kaviminin Osmanlı’nın bu bölgeye
yerleşmesinden sonra asli Türk kimliğine bürünmüştür.

Osmanlı ordularının her seferinde öncü çalışmalarını akıncı birlikleri yapmaktaydılar.
Balkanlar’daki savaşlarda Evlad-ı Fatihanlar
kadar Anadolu Türklüğü de çok büyük kayıp
vermiştir.

Osmanlı Devleti Sonrası
Osmanlı Devleti’nin son döneminde yapılan
Balkan açılımları bu bölgedeki Türkler, diğer
Balkan halkları tarafından batılı müttefiklerinin de desteğiyle yıpratılarak insan aklının
alamayacağı zulum ve işkencelere maruz kalmışlardır.
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1912-1913 yıllarında Balkan Savaşları’nın
Osmanlı Devleti tarafından kaybedilmesi,
bölgedeki Türkler açısından büyük sorunlara yol açmıştır. Yüzyıllardır burada yaşayan
Türklerin önemli bir kısmı çeşitli dönemlerde Türkiye’ye ve az bir kısmı da Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kalmıştır. Bütün
bu göçlere rağmen bugün Balkanların çeşitli
kesimlerinde Türk nüfus bulunmaktadır. Yirmi birinci yüzyılda Dünya’nın gözünün içine
baka baka Avrupa’nın ortasında Müslüman
Türk azınlıklara insanlık dışı zulümler ve işkenceler uygulanmış evleri barkları kurşun
yağmuruna tutulmuştur.

Donyi Vakuf şehrine bağlı Prusaç kasabasında kutlandı.
Ülke genelinden gelerek Karaula kasabasında
toplanan atlı birlikler, Osmanlı kıyafetleri ve

Bosna Hersek’te Ayvaz Dede Şenlikleri
Balkan
Müslümanlarının
gelenekleşen
en önemli toplantılarından Ayvazdede
Etkinlikleri’nin 502. yılı, Bosna Hersek’in
İpekYoluMedeniyetleri
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kadar yapılan en uzun soluklu faaliyet olarak
biliniyor. Ayvaz Dede, Sarı Saltuk gibi, irşat
maksadıyla Anadolu’dan kalkıp bölgeye gelen Horasan erenlerinden. İnanışa göre, Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, 500 yıl önce,
kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev
sahipliği yapılan Donyi Vakuf şehrinin Prusaç kasabasındaki dağa geldi. Halkın kıtlık
çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu
bölgeye suyu getirmek için 40 gün 40 gece
ay yıldızlı bayraklarıyla kutlamaların yapılacağı Prusaç’a hareket ettiği programda, Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezi
de etkinliklere katıldı.
İlahiler ve dualarla başlayan Ayvaz Dede
Etkinlikleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Mehter Takımının gösterisi ile devam etti.
Yaklaşık 300 attan oluşan birliklerin Donyi
Vakuf şehrine girişi dolayısıyla düzenlenen
törene katılan binlerce Boşnak, Donyi Vakuf
şehrinin ana caddesinde sağlı sollu dizilerek,
ellerinde Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla
atlı birliklerin geçişini seyretti.
Karaula’dan yola çıkarılan sancağı, Prusaç’a
İpekYoluMedeniyetleri
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burada ibadet eden Ayvaz Dede, bir gece, uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan Ayvaz Dede, bir anda karşısında yarılan dağı ve
gürül gürül akan ırmağı buldu. Böylece bölge
suya kavuşmuş oldu. Bu olayı duyan çok sayıda insan da Müslüman oldu. Şenliklerin bir
bakıma bu bölgedeki insanların İslâm’ı seçişi
dolayısıyla da yapıldığı biliniyor.

ulaştırılmak üzere Travnik Müftüsü Nusret
Abdibegoviç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Faruk Şahin; Karaula
kasabasında imam olarak görev yapan Salih
Arslanoviç’e teslim etti.
Saraybosna, Mostar, Zenica, Banja Luka gibi
çok sayıda şehirden gelen atlı birlikler daha
sonra Donyi Vakuf’tan Prusaç’a hareket etmesiyle etkinlik sona erdi.
Ayvaz Dede
Ayvaz Dede Şenlikleri, her yıl on binlerce insanın katılımıyla Bosna-Hersek’te bu zamana
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2012TürkDünyasıKültürBaşkenti

Astana

Doç. Dr. Fırat PURTAŞ

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı

Kuruluşundan itibaren ortak Türk kültürünün
araştırılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve gelecek
kuşaklara aktarılması için faaliyetlerini sürdüren
TÜRKSOY, 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen
“Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları
10. Zirvesi”nde “Türk Dünyası Kültür Başkenti”
uygulamasını önermiş ve bu öneri oy birliği ile
kabul edilmiştir.
Alınan bu karar doğrultusunda, bu yıl başlatılan
uygulama ile “Astana 2012 Türk Dünyası Kültür Başkenti” yılının açılışı TÜRKSOY Dönem
Koordinatörü ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul GÜNAY’ın katılımıyla 24 Şubat 2011
tarihinde gerçekleştirilmiştir.
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Geçtiğimiz haftayı başkentlerin en gençlerinden
biri olan Kazakistan’ın başkenti Astana’da geçirdik, henüz 16 yaşındaki, İşim nehri kıyısında yükselen planlı, ferah ve rengarenk modern binaları
ile göz alan bir başkent Astana.
Çarlık Rusyası zamanında bölgeye kurulan bir
askeri karakol ile yerleşimin başladığı, ilk zamanlarda tüccarların ürünlerini pazarladığı boş ve
geniş alanlardan ibaret olan bölge zamanla jeopolitik bir merkez haline dönüşmüş. 1930’lu yıllarda onbinlerle ifade edilen nüfusu günümüzde bir
milyona yaklaşırken, Başkent ünvanını 1997 yılında Almatı’dan alarak, sadece mimari şaheserleri ile değil özellikle kültürel alandaki hareketliliği
ile de adından sıkça bahsedilir hale gelmiş.
Kazak dilinde başkent anlamına gelen, etnik ve
dini çeşitliliğin uyum içinde birlikte yaşabildiği,
1999 yılında UNESCO tarafından Dünya Şehri
ünvanına lâyık görülmüş “Astana”, isminin önüne
geçtiğimiz günlerde “Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatının (TÜRKSOY)” çalışmaları ile başka
bir ünvanı daha ekledi.

1992 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan Kültür
Bakanlarının bir araya gelmesi ile temelleri atılan
ve kurulduğu günden bu yana aralarında soydaşlık ve dil bağı bulunan Türk halklarının kültür ve
sanat zenginliklerini paylaşmak ve bu zenginlikleri dünyaya etkin şekilde tanıtmak amacıyla çalışmalara imza atan TÜRKSOY’un önerisiyle, İstanbulda gerçekleşen Türk Dili Konuşan Ülkeler
Devlet Başkanları 10. Zirve toplantısında alınan
karar dahilinde ASTANA, “2012 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti” olarak seçildi.
Kazakistan Kültür Bakanı Darhan Mınbay’ın ev
sahipliğinde dünya barışının ve dinler arası hoşgörünün sembolü olarak tasarlanmış, içerisinde
18 dine ait ibadet yerlerinin bulunduğu “Barış ve
Uyum Piramidinde” gerçekleştirilen “2012 Astana Türk Dünyası Kültür Başkenti” yılının açılışında ev sahibi Kültür Bakanı Sayın Darhan Mınbay ve TÜRKSOY Dönem Koordinatörü Türkiye
Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay birer konuşma gerçekleştirdi.
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MINBAY: Yirmiden fazla etkinlik gerçekleşecek.
Kazakistan Kültür Bakanı Darhan Mınbay açılışta yapmış olduğu konuşmada; Türk halklarının
birbiriyle kaynaşması adına Astana’nın ev sahipliğinde yirmiden fazla etkinliğin yapılacağını
kaydederek, ortak değerlerimizin tanıtımı ve bunlara sahip çıkılması için her türlü gayreti göstereceklerini belirtmiştir.
GÜNAY: Astana; Avrasya’nın Parlayan Yıldızı.
Ev sahibi Kazakistan Kültür Bakanı Darhan
MINBAY’ın ardından kürsüye çıkan Türkiye
Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın
kazakça başladığı konuşması salonda büyük alkış alırken, Sayın GÜNAY; “Astana, Avrasya’nın
parlayan yıldızı olarak her yönüyle Türk Dünyasının kültür başkenti olmayı hak eden bir şehirdir.
Sadece Kazakistan’ın idari başkenti değil aynı
zamanda kültür ve sanat başkentidir. Yıl boyunca burada düzenlenen kültür sanat etkinlikleri,
Türk Dünyasının kültürel entegrasyonuna katkı
sağlayacağı gibi Astana’nın da ününe ün katacaktır.” diyerek konuşmasına şu sözlerle devam etti;
“TÜRKSOY son yıllarda önemli yenilikler başlatmıştır. Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması
da TÜRKSOY’un başlattığı yeniliklerden biridir.
Böylesine güzel bir açılışla yapılan bir başlangıç
devamınında aynı şekilde güzel olacağına işaret
etmektedir.”
İpekYoluMedeniyetleri
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Yapılan konuşmaların ardından TÜRKSOY’a üye
ülkelerden gelen 300’e yakın sanatçının sahne
almasıyla birlikte salonda alkış sesleri hiç eksik
olmadı.
Kazakistandan “Naz Devlet Dans Tiyatrosunun”
gösterisiyle başlayan şölen çeşitli folklor, halk
dansları toplulukları ve solist performansları ile
devam ederken, rengarenk bir sahne belirdi gözlerimizin önünde. Farklı renklerin oluşturduğu
uyum, içinde bulunduğumuz salonun adına yakışır güzellikteydi. Türkiye’yi temsilen Devlet Halk
Dansları Topluluğu, Karadeniz yöresi dansları ile
sahne alarak kemençe sesleri topuk seslerine karıştığında salondaki çoşku görülmeye değerdi.
Programın sonundaki tüm sanatçıların hep bir
ağızdan söyledikleri Astanam, “Benim Başkentim”, şarkısı ise organizasyonun unutulmayacak
anlarından bir diğeri oldu.
Astana’da Konuşulan Şehir; Eskişehir
TÜRKSOY Bakanlar Konseyinin kararı ile 2013
yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını
Astana’dan devralacak olan Eskişehir Astana’da
gerçekleştirilen organizasyonda açtığı stand ile
adından oldukça bahsettirdi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr.

