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Türkiye nüfusunun %75’nin şehirlerde 
yaşadığı gerçeğinin yanında; düzensiz 

göç ve ekonomik yetersizlikler bu plansız ve 
çarpık yapılaşmayı da beraberinde getirmiş-
tir. 2003 yılına kadar yapılan cılız tedbirlerle 
çözülemeyen sorunlar;  bu tarihten itibaren, 
çok kararlı ve planlı bir çalışmayla hazırla-
nan kentsel dönüşüm projeleriyle hayatiyet 
bulmuş ve çarpık yapılaşma ile beraber ge-
len gece kondu devri de kapanmıştır.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birli-
ğinin kuruluş esasında belirtildiği gibi, kent-
lerimizin modern yapılara kavuşmalarının 
yanında, geçmişimizde sahip olduğumuz 
geleneklerimizden geleceğe değer katar-
ken imar edilecek şehirlerimizin de kimlikli 
ve kişilikli olmasına özen gösterilecektir.
  
Bizleri bir araya getiren ve Türk Dünyası ve 
Akraba Topluluklarındaki kardeş ülkelerimiz 
de yapılan, Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği tarafından hazırlanan Türk 

Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları, 
fevkalade öneme haiz organizasyonlar ni-
teliğindedir. Tasarımdan uygulamaya kadar 
olan şehircilik dalındaki bilgi ve becerileri-
mizi; kardeş ülkelerimizle paylaşmak da biz-
lere ayrıca büyük mutluluk verecektir.

Altıncısını 19-24 Mayıs 2014 tarihleri arasın-
da Kırgızista’nın  başkenti  BİŞKEK’te  gerçek-
leştireceğiniz  Türk Dünyası   Kurultayındaki   
temel  felsefede  yer  alan “Dilde Fikirde 
İşte Birlik” andımızla aynı kökten gelen ve 
aynı dili konuşan milletlerin, Mimarlık ve 
Şehircilik standartlarının oluşturulması yö-
nünde Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları-
nın şehircilik otoriteleriyle birlikte yapılacak 
KONSEY Toplantısını çok önemsiyor ve dü-
zenlenen bu kurultaydan çok değerli fikirle-
rin, projelerin ve kararların çıkacağına olan 
inancımı belirtmek istiyorum.

Alt yapısı sorunsuz ve planlı bir şekilde ku-
rulmuş olan Kardeş şehir Bişkek için; bağım-
sızlığının 50. yılında modern bir Türk şehri 
olarak ihtiyaç duyacağı şehircilik projesini 
kurultay vesilesiyle hazırlayacak olmamız-
dan ve gelecekte bu tarihi şehrin, Türk İslam 
Dünyasının parlayan bir yıldızı olarak  köklü 
geçmişimizdeki karakteristik çizgilerimizi 
taşıyacak olması, bizleri ziyadesiyle mem-
nun edecektir.
 
Türklüğünün birlik ve beraberlik ruhunu 
ateşleyen, kardeş Türk Cumhuriyetlerini bir 
araya getiren, Türk Dünyası Mühendislik, Mi-
marlık ve Şehircilik Kurultayı organizasyonu 
içinde emeği geçen herkesi kutluyor, başarı-
larının devamını diliyorum.

İdris GÜLLÜCE
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanı

Sayın
Bakanımızdan
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Birliğimiz, En önemli felsefesi olan “ Bir 
olalım, iri olalım, diri olalım” düsturuyla 

onurlu ve gururlu bir şekilde hareket eden 
bir sivil toplum teşkilatı olarak; bu alandaki 
çalışmalarını aksatmadan sürdürmeye azim-
li ve kararlıdır. Mensubu olduğum bu güzel 
yapının, Başta ülkemize ve kardeş cumhuri-
yetlerimize çok hayırlı işler yapacağına olan 

inancım tamdır. Böyle bir birliğin üzerimize 
yüklediği tarihi sorumluluğun bilincini ve 
gururunu taşırken, Türk İslam dünyasının 
“Dilde, fikirde, işte birlik” hedefleri bizler için 
vazgeçilmez bir kılavuz olacaktır.

Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği 
olarak; Türk dünyasının her alanını hizmet 
alanı olarak benimsemiş ve sadece mühen-
dislik ve şehircilik sorunlarıyla ilgilenmeyip, 
kardeş cumhuriyetlerimizin her türlü sorun-

larında ve sevinçlerinde bir olmayı kendimi-
ze şiar edinmişizdir. ”Sevinçte ve tasada bir” 
slogan da bu birlikteliğimizde ayrı ve çok 
önemli kuvvetli bir yapıştırıcı olacaktır.

Geleneksel olarak her iki yılda bir, Türk dev-
letlerinde yapılmakta olan Mimarlık Mü-
hendislik ve Şehircilik kurultayının bu yılda 
da kardeş Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 
yapılması; Ata yurdumuzun çıkış yerinde ve 
Tanrı dağlarının eteklerinde bu heyecanı ve 
güzel duyguları yaşamamıza sebep olacak-
tır…

Uluslararası Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam 
Şehirleri Sempozyumları adı ile Şehir şeh-
rengizleri toplantıları da aksamadan devam 
edecektir.

Trabzon’da 2012 yılında beşinci Kurultayı 
tamamladıktan sonra, Altıncı kurultayımızı 
da 21-25 mayıs 2014’te Bişkek’te büyük bir 
katılımla başarılı bir şekil de tamamlayaca-
ğımıza olan inancımla, Kurultayımızı Şeref-
lendirecek Cumhurbaşkanlarımıza  katıl-
malarından dolayı saygı ve minnetlerimizi 
sunarken,Ülke Temsilcilerimize ve diğer bü-
tün katılımcılara bu birlikte bizimle beraber 
oldukları için,teşekkürü bir borç bilirim.

M. Cahit TURHAN
Karayolları Genel Müdürü

Genel 
Baskanımızdan
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olmuş ve iki ülke arasında 29 Ocak 1992 tari-
hinde ilk defa diplomatik ilişki kurulmuştur. Ba-
ğımsızlığın ilanından sonra, iki ülke arasında 1,5 
yıl içinde 29 anlaşma ve protokol imzalanmıştır. 
“Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması An-
laşması” ve “Çifte Vergilendirmeyi Önleme An-
laşması” bu anlaşmalardan bazılarıdır. 29 Mayıs 
1991 tarihinde, Ankara’da imzalanan, “Ekono-
mik ve Ticari İşbirliğine Dair Protokol” ikili ticari 
ilişkilerimizin başladığı tarih olarak kabul edil-
mektedir. Söz konusu bu tarihten itibaren, kar-
şılıklı dostluk anlayışı içerisinde 23 yıldır kesin-
tisiz süren yakın ekonomik ve ticari işbirliğimiz, 
artarak devam etmektedir. Türkiye ve Kırgızistan 
arasındaki ticaret hacminin, ülke ekonomisinin 
büyüyeceği beklentilerine dayanarak yakın bir 
dönemde 1 milyar dolar seviyesine çıkartılması 
hedeflenmektedir. 

2. EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİNİN 
GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUMU

2.1. Ekonomik İlişkiler

Türkiye, Kırgızistan’ın ekonomik ve sosyal kal-
kınmasına yönelik, 1992 tarihinden günümüze 
kadar, muhtelif kredi, yardım, teknik destek ve 
hibe programları yoluyla önemli katkılar sağ-
lamaktadır. Son olarak, Türkiye ve Kırgız Hükü-
metleri arasında 28 Haziran 2012 tarihinde 100 
milyon dolarlık kredi ve 6 milyon dolarlık hibe 
anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu destek 
programı kapsamında, Kırgız Hükümeti tarafın-
dan; okul inşaatı, yol inşaatı, tarım alet ve ma-
kinelerinin alınması, yol inşaat makinelerinin 
alınması ve asfalt beton fabrikasının inşaatı gibi, 
Kırgız Devleti’nin geliştirilmesine ihtiyaç duydu-
ğu önemli altyapı projelerine mali kaynak akta-
rılmaktadır. 

1. GİRİŞ

Kırgızistan, tarihte ilk Türk Devleti’nin kurul-
duğu ve Türklerin Müslümanlığı ilk defa ka-

bul ettikleri topraklarda yer alması bakımından 
Türkiye açısından müstesna yere sahip bir ülke-
dir. Bugün, iki ülke arasındaki 5.000 kilometrelik 
mesafe, aynı kanı taşıyan, aynı dine ve dile sa-
hip halklarımızın gönülleri arasındaki yakınlık ile 
kısalmaktadır. Ticaret, bu anlamda, mesafeleri 
aşan bu kardeşliğin sağlam dokusuna atılan bir 
fazla dikiş vazifesi görmektedir.

Türkiye, Sovyetler Birliği’nin dağılmasın-
dan sonra 16 Aralık 1991 tarihinde, Kırgız 
Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke 

Çağatay ÖZDEN
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Bişkek Ticaret Müşaviri

TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN
İKİLİ EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİNİN
BUGÜNÜ VE YARINI

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı
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artarak 389,1 milyon dolara ulaşmıştır. Böyle-
ce, 2002-2013 yılları arasında yılda ortalama  
% 33,4 oranında, toplamda ise 16,2 katlık bir 
ihracat artışı sağlanmıştır. İhracatımızda son üç 
yılda gerçekleşen ortalama % 44,5 oranındaki 
artış, Kırgızistan’ı Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
arasında ihracatımızın en hızlı arttığı ülke konu-
muna getirmiştir. 

- Türkiye’nin Kırgızistan’a İhracatında 
   Öne Çıkan Ürünler 

• Türkiye’nin Kırgızistan’a 2013 yılındaki ihraca-
tında en önemli ürün grubu 7113 GTİP kodu al-
tında sınıflandırılan “mücevherci eşyaları ve ak-
samları” olup, bu ürün grubunu sırasıyla; “Örme 
giyim eşyası ve aksesuarları”, “Dokuma halı ve 
yer kaplamaları” ile “Elektrikli makina ve cihaz-
lar” takip etmektedirler. 

• Türkiye’nin, Kırgızistan’a ihracatında ilk 10 sı-
rada yer alan ürünlerin, ülkeye toplam ihracatı-
mızdan aldığı payın % 71,1 gibi yüksek bir oran-
da olması, ihracatımızda ürün bağımlılığının 
yüksek olduğunu göstermektedir. 

• Türkiye’nin Kırgızistan’a ihracatında, 2013 yılı 
itibariyle 1 milyon dolar üzerinde ihraç değeri-
ne sahip ürünler arasında, ihracatı en hızlı artan 
ürün grupları; “Hava nakliye araçları” (bir Türk 
havayolu şirketinin Kırgızistan’a sattığı uçak ne-
deniyle), “Petrol yağları ve bitümenli mineraller-
den elde edilen yağlar” ve “mücevherci eşyası ve 
aksamı” olarak kaydedilmiştir.

2.2.         İhracat-İthalat-Dış Ticaret Dengesi

2.2.1. Dış Ticaret Dengesi 

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ticari ilişkiler 
tarihsel olarak incelendiğinde; ikili ticarette 
Türkiye’nin daima ticaret fazlası verdiği görül-
mektedir. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi-
nin, 1992-1997 yılları arasında artan bir seyir 
izlerken, 1998 ve 1999 yıllarında gerilediği gö-
rülmektedir. Bu düşüşün temel sebebi olarak, 
Uzakdoğu Asya’da başlayan ve daha sonra Rus-
ya Federasyonu’nu derinden etkileyen global 
ekonomik kriz gösterilmektedir.

2002 yılında yaklaşık 41,6 milyon dolar sevi-
yesinde olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 
ilk defa 2005 yılında 100 milyon dolar seviye-
sini aşmış, 2013 yılında ise bir önceki yıla göre  
% 40,7 oranında artarak 426 milyon dolara ulaş-
mıştır. 

2010 yılında ikili ticaretin artış hızının azalma-
sında, Kırgızistan’da 2010 yılında yaşanan halk 
ayaklanması neticesinde iş yerlerinin yağmalan-
ması ve faaliyetlerinin durmasının önemli etkisi 
olduğu düşünülmektedir.  

Kırgızistan’ın toplam dış ticaretinden Türkiye 
%3,14 pay; Türkiye’nin dış ticaretinden Kırgızis-
tan ise % 0,07 pay almaktadır.  

Türkiye’nin, Kırgızistan ile ticaretinin sektörel 
dağılımı genel olarak incelendiğinde, ihracatı-
mızda sanayi ürünlerinin % 99,2 gibi yüksek bir 
paya sahip olduğu, ithalatımızda ise tarım ürün-
lerinin % 84,1 oranında yüksek bir pay aldığı gö-
rülmektedir. 

2.2.2. İhracat

Kırgızistan’a ihracatımız 2002 yılından itiba-
ren artış sürecine girmiş ve o tarihte 24 mil-
yon dolar seviyesinde olan ihracatımız, 2013 
yılında, bir önceki yıla göre % 51,1 oranında 

Türkiye’nin Kırgızistan’a İhracatında İlk 10 Ürün (2013)*

İhracat (Bin dolar) 2012/2013 
Değişim  (%)Sıra Fasıl Fasıl adı 2012 2013

1 71
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, 
kıymetli metaller, inciler, taklit 
mücevherci eşyası, metal paralar

19.003 60.882 220,4

2 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 36.985 55.144 49,1

3 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli 
maddelerden yer kaplamaları 21.931 30.501 39,1

4 85

Elektrikli makina ve cihazlar, ses 
kaydetme-verme, televizyon görüntü-
ses kaydetme-verme cihazları, aksam-
parça-aksesuarı

25.069 28.494 13,7

5 39 Plastikler ve mamulleri 18.864 23.391 24,0

6 84
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar 
ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları

16.694 21.664 29,8

7 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 11.184 19.820 77,2

8 64 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve 
benzeri eşya, bunların aksamı 12.261 16.237 32,4

9 96
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, 
bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, 
fırça vb.)

6.410 12.584 96,3

10 17 Şeker ve şeker mamulleri 5.974 7.951 33,1

İlk On Fasıl Toplamı 174.375 276.668 220,4

Genel Toplam 257.470 389.099 51,1

Kaynak: TÜİK, *Sıralama 2013 yılı ihracat değerine göre yapılmıştır. 

2.2.3. İthalat

Öte yandan, Kırgızistan’dan ithalatımız 2013 yılında bir önceki yıla göre % 18,3 azalarak 36,9 milyon 
dolara gerilemiştir. 2002-2013 yılları arasındaki rakamlarımız incelendiğinde, ithalatımızın dalgalı bir 
seyir izlediği ve toplamda 1,1 katlık bir artışta sınırlı kaldığı görülmektedir. Kırgızistan’dan ithalatımız-
da en önemli kalem olan kuru fasulyenin üretiminde görülen mevsimsel değişimler bu durumun ana 
sebebi olarak değerlendirilmektedir.
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- Türkiye’nin Kırgızistan’dan İthalatında Öne 
Çıkan Ürünler

• Türkiye’nin Kırgızistan’dan ithalatında 2013 yılı 
içerisinde en önemli ürün grubunu, 0713 GTİP 
kodu altında sınıflandırılan ve tamamına yakın 
kısmını “Kuru fasulye”nin oluşturduğu “Kuru 
baklagiller” oluşturmuş olup, bu ürün grubu-

nu sırasıyla; “Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu 
mensucat”, “Hayvan bağırsak mesane ve mide-
si” ile “Alüminyum ve alüminyumdan eşya” takip 
etmektedirler. Türkiye’nin Kırgızistan’dan itha-
latında ilk 10 sırada yer alan ürünler,  ülkeden 
gerçekleştirdiğimiz toplam ithalatın tamamına 
yakınını oluşturmaktadır. 

3. KIRGIZİSTAN’DAKİ TÜRK YATIRIMLARI

Türkiye’nin Kırgızistan’da toplam 285 milyon 
doları aşan yatırımı mevcuttur. Türk işadamları, 
sadece, 2012 yılında 20,2 milyon dolar yatırım 
yapılmışlardır. Ancak, Müşavirliğimizin tahmin-
lerine göre, Kırgızistan’da yatırım yapan işadam-
larımızın kazançlarını ülkede tekrar kullandıkları 
ve üçüncü ülkelerde faaliyet gösteren Türk işa-
damlarının da ülkede yatırımları olduğu husus-
ları göz önüne alındığında, Türk işadamlarının 
Kırgızistan’daki yatırımlarının toplam büyüklü-
ğünün, günümüzde 1 milyar dolara ulaştığı he-
saplanmaktadır.

Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı kayıtlarına 
göre, 2013 yılı itibariyle Kırgızistan’da 371 tane 
Türk firması ve Türk sermayesi katılımlı ortak 
şirket aktif olarak faaliyet göstermektedir. Öte 
yandan, 2013 yılı itibarıyla Türkiye’de 111 adet 
Kırgızistan sermayesine sahip şirketin faaliyet 
gösterdiği görülmektedir. 

Kırgızistan’daki Türk sermayeli yatırımlar; içecek, 
pet perform, gıda imalatı (bisküvi, şekerleme, çi-
kolata vb.), mobilya, temizlik maddeleri, çay, un, 
tuz, şeker, boya, pvc ve plastik boru, yapı malze-
meleri üretimi ile alışveriş merkezi işletmeciliği, 
marketçilik, bankacılık, tekstil üretimi, matbaa, 
turizm acenteliği, eğitim işletmeciliği, inşaat gibi 
çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedirler. 

Türkiye’den ihraç edilen mallar, yine Türkiye 
merkezli veya Kırgızistan’da Türk sermayesiyle 
kurulmuş distribütörler yoluyla Kırgız pazarına 
girmektedirler. Müşavirliğimiz değerlendirmele-
rine göre, Kırgızistan’da bugün, Türk girişimciler 
tarafından kurulmuş firmalarda 5.000’in üstün-
de Kırgız vatandaşına istihdam sağlanmaktadır. 

Öte yandan, Bişkek Serbest Bölgesi’nde 12 Türk 
sermayeli işletme bulunmaktadır. Söz konusu 
işletmeler, 384 kişi için iş imkanı sağlamaktadır-
lar. Söz konusu işletmeler; gıda ürünleri, baskı 
ve matbaa, tekstil ürünleri, kağıt ürünleri, plas-
tik ürünleri ve kablo üretiminde faaliyet göster-
mektedirler. Ayrıca, Karakol Serbest Ekonomi 
Bölgesi’nde kayıtlı bulunan yaklaşık 100 adet 
firmadan iki tanesi Türk sermayeli işletmedir.

4. NEDEN KIRGIZİSTAN?

Kırgızistan’ı yabancı iş adamları için cazip kılan 
özellikler aşağıda sıralanmıştır; 

- DTÖ üyesi olan tek Orta Asya Ülkesi’dir

- Bölgenin, en düşük gümrük tarifeleri ve ver-
gi oranlarına sahip ülkelerinden birisidir. 

- Yabancı yatırımların desteklenmesine yöne-
lik politikalar izlenmektedir. 

- Yönetim sistemi reformlara açıktır. 

- Kazakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi 
dünyanın en hızlı büyüyen iki ekonomisi ile 
komşudur. 

- Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekis-
tan, Tacikistan ve Çin gibi yakın ve komşu 
ülkelere ulaşım ve lojistik imkanları mevcut-
tur.

- Tahkim kararlarının tanınmasına yönelik 
uluslararası anlaşmalara taraf olmuştur.

- Farklı mal ve hizmet sektörlerinde ülke içi 
pazarda rekabet azdır ve kar oranları yük-
sektir.  

Türkiye’nin Kırgızistan’dan İthalatında İlk 10 Ürün (2013)*

İhracat (Bin dolar) 2012/2013 
Değişim  (%)Sıra Fasıl Fasıl adı 2012 2013

1 7 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve 
yumrular 18.035 17.300 -4,1

2 52 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu 
mensucat 6.024 6.249 3,7

3 5
Diğer hayvansal menşeli ürünler 
(kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, 
bağırsak, vb.)

1.548 4.368 182,2

4 76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 3.419 2.663 -22,1

5 8 Yenilen meyvalar ve yenilen sert 
kabuklu meyvalar 3.035 2.291 -24,5

6 71
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, 
kıymetli metaller, inciler, taklit 
mücevherci eşyası, metal paralar

4.665 2.038 -56,3

7 41 Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve 
köseleler 967 772 -20,2

8 74 Bakır ve bakırdan eşya 6.743 263 -96,1

9 12

Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif 
tane, tohum ve meyvalar,sanayiide 
ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve 
kaba yem

1.9 234 -99,4

10 78 Kurşun ve kurşundan eşya 598 221 -63,0
İlk On Fasıl Toplamı 45.035 36.401 -19,2
Genel Toplam 45.226 36.964 -18,3

Kaynak: TÜİK, *Sıralama 2013 yılı ithalat değerine göre yapılmıştır. 
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- Kırgız Ulusal Parası (Kırgız Somu)’nın kon-
vertibl olması ve para transferinin serbestli-
ği önemli bir avantajdır.

- Donör ülke ve uluslararası kuruluşların  (BM 
Kuruluşları, Asya Kalkınma Bankası, İslam 
Kalkınma Bankası, Dünya Bankası vb.) des-
teklediği projelerde önemli iş imkanları or-
taya çıkabilmektedir. 

- Ortalama işçi ve enerji maliyetlerinin düşük-
lüğü önemli rekabet avantajı sağlamaktadır. 

- 57 üniversitenin bulunduğu ülkede eğitim 
seviyesi yüksektir. 

- Dünyanın en büyük açık halk pazarları ara-
sında gösterilen Dordoy Pazarı küçük ve 
orta büyüklükteki iş adamlarına önemli gi-
rişim imkanları sağlamaktadır.

Ülkenin Türk İş adamları için genel avantajları 
olarak ise;

- Kırgızistan-Türkiye arasında yatırımların kar-
şılıklı korunması ve çifte vergilendirmeyi ön-
leme anlaşmalarının bulunması,

- Kırgızistan-Türkiye arasındaki vizesiz rejim, 

- Ülkede yaklaşık 50.000 kişinin Türkiye Türk-
çesi konuşuyor olması,

- Türk mal ve hizmetlerine yönelik halkın yük-
sek kalite algısı ve pazarda rekabetin azlığı,

Hususları sıralanabilir.

Dünya Bankası’nın, ülkelerin yatırım ortamını 
etkileyebilecek şirket kuruluşu, vergi politika-
ları, istihdam, lisans alma süreci, yatırımcıların 
korunması gibi çeşitli göstergeleri temel alarak 
karşılaştırmalı bir değerlendirme sunan yıllık 
raporunda (Doing Business Report), Kırgızistan, 
2013 yılında iki basamak birden yükselerek 68. 
Sıraya yükselmiştir. Türkiye ise aynı sırlamada İş 
Yapma Kolaylığı bakımından 69. sırada yer al-
mıştır. Kırgızistan’ın 2012 yılında ilk defa listede 

gerilemesinin sebebi olarak aynı yıl uygulamaya 
konulan emlak vergisi gösterilmektedir. Ülke, 
aynı sıralamada, Bölge ülkeleri arasında iş yap-
ma kolaylığı açısından 3. sırada gösterilmiştir.

Ülke İş Yapma Kolaylığı 
Sıralaması (2013)

Kazakistan 50

Belarus 63

Kırgızistan 68

Azerbaycan 70

Rusya Federasyonu 92

Ukrayna 112

Tacikistan 143

Özbekistan 146

Kaynak: Dünya Bankası “Doing Bussiness” Raporu 
2013

5. TÜRK İŞADAMLARI İÇİN 
KIRGIZİSTAN’DA TİCARET VE 

        YATIRIM FIRSATLARI 

Kırgızistan, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasıyla Sovyet kaynaklarından mahrum 
kalmış, varlıklar tükenmeye yüz tutmuş, özel 
tüketimde düşüş görülmüş ve kamu harcama-
ları artmıştır. Bunun sonucunda, ülke GSYİH’sı, 
1991-1995 döneminde 1990’daki seviyesinin 
yarısına inmiştir. Tüm ekonomik göstergeler kö-
tüye gitmiş, hiperenflasyon, artan işsizlik ve reel 
gelirde düşüş yoksulluğun artmasına yol açmış-
tır. Ancak, 1993 yılında ulusal para tedavüle gir-
miş, fiyatlar serbest bırakılmış, ticaret mevzuatı 
ile tarım sektöründe reform yapılmış, varlıklar 
özelleştirilmiş ve serbest bir ticaret rejimi kabul 
edilmiştir. Bu sayede, ekonomi 1996 yılından iti-
baren düzelmeye başlamıştır. 2005 ve 2010 yıl-

larında iki halk ayaklanmasına sahne olan ülke, 
2010 yılında parlamenter demokratik sisteme 
geçmiş ve son üç yılda (2011-2013) yakaladığı 
ortalama % 5,1 oranında büyüme hızı ile yaban-
cı iş adamları için farklı ticaret ve yatırım fırsatları 
sunan bir ülke haline gelmiştir.    

Bu çerçevede, Kırgızistan’ı çekici kılan belki de 
en önemli unsur, iş ve yatırım olanaklarının çe-
şitliliğidir. Ülke’nin ulaştırma altyapısı, teleko-
münikasyon, hidroelektrik enerjisi, petrol ve gaz, 
mineraller, metaller ve kıymetli taş madenciliği, 
mikro elektronik, yün işleme ve tekstil, gıda iş-
leme, hafif demir-çelik tesisleri, tarım (buğday, 
tütün, bakliyat v.s), ambalaj sanayi ve turizm 
sektörlerinde önemli yatırım olanakları bulun-
maktadır. Kırgızistan, büyük ölçüde imalat sana-
yi ürünleri ithalatçısı bir ülkedir. Bu çerçevede, 
Türkiye’den Kırgızistan’a; tekstil ve konfeksiyon 
ürünleri, inşaat makineleri, gıda sanayi ürünle-
ri, tıbbi araç ve gereçler, hafif sanayi ürünleri, 
kimyasallar, demir dışı metaller gibi ürünlerde 
önemli ihracat olanaklarının bulunduğu değer-
lendirilmektedir. 

Kırgız Cumhuriyeti İstikrarlı Kalkınma Stratejisi 
(2013 -2017) kapsamında, tarım, sanayi, enerji, 
ulaştırma ve iletişim, lojistik ve dağ madenciliği 
alanlarında yaklaşık 13 milyar dolarlık 77 proje-
nin yapılması öngörülmektedir. Söz konusu stra-
teji kapsamında, enerji sektöründe 5 yıl içerisin-
de 16 projeye 7,2 milyar dolar yatırım çekilmesi 
planlanmaktadır. Dağ madenciliği sektöründe 
ise 16 projenin gerçekleştirilmesi için 3,1 milyar 
dolar yabancı yatırımın çekilmesi öngörülmek-
tedir. En büyük altyapı projesi ise 2015 yılında 
başlanması planlanan 1,5 milyar dolar değerin-
deki Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu inşa-
atıdır. Tarım ve gıda sektöründe ise 141 milyon 
dolar değerinde 24 projenin gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. Kırgız Cumhuriyeti İstikrarlı 
Kalkınma Stratejisi kapsamında, farklı ülkelerle 
halihazırda toplam yaklaşık 5 milyar dolarlık ya-
tırım çekme anlaşması imzalanmış durumdadır.

Kırgız Hükümeti enerji sektörünün gelişimini, 
Ulusal Kalkınma Stratejisi’nin ana eksenlerin-
den birisi olarak belirlemiştir. Ülkede yeni enerji 
yatırımlarının ağırlıkla özel sektör tarafından 
yapılması ve bu arada Devlete ait tesislerin ise 
donör ülke ve uluslararası kurumların finansal 
destekleri ile geliştirilmesi planlanmaktadır. Uz-
manlar tarafından yapılan değerlendirmelerde, 
Kırgızistan’ın hidroelektrik kaynaklarının potan-
siyelinin % 7,7’sini ve alternatif enerji alanın-
da sahip olduğu kaynakların ise sadece % 1’ini 
kullanılabildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, 
Müşavirliğimizce, Türk firmalarına, önümüzdeki 
yıllarda, Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti ta-
rafından 2012 tarihinde onaylanan Orta Vadeli 
Enerji Sektörü Gelişim Stratejisi (2012-2017) 
kapsamında öngörülen büyük modernizasyon 
ve sıfırdan yapılacak enerji projelerinde daha 
aktif rol almaları tavsiye edilmektedir. 

Kırgızistan’ın perakende pazarı incelendiğinde; 
göreceli olarak düşük rekabetin hakim olduğu 
bir pazar olmasına rağmen, kar marjlarının, her 
ne kadar tedricen azalsa da, hala çekici seviye-
lerde bulunduğu görülmektedir. Milli gelirin son 
yıllarda sürekli artış göstermesi sonucu özellik-
le Başkent Bişkek’te orta sınıf hissedilir ölçüde 
büyümüştür. Bu çerçevede, kaliteli ancak pahalı 
olarak algılanan batı menşeli ürünlere ilgi sınırlı 
bir kesime hitap ediyorken, kaliteli ancak fiyatı 
uygun olarak algılanan Türk mallarına olan ta-
lebin ise yoğun olduğu gözlemlenmektedir. 
Ancak, Kırgızistan Türk mal ve hizmet ihracatı 
açısından sadece 6 milyona yaklaşan nüfusu ile 
hızla gelişen bir pazar olarak değil, Orta Asya 
bölgesinde merkezi konumu, bölge ülkelerine 
göre serbest piyasa koşullarına daha hızlı ayak 
uydurmuş olması, serbest bölgelerin varlığı, ül-
keyi tüm bölgeye yönelik pazara giriş ve yatırım 
stratejilerinde ayrıcalıklı bir konuma getirdiği 
değerlendirilmektedir.

http://www.cnnturk.com/guncel.konular/dunya.bankasi/560/index.html


İpek Yolu Medeniyetleri 16 İpek Yolu Medeniyetleri17

-	 Kırgız pazarına yeni ürünler hızla giriş yap-
maktadırlar. Halkın okuma yazma düzeyinin 
yüksek olması, gazete ve dergilerin aktif 
takip edilmesi yeni ürünlerin tanınmasını 
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca internet kullanı-
cılarının sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. 
Bu açıdan, firmalarımızın tanıtım faaliyetle-
rinde bu mecraları da etkin kullanmaları tav-
siye edilmektedir. Ayrıca, ülkenin Rusların 
yaşadığı kuzey bölgelerinde Rusça yayın ka-
nalları fazla takip edilirken, ülkenin güneyi 
Oş, Celal Abad ve Batken Bölgeleri’nde Kır-
gızca ve Özbekçe yayınlar, Talas Bölgesi’nde 
ise Kazakça yayın kanalları izlenmektedir.  
Bu nedenle yapılacak tanıtımlarda, bölge ve 
etnik unsurların da dikkate alınmasında fay-
da görülmektedir.

