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ÖN SÖZ 

Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi olarak kurumsal kimliğimiz ve bilimsel 
birikimimiz açısından serdettiğimiz gayretlerin büyük çoğunluğu Bilecik ilimizin 
kalkınması, geliĢmesi ve bilimsel anlamda ilerlemesine yöneliktir. Bu hedefle Bilecik 
Belediyesiyle beraber gerçekleĢtirmiĢ olduğumuz "Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve 
Çevresi Uluslararası Sempozyumu"nu idrak etmiĢ ve sempozyuma sunulan tebliğleri 
kitap haline getirmiĢ bulunuyoruz. Ġlimizin bilimsel ve sosyal anlamda geliĢmesine 
müvazi olarak, ilimizin tanıtımı noktasında Üniversitemiz üzerine düĢen hiçbir 
sorumluluktan kaçmamaktadır. Bu anlamda Üniversitemizde görev yapan akademik 
ve bilimsel kadrolarımızın; Bilecik ilinin tanıtımı noktasındaki gayretleri, kurumumuz 
açısından önemsediğimiz konuların baĢında gelmektedir. Bu anlamda Üniversitemiz 
ve Bilecik Belediyesi arasında, ilimizin tanıtımı noktasında müĢterek çalıĢmalar 
yapma gayretlerine her zaman açık olduk ve bundan sonra da bu tür çalıĢmaları 
desteklemeye, teĢvik etmeye devam edeceğiz. 

Bilecik ilimiz coğrafi olarak küçük ama devletimiz ve milletimiz açısından 
taĢımıĢ olduğu anlam açısından manevi değeri yüksek bir bölgedir. Burası, Türk 
milletinin tarihte kurmuĢ olduğu en büyük devlet olan Osmanlı Devletinin yeĢerdiği 
bir coğrafyadır. Ayrıca Türk milletinin maddi ve manevi dinamiklerinin temellerinin 
atıldığı ve bu dinamikler içerisinden Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeĢerdiği önemli 
bir mekândır. Milli Mücadele döneminde Türk milletinin makus talihi yine Bilecik'te 
kırılmıĢ ve Türk milleti ülkesini iĢgal eden güçlere karĢı ilerlemesini bu bölgeden 
baĢlatmıĢtır. Tarihî olarak sahip olduğu anlam bakımından, ilimizin taĢıdığı maddi ve 
manevi ögeler milletimizin bilincinde yaĢatılmalı ve bu bilinç gelecek nesillere 
aktarılmalıdır. Elbette bu birikimin gelecek nesillere aktarımı sempozyumlar, 
konferanslar ve paneller gibi tanıtıcı bilimsel çalıĢmalarla perçinlenmelidir. Bu amaca 
matuf olarak gerçekleĢtirilmiĢ olan sempozyum çalıĢmasına sunulan tebliğlerin kitap 
hâline getirilmiĢ olması sevincimizi artırmıĢtır. Dolayısıyla sempozyuma katkılarından 
dolayı Bilecik Belediyesine, sempozyuma katılarak kıymetli sunumlar yapan 
akademisyenlere ve programda emeği geçen Belediye ve Üniversite çalıĢanlarına 
gayretlerinden dolayı teĢekkür ediyorum. 

 

     Prof. Dr. Ġbrahim TAġ 

    Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Rektörü 
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TAKDĠM 
Bilecik Belediyesi ile birlikte düzenlemiĢ olduğumuz "Tarihte ve 

Günümüzde Bilecik ve Çevresi" uluslararası sempozyumuna sunulan bildiri 
metinlerini derli toplu bir çalıĢma haline getirmekten dolayı büyük bir mutluluk 
içerisindeyiz. Özellikle sempozyumdaki katkılarından dolayı Bilecik ilimizin sempatik 
belediye baĢkanı Sayın Selim YAĞCI'ya özellikle teĢekkürlerimizi sunuyoruz. 
Sempozyuma sağlamıĢ oldukları maddi ve manevi destek bizim için gurur verici bir 
tablodur. Bilecik ilimizin tanıtımı noktasında önemli bir çalıĢma yapma gerekliliğini 
en baĢından beri zihnimizde taĢıyorduk. Ġlimizin tarihi ve kültürel misyonunu göz 
önünde bulundurduğumuz zaman bu gereklilik bir mecburiyete dönüĢmüĢ oldu. 
Bilecik ilimizin maddi ve manevi kültür mirasını tanıtmak amacıyla bir sempozyum 
yapma düĢüncemizi baĢkana arzettiğimizde kendisi bunu memnuniyetle kabul etmiĢ 
ve bizi baĢından sonuna kadar desteklemiĢtir.  

Bunun yanında ilimizin tanıtımı noktasında daha büyük çalıĢmalar yapılması 
gerektiğinin de farkındayız. Halen daha farklı platformlarda Bilecik'ten bahsettiğimiz 
zaman bile "Bursa-Bilecik mi Urfa-Birecik mi?" dendiğine Ģahit oluyoruz. Üç kıtada 
cihan Ģümul bir devlet kurduğumuz ve bütün dünyayı yönettiğimiz bir imparatorluk 
ağacının tohumlarının atılmıĢ olduğu; yine Türk milletinin makus talihinin tebdiline 
vesile olarak "KurtuluĢun ġehri" tanımını hak etmiĢ bir coğrafyanın ülkemizin ilmi 
ve kültürel fezasında hak ettiği bir konumda olmaması üzüntü verici bir durumdur. 
Devlet-i Aliyyey-i Osmaniyenin kurulduğu bir coğrafya olması hasebiyle "kuruluĢun 
ve kurtuluĢun Ģehri" tanımını taĢıyan ilimizin adına inĢallah üniversite olarak bir 
tanım da biz eklemek istiyoruz. Bilecik ilimiz kuruluĢun ve kurtuluĢun yanında aynı 
zamanda ĢahlanıĢın da beĢiği olmalı ve böylece, "kuruluĢun, kurtuluĢun ve ĢahlanıĢın 
Ģehri: Bilecik" tanımıyla hak ettiği konumu elde etmelidir. Bilecik ilinin ĢahlanıĢı 
sosyal, ilmi, kültürel açıdan geliĢimi noktasında elbette üniversitemize büyük 
sorumluluklar düĢmektedir.  

Antik dönemlerden beri önemli bir coğrafyada kurulmuĢ olan Bilecik ilimiz; 
Trakya ile Asya arasındaki önemli geçiĢ noktası üzerinde yer almasından dolayı 
birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıĢ önemli bir konuma sahiptir. Tarih boyunca 
Bebriklerin, Bithynialıların, Galatyalıların, Frigyalıların, Yunanlıların, Perslerin, 
Romalıların, Bizanslıların, Slavların ve Arapların gelip geçtikleri veya yurt olarak 
tutundukları bir coğrafya olması hasebiyle Bilecik Ģehri ve bölgesi önemli bir kültürel 
birikime ev sahipliği yapmıĢtır. Son olarak Türkmen akınlarıyla TürkleĢmiĢ ve 
cihanĢümûl bir Türk devletinin kurulduğu bir coğrafya haline gelmiĢ olan Bilecik 
Türk tarihi açısından mümtaz bir yere sahiptir. 

Sempozyum düzenleme kurulu olarak Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği mensuplarının sempozyuma sunmuĢ oldukları kıymetli sunumları bu 
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çalıĢmamızda ayrı bir bölüm halinde yayınladık. Dolayısıyla sempozyum kitapçığımız 
iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümdeki çalıĢmalar sempozyuma katılan 
akademisyenlerin doğrudan Bilecik iliyle ilgili çalıĢmalarından oluĢmaktadır. Ġkinci 
bölümde ise Bilecik iliyle beraber daha genel konuları ele alan çalıĢmalar yer 
almaktadır. Bu çalıĢmada Bilecik ilinin coğrafi yapısından antik dönemlerine ve 
Bilecik konuĢma ağzından mimari eserlerine varıncaya kadar farklı alanlarda konulara 
yer verilmiĢtir. Amaç Bilecik ilimizin tarihi ve kültürel zenginliğini olabildiğince geniĢ 
bir yelpazede tanıtımını yapmaktır.   

Bizler ilimizin geliĢmesi ve tanıtılması noktasında elimizden gelen gayretleri 
Ģimdiye kadar göstermeye çalıĢtık ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. 
Bu amaçla düzenlemiĢ olduğumuz bu mütevazi sempozyuma sunulan bildiri 
metinlerini kitaplaĢtırmanın kıvancı içerisindeyiz. ĠnĢallah bundan sonra da ilimizin 
tanıtımı noktasında daha büyük faaliyetler, konferanslar ve sempozyumlarla bu 
gayretler taçlanmıĢ olur. Düzenleme kurulu olarak hem Bilecik Belediyemize ve hem 
de Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği yönetimi ve mensuplarına değerli 
katkılarından dolayı teĢekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca hem yurt dıĢından ve hem de 
yurt içinden sempozyuma katılarak sunum yapan akademisyenlerimize teĢekkür 
ediyor ve çalıĢmalarında kolaylıklar diliyoruz. 

     

Abdulhalik BAKIR, Bülent YILMAZ, Ahmet ALTUNGÖK 

                                              (Sempozyum Düzenleme Kurulu) 
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BĠLECĠK TARĠHĠNE COĞRAFYANIN ETKĠSĠ 

THE EFFECTS OF GEOGRAPHY ON THE HISTORY OF BILECIK 
PROVINCE (TURKEY) 

Ali YĠĞĠT 

ÖZET 

Zaman ve mekân çoğu kez bir tire (-) ile birbirinden ayrılan, biri diğerini 
çağrıĢtıran iki köklü kavramdır. Tarih zamanın, coğrafya da mekânın ilmidir. Bu iki 
bilim de, biri diğerini çağrıĢtıran iki kardeĢ bilim dalıdır. Bu yazımızda Bilecik 
coğrafyasının tarihi olaylara olan etkilerini, tarihi bilgilere coğrafya çerçevesinden 
bakarak yorumlamaya çalıĢtık. "Hâl mazinin anahtarıdır" anlayıĢı ile günümüz coğrafi 
mekânının aynı zamanda geçmiĢ olayların sahnesi olduğu, dolayısıyla sahnenin iyi 
tanınması, orada yaĢanmıĢ olayları aydınlatmada ne kadar önemli bir rol üstlendiğini 
göstermek amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Bilecik, Tarih, Coğrafya, Tarihi Coğrafya  

 

ABSTRACT 

Time and space are two deep rooted concepts which are often separated 
from each other with a hyphen (-), and remind each other. History is study of time 
whereas geography is study of space. These two sciences are sister science, and one 
evokes the other.  In the study, we tried to interpret effects of geography of Bilecik 
on the historical events by looking at historical knowledge from the geographic 
perspective. Furthermore, we aimed to show that the present geographical space is 
the scene of past events thinking with the understanding of “the present is the key 
to the past”, hence well recognition of the scene plays a significant role to illuminate 
the events that happened there. 

Keywords: Bilecik, History, Geography, Historical Geography 

                                                           
 Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü. 
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GĠRĠġ 

―Topografya, tarihin temelidir‖  

Sir William Mitchell Ramsay (1851-1939) 

Mekân, tıpkı zaman gibi içinde bulunan nesnelerden bağımsız olarak 
düĢünülemez. Mekân, birbirleri ile etkileĢime giren varlıkların Ģekillendirdiği bir 
alandır. Bu nedenle bir mekândan bahsederken, onun neyin ya da kimin mekânı 
olduğu önemlidir. Mekânı kavrayabilmek için, içinde barındırdığı objeye bakmak 
gerekir. Mesela ana rahmi bebeğin mekânıdır. Bebeğin kim olduğu ya da olacağı 
hangi rahimde olduğu ile yakından alakalıdır. Zaman ve mekân muğlâk kavramlardır. 
Onları belirli hale getirebilmek için, zamanı devirlere, mekânı da bölgelere ayırmak 
gerekir. Bir mekânı bölge yapan, o mekânı diğer yerlerden farklı kılan özellikleridir. 
Yani bölge herhangi bir yer değil, belirli bir yerdir. Yerin bir isim alması, sınırının 
belirmesi ve hepsinden önemlisi kendine has bir karakterinin olması, o yeri bir bölge 
yapar. Bilecik ilinin bulunduğu arazinin diğer yerlerden farklı olan özellikleri, ona bir 
bölge olma niteliği kazandırır. Bu farklılığı oluĢturan temel etkenlerin baĢında da 
topografya gelir. Bu nedenle önce Bilecik ili ve çevresinin topografik genel 
görünümünü, yani reliefini1 tanımak gerekir. Çünkü bu bölgede yaĢanan ve geçmiĢte 
yaĢanmıĢ tarihî olaylara, yeryüzü Ģekillerinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi 
bulunmaktadır. GeçmiĢte yaĢanan olayları, zamanda yolculuk yaparak gidip 
gözlemleme imkânımız olmasa da, olayların yaĢandığı mekânlara giderek gözlem 
yapmamız, tarihî olayları daha iyi kavramamıza yardımcı olacaktır. Belgelerden elde 
ettiğimiz tarihî bilgilerin doğruluğunu, önemini ve değerini sadece arĢiv kayıtlarıyla 
test etmekle yetinmeyip, olayların geçtiği mekânlar üzerinde yapacağımız topografik 
incelemeler ile karĢılaĢtırarak daha doğru bir sonuca ulaĢabiliriz.  

Bu yazıda, Bilecik ili ve çevresindeki yeryüzü Ģekillerinin önce genel 
çerçevesi ve karakteri, daha sonra da iklim, bitki örtüsü, toprak yapısı ve akarsu ağı 
gibi diğer bazı doğal özelliklerinin tarihî olaylara olan etkisi ortaya konmuĢtur. 

Topografya-UlaĢım ĠliĢkisi 

Batıdan Balkanlar üzerinden gelip, güney ve doğuya yönelen her faaliyetin 
önüne çıkan ilk engel Marmara denizidir. Marmara'yı Ege'ye ve Karadeniz'e bağlayan 
boğazlar ise bu geçiĢler için stratejik önemi olan yerlerdir. Bu duruma Bilecik 
açısından baktığımızda öncelikli olarak, bizi Ġstanbul boğazı ve Marmara denizinin 
doğusu ilgilendirmektedir.  

Marmara denizi, doğuda kara kütlesi içine sokulan iki körfez ile son bulur. 
Bunlardan daha dar ve devamlı olanı, kuzeydeki Ġzmit körfezi ve onun karadaki 

                                                           
1 Bir yerdeki yeryüzü Ģekillerinin oluĢturduğu engebelerin genel görünümüne relief (rölyef; kabartı ya da 
kabartma), rölyef içindeki yer Ģekillerinin her birinin ya da hepsinin birlikte oluĢturdukları biçime de 
topografya (kabarıntı) denir. 
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devamı olan Sapanca gölüdür (Yücel, 1987). Kuzeyden Kocaeli platosu güneyden 
Samanlı dağları ile kuĢatılmıĢ bulunan Ġzmit-Sapanca oluğunun doğusunda yer alan 
Adapazarı ovası, Hendek civarında hafif bir eĢikle Düzce ovasına bağlanır. Bu 
topografik doğrultu ilk bakıĢta ulaĢım açısından çok uygun gibi görünebilir. Ancak 
bu çukur alanlara yerleĢmiĢ olan geniĢ sulak alanların, bataklıkların varlığı, 19. yüzyıl 
ortalarına kadar, insanların rahat hareket etmesini engelleyen temel unsur olmuĢtur. 
Söz konusu alan özellikle kıĢ ve bahar aylarında ulaĢımı zorlaĢtırmıĢ, neredeyse 
imkânsız hale getirmiĢtir. Bunların kurutulması, ortadan kaldırılmasıyla ilgili 
çalıĢmalar yakın zamana kadar sürmüĢtür. Bu bataklıkların son bakiyeleri 20. yüzyılın 
ortalarında kurutularak tarıma ve yerleĢmeye açılabilmiĢtir. GeçmiĢ dönemlerde 
ulaĢım için pek uygun olmayan bu güzergâh yerine, bu oluğun güneyi kullanılıyordu.  

Bu çukur sahanın güneyinde yükselen Samanlı dağları ve onun Geyve 
boğazından sonraki morfolojik uzantısını oluĢturan Karadağ ve Elmacık dağları 
sırası, doğuda Bolu dağlarına bağlanır. Samanlı dağları, ulaĢımı tarihin hiç bir 
döneminde tam engellememiĢtir. Fakat ulaĢım güzergahlarına yön veren önemli bir 
kalıp görevi üstlenmiĢtir. Marmara denizinin doğu kısmında, Ġzmit ve Gemlik 
körfezleri arasında yer alan Armutlu yarımadası ile baĢlayan ve doğuda Sakarya nehri 
tarafından açılmıĢ Geyve boğazına kadar yaklaĢık 130 km doğu-batı doğrultusunda, 
kuzey ve güneyindeki çukur sahalar arasında, devamlı yüksek bir sırt halinde uzanan 
Samanlı dağlarının zirvesi, bugün Kartepe olarak değiĢtirilen Keltepe'de 1600 m'yi 
aĢar. Samanlı dağları bu kısımda yaklaĢık 60 km boyunca ulaĢıma engel 
oluĢturmaktadır. Ancak bu dağın batıda Armutlu yarımadasına doğru, genel 
hatlarıyla bir plato halini alan kısmından, özellikle iki yerden daha kolay 
geçilebilmektedir. Bunlardan biri, tarihî devirlerde sıklıkla kullanılmıĢ olan ve 
Yalakdere havzası üzerinden Karamürsel'i Ġznik'e bağlayan güzergâhtır. Diğeri ise, 
daha çok bugün yoğun bir Ģekilde kullanılan Yalova'yı Orhangazi'ye bağlayan 
karayolunun geçtiği kesimdir. Samanlı dağlarının doğusundaki Geyve boğazı da 
eskiye oranla günümüzde ulaĢıma daha uygundur. Eski dönemlerde Sakarya nehrinin 
taĢkınları ve Adapazarı ovasının bataklıkları nedeniyle günümüzle kıyaslandığında 
çok daha az ve sınırlı kullanılabilmekteydi. Roma ve Bizans zamanında Dil iskelesine 
varan yolcular, denizyoluyla Hersek deltasına ulaĢtıktan sonra, Karamürsel 
yakınından baĢlayan karayoluyla önce Ġznik'e ve oradan da Bilecik üzerinden Orta 
Anadolu‟ya geçmiĢlerdir (Yücel, 1987). Nitekim, Doğu Roma-Bizans, Orta 
Anadolu'ya ya da güneye olan seferlerinde hep bu yolu kullanmıĢ, Haçlı seferlerinde 
bu güzergah takip edilmiĢtir. Önceleri Hıristiyan hacılar, daha sonra hacca gidecek 
Müslümanlar, Mısır seferine çıkan Yavuz Sultan Selim, aynı yoldan ilerlemiĢlerdir 
(Eskikurt, 2014). Bugün de Ġstanbul–Ġzmir karayolu, Yalova gerisindeki alçak bir 
boyundan; Ankara–Ġstanbul demiryolu, Geyve boğazından faydalanarak, Samanlı 
dağlarını rahatlıkla geçmektedir. 

Samanlı dağlarının güneyinde yer alan Gemlik körfezinin karadaki devamı 
ise, kabaca doğu-batı yönünde Karsak (Garsak) eĢiği, Ġznik gölü depresyonu, 
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Karatekin (Karadin) oluğu ve eski adı Akhisar olan Pamukova depresyonu Ģeklinde 
sıralanır. YerleĢim, tarım ve ulaĢım açısından büyük bir değer taĢıyan bu çukur 
sahadan, Roma ve Osmanlılar zamanında Gebze'den Ġznik‟e oradan da Mekece'ye 
ulaĢan ve burada Sakarya'yı geçerek Taraklı, Göynük, Nallıhan, Beypazarı üzerinden 
Ankara'ya ulaĢan tarihî yol geçiyordu. Bu yol, günümüzde karayolu için Bolu-
Gerede-Kızılcahamam hattının tercih edilmesiyle, eski canlılığını yitirmiĢtir.  

Bilecik ili arazisinin kuzey sınırını oluĢturan bu çukur sahayı güneyden 
kuĢatan dağ sırası, Mudanya tepeliklerinin doğuya uzantısı olan Ġznik gölü 
güneyindeki, Katırlı ve Avdan dağları, Pamukova güneyindeki Kapıorman dağları ile 
Köroğlu dağlarına bağlanır. Köroğlu dağlarının batı uzantısı olan ve zirvesi 1500 
m.ye yaklaĢan Kapıorman dağları ile Avdan dağları arasında, Mekece güneyinde 
Sakarya nehrinin açtığı Cambazkayalar boğazı ile Pamukova'ya girilir. Ġznik ya da 
Geyve üzerinden güneye giden yolların birleĢerek Bilecik'e yöneldiği bu boğaz 
Bilecik'in kuzeye açılan kapısı görevini üstlenir.  

Bilecik ili güneyinde, batıda Uludağ‟dan baĢlayan ve güneydoğu yönünde 
Domaniç ve Yirce dağları üzerinden Türkmen ve Emir dağları ile devam eden dağ 
sırasının Bozüyük batısında Sündiken dağları ile çakıĢtığı yer ise Bilecik arazisinin 
güney kapısını oluĢturmaktadır. Uludağ-Domaniç-Yirce dağları gibi Sündiken dağları 
da, burada ulaĢıma engel oluĢturan sürekli yüksek sırtlarla devam eden sıralardır. Bu 
iki noktanın temas yerine yerleĢmiĢ olan Karasu ve Mezit vadileri en önemli geçiĢ 
yerleridir. Karasu vadisi, tarihin eski çağlarından beri doğal bir yoldur. GeçmiĢte ve 
günümüzde aktif bir Ģekilde kullanılan Karasu vadisine karĢın, günümüzdeki 
karayolu ile 11 farklı yerlerde kesiĢen Mezit vadisi, akarsuyun ve sık ormanların 
engelleyici etkisi nedeniyle tarihi dönemlerde pek kullanılamamakta, bunun yerine 
Ġnegöl ovasından çıkan yol Ahi dağını aĢmakta ve Pazaryeri üzerinden Karaköy'de 
Karasu vadisini takip eden güzergaha bağlanmakta idi. Günümüzde Ġstanbul-
EskiĢehir hattının Bursa-EskiĢehir hattı ile birleĢtiği yerde kurulan Bozüyük, Bilecik 
arazisinin güney kapısı baĢında bulunmaktadır.  
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ġekil 1. Bilecik Çevresinin Topografik Görünümü (http://de-
de.topographic-map.com'dan yararlanılarak oluĢturulmuĢtur) 

 

Kuzeyden ve güneyden Bilecik'i çeviren dağ sıraları, batıya doğru gittikçe 
birbirine yaklaĢmakta ve YeniĢehir ovası ile Bursa ovası arasındaki eĢikte en dar 
noktasına ulaĢmaktadır. Eski adı Dimboz olan Erdoğan köyün bulunduğu bu mevki 
de Bilecik coğrafyasının batı kapısını oluĢturmaktadır. Dolayısıyla Bilecik'in orta 
yükseklikte plato karakterli arazisi batıda Ġnegöl ve YeniĢehir ovaları üzerinden 
Bursa'ya bağlanmaktadır. Bursa ovası, fazla yüksek olmayan Mudanya sırtları 
üzerindeki alçak bir eĢikle deniz kıyısına bağlandığı gibi, Bursa–Karacabey ovaları 
arasına giren az yüksek; Karacabey'den Manyas çukuruna geçerken, farkına zor 
varılan eĢiklerle bölmelere ayrılan, alçak kısımlarına Uluabat ve Manyas göllerinin 
yerleĢtiği çukur alanlar silsilesi ile batıya doğru devam eder. 

Bilecik'in doğu tarafını ise doğuya doğru ilerledikçe yükselen ve engebeleĢen 
Köroğlu dağları kütlesi kapatmaktadır. Köroğlu dağları, kuzeyde Göynük, Gerede ve 
Devrez ırmağının oluĢturduğu çukur sahanın güneyinde, kesintisiz 400 kilometre 
uzunluğa sahip devamlı bir dağlık kütledir. Burası daha çok lav ve tüflerden oluĢmuĢ, 
geniĢ ve ormanlık bir platodur. Sündiken dağları ile Köroğlu dağları arasına yerleĢen 
Sakarya, bu dağ ve plato sahasını geçebilmek için Harmankaya, Koyunlu, Hamitabat, 
Evlekkaya, Darca ve PaĢalar gibi pek çok yerde kanyon adı verilen dar ve derin 
vadiler kazmıĢtır. Bu kanyonlar ulaĢımı engellemiĢ, bu sebeple Orta Sakarya 
vadisinde düzenli ve sürekli bir güzergâh oluĢamamıĢtır. 

Köroğlu dağlarının batıya doğru alçalan ve platolara dönüĢen kısmı Bilecik 
ili arazisini oluĢturmaktadır. Bu arazi yukarıda tanımladığımız dağ sıraları ile adeta 
kuĢatılmıĢ ve geçilmesi imkânsız olmamakla birlikte, rahat ulaĢımı zorlayan engeller 
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nedeniyle, yine yukarıda tanımladığımız üç önemli giriĢ-çıkıĢ noktası ya da kapıya 
zorunlu olarak yönelmiĢ belirli güzergâhlar üzerinde bulunmaktadır.  

Özetle, Bilecik çevresinde topografyanın uzanıĢ doğrultusu kabaca doğu-batı 
yönünde ve kuzeyden güneye doğru ard arda sıralanan dağlık-tepelik kuĢaklar ile 
bunların arasına giren küçük düzlük ve vadi tabanlarından oluĢmaktadır. Bu 
topografik Ģartlar nedeniyle, Bilecik ve çevresinde büyük nüfus kitlelerini 
barındıracak geniĢ tarım alanları bulunmadığı gibi, önemli ve yaygın maden yatakları 
ya da baĢka bir potansiyeli de olmamıĢtır. Bu sebeple ve sonuç olarak rahatlıkla 
Bilecik coğrafyasının tarih boyunca en önemli vasfı geçit özelliğidir denilebilir. 
Bilecik havalisindeki, geçmiĢ dönemlere ait yol, köprü, han ve kervansaray gibi 
kalıntılar, bu özelliği ispatlayan en önemli delillerdir.  

Akarsu Ağı 

Bilecik çevresinin akarsu ağına göz attığımızda, tüm sistemin Sakarya nehri 
ve onun kollarından oluĢtuğu görülmektedir. Murat dağından kaynaklarını alan 
Porsuk çayı, Kütahya ovasından geçerek Yirce ve Türkmen dağları arasında 
Sabuncupınarı eĢiğinde açtığı gediği aĢtıktan sonra, arada pek önemli engeller 
olmamasına rağmen, Ġnönü ovasına yönelip oradan da Bozüyük üzerinden Karasu 
vadisi aracılığı ile kısa yoldan Sakarya nehriyle buluĢmak yerine, EskiĢehir-Alpu 
ovasından geçerek, Sündiken dağlarına paralel olarak yaklaĢık 150 km doğuya doğru 
yol aldıktan sonra Polatlı'nın kuzeybatısında, Yassıhöyük (Gordion) karĢısında 
Sakarya ırmağına ulaĢır. Türkmen ve Emir dağlarından inen derelerin Çifteler 
ovasında birleĢerek doğuya doğru yönelmesiyle vücut bulan Sakarya nehri de, 
Sivrihisar dağları engeli nedeniyle zorunlu olarak belirlediği batıdan doğuya doğru 
olan yönünü Polatlı'nın güneybatısında değiĢtirerek kuzeye döner, burada Porsuk ve 
Ankara çaylarını alarak güçlenen Sakarya, Sündiken dağlarını yardıktan sonra Kirmir 
çayını da alır ve Sündiken dağlarının kuzeyinde adeta ters dönerek batıya yönelir. Bu 
kesimde kurulmuĢ olan Sarıyar, Gökçekaya ve Yenice barajlarının arka arkaya 
dizilmiĢ göl sahalarında biraz geniĢleyen Sakarya nehri vadisi, Ġnhisar'dan sonra 
daralarak Köroğlu ve Sündiken dağları arasında Harmankaya, Koyunlu, Hamitabat, 
Evlekkaya, Darca ve PaĢalar gibi dar ve derin boğazlardan geçtikten sonra Karasu 
kolu ile birleĢerek genel hatlarıyla güney-kuzey doğrultusundaki ulaĢım için daha 
uygun olan nispeten geniĢ vadisine yerleĢir. Buradan sonra Cambazkayalar 
boğazından Pamukova'ya giren Sakarya, Geyve boğazını takiben, Adapazarı ovasına 
oradan da Mağara ve Akkum boğazlarını geçerek Karasu kasabası batısında 
Karadeniz'e kavuĢur.  

Sakarya nehrine Bilecik arazisinde katılan Karasu ve Göynük çaylarının 
vadileri ulaĢım açısından değer taĢırlar. Bunlardan Bozüyük ovasından doğarak 
Vezirhan yakınlarında Sakarya nehrine karıĢan Karasu çayının bugünkü gücüyle asla 
kıyaslanamayacak kadar geniĢliğe ve olgunluğa sahip vadisinin ulaĢım açısından 
önemini yukarıda belirtmiĢtik. Karasu gibi Sakarya'nın önemli kollarından, Göynük 
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çayı, Göynük kasabası yakınlarından doğar ve batıya doğru akarak Osmaneli 
yakınlarında Sakarya'ya kavuĢur. Göynük çayı vadisinden pek iĢlek olmasa da, 
Gölpazarı'nı Taraklı üzerinden Göynük'e bağlayan yol geçer. Sakarya'nın önemli 
kollarından biri olan ve adeta Bilecik arazisinin batı sınırını çizen Göksu çayı ise, 
çevre dağ ve platolardan doğan akarsuların Ġnegöl ovası tabanında bileĢmesiyle 
Kocadere adını alır. Ġnegöl ile YeniĢehir ovaları arasındaki eĢiği yararak girdiği 
YeniĢehir ovasını da geçtikten sonra, özellikle Hayriye ve Orhaniye köyleri arasında 
ulaĢıma pek uygun olmayan boğazın çıkıĢında, Osmaneli yakınlarında Sakarya'ya 
batıdan karıĢır. 

 

 

ġekil 2. Sakarya nehri havzası (EĠEĠ-2009'dan faydalanarak çizilmiĢtir) 

 

Topografya ile Nüfus ve YerleĢmelerin DağılıĢı Arasındaki Bağlantı 

Bilecik ili arazisi içinde kalabalık nüfus kitlelerini barındırabilecek geniĢ 
düzlükler yer almaz. Öyle ki il arazisinde ova olarak ifade edilebilecek düzlüklerin 
oranı % 10'u bile bulmaz. Ġl topraklarının yarıdan fazlası ormanlarla kaplı 
bulunmakta ve ancak 1/3'inde tarım yapılabilmektedir. Bu topraklarda bugün 200 
binden fazla nüfus yaĢamakta ise de, bunun yaklaĢık 3/4'ü 1970'lerde uygulanan 
teĢviklerle bazı sanayi iĢletmelerinin kurulması ile geliĢen, Bozüyük, Bilecik, 
Osmaneli ve Söğüt gibi merkezlerde oturan nüfustur. Nitekim Cumhuriyetin ilk 
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yıllarında Bilecik il nüfusu toplamı 115 bini ancak bulmakta idi. 1935'te 125 bin olan 
nüfus, ancak 1980'de 150 bine ulaĢabilmiĢtir. Yani bugün Türkiye nüfusu, 
1927'dekinin yaklaĢık 6 katı artmıĢ olmasına rağmen bu oran Bilecik'te 2 katını bile 
bulamamıĢtır.  

Bu nüfusun il içindeki dağılıĢına baktığımızda, Bozüyük, Gölpazarı, 
Pazaryeri gibi kasaba ve Ģehirlerin çevrelerindeki küçük ovalar, Karasu vadisinin 
biraz geniĢlediği kesimleri ile Karasu'nun Sakarya ile birleĢtiği kısımda Vezirhan-
Osmaneli civarındaki vadi tabanları ve yine bazı yerlerde oluĢmuĢ küçük düzlükler, 
Bilecik'te kırsal nüfusun yoğunlaĢtığı baĢlıca yerlerdir. Ovalar ve vadi tabanları 
genelde nüfusun sıklaĢtığı yerlere karĢılık gelirken, yüksek platolar, tepelik alanlar ve 
dağlar nüfusun seyrekleĢtiği, hatta ortadan kalktığı yerler olarak belirmektedir 
(Özgür, 1990). Tarımda sulama imkânlarının olduğu yerlerde, tarımın çeĢitlendiği ve 
ekonomik hayatın canlandığı gözlenmektedir. Ancak bütün bu saydığımız yerlerde 
bugün bile ancak 50 bin kiĢilik bir kır nüfusu barındığını düĢündüğümüzde, tarihî 
dönemlerde tek meĢgalenin tarım ve özellikle hayvancılık olması da göz önüne 
alınırsa, bu coğrafyanın, tarihin hiçbir döneminde büyük nüfus kitlelerini 
barındırmadığını, önemli Ģehirsel merkezlerin geliĢebilmesine imkân tanımadığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz.  

Gerçekten Bilecik çevresinde eski çağlara ait önemli hiçbir kalıntı 
bulunmamaktadır. Ġlk çağda ve Roma-Bizans döneminde, bu bölgenin en önemli 
merkezi hiç kuĢkusuz Ġznik (Nikaia) dir. M.Ö. IV. yüzyılda kurulan Ġznik, önce 
Bithynia krallığının, sonra aynı isimli Roma eyaletinin, daha sonra ise Anadolu 
Selçukluları'nın baĢĢehri olmuĢtur. Ġznik'i EskiĢehir'e (Dorylaion) bağlayan 
güzergâhta en önemli konaklama yerlerinden biri, Adapazarı-Geyve ve Göynük-
Taraklı üzerinden gelen yolların Ġznik'ten gelen yolla birleĢtiği yerdeki Osmaneli 
(Leukai) idi. Buradan sonra yol üzerinde Bilecik (Agrileion - Belo Kome), Pazaryeri 
(Armenokastron), Bozüyük (Lamunia) ve Söğüt (Sagouda) bilinen yegane Ģehirlerdir 
(Ramsay, 1960). Osmaneli yakınında bulunan Roma köprüsü dıĢında bu 
yerleĢmelerin hiç birinde, ilk çağdan ya da Roma-Bizans devrinden günümüze 
ulaĢmıĢ gözle görünür hiçbir kalıntı yoktur (Umar, 2004). Sadece daha önce var 
oldukları ile ilgili söylentiler bulunmaktadır. Bütün bu yerleĢmelerde Osmanlı 
döneminden kalma bazı eserler mevcuttur. Bu da Bilecik çevresinin en mamur 
olduğu dönemin Osmanlı çağı olduğunu göstermektedir.  

Osmanlı devletinin hayat bulması için adeta bir ana rahmi özelliği taĢıyan bu 
mekân, doğurduğu canlıyı yaĢatabilecek imkânlara sahip olmadığı için, bu imkânların 
olduğu coğrafyalara sevk etmek zorunda kalmıĢtır. Osmanlı beyliği bu topraklardaki 
geliĢimini tamamladıktan sonra kendisine dar gelen bu araziden önce YeniĢehir 
ovasına, oradan da Bursa ovasına taĢarak geliĢimini sürdürmüĢtür. Fakat Güney 
Marmara'yı yönetmek için yeterli olan Bursa'nın potansiyeli de bu defa Balkanlara 
yönelen devlete yeterli olamamıĢ, bunu önce Edirne ve ardından üç kıtaya 
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hükmedecek devletin merkezi olmaya en uygun yer olan Ġstanbul ikame etmiĢtir.  

 

ġekil 3. Osmanlının son döneminde Bilecik vilayeti (Tuğlacı, 1985'den) 

 

Kısacası, her coğrafyanın taĢıyabileceği bir ağırlık vardır, Bilecik'in 
taĢıyabileceği ağırlık Osmanlı'yı doğuracak kadardı, O'nun büyüyüp geliĢmesine 
yeterli değildi demek, yanlıĢ bir çıkarsama olmaz. 

Topografya ile Ġklim, Bitki ve Toprak Örtüsü Bağlantısı 

Yeryüzü Ģekillerini tanımlarken de ifade edildiği gibi, Bilecik çevresinde 
topografyanın uzanıĢ doğrultusu kabaca doğu-batı yönünde ve kuzeyden güneye 
doğru ard arda sıralanan dağlık-tepelik kuĢaklar ile bunların arasına giren küçük 
düzlük ve vadi tabanlarından oluĢmaktadır. Bu durum kuzeyin iklim özelliklerinin 
güneye sızmasına engel oluĢtururken, doğu batı yönlü hava hareketlerine de kolaylık 
sağlamaktadır. Bundan dolayı, Bilecik çevresinin iklimi incelenirken bu durum sürekli 
göz önünde bulundurulmalıdır.  

Bilecik ikliminden bahseden yazılarda nerdeyse kural haline gelmiĢ Bilecik 
ilinin bir geçiĢ bölgesinde bulunduğu, ilin batı kısmının Marmara ikliminin, kuzey ve 
doğusunun Karadeniz ikliminin güney kısmının da Ġç Anadolu ikliminin özelliklerini 
taĢıdığı Ģeklinde bir ifade vardır. Elbette her coğrafi faktör yakından uzağa doğru 
çevresindeki olaylardan etkilenir. Ancak burada etkiden ziyade bir kesin yargı halini 
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almıĢ, kalıplaĢmıĢ bir ifade ve buradan hareketle Bilecik'in 4 bölgede toprağı olan il 
gibi bulmaca sorularının klasiği halini almıĢ bir durum söz konusudur. O halde 
gerçek nedir? Aslında gerçeği anlamak için, özellikle kıĢ aylarında hava durumu 
bültenlerinde sık sık duyduğumuz bir ifadeyi hatırlamak gerekir: “Balkanlar 
üzerinden gelen soğuk ve yağıĢlı hava kütleleri Edirne'den girdi, Ġstanbul'a geldi, 
Ankara'ya ulaĢtı…” gibi. Bu haberlerden de aĢina olduğumuz hava kütlelerinin 
hareket mekanizması bölgenin iklimini ve dolayısıyla diğer coğrafi olayları da 
açıklamaya yardım edecek bilgiler içerir. 

Gerçekten Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Trakya kesiminde 
Ģiddetli kıĢ manzaraları oluĢturur. Bu hava kütlesi Marmara denizi üzerinden 
geçerken biraz ılıklaĢır, biraz da nemlenir. Kara içerisinde küçük bir su kütlesi olan 
Marmara'nın denizel etkileri, ifade ettiğimiz gibi sınırlıdır, ancak iklimde farklılık 
yaratmaya yeter. Bu yüzden gerçek Marmara iklimi Güney Marmara'da özellikle 
Bursa çevresinde yaĢanır. Buradan hareket eden nispeten ılık ve nemli hava, Köroğlu 
dağları ile Sündiken dağları arasına yerleĢmiĢ Sakarya vadisi aracılığı ile kanalize 
olarak Ankara yakınlarına kadar sokulur. Özellikle Nallıhan'dan sonra etkisi nerdeyse 
silinir. ĠĢte hemen tüm Bilecik ili, Marmara havalarının karasallaĢarak içe sızdığı bu 
sahada yer alır. Özellikle Sakarya vadisi içinde uygun topografya Ģartlarının olduğu 
yerlerde yerel iklim özellikleri de oluĢur, bu çoğunlukla ve yanlıĢ olarak ifade edildiği 
Ģekliyle bir mikroklima değil lokal klimadır. Yoksa Karadeniz etkilerinin üç büyük 
dağ sırasını aĢıp Bilecik çevrelerine kadar sirayet etmesi, sokulması söz konusu 
değildir. Değil Söğüt, Gölpazarı, Yenipazar, Ġnhisar gibi yerler için, Samanlı 
dağlarının güneyindeki Pamukova'ya bile Karadeniz ikliminin sızdığını iddia etmek 
akıl iĢi değildir. Bu iddialar, bilimsel verilerden nasiplenmemiĢ ve ciddiyetten uzak 
ifadelerdir.  

Bu iklim Ģartları bitki örtüsünü de aynı Ģekilde etkilemekte, iklimin geçiĢ 
karakteri özellikle doğal bitki örtüsüne, hatta tarım ürünlerinin tür ve çeĢitliliğine de 
etki etmektedir. Nitekim Gemlik körfezi ve Ġznik gölü çevresinde yoğunluk kazanan 
zeytinlikler, buradan Sakarya vadisi boyunca Osmaneli çevresine kadar sokulur. 
Nemli ormanların yetiĢmesine son derece elveriĢli ortamların oluĢtuğu Bozüyük-
Ġnegöl arasındaki Yirce dağı kuzey etekleri Muratdere arasındaki Mezit vadisi 
boyunca uzanan saha, Bilecik'te orman örtüsünün en yoğun olduğu alandır. Aslında 
Bilecik çevresinde Karadeniz bölgesi ormanlarını andıran en önemli yer burasıdır. 
Doğuda Köroğlu dağlarının yüksek kesimlerine doğru Karaçam ormanlarının 
kapladığı alanlar geniĢler. Güneyde Sündiken dağlarının Ġç Anadolu'ya bakan 
kesimlerinde de bozkır bitkilerinin hâkimiyeti artar. Bilecik çevresinde, günümüzde 
olduğu gibi geçmiĢte de çok çeĢitli meyveler yetiĢtirilmiĢtir. Ancak tarıma uygun 
arazilerin azlığı, yetiĢtirilen ürün miktarının da az olmasına, dolayısıyla da önemli bir 
ticari meta halini almasına yetmemiĢtir. Bilecik'te geçmiĢ dönemlerin en önemli 
uğraĢlarından biri olan, ipek böcekçiliği ve ipekli dokuma sanayi ise günümüzün 
sentetik kumaĢları ile rekabet edemediği için bugün ortadan kalkmıĢtır.  
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Ġklim ve bitki türlerindeki çeĢitlilik toprak türlerinde görülmez. Ġl yüzeyinin 
yarısından fazlası kahverengi orman toprakları ile, 1/3'i de kireçsiz kahverengi orman 
toprakları ile kaplıdır. Bilecik çevresinde görülen topraklarda iklim kadar, orman ve 
kireç ağırlıklı kayaç yapısının etkileri de bariz Ģekilde hissedilmektedir. Bilecik 
arazisini, az olgunlaĢma göstermiĢ, genç topraklar kaplar. Yaprağını döken orman 
ağaçları altında geliĢen, bol organik madde içerdiği için koyu renkli olan bu 
toprakların fazla yağıĢ nedeniyle yeteri kadar yıkanmıĢ olanında, çözünebilen 
maddeler topraktan uzaklaĢır. YağıĢın yeterli olmadığı yerlerdeki toprakların 
bünyesinde ise bol miktarda kireç bulunur. Ġster kireçli ister kireçsiz olsun, orman 
toprakları genel olarak tarıma elveriĢli değildir. Ormanlık yerlerde yağıĢ fazlalığı 
sonucu, kireçle birlikte bitki besin maddeleri de büyük ölçüde yıkanarak topraktan 
uzaklaĢtırılmıĢtır. Onun için bu topraklar bitki besin maddesi yönünden fakirdir. Bu 
yüzden ormanların tahribiyle tarıma açılan bu topraklar, kısa sürede verimsiz hale 
geldiğinden, uzun süre tarım yapılamaz. Ayrıca orman toprakları genellikle yamaç 
arazi üzerinde bulunduğu için, üzerindeki ormanın tahribi ile, kısa sürede erozyona 
uğrar. Bu nedenle Bilecik ili arazisi içerisinde oranı % 4'ü ancak bulan alüvyal ve 
kolüvyal topraklar dıĢında tarıma uygun toprak türleri çok azdır. Dolayısıyla 
Bilecik'te tarım yapılan toprakların büyük bir kısmı ekip-biçmeye pek uygun olmayan 
arazilerdir. Daha çok orman ve mera için uygundurlar. 

 

SONUÇ 

Görülüyor ki, bir bölgenin coğrafî Ģartları, o bölge üzerinde yaĢayan 
toplumların sosyal, siyasal, ekonomik, dini ve kültürel yapılarını çeĢitli Ģekillerde 
etkilemektedir. BaĢka bir deyiĢle, coğrafî faktörler, insan topluluklarının tarih 
içerisindeki yaĢantılarına yön vermektedir. Bilecik coğrafyasının da tarihin akıĢına 
çok belirgin olmayan ama önemli katkıları olmuĢtur. Bu katkıları tam olarak 
anlayabilmek, kavrayabilmek için Bilecik coğrafyasının ayrıntıları ile tarihî belgeleri 
birlikte değerlendirmek gerekmektedir. O halde denilebilir ki, tarihî araĢtırma yapan 
kimselerin, ya da herhangi bir tarihî olayı nakledecek olanların, olayları 
değerlendirirken, coğrafî Ģartları muhakkak surette göz önünde bulundurmaları 
gerekmektedir. Aksi takdirde, olayları tam manasıyla anlamak son derece güçleĢecek, 
bu da birtakım yanlıĢlıklara yol açacaktır. Bu durumda Ģunu da belirtmekte fayda 
vardır: Tarihçiler ya da tarih araĢtırıcıları, kaleme alacakları çalıĢmaların baĢ tarafına 
mutlaka, coğrafî mekânı tanıtan, anlatan, açıklayan bir bölüm ilave etmelidirler 
(MemiĢ, 1990). Böylelikle olayları anlama, değerlendirme ve açıklama bakımından, 
kolaylık sağlanmıĢ olacaktır. 
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BĠLECĠK ĠLĠ AĞIZLARINDA ARKAĠK ġEKĠLLER 

ARCHAIC SHAPES IN THE DIALECTS OF BILECIK PROVINCE 

Ġbrahim TAġ
 

 
ÖZET 

 Bilecik ili ağızları Leyla Karahan‟ın sınıflandırmasına göre Batı Grubu 
Ağızları içerisinde yeralmakta ve alt grup olarak da Çanakkale, Balıkesir ve Bursa 
ağızları ile komĢu olmaktadır. AĢağıda Bilecik ili ağızlarından aktardığım örnekler, bir 
yönüyle Standart dilde bulunmayan ancak eski dilde bulunan öğeleri içermektedir. 
 Anahtar Kelimeler: Ağız terimi, Bilecik ili ağızları, arkaik Ģekiller 
 

ABSTRACT 
 According to the classification by Leyla Karahan, dialects of Bilecik 
province take place in West Group Dialects and are neighbour to Çanakkale, 
Balıkesir and Bursa dialects as sub-group. Examples of dialects of Bilecik province 
given below include elements which are not found in standard language but found 
classical language in a way.  

 Key Words: Dialect term, Bilecik province dialects, archaic shapes 
 

           GiriĢ 
 

Türkdilbilimi çalıĢmalarında, ne yazık ki, ağız terimi yeterince ele alınmıĢ 
değildir. Bunun baĢlıca nedeni kanımca bu terimin lehçe, Ģive, dil gibi öbür konuĢma 
türleri üzerine yapılan tartıĢmaların gölgesinde kalmasıdır.2 

Her doğal dil, standart dilin yani yazılı olarak sunulan dilin dıĢındabirçok 
varyasyon üretir.3 Varyasyonlar ise birden fazla konuĢma biçimi (lekt ya da varyant) 

                                                           
 Prof. Dr., Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
2 Kimi zaman yabancı Türkologların da katıldığı Türkiye Türkolojisindeki dil-lehçe-Ģive tartıĢmalarının 
genel bir değerlendirmesi için Demir 2006‟ya bakılabilir. 
3 Varyasyon, dil hakkında prensip olarak var olan bütün bilgilerin, dilsel tavırda kiĢi, yöre, toplumsal 
sınıf, eğitim, durum vb. gibi bir yığın nedene bağlı olarak farklı biçimlerde gerçekleĢmesiyle oluĢur. 



14  /  Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi 

 

doğurur. Varyasyonda bölge, toplumsal gruplar, dilin tarihî geliĢme süreci, dil 
iliĢkileri, etnik köken, meslek, eğitim ve gelir durumu, inanç, bağlam gibi dil dıĢı 
etkenler belirleyici rol oynar. Bu etkenlerden baskın olana göre varyasyonun türü 
belirlenir. Örneğin varyasyondayerel ya da coğrafik yön baskın isediyalekt (ağız ya da 
yerel varyant), toplumsal ya da sosyal bir gruba ait olma baskın isesosyolekt (sosyal 
varyant / grup dili), cinsiyet baskın ise genderlekt (cinsiyet dili), kiĢisel kullanım baskın 
iseidiyolekt (bireysel varyant), duruma bağlı kullanım baskın ise situolektegibi terimler 
kullanılır. Görüldüğü gibi diyalekt yani ağız, dilde gerçekleĢen varyantlardan dilin 
yerel ya da coğrafik yönü baskın olan bir varyasyon türüdür. Esasında dilin, kuralları 
belirlenen ve „doğru‟ olarak takdim edilen yazılı biçimi de kültürel, ekonomik, politik 
vb. nedenlerle baskın duruma gelen bir prestij varyantıdır.4 

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, ağız teriminin modern dilbilim verileri 
ıĢığında bir tanımı Nurettin Demir tarafından Ģöyle yapılmıĢtır (2002: 115): 

Aynı kökenden geldiği üst sistem durumundaki bir standart dile bağlı, doğal 
olarak ortaya çıkmıĢ; aile ve dost çevresinde, iĢ yerlerinde; okur yazarlığı az, 
bulunduğu bölgeden uzun süre ayrı kalmamıĢ insanlarca sözlü iletiĢimde dilin baĢka 
türleriyle karĢı karĢıya gelme oranına göre değiĢen biçimde kullanılan, resmî 
ortamlarda kullanılmasından kaçınılan, yazılı bir gelenek oluĢturmamıĢ, iletiĢim alanı 
sınırlı, bağlı olduğu üst sistemden dilin her alanında karĢılıklı anlaĢmanın korunacağı 
oranda ayrılabilen, prestiji standart dile göre daha az yerel konuĢma biçimleridir. 

Türkçe ya da literatürdeki adlandırmasıyla Türkiye Türkçesi, bugün baĢlıca 
Türkiye Cumhuriyeti‟nde yaĢayan Türk halkının konuĢtuğu, Türk dillerinin Oğuz 
grubuna giren bir yazı dilidir. Türkiye Türkçesi, tarihsel ve etnik olarak bakıldığında 
11. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu‟yu fethedip önce Selçuklu Devleti‟ni (11.-14. 
yy.) daha sonra da üç kıtaya yayılan Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu (1299-1920) kuran 
Oğuz Türklerinin dilidir.Oğuz Türklerinin Ģekillendirdiği bu dil 13. yüzyıldan 
itibaren standartlaĢmaya baĢlarken yine Oğuz Türklerinin temellendirdiği çeĢitli alt 
ağız grupları da varlığını korumuĢtur.5 Özellikle Ġmparatorluk döneminde Oğuz 
Türklerinin Anadolu ve Rumeli‟deki Rum, Ermeni, Kürt, Arap, Fars, Laz, Çerkes, 
Arnavut, BoĢnak vb. gibi türlü etnik gruplarla karıĢması, bugünkü Türkiye Türkçesi 
ağızlarının ana dokusunu oluĢturmuĢtur denilebilir. 

Oğuz Türklerinden bugüne ulaĢan tek Türk dili Türkiye Türkçesi değildir; 
Azeri Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Türkmence ve Horasan Türkçesi gibi Türk dil ve 

                                                                                                                                                
Buna göre standart dil, yerel varyantlar, sosyal varyantlar, farklı yaĢ ve cinsiyet gruplarının jargonu, 
meslek dilleri, kısaca dilin her türlü gerçekleĢme biçimi bir varyanttır.Konunun ayrıntılar için Demir 
2010‟a bakılabilir. 
4 Standart varyant, yerel varyasyon ve sosyal varyasyon terimleri ve birbirleriyle iliĢkileri için Demir 
2010‟a bakılmalıdır. 
5 Anadolu‟da geliĢen bu standart dil literatürde Eski Anadolu Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi, 
Anadolu-Rumeli Türkçesi gibi adlarla anılmaktadır. Bu standart dilin dıĢında varlığını sürdüren alt ağız 
gruplarının sınıflandırılmasına iliĢkin ise Develi 2002 ve 2008‟e bakılabilir. 
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lehçeleri de Türk dilleri ailesinin Oğuz grubu içerisinde yer almaktadır.6 Bu durumda 
bütün Oğuz grubu Türk dil ve lehçelerini içine alan ve bütün bunların kendisinden 
türediği bir ana dil tasarlamak durumundayız ki, bu ana dilin adı varsayıma dayanan 
bir adlandırmayla Ana Oğuzcadır. Niteliğini tam olarak belirleyemediğimiz bu ana 
dilin, 9. yüzyılın sonunda ya da 10. yüzyılın baĢlarında Sırderya bölgesinde oluĢtuğu 
tahmin edilmektedir.7 

Tekrar günümüz Türkiye Türkçesi ağızlarına dönersek, baĢka öncü 
çalıĢmaların varlığı bir yana, Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması adlı 
kitabında günümüz Anadolu ağızlarını baĢlıca üç ana grup altında toplar, ayrıca bu üç 
ana grubun türlü alt grupları da vardır: 

1. Doğu Grubu Ağızları 
I. Grup: Ağrı, Van, MuĢ, Bitlis, Bingöl, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hakkâri, 

Urfa (Birecik ve Halfeti hariç), Palu, Karakoçan (Elâzığ) ağızları. 
II. Grup: Kars (Ardahan, Posof hariç), Erzurum merkez, AĢkale, Ovacık, 

Narman, Pasinler, Horasan, Hınıs, Tekman, Karayazı, Erzincan merkez, Tercan, 
Çayırlı, Kemah, Refahiye, GümüĢhane ağızları. 

III. Grup: Ardahan, Posof (Kars), Artvin merkez, ġavĢat, Yusufeli, Ardanuç 
(Artvin), Oltu, Tortum, Olur, ġenkaya, Ġspir (Erzurum) ağızları. 

IV. Grup: Kemaliye, Ġliç (Erzincan), Elâzığ merkez, Keban, Baskil, Ağın, 
Harput (Elâzığ), Tunceli ağızları. 

2. Kuzeydoğu Grubu Ağızları 
I. Grup: Trabzon, Rize merkez, Kalkandere, Ġkizdere, Gündoğdu, Büyükköy 

ağızları. 
II. Grup: Çayeli, ÇamlıhemĢin, Pazar, ArdeĢen, Fındıklı (Rize) ağızları. 
III. Grup: Arhavi, Hopa, Borçka, KemalpaĢa, Muratlı, Ortacalar, GöktaĢ, 

Camili, Meydancık, Ortaköy (Artvin) ağızları. 
3. Batı Grubu Ağızları 
I. Grup: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, 

Çanakkale, Denizli, EskiĢehir, Isparta, Ġzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, UĢak ve 
Nallıhan (Ankara) ağızları. 

II. Grup: Ġzmit ve Sakarya ağızları. 
III. Grup: Bolu (Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrısçık hariç), Zonguldak, 

Bartın, Kastamonu (Tosya hariç), Ovacık, Eskipazar (Çankırı) ağızları. 
IV. Grup: Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, AyaĢ (Ankara), 

                                                           
6 Oğuz grubu Türk dil ve lehçelerinin batı kolunu Azeri Türkçesi, Türkiye Türkçesi ve Gagavuz 
Türkçesi; doğu kolunu da Türkmence, Horasan Türkçesi ve Özbekistan‟ın Harezm bölgesinde 
konuĢulan Harezm-Oğuz lehçeleri oluĢturur. Bir takım sesbilimsel ölçütler göz önüne alındığında ise 
sınıflama Ģöyle oluĢur (kal- eylemi örneği üzerinden): 1) kāl- alt grubu: Harezm-Oğuz lehçeleri; 2) gāl- 
alt grubu: Türkmence, Truhmen lehçesi, Horasan lehçesi; 3) gal- alt grubu: Azeri Türkçesi, KaĢkay ve 
Eynallu lehçeleri, Tebriz lehçesi, Kerkük ve Erbil lehçeleri, Doğu Anadolu Azeri lehçeleri; 4) kal- alt 
grubu: Türkiye Türkçesi, Gagavuz Türkçesi (Tekin-Ölmez 1999: 145). 
7 Ayrıntılar için Choi 1992‟ye bakılabilir. 
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Göynük, Mudurnu, Seben, Kıbrısçık (Bolu), Çankırı (Ovacık, Eskipazar ve 
Kızılırmak hariç), Tosya (Kastamonu), Boyabat (Sinop), Çorum merkez, Ġskilip (dağ 
köyleri hariç), Bayat, Kargı, Osmancık (Çorum) ağızları. 

V. Grup: Sinop (Boyabat hariç), Samsun (Havza, Lâdik hariç), Ordu 
(Mesudiye hariç), Giresun (ġebinkarahisar ve Alucra hariç), ġalpazarı (Trabzon) 
ağızları. 

VI. Grup: Havza, Lâdik (Samsun), Amasya, Tokat, Sivas (ġarkıĢla ve 
Gemerek hariç), Mesudiye (Ordu), ġebinkarahisar, Alucra (Giresun), Malatya 
merkez, Hekimhan, Arapkir ağızları. 

VII. Grup: Tarsus (Ġçel), Ereğli, Konya merkez ilçelerinin bazı yöreleri, 
Adana, Hatay, KahramanmaraĢ, Gaziantep, Adıyaman, Darende, Akçadağ, 
DoğanĢehir (Malatya), Birecik, Halfeti (ġanlıurfa) ağızları. 

VIII. Grup: Ankara merkez, Haymana, Bâlâ, ġereflikoçhisar, Çubuk, 
Kırıkkale, Keskin, Kalecik, Kızılırmak (Çankırı), Çorum merkez ile güneydeki ilçeler, 
KırĢehir, NevĢehir, Niğde, Kayseri, ġarkıĢla, Gemerek (Sivas), Yozgat ağızları. 

IX. Grup: Konya (merkez ilçelerin bazı yöreleri ve Ereğli hariç), Ġçel (Tarsus 
hariç) ağızları. 

Bilecik ili ağızlarının da yer aldığı Batı Grubu Ağızları, I. Grup ayrıca Ģu dört 
alt gruba ayrılmaktadır (Karahan 2011: 151): 

1. Afyonkarahisar, EskiĢehir, UĢak, Nallıhan ağızları. 
2. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ağızları. 
3. Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Ġzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ağızları. 
4. Antalya ağızları. 
Görüldüğü gibi, Leyla Karahan‟ın sınıflandırmasına göre, Bilecik ili ağızları 

Batı Grubu Ağızları içerisinde yer almakta ve alt grup olarak da Çanakkale, Balıkesir 
ve Bursa ağızlarıyla komĢu olmaktadır. 

Yerel sözcükler, sesbilgisi açısından bakıldığında, standart biçimlere göre çoğu 
zaman daha ileri biçimlerdir; örn. acık „azıcık‟ < *azıcık (~ TTü. azıcık), aydınnık 
„aydınlık‟ < *aydınlık (~ TTü. aydınlık), pıçkı „bıçkı‟ < *bıçkı (~ TTü. bıçkı), sütleç 
„sütlaç‟ < *sütlaç (~ TTü. sütlaç), uĢ- „uçmak‟ < *uç- (~ TTü. uç-) vb. Ne var ki, her 
dilde, her lehçede ya da her ağızda çağdaĢı olduğu konuĢma biçimlerinde 
bulunmayan ama eski dilde var olan kimi sesbilgisel, biçimbilgisel ya da sözlüksel 
öğeler de bulunabilir. Örneğin Azeri Türkçesi, eski dildeki kapalı /ė/ fonemini 
düzenli olarak korumakla eskicil bir özellik gösterir: ėl „halk‟, ėĢ „eĢ‟, vėr- „vermek‟ vb. 
Yine Tuvacada, eski dildeki /d/ foneminin, ünlülerarasında korunmuĢ olması eskicil 
bir özelliktir: adak „ayak‟, udu- „uyumak‟ vb. Türkmencenin, eski dildeki uzun ünlüleri 

sistemli bir Ģekilde koruması eskicil bir özelliktir: dȫrt „dört‟, ōt „ateĢ‟, ūç „uç‟ vb. vb. 
Türkoloji literatüründe bu durum eskicillik ya da arkaizm olarak adlandırılır.8 

AĢağıda Bilecik ili ağızlarından aktarılan örnekler, bir yönüyle, standart dilde 
(Türkiye Türkçesi yazı dili) bulunmayan ancak eski dilde bulunan öğeleri 

                                                           
8 Terimin daha ayrıntılı açıklaması için Ölmez 2003‟e bakılabilir. 
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içermektedir. Dolayısıyla burada ele alınan eskicillik, Bilecik ili ağızlarında korunmuĢ 
olan fakat standart dilde değiĢmiĢ olan kimi sesbilgisel yapıları içermektedir. 