Yılmaz Büyükerşen ve Eskişehir Valisi Dr. Kadir
Koçdemir beraberindeki heyet organizasyon süresince tüm çalışmaları yakından takip ederken,
Türk Dünyasındaki kaynaşmaya, barışa, sevgiye
ve işbirliğine katkıda bulunacak olan projenin Eskişehir ayağı için çalışmalara, organizasyon süresince açık olan ve Eskişehir’i tüm yönleri ile ziyaretçilere tanıtan materyallerin dağıtıldığı stand
ile şimdiden bir başlangıç yapmış oldu.
Organizasyonda yer alan bir başka etkinlik ise
Türk Dünyasından kıyafetlerin sergilendiği, Türk
Dünyası Defilesi ve Türk Dünyası sanatçılarının eserlerinden oluşan TÜRKSOY resim sergisi
oldu.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov,
Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Abulfes
Garayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm,
Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, Başkurdistan
Cumhuriyeti (R.F) Başbakan Yardımcısı Salavat Sagitov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Halil
Akıncı, Türk Dünyası Parlamenterler Asamblesi
Genel Sekreteri Yardımcısı Kürşad Melih Sarıarslan, 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti
ünvanını devralacak olan Eskişehir’in Valisi Ka-

dir Koçdemir ve Eskişehir Büyükşehir Belediye
Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yanı sıra çok sayıda Kazakistanlı senatör ve milletvekilinin katıldığı, yıl boyunca 20’den fazla kültürel etkinliğin
gerçekleştirileceği Kazakistan’ın Astana şehrindeki açılış organizasyonu, 2010 yılında Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in açılışını yaptığı, “Türk Akedemisi” gezisi ile son buldu.
2012 TÜRKSOY NEVRUZ KUTLAMALARI
Asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılarak, büyük
bir umut ve heyecanla kutlanan Nevruz, Türk
halkları tarafından baharın geldiği, gündüz ile
gecenin eşitlendiği, gündüzün geceyi, aydınlığın karanlığı yendiği gün olarak bilinir. Her yıl
hem yurtiçi hemde yurtdışında gerçekleştirdiği
etkinliklerle Nevruzu kutlayan TÜRKSOY, 2010
yılında UNESCO Genel Merkezi, Fransa’da ve
geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,
ABD’de gerçekleştirdiği kutlamanın ardından bu
yıl Nevruz Coşkusunu 17-28 Mart tarihleri arasında 200 aşkın sanatçının katılımıyla tüm Türkiye yayacak.
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MemişAğaKonağı’nın
Var Oluş Hikayesi
Doç. Dr. Nurdan MEMİŞOĞLU APAYDIN
T.C. Karayolları İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı

Fotoğraflar / Atilla BÖLÜKBAŞI
İpekYoluMedeniyetleri
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Trabzon’un Sürmene ilçesi Kastel köyünde bulunan tarihi Memiş Ağa konağı, dikkat çeken heybeti ile yoldan gelip geçenlerin ilgisini uyandırmaktadır. Konak 1800’lü yılların ortalarında Hacı
Yakupoğlu Memiş Ağa tarafından yaptırılmıştır.
Konağın yapılış öyküsü ve sahibi Memiş Ağa ve
ailesi ilgili literatürde yazılı çok detaylı bilgi olmasa da, ailemin elinde bulunan şecere ve kuşaklar arasında anlatılan hikayeler, en az konak kadar
ilgi çekici gelmektedir bana. Aslında konaklar
demek istiyorum çünkü yoldan geçenler sadece
birini görmekle beraber Osmanlı döneminde Baştımar Ağası olan Yakup Ağa’nın Ali, Ahmet ve

Memiş adında üç oğlunun da zamanında bu civarda üç konağı olduğu bilinmektedir. Rahmetli
Babaannem ve 80’li yaşlarını sürdürmekte olan
babamın anlattıkları ile bulduğum yazılı bilgilerin örtüşmesi, size kitaplarda bulamayacağınız biraz daha detaylı bilgi aktarma hevesini uyandırdı
bende.
O yüzden hepsinden biraz bir şeyler yazacağım
sizler için. Ancak bu konakla ilgili aile büyüklerinden dinlediğim hikayeler beni her zaman biraz
hüzünlendirmiştir. Bu konağın heybeti dedelerimin yaptığı mücadeleleri dolayısı ile Karadeniz
insanının yaşadığı zor hayat koşullarını bana
anımsatır.
Yazımın asıl konusu olan Memiş Ağa konağı,
Sürmene'nin 4 km kadar Rize tarafında yer almaktadır. Yol üstünde bulunan Memiş Ağa konağı, kartal yuvası gibi kendini yamaca yaslamış
ve geniş saçaklarıyla yağmura karşı kendini ko-

rumaya almış, son derece güzel bir yapıdır.Arkasını yüksek bir yamaca veren Memiş Ağa Konağı
yüzünü denize dönmüştür. Geçmiş yıllarda denizden gelen tehlikelere karşı denizin hemen kıyısına
değil de daha çok 50-100 m yukarıdaki tepelere
ev kurmayı tercih eden yöre insanının davranış
modeli ile kıyaslandığında bu evi yaptıranların
ne kadar cesur ve gözü pek insanlar olduklarının
emarelerini de görebilirsiniz.
Zaten aile şeceresi ve bu aileye Fatih Sultan Mehmet Han’dan beri verilen görevlere bakıldığında
cesareti, dürüstlüğü ve yardımseverliği ile öne
çıkmış bir ailenin öyküsü ile karşılaşırsınız. Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Trabzon'u Pontus İmparatorluğundan fethederek aldığı zaman,
Karadeniz sahillerine ve bu sahilleri Anadolu’nun
iç bölgelerine bağlayan kritik yerlerine güvendiği
adamlarını ve Kırımdan getirttiği Türkleri yerleştirmiştir.
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gülü sayesinde gemilerin gelip gelmediği de takip
edilirmiş.

Ağadır. Padişah Sultan İkinci Mahmut tarafından
tüm Osmanlı toprak sistemi ve Askeri Teşkilatlarının değiştirilmesi ile Yakup Ağanın Baş Tımar
Ağalığı fiilen sona erer. Tımar Sisteminin son
bulması üzerine meydana gelen boşluk eşkıyalar
tarafından hemen fırsat olarak değerlendirilir ve
yöre halkı bu kişiler tarafından rahatsız edilmeye
başlanır.

Yüksek yapıdan deniz gözlenirmiş, bazen denizdeki akrabalar dönüyor mu diye bakılırmış, bazen
de tehlikeli durum takibi yapılırmış. Denizden
gelme ihtimali olan yağmacılar söz konusu olduğunda da yine o yöre insanının bu eve sığınıp
beklediğini anlatırdı rahmetli. Hatta duvarda duran kırma tüfeklerden kaç adet olduğunu ve bir
tehlike anında kaç kişinin bunları kullanabileceğinin hesap edildiğini de naklederdi anılarını anlatırken ihtiyar. Karadeniz tarihinde önemli bir yeri
olan Rus işgali esnasında bu evRus askerlerinin
de dikkatini çekmiş ve Rus askerleri tarafından
karargah olarak kullanılmış. Bu konuda bir kayıt
bulamadım ama sanırım ev halkı işgalin geldiğini
anlayınca terk edip gitmiş evi. Akrabalardan kısa
süreli kullananlar olmuş ama o zamandan bu zamana konak boş kalmış.

Bu esnada Baştımar Ağalığı fiilen sona eren Yakup Ağa; hem eşkıyalar hem de imtiyaz elde etmek isteyen bazı aileler tarafından rahatsız edilmeye başlanır. Kimseyle vuruşmak istemeyen
devlet geleneğinden gelen Yakup ağa, tarihçilerin
de yazdığı gibi çocuklarını ve ailesini bırakarak
İstanbul’a göç eder. Babamın ifade ettiğine göre
iyi huylu, yufka yürekli, kimseyi öldürmek istemeyen bir adamdır. Dolayısıyla eşkıya bile olsa
kimseyi vurmakla uğraşmaz ve Hac Farizasınıda
yerine getirerek İstanbul’a yerleşir.