-	 Kırgızistan’da yıl boyunca çeşitli sektörlerde 
fuarlar düzenlenmekte olup, genelde fuar 
kaliteleri uluslararası standartlara göre dü-
şüktür. Ancak, Türk firmalarının bu fuarlara 
katılımlarında, yerinde temsil ve tanıtım fır-
satı yaratmaları açısından, büyük fayda gö-
rülmektedir. 

-	 Kırgızistan’da iş yapmak isteyen firmalarımı-
zın, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından, ihra-
cata yönelik sağlanan teşviklerden, özellikle 
de yurtdışı pazarlara markalaşarak açılmaya 
yönelik sağlanan “ yurtdışı birim açma” ve 
“pazarlama” desteklerinden etkin bir şekilde 
faydalanmalarında büyük önem olduğu dü-
şünülmektedir. 

-	 Son olarak, Kırgızistan ile iş yapmak isteyen 
firmalarımızın, T.C. Ekonomi Bakanlığı Biş-
kek Ticaret Müşavirliği’nin Kırgızistan pazarı 
ve iş yapma pratikleri konusunda bilgi ve 
tecrübelerinden azami ölçülerde faydalan-
maya önem vermeleri tavsiye edilmektedir.

Gıda sektöründe; başta şekerleme, bisküvi ol-
mak üzere gıda ürünlerine yönelik talebin art-
makta olduğu gözlemlenmektedir. Öte yan-
dan, ülke’nin canlı hayvan ihracatı yapmasına 
rağmen, kırmızı ette üretim açığı bulunması 
ve dünyada kırmızı ete olan talebin artması ile 
birlikte bu sektörde yatırım yapma olanağının 
olduğu görülmektedir. Ülkede beyaz et tüketim 
alışkanlığının düşük olmasına rağmen, kırmızı 
etin fiyatının her geçen gün artmasının Kırgız 
halkının tüketim tercihini değiştirmekte oldu-
ğu gözlemlenmektedir. Ülkede bulunan tavuk 
çiftlikleri tüketimi karşılayacak üretimi yapama-
maktadırlar. Süt ürünleri üretimi gelişmekte, an-
cak süt üretim tesislerinin ivedi olarak yeni tek-
nolojik yatırımlara ihtiyacı bulunmaktadır. 

İçecek üretimi sektöründe, uluslararası ve yerel 
ürünlerin, pazarda önemli bir rekabet içerisinde 
oldukları söylenebilinir. Genelde bu fabrikaların 
üretimi halkın içecek tüketim ihtiyacını karşıla-
maktadır. Yaz aylarında halkın tercihi, yerel gele-
neksel içecek ürünlerine (kımız, maksım) yönel-
mektedir. Maden suyu, alkolsüz içecekler arasın-
da en fazla tüketilen ürün olarak bilinmektedir. 

Öte yandan, Türk firmaları için, Kırgızistan’da 
hizmetler sektöründe de önemli yatırım ve tica-
ret imkanlarının bulunduğu düşünülmektedir. 
İnşaat sektörünün üretimi Kırgızistan Gayrisafi 
Yurtiçi Hasılasındaki payı yaklaşık %15,3’tür. Ha-
lihazırda sektörde 872 müteahhitlik, 205 proje-
keşif, 281 üretim şirketi bulunmaktadır. Sözko-
nusu firmalarda yaklaşık 50.000’in üstünde kişi 
çalışmaktadır.  2013 Yılının ilk yarısında yapılan 
inşaat toplam tutarı 2012 yılını ilk yarısına kı-
yasla %15 artarak 18.497,4 milyon som olmuş-
tur (385 milyon Dolar). 2013 yılının ilk yarısında 
417,8 bin m2’lik 4.116 daire kurulmuştur. 2012 
yılına kıyasla konut inşaatlarındaki artış % 35 
olup, bu gösterge ülkenin konut inşaat sektö-
ründe bir canlanma olduğunu göstermektedir. 
Konut inşaat sektöründeki en büyük payı (% 36) 
Bişkek şehri almaktadır. Gelecek dönemde, eko-

nominin olumlu olarak gelişmesi ve finansman 
temininde problemlerin azalması durumunda 
inşaat sektöründe hızlı artışın devam edeceği 
düşünülmektedir.      

Ayrıca, Kırgızistan, Orta Asya Bölgesi’nde önemli 
bir turizm merkezidir. Yaklaşık 5,9 milyon büyük-
lüğünde bir nüfusa sahip Ülkeye, 2013 yılında 
yaklaşık 3,9 milyon turist gelmiştir. Bu çerçe-
vede, Orta Asya Bölgesi’nde turizm ihtiyacının 
giderilmesi bakımından Bişkek Şehri ve Kırgızis-
tan’daki Issık Gölü Bölgesi’nin büyük potansiyel 
arz etmekte olduğu düşünülmektedir. 

6. Türk İş Adamları İçin Tavsiyeler

-	 Kırgızistan ekonomisi istatistiki verilere göre 
değerlendirildiğinde küçük bir ekonomi ve 
pazar olarak görülebilir. Ancak bu değerlen-
dirme, büyük potansiyel olduğu düşünülen 
bazı sektörler için yanıltıcı olabilir. Bu açıdan, 
Kırgızistan’da iş yapmak isteyen iş adamla-
rımızın ülkedeki imkanları yerinde görerek 
karar vermeleri tavsiye edilmektedir. Ayrıca, 
pazar analizi yapılırken, sadece ülkenin iç 
pazar olanakları değil, Çin ile Avrupa arasın-
da önemli geçiş koridoru konumu ile Rusya 
ve Kazakistan gibi büyük pazarlara yakınlığı-
nın da dikkate alınmasında fayda görülmek-
tedir. 

-	 Kırgızistan pazarına giriş stratejisi olarak en 
etkin yöntem, genelde Orta Asya coğrafya-
sının, özelde de Kırgızistan’ın ticari ve sosyal 
sistemini tanıyan bir yerel ortakla çalışılma-
sıdır. Ancak, şirketlerimize, genel iş modeli 
olarak, Kırgızistan’a gelerek bir şirket kurma-
ları ve Kırgız partnerleri ile bu şirket üzerin-
den yapacakları süreli iş sözleşmeleri yoluy-
la ortak iş yapmaları tavsiye edilmektedir.   

-	 Kırgızistan’da, yatırım ve iş ilişkilerinde ki-
şisel bağlantıların önemi büyüktür. Ayrıca, 
ülke yasal mevzuatı ile saha uygulamaları 

arasında zaman zaman farklılıklar olabil-
mektedir. Bu açıdan, yatırım ve iş ortaklıkları 
için ülkenin bizzat ziyaret edilmesi, kamu ve 
özel sektördeki yetkililerle doğrudan görü-
şülerek ilk elden bilgilerin alınmasında fay-
da görülmektedir. Bu noktada, Türkiye ve 
Kırgızistan arasında yıl boyunca düzenlenen 
sektörel veya genel ticaret heyetleri, alım 
heyetleri, iş forumları, iş adamı heyetleri gibi 
ziyaretler ile benzeri organizasyonlara fir-
malarımızın aktif katılımlarında büyük fayda 
görülmektedir.

-	 Kırgızistan ile iş yapmak isteyen firmaları-
mızın, Kırgız iş dünyasında yaygın olarak 
görülen kayıt dışı ve gayrı resmi yollara baş-
vurmamaları önemle tavsiye edilmektedir. 
Firmalarımızın kayıtlı ekonomi içinde kal-
maları halinde, Kırgızistan’da rahat ve karlı 
bir şekilde faaliyet gösterebilecekleri düşü-
nülmektedir.

-	 Kırgızistan pazarında ürünlerin markaları 
yerine menşeinin önemi olduğu görülmek-
tedir. Avrupa menşeli mallar, Rusya, Güney-
doğu Asya, Çin ve Kazakistan ürünlerine 
göre pahalıdır. Türk ürünlerinin iyi kalite/
uygun fiyat özelliği halk tarafından tercih 
edilmesine sebep olmaktadır. Bu açıdan, 
firmalarımızın, pazarlama faaliyetlerinde 
“Kaliteli Türkiye ürünü” imajını sorumluluk-
la ve öncelikle kullanmaları başarı şanslarını 
artıracaktır. 

-	 İkili ticaretimizin gelişmesinin önündeki 
en büyük engel ulaştırma maliyetlerinin 
yüksekliğidir. Bu bakımdan, iş adamlarımı-
zın, Kırgızistan ile iş yapma modellerini ta-
sarlarken, ticari ilişkilerde mesafeden kay-
naklanan dezavantajı yok edecek veya en 
azından azaltacak yolları dikkate almaları 
gerekmektedir. Bu noktada, taşımacılıkta 
demiryolu kullanımı ve/veya ürünlerin de-
monte getirilmesi gibi alternatifler yolların 
da incelenmesi tavsiye edilmektedir.  
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Birliğimiz Kafkasya Üniversiteler Birliği müş-
terekliğinde 11-18 Nisan 2012 tarihinde 
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, Kafkasya Dostluk 
Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı düzenlenmiş ve 
Gazi Kars Şehrengizimizin ana teması olan Ba-
kü-Tiflis Kars Demir ipek yolunun önemine vur-
gu yapılmıştır.

Astana Kurultayı Sonuç Bildirgelerinde alınan 
karar doğrultusunda her iki yılda bir ayrı Türk 
Cumhuriyetinin önemli şehirlerinde icra edi-
lecek kurultayların beşincisi için Trabzon şehri 
seçilmiş ve 15 – 18 Ekim 2012 tarihinde yine ala-
nının en yoğun katılımlı kurultayını gerçekleştir-
me başarısını elde etmiş bulunmaktayız.  

Yürütme kurulu başkanlığını Birliğimizin yaptı-
ğı Trabzon Kurultayı T.C. Cumhurbaşkanlığı hi-
mayelerinde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
TÜRKSOY Genel Sekreterliği, İpekyolu Üniversi-
teler Birliği, Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyük-
şehir Belediyesi başkanlığının müşterek organi-
zasyonları ile yapılmıştır.

Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultaylarını üst-
lenen uluslararası sivil toplum teşkilatı olmayı 
başarmıştır. 

24 – 28 Mayıs 2010 tarihlerinde Kazakistan 
Cumhuriyeti’nin başkenti Astana’da Cumhur-
başkanımız Sayın Abdullah Gül ve Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in 
yüksek huzurlarında ve o güne kadar alanının 
en büyük toplantısı olarak gerçekleştirilen IV. 
Kurultayımızda bizatihi aldığımız yüksek tali-
matlarla Birliğimize Türk Dünyasını temsil etme 
yetkisi verilmiştir. Bu büyük onurla Türk Dünya-
sı Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin kuru-
luşunu tamamlayarak bu gün gelinen noktayla 
otuz altı ülkede temsilciliklerimizi üstlenecek ve 
mesleğinde temayüz etmiş değerli meslektaş-
larımızla birlikte hızla oluşumlarımızı tekâmül 
ettirmeye devam etmekteyiz. Ülke temsilcilik-
leri diyaloglarını geliştirmek üzere yirminin üze-
rinde ülke ziyaret edilmiş olup teşkilatlandırma 
çabalarımız devam etmektedir.

Birliğimiz Tüm Mühendisler Birliği adı ile 15 Ekim 
2002 tarihinde Ankara’da faaliyetlerine başlamış-
tır. Kısa zamanda milliyetçi muhafazakâr mefku-
re ile mühendislik mesleğine sağladığı hizmetler 
dikkate alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile Türki-
ye kelimesini kullanmaya hak kazanarak, Türkiye 
Mühendisler Birliği haline dönüşmüştür.

Meslekte Birlik olma temel anlayışını gittikçe 
genişletmiş ve bünyesine mimarlar Birliğini de 
dahil ederek, bu defa müteakip Olağan Genel 
Kuruldan aldığı yetki ile Türkiye Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği unvanını almıştır.

Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da icra et-
tiği mesleki hizmetlerle özellikle Türk Dünyası 
ve Akraba Toplulukları Coğrafyasındaki meslek 
camiasınca topladığı takdirlerle, bu defa da Türk 

Dr. İlyas DEMİRCİ
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği

Genel Sekreteri

Hep Birlikte Başardık

TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
Ş E H İ R C İ L İ K
K U R U L T A Y I
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Mühendislik, mimarlık ve şehirciliğin birlikte de-
ğerlendirildiği bütün alanlarda kültürün sanatın 
sporun ve müziğin edebiyatın da beraber düşü-
nülmesi gerektiğine inanan birliğimiz; yine ta-
rihte bir ilke daha imza atmış ve Türk Kurultayla-
rında bir önceki ve bir sonraki ev sahibi ülkelerin 
futbol takımlarıyla özel müsabakalar gerçekleş-
tirmiştir.Trabzon Kurultayında sadece mühen-
dislik camiası değil, bütün Trabzon Halkının katı-
lımı ile Türk Dünyasından gelen ülkelerinin milli 
sanatçılarıyla müzik şöleninde konserler vermiş, 
Geleneksel Türk Töresi olan Ergenekon’dan çı-
kışımızı timsalleştiren Demir Dövme törenini 
gerçekleştirmiştir. Her yönüyle büyük beğeni 
kazanan Trabzon Kurultayının Sonuç Bildirgesi 
30 Kasım 2012 tarihinde Uluslar arası Türk Kültü-
rü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Merkezinde düzen-
lenen törenle basın toplantısı eşliğinde dünya 
kamuoyuna duyurulmuştur.
 
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği 
Yönetim Kurulu, Türk Dünyası Mühendislik, Mi-
marlık ve Şehircilik Kurultayı Yürütme ve Bilim 
Kurullarının müşterek kararları ile toplantı son-
rasında yapılan değerlendirmeler ışığında hazır-
lanan  Kurultay Sonuç Bildirgesi şöyledir: 

1- 2010 Kurultayı Astana Sonuç Bildirgesi hük-
münce, Türk Dünyası Mühendisler ve Mi-
marlar Birliği’nden Türk Dünyası ve Akraba 
Toplulukları arasında müşterek mühendis-
lik, mimarlık ve şehircilik değerlerlerinin bir 

standart haline getirilmesi istenmiştir. Bu 
standartların oluşturulması istikametinde 
Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları’ndan şe-
hircilik otoriteleri ve mühendislik ve mimarlık 
mesleğinde temayüz etmiş bilim insanları ile 
müşterek çalışmaların başlatılarak müteakip 
kurultaya kadar sonuçlandırılması çalışma-
ları devam etmektedir. Bu hedef doğrultu-
sunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın 
Erdoğan Bayraktar Beyin başkanlığında ve 
kurultaya katılan katılımcı ülkelerin şehircilik 
bakanları ve şehircilik otoriteleri ile gerçek-
leştirilen Konsey toplantısında Türk Dünyası 
ve Akraba Toplulukları arasında Kimlikli ve 
Kişilikli Şehircilik standartlarının oluşturula-
rak 2014 Kurultayına hazır hale getirilmesi ve 
2012 Kurultayında olduğu gibi her kurultay-
larla birlikte iki yılda bir Türk Dünyası ve Akra-
ba Toplulukları Çevre ve Şehircilik Bakanları 
Konsey toplantıları yapılması tavsiye kararı 
alınmıştır.

2- 21. yüzyıla girerken özellikle Türk Dünyası 
şehirciliği alanında yapılan planlama ça-
lışmalarında köklü değişikliklerin zorunlu 
hale geldiği günümüzde kentsel dönüşüm 
çalışmaları, yaşam ve mekân kalitesi yüksek, 
afetlere dirençli, iklime ve çevreye duyarlı, 
iyi hizmet sunan, toplumun tüm kesimleri-
nin ihtiyaçlarına cevap veren, sürdürülebilir, 
planlı ve çağdaş kentlere ulaşmak kurultayın 
en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. 

Türk Kültürüne saygılı, kimlikli ve kişilikli şe-
hirlerle çevreye ve mekâna ilişkin politikalar 
oluşturma, yeni mevzuat düzenlemeleri yap-
ma ve uygulamaların yürütülmesini temin 
etmek üzere düzenleyici, denetleyici, yönlen-
dirici ve teşvik edici çalışmalar başlatılmalı-
dır. Bu hedefi yerine getirmek ve kentlerimizi 
çevre dostu, yaşanabilir Kimlikli ve Kişilikli Şe-
hirlere dönüştürmek üzere Türk Dünyası şe-
hircilik karakterlerine ve mimarlık çizgilerine 
uygun kentsel dönüşüm uygulamaları başla-
tılmalıdır.

3- Kurultay Yürütme Kurulu’nun almış olduğu 
prensip kararı gereği kurultayın yapıldığı bir 
önceki ülke ve kurultayın yapıldığı ülkeler 
arasında var olan dostluk, kardeşlik ve işbir-
liğinin geliştirilmesi amacı ile spor müsaba-
kaları ve kardeş şehir anlaşmalarının gelenek 
haline getirilmesi tavsiye kararı alınmıştır. 
Bu hüküm gereğince Türkiye’den Trabzons-
por ile Kazakistan’ın Okatar futbol kulüpleri 
arasında oynanan dostluk ve kardeşlik özel 
maçı yapılmıştır. Yine ilgili madde gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Trabzon ili Vakfıkebir il-
çesi ile Kazakistan Cumhuriyeti Karaganda ili 
Osakarof ilçesi arasında kardeş şehir anlaş-
maları ilan edilmiştir. Ayrıca Kurultay Yürüt-
me Kurulu olarak Türklerin bilinen ilk alfabesi 
olan Orhun Alfabesi ile Göktürkler tarafından 
yazılmış Orhun Yazıtlarından Bilge Kağan Ya-
zıtı birebir örneği yaptırılarak Trabzon şehri-
ne hediye edilmiştir.

4- Kurultayın icra edildiği şehir olan Trabzon’un 
Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, 
Kanuni’nin doğduğu şehzadeler şehri olma-
sının yanında, Yavuz Sultan Selim’in annesi 
Dulkadiroğlu kızı olan Gülbahar Hatun’un 
Osmanlı Vakıflarının en büyükleri arasında 
büyük Vakıf olarak bilinen Vakfıkebir ilçesinin 
bu yönü ile gelecek nesillere tanıtılması ama-
cı ile şehrin girişine Vakfıkebir vakıf senedi ile 
birlikte bir anıt ve anıt parkın yapılması isti-
kametinde tavsiye kararı verilmiştir.

5-  Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Bir-
liği teşkilatının Türk Dünyası ve Akraba Top-
luluklarında Genel Sekreterlik statüsünde 
resmi teşkilat haline dönüştürülmesi ve bu 
teşkilatlandırma çalışmalarına hız verilerek 
Türk Dünyası Şehircilik standartlarının oluş-
turulması istikametinde ortak çalışmaları-
nın yapılmasına ve ilgili ülkelerden resmi 
temasların başlatılması kararlaştırılmıştır. 
Ayrıca bu çalışmaların bilimsel ortamda 
desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağ-
lanması amacıyla ihtiyaç duyulan ortak al-
fabenin oluşturulmasına, Türk Dünyası ve 
Akraba Toplulukları arasında mühendislik, 
mimarlık ve şehircilik alanında Türkiye Türk-
çesi ile eğitim veren Türk Dünyası Mühendis-
lik, Mimarlık ve Şehircilik Üniversitesi’nin ku-
rulmasına karar verilmiştir. 

6- Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarında var 
olan ve özellikle işgal altında bulunan Türk 
toprakları başta olmak üzere çeşitli nedenler-
den dolayı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 
olan Mimarlık ve Şehircilik değerlerimizin 
damga niteliğindeki kültür varlıklarımızın 
bilimsel bir proje ile bölgedeki tarihi eserlerin 
envanterlerinin çıkartılıp restorasyonlarının 
ve konservasyonlarının yapılması; kaybolma 
riski taşıyan arkeolojik ve etnografik malze-
melerin toplanarak kapsamlı bölge müzele-
rinin oluşturulması kararı alınmıştır. Binlerce 
eser UNESCO Dünya İnsanlık Mirası Listesin-
de yer alması gerekirken ilgisizlik nedeni ile 
Dünya İnsanlık Mirası Listesine girememiştir. 
Bu eserlerin hak ettiği değeri alması ve Dünya 
İnsanlığına tanıtılması için gerekli girişimle-
rin başlatılması kararı alınmıştır.

7- Daha önceki Kurultaylarda alınan kararlarla 
Türk Dünyası’nın Ortak Atası Oğuz Kağan’ın 
bilinirliğinin arttırılması için Oğuz Kağan 
Anıt ve Kültür Merkezi Projesi yapılmıştır. Bu 
istikamette hazırlanan proje bünyesinde; 
Anıt Heykel, Tarih ve Kültür Müzesi, Sergi Sa-
lonları, Sivil Toplum Kuruluşları’nın Ülke Tem-
silcilikleri, Misafirhaneler, Konferans Salonla-
rı ve bunlar gibi mekânlarla kendi kimliğimizi 
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marlık Akademisi müşterekliğinde Avrasya Ül-
keleri İnşaat ve Mimarlık Üniversitelerinin Proje 
festivalleri,  Astana Kurultayında Cumhurbaş-
kanımız Sayın Abdullah Gül’ün talimatlarıyla 
Mimar Sinan Uluslar arası Proje Olimpiyatlarına 
dönüşmüştür. 

2200 proje ile başlayan Proje Olimpiyatlarını 
sırasıyla çeyrek finalini İstanbul’da, yarıfinalini 
Almatı’da, finallerini de Trabzon Kurultayı ile bir-
likte Trabzon’da sonuçlandırılması başarısını da 
elde etmiştir. Kazgasa Proje festivallerinin üçün-
cüsü ise 29-30 Kasım 2013 tarihleri arsında bu 
kez Birliğimizin ev sahipliğinde İstanbul’da ta-
mamlanmış 2014 festivali için İtalya’nın Floransa 
şehrinde Eylül ayı ilk haftasında yapılması karara 
bağlanmıştır.

Her vakti dolu dolu geçen bunca faaliyetleri-
miz arasında yine her altı ayda bir Kaşgar’dan 
Endülüs’e Türk İslam Şehirleri Şehir Şehrengizle-
ri toplantılarını başlatmış ve ilkini Bursa’da ikin-
cisini Kars ilimizde Gazi Kars Şehrengizi, üçüncü-
sü ise Cumhuriyetimizin Doksanıncı Kuruluş Yılı 
münasebetiyle Yükselen Cumhuriyet özel tema-
sında 25-27 Ekim tarihlerinde Eskişehir ilimizde, 
28-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul ilimizde 
olmak üzere Sakarya Şehrengizi adı ile iki büyük 
organizasyon daha gerçekleştirmiş bulunmak-
tayız.

Trabzon Kurultayı Sonuç Bildirgesinde yer aldı-
ğı üzere 2014 Yılı Kurultayı Kırgızistan Cumhur-
başkanı Sayın Almazbek ATAMBAYEV’in yüksek 
huzurlarında 19-24 Mayıs tarihleri arasında 
Kırgızistan’nın Başkenti Bişkek’te Bişkek Büyük-
şehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacaktır. 
Başarı çıtasını her Kurultayda bir kademe daha 
yükselten organizasyonumuz bu defa daha 
büyük bir heyecanla çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Kurultayın başarısına yönelik talimatlarını 
almak üzere yürütme kurulundan müteşekkil 
bir heyet ile Kırgızistan Cumhurbaşakını Sa-
yın Atambayev’i makamlarında ziyaret edilmiş 
ve akabinde kurultay hazırlık toplantılarına ve 
çalışmalarına başlanılmıştır. Her kurultayda ol-
duğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
ve özellikle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
desteklerini bir kuvvet olarak arkasına alan Birli-
ğimiz, kayıtsız şartsız başarıya odaklanmıştır.

Her adımını milli hedefler istikametinde atan 
ve birlik bütünlük dahilinde Türk Dünyasının is-
tikbalini düşünen Kurultayın amaçları 14 Şubat 
2014 tarihinde Bişkek şehrinde düzenlenen ve 
tam metni aşağıda verilen basın toplantısı ile 
dünya kamuoyuna duyurulmuştur.

9- Kurultaylarla birlikte bir ilki olarak ger-
çekleştirilen Mimar Sinan Uluslararası 
Proje Olimpiyatlarının daha kapsamlı bir 
şekilde genişletilerek 4 yılda bir yapılma-
sına ve bu yönde gerekli duyuruların şim-
diden yapılarak olimpiyat projeleri çeyrek 
final değerlendirilmelerinin 2015 yılı ilk 
yarısında, yarı final değerlendirmelerinin 
2015 yılı ikinci yarısında ve final değer-
lendirmelerinin ise 2016 yılında kurultay 
ile birlikte sonuçlandırılmasına karar 
verilmiştir. 2014 Kurultayın Kırgızistan 
Cumhuriyeti’nin başkenti Bişkek şehrinde 
yapılmasına karar verilmiştir.

Faaliyetlerimizin bütününde Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliği 
uluslararası koordinasyon sağlayarak başarıları-
mızda büyük pay sahibi olmuşlardır. TÜRKSOY 
Genel Sekreterliği, bu doğrultudaki çalışmala-
rımızın mesafe kazanabilmesi için büyük alice-
naplık göstererek dönemin Birlik yönetim kuru-
lu başkanına koordinatör unvanı vermişlerdir. 

Birliğimiz 2009 yılında TÜRKSOY ve Kazakistan 
ülke temsilciliğimizi yapan Almatı İnşaat ve Mi-

ve damgalarımızı taşıyan bu projenin, Türk 
Cumhuriyetleri’nin başkentlerinde yapılması 
önerilmiştir. Ayrıca yapılacak olan bu Kültür 
Merkezi bünyesinde Türk Dünyası ve Akraba 
Toplulukları’nda Dilde Fikirde İşde Birlik or-
tak paydasında faaliyet gösteren Sivil Top-
lum Kuruluşları ile müştereken kullanılması 
tavsiye kararı alınmıştır.

8- Her Kurultayda Türk-İslam Dünyası’nın ma-
nevi mimarlarının oturum isimlerinde atıfta 
bulunulduğu gibi Kurultayın yapıldığı şehrin 
veya bölgenin manevi mimarlarının yeniden 
hatırlanmalarına ve gelecek nesillere tanıtıl-
malarına vesile olması için isimlerinin şehrin 
önemli cadde, sokak, park ve kültür yapıla-
rına verilmesi tavsiye edilmiştir. Trabzon’un 
manevi fatihi Ahi Evran Dede lakabı ile bi-
linen Hz. Ebul Hasan Hakayiki başta olmak 
üzere Saçaklızade Kardeşler, Yahya Efendi 
gibi manevi şahsiyetlerin isimlerinin yaşatıl-
ması da bu kapsamda ele alınmalıdır. Ayrıca 
köklü geçmişimizden güçlü geleceğimize ışık 
tutacak bu nevi Ata miraslarımızın müteakip 
kurultaylarda yayın, anıt ve kitabe olarak 
simgeleştirilmesi kararı alınmıştır.
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mühendislik mimarlık ve şehircilik alanında Türk 
Dünyası standartlarını oluşturarak Kimlikli ve 
Kişilikli Mimarimiz ile yeni şehirler kurmak; 
Türk âleminin manevi zenginliği, ortak değerle-
rini, dilini, edebiyatını, tarihi mirasını ve kültürel 
varlıklarını yansıtan yeni eserler projelendirecek 
yeni Mimar Sinan’larımızı yetiştirmek; yaşadığı-
mız dünyada meydana gelen değişimleri yakın-
dan izlemek değerlendirmek ve onlardan sonuç 
çıkararak insanlığın geleceğine yön vermek; 
Türk Soylu halkları birbirine sahip çıkmaya, pay-
laşarak zenginleşmeye çağıran “Dilde Fikirde 
İşte Birlik” anlayışını hâkim kılmak ve hülasası 
Yüce Türk Milletini layık olduğu muasır medeni-
yetler seviyesinin üzerine yeniden çıkarmaktır.
Kurultayımızı yüksek himayelerine alan Kırgız 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Almaz-
bek ATAMBAYEV başta olmak üzere; Kurultayın 
organizasyonuna ve icrasına katkı sağlayan her 
kurum ve kuruluşa şükranlarımızı arz eder bu 
vesile ile siz değerli basınımız aracılığı ile Türk 
Dünyasına olan sevdamızı haykırmak isteriz.

Astana Kurultayının ardından yayın haya-
tına giren ve yüksek beğeni ile takip edilen 
İpekyolu Medeniyetleri adlı bültenimizin 
dokuzuncu sayısında da görüleceği üze-
re birbirine inanmış değerli çalışma ar-
kadaşlarımızla birlikte ekip olarak daha 
sıralamakta yer veremediğimiz diğer faa-
liyetlerimizle birlikte kısa zamanın büyük 
bereketi olarak değerlendirdiğimiz bu 
gayret ve çalışmaların bir özetini sevenle-
rimizle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

rın oluşturulması yönünde Türk Dünyasındaki 
Şehircilik Bakanları veya otoriteleri ile KONSEY 
toplantısını düzenleyecek olmasıdır. Diğer yan-
da; Türk Dünyasında kardeş şehirler oluşturma-
yı ve her yıl ayrı bir şehre Türk Dünyası Kültür 
Başkenti seçilmesine teklifler götürülen Kurul-
tay, 2015 yılındaki Türk Dünyası Kültür Başkenti 
için Bişkek Şehrini aday gösterecektir. Kurultay 
Yürütme Kurulumuz organizasyonumuza ev sa-
hipliği yapacak Bişkek Şehrinin Kırgız Cumhuri-
yetinin bağımsızlığının 50. Yılına yakışacak baş-
kentini planlamak üzere 2040 yılı projeksiyonu 
için uluslararası bir yarışma ile gelişme planı fikir 
projelerini hediye edecektir. Bu fikir projelerin-
den uygun görülenlerin Belediye tarafından uy-
gulanması sonucunda Bişkek Kimlikli ve kişilikli 
marka değeri ile Türk Dünyasının parlayan bir 
yıldızı olacaktır.

Kurultay faaliyetleri arasında: 

• 40 koyunun kurban edilmesi

• Kırgız şehitliği ve Atabeyt ziyareti

• Ala-Too Meydanında Mehter Marşı ve
 Seğmenler Gösterisi

• Akukula Hipodromunda Kök Börü Şenlikleri

• Atatürk Parkı Açılış Merasimi

• Mehteran Konseri Eşliğinde 
 Geleneksel Demir Dövme Töreni

• Türk Dünyası Yerel Yönetimler ve 

 Şehircilik Sergisi

• Türk Dünyası Kültür - Sanat Sergileri

• TÜRKSOY 2014 Toktogul Satılganov Yılı 
 özel konseri

• Issık Göl tekne turları

• Türk Dünyası şairleri ve ozanları ile şehirci-
lik şiirleri gibi sosyal faaliyetler icra edile-
cektir.