Ünlüler 
1.Türkiye Türkçesinde ilk hecede /e/ ya da /i/ye geliĢmiĢ olan Ana Oğuzca 

kapalı /ė/ fonemi, Bilecik ili ağızlarında bir kısım örnekte düzensiz olarak 
korunmuĢtur:9 

ėn- „inmek‟ < AO *ën- [krĢ. Az. ėn-, Trkm. ìn-, Gag. in-] ~ TTü. in- 
ėĢit- „iĢitmek‟< AO *ėĢit- [krĢ. Az., Trkm. ėĢit-, Gag. iĢit-] ~ TTü. iĢit- 
gėy- „giymek‟ ve türevleri < AO *kėy- [krĢ. Az., Trkm. gėy-, Gag. gii-] ~ TTü. giy- 

ve türevleri 
2.Türkiye Türkçesinde bir kısım örnekte ilk hecede dar-yuvarlak (u, ü) ünlüye 

geliĢen Ana Oğuzca geniĢ-yuvarlak (o, ö) ünlüleri Bilecik ili ağızlarında korunmuĢtur: 
böyü- „büyümek‟, böyük „büyük‟< AO *beyü-, *beyük [krĢ. Az. böyü-, böyük; Trkm. 

bėyik, Gag. büü-, büük] ~ TTü. büyü- 

gövercin „güvercin‟ < AO *? [krĢ. Az. göyerçin, Trkm. gȫgerçin, Gag. güvercin] ~ 
TTü. güvercin 

övey „üvey‟ < AO *ögey [krĢ. Az. ögėy, Trkm. övėy, Gag. üve] ~ TTü. üvey 

yokarı „yukarı‟ < AO *yoḳaru [krĢ. Az. yuḫarı, Trkm. yokarı, Gag. yukarı] ~ TTü. 
yukarı 

yörü- „yürümek‟ < AO *yöri- [krĢ. Az. yürü- ~ yėri-, Trkm. yöre-, Gag. örü-] ~ 
TTü. yürü- 

3.Türkiye Türkçesinde bir kısım örnekte ilk hecede geniĢ-yuvarlak (o, ö) 
ünlüye geliĢen Ana Oğuzca dar-yuvarlak (u, ü) ünlüleri Bilecik ili ağızlarında 
korunmuĢtur: 

yuğur- ~ yuvur- ~ yoğur- „yoğurmak‟ < AO *yuġur- [krĢ. Az. yoğur-, Trkm. yugur-, 
Gag. yuur-] ~ TTü. yoğur- 

4.Türkiye Türkçesinde çeĢitli nedenlerle artlık-önlük uyumundan çıkmıĢ kimi 
sözcükler Bilecik ili ağızlarında Ana Oğuzca biçimlerinde olduğu gibi artlık-önlük 
uyumuna girmektedir: 

gardaĢ „kardeĢ‟ < AO *ḳardaĢ [krĢ. Az. ḳardaĢ, Trkm. gardaĢ, Gag. kardaĢ] ~ 
TTü. kardeĢ 

5. Türkiye Türkçesinde vurgusuz orta hece ünlüsü düĢmüĢ kimi sözcükler, 
Bilecik ili ağızlarında, Ana Oğuzca biçimlerinde olduğu gibi, orta hece ünlüsünü 
düzensiz olarak korumuĢtur: 

amıca „amca‟ < AO *?< ? Fa. ‗amū „amca‟ (< Ar. ‗amm „ay.‟) + Tü. +CA // Tü. 
*abaeçe(si)„babanın ağabeyi veya küçük erkek kardeĢi‟ [krĢ. Gag. amuca ~ amıca, TTü. 
(ağ.) abca, abıca, abıcı, abuca, apca, apça, amıca, amuca, emce, emice, ebice; ayrıca krĢ. Az. emi, 
TTü. (ağ.) ami, ammi, emi, emmi, emo< Fa. < Ar.] ~ TTü. amca 

dokızan „doksan‟ < AO *toḳsan [krĢ. Az. doḫsan, Gag. doksan] ~ TTü. doksan 

                                                           
9 AO *ė> TTü. e: TTü. yer< AO *yėr (krĢ. Az., Trkm. yėr, Gag. er); AO *ė> TTü. i: TTü. iĢit-< AO *ėĢit- 

(krĢ. Az., Trkm. ėĢit-, Gag. iĢit-) vb. 
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sekizen ~ segizen „seksen‟ < AO *? [krĢ. Az. seksen, Trkm. sėgsėn, Gag. seksen] ~ 
TTü. seksen 

yalınız ~ yalıŋız ~ yanılız „yalnız‟ < AO *? [krĢ. Az. yalḳız, Trkm. yalŋīz, Gag. 
yalnız] ~ TTü. yalnız 

Ünsüzler 
1. Türkiye Türkçesinde bir kısım örnekte Ana Oğuzca sözbaĢındaki /b/ sesi 

/p/ sesine geliĢmiĢtir. Bilecik ili ağızlarında bu ses düzensiz olarak korunmuĢtur: 
bıŋar „pınar‟ < AO *? [krĢ. Gag. pınar] ~ TTü. pınar 
biĢ- „piĢmek‟ < AO *biĢ- [krĢ. Az., Trkm. biĢ-, Gag. piĢ-] ~ TTü. piĢ- 
2. Türkiye Türkçesinde bir kısım örnekte Ana Oğuzca sözbaĢındaki /k/ sesi 

/g/ sesine geliĢmiĢtir. Bilecik ili ağızlarında bu ses düzensiz olarak korunmuĢtur: 
keri „sonra‟< AO *kërü[krĢ. Az. gėri] ~ TTü. geri 
kölge „gölge‟ < AO *kölige [krĢ. Az. kölge, Trkm. kölege, Gag. gölge] ~ TTü. gölge 
köm- „gömmek‟ < AO *köm- [krĢ. Az., Trkm., Gag.göm-] ~ TTü. göm- 
küneĢ „güneĢ‟ < AO *küneĢ [krĢ. Az. güneĢ, Trkm. güneĢ, Gag. güneĢ] ~ TTü. 

güneĢ 
küreĢ „güreĢ‟, küreĢ- „güreĢmek‟< AO *küreĢ, *küreĢ- [krĢ. Az. güleĢ, güleĢ-; Trkm. 

göreĢ, göreĢ-; Gag. güreĢ, güreĢ-] ~ TTü. güreĢ, güreĢ- 

küt- „gütmek‟ < AO *kǖt- [krĢ. Gag. güt-] ~ TTü. güt- 
3. Türkiye Türkçesinde bir kısım örnekte Ana Oğuzca sözbaĢındaki /t/ sesi 

/d/ sesine geliĢmiĢtir. Bilecik ili ağızlarında bu ses düzensiz olarak korunmuĢtur: 
tik- „dikmek‟ ve türevleri < AO *tik- [krĢ. Az., Trkm. tik-, Gag. dik-] ~ TTü. 

dik- 
tiken „diken‟< AO *tiken [krĢ. Az. tikan, Trkm. tiken] ~ TTü. diken 

tüĢ „düĢ‟ < AO *tǖĢ [krĢ. Trkm. düyĢ, Gag. düĢ] ~ TTü. düĢ 
tüĢün- „düĢünmek‟ < AO *tüĢün- [krĢ. Az., Trkm., Gag.düĢün-] ~ TTü. düĢün- 
4. Türkiye Türkçesinde bir kısım örnekte söziçinde /f/ sesine geliĢmiĢ olan 

Ana Oğuzca /v/ sesi, Bilecik ili ağızlarında düzensiz olarak korunmuĢtur: 
avalla- „afallamak‟ < AO *avalla- [] ~ TTü. afalla- 
övkü „öfke‟ < AO *övke [krĢ. Az. öfke, Gag. üfke] ~ TTü. öfke 

uvak ~ ıvak „ufak‟ ve türevleri < AO *uvaḳ [krĢ. Az., Gag.ufak] ~ TTü. ufak 
5.Türkiye Türkçesinde düzenli olarak diĢ ünsüzü /n/ye geliĢen Ana Oğuzca 

„geniz /ŋ/si‟ Bilecik ili ağızlarında korunmuĢtur: 
bıŋar „pınar‟ < AO *? [krĢ. Gag. pınar] ~ TTü. pınar 
deŋiz „deniz‟ < AO *? [krĢ. Az. deniz, Trkm. deŋiz, Gag. deniz-ci] ~ TTü. deniz 
goŋĢu „komĢu‟ < AO *? [krĢ. Az. konĢu, Trkm. goŋĢı, Gag. komĢu] ~ TTü. komĢu 

 

KISALTMALAR 

ağ.  : ağız 
AO  : Ana Oğuzca 
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Ar.  : Arapça 
Az.  : Azerice 
Fa.  : Farsça 
Gag.  : Gagavuzca 
Trkm. : Türkmence 
TTü.  : Türkiye Türkçesi 
Tü.  : Türkçe (Genel Türkçe) 
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OSMANLI HANEDANININ KUTSALLIK KAZANMASINDA 
BĠLECĠK VE ÇEVRESĠNĠN ROLÜ 

THE ROLE OF THE BILECIK AND ITS SURROUNDINGS IN GAINING 
HOLINESS BY THE OTTOMAN DYNASTY 

Ahmet ALTUNGÖK 

 

ÖZET 

Osmanlı Hanedanının kutsallık kazanmasında Bilecik ve çevresinin önemli 
bir rolü vardır. Anadolu Selçuklularının HarzemĢahlar ve Moğollar ile mücadelesi 
sırasında; Anadolu Selçuklularını tehdit eden Ġznik krallığına karĢı, Ertuğrul Gazi 
öncülüğündeki Kayı boyu bir uç beyliği olarak Bilecik civarına yerleĢtirilmiĢtir. 
Buradaki konumunu fırsata çeviren Kayı boyu sınırlarını Bizans aleyhine 
geniĢletmeye çalıĢmıĢtır. Anadolu Selçuklularının dağılmasının akabinde, 
Anadolu'daki beyliklerin Anadolu Türk birliğini sağlama noktasındaki çabaları kısa 
zamanda bir kardeĢ kavgasına sebep olmuĢtur. Bu durumun farkında olan Osmanlı 
Beyliği kardeĢ kavgalarına girmeyerek sadece Bizans'a yönelik fetih faaliyetlerinde 
bulunmuĢtur. Bu durum Anadolu'da kendisine yurt edinmek isteyen oymaklar 
tarafından cihat olarak algılanmıĢtır. Anadolu'daki kardeĢ kavgalarına müdahil olmak 
istemeyen Türk boyları Bilecik ve civarına gelerek, Osmanlıların Bizans'a yönelik 
fetih hareketlerine katılmıĢlardır. Bunun sonucunda Osmanlı Hanedanının 
Anadolu'daki Türkmenler nazarındaki konumu güçlenmiĢ ve beylik kısa bir süre 
içerisinde büyümeye baĢlamıĢtır.  

Anahtar Sözcükler: Osmanlı, Bilecik, Anadolu Selçuklu, Cihat, Kut. 

 
ABSTRACT 

 
 Bilecik and its surroundings have an important role for gaining holiness 
by the Ottoman dynasty. During the struggle of the Anatolian Seljuks with the 
Harzemshahs and the Mongols, Kayı clan was settled around Bilecik as frontiers 
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with the leadership of Ertugrul Gazi against IznikKingdom which threatened the 
Anatolian Seljuks. Kayı Clan which turned into this position into opportunity tried 
to extend its borders against Byzantium. Following the disintegration of the 
Anatolian Seljuks, the efforts of the Anatolian principals to establish an Anatolian 
Turkish union led to a brotherly struggle in a short time. Being aware of this 
situation, the Ottoman beylic did not enter into brotherly struggles and but only 
performed conquest activities against Byzantium. This situation was perceived as 
jihad by the tribes who wanted to obtain a homeland in Anatolia. The Turkish tribes 
who did not want to enter into the brotherly struggles in Anatolia came to Bilecik 
and its surroundings and participated in the conquest movements of the Ottomans 
towards Byzantium. As a result, the position of the Ottoman dynasty in the eyes of 
the Turkmen in Anatolia has been strengthened and the beylic has begun to grow in 
a short time.  
 Key Words: Ottoman, Bilecik, Bitinya, Jihad, Qut. 

 

Kut ve Kutsallık Olayı 

Kutsal hanedan olayı Asya toplumlarına has bir olgudur. Asya 
toplumlarında, devletin kurucusu olan hanedan genel olarak kutsal kabul edilmiĢtir. 
Devleti kuran hanedan ülkenin dağılıĢına kadar devleti yönetirdi. Türklerde; Rabbani 
ve Ġlahî olan bütün kavramlar kut ile ifade edilmiĢtir. Kutsal kavramı da kaynağını bu 
kut‟tan alır1. Kut kavramı, Ġslam öncesi Türklerde; devlet kurmak ve milleti 
toparlamak amacıyla tanrının verdiği bir görevin karĢılığı olarak kullanılmıĢtır. 
Tanrıdan kut alanlar genelde devleti kuran, milleti toparlayan, milleti konduran ve 
halkın karnını doyuran hanedanın öncüsüdür. Bu anlamıyla kut kavramı semâvî 
dinlerdeki peygamberlik olayını çağrıĢtırmaktadır. Bununla beraber kut alan kiĢi 
genelde hükümdar olan kiĢidir2. Bundan dolayı eski Türklerdeki kut alma olayı, 
Ġbranîlerdeki hükümdar peygamber anlayıĢıyla benzerlik göstermektedir. Aynı Ģekilde 
devleti kuran hanedanın kutsal olarak kabul edilmesi olayı Ġran ve Arap devletlerinde 
de görülmektedir3. Mesela Ġran ve Irak toprakları üzerinde kurulmuĢ olan Sâsânî 
Devleti, adını bu devleti kuran Sâsânî ailesinden almaktadır. Anahita adı verilen bir 
tapınağın baĢrahibi olan Sâsân‟ın oğlu I. ErdeĢir, son EĢkânî hükümdarı V. 
Artabanos'u (Erdevan) mağlup ederek bu devleti tesis etmiĢtir4. Anılan hanedan dört 
yüz yirmi sekiz yıl boyunca bu devleti yönetmiĢtir. Ġki defa, Sâsânî hanedanı dıĢından 

                                                           
1 Bkz. Kutadgu Bilig 88, 343, 350, 433 vb. beyitler; Orkun 1938, s. 79, 82, 108vd; Ögel 1979, s. 24, 59, 
68, 70, 77, 115; Kafesoğlu 1984, s. 238vd; Roux 1991, s. 70; Turan 1999, s. 41, 48, 69; Ergin 2002, s. 43, 
44. Kut kavramı ayrıca mutluluk, baht ve saadet anlamlarında da kullanılmıĢtır. Bkz. Barthold 2006, s. 
111. 
2 Kafesoğlu 1984, s. 237; Ergin 2002, s. 6, 58, 59. Barthold, eski Türklerde hükümdar için kullanılan bu 
kavramın Avrupa'daki karĢılığının majeste olduğunu ifade eder. Bkz. Barthold 2006, s. 37, 111. 
3 Türklerde hanedan ve hanedan üyelerinin kutsal sayılmasıyla ilgili olarak bkz. Kafesoğlu 1984, s. 52vd. 
4 Ya'kûbî 1382, I, 194; Ġbnü'l-Belhî, 61; Hakikat 1362, 59; Malcolm 1829, I, 72. 
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olan ordu komutanları Behrâm Çûbîn ile ġahrbaraz tarafından darbe ile Sâsânî 
hanedanı iĢbaĢından uzaklaĢtırılmıĢ olsa bile bir halk ayaklanması ile Sâsânî hanedanı 
mensupları tekrar tahta oturmuĢlardır5. Hem soylular ve hem de halk, hanedan 
dıĢından hiç kimsenin tahta çıkmasına izin vermemiĢ ve bu kiĢileri meĢru olarak 
görmemiĢtir6. 

Yine Irak toprakları üzerinde kurulmuĢ olan Abbâsî hanedanı da altı yüzyıl 
boyunca Ġslam dünyası üzerinde etkisini devam ettirmiĢtir. Halifelik makamını 
temsili olarak kullanan bu hanedan kendisini Müslümanların nezdinde 
meĢrulaĢtırmıĢtır. Abbâsîlerin siyasi olarak güçlerini kaybettikleri dönemde bile 
halifenin Abbâsî hanedanından olması kuralı hiçbir zaman değiĢmemiĢtir. Aynı Ģekil 
Osmanlı Devleti de kurulduğu günden itibaren yıkılıĢına kadar Osmanlı Hanedanı 
tarafından yönetilmiĢtir. Vezirler ve sadrazamların ön plana çıkarak devlet iĢlerini 
kendi ellerine aldıkları dönemlerde bile padiĢahlar mutlaka Osmanlı Hanedanından 
olmuĢlardır. Zaten Osmanlı hanedanı dıĢından bir padiĢahın tahta çıkması ne 
Osmanlı eĢrafında ve ne de Osmanlı tebaasında kabul görmezdi.  

Asya kıtasında ortaya çıkan hanedanların kutsanması olayının altında, bu 
kıtanın tek tanrıcı düĢüncenin merkezi olmasının rolü büyüktür. Tek tanrıcılığın dini 
literatürdeki karĢılığı tevhittir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerin hepsi Asya 
kıtasında ortaya çıkmıĢtır. Dolayısıyla bu peygamberler çok tanrıcılıkla savaĢmıĢ ve 
tevhit adını vermiĢ olduğumuz tek tanrı inancını yaymak için mücadele etmiĢlerdir. 
Bundan dolayı hanedanların kutsallığı olayı bu çalıĢmaların sonucunda ortaya çıkan 
bir durumdur. Önemli Ģahısların mensubu olduğu hanedanların kutsanması olayına 
bütün kutsal kitaplarda rastlanılmaktadır. Nitekim Kur'an'da Ġshak peygamberin 
ailesi olan Ben-i Ġsrail'in; Ġmran peygamberin hanedanı olan Al-i Ġmran'ın; Ġbrahim 
peygamberin soyu olan Al-i Ġbrahim'in ve Hz. Peygamber'in nesebi olan Al-i 
Muhammed'in kutsandığı birçok ayette ifade edilmiĢtir7. Bundan dolayı Müslümanlar 
sürekli olarak namazlarda iki kutsal hanedan olan Al-i Ġbrahim ve Al-i Muhammed 
için Salli-Barik dualarını okumaktadırlar. Kutsal metinlerin büyük Ģahsiyetlerin 
hanedanlarını kutsaması olayı Asya toplumlarının belleğinde hanedanların 
kutsallığına yönelik büyük bir bilinçaltı oluĢmasına vesile olmuĢtur. 

Bu bilinçaltı, Asya kıtası üzerinde devlet kurucusu olan bazı hanedanların da 
kutsanması olayını beraberinde getirmiĢtir. Türk milleti tarafından kutsanan 
hanedanlardan bir tanesi de iĢte Osmanlı hanedanıdır. Küçük bir çadır beyliğinden 
ibaret olan bu aile zamanla büyüyerek büyük bir hanedan halini almıĢtır. Osmanlı 

                                                           
5 Ya'kûbî 1382, I, 214; MeĢkür 1366, 98, 101; Rawlinson 2004, 591, 594; Hakikat 1362, 69, 72. 
6 Bu konularla ilgili olarak "Ġslam Öncesi Ġran'da Devlet ve Ekonomi, Hikmetevi Yay., Ġstanbul, 2015" adlı 
çalıĢmamın ilgili sayfalarına bakılabilir. 
7 Hz. Peygamber'in nesebinin Ahzab Sûresi 33. ayette her türlü kötülükten uzak tutulduğu, ġura Sûresi 
23. ayette Hz. Peygamber'in (sav) yaptığı tebliğe karĢılık, Müslümanlar tarafından sevilmesi gerektiği 
üzerinde durulmuĢtur. Aynı Ģekilde Hz. Ġbrahim ve Ġmrân'ın neslinin de alemlere üstün kılındığına dair 
Ali Ġmrân sûresi 33. ayete bkz.  
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Beyliği; Anadolu beylikleri arasında hem sayıca en az hem de arazi bakımından en az 
toprağa sahip olan bir beylikti. Buna rağmen diğer beyliklerin aksine kısa bir zaman 
içerisinde güçlenerek Anadolu‟daki Türk birliğini sağlayabilmiĢtir. Elbette bunu 
sağlayabilmesi noktasında önemli bazı gerekçelere sahiptir. Temelde Osmanlı 
Beyliğinin büyüyerek güçlenmesinde etkili olan iki temel faktör bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi, Anadolu‟daki diğer Türk beyliklerine yaklaĢımında kullanmıĢ 
oldukları mantık ve dünya görüĢüdür. Ġkinci sebep ise Osmanlı Beyliğinin, Bilecik ve 
çevresine egemen olmasının getirmiĢ olduğu avantajdır.  

Osmanlı Öncesi Dönemde Bilecik ve Çevresi 

Bilecik; antik dönemlerde Bithynia adı verilen bölgenin bir parçasıydı. 
Romalıların bölgeyi ele geçirmelerinden önce bu bölgede Trakların bir kolu olan 
Bithyn toplulukları bulunmaktaydı8. Bazı doğulu tarihçiler Bithynlerin doğudan gelmiĢ 
Ġndo-Germen bir toplum olduğunu kabul etse de Yunan kaynakları Bytinlerin, 
Thrakların bir kolu olduğunda hemfikirdirler9. Bunun dıĢında bölgenin adını 
Thrakların bir kolu olan Thynlerden aldığını veya bölgenin adını bir dönem buraya 
hakim olan Mısırlı Tinitlerden aldığını varsayan tarihçiler de bulunmaktadır. Fakat 
Trakların bir kolu olan Thynlerin ve Antik Koptah hanedanlarından olan Tinitlerin 
bu bölgeyi ele geçirdiklerine dair yaklaĢımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Antik Yunan 
kaynakları; Thynlerin, Yıldız Dağları civarında yaĢadıklarını ve Küçük Asya'ya 
geçmediklerini rivayet ederler. Bunun yanında MÖ. 3200 ile 3100 yılları arasında 
hüküm süren Tinit hanedanları en fazla Biblos adı verilen günümüz Lübnan 
topraklarında bir koloni kurmuĢ ve Kuzey Suriye'yi aĢmamıĢlardır. Bundan dolayı 
tarihçilerin çoğu, bölgenin adını bu kavimlerden aldığına yönelik görüĢlere karĢı 
çıkmıĢlardır. MÖ 1200'lü yıllarda gerçekleĢen Ġllyria göçleri üzerine Trakya üzerinden 
Anadolu'ya geçen Phryigialılar (Firigler) Bithynia (Bitinya) bölgesine akın etmiĢler ve 
Anadolu'daki Hitit varlığına son vermiĢlerdir10. Bu istilanın ardından MÖ birinci bin 
yılın baĢlarında Anadolu'ya geçen Bithynler burada bulunan ve yine Trak kökenli 
oldukları tahmin edilen Bebrikleri tarihten silerek bölgeye yerleĢmiĢlerdir11. Bithynia 
bölgesi, adını bu topluluklardan almıĢtır. Herodot, Trakların Asya'ya geçtikten sonra 
Bithyn adını aldıklarını ifade etmiĢtir12. Strabon ise bu topluluk için Asya Trakları 
tabirini kullanmaktadır.  

MÖ. VI. yüzyılda Lidya kralı Krezüs (Kroisos) Bithynia bölgesini ele 
geçirmiĢtir. Bu topluluklar Perslerin MÖ. 546 yılında gerçekleĢtirmiĢ oldukları Batı 

                                                           
8 Strabon 2009, 1, 2, 3, 14, 15, 57. 
9 Herodot'un Asya Trakları tabirinden Bitinyalıları kastettiği yorumuna da ulaĢılabilir. Bkz. Herodot 
2006, s. 259; Ayrıca bkz. Strabon 2009, 15, 16. 
10 Aytaç ve Birol 2007, 30, 31 
11 Günaltay 1951, 181. 
12 Herodot 2006, 543. 
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Anadolu istilası sırasında onların egemenlikleri altına girmiĢlerdir13. Persler 
döneminde Bilecik'i de içine alan Bithynia bölgesi, Daskilion merkezli bir satraplığa 
bağlanmıĢtır14. Ġskender'in büyük doğu seferi sırasında Bithynia, Pers egemenliğinden 
kurtulmuĢtur. Ġskender istilasının ardından, kendisinin diadoklarından Selevkos ile 
Lisimakos arasında MÖ 281 yılında cerayan eden Kyropedion savaĢından sonra Zipotes, 
Bithynia Krallığını kurmuĢtur15. Strabon Ġznik'i Bithynia krallığının merkezi olarak 
göstermektedir16. Bithynia kralı Nikomedes17, kendisiyle taht kavgasına giren II. 
Zipotes'e karĢı Trakya'daki Galatları Anadolu'ya geçirmiĢ ve böylece Bithynia bölgesi 
Galat akınına uğramıĢtır. Romalılarla meĢhur Phunic savaĢlarını gerçekleĢtiren 
Kartacalı komutan Hannibal Barca, Bithynia kralı II. Prussius döneminde Bithynia'ya 
sığınmıĢ, MÖ. 183 yılında burada ölmüĢtür18. MÖ. 88 yılında Pontus hükümdarı 
Mithridates Eupator, Roma'nın müttefiki olan Bithynia üzerine yürüyerek III. 
Nikomedes19'i yenmiĢ ve bu krallığı yıkmıĢtır20. Bithynia toprakları MÖ 85 yılında 
Romalılar ve Pontuslular arasındaki savaĢlar sırasında talan olmuĢtur. Bu krallık MÖ. 
74 yılında IV. Nikomedes'in ölümüyle tam olarak dağılmıĢ ve Roma'nın bir eyaleti 
haline gelmiĢtir21. Bithynia Krallığının, Roma'ya bağlanmasının ardından bölgenin adı 
Bithynia eyaleti olarak varlığını devam ettirmiĢtir. MÖ 64 (veya 63) yılında Roma 
egemenliği döneminde Bithynia eyaleti Pontus eyaletiyle birleĢtirilmiĢtir22. Roma'nın 
meĢhur konsüllerinden Iullius Caesar'ın veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim) 
Ģeklindeki ifadesi Bithynia bölgesi için gerçekleĢtirdiği bir savaĢın sonunda ortaya 
çıkmıĢtır. Caesar'ın Mısır'da bulunduğu bir sırada eski Pontus hükümdarı Mithridates 
Eupator'un Kırım kralı olan oğlu Pharnakes Bithynia-Pontus bölgesini ele geçirmiĢtir. 
MÖ 47 yılında harekete geçen Caesar çok ivedi bir Ģekilde Pharnakes'i mağlup etmiĢ 
ve bu zaferini Roma senatosuna bu sözcüklerle ifade etmiĢtir23. Ġseviliğin Roma 
imparatorluk sahasında girmesinin ardından en fazla yayıldığı coğrafya Bithynia 
olmuĢtur. MS. 112 yılında Pillinius, konsül Traianus'a yazdığı mektupta Bithynia 

                                                           
13 Günaltay 1951, 16. MÖ. 4. ve 5. yüzyıllarda Bitinya toprakları Kapadokya'ya bağlı ayrı bir Pers eyaleti 
haline gelmiĢtir. Bkz. Aynı yer. 
14 Günaltay 1951, 20. 
15 Günaltay 1951, 81. Anadolu'da Bthynia, Pontus, Kapadokia, Armenia gibi devletlerin kuruluĢ tarihi 
olarak MÖ. 280 tarihi de verilmektedir. Bkz. Mansel 1999, 472. 
16 Strabon s. 59. 
17 Bu hükümdar günümüzdeki Ġzmit Ģehrini MÖ. 264 yılında Nikomedia adıyla kendisi tesis etmiĢtir. 
Bkz. Aynı yer, ayrıca s. 85. 
18 Atlan 2014, 109. 
19 Roma'nın baĢına geçerek trivumvirlik dönemini baĢlatacak olan Iulius Caesar'ın bir dönem Bitinya'da 
bulunduğu ve bu hükümdarın eğlence meclislerinde yer aldığı ifade edilmektedir. Bkz. Günaltay 1951, 
195. Bu dönemdeki savaĢlarla ilgili geniĢ bilgi için bkz. Atlan 2014, 146vd. 
20 SavaĢın tarihi olarak MÖ 89 yılını gösteren tarihçiler de vardır. Bkz. Freeman 2010, 399. 
21 Mansel 1999, 472; Atlan 2014, Nikomedes'in ölümü için bkz. s. 167, Roma'nın eyaleti haline 
gelmesiyle ilgili olarak bkz. s. 171. Bthynia, Nikomedes'in vasiyeti üzerine Roma eyaleti haline gelmiĢtir. 
Bkz. Freeman 2010, 404. 
22 Ġplikçioğlu 2007, 101; Freeman 2010, 405. 
23 Atlan 2014, 195. 
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coğrafyasındaki Ġsevilere karĢı nasıl bir tedbir alacağı konusunda fikir sormaktaydı24. 
MS. 270 yılında Syria'da hüküm süren Palmira kraliçesi Zenobia, Roma'nın elindeki 
Küçük Asya topraklarını iĢgal ederek Bithynia'ya gelmiĢtir. Cladius, Nikeia'yı bir surla 
çevirerek Arap istilacılarına karĢı baĢarılı bir savunma vererek geri çekilmelerini 
sağlamıĢtır25.  

Bizans'a gelinceye kadar Bilecik ve çevresinin dağınık yerleĢmelere sahip bir 
takım köy ve kasabalardan ibaret olduğu anlaĢılmaktadır. II. Iustinionus, Emeviler 
döneminde gerçekleĢen istilalardan dolayı Bithynia bölgesindeki nüfusun azalması 
üzerine Balkanlardan getirdiği nüfusla bölgeyi beslemek istemiĢtir26. II. 
Iustinionus'un MS. 688 yılında çok sayıda Slav topluluğunu Bithynia bölgesine 
yerleĢtirdiği ifade edilmektedir27. Bizans tarihçileri Theophanes'in verdiği bilgilerden 
yola çıkarak Balkanlardan gelen toplulukların Slav olduğu yönünde görüĢ 
bildirmiĢlerdir. Bithynia'ya yerleĢtirilen Slavlardan 30 bin kadarı savaĢlar sırasında 
Arapların safına geçmiĢtir28. MS. 760 yılında 208 bin29 Slav kendi istekleriyle Bithynia 
bölgesine gelerek yerleĢmiĢlerdir. MS. 787 yılında Abbasi hükümdarı Harun er-ReĢîd, 
Ġstanbul üzerine sefer düzenleyerek Bithynia bölgesini ele geçirmiĢtir30. Bithynia 
bölgesi Bizans döneminde dini açıdan da önemli bir konuma sahiptir. MS 787 yılında 
Bithynia'nın önemli merkezlerinden Nikeia'da (Ġznik) yapılan bir konsile bu bölgenin 
132 manastırından temsilciler katılmıĢtır31. IV. Haçlı Seferi (MS. 1202-1204) sırasında 
Ġstanbul'un Latinler tarafından yağmalanarak burada bir Latin Ġmparatorluğu 
kurulmasının ardından Bizanslılar Bithynia bölgesindeki hakimiyetini devam 
ettirmiĢlerdir32. MS. 1204 yılında Latinler Bithynia'ya çıkarma yaparak Bizanslıların 
elindeki birçok Bithynia Ģehrini ele geçirmiĢlerdir33. Bizans tarihçilerinden birçoğu 
XIII. yüzyılın baĢlarında bu bölgede Sırp ve Slav yerleĢim yerlerinin varlığından 
bahsetmektedirler. Osmanlıların Bithynia bölgesine yerleĢmesinden sonra bölgede 
yaĢayan Slav ve Sırp nüfustan bazısının Osmanlılarla karıĢmıĢ oldukları 
varsayılmaktadır34. II. Andronikos, Osmanlıları Bithynia bölgesinden kovmak için 
Alanlardan istifade etmek istemiĢtir. Bizans sahasına yerleĢtirilen Alanlar Osmanlıları 
Bithynia'dan çıkarmaya muvafık olamamıĢlardır35.  

                                                           
24 AkĢit 1970, 225. 
25 AkĢit 1970, 160. 
26 Demirkent 2005, 7. 
27 Ostrogorsky 2006, 121. 
28 Mango 2011, 33. 
29 Slavların sayısıyla ilgili Nikephoros'un verdiği bilgiyi Ģüpheyle karĢılayan Ostrogorsky bu topluluğun 
kadın ve çocuklarıyla beraber bu sayıda olabileceğini ihtimal dahilinde vermektedir. Bkz. s. 156. 
30 Cheynet 2008, 62. 
31 Mango 2011, 129. 
32 Dukas 1956, 5. 
33 Ostrogorsky 2006, 394. 
34 Mango 2011, 36. 
35 Ostrogorsky 2006, 454. 
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Osmanlılar Açısından Bilecik'in Önemi 

Devlet-i Aliyyey-i Osmaniye‟nin kurucusu olan Osman Gazi‟nin mensubu 
olduğu Kayı boyu; baĢlarında Ertuğrul Gazinin olduğu bir topluluk halinde önce 
Karacadağ civarına yerleĢmiĢtir36. Fakat Anadolu Selçuklu hükümdarı Alâeddin 
Keykubad; HarzemĢahlar ve Moğollarla gerçekleĢen savaĢlardan dolayı ülkenin batı 
sınırını güvence altına alabilmek amacıyla bu boyu Söğüt ve Domaniç civarına 
kondurmuĢtur37. Merkezi Ġznik olan Rum krallığı, Anadolu Selçuklularının Moğollar 
ve HarzemĢahlarla savaĢlarını fırsat bilerek batıda Anadolu Selçuklularının elinde 
bulunan toprakları iĢgal etmeye çalıĢmaktaydı. Alâeddin Keykubad, Yassıçemen 
savaĢında kendilerinden büyük fayda gördüğü Ertuğrul Gazi ve Kayı boyunu, 
ülkenin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla uç bölgelere iskan etmiĢtir. Anadolu 
Selçuklu hükümdarı III. Alaeddin Keykubat‟ın, Moğol hükümdarı Kazan tarafından 
esir alınması üzerine, Kayılar bu bölgede serbest hareket etmeye baĢlamıĢlardır. 
Anadolu Selçuklularının dağılması üzerine Anadolu coğrafyasında çok sayıda beylik 
vücuda gelmiĢtir. Bu beyliklerin en küçüğü Osmanlı Beyliğidir. Anadolu üzerindeki 
beylikler Anadolu‟daki Türk Birliğini gerçekleĢtirmek ve bu coğrafya üzerindeki 
oymakları tek çatı altında birleĢtirmek için yoğun bir mücadelenin içerisine 
girmiĢlerdir. Osmanlılar genel anlamda bu kavgaların dıĢında kalmıĢlardır. Çünkü her 
ne kadar beyliklerin kendi aralarındaki savaĢları Anadolu‟da Türk birliğinin 
sağlanması yönündeki çabalar olarak telakki edilse bile sonuçta bunlar kardeĢ 
kavgalarından baĢka bir Ģey değildi. Bundan dolayı Osmanlılar kendilerini kardeĢ 
kavgalarının dıĢında tutmuĢlardır38.  

Bu noktada Osmanlılar kendileri için önemli bir avantaj sağlayan Bilecik ve 
çevresindeki konumlarını çok iyi bir Ģekilde kullanmaya baĢlamıĢlardır. Çünkü 
Bilecik MS. 1097 yılından beri Bizans‟ın elindeydi. Daha önce Selçuklular tarafından 
ele geçirilen Bithynia bölgesi I. Haçlı Seferi'nin (MS. 1096-1099) ardından tekrar 
Bizans'ın eline geçmiĢti39. Burası Ġstanbul ile Mezopotamya arasındaki önemli 
yollardan birisinin üzerinde yer almaktaydı. Bundan dolayı Bilecik‟te önemli bir pazar 
bulunmaktaydı. Bizanslılar bu pazarı ve Ģehri korumak amacıyla Balakoma kalesini 
tamir etmiĢler ve buraya bir garnizon yerleĢtirmiĢlerdir. Bizanslıların Balakoma 
dedikleri bu yere Osmanlılar tahminimce Balakoma adıyla da benzeĢim kurmak 

                                                           
36 Kayıların Anadolu'ya geliĢi Tuğrul ve Alpaslan'ın maiyetinde MS. XI. yüzyılın ikinci yarısında 
gerçekleĢmiĢtir. Ahlat bölgesine yerleĢen Kayılar anadolu'da fetih hareketlerinde bulunmuĢlardır. Bkz. 
Taneri 1978, 98.  
37 BaĢar 2000, 78. Osmanlıların mensubu olduğu Kayılar gibi diğer Türkmen boylarının birçoğu Moğol 
baskısından dolayı Batı Anadolu'ya doğru göç etmiĢlerdir. Bkz. BaĢar 2000, 75. Bu düĢüncenin yersizliği 
üzerinde duranlar da bulunmaktadır. Bkz. Taneri 1978, 96. 
38 el-Ömerî 2014, 165. 
39 Demirkent 2005, 140. 
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suretiyle bölgenin tepecikli yapısından dolayı Balacuk40 tabirini kullanmıĢlar ve daha 
sonra bu isim Bilecik Ģeklini almıĢtır41. Osmanlılar, yönlerini Bizans‟ın elindeki 
topraklara çevirerek bu toprakları ele geçirmeye çalıĢmıĢlardır. MS. 1299 yılında 
Osmanlılar Bizans‟ın elindeki önemli bir pazar bölgesi olan Bilecik'i ele 
geçirmiĢlerdir. Beyliklerle mücadele etme yerine Bizans ile mücadele etmeye 
odaklanan Osmanlılar, MS. 1303 yılında güçlü bir Bizans birliğini yenmiĢler ve 
Anadolu'daki Türkmenlerin dikkatini çekmeye baĢlamıĢlardır42. Bizanslılar kendileri 
açısından önemli bir bölge olan Bithynia'yı elde tutmak amacıyla Osmanlılara karĢı 
yoğun bir direnç göstermiĢlerse de bu coğrafyayı kaybetmiĢler ve bölgedeki Yunan 
nüfus Trakya'ya çekilmiĢtir43. Osmanlılar, Yıldırım Bâyezîd döneminde Bithynia 
topraklarının tamamını ele geçirmiĢlerdir44. Osmanlıların Bizans‟a yönelik faaliyetleri 
Anadolu‟da kendilerine yurt edinmek için oymak oymak dolaĢan Türk boyları 
üzerinde geniĢ bir etki yaratmıĢtır. Anadolu‟daki kardeĢ kavgalarının tarafı olmak 
istemeyen Türkmenler akın akın Osmanlıların elindeki topraklara gelerek Bizans‟a 
karĢı savaĢmak için seferber olmuĢlardır. Anadolu‟daki Türk oymakları Osmanlı 
Hanedanının Bizans‟a karĢı yürütmüĢ olduğu fetih hareketlerini cihat olarak 
algılamıĢlardır45. Bundan dolayı Anadolu‟da kardeĢ kavgalarına dahil olmak yerine 
Bizans ile cihat etmeyi yeğlemiĢlerdir. Böylece Osmanlılar; Bizans ile komĢu olmanın 
avantajını iyi bir Ģekilde kullanmıĢlardır. DıĢarıdan gelen göçleri Bizans‟a ait 
toprakların fethi noktasında baĢarılı bir Ģekilde kullanan Osmanlılar aynı zamanda ele 
geçirdikleri topraklara bu boyları kondurmuĢlardır. Bunun sonucunda hem ele 
geçirilen topraklar elde tutulmaya çalıĢılmıĢ ve hem de yerleĢilen yerlerde üretimin 
arttırılması ile ekonomik anlamda geliĢme gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. Osmanlıların 
yanında Bizans'a sınır olan Karesi, Germiyan ve Candaroğulları bu konumlarını iyi 
kullanamamıĢlardır. Osmanlıların takip ettikleri politika Bizans'a sınır olan bu 
beyliklerin kısa bir zaman içerisinde Osmanlı bünyesinde erimesine vesile olmuĢtur. 

Osmanlıların Bizans‟a karĢı yürütmüĢ olduğu fetihler, bu hanedanının 
Anadolu‟daki Türk boylarının kalbini de fethetmesine vesile olmuĢtur. Bir yandan 
Bizans ile savaĢan Osmanlılar öte yandan diğer beyliklerin elinde bulunan toprakları 
barıĢ yoluyla ele geçirmek istemiĢlerdir. Kendilerine saldırılmadığı takdirde diğer 
beyliklerle savaĢmamaya dikkat eden Osmanlılar genel olarak siyasi evlilikler yoluyla 
çok sayıda toprağı çeyiz olarak ele geçirmiĢlerdir. Bu yaklaĢımları onların 

                                                           
40 Farsça bir sözcük olan bala sözcüğü yüksek, yukarı, yükselti anlamlarına gelmektedir. Osmanlı 
Ģivesinde de kullanılan bu kavram küçültme eki olan -cik, -cuk ile birlekte bullanılarak balacuk Ģeklinde 
telaffuz edilmiĢ ve günümüze kadar bilecik Ģeklinde gelmiĢ olabilir.(y.n) 
41 Osmanlı kaynaklarında buna yakın farklı telaffuzlar kullanılmıĢtır. Bkz. Emecen 1992, 154. 
42 el-Ömerî'nin kendisi için dua ettiği tek Türk beyliği Osmanlı Beyliğidir. Bunun sebebi de bu beyliğin 
sürekli olarak Bizanslılarla yaptığı savaĢlardır. Bkz. el-Ömerî 2014, 147. 
43 Cheynet 2008, 109. 
44 Dukas 1956, 28. 
45 BaĢar 2000, 73. Osmanlıların atalarının kutsal cihad ve ganimet anlayıĢıyla hareket ettikleri yönünde 
farklı bilgiler için bkz. Wittek 1963, 258. 
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Anadolu‟daki Türk nüfusuna karĢı savaĢlardan uzak kalmayı öngören dikkatli 
tavırlarını göstermektedir. Osmanlılar diğer beyliklerin aksine güçlerinin büyük bir 
kısmını Bizans ile savaĢmaya ayırmıĢlardır46. Osmanlıların, Anadolu beylikleri 
içerisinde en küçük beylik olmasına rağmen kısa zamanda büyüyerek diğer beylikleri 
itaat altına almaları, onların takip etmiĢ oldukları bu siyasetin bir sonucudur. Diğer 
beylikler birbiriyle savaĢan, kardeĢkanı döken hanedanlar olarak anılırken; 
Osmanlılar Bizans ile cihat eden ve fetihlerde bulunan kutsal bir hanedan haline 
gelmiĢtir. Bunun sonucunda Osmanlı hanedanı, diğer beylik arazileri üzerinde 
yaĢayan Türk oymaklarında bile büyük bir saygı ve büyük bir kabul görmüĢtür.  

Sonuç 

Osmanlı Beyliği, Bizans'a sınır olan Bithynia bölgesinin sağlamıĢ olduğu 
konumu olumlu bir Ģekilde değerlendirmiĢtir. Anadolu üzerinde Selçuklu 
egemenliğinin son bulmasından sonra ortaya çıkan çok sayıda Türk Beyliği birbiriyle 
mücadele ederken, Osmanlı Beyliği ise bütün gücünü Bizans'la mücadeleye 
hasretmiĢtir. Böylece kardeĢ kavgalarının dıĢında kalmak isteyen Türk oymakları 
Bizans'la mücadele eden Osmanlı Beyliğinin etrafında toplanmaya baĢlamıĢlardır. 
Osmanlıların Bizans'a karĢı yürütmüĢ olduğu cihat ve fetih faaliyetleri onların 
Türkler ve hatta diğer Ġslam toplumları nezdindeki konumlarını yükseltmiĢtir. Bu 
konumlarını iyi bir Ģekilde değerlendiren Osmanlılar, Anadolu'daki beyliklerin en 
küçüğü olmasına rağmen kısa bir zaman içerisinde güçlenerek büyük bir devlet 
haline gelmiĢler ve Anadolu'daki diğer beylikleri kendi bünyelerine katmıĢlardır. 
Osmanlılara bu önemli konumu sağlayan coğrafya ise hiç Ģüphesiz Bilecik ili ve 
çevresidir. Bu bölge Osmanlıların Bizans'la mücadelesinde merkezi bir konumda 
olmuĢtur. Dolayısıyla Bilecik ili ve çevresi büyük bir cihan devletinin temellerinin 
atıldığı önemli bir coğrafya olarak tarihteki yerini almıĢtır. 
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ANTĠK ROMA‟DAN GÜNÜMÜZE BĠLECĠK MERMERĠ VE 
BĠLECĠK ĠLĠ DOĞAL TAġ POTANSĠYELĠ 

BĠLECĠK MARBLES FROM ANCIENT TIMES TO TODAY AND 
THE NATURAL STONE POTENTIAL OF BĠLECĠK PROVINCE 

Murat YURDAKUL
 

 

ÖZET 

Bir doğal malzeme olarak mermer, hem mühendislik özellikleri hem de 
doğal güzelliği ile tarih boyunca birçok yapıda kullanım alanı bulmuĢtur. Antik 
dönemin ve Osmanlı kuruluĢ döneminin önemli Ģehirlerinden, bugünkü adıyla 
Bilecik, doğal taĢ potansiyeli açısından, geçmiĢten günümüze önemli bir havza 
olmuĢtur. Hem Türkiye‟de hem de dünyada, tarih boyunca kullanılmıĢ Bilecik 
kökenli mermerlerle ilgili literatürde detaylı bir çalıĢma bulunmamaktadır. Bu 
çalıĢmada; Bilecik mermer havzasının genel özellikleri ele alınmıĢ ve Antik Roma‟dan 
Osmanlı‟ya, Osmanlıdan günümüze Bilecik mermerleri ve önemli yapılarda Bilecik 
mermeri kullanımı incelenmiĢtir. Hem üretim hem de ihracat anlamında Bilecik 
mermeri günümüzde de Türkiye ve dünya doğal taĢ piyasasında önemli bir yere 
sahiptir.   Bu çalıĢmada ayrıca Bilecik ili mermer potansiyeli ile üretim ve istihdam 
anlamında Bilecik mermeri ele alınmıĢtır. Bunun yanında Bilecik mermer havzasının 
genel özellikleri ortaya konulmuĢ ve günümüzde Bilecik mermerinin Bilecik 
ekonomisindeki yeri ve önemi genel olarak vurgulanmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: Mermer, Antik Dönem, Bilecik. 

 

ABSTRACT 

As a natural material, marble found uses in many structures throughout 
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history with both its engineering properties as well as natural beauty. One of the 
major cities of ancient history and early Ottoman Empire, today called Bilecik has 
been an important basin in the past and today in terms of its natural stone potential. 
Neither in Turkey nor globally are there any detailed studies in the literature about 
the marbles of Bilecik origin used throughout history. In this study; the general 
features of Bilecik marble basin were discussed, and Bilecik marble from Ancient 
Rome to the Ottoman Empire and today and its use in important buildings were 
examined. Today Bilecik marble has an important place in the natural stone market 
of Turkey and the world in terms of both production and exports.   This study also 
discusses the city of Bilecik in terms of production and employment with its marble 
potential. Additionally, the general characteristics of Bilecik marble basin were stated 
and the place and importance of Bilecik marble for the town's economy were 
emphasized in general. 

Keywords: Marble, Ancient Times, Bilecik 

GĠRĠġ 

Ġnsanoğlu çağlar boyunca etrafındaki doğal malzemelerle etkileĢim içerisinde 
olmuĢ, belki de tarihte ya da yaĢam döngüsünde bir iz bırakabilmek amacıyla doğal 
taĢları yaygın olarak kullanmıĢlardır. Barınmadan, savaĢ aletlerine, tarım 
makinalarından, mimari amaçlara kadar çok geniĢ bir skalada doğal taĢlar tarih 
sahnesinin hemen her evresinde kullanım alanı bulmuĢlardır. Günümüzde de 
modern mimarinin vazgeçilmezleri arasında doğal taĢlar yer almaktadır. Yer ve duvar 
döĢemelerinden, cephe kaplamalarına, dekoratif süslemelerden, yol uygulamalarına 
ve heykelciliğe kadar birçok modern mimari ve sanat uygulamalarda doğal taĢlar 
kullanılmaktadır. Eski ya da yeni yapılar olsun, taĢ yapıların en büyük özelliği, 
herhangi bir aĢırı dıĢ etkene maruz kalmadıkça, kalıcı olmaları ve zamana meydan 
okumalarıdır.1 

Dünyanın en önemli doğal taĢ oluĢumlarının bulunduğu Alp-Himalaya 
kuĢağında yer alan Türkiye, çok çeĢitli ve büyük miktarda doğal taĢ rezervine 
sahiptir. Aynı zamanda dünyanın en büyük doğal taĢ ihracatçıları arasında yer alan 
Türkiye, maden ihracat rakamları incelendiğinde de doğal taĢların Türkiye maden 
ihracatında önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Bilecik ili de hem maden 
hem de doğal taĢ potansiyeli anlamında Türkiye ekonomisinde önemli bir yere 
sahiptir. Bu çalıĢmada geçmiĢten günümüze Bilecik mermerleri genel olarak 
incelenmiĢ olup, Bilecik mermer varlığı ve tarihte Bilecik mermerinin kullanım 
örneklerine ait bulgular ele alınmıĢtır. 

 

                                                           
1Farrelly, L.,Mimarlığın Temelleri, (Çev. Neslihan ġık), Literatür Yayınları, Akademik Temeller Dizisi 01, 
Ġstanbul2011. 
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1. Türkiye‟de ve Dünyada Mermer 

Kavramsal olarak mermerin tanımı farklılıklar göstermektedir. Genel olarak 
halk arasında ismi mermer olarak bilinse de, aslında kastedilen her türlü doğal taĢtır 
(mermer, granit, traverten vb.). Doğal taĢ literatüründe ise mermerin iki farklı tanımı 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilimsel olarak mermerler kalker ve dolomitik 
kalkerlerin ısı ve basınç altında baĢkalaĢım geçirmesiyle oluĢurlar. Mermerin ticari 
tanımı ise blok veren ya da vermeyen, ticari olarak alınıp satılabilen ve yapı taĢı 
olarak kullanılabilen her türlü taĢa mermer denilmektedir. Mermer ya da daha genel 
anlamda doğal taĢlar çağlar boyunca yapı taĢı olarak yaygın bir biçimde 
kullanılmıĢlardır. Dünya‟da doğal taĢ rezervleri ağırlıklı olarak; Ġtalya, Ġspanya, 
Portekiz, Türkiye, Pakistan, Ġran gibi ülkelerde ağırlıklı olarak mermerlerin, Çin, 
Hindistan, Rusya ve Brezilya gibi ülkelerde de ağırlıklı olarak magmatik kayaçların 
baĢı çektiği bilinmektedir. 2015 yılı rakamlarına göre ise ihracat anlamında Dünya‟da 
ilk 5 ülke içerisinde Türkiye ile birlikte Çin, Ġtalya, Portekiz ve Ġspanya yer 
almaktadır.2 Tüm bu teknik detayların dıĢında Türkiye için mermer çok ayrı bir 
öneme sahiptir. Mermere ismini veren coğrafi mekan Türkiye‟de yer almaktadır. 
Hem Türkçe ‟de hem de yabancı dillerin birçoğunda etimolojik olarak kullanılan 
mermer sözcüğü, marble (Ġngilizce), Marmo (Ġtalyanca), Bugün Ġstanbul sınırları 
içerisinde yer alan Marmara adasının isminden gelmektedir. “Marmara” sözcüğü 
zamanla mermere, ve yabancı bir çok dile neredeyse olduğu gibi geçmiĢtir (Marmara-
Mermer-Marble-Marmo). 

Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2014 yılı, Türkiye‟de doğal 
taĢ varlığının bölgelere göre dağılımı Grafik 1‟de sunulmaktadır.3 

 

Grafik 1: 2014 Yılı Verilerine Göre Türkiye‟de Doğal TaĢ Varlığının Bölgelere Göre 
Dağılımı. 

                                                           
2MĠGEM Doğal TaĢ Raporu, Sayfa 2. 
3Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü 2014 Verileri, www.migem.gov.tr 
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2. Türkiye‟de Mermer Ġhracatı 
Türkiye tarihin hemen her aĢamasında doğal taĢlar ile hem üretim 

hem de ihracat anlamında iç içe olmuĢtur. Pek az insan antik dönemlerden 
itibaren Anadolu‟dan dünyanın en önemli kent merkezlerine taĢ ihraç 
edildiğini bilir. Bunun yanında global anlamda bugünkü iktisadi ihracat 
anlamında Türkiye‟de doğal taĢ ihracatı 1980‟li yıllara kadar oldukça düĢük 
tempoda geliĢmiĢtir. Bunda dünyada ve Türkiye‟deki hem üretim 
teknolojilerinin yeni yeni geliĢmeye baĢlamasının hem de tüm dünyada 
iktisadi bir hareketliliğin o dönemlerde yeniden baĢlaması sebep olarak 
gösterilebilir. Daha da önemlisi, 1985 yılında Türkiye‟de mermerlerin Maden 
Kanunu kapsamına alınmasıyla sektörel bir hareketlilik ve yatırım-üretim 
hamleleri de baĢ göstermiĢtir. Yıllara göre doğal taĢ ihracatına ait veriler 
Grafik 2‟de sunulmaktadır.4 

 

 
Grafik 2:Yıllara göre doğal taĢ ihracat rakamları 

 
3. Bilecik Ġli Mermerleri ve Bilecik Mermer Potansiyeli 

Bilecik ili ekonomisinde doğal taĢ ayrı bir yere sahiptir. Ġl genelinde 55 doğal 
taĢ ocağı ve 35 doğal taĢ iĢleme tesisi yer almaktadır. Türkiye mermer ihracatının 
yaklaĢık % 15‟inin Bilecik mermerlerinden karĢılandığı bilinmektedir. Tüm Türkiye 
genelinde sektörde ihracat içerisinde ilk 25‟te 6 Bilecik firması yer almaktadır. Bunun 
yanında Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟nün 2014 yılı verilerine göre Bilecik Ġli genel 
madencilik faaliyetleri ve doğal taĢ iĢletmelerine ait ruhsat verileri Tablo 1‟de 
sunulmaktadır. 

 

                                                           
4Ġstanbul Metal ve Maden Ġhracatçıları Birliği, ĠMMĠB 2016 Verileri, YayımlanmamıĢ Rapor. 
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  I-B 
GRUBU 

II. 
GRUP 

II-A 
GRUP 

II-B 
GRUP 

IV. 
GRUP 

V. 
GRUP Toplam 

Arama   1 44 34 1 80 

ĠĢletme 49 1 48 158 101 1 358 

Toplam 49 1 49 202 135 2 438 

  

 Tablo 1:Ruhsat gruplarına göre Bilecik ili madencilik verileri. 

 

Tablo 1‟de, II-B grubuna ait olan doğal taĢ iĢletmelerine ait toplam ruhsat 
sayısının 202 olduğu görülmektedir. Bunlar içerisinde iĢletme iznine sahip olan doğal 
taĢ iĢletmelerinin sayısının da yine Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 122 
olduğu bilinmektedir. Ruhsat verileri genel olarak incelendiğinde Bilecik Ġl‟inde 122 
adet mermer ocağının yanı sıra, 28 adet kalker sahası ruhsatı, 22 adet feldspat sahası 
ruhsatı, 18 adet kil sahası ve 13 adet de tuğla-kiremit kili ruhsat sahası olduğu 
görülmektedir. Bu verilere göre Bilecik ili madencilik ekonomisini genel olarak doğal 
taĢ-mermer ekonomisinin yönlendirdiği açıkça ortadadır. 2013 yılı Bilecik ili maden 
üretim verileri de genel olarak incelendiğinde üretim miktarına göre ilde üretilen ilk 
üç maden Ģöyle sıralanmaktadır; 5.045.345, 10 m3 mermer, 1.067.230,50 ton kalker, 
41.240,00 ton feldspat. Üretim rakamlarına göre de ilde mermer üretimi açık ara 
öndedir. 

Bilecik mermerleri genel olarak bej karakterli olup teknik olarak kireçtaĢı 
mermerleri grubunda yer almaktadır. Jeolojik olarak Jura yaĢlı "Bilecik KireçtaĢlan" 
Bilecik-Gölpazarı-Sarıcakaya poligonu içinde, Kretase ve Üst Kretase yaĢlı 
formasyonlarla iliĢkili dokanaklar verirler. Ayrıca tüm yapının baz formasyonunda 
Paleozoyik yaĢlı metamorfik bir grup bulunmaktadır. Bilecik kireçtaĢı formasyonu 
olarak bilinen "Mermerler" bejden beyaza tonlarda ya da pembemsi görünümdedir. 
Grubun üst formasyonuna doğru stratigrafık olarak Neojen yaĢlı volkanik tüfler 
bulunmaktadır.5 

 

4. Antik Roma‟da ve Osmanlı‟da Bilecik Mermeri 

Bilecik ili antik çağlarda, Antik Bitinya (M.Ö. 2000-2.yy) sınırları içerisinde 

                                                           
5BektaĢ Uz, Gürkan Bacak, ġenel Özdamar, Mustafa Yılmaz,―Bilecik Bej Mermerleri; Vezirhan Bölgesi 
Jeolojik Etüd ve Değerlendirmesi‖, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu (MERSEM 2003) Bildiriler Kitabı 18-
19 Aralık 2003. 
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yer almaktadır. Bitinya Küçük Asya olarak bilinen bölgenin kuzey batısında bugünkü 
Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ġznik, Düzce, Bolu, Yalova, Kastamonu ve Bartın‟ı 
içerisine alan bölgedir. Bilecik ilinde Antik Bitinya döneminden beri iĢletilen doğal 
taĢ ocakları yer almaktadır. Genel olarak bugün Bilecik Rosalia ya da Bilecik Gül 
Kurusu olarak alınan Bilecik mermeri o dönemlerde beyazımsı-bej fon rengi 
içerisinde yer alan parlak mercan kırmızısından dolayı “Breccia Corralina” olarak 
anılıyordu. “Coral” etimolojik olarak “mercan” demektir. Mercanlar genel olarak sığ 
denizlerde yaĢayan ve renkleri kırmızıdan pembeye turuncuya kadar her tonda 
bulunan yaĢayan canlı bir taĢ olarak tanımlanabilir. Hem mermerlerin hem de 
mercanların kalsiyumdan oluĢması da Bilecik mermerinin rengine verilen mercan 
kırmızısı anlamında ilginç bir tesadüftür. Bilecik mermeri geç Augustus Dönemi‟nde 
Roma‟ya tanıtıldığı varsayılır (YaklaĢık M.Ö. 20). Bilecik taĢının Roma‟daki ismi ise 
Marmor Sagarium‟dur. Sagarium o dönemdeki bugünkü Sakarya Nehri‟nin ismidir 
ve Bilecik taĢı da en genel adıyla o dönemde Sakarya Mermeri olarak bilinmektedir 
denilebilir. Lazzarini‟ye göre bu dönemde yaygın olarak kullanılan 
“occhiodipavonerosso” isimli mermer de yine Vezirhan bölgesinden çıkarılan 
Marmo Sagarium ile aynı mermerdir.6 

O dönemde Bilecik mermerleri ağırlıklı olarak orta ölçekli sütunlar ile yaya 
ve atlı yollarının kaplamalarında kullanılmıĢtır. 

Bilecik mermerinin dönemsel olarak en eski kullanım yerlerinden biri de 
Girit‟teki antik Minos Uygarlığı‟nın baĢkenti Knossos‟tadır. Knossos sarayının yol 
kaplamalarında Bilecik mermerinin varlığı bilinmektedir.7 

Yine bugün Ġtalya sınırları içerisinde yer alan Tivoli‟de Atrium Vestae 
(Temple of Vesta) M.Ö 80 olarak tarihlenmiĢ ve tapınağın ana iki kolonunun Bilecik 
mermeri olduğu kayıt altına alınmıĢtır (Grafik 3). 

 

                                                           
6 L. Lazzarini, ―Theoriginandcharacterization of ―BrecciaNuvolata‖, ―MarmorSagarium‖ and 
―MarmorTriponticum‖, ASMOSIA V- International Studies on Ancient Stone, Proceedings of theFifth 
International Conference of theAssociationfortheStudy of MarbleandOther Stones in Antiquity, 
Boston, June 1998, London 2002, 58-67. 
7AngelosChaniotis (Ed.),FromMinoanFarmersto Roman Traders, Sidelights on theEconomy of Ancient 
Crete, Steiner Stuttgart 1999, P. 289. 



38  /  Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi 

 

  

 

Grafik 3: Atrium Vestae (Temple of Vesta), Tivoli Ġtalya, Bilecik Mermeri sütunlar 

 

Bugün hala önemli bir bölümü ayakta olan tapınakta kullanılan mermerler 
içerisinde de “BrecciaCorrallina olarak tanımlanmıĢ mermerler bulunmaktadır.8 

Milattan sonraki dönemlerde oluĢturan önemli kentlerde de Bilecik mermeri 
yoğun bir Ģekilde kullanılmıĢtır. Döneminin en lüks Ģehirlerinden sayılan Napoli‟de 
yer alan Pompeii ve Herculaneum‟da da Bilecik mermerleri yaygın bir Ģekilde 
özellikle zemin kaplamalarında ve daha birçok yerde kullanılmıĢtır. 24 Ağustos 79 
tarihinde Vezüvün patlaması ile yok olan bu kentte kayıt altına alan önemli evlerde 
oda zeminlerinde, giriĢ hollerinde Bilecik mermeri yaygın olarak kullanılmıĢtır. 9 
Döneminin en önemli Ģehirlerinden olan Pompeii‟de Bilecik mermeri varlığı da 
oldukça dikkat çekici ve araĢtırmaya değerdir.  

Yine bugün Ġtalya sınırları içerisinde yer alan Andria‟da 1200-1240‟lı yıllarda 
yapıldığı bilinen Del Monte kalesinde (Castel Del Monte) Bilecik mermeri 
kullanıldığı da kayıtlar arasındadır. Kalenin giriĢinden sütunlarına temel aksların 
tamamında Bilecik Mermeri varlığı dikkat çekmektedir (Grafik 4). 

                                                           
8 L. Richardson, jr, A New Topographical Dictionary of Ancient Rome, The Johns Hopkins UniversityPress, 
Baltimore andLondon 1992, P. 44. 
9Editedby John J. DobbinsandPedar W. Foss, The World of Pompeii,Routledge Taylor and Francis 
Group, New York andLondon 2007, P.338, 346. 
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Grafik 4:Del Monte Kalesi ana giriĢi ve sütunlarında Bilecik Mermeri. 

 

Yine Ġtalya‟da yer alan ve 1619 yılında Barok tarzında inĢa edilen Saint 
Pietro Kilisesi‟nde de Bilecik mermeri birçok farklı yerde kullanılmıĢtır. Grafik 5‟de 
kiliseye ait bir sütun detay görünmektedir. 

 

 

 

Grafik 5: Saint Pietro Kilisesi, Bilecik Mermeri ana giriĢ detayı. 

 

Bunların dıĢında Bilecik mermeri sadece yapı ve kaplama taĢı olarak 
kullanılmamıĢ özellikle Orta Çağ Avrupa‟sında sanatsal birçok eserde ve dekoratif 
amaçlarla da kullanılmıĢtır. Grafik 6‟da Bilecik Mermeri‟nin antik dönemlerde 
kullanımına ait örnekler görülmektedir.  
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(a)                                                    (b) 

Grafik 6:Bilecik mermeri kullanım örnekleri; 19. yy; Paris, ġömine (a), Vazo, Ġtalya, 
(b). 

 

Avrupa‟da durum böyleyken maalesef Osmanlı Dönemi Bilecik Mermeri ile 
ilgili pek fazla veriye sahip değiliz. Ancak o dönemin ve günümüzün en önemli 
eserlerinden olan Süleymaniye Camii‟nin sütunlarından birinin Bilecik mermeri 
olduğu arĢiv kayıtlarında yer almaktadır (Grafik 7). 

 

 

Grafik 7:Süleymaniye Camii, Bilecik Mermeri Sütun 

Osmanlı Ġmparatorluğu mermercilik ve doğal taĢ iĢleri oldukça önemli bir 
konumdaydı. Doğal taĢların Bilecik Vezirhan‟dan nakli ile ilgili özel olarak imal 
edilmiĢ manda arabaları ve gemi ile blok ya da sütunların Ġstanbul‟a nakli için özel 
deniz taĢıtları imal edildiği bilinmektedir. Literatürde bu konu ile ilgili doğal taĢ 
perspektifinde pek fazla çalıĢma bulunmamaktadır.  
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5. Sonuçlar 

Antik çağlardan günümüze Bilecik mermeri tüm dünyada yaygın olarak 
kullanılmıĢ ve günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Yabancı literatürde 
oldukça geniĢ yer tutan ve arkeolojik olarak Küçük Asya‟nın en önemli antik 
ocaklarına sahip olan Bilecik, doğal taĢ zenginlikleriyle markalaĢamamıĢtır. Dünyanın 
birçok önemli yapısında Bilecik mermeri kullanılıyor olmasına rağmen Bilecik‟te yer 
alan çoğu önemli yapıda Bileceğin kendi mermeri yer almamaktadır. Bunun yanında 
kentin herhangi bir yerinde bölgenin dünyaca tanınan Bilecik mermerine sahip 
olduğuna dair herhangi bir emare de yer almamaktadır. Yabancı literatürde Bilecik 
mermeri kullanılan yapılar tek tek tespit edilmiĢ olmasına rağmen, önemli Türk-
Ġslam eserlerinde Bilecik mermerine ait kayıtlar literatürde çok az yer almaktadır. Bu 
çalıĢmada antik çağlardan günümüze Bilecik mermerinin önemli yapılarda kullanımı 
derlenmiĢtir. Bundan sonraki çalıĢmalarda Türkiye Kültür Varlıklarında Bilecik 
mermerinin varlığı araĢtırmaya değer bir konu olarak dikkat çekmektedir. 
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BĠLECĠK ĠPEKBÖCEKÇĠLĠĞĠ 

SERICULTURE IN BĠLECĠK 

Ġlhan DORAN, Murat KARAER,  

Nurgul ERGĠN, Mehmet LAÇĠN 

 

ÖZET 

Ġpeğe ve ipekböcekçiliğine dair en eski bilgiler Çin kaynaklarında 
görülmektedir. Ġpekçilik uzun yıllar bu ülkede yapıldıktan sonra, Çin sınırlarının 
batısında geniĢ toprakları ve ticaret yollarını elinde bulunduran Türk devletlerinin de 
sayesinde dünyaya yayılmıĢtır. 

Anadolu çevresinde 1500 yıllık bir geçmiĢe sahip olan ipekböcekçiliği, 
ekonomik ve sosyal nedenlerle zaman zaman krizli dönemler geçirmesine rağmen, 
geleneksel olma özelliği nedeniyle kırsal kesimdeki çiftçi ailelerin vazgeçemediği bir 
üretim kolu olmaya devam ederek günümüze kadar gelmiĢtir. 

Bu çalıĢmada, ipekböcekçiliği ve ipek kozası üretiminin Anadolu ve 
Bilecik'teki geliĢimi kronolojik olarak incelenerek, Dünya ipek kozası ve ham ipek 
üretiminde Türkiye üretiminin önemi vurgulanmıĢtır. Bilecik ilinin ipek üretimindeki 
önemi tablolar la incelenmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Bilecik, ipek, ipekböcekçiliği 
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The oldest information on the silk and sericulture are seen in Chinese 
sources. Sericulture make in after many years in this country, With the Turkish states 
has spread throughout the world where holding the vast territory and trade routes 
west of the border with China. 

With a history of 1500 years around Anatolia region, the silkworm 
production, despite having periods of crisis from time to time due to economic and 
social reasons, continues to be an indispensable part of the production till today 
because it is traditional for farmer families in rural areas. 

In this study, the chronological development of silkworm breeding and silk 
cocoon production in Anatolia and Bilecik will be examined, and then the role of 
Turkey in production of silk cocoons and raw silk in the world will be emphasized. 
silk production of Bilecik is shown with charts and examined in detail and reviewed. 

Keywords: Bilecik, silk, sericulture 

 

GiriĢ 

Ġpekböceklerinin ilk defa kültüre alındığı ve bunların ürünü olan 
kozalarından ipek çekildiği yer M.Ö. 2600 yıllarında Çin‟dir. Çok kıymetli bir 
dokuma maddesi olduğu anlaĢılan ipek ve onun hammaddesi ipek kozası, uzun yıllar 
ülkeye kazanç sağladığından ipekböcekçiliği Çin‟de uzun zaman gizli bir sanat 
halinde kalmıĢtır. 

Ġpekböcekçiliği M.S. 149 yılında bir Çin prensesinin evlenirken Türkistan'ın 
Kotan Eyaletine saçları arasında ipekböceği yumurtalarını saklayarak Çin dıĢına 
çıkarmasıyla baĢka ülkelerde de üretimi yayılmaya baĢlamıĢtır.  