Memiş Ağa’nın mensup olduğu Hacı Yakupoğulları ailesi de Fatih Sultan Mehmet Han tarafından
ordusu ile Karadeniz’e getirttiği ve Sancaktar görevi verdiği Dede Memiş Ağa’dan türemiştir. Aile
şeceresinden önce Erzincan’ın Kemah ilçesine
Tımar ağası olarak yerleştirilen Memiş Ağa’nın
daha sonra oğullarını Karadeniz sahilinin farklı
ilçelerine gönderdiği anlaşılmaktadır. Ardeşen,
Çamlıhemşin, Akçaabat gibi kazaların yanında
kardeşlerden biri de Sürmene’nin Rize tarafındaki
Kastel deresinin doğusuna yerleşmiştir.
Sürmene yöresine yer altı zenginliklerinden ve
yakınında bulunan doğal Araklı Limanından
dolayı Roma ve Osmanlı dönemlerinde stratejik önem verildiğini tarihçilerden öğreniyoruz.
Kurtuluş Savaşı sırasında konağın sahibi olan
bu aile de bu savaşlarda önemli rol üstlenmiştir.
Osmanlı zamanında Humurgândenilen bu sahil
bölgesinin son Osmanlı Tımarlı Sipahi teşkilatının Baştımar Ağası yukarıda bahsedilen Sancaktar Memiş Ağa’nın soyundan gelen Hacı Yakup
İpekYoluMedeniyetleri
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Oradan Tuna’ya, Tuna nehri üzerinden Romanya
topraklarına giderek uzun müddet burada kalır. Bu
arada babamın soyadı Tuna olan ve İstanbul’da
ikamet eden akrabaları olduğunu da ifade edeyim. Babasının eşkıyaların tehdidi ile evini barkını terk edip gidişi 15 yaşındaki oğlu Torun Memiş
Ağa’ya ağır gelir. Sancaktar Memiş Ağa’nın torunu olarak ailenin çok göze batan bir özelliği olan
haksızlığa boyun eğememek onda da mevcuttur,
babasının tüfeğini alır, silâhlarını kuşanır çetelerle mücadele etmeye başlar. Genç Memiş Ağa’nın
ünü bütün sahil şeridinde duyulur.
Eşkıyadan bunalan halkın sevgisi ve desteğini kazanmıştır. Çeteler bir daha Memiş Ağa’nın üzerine gelmeye ve yerli halkı taciz etmeye cesaret
edemezler. Durumdan haberdar olan Padişah Sultan İkinci Mahmut Memiş Ağa’ya 1829 tarihinde bir ferman göndererek Yüzbaşı Rütbesi verir.
Böylece Mülki İdâre Âmiri olarak görevlendirilir.
Ayan Ağalığına; Mülkî ve Askerî İdare Âmirliği
görevi ile görevlendirilen MemişAğa; diğer kardeşleri ile beraber kendinin ve ailesinin şanına

yakışacak bir bina yapmaya gerek duyar. İşte
böyle başlar bu konağın hikayesi. Güçlü olmak
ve halkın zor günlerinde güçlü bir figüre sığınma
isteği bu evin böyle ihtişamlı inşa edilmesine sebep olmuş sanırım. Ne zaman bir sıkıntı olsa bu
evde toplanılırmış, eve yemeye içmeye gelirmiş
konu-komşu. Aynı zamanda devletin gücünün de
hissedildiği bir mekan olmuş bu konak. Yakalanan asker kaçakları bu binanın bodrum katında
bekletilirmiş ve orduya teslim edilirmiş.
Babaannem çocukluğunda başı sıkışanın soluğu
bu evde aldığını hatırladığını anlatırdı. Yoldan gelen geçen yolcuların tanrı misafiri olarak kaldığı
zamanın bir nevi oteli olduğu da anlaşılıyor anlatılanlardan. Hatta sabah uyanıldığında misafirle
birlikte seyrek de olsa yatak-yorganında gitmiş
olduğu var anılar arasında. Tavanında olan rüzgar

Zor bir zamanda, Osmanlının son dönemlerinde,
1. Dünya savaşı öncesinde ve Rus işgali sırasında Karadenizlinin yaşam mücadelesinde nasıl bir
kale görevi gördüğüde anlaşılıyor bu konağın.
Zaten Memiş Ağa konağı, adeta dış görünüşüyle
güçlü ve güven verici bir yönetici binası olduğunu gösterir gibi durur yerinde.
Bir inşaat mühendisi olarak evin mimari özelliklerinden bahsedeyim biraz; Memiş Ağa konağı
çevresindeki yapılardan farklı ihtişamına rağmen,
Karadeniz yöresindeki ve Anadolu’nun bir çok
yöresindeki geleneksek Türk evlerinin bir çok
özelliklerini bir arada barındırır. Osmanlı evlerinin genel özelliği olan Cumba birinci kat odalarında mevcuttur.
Yöreye ait kesme taş ile duvarları inşa edilmiş,
pencere kenarlarında birbirine geçmiş taşlar
kullanılmıştır. Binanın içi Karadeniz bölgesine
mahsus ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinin
sergilendiği ahşap kaplamalar ile süslenmiştir. İç
donanımın büyük bir kısmı ahşaptan yapılmıştır.
Denize bakan kuzey kısmında rutubetin de ön-
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lenmesi amacıyla birinci kattan yukarıya doğru
Dolma denilen ahşap yapı kullanılmıştır. Konağa
üç kapıdan girilmektedir. Bunlardan ikisi doğu ve
batı cephelerinde karşılıklı olarak açılmış, biri de
kuzey cephesinde, denize bakan yöndedir. Mutfak giriş katındadır ve geleneksel yapıya uygun
olarak geniş bir mekândır, yüksek ve geniş bacalı
bir ocaklığa sahiptir. Giriş katında küçük odalar
ve atlar için ahır bulunmaktadır.
Konağın üst katında yaşam alanları mevcuttur.
Yüksek tavanlı ve denize bakan pencereleri olan
büyük bir sofa bu katta yer almaktadır. Yine Osmanlı ev geleneğine uygun olarak denize bakan
köşeler de özenle yapılmış ve süslenmiş iki oda
yer alır. Belli ki bu kat yaşam alanıdır.
Yöreye mahsus taş ve ahşap oymacılığının en
güzel örnekleri vardır bu odalarda. Deniz gören
sofanın sağ ve solundaki odalar selamlığa, güİpekYoluMedeniyetleri
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neydeki iki oda ise hareme aittir. Üst kattaki odalardan birini ortasında batı odasının ortasında bir
mil etrafında dönebilen vantilatör ve rüzgâr gülü
işlevi gören bir parça vardır. Tavanın bu özelliğinden dolayı konağa halk arasında ''Döner tavanlı
konak'' ismi de verilmiştir.
Yıllarca kendi haline terk edilen konakta, 20002002 yılları arasında restorasyon çalışması yapılarak konağın yıpranıp gitmesinin önüne geçildi.
Konak, mimari görünüm, plan yerleşimi, malzeme kullanımı ile tipik bir Doğu Karadeniz Konut
örneğidir. Kamulaştırılan ve devlet tarafından koruma altına alınan bu konağın özgün durumunda
ve orijinal ahşap ve taş süslemelerinin korunarak
ihtişamına ve geçmişine uygun şekilde yaşatılması beni çok memnun etmektedir. Dileğim bundan
sonra ecdadımızdan hepimize kalan bu tür kültürel mirasların değerlerinin bilinerek korunması ve
gerçeği korunarak yaşatılmasıdır.
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ve bana hediye ettiği mavi boncukla bitirirken
İpekyolu Medeniyetleri okurları için de keyifli bir
sohbet gerçekleştirmiş olduk…
Özellikle Cumhuriyet dönemi Ankara’sından
biri olarak bu dönemi nasıl yorumlarsınız?
Ankara’da doğdum ve büyüdüm. Çocukluğumun
Ankara’sı ile bugünün Ankara’sı arasında çok
büyük fark var. Atatürk öldükten iki yıl sonra
Yenişehir’de doğmuşum, Ankara Cumhuriyetin
başkenti havası içerisindeydi. Benim için de olması gereken yeri budur. Ankara kültürün ve yeniliğin başkentiydi. Sadece mimari değil; opera,
senfonik konserler, parklar, bulvarlar gibi tüm
nosyonlar Ankara’dan girmiş ve ülkeye yayılmıştır. Ankara uzun müddet bu kültürel kimliğini korumuştur. Kimler geldi kimler geçti…

AnkaraSiluetineİmzaAtanMimar

Ragıp Buluç
Giriş:

Röportaj

Esen Bahar PEKER
Ankara benim için hala o
büyülü havadır.
Ankara yeniliği arar,
İstanbul’da ise yenilik
yadırganır.
İpekYoluMedeniyetleri
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Türkiye ve dünyadaki birçok önemli mimari
esere imza attı Ragıp Buluç. İstanbul’da Abdi
İpekçi Spor Salonu, Japonya’da 1970 Osaka ve
1985 Tsukuba Dünya Fuarlarında Türkiye Pavyonları, Portekiz Lizbon Expo’98 de gene Türkiye Pavyonu, İstanbul ve Çanakkale boğazları
Radar Kuleleri, Ankara Eryaman 4. etap toplu
konutları, İstanbul İstinye’de Gemi Trafik Hizmet
Binası, belki de en çok Ankara ile özdeşleşen,
Ankara’nın sembolü haline gelen Atakule ile tanıdık onu. Teknik bilgisi yanında duygusal zekâsı
ile mükemmel eserler yaratan mimar ile evinde
buluştuk. Ankara’nın dünü, bugünü ve yarınından konuştuk. Bu güzel günü hoş bir tebessüm

Nurullah Ataç ,Orhan Veli, İbrahim Çallı, Adnan
Saygun,Ulvi Cemal Erkin, İhsan Cemal Karaburçak, Orhan Peker vs. Ayrıca İstanbul’dan yeni
başkente gelen mimarlar, Özellikle Seyfi Arkan.
Ankara’nın en güzel binaları hala ona ait. Ankara,
gözlerini geleceğe dikmiş yeni bir yaşam modeliydi. Bu hepimizi mutlu ederdi.
Birçok ülkede ve şehirde yaşama olanağım olmasına rağmen Ankara’yı tercih etmiş bir insanım…
Ankara benim için hala o büyülü havadır. Yeniliklerin merkezidir. Ankara yeniliği arar, anlar ve ister. İstanbul’da yenilik yadırganır, yaşama ortamı
bulamaz. Osmanlı zarafetini İstanbul’da ortaya
koydu. Şair Nedim , nezaketi haddeden geçirerek yal-ü bal eyledi. Ama artık bu zerafetten eser
yok. Bu zerafetle yarışmaya girme isteği de yok.