Kurultayın en ileri hedefi; Türk Milleti olarak biz-
leri köklü geçmişimizden güçlü geleceğimize 
ebedi bağlarla bağlayacak köprüleri yeniden 
inşa etmek, Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam 
Şehirlerimizin sokaklarında, kaşanelerinde, sa-
raylarında mührü sökülmez bir hazine olarak 
yaşatacağımız Türk Damgalarını ebedileştirmek; 

Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultayla-
rının 6.sı bu yıl 19–24 Mayıs tarihlerinde Kırgız 
Cumhuriyeti’nin Başkenti Bişkek’te yapılacaktır. 
Başta Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Almazbek ATAMBAYEV’in himayeleri olmak üze-
re Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanlarının 
katılımlarının da beklendiği Kurultay, Bişkek Be-
lediyesi Başkanlığının ev sahipliğinde ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin ve Türkiye Cumhu-
riyeti Bişkek Büyükelçiliğinin desteklerinde ve 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Yazar-
lar ve Sanatçılar Vakfının ana organizasyonların-
da gerçekleştirilecektir. Türk Üniversiteler Birliği 
Bilim Kurulu Başkanlığında, Avrasya İpekyolu 
Üniversiteler Birliği ve Kafkasya Üniversiteler 
Birliğinden çok sayıda akademisyenlerin, Türk 
Dünyası ve Akraba Topluluklarından mesleğin-
de temayüz etmiş usta mühendis ve mimarların 
yanında, yine çok sayıda kültür sanat insanlarını 
buluşturacak kurultay alanının en büyük organi-
zasyonu durumundadır.

Kıta aşan projeler ana teması ile icra edilecek 
Kurultayın en önemli yanı Türk Dünyasında 
Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik alanında 
müşterekliğin sağlanması amacıyla standartla-

Değerli Basınımıza;

BİŞKEK’TE TÜRK BAYRAMI

Türk Dünyasının Ünlü Mühendisleri, 
Mimarları ve Şehircileri Bişkek’te bulu-
şacak.

19-24 Mayıs 2014 tarihler arasında Biş-
kek Şehrimiz Türk Dünyası Mühendis-
lik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayına 
ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşanımız Sayın Atambayev’in 
yüksek himayelerinde gerçekleştirile-
cek olan Kurultay’ın ana hedefi “dilde, 
fikirde, işte birlik” anlayışı olacaktır.

Uluslararası Bir Sivil Toplum Kuruluşu olan Türk 
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin ana 
organizasyonunda her iki yılda bir Türk Dün-
yası başkentlerinde veya önemli kentlerinde 
düzenli olarak yapılmakta olan Türk Dünyası 

Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar  Birliği’nin En İleri Hedefi; 

Yüce Milletimizi Layık Olduğu 
Muasır Medeniyetler Seviyesinin 

Üzerine Yeniden Çıkarılması Yolunda 
Azim ve Kararlılıkla 

Üstün Gayret Göstermektir.
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09 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE;
TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDA,

TÜRKSOY, TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ VE TÜRKSAV YÖNETİCİLERİNDEN OLUŞAN HEYETİMİZ
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SAYIN, ALMAZBERK ATANBAYEV

TARAFINDAN YÜKSEK MAKAMLARINDA KABUL EDİLEREK 
19-25 MAYIS 2014 TARİHLERİNDE YAPILACAK TÜRK DÜNYASI ŞEHİRCİLİK KURULTAYINA

SAYIN CUMHURBAŞKANININ YÜKSEK HİMAYELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ
HABERİ, TÜRK DÜNYASINDA BÜYÜK MEMNUNİYET UYANDIRMIŞTIR.

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK KURULTAYI
19-25 MAYIS 2014 TARİHLERİNDE KIRGIZİSTAN’IN BAŞKENTİ BİŞKEK’TE 

36 ÜLKE TEMSİLCİKLERİNDEN GELECEK MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİRCİ,
EDEBİYATÇI VE KÜLTÜR SANAT İNSANLARININ KATILIMLARIYLA TOPLANACAKTIR.

Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirlerin,
Bak Seni Selamlıyor Bugün Şehrengizlerin.

Amerika Avrupa, Duysun Dünya Sesini,
Bütün Türkler Kardeştir. Tek Millet, Birçok Devlet!

Şimdi Daha Güçlüsün. YÜKSELEN CUMHURİYET

2014 Türk Dünyası Kurultayı Kırgızistan’da ! Bişkek, Şehircilik Kurultayına Ev Sahipliği Yapıyor
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Yeni TBMM Başkanlık Konutu – KİMLİK – vurgu-
suyla karşımıza çıkıyor. Binadaki en çarpıcı özel-
lik TÜRK MİMARİSİ.

Geniş saçaklar, cumbalar, cephelerdeki süsle-
meler ilk bakışta bu binanın Türkiye’de oldu-
ğunu söylüyor bize. Postmodern yapılarda bile 
ülkeler ve kültürler arasındaki farkı anlayabilirsi-
niz aslında. Dubai’deki bir gökdelen çoğunlukla 
niceliği anlatırken; eğer varsa Almanya’daki gök-
delen niteliği anlatır mesela. İşte yeni başkanlık 
konutu diyor ki: Bu bina Türkiye’de.

Ülkelerin geçmişlerine ve kültürlerine olan ilgi-
leri onların soyluluğunun bir göstergesidir. As-
lında insanlarda da böyledir bu. Soyu sopu belli 
olan, yedi atasını bilenler bu sorumlulukla yaşar-
lar hayatı.

Başkanlık konutu proje raporu şu sözlerle baş-
lıyor:

TBMM Başkanlık Konutu, kullanılan tezyinatlar 
ile de soyluluğa vurgu yapıyor.

Özellikle giriş holündeki iki çini pano bakışı tam 
manası ile anlatıyor aslında.

Matrakçı Nasuh, 

Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn minyatürü. 

Son günlerde popüler bir dizide Matrakçı de-
yince sanki matrak işlerle uğraşarak Kanuni’nin 
gözdesi olmuş biri gibi tanıtılıyor. Gerçeğin böy-
le olmadığını bu panodan anlıyoruz. Matrakçı 
Nasuh önemli bir minyatür sanatçısı. Irak sefe-
rine katılmış ve minyatürler yapmış sefer esnsın-
da. Sanki çağının savaş muhabiri. Fotoğraf maki-
nesi de fırçaları ve kalemleri.

“Gelenek ve modernlik” karşıtlığına kilitlenmiş 
kutuplaşmalar siyasal ve kültürel gündemleri 
işgal ederken, mimari üslup, kimlik tartışmaları 
son 50-60 yıldır bu kutuplaşmanın dışında kaldı.

Ülkenin büyüdüğü, köylerin boşalıp şehirle-
rin dolduğu bu son yarım yüzyılda bir yandan 
ekonomik büyüme ve gelişmenin yaşanırken, 
bir yandan da  dünyanın en kötü şehirlerini inşa 
ettik; Hiçbir özelliği olmayan, sıradanlığın lider-
liğinde birbirine benzeyen yapılar, caddeler, şe-
hirler.

Artık bu dönemin sonlarına gelmiş olmalıyız ki, 
mimarlık ile kimlik kelimelerinin az da olsa yan 
yana getirildiğine şahit oluyoruz.

Erkan İNCE
Mimar

AİDİYETİN ÖNEMİ
YENİDEN ANLAŞILIYOR

TBMM Başkanlık Konutu, Kimlikli ve Kişilikli 
Türk Mimarisi Vurgusuyla Bir Örnek Eser 
Olarak İnşaa Ediliyor. TDMMB Mühendislik 
Komisyonu Başkanımız ve TBMM Genel 
Sekreter Yardımcısı Sayın, Haydar ÇİFTÇİ 
Bey’in Özel İlgi Gösterdiği Bu Anlamlı Proje, 
Başkentin Merkezinde Meclis Bahçesinde 
Ahşabı Taşla Birleştirerek Ölümsüzleştiren 
İftihar Vesilesi Bir Eserimiz Olarak Gele-
neksel  Türk Damgalarına Tarihle Birlikte 
Tanıklık Edecektir.

TBMM nin duvarında 

“Hakimiyet  Milletindir” anlamın-
da “Egemenlik Ulusundur” Yazar. 
Millet yahut ulus da Türk milletidir. 
Bu nedenle, TBMM Başkanlık Konu-
tu projesinin teması 
“Türk Mimaris i  ”dir. 

Cephelerde ve ana mahallerde kul-
lanılan tezyinatlar, geniş saçaklar, 
cumbalar bu temayı oluşturan ana 
unsurlardır.

Geçmişten geleceğe haber veren ça-
ğın tanığı bir bina hedeflenmiştir.
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‘Dörtnala gelip uzak asya’dan, akdenize bir kıs-
rak başı gibi uzanan bu memleket bizim.’

TBMM Başkanlık Konutu birçok geleneksel sa-
natlarımız ile tezyin edilmiş.

Cephelerde pseudo kufi desenler, çini panolar; 
tavanlarda ve duvarlarda kalem işi süslemeler, 
özgün desenli kapılar ve bunun gibi birçok de-
tay.

Bütün bunları anlatırken, şu serzenişi de dillen-
dirdiler ilgililer:

‘Bu özgün yapı, sıradanlığı ve vasatlığı dikte 
eden ihale kanunu kapsamında açık iheleye çıkı-
larak inşa ediliyor. Bundan dolayı ortaya çıkabi-
lecek eksikliklerden ve kusurlardan endişeliyiz.‘

TBMM Başkanlık Konutu’nun zemin katı beto-
narme, üst katı ise ahşap. Osmanlı saraylarından 
ilham alınmış. Saraylarımızın devlet katları gör-
kemli, harem daireleri ise basit ve işlevsel olarak 
inşa edilmiştir. Burada da aynı anlayışla, Zemin 
kat görkemli ve tezyinatlı iken, yaşama alanı 
olarak tasarlanan birinci kat Türk Evi prensipleri 
dahilinde ahşap ve işlevsel olarak tasarlanmış.

İkinci çarpıcı çini pano ise, 

Kaşgarlı Mahmud

Divânu Lügati’t-Türk kitabının içindeki dün-
ya haritası

Bu haritaya bakınca insan Nazım Hikmet’in bin 
yıllık macerayı bir çırpıda anlatan şu dizelerini 
hatırlamadan edemiyor:

Başkanlık konutundaki 
tezyinatlardan örnekler

Proje raporunda binanın teknik özllikleri 
şöyle anlatılıyor :

TBMM Başkanlık konutu, 
• zemin kat
•  üst kat 
• 1. bodrum
• 2. bodrum

Olmak üzere 4 kattan oluşmaktadır. Bod-
rum kat arazinin meylinden dolayı bahçe 
tarafında zemin kotundadır. Her bir kat 
takriben 700 m2 dir.

Zemin Kat

Zemin kat temsil alanı olarak planlanmış-
tır.
• Ana salon 110 m2

• Yemek salonu 130 m2

• Sofa
• Kabul holü 150 m2

• Servisler
• Lavabolar

Giriş holünden dairesel çift merdiven ile 
üst kata ulaşılmaktadır.Ana salon ve ye-
mek salonunda kat yüksekliği 450 cm 
dir. Giriş holü ise iki kat yüksekliğindedir.
Yemek salonundan bahçeye çıkış mevcut-
tur.

Birinci Kat

Birinci katta özel alanlar yer almaktadır. 
Başkan çalışma odası, salon, 5 adet yatak 
odası  ve iki adet veranda. 

Dekorasyon ve Tezyinatlar

Zemin katta 250 cm yükseklikte ahşap 
bir korniş ile mekan düşeyde ayrılmıştır. 
Korniş altında duvarlar değişebilir kumaş 
kaplamalar ve boyalar ile sonlandırılmış-
tır. Kornişin üstünde ise ana salonlarda 
kalemişi süslemeler  yapılacaktır.Duvarlar 
içine gömülmüş dolaplar ve ışıklı pano 
nişleri kalıcı unsurlardır.

Zemin , İznik çinisi bordürler , mermer 
kaplamalar ve halı ile zenginleştirilmiştir.

Birinci katta zemin katta olduğu gibi kor-
niş ile mekan düşeyde ayrılmıştır. Tavan-
larda ahşap oyma desenler kullanılmıştır.

Korniş altında ise duvar kağıdı kaplama 
yapılacaktır.

Üst kat zemini ahşap parkedir.

Konstrüksiyon ve genel özellikler

Yapının bodrum katları ve zemin kat be-
tonarme konstrüksiyon ile inşa edilecek-
tir. Betonarme kısım 8 cm küfeki taşı ile 
kaplıdır.

Üst kat ise ahşap konstrüksiyonla inşa edi-
lecektir.

Geleneksel mimarimizde yaygın olarak  
resmi yapılar  taş ile inşa edilirken sivil 
mimari örneklerimizin çok büyük bir ço-
ğunluğu  ahşaptır. Türk mimarisinin sahip 
olduğu ahşap geleneği , bölgelere gore 
gösterdiği farklılıklar, yerel malzemeler ile 
entegre edilme çeşitliliği ( Taş ve ahşap, 
kerpiç ve ahşap, tuğla ve ahşap , bağda-
di system v.b..) Dünya’nın en önde gelen 
kültür birikimlerinden biridir. 
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17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı “Çevre Ve 
Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun 
Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli bir idare olan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 
kapatılmış, Bakanlık Hizmet Birimi olarak Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Doğal ve kültürel kaynak değerleri yönün-
den eşsiz bir zenginliğe sahip olan ülkemiz-

de, doğa koruma amaçlı yürütülen farklı yasal 
statülerden birisi de ‘Doğal Sit Alanları’dır. “Do-
ğal Sit Alanı” jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve 
tarihi devirlere ait olup; yer üstünde, yeraltında 
veya su altında yer alan, ender bulunmaları veya 
özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması 
gerekli alanlardır. Ülkemizde doğal sit alanları, 
tabiat varlıkları, tabiat anıtları, özel çevre ko-
ruma bölgeleri gibi korunan alanların belirlen-
mesi, planlaması, örgütlenmesi ve denetim gibi 
temel işlevlerin yerine getirilmesinde sorunlar 
yaşanmaktadır. Korunan alanlardaki sorunların 
giderilebilmesi için etkin yönetim sisteminin 
oluşturulması son derece önemlidir. 

Osman İYİMAYA
TDMMB Genel Muhasip

ŞEHİRCİLİKTE DOĞAL SİT ALANLARI

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLLERE GÖRE DOĞALSİT ALANLARININ DAĞILIMI

(Kültür Varlıkları ve Müzeleri Genel Müdürlüğü’nden Alınan Verilere Göre)

Şekil 1: Türkiye’deki Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan Doğal Sit Alanları ve Dağılımları
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Kurulduğu tarihten itibaren Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel 
Müdürlüğü,

BİLİMSEL TEMELLİ KORUMA 
YAKLAŞIMIYLA,
Korunan alanların biyolojik, eko-
lojik, jeolojik vb. özellikleri belir-
lenerek daha etkin koruma süreci 
başlatmıştır.

KORUMA AMAÇLI PLANLAMA 
VE UYGULAMA SÜRECİ
Korunan alanlarda koruma kul-
lanma dengesi gözetilerek her 
tür ve ölçekte planların yapılması 
ve uygulanması sağlamaktadır.

DOĞAL SİT ALANLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ülkemizde bulunan 1273 Adet 
Doğal Sit Merkez ve Bölge Komis-
yonları ile doğal sit alanlarının et-
kin ve sürdürülebilir yönetilmesi 
sağlamaktadır.

2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığından 
devir alanın doğal sit alanlarının; Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Ge-
nel Müdürlüğü tarafından yeniden değerlen-
dirilmesinde, Merkez ve 21 İlde 29 Adet Bölge 
Komisyonları ile etkin ve sürdürülebilir yönetim 
sağlanmaktadır. Konunun uzmanlarından olu-
şan multidisipliner komisyonlar  ile doğal sit 
alanlarında bugüne değin yaşanan sorunların 
çözümü hedeflenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar 
neticesinde  “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve 
Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik 
19.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik hükümlerine göre bilimsel kriter-
lere dayalı olarak doğal sit alanlarının yeniden 
değerlendirilmesi ve tespit çalışmalarının ne 
şekilde yapılacağına ilişkin bilimsel yöntemle-
rin ortaya konulması amacıyla Teknik Esaslar 
belirlenmiştir. Teknik Esasların Amacı; Doğal sit 
alanlarının yeniden değerlendirilmesi ve tespit 
çalışmalarının, ne şekilde yapılacağına ilişkin bi-
limsel yöntemlerin ortaya konulması amacıyla 
teknik esasları belirlemektir.

Doğal Sit Alanlarının mevcut durumunun be-
lirlenmesi amacıyla, doğal sit alanlarına ilişkin 
hâlihazırda bulunan veriler incelenip değerlen-
dirilmiş, pilot olarak seçilen 6 il (Muğla, Bursa, 
Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce) kapsamında 
doğal sit sınırları mevcut dosyalar üzerinden be-
lirlenerek veri tabanına aktarılmış, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı bünyesinde doğal sit alanlarına 
ilişkin Sit Alanları Yönetim Sistemi(SAYS) gelişti-
rilmiş, sistem içerisinde dosyalar arşivlenerek 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve ilgili birim-
ler arasında web servisler aracılığıyla paylaşımı 
sağlanmıştır. 2013 yılında ise, 81 il kapsamında, 
doğal sit sınırlarının dosyalarından belirlenerek 
mevcut coğrafi bilgi sistemi uygulaması ile veri 
tabanına aktarılması ve doğal sit sınırlarına iliş-
kin veri tabanının güncellenmesi işleri 2013 yılı 
itibariyle  tamamlanmış olup 1273 adet olan 
toplam sit alanı sayısı 1700 olarak belirlenmiştir.

Doğal sit Alanlarına ilişkin verilerin değerlen-
dirilebilmesi için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
olarak Sit Alanları Yönetim Sistemi (SAYS) saye-
sinde; harita veya dosya bilgilerine göre uygun 
görülen sit alanları geometrileri ve Komisyon 
Kararları, Mahkeme Kararları, Karara esas rapor 
vb. sözel bilgileri SAYS veri tabanına aktarılmak-
tadır. Dosyalar bazında yapılacak/yaptırılacak 
taramaların dosya olarak sunucuya aktarılma-
sı ve ilgili belgelerin sayısal kopyalarına erişim 
sağlanmaktadır. Sözel ve harita üzerinde sorgu-
lamalar yapılabilmekte, sınır değişiklikleri ve de-
rece değişiklikleri sit alanı bazında takip edile-
bilmektedir. Değişikliklere ilişkin karar metni ve 
evrakı görüntülenerek, sınır değişikliğinde  eski 
sınırlar harita (grafik veri) ve karar olarak görün-
tülenebilmektedir. Sit alanı ile ilgili, geçmiş ev-
raklarına-kararlarına ve grafik verisine erişilebil-
mektedir.

Şehircilik, planlama ve şehir planlama disiplin-
lerini de yakından ilgilendiren bu kavramların 
en önemlileri çevre düzenleme projesi, korunan 
alan yönetimi, yönetim planıdır. Ayrıca koruma 
amaçlı imar planı da yasada tanımlanarak bir 

içeriğe kavuşturulmuş olup 644 sayılı KHK ile 
gelen yetkiyle planın hazırlanma ve onay süre-
cinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tek 
elden yapılıyor olması pratikte yaşanan sorunlar 
bir ölçüde azaltmıştır.

Şehircilik faaliyetleri içinde yürütülen araştırma 
ve incelemeler sonucunda hazırlanan yönetim 
planı faaliyetlerinin sonuçlarına göre 1/25000 
ölçekli Çevre  Düzeni Planları revize edilmekte 
ve alt ölçekli planlar ile uyumu sürekli olarak de-
netlenmektedir.

“Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yö-
netmelik” doğrultusunda Özel Çevre Koruma 
Bölgeleri ve doğal sit alanlarında 1/5000 ölçek-
li nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı çalışmaları ve onay işlemleri yapılmaktadır.

Yerleşmelerde geleneksel yapı tarzını koruyan, 
geliştiren ve teşvik eden planlama anlayışı be-
nimsenmiştir. Kıyı bandı uygulamaları ile halkın 
kıyı alanlarından serbestçe yararlanması ve yer-
leşimlerin kent estetiğinin ve kimliğinin gelişti-
rilmesi desteklenmektedir.

Şekil 2: Sit Alanları Yönetim Sistemi
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Bakanlık olarak Planlama Revizyon Çalışmalarına Yönelik  Datça-Bozburun
Özel Çevre Koruma Bölgesinde;

Uygulanabilir bir planlama anlayışında kararların doğru verilere dayandırılması gerekliliği ile
CBS DESTEĞİYLE VERİ TABANI oluşturulmuştur. BU KAPSAMDA;

BÖLGEYE AİT YÜKSEK
ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ QUICKBIRD
UYDU GÖRÜNTÜSÜ ALINMIŞTIR

TARIM ALANLARI VERİLERİ

İLGİLİ KURUM KURUM GÖRÜŞLERİ

SİT ALANLARI VERİLERİ ORMAN ALANLARI VERİLERİ

VERİ TABANI FORMATI 
0LUŞTURULMUŞTUR.

ARAZİ ÇALIŞMASI İLE  TÜM YAPILAR 
GÜNCEL UYDU GÖRÜNTÜSÜNDEN  
SAYISALLAŞTIRILMIŞTIR.

(YAKLAŞIK 10.000 ADET YAPI 
MEKANSAL OLARAK TESPİT 
EDİLMİŞTİR.)

Şekil 3: Koruma Amaçlı Çevre Düzeni Planına örnek

Sonuç olarak; Ülkemizde doğal sit alanlarının tespiti, planlaması, örgütlenmesi ve denetim gibi temel 
işlevlerin yerine getirilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Doğal sit alanlarındaki sorunların giderilebil-
mesi için etkin yönetim sisteminin oluşturulması, bilimsel kriterlere dayalı araştırma sonuçlarına göre 
değerlendirilmelerin yapılması için çalışmalar devam etmektedir. 
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Pirî Reis ile ilgili olarak tarih kitapları aşağı-yu-
karı şöyle bir bilgi verirler:

“Karamanlı bir ailenin çocuğu olan Ahmet 
Muhyiddin Pîrî’nin ailesi II. Mehmed devrinde 
padişahın emri ile Karaman’dan İstanbul’a göç 
ettirilen ailelerdendir. Aile bir süre İstanbul’da 
yaşamış, sonra Gelibolu’ya göç etmiştir. Pîrî 
Reis’in babası Karamanlı Hacı Mehmet, am-
cası ise ünlü denizci Kemal Reis’tir.”

Ve devam ederler:

“ Pîrî denizciliğe amcası Kemal Reis’in yanın-
da başladı; 1487-1493 yılları arasında birlikte 
Akdeniz’de korsanlık yaptılar; Sicilya, Korsika, 

Sardunya ve Fransa kıyılarına yapılan akınlara 
katıldılar. 1486’da Endülüs’te Müslümanla-
rın hakimiyetindeki son şehir olan Gırnata’da 
katliama uğrayan Müslümanlar Osmanlı 
Devleti’nden yardım isteyince o yıllarda deniz 
aşırı sefere çıkacak donanması bulunmayan 
Osmanlı Devleti, Kemal Reis’i Osmanlı Bayra-
ğı altında İspanya’ya gönderdi. Bu sefere katı-
lan Pîrî Reis, amcası ile birlikte müslümanları 
İspanya’dan Kuzey Afrika’ya taşıdı.

Venedik üzerine sefer hazırlığına girişen II. 
Beyazid’in Akdeniz’de korsanlık yapan denizci-
leri Osmanlı donanmasına katılmaya çağırması 
üzerine 1494’te amcası ile birlikte İstanbul’da 
padişahın huzuruna çıktı ve birlikte donanma-
nın resmi hizmetine girdiler.”

Halbuki bir makalesinde Prof. Dr. İskender Pala 
gönül gözüyle Pirî Reis’i şöyle vasveder. Şu satır-
lar ona ait:

“…Gençlik çağlarında önce Karaman’dan 
İstanbul’a, oradan Gelibolu’ya akmış. Bir 
cengâver olarak açıldığı denizlerde bir kahra-
man olması böyle başlar. Macera tutkusuyla 
geçen korsanlık devrinde devasa dalgaların 
karanlıklarında uçsuz bucaksız kefenler gibi 
görünen beyaz köpükleri bedenine sararak 
ısınmaya çalıştığı muhakkaktır. 

Amcası ünlü denizci Kemal Reis ile Sicilya, Korsi-
ka, Sardunya ve Fransa kıyılarına akınlar yapma-
sı bu zamanlara rastlar. Öyle ki, artık Endülüs’te 
katliama uğrayan Müslümanları İspanya’dan 
Kuzey Afrika’ya taşıyor, İslam düşmanlarının 
yüreklerine korku salıyordu. İhtişamlı Osmanlı 
sultanının hizmetine girdiği zamanlarda ise ar-
tık peşinden donanmalar sürükleyip götüren bir 
derya beyi, Akdeniz’e nam salmış cengâver ruh-
lu bir kaptan idi. 

Seyir kamarasında usturlabına veya rubu tah-
tasına baka baka macera tutkusunu kışkırtan 
keşif zamanları birer hatıra olunca, herkes ona 
bilge bir âlim diye hürmet etmeye başladı. 
Gelibolu’da, ulu tecrübeleriyle harmanladığı bil-
gilerini âhârlı kâğıtlara, parşömenlere ve ceylan 
derilerine aktarıyordu artık; nakış nakış, desen 
desen, renk renk ve çizgi çizgi… Haritalar oku-
makta, haritalar incelemekte ve haritalar çiz-
mekte; denizciler için kitaplar yazmaktaydı. 

Yıllardan 1513 idi ve bir dünya haritası çiz-
di. Atlas Okyanusu, İber Yarımadası, Afrika’nın 
batısı ile Yeni Dünya Amerika’nın doğu kıyılarını 
gösteren bu harita, tarih boyunca dünyanın en 
çok konuştuğu harita oldu ve üzerinde sayısız 
teoriler, spekülasyonlar, iddialar ileri sürüldü ve 
sürülmeye devam ediyor.

Tam 500 yıl evvel büyük bir isabet ve maha-
retle çizilen söz konusu harita devrin hüküm-
darı Yavuz Sultan Selim’e sunulmuş olup halen 
İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda korunmaktadır. 
Harita, ceylân derisi üzerine 90x60 boyutların-
da ve dokuz renkte hazırlanmış nadide bir eser, 
portolan tarzında, enlem ve boylam çizgileri ye-
rine anahtar noktalarda yönleri gösteren pusula 
gülleri kullanılarak çizilmiş bir opus magnum-
dur. Başka parçalarının da olduğu tahmin edi-
len haritada, Yeni Dünya’nın yerlileri, hayvanla-
rı, bitkileri, madenî zenginlikleri ve diğer ilginç 
özelliklerine ilişkin notlar ile oralarda yaşayan 
hayvan veya hayalî yaratıkların resimlerine de 
yer verilmiştir. 

Dr. Kamil UĞURLU
Karaman Belediye Başkanı

AKDENİZ’İN DERVİŞİ
PİRÎ REİS

http://tr.wikipedia.org/wiki/Karaman_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/II._Mehmed
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karamano%C4%9Fullar%C4%B1_Beyli%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gelibolu,_%C3%87anakkale
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kemal_Reis
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kemal_Reis
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sicilya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Korsika
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sardunya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCl%C3%BCs
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C4%B1rnata
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/II._Beyazid
http://tr.wikipedia.org/wiki/II._Beyazid
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
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Ayrıca Piri Reis bu notların bazılarını, daha son-
ra yazacağı Kitab-ı Bahriye (Denizcilik Ki-
tabı) adlı mücevher değerindeki eserinde de 
anlatacaktır. Kitab-ı Bahriye, usta denizcinin, 
Akdeniz’de yaptığı seyirler sırasında gördüğü 
yerleri ve yaşadığı olayları anlattığı dünya de-
nizciliğinin ilk kılavuz kitabıdır ve Kanuni Sultan 
Süleyman’a sunulmuştur.

Barbaros Hayreddin Paşa’nın kaptan-ı deryalığı 
döneminde derya sancak beyi (tümamiral) olan 
Pirî Reis, yirmi yılı aşkın Osmanlı donanmasında 
Deniz adamı denizde gerektir diyerek gayret-
le ve başarıyla görevler yaptı. Hayat pusulasının 
ibresi 1552 yılında, Umman ve Basra’yı gösterdi-

ğinde, 30 gemiyle çıktığı seferde denizler değil 
ama birtakım mevki makam fırtınaları, seksenini 
aşan bu kurt denizcinin vücut gemisini alabora 
edip nefes serenini kırdı ve ömür yelkenini yok-
luk deryasına düşürdü. Geriye perakende ha-
ritalar ile Hâdikatü’l-Bahriye (Denizler Bah-
çesi), Bilâdü’l-Âminat (Emniyetli Bölgeler) ve 
Eşkalname (Çizimler Kitabı) isimli eserler kaldı. 

O, modern bilimlerin harmanlandığı çağımızda 
bile bir benzerinin yetiştirilemediği olağanüstü 
şahsiyetlerden ve yalnız Türklerin değil, âdeta 
bütün dünyanın yüz aklığı olan kahraman-

lardan, gençlerimizin örnek aldıkları zaman 
kıvanç duyacakları başarı timsallerinden bi-
ridir.”

Pirî Reis ile ilgili Karaman Belediyesi bir sergi 
hazırladı ve büyük hemşehrisini dünyaya tekrar 
hatırlattı. Reis’in hâtırasına tarihi bir mekân tah-
sis edildi ve devamlı yenilenen, güncellenen bir 
programla bu büyük denizcinin eserleri sunul-
du, sunulmaya devam ediliyor.

Hâtırasını saygıyla, övünçle ve hayranlıkla, rah-
metle anıyoruz.