Yurdumuza ilk defa Bizans imparatorluğu zamanında 552 yılında girmiĢ 
olan ipekböcekçiliği önceleri Marmara bölgesinde, 9. ve 10. yüzyıldan itibaren de 
Akdeniz‟den Ġspanya, Ġtalya ve Yunanistan‟a yayılmaya baĢlamıĢtır.65 

Bilecik Coğrafi Özellikleri 

Bilecik ilinin büyük bölümü hem toprak Ģartları hem de iklim özellikleri 
açısından dut ağacı yetiĢtiriciliğine uygundur. Bilecik‟te kıĢ aylarında en düĢük 
sıcaklık ortalamaları ile en yüksek sıcaklık ortalamaları dut ağacı yetiĢme sınırı sıcaklık 
eĢik değerleri -15 °C ile 38 °C‟den çok düĢük olduğundan, Bilecik bu bitkinin 
yetiĢmesine uygundur (Çizelge 1). 

 Çizelge 1. Bilecik‟te uzun yıllar içerisinde bazı meteorolojik değerler 
(1970-2011)  

                                                           
65 Kozabirlik, 1989 
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Aylar O ġ M N M H T A E Ek K A 

Ortalama 
Sıcaklık(0C) 

2.5 3.6 6.8 11.6 16.1 20.0 22.3 22.0 18.4 13.8 8.5 4.4 

Ort. En 
DüĢük 
Sıcaklık(0C) 

-0.3 0.3 2.6 6.8 10.7 14.2 16.3 16.4 13.1 9.5 5.1 1.6 

Ort. En 
Yüksek 
Sıcaklık(0C) 

6.0 7.7 11.7 16.9 21.9 25.9 28.5 28.5 24.8 19.3 13.0 7.7 

Ortalama 
YağıĢ(mm) 

47.7 40.2 43.5 44.3 44.7 38.5 11.6 11.6 22.9 46.8 41.1 54.4 

 

Ġpekböceği, yaĢadığı ortamdaki sıcaklık ve nem koĢullarına karĢı duyarlılık 
gösteren bir canlıdır. Fizyolojik faaliyetlerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için, 
Nisan-Haziran ayları olan geliĢim evresinde, ideal ortam sıcaklığının 20-28°C, nispi 
nemin ise % 70-85 arasında olması gerekir.66 Bilecik çevresi bu açıdan da dut ağacı 
için gerekli koĢulları sağlamaktadır. 

Bilecik‟te Ġpekböcekçiliği 

15. ve 16. yüzyıl belgelerinde Bursa, Bilecik, EskiĢehir, AlaĢehir, Alanya, 
Diyarbakır ve Tokat çevrelerinde ipekböcekçiliği ve ipek iĢlemeciliği yapıldığına dair 
bilgilere rastlanmıĢtır.67 Günümüzde de bu yerlerin bazı kesimlerinde ipekböcekçiliği 
faaliyeti devam etmektedir. 

1706 tarihli bir belgede Bilecik kasabasında ipek alım satım iĢleriyle 
uğraĢıldığı ve ipek alıp satanlardan her yüz akçede iki akçe alındığı bildirilmektedir.68 

Anadolu ikliminin dut ağacı ve ipekböceği yetiĢtirmeye elveriĢli olması ve 
Avrupa‟da hızla geliĢen ipekli dokumacılığın Türkiye‟deki ipekçiliği teĢvik etmesi 
nedeniyle 1800‟li yılların baĢlarında kaliteli kozalardan çekilmiĢ ham ipekler rakipsiz 
duruma gelmiĢtir. 1843 yılında Bursa‟da buharla çalıĢan ve 60 mancınığı bulunan ilk 
ipek fabrikası kurulmuĢtur.  

Bursa, Bilecik ve Ġzmit dolaylarında kurulan ipek çekme fabrikaları 1860 
yılına kadar büyük geliĢme göstererek 85‟e ulaĢmıĢtır. Fakat ipekböceklerinde 
görülen Karataban hastalığı ve 1869 yılında SüveyĢ kanalının açılmasıyla Avrupa 
piyasalarına gelen ucuz Çin ve Japon ipekleri nedeniyle ülkemizde ipekböcekçiliği 
gerilemek zorunda kalmıĢtır.69 

Yerli ipekböceği tohumu üretilmesine yönelik olarak Bursa‟da 1888 yılında 

                                                           
66 Özgür, 1996, s: 95-106 
67 Özgür, 1996, s: 95-106 
68 Erdoğru, 1990 
69 Karaca, 2008 
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bir Ġpekböcekçiliği Enstitüsü kurularak ipekböcekçiliği ilk kez bilimsel yöntemlerle 
yapılmaya baĢlanmıĢtır.  

19. yüzyılın ikinci yarısında Bilecik‟te sanayinin temelinde, koza yetiĢtiriciliği 
önemli bir yere sahipti. Bu nedenle Bilecik ve çevresinde sanayinin çekirdeğini, ipek 
böceği kozalarının ipek fabrikalarında iĢlenmesiyle elde edilen ipek oluĢturmaktaydı.  

20. yüzyıl baĢlarında, çoğu Bursa ve Bilecik‟te olmak üzere Gemlik, Geyve, 
Adapazarı, Ġzmit, Mudanya ve Bandırma‟da faaliyet gösteren 161 ipek ipliği 
fabrikasının bulunması, ipekböcekçiliğinin önemli bir ekonomik faaliyet olduğunun 
göstergesidir.70 

Fabrikalarda elde edilen ipek, yurt içinde satıldığı gibi, baĢta Avrupa ülkeleri 
olmak üzere pek çok yere de ihraç edilmekteydi.71 Ayrıca elde edilen ipeğin dokuma 
alanında kullanılmasıyla çeĢitli ürünler üretilmekteydi. 65 atölyede elde edilen ipek 
iplik, tüccarlar vasıtasıyla Ġstanbul, Bursa ve diğer yerlere nakil olunup satılmaktaydı.  

19. yüzyıl sonlarına doğru Ertuğrul Sancağı kurulduğunda, sancağa bağlı 
Bilecik kazası genelinde 26 ipek (harir) fabrikası bulunmakta, bu fabrikaların 
yarısından fazlası (%61,6) Bilecik kasabasında, 5 tanesi Küplü kasabasında, 3 tanesi 
Osmaneli nahiyesinde, 2 tanesi de Söğüt nahiyesinde bulunmaktaydı (Çizelge 2). 

Çizelge 2: XIX. yüzyıl sonlarında Bilecik kazası çevresinde bulunan 
Ġpek fabrikaları 

Bulunduğu yer Fabrika 
sayısı 

Çark sayısı 

Bilecik Kasabası 16 670 

Küplü Kasabası 5 316 

Lefke(Osmaneli)Nahiyesi 3 152 

Söğüt Nahiyesi 2 64 

Toplam 26 1202 
 

  

 

20. yüzyıl baĢlarında Osmanlı Devleti‟nin 44 vilayetinde ipekböceği 
yetiĢtirilmekteydi. Üretilen ipek koza miktarı 15.478 ton kadardı. Bilecik ili koza 
üretimi 3436 ton ile Bursa ili koza üretim miktarı olan 5052 tondan sonra ikinci 
sırada gelmekteydi.72 Bu koza üretim miktarı ile Bilecik vilayeti koza üretimi Osmanlı 
Devleti‟nin tamamında üretilen koza miktarının 1/5‟inden fazlasını (%22,2) 
oluĢturmaktaydı (Çizelge 3). 

Balkan savaĢlarının yaĢandığı 1913 yılında Anadolu genelinde koza üretimi 

                                                           
70 Özgür, 1996, s: 95-106 
71 Çadırcı, 1997 
72 Güran, 1997 
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8387 tona düĢmüĢ olup, bu üretimin 1209 tonu Bilecik‟te gerçekleĢtirilmiĢtir.  

I. Dünya SavaĢı‟nın baĢlaması Anadolu‟da koza üretiminin 4578 tona 
düĢmesine sebep olmuĢ, Bilecik‟te gerçekleĢtirilen koza üretimi 419 tona kadar 
düĢmüĢtür. Yani bir yıl içerisinde üretim 1/3‟e gerilemiĢtir.  

Cumhuriyetin ilanından sonra meydana gelen çeĢitli teĢviklerle iktisadi 
atılımlar gerçekleĢmiĢ, yeni fabrikalar açıldığı gibi kapanan bir kısım fabrikalar da 
yeniden faaliyete baĢlamıĢtır.  

Cumhuriyet döneminde ilk olarak 1927 yılındaki yapılan sanayi sayımında 
Bilecik ilinde 34 adet ipekböceği iĢletmesi bulunduğu ve bu iĢletmelerde 200 kiĢinin 
çalıĢtığı belirlenmiĢtir. ĠĢletmelerin en fazla olduğu ilçeler Bozüyük, Söğüt ve Bilecik 
Merkez ilçeleriydi.  

Ġpek iĢleme ve iĢçi çalıĢtırma kapasiteleri en fazla olan iĢletmeler, Söğüt ve 
Osmaneli ilçelerinde bulunmaktaydı. Söğüt ilçesinde 11 iĢletmede toplam 83 kiĢi, 
Osmaneli ilçesinde ise 3 iĢletmede 50 kiĢi çalıĢmaktaydı (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Cumhuriyetin ilk yıllarında Bilecik ilinde bulunan ipek 
imaleden iĢletme ve çalıĢan sayıları 

Ġlçeler ĠĢletme sayısı ÇalıĢan sayısı 

Merkez 6 30 

Bozüyük 13 36 

Söğüt 11 83 

Osmaneli 3 50 

Gölpazarı 1 1 

Toplam 34 200 

 

Çizelge 4. Bilecik ilinde ipek kozası üretimi, üretici ve kutu sayısı ve 
kuru baĢına verimin idari birimlere göre dağılımı (2011) 

Bağlı 
olduğu 

ilçe 
Köy 

Üretici 
hane adeti 

Kutu adeti Üretim (kg) 
Verim (kg/ 

kutu) 

Gölpazarı 

Derecikören 3 5 249,8 50 

Büyük Belen 3 11,5 425 37 

Küçük Yenice 1 12 361 30,1 

Kümbet 1 1,5 38 25,3 

Üzümlü 6 25 740 29,6 

Toplam 5 Köy 14 55 1813,8 33 

Yeni Caferler 1 1,5 44 29,3 
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pazar Esenköy 11 14 190 42,2 

Kavacık 2 4,5 481,5 34,4 

Toplam 3 Köy 14 20 715,5 35,8 

Merkez 
Bayır köy 2 8 234,3 29,3 

Çukur ören 1 1 31 31 

Toplam 2 Köy 3 9 265,3 29,5 

Osmaneli Günü ören 6 30,5 815,1 26,7 

Toplam 1 Köy 6 30,5 815,1 26,7 

Bağlı 
olduğu 

ilçe 
Köy 

Üretici 
hane adeti 

Kutu adeti Üretim (kg) 
Verim (kg/ 

kutu) 

Ġnhisar Akköy 11 54,5 2179 40 

 Akkum 1 4 185 46,3 

 Harman köy 18 51,5 2135 41,4 

 Karaağaç 4 17,5 626,5 25,8 

 Koyunlu 23 73,5 2659 36,2 

 Samrı 26 71 2138 30,1 

 Tozman 8 34,5 1134,5 32,9 

Toplam 7 Köy 91 306,5 11,057 36,1 

Söğüt Borçak 10 24,5 1042 42,5 

 DudaĢ 2 3,5 114 32,6 

 Kayabayı 16 44 1894 43 

 Tuzaklı 7 41,5 1301,5 31,4 

 Yakacık 4 10,5 527,5 50,2 
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Toplam 5 Köy 39 124 4879 39,3 

Genel 
Toplam 

23 167 545 19,546 35,9 

1971‟de Bursa‟da Ġpekböcekçiliği AraĢtırma Enstitüsü‟nün kurulması ve 
polihibrit tohum üretimine geçilmesi üreticinin yeniden ipekböcekçiliğine 
yönelmesini sağlanmıĢtır.73 

1982 yılında, yaĢ koza üretiminin devlet desteğine alınması ile 
ipekböcekçiliğinin yaygınlaĢması beklense de, 1989‟dan sonra Çin‟in ucuz koza 
üretiminde gerçekleĢtirdiği hızlı geliĢmelerle birlikte alternatif ürünlerin rağbet 
görmesi gibi nedenlerden 1990‟lı yıllardan itibaren ülkemiz ipekböcekçiliğinde tekrar 
gerileme baĢlamıĢtır. 

2000'li yılların baĢında yok olma noktasına gelen ipekböceği yetiĢtiriciliği 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından destekleme kapsamına alınmasıyla 
yaĢ ipek kozası üretimi son 13 yılda % 165 artıĢ göstererek 46 ton dan 122 tona 
yükselmiĢtir (Çizelge 5).  

Yıllar itibariyle yaĢ koza üretimi yaygınlaĢarak; 2000 yılında 12 olan 
ipekböceği besleyen il sayısı 2013 yılına gelindiğinde 36‟ya; 230 olan köy sayısı ise 
2013 yılında 328‟e yükselmiĢtir.  

Ġpek böceği besleyen aile sayısı 2000-2013 arasını kapsayan 14 yıllık 
periyotta 2.000‟in üzerinde seyretmiĢ ve 138 aile daha yaĢ koza üretimine baĢlamıĢtır.  

 Çizelge 5. Türkiye ipekböcekçiliği ve yaĢ koza üretimi (damızlık 
dâhil)  

 Ġl Sayısı Ġpek 
Böceği 

Besleyen 
Köy 

Sayısı 

Aile sayısı Açılan 
kutu 
sayısı 

Alınan yaĢ koza 
miktarı (kg) 

2000 12 230 2210 3.143 59.780 

2001 13 213 1555 2.288 46.621,70 

2002 21 327 2.356 3.885 100.013,70 

2003 24 280 2.758 5.094 169.221,10 

2004 24 272 2.919 5.161 145.173 

2005 23 278 2.729 5.669 160.173,50 

                                                           
73 Karaca,2008 
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2006 22 246 2.597 5.698 128.944,90 

2007 25 215 2.318 5.263 127.146,20 

2008 26 199 2.238 5.564 126.614,20 

2009 28 211 2.358 5.683 139.599,60 

2010 26 193 2.183 5.476 128.960,08 

2011 35 299 2.623 5.808 150.646,65 

2012 29 342 2.572 5.576 133.707,10 

2013 36 328 2.348 5.266 121.494,70 

 

Türkiye ipek kozası üretiminde, Diyarbakır, Antalya ve Bilecik illeri en fazla 
üretimin gerçekleĢtiği illerin baĢında gelmektedir (Çizelge 6).  

  Üretimde ilk sırada bulunan Diyarbakır ili 52.600 kg üretimiyle, 
Türkiye yaĢ ipek kozası üretiminin 1/3‟ünü (%35) oluĢturmaktadır.  

  Üretimde Antalya ili 25.688 kg. ile 2. sırada,  

  Bilecik ili ise 18.805 kg. ile 3. sıradadır. 

Bilecik ili 1992-2002 yılları arasında en fazla ipek kozası üretimi ile Türkiye 
ipek kozası üretiminde birinci sırayı almıĢtır (Çizelge 7).  

Çizelge 6. Ġllere göre, ipek böceği besleyen ilçe, köy, üretici sayısı ile 
dağıtılan tohum miktarı ve üretilen yaĢ koza üretiminin dağılımı (2011 yılı).  

Ġl adı 
Ġlçe 

sayısı 

Ġpekböceği 
beslemesi 
yapan köy 

sayısı 

Üretic
i adeti 

Dağıtıla
n 

tohum 
miktarı(

kutu) 

Kutu 
baĢına 

ortalama 
koza 

miktarı 
(kg) 

Elde edilen 
polihibrit 
yaĢ koza 

(kg) 

Diyarbakır 2 36 837 2076 25,33 52.600,50 

Antalya 2 31 505 809 31,75 25.688,50 

Bilecik 5 22 161 520 36,16 18.805,70 

Ankara 3 14 120 371 26,5 9832,5 

Sakarya 10 28 134 296 29,99 8877,4 

Bolu 2 17 129 251 31,45 7894 

EskiĢehir 4 13 93 237 29,39 7038 

Muğla 6 23 176 366 12,34 4516,5 

Ġzmir 12 19 86 189 21,31 4027,7 

Bursa 6 24 53 141,5 27,81 3935,3 

Hatay 3 20 95 140,5 7,76 1091,7 
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Manisa 3 3 97 151,5 6,16 933,8 

Batman 1 1 19 49 10,91 535 

Aydın 3 3 5 17 25,77 438,1 

Isparta 3 3 7 43 4,88 210,8 

Bitlis 2 2 8 11 14,04 154,5 

Çanakkale 1 1 1 30 4,85 145,7 

Kocaeli 2 1 1 3 47,16 141,5 

Düzce 1 1 2 3,5 39,17 137,1 

Kırklareli 1 1 1 4 21,75 87 

Balıkkesir 3 3 3 6 13,66 82 

Adana 4 6 16 45 0,29 13,3 

ġırnak 1 1 1 1 11,5 11,5 

Ġstanbul 4 4 4 3,5 2,57 9 

Mersin 4 4 5 3 2,43 7,3 

Amasya 1 1 1 1 6,5 6,5 

UĢak 1 1 1 1 2 2 

Denizli 2 3 3 11,5 0 0 

Çorum 1 1 1 10 0 0 

Gaziantep 2 2 2 8 0 0 

NevĢehir 2 2 2 3,5 0 0 

Kütahya 1 1 1 3 0 0 

Kahramanma
raĢ 

1 1 1 1 0 0 

Rize 1 1 1 1 0 0 

Konya 1 1 1 0,5 0 0 

Polihibrit 
toplam 35 il 

101 295 2573 5808 25,34 147.223,65 

Bursa 
Damızlık 

2 3 44 1005 gr 26,69 2.683 

Bilecik 
Damızlık 

1 1 6 250 gr 29,6 740 

Damızlık 
toplam 2 il 

3 4 50 
1255 gr 
(125,5 
kutu) 

27,27 3,423 

Genel toplam 
35 il 

104 299 2623 
5933gr, 
(5 kutu) 

25,38 150,646.65 

Çizelge 7. Bilecik ili ve Türkiye genelinde yaĢ koza üretiminin 
değiĢimi, Bilecik ili yaĢ koza üretiminin Türkiye üretimine oranı (1970-2011). 
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Yılla
r 

Kö
y 
sa
yıs
ı 

Han
e 

sayıs
ı 

Açılan 
kutu 
sayısı 

Bilecik 
yaĢ koza 
üretimi 

(kg) 

Kutu 
baĢı
na 

veri
m 

(kg/
kutu

) 

Bilecik 
ilinin 

Türkiye 
yaĢ koza 
üretimin
de oranı 

(%) 

Bilecik 
ilinin 

Türkiy
e yaĢ 
koza 

üretim
inde 
sırala
ması 
(%) 

Türkiye 
yaĢ koza 
üretimi 

Türkiye 
yaĢ koza 
üretimin

de 1. 
sıradaki 

il 

1970 * * 10058 204.000 20,3 13,9 2 1.461.500 Bursa 

1980 * * 9684 242.000 25 14 3 1.724.820 Bursa 

1990 * * 16722 489.000 29,2 22,5 2 2.171..290 Bursa 

1991 
10
7 

4450 11404 316.000 27,7 23,3 2 1.353.000 Bursa 

1992 
12
8 

3816 9058 262.000 28,9 33,5 1 782.000 Bilecik 

1993 99 3265 8727 260.000 29,8 35,9 1 724.000 Bilecik 

1994 99 2388 5248 131.000 25 29 1 452.000 Bilecik 

1995 87 1680 3136 88.000 28,1 32,5 1 271.000 Bilecik 

1996 83 1360 2366 71.690 30,3 33,3 1 215.000 Bilecik 

1997 63 850 1943 56.309 29 35 1 161.000 Bilecik 

1998 50 855 1725 57.697 33,4 42,4 1 136.000 Bilecik 

1999 50 729 1722 53.868 31,3 40,5 1 133.000 Bilecik 

2000 46 591 1367 21.407 15,7 35,7 1 60.000 Bilecik 

2001 33 377 811 13.532 16,7 28,8 1 47.000 Bilecik 

2002 48 405 818 24.870 30,4 24,9 2 100.000 Antalya 

2003 43 532 1298 44.337 34,2 26,2 1 169.000 Bilecik 

2004 37 428 946,5 31.045 32,8 21,7 2 143.000 
Diyarbakı

r 

2005 32 417 1050 34.726 33,1 22,1 2 157.000 
Diyarbakı

r 

2006 28 375 972 27.077 27,9 21,3 2 127.000 
Diyarbakı

r 

2007 28 252 675 15.579 23,1 12,5 3 125.000 
Diyarbakı

r 

2008 28 230 686 20.980 30,6 16,8 3 125.000 
Diyarbakı

r 

2009 24 251 622 19.448 31,3 14,3 3 136.000 
Diyarbakı

r 

2010 25 172 525 16.254 31 12,9 3 126.000 
Diyarbakı

r 

2011 23 167 545 19.546 35,9 13 3 150.647 
Diyarbakı

r 

Koza üretimini korumak ve arttırmak amacıyla 1940 yılında Bursa, Bilecik 
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ve Adapazarı‟nda ilk kooperatifler kurulmuĢtur. Bu kooperatifler birleĢerek 1940 
tarihinde S.S. Bursa Koza Tarım SatıĢ Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) 
oluĢturulmuĢtur.  

Merkezi Bursa'da bulunan Kozabirlik; yumurta üretiminden ipeğe kadar tüm 
aĢamaları bünyesinde barındıran örgütlenmiĢ tek kuruluĢtur. Bünyesinde Bursa, 
Bilecik, Mihalgazi, Adapazarı ve Alanya Koza Tarım SatıĢ Kooperatifleri 
bulunmaktadır.74 

Ülkemizde üretilen yaklaĢık 130-140 ton yaĢ koza, Kozabirlik tarafından 
satın alınmaktadır. Satın alınan bu kozanın kurutulması sonucunda yaklaĢık 55 ton 
kuru koza elde edilmektedir. Ülkemizde üretilen bu kozalar 2009 yılında faaliyete 
geçen Birlik Koza Çekim Tesisinde iĢlenerek, yıllık 12 ton ipek ipliği elde 
edilmektedir. Birlikçe, üretilen ipek iplikleri ile birlikte yıllık ortalama 4-5 ton 
civarında kuru koza satıĢı yapılmaktadır.  

Sonuç 

 Ġpekböceği üretim süresinin kısa olması nedeniyle üreticilerin emeklerinin 
karĢılığını kısa sürede almaları, üreticinin emeği dıĢında fazla masraf gerektirmemesi, 
Ülkemizde sanayinin ve tarımsal ilaçlamanın olmadığı bölgelerin hala mevcut olması, 
diğer tarımsal ürünlerle karĢılaĢtırılınca kısa sürede iyi bir gelir getirmesi gibi nedenler 
üretimin daha uzun yıllar ülkemizde devam ettirilebileceği konusundaki avantajlı 
yönleridir. Bilecik‟te ipek böcekçiliğinde Türkiye için önemli bir yere sahiptir ve bu 
alanda söz sahibi olabilecek bir potansiyele sahiptir. Ġpek böcekçiliği yetiĢtiriciliği 
açısından da çok zorlu olmadığı için üretimi herkes tarafından kolaylıkla 
yapılabilmektedir. Bu açıdan geçmiĢten günümüze Ġpekböcekçiliğinde önemli bir yeri 
olan Bilecik'te ipekböceği kozasından üretilen ipeğin iĢlenerek, ipekli ürünler 
üretebilecek potansiyeli ortaya çıkarmak, ipek kozası ve ipekli ürünler üretimini 
artırmak amacıyla kozabirlik, ilçe kaymakamlıkları ve halk eğitim müdürlükleri 
iĢbirliği ile iĢsiz, fakir ya da engelli kadınlara iĢ olanağı sağlayacak ipekli el sanatları 
kursları düzenlenmesi ve ipek kozası üreten köylerde ipekli dokumanın 
yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. 
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KURULUġ DÖNEMĠNĠN BĠLECĠK YÖRESĠ MANEVĠ 
MĠMARLARI (ġEYH EDEBALĠ, DURSUN FAKĠH VE KUMRAL ABDAL) 

THE SPIRITUAL ARCHITECTS OF THE FOUNDING ERA OF THE 
OTTOMAN EMPIRE IN THE BILECIK REGION (ġEYH EDEBALĠ, 

DURSUN FAKĠH VE KUMRAL ABDAL) 

      Mustafa BAġ 

ÖZET 

 Osmanlı Ġmparatorluğunu kuran iradenin oluĢmasında sufi derviĢlerle din 
adamlarının büyük rolü olmuĢtur. Özellikle sufi derviĢler kurdukları tekke ve 
zaviyelerle gerek Selçukluların gerekse Osmanlıların manevi temellerini 
oluĢturmuĢlardır. Bir taraftan Moğol akınları önünde kaçan kitleleri moral olarak 
eğiten bu insanlar, diğer taraftan tekke ve zaviyeleri ile sınır boylarında uç karakolları 
görevi görmüĢlerdir. YerleĢtikleri toprakları iĢleyen, sanat erbabı yetiĢtiren kurumları 
ile yeni topraklarda hayatın her alanına hakim olmuĢlardır. Kurucu iradenin savaĢan 
gücü olan Gaziyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum ve Ahiyan-ı Rum olarak 
adlandırılan alperen grupların yetiĢmesinde önemli rol üstlenmiĢlerdir. Kurdukları 
dergah ve zaviyelerle hem ĠslamlaĢma sürecini hızlandırmıĢ hem de bütün 
olumsuzluklara rağmen hayatın devamı için toplumu yönlendirmiĢlerdir. Bilecik 
yöresinde Osmanlının kuruluĢ döneminde yörenin manevi mimarı olarak ġeyh 
Edebali, Dursun Fakih ve Kumral Abdal öne çıkan isimler olarak rol üstlenmiĢlerdir. 
Osman Gazi'nin kayınpederi olan ġeyh Edebali ve Kumral Abdal toplumun manevi 
eğitimi ile meĢgul olurken, bacanağı olan Dursun Fakih ilmi özelliği ve fetvaları ile  
öne çıkmıĢtır. KuruluĢ döneminde önemli rol üstlenen ve bu toprakların vatan 
olmasında yadsınamayacak katkıları bulunan bu üç isim, yaptıklarıyla adalet ve eĢitlik 
temelinde bir devletin kurulmasını sağlamıĢlardır. (cümle biraz düĢük olmuĢ, 2 kere 
önemli ve 2 kere katkı kullanmıĢsın o yüzden örnek cümle yazdım sen istediğin gibi 
düzelt) 

Anahtar Sözcükler: Osman Gazi, DerviĢler, Zaviyeler, Edebali, Kumral 
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Abdal, Selçuklular, Moğollar  

ABSTRACT 

 Sufi dervishes and reverends had a big impact on the „founding volition‟ of 
the Ottoman Empire. Especially Sufi dervishes have formed the spritiual basis of 
both the Seljuks and the Ottomans through the dervish monasteries and zawiyahs 
they opened. While providing psychological support to the people who‟ve escaped 
from Mongolian invaders they also acted as patrols at borders via the monasteries 
and zawiyahs. These establishments which encouraged tillage and raised craftsmen 
had become dominant in every aspect of life in the new lands. They played a big 
part in the bringing up of warrior (alperen) groups such as Gaziyan-ı Rum, Abdalan-
ı Rum, Bacıyan-ı Rum and Ahiyan-ı Rum  who were the belligerent power of the 
„founding volition‟. The dervish monasteries and zawiyahs they opened sped up the 
Islamification process as well as guiding the community through the challenges of 
the hard times. Sheikh Edebali, Dursun Fakih and Kumral Abdal stood out as the 
spiritual architects of the Bilecik region in the founding continuum of the Ottoman 
Empire. Kumral Abdal and Sheikh Edebali, who was the father-in-law of Osman 
Gazi, dealt with the spiritual training of the community while Dursun Fakih, who 
was the brother-in-law of Osman Gazi, became prominent with his scholarly 
specialities and fatwas. These three names who played a significant role in the 
founding continuum helped to make a country out of these lands on the basis of 
justice and equality. 

Keywords : Osman Gazi, Dervishes, Zawiyahs,  Edebali, Kumral Abdal, 
Seljuqs, Mongols     

 

GĠRĠġ 

Ġnsanlığın var oluĢundan beri var olan din, sosyal ve ferdi hayatın 
tanziminde rol oynadığı gibi medeniyetlerin kuruluĢlarında da önemli rol oynamıĢtır. 
Yeryüzünde var olan bütün medeniyetlerin temelinde o medeniyeti oluĢturan 
milletlerin dini algıları yatmaktadır. Osmanlı medeniyetini kuran iradenin 
oluĢmasında da din adamları, özellikle de kuruluĢ dönemi öncesindeki karıĢık 
dönemde toplumun mayası ve harcı mesabesindeki sufi derviĢlerin büyük rolü 
olmuĢtur. 1071 yılında Sultan Alparslan‟ın Bizans ordusunu yendiği Malazgirt 
Meydan Muharebesi sonrasında Anadolu kapıları Türklere açılmıĢ, ardından 
sürdürülen fetih faaliyetleri ile kısa süre içerisinde Ġzmit önlerine kadar olan 
topraklarda hakimiyet sağlanarak iskan çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Bu iskan faaliyetleri 
ile Anadolu‟ya dalga dalga gelen Türkmen grupları sınır boylarına yerleĢtirilerek 
buraların kontrol altına alınmaları sağlanmıĢtır.  

Orta Asya‟dan baĢlayarak Moğol akınlarının önünde sürüklenen Türkmen 
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boylarının geliĢi bir taraftan iskan ve ĠslamlaĢmayı sağlarken, diğer taraftan Moğol 
askerlerinin saldırı ve baskınları toplumsal çöküntü ve bunalımı tetiklemiĢtir. 
Moğolların zuhuru, doğudan batıya doğru büyük bir göç dalgasının etkeni olarak 
Anadolu‟da her gruptan büyük sayıda Türk-Ġslam yoğunluğunun artmasını 
sağlamıĢtır. Onların önünden kaçan göçebe boyların dıĢında meskun hayat yaĢayan 
birtakım köylüler ile zengin tüccarlar, fikir ve sanat adamları ve derviĢler de 
Anadolu‟da yerleĢmiĢlerdir.1 Bu dönemde Anadolu topraklarının TürkleĢmesinde 
önemli pay sahibi olan bu insanlar arasında her zaman tarikatlar ve derviĢler özel bir 
yere sahip olmuĢlardır. Anadolu„daki ĠslamlaĢmayı hızlandıran tekkeler, hayatın her 
alanını kapsayan zaviyeler Ģeklinde örgütlenmiĢ, buralarda vefat eden pek çok 
Türkmen ġeyhinin türbesi ziyaretgâh haline gelmiĢtir. Bu derviĢler ve onların 
kurdukları tekke ve zaviyeler gerek Selçukluların, gerekse Osmanlıların manevi 
temellerini oluĢturmuĢlardır.2 

Alp ve Eren isminin birleĢiminden oluĢan ve sınır boylarında fütuhatlarda 
bulunan ve yerleĢtirdikleri bölgeleri dönüĢtüren gazileri AĢıkpaĢazade Garipname 
isimli eserinde Alperen olarak isimlendirmektedir. Alplik için yürekli, kuvvetli, 
gayretli olması baĢta olmak üzere savaĢçıda bulunması gereken at, zırh, ok-yay, kılıç, 
süngü gibi aletlerle birlikte düĢmanı dağıttığı destek kuvveti olan bir yârinin olması 
gibi dokuz Ģart saymaktadır. Nefsine hakim olması gereken kiĢiler olan Eren içinde 
veli ruhlu, riyazet ehli, her konuda yeterli, gönlü Allah aĢkıyla dolu, mütevekkil, 
Ģeriatı bilen ve yaĢayan, ehli ilim, himmet sahibi ve daima bir yoldaĢı olan kiĢi olarak 
dokuz Ģart saymaktadır. Bu on sekiz Ģartı taĢıyanı da Alperen olarak 
isimlendirmektedir.3Tevarih-i Ali Osman isimli eserinde de alperenleri Gaziyan-ı 
Rum, Abdalan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum ve Ahiyan-ı Rum olarak dört sınıfa 
ayırmaktadır.4Fuat Köprülü bu isimlendirmelerle ilgili olarak Osmanlı Devletinin 
KuruluĢu isimli çalıĢmasında değerlendirmeler yaparak, isimlendirmelerin tarihi 
kökenleri ile ilgili yorumlarda bulunmaktadır.5 

Anadolu Gazileri diyebileceğimiz Gaziyan-ı Rum‟dan uç bölgelerde ve ileri 
saflarda savaĢan mücahitler anlaĢılmaktadır.Abdalan-ı Rum ise Abdal ve Baba 
isimleri taĢıyan, Türkmen boyları arasında telkinlerde bulunan, genellikle de Osmanlı 
PadiĢahları ile hemen her savaĢa katılan deliĢmen tabiatlı ve garip tavırlı kiĢiler olarak 
bilinmektedir. Bacıyan-ı Rum olarak bilinen kadın teĢkilatı hakkında eski kaynaklarda 
çok bilgi bulunmamakla birlikte Ahi Evran Velinin eĢi Fatma Hanım tarafından 
kurulan ve Ahiliğin kadın kolları olarak faaliyet gösteren bir grup olduğu 
bilinmektedir.6 Fatma Hanımın Kayseri Moğollar tarafından muhasara edildiğinde 

                                                           
1 Bkz. Fuat Köprülü, Osmanlı Devletinin KuruluĢu, Ankara, 1991, TTK Yay.  64  
2 Bkz. Osman Turan , Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Ġstanbul 1979, 519 
3 Bkz. AĢıkpaĢazade, Garipname(Haz. Kemal Yavuz), Ġstanbul 2000, 430-436  
4AĢıkpaĢazade, Osmanoğullarının Tarihi (Haz.Kemal Yavuz, M.A.Yekta Saraç), Ġstanbul, 2003, 571 
5 Bkz.Köprülü, 85-102  
6 Bkz. Ömer Lütfi Barkan, Kolonizatör Türk DerviĢleri, Ġstanbul Trsz. Hamle Yay. 11 ; Muhammed 
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yanındaki genç kızlarla birlikte savunma hatlarında yer aldığı, sonrasında da çok 
sayıda genç kızla birlikte de Moğollara esir düĢtüğü 14 yıl kadar esaret hayatı yaĢadığı 
kaynaklarda yer almaktadır.7 

Anadolu‟nun TürkleĢmesi ve ĠslamlaĢmasında en büyük katkıları bulunan 
zümrelerden bir diğeri, aynı zamanda esnaf ve ticaret hayatını da kontrolleri altında 
bulunduran Ahiyan-ı Rum olarak anılan Ahi birlikleridir. Kamus‟ulAlam‟da Ahiler; 
“”Selçuklu Devletinin son zamanlarında ortaya çıkmıĢ bir gruptur.  Esasları tasavvuf 
yolundan olup aralarında bir baĢkan bulunmaktadır. Ġnsani kardeĢlik ilkelerine uygun 
hareket ederek birbirlerine, genelde de kendi gruplarından olan kimselerle 
dayanıĢmayı birinci görev sayarlar...” Ģeklinde tarif edilmektedir.8Bu teĢkilat debbağ 
esnafının piri olarak kabul edilen, asıl adı ġeyh Nasîrüddin Mahmûd Ahî Evran b. 
Abbas olan Ahî Evran (Evren) tarafından kurulmuĢtur. “Gök, kâinat” ve “Yılan, 
ejderha” anlamlarına gelen Evran ismi ile ilgili olarak efsanevi anlatımlar 
bulunmaktadır. Asya içlerinden Anadolu'ya gelen mutasavvıflardan biri olan Ahî 
Evran‟ın, Denizli, Konya ve Kayseri'de da ikamet ettikten sonra birçok Ģehir ve ka-
sabayı gezerek bir esnaf teĢkilatı olan Ahîliğin kuruluĢunu ve yayılıĢını sağlayan kimse 
olduğu bilinmektedir. Son olarak KırĢehir'e yerleĢerek, ölümüne kadar burada 
kalmıĢtır. Halen Türbesi burada bulunmaktadır.9 

Ömer Lütfi Barkan “Ġstila Devirlerinin Kolonizatör Türk DerviĢleri Ve 
Zaviyeler” isimli çalıĢmasında Ahilerin esnaf teĢkilatı oldukları gibi, aynı zamanda 
sınır boylarında kurdukları zaviyelerle toprağı iĢleyen, orduya asker sağlayan, Ģehirleri 
ve kaleleri muhafaza eden birlikler olarak zikretmektedir. Ahiler, yalnız bazı büyük 
Ģehirlerde ve zenginler muhitinde değil, uç beyliklerindeki köylerde de Ģubeleri 
bulunan birlikler olarak yürüttükleri faaliyetlerinin Osmanlı imparatorluğunun 
kurulmasında büyük rol oynadığı bilinmektedir. Kaynaklar, Osman Gazi‟nin kayın 
pederi ġeyh Edebali ile silâh arkadaĢlarından birçoğunun, Orhan Gazi‟nin kardeĢi 
Alâeddin‟in de Ahi olduklarını, ilk piyade askerî üniformasının Ahi üniforması ve 
Yeniçeriler için Ahi baĢlığının kabul edildiğini bildirmektedirler. Ahi olmak için bir 
meslek ya da sanat sahibi olma zorunluluğu bulunmamakta, zaviyelere iĢçi ve 
çıraklardan baĢka, öğretmenler, müderrisler, kadılar, hatipler, vaizler, emirler, yani 
bölgenin saygılı ve ulu kiĢileri devam etmekteydiler.10 

Ahi örgütünün Anadolu‟da yerleĢtirilip yaygınlaĢtırılmasıyla, göçebelikten 
yerleĢik hayata geçiĢ, ĢehirleĢme hızlanmıĢ,13. yüzyılın ikinci yarısı baĢlarına dek 
büyük çoğunlukla, Türk olmayan yerli halkın elinde ve tekelinde bulunan sanat ve 

                                                                                                                                                
Kemaloğlu, “XI-XII. Yüzyıl Türkiye Selçuklu Devletinde Sosyal Zümreler” GümüĢhane Üni. Sosyal 
Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı 4, Haziran 2011, 147-152 
7 Bkz. Mikail Bayram, Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları TeĢkilatı), Ġstanbul 2008, 48 
8 ġemsettin Sami, Kamus‟ülA‟lam, Ġstanbul 1306, II/806  
9Bkz. Ġlhan ġahin, Ahi Evren, TDVĠA, Ġstanbul 1988, I/529-530 
10 Bkz. Barkan, 12 
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ticaret hayatına Türkler de sahip olmaya, katılmaya ona canlılık vermeye 
baĢlamıĢlardır.Türk esnaf ve sanatkarları, aralarında sağladıkları karĢılıklı dayanıĢma 
ve güven sayesinde, bölgede imtiyazlı bir duruma geçerek, yavaĢ yavaĢ Ģehir 
ekonomisinde söz sahibi olmaya baĢlamıĢlardır.11Ġbn Batuta,  seyahatnamesinde 
Ahiler hakkında bilgi verirken; “onların Anadolu‟ya yerleĢmiĢ bulunan Türkmenlerin 
yaĢadıkları her yerde, Ģehir, kasaba ve köylerde bulunduklarını, gelen yabancıları 
karĢılama, onlarla ilgilenme, yiyeceklerini, içeceklerini, yatacak yerlerini sağlama, 
ihtiyaçlarını giderme, onları uğursuz ve saldırganların ellerinden kurtarma, toplum 
düzenini bozanları yola getirme görevleri üstlendiklerini belirtmektedir.”12 

Ahiler yapılan fetihlerin baĢarıya ulaĢması için Osmanlı ordularına yalnız 
teĢkilatlı ve imanlı savaĢçı temini ile değil, dini ve sosyal alanlardaki çalıĢmalarıyla da 
halk kütleleri arasında bir maya görevi görerek, kurulmakta olan devletin sosyal 
bünyesinde ve siyasî oluĢumunda yenilikler yapmaya uygun kaynaĢmayı 
sağlamıĢlardır. Bu aktiviteleri ile gerek Anadolu‟da gerekse Rumeli‟nde toplumun 
dönüĢmesi ve ĠslamlaĢmasında etkin rol oynamıĢlardır.  

Özellikle sınır boylarında ve dağ baĢlarında boĢ ve çorak arazileri iĢlemek 
için yerleĢen ve köyler tesis eden muhacirlerin en büyük destekçileri de bu derviĢler 
olmuĢlardır. Bir taraftan Hıristiyan nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kurdukları 
tekke ve zaviyelerle Ġslam‟ın hoĢgörüsünü çevresindekilere yaĢayarak sergileyen bu 
derviĢler, diğer taraftan pek çoğu boĢ toprak bulmak ve kendilerine yer ve yurt 
edinmek için gelip yeni açılan Rum memleketlerine yerleĢen muhacirler tarafından 
oluĢturulan köylere kurdukları zaviyelerle, bir çeĢit güvenliği sağlayan Jandarma 
karakolları gibi bir iĢlev görmüĢlerdir.13 Bu zaviyeler aynı zamanda lüzumlu ve tenha 
yerlerde mamur bir konaklama hizmeti vermiĢler, büyük olanları da imaret ve 
kervansaray gibi kullanılmıĢlardır. Zaviye Ģeyhleri de gerek zaviyenin, gerekse civarın 
emniyetinden de sorumlu kimseler olmuĢtur.14 

Osman Turan bu istila döneminde gerçek mutasavvıfların varlığına rağmen 
bazı yörelerde tasavvufun, teslimiyetçi bir anlayıĢa bürünerek meskenet haline 
girdiğini ve hayatı felce uğrattığına dikkat çekmektedir. Anadolu‟nun uç bölgelerine 
gelip yerleĢen Türkmen boylarının Bizans‟a karĢı fetihlere giriĢmesi ve baĢarılar elde 
etmesi üzerine de, ferdi mücadele anlayıĢına bürünmüĢ olan tasavvufun da Ġslam 
Cihadına dönüĢtüğünü, ümitsizliğin yerini de hayatiyet ve milli mücadelenin aldığını 
belirtmektedir. Bunun en güzel örneği olarak da Osmanlı Devletinin kuruluĢunu 
vermekte, Osmanlı Devletinin kuruluĢu ve yükseliĢinde tarikatlar, Ģeyhler, veliler, 

                                                           
11 Bkz. Abdullah Kaya, “Anadolu‟nun Türk ve Ġslâm Yurdu Haline Gelmesinde Ahîlerin Rolü ve 
Önemi”, Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, cilt 7, sayı 29, 553-554   
12 Ebu Abdullah Muhammed Ġbn Battuta et-Tanci, Ġbni Battuta Seyehatnamesi (çev.A. Sait Aykut), 
Ġstanbul 2000, YKY  
13 Bkz. Barkan, 41 
14 Barkan, 49 
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babalar ve derviĢlerin birinci derecede rol aldığını, Osman Gazi ve haleflerinin 
çevresinin din adamları ve Türkmen babaları ve velilerle dolduğunu tarihi 
kaynakların naklettiğini zikretmektedir.15 

Moğol Ġstilası döneminde manevi buhran içerisinde olan Anadolu‟da Ahi 
Evren dıĢında Mevlana Celalettin-i Rumi, Taptuk Emre, Hacı BektaĢ-ı Veli, Yunus 
Emre gibi burada isimlerini saymakla yetineceğimiz manevi önderler toplumun 
kaynaĢmasında maya görevi görmüĢlerdir. Yunus Emre, yaĢadığı dönemde yukarıda 
ismi zikredilen diğer Anadolu Erenleri, gibi ilim ve irfan kutuplarıyla birlikte Allah 
sevgisini, aĢk ve güzel ahlakla ilgili düĢüncelerini, her türlü batıl inanca karĢı, Ġslam 
tasavvufunu iĢlediği Ģiirlerinde dillendirerek Türk-Ġslam birliğinin oluĢmasında 
önemli vazifeler yapmıĢtır.Halk üzerinde bıraktığı bu olumlu ve etkili Ģöhreti 
sebebiyle herkes tarafından sahiplenilmiĢ, bu sebeple Anadolu‟da birçok yerde 
mezarı olduğuna inanılmıĢtır. 

Bu kiĢiler oluĢturdukları dergah ve zaviyelerle hem ĠslamlaĢma sürecini 
hızlandırmıĢ, hem de bütün olumsuzluklara rağmen süre gelen hayatın devamı için 
toplumu yönlendirmiĢlerdir.Batıya doğru akın ve fetih aktivitelerinde birer mümessil 
ve öncü gibi davranmıĢlardır. Bu gün birçok köy ve yerleĢim merkezlerine isimleri 
verilen, elinin emeği ve alnının teri ile dağ baĢlarında yer açıp yerleĢen, bağ ve bahçe 
yetiĢtiren derviĢler batıya doğru Türk akını ile beraber ilerlerken benzerlerini doğuran 
zaviyelerdeki siyasî nüfuzlarını destekledikleri sultanların hizmetinde 
kullanmıĢlardır.16 Zaviyelerinde bu sultanları kabul etmiĢ, dünyevi arzulardan 
müstağni olarak onlara nasihatler vermiĢlerdir. Orhan Gazi döneminde yaĢayan ve 
kendisine zaviye için arazi tahsis edilmiĢ Geyikli Baba bunlara güzel bir örnektir. 
Osmanlı Tarihlerinde bu görüĢme Ģöyle yer aĢmaktadır;   “Çünki Orhan Bursaya 
geldi, Bursa‟da bir imaret yapıp derviĢleri teftiĢ etmeye baĢladı. Ġynegöl yöresinde 
KeĢiĢdağı arasında bir nice derviĢler gelip karar tutmuĢlar idi. Amma içlerinde bir 
derviĢ varidi. Varur dağda geyicüklerle yürür idi. Turgut Alp ol vakit ana muhabbet 
etmiĢ idi, Dâyima munile musahebet eder idi. Turgut Alp ol vakit gayet pîr olmuĢ idi. 
Orhan‟ın derviĢleri teftiĢ ettigün iĢidib âdam gönderip eyitti: “Benim köylerim 
dairesinde bir nice derviĢler gelüb tavattun itmiĢlerdir. Ġçlerinde bir derviĢ vardır, 
geyicikler ile musahabet eder.Hiç geyicükler andan kaçmazlar. Hayli mübarek 
kiĢidür.” Orhan eyitti: “Kimün müridlerindendir, sorun” deyip gelip kendiden 
istifsar ettiler.  DerviĢ eyitti: “Baba Ilyas müridiyin ve Seyyid Ebûl Vefa tarikindeyin” 
dedi. Gelip Orhan‟a dediler.“Varın derviĢi getirin” dedi. DerviĢi da'vet ettiler 
gelmedi ve dahi eyitti ki; “Zinhar ol Han bunda gelib beni günaha koymasın.” Bu 
haberi Orhan‟a dediler. Adam gönderip eyitti: “Bizim hazret ile buluĢmak elbette 
maksudumuzdur, niçin gelmez,ya bizi varmağa komaz.? DerviĢ cevap verdi 
ki:“DerviĢler gözcü olur duâ vaktin gözetip varurlar. ĠnĢa-Allah vaktinde hazretine 
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varıp dua edevüz” deyüp, bunun üzerine bir kaç gün geçip. bir gün ol derviĢ bir 
Kavak ağacın omuzuna götürüp getirip Bursa hisarında havlu kapısının iç yanında bu 
kavağı dikmeğe baĢladı. Orhan‟a haber verdilerki ol derviĢ gelip bir kavak ağacı 
getirmiĢ dikeyorur. Orhan gelip gördü ki, ağacı tamam dikmiĢ. Orhan dahi sormadın 
derviĢ haber verdi ki , “bizim teberrükümüz oldukçadır. Amma derviĢlerin duası 
sana ve senin nesline makbuldür” deyib hemandem duâ etti ve durmayub yine 
dönüp gitti. Ol kavak ağacından Ģimdi dahi eser vardır. Saray kapusunun içyanında, 
gayette yoğun, büyük ağaç olmuĢtur. PadiĢahlar olağaca timar edip kurusunu 
giderirler.  

Sonra Orhan ol derviĢin mekânına varıp eyitti: “Bu Ġynegöl yöresi dede 
senin olsun” DerviĢ eyitdi: Ey Han!Bu mülkü ve malı Huda ehline verir, biz bunların 
ehli değiliz. Mülkü sizin gibi padiĢahlara ve mâl dahi muamele ehline verir.”Orhan 
ibram edip eyitti: “DerviĢ sözümü kabul eyle.”DerviĢ eyitti. “Sözün sınmasın. ġol 
karĢıda duran depecikden beri yerceğiz derviĢlerin havlusu olsun.”Orhan kabul edip 
derviĢin yine hayır duâsın alıp gitdi. Sonra ol derviĢ vefat edicek Orhan üzerine türbe 
yapub yanına bir tekye ve cami dahi yapdı. ġimdiki halde anda beĢ vakitde duâ 
olunup ihya olunmuĢdur. Geyikli Baba zaviyesi derler.17 

Orhan Gazi ile Geyikli Baba arasındaki bağlantı, kuruluĢ döneminde babası 
Osman Gazi ile ġeyh Edebali, Dursun Fakih ve Kumral Abdal arasında var olan 
iliĢkilerle benzerlik göstermektedir. Bilecik yöresinde devletin kuruluĢu döneminde 
manevi katkıda bulunan bu isimler yaptıkları ile tarih sayfalarında ve insanların 
zihinlerinde hak ettikleri yeri almıĢlardır.  

ġeyh Edebali (ö. 1326);  Karaman‟da dünyaya gelen ġeyh Edebâli‟nin asıl 
ismi adı kaynaklarda  zikredilmemektedir. Amasya Tarihi isimli eserde Ġmaduddin 
Mustafa b. Ġbrahim b. Ġnac el-KırĢehri18 olarak zikredilmekte ise de bir kaynak 
verilmemektedir. Bu eserde ve baĢka eserlerle Edebâli, Atabâlî olarak geçerken bazen 
de bu isimlerin kısaltılmıĢı Ģeklinde Ede-Ģeyh olarak geçmektedir. Ebü‟l-Vefâ el-
Bağdâdî‟ye nisbet edilen Vefaiyye tarikatına mensup olduğu zikredilen Edebâli, ilk 
tahsilini Karaman'da yapmıĢ, Hanefi fakihi Necmeddin ez-Zahidi'ninoğrencisi 
olmuĢtur. Daha sonra ġam‟a giderek burada Sadreddin Süleyman b. Ebü‟l-Ġzz ve 
Cemâleddin el-Hasîrî gibi devrinin tanınmıĢ âlimlerinden ilim tahsilinde 
bulunmuĢtur. ġam‟dan ülkesine dönünce tamamen tasavvufa yönelmiĢ, Bilecik‟te bir 
zaviye kurarak halkı bilgilendirmeye ve irĢad etmeye baĢlamıĢtır.19 

Vakıflar kayıtlarına göre Osman Gazi ve Orhan Gazi tarafından hem 
Bilecik, hem de Söğüt nahiyesinde zaviyeye köy, araziler ve gelir getirici mekanlar 
vakfedildiği, mutasarrıflarının kimler olduğu kaydedilmektedir. Daha sonra ki 

                                                           
17 Mevlana Mehmet NeĢri, Cihannuma(Haz. Necdet Öztürk), Ġstanbul 2008, 72-74; KrĢ. 
Osmanoğullarının Tarihi, 104-105 
18Abdizade Hüseyin Hüsamettin, Amasya Tarihi I-IV, Ġstanbul 1322-1329, II/429 
19 Kamil ġahin, “Edebali” TDVĠA  Ġstanbul 1994, X/393-394 
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dönemlerde de Bilecik ve Söğüt havalisinde yine köylerin ve mekanların Edebali 
Zaviyesine daha sonra tahta geçen padiĢahlar tarafından vakfedildiği görülmektedir.20 

AĢıkpaĢazade onun hakkında tarihinde Ģöyle bilgi vermektedir; 
“..Kendilerinin aralarında bir sevgili Ģeyhin bulunduğunu gördü. Onun pek çok 
kerameti görülmüĢtü ve bütün halk ona candan gönülden bağlı idiler. O derviĢti, 
ancak bu, içinde saklıydı. Dünyalığı, malı, davarı pek çok idi. DerviĢlere mahsus 
çerağ ve alem sahibiydi .. Hiçbir zaman konuğu eksik olmaz, gelenden gidenden evi 
boĢ kalmazdı. Osman Gazi de bu yüce insana zaman zaman gelir misafir olurdu. 
Osman Gazi uyuyunca düĢünde bu yüce kiĢinin koynundan bir ayın doğarak 
geldiğini ve kendi koynuna girdiğini gördü. Bu ay Osman Gazi'nin koynuna girdiği 
anda göbeğinden bir ağaç biter, gölgesi bütün alemi kaplar ve gölgesinin altında 
dağlar meydana gelir ve bu dağların dibinden sular çıkar. Bu çıkan sulardan kimileri 
içer, kimileri de bahçeler sular ve çeĢmeler akıtır. Sonra uykudan uyandı, gelip ġeyh' e 
haber verdi. ġeyh, "Oğul Osman Gazi, sana müjdeler olsun, yüce Tanrı sana ve 
nesline padiĢahlık verdi, kutlu olsun. Ayrıca benim kızım Malhun, senin eĢin olacak." 
dedi ve o anda nikahlayıp kızını Osman Gazi'ye verdi. Osman Gazi'nin düĢünü 
yoran ġeyh Edebalı, padiĢahlığı ona ve soyuna müjdeledi…..Edebalı yüz yirmi beĢ 
yaĢına kadar yaĢadı. Biri gençliğinde, biri de ihtiyarlığında iki hanım aldı. Önceki 
hanımından olan kızını Osman'a verdi. Ġhtiyarlığında aldığı hanım Taceddin- i 
Kürdi'nin kızı idi. Hayreddin bacanak oldu. Bu hikayeyi Sultan Murad'ın babası 
Sultan Mehmed zamanında Edebalı oğlu Mahmud PaĢa'dan iĢittim. Mahmud PaĢa 
yüz yaĢından fazla yaĢamıĢ idi.21 

NeĢrî Tarihinde de AĢıkpaĢazade tarihinde verilen bilgilere yakın bilgiler 
verilmektedir. Toplum içerisinde kemalat ve kerameti ile tanınan, halkın güvendiği 
bir kiĢi olan, zengin olmakla birlikte sade bir hayat yaĢayan, yapmıĢ olduğu zaviyesine 
gelen ve misafir olanlara hizmet eden biri olarak anlatılmaktadır.22Oruçbey Tarihinde 
ise NeĢri ve AĢıkpaĢazade‟de dile getirilen rüya olayının Ertuğrul Gazi tarafından 
görüldüğü belirtilerek ġeyh Edebali‟nin Konya‟da Sultan Alaattin‟in de itibar ettiği, 
rüyaları tabir edebilen kemalat sahibi, keramet ehli zengin ve tanınan bir kimse 
olduğu yer almaktadır.23 

Edebali mutasavvıf olması yanında ilk Osmanlı kadısı ve müftüsüdür. 
YaĢadığı dönemdeki bir çok alimlerle görüĢmüĢ, onlardan ders almıĢ ve kendisi de 
çok sayıda talebe yetiĢtirmiĢtir. Vefatından sonra öğrencilerinden damadı Dursun 
Fakih, Osmanlı Devleti'nin ikinci müftüsü ve kadısı olmuĢtur24Bursa da kadılık 

                                                           
20 Bkz. Vedat Turgut, Osmanllı Devletinin KuruluĢ Coğrafyasında Vakıflar ve ġehirleĢme (16. Yy. 
Bilecik ve Çevresi), Bilecik, 2015, 100, 119, 180, 237,  
21Osmanoğullarının Tarihi, 57-59   
22 Bkz. NeĢri, 37 
23 Bkz. Edirneli Oruç Bey, Oruçbey Tarihi (sad. Nihal Atsız, Ġstanbul 1972, 24-25 
24Kamil ġahin, X/394 



62  /  Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi 

 

yapan ġemsettin Ahmet‟in Edebali‟nin oğlu, vezirlik görevinde bulunan Nizamüddin 
Ahmet PaĢa‟nın ise torunu olduğunu belirten Hüseyin Hüsamettin, Osmanlının son 
dönemlerinde Kadı‟ul-Kudat olarak görev yapan Muslihiddin b. Ġsa‟nın ve Sinan 
paĢa olarak tanınan Veziriazamlardan olan Sinanüddin Yusuf PaĢa‟nın da onun 
torunlarından olduğunu kaydetmektedir.25 

ġeyh Edebâli'den günümüze intikal eden en önemli Ģeylerden biri anonim 
olarak da günümüze intikal eden Osman Gazi'ye nasihatidir. Osmanlı tarihçisi 
Cenabi'nin "Cenabî Tarihi" adıyla da bilinen "el-Hâfilü'l-Vâsıt ve Aylemü'z-Zâhirü'l-
Muhît" adlı eserinin bir nüshasında kayıtlı olan bu nasihatten dikkat çekenleri 
Ģunlardır; 

Oğul;“Ġnsanlar vardır, Ģafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma 
ki dünya sandığın kadar büyük değildir. Dünyayı bize büyük gösteren bizim 
küçüklüğümüzdür. Hırsımız, bencilliğimiz…  

Bu yolda nazarımızı sonsuzluğa dikip; büyük yürümek ve büyük ölmek 
gerek. Bu yolda hırs, diken; benlik ve kibir, engeldir oğul. Sakın ha kendine 
takılmayasın ve kendinde boğulmayasın. Teklik sadece Allah‟a mahsustur, tek baĢına 
karara durup hoyrat dünyanın dayanılmaz ağırlığını kaldırmayasın. ĠĢlerini ehil 
kiĢilere danıĢarak tutasın, danıĢırsan yol alırsın, danıĢmasan yolda takılıp kalırsın oğul. 

Güçlüsün, akıllısın, söz sahibisin; ama bunları nerede, nasıl kullanacağını 
bilemezsen, sabah rüzgarında savrulup gidersin…Aklını kullanıp dünyadayken 
cennetin kapılarını aralayasın oğul… Öfken ve benliğin bir olup aklını yener! Daima 
sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın, azminden dönmeyesin. Çıktığın yolu, 
taĢıyacağın yükü iyi bil, her iĢin gereğini vaktinde yap!  

Vazifen çetin, yükün ağırdır oğul. Hizmette önde, ücrette geride olasın. 
Vazifenin en ağırına talip olmaktan kaçınmayasın. Vazifenin ağırlığı Yaratan‟ın 
kullarına ihsanıdır. 

Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördüğünü söyleme, bildiğini bilme, 
sözünü unutma, sözü söz olsun diye söyleme. 

Ananı, atanı say; bereket büyüklerle beraberdir! 

Sevildiğin yere sıkça gidip gelme, muhabbetin kalkar, itibarın kalmaz. 
DüĢmanını çoğaltma, haklı olduğunda kavgadan korkma! Bilesin ki; atın iyisine doru, 
yiğidin iyisine deli derler! 

Ġyiliğe kötülük, Ģer kiĢinin kârı, iyiliğe iyilik her kiĢinin kârı,kötülüğe iyilik de, 
er kiĢinin kârıymıĢ oğul.26 

                                                           
25 Bkz. Amasya Tarihi, II/429  
26https://tr.wikisource.org/wiki/%C5%9Eeyh_Edeb%C3%A2li%27nin_Osman_Gazi%27ye_Nasihat
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Her biri Kur‟an ayetleri ve hadislere dayanan bu öğütler, bu zatların hem 
eğitimde vermeye çalıĢtıkları ahlaki ilkeleri niceliğini, hem de devlet adamının tebası 
ve yakınları ile arasındaki iliĢkilerin nasıl olması gerektiğini ortay koyması açısından 
güncelliğini ve tazeliğini hala korumaktadır. 

Dursun Fakih (ö. 726/1326'dan sonra); Kaynaklarda hakkında çok fazla 
malumat bulunmayan Dursun Fakih, Karamanlı olup ġeyh Edebali'nin (o. 
726/1326) damadı ve Osman Gazi'nin bacanağıdır. ġeyh Edebali'den tefsir, hadis ve 
fıkıh okumuĢ,  ona mürit olarak yanında manevi eğitimini tamamlamıĢtır.27 Ġlk 
Osmanlı kroniklerinde Dursun Fakih‟in nereli olduğuna dair kayıt bulunmamakla 
birlikte XVI. yüzyılın ortalarında yazılmıĢ olan TaĢköprizade‟nin ġakâyıku‟n- 
Nu‟mâniyye fi Ulemâi‟d-Devleti‟l-Osmâniyye isimli eserinde “Bilâd-ı Karamandan” 
olduğu belirtilmiĢtir. Yine XVI. yüzyılda ulema biyografileri kaleme almıĢ olan 
Mahmud b. Süleyman el-Kefevî ile Takiyyüddin b. Abdülkadir et- Temimî de 
TaĢköprüzade‟den alarak aynı bilgiyi nakletmiĢlerdir. Hoca Sadeddin Efendi ile XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında yaĢamıĢ olan ġemseddin Sâmî ve Mehmed Süreyyâ gibi 
müelliflerde Karaman‟lı olduğu bilgisini tekrarlamıĢlardır.28 

Dursun Fakih, Osman Gazi ile birlikte savaĢlara katılmıĢ, gazilere imamlık 
yaparak manevi destek olmuĢtur. Karacahisar'ın (bugunEskiĢehir'in merkez ilçesi 
merkez bucağına bağlı bir köy olan KaracaĢehir‟in fethinden sonra Osman Gazi 
tarafından Ģehrin kadılığına ve kiliseden çevrilen caminin imamlığına getirilmiĢtir. 
Burada onun adına ilk cuma hutbesini okumuĢtur.29 Bu olay AĢıkpaĢazade Tarihinde 
Ģöyle anlatılmaktadır; “ Karacahisarı aldığı vakit, Ģehrin evleri boĢ kaldı. Germiyan 
ülkesinden ve baĢka yerlerden pek çok adam gelip Osman Gazi'den ev istediler. 
Osman Gazi de boĢ evlerden verdi ve kısa zamanda Ģehrin evleri sahibini bulup 
Ģehir güzelleĢti. Sonra kiliseler mescit ve cami yapıldı. Ayrıca pazar kurdurdu. 
Nihayet Ģehrin halkı birleĢerek, "Cuma namazı kılalım ve bir de hakim isteyelim." 
dediler. Orada Tursun Fakıh adında halkın saydığı imamlık eden, değerli bildiği bir 
zat vardı. Bunlar durumu ona bildirdiler. O da gelip Osman Gazi'nin kayınpederi 
olan Edebalı'ya anlatırken Osman Gazi çıkageldi. Sordu ve maksatlarının ne 
olduğunu öğrendi. Osman Gazi, "Size ne lazımsa onu öyle yapın." dedi. Tursun 
Fakıh bunun üzerine, "Han'ım! Bu iĢ için Sultan'dan icazet ve izin gerektir." deyince, 
Osman Gazi, "Bu Ģehri ben bizzat kendi kılıcımla aldım, sultanın bunda bir faydası 
olmadı,ondan niçin izin alayım? Ona sultanlık veren Allah bana da gazayla hanlık 
verdi. Eğer kastedilen Ģu sancak ise ben, sancak götürüp kafirlerle uğraĢmadım. 
Sonra o, 'ben Selçuk soyundanım' derse, ben de Gök Alp oğluyum derim.Yok eğer 

                                                                                                                                                
%C4%B1 
27 Bkz. Hasan Aksoy, “Dursun Fakih” TVDĠA, Ġstanbul 1994, 7 
28 Bkz. Mehmet Gel, “KuruluĢ Devri Osmanlı “Fakı” Zümresinin Tipik Bir Öncüsü Tursun Fakı” 
OTAM 26/Güz 2009, 96-97   
29Bkz. Ġsmet Çetin, Osmanlı‟nın KuruluĢ Dönemi Aydını ve DüĢünce Dünyası: Tursun Fakih, 
http://www.bilgelerzirvesi.org/bildiri/pdf/profdr-ismet-cetin.pdf 



64  /  Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi 

 

ben bu ülkeye onlardan önce geldim derse,benim dedem Süleyman ġah da ondan 
önce gelmiĢtir." dedi.Halk Osman Gazi' den bu haberi iĢitince kabul ettiler. O anda 
hakimliği ve hitabeti aziz ve değerli bir zat olan Tursun Fakıh' a verdi.” 30 

Osman Gazi‟nin Bilecik'i kayınpederinin idaresine bırakması üzerine ġeyh 
Edebali‟nin yanında kalan Dursun Fakih, onun vefatı üzerine makamına geçerek 
fetva iĢlerini de yürütmüĢtür. ġeyh Edebali‟den sonra Osmanlı Devleti'nin ikinci 
müftüsü ve kadısı olmuĢtur.31Ölüm tarihi hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte 
bazı kaynaklarda Ģeyhinin yerine geçtikten bir müddet sonra vefat ettiğini 
kaydedilmektedir. Yunus Emre, AĢıkpaĢa ve GülĢehri ile çağdaĢ olan Dursun Fakih 
ayrıca Osmanlı devrinin ilk Ģairlerindendir.32 

Dursun Fakih, yukarıda da vurgulandığı gibi kuruluĢ döneminin en hareketli 
zamanlarında yaĢamıĢ, ilmi özellikleri ile ön plana çıkmıĢ, yaĢadığı dönem dikkate 
alındığında askeri faaliyetlerde de bulunmuĢtur. Ona isnat edilen eserlerden Arap ve 
Fars edebiyatına vakıf olduğu anlaĢılmaktadır. Dursun Fakih‟e ait olduğu bilinen üç 
eser bulunmaktadır. Bunlar; Gazavât-ı Kıssa-ı Mukaffa', Hazret-i Ali Kerremallahu 
Veche Cengi, Gazavât-ı Bahr-ı 'Umman ve Muhammed Hanefi Cengi'dir.33 

Dursun Fakih‟in dinî-kahramanlık konulu bu eserleri incelendiğinde kuruluĢ 
döneminde halkın ruhunda din ve kahramanlık yolunda etkiler yaratmak, insanın 
kendine ve baĢkalarına karĢı olan yükümlülüklerini yerine getirmek, güzel huylar 
edindirmek, maddî güç ile manevî gücün birleĢmesini sağlamak, tarih bilgisi ve Ģuuru 
kazandırmak amaçlarını hedeflediği görülmektedir. Bu eserlerle yeni oluĢmakta olan 
topluma dinî-ahlakî bilgi, târih bilgisi ve Ģuuru ile moral verilmektedir. Ahlaki 
öğütleri hikaye tarzında herkesin anlayacağı bir Ģekilde veren bu cenknameler insanın 
kendine ve baĢkalarına karĢı olan yükümlülüklerini yerine getirerek, güzel ahlaklı 
olmayı iĢleyerek birinci derecede topluma Ġslâmî bir ahlâk sistemini öğütlemektedir. 
Cenknamelerde olaylar anlatılırken verilen örnekler ve öğütlerle bu ilkelerle birlikte 
insanî davranıĢ biçimleri de göz önüne serilmektedir.  