Her sanat eseri doğaya
karşı yapılan bir savaş ve
zaferidir; insanın yaşama
gücünü, iradesini, sevincini
ortaya koyar.

Yabancı mimarlar şimdilerde çok popüler. İstanbul süratle her hangi bir Orta doğu ülkesi şehrine
benzemeye başladı. İstanbul’daki bütün o selatin
camiler, Sultanahmet, Süleymaniye vb. Nerede
Bizans’ın forumu(meydan) varsa onun ortasına
yerleştirilmiştir. çünkü Osmanlı kültüründe kadın
ve erkek eşit olmadığı için meydanların anlamı
yoktur. Meydanlar kadınların da yaşadığı alanlardır. Meydanı hatta şehirleri yaşatan kadınlardır.
Bugün bir alışveriş merkezinde kadın yoksa o
alışveriş merkezi iflas etmeye mahkumdur. veya
bir otelin lobisinde sadece adamlar oturuyorsa o
otel mutlaka yok olup gider. Kadınların yaşam biçimi şehre renk katmaktadır ama eğer kadın ve
erkek eşit görülmezse meydanların ortasına koca
binalar yapılır, İstanbul ve Ankara gibi meydansız
şehirler olur.
Türk kültürü Japon veya Anglosakson kültürü
gibi kendini bir adada geliştirmiş -rafine etmiş
tek düze bir kültür değildir. Bu topraklarda iç içe
geçmelik yani symbiosis vardır, Hitit’i anlamadan Frig uzmanı olamazsınız. Frig’i bilmeden bu
günkü sivas halısını yorumlamanız çok zordur.
Bunlar yaşayan değerler olarak birbirleri ile içiçe
geçmiştir. Böyle bir kültürde ise yeniliklere hep
açıksınızdır. Atatürk bunu keşfetmiş bir liderdi.
Türk kültürüne olan bakış açısı ve bilgeliğiyle
doğru kararlar vermiştir. Başka türlü koskoca bir
topluma, sağdan sola yazarken çok kısa zamanda
soldan sağa yazdıramazsınız. Biz yeniliği severiz,
bizim için yenilik doğru konulursa hep kabul edilen bir değerdir. Ankara bunun simgesiydi. Atatürk ve mirasçıları öldükten sonra giderek herhangi bir şehir haline getirildi.
Bugün Ankara sokaklarından geçtiğinizde göreceğiniz pavyon gibi aydınlatılmış caddeler ya da
Atakule’nin aydınlatılması gibi kitch’lerdir. ama
bunlarla pek övünen bir güruh var ortada. Kültürsüz yoz insanlar... Osmanlı bunlara “hamervah”
diyordu; yani ruhu gelişmemiş insan. Bir insan
akıllı olabilir, ama ruhunu geliştirmek için ayrıca zorlu bir eğitim gereklidir. O eğitimi almamış
insanlar hiç olmazsa başkalarının zevklerine ve
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çalışan mimarları getirildi. Belki bir tek “Ernst
Egli” hariç. Parlamento binasını Holzmeister yerine örneğin Mies Van Der Rohe şeffaf bir yapı
yapsa (cam ve çelik) belki de Türkiye’de demokrasinin kaderi de farklı olurdu. Devrimciler birçok konuda devrim yaptılar ama mimarlık bilmiyorlardı, onları uyaracak birileri de olduğunu da
sanmıyorum.

önerilerine katılsınlar. Bugün Ankara zevksiz,
lümpen bir Anadolu şehri haline süratle geldi ve
daha da gelecektir; ama bunun da sonu var çünkü
Türk kültürü azı ve özü sever. Türk kültüründe öz
öldürülemez, yeniden ortaya çıkacaktır. Eskiden
“zevk-i selim” sahibi diye bir deyim vardı etrafınıza bir bakın bu tanıma uygun kaç kişi var?
Ankara’nın başkent oluşu bir süreçti. Batılılaşma ve modernizm Ankara’dan yükseldi ve
Türk ulusunun sergi mekanı haline dönüştü.
İstanbul’daki mirası terk ediş ve yeni bir başlangıç aslında Ankara. Tüm bu siyasi ve kültürel
olayların mimariye yansıması nasıl oldu?
Arzu edilen İstanbul yozlaşmasının yok edilmesidir, Ne yazık ki yanlışlar başlangıçtan itibaren
başladı. 1920’li yıllarda modern mimari alanında
Dünya’da çok önemli mimarlar vardı. Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe,
Gropius gibi. Bunlar örnek alınıp getirileceğine o
dönemin bence beş para etmez, sırf para uğruna
İpekYoluMedeniyetleri
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İyi kötü konulmuş olan prensipler de zamanla yok
edildi. Dünyada yeni kurulan dört beş tane başkent var. Brazilya’daki Brasilia, Avustralya’daki
Canberra Hindistan’da Chandigarh ve Türkiye’de
Ankara. Maalesef Ankara en kötü örnek. Zira o
zamandan beri bir takım arsa spekülatörleri işin
içine girdi, şehircilik rant savaşı haline getirildi.
Bir şehri planlı tutabilmek kolay değil. Üç katlı
yapılar yıkılarak beş katlı, sonra yedi sekiz katlı
binalar yapılmış Ankara iki üç defa yıkılıp yeni
baştan imar edilmiştir. Ankara da artık diğer büyük şehirlerimiz gibi “profitopolis” olmuştur. Bunun arkasında insan ve ona kıymet verme yoktur,
rant hesapları vardır. Rant hesapları da önemlidir
ama insani değerler ve rant hesaplarını paralel
götürmek gerekir. Ankara bu nedenle kötü örnek olarak kaldı. sadece mimarlık olarak düşünmeyin. Opera, çok sesli müzik ve Spora önem
verilir, fikir tartışmaları (münazaralar) yapılırdı,
liselerde felsefe dersleri okutulurdu,Aydınlanma
Çağı’nın klasik edebiyatı milli eğitim bakanlığınca Türkçe’ye çevrilir ve çok ucuz fiyatlarda satılırdı, Türk Dil ve Tarih kurumları Ankara’nın kültür atmosferini yönlendirmekteydi. Bütün bunlar
geçmişte kaldı. “Hiçbir şeyin değişmemesi için
çok şeyin değişmesi gerekir” diye Brecht’in bir
sözü var. ama bu değişimin olumlu olmasını di-

İşin temelinde sevgiyle
yaptığınız çalışmalar
yatıyor bir de hayatla
yıkanmış olmak gerekiyor.

lerdim. İlkelliğe doğru gidiş var, bu ilkellik ruhu
gelişmemiş fakat kurnaz insanların ülkeyi idare
ederek kendi zevklerini diğerlerine empoze etmesi ile ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde süratle
gelişen bir çarpık demokrasi anlayışı var. Oysa
bilen ve bilmeyen arasında fark vardır. Hasta ile
doktor arasında ilişki doktorun talimatlarını, hastanın harfiyen uygulamasını gerektirir. Bilmeyen,
bilen karşısında eşit değildir.

yaptığı Üsküder’daki Şemsi Paşa külliyesi’dir.
Biraz ilerisinde de benim kulem yapıldı, çelişkili
olduğu söyleniyor ama bence o çelişkinin içinde
de bir ahenk var. Bu işler nasıl düzelir? Mutlaka
mimariye yeniden önem verilerek.

Ankara’da gözünüze çarpan, düzeltilmesi gereken mimari yapılar nelerdir, nasıl düzeltilebilir?

Sadece teori geliştirmiş, hayattan ve insandan
korkan birinin iyi bir mimarlık ürünü ortaya koyabileceğini zannetmiyorum, dolayısıyla geniş
bir hoşgörü ve iyi insan olabilmeyi gerektirir. Mimarlık öyle bir sanat dalı
ki; müzik, resim, heykel,
edebiyat gibi direkt aşkı
anlatamıyorsunuz ama
içinde yaşatıyorsunuz.
İnsana, insani değer ve
ölçülere kıymet verirsen, geçmişle ilişkini
de sağlam kurabilmişsen, kafanda merak ve
şüphe varsa yapabilirsin. Kültürün elle tutulabilir ve tutulamayan
değerleri vardır. Elle
tutulabilen,gözle görülebilen değerlerle uğraşmak kolay yoldur. Birçok
kimse bu kolay yolu seçebilir.

Mediokr yapıların tümü. Bunlar öyle orta yolcu
ki, ne iyi ne kötü, tasarımı da kolay, yapımı
da. Mimarlık yok. Sadece kuru sıkı binalar.
En önemli özellikleri;
kişisizlikleri. Ankara
bunlarla dolu. 3. ve
4. etaplar hariç Eryaman “Toki” konutları
gibi. Hepsine karşıyım. Şimdilerde Şöyle
dedikodular çıkıyor,
bulvarı Selçuk mimarisi haline getireceğiz
gibi. Bu gerçekten hem
tehlikeli hem abuk sabuk bir düşünce. Kovboy
filmlerinde genellikle arkası olmayan dekorlar
yapılır, öyle bir Selçuklu dekorunda insanlar nasıl yaşarlar, nasıl tahammül ederler? Geçmişin
küllerini eşelemek değil, onun ateşini alabilmek
lazım. Geçmişteki Türk mimarisinde insanlığa
önem verilirdi. Mimar Sinan’ın yaptığı bütün
eserler, Avrupa’da aynı çağda yapılan ve insanı
ürküten, Tanrı’nın seni ezdiği gotik mekânlar haline gelirdi ama bizde öyle olmamıştır.

Mimarlık duygu ve matematiği bir araya getiren
bir sanat. Bir yapıyı tasarlarken nasıl bir üretim
sürecinden geçiyorsunuz?