1533 yılında Barbaros Hayrettin Paşa kaptan-ı 
derya olunca Pîrî Reis de Derya Sancak Beyi 
(Tümamiral) ünvanı aldı.Sonraki yıllarda, güney 
sularında devlet için çalıştı. Barbaros›un 1546›da 
ölümünün ardından Mısır Kaptanlığı (Hint 
Denizleri Kaptanlığı da denilirdi) yaptı, Um-
man Denizi, Kızıl Deniz ve Basra Körfezi’ndeki 
görevlerinde yaşlandı. Osmanlı donanmasında 
yaptığı son görev Mısır Kaptanlığı oldu.

Mısır Kaptanı iken Pîrî Reis Umman ve Basra üze-
rine 30 gemiyle çıktığı seferde, Hürmüz Kalesi’ni 
kuşatmıştı. Portekizlilerden aldığı haraç karşılığı 
kuşatmayı kaldırdı ve donanmasıyla Basra’ya 
döndü. Tamire muhtaç donanmayı orada bıra-
kıp ganimet yüklü üç gemi ile Mısır’a döndü, ge-
milerden birisi yolda battı. Donanmayı Basra’da 
bırakması kusur sayıldığı için Mısır’da hapsedil-
di. Basra valisi Kubat Paşa’ya ganimetten istediği 
haracı vermemesi ve  Mısır Beylerbeyi Mehmet 
Paşa’nın politik hırsı yüzünden hakkında padi-

şaha olumsuz rapor verildi ve dönemin padişa-
hı Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanı üzerine 
1554’te boynu vurularak idam edildi. İdam edil-
diğinde 80 yaşının üzerindeydi.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Barbaros_Hayrettin_Pa%C5%9Fa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Umman_Denizi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Umman_Denizi
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l_Deniz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Basra_K%C3%B6rfezi
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCrm%C3%BCz_Adas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Portekizliler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Basra
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanuni_Sultan_S%C3%BCleyman
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ferman
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ği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Türk Dün-
yası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı müşterek organi-
zasyonunda yapıldı. 

Eskişehir toplantısı Avrasya İpekyolu Üniversite-
ler Birliği, Kafkasya Üniversiteler Birliği ve Eski-
şehir Osmangazi Üniversitesi yönetimlerinden 
oluşan Bilim Heyeti Başkanlığında; 2013 Eski-
şehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ve Es-
kişehir Osmangazi Üniversitesi ev sahipliğinde 
icra edildi.
 
Sakarya Şehrengizi İstanbul toplantısı, KITA 
BAĞLANTILARI Ana Teması ile; Türk Dünyası Mü-
hendisler ve Mimarlar Birliği, Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliği, 
Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Türk Dünya-
sı Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı müşterek organi-
zasyonunda yapıldı. Bu organizasyon Avrasya 
İpekyolu Üniversiteler Birliği, Türk Üniversiteler 
Birliği, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Tek-

nik Üniversitesi yönetimlerinden oluşan Bilim 
Kurulu Başkanlığında; İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı ve Türk Dünyası Mühendisler 
ve Mimarlar Birliği İstanbul Şube Başkanlığı ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.
 
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin 
temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerden ve Türk 
Dünyası ve Akraba Topluluklarından gelen bilim 
insanları ve seçkin kurum ve kuruluşların katı-
lımları ve destekleriyle ve şehir halkının yoğun 
ilgileri ve katılımları ile gerçekleştirildi. 
 
Sakarya Şehrengizi Sonuç Bildirgesi, 4 Aralık 
2013 tarihinde Şehrengiz Bilim Kurulu Başkanı, 
İpekyolu Üniversiteler Birliği Başkanı, Türk Üni-
versiteler Birliği Başkanı ve Atatürk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hikmet KOÇAK başkanlığında 
ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde toplanı-
larak, Şehrengiz Yürütme ve Bilim Kurullarının 
müşterek kararları ile hazırlandı. 

Sakarya Şehrengizi’nde 
önemli kararlar alındı

Cumhuriyetimizin 90. Yılı kutlamaları çerçeve-
sinde iki ayrı şehirde Sakarya Şehrengizi Türk 
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafın-
dan 25-27 Ekim 2013 tarihlerinde Eskişehir’de, 
28-29 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 
 
Sakarya Şehrengizi Eskişehir toplantısı, YÜKSE-
LEN CUMHURİYET Ana Teması ile Türk Dünyası 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği, 2013 Eskişehir 
Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı, Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterli-

Alaattin NALCIOĞLU
TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi

SAKARYAŞEHRENGİZİ
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olimpiyatları, spor müsabakaları ve kardeş şehir 
ve Türk Dünyası Kültür Başkentleri anlaşmala-
rının gelenek haline getirilmesi tavsiye kararı 
alınmıştır. Bu hüküm gereğince; Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek şehrinin 2015 yılı Türk Dünyası 
Kültür Başkenti ilan edilmesi yönünde girişim-
lerde bulunulması kararı alınmıştır. 
 
 7- Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarında var 
olan ve özellikle işgal altında bulunan Türk top-
rakları başta olmak üzere; çeşitli nedenlerden 
dolayı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan 
Mimarlık ve Şehircilik değerlerimizin ve damga 
niteliğindeki kültür varlıklarımızın bilimsel bir 
proje ile bölgedeki envanterlerinin çıkartılıp 
restorasyonlarının ve konservasyonlarının ya-
pılması; kaybolma riski taşıyan arkeolojik ve et-
nografik malzemelerin toplanarak kapsamlı böl-
ge müzelerinin oluşturulması kararı alınmıştır. 
8- Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birli-
ğinin bu alandaki faaliyetlerinde ön almış, ara-
mızdan ayrılarak Ahirete intikal eden Koca Reis 

ünvanlı meslek büyüğümüz Şerafettin Doğan’ın 
aziz hatıralarına ithafen 2014 yılının “Şerafettin 
Doğan Vefa Yılı” ilan edilmesi kararı alınmıştır. 
  
 9- Müteakip Şehrengiz toplantısının 2014 yı-
lında Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirleri 
Balkanlar Şehrengizi adı altında Bosna Hersek’in 
başkenti Saray Bosna’da yapılması tavsiye kararı 
alınmıştır. 

rin yapılabilmesi, Türk mimari kimliğinin can-
landırılması ve yaşatılabilmesi için ülkemizde 
faaliyet gösteren başta TOKİ ve Emlak Konut 
olmak üzere inşaat firmalarına tarihî eserlerin 
tanıtımlarının yapıldığı seminerler, konferanslar 
düzenlenmesi; bu eserler üzerindeki kültürü-
müze ait motiflerin, damgaların kullanımlarının 
teşvik edilmesi; Atatürk Üniversitesi kampüsüne 
kurum ve kuruluşların iş birliği ile “Cengiz Ayt-
matov Gençlik Kültür Merkezi” yapılması karar-
laştırılmıştır. 
  
5- Türk Kültürüne saygılı, kimlikli ve kişilikli şe-
hirlerle çevreye ve mekâna ilişkin politikalar 
oluşturma, yeni mevzuat düzenlemeleri yapma 
ve uygulamaların yürütülmesini temin etmek 
üzere düzenleyici, denetleyici, yönlendirici ve 
teşvik edici çalışmalar başlatılmasına, bu hedefi 
yerine getirmek ve kentlerimizi çevre dostu, ya-
şanabilir Kimlikli ve Kişilikli Şehirlere dönüştür-
mek üzere Türk Dünyası şehircilik karakterlerine 
ve mimarlık çizgilerine uygun kentsel dönüşüm 
uygulamalarının başlatılması ve desteklenmesi 
yönünde tavsiye kararı alınmıştır. 

6- Kurultay Yürütme Kurulu’nca; kurultayların 
yapıldığı ülkeler arasında var olan dostluk, kar-
deşlik ve işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile proje 

zılan TÜRKİYE kelimesinin kullanılması yönünde 
bir an evvel ilgili makamlarla temasa geçilerek, 
gerekli girişimlerin başlatılmasına ve bu konuda 
kamuoyuna yönelik bir kampanya yürütülmesi-
ne karar verilmiştir. 
  
4- Türk Dünyası ve Akraba toplulukları mimari 
ve şehircilik değerlerinin araştırılarak arşivlen-
mesi ve sergilenmesi için Türk Üniversiteler Birli-
ği kurucu üyelerinden Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesinin “Türk Dünyası Kültür Mirası, Mimari 
Değerleri Araştırma ve Sergileme Merkezi” oluş-
turulması kararı ve bilgi alışverişi, envanter ça-
lışmaları gibi konularda desteklenmesi; Mevcut 
kent müzelerinin envanter bakımından zengin-
leştirilmesi; kent müzelerinin olmadığı illerde / 
ilçelerde bu tür kültür ve uygarlık merkezlerinin 
yapılması teşvik edilerek genç nesillere kentle-
ri bütün yönleriyle tanıma imkânı sağlanması, 
tarihî Türk –İslam şehirleriyle ilgili bilimsel ve 
akademik araştırma ve incelemeler, arkeolojik 
kızalar yapacak ekipler oluşturulması; bu husus-
ta Türk-İslam ülkelerindeki üniversiteler ve diğer 
kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanması, 
 
Tarihî Türk-İslam şehirlerindeki kültür ve uygar-
lık eserlerinin envanterleri çıkarılıp albümleri, 
katalogları ve belgesel görselleri Hazırlanması; 
hazırlanan eserlerin çok dilli olarak yayımlan-
ması; Kültürümüzü temsil eden mimari eserle-

Sakarya Şehrengizi 
Sonuç Bildirgesi Kararları: 
 
Türk Milleti’ni köklü geçmişinden güçlü gelece-
ğe taşıyacak temaları işleyen; güftesi İlyas DE-
MİRCİ ve bestesi Ümit Arslan YILMAZ tarafından 
yapılan YÜKSELEN CUMHURİYET adlı şiir, “90. Yıl 
Marşı” olarak ilk defa Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Mehteran Bölüğü tarafından Şehrengiz açı-
lış merasiminde Sakaryabaşı mevkiinde okun-
duğu Şehrengiz sonuç bildirgesi şöyledir: 
 
1- Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri 
Sempozyumları ile ilgili şehirlerin tarihleri araş-
tırılarak gün yüzüne çıkarılacak; bugünkü du-
rumları değerlendirilerek kültürel mirasımıza 
katkılarının devamı için önlemler alınacaktır. 
 
2- TÜRKSAV tarafından projelendirilip Şehircilik 
Olimpiyatlarına sunulan, Türk Dünyası ve Akra-
ba Toplulukları coğrafyasında Şehir ve Edebiyat 
konulu ve ödüllü “Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İs-
lam Şehirleri Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması’’ 
düzenlenmesi ve sonuçlarının Bişkek Kurultayı 
ile birlikte açıklanması karar altına alınmıştır. 
 
3- Uluslararası alanda “TÜRKİYE” kelimesinin 
karşılığı olarak kullanılan TURKEY kelimesi yeri-
ne yazıldığı gibi okunan ve okunduğu gibi ya-
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Emir Bayındır Kümbeti

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün
Meydanlık Mezarlığı Selçuklu Kabristanı Ziyareti

ra Ahlat büyük önem kazanmıştır. 1095’te ba-
ğımsız bir beylik olmuş ve Ahlat Beyliği sınırları-
nı Halep’ten Erzurum’a, Malatya’dan Van’a kadar 
uzatmıştır. Yavuz Sultan Selim’in 1514 yılındaki 
Çaldıran Savası’ndan sonrada kesin olarak Os-
manlı topraklarına dâhil olmuştur. Osmanlı-Rus 
Savası’nda bir süre Ruslar tarafından işgal edil-
miş ve kent bu işgalden büyük zarar görmüş, 
Ahlat, Cumhuriyetin ilanından sonra 1923’te 
Bitlis İli’ne bağlı bir ilçe konumuna getirilmiştir.

siklikler ve yapılması gerekenler, bugüne kadar 
çeşitli kuruluşlar tarafından hazırlanan planlar 
ve raporlar da değerlendirilerek ortaya çıkarıl-
dı. Bu strateji doğrultusunda bölgenin, “Kültür 
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edil-
mesi çalışmalarına başlandı ve “Kuzey Van Gölü 
Selçuklu Bölgesi Kültür Temalı Gelişme ve Eylem 
Planı” isimli bir proje hazırlandı.

Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Malazgirt ve Erciş’i 
kapsayan çalışma, Cumhurbaşkanlığı’nın hima-
yesinde, bakanlıklar arası bir komite tarafından 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Sekretaryası ara-
cılığıyla yürütülecek. Proje sonucunda, Van ve 
Bitlis illerini kapsayan bölgede, kültürel ve tarihî 
öğeler esas alınarak kültür ve turizmin geliştiril-
mesi hedeflenecektir.

KUZEY VAN GÖLÜ SELÇUKLU 
BÖLGESI KÜLTÜREL PROJESI

Ahlat ve yakın çevresindeki Selçuklu Tarihi ve 
kültürel mirasının korunup geliştirilmesi teme-
linde sosyo-kültürel ve fiziksel gelişmeleri sağla-
yacak “Selçuklu Bölgesi Kültürel Temalı Gelişme 
ve Eylem Planı”, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
tamamlandı.

Eylem planı, 2007–2013 kapsamında bölgenin 
sosyo-ekonomik yapısı başta olmak üzere do-
ğal, tarihî ve kültürel varlıklar analiz edilerek; ek-

Ahlat’ın yerleşim tarihi MÖ. 1500 yıllarına, 
Asurlular dönemine kadar uzanmaktadır. 

Şehir MÖ. IX. yüzyılda Asur hâkimiyetine son ve-
ren Urartuların egemenliğine girmiş ve Urartu-
ların şehirdeki bu hâkimiyetleri MÖ.6.yy’a kadar 
devam etmiştir. Daha sonra Medlerin, Perslerin 
ve Anadolu’daki Pers hâkimiyetine son veren 
İskender’in eline geçmiş ve bundan sonra da 
Pers hâkimiyetine girmiştir. Bu dönemde ay-
rıca Roma’nın ve ikiye ayrılmasından sonra da 
Bizans’ın egemenliğine giren şehir, 641 yılında 
İslam ordularının fethine kadar Bizans egemen-
liğinde kalmıştır. XI. yüzyılda Selçuklular yöreyi 
ele geçirdikten sonra, Alparslan tarafından mer-
kez haline getirilmiştir. Selçukluların Ahlat ya-
kınlarında Bizans ordusunu yenmelerinden son-

TARİHÇE VE MEVCUT DURUM ANALİZİ İLE 
YERLEŞMELER VE SELÇUKLULAR

Ahlat Mezar Taşları 
Cumhurbaşkanlığı 
Koruması Altında

Selçuklu Mezarlığı

Hakan GÜR
Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

AHLAT MEZAR TAŞLARI
TARİHE TANIKLIK EDİYOR
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SELÇUKLU MEZARLIĞI 

Medeniyetlerin ana çizgilerini yüklenen nesne-
ler vardır; zahirden bakıldığında bir ayrıntıdan 
ibaretmiş gibi görünürler, ancak hakikatte bü-
tün bir sosyal hayatı etkileyerek maşeri vicdanda 
yer edinirler. Bunlar bir milletin kültür ve sanat 
birikimini oluşturan pek çok alanda karşımıza çı-
kar.” Ahmet Hamdi Tanpınar, karşımıza çıkan bu 
değerleri “Bir medeniyetten öbürüne geçerken, 
yahut, düpedüz yaşarken kaybolan şeylerin ya-
nıbaşında zamana hükmeden gerçek saltanatlar 
ve kültürün asıl şerefli tarafı“ olarak görüyor.

Ebedi istirahatgâhlarımız ile toprağı üzerinde 
çağlar boyu zamanın oluşturduğu unutkanlığa 
karşı inatla ve dirençle sadık bir dost, bir sev-
gili gibi ölüyü bekleyen şahideler bu kültürel 
nesnelerin, saltanatların en anlamlı kısımlarını 
oluştururlar. “Yapıldıkları çevrenin ve dönemin 
inançlarının örf ve adetlerinin sanat gelenekleri-
nin tabiî, iktisadî ve içtimaî şartlarının müşterek 
mahsulü olmaları nedeniyle mezar taşları top-
lumun paha biçilmez bir etnografya laboratua-
rıdır.” Bu nedenle sanat tarihinin yanı sıra daha 
birçok bilim dalının kaynakları arasında yer alan 
mezar taşlarının ortaya çıkartılıp incelenmesi 
sanat tarihi açısından olduğu kadar kültür tarihi 
bakımından da önem arz etmektedir.

“Mezar taşları toplumların icra etmiş oldukları 
sanat faaliyetlerini, zevk ve anlayışlarını sunan 
ve fiziki varlıklarıyla günümüze taşıyan unsurlar 
olmalarından ötürü ilk elden kaynak olma özelli-
ğine sahiptirler.” Unutmayalım ki; Türk dili, tarihi, 
edebiyatı, sanatı ve töresi hakkında önemli bilgi-
ler veren ilk Türk yazılı belgeleri, Orhun Abideleri 
dediğimiz mezar taşlarıdır.Ayrıca mezarlıklar ve 
mezar taşları; millî birer tapu mesabesindedir-
ler.Yahya Kemal bir yazısında Eyüpsultan’la ilgili 
olarak “...Bütün o kabirlerin aralarından geçtiğim 
bir gün,sahabi Halid’in yanında fetih askerlerin-
den birinin burma kavuklu taşına vecd ile uzun 

uzun baktım;tiryaki bir ocak ihtiyarının vücudu-
nu haber veren o metin taş,ölümün ortasında 
kavuğu yıkılmış,hala fetih rüyasını görüyor gibi 
dalgın duruyordu. Zaten Eyüpsultan o rüyanın 
toprakta mücessem bir devamı değil mi ?” Tan-
pınar da, İstanbul’u anlattığı bir konuşmasında 
“…İstanbul’da hemen her yerde çoğu surların 
etrafında olmak üzere,fetih şehitlerinin mezar-
ları vardır.Bunlar Türk İstanbul’un tapu senet-
leridir.İstanbul’da bizim hayatımız bu şehit tür-
belerinin etrafındaki hürmetle başladı.Bizans’ın 
asırlarca işlenmiş bin türlü külfet, merasim ve 
adapla dolu, altına ve sırmaya gark olunmuş 
derin ilahili ruhaniliğini dedelerimiz bu şehit 
türbelerinin başında yaktıkları ilk mumla yendi-
ler.” Bu çarpıcı bakış ve yakalayışlar gösteriyor ki 
mezar taşları, birer işaret taşı olmasının öte-
sinde dinî ve millî kimliğin taşlara oyulmuş 
kültürel kodlarıdır.

İslâm kültür ve medeniyetinin hâkim olduğu 
bölgeler arasında mezarlıklar ve mezar taşla-
rı açısından Anadolu coğrafyasının ayrı bir yeri 
ve önemi bulunmaktadır. Yüzyıllar boyunca 
değişik kültürleri üzerinde barındıran, onları 
birbiriyle kaynaştıran ve XI.yüzyıldan itibaren 
Türk yurdu haline gelen Anadolu’da bu tarihten 
sonra İslâm öncesi döneme ait inançlar, burada 
yaşayan eski kültürlere ait gelenekler ve İslâm 
inancının bileşimi ile meydana gelen bir mezar 
kültürü ortaya çıkmıştır.Bu kültürü yansıtacak 
nitelikte,oldukça zengin çeşitlilikte binlerce me-
zar taşı Anadolu’nun değişik bölgelerine dağıl-
mış durumdadır.Ölüm fikrinin mücessem tasvi-
rini yaşayanlara bu kadar munis ve canayakın 
gösteren, hüzün ve zarafet dolu mezarlıklarında 
binlerce anıtsal mezar taşı bulunan Ahlat bu 
merkezlerin başında gelmektedir.

Eski Ahlat Şehri; Bitlis il merkezine 60 km me-
safede, Van Gölü kıyısında kurulu bulunan Ah-
lat İlçesinde yer almaktadır. Eski Ahlat; Sultan 
Alparslan’ın Malazgirt Savasına giderken ordu-

sunun üssü olan şehirdir. Kentteki mezar tasları 
Orhun Abidelerini hatırlatır. Taşlar motifleri ve 
ölçüleri kadar, tarihte temsil ettiği şahıslar ile 
de önemlidir. Kubbetü’l İslam unvanı verilen 
şehir, İslam dünyasının en önemli şehirlerinden 
birisidir. Türklerin Anadolu’ya açılan kapısıdır. 
Ahlat İlçesinin en önemli tarihi varlığı; yaklaşık 

200 dönüm alana kurulan Selçuklu Mezarlığı, 
yalnızca Anadolu’nun değil, tüm İslam dünya-
sının en büyük mezarlığıdır. Mezar Taşları ait 
oldukları dönemdeki inançlar ve tarih açısından 
büyük ipuçları verir. Üç ana tip mezar taşı vardır;

1- Şahideli Mezarlar: Orta Asya’da 7. yy.da gö-
rülen stilize insan heykellerinin İslami etkiyle 
değişime uğramış örnekleridir. Üzerinde Şama-
nizm inanışının 12 Hayvanlı Türk Uygur Takvimi-
nin hayvanlarından örnekler yer alır.

2- Sanduka Mezarlar: Makamlar genelde bu 
mezar taşlarında görülür.

3- Kurgan (Oda) Mezarlar: Bunlar Orta Asya 
Türk Tümülüs mezarlarıdır. İçlerindeki cesetler 
genelde mumyalıdır. Zenginler ve beyler için ya-
pılmıştır. Yaklaşık 12 tane tespit edilmiştir.

İslâm devrinde büyük küçük on iki devlet 
veya hânedanın idaresi altında kalmış, Evli-

200 dönümlük bir alanda kurulu bulunan “Ta-
rihi Selçuklu Mezarlığı” dır. Tarihi Selçuklu Me-
zarlığında; her biri anıtsal yapı özelliğine sahip 
“Yazıtlı-Yazıtsız sanduka mezarlar” ile Orta Asya 
Türk Mezar tipleri olan “Oda Tarzı Yeraltı Mezar-
lar” bulunmaktadır.

Sanduka Şeklinde Mezarlık Meydanlık Mezarlığı

Şahideli Mezarlar
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ya Çelebi’nin Oğuz Taifesi Şehri, Selçukluların 
Kubbetü’l İslâm, Osmanlıların Ata Şehri adını 
verdikleri “Ahlat’a Ortaçağ Türk mimarisi mezar 
tiplerinin topluca incelenebileceği, benzeri bu-
lunmayan bir açık hava müzesi görünümü ka-
zandıran ilgi çekici mezar abideleri, çoğunlukla 
Meydan Mezarlığı çevresinde ve Ahlat’ın eski 
mahallelerinde yer almaktadır. Bunlardan sayıla-
rı bin civarında olan Şahideli mezarlar, özellikle 
alışılmış ölçülerden çok büyük, 3.50 m. yüksek-
liğe varan ve her cephesinde süsleme bulunan 
dikdörtgen prizma şeklindeki şâhideleriyle Ah-
lat mezar taşlarını karakterize ve temsil etmek-
tedirler.” 

Cumhuriyet döneminde bölgede araştırma ya-
pan yerli araştırmacıların başında gelen tarih 
öğretmeni Abdürrahim Şerif [Beygü], “Ahlat Ki-
tabeleri “ adlı eserinin mukaddimesinde “Harap 
camiler, birçok kümbetler, türbeler zaviyeler, 
harap mahzenler, mağaralar, kale ve hamam en-
kazı gibi ecdadımızın tarihi hatıralarını yad eden 
bu âsar ve mahkukât bakiyelari karşısında hay-
ret ve takdir duydum. Hep tarihi olan bu millî 
mevcudiyet ve âsarımızın bu kadar zengin hatı-
rat ve menabîini sinesinde saklayan Anadolu’da 
diyebilirim ki pek az bir şehir Ahlat derecesine 
çıkabilir.” tespitinde bulunur. Gözden geçirdikle-
ri bin kadar mezar taşından ancak yüz on sekiz 

anıtsal değerdeki Ahlat mezar taşını,sanat tarihi 
ve arkeolojik açılardan değerlendirip kataloğa 
alan Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı “Üzerlerinde-
ki yazıların her birinin ayrı bir anlam ifade ettiği 
ve dünyada eşine rastlanmayan şekillerin de bu-
lunduğu, Türkiye’nin,hatta bütün İslâm aleminin 
en büyük tarihi mezarlığı Ahlat’tadır. Ahlat me-
zar taşları hem ölçü hem muhteva bakımından 
bir anıt karakterindedir. Bu mezar anıtları Türk 
sanatının ve kültür tarihinin sekiz yüz yıllık bel-
geleridir.” “Ahlat mezar taşlarının özelliklerini tes-
pit edebilmek için Anadolu’nun diğer bölgele-
rinde yapılmış mezar taşlarını ve mezar taşlarına 
işlenen sembolleri belli başlı vasıfları ile gözden 
geçirmek zaruri olmuştur.” değerlendirmesinde 
bulunduktan sonra, yaptığı uzun ve zahmetli bir 
gözden geçirmenin sonunda “Özellikle Anado-
lu’daki XII ve XV.asır mezar taşlarının çeşitli böl-
gelerde gösterdiği özellikleri imkan nisbetinde 
tesbite farklılıkları tahkike çalıştık. Bütün bu böl-
geler içinde Ahlat mezar taşları, sayıları, abide-
vi karakterleri, tip ve tezyinatlarının özelliği ve 
tarihi ehemmiyeti dolayısıyla müstesna bir yer 
işgal etmektedir.” demek suretiyle Ahlat mezar 
taşlarının önemine çok yönlü bir bilimsel dikkat 
çekmektedir. 

Bununla birlikte: “XVIII. yüzyılda yaşamış Türk 
âlimi Kâtip Çelebî, Ahlat’ın havasının güzelliğini, 
bağlı, bahçeli bir şehir olduğunu, hatta bir elma-
sının yüz dirhem geldiğine dair bilgileri kaydet-
mesine karşı,tarihi eser ve kalıntılara ilişkin bil-
gileri kaydetmemesi ,1655 yılında Ahlat’ı ziyaret 
eden Evliya Çelebî şehirde gördüğü eserler ile 
yıkıntı ve kalıntılardan Ahlat’ın önemini anlama-
sına rağmen,onları yakından tanıtmaması,1923 
ve daha sonraki yıllarda öğretmen olarak böl-
gede görev yapan Abdurrahim Şerif ‘in Ahlat Ki-
tabeleri adlı çalışmasında, kümbetler ve kalede 
bulunan iki camiye ait kitabeleri tam kaydetme-
sine rağmen,mezar taşı kitabelerinden sadece 
ehemmiyet verdiği otuz dört mezar taşı kitabe-
sine yer vermesi,son olarak yakın geçmişte ya-

pılan çalışmalarda da sayıları oldukça fazla olan 
mezar taşlarından, çok az sayıdaki mezar taşının 
kitabesinin okunup tanıtılması,  bu bağlamda 
çok daha geniş bir değerlendirme yapılmasını 
geciktirmiştir. 

AHLAT MEZAR TAŞLARI  KİTABELERİ 

 “Taşlar(ın) birer lisan, kitabeler(in) de o taşlarla 
hem-zeban” olduğu mezar taşları hayatla ölüm, 
ölüyle ziyaretçi arasında bir takım mesajlar taşı-
yan, geçmişten günümüze gelen önemli belge-
lerdir. Mezar şahideleri, üzerinde bulunan ayet-i 
kerime, hadis-i şerif ve dualar, şehrin Müslüman 
geçmişine ve yaşayışına tanıklık etmesi bakı-
mından, şahidelerin üslupları ise devrin resmî 
hayatı ve toplumun zihniyet tarihine ilişkin il-
ginç ipuçları vermesi açısından önemlidir.

“Kitabeleri olan ve tarihleri okunabilen, Ah-
latşahlar, Eyyübiler, ezici çokluğu Moğollar 
devrinde ölenlere ait olmak üzere ayrıca Bitlis 
hâkimleri Rûzegiler ve Safeviler dönemlerine 
ait” Ahlat tarihi mezar taşlarının üzerindeki ya-
zılar dini metinler ve kitabeler olmak üzere iki 
grupta incelenmiştir. Beyhan Karamağaralı’nın 
Ahlat Mezar Taşları adlı çalışmasında tespit etti-
ğimiz ayet-i kerime, hadis-i şerif,dua ve hikmetli 
sözler şunlardır : 

Ayet-i Kerimeler

“Ayete’l Kürsi’nin tamamı

“De ki O Allah tek birdir.” İhlas Suresinin ilk ayeti 
bazen tamamı

“Yeryüzünde bulunan her şey fanidir.”

“Yüce ve iyilik sahibi Rabbinin yüzü bakidir.”

“Allah kendisinden başka tanrı olmadığına şa-
hittir.Bütün melekler ve ilim uluları da adaleti 
yerine getirerek şahittirler.O’ndan başka tanrı 
yoktur; güçlüdür hikmet sahibidir O.”

“Yoksa siz, Bizim sizi boş yere yarattığımızı ve 
Bize döndürülemeyeceğinizi mi sandınız ?”

“Onların, Rableri kendisinden bir rahmet, bir 
hoşnutluk ve içlerinden kendilerine sürekli bir 
nimet bulunan cennetlerle müjdeler.” Kuran-ı 
Kerim’de üç kere tekrarlanan “Her nefis ölümü 
tadacaktır.”

“İyi iş yapan kendi yararına,kötü yapan da kendi 
zararına yapmıştır.Yoksa Rabb’in,kullarına zul-
meden değildir.” Hadis-i Şerifler

Dünya bir saatlik bir müddettir, onu ibadetle geçir.

Ölüm bir kapıdır,herkes oradan geçer.

Dünya ahiret ehline, ahiret dünya ehline haramdır.

Dünya ahiretin tarlasıdır.

Dualar

Çatma Lahitler ve Prizmatik Sandukalar



İpek Yolu Medeniyetleri 52 İpek Yolu Medeniyetleri53

Bize kötü muamele yapma ya Rahim

Allah onun yalnızlığını gidersin

Allah günahlarını affetsin

Ey Allah’ım ona acı ona rahmet et

Allah göçünü kolaylaştırsın, rahmetine daldırsın, 
garibine rahmet etsin,onu cennetinde oturtsun 
ve yaptığı iyiliklerini kabul, günahlarını affetsin.

Hikmetli Sözler (Kelam-ı Kibar)

Ölüm bir kadehtir herkes ondan içer

Her fikir sahibi bir insan için bir gerçektir ki, 
ömür kısa bir elbise gibidir.