KuruluĢ döneminin eserleri olan Cenknâmeler, ideal insanı iĢlerken, 
toplumun örnek insan arayıĢına cevap vermesi yanında toplumun moral kaynağı 
olarak da önemli bir fonksiyonu da yerine getirmekte, yeni evrensel Türk 
medeniyetinde, eski kahramanlık/alplık ürünlerini yeni ideoloji ve yeni din ile 
uyumlu bir çizgiye taĢımaktadır.34 

Kumral Abdal (Ö…?);Osmanlı Devleti'nin kuruluĢuna ait menkıbelerde 

                                                           
30Osmanoğullarının Tarihi, 71-72  
31Kamil ġahin, X/394 
32 Bkz. Aksoy; TDVĠA, X/8  
33 Bkz. Ġsmet Çetin, “Tursun Fakı hayatı ve Eserleri” 
www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/download/.../35  
34Bkz. Ġsmet Çetin, http://www.bilgelerzirvesi.org/bildiri/pdf/profdr-ismet-cetin.pdf 
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adı geçen Anadolu abdallarından biri.ÂĢıkpaĢazâde, Edebâli‟nin Osman Gazi'nin 
meĢhur rüyasını tâbir edip kendisine padiĢah olacağını müjdelediği zaman yanlarında 
bulunan Kumral Abdal‟ın ondan müjdelik istediğini, Osman Gazi‟nin de bu derviĢe 
kılıcını verdiğini nakletmektedir.35AĢıkpaĢazade‟de olay Ģöyle yer almaktadır; 
“Osman Gazi'nin düĢünü yoran ġeyh Edebalı, padiĢahlığı ona ve soyuna müjdeledi. 
Yanında Ģeyhin bir de öğrencisi vardı ve adına DerviĢ Tururoğlu derlerdi. O derviĢ, 
"Ey Osman Gazi! Yüce Allah sana padiĢahlık verdi, bize de Ģükrane gerek." dedi. 
Bunun üzerine Osman Gazi, "Her ne zaman padiĢah olursam sana bir Ģehir 
vereyim." deyince, DerviĢ, "ġehirden vazgeçtik, bize Ģu köyceğiz yeter." Cevabını 
verdi. Osman Gazi bu isteği kabul etti. DerviĢ bunun üzerine, "Bize Ģimdi yazılı bir 
belge ver." dedi. Osman Gazi de, "Ben yazı yazmasını bilir miyim ki benden yazılı 
kağıt istersin." dedi. Sonunda Osman Gazi "ĠĢte babamdan ve dedemden kalmıĢ bir 
kılıcım, bir de maĢrapam var. Bunları sana vereyim, elinde bulunsunlar ve bu 
niĢanları saklasınlar. Eğer Hak teala beni bu hizmete kabul edecek olursa, benim 
soyumdan gelecek kimseler bu alametleri görüp kabul ederler." dedi. ġu zamanda 
bile o kılıç bu derviĢin torunlarındadır. Osman Gazi padiĢahın neslinden gelenler o 
kılıcı görünce derviĢlere cömertlikle bağıĢlarda bulunup kılıcın eski kınını tekrar 
yenilediler.”36 

Ġdrîs-i Bitlisi, Kumral Abdal‟ın Osmanlı Devleti'nin kuruluĢundan önce 
uçlarda yaĢayan bir derviĢ mücahid olduğunu, Ermeni Derbendi'nde rastladığı 
kırklardan birisinin Osman Gazi'nin baĢına devlet kuĢu konacağını kendisine 
söylediğini, bu müjdeyi ona bildirdiğini, onun da, kendisine kılıcını ve maĢrapasını 
verdiğini, padiĢah olunca da Ermeni Derbendi'nde bir zaviye yaptırıp buraya köyler 
ve tarlalar vakfettiğini bildirmektedir.37 

Ġbn Kemal de, Ġdrisi Bitlisi gibi Osman Gazi‟ye saltanatın Öyükdibi 
mevkiinde Kumral Abdal tarafından müjdelendiğini anlatır. Gayb ricalinden birileri 
tarafından iĢaret aldığını, Osman isimli birinin ortaya çıkacağını, onun savaĢ ve gaza 
döneminin geldiğini müjdelediğini haber vermektedir. Devamla Kumral Abdal‟ın 
Öyükdibi‟nde dua etmekte olduğu bir seher vaktinde, karĢısına melek görünümlü 
cihana hakim olmuĢ bütün sultanlara hükmeden bir sultanın rüyasına girdiğini, 
dikkat ettiğinde, bu kiĢinin Osman Bey olduğunu, daha sonra Osman Bey‟in 
huzuruna giderek gördüğü rüyayı ona anlatarak kendisine saltanat müjdesini 
verdiğini, bu müjde üzerine Osman Gazi‟nin cihat ve fetih faaliyetlerini 
yoğunlaĢtırdığını belirtmektedir.38 

Kumral Abdal ile Osman Gazi arasında geçtiği iddia edilen bu görüĢme 

                                                           
35Bkz. Orhan F. Köprülü, “Abdal Kumral” TDVĠA, Ġstanbul 1988, I/63 
36Osmanoğullarının Tarihi, 58-59  
37 Bkz. Köprülü, Abdal Kumral  
38 Bkz. Levent Sünal, Osmanlı'nın ilk vakfiyesi Bozüyük‟te; ama kılıç nerede? BĠLECĠK HABER - 
www.haber11.net 
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Mustafa Necati Sepetçioğlu‟nun dilinden Ģöyle ifade edilmektedir; “ Kumral Dede 
bir kere daha gün doğuĢu sonrasını düĢündü. Bütün iĢaretleri, olduğunca hatırlamağa 
çalıĢtı. Her birini ayrıntılarıyla hayallemesinde hiç büyütmeden bir bir gördü bir daha. 
Aklı iyice yatınca gözlerinden yüzüne doğru çok güvenmiĢ bir tebessüm indi; her 
gün doğumu sonrasında duyduğu doymuĢluk, yeni yeni, iliklerine doldu. O bakıĢ, o 
doluĢ, o doymuĢluk içinde : “ Sakınmasın oğul Osman Bey, sakınmasın ama, Tanrım 
o gücü arttırsın eksiltmesin; güzel Tanrım bizim himmetimizi gücüne basamak 
yapmaktan da geri komasın; korkma; padiĢahlık gücüdür bu dediğim güç, hemi de 
senin damarlarındandır. Oğul Osman Bey kutlu, hemi de mutlu olsun derim; hemi 
de muĢtularım sen padiĢah olacaksın; cihan senin gibisini bir daha görmeyecek. 
Gözlerini yummuĢtu Kumral Dede; yüzünü yummuĢ saklamıĢtı, sakalı ağan bulutlar 
misali kıpır kıpırdı. Yumulu gözleri karanlıkların derinliklerinde; yumulu saklı yüzü 
karanlıklar perdesinin görünmeyeninde, sakalı bu dünyadaydı. Sesi gittikçe derinlere 
iniyor, derinliklerin bilinmezliğinde ağır ağır örgüleniyordu. Osman Bey ne 
yapacağını, nasıl davranacağını bilmiyordu; Kumral Dede‟nin susmamasını istiyordu; 
susarsa dünyanın zevki kalmayacaktı; taĢlar taĢ, ağaçlar ağaç olacaktı yine. Allah‟tan 
ki Kumral Dede‟nin sesi daha bir derine indi : “Cihan seni unutmayacak oğul Osman 
Bey. Unutamaz da. Çünkü sen sadece bir padiĢah olup kalmayacaksın; cihanın bir 
eĢleri henüz yaratılmamıĢ padiĢahları da senin neslinden gelecek. Bu güç sende var 
oğul Osman Bey, bu gücü iyi bil iyi kullan.”39 

Kumral Baba zaviyesine iliĢkin bir Osmanlı belgesinde de Ģu ifadeler yer 
almaktadır;  Arz-ı Bendeleridir ki, Sultanönü Sancağında Ġnönü Nahiyesinde medfun 
Kumral Baba zaviyesinin evladiyet ve meĢrutiyet üzre zaviyedarları bizler saadet-i 
kiramdan olup müteveffa ceddimiz Kumral Baba‟ya merhum Sultan Osman Han 
tabeserahu hazretleri I(A)Ģıklar ve Karaağaç ve ? (Kumral olmalıdır) nam karyeleri 
vakf etmekle cümle tekalifi örfiye ve avarız-ı divaniyyeden muaf ve müsellem idüb 
feth-i Hakaniden bu ana gelince avarız ve nezl-i mütekaidin akçesi talebiyle rencide 
olunmayub ve tasarrufumuzda avarız icabider avarız yoğ iken bu sene avarız 
mütekaidin akçesi namıyla akçeleri alınup taciz eylediğün i‟lam ve rüayayyı vakf-ı ol 
vecihle rencide ve taciz olunmamak üzre emr-i Ģerif ricasına arz-u hal ederler. Defter 
hâne-i Âmire‟den görüldükde zikr olunan Ġn-önü nahiyesine tabi Kumral Baba ve 
Karaağaç karyelerinin halkı zaviye-i mezbure hizmet eyledikleri ecilden bil-cümle 
Avarız-ı divaniyyeden ve tekalifi örfiyyeden muaf ve müsellem  olmak üzre kayd 
olup mevkufattan görüldükte zikr olunan keremin Karaağaç karyesinin bir hanesi 
olup  I(A)Ģıklar karyesi zaviyedarı olmağla muaflar olduğu der kenar 
olunmuĢtur…üzre emri Ģerif verilmek babında ferman devletlü sultanım 
hazretlerinindir.”40 Bu belgeden, zaviyeye Osman Gazi tarafından üç köyün vakıf 
bağıĢlandığı, Kumral Abdal tekke ve zaviyesinin devlet nezdinde önemini koruduğu 
anlaĢılmaktadır.   

                                                           
39 Mustafa Necati Seoetçioğlu, Konak, Ġstanbul, 1978, 139 
40Levent Sünal, BĠLECĠK HABER - www.haber11.net 
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Kumral Abdal zaviyesine zaviyenin bulunduğu ve Osman Gazi tarafından 
vakfedilen Kumral Seydi köyü dıĢında Karaağaç köyünün de vakfedildiği, kayıtlarda 
bu köyün II. Beyazit‟in NiĢan-ı Hümayununu taĢıdığı, bu vakıfların mutasarrıflarının 
kimler olduğu vakıf kayıtlarında yer almaktadır.41 

Özellikle Bilecik ve çevresinde yaĢamıĢ olan ve yeni kurulan devletin 
oluĢmasında, toplumun ahlaki yönden eğitilmesinde ve yerleĢilen toprakların vatan 
olmasında önemli katkıları bulunmuĢ bu üç isim manevi eğitimciliği kuruluĢ 
dönemini anlatan romanlar ile gelecek nesillere aktarılmıĢtır. Mustafa Necati 
Sepetçioğlu'nun Selçuklu Devletinin kuruluĢundan baĢlayarak Ġstanbul‟un fethine 
kadar olan dönemi anlattığı roman serisinin Konak isimli romanı bu üç ismin manevi 
aktiviteleri üzerine kurgulanmıĢtır. 

Anadolu‟nun vatan olmasında emeği geçmiĢ bu tebliğde isimlerini 
verdiğimiz kiĢiler baĢta olmak üzere, isimlerini anmamıĢ olduğumuz bütün manevi 
önderlerimize sonsuz rahmet diliyor, bıraktıkları mirasa sahip çıkabilmeyi bize nasip 
etmesini Cenab-ı Allah‟dan niyaz ediyoruz. Amin 
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GRAFĠK TASARIMI BAĞLAMINDA DĠNĠ YAPILAR, 

BĠLECĠK ĠLĠ BOZÜYÜK ĠLÇESĠ KASIMPAġA CAMĠĠ ÖRNEĞĠ 

RELIGIOUS STRUCTURES IN THE CONTEXT OF GRAPHIC DESIGN, 
CASE OF BILECIK PROVINCE BOZUYUK DISTRICT KASIMPAġA 

MOSQUE 

Ömer Zahid KUBAT 

 

ÖZET 

Genel tanımıyla cami süsleme sanatı; cami, kubbelerini, tavanlarını ve iç 
duvarlarını, sıva, ahĢap, bez, taĢ, deri gibi elemanlar üzerine renkli boyalar, kabartma 
ve bazen de altın varak kullanılarak ince uzun,kıllı kalem olaraktabir edilen fırçalarla 
yapılan süsleme iĢlemleridir. Bilecik ve çevresinde yer alan özellikle 13. yüzyıl‟dan 17. 
yüzyıl ortalarına kadarinĢa edilmiĢ dini yapılarda, cami süsleme sanatının dönemsel 
karakteristik özelliklerini görmek mümkündür. Bu çalıĢmada Bilecik ili Bozüyük 
ilçesinde yer alan klasik dönem Osmanlı mimarisi örneklerinden 1528 tarihli 
KasımpaĢa Cami, cami süsleme sanatı ve desen bağlamında ele alınıp incelenmiĢtir. 
Dönemsel olarak KasımpaĢa Cami, Osmanlı-Türk mimarisinin en baĢarılı 
örneklerinden birisidir. Bu dönemde genel itibariyle camiler, bağımsız birimler 
niteliği taĢıyan binaların bir araya gelmesiyle oluĢan külliye mimarisi ile yapılarak 
çevresine sosyal ve kültürel katkı sağlayan mekanlar olarak tasarlanmıĢlardır. 
Bozüyük KasımpaĢa Cami özelinde, imge, sembol ve desenlerin dini yapılarda yer 
alan örneklerinin modern sanat çerçevesinde incelenmesi amacıyla oluĢturulan bu 
çalıĢmada, KasımpaĢa Cami içerisinde yer alan, pencereler ve kapı, minber, mihrap, 
müezzin mahfili, vaaz kürsüsü ve kubbe bölümlerinde yer alan çini desenler, kalem 
iĢi süslemeler, tahta iĢlemeler, mermer oymalar dekoratif anlamda incelenmiĢtir. 
Ġncelenme sonucunda, grafik tasarım ilke ve elemanları açısından, geometrik ifadeleri 
çözümlenmiĢ, kompozisyonlardaki ritim-devamlılık, denge, uyum, zıtlık, bütünlük ve 
oran-orantı yorumlanmıĢtır. 

                                                           
 Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı 
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Anahtar Sözcükler: KasımpaĢa Camii,Grafik Tasarım, Ġmge, Desen, 
Osmanlı Mimarisi 

ABSTRACT 

In general definition, mosque ornamentation is the collection of 
ornamentation processes carried out on mosques, domes, ceilings and interior walls 
by brushes commonly referred to as fine long haired pens by using colourful paint, 
embossment and sometimes gold foil on elements such as plaster, wood, cloth, 
stone and leather. It is possible to see the periodic characteristics of mosque 
ornamentation art in the religious structures built in Bilecik and its surroundings 
particularly between the 13th century and mid-17th century. In this study, 
Kasimpasa Mosque dated 1528 as one of the examples of the classical period of 
Ottoman architecture located in Bilecik province Bozuyuk district was investigated 
in the context of mosque ornamentation art and pattern. Kasimpasa Mosque is one 
of the most successful periodic examples of the Ottoman-Turkish architecture. The 
mosques in general were built in an Islamic-Ottoman social complex structure 
consisting of a combination of independent unit buildings and designed as places 
providing social and cultural contributions to the surroundings. In this study 
generated in order to investigate the images, symbols and patters in the religious 
structures on BozuyukKasimpasa Mosque, windows and doors, pulpit, altar, 
muezzin gathering-place, tile patterns in the preaching platform and the dome, 
hand-carved ornaments, wood finishings, marble carvings were investigated in a 
decorative manner. As a result of the investigation, it has been decoded by 
geometric expressions; rhythm-continuity, balance, harmony, contrast, integrity and 
proportion of rates in the compositions were interpreted in terms of principles and 
elements of graphical design. 

Keywords: Kasimpasa Mosque, Graphic Design, Image, Pattern, Ottoman 
Architecture 

 

1- Grafik Tasarımda Desen ve Süsleme 

Tasarımın amacı, kendisini gören kiĢiyle/kiĢilerle veya olduğu ortamla çeĢitli 
renkler ve biçimlerle görsel iletiĢim kurmaktır. Bir tasarım, tasarım ilke ve 
elemanlarıyla beraber iletiĢimde bulunulmakistenilen ortama göre bir iliĢki 
kuraraknesneye bir kimlik kazandırmaktadır. 

Desen ve süsleme sanatı içerisindeki kompozisyonu ve temel unsularını 
grafik tasarım ilke ve elemanları ile değerlendirme yapılması gerekmektedir. “Bütün 
görsel sanatlarda geçerli olan tasarım elemanları grafik tasarımda da geçerli olduğu gibi genel 
olarak tasarım elemanlarıçizgi, renk, doku, biçim(form)-Ģekil, ölçü, yön Ģeklinde 
gruplandırılmıĢtır. Tasarım ilkeleri ise; bütünlük-uygunluk, oran-orantı, ritim-görsel devamlılık, 
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denge, vurgu, zıtlık ĢeklindegruplandırılmıĢtır. Grafik tasarım sürecinde sanatçı ya da tasarımcı 
tasarım elemanlarını, tasarım ilkelerinin kurallarına göre kullanarak yüzeydedüzenlemesini 
baĢka bir ifadeylekompozisyonunu kurgular”1.1923 yılında Bauhaus Tasarım Okulu 
tarafından yapılmıĢ olan ilk serginin afiĢ tasarımında grafik tasarım ilke ve 
elemanlarını görmek mümkündür (Grafik 1). 

          

             Grafik 1:www.bauhaus.de                Grafik 2:screwyoubastards.tumblr.com  
(10.11.2015)              (10.11.2015) 

Tasarımları oluĢturma aĢamasında ön yapı ile beraber arka yapınında 
düĢünülmesi gerekmektedir. Konunun ve kompozisyonun seçilme veya oluĢturulma 
süreci arka yapının durumuna göre Ģekillenmektedir. Ġki yapı dikkate alınarak yapılan 
desen ve süslemeler, olduğu ortam ile iliĢki kurarak o mekana bir kimlik 
kazandırmaktadır (Grafik 2). 

2- 16.yy Osmanlı MimarisindeDesen ve Süsleme 

Osmanlı Devleti‟nin yükselmedönemini içine alan 16.yy., aynı zamanda 
Osmanlı Devleti‟nin mimari açıdan da yükseliĢte olduğu klasik dönemi de 
kapsamaktadır.  

Osmanlı Devleti‟nin desenleriyle, süslemeleriyle ve mimari özellikleriyle en 
önemli ve göz önünde olan yapıları camilerdir. Klasik dönemde camilerin mimari 
özellikleri, desenleri ve süslemeleri yapıların öne çıkan özellikleri olmuĢlardır. 

“Klasik dönem camileri her an insanlarla konuĢan, onlara güzelliklerini sunanyapılar 
olarak tasvir edilebilir. Dikkat olunursa bütün motiflerin, yazıların tevziindeperspektif 
kaidelerine uygun, aĢağıda ve göze yakın yerlerdeki dekorasyon ve yazılardaha sık tertiplendiği 
halde uzaklığa göre unsurların araları açılır ve büyüyüpgeniĢler. Bu Ģekilde biz hepsini rahatlıkla 
görebiliriz, okuyabiliriz. Aynı zamandamonümental karaktere riayet edilmek Ģartı ile yapılan 
hiçbir eleman, diğerinin ne renk,ne de Ģekil itibari ile aynı olmaması detaydaki serbestî dolayısıyla 

                                                           
1Arıkan A. Gani, GrafikTasarımdaGörselAlgı, Konya: EğitimAkademiYayınları, Konya 2008, s. 9-10. 



72  /  Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi 

 

insan ruhu üzerindehuzur yaratmaktadır”2. 

Osmanlı mimarisi klasik dönem süsleme sanatı anlayıĢında mimari elemanlar 
vurgulanmıĢ ve süslemeler sadeleĢmiĢtir. Bu dönemin önemli özelliklerini bir arada 
bulunduran en iyi mimar, dönemin en önemli mimarı olan Mimar Sinan olarak 
örnek verilebilmektedir.“Mimar Sinan‘ın yapılarındafazla renkli olmayan, aralarda 
bezemesizbüyük alanların bulunduğu, ―boĢlukkorkusu‖nun söz konusu olmadığı bir süsleme 
anlayıĢı hakimdir. Böylece, süslemenin mimariyi ezmemesi, adeta mimariye saygılı olması 
sağlanmıĢtır”3. 

Klasik dönemin öne çıkan süsleme teknikleri kalem iĢi, revzen ve taĢ iĢçiliği, 
öne çıkan süsleme motifleri ise rumi, palmet ve madalyonlardır. Ayrıca diğer 
teknikler de öne çıkarak geliĢtirilmiĢtir. Bunlar, çini desenler, ahĢap oymalar ve 
mermer iĢlemelerdir. 

3- Bozüyük Tarihi Yapıları 

Tarihi yapılara değinmeden önce Bozüyük iline hakim olan çeĢitli devletleri 
sıralamak gerekmektedir. M.Ö. 2000‟li yıllardan baĢlamak üzere; 

“-Thyni AĢireti, Mısırlılar, Hititliler, Frigler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, 
Romalılar, Bizanslılar 

Türk döneminden; 

-Peçenekler ve Uzlar, Selçuklular, Osmanlılar”4olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti 
devleti dahil günümüze kadar bir çok devlet Bozüyük topraklarına hakim olmuĢtur. 

Adı sıralanan devletler Bozüyük topraklarına hakim oldukları süre içerisinde 
tarihi izler bırakmıĢ olup bu izler yeteri kadar araĢtırılmamıĢtır. Bulunan yapıların 
büyük bir kısmı yurt dıĢına çıkarılmıĢ, bir kısmı da Ankara Medeniyetleri Müzesi, 
EskiĢehir Arkeoloji Müzesi ve Ġstanbul Topkapı Arkeoloji Müzesindedir.  

Cumhuriyet öncesi tarihi yapıtlar günümüzde genel olarak rastlantı eseri 
bulunmuĢtur.Bunlar; üzerinde yazılar bulunan mermer sütun, kadın büstü ve 
heykeller, lahit kapağı, sarnıç, mermer baĢlıklar, kilise kalıntıları, kabartma yazılı 
taĢlar, bir çok eser ile beraber eski ipek yolunun kalıntılarıdır. Kumral Abdal, Savcı 
Bey, KaradonaÇobandede gibi Osmanlı Devleti‟nin kuruluĢunda katkıları olan 

                                                           
2 Ülgen Ali Saim, “XVI. Yu ̈zyıldaTürkMimarisininĠçDekoruNasılVücudBuldu”, 
MilletlerarasıBirinciTürkSanatlarıKongresi, Ankara 19-24 Ekim 1959, KongredeSunulanTebliğler, 
TürkTarihBasımevi, Ankara 1962, s. 395. 
3DemirizYıldız, “MimarSinan‟ınYapılarındaKalemĠĢleri”, VI. 
VakıfHaftasıTürkVakıfMedeniyetiÇerçevesinde ―MimarSinanveDönemi‖ Sempozyumu, 5-8 Aralık 1988, 
VakıflarGenelMüdürlüğüYayınları, Ġstanbul 1989, s. 316. 
4YılmazKurulay, GeçmiĢten Günümüze Bozüyük, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları – 4, Bozüyük 
2004, s. 30-32. 
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Ģahsiyetlerin mezarları da Bozüyük topraklarında bulunmaktadır.Bozüyük‟ün 
giriĢinde bulunan Kasım PaĢa Camisi ise ilçenin en önemli tarihi yapısıdır. 

Cumhuriyet Dönemi tarihi yapıları ise; Atatürk Orman KöĢkü, Çolak 
Ġbrahim Bey KöĢkü, Süleyman Bey Evi olarak söylenebilmektedir. 

Bozüyük‟te KasımpaĢa Camisinden baĢlayarak günümüze kadar bir çok 
cami yapılmıĢtır. Bu camiler 1528‟den 1950‟ye kadar yapılmıĢ olanları Ģu Ģekilde 
sıralayabiliriz; 

- KasımpaĢa Camisi(1528) 

- Tekke Mahalle Camisi (1902) 

- ÇarĢı Mahalle Camisi (Gazozcu Camisi) (1905) 

- Soğukpınar Camisi(1914) 

- Hal Camisi(1950) 

4- Bozüyük KasımpaĢa Camisi 

A- Tarihi 

Bozüyük KasımpaĢa Camisinin yapımına 1525 yılında baĢlanmıĢ olup 1528 
yılında yapımı bitmiĢtir. Yaptıran kiĢi ile ilgili bir çok bilgi mevcuttur. Fakat bu 
bilgilerden caminin Kanuni Sultan Süleyman Han‟ın Veziri olan Cezeri Kasım PaĢa 
tarafından Rodos seferi dönüĢünde yaptırıldığı çıkartılabilmektedir. 

Bozüyük, ordu geçiĢ güzergahında bulunması ve o tarihlerde de yolların 
kesiĢim noktası olması sebebiyle bir konak yeridir. Cami ve külliyesi Kanuni Sultan 
Süleyman Han‟ın o zamanki vezirlerinden Cezeri Kasım PaĢa tarafından 
yaptırılmıĢtır. 

               

           Grafik 5:KasımpaĢa Camisi                    Grafik 6:KasımpaĢa Camisi 
           www.bozuyuknet.com (10.11.2015)     www.bozuyukkutup.gov.tr (10.11.2015) 

   Mimarının kim olduğu bilinmemekle beraber tarihler karĢılaĢtırıldığında 
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Mimar Sinan‟ın hayatta olduğu tarihlerde olmasına karĢın, Mimar Sinan‟ın mimar 
baĢı olması 1538 yılı olduğu bilgisine dayanarak caminin mimarı olmadığı 
söylenebilmektedir. Yılmaz konuyu Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir; “Mimar Sinan‘ın ustası 
olan Mimar Ali Ağa (Acem Ali) yapmıĢ olabilir yada Mimar Sinan, ustasının gözetiminde, 
mimar olarak değil de yardımcısı olarak çalıĢmıĢ olabilir” 5. 

B- Mimarisi 

Cami, mimari ölçüt olarak diğer klasik dönem camileri ile karĢılaĢtırıldığında 
küçük ölçülerde yapılmıĢtır. Caminin yapısı geometrik olarak düĢünüldüğünde kare 
planlıdır.Kare Ģeklindeki ana kısmı dıĢtan dıĢa 17,5x17,5 m. ebadındadır.Ġç mekanını 
örten çapı 13,85 m. olan tek kubbeli bir yapısı vardır.Tek kubbe, klasik dönemin 
özelliklerinden olan merkezi kubbeli plana uymaktadır ve caminin yapılıĢı klasik 
dönemin baĢında olması sebebiyle bir önceki dönemdekiplan çeĢidinin arasında bir 
köprü kurmaktadır. Minaresi 32,5 m. olup tek Ģerefesi bulunmaktadır.Alemi 
bakırdandır ve üstüne 23 ayar altın kaplama yapılmıĢtır.Duvar kalınlıkları 1,65 m. dir 
(Grafik 7). 

 

Grafik 7: Caminin Mimarisi (Yılmaz, 2007:133). 

 

Camiye bitiĢik olan ve son cemaat yerini örten üç kubbe bulunmaktadır ve 
kubbeler sekizgen kasnaklıdır. Kubbeleri taĢıyan dört adet sütun bulunmaktadır. 

Caminin kırmızı ve beyaz kesme taĢtan yapılma dıĢ duvarları ve kemerleri 
nereden geldiği bilinmemekle beraber caminin kuzeyinde bulunan höyüğün zirvesi 
ve yamacındaki taĢ yapısına benzemektedir. Caminin 1940 yılında gördüğü tadilat 
sırasında, “caminin beyaz küfeki taĢından olan duvarlarında çok aĢınmıĢ olan taĢlar sökülmüĢ 

                                                           
5YılmazKurulay, GeçmiĢten Günümüze Bozüyük ve KasımpaĢa Camisi, Sakarya Gazetecilik Matbaacılık, 

Bilecik 2007, s. 62. 
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yenileri ile değiĢtirilmiĢtir. Eski belediye baĢkanlarımızdan olan Nafiz ARIK‘ın Kızıltepe‘de 
bulunan taĢ ocağından getirilen taĢlar cami bahçesinde yontularak kullanılmıĢ, minarenin de cami 
yüksekliğine kadar olan kısmı kırmızı taĢlarla değiĢtirilmiĢtir”6. 

C- Mihrap 

Mermerden yapılmıĢ olup ince iĢçilik ile iĢlenmiĢtir. 5.90x2.50 metredir. 
Üstü palmetlerle süslüdür. Üst üste sıra ile dizilmiĢ palmetlerkomposizyonda 
mihrabın sınırını belirlemektedir. Üç metre sonrasında mukarnaslar 
baĢlamaktadır.Mukarnaslar beĢ köĢelidir ve köĢeler olmadığında geometrik olarak 
yarım daire oluĢturmaktadır. 

 

                       

Grafik 8:Mihrap‟ın genel görünüĢü.                Grafik 9:Mihrap Ayrıntısı 
                                                                             (Altta: Mukarnas – Üstte: Palmet). 

D- Minber 

Minber mermerden olupsüslemeleri sadeiĢlenmiĢtir. En altında üç adet 
boĢluk bulunmaktadır. Minberin alt kısmının yan tarafındaki kapının üstündeki pano, 
korkuluk altındaki üçgen pano ve minberin en üstündeki altıgen külah çini desenler 
ile kaplıdır. Bütün desenler aynı kompozisyon ile bezenmiĢ, korkuluk altındaki 
geometrik Ģekli üçgen olan çini panonun ortasında Selçuklu yıldızı temelli geometrik 
karakterde ince dallarla örülmüĢ motif bulunmaktadırve kenar uzunluğu 33.4 cm. 
dir(Grafik 12). Ağırlıklı olarak lacivert arkasından sarı, yeĢil ve mavi renkler 
mevcuttur. Camideki çoğu çini gibi yapılıĢ tekniği renkli sır altı tekniğidir. Genel 
olarak minberi süsleyen çini karoların kenar uzunluğu 26.8 cm. dir.  

 

                                                           
6Yılmaz, GeçmiĢten Günümüze Bozüyük ve KasımpaĢa Camisi, s. 98. 
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Grafik 10:Minber‟in genel görünüĢü.Grafik 11:Minberdeki üçgen çini pano. 

 

 

Grafik 12:Çini panodaki Selçuklu motifi.    Grafik 13:Üçgen çini panonun bordürleri. 

Çini karosunun her birinin ortasında yeĢil renkte geometrik olarak tam daire, 
karolar yan yana dizildiğinde birim tekrarı oluĢması için alt-üst-sağ-sol uçlarda yarım 
daire ve köĢelerde çeyrek daire olmak üzere münhani türünde süsleme sanatı ile yeĢil 
nar çiçeği bulunmaktadır (Grafik 13).Etrafında ise bütün çiçekler dallar ile 
birleĢtirilerek kompozisyon bütünlüğü oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan bu 
kompozisyon ile derinlik hissi verilmeye çalıĢılmıĢtır. Korkuluğun altında bulunan 
üçgen kısmın dik kenarları 1.65x1.70 metredir (Grafik 11). Bu bölümde bulunan her 
biri 11x22.5 cm. olan bordür de ise sağ ve solunda yine münhani süsleme türü ile sarı 
renkte nar çiçeği, ortada ise yeĢil, kırmızı ve sarı renkler ile hatai süsleme sanatı 
türünde gül çiçeği oluĢturulmuĢtur (Grafik 13). “Hatai, muhtelif çiçeklerin dikine 
kesitinin, anatomik çizgilerinin üsluplaĢtırılmasıylaortaya çıkan Ģekillerdir. Buna eski deyimiyle 
‖makta-ı tulani‖ (uzunluğunakesit) denir.Türk Süsleme Sanatlarının ana motiflerinden biridir. 
Tezhip, Çini ve halı desenlerindeyaygın olarak kullanılır. Ġsminden de anlaĢılacağı gibi köken 
itibariyle ―Hata‖, ―Hatay‖, ‖Hıtay‖, ―Huten‖, isimleriyle de anılan Çin Türkistan‘ına 
bağlanır‖7.Kompozisyonda nar ve gül çiçeği ince dallar ve küçük çiçeklerin dairesel 
hareketleri ile birleĢtirilerek bütünlük ve süreklilik sağlanmıĢtır. 

                                                           
7MEGEP, Seramikve Cam Teknolojisi, HataiMotifleri, T.C. MilliEğitimBakanlığı, Ankara 2007, s. 3. 
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E- Müezzin Mahfili 

Minber için kullanılan mermerin aynısı ile yapılmıĢtır. Dört mermer ayak 
üzerine oturtularak sabitlenmiĢ ve ayakların arasına mermerden kemerler yapılmıĢtır. 
Ölçüleri; eni ve boyu 2x4 metre, yüksekliği ise 3.45 metredir. Korkuluk kısmı çini 
pano ile tamamlanarak estetik görüntüsüne katkıda bulunulmuĢtur. Çini panoda 
ağırlıklı olarak yeĢil renk mevcut olmak üzere diğer renkler ise sarı ve laciverttir. 

Çini panodaki desen, motif ve kompozisyonun benzerinden bir tek caminin 
alt pencerelerinden birisinin üstündeki çini panoda bulunmaktadır. Ortada bulunan 
çini karonun ölçüsü 30x30 cm. dir (Grafik 15). Ortasında münhani süsleme ile sarı 
renkte nar çiçeği, bu çiçeğin etrafında Selçuklu yıldızına benzer geometrik ölçülerde 
dal çizimi yer almaktadır. Nar çiçeği, etrafında bulunan yeĢil renkte lale çiçekleri ve 
içerlerindeki küçük çiçek, aralarında ise hatai süsleme sanatı ile kırmızı, sarı ve yeĢil 
renkte gül çiçekleri,birbirlerine simetrik yerleĢtirilerek desteklenmiĢtir. 
Kompozisyondaki bütün çiçekler birbirlerine ince dallar ve yapraklar ile bağlanmıĢ 
ve bu sayede bütünlük sağlanmıĢtır. Çini karonun kompozisyonundaki elemanların 
kimisinin büyük ve kimisinin de küçük olmaları ile minberdeki çini karo gibi derinlik 
hissi sağlamıĢtır. Çini panonun bordürlerinin her biri 12x30 cm. dir (Grafik 16). 
Bordür diğer bordürlere göre daha sade olmakla beraber yeĢil renk, bütünlük 
oluĢturduğu çini karoya göre daha ağırlıkta kullanılmıĢtır.  Sağ ve solunda hatai 
süsleme sanatı ile lale çiçeği motifi ve ortasında aynı tip süsleme sanatı ile gül motifi 
bulunmaktadır. Motifler ince dallar, dallara ek yapılan yapraklar ve çiçekler ile 
birleĢtirilmiĢtir.Motiflerin uçları aynı yöne bakarak simetri oluĢturulmuĢtur. Bu 
sayede bordür içerdeki çini karoya dikkatin çekilmesini de sağlamıĢtır. 

 

 

Grafik 14:Müezzin Mahfili‟nin genel görünüĢü. 
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Grafik 15:Müezzin Mahfili çini pano ayrıntı. Grafik 16:Müezzin Mahfili çini pano bordür. 

 

F- Vaaz Kürsüsü 

Diğer bölümlerde de kullanılan mermer türündendir ve sade iĢlenmiĢtir 
(Grafik 17). Kürsünün yüksekliği 1.27 metredir. Çini pano ile tamamlanmıĢ 
korkuluğun altından baĢlayan iki sıra mukarnas, kürsünün üst kısmını sabitleyen 
mermer blokile bütünleĢtirilmiĢtir.Kürsünün üstünde bulunan çini pano diğer 
bölümlerde kullanılan çeĢitli çini karolar ile tamamlanmıĢtır (Grafik 18). 

 

             

Grafik 17:Vaaz Kürsüsü          Grafik 18:Vaaz Kürsüsü çini pano. 
genel görünüĢü. 

G- Ġkinci Kürsü 

13.yy.‟da yapılan dört sütun ve dört baĢlık Hama‟dan getirilmiĢ olup 
mermerden yapılmıĢtır. Sütunların baĢlıklar ile beraber uzunluğu 1.75 metre, üst 
kaidesi 36 cm. dir. Bu kısımda minberde kullanılan çini desenlerin aynıları 
bulunmaktadır. Sütunlar zikzaklarla yivlidir. BaĢlıklar ve sütun ayaklarına çeĢitli 
hayvan figürlerinin iĢlendiği ince dallar ve arabesk yapraklar simetrik ve süreklilik 
sağlanarak iĢlenmiĢtir. Sütunlardaki yivler ve baĢlıklardaki iĢlemeler camideki sade 
desenlere ve motiflere uymamakla beraber mekana hareket katmıĢtır. BaĢlıkların üst 
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kısmında, sütunların üst ve alt kısmında simetriği bozuk yeĢil, sarı ve kırmızı taĢlarla 
Ģeritler oluĢturulmuĢtur. Sütunların üst kısmındaki iki Ģeridin ortasındaki kitabede, 
“El Melikü‘l Muzaffer Ömer yazılıdır(Hama Eyyubi Sultanlarındandır.)”8. BaĢlıklardaki 
yazan kitabede ise, “Sultan  el Malik el Muzaffer Takieddin Mahmut, bu mübarek mekanın 
inĢasını emretti”9. 

                            

 Grafik 19:Ġkinci Kürsünün genel                  Grafik 20:Ġkinci Kürsünün baĢlık ve  
 görünüĢü.                             sütun ayrıntısı. 

H- Kubbe ve Madalyonlar 

Kalem iĢi ile kubbe ve kubbe kasnağında, ince Ģeritlerle, lale, karanfil, nar 
çiçeği, gonca, yaprak ve çiçek tomurcukları bezenmiĢtir. Bu bezemelerin süsleme 
sanatı türü hatai‟dir. Ağırlıklı olarak kiremit kırmızısı ile beraber lacivert ve mavi 
renkler hakimdir. 

Kubbe‟nin ortasında bulunan kitabe altın yaldızdır. Kitabede, Cuma 
Suresi‟nin dokuzuncu ayeti, “Ey inananlar, cuma günü namaza için ezan okunduğu zaman, 
Allah'ı anmaya koĢun. AlıĢveriĢi bırakın. Bilesiniz bu sizin için daha 
hayırlıdır‖10yazmaktadır. Kitabe yazısı hat sanatı ile kubbe göbeğine iĢlenmiĢtir. 
“Cami, medrese, çeĢme, han vb. yerlerin mimarisi hat sanatıyla bütünlenmiĢ, mushaflar, cüzler, 
hilyeler, murakkalar, kitaplar, kıtalar, meĢkler, fermanlar ve ilamların estetik görünüĢ ve 
düzenleri onunla sağlanmıĢtır” 11.Hattı saran bordürler geometrik karakterde örülmüĢ 
bitki motifleri ile süslüdür. ÇalıĢma büyük ve küçük dengesiyle derinlik hissi verilerek 
bütünleĢtirilmiĢtir. Bordürlerin ve kubbe göbeğinin dıĢında palmet motifleriyle 
merkezden dıĢa doğru yayılan bir hareket sağlanmıĢtır. Kubbe eteklerinde,yine 

                                                           
8Yılmaz, GeçmiĢten Günümüze Bozüyük ve KasımpaĢa Camisi, s. 71. 
9Yılmaz, a.g.e, s. 98. 
10Kur‟an-ıKerim, 62.CumaSûresi, Ayet 9, s. 553. 
11LekesizÖmer, ÇizgiSanatındaDilveMesaj, HeceYayınları, Ankara 2003, s. 28. 
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geometrik karakterde örülmüĢ bitki motifli bordür,iç kısmında kıvrık dallar ve 
yapraklar ilerumipalmet ve uçlarında yıldız motifi bezenerek tamamlanmıĢtır. DıĢtan 
içe doğru merkezdeki hareketin tersine bir hareket sağlanarak kubbe 
bütünleĢtirilmiĢtir (Grafik 21). 

 

Grafik 21:Kubbenin genel görünüĢü.    Grafik 22:GiriĢ kapısı üstü duvar ve kasnaklar. 

 

Cami içindeki kubbe kasnakları ile cami kapısının ve mihrap‟ın olduğu 
duvarlarda dokuz adet madalyon bulunmaktadır. Kubbe kasnaklarında bulunan 
madalyonları sınırlayan ve bütünleyen birbiri içine girip birim tekrarı sağlayan 
geometrik karakterde bitki motifli bordür bezenmiĢ ve içlerinde hat sanatı ile 
Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali yazılmıĢtır. Madalyonlar etrafındaki bitki motifleriyle 
tamamlanarak üçgen geometrik yapısıyla altındaki üç boyutlu zemini ortaya 
çıkarmıĢtır. Bu sayede kasnaklar estetik olarak öne çıkıp caminin kubbesine doğru 
hareket oluĢturmuĢtur. 

Cami kapısının olduğu duvarın üstündeki madalyonların iç kısımlarında hat 
sanatı ile Hasan, Hüseyin, Bilal-i HabeĢi, mihrap‟ın olduğu duvarın üstündeki 
madalyonların içinde ise yine hat sanatı ile sağda Allah ve solda Muhammed 
yazmaktadır. Madalyonları sınırlayan ve bütünleyen rumipalmet, yuvarlak hatlı kıvrık 
dal ve yapraklarla oluĢturulmuĢ bordür bulunmaktadır. Buradaki beĢ adet madalyon 
ise mekana manevi hava katmak ile beraber cami duvarlarında süreklilik, bütünlük ve 
dengeyi sağlayarak cami içerisine katkıda bulunmuĢtur. 

I- Pencereler 

Kubbede dokuz, üst duvardaon bir ve alt duvarda on pencere olmakla 
beraber toplamdaotuz adet pencere bulunmaktadır. Üst duvar ve kubbedeki 
pencereler revzen iĢçiliği ile yapılmıĢ olup içlerine vitraylar ile renk katılmıĢtır (Grafik 
23). Vitrayların içerisinden süzülen ıĢık mekana renkli ve manevi bir hava katmıĢtır. 
Pencereler içerisindeki revzen iĢçiliği ile yapılmıĢ motiflerde, birbirine geçmiĢ 
biçimlerden meydana gelen simetrik rumipalmet ve yapraklar bulunmaktadır. Rumi 
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palmet ve yaprakların tamamladığı çiçekler ise, sümbül, lale ve karanfildir. Pencere 
etrafındaki bordürlerde ise karanfil, lale ve sümbül çiçeklerini birbirini tekrar eden ve 
süreklilik sağlamıĢ ritimli hareketler ile yuvarlak hatlı dallar ve yapraklar birleĢtirip 
bütünleĢtirmiĢtir. Böylece pencerelerin estetiği tamamlanmıĢ ve cami içerisindeki 
bütünlük perçinlenmiĢtir. 

 

Grafik 23:Revzen iĢi pencere.Grafik 24:Revzen iĢi pencere. Grafik 25:Alt pencere ve çini  
panosu  

Alttaki pencereler açılır kanatlı olmak üzere camiye ana ıĢığın girdiği 
açıklıklardır. Pencerelerin enleri 1.75 metredir. Pencere pervazları mermerdendir 
(Grafik 25). Pencerelerin  beĢinin üzerinde çini panolar bulunmaktadır. Çini 
panolardan minberin sağında ve köĢesinde bulunan iki pencerenin üst çini 
panosunun karolarının ve bordürlerinin desen ve kompozisyonları minber ile aynıdır 
(Grafik 25). Çini panoların enleri pencerenin eni ile bloklanmak üzere 1.75 metredir. 
Yükseklikleri ise 61.8 cm. dir. Mihrabın solunda ve caminin köĢesinde bulunan iki 
pencerenin üstündeki çini panoların sağında ve solunda kalan bir buçukluk karolar 
yine minberde bulunan çini karolarla aynı desen ve kompozisyona aittir (Grafik 29). 
panoların ortasında kalan kısımda etrafı bordür ile döĢenmiĢ bulunan ve ortasında 
çini karolar olan çini panolar bulunmaktadır. Ġkinci kürsünün solunda kalan panonun 
bordürü ve içindeki üç karo, müezzin mahfilindeki desen ve kompozisyonla aynı 
özelliğe sahiptir (Grafik 27). Ġkinci kürsünün sağında kalan desen ise cami içindeki 
çinilerden farklı özelliklere sahiptir (Grafik 26). Bordürleri ağırlıklı olarak yeĢil 
renktedir. Ġç kısmındaki çini karolar ise birleĢtirildiğinde tek bir kompozisyon 
oluĢturmaktadır. Kompozisyona ağırlıklı olarak lacivert ve sarı renk hakimdir. 
Kompozisyon içerisinde hatai süsleme ile gül çiçekleri merkezselhatai ile de penç 
motifi mevcuttur. Orta bölümün yanlarında sarı renkte keskin, yuvarlak hatlı dal ve 
yaprak motifleri, etrafında ve mavi renkte dairesel hatlar çizerek dönen ve bütün 
çiçekleri birleĢtirerek kompozisyon bütünleĢtirilmiĢtir. Bu kompozisyonda çiçekler 
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simetriktir ve uçları birbirlerine bakarak ortada merkez oluĢturmaktadır. Bordürdeki 
çiçek türleri içteki karo ile aynı özelliklerde olup baĢları dıĢarı doğru dönüktür. Bu 
Ģekilde merkezi hava daha da perçinlenmiĢtir. Camiye girildiğinde sol duvarın 
ortasındaki pencerenin üstündeki çini panoda, caminin içerisindeki diğer çini 
karolara göre farklı bir desen ve form görülmektedir (Grafik 28). Buradaki karo 
altıgendir. Kompozisyondaki desende ise dairesel formlar çizen dallar ve onların 
birleĢtiği çiçek motifleri, ortada ise merkez olduğunu belirtici diğer çiçeklerle dal 
bağlantısı olmayan ve farklı renkte çiçek bulunmaktadır. Kompozisyona renk olarak 
lacivert hakim olmuĢtur. Diğer hakim renkler ise sarı ve mavidir.Bordürde ise hatai 
süsleme sanatı ile gül çiçeği ve nar çiçeği motifi bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak yeĢil 
ve sarı renk hakimdir. Çiçekleri birleĢtiren ve bütünlük sağlayan dairesel formlarla 
süreklilik oluĢturan dal ve yapraklar mevcuttur. 

 

  Grafik 26:Pencere üstü çini pano. 

 

  Grafik 27:Pencere üstü çini pano. 

 

Grafik 28:Pencere üstü çini pano. 
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Pencerelerin caminin içerisine ıĢığın girmesini engelleyen, maddesi ceviz 
ağacından olan ve kündekari tekniği ile yapılan ahĢap kanatlar mevcuttur (Grafik 29). 
“Kündekâri küçük ölçüde geometrik parçaların birbirine geçmesi ile elde edilir. Buparçaların 
ahĢap suları damarları birbirine zıt vaziyette konulduğu, biri diğerinin nem veısıdan çarpılmasına 
engel olduğu için bu yöntemle üretilen kapı kanatları yüzyıllarcadüzgünlüğünü korunmuĢtur” 
12.Orijinalinde sedef kakmaları bulunup zamanla sedefleri dökülmüĢtür. Bazı 
pencerelerdeki kanatlar Yunan iĢgalcilerin ilçeden ayrılırken camiyi ateĢe 
verdiklerinden dolayı yanmıĢ ve sonradan orijinaline uygun yapılmıĢtır. ġu an 
caminin içerisinde bulunan orijinal kanatların alt ve üstünde, geometrik karakterdeki 
ince dalların oluĢturduğu Selçuklu yıldızı motifi ile iĢlenmiĢtir (Grafik 30). 

                

     Grafik 29:Alt pencerelerin ahĢap kanatları.     Grafik 30:Alt pencerelerin ahĢap kanatları. 

 

5- Sonuç 

Osmanlı Devleti ve Selçuklu Devleti zamanından günümüze kadar ulaĢmıĢ 
bir çok yapı ile beraber süsleme ve süslemeyi destekleyen çeĢitli sanat dalları, 
yapıların içini estetik anlamda tamamlamıĢ ve dini mekan özelinde manevi 
atmosferini güçlendirmiĢtir.  

Zamanla geliĢen süsleme sanatı, klasik dönemin yükseliĢi ile hem zemin üstü 

                                                           
12 MEGEP, ĠnĢaatTeknolojisi – Kündekari, T.C. MilliEğitim Bakanlığı, Ankara 2007 
s. 3.  
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hem de zeminin altında bulunan üç boyutlu yapıyı orantılı olarak birleĢtirme 
açısından doyurucu zirveye ulaĢmıĢtır. UlaĢılan noktanın ilk örneklerinden olan 
Bozüyük KasımpaĢa Camisi ve Külliyesi, döneminin süsleme sanatı ve sanat 
içerisindeki tekniklerin kendine has özelliklerini barındırdığı ve diğer cami yapılarının 
ilk örnekleri olduğu içinbu hususlarda müstesna bir eser olarak önemini 
korumaktadır. 

Bulunduğu yol güzergahları açısından da cami önemli bir konumda 
bulunmaktadır. Asırlar boyunca ticari ve askeri yolların üzerinde bulunmuĢ olması da 
bu durumu desteklemektedir. Cami bu açılardan dolayı bulunduğu topraklar üzerine 
inĢa edilmiĢtir.Ġnsanların etrafında birleĢmeleri ve dolayısıylailçenin 
temellerininatılması,mabedin ve külliyesinin inĢasıylasağlanmıĢtır. 

Bozüyük‟ün tarihi araĢtırıldığında, antik zamanlarda bu topraklar üzerinde 
kısım kısım farklı konumlarda yaĢanmıĢlığın olduğu tespit edilmiĢtir. Fakat bu 
yörenin KasımpaĢa Camisi ile beraber eski yapıları ve tarihi hakkında yeteri kadar 
araĢtırma yapılmamıĢ ve bakir kalmıĢtır. Bu hususlardan dolayı hem KasımpaĢa 
Camisi hem de Bozüyük araĢtırılması gereken önemli bir bölgemizdir. 
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DEMOKRAT PARTĠ DÖNEMĠ‟NDE BĠLECĠK 

BĠLECĠK DURING GOVERNMENT OF DEMOCRATĠC PARTY 

Selma ÇETĠNKAYA 

 

ÖZET 

7 Ocak 1946‟da kurulan Demokrat Parti, 27 Mayıs 1960 Askeri 
Müdahalesi‟ne kadar iktidarda kalmıĢ ve on yıllık politik hayatında halktan aldığı 
destek ile dikkatleri üzerine toplamıĢtır. Ülkenin büyük çoğunluğundan oy toplayan 
Demokrat Parti‟nin iktidarı boyunca milletvekilliklerinin hepsini kazandığı illerden 
birisi de Bilecik olmuĢtur. Türkiye‟nin en küçük Ģehirlerinden birisi olmasına rağmen 
Marmara, Ege, Ġç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinin kesiĢtiği yerde bulunması 
hasebiyle coğrafi öneme sahip olan Bilecik, ülkenin 1950-1960 yılları arasındaki siyasi 
yaĢamını anlayabilmek adına bir örnek olarak metinde sunulacaktır. Bu dönemde 
Bilecik‟te ne gibi değiĢiklerin yaĢandığı anlatılarak Bilecik halkının neden Demokrat 
Parti‟yi desteklediği sorusuna cevap verilmeye çalıĢılacaktır. Bu doğrultuda dönemin 
ulusal basını, arĢiv belgeleri, TBMM Zabıt tutanakları, araĢtırma eserleri ve hatıraları 
taranmıĢ, Ģehrin küçüklüğünden dolayı bilgi toplanmakta yaĢanılan sıkıntılarla 
beraber bu tebliğ ortaya çıkarılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Bilecik, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, 
seçim, iktidar. 

ABSTRACT 

Democratic Party established on 7 January 1946 remained in power until 
1960 Turkish coup d‟état. During its political life having lasted for ten years it 
grabbed attention with the support of the society. Bilecik is one of the cities where 
Democratic Party pulled votes from the majority of the local community and had all 
the deputies. Although it is one of the littlest cities of Turkey it has importance due 

                                                           
 Yrd. Doç. Dr., Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 
selma.cetinkaya@bilecik.edu.tr 
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to its geographical position where Marmara, Aegean, Central Anatolia and Black Sea 
regions are crossed. In this text a case study based on Bilecik will be presented in an 
attempt to comprehend the political life of the country between 1950-1960. An 
answer to the question of why the local community of Bilecik supported 
Democratic Party will be tried to be found. In this direction national press, archival 
documents, TBMM (Grand National Assembly of Turkey) records related literature 
and memories were analyzed.  

KeyWords: Bilecik, DemocraticParty, RepublicanPeople‟sParty, election, 
power 

GiriĢ 

Çok partili hayata geçiĢ ile birlikte Türkiye, demokrasi manasında önemli bir 
geliĢme göstermiĢtir. Her ne kadar çok partili hayata 5 Eylül 1945‟te resmen 
çalıĢmalarına baĢlayan Nuri Demirağ‟ın Milli Kalkınma Partisiile girilmiĢse de bu 
sürece damgasını Demokrat Parti vurmuĢtur. 7 Ocak 1946‟da Celal Bayar, Adnan 
Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından kurulan Demokrat Parti, 
kuruluĢundan sadece iki ay sonra 63 ilden 16‟sının il merkeziyle 36 ilçe merkezinde 
sayısız köyde Ģube açmıĢ durumdaydı. Ulus gazetesinde çıkan habere göre Bilecik Ġl 
MüteĢebbis Heyeti de 27 ġubat 1946‟da kurulmuĢtur. Heyette tüccar Ġsmail AĢkın, 
çiftçi Halil Akcan, emekli subay Mehti Kay, sinemacı Enver Dağıslı, terzi Hasan 
Örnek, diĢ doktoru Ġzzet BaĢaran vardır ve baĢkanlığa da Ġsmail AĢkın getirilmiĢtir1. 
Demokrat Parti‟nin kısa sürede pek çok yerde gerçekleĢen bu yapılanması Adnan 
Menderes‟in ifadesiyle dönemin iktidarını endiĢelendirmiĢtir. Bu endiĢe neticesinde 
ise genel seçimler erkene alınmıĢtır. 

10 Mayıs 1946 tarihinde baĢlayan Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında 
alınan karar gereği 21 Temmuz 1946‟da genel seçimlere gidilmesi uygun 
görülmüĢtür. Seçime katılıp katılmama konusunda kararsız kalan Demokrat Parti ise 
15 Haziran‟da yaptığı genel merkez-taĢra teĢkilatları toplantısında seçimlere katılma 
yönünde karar almıĢtır. 1946 Seçimlerinde Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çoruh, Diyarbakır, 
GümüĢhane, Hakkari, Kars, KırĢehir, Malatya, Mardin, MuĢ, Niğde, Rize, Siirt ve 
Van hariç diğer illerde aday gösteren Demokratlar seçim sonucunda Bilecik‟ten 
milletvekili çıkaramamıĢlardır. 1946-1950 yılları arasında varlık gösteren 8. Yasama 
Dönemi‟nde Bilecik‟ten Ankara‟ya üç Cumhuriyet Halk Partili milletvekili gitmiĢtir. 
Bu milletvekillerinin isimleri ReĢit Bozüyük, M. ġevket Esendal ve Mehmet Muhlis 
Süner‟dir. 

ReĢit Bozüyük 1901‟de Bozüyük‟te doğmuĢ, Ankara Ziraat Mektebi‟nde 
eğitim görmüĢtür. Malıköy‟deElağgöz Çiftliği Müdürlüğü, Ankara Ziraat Mektebi 
Zootekni Müdür Muavinliği, ZiraatVekaleti Tavukçuluk Enstitüsü Asistanlığı, Gazi 
Orman Çiftliği SatıĢ Mağazaları Müdürlüğü yapmıĢtır. Ayrıca ticaret ve 

                                                           
1 Ulus, “Demokrat Partide”, 28 ġubat 1946, s. 2 
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müteahhitlikle de uğraĢan Bozüyük, 12 Haziran 1975‟te vefat etmiĢtir2. Memduh 
ġevket Esendal ise 1884 Ġstanbul doğumlu olup Gümrük Ġdaresi Memuru, Ġttihat 
Terakki Cemiyeti üyesi ve müfettiĢi, TBMM Hükümeti Azerbaycan-Bakü temsilcisi, 
Galatasaray, Ġstanbul ve KabataĢ Erkek Liseleri Tarih öğretmeni, Tahran ve Kabil 
Büyükelçisi ve yazar kimliğiyle bilinmektedir. 4. Dönem Elazığ milletvekili olan 
ancak Kabil büyükelçiliğine atandığı için 1933‟te istifa eden Esendal, 6, 7 ve 8. 
dönem Bilecik milletvekili olarak meclise gitmiĢtir. 8. Dönemde DıĢiĢleri Komisyonu 
BaĢkanlığında da bulunan Esendal, 16 Mayıs 1952‟de vefat etmiĢtir3. 8. Yasama 
Dönemi‟nin bir diğer Cumhuriyet Halk Partili milletvekili olan Mehmet Muhlis 
Suner ise 1887 Bilecik doğumlu olup Tıbbiyeli‟dir. Hıfzıssıhha Mektebi‟nde görev 
almıĢ, Bozüyük, Mudanya, Bilecik Belediye Tabibi, Bilecik, Mudanya, Niğde 
Hükümet Tabibi, Bilecik, Manisa, Balıkesir Sıhhat Müdürü, Bilecik Türk Ocağı 
Kızılay BaĢkanı, Balıkesir Tıp Birliği ve Kızılay BaĢkanı olmuĢ, 6, 7 ve 8. Dönem 
Bilecik milletvekilliği yapmıĢtır. 23 Eylül 1969‟da vefat etmiĢtir4. 1946 genel 
seçimlerinde Bilecik‟ten milletvekili çıkaramayan Demokrat Parti, iktidarda 
bulunduğu on yıl boyunca Bilecik‟in tüm milletvekilliklerini kazanmıĢtır.  

1950 Seçimleri ve Sonrasında Bilecik 

14 Mayıs 1950 Genel Seçimleriyle hem Demokrat Parti, hem de Bilecik için 
değiĢiklik baĢlamıĢtır. Bu seçimlerde 46 ilde tamamen, 10 ilde kısmen kazanan 
Demokrat Parti, % 52.68 oy oranıyla Türkiye‟nin iç politik yapılanmasında önemli 
bir dönemi baĢlatarak iktidarı CHP‟den devralmıĢtır. 1950 seçimlerinde CHP % 
39.45, MP % 3.11, Bağımsızlar ise % 4.76 oy oranını yakalamıĢlardır. 4.241.393 oy 
alan veMeclis‟e 408 milletvekiliyle giden Demokrat Parti Bilecik‟te de dört 
milletvekilliğin hepsini almıĢtır. Bu seçimlerde ülke genelinde Cumhuriyet Halk 
Partisi 69, Millet Partisi 1 ve Bağımsızlar 9 milletvekili kazanmıĢlardır.Bilecik‟ten 
çıkan bu sonuçlar, seçimin öncesinde tahmin edilmiĢtir. Nitekim Milliyet‟te 
Demokrat Parti‟nin Bilecik‟ten dört milletvekilliğini garantilediğine dair haber 
yapılmıĢtır. Aynı haberde Bozüyük ve köylerindeki seçmenlerin de Demokrat 
Parti‟ye taraftar olduğu belirtilerek Bilecik‟teki 65 bin seçmenden 26 bini Bozüyük‟te 
olduğu için Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının hemen hemen 
her gün ilçeye giderek propagandalarda bulunduğu yazılmıĢtır. Haberin devamında 
Memduhġevket Esendal‟ın “Demokrat Parti kazanırsa Ruslar bekliyor” Ģeklindeki 
açıklamalarının iyi karĢılanmadığını, bu propagandalar nedeniyle de Bileciklilerin 
Demokrat Parti saflarına geçtiği ifade edilmiĢtir5. Seçim sonuçlarına Bilecik yönüyle 

                                                           
2TBMM Albümü 1920-2010, Cilt 2 (1950-1980), TBMM Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Yayınları, 
Ankara 2010, s. 454 
3 TBMM Albümü, s. 454 
4 TBMM Albümü, s. 455 
5 Milliyet, “Yurtta Seçim ÇalıĢmaları”, 15 Mayıs 1950, s. 2 
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bakacak olursak Ģöyle bir tablo karĢımıza çıkmaktadır6: 

Bilecik‟te Kullanılan Oy Sayısı 62.770 

DP‟nin Bilecik‟te Aldığı Oy 32.613 

CHP‟nin Bilecik‟te Aldığı Oy 27.772 

MP‟nin ve Bağımsızların Bilecik‟te Aldığı Oy 0 

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere 1950 genel seçimlerini Bilecik‟te 
Demokrat Parti tam liste halinde kazanmıĢtır7. Bu seçimde Bilecikmilletvekillerinin 
aldığı oylara da göz atmak mümkündür. Buna göre ilk olarak Ģu sonuçlarla 
karĢılaĢırız8: 

Bilecik Milletvekilleri Aldıkları Oy Sayıları 

Ġsmail AĢkın 30.190 

Talat Oran 29.978 

Mehmet KeĢĢaf Korkut 29.825 

Ġhsan Özgen 30.344 

 

Ancak sonrasında bu rakamlar değiĢmiĢ ve net olarak Ġsmail AĢkın 32.395, 
Talat Oran 32.859, Mehmet KeĢĢaf Korkut 32.605 ve Ġhsan ġerif Özgen 32.630 oy 
almıĢtır9. Bu doğrultuda ilk sırada Talat Oran, ardından Ġhsan ġerif Özgen, M. 
KeĢĢaf Korkut ve son sırada da Ġsmail AĢkın Demokrat Parti milletvekili olarak 
Ankara‟ya gitmiĢlerdir. Ancak Ġhsan ġerif Özgen Bilecik‟ten ayrı Kütahya‟dan da 
milletvekili seçildiğinden tercihini Kütahya‟dan yana kullanmıĢtır. Aynı seçim 
döneminde BaĢbakan Adnan Menderes de hem Aydın hem Ġstanbul‟dan milletvekili 
seçilmiĢ, kendisi Ġstanbul milletvekilliğini tercih etmiĢtir10. 16 Eylül 1951‟de yapılan 

                                                           
6 TC Milletvekili Genel Seçimleri, DĠE Yayınları, https://www.tbmm.gov.tr (EriĢim: 18 Aralık 2015) 
7 Milliyet, “Sabah 2.30‟a Kadar Aldığımız Telgraflar”, 15 Mayıs 1950, s. 6 
8 Milliyet, “Son Dakika”, 15 Mayıs 1950, s. 1 
9 Milliyet, “DP Dün Gece Yarısı 41 Vilayette 370 Mebusluk Kazanarak Çoğunluğu Aldı”, 16 Mayıs 
1950, s. 5 
10 TBMM, 9. Dönem, 3.Cilt 19. BirleĢim, 15 Aralık 1950, s. 236 
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ara seçimlerde bu boĢluklar tamamlanmıĢ ve Bilecik‟ten aday gösterilen Korgeneral 
Yümnü Üresin, Özgen‟in yerine Ankara‟ya milletvekili olarak gitmiĢtir11.  