Türkiye’de hâkim olacak
olan düşünceyi, aydınlanma
çağı ile ortaya çıkacak
olan akılcılıkta buluyorum.
Mimarlık sadece taş taş
üstüne koymak değildir,
bunun ötesinde elle
tutulamayan değerleri vardır.

Selimiye her zaman, insanı hissettirir, Selimiye
Camii’ndeki ışık düzeyiyle, insani oranlar vs. Her
şeyden önce bunu farkedersin , bu bir insan yapısıdır dersin ve insana kıymet verildiğini anlarsın.
Orada zamanın ileri teknolojisi ehlileştirilmiştir.
Bence Sinan’ın en güzel eseri 90 yaşındayken

Onu da anlayışla karşılamak lazım, savaşmaktan
korkuyor olabilirler. Türkiye’de yaşam bir savaş
ama bu savaş kazanılması gerekli bir savaştır.
Daha iyi mimarlık eserleri, daha iyi şehirler hepimiz için gerekli, sadece mimarlar ve onu anlayanlar için değil. Bunlar insani ilişkileri getirir,
mimarlık sadece taş taş üstüne koymak sanatı
değildir, bunun ötesindeinsanların yaşam biçimlerini tasarlar; bu açıdan her mimar ve yapılan
her iş kritik ve teşvik edilebilmeli. En yüksek
ya da en geniş yapıyı yapmak çok önemli şeyler değil, en akıllıca ya da duygulu olanı yapmak
daha önemlidir. Biz çocukluğumuzdan beri aklın
gelişmesiyle uğraşırız ama duygular da eğitime
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lar; tam sayfa ilanda belediye, şirketi kutladı, şirket te belediyeye teşekkür etti. Ancak onlar varsa biz de varız, onlar bizden korksun çünkü onlar
gelip geçici, biz kalıcıyız. O duyguların içindeler
zaten, bunu görüyorum; bizden hala çekiniyorlar,
kendi görgüsüzlüklerinin, gelip geçiciliklerinin
farkındalar, zaman en büyük yargıcıdır. Bunu onlar da biliyorlar.
Atakule’nin içindeki çarşının yıkılacağı ile ilgili
haberler de okuduk bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

tabidir, eğitimsiz duygu ilkel kalmaya mahkumdur. Bunun eğitimi sanat eserleriyle, müziklerle,
operalarla,tiyatroyla, heykellerle, mimarlıkla olur.
Aşık olmakla olur, hüzün çekmekle olur. Bazen
insanın sanki aküsü boşalıverir ve bu toplumda
seni şarj edecek bir şey bulamazsın. Seni destekleyecek birileri daha lazım. Örneğin, Japonya’da
mimarlar toplum tarafından sürekli desteklenmiştir, orada mimarlar “Tanrı’dan sonra gelen”
olarak adlandırılır.Osmanlı’da mimar başı, resmi
törenlerde padişahın hemen sağında yer alırdı,
oysa şimdilerde bizler herşeyi, herşeye rağmen
yapıyoruz. Özellikle aydınlarımızın mimari bilgilerden yoksun oluşu, kritik vermek veya desteklemek yerine, dedikodulardan ve yavan esprilerden
oluşan yoz bir atmosfer yaratmaktadır.
Atakule’den bahsedelim… Mimarı olduğunuz
yapıdaki yeni ışıklandırma hakkında neler düşünüyorsunuz?
Geçici bir şey sanmıştım, meğerse kalıcıymış.
Bana sorulmadan böyle bir aydınlatma yapıldı.
normalde mimarından onay almak gerekir. Bu bir
rezalet.Yapanlar, yaptıranlar birbirlerini kutladıİpekYoluMedeniyetleri
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Bu Vandalizm. Vandalizm; sanata ve güzele düşmanlık demektir. Kâr uğruna, adı sanı belli olmayanve dünyanın bu bölgesinde boy gösteren bir
Amerikalı mimara tadilat projesi yaptırılmış. Bir
meslektaşım için ne yazık ki ağır sözler söylüyorum. Zira bu mimarın en ufak etik değeri olsa bu
işin müellif mimarı varken elini bile sürmemesi
gerekirdi. Kendi ülkesinde şayet varsa, yaptığı
bir yapıya bir Türk mimar aynı şeyi yapsa kendisi
ve ülkesi nasıl davranırdı acaba? Kanunun bana
verdiği hakları sonuna kadar savunacağım..
Evet, Atakule bütünüyle var ve Ankara ile özdeşleşmiş, Ankara’nın simgesi haline gelmiş bir
yapı… Sanki hep varmış, oradaymış hissi uyandırıyor…
İlk dinlediğiniz şarkıyı sevmeniz ve sonra o şarkının çok popüler olması ve zamanla unutulmaması
gibi. bazen yapılar da hemen sevilebilir. Atakule böyleydi; ama bunu değerlendiremediler, onu
kullanan insanlar hoyrat insanlardı. Ankara esnafı
bu yapıya layık olamadı.
Sizin mimarisine hayran olduğunuz yapılar, şehirler hangileri?
İşin başlarındayken adı duyulmuş bütün mimarların biraz üçkâğıtçı reklamcılar olduğunu düşünürdüm. Artık, herhangi bir yapıda iyi bir şey
gördüğüm zaman içimden o mimarın elini öpmek
geliyor; çünkü nelere ve kimlere rağmen yapmıştır o eseri. Eski yapılardan Tac Mahal’i gördüğümde şaştım kaldım. Orası bir aşk mabedidir ve

mimarı Mehmet İsa Efendi diye bir Türk’tür; ama
bu İngilizler tarafından özellikle unutturulan ve
bizimkilerin de hatırlamadığı bir konu haline gelmiştir.Bu binayı gördüğünüz zaman şu cümleyi
kurabilirsiniz. “Mimarlık aşkın somutlaştırılmasıdır.” Kyoto Japonya’da Rjoanji Tapınağı beni
çok etkiledi, Le Corbusier’in Ronchamp klisesi
var. Bunlar vb insana büyük heyecan verir. Mimar Sinan’ın yaptığı Şemsi Paşa Camii, tevazunun görkemleştiği yapıdır. Bazen bir köy evinin
sadeliği , yalınlığı çok hoşuma gider. Bu günlerde
mimarlık, Dubai’den dolayı ipek satan bezirgan
misali altın yaldızlar, parlayan granit kaplamalar,
en yüksek yapı yapma hastalığı galiba Türkiye’ye
de sıçradı. Özellikle İstanbul’da kendini popüler
yapmak isteyen mimarlar tarafından da benimsendi. o tip mimarinin görgüsüz alıcısı da var.
Şehirlere gelince; Londra’da uzun zaman yaşamak nasıl bir şey acaba? Konsere gitmek istiyorsunuz Londra Senfoni Orkestrası şef bilmem kim
tarafından yönetiliyor. Müzeye mi gitmek istiyorsunuz, British Museum, gez gez bitmez Fatih’in
portresi, Bodrum’daki dünyanın 7 harikasından
biri olan moseleum bile orda. Tiyatro her nevi,
bale Kraliyet balesi, park; Hyde Park. İnsanlar
kibar ve temiz.vs vs.. Her şeyin en iyisi size sunuluyor. Çamur asla, toz hak getire. Mimarlığı yaratan da insan yaşatan da. İngiliz mimar Norman
Foster, kraliçe tarafından önce “sir” sonra “lord”
yapıldı. Şimdi lord’lar kamarasında. İyi ki dünyanın bu bölgesinde doğmamış.
Yeni projelerinizden bahseder misiniz?
Edirne’de heyecanla bir iş yaptım, yakında inşaatı
ihaleye çıkacak. Yine bir kule projesi. Bodrum’da
dostum fotoğraf sanatçısı Atilla Cangır’a iki odalı
bir ev çizdim. İşi hala zevkle yapıyorum. Ve yapmaya devam edeceğim. Bütün zorluklara rağmen,
amatörce zevk alma duygusunu hala yaşıyorum.
Onu yapmasaydım zaten ya çıldırırdım ya da bırakır daha kârlı bir işe,örneğin siyasete girerdim.
Mesleğin bütün dezavantajlarını biliyorum, yeniden dünyaya gelecek olsam yine mimar olmak
isterdim, ama hala düşlediğim yapıyı yapabilmiş
değilim.

Amatör zevk alma duygusu devam ettiği sürece
de yaratıcılık devam ediyor…
Mimarlık tasarımı noktürn bir iş, gece insanın sessizlikte, yalnızlıkta çok daha kafası çalışıyor ya da
benim öyle. İlham konusunda; işin temelinde sevgiyle yaptığınız çalışmalar yatıyor bir de hayatla
yıkanmış olman gerekiyor. Bu yol çok daha zor,
acıyı, tatlıyı yaşayabilmen lazım. Aşkı, mutluluğu
bilip onu dizayn edebilmen lazım. Acının, terbiye
edici bir tarafı olduğuna inanıyorum. Bütün bunları yaşamayan insan tatsız tuzsuz düzayak biri
oluverir. Hayattan korkmamak gerek. Düşünen
ve yaratıcı insanların hapishanede olmasına bakıyorum da belki ters bir düşünce ama Nazım’ı o
yapan, o kapkara dört duvardır. Sabahattin Ali’yi
“aldırma gönül aldırma”yı yazdıran da yine odur.
Bu insanı olgunlaştırır, ama yaşaması kolay değil
acı vericidir. Prometeus dahil her yaratıcı da bu
bedel yok mu? İnsanlığa getireceğin ışık, aydınlanma, çektiğin cefanın yanında senin mutluluğun
olacaktır...
R.B. Sevgili röportajcım , yeni dostum Esen Bahar Peker telefonda ilaveten kendimi tanıtan birşeyler söylememi istedi. Mevlana’dan birkaç dize
ile röportajı sonlandırıyorum;
“Aşk kafiriyiz biz,
Müslüman başka.
Ufacık karıncayız biz
Süleyman başka.
Soluk bir yüz iste bizden
Ciğer parçası iste.
İpek satan bezirgan başka”