Kitabe grubu içinde, sanatkarın adının bulundu-
ğu imza kitabesi yanında,ölen kişinin şeceresi, 
lâkapları, dinî ilimler sahasında derinliği ve il-
miyle amel eden kişiliği, görevine ilişkin maha-
reti yanında ayrıca şairin dediği gibi : “Bir öyle 
ömür geçir ki olsun/Mevtin sana hande,halka 
matem ” çizgisinde ömür tüketen bu kişilerin 
insanî ve içtimaî yönüne ilişkin vasıflarını öven 
uzun ibareler,ölüm tarihi ve maalesef bir kaçı 
okunabilmiş şiirler yer almaktadır. Bu lirik ve gü-
zel şiirler Büyük Selçuklulardan süregelen uygu-
lamaya uygun olarak Farsça yazılmıştır.

Kitabesinde “Said, şehid, delikanlı, gençliğine 
doymamış,kısa ömürlü, çok okuyan, ilmine göre 
hareket eden,iki cemaatin müftisi,dinin ve mil-
letin ulusu” tarzında sahip olduğu özelliklerin ve 
güzelliklerin sıralandığı Alâu’d- Din Osman’a ait 
mezar taşında yazılı bulunan şiirde ardından du-
yulan acı şöyle dile getirilmiştir:

O yeni yetişmiş gül gitti

Bahar dalı onun endamını kıskanırdı

Yeni damat Alâu’d-Din ne yazık ki toprağı kucak-
lamaktadır

O servi boylu,o bûstan gülü nerede

O güzel sesli,hoş nağmeli bülbül nerede

Eğer cihanın bir ibret yeri olduğuna inanmıyor-
san bari bak da söyle

Alâu’d- Din Osman nerede

Meydanlık kabristanında bulunan diğer bir me-
zar kitabesinde ise, ”Said, şehid, merhum, fütüv-
vet ehli,kadıların kadısı” Reşid’e ait mezar taşın-
da mealen şu mısralar yer almaktadır:

Göğün dönüşü kuşkusuz insanoğlunun içini bü-
tün sene yakıyor

Reşid delikanlılık bağında bir gül gibiydi

Ölüm dolu bir rüzgar esti

Ve onu toprağa düşürdü

Şahideler üzerinde yazılı bu tür acıyı bal eyle-
yen şiirler edebi açıdan ayrı bir değer taşır. Ölen 
kişinin vasiyeti ya da geride kalanların isteği 
üzerine mezar taşlarına yazılan şiirler, hayata, 
kadere ölüm ve ahirete ilişkin düşünce ve inanç-
ları yansıtması yanında, bazen ölen kişinin hayat 
hikâyesinden, ölüm şekline, beklentilerinden 
nasihatlerine kadar “ibret-hikmet ” ayrı veya ka-
rışık detaylara da yer verdiklerinden, ayrıca ele 
alınıp incelenmelidir. Bu yazıyı kaleme almak 
için konuyla ilgili başvurduğum kaynaklarda-
ki bilgilerin bende oluşturduğu merak sonucu, 
tarihi mezarlıklara birkaç defa gittim. Mezar taş-
larının birçoğu kırılmış, bir kısmı ise yıkılmış ve 
yıpranmış durumda olmalarına rağmen, bugün, 
bu mahzun halleriyle bile bazılarında şiir metni 
olduğuna dair izler ve işaretler apaçık görülmek-
tedir. Bir hazine değerindeki bu şiirler, belki kla-
sik edebiyatın ruhuna nüfuz etmiş bilim adam-
ları tarafından, şiirlerin dili, aruzun muvaffakiye-
ti, hayal ve fikrin gelişi, şiirin ait olduğu asır ve 
o asrın hususî tekamülü içinde kayıp kelimeler/
parçalar aranarak “Metin Tamiri Yöntemiyle” bir-
çok şiir ortaya çıkarılabilir.
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Parlak bir maziye sahip, yüksek seviyede birçok 
kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan 
Ahlat şehri, bugün de birçok eser ve kitabeyi 
barındırdığından önemini kaybetmeyen tari-
hi kentlerimizdendir. Oysa bugün için daha da 
önemli olanı bu değerli tarihi mezarlıklardaki 
kültür varlıklarından çocuklarımızın öncelikle 
haberdar edilmesi, daha sonra okullarımızda bu 
tarihi mezar taşlarının bilimsel anlamda eğiti-
min konusu yapılarak çocuklarımızın bu değer-
lerle eğitilmesidir.

UNESCO Dünya Miras sözleşmesine 1983 yılında 
imza atan ülkemiz, bugüne kadar Dünya Miras 
listesine 9 yeri kayıt ettirmiştir. Diğer yandan ha-
zırlanan Dünya Kültürel ve Doğal Miras Endikatif 
(Geçici) Listesine Doğu Anadolu Bölgesinin Van 
Gölü kıyısında yer alan Selçuklu kenti Ahlat ta-
rihi yerleşimi ve mezar taşları, Selçuklu dönemi 
taş işçiliği, inanışlar ve yaşam biçiminin örneği 
olarak alınmıştır.

Doğal Miras Geçici Listesine alınmak önemli 
bir adım sayılsa bile,asıl önemli ve kalıcı olanı 
Ahlat’ın doğal,tarihi ve kültürel çevresini bü-
tün öğeleriyle “Düşünce Miras Listemize” kay-
dedebilmektir. Ahlat mezar taşlarının birçoğu 
yıpranmış,bir kısmı sağlam denilebilecek bir 
şekilde bugün yerinde durmaktadır.“Tarihi eser-
leri olduğu gibi korumak milletler için kutsal 
bir görevdir.” şuurdan hareketle,bu mirasa daha 
doğrusu “emanete” bugünden sonra daha fazla 
yıpranmalarına,yok olmalarına karşı önlemler 
alınarak sahiplenilmesi lazımdır. Mazinin muh-
teşem ve parlak devrine ait hazin birer şule gibi 
parlayan, Ahlat mezar taşları kısa zamanda ko-
rumaya alınmazsa yüzlerce yıllık tarih, yakın bir 
gelecekte yok olmayla karşı karşıya kalır. Bu kül-
türel zenginliğin kaybı sadece Ahlat’ın ve Ahlat-
lının değil bütün insanlığın ve gelecek nesillerin 
kaybı olacaktır.

Ben çağlar ötesinden

Akıp gelen bir selim

Ben tarihle bir doğdum

Ben tarihle giderim

Bende kutsaldır toprak

Kazma vurma öyle bırak

Mihenk taşı bulamazsan

Birde benim taşıma bak

Ben Kubbetü’l İslam denen

Üç şehirden biriyim

Ben asırların değil

Çağların eseriyim

Ben halim ben atiyim ben maziyim

Ben Erzan hatun ben dede maksut

Ben Abdurrahman gaziyim

Alpaslan’ı Malazgirt’e ben yolladım

Ertuğrul’un Osman Bey’in beşiğini ben Salladım

Bende güneş başka doğar

Benim yıldızlarım daha parlaktır

Benim göklerim mavi

Mehtabım aktır

Ben sabır taşıyım

Adım ve tarihimdir saltanatım

Beni hala tanımadınızmı

Ben Ahlat’ım

Van Gölü yanına yatmış yamaca,

Gölü seyrederek durursun Ahlat. 

Tarihi tamamen bağrına basmış, 

Tarihinle birlikte uyursun Ahlat. 

Doğunun bağrında duran bir cevher, 

Gönüllerde taht kurmuş bir cansın Ahlat. 

Tarih çizgisiyle bezenmiş her yer, 

Açık hava müzesisin sen Ahlat. 

Abdurrahman Gazi, Dede Maksutlar, 

Çifte kümbet ile Erzan Hatunlar, 

Daha sayamadık binler milyonlar, 

Bağrında yatıyor şu anda Ahlat. 

Serpilmiş üstüne bir desen gibi, 

Mezar taşın bir anıttır be Ahlat. 

Türklüğün beşiğisin belli halinden, 

Bütün bunlar bir kanıttır be Ahlat. 

Alparslan’ı sen yolladın Zafer’e 

Kubbetü’l İslam’sın dünden bugüne, 

Seninle inliyor bak dağ taş dere, 

Tarihte makamın yücedir Ahlat. 

Her yerin bir tarih, Her metren sevda, 

Parlayan yıldızsın Doğu Anadolu’da 

Cevizin, kayısın Ahlat taşın, bastonunla, 

Görülmeye değer bir yersin Ahlat.

(Solda: Hüseyin TİMUR, Esen TEKİN)
(Sağda: Boğatay AKA,  Şirin HATUN KÜMBETLERİ)

DİĞER ADIYLA ÇİFTTE KÜMBETLER

BEN (BEN AHLAT’ IM)

AHLAT ŞİİRİ
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miştir. Ev sahibi olarak Uluslararası Saraybosna 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel OĞURLU’nın 
açılış konuşmasının ardından TDMMB Genel 
Sekreteri Dr. İlyas DEMİRCİ Türk Dünyası Mü-
hendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları ko-
nulu tebliğ sunmuşlardır. TÜRKSAV Genel Baş-
kanı Yahya AKENGİN İvo Andriç Drina Köprüsü 
Romanındaki Mimarlık ve Şehircilik Ögeleri’ni 
dinleyicilerle paylaşmışlardır. Daha sonra Ken-
disi de bir Balkan Türkü olan Balkan Yazarlar ve 
Aydınlar Birliği Başkanı Osman BAYMAK Balkan-
larda Kaybolan Kültürel Miras’ı anlatmışlar, Daha 
sonra TİKA Saraybosna Koordinatörü Dr. Zülküf 
ORUÇ Bosna’da Tarihi, Kültürel Mirasımız ve TİKA 
konulu hitaplarını sunmuşlardır. Son olarak T.C. 
Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler 
Şubesinden Hakan DEMİRCİ Mostar, Drina ve 
Konijiç Tarihi Köprüleri Üzerine Teknik Bilgileri 
dinleyiciler ile paylaşmışlardır.

Saraybosna Türkiye Büyükelçisi Ahmet YILDIZ’ı 
makamında ziyaret eden Heyetimiz Büyükelçi-
miz ile Bosna Hersek’te yatırımlar ile alakalı gö-
rüş alışverişinde bulunmuşlardır. Büyükelçimiz 
Sayın Ahmet Yıldız’a Türk Dünyası Mühendisler 
ve Mimarlar Birliği Onur Kurulu Beratı takdim 
edilmiştir.

Ardından T.C. Başbakanlık TİKA’nın Saraybos-
na ofisine geçen Heyetimiz burada Saraybosna 
Koordinatörü Dr. Zülküf ORUÇ’tan TİKA’nın Bal-
kanlarda yaptığı programlar hakkında sunu eşli-
ğinde brifing almıştır. Kendisi de Mühendis olan 
TİKA Saraybosna Koordinatörü Zülküf ORUÇ 
Bey’e Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği tarafından Danışma Kurulu üyeliği Beratı 
verilmiştir.

Günün sonunda Uluslararası Sarayevo Üniversi-
tesi Rektörlüğü’nde Verilen Konferans gerçekleş-

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, 
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı, Bal-

kan Aydınlar ve Yazarlar Birliği müşterek orga-
nizasyonunda ve T.C Karayolları Genel Müdür-
lüğünün Balkanlarda yeniden inşa ettiği tarihi 
köprüleri ve kültürel miras envanteri çalışmaları 
doğrultusunda 21-24 Kasım 2013 tarihleri ara-
sında Bosna Hersek’te kültürel gezi programı 
düzenlenmiştir.

Bosna Hersek Tarihi Köprüler Ve Kültürel Miras 
Konulu Teknik Geziye Saraybosna’daki Bosna 
Şehitliği’nde Bosna Hersek’in ölümsüz lideri 
Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç’in kabrini ve aziz 
şehitleri ziyaret ile başlayan heyetimiz, ilk günü 
resmi ziyaretler ve bilimsel oturumlara ayırmış-
tır. 

Kemal Oğuz ÜMÜTLÜ
TDMMB İdari İşler Müdürü

GÖNLÜM HERSEK’TE KALDI 
BOSNA’DA TARİHİ KÖPRÜLER

Mostar Köprüsü

Blagaj Alperenler Tekkesi
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dan olan Sokullu Mehmet Paşa’nın memleketi 
Vişegrad’tın ortasından geçen Sava Nehri üze-
rinde bulunan Osmanlının Medarı iftiharı, birçok 
edebi esere konu olmuş Drina Köprüsünü ziya-
ret eden heyetimiz, devam etmekte olan resto-
rasyon çalışmaları hakkında bilgi almıştır. 

Gezide Osmanlı’nın Balkanlara kattığı değerleri 
ziyaret etme ve bu değerler hakkında geniş bilgi 
alma fırsatı alan Heyetimiz, günümüzde Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin ecdadının mirasına nasıl 
sahip çıktığına bir kez daha şahit olmuştur. 

Heyetimizin Türkiye’ye dönüşünden birkaç gün 
sonra Bosna Hersek’te Prijedor yakınlarında-
ki mezarda bulunan ve Boşnaklara ait olduğu 
belirlenen, içlerinde kadın ve çocuklarında bu-
lunduğu toplu mezar haberi tüm Müslümanları 
olduğu gibi camiamızı da derin üzüntüye sevk 
etmiştir. Bu haber, Bosna Hersek ziyaretinde sa-
vaş yılları hakkında görseller eşliğinde bilgi alan 
ve yerinde tespitler yapan heyetimizin en üst 
seviyede olan duygusal hassasiyetini derinden 
etkilemiştir.

yakasını birbirine bağlayan ve Balkanların göz-
bebeği muhteşem güzellikteki Mostar Köprü-
sünü aslına birebir uygun şekilde restore eden 
Türk Müteahhitlik firması ERBU İnşaat’ın başarı-
sına şahit olmuştur.

Aynı gün Blagaj’daki Alperenler Tekkesini ziyaret 
eden heyetimiz burada bu topraklara ilk gelen 
akıncılarımıza dualar etmişlerdir.

Ardından Osmanlı’nın tüm mimari eser türleri-
nin bir arada görülebileceği adeta bir açık hava 
müzesi konumundaki Poçitel’e ulaşan grubu-
muz, Balkanlardaki tarihimizin simgeleri konu-
mundaki eserleri de dikkatle incelemişlerdir. 

Yine TİKA mihmandarlığında ve T.C. Karayolla-
rı tarafından restorasyonu yapılıp ve bitirilen 
Konjic Köprüsü’nü ziyaret eden heyetimiz konu 
hakkında Karayolları ve Müteahhit firma yetkili-
lerinden bilgi almışlardır.

Programın son gününde, günümüzde Bosna 
Hersek Sırp Özerk Cumhuriyeti sınırlarında yer 
alan Osmanlı’nın en önemli Vezir-i azamların-

Törende; Balkan Aydınlar ve Yazarlar Birliği tara-
fından Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliğine XV. Uluslararası Balkanlar Aydınlar Türk 
Kültür 2013 Yılı Büyük Hizmet Ödülü takdim 
edilmiş, yine Balkan Aydınlar ve Yazarlar Birliği 
tarafından Türk Dünyası Mühendisler ve Mimar-
lar Birliği Genel Başkanı Mehmet Cahit TURHAN 
Bey’e ve Genel Sekreteri Dr. İlyas DEMİRCİ’ye Bal-
kan Türk Kültürü Onur Ödülü takdim edilmiştir.

Heyetimiz, T.C. Karayollarının rehberliğinde ger-
çekleşen bu gezide Mimar Sinan’ın talimatlarıyla 
öğrencisi Mimar Hayrettin’e 1566 yılında yaptır-
dığı ancak Bosna Hersek’te savaş döneminde 
Sırplar tarafından yıkılan Neretva Nehrinin iki 

Poçitel

Drina Köprüsü

Konjic Köprüsü
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liği yanında, bu 100 yıllık sessizliğe son verip, 
Lobiciliğimizin en önemli uzvu sivil toplum 
kuruluşlarının harekete geçme zamanı çok-
tan gelmiştir!

Türkiye’nin Ermeni diasporasının bir meydan 
okuması ile karşı karşıya olduğu gerçeği ile ‘’Er-
meniler 4 T’nin (tanıtım, tanınma, tazminat, 
toprak) ilk 2 evresini aşmış, 3. ve 4. evrelerine 
gelmişlerdir. Türkiye olarak, sözde soykırımın 
100. yılı olan 24 Nisan 2015’e kadar Ermeni-
lerin önümüze neler getirileceğine hazır mı-
sınız? 

İşte bu duygu ve düşünceyle Türkiye’deki en du-
yarlı STK’lardan biri olan Türk Dünyası Mühen-
disler ve Mimarlar Birliği, bu görevi içinde his-
sederek sürekli olarak meslektaşlarımızı, pay-
daşlarımızı ve okurlarımızı bilgilendirmek 
için, bu çok önemli memleket meselesinde 
mücadele vermeyi kendisine şiar edinmiş-
tir…

Ünlü tarih bilimci Justin McCarthy’nin tarafsız ve 
bilim adamına yakışır şekilde hazırlamış olduğu 
kitaplardan esinlenerek sözde Ermeni soykırımı 
sorunları bu yazıda ele alınmıştır.

Ermeniler ve Türkler arasındaki anlaşmazlıklar 
1915’te veya 1890 değil, yüzyıllar öncesinde 
başlaması nedeni ile konuyu daha iyi kavraya-
bilmek için, Türkler ve Ermeniler arasındaki iliş-
kiler coğrafi, kültürel, tarihi ve siyasi bağlamda 
değerlendirilmelidir. 

Ermeniler, Türkler ve diğer topluluklar Orta Do-
ğunun kuzey kesimlerinde, Kafkas dağlarının 
güneyinde ve doğu Anadolu’da hep birlikte ya-
şamışlardır. Bu bölgede bulunan dağlar burada-
ki grupların birbirinden uzak hayat sürmelerine 
neden olduğundan, dış dünyayla ve komşula-
rıyla çok fazla etkileşim içerisinde olmadıkları 
için bu toplulukların dilleri, dinleri, gelenekleri 
ve görenekleri, yakınlarında yaşayan grupların 
etkisi altında kalmamıştır. Böylesi bir izolasyon 
durumu da beraberinde çeşitlilik getirmiştir. 

Anadolu ve Kafkasya bölgelerinde yaşayan 
insanlar arasında bölücülük ve gruplaşma 
Ermeni-Türk çatışmasının temel sebebini teş-
kil etmektedir. Eğer gruplar bir devlet altında 
birleşmiş yada Kanada ve Amerika gibi mo-

da ‘Sahibinden Satılık Amerika’ ve’ Türk Lobiliği-
nin Sahipsizliği’ adlı iki kitabı bulunan Sayın Er-
cüment Kılıç, Ermeni sorununda başarılı olmak 
için, güçlü bir lobi faaliyeti içinde olunmasının 
gerektiği düşüncesiyle bir sivil toplum kuruluşu 
olan ‹›Lobicilik Stratejik Araştırmalar Merkezi››ni 
kurmuştur. Bu merkezin yaptığı anket; bize Er-
meni iddialarına karşı lobicilik konusunda yeter-
li bilgiye sahip olmadığımızı acı bir şekilde orta-
ya koymuştur. 

Yapılan bu anket sonuçlarına göre; Türkiye›deki 
insanların yaklaşık yüzde 80’inin lobiciliğin ne 
olduğunun bile farkında olmadığını, buna kar-
şın Ermenistan’ın kendi bünyesi içerisinde Lo-
bicilik Bakanlığı’na sahip olurken, Avrupa’nın 
birçok devletlerinde Ermeni soykırımını bırak 
tartışmayı, ‘Ermeni soykırımı yoktur’ demenin 
bile büyük bir suç sayılacağını, ilgili ülkelerin 
meclislerinden çıkarmayı başardığı gerçeği ile; 
Türkiye’nin bu konuda ne kadar mesafe kaydet-
tiğini söylemeye bilmem gerek var mı..?

ABD’deki Ermeni lobisinin, Türkleri karalama 
kampanyasına tek başına karşı koyan ve Ermeni 
meselesine, uluslararası arenada lobicilik faali-
yetlerini ilk başlatanın kişi Muhammed Alexan-
der Webb isimli bir Amerikalı gazetecidir. Webb, 
bu çalışmayla İslam âleminin o zaman için tek 
bağımsız devleti olan Osmanlı’ya karşı olu-
şan önyargıları kırmak için “Ermeni Sorunu ve 
Sorumlusu-The Armenian Troubles and Where 
the Responsibility Lies” isimli bir kitap yayımla-
mıştır.

Türklerin lobicilik faaliyetleri yok denecek ka-
dar yok iken, Diasporadaki Ermenilerin hemen 
tamamının aktif olduğu, özellikle California Er-
meni Lobiciliğinin çok düzenli bir şekilde çalış-
tığı gerçeğinin yanında; ABD’de mevcut olan 
550 milletvekilinden 190’nının Yunan Dostluk 
grubuna, 130’nun Ermeni Dostluk grubuna üye 
olduğu yerde ve bu grupların ortak paydalarının 
Türkiye karşıtı olduğu bilinirken ABD’de bizi sa-
vunacak birkaç Yahudi Lobisinin yanındaki cılız 
söylemlerimizin bize ne gibi bir gelecek vaat et-
tiğide meçhuldür.

ABD’li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy’nin ‘Siz 
Türkler haklı olduğunuz halde saldırılar kar-
şısında sessiz duruyorsunuz’ sözünün gerçek-

Türk Dil Kurumu ‘Lobi’yi bazı ortak çıkarları 
olan grupların temsilcilerinden oluşan toplu-

luktur diye tarif eder. Lobicilik ise hükümetler ta-
rafından belirlenen kararları etkileme çalışması 
olup, bu çalışmalar kanun koyucuları ve memur-
ları etkilemeye yönelik her türlü faaliyeti kapsar. 
Devlet çalışmalarını ve yasamalarını özel bir çı-
kar ya da bir lobi faydasına yönelik etkilemeye 
çalışanlara da lobici denir. 

Lobicilik, ilk kez 1946’da ABD’de ‘Federal Regu-
lation of Lobbying Act’ ile yasal bir çerçeve içine 
alınmış olup federal hükümetler lobicilik faali-
yetlerinin modern devlet sisteminin ve hükümet 
anlayışının önemli ve vazgeçilmez bir unsur ol-
duğunu kabul etmişlerdir. 

Washington’da bulunan ve 70 Türk derneğinin 
çatı örgütünü temsil eden Türk Amerikan Der-
nekleri Asamblesi (ATA) başkanlığını da yapan ve 
benim de çok yakın arkadaşım olan aynı zaman-

Yılmaz BATIBAY
TDMMB ABD Koordinatörü
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lemesini hızlandıran etnik milliyetçilik ve dini 
ayrımcılık gibi olaylar, çiftçilerin ve çobanların 
taraf tutmasına neden olmuş, Ermeniler ve Rus-
lara karşı Osmanlılar ve Kafkas Müslümanları da 
bir araya gelmişlerdir.

ERMENİ AYAKLANMASI

Osmanlı İmparatorluğunun son evrelerine rast 
gelen ve 1. Dünya Savaşından önce oluşan Kit-
le halindeki ilk ermeni ayaklanması; Kayseri ve 
Maraş arasında bulunan ‘Zeytun’un dağlık böl-
gelerinde başlamış ve hükümetin askere alma 
işlemleri bahane edilerek, ermeni ihtilalcilerin 
Osmanlı ordusuna alınacak askerleri öldürecek-
leri yönündeki kara propagandası ile su yüzüne 
çıkmıştır. Bu asker kaçakları, Osmanlı meclisinde 
görev yapan politikacıların ve diğer isyancıların 
teşvikleri ile o zaman Rusya’nın elinde olan Ka-
ğızman ve Iğdır’da silah eğitimi aldıktan sonra, 
Anadolu ya geri dönerek diğer isyancılarla bir-
leşmiştir. 1. Dünya savaşı başladığında da Doğu 
Anadolu da toptan bir ayaklanma başlatıp, bu 
savaşta Ermeniler kendilerini Rusya’nın yardımcı 
birlikleri olarak görmüşlerdir.  

Van şehri; Ermeni ihtilalciler tarafından, 13 Nisan 
1915 gecesi ele geçirilmiş, buna karşın Osmanlı 
devletinin gönderdiği birlikler de başarısız olun-
ca, Ermeni ihtilalcileri Ruslar gelinceye kadar 
Van’ı ellerinde tutmuşlardır. Ruslar bir kazak Tu-
gayının liderliğinde 4000 gönüllü Ermeninin de 
katıldığı bir güçle Van’a gelmiş ve Van Gölünün 
güney sahillerine yerleşmişler ve daha sonra Os-
manlı hükümetinin gönderdiği kuvvetlerin ma-
rifetiyle, 4 Ağustosta Van’dan çekilmek zorunda 
kalmışlardır. Ancak Osmanlı ordusunun daha 
da ilerleyecek gücü kalmadığından, Ermeni çe-
telerinin yakıp yıktığı Van şehrinden geriye ne 
kaldıysa, onunla yetinmişlerdir. Bu arada İleriki 
yıllarda da ne olacağını öngören Ruslar; gider-
ken Ermeni çetelerine her türlü mühimmat, üni-
forma vs. desteği ve bu malzemeleri saklayabi-
leceği yerleri kurmayı da ihmal etmemişler ve 
böylelikle isyancılar, Ruslarında desteğiyle bü-
yük bir tehdit haline gelmiştir. Antakya yakının 
da bulunan “Musa Dağ”ında 5000 Ermeni asi, bir 
Fransız savaş gemisi gelene kadar Osmanlılarla 
savaşmıştır. Ermeni çeteleri Devlete ait binaları 
yıkıyor, jandarma karakollarını ele geçiriliyordu. 
Ermeni güçlerinin Kürt köylerine saldırması ne-

Slavların göç etmelerini sağlamak için Çerkes 
toprakları, oldukça ve basit bir yöntemle bo-
şaltılmıştır. 1864’de Rus ordusu, toprakları yerli 
halktan arındıramaya başlayıp direnenler ise 
öldürülmüştür. Ruslara teslim olmayı reddeden 
köylüler henüz evlerinden çıkma fırsatı bulma-
dan top atışına tutulmuşlar ve teslim olan köylü-
ler de yağmalanıp yok edilmişlerdir. En sonunda 
Çerkesler Karadeniz Limanına getirilip, çok güç 
şartlar altında Osmanlı İmparatorluğuna gönde-
rilmiştir. Böylelikle, Ruslar ve diğer Hıristiyanlar 
da Çerkeslerin topraklarına yerleştirilmiştir. 

O günkü koşullarda Çiçek, Tifüs, Tifo gibi has-
talıklar mülteci nüfusunun derinden sarsmıştır. 
Tatarlar, Çerkesler ve Abhazlar İmparatorluğun 
birçok yerine yerleştirilmiş olsalar da birçoğu 
da hayatını kaybetmiştir. Kafkasya’daki top-
raklarından sürülüp Osmanlı topraklarına 
gelen yaklaşık 1,2 milyon Çerkes ve Abhaz 
Müslümanların yalnızca 2/3ü hayatta kalma-
yı başarmıştır. 1/3ü ise Ruslar tarafından ve 
bu bulaşıcı hastalıklar neticesinde hayatla-
rını kaybetmişlerdir. Osmanlı İmparatorlu-
ğundaki Hıristiyanların çektiği acılara ilişkin 
birçok kitap yazılırken, Türklerin ve diğer 
Müslümanların çektiği acılara değinilmeme-
si Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletle-
rinde Türklere karşı benimsenen yaklaşımı 
göstermektedir. İnsanların çektikleri acıların 
tarafsızca değerlendirilmemesi durumu, iler-
leyen zamanlarda Ermeni sorununa da yan-
sımıştır. 

Rusya’nın bu kötü emelleri, Anadolu’daki 
Ermeni-Türk ilişkilerini 1. Dünya Savaşı’na dek 
etkilemiştir. Müslümanlar, Rusları ve Müttefikle-
ri kendi hayatlarına ve ailelerine kasteden düş-
manlar olarak görürken, Ermeniler ise Rusları, 
bölgeyi Müslüman topluluklardan temizleyecek 
ve Hıristiyan ilerleyişini sürdürebilecek bir güç 
olarak kabul etmişlerdir. 

1790’lardan 1921’e kadar Doğu Anadolu ve Kaf-
kas bölgesi; dini bölünmüşlükten kaynaklanan 
bir felaket dönemine sahne olmuştur. Oysaki 
köylü ve şehirlilerin, Ermenilerin ve Müslüman-
ların tek istediği şey barış içinde yaşamaktı. Nü-
fusun çoğunluğu verimsiz bir arazide kalmaya 
çalışan çiftçilerden ve çobanlardan oluşuyordu. 
Bu nedenle başlarına böylesine bir felaket gel-
mesini de asla istemezlerdi. Ancak Rus geniş-

menilerin acımasız olduğunu ve Türkiye’nin do-
ğusundaki topraklar üzerinde hiçbir zaman hak 
iddia edemeyeceklerini savunmuşlardır. 

Osmanlı’ya göre İmparatorluk, İslam ilkeleri 
doğrultusunda padişah tarafından yönetilen 
bir İslam devletidir. Kesinlikle ulusal bir impa-
ratorluk değildir ve bu sebeple etnik grup-
lar arasında hiçbir ayrım yapılmamıştır. Yö-
netimde üst sınıfta Türklerin sayısı diğer etnik 
gruplardan daha fazla olmuştur. Ancak bu üst sı-
nıfa Slavlar, Arnavutlar, Araplar ve diğer pek çok 
millet de dahildir. Daha sonraki dönemlerde de 
Rumlar, Ermeniler ve diğer pek çok farklı grup 
Osmanlı Devleti’nde yüksek mevkilerde görev 
yapabilmiştir.

İLK ÇATIŞMALAR

Ermeni-Müslüman çatışması temelinde bölü-
cülük ve dini kimlik yatmaktadır. Ermeniler ile 
Türkler arasındaki silahlı çatışmalar patlak vere-
ne kadar Ermeniler, Türkler ve diğer Müslüman-
lar Osmanlı İmparatorluğu üzerinde hep birlik-
te yaşamalarına rağmen, o dönemlerde de ne 
Müslümanlar ne de Ermeniler durumlarımdan 
pek memnun değillerdi. Bugünün standartla-
rıyla karşılaştırıldığında Orta Doğulular yoksul 
kesimi oluşturuyordu. Bu durum özellikle Doğu 
Anadolu ve Kafkas bölgesi için geçerli olurken, 
Doğu Anadolu’daki yaşam koşullarının kötü ol-
ması yanında ayrıca bazı zamanlarda da bu böl-
gelerde de hükümet görevi gören yerel aşiret 
liderlerinin de iyi yönetici olmadığı biliniyordu. 
Osmanlı İmparatorluğunun zayıfladığı dönem-
lerde de yerel yöneticiler kendi kontrolleri altın-
da bulunan Hıristiyanlara ve Müslümanlara bas-
kı uygulamaya devam ediyorlardı. Tüm bunlara 
rağmen, topraklarını köylerini ve kiliselerini 
Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde 400 
yıldan fazla koruyabildikleri için doğuda ya-
şayan Ermeniler olumsuzluklarda çok fazla 
etkilenmemişlerdir. Ayrılıkların çatışmaya dö-
nüşmeye İmparatorluğun içinden kaynaklan-
mayıp, bu kötü durum Rusya Emperyalizmi ve 
Avrupa’da meydana gelen milliyetçilik düşünce-
leriyle ortaya çıkmıştır. Rus orduları bir yandan 
Çarlarının yönetim alanlarını genişletirken öte 
yandan fethedilen topraklarda yaşayan ve Hıris-
tiyan olmayan halkaları da topraklarından çıka-
rıyorlardı. Buna örnek olarak, Rusların ve diğer 

dern devletlerde olduğu şekliyle çoklu-etnik 
milliyetçilik ilkesiyle tanımlanmış olsalardı 
herhangi bir çatışma ve felaket yaşanmazdı. 