9. Dönem Bilecik milletvekillerinin kısa özgeçmiĢlerinden bahsetmek 
yerinde olacaktır. Ġsmail AĢkın, 1906‟da YeniĢehir‟de doğmuĢ, ticaretin yanında 
gazetecilikle de uğraĢmıĢ ve sahibi olduğu Doğruyol Haftalık Gazetesi‟nin12 
kuruculuğunu ve baĢyazarlığını yapmıĢtır. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu üyesi olan Ġsmail AĢkın, 9. dönem milletvekili olarak meclise girmiĢtir. 19 
Ağustos 1992‟de vefat etmiĢtir. KeĢĢaf Mehmet Kurkut ise 1899 Bozüyük 
doğumludur ve çiftçiliğin yanı sıra serbest ticaretle uğraĢmıĢtır. Belediye Meclis Azası 
ve Bilecik Ziraat Odası BaĢkanı olan Kurkut, 4 Aralık 1965‟te vefat etmiĢtir.1916 
Bilecik doğumlu olan Talat Oran, Kazan hükümet tabipliği, Ġstanbul Tıp Fakültesi 3. 
Ġç Hastalıkları Kliniği, HaydarpaĢa Numune Hastanesi asistanı ve Heybeliada 
Sanatoryumu iç hastalıkları ve verem uzmanlığı yapmıĢ, 1 Nisan 1977‟de vefat 
etmiĢtir13.  

Hasan Yümnü Üresinise 1898‟de Yozgat‟ta doğmuĢtur. Harbiye ve Erkan-ı 
Harbiye‟de eğitim almıĢ, korgeneral ve veliaht yaveri olan Üresin, Ankara Erkan-ı 
Harbiye Harekat ġubesi Subayı, Ġstanbul Harp Akademisi öğretmeni, 6. Kolordu 39. 
Dağ Liva 15. Alay Komutan Yardımcısı, Kırklareli 46. Tümen 68. Alay Komutanı, 4. 
Kolordu Kurmay BaĢkanı, Muğla 18. Dağ Tugay komutanı, 8. Tümen Komutan 
Yardımcısı, Diyarbakır Kolordu Komutanı, 7. Kolordu Komutanı, Genelkurmay 
Umumi Harekat BaĢkanı, Milli Savunma Bakanlığı Tetkik Kurulu üyesidir.15 Eylül 
1951‟de emekliye ayrılmıĢ ve 9. Dönem ara seçimlerinde DP milletvekili olarak 
meclise girmiĢtir. 20. Hükümet‟te UlaĢtırma Bakanı olan Üresin,Kılınçlı 4. Mecidi ve 
Ġstiklal Madalyaları sahibidir. 29 Mayıs 1961‟de tutuklu bulunduğu Yassıada‟da vefat 
etmiĢtir14.Yümnü Üresin‟in milletvekili seçildiği ara seçimlerde karĢısına Cumhuriyet 
Halk Partisi‟nin aday olarak güçlü bir isim çıkarması Bilecik‟in önemini 
göstermektedir. Çünkü Ankara Cumhuriyet Halk Partisi Ġl Kongresi‟nde Bilecik‟ten 
Kasım Gülek‟in aday gösterilmesine karar verilmiĢtir15. Kasım Gülek‟in Atatürk‟ün 
talimatıyla siyasete girdiğini, 1939 ve 1943‟te iki dönem Bilecik milletvekilliği 
yaptığını, 1946‟da ise memleketi Adana‟dan milletvekili seçildiğini söyleyelim. Kasım 
Gülek gibi bir adayın karĢısına Demokrat Parti‟nin Söğüt‟ün eski ailelerinden olup 40 
sene önce buradan ayrılan ve o esnada Sağlık Bakanlığı müsteĢar yardımcılığı 
görevinde olan Nail Karabuda‟yı çıkaracağı dönemin basınında yer almıĢsa da16aday 
olan ve kazanan YümnüÜresin olmuĢtur.  

                                                           
11 Milliyet, “DP Namzetleri Kısmen Belli Oldu”, 21 Ağustos 1951, s. 1 
12 BCA, Fon Kodu: 030.01.0.0. Kutu no: 104 Dosya: 651 Sıra: 2 
13 TBMM Albümü 1920-2010, s. 548 
14TBMM Albümü, s. 619, MarkarEsayan, “”27 Mayıs Darbesinin Bilinmeyen Kurbanları”, 
http://www.aksam.com.tr (EriĢim: 1 Haziran 2016) 
15 Milliyet, Ankara CHP Ġl Kongresi”, 9 Temmuz 1951, s. 3 
16 Milliyet, “Ara Seçimleri Dolayısıyla CHP Ġki Gruba Ayrıldı”, 4 Ağustos 1951, s. 1-3 
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Demokrat Parti‟nin 1950 genel seçimleri sonrasındaki ilk icraatlarından biri 
son dört yıl içinde Cumhuriyet Halk Partisi için çalıĢtıkları bilinen valileri “çeĢitli 
baskılarla vatandaĢlara karĢı suç iĢlemiĢ oldukları” gerekçesiyle emekliye ayırmasıdır. 
Bu bağlamda Samsun, Kastamonu, Seyhan, Çankırı, Afyon, Balıkesir, Konya, Ordu 
valileri ile beraber Bilecik valisi ġinasi Turga da emekliye çıkarılmıĢtır17. Turga‟nın 
yerine ise müsteĢar muavini olarak görev yapmakta olan Saim Hazar 12 Haziran 
1950‟de Bilecik Valiliğine tayin edilmiĢtir18. Birinci Menderes Hükümeti Döneminin 
en önemli geliĢmelerinden birisi olarak görülmesi gereken Kore SavaĢı‟na asker 
gönderilmesi ile ilgili olarak Bilecik‟te de bir geliĢme yaĢanmıĢ ve Bozüyük Savcılığı 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek‟e burada yaptığı bir konuĢma 
dolayısıyla soruĢturma açmıĢtır. Ceza Yasası‟nın 161. Maddesi gereğince hakkında 
soruĢturma açılan Gülek‟in beraat ettiğini de söyleyelim19.  

Bu dönemde Bilecik ile ilgili bir geliĢme olarak 16 Temmuz 1951‟de yapılan 
Bilecik Demokrat Parti Ġl Kongresi‟ni görmekteyiz. Kongrede Demokrat Parti 
milletvekilleri Osman Çiçekdağ, Kemal Özçoban, Bayındırlık Bakanı Kemal 
Zeytinoğlu‟ndan sonra konuĢan TBMM BaĢkanı Refik Koraltan, Bilecik‟e Milli 
Mücadele sırasında Atatürk tarafından seçilen milletvekilleriyle birlikte geldiğini ve 
Bileciklilerin o zaman büyük fedakarlıklarla ordunun çekirdeğini nasıl teĢkil 
ettiklerini anlatmıĢ ve Atatürk‟ün o zaman düĢmanın tek bir Ģeyi bilmediğini, onun 
da Türk‟ün soğumayan kanıolduğunu söylediğini ve ilk defa “düĢmanı vatanın harimi 
ismetinde boğacağız” sözünü Bilecik‟te söylediğini nakletmiĢtir20. 

1951 ara seçimleri öncesinde Bilecik‟te yaĢanan ve mahkemeye taĢınan bir 
olaydan da bahsetmek gerekmektedir. Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, 
Çanakkale, Denizli, EskiĢehir, GümüĢhane, Ġstanbul, Ġzmir, Kastamonu, KırĢehir, 
Muğla, Sinop, Sivas ve Zonguldak‟ta boĢ kalan 20 milletvekilliği için yapılan ara 
seçimlerde Millet Partisi Bilecik, Bitlis, Çanakkale, GümüĢhane, Muğla ve Sivas‟ta bu 
seçimlere katılmazken Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis hariç diğer illerde seçimlerde 
yer almıĢtır21. Bilecik‟te Cumhuriyet Halk Partisi‟nin halkı tahrik edici “Demokrat 
Parti milletvekillerine mektup” baĢlığı altındaki beyannameleri dağıttığı ve açık hava 
toplantısında bunları Cumhuriyet Halk Partisi Ġl baĢkanı avukat ġemsettin 

                                                           
17 Milliyet, “ġimdilik Dokuz Vali Emekliye Ayrıldı”, 11 Haziran 1950, s. 1-7 
18Resmi Gazete, “Bakanlar Kurulu Kararları”, Sayı: 7533, Karar Sayısı: 11329, 15 Haziran 1950, s. 
18625, Milliyet, “Valilerin Çoğu DeğiĢtirildi”, 14 Haziran 1950, s. 1 
19 Ceza Yasası‟nın 161. Maddesi “Harp esnasında ammenin telaĢ ve heyecanını mucip olacak ve halkın 
maneviyatını kıracak veyahut düĢman karĢısında memleketin mukavemetini azaltacak Ģekilde asılsız veya 
kasdamüstenid havadis yayan veya nakleden kimse beĢ seneden aĢağı olmamak üzere…” Ģeklindedir. 
Bkz. Metin Toker, Demokrasimizin Ġsmet PaĢa‘lı Yılları 1944-1973, DP‘nin Altın Yılları 1950-1954, Bilgi 
Yayınevi, Ankara 1990, s. 95 
20 Milliyet, “Bilecik DP Ġl Kongresi”, 17 Temmuz 1951, s. 1 
21 Selma Çetinkaya, Türkiye‘de Ġktidar-Muhalefet ĠliĢkileri (1954-1960), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü BasılmamıĢ Doktora Tezi, Kayseri 2015, s. 75 
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Erdinç‟in22okuduğu gerekçe gösterilerek Cumhuriyet BaĢsavcılığı‟na verilmiĢtir. 
Beyannamelerde “ülkede anarĢinin olduğu” gibi cümleler sarf edilerekbu ifadelerin 
vatandaĢın hükümete güvenini sarsacak mahiyette bulunduğu ve altında da vatandaĢ 
Ali, vatandaĢ Ahmet, vatandaĢ Mehmet gibi imzalarla halka mal edilmeye çalıĢıldığı 
ifade edilmiĢtir. Oysaki bahsi geçen beyannamelerin Ulus Matbaasında basıldığı, ara 
seçim yapılacak yerlere dağıtıldığı ve Bilecik‟e de Kars milletvekili Abbas Çetin 
tarafından getirildiği söylenmiĢtir. Bilecik Cumhuriyet Halk Partisi merkezinde bu 
beyannamelerden 1471 tane bulunmuĢtur23. Konuyla ilgili açıklamayı BaĢbakan 
Yardımcısı Samet Ağaoğlu yapmıĢtır. Bu davanın sonradan askeri mahkemeye intikal 
ettiğini ve Ankara Garnizon Komutanlığı‟na sevk edildiğini de söyleyelim24. Konuyla 
ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek ve Ulus Matbaası 
Müdürü NaĢit Hakkı Uluğ hakkında da dava açabilmek için Milli Savunma 
Bakanlığı‟ndan izin istenmiĢtir25.Her ne kadar iktidar ve muhalefet partileri arasında 
bunlar yaĢanmıĢsa da genel itibariyle Ģehirde ılımlı bir havanın olduğunu da belirtmek 
gerekir. Nitekim Ahmet Emin Yalman‟ın Vatan Gazetesi için hazırladığı iller ekinin 
Bilecik sayısında Poyra örneği çerçevesinde buradaki köy konağında Demokrat ve 
Cumhuriyet Halk Partililerin birlikte çalıĢtığını haber yaparak bunun siyasilere örnek 
olması gerektiğini belirtilmiĢtir26. Ara seçimler neticesinde Bilecik‟ten milletvekili 
olan isim Demokrat Parti‟nin adayı olan Yümnü Üresin olmuĢtur27. 

Bilecik milletvekillerinden Ġsmail AĢkın ile ilgili 1953 yılında adli bir olay 
yaĢanmıĢ, 24 Mayıs 1952‟de Doğruyol Gazetesinde “Ertuğrul paçavrası iftira ve 
tezvirlerine devam ediyor” baĢlığı altında çıkan yazıdakendisini aĢağıladığı 
gerekçesiyle Süleyman Yalçınkaya,adı geçen gazetenin sorumlularından yazının sahibi 
olan AĢkın‟a da suç isnat edilmiĢ, ancak Anayasanın 12 ve 27. Maddelerinde yazan 
suçların kapsamına girmediği için Ġçtüzüğün 180. Maddesi gereğince yapılacak 
kovuĢturma ve yargılama dönem sonuna bırakılmıĢtır28. Birinci ve Ġkinci Menderes 
Hükümetleri Döneminde bunlar yaĢanırken 1954‟te yapılan genel seçimlerle 
Demokrat Parti yeniden iktidara gelmiĢ, Bilecik‟te de yine tüm milletvekilleri iktidar 
partisinden olmuĢtur. 

1954 Seçimleri ve Sonrasında Bilecik 

                                                           
22Bu dönemde (1952) 1952 senesinde Demokrat Parti Ġl BaĢkanı Enver Dağsalı, Cumhuriyet Halk 
Partisi Ġl BaĢkanı ġemsettin Erdinç, Millet Partisi Ġl BaĢkanı Ġskender Kırmacı‟dır. Bkz. “Bilecik‟ten 
Ġsimler”, http://www.basin11.com (EriĢim: 15 Kasım 2015) 
23 Milliyet, “Bilecik‟teki Hadise Adliyeye Ġntikal Etti”, 22 Ağustos 1951, 1-3 
24 Milliyet, “Bilecik Hadisesi Askeri Mahkemeye Ġntikal Etti”, 24 Ağustos 1951, s. 1 
25 Milliyet, “Bilecik Hadisesi”, 21 Eylül 1951, s. 1 
26 Vatan Bilecik Ġlavesi (Memleket Serisi, No: 18), “Particilere Ders Veren Bir Köy: Poyra”, Kasım 
1952, s. 6 
27 Mustafa Albayrak, Türk Demokrasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), Phoenix Yayınevi, Ankara 
2004, s. 225 
28Resmi Gazete, “Bilecik Milletvekili Ġsmail AĢkın‟ın Milletvekilliği Dokunulmazlığı Hakkında”, Sayı: 
8298, Karar no: 1816, 2 Ocak 1953, s. 5225 
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2 Mayıs 1954 Genel Seçimleri, Demokrat Parti‟nin iktidarlık mevkiini 
koruduğu ve aldığı oy oranını da arttırdığı bir geliĢmedir.Bu seçimlerde toplamda 
9.095.617 oy kullanılmıĢ olup Bilecik‟te ise 65.987 seçmen oy verme iĢlemine 
katılmıĢtır. Seçmenlerin Türkiye Genelinde ve Bilecik ilinde verdikleri oy miktarları 
aĢağıdaki tabloda gösterilmektedir29: 

Siyasi Partiler Türkiye Genelinde Alınan 
Oy Miktarı 

Bilecik‟te Alınan Oy 
Miktarı 

Demokrat Parti 5.313.659 36.284 

Cumhuriyet Halk 
Partisi 

3.193.471 26.859 

Cumhuriyetçi Millet 
Partisi 

480.249 - 

Türkiye Köylü Partisi 50.935 - 

Bağımsızlar 56.393 5.491 

 

10. Dönem Demokrat PartiBilecik Milletvekilleri arasında Talat Oran ve 
Yümnü Üresin isimlerini yeniden görmekteyiz. Bu dönem itibariyle meclise giren iki 
yeni isim ise Ġsmail Selçuk Çakıroğlu ile ġevki Hasırcı olmuĢtur. Bu milletvekillerimiz 
hakkında da kısa bir özgeçmiĢ vermek mümkündür. Ġsmail Selçuk Çakıroğlu, 
1921‟de Bozüyük‟te doğmuĢ, Ġstanbul Üniversitesi Orman ve Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültelerinde eğitim görmüĢtür. Orman Yüksek Mühendisidir, 
Kızılcahamam Orman Bakım Memurları Kursu öğretmenliği yapmıĢ, 3. Sınıf Orman 
Mühendisi, Orman Genel Müdürlüğü 5. ġube Müdür Yardımcısı, Ġstanbul Orman 
ĠĢletmesi Müdürü, Ormancılar Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi, yayın müdürü ve 
genel sekreteri, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği BaĢkanı, Ġstanbul Orman 
ĠĢletmesi Müdürlüğü avukatı ve dava servisi Ģefi olan Çakıroğlu, 10. Dönem Bilecik 
milletvekilidir. Ġspat hakkı meselesi sonrasında Demokrat Parti‟den ayrılan Çakıroğlu 
önce bağımsız milletvekili olmuĢ, sonrasında da Hürriyet Partisi‟ne katılmıĢtır.2 
ġubat 2010‟da vefat etmiĢtir. Çakıroğlu‟nun 1957 seçimlerinden önce Eyüp‟te 
yapılan Hürriyet Partisi mitinginde “Demokrat Parti bize Halk Partisi‟nin tek Ģef 
sistemini çok arattı” sözleri de o dönemde ses getirmiĢtir30. Ancak Bilecik Merkez 
Yeniköy Hürriyet Partisi ilçe BaĢkanı Kadir Arslan‟ın 11 Aralık 1958‟de Adnan 

                                                           
29 BCA, Fon Kodu: 030.01.0.0. Kutu no: 51 Dosya: 309 Sıra: 7 
30 Milliyet, “Ġlk Miting Dün Eyüp‟te Yapıldı”, 5 Ekim 1957, s. 1, Çetinkaya, s. 275 
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Menderes‟e çektiği telgraf ilginçtir. Telgrafta Ģöyle demektedir: “Hürriyet Partisi‟nin 
baĢındakiler gibi Ġnönü‟nün satırına kellesini teslim edecek masum kuzulardan 
olmadığımızı ispat etmiĢ olmak için 37 arkadaĢımla beraber Bilecik Demokrat 
Partisi‟ne kayıtlarımızı yaptırdığımızı arz eder hürmetle ellerinizden öperiz31.”  
Buradan yola çıkarak ülke çapında yaĢanan siyasi gerginliklerin Bilecik bazında da 
etkisini gösterdiğini söyleyebiliriz. 

1954 seçimleriyle Bilecik milletvekili olan Mehmet ġevki Hasırcıise1919 
yılında Nazilli‟de doğmuĢtur. Ticaretle uğraĢan Hasırcı, Nazilli Basma Fabrikası 
muhasebe memurluğu, Muğla Ege Satın Alma Bürosu Etüt ġefliği yapmıĢ, serbest 
ticaretle uğraĢmıĢtır. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Nazilli Temsilcisidir. 9. Dönem 
Aydın milletvekilidir ve 10. dönemde de Bilecik‟ten milletvekili seçilmiĢtir. 25 Ocak 
1989‟da vefat etmiĢtir32.Demokrat Parti‟den bir dönem Aydın, iki dönem Bilecik 
milletvekilliği yapan Hasırcı, Bilecik‟ten muhalefetin güçlü aday çıkarması sebebiyle 
Adnan Menderes tarafından Bilecik‟ten aday gösterilmiĢtir33.  

Bu dönemde basında Bilecik‟le ilgili çıkan bir haber de Ertuğrul Gazi‟nin 
ölüm yıldönümü dolayısıyla yapılan anma törenleri olmuĢtur. Buna göre 9 Ekim 
1955‟te Söğüt‟te yapılacak olan anma törenine beĢ uçaktan oluĢan bir Türk kuĢu 
filosunun katılacağı ve bu filonun güzergahı boyunca Ģehir, kasaba ve köylere 
beyannamelerle fotoğraflı broĢürler dağıtacağı basında yer bulmuĢtur34. Bundan 
öncesindeki senelerde de Ertuğrul Gazi için anma törenleri düzenlendiğini, 1952 
yılına ait olan ve tebliğin sonunda yer alan resimlerden öğrenmekteyiz. 1956‟da 
Bilecik‟in Bozüyük, Pazaryeri ve Ġnönü nahiyelerinde yapılan muhtarlık seçimlerini 
büyük çoğunlukla Demokrat Parti‟nin kazandığı da yine basına yansımıĢtır35. 

1957 Seçimleri ve Sonrasında Bilecik 

Bir yıl öne çekilerek 1957 senesinde gerçekleĢtirilmiĢ olan genel seçimler 
öncesinde BaĢbakan Adnan Menderes‟in Bilecik‟te de bir konuĢma yaptığını 
görmekteyiz. 6 Nisan 1957 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Ġl BaĢkanlığı‟nda 
gerçekleĢtirilen bu konuĢmada Menderes‟in  

“Demokrasimiz geçirilmesi zaruri sayılabilecek birtakım bocalamalardan 
sonra en doğru istikametini mutlaka bulacaktır… Ne iktidar muhalefeti, ne de 
muhalefet iktidarı yok edebilir. Birbirimize tahammül etmemiz zaruridir. Bir defa bu 
anlayıĢa varıldıktan sonra karĢı saflarda bulunmamıza rağmen birbirimize yardım 

                                                           
31 BCA, Fon Kodu: 010..9.0.0 Kutu no: 214 Dosya: 664 Sıra: 1 
32 TBMM Albümü 1920-2010, Cilt 2 (1950-1980), Yayınları, s. 619 
33 Nevzat Arslan, “Aydın Vekilimiz Rahmetli ġevki Hasırcı”, http://www.aydin24haber.com/aydin-
vekilimiz-rahmetli-sevki-hasirci-509yy.htm (EriĢim: 25 Aralık 2015) 
34 Zafer, “Bir TürkkuĢu Filosu Bilecik‟e Gidiyor”, 8 Ekim 1955, s. 2 
35 Zafer, D.P. Bilecik‟te BeĢ Muhtarlık Daha Kazandı”, 12 Kasım 1956, s. 1-2 

http://www.aydin24haber.com/aydin-vekilimiz-rahmetli-sevki-hasirci-509yy.htm
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etmemiz de mümkün olur36”  

Ģeklindeki sözleri dönemin siyasi panoramasını gözler önüne sermesi 
bakımından mühim görülmelidir. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaĢkanı 
Ġsmet Ġnönü‟nün 1950-1960 yılları arasında Bilecik‟te bir kez konuĢtuğunu da 
söyleyelim. Bu konuĢma 11 Ocak 1960‟ta olmuĢtur37. Ġnönü Bilecik‟teki bu 
konuĢmasında Menderes‟ten dinin siyasete alet edilmemesiyle ilgili teminat 
istemiĢtir38. 27 Ekim 1957 Genel Seçimlerinin istatistiksel sonuçları ise Demokrat 
Parti ve Bilecik için Ģu Ģekildedir:Ülke genelinde 9.250.949 seçmen oy kullanmıĢ,  
Bilecik‟te ise kullanılan oy sayısı 65.433 olmuĢtur. Partilerin genel manada ve 
Bilecik‟te aldıkları oy sayısını ve oranlarını ise aĢağıdaki tabloda görmek 
mümkündür39: 

Siyasi Partiler Bilecik‟te Aldıkları Oy 
Sayısı ve Oranları 

Ülke Genelinde Aldıkları 

Oy sayısı ve Oranları 

DP 31.751 4.372.621 (% 47.88) 

CHP 26.686 3.753.136 (% 41.09) 

CMP 2.090 652.064 (% 7.14) 

HP 4.545  

TKP  350.597 (%3.84) 

Bağımsızlar  4.994 (%0.05) 

 

1957 seçimlerinde Demokrat Parti, Türkiye genelinde olduğu gibi Bilecik‟te 
de bir düĢüĢ yaĢamıĢtır.Bu seçimlerin sonrasında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
BaĢkanı Ġsmet Ġnönü‟nün BaĢbakan Adnan Menderes‟e çektiği yıldırım telgraftan 
öğrendiğimiz kadarıyla bazı yerlerde Demokrat Partililerin saldırıları yaĢanmıĢtır ki, 
Mersin, Gaziantep ve Kırkağaç ile birlikte Bilecik‟in de adı bu listede sunulmuĢtur. 
Ayrıca Balıkesir ve Bilecik‟te oy pusulalarının dağıtılmasıyla ilgili bazı sıkıntıların 

                                                           
36FerozAhmad, Bedia Turgay Ahmad, Türkiye‘de Çok Partili Hayatın Açıklamalı Kronolojisi, Bilgi Basımevi, 
Ankara 1976, s. 161, ġerif Demir, Düello Menderes ve Ġnönü Demokrat Parti‘den 27 Mayıs‘a Olaylar, TĠMAġ 
Yayınları, Ġstanbul 2011, s. 135-136 
37 “Ġsmet Ġnönü‟nün 1924-1973 Arası Ġl Adı Ġle AyrılmıĢ Yurt Ġçi Gezileri”, 
http://www.ismetinonu.org.tr (EriĢim: 12 Ocak 2016)  
38 Milliyet, “Menderes ve Ġnönü‟nün Teminatlarıyla Söz SavaĢı Devam Ediyor”, 12 Ocak 1960, s. 1 
39 TC Milletvekili Genel Seçimleri, DĠE Yayınları, https://www.tbmm.gov.tr (EriĢim: 18 Aralık 2015) 
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olması da Ģikayet edilmiĢ, ancak bu iddiaları iki Ģehrin valisi de reddetmiĢtir40. 
Seçimler esnasında kanuni olmayan uygulamalara yönelik bu iddialar bağlamında 
Kırkağaç ve Gaziantep‟le birlikte Bilecik‟te de olaylar yaĢanmıĢtır ve bu olaylara 
güvenlik güçleri müdahale etmek durumunda kalmıĢlardır41. Her ne kadar seçim 
sürecinde böylesi problemler yaĢanmıĢ ve Demokrat Parti Türkiye genelinde oy 
kaybetmiĢse de yeni dönemde de Bilecik‟in dört milletvekilinin hepsi Demokrat 
Parti‟dendir42.  

Demokrat Parti Bilecik milletvekilleri arasında Yümnü Üresin ve ġevki 
Hasırcı isimlerini tekrar görmekle birlikte ilk kez seçilenler ise Ertuğrul Çolak ile 
Mehmet Erdem olmuĢtur. Ertuğrul Çolak 1919 Ġstanbul doğumlu olupTBMM 
Albümünde mesleği tüccar, fabrikatör olarak geçmektedir. 17 Haziran 2004‟te 
aramızdan ayrılan Çolak‟ın43dıĢında 11. Yasama Dönemi Demokrat Parti Bilecik 
milletvekili olan 1923 Silvan doğumlu Mehmet Erdem, Ankara Hukuk Fakültesi 
mezunudur ve Erdem, siyasete atılmadan önce serbest avukatlıkla uğraĢmıĢtır44.Yeni 
dönem milletvekillerinin hepsi 5 Eylül 1959‟da Pazaryeri‟nin düĢman iĢgalinden 
kurtuluĢunun 37. Yıldönümü törenlerine katılmıĢ, bu durum ulusal basında yer 
almıĢtır. Basından milletvekillerinden ayrı Bilecik valisi ve belediye baĢkanının da 
katıldığı bu törenin saat 10‟da top atıĢlarıyla baĢladığını, EskiĢehir tarafından gelen 
süvarilerin Cumhuriyet Meydanı‟ndaki direğe Türk bayrağını çektiğini, gazilerin, milis 
güçlerin ve esnaf derneklerinin temsilcilerinin geçit yaptığını öğrenmekteyiz45. 

Bilecik, on yıllık iktidarı boyunca Demokrat Parti‟nin kesin gözüyle baktığı 
illerden birisi olmuĢ ve seçim neticeleri de hep bunu göstermiĢtir. Hatta 27 Mayıs 
1960 Askeri Müdahalesi sonrasında, cuntanın ardından 12. Dönemde de çizgisinden 
ayrılmayan Bilecik‟in bu kez Adalet Partisi‟ni desteklediğini görmekteyiz. Bozüyüklü 
ġadi Binay ve Söğütlü Orhan Tuğrul bu dönemde Bilecik‟i temsil etmiĢlerdir. Kısaca 
Bilecik‟in 1961-2015 yılları arasında hangi partilere kaç milletvekilliği 
kazandırdığından bahsedecek olursakĢöyle bir tablo karĢımıza çıkar: 
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40 BCA, Fon Kodu: 030.01.0.0 Kutu no: 52 Dosya: 312 Sıra: 3 
41 Demir, s. 150 
42Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2011, Türkiye Ġstatistik Kurumu Yayın no: 3685 
43 TBMM Albümü, s. 699 
44 TBMM Albümü, s. 700 
45 Zafer, “Pazaryeri‟nin KurtuluĢ Günü”, 6 Eylül 1959, s. 1 
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Genel itibariyle Demokrat Parti‟nin devamı niteliğinde olan partilere en az 
bir milletvekilliği kazandırarak Demokrat Parti ruhunu yaĢatmayı sürdüren Bilecik‟te 
böylesi bir etki bırakan 1950-1960 döneminde ne gibi geliĢmelerin yaĢandığınagöz 
atmak yerinde olacaktır. Elbette her dönemde olduğu gibi bahsi geçen süreçte de 
seçim öncelerinde halka dağıtılan malzemeler ve bunun muhalefet tarafından tenkidi 
söz konusudur. Örneğin 1954 seçimleri öncesinde Demokrat Parti‟nin Merzifon ve 
Bigadiç‟le beraber Bilecik‟te de linyit kömürü dağıttığı, muhtarı Cumhuriyet Halk 
Partisi‟nden olan köylere ise bu yardımın yapılmadığına dair ana muhalefet partisinin 
eleĢtirisi olmuĢtur46. Fakat linyit kömürüyle bu kadar baĢarı yakalamak pek mantıklı 
olmasa gerek. Bilecik‟te yapılan icraatın ise seçim sonuçlarında etkisi olduğu 
muhakkaktır. Her Ģeyden önce Ģunu söylemek mümkün, 1927-1950 arasında 
Bilecik‟te iĢ imkanları oldukça kısıtlı kalmıĢ ve bu durum ĢehirleĢmede de kendisini 
göstermiĢtir. 

Bilecik‟te 1927-1970 yılları arasında ĢehirleĢmeyi gösteren tablo47 aĢağıda 
görülmektedir. Buna göre 1935 yılı hariç Bilecik‟te 1950 sonrasında ĢehirleĢme 
bazında gözle görülür bir yükselme söz konusudur. Bir sonraki tabloda görülen 
Bilecik‟in nüfusu ise 1927‟den baĢlamak üzere 1960‟a değin geliĢmiĢlik göstermekle 
birlikte48 1960‟lar itibariyle bir düĢüĢ yaĢamıĢtır. Bu düĢüĢte özellikle kırsal kesimin 
verdiği göçlerin etkili olduğunu da eklemek yerinde olacaktır. Kırsal kesimdeki nüfus 
kaybı günümüze değin devam edegelirken genel nüfusta 1980 itibariyle artıĢ 
gözlemlenmeye baĢlanmıĢtır49. 

 

BĠLECĠK‟TE ġEHĠRLEġME ORANI (%) 

1927 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 

14 15 14 14 14 20 21 26 31 

 

                                                           
46 TBMM ZC, X. Dönem, 2. Cilt, 4. BirleĢim, 15 Kasım 1954, s. 72-75 
47 Cumhuriyet‟in 50. Yılında Bilecik, 1973 Yıllığı, s. 105 
48 Hızlı bir nüfus seyrine sahip olmayan Bilecik‟te bu durum son yıllarda da benzer Ģekildedir. Örneğin 
2011‟de 203.849 olan Bilecik nüfusu, TÜĠK verilerine göre 2012‟de 204.116, 2013‟te ise 208.888 
olmuĢtur. Ayrıntılı bilgi için bkz. TÜĠK, SeçilmiĢ Göstergelerle Bilecik 2013, Türkiye Ġstatistik Kurumu 
Matbaası, Ankara 2014, s. 83 
49 Serpil MenteĢe, AyĢe Okuyucu, “Bilecik Ġlinde Nüfusun Mekansal DağılıĢının Jeoistatistiksel 
Yöntemlerle Ġncelenmesi”, Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 24, KıĢ 2013, ss. 258-267, 
s. 261 
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BĠLECĠK‟TE NÜFUS 
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Bilecik‟te ĢehirleĢme oranının yükselmesinde iĢ imkanlarının geliĢme 
göstermesinin de etkili olduğunu eklemek gerekmektedir. Bu bağlamda Demokrat 
Parti döneminde Bilecik‟te iĢ imkanlarının geliĢtiğini söyleyebiliriz. Bundan ayrı bu 
döneminde Bilecik‟le ilgili baĢka geliĢmeler de yaĢanmıĢtır. Örneğin Pazarcık bucağı, 
yani bugünkü adıyla Pazaryeri, 1954 yılında ilçe olmuĢtur. Bu sırada Pazarcık‟ın 
nüfusu 5200‟dür. Yine Bilecik‟in ilçelerine emniyet birimlerinin kurulduğu zaman 
dilimi de Demokrat Partiiktidarına denk gelmektedir. Bununla ilgili geliĢmeler de 
aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur51: 

BĠLECĠK ĠLÇELERĠNE KURULAN EMNĠYET BĠRĠMLERĠ VE 
KURULUġ TARĠHLERĠ 

Ġlçenin Adı KuruluĢun Adı KuruluĢ Tarihi 

Bozüyük Emniyet Amirliği 20.04.1951 

Gölpazarı Emniyet Komiserliği 18.09.1959 

Osmaneli Emniyet Komiserliği 01.11.1959 

Pazaryeri Emniyet Komiserliği 07.11.1959 

Söğüt Emniyet Komiserliği 30.09.1959 

 

Demokrat Parti döneminde Bilecik‟le ilgili bir diğer geliĢme ise yol, su ve 
elektrik konusunda yaĢanmıĢtır52:  

                                                           
50 “Bilecik vilayetinin 303 köyü ve 120.221 nüfusu vardır. Bu nüfus dört kaza ve sekiz nahiyeye 
ayrılmıĢtır.” Bkz. Cumhuriyet Halk Partisi Kongre Dilekleri 1940https://www.tbmm.gov.tr (EriĢim: 30 
Kasım 2015)  
51 Cumhuriyet‟in 50. Yılında Bilecik, 1973 Yıllığı, s. 105-109 
52 Cumhuriyet‟in 50. Yılında Bilecik, 1973 Yıllığı, s. 186 

https://www.tbmm.gov.tr/
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1923-1960 yılları arasında Bilecik‟e köy yolu, içme suyu ve elektrifikasyon 
için harcanan meblağa baktığımızda ise ortaya çıkan rakamlar aĢağıdaki gibidir53: 

                                                           
53 Cumhuriyet‟in 50. Yılında Bilecik, 1973 Yıllığı, s. 186 

BĠLECĠK‟TE YOLA KAVUġTURULAN KÖY SAYISI 

1923-1927 1927-1935 1935-1940 1940-1945 1945-1950 

- 5 - 8 - 

1950-1955 1955-1960 1960-1965 1965-1970 1970-1972 

17 53 72 73 15 

     

BĠLECĠK‟TE ĠÇME SUYUNA KAVUġTURULAN KÖY SAYISI 

1923-
1927 

1927-
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1945 

1945-1950 

- - - - - 

1950-
1955 

1955-
1960 

1960-
1965 

1965-
1970 

1970-1972 

22 20 50 90 18 

BĠLECĠK‟TE KÖY YOLU, ĠÇME SUYU VE ELEKTRĠFĠKASYONA 
HARCANAN MEBLAĞ 

1923-1927 1927-1935 1935-1940 1940-1945 1945-1950 1950-1955 1955-1960 



Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi / 99 
 

 

Demokrat Parti‟nin iktidarında Bilecik‟le ilgili diğer geliĢmelere baktığımızda 
madencilik konusu da karĢımıza çıkmaktadır. Önceki dönemde maden aramalarına 
ve tetkiklerine izin verilmeyen sahalar ve madenler Ġzmir milletvekili Zühtü Hilmi 
VelibeĢe‟nin baĢında bulunduğu Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit 
edilmiĢtir. BaĢvuracaklara her türlü araĢtırma imkanı verilecek yerler arasında Bilecik 
de vardır. Bilecik‟leberaber Balıkesir, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çoruh, Diyarbakır, 
Elazığ, Erzurum, EskiĢehir, Ġçel, Ġzmir, Kastamonu, MuĢ, Niğde, Sinop, Sivas ve 
Zonguldak‟ta simli kurĢun, arsenik, demir, kurĢun, manganez, altın, gümüĢ, çinko, 
kalay, antimuan, bakır, pirit, taĢkömürü, volfram aranması için izin verilmesi uygun 
görülmüĢtür54.Bu dönemde kozacılıkla ilgili de bir geliĢme olmuĢtur. Birinci Dünya 
SavaĢı öncesinde 42 tane ipek çekme fabrikası olmasına karĢın Yunan iĢgali 
esnasında bunların hepsi yakılarak yok edilmiĢtir ve 1942 yılında bir tane bile 
ipekçilikle ilgili fabrika yoktur55. Suni ipek sanayinin geliĢmesiyle kozacılığın darbe 
gördüğü, Arifiye‟de yetiĢtirilen yüz bin, Bilecik‟te yarım milyon, Düzce‟de 75 bin, 
Bursa‟da 1 milyon dut fidanının dağıtılmadığı ile ilgili sıkıntılar sonucu Demokrat 
Parti iktidarında bu konuya el atılması için çalıĢılması gündeme getirilmiĢtir56.Ayrıca, 
her ne kadar üretimi 1965 yılında baĢlamıĢ olsa da, ġerbetçiotu bitkisinin yetiĢtiriciliği 
için 7-9 Kasım 1955 tarihleri arasında yapılan toplantıda konuyla ilgili olarak Tarım 
Bakanlığı görevlendirilmiĢtir. Bu tarihten sonra yapılmaya baĢlanılan çalıĢmalar 
neticesinde de 1965‟ten baĢlamak üzere Ģerbetçiotu Türkiye‟de yalnızca Bilecik‟te 
yetiĢtirilen karakteristik bir bitki halini almıĢtır57. Tarımda makineleĢme meselesinin 
üstesinden gelinmeye çalıĢıldığı Demokrat Parti dönemi itibariyle Bilecik‟te traktör 
sayısında da artıĢ gözlemlenmektedir. Nitekim 1950‟de 22 traktörün olduğu Bilecik 
ilinde 1987 yılına geldiğimizde bu rakam 4672‟ye ulaĢacaktır58. 

Sonuç 

Demokrat Parti, esas manada Türkiye‟nin çok partili yaĢama geçiĢinin 
simgesi olmuĢ, ülkede pek çok alanda geliĢmeler bu dönemde yaĢanmaya baĢlamıĢtır. 
Bu geliĢmelerin paralelinde Demokrat Parti, halkın desteğini fazlasıyla yanında 

                                                           
54 Milliyet, “Atıl Vaziyete Gelen Madenler ĠĢletilecek”, 23 Ağustos 1950, s. 2 
55 Nedim Göknil, “Garbi Anadolu Köy Monografileri”, Sosyoloji Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 1943, ss. 312-357, 
s. 314-336 
56 Sait CoĢkun, “Kozacılığımız Büyük Bir Tehlike Geçiriyor”, Milliyet, 5 Mart 1951, s. 2 
57 ġerbetçiotu bitkisi için Türkiye‟de ilk deneme 1935‟te yapılmıĢ ama baĢarı sağlanamamıĢ, sonrasında 
II. Dünya SavaĢı yıllarında da çalıĢmalar olmuĢsa da savaĢın ardından ithal edilmeye devam edilmiĢtir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Zafer BaĢkaya, “ Bilecik Ġlinde ġerbetçiotu Üretiminin Coğrafi Esasları”, Doğu 
Coğrafya Dergisi, Cilt 16, Sayı 25, s. 209-230, s. 211-212 
58 E. Murat Özgür, Bilecik Ġlinde Nüfus GeliĢimi (1950-1985), Coğrafya AraĢtırmaları Dergisi, Sayı 3, ss. 
79-100, s. 85 
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görmüĢtür. Bilecik‟te de yapılmıĢ olan ve yukarıda değinmiĢbulunduğumuz 
çalıĢmalar Demokrat Parti‟nin il bazında desteklenmesinde önemli rol oynamıĢtır. 
Öyle ki bu dönemde Ģehirde gerçekleĢtirilen yenilikler ve iyileĢtirmeler sonraki 
dönemde Demokrat Parti‟nin devamı niteliğinde olan partilerin de ülke genelinde 
olduğu gibi Bilecik‟te de oy toplamasında etkili olmuĢtur. Bu bağlamda Bilecik, 
Türkiye‟nin 1950-1960 arasındaki yaĢanmıĢlıktan bir kesit olarak görülmeli, Bilecik 
örneğinin geniĢletilmiĢ hali ülke sathında düĢünülerek bu on yıllık süreç 
değerlendirilmelidir. Her ne kadar küçük bir Ģehir olsa da seçim dönemlerinde 
partilerin gösterdikleri milletvekilleri adayları ve bu hususta yaĢanılan çekiĢmeler, 
Bilecik‟e var olduğundan daha fazla değer verilmesi gerektiğini göstermektedir. 
Dolayısıyla Bilecik ile ilgili yapılacak olan çalıĢmalarda bu ayrıntının göz önünde 
bulunması gerekmektedir. 
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BĠLECĠK, PAZARYERĠ, KARAKÖY KÖYÜNDE OYNANAN KADIN 
OYUNLARI VE OYUNLARIN TÜRKÜLERĠ 

WOMAN FOLK DANCES AND SONGS OF FOLK DANCE IN KARAKÖY 
VILLAGE OF PAZARYERĠ TOWN OF BĠLECĠK COUNTY 

Sinan BAYRAM 

 

ÖZET 

Karaköy, Bilecik ilinin Pazaryeri ilçesine bağlı bir “manav” köyüdür. Bu 
araĢtırmada, Karaköy köyünden derlenmiĢ, eskiden düğünlerde oynanan fakat 
günümüzde unutulmaya yüz tutmuĢ kadın oyunları hakkında bilgi verilmiĢtir. Aynı 
zamanda bu oyunların türkü sözlerine de yer verilmiĢtir. Oyun türküleri, dümbelek 
eĢliğinde veya bakır bir kap ters çevrilip altında ritim tutularak bir veya birkaç kadın 
tarafından söylenir. Oyunlar eĢlidir ve karĢılıklı oynanır. Karaköy kadın oyunları 
“yeğni oyunlar” ve “ağır oyunlar” olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Yeğni 
oyunlar, kaĢıksız oynanan düz adım oyunlarıdır. Oyuncular baĢparmak ile orta 
parmağını birbirine vurarak ritim tutar. “Otluklarda Biter Mantar” ve “Yalel” baĢlıca 
yeğni oyun türküleridir. Ağır oyunlar ise kaĢıkla oynanır. Temel ayak figürleri 
genellikle düz adım ve sekmeden oluĢur. “Ah Tepeler”, “Ġki Karpuz”, “Halime”, “Et 
Koydum Tencereye”, “Ceza da Yerinin Harmanları”, “Aslan Oyunu (Küstüm 
Oyunu)”, “Pazarcık Havası”, “Davulcu Havası”, “Mevlâna (KaĢlar Kara)” derlenen 
ağır oyunlardır. Karaköy, yerli ve yerleĢik bir köy olduğundan, kadın oyunları aynı 
zamanda Bilecik ve çevresinin kadın oyunlarının da karakteristik özelliklerini 
taĢımaktadır. Bu araĢtırmanın amacı; unutulmaya yüz tutmuĢ Karaköy kadın 
oyunlarını gün yüzüne çıkarmak, konu ile ilgili kiĢilerle paylaĢmak, yöre oyunlarına 
günümüz gençliğinin ilgisini çekmek ve Bilecik yöresi kadın oyunlarının çeĢitliliğini 
artırmaya katkıda bulunmaktır. 

                                                           
 Ziraat Yüksek Mühendisi / Türk Halk Oyunları Bilecik Yöresi Usta Öğreticisi 
GAP Uluslararası Tarımsal AraĢtırma ve Eğitim Merkezi, Diyarbakır, TÜRKĠYE                                                
e-posta: sinanbayram011@gmail.com  
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Anahtar sözcükler: Bilecik, Karaköy Köyü, Kadın oyunları, Türküler 

 

ABSTRACT 

Karaköy where depends on Bilecik province Pazaryeri district is a "manav" 
village. In this research are given information about woman folk dance which once 
played at the weddings but forgotten today. In addition to are given songs of these 
folk dances. Songs are said by one or more woman at accompanied with a drum or 
by keeping rhythm a copper bucket. Karaköy folk dances are pairwise and mutual. 
Karaköy woman folk dances are divided into two groups as “yeğni folk dances” and 
“ağır folk dances”. "Yeğni folk dances" are straight step games played without the 
spoon. Players keeps rhythm by hitting together thumb and middle finger. 
“Otluklarda Biter Mantar” and “Yalel” are the mainly yeğni dance song. The “ağır 
folk dances” played with spoons. Usually basic foot figures consists of than straight 
step and tabs. “Ah Tepeler”, “Ġki Karpuz”, “Halime”, “Et Koydum Tencereye”, 
“Ceza da Yerinin Harmanları”, “Aslan Oyunu (Küstüm Oyunu)”, “Pazarcık 
Havası”, “Davulcu Havası” and “Mevlâna (KaĢlar Kara)” are compiled ağır folk 
dances. Due to Karaköy indigenous and settled a village, carries the characteristic 
features of woman games of Bilecik and environment. 

The purpose of this study (a) uncover the forgotten woman game of 
Karaköy, (b) to share with the people on the subject, (c) attract the attention of 
today's youth in local games, (d) contribute to increasing the diversity of Bilecik 
local woman games. 

Keywords: Bilecik, Karaköy Village, Woman Folk Dances, Songs 

 
GiriĢ 

Karaköy, Osmanlı Devleti‟ne kuruluĢtan imparatorluğa kadar beĢiklik eden 
Bilecik ilinin, Pazaryeri ilçesine bağlı, Karasu Çayı‟nın doğu kıyısında bulunan, tarihi 
çok eskilere dayanan yerli ve yerleĢik bir manav köyüdür. Karaköy köyü, Marmara 
Bölgesi‟nin doğusunda, Bilecik ilinin güneyinde yer alır. Güneyinde yüksek tepeler 
bulunur. Köy, doğudan Hamidiye (Ayvalı) köyü, batıdan Fıranlar ve Ahmetler 
köyleri, kuzeyden Demirköy köyü ve güneyden Bozüyük ile çevrilidir. 
Kuzeydoğusunda ise Kurtköy köyü bulunur. Yörenin en köklü geçmiĢe sahip 
köylerinden biri olan Karaköy, KurtuluĢ SavaĢı sırasında Yunan ordularının 
saldırılarına uğramıĢ, köy halkının malları ellerinden alınmıĢ, köydeki bütün evler 
yakılıp yıkılmıĢtır. Birinci ve Ġkinci Ġnönü SavaĢları sırasında köy boĢaltılmıĢ, köy 
halkı civar köylere sığınmıĢtır. SavaĢ bittikten sonra köye dönen halk, eldeki 
imkânlarla evler yaparak yaĢamına devam etmiĢtir. 
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Resim 1. Karaköy köyünden genel bir görünüm 

 

Her toplumun kendine özgü geleneksel kültürü vardır. Bu kültürü oluĢturan 
unsurlardan biri de oyun ve ona eĢlik eden müziktir. Anadolu‟nun diğer köylerinde 
olduğu gibi Karaköy‟de de kadınlar tarlaya gider, çapa yapar, hayvan bakar, çalı çırpı 
toplar, ekmek yapar, çocuk bakar, evi temizler, halı-kilim yıkar... Zordur Anadolu 
kadınının iĢi. Buna karĢılık köy kadınları düğünlerde eğlenmeyi de bilir. Düğünlerin 
vazgeçilmez bir parçası olan yöresel oyunları, giydikleri yöresel kıyafetler eĢliğinde 
ustaca icra ederler. Ancak günümüz düğünlerinin çalgılı yapılması, çoğu köyde 
olduğu gibi Karaköy‟de de yöresel oyunların artık oynanmamasına, yeni nesile 
aktarılamamasına ve hatta oyunları bilen ve oynayan kiĢilerin bu oyunları gün 
geçtikçe unutmasına sebep olmuĢtur. Çocukluğumda düğünlerde gördüğüm, 
kaĢıklarla dümbelek eĢliğinde oynayan kadınları günümüz düğünlerinde görememek 
beni endiĢelendirmektedir. Sözde “modernleĢme” adı verilen geliĢmeler 
kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi, örf ve adetlerimizi yavaĢ yavaĢ 
unutturmakta, özümüzü kaybettirmektedir. 

Bu çalıĢmanın amacı, günümüzde unutulmaya yüz tutmuĢ Karaköy kadın 
oyunlarını ve oyun türkülerini gün yüzüne çıkarmak, yöre oyunlarına günümüz 
gençliğinin ilgisini çekmek, derlenen bu oyunları genç kuĢağa aktarmak ve Bilecik 
yöresi kadın oyunlarının çeĢitliliğini artırmaya katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, 
oyunları oynamayı bilen köy kadınları tespit edilmiĢ, oyunlar teker teker oynatılmıĢ 
ve kayıt altına alınmıĢtır. Aynı zamanda oyunların türküleri de kaydedilmiĢ ve 
notalanmıĢtır. Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla Karaköy‟de 
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kurs açılmıĢ ve her yaĢtan katılımcısı olan kursta oyunlar kursiyerlere öğretilmiĢ, 
çeĢitli gösteri ve programlarda birlik, beraberlik, uyum ve düzen içerisinde 
sergilenmiĢtir. Oyunlar sahneye aktarılırken aslının bozulmamasına dikkat edilmiĢ, 
orijinal haliyle otantik olarak sunulmuĢtur. 

Karaköy Kadın Oyunları ve Oyunların Türküleri 

Karaköy kadın oyunları dümbelek eĢliğinde oynanır. Dümbelek çalan kiĢi ve 
yanındaki bir grup kadın tarafından aynı zamanda oyunun türküsü de söylenir. 
Önceleri dümbelek yerine “bakır kap” kullanılırdı. Bakır bir kova veya bakır tencere 
ters çevrilip altında ritim tutulurdu. Sonra topraktan yapılmıĢ dümbelek, daha sonra 
da metal dümbelek kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

 

   

Resim 2. Bakır kap, toprak dümbelek ve metal dümbelek 

Karaköy kadın oyunları eĢlidir ve karĢılıklı oynanır. Temel ayak figürleri 
çoğunlukla düz adım ve sekmeden oluĢur. Oyunlarda omuz sallama, çökme, kolları 
savurma, dönme, kolları omuz hizasına çapraz kaldırıp indirme gibi hareketler 
bulunmaktadır. Oyunlar genellikle 2 kiĢi ile karĢılıklı oynanmakla beraber, bazı 
oyunlar 4 kiĢi ile de oynanabilmektedir. 

Karaköy‟de kadınlar tarafından oynanan oyunlar “yeğni oyunlar” ve “ağır 
oyunlar” olmak üzere iki gruba ayrılır. 

1.1. Yeğni Oyunlar ve Türküleri 
 
Genellikle, düğün eğlencesine baĢlarken ve yengelikte1 oynanan düz adım 

oyunlarıdır. Kaynana, görümce(ler), elti(ler) ve yengeler gelin ile yeğni oyun eĢliğinde 

                                                           
1 Gelin alıcıdan önce kadınlar arasında yapılan bir eğlencedir. 
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oynarlar. Bu oyunlar kaĢıksız oynanır. Oyuncular baĢparmak ile orta parmağını 
birbirine vurarak ritim tutarlar. Oyun boyunca kollar, omuz hizasına çapraz bir 
Ģekilde kaldırılıp indirilir. EĢlerin karĢılıklı yer değiĢtirmesi, kendi ekseni etrafında 
tam dönüĢ yapması ve ortada birleĢip sağa ve sola dönüĢler yeğni oyunların 
karakteristik özelliklerindendir. Yeğni oyunlar, Ģu türküler eĢliğinde oynanır: 

2.1.1. Otluklarda Biter Mantar 

Otluklarda biter mantar (2) 

Günden güne nazlım derdim artar (2) 

Sabırsızlar Ģelvar yırtar (2) 

 Uyan yârim uyan sebah oldu 

 Gül benizin nazlım neden soldu 

Penceresi aya güne karĢı (2) 

Ben gelin olmam olmam ele güne karĢı (2) 

Pencereye al bayledim (2) 

Gel gel diye nazlım el salledim (2) 

Eloğlunu yar belledim (2) 

 Uyan yârim uyan sebah oldu 

 Gül benizin nazlım neden soldu 

2.1.2. Yalel 

(Bu yeğni oyun türküsü, arka arkaya maniler eklenerek söylenir.) 

Tülbendimin ucuna, sakız bağlatır mıyım 

BaĢkasını sevip de seni ağlatır mıyım 

 Yalel yalelel yelelelli yalelellim 

 ġirilay Ģirilayla Ģirilaylom 

Eteğimin pilesi, yandandır eklemesi 

Tak bir niĢan yüzüğü, kolaydır beklemesi 

 Yalel yalelel yelelelli yalelellim 

 ġirilay Ģirilayla Ģirilaylom 

Karaköy‟ün nesi var, üstünde top sesi var 

Oğlanların cebinde, kızların boy resmi var 
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 Yalel yalelel yelelelli yalelellim 

 ġirilay Ģirilayla Ģirilaylom 

1.2. Ağır Oyunlar ve Türküleri 
 
Ağır oyunlar genellikle düğünlerin sonuna doğru oynanan karĢılama, kaĢık 

oyunları ve zeybek türü oyunlardır. Ağır oyunların tamamı oyuncular tarafından 
kaĢıkla ritim tutularak oynanır. Oyunlar genellikle düz adım ve sekme figürlerinden 
oluĢur. Bazı oyunlarda farklı ayak figürleri de görülmektedir. 

Karaköy‟de kadınlar arasında oynanan baĢlıca ağır oyunlar Ģunlardır: 

1. Ah Tepeler 

2. Ġki Karpuz 

3. Halime  

4. Et Koydum Tencereye 

5. Ceza da Yerinin Harmanları 

6. Aslan Oyunu (Küstüm Oyunu) 

7. Pazarcık Havası 

8. Davulcu Havası 

9. Mevlâna (KaĢlar Kara) 

 

Karaköy kadın oyunlarının türküleri genellikle sözlüdür. Fakat bazı 
türkülerdeki sözsüz kısımlarda kadınlar dümbelek eĢliğinde “ağız melodisi” yaparlar. 
Hatta bazı oyunların (Aslan oyunu, Davulcu havası gibi) türküleri baĢtan sona ağız 
melodisi ile söylenir. 

2.2.1. “Ah Tepeler” Oyunu ve Türküsü: Kadınlar arasında sıkça oynanan 
bir kaĢık oyunudur. Oyun, genellikle 2 bazen de 4 kiĢiyle, eĢli olarak oynanır. Oyun, 
bir bölüme kadar düz adım figürüyle oynanır. Nakarat kısmında ise sekmeye geçilir. 
Oyuna kolları savurma ile baĢlanır. Sağ ayak ile oyuna girilir. Omuz sallama, sağa ve 
sola dönüĢler, eĢlerin karĢılıklı yer değiĢtirmesi, düz adım ve sekme figürleriyle 
daireler çizme oyunun tipik özelliklerindendir. 

Türküsü 

Ah tepeler tepeler, yüksek tepeler aman aman 

Sizlere yağmur yağar, bizlere sepeler aman hey 

Sandıkta küflenmiĢ, elmas küpeler aman aman 
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 Hele canım aman gel gel  

 Allene de pullene de gel aman hey 

 Nay nay nirinay ninay nom, nay nay nirinay ninay nom 

 Ner nina nina nina, dara nina nina ninay nom 

Evlerim olsa da hanem olmasa aman aman 

Yar bize gelse de sebah olmasa aman hey 

Açılan güllerim koksa solmasa aman aman  

 (Nakarat) 

2.2.2. “Ġki Karpuz” Oyunu ve Türküsü: Karaköy kadınlarının kaĢıkla 
oynadığı karĢılama türünde bir oyundur. Genellikle 2 bazen de 4 kiĢiyle, eĢli olarak 
oynanır. Oyunun kendine has bir temel figürü vardır. Sağ ayak öne atılarak sağ diz 
hafifçe kırılır. Sol ayak hafif bir Ģekilde geriye doğru kaldırılır. Daha sonra sağ ayak 
sol ayağın yanına geri getirilir. Oyuna nakarat kısmına kadar bu figürle devam edilir. 
Sağa ve sola dönüĢler, eĢlerin karĢılıklı yer değiĢtirmesi, kolların çapraz bir Ģekilde 
omuz hizasına kaldırılıp indirilmesi ve oyunun nakarat kısmında kolları savurma, 
omuz sallama, çökme oyunun genel özelliklerindendir. 

Türküsü 

Ġki karpuz bir koltuğa sığar mı annem 

Ġlk sevilen yar son sevilene uyar mı (2) 

Ġnsan sevdiğine çabuk doyar mı annem  

 Yatsam yârim dizine, uykulardan uyanamıyom 

 YaĢım da onbeĢ (küçücük) sevdalara dayanamıyom 

 Dara ney ney ney ney ney, ney ney ney ney ney ney ney 

 Niri ney ney ney ney ney ney ninay nom (2) 

Elli değil, altmıĢ değil, yüz değil annem 

Allı da yeleğin düğmeleri düz değil (2) 

Benim yârim gelin olmuĢ kız değil annem 

 (Nakarat) 

 

2.2.3. “Halime” Oyunu ve Türküsü: Oyun genellikle iki kiĢi tarafından 
karĢılıklı oynanır. Düz adım ve sekme figürlerinin içi içe olduğu bir kaĢık oyunudur. 
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Kolları savurma, eĢlerin karĢılıklı yer değiĢtirmesi, oyunun bazı bölümlerinde eĢlerin 
sırt sırta vererek sekmesi oyunun tipik özelliklerindendir. 

Türküsü 

Halimedir kız senin adın Halime, yavrum Halime 

Ne de güzel yakıĢır Ģal incecik beline 

 Ah aman aman aman aman gül pembe 

 Ne çok da cilveler var sende 

 Külhanbeyler varsın girsin koynuna 

 Sarı lira takayım gerdanına 

Halimenin güneĢe karĢı odası, yavrum odası 

BakıĢırken hop çıka geldi zalim kocası 

 (Nakarat) 

Halimeyi samanlıkta bastılar, yavrum bastılar 

ġalvarını gül dalına astılar  

 (Nakarat) 

 

2.2.4. “Et Koydum Tencereye” Oyunu ve Türküsü: Karaköy 
kadınlarının zeybek olarak oynadıkları tek oyundur. Figürleri diğer oyunlara nazaran 
daha serttir. Ġki veya dört kiĢiyle karĢılıklı oynanır. 

Türküsü 

Et koydum tencereye (2) 

Yar geldi pencereye (2) 

Yar Allah‟ını seversen (2) 

Al beni içeriye (2) 

 Haydi, yavrum boyuna da ben yandım (2) 

 Ben yandım saramadım aldandım (2) 

 (Haydi yavrum hopla da gel yanıma (2)) 

 (Sarı liralar takayım gerdanına (2)) 

ġu Söğüt yedi dağdır (2) 
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Ġçinde yârim vardır (2) 

Altı aydır haber (mektup) gelmez (2) 

Ne ölmüĢtür ne sağdır (2) 

 (Nakarat) 

 

2.2.5. “Ceza da Yerinin Harmanları” Oyunu ve Türküsü: Oyun, “Ah 
Tepeler” oyun düzeninde oynanan bir kaĢık oyunudur. Genellikle 2 bazen de 4 
kiĢiyle, eĢli olarak oynanır. Düz adım ve sekmeden oluĢur.  

Türküsü 

Ceza da yerinin harmanları savrulur, savrulur aman, savrulur 

Arpa da buğday samanından ayrılır hey, ayrılır aman 

 Arabadan insen yar, beri beri gelsen yar 

 Sen benim olsan yar, aman aman 

 Al beni beni beni, sar beni beni beni, sararlar seni 

 Gizli sevdalara da be yârim koyarlar seni 

 (Ner nina nina nina, ner nina nina nina, ner nina nina nina nom 
(2)) 

Ceza da yerinin yüksek olur bacası, bacası aman, bacası 

Güzel de gelinin çirkin olur kocası hey, kocası aman 

 (Nakarat) 

Ceza da yerinin yüksek olur evleri, evleri aman, evleri 

Ġçindedir ağaları, beyleri hey, beyleri aman 

 (Nakarat) 

2.2.6. “Aslan Oyunu (Küstüm Oyunu)” ve Türküsü: Oyun türküsünün 
sözleri yoktur. Dümbelek eĢliğinde baĢtan sona ağız melodisi yapılarak söylenir. 
Oyun iki kiĢi ile oynanır. Düz adım ve sekme figürlerinden oluĢan bir kaĢık 
oyunudur. Oyuna kolları savurma ile baĢlanır. Sağ ayak ile oyuna girilir. Omuz 
sallama, sağa ve sola dönüĢler, eĢlerin karĢılıklı yer değiĢtirmesi, düz adım ve sekme 
figürleriyle daireler çizme oyunun tipik özelliklerindendir. Oyunun bazı 
bölümlerinde, hafifçe eğilerek iki ayak üzerine düĢüp sağ ayağı geriye doğru 
kaldırarak aslan taklidi yapılır. Bazı bölümlerinde ise oyuncular sekme figürü 
eĢliğinde birbirlerine sırtlarını dönüp küserler. 
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Türküsü 

Dara niri ney ney, dara niri ney ney 

Dara niri dara niri dara niri ney ney 

Ney ney nom 

Dara niri ney ney, dara niri ney ney 

Daray da nina nina ney 

Dara nina ney, ney ney ninay nom 

Ney niri ney niri ney niri ney niri ney niri ney niri ninay nom (2) 

Bu sözler arka arkaya tekrarlanarak oyun istenildiği kadar uzatılabilir. 

 

2.2.7. “Pazarcık Havası” ve Türküsü: Bu oyun “kadın çiftetellisi” olarak 
bilinir. Genellikle iki kiĢi ile oynanır. Oyunun türküsü dümbelek eĢliğinde ağız 
melodisi yapılarak söylenir. KaĢıklarla oynanır. Düz adım oyunudur fakat diğer 
oyunlara nazaran daha ağırdır. Her adım atıĢta diğer ayak geriye doğru hafifçe 
kaldırılır. Bu oyunda kollar diğer oyunlardakine göre biraz daha açıktır. Oyunun bazı 
bölümlerinde diz çökerek kol savurma hareketi yapılır. Sağa ve sola dönüĢler, eĢlerin 
karĢılıklı yer değiĢtirmesi bu oyunda da vardır. 

Türküsü 

Nay nay nay nom, nay nay nay nom 

Nay niri nay niri nay niri nay niri nay niri nay niri nay niri nom (2) 

Aman hey 

Dara niri ney ney niney 

Ney ney ney ney ney ney nom 

Niri ney ney ney ney nom nay na niri na ninay nom (2) 

Aman güzelim aman 

Dara niri ney ney niney 

Ney ney ney ney ney ney nom 

Niri ney ney ney ney nom nay na niri na ninay nom (2) 

Ben yandım aman 

Bu sözler arka arkaya tekrarlanarak oyun istenildiği kadar uzatılabilir. 
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2.2.8. “Davulcu Havası” ve Türküsü: Çiftetelli olarak kaĢıklarla oynanan 
diğer bir kadın oyunudur. Genellikle iki kiĢi ile oynanır. Bu oyunun türküsü de 
dümbelek eĢliğinde ağız melodisi yapılarak söylenir. Düz adım oyunudur fakat bu 
oyun da diğer oyunlara nazaran daha ağırdır. OynanıĢı Pazarcık Havası‟na benzer. 
Bu oyunda eĢler, sağa ve sola dönüĢlerde aynı ayaklarını bir sağa bir sola kaydırırlar. 
Bunu birkaç kez tekrar ederler. 

Türküsü 

Ner nina niri nom, ner nina niri nom 

Narinay nay nay nay nom (2) 

Niney ne niriney niney 

Ney ney nom, ney ney nom 

Ner nina niri nom, ner nina niri nom 

Dara niri nay nay nay nay nom (2) 

Bu sözler arka arkaya tekrarlanarak oyun istenildiği kadar uzatılabilir. 