Yeniden dünyaya gelecek
olsam yine mimar olmak
isterdim, ama hala
düşlediğim yapıyı yapabilmiş
de değilim.
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KKTCBaşbakanıİrsenKÜÇÜK
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
KKTC Ülke Temsilcisi
Güler FEDAİ

TÜRKSOY KKTC Ülke Temsilcisi

Başbakan: “Türkiye İle
İlişkilerimiz Çıkar İlişkisi Değil,
Kardeşlik İlişkisidir…
Bu İlişkileri En İyi Düzeye
Çıkarmak Hükümet Olarak
Görevimiz”
İpekYoluMedeniyetleri
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yavru Vatan’da
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Ülke Temsilciliği Açıldı.
Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarih boyunca Türk
İslam eserlerinin barındıran Osmanlı döneminden
beri Akdeniz’de önemli bir derbent vazifesi görmektedir.
Türk Dünyası’nın Akdeniz’deki en önemli kalesi
olan bu genç Cumhuriyet her geçen gün ekonomisini büyüterek özellikle üniversiteleri ile dünyanın her tarafından gelen gençlere ilim irfan ve

bilim tekniği öğretmektedir. Bir turizm cenneti
olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin TÜRKSOY olarak dünya kamuoyuna duyurma çabalarımız devam etmektedir.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği’nin Türk Dünyası’ndaki tüm çalışmalarına koordinatörlük yapan TÜRKSOY Genel
Sekreterliği’nin bir temsilcisi olarak bu programda bulunmaktan büyük mutluluk ve heyecan duymaktayım.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, büyük bir heyet ile KKTC Başbakanı İrsen
KÜÇÜK’ün davetlisi olarak Yavru Vatan’da kabul edildi.
Türk Dünyası’nda bugüne kadar yapmış olduğu
başarılı sempozyum, kurultay çalışmaları ve bu

çalışmaların vermiş olduğu somut ürünleri beğeni ile takip ettiğini bir mühendis olarak bundan
sonraki çalışmalarda bulunmak istediğini ifade
ederken Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği KKTC Ülke Temsilciliği’nin başkanlığını
bizzat Sayın Başbakan kendileri üstlendiler.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet BALTA başkanlığında, Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı
Dr. İlyas DEMİRCİ, TÜRKSOY Genel Sekreteri adına Prof. Dr. Düsen KASEİNOV adına
KKTC Ülke temsilcisi olarak şahsım, Birlik
Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin NALCIOĞLU,
Ankara Şubesi’nden Muammer MERT, İstanbul
Şubesi’nden Turhan DOYMUŞ’dan oluşan bir
heyet ile hazır bulundular.
Açılışta konuşan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan
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Yardımcısı Muhammet Balta, ziyaret amaçları
arasında, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin KKTC Ülke temsilciliğini açma
ve bu temsilciliğin başkanlığını Başbakan İrsen
Küçük’ün yapması konusunda olurunun alınması
olduğunu belirterek, özellikle Sayın Başbakan’ın
ülke ülke temsilciliğinin bizzat kendilerinin üstlenmesi Türk Dünyası mühendislik ve mimarlık
camiası tarafından heyecanla karşılanacağını ve
bundan sonra yapacağımız tüm çalışmalarda büyük katkı alacağımıza inanmaktayız.
Sayın Başbakan’ı, Trabzon’da 15-18 Ekim tarihleri arasında, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin düzenleyeceği Türk Dünyası
Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı
Mimar Sinan Proje Olimpiyatları’na davet eden
Muhammet BALTA, “Mühendislik, Mimarlık ve
Şehircilik Kurultayı” kapsamında gerçekleştirilecek “Büyük Su Projeleri” oturumunun da başkanİpekYoluMedeniyetleri
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lığını yapmak üzere kendisini Trabzon’a beklediklerini söyledi.
Bu çerçevede, Trabzon’da çeşitli toplantılar da
yapılacağını anlatan Muhammet Balta, ayrıca
Trabzonspor-Kazakistan maçını da Başbakan İrsen
Küçük ile birlikte izlemekten mutlu olacaklarını ifade etti.
Muhammet Balta, çalışmalarında başarılar dilediği
Başbakan Küçük’e, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın selamlarını da iletti.
Başbakan İrsen Küçük ise, Türkiye yetkilileriyle
ve insanlarıyla yakın ve yoğun ilişkiler içinde olduklarına işaret ederek karşılıklı ilişkilerin çıkar
ilişkisi değil kardeşlik ilişkisi olduğunu yineledi.
Bu ilişkileri en iyi düzeye çıkarmayı hükümet
olarak görev kabul ettiklerini vurgulayan Küçük,
bunun olumlu sonuçlarının da görüldüğünü; Kıb-

rıs Türkü’nün özlemi olan Türkiye’den su getirilmesi projesinin de bu dönemde gerçekleşme
aşamasına geldiğini kaydetti.
Trabzon’da gerçekleştirilecek proje olimpiyatları
ve su projeleriyle ilgili toplantılara aldığı davetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür
eden Küçük, Trabzonspor’a da başarılar diledi.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Genel Başkanı Dr. İlyas Demirci de, açılışı 15
Ekim’de yapılacak olan etkinlik programıyla ilgili bilgiler vererek, Türk Dünyası’ndan Cumhurbaşkanı, Başbakan veya bakanların da katılacağı
açılışa KKTC’den Başbakan İrsen Küçük’ü de
beklediklerini söyledi.
Birliğin, bir yıldan beri, 28 ülke temsilcilikleriyle beraber Ankara’daki Genel Merkezinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten İlyas Demirci,

KKTC’de de birliğin ülke temsilciğinin kurulması üzerine KKTC üniversitelerinden öğretim
elemanlarından Adem Koç’un başvurularının, bu
yılın mart ayında olumlu değerlendirilerek, birliğin KKTC temsilciliğinin oluşturulmasının kararlaştırıldığını anlattı.
İlyas Demirci, İrsen Küçük’ün, KKTC Başbakanlığı ve mühendis kimliğiyle başarılı çalışmaları doğrultusunda, KKTC ülke temsilciliği başkanlığının kendisine verilmesinin kararlaştırıldığını da belirterek iyi dileklerde bulundu.
Daha sonra, birliğin KKTC ülke temsilciliği ve
başkanlığını Başbakan Küçük’ün yürütmesiyle ilgili gerekli imzalar atıldı. Başbakan’a, T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanı’nın resmi daveti ile çeşitli
hediyeler de sunuldu.
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Türk Dünyası
MühendislerveMimarlarBirliği
Hollanda Ülke Temsilciliği Açıldı.

İbrahim TERZİOĞLU

TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi
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sunmuşlardır. Rotterdam Mevlana Caminde kılınan cuma namazı ile başlatılan bu hayırlı toplantı
başladığı anın heyecanı ile sonuçlanmıştır.

Avrupa Müslümanlar Birliği toplantısı Grana’da
Saraybosna, Moskova, Berlin, Born, Üsküp’den
sonra Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün ev sahipliğinde
Hollanda’da 14-16 Eylül 20102 tarihlerinde geniş
bir katılım ile yapılmıştır.

Türkiye’den Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Mehmet
Akif Ersoy Vakfı Başkanı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, İstanbul Üniversitesi hocalarından Vehbi
Kılıç ile İstanbul’dan Rotterdam’a varışımızdan
itibaren yoğun bir çalışma ve bilgi şöleni içerisinde kendimizi bulduk.

Açılış konuşmasını Birliğin şeref başkanı Prof.
Dr. Nevzat Yalçıntaş yaparken diğer Avrupa ülkelerinden gelen temsilcilerin konuşmaları toplantının bilimsel boyutunu en üst düzeye çıkarmıştır.

Bu geniş katılımcı programın en önemli bölümlerinden biride Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin Hollanda ülke temsilciliğinin
açılışı olmuştur.

Ev sahipliği yapan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz
hocamız program boyunca bütün katılımcılar ile
tek tek ilgilenmiş değerli ekibi ile üstün hizmetler

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş birliğimizin bütün çalışmalarında bulunduğunu kendi tabiri ile “Zenit
saati gibi çalışan bu arkadaşlarımız inanıyorum ki

Hollanda’da çok başarılı projeler yürüterek Türk
İslam Dünyası’nı bir zamanlar tarihi ipek yolunun vazifesini görerek doğu ile batı arasında bir
diyalog köprüsü olacaklardır.” diye ifade ettiler.
Üniversite rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Akgündüz “ Bu birliğin temsilciliğin üniversitemiz bünyesinde açılması bizler için bir şeref olmuştur.
Bundan sonraki çalışmalarında arkadaşlarımızla
birçok projeye imza atacağımıza inanıyor bu temsilciliğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” demiştir.
Avrupa Müslümanlar Birliği toplantısına katılan
tüm heyet ile birlikte Türk Dünyası Mühendisler
ve Mimarlar Birliği’nin Hollanda ülke temsilciliği tabelası 16 Eylül 2012 tarihinde asılarak açılışı
yapılmıştır.
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20 milyonu Avrupa'da, 30 milyonu da Rusya'da
yaşayan toplam 50 milyon Müslümanı bir araya
getirmek amacıyla kurulan Avrupa Müslümanları Birliği (AMB) -European Muslims Union
(EMU)- 2005 yılında İstanbul’da bir tören ile kurulmuştur.

çasıdır. Horlamak ve dışlamak büyük bir hata ve
haksızlıktır. Bu haksızlıklar yanlış anlaşılma ve
bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Biz dışlayıcı ve ayırımcılığa karşı uzlaşıcı ve karşılıklı
hoşgörü ortamının oluşmasına katkı sağlamak
birliğin amacıdır.