Arap birisine ‘Sen kimsin?’ diye sorulduğunda 
cevabı ‘Ben Müslüman’ım’ olurdu, aynı durum 
Türkler için de geçerliydi. Buna karşın milliyet-
çilik düşüncesi Osmanlı İmparatorluğu içinde 
hızla yayılmış ve Osmanlı topraklarındaki Hıris-
tiyanlar kendi içlerinde dini gruplara ayrılmış ve 
kendi dillerini konuştukları için, kendilerini ra-
hatlıkla bir ulus olarak görmeye başlamışlardır. 

Yüzyıllar boyunca Roma, Sasani ve Bizans gibi 
devletlere bağlı yaşayan Ermeniler 1071 Ma-
lazgirt Savaşı’nda sonra Selçuk Türklerinin ege-
menliği altına girmişlerdir. Bu da gösteriyor ki 
Osmanlılar tarih sahnesine çıkmadan önce 
Ermeniler kendi topraklarından ayrılmaya 
başlamışlardı. Çok sayıda Ermeni’nin Bizans 
zamanında Doğu Anadolu’yu terk etmeye baş-
ladıkları bilinmekte ve Doğu Anadolu gibi fakir 
bölgelerde yaşayanlar daha iyi bir iş ve hayat 
sürmek için farklı bölgelere yerleşmişlerdir. Os-
manlı Doğu Anadolu’yu fethedene kadar (1514-
1517) yüz yıllarca devam etmiş olan savaşlardan 
kaçan Ermeniler ise Ermenistan’a göç etmişler 
ve İstanbul gibi şehirlerde yaşayan Ermeni top-
luluklarının geçmişi de Bizans dönemine dayan-
maktadır.

Ermeniler, Selçuklar ve Osmanlıların zamanın-
da Hıristiyan bir grup olarak yaşamlarını devam 
ettirirken, inanışları da İslam kurallarıyla gü-
vence altına alınmıştır. Dine olan bağlılık-
ları, Doğu Anadolu’daki coğrafi konumları ve 
Osmanlı Devleti’nin dini hoşgörüsü sayesinde 
Anadolu’daki varlıklarını yüzyıllarca sürdürebil-
mişlerdir. Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu 
yer Ermenistan olmayıp, Ermeni topluluklarının 
Batı Anadolu’da, Balkan şehirlerinde, İstanbul 
ve Kuzey Batı Anadolu’da kümelendiği bilin-
mektedir. Bu kadar geniş bir yelpazede Osmanlı 
İmparatorluğu’na yayılmış olmalarına rağmen, 
tarihi Ermenistan toprakları üzerinde azınlık ola-
rak kalması yanında Ermeni kimliğini tarihi ana-
vatanlarıyla beraber devam ettirmişlerdir. 

Ermeniler, Türkleri barbarlıkla ve Türkiye’nin do-
ğusunda bir Ermeni yurdu kurulmasına ilişkin 
taleplerini bastırmakla suçlarken, Türkler de Er-
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Bütün bu olumsuzluklardan sonra Ermenistan’ın 
dünya kamuoyundaki yarattığı mesnetsiz duru-
mu düzeltmek adına; 

1. Türkiye vakit geçirmeden en yakın zamanda 
bir Lobicilik Bakanlığı ihdas ederek, tüm sivil 
toplum kuruluşlarını da daha etkin çalışma-
ya davet etmelidir.

2. Ermeni katliamının bütün Müslümanlara 
karşı yapıldığı sadece Türklere değil, Arap 
ve Kürtleri de katlettiği daha etkin işlenerek 
Arap Dünyasının bu konuda aydınlatılması 
gerekmektedir.

3. 9 Temmuz 2001 tarihinde kurulan Türk-
Ermeni Barış Komisyonu ne yazık ki, diaspo-
radaki Ermeniler ve Taşnak’ların baskılarıyla 
başlayan bu diyalog durmuştur. Yeniden bu 
çalışmanın başlayabilmesi, ileriye atılacak iyi 
bir adım olacaktır. 

4. Parlamentolarının aldığı kararla sözde Erme-
ni soykırımını tanıyan 17 ülkeyi Osmanlı ar-
şivlerini incelemeye davet edip, bu konuyu 
tarihçilerin kararına bırakmaya ve çalışmayı 
daha ciddi ve kararlı bir şekilde yine kurul-
masını istediğimiz Lobicilik Bakanı tarafın-
dan yapılması sağlanmalıdır. Fransız Eski 
Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın da dediği 
gibi ‘ Tarih yazmak Parlamento’ya düşmez.’ 
Onun gerçek sahibi tarihçilerdir. 

5. Osmanlı arşivinde dünyanın dört bir yanın-
dan araştırmacılar gelip çalışma imkanlarını 
elde ettikleri halde, Ermenistan hala arşiv-
lerini açmamış ve aynı şekilde Patrikhane 
de arşivlerini açmamışken, bu güne değin 
hiçbir Türk araştırmacısı da Ermenistan ar-
şivlerini görmemiştir. Yapılması gereken 
şey, doğruların ortaya çıkması için Erme-
nistan’daki arşivlerin açılması yönünde 
baskı yapılmasıdır…

6. 26 Şubat 1992’de Yukarı Karabağ Hocalı’da 
Ermeniler tarafından yapılan dünyanın en 
vahşi soykırımını, başta Türkiye olmak üzere 
bütün dünyanın kabul etmesi ve bu ermeni 
lobisinin sahteciliği ve vahşeti duyurulmalı-
dır.

kararını verir. Böylelikle isyancılar, destekten 
mahrum kalacak ve savaşı yapacak gruplarla 
daha kolay baş edilecek ve daha sonra Erme-
niler ayaklanmanın merkezinden uzakta kalan 
Suriye’ye yerleştirilecekti. Ermeni halkının yaşa-
dıkları yerlerden bu şekilde çıkartılmalarına yö-
nelik tartışmalar, 1915’ten beri çok şiddetli kav-
gaları da beraberinde getirmesine rağmen bu 
konuyla ilgili olarak tüm Osmanlı belgeleri, teh-
cir edilenlerin güvenliğinden duyulan endişeyi 
ve tehcirdeki korumacılığı bize göstermektedir. 
Örneğin Osmanlı arşivlerinde net bir şekilde 
yazılı olarak belirtilen arazilerin satışları ile 
uyarılar, Ermeni kafilelerinin yağmacılardan 
korunması ile ilgili emirler ile sağlık şartla-
rı ve hijyenin sağlanması ve diğer tedbirler, 
Osmanlı Devleti’nin Ermenileri yerlerinden 
ederken onların zarar görmemeleri yönünde 
yaptığı faaliyetler verilen en güzel cevaptır. 

Öte yandan tehcir sırasında bazı emirlerin dışına 
çıkıldığı da doğrudur. Nüfusları %10 dan daha 
az olmasına rağmen, Ermenilerin tehcir edildik-
leri bazı yerler, Gelibolu gibi Düşman askerleri-
nin hareket düzenleyebileceği kıyı bölgeleriydi. 
Bununla birlikte Ermeni halkı, böyle bir tehlike-
nin az olduğu iç bölgelerden de çıkarılmışlardı. 
Özellikle Karadeniz ve Harput gibi bölgelerde 
bulunan devlet memurların 1400 suça karış-
tığı tespit edilmiş bu memurlardan birçoğu 
idam edilmesine karşın çok sayıdaki me-
murun da yargılanmadan kaçtığı kesindir. 
Ermenilerin geçmişte Müslümanları katletme-
lerinden doğan bu kin vahşeti de beraberinde 
getirmiştir.

225 bin Osmanlı Ermeni’sinin Osmanlının elin-
de olan Arap vilayetlerine ve Mısır’a varabildiği 
bilinmektedir. Büyük bir çoğunluğu ise devlet 
gözetiminde tehcir edilmişlerdir. 1920 itibariy-
le Sovyetler birliğinde 400 bin, İran da 50 bin 
olmak üzere Ermeni sığınmacı var idi. Geri ka-
lan sığınmacılar ise, Kuzey Amerika ve Avrupa 
ülkelerine yerleşmiş ve böylece tehcir yoluyla 
hayatta kalabilen Ermeni sayısı 811 bini bulmuş-
tur. Böylelikle halk desteğinden mahrum kalan 
Ermeni isyancılarında ayaklanması da sona er-
miştir. Bütün bunlardan sonra Ermeni ayaklan-
masının gerek Ermeniler ve gerekse Müslüman-
lar için tam bir trajedi olduğu ve büyük kayıplara 
yol açtığı da bir gerçektir.            

sı gerektiğini düşünür ama ne yazık ki istedikleri 
toprakları ellerinde tutacak her hangi bir güce 
sahip olamadıklarından bu arzuları da gerçekle-
şemez…

Rusların tamamen boşalttığı yerlere de 1918 de 
Osmanlı Devleti; Vehip Paşa komutasında, önce-
den Rusların elinde ve sonrada Ermenilerin de-
netiminde olan bölgeye, şubat ayında girmiş ve 
mart sonunda da 1914 ten beri kaybettiği bütün 
topraklarda yeniden hakimiyet kurmuştur. Bu-
nunla da yetinmeyen Osmanlı ordusu; Ermeni 
milliyetçileri tarafından kuşatma altına alınmış 
olan Azerbaycan Türklerine yardım etmek için, 
Transkafkasya’yı geçip, Bakü ye kadar gelir fakat 
ne yazık ki, 30 Ekim 1918 de imzaladığı Mondros 
Ateşkes antlaşması ile 1. Dünya Savaşını resmen 
kaybetmiş sayıldığından sadece 1914’te ki sınır-
larına geri dönmek zorunda kalmıştır.

1905 Rus Devrimi sırasında Müslümanlar ve Er-
meniler arasındaki çatışmalar Azerbaycan top-
raklarında hala devam ediyordu. Ermeni ayakla-
masının ilk aşamasında Van’ı ele geçiren isyan-
cılar, Müslümanların yaşadığı yerleri yağma-
lamaya yakıp yıkmaya ellerine geçirdikleri 
Müslümanları katletmeye başlamışlardır. 
Örnek olarak binlerce Müslüman Kürt Van’ın 
hemen dışında ki Zeve çukurunda toplu ola-
rak öldürülmüşlerdir. Van ve civarındaki diğer 
Kürtler de Müslümanların intikamını almak için, 
Rus ordusuyla kaçmayı başaramamış Ermenileri 
öldürmüşlerdir. Emperyalizm ve Milliyetçilik 
hem Müslümanlar ve hem de Ermeniler için 
ölmek ya da öldürmekten başka çözümün 
olmadığı bir ortam yaratmıştır. Ruslar ve Er-
meniler 1915’te buradaki çatışmayı kazandıkla-
rında, Müslümanlar Osmanlı askerleriyle bölge-
den ayrılmışlardı. Ruslarla beraber Ermenistan’a 
giden Doğu Anadolu Ermenilerini orada açlık ve 
sefalet beklerken, aynı kader Müslümanlar için 
de geçerliydi. Kolera, Tifüs, Tifo gibi hastalıklarda 
açlıkla birleşince trajedi kendiliğinden ortaday-
dı…

26 Mayıs 1915’te Osmanlı Devleti, kontrol böl-
gelerinde yaşayan Ermenileri bu bölgelerden 
tehcir ederek, savaş çıkma ihtimali olan yerler-
den ayrılmalarının yanında her vilayette bulu-
nan Ermenilerin vilayet bünyesi içindeki nüfu-
sun %10’nundan daha fazla olmaması sağlama 

ticesinde ve Kürtlerin de Ermeni köylerini taciz 
etmesiyle bölgede tam bir anarşi ortamı oluş-
muştu. Van’ın güneyinde yer alan Nesturilerin 
de bu kaosa girmesiyle, hem Müslüman hem de 
Ermeni köylüler ve şehirli halkı bu çatışmaların 
uzağına çekilmek istediler, fakat ne yazık ki bu 
sefer de saldırılar onları yollarda yakalamıştır.

Ermeni birlikleri; Ruslarla işbirliğine girerek, Rus-
ların ilerleyişinde hücum birlikleri olarak, hem 
Ruslara destek oluyor ve hem de cephe gerisin-
de kalan Osmanlıları taciz ediyorlardı. Bu arada 
Osmanlıların iletişim hatlarını kesip, cepheye gi-
decek destek ve yardımları durdurmaları da Er-
menilerin verdikleri en büyük zararlardan oluşu-
yordu. Hiç şüphe yoktur ki, Osmanlı Devleti için 
en büyük şansızlıkta Enver Paşanın, “Rusya’nın 
işgali” projesinin, Ermeni İsyanıyla aynı zamana 
denk gelmesi idi. Paşaya göre ani bir harekat; 
Kafkasları Osmanlı Devletine açabilir ve Azer-
baycan’daki Kardeş Türklerin Anadolu’daki Türk-
lerle birleşmesi sağlanacak hatta Orta Asya’daki 
Türklerinde bu birliğin parçası olacağı var sayı-
lıyordu. Bu zor koşullarda ve çok kısıtlı şartlar 
altında hareket eden Enver Paşa, Ordularına 
Rusya’yı işgal ediniz emrini verir. Bu emri uygu-
lamak istemeyen ve durumun daha da kötüye 
gideceğini öngören İzzet paşa istifa etmekle 
yetinirken, Enver Paşanın bizzat kumandayı ele 
alması da, felaketi de beraberinde getirmiştir. 21 
Aralık ta çok yoğun kış şartların da barınma ve 
mühimmat eksiği olan 3. orduyu Rus sınırından 
içeri sokan Enver Paşa’nın, Doğa koşularına ha-
zırlıksız yakalanan ordusu içindeki 75000 asker-
den sadece 15000 i hayatta kalabilmiştir. Ruslar 
da bu büyük Osmanlı yenilgisinden sonra, 1916 
da 130000 piyade ve 5000 süvariyle Doğu Ana-
dolu ya girer ve 16 Şubat’ta Erzurum ve Muş, 
Mart ayında da Bitlis ve Rize, Nisan’da Trabzon, 
Temmuz’da Bayburt ve Erzincan’ı eline geçer. Bu 
ilerleme karşısın da en ufak bir müdahale imka-
nı olmayan Osmanlı ordusunun yapacağı da çok 
fazla bir şey kalmamıştır. Ruslar, ellerini sallaya-
rak İstanbul’a bile gelmeleri çok mümkünken, 
bir mucizeyle oluşan Bolşevik devrimi; Osmanlı 
devletinin büyük kurtuluşu olmuştur. Rus birlik-
leri Devrim Konseyi’nin emriyle 1917’nin başın-
dan itibaren hem Anadolu cephesinden hem de 
diğer cephelerden çekildiler. Ermeniler ise bu 
coğrafyada artık bir Ermeni devletinin kurulma-
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Antik dönemin şehirleşme yapısına bakacak 
olursak, ızgara planlı düzenli ilk şehirlerin M.Ö 
VII-VI asırlarda Yunan yarımdasında kurulmaya 
başlandığı bilgisine ulaşıyoruz.“M.Ö 334 yılında 
Makedonya kralı Büyük İskender ‘in Doğu seferine 
çıkmasıyla başlatılan Helenistik dönemde antik 
yunan şehircilik anlayışı kurulan kolonilerle doğu-
ya taşınmıştır.”3

Bizans döneminde antik şehirlerde gördüğü-
müz ızgara tarzındaki planlı şehir anlayışından 
biraz uzaklaştığı görülmektedir. Şehrin merke-
zinde yer alan kilise Bizans şehrinin en önemli 
unsurudur. 

Sasaniler’in şehircilik temelleri, kendinden önce-
ki medeniyetlerin harçlarıyla atılmıştır. İslam’dan 
önceki İran şehrinde, eski Doğu imparatorlukla-
rının ve Antik şehirlerin izlerine rastlamak müm-
kündür. Eski İran şehirlerinin plan tipleri çeşitli 
olsa da tapınak şehrin merkezinde yer almıştır.4

Türklerde ise şehir hayatının başlangıcına ait bir 
takım işaret ve örnekler, Göktürklerden itibaren 
görülmeye başlanmıştır.5

Çoğunlukla göçebe yaşayan Türkler,yerleşik ha-
yata geçmeye başladıkları dönemlerde önce-
likle konutları kurmuşlar, daha sonra konutları 
çevreleyentümsekler kazmışlardır.Sonraları ise 
tümseklerin yerini duvarlar almıştır.Tapınakların 
ise yine şehir merkezinde olduğu bilinmektedir.

İslam öncesi Araplarda şehircilik anlayışına 
dair pek bir şey bilinmemektedir. Göçebe olan 
Araplar şehir hayatına ve şehirciliğe yabancıydı-
lar. “Ortasında Kabe’nin yer aldığı Mekke, Arap 
yarımadasının en önemli şehriydi. P.H Lam-
mens, Hicret’in ilk yıllarındaki Mekke’yi tasvir 
ederken,şehrin sursuz birbirine bitişik bir tarzda 
inşa edilmiş yapıların oluşturduğu dar sokaklara 
sahip bulunduğunu belirtmektedir.6

3 Yılmaz Can, İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, Ankara: Türkiye Diya-
net Vakfı Yayınları,1995, s. 43
4 Yılmaz Can, İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, Ankara: Türkiye Diya-
net Vakfı Yayınları,1995, s. 13
5 Yılmaz Can, İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, Ankara: Türkiye Diya-
net Vakfı Yayınları,1995, s .14
6 Yılmaz Can, İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, Ankara: Türkiye 

geçmiş zamanı hayal ettiren manzara ve isimle, 
üstünde sallanan ve bütün çizgilerine bir hasret 
sindiren geçmiş zamanlardan kalma aydınlığıyla 
sizi yakalar. Sohbetinize ve işinizin arasına girer, 
hülyalarınıza istikamet verir.” 1

İşte Türk-İslam şehirlerinin bu insan ruhunu ok-
şayan mükemmel yapısı hakkında fikir sahibi 
olabilmemiz için öncelikle, bu şehirleşme süre-
cinin başını, İslam coğrafyasını, hatta İslam coğ-
rafyasındaki en eski şehircilik anlayışlarını bil-
memiz gerekir. Fiziki açıdan şehrin yapılarını ele 
alıp, manevi dinamiklerle yoğurarak Türk-İslam 
şehirlerinin kapılarını aralayabiliriz.

I. İSLAM ŞEHİRLERİNİN
   DOĞDUĞU ORTAM

A.İslamiyet’in Yayıldığı Bölgelerdeki En Eski 
Şehircilik Anlayışları

Tarih bir bütündür. Yeryüzü var olduğu günden 
bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış-
tır. Tarih çizgisinde bahsettiğimiz her mesele 
bugünü bugün yapan değerlerin birikimidir. O 
halde bugünün mimarisi hakkında söz söyleye 
bilmemiz için, dünün bugüne getirileri hakkın-
da bilgi sahibi olmamız gerekir.

İslam’ın şehircilik anlayışını anlayabilmemiz için 
evvela İslamiyet’in yayıldığı bölgelerdeki en eski 
şehircilik anlayışlarını bilip yorumlayabilmemiz 
gerekir.

Yeryüzünde en eski uygarlıklara beşiklik etmiş 
bölgelerden birisi Mısır’dır. Eski çağlarda Mısır’da 
genellikle dikdörtgen formda surlarla çevrili 
birbirini dik kesen muntazam yol şebekelerine 
sahip şehirlerin kurulduğu anlaşılmaktadır. Su 
kanalları ile mukaddes havuz tesisleri eski Mısır 
şehrinin karakteristik unsurlarındandır.2

1  Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, Ankara: Dergah Yayınları, 
1960, s. 109
2 Yılmaz Can, İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı, Ankara: Türkiye Diya-
net Vakfı Yayınları,1995, s. 10

Giriş

Mekke de doğan İslam dini, şehirleşme te-
mellerini Medine’de atmış ve tarihsel sü-

reçte fetihler yoluyla gelişimini sürdürmüştür. 
Türklerin de İslamiyet’i kabulüyle, İslam dini, 
Türk Devletleri üzerinde ciddi anlamda bir şe-
hirleşme ve uygarlaşma sürecini teşvik etmiştir. 
Bu teşvikler doğrultusunda gelişen Türk-İslam 
şehirlerinin genel ve fiziksel yapısı oluşmuştur.

Türk-İslam şehri A. Hamdi Tanpınar’ın tavsifi ile:

“Türk-İslam şehri her yerde kendi ritmi, kendi hu-
susi zevki ile vardır, her adımda önümüze çıkar. 
Kâh bir türbe, bir cami, bir han, bir mezar taşı, 
burada eski bir çınar, ötede bir çeşme olur ve 

Betül DEMİRCİ
RTEÜ İlahiyat Fakültesi

TÜRK - İSLAM ŞEHİRLERİNİN
MANEVİ DİNAMİKLERİ VE YAPILARI
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mışlar, yerleşik hayat güvenceye alınmış, eski 
yerleşik halk yeniden evlerine ve yurtlarına dön-
müşlerdir.12

A.İslam Medeniyetinde Şehirleşmenin Başlı-
ca Etkenleri

 İslam orduları tebliğ ve cihat faaliyetleri netice-
sinde yeni topraklar elde etmişlerdi. Fethedilen 
bölgeleri elde tutmak ve İslamiyet’i bu toprak-
larda yaymak için bu topraklarda hâkimiyet kur-
mak zorundaydılar. 

Müslümanların güvenliğini sağlamak için de as-
keri açıdan ikmal noktaları tesis etmeleri gere-
kiyordu.

Vergileri düzenli toplamak ve ticari hayatı canlı 
tutmak içinde kurulu bir düzen olması gerek-
mekteydi.

Bütün bunların tabii neticesi olarak İslam şehir-
leri oluşmaya başlamıştır.

B. İslam Medeniyetinde Şehirlerin
     Oluşum Şekilleri

İslam şehirleri iki farklı şekilde oluşmuştur. Fetih-
ler sonucunda ele geçirilen şehirlerin temel ya-
pıları üzerine ihtiyaç olunan fiziki unsurları ilave 
etmişler ve İslami bir şehir oluşturmuşlardır. Bu-
nun dışında askeri ve idari şehirler kurmuşlardır.

C. İslam Şehirlerinin Fiziki Unsurları

İslam şehirleri fiziksel olarak, kurulduğu bölge-
deki halkın, sosyal ve kültürel anlayışları ve ih-
tiyaçları ile şekillenmiştir. Gerek İslamideğerler, 
gerek Arapların sosyal ve kültürel anlayışları, 
gerekse yerel halkın kültürleri ile İslam şehirleri 
oluşmuştur. Fiziki ve fonksiyonel oluşum ve ge-
lişimdeki İslami değerleri baskınlığı, İslam şehir-
lerinin çoğunun birbirine benzemesine sebep 
olmuştur.

İslam şehirleri dini merkez, yönetim merkezi, 
ekonomik merkez, Pazar ve mahalleler gibi te-
mel unsurlardan meydana gelmektedir.
12  Sarıçam, s. 217

ile şehir yapısının merkezine Cuma camisini yer-
leştirmiş ve bu çekirdek, şehrin şekillenmesin-
de önemli yere sahip olmuştur. İslam tarihinde 
şehirlerde ortak ibadet edilen merkezi bir cami 
bulunmakla birlikte, Hz.Ömer devrinden itiba-
ren uygulanan bir gelenek olarak şehirlerde her 
kabile için ayrı ayrı camiler yapılmaya başlan-
mıştı. Bu şekilde çöl hayatındaki bedevi kabile 
anlayışı şehre yansıtılmış oluyordu.

“İslam medeniyetinde, Batı medeniyetinde vü-
cud bulan şehirleşme yapısı ve tecrübesi gö-
rülmez.İslam coğrafyasındaki şehri yerleşimleri, 
Avrupa şehirlerinden farklı olarak topografya 
yapısına bağlı bir gelişme süreci göstermiştir.
İslam şehirlerinde Avrupa şehirlerinin ortasında 
yer alan meydan bulunmamaktadır.” 11Avrupa’ 
da bulunan statüye bağlı yerleşim şekli ise İslam 
şehirlerinde yoktur. İslam şehirlerinde her grup-
tan insan her yerde yaşamaktadır. 

Fetihlerle genişleyen İslam şehirleri kendi yapı-
larını yeni topraklara taşırken mevcut fiziki ya-
pıları bozmamış ayrıca kendilerine has yapıları 
inşa etmişlerdir. 

İslam şehirlerinden bazıları toplum baskısından 
kurulmak için, güvenliklerini sağlayabilecekleri 
tenha alanlara kurulmuştur. 

İslam medeniyetinde ilk şehirleşme Medine’de 
yaşanmıştır. Muhacir ve Ensar’ın oluşturdu-
ğu yeni sosyal düzen kısa zamanda Medine’yi 
önemli ticaret ve bilim merkezi haline getirdi.

İslam medeniyeti VII.yy’dan itibaren Ön Asya, 
İran ve Maveraünnehir gibi coğrafyalarda şehir-
leşmeye ivme kazandırdı. Bu bölgelerde güvenli 
şehir, kasaba ve nahiye yerleşimlerinin artması 
göçebeleri merkeze doğru çekti. Bu bağlamda 
mesela Türk coğrafyalarında şehirleşme teşvik 
ve tervic edilmiştir. Müslüman Araplar,VII.yy’ın 
sonlarında Maveraünnehir’de güvenliği sağla-

11 İbrahimSarıçam, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, 
Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,  2006,  s. 216

sosyal şartlar insanların bir arada yaşamalarını,
dolayısıylaşehirleşmelerini beraberinde getir-
mektedir.8

İslam dini şehir yaşantısına önem vermiştir. “Ku-
randa imar edilmiş, yaşanılabilir mekânlar olarak 
şehir örnekleri verilmiştir.”9 Görüldüğü gibi şe-
hirler emniyet ve huzur mekânları olarak tanım-
lanırken bir sanat ve estetik hissi uyandırdığı da 
bir gerçektir.10

İslam kültüründe bazı dini ibadetler sadece şe-
hirde icra ediliyordu.Birlik ve beraberliği sağla-
mayı hedefleyen İslam,Cuma namazı farziyeti 
8  Ali Akdoğan, “ Şehirleşme Sürecinde Komşuluk İlişkileri ve 
İslam”, D.İ.B. Diyanet İlmi Dergisi, sy. 3, Ankara, Temmuz-Ağustos-
Eylül 2009, s. 106, http:/www.trg.docdat.com [8.12.2013].
9 Sebe 34/18
10 Mustafa Yıldırım, İslam Sanatı ve Estetiğinin Temelleri, Konya: 
Palet Yayınları, Mart 2011,  s .91

B. İslam Toplumunun Kültürel Yapısı

İslamiyet’in doğuşu sırasında yalnız Araplar 
ve Arabistan değil bütün dünya zulüm, sefa-
let ve cehaletin karanlığı içindeydi. Maddi ve 
ruhi sıkıntılar içinde bunalmış olan insanlık,bir 
mürşid,bir kurtarıcı beklemekteydi.

Kuran-ı kerim cahiliye devri denilen bu karan-
lık dönemi,”insanların kendi elleriyle işledikleri 
kötülükler yüzünden,fesat karada ve denizde 
yayıldı.” İfadesiyle en veciz bir şekilde anlatmak-
tadır. 

Allah Resulü(s.a.v) insanlığın düştüğü bu if-
rat ve tefrit ortamından kurtarılması için,hem 
dünyayı sosyal düzene kavuşturacak hem de 
dini problemleri ortadan kaldıracak bir rehber 
olarak gönderilmiştir. Resulullah Efendimizin İs-
lam toplumunun oluşturmasında temel hareket 
noktası inanç esasları olmuştur.

İslam toplumunun temel esasını oluşturan tev-
hit inancı, namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadet-
lerle takviye edilirken, faiz, zina, yalan gibi ha-
ramlar yasaklanarak sosyal bünye koruma altına 
alınmıştır. İslam sosyal bünyeyi korumak için in-
sanı temel almıştır.

II. İSLAM MEDENİYETİ VE ŞEHİRCİLİK

Şehir, insanın hayatını düzenlemek üzere mey-
dana getirdiği en önemli en büyük fizii ürünü 
ve insanın hayatını yönelten, çevreleyen yapı-
dır. Bu yapıya biçim veren tercihleri ise insan ve 
toplumlar, inancından, dininden hareket ederek 
belirler.7

Şehir ve şehirleşme,tarihi olarak çok eski dö-
nemlere uzanmaktadır.Bir arada yaşama ve di-
ğer insanlarla karşılıklı etkileşim halinde bulun-
ma insanın doğasında mevcuttur. Bu duygu ve 

Diyanet Vakfı Yayınları,1995, s.19’dan naklen P.H. Lammens,  La 
Mecque La Veille De Hegire, Beyrout, 1924, s. 183
7  Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, İstanbul: İz Yayıncılık, 
1997, s. 109
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ların bir sonucu olarak Türkler göçebe bir yaşam 
tarzı sürdürmüşlerdir. Göçebe yaşam tarzı şe-
hirleşmeyi engelleyen bir durum olduğundan, 
Türklerin şehirleşme faaliyetleri yerleşik hayata 
geçtikten sonra başlamıştır.

Türklerin ilk yurdunda hava şartlarının olumsuz-
luğundan kaynaklanan korunma ihtiyacı yarı 
yarıya toprağa gömülü barınakların yapılma-
sına sebep olmuştu. Zamanla yerleşik hayata 
geçmeleriyle de hiç değilse hayati öneme sahip 
bölgelerde kaleler kurmalarını sağlamıştı.