 

2.2.9. “Mevlâna (KaĢlar Kara)” Oyunu ve Türküsü: Genellikle iki kiĢi 
tarafından oynanan bir düz adım oyunudur. Oyunun ayak figürü Pazarcık Havası‟nın 
figürüne benzer. KaĢıklarla oynanır. Türküye ağız melodisi ile baĢlanır ve nakarat 
kısımlarında da ağız melodisi yapılır. Oyuncular oyunun bazı bölümlerinde yan yana 
gelerek sağ kollarını yukarıya kaldırıp kendi eksenleri etrafında her ikisi de aynı yöne 
dönerler. Sağa ve sola dönüĢler, eĢlerin karĢılıklı yer değiĢtirmesi bu oyunda da 
görülmektedir. 

Türküsü 

Dara niri nom, Ner nina niri nom, ner nina niri nom 

Dara niri ney ney, niney ne ney ney 

Ney ney ney ney ney nom, Ney ney ney ney ney nom 

Bugün günlerden Pazar, kâtipler okur yazar 

Varın sorun kâtibe, hep ayrılık mı yazar 

Dara niri nom, Ner nina niri nom, ner nina niri nom 

Dara niri ney ney, niney ne ney ney 

Ney ney ney ney ney nom, Ney ney ney ney ney nom 

KaĢlar kara, gözler ela, Gerdandaki benler kara 
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Sen kara, ben kara, yerler kara 

Ney ne niriney ney ney nom, Ner nina niri nom, ner nina niri nom 

Dara niri ney ney, niney ne ney ney 

Ney ney ney ney ney nom, Ney ney ney ney ney nom 

Karaköy‟dür köyümüz, zemzem akar suyumuz 

Sevip sevip ayrılmak, yoktur öyle huyumuz 

 (Nakarat) 

3. Sonuç ve Öneriler 

Bu araĢtırmada, Bilecik ilinin Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde 
oynanan kadın oyunları ve bu oyunların türküleri incelenmiĢtir. Karaköy‟de kadınlar 
tarafından oynanan oyunlar “yeğni oyunlar” ve “ağır oyunlar” olmak üzere iki gruba 
ayrılmaktadır. Karaköy kadınlarından yapılan derlemelerde yeğni oyunun oynanıĢı ve 
oyuna eĢlik eden türküler kayıt altına alınmıĢtır. Ağır oyun olarak ise, köy kadınları 
tarafından oynanan, dokuz adet oyunun oynanıĢı ve türküsü kaydedilmiĢtir. Daha 
sonra bu türküler notalanmıĢtır. Böylelikle unutulmaya yüz tutmuĢ Karaköy kadın 
oyunları ve bu oyunların türküleri gün yüzüne çıkarılmıĢ, açılan kurslarla bu oyunlar 
genç kuĢağa aktarılmıĢ ve Bilecik yöresi kadın oyunlarının ve oyun türkülerinin 
çeĢitliliğinin artırılmasına katkıda bulunulmuĢtur. 

Uzun bir süreç içerisinde oluĢan halk kültürü öğeleri derlenerek kayıt altına 
alınmadığı takdirde gelecek kuĢaklara aktarılamama ve unutulup yok olma tehlikesi 
ile karĢı karĢıya kalmaktadır. Karaköy köyünde yöresel halk oyunlarıyla ilgili yapılan 
bu çalıĢmanın yöreye ait diğer yerleĢim birimlerinde de yapılması, elde edilecek 
verilerin kayıt altına alınması ve karĢılaĢtırmalı analizlerinin yapılması gerekmektedir. 
Bu analizlerin değerlendirilmesi için uzmanlardan oluĢan grupların birlikte ve 
disiplinler arası çalıĢmalar yapması önerilmektedir. 
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BĠLECĠK ĠLĠ‟NĠN TURĠZM POTANSĠYELĠ 

THE TOURĠSTĠC POTENTĠAL OF BĠLECĠK 

Ahmet VATAN 

ÖZET 

Bilecik, Marmara Bölgesi‟nin güneydoğusunda, Marmara, Karadeniz, Ġç 
Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesiĢim noktasında yer almaktadır. Doğudan Bolu ve 
EskiĢehir, güneyden Kütahya, batıdan Bursa, kuzeyden Sakarya illeri ile çevrilidir. 
Bilecik 4302 km²‟lik alanı ile Türkiye‟nin küçük illerinden biridir. Alan sıralaması 
bakımından 65. sırada yer almaktadır.  

Bilecik Ġli‟nin doğal çevre ile ilgili kaynaklarını; yaylalar, Ģelaleler, barajlar, 
içmece ve kaplıcalar olarak sınıflandırmamız mümkündür. Bilecik Ġli‟nde turizm 
kapsamında değerlendirilebilecek 4 tane yayla bulunmaktadır. Yaylalar, ilin güney 
batısında yayılım göstermektedir. Ġlde doğa sporlarının ve balıkçılığın da 
yapılabileceği birden fazla gölet vardır. Ancak bunlardan 3 tanesi bakir halde 
olmalarına rağmen vermiĢ oldukları manzara ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. 
Bilecik ili her ne kadar EskiĢehir, Bursa ve Kütahya termal kaynakları üçgeninin 
içinde yer alsa da içmeceler ve kaplıcalar konusunda bir potansiyele sahip değildir.   

Bilecik höyük yerleĢmesi izlerinin yoğun olarak bugüne ulaĢtığı bir ildir. 
Ancak Bilecik‟i tarihi açıdan eĢsiz kılan Osmanlı‟nın ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin 
kuruluĢundaki yeridir. Osmanlı Devleti bu topraklarda kurulmuĢtur ve bu dönemden 
kalma birçok tarihi eser kuruluĢta yer alan önemli Ģahsiyetlerin adını yaĢatmaktadır. 
Bilecik ilinde tarihi değerler kapsamında değerlendirilen 37 tane ayrı dönemlere ait 
eser bulunmaktadır. Bunlardan 9 tanesi camii, 8 tanesi türbe, 4 tanesi Ģehitlik, 4 
tanesi han, kervansaray ve imarethanedir. Geri kalan 12 tarihi değer ise kilise, 
hamam, anıt, kule, kaya mezarı ve tarihi yapılardır. 

Bu çalıĢmanın amacı Bilecik Ġlinde bulunan doğal, tarihi ve kültürel 
değerlerin turizm çerçevesi içerisinde değerlendirilerek turizm literatürüne 

                                                           
 Lecturer Dr., Bilecik Seyh Edebali University;  Öğretim Görevlisi Dr., Bilecik ġeyh Edebali 
Üniversitesi,  ahmet.vatan@bilecik.edu.tr 
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kazandırılması ve ilin turizm envanterinin gerçekleĢtirilmesidir. Yapılan literatür 
taraması ve gözlemler sonucunda Bilecik Ġli turizm potansiyelinin azımsanmayacak 
oranda olduğu görülmektedir.   

Anahtar kelimeler: bilecik, turizm, kültürel miras, tarih turizmi, kültür 
turizmi 

ABSTRACT 

Bilecik is located at intersection of Marmara, Black Sea, Central Anatolia 
and Aegean Region. Bilecik is surrounded by Bolu and EskiĢehir from th eeast. 
Kütahya surrounds Bilecik from South and Bursa from West. Also Bilecik is 
surrounded by Sakarya from North. Bilecik is one of the smallest city in Turkey with 
4302 km² area. 

Nature sources of Bilecik can be list as plateaus, waterfalls, dams and 
thermae.  There are 4 plateau in Bilecik which is evaluated in the context of tourism. 
Plateaus are distributed through South east of Bilecik. In Bilecik, there are more 
than one dams where tourist can make nature sports and fishhunting. Three of them 
draw attention of tourist by uniqueland scape. Although Bilecik is located near of 
EskiĢehir, Bursa and Kütahya, Bilecik doesn‟t have thermal potential like this cities.  

Bilecik is a province where traces of mound settlement reached today. But 
being settlement area of Ottoman and Turkish Republic gives to Bilecik unique 
history. The Ottoman Empire was established in Bilecik. Historical artifacts which 
belongs this term, represent important people. Bilecik has 37 historical heritage 
belonging to different periods. There are 9 mosques, 8 shrines, 4 martyrdoms, 4 inn, 
caravanserai and charities. The rest of the historical heritages are churches, baths, 
monuments, castles, tombs and historical structures.  

The aim of this study is to include historical and cultural heritages to 
tourism literature. The other aim of study is making inventory of Bilecik tourism 
potential. End of the scanning literature and making observation, results show that 
Bilecik has substantial proportion of tourism potential. 

Keywords; bilecik, tourism, culturalheritage, historytourism, culturaltourism 

 

GĠRĠġ 

Bilecik, Marmara Bölgesi‟nin güneydoğusunda, Marmara, Karadeniz, Ġç 
Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesim noktaları üzerindedir. 39° ve 40° 31‟ kuzey 
enlemleri ile 29° 43‟ ve 30° 41‟ doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğudan 
Bolu ve EskiĢehir, güneyden Kütahya, batıdan Bursa, kuzeyden Sakarya illeri ile 
çevrilidir. Bilecik 4302 km²‟lik alanı ile Türkiye‟nin küçük illerinden biridir. Alan 
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sıralaması bakımından 65. sırada yer almaktadır. Toplam nüfusu 204.116 olup, (2012 
yılı nüfus sayımına göre), ilin nüfus yoğunluğu ise (Ġnsan/ km²‟) 47‟dir.1 Bilecik ilinin 
ilçeleri; Bozüyük, Gölpazarı, Ġnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar'dır;2 

Bozüyük:Frigler döneminde oluĢmuĢ bir yerleĢim merkezidir. 1908‟den sonra 
Ertuğrul Livası‟na bağlanarak Kaza merkezi yapılmıĢtır. Bozüyük Bilecik‟in il olması 
ile birlikte 1924 yılında ilçe statüsüne kavuĢturulmuĢtur. 

Gölpazarı:Bizanslılar döneminde HarmankayaTekfurluğu‟na bağlı olan 
Gölpazarı, Osman Gazi tarafından alınmıĢtır. Gölpazarı kuruluĢundan itibaren sıra 
ile ResulĢel, Dönen ve Akçaova (Akçaoba) adlarıyla anılmıĢ, son olarak Gölpazarı 
adını almıĢtır. 

Ġnhisar:Ġnhisar önceleri Söğüt‟e bağlı bir bucak iken mütevazı nüfusuna 
rağmen coğrafi konumu dikkate alınarak 1991 yılında ilçe yapılmıĢtır. 

Osmaneli:Osmaneli çok eski bir yerleĢim yeridir; Trakyalılar, Romalılar ve 
Bizans'a ait kalıntılar bunu göstermektedir. 

Pazaryeri:Pazaryeri'nde ilk yerleĢim 1273 yılında olmuĢtur. Pazaryeri'nde 
hediyelik ve turistik toprak ev eĢyası ve ağaç eĢya yapımcılığı da sürdürülmektedir. 

Söğüt:Söğüt, Ertuğrul Gazi tarafından bir kuĢatma ve mücadele sonucunda 
1232 yılında Bizanslılardan alınmıĢtır. Ertuğrul Gazi Türbesinin de içinde bulunduğu 
ilçe önemli bir turizm merkezidir. 

Yenipazar:Eski adı Kırka olan Yenipazar, Cumhuriyetten önce Bolu‟nun 
Göynük ilçesine bağlıydı. 1926‟da bucak olarak Gölpazarı‟na bağlanmıĢ, 1988‟de de 
ilçe olmuĢtur. 

Bölge Türkiye‟nin kuzey batısında, Marmara, Karadeniz, Ege ve Ġç Anadolu 
bölgelerinin kesiĢtiği bir noktada yer almaktadır. Ġlin bölgeler arası geçiĢ zonunda 
konumlanmıĢ olmasından ve farklılık gösteren topografyasından dolayı 3 farklı iklim 
tipi görülmektedir. Genel olarak yarı kurak Akdeniz biyoiklim farklılıklarında 
bulunan Bilecik Ġli‟nin, Merkez, Gölpazarı, Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde “Marmara 
Bölgesi‟‟, Bozüyük, Pazaryeri, Yenipazar ve Ġnhisar Ġlçelerinde ise “Ġç Anadolu 
Bölgesi” iklimi geçerlidir. Ġlde sonbahar ve kıĢ ayları yağıĢlı, yaz ise kurak 
geçmektedir. Merkezi Akdeniz yağıĢ rejim tipi görülmektedir. Bilecik Ġlinde yıllık 
yağıĢ miktarı 450–500 mm arasında değiĢmekte olup yıllık yağıĢ toplamı 450 kg/m2 
dolayındadır. Ġl merkezinde ortalama kar yağıĢlı gün sayısı 38, en yüksek kar örtüsü 
kalınlığı ise 44 cm olarak saptanmıĢtır. Yıllık ortalama sıcaklık değeri 12.7 C 

                                                           
1 http://bilecik.com.tr/?link=cografya 
2 http://www.bilecikkulturturizm.gov.tr/TR%2C69064/genel-bilgiler.html 
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civarındadır.3 

 Bilecik ili topraklarının yarısına yakın bir kısmı ormanlıktır. Ağaçların 
çoğunluğu karaçam, kızılçam, sarıçam, köknar, kayın, meĢe ve kestanedir. Ovaları az 
ise de akarsuları bol olduğundan her çeĢit ürün yetiĢir. YağıĢ yönünden yeterli 
miktara sahip olan Bilecik ili, yüzölçümünün %47‟sinin ormanlık alan olması 
nedeniyle de orman zenginliği bakımından Türkiye‟nin Ģanslı yörelerinden biridir. 
Ġlin orman zenginliği av hayvanları bakımından da zenginleĢmesini sağlamıĢtır. Bin 
metreye kadar yükseklerde orman örtüsü genellikle meĢe, otsu bitkiler ve makilerden 
oluĢmaktadır. 1500 metre sınırına kadar da karaçam, kayın, kızılçam, kestane 
türündeki yüksek boylu ağaçlar sıralanır. 1500 metreden daha yükseklerde ise köknar 
cinsinden ağaçlar vardır.4 

Doğal Çevre ile Ġlgili Kaynaklar 

Bilecik Ġlinin doğal çevre ile ilgili kaynaklarını; yaylalar, Ģelaleler, barajlar 
içmece ve kaplıcalar olarak sınıflandırmamız mümkündür. Ġl sınırları içerisindeki ana 
akarsu Sakarya Nehri ve onu besleyen baĢlıca nehir ve çaylar güneyden kuzeye 
doğru; Karasu Çayı, Göksu Nehri, Göynük Çayı ve Papaz Deresidir. Bilecik Orman 
ĠĢletme Müdürlüğü‟nün verilerine göre Bilecik Ġlinin %54‟ü ormanlık alan, %46‟sı ise 
açıklık alandır. Bu durum Bilecik Ġlini doğal çevre ile ilgili kaynaklar konusunda 
zengin kılmaktadır. 

Bilecik Ġlinde turizm kapsamında da değerlendirilebilecek 4 tane yayla 
bulunmaktadır.  Yaylaları ilin güney batısında yayılım göstermektedir. Ġlde doğa 
sporlarının ve balıkçılığın da yapılabileceği birden fazla gölet vardır. Ancak 
bunlardan 3 tanesi bakir halde olmalarına rağmen vermiĢolduklarımanzara ile 
ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Bilecik ili her ne kadar EskiĢehir, Bursa ve 
Kütahya termal kaynakları üçgeninin içinde yer alsa da içmeceler ve kaplıcalar 
konusunda bir potansiyele sahip değildir. 

Yaylalar;5 

Kömürsu Yaylası: Bozüyük Ġlçesi‟ne 28 kilometre uzaklıkta köknar, karaçam, 
kayın, ardıç ve çeĢitli çiçeklerle kaplıdır. KıĢ turizmi açısından önemli yaylalardandır. 
90 hektar alana sahip yaylada yükseklik 1.700 metredir. 

Çiçekli Yayla:Bozüyük Ġlçesi‟nin tertemiz havası, berrak suları, yemyeĢil 
çimenleri, rengârenk çiçekleri, orman dokusu ve endemik bitkisi „Çimtein‟in 
kapladığı kekik kokulu yayla,Üçtepeler Mevkii‟nde 1.906 metre yüksekliğindedir. 

Sofular Yaylası:Ġlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki çam ve köknar 

                                                           
3Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bilecik Doğa Turizmi 
Master Planı, Ankara, 2013, s. 31   
4Bilecik Belediyeler Birliği, Bilecik Turizm ve Gezi Rehberi, Ankara, 2014, s.71 
5Bebka Haber, Bilecik‘in Doğal Güzellikleri KeĢfedilmeyi bekliyor, Yıl:2, Sayı:6, 2013, s. 22-25 



Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi / 119 
 

ağaçları ile kaplı yaylanın yüksekliği ortalama 1.600 metre civarındadır. Yayla turizmi 
açısından önemlidir. 104 hektar açık alana sahiptir. 

Uzunçam Yaylası:Kayın, çam ve diğer çeĢitli ağaçların yer aldığı yayla, 
Pazaryeri ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktadır. 

Göletler 

KüçükelmalıGöleti:Pazaryeri ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 
Küçükelmalı Köyü yakınında, çam ağaçlarıyla kaplı orman içi dinlenme yeridir. 
Gençlik ve izci kampları için de elveriĢli olan gölet çevresinin rakımı 950 metre olup, 
doğa sporları ve kültür park niteliğindedir. 

BozcaarmutGöleti:Bozcaarmut Köyü yakınlarındaki ilçe merkezine 15 
kilometrelik uzaklıkta, çevresi köknar ve çam ormanları ile kaplı, kamp ve dinlenme 
yeri olarak elveriĢli bir mesire alanıdır. BozcaarmutGöleti‟nde rakım 1.051 metredir. 

PelitözüGöleti:Ġl merkezine 7 kilometre uzaklıkta, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı 
gölet, ulaĢım kolaylığı ve geniĢ bir alana sahip olması nedeniyle özellikle hafta 
sonlarında büyük rağbet görmektedir. 

Dodurga Barajı:Bozüyük Dodurga Kasabasının yakınındaki baraj ve çevresi, 
dinlenme ve olta balıkçılığı için tercih edilen bir yerdir. 

Ġçmeceler ve Kaplıcalar 

Osmaneli Selçik Ġçmeleri:Osmaneli‟ye 9 kilometre uzaklıkta, sodyum klorür, 
sodyum bikarbonat, sodyum sülfatça zengin olan suyunun sıcaklığı 15 – 20 
derecedir. Mide, karaciğer safra kesesi, bağırsak ve idraryolu hastalıklarına iyi gelip, 
böbrek ve mesane taĢlarının düĢürülmesinde etkilidir. 

Söğüt Çaltı Kaplıcası:Söğüt Ġlçe merkezine 10 kilometre, Bilecik il merkezine 
40 kilometre, Çaltı Köyü‟ne 5 kilometre uzaklıkta, Sakarya Nehri kıyısındabulunan 
kaplıcadan banyo ve içme suyu olarak yararlanılmaktadır. Kaplıcanın suyu 30 
kilometre uzaklıktaki bir kaynaktan gelmektedir. Kaplıca, çıban, kaĢıntılı deri 
hastalıkları, mide rahatsızlıkları, romatizma hastalıkları, nefrit, polinetrit, safra kesesi 
ve kadın hastalıklarına iyi gelmektedir.  

Birçok turistik destinasyonda çekim unsuru olan Ģelalelere Bilecik Ġlinde sık 
rastlanmamaktadır. Ġl sınırları içerisinde ilin 2 ayrı noktasında toplam 3 tane Ģelale 
bulunmaktadır. Ġlin diğer doğal çevre ile ilgili kaynaklarında bir mağara, bir kanyon 
ve 2 tane endemik bitki bulunmaktadır. Kent merkezine 2 kilometre uzaklıkta, 
kentin EskiĢehir çıkıĢında yer alan gezi ve yürüyüĢ için uygun olan Yediler Ormanlığı 
(Atatürk Ormanı) da ilin diğer doğal çevre ile ilgili kaynakları içerisinde 
değerlendirilmektedir. 
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ġelaleler:6 

Kınık ġelalesi:Merkez Kınık Köyü, Alamandere Mevkii yakınındaki kayalıktan 
çıkan su ilginç bir görüntü vermektedir. Ġl merkezine uzaklığı yaklaĢık 25 
kilometredir. 

Suuçtu ġelalesi:Yenipazar ilçesinin nadide güzelliklerinden bir tanesidir. 
Yukarıçaylı Köyü yakınında bulunmaktadır. Ġlçeye uzaklığı 10 kilometredir. YaklaĢık 
30 metre yükseklikten düĢen su, muhteĢem bir manzara ortaya çıkarmaktadır. 

Ġnhisar ġelalesi:Doğal yapısı tamamen korunan Ģelale, Çalkara Köyü 
yakınlarında ve ilçeye uzaklığı 9 kilometredir. 

Diğer Doğal Çevre Ġle Ġlgili Kaynaklar: 

Ġnhisar Mağarası:Ġnhisar Ġlçesine ismini veren onlarca mağaradan en büyüğü 
olan mağara, devasa sarkıt ve dikitleri ile görenleri mest eden bir yapıya sahiptir. 
Ġnhisar ilçe merkezinin güneyinde, Ġnkaya Tepesi‟nin Sakarya Irmağı‟na bakan kuzey 
yamacındadır. MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü)  tarafından 
araĢtırılarak 2002 yılında haritası çıkarılmıĢtır. Mağaranın yüksekliği 350 metre, 
uzunluğu 170 metre ve derinliği ise yüzeyden yükseklik olarak 40 metreye kadar 
gitmektedir. 

Kanyon:Macera sevenler için farklı deneyim imkânı sunan kanyonun giriĢi, 
Yenipazar ilçesine bağlı Karahasanlar Köyü tarafındadır. GiriĢ yüksekliği 538 metre 
olan kanyon yaklaĢık 3 kilometre sonra 385 metre yükseklikle, Ġnhisar ilçesi 
Harmanköy sınırlarında sona ermektedir. Ġçinde irili ufaklı Ģelaleler bulunan kanyonu 
geçmek için yüzme bilmek ve gerekli ekipmanlara sahip olmak gerekmektedir. 

Çimtien:Kökleri tıbbi alanda ve gıda sektöründe kullanılan Gentianalutea L., 
halk dilinde en çok sarı centiyan, sarı censiyan, çintiyan, cintiyane, çityane, cimtiyen, 
enzian, Arap ded, büyük kantaron, sarı kantaron otu, jensiyan, afat, güĢad otu, 
pancar otu, eĢek turbu, acı kök, acı ot, sivri kökü, yılanotu, defneyezitkökü olarak 
bilinmektedir. Yüksek rakımlarda doğal bir Ģekilde yayılıĢ gösteren bu bitki, resmi 
kayıtlara göre ülkemizde sadece Bursa, Bilecik, Kütahya, Ġzmir ve Sinop illerinde 
yayılıĢ göstermektedir. 

Ters Lale:Doğal Hayatı Koruma Vakfı‟nın belirlediği 101 odak türünden biri 
olarak kabul edilen bu çiçek, pek az yerde yetiĢmekte olup Bilecik Ġli bu konuda 
talihli bölgelerdendir. Her yıl mayıs ayında kendini gösteren bu boynu bükük güzel, 
Çiçekli Yayla‟nın önemi artırmaktadır. 

Tarihi Değerler 

Bilecik höyük yerleĢmesi izlerinin yoğun olarak bugüne ulaĢtığı bir ildir. 

                                                           
6Refik Arıkan, KuruluĢ ve KurtuluĢun ġehri Bilecik, Bilecik Valiliği Yayınları, 2012,  s. 176-189   
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Höyük, farklı dönemlerde kurulup yıkılmıĢ olan yerleĢim yerlerine ait kalıntılardır. 
Ancak Bilecik‟i tarihi açıdan eĢsiz kılan Osmanlı‟nın ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin 
kuruluĢundaki yeridir. Osmanlı Devleti bu topraklarda kurulmuĢtur ve bu dönemden 
kalma birçok tarihi eser kuruluĢta yer alan önemli Ģahsiyetlerin adını yaĢatmaktadır.7 

Bilecik ilinde tarihi değerler kapsamında değerlendirilen 37 tane ayrı 
dönemlere ait eser bulunmaktadır. Bunlardan 9 tanesi camii, 8 tanesi türbe, 4 tanesi 
Ģehitlik, 4 tanesi han, kervansaray ve imarethanedir. Geri kalan 12 tarihi değer ise 
kilise, hamam, anıt, kule, kaya mezarı ve tarihi yapılardır. 

Camiler 

Bilecik ilinde hepsi Osmanlı dönemine ait olan 9 tane tarihi camii 
bulunmaktadır. Bu tarihi camiler, Bilecik Ġlini ziyaret eden turistler açısından önem 
arz etmektedir. Günümüze ulaĢan tarihi camilerin birçoğu restorasyona uğrarken, 
bazı camiler ise günümüze ulaĢamamıĢtır. Günümüze ulaĢamayan bazı tarihi 
camilerin sadece minareleri mevcuttur. 

Orhan Gazi Cami: YapılıĢ tarihi 1392 olarak kabul görmüĢtür. Caminin ilk 
minaresi halen ana yapının 30 metre uzağında, bir kayanın üzerinde yükselmektedir. 
Cami, Sultan II. Abdülhamid döneminde tadilat geçirmiĢ ve günümüze o hali ile 
ulaĢmıĢtır. Ġki yanında gövdeye bitiĢik bulunan minareler de bu dönemde camiye 
eklenmiĢtir. Cami16,50 x 17,50 ölçülerinde dört kemerin taĢıdığı, alçak kasnaklı 9,50 
metre çapında bir kubbe ile örtülüdür. Erken dönem Osmanlı mimarisinin tipik 
örneklerinden biridir.8 

KasımpaĢa Camii: Son cemaat yeri ile birlikte planı dıĢtan dıĢa 17,10 x 22,60 
metrelik bir dikdörtgendir. Klasik Osmanlı camilerinin tek kubbeli örneklerindendir. 
Hicri 932 – 935 (M. 1525 – 1528) tarihinde Sultan Süleyman‟ın komutanlarından 
Kasım PaĢa tarafından Mimar Sinan‟a yaptırılmıĢtır. Duvarları kesme taĢtandır. Tek 
kasnaklara oturan üç kubbeli Son Cemaat yeri bulunmaktadır. Kasnaktan yuvarlak 
kenarlı 8 pencere, yüzlerde ise 2 kubbe geçiĢi vardır. GiriĢ kapısı ve mihrabın 
yanındaki pencerelerin ahĢap kanatları ağaç iĢçiliği ve yer yer konulmuĢ fil diĢi 
kakmalarıyla ilgi çekicidir. Minberi ak mermerden oldukça sade, çeĢitli renkte 
çinilerle kaplıdır. Caminin içinde altın yaldız, kiremit kırmızısı, yeĢil lacivert, sarı ve 
beyaz renklerin kullanıldığı kalem iĢi süslemeler orijinaldir. Kubbe ortasında da altın 
yaldızlı bir göbek bulunmaktadır. Kuzey – batı yönünde yer alan minarenin kaidesi 
düzgün kırmızı taĢtanve yüksekliği 32,5 metredir.9 

Çelebi Sultan Mehmet Camii:Çelebi Sultan Mehmet tarafından 1414 – 1420 
yılları arasında yaptırılmıĢtır. Dikdörtgen planlı, 1 büyük ana kubbe ve 11 küçük 

                                                           
7 Oğuz Turkay, Marmara Bölgesi – Diğer Ġller. (Editör: G. AktaĢ), Turizm Coğrafyası içinde, Detay Yayıncılık, 
Ankara, 2008, s. 97-119. 
8Bilecik Valiliği, KuruluĢ ve KurtuluĢun ġehri Bilecik, Ġstanbul, 2014, s. 132. 
9 Bilecik Belediyeler Birliği, Bilecik Turizm ve Gezi Rehberi, Ankara, 2014, s.48. 
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kubbesi, 1 minaresi kuzey, doğu ve batı taraflarından 3 giriĢ kapısı olan ulu bir 
camidir. Ġçmekanın aydınlanması için kubbe üzerine fener konmuĢtur. Ana kubbe 4 
taĢ sütun üzerine oturtulmuĢtur. Kubbeler ve iç mekan son devir nakıĢlarıyla 
süslenmiĢtir. Bu camii „ÇarĢı Camii‟ diye de bilinmektedir. Camii, Abdülhamit Han 
döneminde büyük bir onarımdan geçirilmiĢ olup, bugünkü görünümü daha çok bu 
döneme aittir.10 

Rüstem PaĢa Camii:Osmaneli Ġlçesi‟nin en önemli tarihi yapılarından birisidir. 
ÇarĢı içindeki klasik üsluptaki yapı, Kanuni Sultan Süleyman‟ın damadı ve 
vezirlerinde Rüstem PaĢa tarafından yaptırılmıĢ olup, Ulu camii olarak bilinmektedir. 
Mimar Sinan‟ın çıraklarından birinin yaptığı sanılmaktadır. Kareye yakın dikdörtgen 
planlı camii, kesme taĢtan yapılmıĢtır. Her yönde ikiĢer pencere vardır. Kıble 
duvarında 17. yüzyıldan Kâbe resimli çini pano caminin tek süsüdür. Kare plan 
üzerine moloz taĢlarla inĢa edilmiĢ, kırma çatılı bir camidir. Kare kaide üzerine 
kesme taĢlarla inĢa edilmiĢpoligonal gövdeli minaresi kuzey batı köĢesindedir. Kuzey 
cephesindeki beĢ kemerli bir revak halindeki son cemaat mahalli de ahĢap tavanla 
örtülüdür.11 

Köprülü Mehmet PaĢa Camii:Vezirhan Ġlçesi‟ndeki bu camiyi Köprülü Mehmet 
PaĢa 1665‟de yaptırmıĢtır. Mimar Sinan eseri olduğu ileri sürülen caminin bu iddiayı 
kesinleĢtirecek bir belgeye rastlanmamıĢtır. Cami dikdörtgen planlı olup, 17,30 x 
18,60 metre ölçüsünde, kesme taĢtan yapılmıĢtır. Üzeri kırma çarı ile örtülüdür. 
Kuzey kenarında birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlı altı sütunlu beĢ bölümlü bir 
son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yeri ile ibadet mekânı kırma bir çatı ile 
örtülmüĢtür. Ġbadet mekânı sonraki devirlerde yapılmıĢ ahĢap bir tavanla 
örtülmüĢtür. Ġbadet mekânı yan duvarlarda ikiĢer, mihrap duvarında iki sıra halinde 
yuvarlak kemerli pencerelerle aydınlanmıĢtır. Mihrabı basit olmasına rağmen 
rozetler,stalakitlerle süslü minberinin sanat tarihi yönünden güzel bir görünümü 
vardır. Kuzeybatı köĢesindeki kesme taĢtan minaresi 1965 yılında yenilenmiĢtir.12 

Hamidiye Camii:Sultan II. Abdülhamit Han tarafından, Hicri 1325 yılında 
yapılmıĢtır. Kare planı, tek kubbesi, çift minaresi vardır. Duvarlar kırmızı kesme 
taĢtan örülmüĢ, kubbesi kurĢunla kaplanmıĢtır. Pencere aralarında panolar yapılmak 
sureti ile çiniler yerleĢtirilmiĢtir. Cami, Hamidiye Ġdadisi olarak bilinen bina ile karĢı 
karĢıya inĢa edilmiĢtir. Ġki tane minaresi olduğu için 'Çifte Minareli Cami' olarak da 
bilinmektedir.13 

Ertuğrul Gazi Mescidi (Kuyulu Mescid):Ertuğrul Gazi aĢiretiyle birlikte Söğüt'e 
geldiğinde Aktopraklı mevkiine yerleĢmiĢtir. Bu yerleĢim yerinin Söğüt Çayı 

                                                           
10Söğüt Kaymakamlığı, KuruluĢ ve KurtuluĢun BeĢiği Ertuğrul Gazi Ocağı Söğüt, 6. Baskı, Bilecik, 2006. 
11 http://kurumsal.kultur.gov.tr/turkiye/bilecik/kulturenvanteri/rustem-pasa-camulu-cam. 
12 http://www.zeytinburnu.istanbul/Document/FileManager/Bileci_Gezi.pdf. 
13Ahmet Vatan ve Burhanettin Zengin, Söğüt Ġlçesi‘nde Kültürel Miras ve Yerel Halkın Turizme BakıĢ Açısı, 
TheJournal of AcademicSocialScience, Yıl: 3, Sayı: 10, 2015, s. 639. 
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kenarında inĢa edilen mescit, küçük bir bahçe içerisindedir. Günümüzde üstü 
kapatılmıĢ olan bir de su kuyusu bulunmaktadır. Kuyulu Mescit adı buradan 
gelmektedir.14 

Mihal Gazi Camii:Gölpazar ilçe merkezinde bulunan camii, bugünkü adıyla 
„„ÇarĢı Camii‟‟ olarak bilinmektedir. (Harmankaya hâkimi Köse Mihal Beyin Torunu 
Gazi Mihal PaĢa tarafından‟‟ 1415-1418 tarihleri arasında yapılmıĢtır. Kitabesi yoktur. 
Gazi Mihal Beyin Gölpazarı‟nda külliye olarak TaĢhan – Zincirli kuyu – Camii ve 
Hamam olarak dört eseri bulunmaktadır.15 

Eski Bilecik yerleĢim bölgesinde, ibadet mekanı olarak günümüze ancak 
Orhan Gazi Camii ulaĢabilmiĢtir. Edebali Vadisi olarak adlandırılan bölgede, ana 
yapıları, tamamen yıkılmıĢsa da minareleri ayakta kalmıĢ camii kalıntıları 
görülmektedir. Osman Gazi, Emirler, Karacalar, Akkaldırım camileri, Yunan 
iĢgalinde tahrip edilmiĢ, Ģehrin yerleĢim alanının daha sonra yukarı kayması ile 
birlikte tamamen kullanılmaz hale gelmiĢtir. 

Türbeler 

Türk Dil Kurumu, türbeyi „genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde 
o kimsenin mezarı bulunan yapı‟ olarak tanımlamaktadır. BaĢka bir tanımla türbe, 
devlet adamlarının veya din alimlerinin mezarlarının bulunduğu oda Ģeklindeki 
binaya verilen addır. Ġçerisinde (çoğunlukla) ünlü kiĢilerin gömülü bulunduğu anıtsal 
tarihi mezarlar için de türbe kelimesi kullanılır. Türbeler çoğunlukla eski çağlarda 
yaĢamıĢ önemli insanların yattığı yerlerdir. Bilecik Ġli sınırları içerisinde birden fazla 
önemli türbe bulunmaktadır. Bu türbeler Osmanlı‟nın kurulmasına fikir babalığı 
yapmıĢ ġeyh Edebali, Dursun Fakih ve Ertuğrul Gazi‟ye aittir. Bunların haricinde 
ilde Abdullah Mihalgazi‟nin, Savcı Bey‟in, KamuranGazi‟nin, Mehmet Nuri Efendi 
ve Has Mehmet Bey‟in türbeleri bulunmaktadır. 

ġeyh Edebali Türbesi:Bilecik‟teki en önemli tarih miraslarından bir tanesidir. 
ġehir merkezinde, Hisarlık Mevkii‟nde bulunmaktadır. Orhan Gazi Camii‟nin üst 
tarafında tepelik alandadır. YapılıĢ tarihi belli olmamakla birlikte Orhan Gazi 
devrinde inĢa edildiği kabul edilmektedir. Türbede ġeyh Edebali ile birlikte, Ģeyhin 
neslinden altı büyük ve dört küçük sanduka vardır. Türbe ve dergâh, Sultan II. 
Abdülhamid döneminde ve son olarak da 2012 yılında tadilat görmüĢtür. Türbenin 
hemen yanında,aynı tarihlerde inĢa edildiği tahmin edilen, Osman Gazi‟nin eĢi Bala 
Hatun ve annesinin sandukalarının bulunduğu bir türbe daha bulunmaktadır.16 

Dursun Fakih Türbesi:Dursun Fakih, ġeyh Edebali'nin damadı, Osman 
Gazi'nin bacanağı olup, Osmanlı Beyliğinin kurulması için ilk hutbeyi okumuĢtur. 

                                                           
14Fazıl ġenol, Turizm Coğrafyası: Yöresel Turizm Kaynaklarımız ve Dünya Harikaları, Detay yayıncılık, 
Ankara, 2008, s. 134. 
15 http://www.golpazari.bel.tr/index.php?md=showpage&amp;pID=1. 
16Ġdarecinin Sesi, KuruluĢ ve KurtuluĢun BeĢiği Bilecik, Sayı 158, 2013, s. 108. 
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Tefsir, hadis ve fıkıh bilimlerinde eğitim almıĢ, o dönemin bir ilim adamı, hukukçu 
olarak Osmanlı Devleti'nin kurulmasında hizmet etmiĢtir. Türbe, Söğüt Ġlçesi Küre 
Beldesinde bir tepe üzerindedir. 

Ertuğrul Gazi Türbesi:Ertuğrul Gazi'nin mezarı 1281-1285 yılları arasında 
oğlu Osman Bey tarafından açık mezar olarak yapılmıĢtır. Çelebi Sultan Mehmet 
döneminde üzeri kapatılarak türbe Ģeklinde düzenlenmiĢtir. III. Mustafa, 1757 
tarihinde türbeyi büyük bir onarımdan geçirmiĢtir. II. Abdülhamit Han 1886 yılında 
bugünde ayakta duran türbe binasını inĢa etmiĢtir. Türbe giriĢinin yanlarına birer 
çeĢme yaptırmıĢtır. En son, 1986 tarihinde aslında uygun olarak onarılmıĢtır. Bahçe 
içerisinde hanımı Halime Hatun ile oğlu Savcı Bey'in asıl mezarları, Osman Bey'in 
geçici kabri vardır. 

Ertuğrul Gazi‟nin sancaktarı ve aynı zamanda ġeyh Edebali Hazretleri‟nin 
müridi olan Kumral Abdal‟ın türbesi Bozüyük ilçesinin Yediler Mahallesinde 
bulunmaktadır. Aslen Bizans Ġmparatorluğu‟nun hudut kalelerinden Harmankaya 
tekfuru olan Abdullah Mihalgazi‟nin türbesi ise Ġnhisar Ġlçesinde Harmanköy‟dedir. 
Türbesi Bozüyük Ġlçesi‟nin Kandilli köyünde bulunan Savcı Bey, Ertuğrul Gazi‟nin 
üç oğlundan en büyük olanıdır. Osman Bey ve Gündüz Alp, Savcı Bey‟in 
kardeĢleridir. Ertuğrul Gazi‟nin öğrencisi Has Mehmet Efendi‟nin türbesi, Söğüt‟ün 
Tuzaklı Köyü‟nde bulunmaktadır. Mehmet Nuri Efendi‟nin türbesi Bilecik – 
Deresakarı‟nda, Kamuran Gazi‟nin türbesi ise Bozüyük‟te Metristepe de yer 
almaktadır. 

Han, Kervansaray ve Ġmarethaneler 

Ġstanbul – Ankara yolunda yer alan Bilecik‟te, geçmiĢte pek çok han ve 
kervansaray bulunduğu bilinmektedir. Bunlardan günümüze ulaĢanları Kasım PaĢa 
Ġmarethanesi – Bozüyük, Mihal Bey Hanı (TaĢhan) – Gölpazarı ve Köprülü Mehmet 
PaĢa Kervansarayı – Vezirhan‟dadır;17 

Kasım PaĢa Ġmarethanesi:Bozüyük‟te Kasım PaĢa Camii‟nin batı yönünde 
bulunan, Kasım PaĢa Ġmareti, günümüzde aĢevi ve gasilhane olarak kullanılmaktadır. 
GiriĢlerin üst kısımları yuvarlak kemerlidir. Yapı dikdörtgen Ģekilli olup, iç kısmı 
bölmelerle ayrılmıĢtır. BeĢik çatı Ģeklindeki tavan oluklu kiremitlerle örtülüdür. 

Mihal Bey Hanı (TaĢhan):Gölpazarı ilçe merkezinde bulunan TaĢhan, 
Mihalgazi Camii‟nin tam karĢısındadır. Kalın ahĢap kemerli çift kanatlı kapısının 
üzerinde kitabeden, hanın 1318 yılında Mihalgazi tarafından yaptırıldığı 
anlaĢılmaktadır. Ġlk dönem Osmanlı mimarisinin yapısal örneklerini taĢıyan han; 
dikdörtgen planlı, duvarları iri taĢlarla örülmüĢ,üzeri tuğla malzeme ve tonozla örtülü 
bir yapıdır. Günümüzde sergilerin ve toplantıların yapıldığı bir sanat merkezi haline 
dönüĢtürülen han, yörenin kıymetli yapılarından biridir. 

                                                           
17Refik Arıkan ve Ayhan Tünel,KuruluĢ ve KurtuluĢun ġehri Bilecik, Bilecik Valiliği, 2013, s. 68 
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Köprülü Mehmet PaĢa Kervansarayı:Vezirhan beldesinde bulunan Köprülü 
Mehmet PaĢa Kervansarayı, Ģehre de ismini vermiĢ bir yapı olup 16. Yüzyılda 
Rüstem PaĢa tarafından inĢa ettirilmiĢtir. 101,52 x 27,21 metre ebadında, uzunca bir 
dikdörtgen Ģeklinde olan kervansaray, kesme taĢlarla inĢa edilmiĢ olup yakın zaman 
önce kapsamlı bir tadilat görmüĢtür. Yapı Vezirhan‟ın doğu ucunda olup, Köprülü 
Mehmet PaĢa camii ile aynı hizadadır. Orhangazi camiden oldukça uzakta bulunan 
Orhan Gazi Ġmareti, çok harap durumda olup kanat mekânları ve son cemaat yeri 
tamamen yok olmuĢtur. Bunun zaviyeli(tabhaneli) tipte bir yapı olduğu 
anlaĢılmaktaysa da yan kanadı meydana getiren tabhaneodaları yıkılmıĢ, sadece ana 
ekseni üzerinde bulunan, geçiĢleri Türk üçgenleriyle sağlanmıĢ, kasnaklı, tuğla 
kubbelerin örttüğü iki mekan sağlam kalmıĢtır. Tabhaneodalarının üstü tonozla 
örtülü olmalıdır. Yapı taĢ ve tuğla kullanılarak inĢa edilmiĢtir,bazı yerlerinde antik ve 
Bizans devĢirme parçaları bulunmaktadır. Duvarlar nöbetleĢe üç sıra kesme taĢ, üç 
sıra tuğla Ģeklinde örülmüĢtür. 

Binanın kuzey cephesindeki cümle kapısı yuvarlak kemerli sığ bir niĢin için 
de yer alır. Bu kemerin içinde bulunan kitabe yuvasının içi boĢtur. Harim geniĢ bir 
kemerle ikiye ayrılmıĢ dikdörtgen bir mekan halindedir. Bunlardan kuzey taraftakinin 
orta sofa, dört adet dikdörtgen pencere vasıtasıyla ıĢık alan güney parçasının ise 
namaz mekânı olduğu bellidir. Mevcut kemer baĢlangıcı izlerinden yapının kuzey 
kısmında eskiden beĢ bölümlü bir son cemaat yerinin bulunduğu belli olmaktadır. 
Yapının alçı mihrabında, büyük kemerin iç ve güney yan yüzünde ve ibadet 
mekânının kubbe geçiĢinde çok renkli malakari bezemeler yer alır. AĢırı derecede 
tahrip olmuĢ durumdaki bu süslemelerde birtakım motiflerin yanı sıra yoğun biçimde 
rumi kıvrımları görülmektedir. Yine çok harap olan mihrap niĢinin mukarnas 
yaĢmaklı olduğu ve iki kenarını ince sütunçelerin sınırladığı anlaĢılmaktadır.18 

Bilecik Ġli sınırları içerisinde 4 adet Ģehitlik bulunmaktadır. ġehrin 4 ayrı 
noktasında bulunan Ģehitliklerin 3‟ü Bozüyük Ġlçesinde, 1‟i ise Pazaryeri Ġlçesinde yer 
almaktadır. Bozüyük‟te yer alan Metristepe Ģehitliğinde aynı zamanda kurtuluĢu 
simgeleyen bir anıt bulunmaktadır. Her ne kadar Bilecik ilinin sloganı KuruluĢ ve 
KurtuluĢun ġehri Bilecik olsa da Ģehitliklere gereken ilgi ve özen gösterilmemektedir. 

Ġnönü ġehitliği:Bozüyük – EskiĢehir yol ayrımı yakınında ilçe merkezine 6 
kilometre uzaklıkta bir yamaçta yer almaktadır. Çok sayıda Ģehit mezarının 
bulunduğu Ģehitliğin etrafı çam ve köknar ağaçları ile çevrilidir. Ġçerisinde 
mermerden yapılmıĢ Ģehitlik niĢan taĢı bulunmaktadır. Her yıl nisan ayının ilk 
haftasında düzenlenen Ġnönü ġehitleri Anma Günü Törenleri burada 
yapılmaktadır.19 

                                                           
18Enis Karakaya, Orhan Gazi Camii Ve Ġmareti, Ġslam Ansiklopedisi, Cilt 33, Türkiye Diyanet Vakfı, 
2013, s.387 
19 Bilecik Ġl Kültür Turizm Müdürlüğü, Bilecik Gezi Rehberi, Makro Bilgi ĠĢlem Hizmetleri, Ġstanbul, 
2014, s.17 
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Ġntikam Tepe ġehitliği:Bozüyük-Kütahya yolunun 10. km. sinde, Akpınar 
köyünün 3 km güneyindeki yöreye hâkim bir tepededir. Ġçerisinde 63 Ģehidin 
makamı olan bu Ģehitlik 1959 yılında düzenlenip ziyarete açılmıĢtır. Son derece sade 
bir Ģekilde tanzim edilmiĢ olan Ģehitliğin Ģu ibare yazılıdır: „„126. Alay, 3.Tabur, 9 
Bölük Kahramanları, 30-31 Mart 1921 de burada Ģehit düĢtüler. Mezarları 
zaferlerinin beĢiğidir.‟‟.20 

Metristepe Zafer Anıtı:Anıt 1300 metre rakımlı bir tepe üzerinde 
bulunmaktadır. Ġnönü SavaĢları‟nın kazanıldığı ve büyük önder Atatürk‟ün Ġsmet 
Ġnönü‟ye gönderdiği kutlama telgrafında „„Siz orada yalnız düĢmanı değil, milletin 
makus talihini de yendiniz‟‟ diye belirttiği yer Metristepe‟dir. ġehitlerimizin yüce 
anılarını yaĢatmak amacıyla 2000 yılında, heykeltıraĢ Prof. Dr. ġahin Özyüksel 
tarafından inĢa ettirilmiĢtir.21 

Pazaryeri ġehitliği:Temsili olup Pazaryeri nüfusuna kayıtlı olan Ģehitlik, 
Çanakkale SavaĢları‟nda ve milli mücadelede yer alan askerlerin mezar taĢlarının 
bulunduğu bir vefa abidesi olarak ziyarete açılmıĢtır. Pazaryeri ilçesinin doğu 
giriĢinde yer alan Ģehitliğin önünde Osman Gazi‟nin oğlu Pazarlı Bey‟in heykeli 
bulunmaktadır. 2005 yılında Bilecik Belediyesi tarafından yaptırılmıĢ ve 2012 yılında 
yenilenmiĢtir. 

Müzeler 

Bilecik ilinde 2 tane müze bulunmaktadır. Bunlardan biri il merkezinde yer 
almakta, diğeri ise Söğüt Ġlçesi‟nde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Bilecik Kent 
Müzesi çalıĢmaları da devam etmektedir. Yakında hizmete açılacak kent müzesinde 
yerel turizm paydaĢları ortak bir çalıĢma yürütmektedir. Söğüt Ġlçesinde yer alan 
Ertuğrul Gazi Müzesi, eskiden bir sargı evi olduğu için ziyaretçilerin ilgisini mimari 
açıdan da çekmektedir. 

Bilecik Müzesi:Müzede Bilecik ve çevresine ait arkeolojik ve etnografik 
eserlersergilenmektedir. Salonlarda kronolojik sergileme tekniği uygulanmıĢ olup 3 
adet teĢhir salonunda; Roma Dönemi ağırlıklı olmak üzere Paleolitik, Neolitik, Tunç, 
Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemleri‟ne tarihlenen eserler 
sergilenmektedir. 10 adet teĢhir salonunda Osmanlı Devleti‟nin kuruluĢu ile ilgili 
tasvirler, oba ve ev yaĢantısından kesitler sunulmakta; silahlar, seramik ve metalden 
yapılan günlük kullanım kapları, Bilecik yöresine ait giysiler, süs eĢyaları 
sergilenmektedir. Ayrıca Bilecik ve ilçelerinde bulunan sivil mimari örnekleri de 
panolar Ģeklinde sergilenmektedir. Müzenin ön bahçesinde ve iç avlularında Roma 
ve Bizans Dönemleri‟ne tarihlenen, çoğunlukla kalker mezar stelleri, sütun baĢlıkları, 
sütun kaideleri, pithoslar, az sayıda heykel ve iki adet vaftiz teknesi sergilenmektedir. 

                                                           
20http://www.tsiv.org.tr/anit-ve-sehitlikler/111/bozuyuk-intikam-tepe-sehitligi.html#.V3JoWs5OIdV 
21Refik Arıkan ve Ayhan Tünel, a.g.e., s. 69 
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Söğüt Ertuğrul Gazi Müzesi:Söğüt Etnografya Müzesi açılmadan önce 1970'li 
yıllarda kurulan bir komite tarafından Bilecik, Söğüt ve civardaki köyler taranmıĢ, 
açılacak olan müzede sergilenmek üzere eserler toplanmıĢ, bunlar EskiĢehir Müzesi 
deposunda koruma altına alınmıĢtır. Müze inĢaatı bittikten sonra eserler Söğüt'e 
getirilerek vitrinlere yerleĢtirilmiĢ ve müze, resmî olarak 12 Eylül 1981 tarihinde 
ziyarete açılmıĢtır. Çadır Ģeklini andıran bir mimariye sahip olan müze 90 m²lik tek 
salondan ibarettir. Müzede eserler duvarlara monte edilerek ve ortadaki ayaklı 
vitrinlerde karıĢık olarak sergilenmektedir. 1 vitrin sikkeler, 1 vitrin arkeolojik eserler, 
1 vitrin tartı aletleri, 1 vitrin de Ġznik Müzesi'nden devredilen Osmanlı çini örnekleri 
için ayrılmıĢtır. Diğer vitrinlerde ise etnografik eserler karıĢık olarak 
sergilenmektedir.22 

Diğer Tarihi Değerler 

Camiler, türbeler, han, kervansaraylar, imarethaneler, Ģehitlik ve müzeler, 
Bilecik ilinin turistik çekim unsuru olarak sahip olduğu tek tarihi değerler değildir. 
Bilecik Ġlinde bulunan diğer tarihi yapılar çok çeĢitlidir. Kilise, kule, kaya mezarları 
sadece bunlardan birkaçıdır. Diğer tarihi değerler kapsamında değerlendirilen 12 eser 
bulunmaktadır. 

HaciosGeorgios Kilisesi:Osmaneli ilçe merkezinde bulunan kilise Ġznik – Rum 
Ġmparatorluğu döneminde yapılmıĢtır. Ortadaki küçük kubbesi ve çatı örtüsü 
yıkılmıĢtır. Yapının ön cephesinde, iki köĢede iki çan kulesi bulunmaktadır. 
Günümüze dek ayakta kalmıĢ yapı, 19. Yüzyılın ikinci yarısında inĢa edilmiĢtir. 1924 
yılındaki mübadele sonucu, Rumların bölgeyi terk etmeleri üzerine atıl kalmıĢ ve 
yıkılmaya yüz tutmuĢtur. Çevre düzenlenmesi yapılan kilisenin, yakın zamanda kültür 
merkezi olarak hizmet vermesi planlanmaktadır. 

Emirler Hamamı:Bilecik il merkezinde Emirler yolu üzerinde, mezarlığın 
hemen alt yamacında yer alan metruk hamam, halk arasında Emirler Hamamı olarak 
bilinmektedir. Erken Osmanlı mimarisi tarzında taĢ ve tuğla tekniği kullanılarak inĢa 
edilmiĢtir. Hamamın kubbeli olan kısımları halen ayaktadır. Hamamın diğer 
bölümleri yıkık olduğundan, planı hakkında tam bir fikir sahibi olunamamaktadır.23 

Kaymakam ÇeĢmesi:Söğüt Ġlçesinde bulunan çeĢme, 1917 yılında, Sultan ReĢat 
döneminde, Kaymakam Sait Bey tarafından yaptırılmıĢtır. Neoklasik ölçülerde ve 
dört tarafındaki Kütahya çinileri ve süslemeleri ile küçük zarif bir eserdir. ÇeĢme 
yapılırken üç tarafına musluk konulur iken, kıbleye bakan tarafına musluk 
konulmamıĢtır.24 

Dar'ul Eytam (Yetimler Yurdu):Sultan ReĢat döneminde Kaymakam Sait Bey 

                                                           
22 http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43350/bilecik-sogut-muzesi-mudurlugu.html 
23Refik Arıkan ve Ayhan Tünel, a.g.e., s. 69 
24Rahmi AkbaĢ, GeçmiĢten Geleceğe Söğüt, Ertuğrul Gaziyi Anma ve Söğüt ġenlikleri Vakfı, Yayın No:6, 
BaĢak Matbaacılık, Ankara, 2009, s. 62 
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tarafından 1917-1919 tarihlerinde Hamidiye Ġdadisine ek olarak yaptırılmıĢtır. GiriĢ 
kapısının üzerinde Kütahya çinileri bulunmaktadır.25Eser Söğüt ilçesinde 
bulunmaktadır. 

Gordios Kaya Mezarı:Gölpazarı ilçesine 16 kilometre mesafedeki Kasımlar 
Köyü yakınında bulunan Gordios Kaya Mezarı, bölgedeki en eski kalıntılardandır. 
Frighükümdarı Gordios‟a ait olduğu rivayet edilmektedir. Kayaya oyulmuĢ dıĢ ve iç 
kapı yerleri mevcut olup giriĢte 3,40 x 3,40 metre ölçülerinde bir oda bulunmaktadır. 
Bu odaboĢluğunun dıĢında, 3 tane de lahit yeri bulunmaktadır.26 

Selçuklu Gözetleme Kuleleri:Osmaneli ilçesi yakınlarında tarihi ipek yolu 
üzerinde bulunan ve 1092 – 1096 yılları arasında Selçuklu Sultan I. Kılıçarslan 
döneminde yaptırılan Gözetleme Kuleleri bölgedeki en eski Türk – Ġslam eseridir. 
Dönem olarak geç Bizans, Erken Osmanlı Dönemi eseridir.27 

Hamidiye Ġdadisi:Sultan II. Abdülhamit Han tarafından Hamidiye Camii ile 
birlikte kırmızı kesme taĢtan yapılmıĢ, iki katlı bir binadır. GiriĢ kapısı alnında 
mermerden yapılmıĢ Osmanlı Arması bulunmaktadır. 2009 yılında restorasyona 
uğramıĢtır. Ġdadi, günümüzde Söğüt Ġlçe halk kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. 

Atatürk KöĢkü:Bozüyük ilçesine 22 kilometre, Muratdere Köyüne ise 10 
kilometre uzaklıkta Gülalan mevkiinde Albay Ġbrahim Çolak Tarafından Atatürk için 
yaptırılmıĢtır. Atatürk 10 Haziran 1930‟da ilçeyi ziyaretinde bu köĢkte 
misafiredilmiĢtir. Gülalan Mevkiindeki orman dokusu içerisinde güzel bir sivil 
mimari örneği sergileyen köĢkün ve çevresinin güzellikleri hayranlık uyandırmaktadır. 

RüĢtiye Mektebi:Tarihi yapı ilk olarak II. Abdülhamit Dönemi‟nde, 1905 
yılında (Hicri 1321) RüĢdiye (ortaokul) olarak inĢa edilmiĢ; Cumhuriyet‟in kurulduğu 
ilk yıllara kadar da RüĢdiye olarak hizmet vermiĢtir. Daha sonra, Bilecik Ortaokulu 
olarak hizmete baĢlamıĢ ve 1956–1957 eğitim öğretim yılında olarak öğretim 
hayatına devam etmiĢtir.1972 yılında Ertuğrul Gazi Lisesi yeni binasına taĢınınca 
tarihi bina da Bilecik Öğretmen Okulu, daha sonra 1985 yılına kadar ise Bilecik 
Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılmıĢtır. Bu tarihten itibaren yapı Anadolu Lisesi 
olarak varlığını sürdürmüĢ ve 2001 yılında tamamen boĢaltılmıĢtır.282005 yılında 
Bilecik Belediyesi tarafından restore ettirilerek belediye hizmet binası olarak 
kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Saat Kulesi:GiriĢ kapısı üzerindeki kitabesinden 1907‟de Ertuğrul mutasarrıfı 
Musa Kazım Bey tarafından yaptırıldığı, 1987‟de Bilecik Valisi Adil Yazar tarafından 
restore edildiği öğrenilmektedir. Bilecik‟in sembolü niteliğindeki saat kulesi, 
yukarıdan aĢağı doğru geniĢleyen dikdörtgen prizma Ģeklindedir. Alttan iki kat, 

                                                           
25Ahmet Vatan ve Burhanettin Zengin, a.g.e., s. 639 
26Bilecik Ġl Kültür Turizm Müdürlüğü, a.g.e., s. 76 
27 http://bilecik.com.tr/ 
28 http://www.bilecikkulturturizm.gov.tr/TR,69064/genel-bilgiler.html 



Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi / 129 
 

köĢeleri kesme taĢları, cepheleri ise moloz taĢtan olup, üst katlar ahĢaptır. En altta 
yuvarlak kemerli bir kapısı ile üzerinde yine yuvarlak bir pencere yer almaktadır. 
Ġkinci katta balkon bulunmaktadır. Balkon üzerindeki ahĢap bloğun dört cephesinde 
birer kare kadranlı saat yer alır. Saat Kulesinin üzeri piramidal bir külahla örtülü olup 
1907 tarihli Hüdavendigar salnamesindeki resmi ile onarımı sonrası bugünkü 
görünümü arasında hiçbir fark bulunmamaktadır.29 Saat Kulesi, Bilecik‟e hâkim bir 
tepe üzerinde Ģimdi belediye hizmet binası olarak kullanılan Eski RüĢtiye 
Mektebi‟nin bahçesinde yer almaktadır. 

Kaya Mezarı:Gölpazarı Ġlçesi‟nden Arıcaklar Köyü istikametine giderken 2,6 
kilometre sonra, kuzeydeki Kapı Kaya yamacında bulunmaktadır. Yol üzerinde 
yamaca dikkatle bakıldığında, kaya üzerine oyulmuĢ mezarlar görülmektedir. Oda 
mezar Ģeklinde yapılan kaya mezarının kesin olmamakla birlikte Frigler döneminden 
kaldığı düĢünülmektedir. 

Merdiven Kaya:Vezirhan beldesinde bulunan Merdivenli Kaya, Roma Dönemi 
M.S. II. ve III. yüzyıllara ait, beyaz kalker üzerine 15 basamak halinde anakaya yüzeyi 
yontularak yapılmıĢtır. Basamaklardan bir platforma ulaĢıldığı belirgindir. Bir kısmı 
kırılmıĢ ve tahrip olmuĢtur. 2009 yılında 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil 
edilmiĢtir. 

Diğer tarihi değerler kapsamında Bilecik Ġl merkezinde ve hemen hemen her 
ilçesinde örnekleri bulunan Osmanlı mimarisine göre inĢa edilmiĢ evler 
bulunmaktadır. Özellikle Osmaneli Ġlçesi sivil mimarisi ile dikkat çekmektedir. Son 
zamanlarda koruma altına alınan ve restorasyon çalıĢmaları ile yeniden yapılandırılan 
Osmaneli evleri görülmeye değer yapılar arasındadır. Cumhuriyet öncesinde 
ipekböcekçiliği üretimi yaygın olduğundan, bölgedeki evlerin planları da 
ipekböcekçiliği üretiminden önemli ölçüde etkilenmiĢtir. Genellikle iki veya üç katlı, 
kerpiç ya da tuğla dolgulu, sıvalı, ahĢap ve nefes alan yapılardır. Evlerin, ipekböceği 
bakmak için taze dut yaprağının konulduğu zemin katları, penceresiz ve bölmesizdir. 
Üst katları ise koza üretilen aydınlık ve geniĢ alanlardır. Aile genelde evin orta 
katında salonda toplanır. Odalar, dikdörtgen geniĢ pencerelerden genel gün ıĢığı ile 
aydınlanmaktadır. Çoğu yapıda, pencere önlerinde kafese yer verilmiĢtir. 
Pencerelerin çevresinde duvara dayalı sedirler bulunmaktadır. Oda kapılarının yan 
taraflarında yastık ve yorgan gibi eĢyaları istiflemek için yüklük olarak tabir edilen 
dolaplar vardır. Bu dolaplarından bir tanesi içinde yıkanılabilir biçimde yapılmıĢ 
küçük bölme olarak da kullanılmaktadır. Odaların tavanları genelde ahĢap iĢlemelerle 
bezelidir. Ağıl, kümes, mutfak, tandır ile helalar evlerin giriĢinde veya arka 
bahçelerinde yer almaktadır. Bahçesi olan evlerde muhakkak oturulacak serin bir 
mekan oluĢturmak amacıyla gölgelik bulunmaktadır. 

 

                                                           
29 http://www.e-tarih.org/sayfam.php?m=teser&id=262 
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Sonuç 

Bilecik Ġli sınırları içerisinde turistlerin ilgisini çekecek birden fazla doğal 
güzellik ve birden fazla kültürel miras bulunmaktadır. Bilecik Ġlinin turizm 
potansiyeline bakıldığında turizm potansiyelin ilin geneline yayıldığı görülmektedir. 
Ancak Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun kurulduğu Söğüt, ilin diğer ilçelerine göre ön 
plana çıkmaktadır. Özellikle Ertuğrul Gazi‟nin türbesinin Söğüt ilçesinde yer alması, 
ilçenin ön plana çıkmasını açıklamaktadır. Bilecik il merkezi, Bozüyük ve Osmaneli 
turizm potansiyeli açısından zengin olan diğer yerlerdir. Pazaryeri Ġlçesi ise doğal 
güzellikler ile ön plana çıkmaktadır. Yine doğal güzellikle ile ön plana çıkan diğer bir 
ilçe ise Gölpazarı‟dır. 

Bilecik tarihi ve sahip olduğu doğal güzellikler ile dikkat çekici turizm 
potansiyeline sahiptir. Ancak aynı Ģey ilin turistik üst yapısı için söylenememektedir. 
Hem kültürel miraslara ulaĢımda hem de doğal güzelliklere ulaĢımda ciddi sorunlar 
mevcuttur. Ġlde konaklama iĢletmesi sayısı ve gelen turistlerin yeme içme ihtiyacını 
karĢılayabileceği yiyecek ve içecek iĢletmeleri sayısı yeterli değildir. Bilecik Ġlinin 
turistik enformasyon sağlama hizmeti de ilin turizm potansiyelinin verimli 
kullanılması önünde bir problem olarak yer almaktadır. 