AMB'nin kurucu üyeleri; Türkiye, Rusya, Almanya, Bosna Hersek, İspanya ve İngiltere'deki
Müslümanların yerleşik topluluklarından oluşmaktadır. Yönetimi Avrupalı Müslümanlardan
oluşan AMB'nin üyelerini tüzel kişilikler oluşturuyor. Örneğin; cami dernekleri ve vakıfları,
eğitim kuruluşları, gönüllü teşekküller ve kamu
hizmeti yerine getiren şirketler AMB'ye üye olabilirler. AMB'nin Başkanlığını ise, Almanya'dan
Avukat Ebubekir Rieger yapmaktadır.

EMU’nun ilke ve tutumu; terörden, terörizmden
uzak durmak. Hem dini açıdan hem de ilmi açıdan. Alimler tarafından da tatbik edilen usullerle
terörden soyutlanmaktır.

Amaçlarının, Müslüman toplumla Avrupalı yerli
halkının hoşgörü ortamında buluşmasını sağlamaktır. “Müslüman toplum Avrupa’nın bir parİpekYoluMedeniyetleri
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Uluslararası adı EMU olan Birliğin yönetim kurulu, İstanbul'u "Manevi Merkez" olarak seçti.
İstanbul'un Batı ve Doğu arasındaki köprü rolü
ile Avrupa metropolü olmasının "Manevi Merkez" olarak seçilmesinde etkili olduğu vurgulandı. AMB'nin idari merkezi ise, Almanya'nın Bonn
şehri olacak. Avrupalı Müslümanların sosyal ve
kültürel altyapılarını desteklemek amacıyla Granada merkezli AMB Vakfı'nın kurulduğu da top-

lantıda açıklandı. AMB, Avrupa'da Endülüs'ten
Rusya'ya kadar ve Avrupa'nın endüstri merkezlerinde Müslümanların muhtelif hukuki ve sosyal durumlarını inceleyecek. Avrupa'da yerleşik Müslüman topluluklar arasında kapsamlı ve
karşılıklı bir program sayesinde, burada İslâmi
hayat anlayışının zenginleştirilmesi hedefleniyor. Bunun ötesinde AMB, kendisini Avrupalı
Müslümanlar ile Avrupa devletleri ve kurumları
arasında arabulucu ve yardımcı olarak görüyor.
AMB'nin hedeflerinden birisi de, Avrupa Müslümanlarının barışsever ve yapıcı katkılarını geliştirmek. Avrupa kökenli Müslümanlara, Avrupa'da
İslâmi bir hayat anlayışının zenginleştirilmesinde
önemli bir rol düşüyor.
Avrupa'da 20 milyon, Rusya Federasyonu'nda 30
milyon Müslüman nüfus mevcuttur. Bu durum
gözönünde bulundurularak, Müslümanların gelecekteki rolleri olumlu ve destekleyici şekilde
tarif edilmelidir. Avrupa Müslümanları Birliği;

bu süreci her sahada, özellikle sosyal, kültürel ve
ekonomik projelerle aktif bir şekilde destekleyecektir."
Yönetimi oluşturan diğer üyeler ise şu şekilde:
İspanya Granada'dan Abdulhasib Castineira ve
Malik Ruiz, İngiltere'den Tarık Ali, İsviçre'den
Osman Mosimann ve Almanya'dan Kerim
Dreyer’dir.
Programa katılan Hollanda Lahey Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Uğur Doğan ve değerli müsteşarları Bleda Kacar heyetimizi büyükelçilik
rezidansına davet ettiler. Büyükelçimiz Hollanda
ve Türkiye ilişkileri hakkında geniş bilgi verirken
Hollanda-Türkiye 400. yıl etkinlikleri hakkında
bizleri bilgilendirirken kendilerinin hazırlamış
olduğu 3 dilde yazılmış kitabı da katılan tüm heyetimize takdim etmişlerdir.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Dr. Derviş EROĞLU’nu
Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve
Şehircilik Kurultayı Yürütme Kurulu Ziyareti

15 -18 Ekim 2012 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Mühendislik,
Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Mimar Sinan
Uluslararası Proje Olimpiyatları Yürütme Kurulu
üyelerinden T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet BALTA’nın başkanlığında,
Kurultay Organizasyon Başkanı ve Birliğimizin
Genel Başkanı Dr. İlyas DEMİRCİ, Kurultay Bilim Kurulu Başkanı İpekyolu Üniversiteler Birliği
Başkanı ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK, Kurultay Koordinatörü TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç.
Dr. Fırat PURTAŞ, Yürütme Kurulu üyemizden
Ahmet KUŞHANOĞLU ve Dr. İbrahim TERZİOĞLU, Ademi Kıbrıs Gelişim Platformu Derneği Genel Koordinatörü Adem KOÇ, Kurultay
Organizasyon Sekreteri Dr. Gökhan ÖLMEZ ile
birlikte 26 Temmuz 2012 tarihinde Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Derviş EROĞLU’na Kurultay ile ilgili detaylı bilgi
verildi.
İpekYoluMedeniyetleri
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Sayın EROĞLU Trabzon’da daha önceki yıllarda
bulunduğunu ve bu kurultayın konusunun Türk
Dünyası için çok büyük değer taşıdığını Türk
Dünyası’ndaki birliğin sadece kültürel konularda
değil teknik konularda da sağlanması gerektiğini
ifade etmiştir.
Bu tür çalışmaların Türk Dünyası ülkeler arasında
proje alışverişleri ile başlayıp büyük yatırım projelerine ön ayak olacağı inancındayım. Sizlerin
yapmış olduğu bu çalışma özellikle Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin dünya kamuoyuna tanıtılmasına da büyük katkı sağlayacaktır.
Bu kurultayda bulunmak tüm Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti halkı adına bana şeref verecektir.
Bundan sonraki çalışmalarımızda başarılar dilerken her türlü projeye destek vereceğini ifade
ettiler.

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov
TÜRKSOY’da
Birlik Genel Başkanımız İlyas Demirci ile Görüştü

Birlik Genel Başkanımız Dr. İlyas Demirci ve
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov,
30 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye’ye resmi bir
ziyaret gerçekleştiren Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam
MİNNİHANOV’u törenle karşıladı.
R.F. Tataristan’dan TÜRKSOY’a Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma önemini
taşıyan buluşmada, R.F. Tataristan Kültür Bakanı
Ayrat Sibagatullin, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Janseyit Tüymebayev, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kemal Fahir
Genç ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar

Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve TÜRKSOY
çalışmalarına katkı sağlayan kişi ve kuruluşların
temsilcileri bulunmaktaydı.
Birlik başkanımız Sayın İlyas DEMİRCİ Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam MİNNİHANOV’a
Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayının altıncısının 2014 yılında
Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilecek olan
Tataristan’ın Başkenti Kazan’da yapılmasını teklif ettiler. 2012 Kurultayımıza davet edilen Sayın
Cumhurbaşkanı kendilerinin böyle bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyacaklarını ifade
ettiler.
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Birlik Yönetim Kurulu Üyelerimizden

Türk Dünyası Aydınlar Ocağı’nın Acı Kaybı

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı
Nevzat Pakdil’e Ziyaret

Giresun’un sevilen simalarından olan Sayın
Mehmet Memiş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

29 Haziran 2012 tarihinde Birlik Genel Başkanımız Sayın İlyas DEMİRCİ’nin başkanlığında Birlik Yönetim Kurulu üyelerimizden
ve TBMM Ankara Milletvekili Tülay SELAMOĞLU, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı
Haydar ÇİFTÇİ, TBMM’ de İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Birlik yönetim kurulu
üyemiz Alaattin NALCIOĞLU, Birlik Ankara
Şube Başkan Yardımcısı Sami ÖZER, Türkiye Yazarlar Birliği üyesi Erbay KÜCET, Türk
Parlamenter Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ramazan COŞKUN ve Uşak Eski
Milletvekili Nuri USLU ile birlikte TBMM
İpekYoluMedeniyetleri
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24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili,
Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı ve
aynı zamanda Türkiye-Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı Sayın Nevzat PAKDİL’e
makamlarında bir ziyaret yapılmıştır.
Birlik faaliyetlerinden 2012 Trabzon
Kurultayı’na Türk Dünyası Parlamentlerlerarası Dostluk Grup Başkanlarının da mütekabiliyet esasına göre karşı ülkelerdeki grup
başkanlarının da iştiraklerinin TURKPA tarafından sağlanması teklif edilmiştir.