Kale ve şatolara benzeyen ilk Türk yerleşim üni-
telerinin etrafına, zamanla halk konutlar kurarak 
yerleşmiş ve böylece bu küçük yerleşim ünite-
leri şehirleşmeye yani gerçek bir şehir olmaya 
başlamışlardır. Hatta ilk zamanlarda kale ve şa-
tolar etrafına yerleşen halk daimi konutlarda de-
ğil çadırlarda ikamet etmişlerdir. Kale ve şatolar 
etrafına yerleşen halkın güvenliğini temin için 
şehrin etrafı önce tümseklerle, sonra da tümsek-
ler yerine ikame edilen duvarlarla kuşatılmıştır.

VIII. yüzyıldan itibaren Türk şehrinin şeklî ya-
pısında önemli bir gelişme gözlenmektedir. 
Bu tarihten itibaren Horasan, Maveraünnehir, 
Talas, Fergana, ve Çu havzasındaki şehirlerde 
kale şehristan ve rabaddan oluşan üç bölümlü 
bir düzenleme şeçilmektedir. Şehrin rabad bö-
lümü ticari faaliyetlere ayrılmıştı. Şehristan diye 
bilinen asıl şehirde halk oturmakta, kalede ise, 
hükümdar ya da emir ikâme etmekteydi.

sahipti. Bundan dolayı kentleşme teşvik edilmiş 
ve şehrin İslamlaşması ile medenileşmesi arasın-
da paralellik kurulmak istenmiştir. Bu bağlamda 
idare ve savunma, ekonomi ve pazar,dini hayat 
gibi medeni hayatın en önemli üç fonksiyonu 
sırasıyla düzenlendi. Şehir planı başta Mescid-i 
Nebevi olarak geliştirildi ve bazı yapılar korun-
du. Mescid –i Nebevi bir ibadethane işlevinin 
yanında daha sonraki devirlerde ortaya çıkan 
birçok sosyal kurumu bünyesinde bulunduran 
ve külliye adı verilen geleneğin de çekirdeğini 
oluşturmaktadır.

IV. İSLAM ÖNCESİ DEVİRDE TÜRK 
       ÜLKELERİNDE Kİ ŞEHİRLEŞME

Türklerin varlığı tam olarak bilinmese de çok 
eski zamanlara dayanmaktadır. İlk Türklerin ana-
yurdu hakkında ise kesin bir bilgi yoktur. Çin 
kaynaklarından ulaştığımız bilgilere dayanarak 
tarihçiler Altay dağları ve çevresini ilk Türk ana-
yurdu olarak kabul eder.

Bölgelerin coğrafi yapılarının şehirleşme üzerin-
deki tesirlerini dikkate alacak olursak, çok geniş 
bozkırların ve otlakların bulunduğu bu bölgede 
Türkler at gibi binek hayvanları ehilleştirerek 
geniş topraklar üzerinde hızlı hareket edebilme 
özelliğine sahip olmuşlar ve bu özelliği kullana-
rak geniş topraklar üzerinde devletler kurabil-
mişlerdir. Bu hareket özgürlüğü ve fiziksel şart-

III. İSLAM’IN İLK ŞEHİRLERİNİN 
       FİZİKİ YAPISI

A.Mekke

İslam’ın doğduğu şehirdir. Hz. Peygamber Mek-
ke ‘de doğup büyümüştür. Mekke önemli bir 
dünya şehridir. Tarihsel, toplumsal, coğrafi açı-
lardan Mekke’nin merkezliği aşikârdır. İktisadi, 
siyasi, kültürel ve dini merkezdir. 

Mekke, Umm’ulKura’dır. Yani şehirlerin anasıdır. 
Yüce Allah (c.c) Kur’an-ı Kerim’de,  Mekke’nin 
Umm’ul Kura olduğunu13 ve ayrıca emin bir bel-
de olduğunu14açıkça bildirmektedir.

Mekke hem ilk evin, hem ilk mabedin şehridir. 
Gerek dini bir merkez oluşu gerekse şehir yerle-
şimi özellikleri göstermesi bakımından, gelişkin 
toplumsal, siyasal ve ticari ilişkilere sahiptir.

Fiziksel olarak Mekke dağlarla çevrili ve ekip 
biçmeye elverişsiz bir yapıdadır. İlk zamanlarda 
Mekke ticaret kervanlarının uğrak yeri idi, Pazar 
ve panayırlarıyla ünlüydü. Hayvan ve gıda paza-
rının da merkezi konumundaydı. Evler oldukça 
geniş yapıda fakat Kâbe’yi aşmamasına özel bir 
ehemmiyet gösterildiğinden yüksek değillerdi. 
Safa ve Merve mahallinde de Mekkelilerin ev 
yapmaktan çekindikleri bilinmektedir.

B. Medine

İslam peygamberinin 622 yılında Mekke ‘den 
hicret etmek zorunda kaldığı,  Mekke’nin 450 
km. kuzeyindeki kentin hicretten önceki adı Yes-
rib’ dir. 

Hz. Peygamber Medine ‘ye hicret ettiği zaman 
buranın mahalli sayısı Mekke’den daha azdı. 
Arap ve Yahudi kabileleri kendilerine ait mahal-
lelerde yaşıyorlardı. Şehrin üç tarafı bahçeler ve 
bunları birbirinden ayıran çit ve alçak duvarlarla 
çevrilmişi. Medine hicret esnasında tam anla-
mıyla şehirleşmemiş tarıma dayalı ekonomiye 

13 Şura 42/7
14  Tin 95/4

1. Kültürel(dini) Merkez

İslam medeniyetinin ana rahmi camilerdir. Şe-
hirler Cuma camileri etrafında şekillenmiştir. 
Fetih yoluyla ele geçirilen şehirlerde de eski 
mabetler camiye dönüştürülmüş ve şehir camii 
merkezli değişim ve gelişim göstermiştir.

 Cuma camileri herkesin kolay ulaşabilmesi için 
şehrin merkezine inşa edilmiş ve bütün unsurlar 
bir daire gibi camiinin etrafında toplanmıştır. İs-
lam şehirlerinin bu özelliği aynı zamanda tevhid 
inancının da sembolüdür. 

2.Yönetim Merkezi

Hz. Peygamber döneminde Mescid-i nebevi 
aynı zamanda bir yönetim merkezi idi. Hz. Ömer 
zamanında ise yönetim merkezi mescidden ay-
rılmış fakat mescide çok yakım müstakil bir bi-
naya taşınmıştır. Bu gelenek Emeviler ve Abba-
siler zamanında da devam etmiştir.

İslam şehrinin merkezini oluşturan ikinci temel 
unsur olan yönetim merkezleri genellikle dini 
merkezlerin yanında mütevazı yapılaşmalar şek-
linde karşımıza çıkmaktadır.

3.Ekonomik Merkez/ Pazar

İslam şehirlerinde pazarlar hemen camilerin ya-
nına kurulmuştur. Öyle ki zaman zaman cami 
cemaati Pazar gürültüsünün rahatsızlığından 
şikâyetçi olmuşlardır. Pazar ve camiinin iç içe ol-
masının sebebi, ahiret ve dünya kazancının bir-
likte götürülmesi isteğidir.

4.Mahalleler

Mahalleler küçük yerleşim birimleridir. İslam 
şehrinde mahalleler merkezden çevreye doğru 
farklı şekillerde konumlanmışlardır.

Müslüman mahalleleri kendi içinde emniyetin 
sağlandığı mekânlardır. Evler doğrudan sokağa 
açılmaz, duvar gerisindeki avluya açılırdı. Bunun 
nedeni ise aile mahremiyetini korumaktır. 
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gözetmeksizin eşitlik ruhu içinde omuz omuza, 
bir araya getirerek İslam toplumunda cemaat ve 
birlik ruhunu güçlendirmiştir. Bu sebeple cami 
mimarisinde daima yüksek, geniş ve kesintisiz 
mekân arayışı olmuştur.18Camiler, İslamiyet’in 
temel prensibi olan tevhidin, İslam mimarisine 
yansıyan, bütün varlık düzenlerine ait problem-
lerin bütünlüğünü kapsayan ve cevaplandıran 
yapılarıdır.19

İslamîtutumun temelini oluşturan iki ilkeden 
biri olan cami şehre eklenen en önemli unsur 
oldu.20 Cuma camii başlangıçta kale içinde iken 
daha sonra şehristana aktarıldı. Bunun üzerine 
ticarî hayat da buraya aktı. Çünkü ibadet için ge-
len halk potansiyel müşteri idi. Caminin etrafın-
da zaman içinde dinî, sosyal, ekonomik nitelikli 
olarak medrese, türbe, hamam, ribat, han, han-
kah, kütüphane, zaviye ve imaret kuruldu. Bun-
lar bazen külliye şeklinde oluşturulurdu.

2.Mahalleler ve Evler

Türk-İslâm şehirleri küçük yerleşim birimleri 
olan mahallelere ayrılmıştır. Mahalleler, merkez-
den çevreye doğru fizikî bakımdan birbirinden 
müstakil farklı üniteler halinde konumlanmış-
lardır. Müslüman mahallelerinin özelliklerinden 
biri kendi içinde yeterli, güvenli, dış saldırı ve 
tecavüzlere karşı korunmuş mekânlar olmala-
rıydı. Evler doğrudan sokağa açılmaz, sokağı sı-
nırlayan duvar gerisindeki avluya açılırdı. Bunun 
temel amacı aile mahremiyetini, özgün ve özgür 
yaşama alanını korumaktı. 

Şehirlerde mahalleler, genellikle ya bir cami ya 
da bir mescid; medrese ya da sur kapılarına göre 
isimlendirilirlerdi.

Ev, Kuran-ı Kerimde “mesken”21 ve “iskân”22 lafız-
larıyla kullanılır. Bu lafızlar, insana huzur veren 
yerler anlamındadır. Dolayısıyla manevi güzellik 
duygusu kazandırır.23

18  İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, s. 207
19  Cansever, s. 24
20  Cansever, s. 93
21  Nur 23/36
22  Nahl 16/80
23  Yıldırım, s. 83

mel bir kaynak, dinler, ırklar ve gelenekler ara-
sında insanlığın bugüne kadar kurduğu en sağ-
lam köprüdür.

Türk-İslam şehri, bir arada yaşama mekânıdır. 
Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmaksızın herkesin 
insanca yaşayabildiği yerlerdir. Türkistan’dan 
Anadolu’ya, Akdeniz’den Balkanlar’a yayılan 
coğrafya üzerindeki farklı kültürlerden de yarar-
lanarak inşa edilen ortak yaşama alanıdır. 

B.Türk İslam Şehirlerinin Temel Unsurları

İslamiyet’in ortaya çıkması ve Araplar yoluyla ya-
yılmasıyla eskiden mevcut şehirler bir takım de-
ğişikliklere uğradı. İran ve Türkistan şehirleri için 
en dikkate değer değişme, şehristan dışındaki 
ticaret alanının şehrin merkezinde Cuma camisi 
yakınına geçmesidir.15

Cuma camisi, İslami dönemde şehre eklenen en 
önemli unsurdur. Cuma camisi etrafında zaman 
içinde dini, sosyal, ekonomik nitelikli olarak, 
medrese, türbe, hamam, han, hankah, kütüpha-
ne, zaviye ve imaret kuruldu.

İslam öncesindeki kale, şehristan, rabad unsur-
ları ise gelişerek devam etti.

1.Şehir Merkezi ve Cuma Camisi

İslam mimarisinin ağırlık merkezi mescid ve ca-
milerdir. Yeryüzündeki ilk mescid bilindiği üzere 
Kâbe’dir. Kuran-ı Kerim ve hadisler, Kâbe’nin mi-
mari yapısı ve ibadet şekli ve planı konusunda 
zorlayıcı ilkeler getirmemişti. Bunun ötesinde 
camiye çevrilen antik tapınaklar ve kiliseler için 
mihrabın yerini belirleyen işaretleri koymayı 
yeterli görmüştü.16 İbadetler kadar inanç yapı-
larının yönünü de belirleyen Kabe, gelişmekte 
olan mimari için örnek alınan bir yapı formu 
olmamıştr.17 Müslümanlar camileri, İslam tev-
hid inancının hayata geçtiği mekânlar olarak 
addetmişlerdir. Cami, Müslümanları hiçbir fark 
15  Mustafa Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, 
İstanbul: T.C. İş Bankası Yayınları, 1977, s. 92
16 Selçık Mülayim, İslam Sanatı,İstanbul: İSAM Yayınları, Haziran 
2010, s. 63
17  Mülayim, s. 62

Türk-İslam şehri bu yönüyle adem-i merkeziyet-
çidir. Türk-İslam şehri, insanı, İslam inancı çerçe-
vesinde eşref-i mahlûkat kabul eder. Bu çerçeve-
de onun bu yüceliklere ulaşmak adına kendisini, 
çevresini ve dünyayı güzelleştirme görevini ifa 
etmelerine imkân verecek genişliği sağlar. 

Türk-İslam şehri nehir, dere veya göl kenarlarına 
suyun bulunduğu yerlere kurulmuştur. Zira su 
hayatın kaynağıdır; susuz hayat düşünülemez. 
Ayrıca Türkler, suyu estetik bir unsur olarak da 
algılamışlardır. 

Türk-İslam şehri, herkesin manzarasına saygı-
lıdır. Herkes tabiatı doya doya seyretsin, ufku 
geniş ve derin olsun diye meyilli araziye dağ ya-
maçlarına kurulmuştur. 

Türk-İslam şehri, tarih ve kültür kaynağıdır. Bu 
yönüyle mazisini arayanların başvuracakları te-

V. İSLAM DEVRİNDE TÜRK 
     ÜLKELERİNDE Kİ ŞEHİRLEŞME

A. Türk-İslam Şehrinin Genel Özellikleri

Türk-İslam kültüründe dünyayı imar etmek/ 
güzelleştirmek bir vecibedir. Zira Allah, insanı 
dünyayı imar etmekle vazifelendirmiştir. İnsanın 
yeryüzünün halifesi olmasının anlam ve amacı 
da budur. Kurulan şehirler, bu inanç ve düşün-
cenin bir tezahürü idi. 

Şehirde hâkim siyasî irade görünür durumda 
değildir. Türk-İslam şehri insanların bireysel hür 
iradesi ile oluşmuş bir güzelliktir. Bu şehirde bi-
naları merkezî planlama ile zorla sıraya koymak 
yoktur. Herkes kendi düşünce ve duygu dünya-
sına uygun bir şekilde evini inşâ ederek çokluk 
içinde birlik, birlik içinde çokluk esasını gerçek-
leştirir. 
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Abidelik ve küçük ölçü,

Mükemmellik ve üzerine ek alabilme,

Stoik bir yapısallık yanında tabiat ile beraberlik

Kalıcı olmakla birlikte değişen şartlara uyabilirlik 
özellikleri ile 21.yy insanlığının sorunlarına çö-
züm getirebilme imkanı ve tecrübesine sahiptir.
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3. Mezarlıklar

Müslüman-Türk insanına göre ölüm, yok olmak 
değil, Hakk’a yürümek, dünyayı değiştirmek, 
şeb-i arus’tur. Yunus’un deyimiyle “Ölen tendir, 
canlar ölesi değil” Yahya Kemal’e göre de “ölüm 
asude bir bahar ülkesidir.” Bu duygu ve düşünce-
lere sahip Türk insanı, mezarları mahalle ararında 
kişi ve toplum hayatının aksamadan yürüdüğü 
canlı bölgelerle iç içe tutar. Bu manzara insan-
lara, Allah’a kul olarak yaşadıkları sürece dünya 
değiştirmenin korkulacak bir şey olmadığını; 
günahkârlara da yaptıklarının bir gün mutlaka 
hesabının sorulacağını hatırlatır. Mezarlıklardan 
göğe yükselen serviler ruhun Allah’a kavuştuğu-
nu simgeler. 26

Sonuç

Türk-İslam Kültür ve uygarlığının, kültürel ve fi-
ziksel yapısının bilinmesi, gündeme taşınması, 
sorunların giderilmesi bugünün manevi dina-
miklerinin temelini kavrayabilmemiz açısından 
önemlidir.

Dünya var olduğu zamandan bu yana sürekli 
gelişim sürecindedir. İslam’ın zuhuruyla Dünya 
üzerinde var olan şehircili anlayışı bir hayli ge-
lişmiş ve İslam Dininin karakteristik özellikleriyle 
yoğrularak kâmilleşme sürecine girmiştir.

Türklerin uzun süren göçebe yaşamlarının, şüp-
hesiz şehirleşme üzerine olumsuz etkileri var-
dı. Türklerin İslam’a geçiş sürecinde şehirleşme 
menfi temeller üzerine oturmuş ve dine dayalı 
bütün medeniyetlerde olduğu gibi İslam Mede-
niyetinin kültürünü de az çok müşterek bir hüvi-
yete kavuşturmuştur.

Türk-İslam şehri, Prof. Dr. Turgut Cansever’in tes-
piti ile;

Standartlar yanında farklılaşma,

Merkezin ürettiği bilgi ve katılım,

26 Seyfettin Erşahin, “Türk İslam Şehirleri Üzerine Bir İnceleme”, 
http://www.frmtr.com

Türk-İslam evi, cennet köşklerinden bir köşk ola-
rak tasavvur edildiğinden evde yeşillik ve suya 
muhakkak yer verilmiştir. 

Türk-İslam evinde mahremiyet esastı. Bu yüz-
den her şeyden önce hayatın geçtiği iç bahçe/
avlu bir duvar ile dışarıdan ayrılıyordu. Selamlık 
odası özel bir yere yerleştiriliyor, bazen girişi bile 
ayrılıyordu. Harem, mahrem olan selamlık bah-
çesinden de ayrılabiliyordu. Bahçesiz ev, Türk’ün 
düşüncesine göre “üryan kişi” gibi idi.25

25 İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, s. 222

Türk-İslam evi Türk hakan çadırı otağın geliş-
miş şeklidir. Oda kelimesi otağ’dan gelmektedir. 
Otağ iki odadan/bölmeden oluşuyordu. Bun-
ların arasında da “hayat” denilen bir mekân ve 
önde de bunları birleştiren bir yer buluyordu. 
Sonra ekonomik ve toplumsal gelişme ile birlik-
te otağ yerden biraz yukarı çıkarıldı. Daha sonra 
iki odaya, bir veya iki tane daha eklendi. İhtiyaç 
halinde başka odalar da eklenerek eski otağ, bil-
diğimiz Türk-İslam evi haline geldi. 24

24  İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, s. 221
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Genel olarak caminin kiliseden çevrildiğine dair 
oluşan kanı dışında, antik döneme ait malzeme-
lerin bolluğu nedeniyle olsa gerek, ilk yapım ta-
rihi hakkında antik dönem ya da ateşperestliğe 
ilişkin düşüncelere de rastlanılmaktadır. Yapıya 
sonradan eklenen maksureler (revaklar) ve di-
ğer ek birimler, külliye nitelikli yapılanmanın 
bölümleri olsa da, avlu güneyinde yer alan ve 
Ulu Cami’nin bireysel varlığını ifade eden yapı, 
1115-16 yılında Büyük Selçuklu Dönemi’nde ya-
pılmıştır.

Mevcut şekli ile XII. yüzyıl eseri olarak kabul 
edebilen cami, zaman içinde değişik ekleme ve 
onarımlarla kompleks bir yapı şeklini alır. Avlu 
kuzeybatısına XII. yüzyıl ikinci yarısında ekle-
nen Şafiler Camisi ve avlu kuzeydoğu kanadına 
XII. yüzyıl sonu XIII. yüzyıl başlarında eklenen 
Mesudiye Medresesi ile yapı şekli belirginleşir. 
Avlu içinde yoğunlaşmak üzere çeşitli alanlara 
dağılmış olan kitabeler, 1141,1155-56, 1163-64, 
1156-78, 1223-24, 1334-35, 1469-70, 1528-29, 
1712, 1824 -25, 1839 ve 1849-50 yıllarında yapı-
da çeşitli onarımlar ya da eklemeler yapıldığını 
göstermektedir. Bu tarihlerden 1528-29 tarihi, 
Şafiler Camisi’nin onarım tarihi olurken, yapının 
mihrabı 1712 yılında yapılmıştır.

Avlu kuzeydoğusunda bulunan Mesudiye 
Medresesi’nde yer alan en erken tarihli olan, H. 
590/M. 1193-94 tarihli kitabe, kesin olmasa da 
en erken tarihi verdiği için yapım kitabesi olarak 
değerlendirilip, yapı kurucusu olarak H. 596/M. 
1200 tarihli bir diğer kitabede adı geçen Mesud 
Sökmen Bey kabul edilir. Şevket Beysanoğlu 
da, yapının kitabelerinden yola çıkarak ilk yapı-
mın H. 590/M. 1193-94 tarihinde başladığını, H. 
619/M. 1222 yılında tamamlandığını kabul eder.

İslam âleminin Mekke, Medine, Kudüs ve 
Şam’dan sonraki 5. Harem-i Şerif’i kabul edilen 
Diyarbakır Ulu Camii tarihte 4 mezhebin (Hane-
fi, Şafiî, Hanbeli ve Maliki) beraber ibadet ettiği 
tek anıt yapı olma özelliğine sahiptir.

talimatıyla onartılmıştır. 1115 yılındaki dep-
rem sonrasında yapı büyük oranda değişikliğe 
uğramış, İnaloğlu Ebû Mansur İlâldı tarafından 
511 H./1117-18 M. yılında batı maksuresi (reva-
ğı) alt katı, 518 H./1124-25 M. yılında ise üst katı 
tamamlanmıştır. Doğu maksuresi ise İnaloğlu 
Mahmut ile Vezir Nisanoğlu Ali zamanında H. 
559/ M.1163-64 yılında yapılmıştır. Minaresinde 
bulunan H.550/M.1155 tarihli kitabedeki İnaloğ-
lu Mahmut ile veziri Nisanoğlu Ali’nin adlarının 
bulunması, minarenin de aynı kişiler tarafından 
yapıldığını gösterir. Aynı şekilde caminin doğu 
kapısı üzerinde de Nisanoğlu Ali adı geçer.

Caminin güney bölümünün avluya bakan yü-
zündeki 639 H./1241 M. tarihli Gıyaseddin Key-
hüsrev, 731 H./1330 M. tarihli Artukoğlu Melik 
Salih adı geçen kitabeler ile, Osmanlı Sultanı 
IV. Murat imzalı ferman, caminin bu tarihler-
de onarımlar geçirdiğini göstermektedir. Yapı-
nın batı bölümünün Akkoyunlu Sultanı Uzun 
Hasan tarafından onartıldığı, bu bölümün dış 
yüzündeki kitabelerden anlaşılırken; yapının 
kuzey-batı bölümü olan ve ilk yapımı İnaloğul-
ları Dönemi’ne giden Şafiiler bölümü Osmanlı 
Dönemi içinde 935 H./1528 M. yılında Atak beyi 
Emir Ahmet Zırki tarafından onarılmıştır. Hane-
filer Camisi’nin mihrap kısmı, 1124 H./1712 M. 
yılında vali Maktulzade Vezir Ali Paşa tarafından 
onarıldığı, mahfilinin ise 1240 H./1824 M. yılında 
kethüda Hüseyin Ağa yaptırıldığı ve aynı yıl için-
de halkın yardımı ile caminin elden geçirildiği, 
Muvakkıthanenin 1253 H./1837 M. yılında yapıl-
dığı bilinmektedir. Aynı şekilde yıldırım düşmesi 
sonucu yıkılan minarenin 1255 H./1839 M. yılın-
da onarıldığı, avludaki şadırvan’ın 1266 H./1849 
M. tarihinde yapıldığı, üzerlerindeki yazıtlardan 
anlaşılmaktadır. Kaynaklarda adı geçen kent 
kütüphanesinin ise, Ulu Cami avlusunun 1117-
1125 yılında yapılan batı kanadında ya da 1163-
64 yılında yapılan doğu kanadında bulunduğu 
ileri sürülür.

Diyarbakır Ulu Cami, ortadaki büyük avlunun 
doğu ve batısında maksureler, güneyinde 

Hanefiler Cami’i, kuzeyindeki Şafiiler Camii ve 
Mesudiye Medresesi ile dinsel ve kültürel ya-
pıları biraraya getiren bir yapılar grubu niteli-
ğindedir. Ulu Cami’nin avlu cephelerinde farklı 
dönemlere ait Mimari bezemeler, kabartma ve 
yazıtlar büyük bir uyum içerisinde yerleştirilmiş-
lerdir.

İlk yapım tarihi 639 yılındaki Arap ordularının 
Diyarbakır’ı alması ve Cami yerindeki kilisenin 
camiye çevrilmesine bağlansa da, Büyük Sel-
çuklu egemenliğiyle H. 484/M. 1091 yılında 
vali Amidüddevle tarafından Sultan Melikşah’ın 

Asırlar Boyu, Türk Milletinin
Hoşgörü Sembolü Olarak
Değişik Mesheplerin Dahi
Bir Arada Kardeşlik Ruhu
İçerisinde İç İçe Kaynaştığı
Diyarbakır Ulu Camii 
Trabzon’da Düzenlenen 
Mimar Sinan Proje Olimpiyatlarında 
Yaşayan Tarih Özel Ödüle Layık 
Görülmüştür.

Metin EVSEN
Bölge Müdürü

DİYARBAKIR ULU CAMİ 
KARDEŞLİK VE HOŞGÖRÜ SEMBOLÜDÜR
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doğramaları ceviz doğrama olarak yapılacaktır. 
Konservasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Üst 
örtü beton iken kurşun kaplamalı çatı örtüsüne 
çevrilerek Ulu Cami ile görsel bütünlük sağlan-
mıştır. 

ISLAK HACİMLER-WC LER

Taşıyıcı taş kargirdir. Dolgu malzemesi olarak, 
moloz taş kullanılmıştır. Döşemeler, seramikle 
kaplanmıştır. Alafranga seramik tuvalet taşları 
ve fayanslar yapıyla kontrast oluşturmakla bir-
likte orijinalliği bozmaktadır.

Onarımına başlanacak yapının şap ve karo sera-
mik döşeme kaplaması kaldırılacaktır. Boyutları 
değiştirilmiş olan pencereler, gerekliyse, kaliteli 
ahşap malzeme kullanılarak yenilenecektir. Sıva 
raspası yapılarak, duvarların durumu gözlene-
cektir.  Niteliksiz eklerin kaldırılarak, işler halde 
korunması sağlanacaktır.

Diyarbakır Ulu Camii Ekim 2012 de Trabzon da 
düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje 
Olimpiyatlarında TDMMB Ortak Yaşam Kültü-
rü Özel Ödülünü kazanmış olup ödül Diyarbakır 
Milletvekili Sayın Oya Eronat’a takdim edilmiştir.

larının gözükmesi, sokağın üstünün kabaltıyla 
kapatılmış olabileceğini düşündürmektedir. 
Kütüphanenin pencereleri değiştirilmiştir. Dış 
cephede tuğla kemerli daha uzun pencere izleri 
görülebilmektedir. 

Onarımına başlanacak yapının şap döşeme kap-
laması kaldırılacaktır. B.A. kirişler ahşap kirişle-
meyle değiştirilecektir. Alt kat arkad duvarında 
kapılarda yapılan değişmeler düzeltilecektir. 
Kütüphanede ve morgda sıva raspası yapıla-
rak, horasan harcı ile yenilenecektir. Döşemeler 
bazaltla yeniden döşenecektir. Çatı düzeni ye-
niden oluşturulacaktır. Güçlendirme ve konser-
vasyon çalışmaları ile teknolojiye uygun tesisat 
döşemeleri yapılacaktır.

MESUDİYE MEDRESESİ

Yapının iki katlı bir eyvanı vardır. Batı bölümün-
deki ikinci kat eklentidir ve sonradan yapılmış-
tır. Yapının dışarı çıkıntı yapan giriş portali daha 
sonradan eklenmiştir.

 Onarımı tamamlanan yapının iç ve dış cephe-
lerinde çimento esaslı derzler ve tamirat kalın-
tıları sökülmüştür. Güçlendirme çalışmaları ya-
pılmıştır. Yapının özgün dokuya uygun olmayan 

ŞAFİLER BÖLÜMÜ

Avlu yönünde yer alan pencerelerin orijinalinde 
zemine kadar inen daha uzun pencereler oldu-
ğu ve sonradan örülerek küçültüldüğü düşünül-
mektedir. İhtiyaca cevap verme amacıyla, şafiler 
için yapılan bu bölüm doğu-batı doğrultusunda 
mihraba paralel üç sahınlı dikdörtgen planlıdır.

Onarımı devam eden yapıda, Şap döşeme kap-
laması kaldırılacak, avlu pencereleri büyütüle-
cektir. Çimento sıvalar raspa edilerek horasan 
harç kullanılacaktır. B.A döşeme kaldırılacak ve 
orijinal döşeme kullanılacaktır. Elektrik ve maki-
ne aksamları düzenlenecektir.

DOĞU MAKSURESİ

Yapının giriş katının kuzeydoğusunda  dış cep-
heyle bağlantılı kahvehane ve halı kilim dükka-
nı yer almaktadır. Birinci kat ise kütüphanedir. 
Yapının bir dönem kütüphane olarak kullanılan 
üst katı, alt kat planından farklı bir şekilde, dik-
dörtgen planlıdır Giriş katında Gazi Caddesinin 
yükselmesi sonucu dolgu yapılmıştır.  

Onarımı tamamlanan yapının iç ve dış cephele-
rinde çimento esaslı derzler ve tamirat kalıntıları 
sökülmüştür. Güçlendirme çalışmaları yapıl-
mıştır. Yapının özgün dokuya uygun olmayan 
doğramaları ceviz doğrama olarak yapılmıştır. 
Enjeksiyon ve Konservasyon çalışmaları yapıl-
mıştır. Üst örtü beton iken kurşun kaplamalı çatı 
örtüsüne çevrilerek Ulu Cami ile görsel bütün-
lük sağlanmıştır. Elektrik ve makine imalatları 
tamamlanmıştır.

BATI  MAKSURESİ

Alt kat morg gibi ıslak hacimlere ayrılırken üst 
kat kütüphane olarak kullanılmaktadır.  Özgün 
plan şemasında, arkadın arkasında dış sokakta 
ahşap hatılların yastığının oturduğu konsol taş-

MÜDAHALELER VE RESTORASYON
KARARLARI

AVLU

Gazi caddesi kotundan aşağıda kalan avlu, or-
taçağ İslam kentlerinde olduğu gibi,  ibadet ve 
medrese eğitim birimlerinin buluştuğu toplum-
sal bir odaktır.   