KuruluĢ ve kurtuluĢun Ģehri olarak anılan Bilecik‟in barındırdığı turizm 
potansiyeli etkin bir Ģekilde kullanılamamaktadır. Ġldeki turizm hareketliliğini 
artırmak için ildeki doğal güzellikler ve kültürel miras tanıtılmalıdır. Tanıtma 
faaliyetlerinden önce ise ildeki altyapı ve turistik üstyapı çalıĢmaları 
gerçekleĢtirilmelidir. Ġlde bulunan konaklama iĢletmesi kalitesi ve sayısı, ilde turizmin 
geliĢtirilmesi önünde bir engel olarak durmaktadır. Bu sebeple konaklama 
iĢletmelerin hem nitelik hem de nicelik açısından geliĢtirilmesi gerekmektedir. Benzer 
çalıĢmalar turizm endüstrisinin diğer kolları içinde gerçekleĢtirilmelidir. Ayrıca 
Bilecik turizmi hakkında daha fazla bilimsel çalıĢmanın yapılmalıdır. Bilecik ilindeki 
yöresel ürünler ve yöresel mutfak hakkında çalıĢmalar yapıp, Bilecik‟in kimliğini 
ortaya çıkaracak araĢtırmaların gerçekleĢtirilmesi ilin turizm potansiyelinin etkin bir 
Ģekilde kullanılmasına yardımcı olacaktır. 
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ATATÜRK‟ÜN BĠLECĠK ZĠYARETLERĠ 

BĠLECĠK VISITS OF ATATÜRK 

Ferruh KAYALAN 

 

ÖZET 

“Bilecik GörüĢmesi” Milli mücadele safhasında Ankara-Ġstanbul yakınlaĢması 
bağlamında önemli merhalelerden biridir.  Milli mücadele döneminin kritik bir safhasını 
teĢkil eden “Bilecik GörüĢmesi” ve bu vesile ile Atatürk‟ün Bilecik‟e geliĢi, tarihi 
okumalarımızda her zaman dikkatimizi celp etmiĢtir. Fakat bu görüĢme öncesinde ve 
sonrasında da Atatürk Bilecik‟e çeĢitli nedenlerle gelmiĢ ve burada faaliyetlerde 
bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada Atatürk‟ün Bilecik‟e yaptığı ziyaretler kronolojik olarak ele 
alınmıĢ, konuyu daha iyi anlamak bakımından da Atatürk‟ün Bilecik‟i ziyaretleri “Milli 
Mücadele Dönemi Ziyaretleri” ve “Cumhuriyet Dönemi Ziyaretleri” baĢlıkları altında 
verilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Bilecik, Bozüyük, ÇerkeĢli 

 

ABSTRACT 

"Bilecik Call" in the phase of national struggle is one of the important 
development stages in the context of rapprochement of Ankara and Istanbul. Which 
constitutes a critical stage of the national struggle period "Bilecik Conversation" and 
Atatürk's arrival in Bilecik on this occasion, our attention has always summons us to 
read history. But before and after this meeting has come for various reasons, it has been 
found in the Ataturk Bilecik and activities here. On a visit to Ataturk's Bilecik in this 
study were discussed in chronological order, subject better in terms of understanding 
Atatürk's visit Bilecik "National Struggle Period Views" and "Republican Period Views" 
under the heading of. 
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GiriĢ 

Ġngiltere tarafından desteklenen Yunanistan Birinci Dünya savaĢının sona 
ermesinden sonra Batı Anadolu ve Trakya‟yı ele geçirmek istiyordu. Bu amaçlarını 
gerçekleĢtirmek isteyen Yunanlılar Paris BarıĢ Konferansında bölge üzerinde tarihi 
haklarının olduğunu ve burada yaĢayan nüfusun çoğunluğunun Rum olduğunu ileri 
sürdü. 1 

Sömürgelerine giden yollarının güvenliği açısından Batı Anadolu‟da güçlü bir 
Ġtalya yerine zayıf bir Yunanistan‟ı yeğleyen Ġngilizler Yunanlılar lehine bir politika 
takip etmeye baĢlamıĢlardı. Bu politika Paris BarıĢ Konferansında Ġngiltere BaĢbakanı 
Lloyd George tarafından uygulanmaya konmuĢ, Batı Anadolu‟da Ġtalya‟nın yayılmasına 
karĢı çıkarak Yunanlıların Rumları korumak gerekçesiyle Ġzmir‟e asker çıkarmalarına izin 
verilmesini önermiĢtir. Bu teklifi Amerika ve Fransa da kabul etmiĢtir. Bu durum 
karĢısında yalnız kalan Ġtalya istemeden de olsa Yunanlıların Batı Anadolu‟ya 
yerleĢmesine razı olmuĢtur. Konferansta Yunanistan tüm Batı Anadolu‟nun iĢgali 
için görevlendirildi. Durum Ġtalya tarafından Osmanlı Hükümetine el altından 
bildirildi ise de güçsüz durumda bulunan hükümet tedbir almakta baĢarılı olamadı. 
Böylece 15 Mayıs 1919‟da Ġtilaf devletlerinin desteğini sağlayan Yunanlılar Ġzmir‟e 
çıkarak Ģehri iĢgale baĢlamıĢtır. Bu iĢgal sonucunda Yunanlılar Anadolu içlerine 
doğru iĢgallerini geniĢletmiĢlerdir.2 

  Atatürk‟ün Milli Mücadele Döneminde Bilecik‟i Ziyaretleri: 

9 Temmuz 1920 Bozüyük‟e geliĢleri: 

Ġtilaf devletleri Anadolu‟da ki milli direniĢi sindirmek için Yunan birliklerinin 
Batı Anadolu‟da harekete geçmelerini istemiĢti. Bu arada Venizelos‟un Batı Anadolu 
kapsamında, Balıkesir ve Bursa‟nın kendilerine ait olduğu propagandası bu ileri harekâtın 
iĢtiyakını artırdı.3 

Yunanlılar 22 Haziran 1920‟de Batı Anadolu‟yu iĢgal edebileceğine kanaat 
getirdikten sonra iki koldan üç tümen ile Akhisar- Soma yönüne ve iki tümen ile de 
Salihli yönünde iĢgale baĢlamıĢlar, kısa bir süre sonra 30 Haziran 1920‟de Balıkesir‟e 
girmiĢlerdir.4 

 Bu geliĢmelerden kısa bir süre önce Mustafa Kemal PaĢa bölgede bulunan 
komutanlarla durumu istiĢare etmek için 20 Haziran 1920‟de EskiĢehir‟e gelmiĢti. 

                                                           
1 Fahri Belen, Türk KurtuluĢ SavaĢı, BaĢbakanlık Basımevi, Ankara 1973, s. 21 
2 Ġbrahim Artuç, KurtuluĢ SavaĢı BaĢlarken, KastaĢ Yayınları, Ġstanbul 1987, s. 55-65 
3 Taner Bilgin, Milli Mücadele Döneminde Bilecik, Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Yayınları, 
Bilecik 2015, s. 150 
4 Hüsnü Özlü, “Ġstiklal Harbinde Bursa‘nın ĠĢgali Sürecinde Mudanya‘nın Bombalanması‖, Uluslararası Avrasya 
Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5 Cilt:5, Sayı 14, s.125 
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Bursa‟da bulunan Bekir Sami Bey‟de EskiĢehir‟e gelerek burada Ali Fuad PaĢa, Mustafa 
Kemal PaĢa ve Bekir Sami Bey ile bir görüĢme yaptı. Mustafa Kemal PaĢa‟nın 
düĢüncesine göre Yunanlılar bir taarruz hazırlığındaydı bu nedenle Bursa bölgesinde 
bulunan Bekir Sami Bey‟e bazı görevler verildi. 20. Kolordu komutanlığına atanan Bekir 
Sami Bey bir Yunan saldırısına karĢı 56. Tümene yardım edecekti. Fakat alınan tedbirler 
beklenildiği gibi sonuç vermemiĢ, Bursa 8 Temmuz 1920‟de Yunanlıların iĢgaline maruz 
kalmıĢtır. Bursa‟nın 8 Temmuz 1920 günü Yunanlılar tarafından iĢgali sonrası Mustafa 
Kemal PaĢa Bursa valisi Hacı Muhuttin ve 20. Kolordu komutanı Bekir Sami Bey ile 
durumu istiĢare etmek için 9 Temmuz 1920‟de öğleden önce Bozüyük Tren 
Ġstasyonunda bir araya geldiler. Burada mevcut durum hakkında istiĢareler yaptıktan 
sonra Mustafa Kemal ve beraberindekiler Bozüyük‟ten hareketle EskiĢehir‟e ve buradan 
da Ankara‟ya geçtiler.5 Mustafa Kemal‟in Bilecik‟e Milli Mücadele döneminde ilk geliĢleri 
bu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. 

29-30 Temmuz 1920 Bilecik TeftiĢleri ve ÇerkeĢli Köyünü ziyaretleri: 

Bursa‟nın Yunanlılar tarafından iĢgal edilmesi tüm yurtta olduğu gibi Bilecik‟te 
de üzüntüye sebep olmuĢtur. Bilhassa Bilecikliler bu olay karĢısında çok 
heyecanlanmıĢtır. Bu iĢgalden sonra Bursa ve çevresindeki insanlar akın akın güvenli 
olarak gördükleri Bilecik‟e göç etmiĢler, baĢlarından geçenleri de anlattıkça da Bileciklileri 
endiĢelendirmiĢlerdir. Artık kurtuluĢ savaĢının yeni bir safhası Bilecik‟te yürütülecekti. 
Bursa ĠĢgal edilmiĢ ve Yunanlılar Bilecik‟e 70-80 km kadar uzaktaydı. Bu Ģartlar içinde 
Mustafa Kemal PaĢa gerekli önlemleri aldı ve düĢmana karĢı Bilecik ve çevresinde yeni 
bir cephe oluĢturdu. Tereddüde yer vermeden Yunanlıların ilerleyiĢini durdurmak için 
Bilecik ve çevresinde askeri önlemler alan Mustafa Kemal PaĢa burada Ertuğrul 
Grubunu görevlendirdi. Ertuğrul Grubu‟nun baĢına Albay Kazım (Özalp) Bey getirildi. 
Ertuğrul Grubu 61. ve 11. Piyade Tümenlerinden oluĢacak YeniĢehir-Ġnegöl hattında bir 
cephe teĢkil edecek ve Yunanlıları bu hattan geçirmeyeceklerdi. Ayrıca Ertuğrul 
Grubunun kuzeyinde kalan YeniĢehir-Ġznik-Kocaeli mıntıkasını kapatma görevi de 24. 
Tümen‟e veriliyordu. Böylece Adapazarı istikametinde de birlikler oluĢturuluyordu.6 

Bölgede tahkim çalıĢmaları sürerken Mustafa Kemal ve beraberindeki bir heyet 
1920 Temmuz sonunda bölgeye hareket etmiĢtir. Ankara‟dan hareket eden Mustafa 
kemal ve beraberindekiler Bilecik‟e gelmiĢler ve halk tarafından heyecanla 
karĢılanmıĢlardır. Heyet bölgede hazır bulunan birliklere ziyaretlerde bulunacak ve 
onların ihtiyaçlarını öğreneceklerdi. Mustafa Kemal 29 Temmuz gününü Bilecik‟te 
geçirmiĢ ve ertesi gün YeniĢehir- Ġnegöl hattını ziyaret etmiĢtir. Aynı gün geriye dönen 
Mustafa Kemal PaĢa Bilecik‟e gelmiĢ ve trenle Karaköy istasyonuna ve oradan da 
arabalarla Pazarcık‟a varmıĢtır. Geceyi Pazarcık‟ta geçiren Mustafa Kemal ve heyet 
üyeleri ertesi gün Pazarcık ve Ġnegöl‟de ki askeri kıtaları tetkik etmiĢ ve memnun bir 
Ģekilde yeniden arabalarla buradan ayrılarak önce Karaköy‟e sonra trenlerle yeniden 

                                                           
5 Taner Bilgin, a.g.e. s.151-154 
6 Taner Bilgin, a.g.e. s.155,158 
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Bilecik‟e geçmiĢtir.7 

 Bu ziyaretleri sırasında Adapazarı istikametinde bu gün Osmaneli Ġlçesine bağlı 
ÇerkeĢli köyüne geldiğini de öğrenmiĢ bulunuyoruz. Halen Osmaneli ilçesine bağlı 
ÇerkeĢli köyünde ikamet eden YaĢar Çelik konu ile ilgili bilgilendirmesinde Mustafa 
Kemal PaĢa‟nın, kurmayları ile 1920 yılında  Osmaneli ilçesine bağlı ÇerkeĢli köyünde 
konuĢlandırılan Batı Cephesi  Alayını teftiĢ ettiğini, Ali Fuat Cebesoy‟un da  askerler 
ve köylülerle sohbet ettiğini ifade etmiĢtir. Büyüklerinden Atatürk‟ün KurtuluĢ savaĢında 
köylerine geldiğini öğrenen Çelik, bu ziyarete dair bir fotoğrafı da göstermiĢtir.8  

Söz konusu fotoğrafın kendisi için çok önemli olduğunu anlatan Çelik, Ģöyle 
bilgi vermiĢtir: 

"Orijinal fotoğraf bir yakınım sayesinde elime geçti. Atatürk'ün KurtuluĢ SavaĢı'nda eski 
yerleĢim yerindeki alayı teftiĢe geldiğini ve köylüler tarafından karĢılandığını büyüklerim hep anlatırdı. 
Fotoğraf da bunun göstergesi. Köyümüzün eski yerleĢim yerindeki iki mezarlıkta, milli mücadele 
sırasında Ģehit olan ve kimlikleri belirlenemeyen 7 askerin bulunduğunu dedelerimden öğrendim." 
Mustafa Kemal ve beraberindeki heyet burada askerlere moral vermiĢlerdir. Bu esnada 
Mustafa Kemal karĢılaĢtığı askerlere: ―Nasılsınız rahatınız iyi mi‖ diye sorduğunda askerlerin Ģefi 
―evet iyiyiz demesi üzerine Mustafa Kemal ―Askerin olduğu yer pek rahat olmaz, yalnız çok yakında 
kurtulacaksınız‖ dediği anlatılmıĢtır. Osmaneli Belediye BaĢkanı Münür ġahin‟ de ÇerkeĢli 
köyünün eski yerleĢim yerinin tarihi bir alan olduğunu belirterek, köyün Ġstiklal 
mücadelesi döneminde de önemli görevler üstlendiğini bildirmiĢtir O dönemde, Türk 
askerinin köyde konuĢlandığını ifade eden ġahin, Ģunları söylemiĢtir: "KurtuluĢ SavaĢı 
döneminde buralar sık sık kullanılan yerler. Bölgedeki Gaziler ve Hisarcık köylerine Yunanlıların 
geldiği söylenir. Buralarda Türk askerlerinin mevzileri var. O dönemde, Gaziler köyünden bu tarafa 
Yunan askerinin geçmemesi için çok büyük bir mücadele verilmiĢ. Buralar Mekece ve Geyve boğazına 
Yunan askerinin geçmemesi için büyük mücadele verilen topraklar. Fotoğrafta da gördüğümüz gibi 
buraya Atatürk'ün askerlere moral vermek ve direniĢi en üst seviyede tutmak anlamında ziyaretler 
bulunduğu o dönemlerde anlatılıyor. KurtuluĢ SavaĢı'nda verilen mücadeleyi bu yörelerde fazlaca görmek 
mümkün. O zaman çok büyük bir direniĢ yapılmıĢ hatta çoğu kiĢi çocuklarını askere gönderdiği için 
savunma anlamında da yerel halk, Yunan askerini yanıltacak Ģekilde soba borularıyla veya farklı 
Ģeylerle kalabalık görünmesi ve büyük bir güç var imajını yaratmaya çalıĢmıĢlar." Aynı Ģekilde 
ÇerkeĢli Köyünden Mehmet Akbıyık da:―Rahmetli babasının Avdan cephesinde Yunan 
askerlerinin yerleĢtiğini ve kalabalık gelen düĢman askerlerinin Akçapınar‘ı yaktığını, köyde bulunan 
yaĢlıların Avdan bağlarına doğru kaçtığını, Ģehit düĢen askerleri buraya sırtlarında getirerek 
defnedildiklerini anlattığını‖ ifade etmiĢtir. Yine ÇerkeĢli köyünden Ali Sert  ise : ―Annesinin 
Atatürk'ün köye geleceği duyulduğunda askerlere emir verildiğini ve dağdan getirilen çamların dikilerek 

                                                           
7 TBMM Gizli Celse Zabıtları, 9 Ağustos 1336 (1920) Cilt:3 45. Ġnikat 1. Celse, s:118-119 
8 Tarık TaĢar, Röportaj, Anadolu Ajansı, 10.11.2014, saat: 11.56, http://www.hurriyet.com.tr /yerel-
haberler/ bilecik- haberleri/ ataturk-un-kurtulus-savasi-nda-ziyaret ettiği-k_7375, Haberler> Yerel 
Haberler>Bilecik Haber> Atatürk'ün KurtuluĢ SavaĢı'nda ziyaret ettiği köy. Fotoğraf için bakınız: ek:1 

http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/bilecik-haberleri/
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bu Ģekilde karĢılandığını anlattığını‖ söylemiĢtir.9 

Böylece Mustafa Kemal PaĢa Milli Mücadele Döneminin en zor dönemlerinde 
Bilecik‟e yaptığı bu ikinci ziyaretiyle Bileciklilerin yanında olmasını bilmiĢtir. 

 5 Aralık 1920 Bilecik görüĢmesi: 

10 Ağustos 1920‟de Ġstanbul hükümeti tarafından imzalanan Sevr 
antlaĢmasıyla Ġtilaf devletleri kısmen amacını gerçekleĢtirmiĢ oluyordu. Fakat ortada 
bu kararı onaylaması için bir Osmanlı Meclisi yoktu. Sevr‟in meĢruiyet kazanması 
için Anadolu‟da Mustafa Kemal PaĢa önderliğinde teĢekkül etmiĢ olan Ankara 
Hükümeti‟nin de Sevr‟i onaylaması gerekiyordu. Bu nedenle Fransa ve Ġtalya‟nın 
baskılarına daha fazla direnemeyen Ġngiltere Mustafa Kemal ile son bir görüĢme 
yapılmasını kabul etti. Ġtilaf devletlerinin Ankara Hükümeti‟ni tanımak isteyiĢinin 
sebeplerinden biri de Anakara Hükümeti‟nin doğudaki baĢarıları ve güneyde 
Fransızları durdurup püskürtmesi idi.10 

Bu sırada Damat Ferit PaĢa Hükümeti yönetimdeydi. Bu yönetim ile 
Anakara Hükümeti arasında bir anlaĢma imkânsızdı. Bu nedenle Fransa‟nın 
önderliğinde Ġstanbul‟da bulunan Ġtilaf Devletlerinin Yüksek Komiserlerinin topluca 
Vahdettin‟e baskısıyla Damat Ferit PaĢa istifa ettirildi. Bunun yerine 21 Ekim 
1920‟de Ahmet Tevfik PaĢa getirildi. Tevfik PaĢa kabinesinde Kuvay-ı Milliye yanlısı 
isimler vardı. Ahmet Ġzzet PaĢa ĠçiĢleri, Safa Bey, DıĢiĢleri ve Salih PaĢa Bahriye 
Bakanlılarına atanmıĢlardı. Yönetimin değiĢmesiyle Anakara ve Ġstanbul Hükümetleri 
arasında eskisine nazaran daha iletiĢime açık bir hava hakim oldu.11 

Bu olumlu geliĢmeler neticesinde Ġstanbul Hükümeti Anakara Hükümeti ile 
temasa geçip bir görüĢmenin tertip edilmesi hakkında karara vardılar. Mustafa Kemal 
PaĢa görüĢmenin Bilecik‟te yapılmasının uygun olacağını belirtti. Ġstanbul Hükümeti 
heyeti Ahmet Ġzzet PaĢa, Donanma Bakanı Salih PaĢa, Tarım ve Ticaret bakanı Hüseyin 
Kazım Ulemadan Hoca Fatin Efendi Büyükelçi Cavit Bey ve Bab-ı Ali Hukuk danıĢmanı 
Munir Bey‟den oluĢuyordu.  GörüĢme 5 Aralık 1920‟de Bilecik‟te tren garında yapıldı. 
GörüĢmede Mustafa Kemal Ġstanbul‟dan gelen heyete Kendisini BMM ve Hükümet 
BaĢkanı olarak tanıttıktan sonra Ġstanbul‟dan gelen heyeti bir hükümet yetkilisi olarak 
tanımadığını ifade etti. Gelenler yetki ve kimlik iddiasından vazgeçtikten sonra 
görüĢmeler baĢladı. Fakat Mustafa Kemal PaĢa görüĢmede kayda değer bir teklifin 
yapılmadığını görünce toplantı neticesiz sonlandı. Mustafa Kemal PaĢa gelenlerin 
Ġstanbul‟a dönmelerine izin vermeyerek beraberinde Ankara‟ya götürdü. Daha sonra 
Anadolu Ajansı aracılığıyla da ulusal mücadelede yararlı olacakları ümidiyle TBMM 
hükümetine katıldıkları haberi verildi. Böylece Kamuoyu nezdinde gelenlerin Milli 

                                                           
9 Tarık TaĢar, Röportaj, Anadolu Ajansı, 10.11.2014, saat: 11.56 
10Oğuz Aytepe, “Milli Mücadele‘de Bilecik GörüĢmesi‖, Ankara Üniversitesi Türk Ġnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 33-34 Mayıs- Kasım 2004, s. 24-25 
11 Oğuz Aytepe, a.g.m, s. 25-26 
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mücadeleye katılmak için Ankara‟ya geldikleri imajı verildi. Sonuçta Anadolu‟daki 
insanların moralleri büyük ölçüde arttı.12 

Atatürk‟ün Cumhuriyet Döneminde Bilecik‟i Ziyaretleri 

19-20 Ocak 1923 Bilecik‟i ziyaretleri: 

    Gazi Mustafa Kemal PaĢa‟nın Batı Anadolu gezisi, Büyük Millet Meclisi 
BaĢkumandanı olarak 14 Ocak 1923 günü Anakaradan baĢlamıĢ, 20 ġubat 1923 gününe 
kadar 36 gün sürmüĢtür.13 

Bu gezi bir halk gezisidir. Mustafa Kemal PaĢa bu geziye dair açıklamalarını 
kendi eseri olan Nutuk‟ta Ģu Ģekilde anlatmıĢtır:―Meclis son senesine girmiĢ bulunuyordu. Yeni 
seçim dolayısıyla, Anadolu ve Rumeli Haklar Savunma Derneğini siyasî bir partiye dönüĢtürmeye 
karar vermiĢtim. BarıĢ sağlanacak olursa, dernek örgütlerimizin, siyasî partiye dönüĢmesini gerekli 
görüyordum. Bu konuda da halk ile yüz yüze konuĢmayı uygun ve yararlı buluyordum. Zaferden sonra, 
eğitimle uğraĢmaya baĢlamıĢ olan ordumuzu da yakından görmek istiyordum. ĠĢte, bu amaçlarla, Batı 
Anadolu‘da bir yolculuk yapmak üzere 14 Ocak 1923 tarihinde Ankara‘dan yola çıktım. 
EskiĢehir‘den baĢlayarak, Ġzmit, Bursa, Balıkesir‘de halkı elveriĢli yerlerde toplayarak uzun uzun 
görüĢtüm. Halkın, bana istedikleri gibi serbestçe sorular yöneltmesini istedim. Sorulan sorulara, karĢılık 
olarak, altı saat, yedi saat süren konferanslar verdim. Muhterem Efendiler, hemen her yerde halkın 
anlamak istediği konulardan dikkati çeken noktalar Ģunlardı: Lozan Konferansı ve sonucu, millî 
egemenlik ve halifelik makamı ve bunların durumları ve iliĢkileri ve bir de kurmak istediğim öğrenilen 
siyasî parti...‖14 

PaĢa Ġzmit‟e gitmeden önce 17 Ocak 1923‟te de Osmaneli Ġlçesi‟nde tren 
istasyonunda kısa bir süre mola vererek kendisine Ģiir okuyan bir çocuğu dinlemiĢlerdir.15 
Gece geç saatlerde Ġzmit‟te ki toplantısını bitiren Mustafa Kemal PaĢa 19 Ocak 1923‟te 
Ġzmit‟ten ayrılmıĢtır. Bundan sonraki durağı Bilecik olmuĢtur. 20 Ocak 1923‟te Bilecik‟e 
gelen Mustafa Kemal PaĢa burada merasimle karĢılanmıĢtır.16  

   20 Mayıs 1926 Bozüyük ziyareti: 

   Cumhuriyetin kuruluĢunun üçüncü yılında yurt içinde çağın gereklerine uygun 
yapılan tesisleri görmek ve bu yatırımları desteklemek için çıktığı yurt gezisinde Atatürk 
Bilecik Bozüyük‟e de gelmiĢtir. Bununla beraber milli mücadelede daima yanında yer 
almıĢ Ġbrahim Çolak Bey‟i ve onun kereste fabrikasını da ziyaret etmiĢtir.  

17 Mayıs 1926 günü gazetelere çekilen telgrafta Mustafa Kemal PaĢa‟nın 19 

                                                           
12,Selahi R Sonyel, Mustafa Kemal (Atatürk) ve KurtuluĢ SavaĢı (Yeni Belgelerle) 1918-1923, 
I.Cilt, Anakara 2008, s.710-711, Oğuz Aytepe, a.g.m, s.29, Mustafa Kemal PaĢa‟nın Bilecik‟e geliĢ için 
bakınız ek:2 
13 Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Anakara 2012, s.395 
14 Kemal Atatürk, Nutuk 1919-1927, Yayına hazırlayan: Zeynep Korkmaz, Ankara 2012, s 476 
15 ġiir okuyan çocuk için bakınız: ek:3 
16 Heyet, a.g.e. s.401. 
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Mayıs 1926‟da Bozüyük‟e gelecekleri bildirilmiĢtir. Aynı günün akĢamı Ertuğrul (Bilecik) 
Milletvekili Ġbrahim Bey (Çolak) Bozok (Yozgat) Milletvekili Salih (Bozok) Sinop 
Milletvekili Recep Zühtü (Soyak) ile Samsun Milletvekili Talat Bey, Anakara‟dan hareket 
etmiĢ ve 18 Mayıs gecesi Bozüyük‟e gelmiĢlerdir. Bu kurulun yanı sıra Ġbrahim Çolak 
Bey‟in ricasıyla Ġstanbul‟dan eniĢtesi Tüccardan Ali Bey ve oğlu Atıf Bey‟de kurula 
katılmak üzere yola çıkmıĢlardır. Ġstanbul‟dan gelen bu grupta film makinesi olan 
fotoğrafçı Ferit Ġbrahim Bey‟de vardı. Ġbrahim Çolak Bey Atatürk‟ün ziyaretini filme 
aldırmak istiyordu.17 

17 Mayıs gününden itibaren Bozüyük heyecanlı bir bekleyiĢe girmiĢtir. Bu sırada 
hem devlet erkânı hem de halk geceli gündüzlü çalıĢmıĢlardır. Caddeler kum dökülerek 
düzeltilmiĢ, taklar kurulmuĢ, geçeceği yol üzerindeki binalar çam dalları ve bayraklarla 
donatılmıĢtı. 20 Mayıs günü sabahleyin Ġbrahim Bey ve Bilecik Valisi Tevfik Bey 
Atatürk‟ü karĢılamak için Ġnönü Ġstasyonuna hareket ettiler. Trenin geliĢine daha 4 saat 
olmasına rağmen halk istasyonu ve çevresini doldurmuĢtu. Gazi‟nin treni bir saat kırk 
beĢ dakika rötar yaparak, Bozüyük Ġstasyonuna saat 10.00‟da ulaĢmıĢtı. Halk heyecanlı 
bir Ģekilde alkıĢlarla Gazi‟yi karĢılamıĢtır. Gazi‟nin teĢrifiyle beraber Polis ve Jandarma 
Müfrezesi selamlama törenini yerine getirmiĢtir. Gazi PaĢa istasyonda bulunan heyetin 
tek tek ellerini sıkmıĢtır. Bu karĢılamadan sonra istasyonda bulunan kız ve erkek 
öğrenciler ellerindeki bayraklarla Gazi‟ye sevgi gösterisinde bulunmuĢlardır. Bu 
öğrenciler Gazi‟ye Ģiirler okudular. Bir süre beraberindeki halk ile yaya yürüyen Gazi18, 
kendisi için hazırlanan otomobile binerek fabrikaya doğru yola çıkmıĢtır. Bundan sonra 
Milli Mücadele döneminde Atatürk‟ün Silah arkadaĢı olan Halil Ġbrahim Çolak‟ın19 kendi 

                                                           
17 Ali Sarıkoyuncu, Rahmi AkbaĢ, Milli Mücadelede Bozüyük ve Atatürk‟ün Bozüyük‟ü 
Ziyaretleri, Ankara 2011, s.234-236, 
18 Gazi‟nin Halk ile görüntüsü için bakınız ek: 4 
19 Halil Ġbrahim Çolak: 188‟de Bozöyük‟te doğdu. Mustafa Veli Bey‟in oğludur. 13 Mart 1898‟de Harp 
okulu‟na girdi. 2 ġubat 1901‟de Mülazım-ı Sani (Teğmen) rütbesiyle Harp Okulu‟nu bitirdi. Anılan 
tarihte 1. Ordu emrine verildi. 1 Mart 1901‟de becayiĢle 5. Ordu emrine verildi. 9 Kasım 1901‟de 36. 
Alay 3. Tabur 4. Bölük Takım Komutanlığına getirildi. 25 Nisan 1904‟de üsteğmenliğe atandı. Söz 
konusu tarihte 3. Ordu 45. Redif Alayı 1. Tabur, 2. Bölük Takım Komutanı, 21 Ağustos 1904‟te 6. 
Tümen 3. Nizamiye Taburu 1. Bölük Takım Komutanı olarak görevlendirildi. 24 ġubat 1908‟de yüzbaĢı 
nasbedildi. Alınan tarihe göre 3. Ordu 6. NiĢancı Taburuna Bölük Komutanı olarak atandı.31 Temmuz 
1909‟da 3. Ordu‟da açığa alındı. 7 Haziran 1910‟da 68. Alay 3. Tabur 12 Bölük Komutanı tayin edildi. 
Bu birlik Silahlı Kuvvetlerdeki yeni teĢkilatlanma ile 6 Kolordu, 54. Alay, 1. Tabur  numarasını aldı. 
1913 yılında, Batı Trakya‟da Bulgar iĢgaline karĢı mücadele eden subaylar arasında yer aldı. Bu görevleri 
esnasında Balkan Harbine katıldı. Askerlik yaĢamında ikinci defa yaralandı. Parmaklarındaki arıza 
dolayısıyla 12 ġubat 1914‟te Genelkurmay emrine alınıp, Beylerbeyi Sarayı Muhafızlığı‟nda 
görevlendirildi. 14 Mart 1914‟te jandarma sınıfına geçirildiyse de, itirazı üzerine 29 Eylül 1914‟ten 
itibaren “ sınıf asliyesine” döndürüldü. 2 Aralık 1916‟da rütbesi BinbaĢılığa yükseltilerek 177. Alay 
Mürettep Köprülü Müfrezesi Komutanlığına atandı. Bu görevinde iken Makedonya‟daki muharebelere 
katıldı. 10 Mayıs 1917‟de isteğiyle emekli oldu. Mütarekeden sonra Ġstanbul‟da oluĢturulan gizli 
cemiyetlerde görev aldı. Nisan 19120‟de kendi isteği ile Milli Mücadeleye katıldı. 2. Kuvay-ı Seyyare adı 
verilen müfrezesiyle I.ve II. Düzce, I ve II. Yozgat isyanlarının bastırılması için yapılan hareketa katıldı. 
Birliği takviye edilerek 3. Süvari Tümeni adını aldı. Tümeniyle II. Ġnönü, Kütahya, EskiĢehir, Sakarya 
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giriĢimleri ile açtığı Kereste fabrikasını20 gezmiĢtir. Mustafa Kemal PaĢa ve gelen heyet 
fabrikanın bölümlerini tek tek gezdikten sonra halılar, çam dalları ve bayraklarla 
süslenmiĢ olan fabrika gazinosuna geçmiĢtir. Burada bir süre istirahat yapıldıktan sonra 
öğle yemeğine geçilmiĢtir.21  

Yemekten sonra Bilecik Heyetinin Gazi‟yi Bilecik‟e davet etmeleri üzerine saat 
15.00‟de Ġbrahim Bey‟le birlikte Bilecik‟e hareket edilmiĢtir. 

     9 Haziran 1930‟da Atatürk‟ün Bilecik Bozüyük‟teki Atatürk KöĢkü 
ziyareti: 

Mustafa Kemal PaĢa 1930 yılında kendisinin yorulduğunu hissetmiĢ ve 
dinlemeyi düĢünür olmuĢtur. Gazi‟nin bu durumundan haberdar olan Ġbrahim Çolak 
Bey Mustafa Kemal PaĢa‟ya bir jestte bulunarak bu değerli silah arkadaĢının orman 
havası alması ve dinlenmesi için Bozüyük ormanları içinde bulunan Gülalan mevkiinde 
bir ev yaptırmıĢtır. Tamamı ahĢaptan yapılmıĢ olan bu ev iki katlı olarak inĢa edilmiĢtir. 
Evin inĢası bittikten sonra Ġbrahim Bey PaĢa‟yı Bozüyük‟e davet etmiĢtir. Bu davet 
üzerine Mustafa Kemal PaĢa 09 Haziran 1930‟da trenle Bozüyük istasyonuna gelmiĢ, 
ilçenin ileri gelenleri ve halk PaĢa‟yı coĢkuyla karĢılamıĢlardır. PaĢa buradan Bozüyük 
ormanları içindeki Gülalan mevkiindeki kendisi için hazırlanmıĢ olan eve geçmiĢtir. Evin 
ikinci katına yerleĢen PaĢa burada dinlenmeye baĢlamıĢ, fakat bu durum çok kısa 
sürmüĢtür. Çünkü Ģimdiye kadar sosyal hayat içinde hareketli bir yaĢama alıĢmıĢ olan 
PaĢa burayı çok sakin bulmuĢtur. Tekrar insanlarla iç içe olmak isteyen PaĢa, Ġbrahim 
PaĢa‟yı yanına çağırarak yapılanlar için teĢekkür etmiĢ, tekrar halk ile iç içe olmak 
istediğini söylemiĢtir. Bu istirahatı çok kısa sürmüĢtür. Burada Ġki saat yirmi dakika kalan 
PaĢa Bursa‟ya gitmek için yola çıkmıĢtır.22 

                                                                                                                                                
Meydan Muharebeleri ve takip harekatında, Büyük Taarruz‟da bulunarak yararlılıklar gösterdi. Nitekim 
Sakarya Meydan Muharebesinden sonra 12 Eylül 1921‟de rütbesi Kaymakamlık (Yarbay)‟a Büyük 
Taarruz‟dan sonra da, 12 Eylül 1922‟de Miralay (Albay)‟lığa yükseltildi. 17 Aralık 1922‟de tümeni 
lağvedildi. 14 Aralık 1923‟te emeklilik için dilekçe verdi. Tümenin lağvından itibaren emekli sayıldı. 
TBMM II. Döneminde Ertuğrul, III, IV, V. Dönemlerinde Bilecik Milletvekili seçildi. ġubat 1944‟de 
öldü. Ġbrahim Çolak, Harp ve Ġstiklal Madalyaları ile ödüllendirilmiĢtir. ―Milli Mücadele esnasında Kuvay-ı 
Seyyare Kumandanlığına Ait Hatıratım‖ adlı eseri yayınlanmıĢtır. Azmi Süslü, Mustafa Balcıoğlu, 
Atatürk‟ün Silah ArkadaĢları Atatürk AraĢtırma Merkezi ġeref Üyeleri, Ankara 1999, s.85-86 
20 Halil Ġbrahim Çolak Bey‟in yaptırdığı kereste fabrikası çok büyük bir iĢletme olup Teleferik sistemi ile 
çalıĢıyordu. Bu teleferik ile ormandan Bozüyük fabrikasına tomruk sevk ediliyordu. Gelen tomruklar 
fabrikanın bünyesinde bulunan tomruk düzenleme meydanında toplanıyordu. Burada raylı sistemler 
vasıtasıyla tomruklara bir düzen veriliyordu. Bilgiler video izlenerek verilmeye çalıĢılmıĢtır. 
https://www.youtube.com/watch?v=73AloSxk2r     
21Ali Sarıkoyuncu, Rahmi AkbaĢ, a.g.e. s.234-236, Utkan Kocatürk, Doğumundan ölümüne kadar 
Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ataürk AraĢtırma Merkezi 1999, s.390 
 22 Ali Sarıkoyuncu, Rahmi AkbaĢ, a.g.e., s. 237-238. Bu ahĢap köĢk daha sonradan Orman iĢletmesi 
müdürlüğü korumasına alınmıĢtır. AhĢap malzemenin dayanıksız olmasından ve bakımının zor 
olmasından dolayı köĢk aslına uygun olarak betonarme olarak yapılmıĢtır. KöĢkün ismi Atatürk KöĢkü 
olmuĢtur. Ali Sarıkoyuncu, Rahmi AkbaĢ , a.g.e. s 238. Atatürk köĢkü için bakınız ek: 5 

https://www.youtube.com/watch?v=73AloSxk2r
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Atatürk‟ün 4 ġubat 1933 te Bilecik‟e geliĢi: 

Atatürk 4 ġubat 1933‟te Ġzmir‟den hareket ederek Afyon‟a gelmiĢtir. 
Buradan Antalya‟dan dönen Ġsmet PaĢa ile beraber Bilecik‟e hareket etmiĢlerdir.5 
ġubat 1933‟te Bilecik‟e varmıĢlar ve kısa bir süre kalıp saat 9.30‟ta Bursa‟ya hareket 
etmiĢlerdir.23 

Atatürk‟ün 28 Mayıs 1936‟ta Bilecik‟e geliĢi: 

 Atatürk Türk Ordusunun modernleĢmesi için çalıĢmalarda bulunmuĢtur. Bu 
çalıĢmalar kapsamında ordunun askeri araçları çağın Ģartlarına göre modernize edilmeye 
çalıĢılmıĢ, bunun yanı sıra bu modern ordunun olası bir savaĢta manevra kabiliyetini 
görmek için çeĢitli bölgelerde askeri manevra tatbikatları yapılmıĢtır. 

Bu askeri manevra tatbikatlarından biri de 28 Mayıs 1936‟da Bozüyük‟e bağlı ve 
Ġnönü Muharebelerinin merkez noktası olarak görülen Metristepe‟de yapılmıĢtır. Gazi‟de 
bu askeri tatbikatta bulunmuĢtur. Tatbikatın her aĢamasını izleyen Gazi tatbikatın 
Cumartesi gecesi hiç uyumamıĢtır. Yapılan bu manevralarda Türk Ordusu Atatürk‟ten 
övgü almıĢ ve PaĢa komutanlarını tek tek kutlamıĢtır. Tatbikatın bitmesinden sonra 29 
Mayıs 1936 yılı Pazar günü askerlerine veda eden Atatürk Metristepe‟den ayrılmıĢtır.24  

Sonuç: 

Bilecik ve çevresi coğrafi konumu nedeniyle Batı Anadolu ile Orta Anadolu 
arasında geçiĢ noktalarından biridir. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk Milli 
Mücadele döneminde olsun, Cumhuriyet döneminde olsun çeĢitli vesilelerle tren ile 
Bilecik ilinden birçok defa geçmiĢtir. Bu geçiĢleri sırasında gerekli olduğu 
durumlarda da Bilecik‟e uğramıĢtır. 

Milli Mücadele döneminde Batı Anadolu‟nun Yunanlılar tarafından iĢgali 
sırasında Bilecik ve çevresi bir kırılma noktası olmuĢtur. Bu bölgenin öneminin 
farkında olan Mustafa Kemal PaĢa buraya önem göstermiĢ ve bu dönemde halkın 
moralini yüksek tutmak için 1920 yılında bölgeye üç kez gelmiĢ ve çalıĢmalarda 
bulunmuĢtur. Bu dönemde Bilecik Osmaneli ilçesine bağlı ÇerkeĢli Köyünü ziyareti 
hiç Ģüphesiz PaĢa‟nın buraya vermiĢ olduğu önemi göstermektedir. 

Cumhuriyet döneminde de Bilecik ile ilgisini kesmeyen Atatürk bu dönemde 
yurt gezileri sebebiyle birçok defa Bilecik‟ten geçmiĢtir. Bu geçiĢlerinde Bilecik‟i de 
ihmal etmeyen Atatürk bazı yolculuklarında kısa da olsa Bilecik‟e uğramıĢtır. Bu 
ziyaretleri sırasında halk tarafından coĢkuyla karĢılanmıĢtır. Atatürk Cumhuriyet 
döneminde Bilecik‟i beĢ kez ziyaret etmiĢtir. Ziyaretlerinin en önemlisi Bozüyük 
Kereste Fabrikası için geliĢleridir. Milli Mücadele döneminde hep yanında olan 

                                                           
23 Utkan Kocatürk, a.g.e., s.474 
24 Ali Sarıkoyuncu, Rahmi AkbaĢ, a.g.e., s. 239-242. Tatbikattaki fotoğrafları için bknz: ek:6 
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Ġbrahim Çolak Bey‟in Kereste fabrikasını çok beğenmiĢ ve takdir etmiĢtir.  

Sonuç olarak Atatürk‟ün Bilecik ziyaretleri konusu tarihi bilgiler ıĢığında 
aydınlatılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu konuda daha sonradan yapılacak çalıĢmalar 
neticesinde PaĢa‟nın Bilecik‟e ziyaretleri sayısı konusunda yeni bilgiler elde edilebilir. 
Fakat gelinen son noktada Atatürk‟ün Bilecik‟i her iki dönemde toplam sekiz defa 
ziyaret ettiğini tespit etmiĢ bulunuyoruz. Bu ziyaretler yaklaĢık olarak ortalama üç 
senede bir vuku bulmuĢtur. Tek baĢına bu gösterge bile Atatürk‟ün Bilecik‟e ne 
kadar önem verdiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 
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Ankara 2012 
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Belen, Fahri Türk KurtuluĢ SavaĢı, BaĢbakanlık Basımevi, Ankara 1973. 

Bilgin, Taner, Milli Mücadele Döneminde Bilecik, Bilecik ġeyh Edebali 
Üniversitesi Yayınları, Bilecik 2015 

Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Anakara 2012 

Kocatürk, Utkan Doğumundan ölümüne kadar Kayanakçalı Atatürk Günlüğü, 
Ataürk AraĢtırma Merkezi 1999 

Özlü, Hüsnü, “Ġstiklal Harbinde Bursa‘nın ĠĢgali Sürecinde Mudanya‘nın 
Bombalanması”, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5 Cilt:5, Sayı 14 

Sarıkoyuncu, Ali AkbaĢ, Rahmi, Milli Mücadelede Bozüyük ve Atatürk‟ün 
Bozüyük‟ü Ziyaretleri, Anakara 2011 

Sonyel, Selahi R. Mustafa Kemal (Atatürk) ve KurtuluĢ SavaĢı (Yeni Belgelerle) 
1918-1923, I. Cilt, Anakara 2008 

Süslü, Azmi Balcıoğlu, Mustafa Atatürk‟ün Silah ArkadaĢları Atatürk AraĢtırma 
Merkezi ġeref Üyeleri, Ankara 1999 

TBMM Gizli Celse Zabıtları, 9 Ağustos 1336 (1920) Cilt:3 45. Ġnikat 1. Celse 

http://www.belekomahaber.com/selim-yagcinin-5-aralik-ataturkun-bilecike-
gelisinin-93-yildonumu-mesaji/ 

http://www.bilecikkulturturizm.gov.tr/TR,69118/ataturk-kosku.html 

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/bilecik-haberleri/ataturk-un-
kurtulus-savasi-nda-ziyaret ettiği-k_7375, Haberler> Yerel Haberler> Bilecik 

http://www.bilecikkulturturizm.gov.tr/TR,69118/ataturk-kosku.html
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/bilecik-haberleri/ataturk-un-kurtulus-savasi-nda-ziyaret
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/bilecik-haberleri/ataturk-un-kurtulus-savasi-nda-ziyaret
http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/bilecik-haberleri/


Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi / 141 
 

Haber>Atatürk'ün KurtuluĢ SavaĢı'nda ziyaret ettiği köy 

http://www.isteataturk.com/haber/725/bilecik-bozuyukte-colak-ibrahim-
beyin-kereste-fabrikasini-ziyareti-sirasinda-20051926 

http://www.notdelisi.com/kucuk-ataturk-resimleri-18317/ 

https://www.youtube.com/watch?v=73AloSxk2rA 

TaĢar Tarık Ropertaj, Anadolu Ajansı, 10.11.2014, saat: 11.56 

 

EKLER 

 

 

EK.1: Atatürk‟ün çerkeĢli köyünü ziyaret ettiğini gösteren fotoğraf 25 

 

                                                           
25http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/bilecik-haberleri/ataturk-un-kurtulus-savasi-nda-ziyaret ettiği-
k_7375, Haberler> Yerel Haberler> Bilecik Haber>Atatürk'ün KurtuluĢ SavaĢı'nda ziyaret ettiği köy 
 

http://www.notdelisi.com/kucuk-ataturk-resimleri-18317/
https://www.youtube.com/watch?v=73AloSxk2rA
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/bilecik-haberleri/ataturk-un-kurtulus-savasi-nda-ziyaret
http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/bilecik-haberleri/
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EK. 2: 5 Aralık 1920 Bilecik‟e geliĢleri 26 

 

EK. 3: Osmaneli Ġstasyonunda Atatürk‟e Ģiir okuyan çocuk 27 

                                                           
26 http://www.belekomahaber.com/selim-yagcinin-5-aralik-ataturkun-bilecike-gelisinin-93-yildonumu-
mesaji/ 
27http://www.notdelisi.com/kucuk-ataturk-resimleri-18317/ 
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EK. 4: Gazi'nin Bozüyük halkı ile fotoğrafı  28 

 

 

                                                           
28http://www.isteataturk.com/haber/725/bilecik-bozuyukte-colak-ibrahim-beyin-kereste-fabrikasini-
ziyareti-sirasinda-20051926 
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EK.5: Atatürk KöĢkü 29 

 

 

 

                                                           
29 http://www.bilecikkulturturizm.gov.tr/TR,69118/ataturk-kosku.html 
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ġEHĠR PAZARLAMASI BAĞLAMINDA BĠLECĠK ĠLĠ VE MARKA 
KENT OLARAK BĠLECĠK 

CITY OF “BĠLECĠK” IN THE CITY MARKETING CONTEXT AND 
“BĠLECĠK”  AS A CITY BRAND 

Ġbrahim ALKARA 

ÖZET 

ġehir pazarlaması kavramı ilk olarak 19. yy.‟ da kullanılmaya baĢlanmıĢ ve 
özellikle son yıllarda popülaritesini artırmıĢtır. Esas itibariyle pazarlama biliminin 
temel ilkelerini kullanarak, Ģehirlerin yabancı turistler, yatırımcılar ve hatta yeni 
göçler almasında birbirleriyle rekabet halinde olmasını sağlamıĢtır. GeçmiĢ yıllara 
bakıldığında birçok ülkede turizm sektörünün geliĢtirilmesi ve daha kurumsal bir 
yapıya dönüĢtürülmesi için ülkelerin ulusal anlamda tanıtım çalıĢmaları içerisine 
girdikleri görülmektedir. Bu çalıĢmalar sonunda en baĢarılı olan, tercih edilen, 
sürdürülebilir bir turizmin mümkün olduğu Ģehirler markalaĢma konusunda 
ilerleyerek hem ulusal hem de uluslararası alanda marka kentler olmayı 
baĢarmıĢlardır. Ülkemiz için konu ele alındığında sadece deniz - kum - güneĢ turizmi 
ile sezonluk bir dıĢ turizm değil aynı zamanda markalaĢan Ģehirlerin bütün yıla 
yayılan turizm aktiviteleri ile hem iç hem de dıĢ turizme yönelik olarak pazarlanması 
ve ülke ekonomisine çok daha fazla olumlu katkı yapması mümkündür. Bu 
bakımdan Ģehir pazarlaması aynı zamanda bir yönetim fonksiyonu olarak da ülke 
ekonomisi için ihmal edilemeyecek kadar önemli bir konu haline gelmiĢtir. 

ÇalıĢmada Ģehir pazarlaması ve markalaĢması kavramları ile marka kent 
kavramı ele alınarak turizm sektörü için önemi açıklanmıĢ, Bilecik ilinin turizm 
sektöründeki yeri, güçlü yönleri, zayıf yönleri, sunduğu fırsatlar analiz edilmiĢ ve 
marka kent olma yolunda markalaĢma stratejileri için öneriler sunulmuĢtur.    

 Anahtar sözcükler: Bilecik, marka kent, Ģehir pazarlaması 
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City marketing conception has been firstly used in the 19th. century and 
increased its popularity recent years. Actually it provided that cities become in 
competition in getting more foreign tourists, investors, even new immigrants by 
using main principles of marketing science. When we looked at  the previous years 
It can be seen that many countries had done some promotional activities for the 
development of the tourism sector and converting it more corporate forms . At the 
end of the seactivities the most succesful and preferable cities which enables 
sustainable tourism, managed to become “city brands” both in national and 
international level. For our country, tourism as an activity is not only limited to sea- 
sand – sun but it can also marketed for internally and externally by contrubuting 
more to nationale conomy.  From this point of view city marketing which is also a 
management issue has become an important issue and can not neglected City 
branding and marketing and city brand concepts are researched and their 
importance explained for the tourism sector in this study. In addition to this, the 
position of Bilecik  city in the tourism sector, its strengths, weaknesses and 
opportunities are also analyzed on the way of becoming a brand city and some 
branding strategies are suggested. 

 Keywords: Bilecik, citybranding, citymarketing 

GiriĢ 

ġehirlerin pazarlaması ve tanıtımı ile ilgili faaliyetlerin ilk izleri 19. yy‟ da 
görülmüĢtür. 1 Günümüzde de kentler arasındaki çetin rekabet özellikle yerel 
yönetimleri Ģehirlerini tanıtmada pazarlama taktiklerini kullanma konusunda motive 
etmektedir. Pazarlama yaklaĢımlarını kullanarak herhangi bir yerin tanıtılması kamu 
sektörü için destinasyonları yönetmede hem ilave bir yöntem hem de bir amacı 
gerekli kılmıĢtır.2 

Dünyanın her köĢesinden yeni ziyaretçiler, yatırımcılar ve sakinler çekmek o 
Ģehrin yöneticileri, karar vericileri için önemli hale gelmeye baĢlamıĢ, bu amaçla 
pazarlama çabalarına giriĢmeye, destek almaya baĢlamıĢlardır. Dolayısıyla, artık 
Ģehirler de kaynaklarını daha etkili kullanmak, yaĢanabilir mekanlar yaratmak, cazibe 
merkezi haline dönüĢtürebilmek amacıyla pazarlamayı kullanmaya baĢlamıĢlardır.3 
Günümüzde artık Ģehirlerin küresel anlamda rekabet edebilmesi, turistik çekicilik, 
kent yönetimi, Ģehir markası oluĢturulması gibi konularda Ģehir pazarlaması bir 

                                                           
1Wang, Tao ve Zhou, Lijun, Socialmedia: A newvehicleforcitymarketing in China,TheinternationalJournal of 
Urban Policyand Planning Cities 37, 2014, s: 27–32. Ward, Stephan V.,Sellingplaces: The marketing 
andpromotion of townsandcities 1850–2000. London: E & FN Spon. 
2Ashworth, Gregory Ve Voogd, H.,Marketing andplacepromotion. 1994, In J. R. Gold & S.V. Ward (Eds.), 
Placepromotion: Theuse of publicityandmarketingtoselltownsandregions. Chichester: John Wiley&Sons. 
3 AltunbaĢ, Hüseyin Pazarlama ĠletiĢimi Ve ġehir Pazarlaması ―ġehirlerin MarkalaĢması‖ Selçuk ĠletiĢim, 4(4), 
2007, s:156-162. 
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gereklilik haline gelmiĢtir.4 

ÇalıĢmada Bilecik ilimizin Ģehir pazarlaması kapsamında markalaĢtırılması 
için yapılan çalıĢmalar ele alınmıĢ ve marka kent olma potansiyeli için mevcut durum 
analizi yapılarak önerilerde bulunulmuĢtur.  

ġehir Pazarlaması Kavramı 

Geçtiğimiz yirmi yıllık dönem içerisinde ve özellikle de 10 yıllık dönemde, 
yerel yöneticiler, Ģehir planlamacılar ve Ģehrin geleceği ile ilgili karar verici 
konumundaki kiĢiler, yöneticileri oldukları Ģehirlerin dünya çapında olumlu reklamını 
yapmak ve Ģehrin imajını arttırabilmek için son derece önemli giriĢimlerde 
bulunmaya baĢlamıĢtır. Bu kiĢiler, Ģehrin genel imajının çeĢitli hedef gruplar için 
karar verme aĢamasında önemli bir etken olduğunu düĢünmektedir. 5 Günümüzde 
turizm sektöründe Ģehrin imajı ziyaretçiler açısından önemli bir rol oynamaya 
baĢlamıĢtır. Eğer bir Ģehir zayıf veya pek olumlu olmayan bir imaja sahipse turist bu 
Ģehre seyahat düzenlemek istemeyecektir. Günümüzde birçok kiĢi yaĢadığı yerden 
ayrılarak turistik seyahatini hiç bilmediği ya da merak ettiği bir Ģehirde geçirmek 
istemektedir.6 Bu nedenle ülkeler açısından bir Ģehrin pazardaki herhangi bir ürün 
gibi pazarlanmasının ve rekabet edilebilirliğinin daha fazla dikkat çeken ve önem 
verilmesi gereken bir unsur olduğu görülür.7 

Ülkelerin ekonomik geliĢimleri açısından sahip oldukları mekanlar oldukça 
büyük öneme sahiptir. Çünkü mekanlar ekonomiye değer katan çeĢitli aktivitelerin 
oluĢumuna katkıda bulunurlar. Sanayi, teknoloji, eğitim, sağlık, eğlence, turizm vb. 
olayların planlamasında, olayların mekanları ile bir bütün Ģekilde ele alınması 
gerekmektedir. Bu sayede mekanlar, gerçekleĢtirilen olaylara çeĢitli Ģekillerde değer 
katmaktadır. Amerikan Pazarlama Örgütü elektronik sözlüğünde mekan (ġehir) 
pazarlaması kavramı; pazarlamanın, hedef kitleyi etkilemek üzere itibarlı bazı olumlu 
yaklaĢımlarla davranarak ürün ve hizmetlerin spesifik bir mekan ile iliĢkilendirilecek 
Ģekilde tasarlanması olarak ifade edilmiĢtir. 8 

Bir baĢka tanımda ise Wang ve Zhou (2014) “ġehir Pazarlaması veya Yer 

                                                           
4 Akdoğan, M. ġükrü Ve Karkın, GülĢah AkkuĢ, ġehir Pazarlaması Kapsamında Bir Ġmaj ÇalıĢması: Sivas 
Örneği, 1. Disiplinlerarası Turizm AraĢtırmaları Kongresi, 27- 30 Mayıs 2010 NevĢehir,  s: 540-556.  
5 Giritlioğlu, Ġbrahim ve Avcıkurt, Cevdet,  ġehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek ġehirler 
Ve Türkiye‘deki ġehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden OluĢmuĢ Bir Uygulama) Adıyaman Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi Haziran 2010 Yıl: 3 Sayı: 4, s:76. 
6Limburg, Bob Van, City Marketing: A Multi-AttributeApproach,Tourism Management, vol:19, no:5,1998 
s:475-479, Aktaran: Giritlioğlu, Ġbrahim ve Avcıkurt, Cevdet,  ġehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak 
Pazarlanması, Örnek ġehirler Ve Türkiye‘deki ġehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden OluĢmuĢ Bir Uygulama) 
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Haziran 2010 Yıl: 3 Sayı: 4, s:76. 
7Paddison, Ronan, City Marketing, ĠmageReconstructionAnd Urban Regeneration, Urban Studies, vol:30, no:2, 
s:339-350, 1993. Aktaran: Avcıkurt, a.g.e., s:76 
8 Ġçli, Gülnur Eti ve Vural, Beste Burcu, Kırklareli Ġlinin Sosyoekonomik Kalkınmasında Mekan (ġehir) 
Pazarlamasının Rolü, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2011 Cilt 13 Sayı 1, s:146-162. 
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Pazarlaması” kavramını hedef Ģehir pazarları olarak da adlandırılan Ģehirleri, Ģehir 
müĢterileri için planlama ve tasarlama süreci olarak tanımlamıĢlardır. 

ġehir pazarlamasının temel aktörleri yerel yönetimler, iĢletmeler ve yerel 
halktır. Yerel yönetimler; turizm, halkla iliĢkiler ve ekonomik geliĢim gibi kamuya ait 
tüm bölümlerde iĢbirliğini olanaklı hale getirerek Ģehirlerin tanıtılmasında liderlik 
rolünü üstlenirler. Ancak yerel firmaları bu sürecin dıĢında düĢünmek mümkün 
değildir, çünkü yerel firmalar Ģehir pazarlaması sürecinden doğrudan 
faydalanmaktadırlar.9 ġehirde yaĢayanlar, politik figürler, giriĢimciler, ünlü 
araĢtırmacılar gibi kimseler de Ģehrin pazarlanması sürecine katkı sağlayabilirler.10 

 

 

ġekil 2. Kotler‟in ġehir Pazarlaması Modeli 

Kaynak: (Kotler vd., 2002:46, Özdemir 2013:7). 

 

Kotler'in Ģehir pazarlaması düzeylerinde yer alan pazarlama faktörleriile 
Ģehrin cazip tarafları, alt yapı tesisleri, Ģehrin imajı ve yaĢam kalitesi ifade 

                                                           
9Cao, Bin, L. Socialmedia: Definition, history of development, featuresandfuture—Theambiguouscognition of 
socialmedia,Journal of HunanRadio&TelevisionUniversity, 2011, 47(3), 65–69.  
10Ashworth, Gregory Ve Voogd, H.,Marketing andplacepromotion. 1994, In J. R. Gold & S.V. Ward (Eds.), 
Placepromotion: Theuse of publicityandmarketingtoselltowns 
andregions. Chichester: John Wiley&Sons. 
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edilmektedir. Modeldeki planlama ile ise belediye, ticaret odası, valilik, çeĢitli 
sektörlerden iç toplulukları, üniversite, medya, vatandaĢlar gibi aktörlerin bir araya 
gelerek ortaklaĢa çalıĢmaları ve mevcut durumun değerlendirilmesi neticesinde 
belirlenecek vizyon ve uygulama planı anlatılmaktadır. Planlama aĢamasında bir 
Ģehrin sahip olduğu değerler tespit edilip, Ģehirler kimliklendirilmeli ve Ģehirlere yeni 
değerler katmak üzerine odaklanılmalıdır.11Bir Ģehir için ilave değerin yaratılması 
süreci 4 pazarlama adımından oluĢmaktadır12: 

1. Temel hizmetler sağlanmalıdır ve Ģehrin altyapı tesisleri vatandaĢlar, 
iĢ çevreleri ve Ģehir ziyaretçilerinin memnun olması için yapılmalıdır.  

2.  Bir yer, Ģehir mevcut iĢleri sürdürmesi ve kamu desteğini alması ve 
yeni yatırımları,  iĢleri veya insanları Ģehre çekebilmek için yeni cazibelere gereksinim 
duyabilir. 

3. Bir yer iyi imaj ve iletiĢim programıyla özelliklerini ve faydalarını 
iletmesi gerekir. 

4. Bir yer vatandaĢları, liderleri ve yeni Ģirketleri Ģehre çekecek 
kuruluĢlardan destek almalıdır. 

Bu bilgiler Ģehir pazarlamasının günümüzde hiç olmadığı kadar önemli 
olduğunu ve yerel yönetimlerin sorumluluklarının arttığını göstermektedir. Politik 
karar vericiler Ģehirlerin çekiciliğini artırmak için çabaları artırmalıdırlar.13 

 

Bir ürünün pazarlama iletiĢimi sürecinde baĢarılı olabilmesi için öncelikle 
kaliteli olması gerekmektedir. Bu düĢünceden hareketle sorunlarla boğuĢan, 
insanlarının mutlu olmadığı bir Ģehrin pazarlanabilmesi ve markalaĢma sürecine 
girmesi mümkün değildir. Bu sebeple alt yapı için gerekli tesisler, cazibe merkezleri, 
insanları ve Ģehrin imajı ile ilgili mevcut durumun analiz edilmesi pazarlama 
faktörleri aĢamasında değerlendirilmektedir. Hedefli pazarlama tüketiciyi tanımayı, 
homojen hale getirmeyi ve o kitlenin istek ve gereksinimlerini tatmin etmeyi ifade 
etmektedir. Bir Ģehir için de pazar bölümleme (segmentation) yapılarak müĢteriler 
gruplanmalıdır. Bunlar turistler ve kongre katılımcıları, yatırımcılar, üreticiler, iĢ 
merkezleri ve Ģehre yeni yerleĢenlerden (yüksek eğitimli insanlar) oluĢmaktadır.14 

ġehirlerin pazarlanması açısından önemli olan diğer bir konu da Ģehrin 
markasını oluĢturma sürecidir. Türkiye‟de yeni yeni oluĢturulmaya çalıĢılan Ģehir 
markaları, bir Ģehir açısından basit bir iĢlem olmamakla birlikte bu süreç birbirini 
takip eden bazı faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Marka 

                                                           
11 Ġçli ve Vurala.g.e., s:151 
12 AltunbaĢ, a.g.e, s:160 
13 AltunbaĢ, a.g.e, s:160 
14 AltunbaĢ, a.g.e, s:159 
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oluĢturma sürecinde, Ģehrin turistik ürünlerinin ortaya konulması, bir vizyon 
belirleme, kamu, özel sektör ve destinasyon pazarlama organizasyonları ve tüm yerel 
halkın bu süreçte olması gerekmektedir. Yerel yöneticilerin ise bir Ģehrin marka 
oluĢturma aĢamasına gereken önemi azami ölçüde vermesi ve marka oluĢturma 
sürecine gereken katkıyı sağlaması gerekmektedir.15 

Marka Kent Kavramı 

Kent kimliğini oluĢturan elemanlar, doğal, beĢeri ve insan eliyle yapılmıĢ 
çevreden kaynaklanan unsurlar olarak üç baĢlık altında incelenmektedir. “ġaĢırtıcı, 
farklı ve kopya edilemeyen çözümleri tanımlamak 16, bir baĢka deyiĢle eĢsiz bir kent 
markası oluĢturmak için kentin karakterini anlamak ve anlaĢılır kılmak 
gerekmektedir. Kentin varlığının bütünleyici unsurları olarak adlandırdığımız 
değerlerce tanımlanan bu kent kimliği, kent markasının çıkıĢ noktasıdır. 17 

Kavaratzis ve Ashworth (2005) da marka kavramının üç temel unsuru 
olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bunlar ġekil 2.‟de de görüldüğü gibi marka kimliği, marka 
konumlandırma ve marka imajıdır.18 

 

 

 

 

 

ġekil 2. Marka Elemanları Kaynak: (Kavaratzis, ve, Ashworth, , 2005, s: 
508) 

Candrea‟ya göre (2009) bir Ģehir (yer) hem içinde yaĢayan halkının kendisi 
için hem de Ģehre gezmeye gelen misafirler ve yatırımcılar için tanıtılmalıdır. Böylece 
Ģöhret ve görünürlük anlamında en iyi çıktılardan fayda sağlanabilir. Popescu (2007) 
bir markanın bir Ģehre aĢağıdaki faydaları getirebileceğini belirtmiĢtir 19 :  

• Marka kimliği baĢarısı daha kolay tanınmayı sağlayacak ve müĢteri kara 
verme sürecini kolaylaĢtıracaktır, 

                                                           
15 Giritlioğlu, Ġbrahim ve Avcıkurt, Cevdet, a.g.e, s:85 
16Florian, 2002:20-31, Aktaran: Ġçyer, Abdurrahman, Marka Kent OluĢturma Açısından Stratejik Kent 
Yönetimi,  T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Karaman, 2010, s:92-93. 
18Ġçyer, a.g.e.,93 
18Ispas, Ana, GeorgianaBobocDenisa, MaricaAndreea Gabriela, Nastasoiu George Bogdan Ve Vijoli 
Cristina Victoria, City Brand - Identity, Positioningand Image Case Study: City of Brasov, Romanian Journal of 
Marketing, January 1, 2015, s:23. 
19Ispas Ve Diğ.,a.g.e., s:23 

MARKA KİMLİĞİ 
Algılanacak markanın 
nasıl arzulanacağını 
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MARKA 
KONUMLANDIRMA 

Bu kısım hedef kitle ile 
iletişimi ve rekabet 
avantajını içerir 

MARKA İMAJI 
Markanın nasıl 
algılanacağını 
içerir. 
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• Turistlerin sayısının artmasıyla yerel acentelerde ve yeni iĢ yerlerinde yeni iĢ 
imkanları da geliĢecek ve böylece ekonomik geliĢim canlanmıĢ olacaktır, 

• MarkalaĢma yoluyla Ģehir diğerlerinden ayrılmıĢ olacaktır,  

• Pazarlama sayesinde olumlu bir etki temin eden bir “Ģemsiye” marka 
ortaya çıkacaktır, 

• ġehirde yapılan yatırımlar daha büyük etkinlik ve verimlilikle sonuçlanır, 

• ġehir ile birlikte özdeĢleĢen, istenmeyen yargıların ortadan kaldırılmasıyla 
çekiciliğinin artırılması sağlanır,  

• Toplumun geleceği ve potansiyeline bağlı olarak ortak bir vizyon 
yaratılabilecektir.  