1951 Giresun doğumlu olan Memiş, Sivil Toplum Kuruluşları arasında en faal olarak tanıdığımız, uluslararası da etkinliği olan renkli bir sima
olmuştu.
Elektrik-Elektronik İletişim Mühendisliği yapan
Mehmet Memiş uzun bir dönem Giresun Tedaş
Elektrik Kurumunun Müdürlüğünü yapmıştı.
Serbest meslek sahibi olarak mütahitlik de yapan
Memiş 10 yıl önce emekli olmuştu.
Türk Dünyası Aydınlar Ocağı Genel Başkanlığını
da yapanı Memiş , kendisini Türk Dünyasına hizmete adamış bir isim .. Türk Dünyası Aydınları

olarak her yıl bir bağımsız Türk Devletinde bir
araya gelmeye çalışan bir organizede yer almıştı.
Türkiye´de ilk defa Dünya Barış Elçileri teşkilatı
ile birlikte yapılan ve 250 bilim adamının iştirak
ettiği´´Avrasya Türk Aydınları Kongresi´nin gerçekleşmesinde büyük katkıları olmuştu.
10-14 Ekim 2001 tarihinde ilimizde yapılan ve
71 sivil toplum kuruluşu, 8 parti ve 20 dolayında
medya kuruluşunun temsilcileri ile fakülte dekanlarının katıldığı 3.Milli Fındık Şurası Düzenleme
Kurulu Başkanlığını da yapmıştı.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına sabırlar dileriz. Mekânı cennet
olsun.
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Has Parti Genel Başkanı
Prof. Dr. Numan Kurtuluş’a
Türk Dünyası Projeleri ile İlgili Bilgi Verildi

Türk Dünyası’nın
Orta Asya’dan
Büyük Annesi Hakkın Bir Anlaşma Daha
Rahmetine Yürüdü

Türk Dünyası’nın UNESCO’su Uluslararası Türk
Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri
Düsen KASEİNOV’un Annesi KÜLAY MUKANKIZI (1924-2012) 02 Eylül 2012 tarihinde
Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi 04 Eylül 2012 tarihinde Kazakistan’ın
Karaganda şehrinde defnedilmiştir.
Kazakistan’ın Karaganda şehrinde Beydalı beyin torunlarından olan annemiz sadece Düsen
Kaseinov’un annesi değil bütün Türk Dünyası’nın
da annesiydi.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Türk Dünyası ile entegrasyonun sağlanması “Dilde Fikirde İşde Birlik” ruhunun hayata geçirilmesi için bir dizi Kurultay, Sempozyum, Şehrengiz
toplantıları Proje Olimpiyatları, Paneller ve sergiler düzenleyerek bu çalışmaların büyük bir kısmını yayın halinde Türk Dünyası’na iletmektedir.
Bu yapılan özverili çalışmalar ile ilgili Türk siyasetinin temsilcilerine zaman zaman ziyarette
bulunarak bilgiler verilmektedir.
Bu ziyaretlerden biride Has Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Numan KURTULUŞ’a Birlik Genel
İpekYoluMedeniyetleri
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Başkanımız Dr. İlyas DEMİRCİ başkanlığında
bir heyet ile yapılmıştır.
Sayın Genel Başkan toplantıda, birliğimiz çalışmalarının ülkemiz ve Türk Dünyası için önemli
olduğunu bizim parti programımızda da sizin bu
çalışmalarınızın konusu zaten yer aldığını ifade
ederek en kısa zamanda Birlik Genel Merkezimizi ziyaret edeceklerini belirterek çalışmalarımızda başarılar dilemiş ve ülkemizde bu tür Sivil
Toplum Kuruluşlarının sayının artırılması gerektiğini ve bu tür çalışmaların yaygınlaşmasını arzuladıklarını vurgulamışlardır.

Yetiştirmiş olduğu evladı hayatını Türk Kültür ve
Sanat Dünyası’na adamış yapmış olduğu çalışmalar ile Türk Dünyası’nı her geçen gün daha da
bütünleştirmiştir.
Birliğimizin yapmış olduğu Türk Dünyası ile ilgili tüm organizasyonlarda koordinasyon görevi
üstlenen TÜRKSOY ailesi bu acı haber ile derin
üzüntü duymuştur.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
olarak Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı dileriz. Ruhu Şad olsun.

Moğolistan Uçuşları Başladı...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye ile
Orta Asya arasında yapılan ikili anlaşmalara
Moğolistan’ı da eklendi. Yapılan anlaşma ile ilgili
SHGM’den yapılan duyuruda şöyle denildi:
Türk ve Moğol Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
yetkilerinin 26-27 Nisan 2012 tarihleri arasında
Ulanbatur'da gerçekleştirdiği müzakereler sonunda, iki ülke arasında uçak seferlerin başlamasına
imkan veren İkili Hava Ulaştırma Anlaşması imzalanmıştır.
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan'dan sonra 2012 yaz sezonunda
Moğolistan'a sefer başlatmasına olanak sağlayan
anlaşma Türkiye'nin Orta Asya Bölgesi'ne yönelik uçuş ağının geliştirilmesi bakımından büyük
önem taşımaktadır.
Özellikle Moğalistan’da bulunan Orhun vadisindeki Orhun Göktürk Anıtlarına Türk vatandaşlarının kolaylıkla gidilebilmesine katkı sağlayacak olan
bu anlaşma büyük bir sevinç ile karşılanmıştır.
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Yönetim Kurulu Üyelerimizden
İbrahim Terzioğlu’nun
Mutlu Günü

“Nikah benim sünnetimdendir. Kim benim
sünnetimle amel etmezse benden değildir.
Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı
siz(in çokluğunuz) ile iftihar edeceğim.
Kimin maddi imkanı varsa hemen evlensin.
Hz.Muhammed’in (s.a.v)

ören Eski Belediye Başkanı Turgut ALTINOK,
TÜRKSAV Genel Başkanı Yahya AKENGİN,
Türkiye Kimsesizler ve Güçsüzler Vakfı Başkanı
Gülgen DURAL, DLH Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet KUŞHANOĞLU, İstanbul İş Adamı Şamil AKKUŞ birlikte yapmışlardır.

Toplumların çekirdeğini oluşturan aile evlilik
töreni ile başlamaktadır. Birlik Yönetim Kurulu üyemiz olan İbrahim TERZİOĞLU’nun oğlu
Emin Can TERZİOĞLU İstanbul’dan Yakup
KAYA’nın kızı Elif KAYA ile hayatını birleştirmiştir. 15 Temmuz 2012 tarihinde Keçiören Çeşni Konağında yapılan törene geleneksel folklor
gösterilerinin yanında TRT sanatçısı Nurullah
AKÇAYIR’ın vermiş olduğu konserle nikah merasimine geçilmiştir.

Genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

Genç çiftlerin nikahlarını Keçiören Belediye
Başkanı Mustafa AK kıyarken nikah şahitliğini
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen KASEİNOV,
Birlik Genel Başkanımız İlyas DEMİRCİ, KeçiİpekYoluMedeniyetleri
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Dünya Gençleri Dostluk ve Dayanışma Derneği
Birliğimizi Ziyaret Ettiler...

Lider Türk Dünyası’nın Lider Gençlerinin
Buluşma Noktası Dünya Gençleri Dostluk
ve Dayanışma Derneği, Genel Başkanı Sedat
ADAKAN ile birlikte Afganistan, Azerbaycan, Makedonya, İran ve Irak’tan KerkükTemsilcisinden oluşan kalabalık bir heyet ile
Birliğimize nezaket ziyaretinde bulundular.

Sayın Demirci gençlerin ziyaretlerinden
duyduğu mutluluk ve memnuniyeti belirttikten sonra Kırgızistan Tanrı Dağları eteklerindeki ISSIK Gölü’nün kıyısında Türk
Dünyası Gençlik Kültür Merkezi yapılması
projesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Dernek Başkanı Sedat Adakan, Birliğimiz
Genel Başkanı Sayın İlyas DEMİRCİ’ye ve
TDMMB yöneticilerine ve üyelerimizden
oluşan heyete geçmiş döneme dair faaliyetleri hakkında bilgindirme yaptı.

Görüşmelerin ardından DGD Genel Başkanı
Sedat Adakan’ın Birliğimiz Genel Başkanı
İlyas Demirci’ye günün hatırasına bir plaket, Altın Pusat Dergisi ve Özbek Çapanı
takdim etti.
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Geleceğin Mimar Sinanları
Türkçe Öğreniyor

Türk Dünyası’ndan Gelen Başarılı Mühendis ve
Mimarlara Türkçe Öğrenim Kursu Verildi…
Kaşgar’dan Endülüs’e Türk Dünyası ve Akraba
Topluluklarından geleceğin Mimar Sinan adayları
olarak değerlendirdiğimiz usta mühendis, mimar
ve şehircilerine “Dilde Fikirde İşte Birlik” anlayışında hareket edebilmeleri için Türkiye Türkçesi
Öğretme seferberliği başlatılmıştır. Bu hizmet,
Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları kapsamında ve Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin organizasyonunda, TÜRKSOY ve TÜRKSAV koordinasyonunda devam etmektedir. Daha önceki Türk
Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları hazırlıklar çerçevesinde 100’ün üzerinde teknik elemana Türkçe eğitimi verilmiştir.
Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatlarının
proje seçmeleri 2009 yılında Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde, 2011 yılında Kazakistan’ın
Almatı şehrinde Kazakistan İnşaat ve Mimarlık
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Avrasya İnşaat
ve Mimarlık Üniversiteleri arasında yüksek lisans
ve doktora projeleri yarışmaları şeklinde adımlanmıştır. 2011 yılının proje yarışmalarında 15
ayrı dalda dereceye giren proje sahiplerine daha
İpekYoluMedeniyetleri
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önceden olduğu gibi Türkiye Türkçesi Öğrenim
Kursu verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği,
TÜRKSOY Genel Sekterliği, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı ile Gazi Üniversitesi
Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) arasında bir
protokol imzalanmıştır.
Kursiyerlerin diplomaları 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü TÜRKSOY Genel Merkezinde düzenlenen bir törenle verildi.
Diploma törenine Kurultay ve Olimpiyat Yürütme Kurulundan T.C. Bayındırlık ve İskân Eski
Bakanı TBMM Trabzon Milletvekili Sayın Faruk Nafız ÖZAK, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan
Yardımcısı Sayın Muhammet BALTA, TBMM
Ankara Milletvekili Sayın Tülay SELAMOĞLU,
T.C. Karayolları Genel Müdürü Sayın M. Cahit
TURHAN, T.C. Altyapı Yatırımları Genel Müdür
Vekili Sayın Ahmet KUŞHANOĞLU, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Genel Başkanı
Sayın Yahya AKENGİN, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının değerli ülke temsilcileri, Gazi
Üniversitesi TÖMER Eğitim Merkezinden Öğretim Elemanları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının
değerli temsilcileri katılım sağlamışlardır.