Avluda restorasyon çalışmaları devam etmekte 
olup, İşlevselliğini yitirmiş malzemelerde yeni-
leme gereklidir. İyi durumda olan malzemelerin 
kapsamlı bakımı yapılmalıdır. Mekandaki dev-
şirme malzemeli sütun ve korent sütun başlıkla-
rında meydana gelen bozulmalarda, değiştirme 
önerilmemekte ancak bakım, temizleme ve ko-
ruma kriterleri ön plana çıkarılacaktır. 

HANEFİLER BÖLÜMÜ

Harim kısmı ibadet yeri olarak kullanılmaktadır.   
Planimetrik kurguda ilk önce var olduğu görü-
len Hanefiler bölümü avlu cephesinde yazıtlar 
ve konturlar bütünsellik arz etmemektedir.

Onarımı tamamlanan bu bölümde şap kaldırıl-
mış ve bazalt döşeme oluşturularak üzeri ahşap-
la kaplanmış ve halı serilmiştir. Isınma maçlı kul-
lanılan radyatörler VRV sistemle değiştirilmiştir. 
Çimento harçlar ve derzler raspa yapılarak ho-
rasan harcı ile değiştirilmiştir. Yıpranmış ahşap 
doğramalar restorasyon tekniğine uygun olarak 
konserve edilmiştir. Çatıdaki ahşap konstrüksi-
yonun fiziksel durumları kontrol edilmiş, taşıyı-
cılık özelliğini kaybetmiş olanlar yenilenmiştir. 
Süslemesi yok olmuş ahşap tavanlar, izler dik-
kate alınarak yeniden süslü hale getirilmiş, var 
olanlar sağlamlaştırılmıştır.  Kurşun kaplamalar 
yeniden yapılmıştır. Mihrap üstü boya temizlen-
miştir. Güçlendirme maksatlı enjeksiyon yapıl-
mıştır. Elektrik aksamları patentli yeniden tasa-
rım ürünleri ile değiştirilmiştir.  

Doğu Maksuresi  - Onarım öncesi Onarım Sonrası
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Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin, Ana organizasyonunda 
15-18 Ekim 2012 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilen Türk Dünyası 
Mühendislik ve Mimarlık Şehircilik kurultaylarıyla birlikte bir ilk olarak 
gerçekleştirilen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olipmiyatlarının mimarlık 
katagorilerinde Diyarbakır Ulu Camine kardeşlik ve hoşgörü sembolü 
olarak bu tarihi yapıya özel ödül verilmesi uygun görülmüştür. Söz konusu 
ödül Diyarbakır Milletvekili Sayın, Oya ERONAT’a  takdim edilmiştir.

İnşaat Mühendisi sıfatıyla Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin 
onur üyesi olan Sayın, Oya ERONAT’a Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlır, İmarlık, Ulaştırma ve Turizm  Komisyonu Başkanlığı görevinde 
başarılar dileriz.
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Türk 
kültürüne hizmet etmiş önemli şahsiyetlerin yıl 

dönümleri kutlamak suretiyle, onların adlarını ve bı-
raktıkları kültürel mirası yaşatmaya çalışmaktadır. 

1-2 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Kon-
seyi 31. Dönem Toplantısında, Kırgız Cumhuriyeti Kül-
tür ve Turizm Bakanı Sultan Rayev’in teklifiyle, ünlü Kır-
gız Şairi Toktogul SATILGANOV’un doğumunun 150. 
yılı münasebetiyle, 2014 yılının TÜRKSOY tarafından 
“Toktogul Satılganov Yılı” olarak ilan edilmesi kararlaş-
tırılmıştır. Bu kapsamda 2014 yılı boyunca gerek TÜRK-
SOY üyesi ülkelerde, gerekse dünyanın önemli kültür 

merkezlerinde düzenlenen etkinliklerle Kırgız şiirinin 
kurucularından ve Kırgız bestesinin önemli temsilcile-
rinden biri olan Toktogul SATILGANOV’un tanıtılması, 
bırakmış olduğu kültürel mirasın ve eserlerinin yaşatıl-
ması amaçlanmaktadır. 

Şair, besteci Toktogul Satılganov 25 Ekim 1864 yılında 
Oş bolgesinin Ketmen - Töbö ilçesindeki Kuşçu-Suu 
köyünde fakir bir ailenin evinde dünyaya geldi. Şairin 
babası Satılgan komedyen, irticalen söyleyen biriydi. 
Annesi Burma da oldukça iyi bir ağıtcı olarak bilinirdi. 
Geleceğin şairi gençliğinde çobanlık yaptı. Hayatin 
ağır şartlarını gördü. Şair on uç yaşından başlayarak 
şiir üretmeye ve söylemeye başladı. Yeteneğinin ge-
lişmesinde ailesinin ve o zamanın ünlü şairleri Naken, 
Esenaman, Condu’nun şiirleri büyük rol oynamıştır.
Toktogul yirmi yaşlarındayken Arzimat adlı ozanla atış-
mış ve onu yenmiştir ve bundan itibaren halk arasında 
tanınmaya başlamıştır. Toktogul genelde nasihat tü-
ründe doğaçlama söyleyen ozan ve büyük bestecidir. 
Onun “Alımkan”, “Süyümkan”, “Nasılkan”, “Gulle”, “Ne 
ilginç”, “Nasihat”, “Derme”, “Sanat”, “Örnek şiirler”, “Dün-
ya”, “Ömur” gibi derin felsefi şiirleri, bir çok kopuz bes-
teleri bunu kanıtlamaktadır.

Şair 1898 yilinda Çarlık Rusya’si tarafindan Andi- can 
isyanina katildigi gerekgesiyle once idama mahkum 
edilmiş, daha sonra Sibirya’ya surgune gonderilmiştir.
Şair sürgünden 1902 yılında kaçmış ve 1904 yılında 
kendi yurduna geri dönmüştür. Toktogul halkın is-
teklerini dile getiren eserler vermiş, düşünür bir şair-
dir. Öğretmen olarak da Kırgız halk şairlerinin hemen 
hemen hepsinin eserlerine etki etmiş birisidir. Halk 
arasında çok iyi bilinen şairler, Korgol, Alımkul, Barpı, 
Kalık, Osmonkul v.b. kendilerini Toktogul’un öğrenci-
leri saymışlardır.

Toktogul’un Kırgız kültürüne, edebiyatına verdiği 
emekler baha biçilemez değerdedir. Onun birçok eseri 
zamanında yazıya geğirilmemiş, halk ağzında yaşa-
mıştır. Şair Sovyet idaresini, insanlar arasındaki eşitliği, 
kardeşliği dostluğu öven eserler vermiştir. Şairin bir 
çok eseri Sovyetler döneminde halktan toplanmış ve 
kitap olarak yayınlanmıştır. Kırgız kültürüne ve edebi 
hayatına verdiği emekler için, Toktogul’un adi Kırgız 
Devlet Filarmonisine, ülkenin birçok yerine, köy ku-
ruluşlarına, okullara v.b. yerlere verilmiştir. Sanat ve 
edebiyat alanında da onun adıyla Kırgız Devlet ödülü 
düzenlenmiştir. Kırgız halkının ulu şairi T. Satılganov 
17 Şubat 1933 yılında vefat etmiştir.

Nasihat
Sağlam iken erinmeden,
Boş gezmeden,
Erkin ile çalış,
“Eringen, tembel” dedirmeden.
Erin gücü demir gibidir, 
Eritmeye er gerek.
Hiçbir işin olmasa,
Ekin ekmeye yer gerek.
Er yiğidin belirtisi,

Uz olur, çabalar,
Öz elinde olmazsa,
“Oldum” dersen, kim verir?
Gücün varken çalışmaya alış,
Gülerek, neşeyle, er yiğit,
Günlük geçimi düşünmeden,
Kulak bağlayıp yer yumuşat.
İyi azamet gibi,
Alevlenen ateş gibi,
Kendi kendini yetiştirir,
Hırsızlığa batmadan, 
Namusunu düşünür her vakit, 
Dedikodu sözlere kanmadan.

Kolları sıvayarak çalış, er yiğit,
Dişin varken taş çiğne.
Safini düzelterek,

Çalışmazsan aş nerde?
Ekin ek, otunu biç,
Emeğinden fayda bul.
Azamet isen, temiz çalış,

Az veya çok malına bak!
Er yiğidin belirtisi,
Gayretli olur yanarak,
Öz elinde olmazsa,
Kolay mı bir şeyi bulmak?
Ölene kadar hor olmaz,
Tökezlese de iyi niyetli.
Kötülüğe takılmaz,
Kendi başına kendi hakim olursa.

Ölmeyip diri kalmazsın,
Can emanet, düşünerek bak.
Hırlaşma sağlığında,
Riskin onu birliktedir...

Sinirli olup da er yiğit,
Haksızlığa ayak basma,
Dünya malına yenilip,
Gördüğüne övünme,
Alıp kal Tokon’unun,
Nasihatle sözünü duyduğunda.
Borçlu olursa er yiğit,
Borçluya dönüp,
Şerefini beş paralık edip,
Alacaklı gelir kovalayıp.
Onun yerine ekin ek,
Halin varken didinerek.
Nereye kaçar risk?
Kendisi gelir kurularak.
Yorulursan keçi besle,
Keçi doğurur üç oğlak.
Yoğurdunu bol eder,
Sağım verir üç vakit.
Hiç olmazsa ikişer
İkiz doğurur oğlağın,
Kapından pelin yer,
Hatırlamaz dağın otunu.

Et pişirip, ateş yakanın.
Avcılığın belirtisi,
Buğu, maral, teke vurmaktır. 
Boşuna evde yatmaktansa,
Kopek salip, kapan kur.
Boş komedyen, boş söz,
Kursağını okşayıp rahat yatan, 
Yemek hazır olunca,
O kahrolası gelir bir taraftan. 
Fakirlik, zenginlik kimde yok? 
“Fakirsin “ diye hor görme, 
Kötüleyip er yiğit,
Birinizi diğeriniz eksiltmeyin!
Az ömrün içinde 
Selamlaş her gün,
Ölmeyene bulunur 
Azdır, çoktur dünya.
Dürüst olmayan ahmaklar,
Söyledikleri sözde durmazlar.
Köyünde de geçinemeyip,
Sonunda kendisi döner.
İşte böyle adamın,
Âdeti kalmaz yaşlanıncaya kadar,
Geçmiş kusuru bilinmez,
Ölecek güne varıncaya kadar.
Risk onu birliktir,
Ölmedikçe tokalaşın!
Bilimi olan azamet,
Birbirinizle yardımlaşın.
Bilinmeden bir gün,
Devrilir altın baş...
Hünerin varsa ilerle,
Hor etmeden, asil cana bak.
Erin “görkemi halkladır,
Emeğin ile halkın gözüne gir!

Toktogul Satılganov
(1864 - 1933)

2014 YILITo k t o g u l
Satılganov

Ünlü Kırgız Şair ve Ozanı Doğmunun 150. Yılı Anısına

Prof.Dr. Düsen KASEİNOV
TÜRKSOY Genel Sekreteri
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Tölömüş Okeyev, 1935 yılında Issık-Köl böl-
gesinde Bokonbayevo köyünde doğdu. O, 

muhteşem bir tabiat içinde büyüdüğünü söy-
lerdi. Yetiştiği bölgede söylenen Kırgız şarkıları, 
yaşadığı Kırgız hayatı, ilk aldığı intibalardır. Beş 
altı yaşındayken -İkinci Dünya Savaşı zamanın-
da- çobanlık yapıyordu. At yoktu ve o inek üze-
rinde sabahtan akşama kadar bu işi yapıyordu. 
Bunu “Çocukluğumuzun Gökyüzü” isimli filmde 
işlemişti. Aynı zamanda okuyor ve çalışıyordu. O 
filmde gördüğü hatırladığı birçok şey var. Bu fil-
min senaryosunun başkası yazdı ama ön çalışma 
adeta bir albüm gibi her sahneyi çizmişti. Sonra 
Bişkek’e okumaya gitti ve orada kaldı. Böylelikle 
Sovyet kültürüyle tanıştı. Ardından Leningrad’a 
okumaya gitti. Oradaki sanat eserleri ve sanatçı-

larla tanıştı. Halktan çıkan bir insandı ama hem 
de tüm uygarlığın kültürüne ulaşmak arzusun-
daydı. Ayrıca kendi kültürüne başka bir bakış 
açısıyla bakabiliyordu.  1958’de Leningrad Sine-
ma okulunu bitirdi. Önce ses teknisyeni olarak 
okudu ve birkaç filmde çalıştı. Mezuniyet sonra-
sı ses teknisyeni olarak Kırgızfilm’de görev aldı. 
Arayış içinde bir sanatçı oluşu başka ufuklara 
onu ulaştırdı. İfade tutkusu genişti. Fikirleri sa-
dece mesleğiyle sınırlı değildi. Bu yüzden senar-
yo eğitimi için Moskova’ya, senaryo ve yönetim 
kurslarına girdi. 

1966 yılında Moskova’ya senaryo eğitimi almaya 
girmesiyle film yönetmenliğine ilk adımı atmış 
oldu. Mezuniyet işiyle de çok dikkat çekti. Bir 
belgeseldi ve atları konu ediyordu. O ufacık kısa 
filmde, dramatik bir kurguyla işlediği doğumun-
dan ölümüne bir atın hayatı konusunu hayata 
çok derin bir bakışla sunuyordu. Bu da çok dik-
kat çekti. Bundan sonra başka filmler geldi. “Ate-
şe Tapınmak”, “Ulan”, “Çocukluğumuzun Gökyü-
zü”, “Kurt Sultanı” “Ak İlbarsın Tohumu” gibi anıt-
sal işlere yönetmen olarak imza attı. 

Filmlerinde vatanın doğal güzelliklerinden salt 
tasvir amacıyla yararlanmadı. Doğa ve insan, 
hem birlikteliğin hem çatışmanın figürleri olarak 
yer aldı onun anlatımında. “Kurt Sultanı-Bozkurt” 
1973 yılında dünya sinema örnekleri arasında 
en iyi on film arasında yer aldı ve Oscar’a aday 
gösterildi. Sovietskaya Kırgızya isimli bir sinema 
dergisi çıkardı ve Bişkek’te bir tiyatro oyunu sah-
neye koydu. Tiyatro oyununu bir deneme ola-
rak yapmış ama memnun kalmamıştı. Hep yö-
netmen olmayı amaç edinmişti ama çok yönlü 
biriydi. Her işte en iyi olmayı amaçlar ve başarılı 
bir şekilde yapmayı isterdi. Onun sanatçı kişiliği 
en çok sinema yönetmenliğinde kendini göste-
rir. Filmlerinde müziğinden kurgusuna tüm sa-
natlara tutkuyla bağlı bir sanatçının duyarlılığı 
sezilir. Okeyev, bağımsızlık sonrası Kırgızistan’ın 
ilk Türkiye büyükelçisi idi. Sanatçı diplomatların 
mükemmel bir örneği oldu.

(1993-1998) TÜRKSOY Kırgızistan temsilciliği 
yaptı. (1998-2001) Vefatına dek Türkiye’de yaşa-
dı. Tölömüş Okeyev, sanatçının önce kendi kül-
türünden faydalanması gerektiğine inanıyordu. 
O derdi ki: “Sanatçı, halka daha yakın olmak için 
kendi folklorundan faydalanmalıdır mutlaka. 
Gerçek anlamda her sanat eseri kendi halkının 
yaratıcılık çeşmesinden gıdalanmalı, bunu kul-
lanmalı, böylelikle sanatçı ve sanat, halkın karşı-
sında insanlık ve vatandaşlık borcunu yerine ge-
tirmelidir. Aksi takdirde, hatta en büyük yetenek 
sahiplerinin bile eserleri ulusal ve evrensel ma-
hiyet taşımaz. Onların yaratıcılık ürünleri halkın 
saygısını ve sevgisini kazanamaz.” 

Beyaz
Kar Leoparının

Soyu

TÖLÖMÜŞ OKEYEV
(1935-2001)
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AK İLBARSIN TOHUMU /  AK PARSIN NESLİ 
Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı ödülüyle taçlandırılan, görkemli bir görselliğe sahip 1984 ya-
pımı “Kar Leoparının Soyu /Ak İlbarsın Tohumu / Ak Parzsın Nesli” Kırgızların ünlü bir destanı olan 
Kocacaş’tan ve diğer küçük destanlardan esinlenir ve tutku, vefa, töreye hürmet, özveri, kozmik 
ahenk gibi eskimez temaları tarihin derinliklerinden günümüze estetik bir damıtılmışlıkla sunar. “Ak 
İlbarsın Tohumu” insanın dünyadaki varlığı, doğa ile sıkı ilişki içinde olması hakkındadır. Çevreyi boz-
mak insanın kendi kendini yok etmesiyle eştir. Bu mesele günümüzde de çok günceldir. Başkahra-
man Kococaş avcılık mesleğiyle varlığını sürdürür ve doğa ile uyum içinde yaşar. Ancak bu uyumluluk 
Kococaş’ın bir tüfeğe sahip olmasıyla yok olur. Önceleri ihtiyacı kadar avlanırrken sonra bir eşya (tü-
fek) için sayısızca öldürmeye başlamıştır. Aslında insanın güçlü silahlara sahip çıkması insanın kendisi 
için tehlike yaratır. Örneğin günümüzdeki nükleer silahlar. Filmde, bu mesele Kococaş’ın kendi oğ-
lunu kendi tüfeğiyle vurmasıyla daha net anlatılır. Kococaş’ın nesli ile birlikte insanlığın da geleceği 
tehlike altındadır. 

1963 “ZNOY” Sesçi

1965 “BU ATLAR”  (Belgesel film), 
 Yönetmen

1966 “ÇOCUKLUĞUMUZUN GÖKYÜZÜ”, 
Yönetmen, Senarist

1969 “DERİNLİĞİN SESİ” (Belgesel film), 
Yönetmen

1970  “MİRAS” (Belgesel film), Yönetmen

1971 “KUŞ AVCILIĞI” (Belgesel film),
 Yönetmen

1972  “ATEŞE TAPANLAR”, Yönetmen,
 Senarist

1973 “KÖTÜ ADAM (ATEŞLİ BİRİ)”, 
 Yönetmen

1975  “KIZILELMA”, Yönetmen, Senarist

1977  “ULAN RÜZGÂRI”, Yönetmen,
 Senarist

1980  “ALTIN SONBAHAR”,  Yönetmen

1982 “OLGA MANUILOVA HEYKELİ”
 (Belgesel), Yönetmen

1984 “AK İLBARSIN TOHUMU/AK PARSIN 
NESLİ” Yönetmen, Senarist

1986  “AŞKIN SERABI”, Yönetmen, Senarist

1986-1987 T. Okeyev, Muhtar Avezov’un yazdı-
ğı Abay Yolu romanından uyarlanan 
“ABAY” adlı dizinin senaryosunu Bo-
lat Mansurov’la birlikte yazdı. Film 
çekilmedi.

1987-1988 İsay Kalaşnikov’un “Zalim Asır” ro-
manından uyarlanan “Cengiz Han” 
dizi senaryosunu Bolat Mansurov 
ile birlikte yazdı. 

1990  “DENİZ KIYISINDA KOŞAN ALA KÖ-
PEK” (Senaryo)  

1990-1992 “Gelecek” adlı yapım şirketi olarak 
I.C.C (İtalya) ile çekilecek olan “Cen-
giz Han” filmi yapım, senaryo ve sa-
nat çalışmalarını yürüttü.

1995 “MANAS’IN 1000.YILI” dolayısıyla 
“MANAS” Belgesel Film, Yapımcı, Yö-
netmen;

1995 Okeyev’in girişimleriyle “MANAS” al-
bümünün Kırgızca Türkçe, İngilizce 
yayını.

Ayrıca “İlk Öğretmen”, “Toprak Ana”, “Beyaz Gemi”, 
“Erken Gelen Turnalar” gibi filmlerin ortaya çık-
masında da teşebbüsü ve gayreti olmuştur.

Sovyetler Birliği Büyük Sanatçısı, 1985

Ateşli Biri: 
Locarno Festivali ödülü, 1974
Bakü Festivali ödülü, 1974

Çocukluğumuzun Gökyüzü: 
Sovyetler Birliğinin en iyi yönetmeni, 1968

Derinliğin Sesi: 
Kırgızistan Cumhuriyetinin en iyi yönetmeni

Ak İlbarsın Tohumu: 
Berlin Film Festivali Altın Ayı, 1985
Sovyetler Birliğinin en iyi yönetmeni, 1985

TÖLÖMÜŞ OKEYEV’İN
SİNEMA GEÇMİŞİ Aldığı Büyük Ödüller
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Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği-
mizi Kırgızistan Ülke Koordinatörü Olan Aksar 
TURGANBAYEV Uluslararası Türk Kültürü Teşki-
latı Genel Sekreterliği Kazaktistan Ülke Temsil-
ciliği Görevini Üstün Başarı ile Tamamlamıştır. 
Sayın TURGANBAYEV Bundan Sonraki Hizme-
tini Kazakistan’da Yerleşik Türk Dünyası Akade-
misinde Tecrübeli Bir Diplomat ve Akademis-
yen Olarak Devam Ettirekcektir. Doç.Dr. Aksar 
TURGANBAYEV’in Ülkemizden Ayrılışı Bizlere 
Buruk Bir Üzüntü Vermişise de Onun Ülkemiz 
ve Türk Dünyası İçin Daimi Kültür Elçimiz Olarak 
Hizmetlerini Devam Ettireceği Bize Mutluluk 
Vermektedir. Değerli Diplomatımıza Bundan 
Sonraki Hayatında Yeniden Üstün Başarılar Di-
ler, Hizmetleriyle Daima Aramızda Bulunacağı 
Duygusunu Camiamızla Paylaşmak İsteriz.

Doç.Dr. Askar TURGANBAYEV
TÜRK DÜNYASI AKADEMİSİNDE

TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi
Abuzer Ali YILDIRIM
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ŞEHİR VE EDEBİYAT

Kaşgar’dan Endülüs’e
TÜRK - İSLAM ŞEHİRLERİ

Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması

TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ

ÖDÜLLÜ

www.tdmmb.org.tr

YARIŞMAYI AÇAN KURULUŞLAR

TURKSOY
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı

Türk Dünyası
Belediyeler Birliği

Avrasya
İpekyolu Üniversiteler Birliği

Kafkasya 
Üniversiteler Birliği

Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliği

Türk Dünyası
Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı
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3. Düzyazı dalında katılacaklar; deneme, 
hikâye, tasvirli anlatımlar ve şehir monogra-
fisi tarzlarından tercih yapabilirler.

4. Şiir dalında yarışacaklar en az beş şiirden olu-
şan bir dosya ile katılacaklardır. Ayrıca eserler 
5 er nüsha olarak gönderilecektir

5. Düzyazı dalında yarışacaklar en az üç yazıyı 
içeren bir dosya ile katılacaklardır.

6. Yarışma, Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları 
kavramının kuşatıcılığındaki herkese açıktır. 

7. Yarışmaya son katılım tarihi 15 Haziran 2014 
tarihidir.

8. Eserler Türk Dünyası Mühendisler ve Mimar-
lar Birliği adresine kargo ile gönderilir.

9. Yarışma sonucunda kazananlara ödülleri, 
2014 Eylül ayında Kırım Özerk Cumhuriyeti 
Bahçesaray’da İsmail Bey Gaspıralı’nın vefatı-
nın 100. yılı anma münasebetiyle düzenlene-
cek törenle birlikte verilecektir.

10. Değerlendirme ölçütlerinde bu şartnamede 
yer alan ‘’Kapsam ve Amaçlar’’ kısmında ifade 
edilen hususlar dikkate alınır.

11. Yarışmanın değerlendirilmesi, yarışmayı 
açan kuruluşların belirleyeceği beş kişilik se-
çici kurul tarafından yapılır. İlan edilen dere-
celere uygun eser bulunamaması halinde o 
derecelere ödül verilmeyebilir.

12. Ödüller, her iki dalın birincilerine 15.000’er, 
ikincilerine 10.000’er, üçüncülerine 5000’er 
TL’dir. Ayrıca her iki dalda üçer yarışmacıya 2 
500’er TL teşvik ödülü verilir. Böylece toplam 
ödül miktarı 75.000 TL’dir.

13. Derece ve teşvik ödülü kazanan eserlerin ki-
tap olarak yayınlanması halinde sahiplerine 
ayrıca telif hakkı ödenmez.

14. Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce baş-
ka herhangi bir yerde yayınlanmamış olması 
şartı arınır.

Bunun yanı sıra edebiyat metinlerinin de, yeni 
plastik sanatlar ürünlerinin vücut bulmasına 
kaynaklık ettiği görülür. Bazı hikâye ve menkıbe-
lerden yola çıkılarak gerçekleştirilen mimari can-
landırmalar da, bu etkileşimin karşılıklı olduğunu 
göstermektedir.

Edebiyat ile mimari etkileşiminin yeni örnekle-
rinin üretilmesi için şehirlerimizin keşfedilmeyi 
bekleyen mekânlarının en iyi şekilde ifadesini 
sağlayan edebiyat ürünleri aracılığıyla ortaya çı-
karılması, kültürümüze yeni zenginlikler katabi-
lecek bir husustur. Yarışmanın amaçları arasında 
böyle bir durum da söz konusudur. Bu vesile ile 
bu yarışma yazılı tasvir gücünün geliştirilmesi-
ne de katkı sağlanmış olur. İnsanların olduğu 
gibi mimari ürünlerinin de hikâyeleri vardır. Bu 
hikâyeler hem bazı tarih bilgilerini hem dönem 
sosyolojilerini içerirler. Edebiyatla mimari arasın-
daki böylesi zengin ilişkilerin günümüz edebiya-
tına ve kültür hayatına yansıtılması hem edebiyat 
ve mimarinin, hem de şehircilik ruhunun zengin-
leşmesine katkı sağlayacağı hususu bir gerçektir.

Bu projenin uygulanması, Evliya Çelebi gibi başka 
bazı gezginlerin ortaya koymuş oldukları eserle-
re dikkatlerin yöneltilmesine ve yeni yorumların 
ortaya çıkmasına da hizmet edebilir. Çoğumuz 
Evliya Çelebi der geçeriz ama O’nun Seyahatna-
me’sinde bildiğimiz şehirlerle ilgili anlatımları 
mimari açıdan değerlendirmeyi düşünmemiş 
olabiliriz. Yarışmanın böyle bir özel ilgi alanı oluş-
turması da beklenebilir.

YARIŞMANIN ÇERÇEVESİ

Bu yarışma şiir ve düzyazı olmak üzere iki anlatım 
türünde yapılmaktadır.

YARIŞMA ŞARTLARI

1. Yarışmanın dili Türkiye Türkçesi’dir 

2. Şiir dalında katılacaklar için; vezin şartı olma-
yıp, hece, aruz ve serbest ölçüdeki şiirlerle 
katılınabilir.

Mimari varlıkların görünür hallerinin insan-
da uyandırdığı duygu ve düşünceler çok 

yönlüdür. Onları seyrederken yüreğimizden ve 
beynimizden geçenler değişik çağrışım ve an-
lamlarla yüklüdür. Bu duygu ve düşünceler sözlü 
ifadeye döküldüğü, yazıya geçildiği zaman daha 
anlaşılabilir, yorumlanabilir bir konuma kavuşur-
lar. Mekânların sözlü ve yazılı anlatımları, mimar-
lık ürününü canlı bir varlık haline dönüştürür, 
onu kimlikli ve kişilikli obje olarak sunmaya vesile 
olur. Yapıldığı dönemin özellikleri de yansıtılınca 
görünenin dışında yeni bir boyuta kavuşturul-
muş olur.

Şehir ve Medeniyet konulu uluslararası şiir ve ede-
biyat yarışma projesinin amaçlarından biri de şe-
hirlere ruh veren mimarlık mekânlarını edebiyat 
yazı türleri aracılığıyla yeni anlam zenginliklerine 

kavuşturmak olacaktır. Dolayısıyla ikisi de güzel 
sanatlar alanına giren mimarlık ile edebiyatı bu-
luşturarak sanat âleminde bu güzelliklerin en iyi 
şekilde ifade edilmesine kapı aralanmış olacaktır. 
Söz konusu ettiğimiz edebiyat ve mimari etkile-
şiminin önemli örneklerinin varlığı bilinmektedir. 
Mesela Yahya Kemal’in ‘’Süleymaniye’de Bayram 
Sabahı’’ şiirinin, bir mimarlık ürününün sırlarını 
keşfetmemize vesile olduğunu hatırlayabiliriz. 
Gezginlerin eserlerinde varlığı anlatılan ve fa-
kat zamanla yok olan ya da tahribata uğrayan 
mimarlık eserlerinin hikâyeleri bile mimarları-
mıza bir ilham kaynağı olabilmektedir. Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın ‘’Beş Şehir’’inde şehirler ve 
mekânların özgeçmişini okurken kültürümüzün, 
gündelik hayatta farkına varamadığımız derinlik 
ve inceliklerini hissedebiliriz.

ŞEHİR VE EDEBİYAT
Bu yarışma; Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin 15-18 Ekim 
2012’ de Trabzon’da Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurul-
tayı ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu Mimar Sinan Uluslararası Proje Olim-
piyatlarına “Tasarım ve Fikir Projeleri” kapsamında TÜRKSAV tarafından su-
nulup kabul edilen ‘’ŞEHİR VE EDEBİYAT’’ yarışma projesinden hareketle 
gerçekleştirilmektedir.

Kaşgar’dan Endülüs’e
TÜRK - İSLAM ŞEHİRLERİ

ULUSLARARASI ŞİİR VE NESİR YARIŞMASI
ŞARTNAME

YARIŞMANIN KAPSAM VE AMAÇLARI

Türk Dünyası Şaiirleri Yarışıyor

(Bu yarışma Türk Dünyası Mühendisler ve  Mimarlar Birliği koordinatörlüğünde yürütülür.)

!
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Aralık 2012’de Uzaya Fırlatılan 
Türk Dünyasının Medarı İftiharı 

GÖKTÜRK II Uydusunun Ardından  TÜRKSAT 4A 
İletişim Uydusu 14 Şubat 2014 Tarihinde 
Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssünden 

Başarı İle Gökyüzüne Fırlatıldı

İstikbal Göklerdedir!
Mustafa Kemal ATATÜRK

GÖKTÜRKII UZAYDA

Akılları Durduran, Kanal İstanbul’unla,
Nehirlerde Gerdanlık Yüksek Barajlarınla,

İpekyoluna Geçit, Denizaltı Raylarla,
Gökte Göktürk Uydunla, Yükselen Cumhuriyet
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