Kent içerisinde öyle yapılar vardır ki, yapıdan bahsedilirken kent, kentlerden 
bahsedilirken yapı akla gelmektedir. Ait olduğu kent ile özdeĢleĢmiĢ olan sembolik 
yapılar, bazı ortak özelliklere sahiptir. Bu özellikler; ikonik olmaları, uzun yıllar önce 
yapılmıĢ olmaları, kendi alanlarında ilk olma özelliğine sahip olmaları ve yüksek 
yapılar olmalarıdır. 20 Örneğin, yapıldığı yıllarda yıkılması için çeĢitli protestoların 
gerçekleĢtiği, bugün ise milyonlarca kiĢinin görmek için kenti ziyaret ettiği Eiffel 
Kulesi, Paris‟in en önemli simgesi özelliğini taĢımaktadır. Mısır‟daki piramitler, New 
York‟daki Özgürlük Heykeli kentlerdeki sembolik yapılara verilebilecek diğer 
örneklerdir. Kentler, sembolik yapıların yanı sıra sahip oldukları bazı özellikleri ile de 
hafızalarda yer etmektedir. Örneğin Roma, tarihi ve dini yapıları ile öne çıkmaktadır. 
Lüksün ve eğlencenin merkezi olan LasVegas bir kumar Ģehri olarak kendini 
pazarlarken, Avrupa‟nın en güçlü marka imajına sahip olan Paris kendini, aĢk ve 
romantizm Ģehri olarak dünyaya tanıtmıĢtır. Kent kimliğini oluĢturan özellikler 
aĢağıdaki gibi özetlenebilir 21 : 

 

 Coğrafi Özellikler (Örneğin, Ġstanbul‟un boğazı, Venedik‟in 
kanalları) Ġklimsel Özellikler (Akdeniz Bölgesinin ılıman iklimi, Doğu Anadolu 
Bölgesinin sert iklimi)  

 Anıt Yapılar (Paris‟in Eiffel Kulesi, Moskova‟nın Kremlin Sarayı)  

 Kent Meydanları ve Sokakları (Venedik‟in San Marco Meydanı)  

 Folklorik ve Sosyo Kültürel Özelikler (Rio‟nun karnavalı, 
Arjantin‟in tangosu)  

Ġnsanlar kültür, sanat, müzik, edebiyat, mimari ve kentsel tasarımın etkisi 

                                                           
20 Marangoz, Önce ve Çelikhan, (2010)‟dan Aktaran: Ġçellioğlu, Cansu ġarkaya, Kent Turizmi Ve Marka 
Kentler: (Turizm Potansiyeli Açısından Ġstanbul‘un SWOT Analizi), Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Sayı: 2014 / 1, s: 37-55. 
21Ġçellioğlu, a.g.e., s:40 
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altında kalmıĢlar ve kentleri görmek için seyahatler düzenlemiĢlerdir. Kentlerde 
yapılacak aktivitelerin kalitesi ve çeĢitliliği insanları çekmektedir. Kentlerdeki turizm 
hareketleri, Mezopotamya‟da Sümerler döneminden beri yaĢanmaktadır. 22 

Marka Kent Projesi Örnekleri  

ġehir pazarlaması ve marka kent kavramları her geçen gün önemini 
artırmaktadır. Ulusal ve yerel yöneticiler de konuya gereken önemi vermeye baĢlamıĢ 
hem uluslararası mecrada hem de ulusal alanda pek çok proje baĢlatılmıĢtır.  

Ülkemiz açısından örnekler incelendiğinde; “Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından 2008 yılında Marka Kent Projesinin baĢlatıldığı görülebilir. Bu proje 
kapsamında hükümet, turizm gelirlerini artırmak için belirlenen 15 "marka kent" e 
2023 yılına kadar 750 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım öngörmüĢtür. Referans 
Gazetesi'nin haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sürdürdüğü Marka Kent 
Projesi'nde kültür turizminin canlandırılması amacıyla Adıyaman, Amasya, Bursa, 
Edirne, Gaziantep, Hatay, Kars, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, NevĢehir, Sivas, 
ġanlıurfa ve Trabzon Ģehirleri seçilmiĢtir. Bakanlık yetkilileri, bu kentlerin seçiminde 
kültürel ve tarihi geçmiĢin kıstas olarak alındığını söylerken, Ģehirlerin her birine en 
az 50 milyon TL yatırım yapılacağı ifade edilmiĢtir. Böylece kentlerde istihdama 
önemli bir katkının sağlanması da beklenmektedir. 

Hükümet, bu proje sonunda 2023 yılında 60 milyonun üzerinde turist 
sayısına ulaĢmayı hedeflerken, turist baĢına 1350 dolarlık harcamayla yaklaĢık 86 
milyar dolar turizm geliri elde etmeyi amaçlamaktadır.” 23 

Kültürel ve tarihi geçmiĢin kıstas alındığı “Marka Kent Projesine” Bilecik 
ilinin dahil edilmemesi Bilecik yöresi için bir kayıp olmuĢtur. Özellikle tarih ve kültür 
kapsamında, Osmanlı‟nın kuruluĢu ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurtuluĢuna tanıklık 
eden pek çok eĢsiz mekana sahip olmasına rağmen proje kapsamına alınmaması yerel 
yönetim ve sivil toplum örgütleri tarafından tartıĢılmalıdır.  

Bir baĢka çalıĢmada ise; “Forbes Dergisi tarafından 2015 Kasım sayısında 
yayınlanan ve bu yıl ikincisi yapılan  „ĠĢ Yapmak ve YaĢamak Ġçin En Ġyi Kentler‟ 
araĢtırmasında Türkiye‟deki kentlerin yaĢama ve iĢ yapma özelliklerini ne ölçüde bir 
arada barındırabildiği ortaya konulmuĢtur.  Buna göre Trabzon iki kategoride hızla 
yükseliĢe geçerken; araĢtırmada denge yakalamıĢ üç kent öne çıkmaktadır.  

Trabzon, Muğla ve EskiĢehir iĢ yapmak ve yaĢamak için en iyi kentler 
seçilmiĢtir. Trabzon‟un yaĢam kalitesinde Türkiye birincisi olmasında; kendine 
yetebilmesi, sosyal imkânlara eriĢim, yeĢil alan ve su kullanımı nüfusuna göre yeterli olması, 
Üniversitesi ve Avrupa Birliği Hibe Programı tarafından Türkiye‘deki 15 cazibe merkezinden 

                                                           
22 http://www2.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2012 „dan  aktaran Ġçellioğlu, a.g.e. s:41 
23 http://www.milliyet.com.tr, (05 ġubat 2008 Tarihli haber) 

http://www.milliyet.com.tr/trabzon/
http://www.milliyet.com.tr/mugla/
http://www.milliyet.com.tr/eskisehir/
http://www.milliyet.com.tr/avrupa/
http://www2.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2012
http://www.milliyet.com.tr/
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biri olması gösterilmiĢtir 24” 

AraĢtırmadaki kriterler ele alındığında Bilecik ilinin markalaĢma yolunda, 
mevcut durum analizleri ile bulunduğu durumun tespit edilmesi ve yapılan analizlere 
göre stratejilerin belirlenmesi uygun olacaktır.  

Marka Kent Olma Yolunda Bilecik Özelinde Yapılan ÇalıĢma 
Örnekleri 

Bilecik ili özelinde ise literatüre bakıldığında marka kent olmanın öneminin 
anlaĢıldığı ve yerel yönetimlerin özellikle Ģehrin markalaĢma yolunda sahip olduğu 
değerleri ortaya çıkaran araĢtırmalar yaptıkları görülmüĢtür. Örnek verilirse; Bilecik 
Belediyeler Birliği‟nin koordinatörlüğünü yaptığı “Bilecik Turizm Marka Kent 
Stratejik Kalkınma Planı” baĢlıklı proje 2011 yılı doğrudan faaliyet desteği 
kapsamında BEBKA tarafından finanse edilerek hayata geçirilmiĢ ve 3 aylık 
uygulama sonunda proje ekibi tarafından hazırlanan raporla Bilecik ili ve yöresinin 
Marka Kent Kalkınma Planı hazırlanmıĢtır.  Eko turizm kapsamında, kırsal alanlarda 
gezilecek görülecek yerlerin oldukça detaylı bir listesi hazırlanmıĢtır. Tarihi ve 
kültürel alanda Bilecik ili sınırları içinde yer alan tüm eserlere çalıĢmada yer ver 
verilmiĢtir.  ÇalıĢmada Bilecik‟in tanıtılmasında eksikliği en çok hissedilen mecranın 
internet, sosyal ağlar ve bloglar olduğu ifade edilmiĢtir. Proje sonunda bilecik.com.tr 
adıyla bir web sitesi kurulmuĢtur. 25 

Akademik literatür açısından bakıldığında ise Ģehir pazarlaması ve marka 
kent kavramlarının Bilecik özelinde iĢlendiği çalıĢmalara bu proje haricinde 
rastlanmamıĢtır.  

Bilecik Ġli Ġçin SWOT Analizi 

SWOT analizi iĢletmelerin kendi güçlü yanlarını, zayıf taraflarını belirlemek, 
dıĢ çevreden kaynaklanan fırsat, tehdit ve tehlikeleri saptamak için kullanılan bir 
tekniktir ve bir plan oluĢturulacağı zaman, sorun ve problemleri tanımlamak ve 
çözüm oluĢturmak için yapılan bir yönetim uygulamasıdır.26 

SWOT analizi geliĢtirilen stratejik planlara dayanmaktadır. Güçlü yanlar ve 
fırsatlar, iĢletmenin geliĢtirdiği rekabet stratejisinde baskın öğelerdir. Diğer taraftan 
zayıf yönler ve tehditler, maksimum baĢarıyı sağlamak isteyen iĢletmelerin minimize 
etmek zorunda olduğu problem alanlarıdır. Bir pazarlama planının güçlü ve zayıf 
yönleri aynı zamanda iĢletmenin içsel bir değerlendirilmesini yansıtmaktadır. Fırsatlar 
ve tehditler ise iĢletmenin içinde bulunduğu dıĢ çevrenin değerlendirilmesini 
yansıtmaktadır. Eğer iĢletme için güçlü ve fırsat olarak görünen ögeler iĢletmenin 

                                                           
24 http://www.milliyet.com.tr (14 Kasım 2015 Tarihili Haber) 
25 http://www.bilecik.com.tr 
26 Kara, Ergün ve ÇavuĢ, Fedai Turizmde Modern Yönetim Uygulamaları, Akademik Sosyal AraĢtırmalar 
Dergisi, Yıl: 2, Sayı:1, Mart 2014, s. 473-485. 

http://www.milliyet.com.tr/
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rakipleri için zayıf yönleri ve tehditleri oluĢturuyor ise böylece iĢletme satıĢ ve 
pazarlama payında sağlayacağı kazanımlar için bir rekabet avantajına sahip olur. ġekil 
3.‟de gösterildiği gibi güçlü yönler ve fırsatlar rekabet avantajını kazanmak için 
baskın ögelerdir. 27 

 

  ġekil 3. SWOT Analizi 

 

Bilecik Ġlinin baskın öğeleri genel olarak, tarihi, doğal ve kültürel 
zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyelini barındırmasıdır. Osmanlı Devleti'nin 
kuruluĢ Ģehri olan Bilecik, Merkez'de ġeyh Edebali türbesi ve saat kulesi; 
Osmaneli'nde tescilli Türk evleri ve tarihî kilisesi; Söğüt'te Ertuğrul Gazi ve Dursun 
Fakıh Türbeleri ve Hamidiye Külliyesi ile Bozüyük'te Metristepe Zafer Anıtı ve 
Pazaryeri Kınık Köyü gibi tarih, kültür ve inanç turizmi açısından çok önemli eserleri 
barındırmaktadır. Ayrıca keĢfedilmemiĢ doğasıyla Bilecik eko-turizm ve doğa 
turizminde de ciddi bir potansiyeli barındırmaktadır. Kendine has birçok ürüne sahip 
olan Bilecik'te Osmaneli ayva lokumu, Ġnhisar narı, Pazaryeri bozası gibi birçok 
meĢhur lezzetler tadılmaktadır. Bilecik toplam 109 tabiat ve kültür varlığı ve 21 sit 
alanına sahiptir. Yılın her mevsiminde Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçiler 
çeken Bilecik toplam 522 yatak kapasitesine sahip otelleriyle turist misafirlerini 
ağırlamaktadır. 28 

Özellikle sahip olduğu güçlü yönleri ve fırsatları göz önünde 
bulundurulduğunda Bilecik ili için Marka Kent olma yolunda tarih, kültür ve doğa 
turizmi ön plana çıkabilir. AĢağıda Bilecik ilinin marka kent olma potansiyelinin 
belirlenmesi ve mevcut durum analizi SWOT analiziyle yapılmıĢtır ve yukarıda biraz 
daha detaylı bir Ģekilde verilen olumlu yönler analizde daha genel ifadelerle 
verilmiĢtir: 

                                                           
27 Özel, Çağıl Hale ve Karagöz, Deniz, Turizm Pazarlaması, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2911, 
Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1868, S:14. Editör: Prof. Dr. Nazmi Kozak, Ocak 2013 EskiĢehir. 
28http://www.investinbilecik.gov.tr/neden_bilecik/  (12 Kasım 2015 Sayfa Ziyaret Tarihidir) 

http://www.investinbilecik.gov.tr/neden_bilecik/
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Güçlü Yanlar: 

• Coğrafi olarak Bilecik ili Marmara Bölgesinin güney doğusunda, 
Marmara, Karadeniz, Ġç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesim noktaları üzerinde yer 
almaktadır ve Ġstanbul‟dan Anadolu‟ya giden Anayol Bilecik üzerinden geçmektedir. 
Bu geçiĢ güzergahı üzerinde olması sayesinde milyonlarca insan her yıl Bilecik ilinin 
yakınından geçmektedir. 

• Bulunduğu stratejik coğrafi konumu yurtiçi ve yurtdıĢı pazarlara 
yakındır. Özellikle Yüksek Hızlı Tren geçiĢ güzergahının Bilecik üzerinden geçmesi 
ve diğer karayolu taĢımacılığının bağlantı merkezinde olması Bilecik‟in lojistik açıdan 
bir merkez olmasını sağlayabilir. 

• Sanayi sektörü açısından güçlü yanları arasında özellikle seramik 
sektörü ve doğal taĢ sektörü yer almaktadır. Bu sektörlerde kullanılan ürünlerin 
hammaddeleri Bilecik‟ten çıkarılmaktadır.  

• Turizm sektörü açısından bakıldığında özellikle tarih kültür ve doğa 
turizminin bir çok çeĢidinin yapılması Bilecik yöresinde mümkündür. 

• Tarım ve gıda sektörü bakımından ele alınırsa birçok yöresiyle 
özdeĢleĢmiĢ ve Ģimdiden yöreleriyle markalaĢma yolunda ilerlemiĢ ürün çeĢitleri 
bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse; Osmaneli Ayva Lokumu, Ġnhisar Narı, 
Pazaryeri Bozası gibi. 

• Eğitim sektöründe yapılan yeni yatırımlar ve Bilecik ġeyh Edebali 
Üniversitesi‟nin bölgeye sağladığı katkılar da Bilecik ilinin güçlü yönleri arasında 
sayılabilir. 

• GeliĢen ve büyüyen organize sanayi bölgeleri yeni yatırım yapmaya 
uygundur. 

 

Fırsatlar: 

• Özellikle hammadde potansiyeli olması ve lojistik açıdan önemli bir 
coğrafi bölgede bulunması yeni yatırımlar için orta ve uzun vadede bölge için bir 
fırsattır. 

• Sahip olduğu doğal güzellikler, yaylalar, akarsu ve göletler birçok 
turizm türünün bölgede uygulanması için bir fırsattır. 

• Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesinin fiziki alt yapısını daha da 
iyileĢtirerek uluslararası konferans ve sempozyumları organize etmesi Ģehrin 
uluslararası alanda da tanıtılması açısından bir fırsattır.  

• Bölgenin kendine has yöresel ürünleri olması ve coğrafi iĢaretleme 
alarak bölgede kendi markası ile üretilmesi potansiyeli bulunduğu için tarımsal ürün 
ve gıda sektöründe yeni yatırımlar yapılabilir. 

• Özellikle Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun kuruluĢunun yaĢandığı bir 
coğrafyada olması ve döneme ait, eĢsiz mekanları barındırması, tarih ve kültür 
turizminin geliĢtirilmesi için önemli bir fırsattır. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen 
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Söğüt ġenlikleri, yöre için önemli bir fırsattır. ġenlik programının daha uzun günlere 
yayılarak akademik sempozyumlarla birleĢtirilmesi, vb. çalıĢmalarla bölgeye daha 
fazla katkı sağlanabilir.  

Zayıf Yönler: 

• Kent merkezi için bakıldığında kamusal hizmetlerde eksik yönler 
bulunmaktadır. 

• Kamusal hizmetler tam olarak kurumsal bir yapıda değildir. 

• Ġlçeler arasındaki bağlantı yolları, doğal yapıya da bağlı olarak ulaĢım 
konforunu düĢürmektedir.  

• Yerel yönetimlerin ve Bilecik geneli ile ilgili çalıĢmalar yapan özel 
kurumların, kent ile ilgili farkındalığın artırılmasında sosyal medya ve internet 
kullanımı iyi durumda değildir. 

• Kamusal hizmetler yerel halk için yetersiz kalabilmektedir. Okul, 
hastane, otel gibi.   

Tehditler: 

• Marka Kent olma yolunda Bursa ve EskiĢehir gibi popüler iki 
kentin arasında kalması ve onların özellikle iç turizmde rakibi olması,  (Ancak doğru 
planlama ve stratejilerle bu bir fırsata dönüĢtürülebilir).  

• Bölgenin deprem bölgesine yakın olması  

• Sanayinin geliĢmesi ile doğanın ve havanın kirlenmesi 

• Genç nüfusun eğitim ve istihdam sorunlarına bağlı olarak göç 
etmesi muhtemel tehditler arasında sayılabilir. 

Sonuç ve Öneriler 

ÇalıĢmada Ģehir pazarlaması ve marka kent kavramları ele alınarak; Bilecik 
ilinin marka kent olma yolundaki mevcut durum analizi yapılmıĢtır. Bilecik ili 
özelinde daha önce yapılan çalıĢmalara da yer verilmiĢtir. Marka kent olma yolunda 
Bilecik halkının, yerel yönetimlerinin ve özel sektörün belirleyici olması oldukça 
önemlidir. Bundan sonra yapılacak çalıĢmalar arasında anket çalıĢmalarıyla Bilecik 
halkının Bilecik Ģehri marka kenti imajının belirlenmesindeki görüĢlerine 
baĢvurulabilir. Öncelikle halkın kendisi yaĢadığı Ģehri nasıl görüyor? Marka değeri 
olarak nerede konumlandırıyor? Kendi yaĢadığı çevresinden ve yaĢam 
standartlarından memnun mu? Marka kent olma yolunda hangi temanın ön planda 
olması gerektiği savunuluyor?  Bu sorulara cevaplar aranabilir ve nihayetinde 
özellikle tarih, kültür ve doğa temalarının ön planda tutulduğu ve kullanıldığı uzun 
vadeli markalaĢma stratejileri oluĢturulabilir. 

Bu çalıĢmaların yanında Bilecik ile ilgili dijital pazarlama çalıĢmalarına çok 
daha fazla ilgi gösterilmeli, sosyal medya ve internette yerel yönetimler ve sivil 
toplum örgütleri daha aktif olmalıdır. Bilecik ilinin sahip olduğu temel değerleri 
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üzerinden gidilerek iç turizme önem verilmelidir.  

Yerel Yönetimler, Sivil toplum örgütleri, Üniversite ve özel sektör kentin 
geliĢimine ve markalaĢmasına yön veren en temel aktörler olarak orta ve uzun 
vadede çok daha fazla proje üretmeli ve ortak çalıĢmalarda bulunmalıdır. GörüĢ 
ayrılıkları ve ideolojik farklılıklar bir kenara bırakıldığında Ģehrin markalaĢması için 
birçok verimli proje hayata geçirilebilir. 
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YENĠ KURULAN ÜNĠVERSĠTELERĠN KENTLEġME VE KENT 
ĠMAJI ÜZERĠNE ETKĠLERĠ “BĠLECĠK ÖRNEĞĠ” 

THE EFFECTS OF NEW ESTABLISHED UNIVERSITIES ON 
URBANIZATION AND CITY IMAGE  “ THE CASE OF BILECIK” 

Sultan Ece ALTINOK ÇALIġKAN 

 

ÖZET 

 Yeni bir üniversitenin kurulması ve geliĢmesi uzun yıllar isteyen, oldukça 
önemli, ekonomik ve sosyal bir olaydır. Yeni bir üniversitenin kurulması kurulacağı 
ilin ekonomik ve sosyal yapısı üzerine de çeĢitli etkiler yaratmaktadır. Temel amacı 
eğitime ve bilime katkıda bulunmak olan üniversiteler, içerisinde yer aldıkları 
kentlerin, çeĢitli etkenler ıĢığında geliĢmesine de katkıda bulunabilir. 

 Bu çalıĢmada kentlerin kalkınmasında bir etken olarak üniversitenin önemini 
belirlemek ve literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıĢtır. 

 Yeni kurulan üniversitelerden olan Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi‟nin 
geliĢmekte olan Bilecik Kentinin fiziksel, sosyal, soyut ve ekonomik yapısına 
etkisinin olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. Üniversitenin bir kentleĢme modeli ya da 
nedeni olup olmadığı belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 Bu çalıĢma alan araĢtırma modelinde yapılmıĢtır. Verilerin büyük çoğunluğu 
ise nitel yöntemlerle toplanmıĢtır. 

 Anahtar Kelimeler: Üniversite, Kent, KentleĢme, Kent Ġmajı, Bilecik. 
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ABSRACT 

 The establishment and development of new university which lasts long 
period is very important, social and economical process for society. The new 
university affects economical and social structure of the city where the university is 
established. The main aim of the university is to contribute to science and 
education.  

 The aim of the study is to determine effects of university on city where it is 
establised on and to contribute literature.  

 In this study, it was searched whether the Bilecik ġeyh Edebali University 
affects social, economical, phychological structures and urbanization plan. It was 
searched whether the university is a model or reason for urbanization.  

 This study was performed as a field research. Majority of data were 
collected by qualitative method.  

 Keywords: University, City, Urbanization, City Ġmage, Bilecik. 

 

GiriĢ 

 Ġnsanoğlu yerleĢik hayata geçtiği dönemden bugüne kadar farklı özellikler 
gösteren birçok yerleĢme tipi oluĢturmuĢtur. Bu yerleĢme tiplerinin ortaya 
çıkmasında yaĢanılan toplumun sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı etkili 
olmuĢtur. 

 Kentler, insan topluluklarının kendi geliĢtirdikleri kurallar çerçevesinde 
düzenli bir yaĢama ortamı oluĢturma çabası ile kurulan ilk sürekli yerleĢim 
alanlarıdır.1 Ortaya çıktıkları ilk günden bu tarafa da sürekli değiĢim içinde olan 
mekanlardır. Bulundukları dönemin ekonomik ve sosyal yapısı bu değiĢim sürecinde 
oldukça önemli bir yere sahiptir.2 

 KentleĢme kavramı incelendiğinde görülecektir ki bu kavram esas itibari ile 
sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan bir olgudur. KentleĢme, sanayi devriminin 
toplumsal ve ekonomik yapıda, nüfus yapısında ve mekanda yaratmıĢ olduğu değiĢim 
ve dönüĢümün temel yönlerinden birini yansıtır.3 

 Ülkemizde de kentleĢme hareketlerinin geçmiĢi incelendiğinde, 

                                                           
1 Hilal SUSMAZ, Cevdet Emin EKĠNCĠ, "Sağlıklı KentleĢme Süreci Esasları", e-Journal of New Sciences 
Academy, Volume 4, Number 1, 2009, s.21.  
2 S. ÖZER, M. AKLIBAġINDA, M. ZENGĠN, "Erzurum Kenti Örneğinde Kullanılan KuĢatma 
Elemanlarının Kent Ġmajı Üzerindeki Etkileri" Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7/2, Tekirdağ 2010, 
s.123. 
3 Mehmet ÖZEL, "Kentsel GeliĢme ve KentleĢme Sürecinde Niğde", Selçuk Üniversitesi Karaman Ġktisadi 
ve Ġdari Bilimler Dergisi, Sayı 2 / Cilt 4, Konya 2005, s.120. 
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sanayileĢmenin yoğun ve iĢ bulma ümidinin yüksek olduğu yerlerde bir 
yoğunlaĢmanın olduğu görülmektedir. Ancak kentleĢmenin son 30 yıllık tarihi göz 
önüne alındığında, kentlerin çok farklı nedenlerle hızlı bir nüfus artıĢı sürecine 
girdikleri de gözlenmektedir. Bu nedenler içerisinde turizm faaliyetleri ve terör 
olayları ilk akla gelenlerdendir.4 Ayrıca yüksek öğretim kurumları da kentleĢme 
sürecinde etkili olan nedenlerden biri haline gelmiĢtir. Çünkü bu kurumlar 
bulundukları yörede nüfus artıĢı üzerine etki de bulunarak beraberinde kentleĢme 
süreci üzerinde de etki göstermektedir. 

 1960'lı yıllardan bu yana birçok Avrupa ülkesinde yüksek öğretim kurumları 
bölgesel kalkınma aracı olarak görülmüĢ ve geliĢmemiĢ bölgelerde ya da çöküntü 
bölgelerinde yaygınlaĢtırılmıĢtır. Çünkü bu kurumların bulundukları bölgeleri çok 
yönlü etkilemeleri beklenmiĢtir. Bu beklentiler ise Ģu Ģekildedir; 

 Bölgesel gelir, bölge ekonomik yapısı ve iĢgücü hareketliliğinde 
iyileĢme sağlanması gibi ekonomik beklentiler, 

 Konut, sağlık olanakları, iletiĢim ve taĢımacılıkta iyileĢme gibi sosyal 
ve fiziksel altyapı beklentileri 

 Kültürel etkinliklerin artması, yaĢam kalitesinin iyileĢmesi gibi sosyal 
ve kültürel beklentiler 

 Eğitime katılma oranında artıĢ, doğum-ölüm oranında değiĢme, 
göçün azalması gibi eğitimsel ve demografik beklentiler olarak sıralanabilir.5 

 Ülkemizde de bugün her ilimizde en az bir yüksek öğretim kurumu 
bulunmaktadır. Bu kurumların baĢta eğitim düzeyini yükseltmekle birlikte, 
bulundukları yörenin değiĢip kalkınmasına olumlu etki eden birer faktör haline 
gelmesi beklenmektedir. 

 Bilecik Ve Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Hakkında Kısa Bilgi 

 Bilecik 

 Bilecik ili Marmara Bölgesinin güneydoğusunda Marmara, Karadeniz, Ġç 
Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesiĢim noktasında, 39° ve 40° 31' kuzey enlemleri ile 
29° 43' ve 30° 41' doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Doğuda Bolu ve 
EskiĢehir güneyde Kütahya, batıda Bursa, kuzeyde Sakarya illeri ile komĢudur. 

 Bilecik 4307 km²'lik alanı ile Türkiye'nin küçük illerinden biridir. Alan 
sıralaması bakımından 65. sırada yer almaktadır.  

 Bilecik illerin geliĢmiĢlik sıralamasında 81 il içerisinde 42. sırada yer alırken, 

                                                           
4 ġevket IġIK, "Türkiye'de Üniversitelerin  KentleĢme Üzerine Etkileri", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10 / Sayı 3, Ġzmir 2008, s.160. 
5 R.J. FLORAX, "The Regional Economic Role of Universities: The Dark Side of Universities", Twente 
University, CHEPS, Netherland 1987. 
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5 gruba ayrılan geliĢmiĢlik sıralamasında ise 3 grup içerisinde yer almaktadır.6  

 Nüfus bakımından Türkiye'nin küçük büyüklükteki illerinden birisidir. 
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonucuna (2014) göre toplam il nüfusu 209.925'tir. 

 Bilecik ekonomisinde büyük ölçüde tarım ve hayvancılık faaliyetleri pay 
sahibidir. Ancak bunun yanı sıra madencilik, ormancılık, dericilik, bıçakçılık, 
mermer, tuğla, seramik ve tahta iĢlemeciliği sektörleri de önemli bir yer tutmaktadır. 

 Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi 

 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5662 sayılı kanunla kurulan Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Aralık 2007‟de 
eğitim öğretim faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Kurulduğu tarihte bir fakülte ve altı meslek 
yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine baĢlayan Bilecik ġeyh Edebali 
Üniversitesi sürekli büyüyüp geliĢerek bugün 2 enstitü, 5 fakülte, 2 yüksekokul, 7 
meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 

Tablo 1: Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi'nin öğrenci sayısı. 

Fen Bilimleri Enstitüsü 523

Sosyal Bilimleri Enstitüsü 778

Fen - Edebiyat Fakültesi 1519

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 85

İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi 4197

Mühendislik Fakültesi 1234

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 50

Sağlık Yüksekokulu 233

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 192

Bozüyük Meslek Yüksekokulu 534

Gölpazarı Meslek Yüksekokulu 553

Meslek Yüksekokulu 2781

Osmaneli Meslek Yüksekokulu 1121

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu 1086

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 308

Söğüt Meslek Yüksekokulu 1155

5293 16349

3959

2007 YILI PROGRAM 

ÖĞRENCİ SAYISI

2015 YILI PROGRAM 

ÖĞRENCİ SAYISI

GENEL TOPLAM

Ön Lisans

1301

7510

7538

0

PROGRAM BİRİM

Lisans Üstü

Lisans

2015 YILI BİRİM 

ÖĞRENCİ SAYISI

1334

 

Kaynak: Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı, 
2015. 

 Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi fakülte ve yüksekokul dağılımına eĢit 
ağırlık vermeye çalıĢan bir "kent üniversitesi"'dir. Bilecik ġeyh Edebali 
Üniversitesi'nin temel hedefinin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, insanlığın temel 
değerlerine ve hukuka saygılı, alanında yetkin, sorumluluk sahibi, araĢtırıcı, 
sorgulayıcı, özgüveni yüksek kalifiye ara elemanlar ve üst elemanlar yetiĢtirmek 

                                                           
6 https://ekonomi.isbank.com.tr/userfiles/pdf/ar_03_2012.pdf 
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olduğu söylenebilir. 

 2007 yılında kurulduğunda toplam 5293 öğrencisi olan Bilecik ġeyh Edebali 
Üniversitesi'nin 2015-2016 eğitim öğretim yılı, güz dönemi itibari ile 16349 öğrencisi 
bulunmaktadır. 

 3. ARAġTIRMADA KULLANILAN MATERYAL VE YÖNTEM7 

 Bu çalıĢma ile Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi'nin saygın bir kurum imajı 
kazanması, faaliyette bulunduğu Bilecik Ġl'i ve çevresine daha faydalı olması, 
kurumun karar organlarına, politikacılara ve diğer tüm ilgililere bilimsel bir veri 
tabanı sunulması ve bir bakıĢ açısı kazandırılması amaçlanmıĢtır. Ayrıca bu araĢtırma 
ile veri birikimine katkı sağlanırken, çalıĢmanın kendiside üniversitenin olumlu bir 
halka iliĢkiler etkinliği olarak ele alınabilir. 

 Bu çalıĢmanın veri toplama tekniği anket görüĢme tekniğidir ve büyük 
ölçüde betimsel bir niteliğe sahip olmasından dolayı alan araĢtırma modelindedir. 

 AraĢtırma evreni, Bilecik Belediye sınırları içerisinde kalan ve kent 
merkezinde yaĢayan yöre halkı ile sınırlıdır. Kent merkezinde oturmakla birlikte 
Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi veya çalıĢanı olan bireyler araĢtırma 
evreni dıĢında tutulmuĢtur. Anket soruları 15 yaĢından büyüklerle görüĢülerek 
gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 ÇalıĢmanın örneklem hacmi 100 yetiĢkin birey olarak belirlenmiĢtir. Anket 
uygulaması rastlantısal olarak seçilen katılımcılarla yüz yüze görüĢülerek 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulamadan elde edilen veriler denetlenip, SPSS istatistik 
programında bilgisayar ortamında kodlanarak tasnif edilmiĢtir. 

 AraĢtırma Bulguları 

 Anket Verilerinin Değerlendirilmesi 

 Anket uygulanan katılımcıların %7'si 15-19 yaĢ aralığında, %21'i 20-25 yaĢ 
aralığında, %19'u 26-30 yaĢ aralığında, %23'ü 31-40 yaĢ aralığında, %21'i 41-50 yaĢ 
aralığında ve %9'u ise 51 yaĢ ve üzerindedir. 

 Katılımcıların %74'ü erkeklerden, %26'sı ise bayanlardan oluĢurken, %63'ü 
evli %37 ise bekardır. 

 

Tablo 2: Katılımcılar hakkında genel bilgi. 

                                                           
7 Bu çalıĢma "Yöre Halkının Üniversiteye BakıĢı ve Beklentileri: Kars Kafkas Üniversitesi Örneği" adlı 
çalıĢmadan (Torun ve ark. 2009) esinlenerek ve örnek alınarak oluĢturulmuĢ bir çalıĢmadır. 
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Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

öğrenci 10 10,0 0-1000 TL 32 32,0 1-5 yıl 16 16,0

ev kadını 7 7,0 1000-2000 TL 36 36,0 5-8 yıl 13 13,0

öğretmen 5 5,0 2000-3000 TL 21 21,0 9-12 yıl 8 8,0

polis 2 2,0 3001 TL ve üstü 11 11,0 13-16 yıl 10 10,0

esnaf 17 17,0 17-20 yıl 19 19,0

işçi (kamu veya özel) 33 33,0 20 yıl ve üstü 34 34,0

basın mensubu 1 1,0

memur 11 11,0

serbest meslek 11 11,0

üst düzey yönetici 3 3,0

Total 100 100,0 Total 100 100,0 Total 100 100,0

Gelir durumunuz? Bilecik'te oturma süreniz?Mesleğiniz?

 

 Tablo 2'nin ilk sütununda katılımcıların meslek dağılımın görmekteyiz. Buna 
göre anketimize katılanların neredeyse üçte birini iĢçiler oluĢturmaktadır. Bu 
sonuçtan hareketle Bilecik merkez de bir iĢçi yoğunluklu çalıĢan grubundan söz 
etmemiz mümkündür. 

 Tablo 2'deki verilere göre katılımcıların %34'ü 20 yılı ve üzeri bir süredir 
Bilecik il sınırları içerisinde ikamet ediyor. Bu sonuç dıĢarıdan olan göçün kısmen 
sınırlılığına iĢaret ediyor. 

 Katılımcılar hakkında dikkat çekici bir nokta da eğitim durumudur. Lise, ön 
lisans, lisans ve lisan üstü mezunu katılımcıların toplam oran içerisinde %73'lük bir 
orana sahip olması araĢtırma evrenimizdeki eğitim düzeyinin son derece yüksek 
olduğunu bize gösteriyor. Bunun nedeni kent merkezi nüfusunun önemli ölçüde 
kamu görevlilerinden oluĢmasıdır. 

Tablo 3: Katılımcılar hakkında genel bilgi. 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

15-19 yaş 7 7,0 erkek 74 74,0 bekar 37 37,0 ilkokul 14 14,0

20-25 yaş 21 21,0 kadın 26 26,0 evli 63 63,0 ortaokul 13 13,0

26-30 yaş 19 19,0 lise 37 37,0

31-40 yaş 23 23,0 fakülte 

veya 
35 35,0

41-50 yaş 21 21,0 lisans 

üstü
1 1,0

51 ve üstü 

yaş
9 9,0

Total 100 100,0 Total 100 100,0 Total 100 100,0 Total 100 100,0

Cinsiyetiniz nedir? Medeni durumunuz? Öğrenim düzeyiniz?Yaşınız?

 

 Tablo 4te üniversite ile bağlantı durumu, üniversite ile ilgili geliĢmeleri takip 
etme ve üniversitenin sunduğu hizmetlerden yararlanma tasnif edilmiĢtir. Tabloya 
göre katılımcıların %57'sinin üniversite ile bir bağlantısı bulunurken, %44'ü 
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üniversite ile ilgili geliĢmeleri takip etmekte ve %76 gibi yüksek bir oranda katılımcı 
ise üniversitenin sunduğu imkan ve olanaklardan yararlanmaktadır. 

Tablo 4: Üniversite ile bağlantı, üniversite geliĢmelerinin takip edilme ve 
hizmetlerinden yararlanma durumu. 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

Evet 43 43,0 Evet 56 56,0 Evet 24 24,0

Hayır 57 57,0 Hayır 44 44,0 Hayır 76 76,0

Total 100 100,0 Total 100 100,0 Total 100 100,0

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İle 

Herhangi Bir Bağlantınız Bulunmakta 

mıdır?

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İle 

İlgili Gelişmeleri Takip Ediyor 

musunuz?

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin 

Sunduğu Hizmetlerden Yararlanıyor 

musunuz?

 

 Tablo 5'da üniversite hakkında halkın genel görüĢü sınıflandırılmıĢtır. 
Katılımcıların %63'ü üniversitenin ilin toplumsal, sosyal ve kültürel geliĢimine katkı 
sağlayan bir kurum olduğu fikrindedir. Katılımcıların %57'sinin görüĢü ise 
üniversitenin bilim üreten ve bilim ve meslek adamı yetiĢtiren bir kurum olduğu 
Ģeklindedir. %46 lık bir kesim ise üniversitenin Bilecik ili gelenekleri üzerine bir 
etkisi olduğu fikrini savunmaktadır. 

Tablo 5: Üniversite hakkında görüĢler. 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

Kesinlikle 

katılıyorum
19 19,0

Kesinlikle 

katılıyorum
21 21,0

Kesinlikle 

katılıyorum
8 8,0

Katılıyorum 63 63,0 Katılıyorum 57 57,0 Katılıyorum 46 46,0

Fikrim yok 5 5,0 Fikrim yok 13 13,0 Fikrim yok 24 24,0

Katılmıyorum 6 6,0 Katılmıyorum 6 6,0 Katılmıyorum 18 18,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
7 7,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
3 3,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
4 4,0

Total 100 100,0 Total 100 100,0 Total 100 100,0

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Bilecik’in Toplumsal, Sosyal ve 

Kültürel Gelişimini Sağlayan Bir 

Kurumdur.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Bilimsel Bilgi Üreten, Bilim- Meslek 

Adamı Yetiştiren Bir Kurumdur.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Bilecik’in Geleneklerine Etki Eden  Bir 

Kurumdur.

 

 Tablo 6'de üniversitenin ekonomik etkileri ile ilgili katılımcılara yöneltilen 
soruların cevapları yer almaktadır. Katılımcıların %75'ü üniversitenin ekonomik 
kalkınmada etkisi olduğunu düĢünmektedir. %86'ü üniversitenin Bilecik ilinin 
ekonomik yaĢamını canlandırdığı kanısındadır. %91'lik bir grup ise üniversitenin 
Bilecik iline büyük oranda para giriĢi sağladığı fikrindedir. Sonuçlardan da anlaĢıldığı 
üzere katılımcıların oldukça büyük bir çoğunluğu üniversitenin Bilecik Ģehrinin 
ekonomik hayatına katkı sağladığı fikrindedir. 

Tablo 6: Üniversite hakkında görüĢler. 
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Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

Kesinlikle 

katılıyorum
22 22,0

Kesinlikle 

katılıyorum
32 32,0

Kesinlikle 

katılıyorum
36 36,0

Katılıyorum 53 53,0 Katılıyorum 54 54,0 Katılıyorum 55 55,0

Fikrim yok 13 13,0 Fikrim yok 5 5,0 Fikrim yok 5 5,0

Katılmıyorum 9 9,0 Katılmıyorum 6 6,0 Katılmıyorum 2 2,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
3 3,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
3 3,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
2 2,0

Total 100 100,0 Total 100 100,0 Total 100 100,0

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Bilecik’in Ekonomik kalkınmasını 

Sağlayan Bacasız Bir Fabrikadır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Bilecik’in Ekonomik Yaşamını 

Canlandırmıştır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Bilecik’e Büyük Oranda Para Girişi 

Sağlamıştır.

 

 Tablo 7'de yer alan veriler incelendiğinde, katılımcıların %76'lık bir kısmının 
fikri; üniversite çalıĢanları ve öğrencilerinin ve üniversitenin bir kurum olarak yaptığı 
harcama ve yatırımların yörenin geliĢimine katkı sağladığı yönündedir. Bununla 
birlikte katılımcıların %79'luk bir kısmı da üniversitenin mal ve hizmet fiyatlarında 
artıĢa neden olduğunu düĢünmektedir. 

 

Tablo 7: Üniversite hakkında görüĢler. 

Frequency Percent Frequency Percent

Kesinlikle 

katılıyorum
25 25,0

Kesinlikle 

katılıyorum
19 19,0

Katılıyorum 51 51,0 Katılıyorum 60 60,0

Fikrim yok 20 20,0 Fikrim yok 11 11,0

Katılmıyorum 4 4,0 Katılmıyorum 7 7,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
0 0,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
3 3,0

Total 100 100,0 Total 100 100,0

Bilecik ve İlçelerinde Bulunan 

fakülte/yüksekokul (üniversite nüfusu) 

Öğrenciler, Personel ve Üniversitenin 

Yatırım ve Diğer Harcamaları Yörenin 

Gelişmesine Katkıda Bulunmaktadır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Bilecik’teki Mal ve Hizmet 

Fiyatlarının Artmasına Yol Açmıştır.

 

Tablo 8'da görüldüğü üzere katılımcıların %65'i üniversitenin Bilecik ilindeki iĢ 
kollarında çeĢitlenme ve artıĢ sağladığını düĢünmektedir. Yine aynı oranda (%65) bir 
grup üniversitenin giriĢimcilik ve kiĢilerin ufuklarının açılması alanında olumlu 
etkileri olduğunu düĢünmektedir. 

 

Tablo 8: Üniversite hakkında görüĢler. 



168  /  Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi 

 

Frequency Percent Frequency Percent

Kesinlikle 

katılıyorum
10 10,0

Kesinlikle 

katılıyorum
12 12,0

Katılıyorum 55 55,0 Katılıyorum 53 53,0

Fikrim yok 23 23,0 Fikrim yok 27 27,0

Katılmıyorum 8 8,0 Katılmıyorum 6 6,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
4 4,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
2 2,0

Total 100 100,0 Total 100 100,0

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Yöre Insanının Girişimciliğini ve 

Ufuklarının Açılmasını Olumlu Yönde 

Etkilemektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Bilecik’teki İş Kollarında Çeşitlenme 

ve Artışa Yol Açmıştır.

 

 Tablo 9'da katılımcılara üniversitenin Bilecik ili ulaĢım imkanları üzerine 
etkisi olup olmadığına dair yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar tasnif edilmiĢtir. 
Katılımcıların %58'i üniversitenin ulaĢım imkanlarını kolaylaĢtırdığı fikrini 
savunmaktadır. %47'si ise Ģehirler arası ulaĢımı kolaylaĢtırdığı fikrindedir. %49'luk bir 
grup ise üniversitenin ulaĢım araçlarının kalitesinin artması yönünde olumlu bir etkisi 
olduğu fikrini beyan etmiĢtir. 

Tablo 9: Üniversitenin ulaĢım üzerine etkisi hakkında görüĢler. 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

Kesinlikle 

katılıyorum 19 19,0

Kesinlikle 

katılıyorum 17 17,0

Kesinlikle 

katılıyorum 11 11,0

Katılıyorum
39 39,0

Katılıyorum
30 30,0

Katılıyorum
38 38,0

Fikrim yok 15 15,0 Fikrim yok 18 18,0 Fikrim yok 15 15,0

Katılmıyorum
22 22,0

Katılmıyorum
30 30,0

Katılmıyorum
26 26,0

Kesinlikle 

katılmıyorum 5 5,0

Kesinlikle 

katılmıyorum 5 5,0

Kesinlikle 

katılmıyorum 10 10,0

Total 100 100,0 Total 100 100,0 Total 100 100,0

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Yörenin Ulaşım İmkanlarını 

Kolaylaştırmıştır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Şehirlerarası Ulaşımı 

Kolaylaştırmıştır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Yörenin Ulaşım Araçlarının Kalitesini 

Artırmıştır.

 

 Katılımcılara üniversite öğrencileri ile ilgili fikirleri sorulduğunda alınan 
cevaplar tablo 10 ve 11 de detaylı olarak verilmiĢtir. Katılımcıların %45'i 
üniversitenin ahlak ve dini değerleri zedelediği yönünde fikir beyan ederken, %35 i 
ise zedelemediği yönünde fikir beyan etmiĢtir. Katılımcıların %48'i siyasi 
hareketliliğin arttığı düĢüncesine sahiptir. %64'lük bir katılımcı grubu da 
üniversitenin Bilecik'te yaĢayan halkın yabancılara karĢı bakıĢ açısı üzerinde olumlu 
bir etkisi olduğunu savunmuĢtur. 
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Tablo 10: Üniversitenin ve üniversite öğrencilerinin sosyal yaĢam üzerine 
etkisi hakkında görüĢler. 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

Kesinlikle 

katılıyorum
19 19,0

Kesinlikle 

katılıyorum
9 9,0

Kesinlikle 

katılıyorum
8 8,0

Katılıyorum 26 26,0 Katılıyorum 39 39,0 Katılıyorum 56 56,0

Fikrim yok 20 20,0 Fikrim yok 34 34,0 Fikrim yok 18 18,0

Katılmıyorum 26 26,0 Katılmıyorum 9 9,0 Katılmıyorum 12 12,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
9 9,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
9 9,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
6 6,0

Total 100 100,0 Total 100 100,0 Total 100 100,0

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Bilecik’teki Siyasi Hareketliliği 

Artırmıştır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Bileciklinin Yabancılara Karşı 

Bakışını Değiştirmiştir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Bilecik’teki Ahlaki/Dini Değerleri 

Zedelemiştir.

 

 Katılımcıların %32'lik bir kısmı öğrencilerin suç oranlarının artmasına sebep 
olduğunu düĢünürken, %44'ü ise tam tersi bir düĢünce içerisindedir. Yapılan anket 
sonucunda elde edilen bir diğer veri ise katılımcıların %57'sinin öğrenci 
davranıĢlarını önceleri eleĢtirdiği fakat daha sonra kabullendiği yönündedir.  

Tablo 11: Üniversitenin ve üniversite öğrencilerinin sosyal yaĢam üzerine 
etkisi hakkında görüĢler. 

Frequency Percent Frequency Percent

Kesinlikle 

katılıyorum
11 11,0

Kesinlikle 

katılıyorum
8 8,0

Katılıyorum 21 21,0 Katılıyorum 49 49,0

Fikrim yok 24 24,0 Fikrim yok 28 28,0

Katılmıyorum 33 33,0 Katılmıyorum 11 11,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
11 11,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
4 4,0

Total 100 100,0 Total 100 100,0

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Öğrencileri Bilecik’teki Öğrenci 

Olaylarını ve Suç Oranlarını 

Artırmıştır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Öğrencilerinin Davranışlarında Yöre 

Halkınca Önce Eleştirilen Fakat Sonra 

Normal Karşılanan Durumlar Olmuştur.

 

Tablo12 de ise çalıĢmaya katılan kiĢilerin üniversiteden beklentileri ile ilgili verileri 
görmekteyiz. Katılımcıların %72'si üniversitenin ilin ülke genelindeki tanıtımına 
katkıda bulunduğunu düĢünmektedir. %62'si ise karĢılaĢılan sorunlar karĢısında 
çözüm üretebilecek bir kurum olduğunu düĢünmektedir. 

 

 

Tablo 12: Üniversite hakkında görüĢler. 
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Frequency Percent Frequency Percent

Kesinlikle 

katılıyorum
13 13,0

Kesinlikle 

katılıyorum
12 12,0

Katılıyorum 59 59,0 Katılıyorum 50 50,0

Fikrim yok 12 12,0 Fikrim yok 26 26,0

Katılmıyorum 7 7,0 Katılmıyorum 10 10,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
9 9,0

Kesinlikle 

katılmıyorum
2 2,0

Total 100 100,0 Total 100 100,0

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Bilecik’in Türkiye Genelinde Daha 

Fazla Tanınmasına Katkıda 

Bulunmaktadır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Yörenin Karşılaşılan Sorunlarına 

Şimdi/veya Gelecekte Çözüm 

Getirebilecektir.

 

 SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 Üniversiteler eğitim sağlayan yerler olarak önem taĢısalar da ekonomiye 
direkt ve dolaylı yollardan önemli katkılar sağlayan, kentsel alanların oluĢmasında rol 
oynayan, devlet ve sanayi ile yapılan iĢbirlikleri sonucunda ticaret, sanat, sağlık ve 
bilim alanlarında büyük geliĢmelere katkıları olan kurumlardır.8 

 Bu araĢtırma Bilecik halkının Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi'ni nasıl 
algıladığını ve ondan neler beklediğini belirlemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda bu 
sayede Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi'nin Bilecik'in kentleĢme faaliyetlerine ve 
kent imajına ne Ģekilde katkıda bulunduğunu da belirlemeye çalıĢıyor. 

 100 örneklem hacmi ile uygulanan anketten ve araĢtırmalardan aĢağıdaki 
sonuçlar elde edildi. 

1. Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi yöre halkı tarafından tanınan bir 
kurumdur. 

2. Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi'nin yöre halkı arasında önemli 
ölçüde kabul gördüğünün söylemek mümkündür. Bu durum halkın öğrencilere 
verdiği tepkilerden ve üniversite ile ilgili genel fikirlerinden anlaĢılmaktadır. 
Öğrenciler ile ilgili var olan bazı rahatsızlık durumları ise aslında her ilde 
rastlanabilecek sıkıntılardır. Öğrencilerin ahlaki ve dini değerlere ters davranıĢları, 
siyasi olaylara karıĢmaları, kız-erkek iliĢkilerindeki serbest tutumları ve sosyal çevreye 
verdikleri gürültü vb. zararlara karĢı katılımcıların tepkisi aslında büyük kentlerde 
rastlanılmayacak yoğunluktadır. 

3. Halkın üniversite ile ilgili bilgileri aldığı baĢlıca kaynaklar; öğrenciler, 
çalıĢanlar ve yerel basındır. Bu konuda üniversitenin halkla iliĢkiler biriminin halka 

                                                           
8 Hayriye Nur GÖRKEMLĠ, "Selçuk Üniversitesi'nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri", Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, Konya 2009, s.182. 
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daha fazla ve daha etkin bir Ģekilde ulaĢması daha etkili olacaktır. Bu sayede yanlıĢ 
bilgilendirmelerinde çözümü bulunmuĢ olacaktır. 

4. Halk üniversitenin baĢta sosyal etkinlikler ve kütüphane birimi 
olmak üzere birçok olanaklarından yararlanmaktadır.  

5. Olumlu kurum imajını oluĢturabilmek için halk tarafından 
tanınmaya, onlar nezdinde olumlu intiba bırakmaya üniversitenin ihtiyacı olduğu 
gibi, Bilecik ilinin de kendi olumlu imajını oluĢturmada üniversiteye ihtiyacı vardır. 
Bilecik‟in tanıtımında üniversitenin büyük bir rol oynadığı yaygın kabul gören bir 
konudur.  

6. Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesinin Bilecik‟in sosyo-ekonomik 
kalkınmasına olumlu etkide bulunduğu genel kabul gören bir yargıdır. Üniversitenin 
genelde gelir ve ekonomi üzerine olan etkileri herkes tarafından kabul ediliyor. 
Ancak, bu olumlu tepki sosyal ve kültürel konularda nispeten azalıyor. 

7. Üniversite etkisi ile konut kiralarında ve mal ve hizmet fiyatlarındaki 
yükselme katılımcıları rahatsız eden belli baĢlı konulardan biridir. Bunun büyük 
ölçüde nedeni konut arzının konut talebini karĢılayamamasıdır. Öte yandan, konut 
fiyatları ve kiralardaki artıĢ konut sektöründe büyük bir canlanmaya neden olmuĢ, bu 
ise konut sektörü ve onunla ilgili bütün sektörlere topluca bir canlılık getirmiĢtir. 
Nitekim, “ekonomik canlılığın üniversite ile birlikte geldi” Ģeklindeki yargı hemen 
hemen bütün katılımcılar tarafından paylaĢılıyor. 

8. Nüfus verileri göz önüne alındığında üniversitenin kurulması ile 
göçün yavaĢladığını veya bütünüyle durduğunu söyleyebiliriz.. Katılımcı fikirleri de 
bu sonucu destekler niteliktedir. Buradan hareketle, bir kentin büyümesi ve 
kentleĢmesindeki nüfus Ģartının da yerine geldiğini söylememiz mümkündür. 

9. "Üniversite, kentin sosyo-kültürel yaĢamını olumlu yönde 
etkilemektedir” yargısı katılımcılar tarafında büyük oranda kabul edilmektedir. 
Bunun yanı sıra üniversitenin hoĢgörü ve demokrasi kültürüne katkı sağladığı yargısı 
genelde var olmakla birlikte, ekonomiye olan katkısı kadar dile getirilmemektedir. Bu 
konudaki eksikliğin bir nedeni üniversitenin ailevi, kültürel, dini ve ahlaki değerler 
üzerinde algılanan olumsuz etkisi olabilir. 

10. Katılımcıların üniversite öğrencileri ile ilgili görüĢleri sorulduğunda, 
ilk olarak öğrencilerin bekâr olmaları, gürültü yapmaları, saygısız-aĢırı serbest 
davranıĢları ve aile değerlerine ters düĢecek davranıĢ biçimleri tepki çeken belli baĢlı 
konular olarak öne çıkıyor. 

11. Üniversitenin topluma yönelik gerçekleĢtirdiği araĢtırma ve 
etkinlikler hem üniversite imajının olumlulaĢmasına hem de Üniversitenin halk 
tarafından benimsenmesine katkı sağlamaktadır. Bu Ģekilde kurumun geliĢmesinde 
halkın maddi ve manevi katkıları daha fazla sağlanabilmiĢ olacaktır. 

 Gerek daha önce yapılan kimi çalıĢmalar gerekse bu çalıĢma ile yaptığımız 
değerlendirmeler, yeni kurulan üniversitelerin bulundukları kentlerde ve illerde çok 
önemli değiĢimler yarattığını göstermektedir. Bu değiĢikliklerin önemli bir kısmı 
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ekonomik yapıda gerçekleĢmektedir.  

 Ülkemizdeki çalıĢmalar az olmasına rağmen, özellikle dünya 
üniversitelerinde sayısız çalıĢmanın olması, üniversitelerin ekonomik etkisinin çok 
güçlü olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilebilir.9 

 Bu çalıĢma ile ortaya koyduğumuz gibi, yeni üniversitelerin kurulması, 
özellikle küçük ve orta büyüklükteki kentlerin, nüfus ve göç verilerini etkilemekte, 
kısa bir zamanda, binlerce öğrenciye kavuĢan bu üniversiteler, bulundukları kentlerin 
nüfus artıĢ hızının ve net göç oranlarının yükselmesine yol açmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında, Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Bilecik ili için bir ekonomik kalkınma 
modeli kentleĢme ve kentlileĢme aracı olarak görülebilir. 
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BĠLECĠK‟TE TARIMIN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

HISTORICAL EVOLUTION OF AGRICULTURE IN BILECIK 

Gülçin AKGÖREN PALABIYIK
 

 

ÖZET 

Tarımsal faaliyet, bitkisel ve hayvansal üretim bakımından iki temel üretim 
sürecinden oluĢmaktadır. Daha geniĢ bir perspektiften bakıldığında tarımsal 
faaliyetler çok daha fazlasını ifade etmektedir. Tarım ve hayvancılık, geçmiĢten 
günümüze kadar iklim ve toprak Ģartları, beslenme biçimi ve nüfus artıĢı gibi pek çok 
doğrudan veya dolaylı faktörün etkisinde değiĢiklik göstermiĢtir. Bu faktörlerden 
nüfus artıĢının tarımsal üretimin artması üzerinde en önemli etkiyi meydana getirdiği 
söylenebilir.  

ÇalıĢma ile Bilecik ve çevresinde tarih boyunca yaygın olarak yapılan 
tarımsal faaliyetlerin ve Bilecik‟in tarihi dokusuna etki eden tarımsal değerlerin, nüfus 
artıĢı ve kentleĢme sürecindeki geliĢim ve değiĢimini ortaya koymak amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢmada çeĢitli kurum ve kuruluĢların yaptıkları araĢtırmalarla elde edilen 
tarımsal üretim ve nüfus değiĢimi istatistiklerinden faydalanarak, yapılacak akademik 
çalıĢmalara yardımcı olacak verilerin derlemesi ve değerlendirmesi yapılmıĢtır. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Ġmparatorluğu, Bilecik, Tarım, Hayvancılık, 
Tarih. 

ABSTRACT 

Agricultural activity consists of two basic production processes in terms of 
crop and animal production. When viewed from a wider perspective agricultural 
activity represents much more. Agriculture and livestock, influenced by many 
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directly or indirectly factors such as climate, soil conditions, nutrition and 
population growth from the past to the present. The population growth of one of 
these factors can be said to have the most significant impact on increasing 
agricultural production. 

In this study, Bilecik and around agricultural activities performed widely 
throughout history and historical texture of Bilecik affecting agricultural value are 
intended to reveal the development and changes in population grow than 
urbanization. 

In this study benefited from agricultural production and demographic 
change statistics they obtained various institutions and organizations. Also this study 
was conducted compilation an devaluation of the data will help in academic studies. 

Keywords: Ottoman State, Bilecik, Agriculture, Livestock, History. 

 

GiriĢ 

Tarım insanlığın varoluĢundan beri en eski uğraĢlarındandır. Ġnsanların 
temel ihtiyaçları söz konusu olduğunda Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisinde olduğu 
gibi temel fizyolojik ihtiyaçlardan beslenme ilk sırada yer almaktadır.  

Ġlk çağlarda toplayıcılık ve avcılık ön planda iken orta çağda ürün yetiĢtirme 
dönemine geçilmiĢtir. Yeniçağda tarım ciddi biçimde ilerlemiĢ coğrafi keĢiflerin 
yapılması ile birlikte yeni ürünlerin insanların tüketimine sunulmasına alt yapı 
oluĢmuĢtur. 

Ġnsanların bir yere yerleĢmesi ve tarımsal üretime baĢlamasıyla beraber 
tarımsal faaliyetler ana kollara ayrılmıĢ ve üretimde alet-edevatların kullanılmasıyla 
geliĢmeye baĢlamıĢtır. Bilecik‟te ilk yerleĢim MÖ 3000‟den öncelere rastlamaktadır. 

Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi bunların kalite 
ve verimliliklerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koĢullarda muhafazası, iĢlenip 
değerlendirilmesi ve pazarlanmasını esas alır1.  

Bir baĢka tanıma göre tarım, topluma besin maddeleri ile hammadde 
sağlamak amacıyla, bitkisel ve hayvansal varlıkların, biyolojik olarak üretim 
yeteneklerini planlı ve yönlendirilmiĢ bir Ģekilde kullanmaktır2.  

Bu çalıĢma da yöremiz topraklarında geçmiĢte ve günümüzde yaĢayan 
insanların, nüfus artıĢına da paralel olarak, gıda ihtiyaçlarını karĢılamak için yaptığı 
tarımsal faaliyetlerin nasıl geliĢmeler gösterdiği 3 ana dönem de irdelenmiĢtir. 

                                                           
1Mithat Direk, Tarım Tarihi ve Deontoloji, Eğitim Akademi Yayınları, Konya 2012, s.  
2Zeki Doğan ve Ark.,Türkiye‘de Tarım Sektörünün Ġktisadi GeliĢimi ve Sorunları: Tarihsel Bir BakıĢ, Niğde 
Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Ocak 2015, sayı: 8 (1), s. 30 
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Değerlendirmeler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri için mevcut kaynaklardan 
derleme ile günümüzde ki son durum ise son 14 yıllık istatistik verileri göz önüne 
alınarak yapılmıĢtır.  

Osmanlı döneminde tarıma genel yaklaĢım 

600 yılı aĢkın süre hüküm süren Osmanlı Ġmparatorluğunda tarım önemli bir 
geçim kaynağı olmuĢtur. Çiftçiler sahip oldukları üretim aracına göre adlandırılmıĢ ve 
sınıflandırılmıĢtır. Tarım ürünleri sınıflandırılırken Ģu bölümlere ayrılmaktadır: 

1- Tarla ürünleri (bitkisel üretim) 

1-a) Tahıllar: Buğday, arpa, yulaf, çavdar, kaplıca, darı, mısır ve çeltik 

1-b) Baklagiller: Bakla, mercimek, fasulye ve nohut 

1-c) Sınai bitkiler: Pamuk, tütün, afyon, keten, susam ve kenevir  

1-d) Yem bitkileri: Yonca, korunga ve kuĢyemi 

2- Bağ ve bahçe ürünleri: Üzüm, zeytin, yaĢ koza ve meyveler 

3-Hayvan ürünleri: Süt, et, peynir, yağ, yumurta, bal, balmumu, yün, tiftik ve kıl3. 

Tahıllardan sonra en yüksek oranda endüstri bitkileri üretilmekteydi. Bunlar 
tahıllardan farklı olarak çoğunlukla pazar için üretilmiĢlerdir. Özellikle pamuk ve 
tütün için geniĢ bir pazar vardı. Bu nedenle endüstri bitkilerinin üretiminin yaygın 
olduğu bölgelerde iĢletmeler, pazar ekonomisine daha çok bağlı kalmıĢlardır.  

Bağcılık ve bahçecilik iĢgücü isteyen faaliyetler olduğundan kasaba ve Ģehir 
çevrelerinde daha yaygındır. Bağ bahçe ürünleri üzüm, zeytin ve dut ağırlıklıydı. Bu 
ürünler daha çok pazara yönelik bitkilerdir.  

Hayvancılık en önemli zirai faaliyetlerden birisidir.  Hayvancılık koyun, keçi, 
sığır, manda, at, deve, eĢek, domuz, kümes hayvanı ve arı kovanından oluĢmaktaydı. 
Tarım iĢletmeleri hayvanların güçlerinden, gübrelerinden, peynir, yağ, süt, yumurta, 
et, deri ve yapağısından yararlanmak amacıyla kurulmaktaydı.  Bunların yanı sıra yün, 
kıl ve tiftik, balmumu elde etmek amacıyla da hayvansal üretimden 
yararlanılmaktaydı 4.  

Osmanlı döneminde küçükbaĢ hayvancılığın büyükbaĢa oranla daha fazla 
olduğu görülmektedir. Hayvansal ürünler incelendiğinde süt ve peynir üretiminin ön 
plana çıktığı belirtilmektedir5.  

Osmanlı devleti tarımda yapı değiĢikliğini gerçekleĢtirmek; geleneksel üretim 
yöntem ve araçlarından modern üretim yöntemlerine geçiĢi sağlamak amacıyla 

                                                           
3Tevfik Güran, 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı Üzerine AraĢtırmalar, Eren Yayınları, Ġstanbul 1998, s. 75 
4Güran, a.g.e., s. 100 
5Güran, a.g.e., s. 101 
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tarımsal girdileri belli ölçüde desteklemeye baĢlamıĢtır. Özellikle karasabandan demir 
pulluklara yönelmek, kaliteli tohum, fide-fidan kullanımının artırılması 
amaçlanmıĢtır. En önemli teĢvik; üzüm bağları, zeytin, pamuk ve dut ürünlerine 
verilmiĢtir. Tahıllar toplam üretimin %90‟ı kapsayan oranıyla en önemli 
ürünlerdendir. 

Bu dönemde üreticilere verilen teĢvikten geniĢ ölçüde yararlanılmıĢ, 1887-
1900 yıllarında 300.000 dönümün üzerinde üzüm bağı sadece Ġzmir ve civarında 
842.500 dönüme, aynı Ģekilde 1886 yılında 600.000 dönüm Aydın da alınan verim 
1909 yılında 1.158.000 dönüme çıkmıĢtır6. Ġpekçilik için verilen teĢviklerle ipek 
miktarı da sürekli bir artıĢ göstermiĢtir7.  

Osmanlıda Ziraat Bankası tarımın modernleĢmesinde önemli bir unsur 
olmuĢtur8.  

Osmanlı Türkiye‟sinde tarımsal eğitim ve öğretimde bulunan ilk yüksekokul 
Ġstanbul yakınlarında açılmıĢtır. Ayrıca Bursa, Ankara ve Adana vilayet 
merkezlerinde Ziraat Ameliyat Mektebi açılmıĢ bunun yanı sıra çiftlik mektepleri, 
sütçülük mektepleri, ipekçilik mektepleri açılmıĢ, numune tarlası, Amerikan asma 
çubuğu fidanlığı ve gül fidanlığı kurulmuĢtur. Tarımsal eğitim ve öğretim ile birlikte 
teknolojik geliĢmeler üreticilere öğretilmeye baĢlanmıĢtır. Bu da tarımsal üretime 
olumlu katkı sağlamıĢtır 9. 

Osmanlı döneminde Bilecik‟te tarım 

Bugün Anadolu‟nun zengin tarımsal biyoçeĢitliliği; Osmanlı ve Osmanlı 
öncesi binlerce yıllık bir geçmiĢe dayanmaktadır.  

Anadolu‟nun doğal durumu, zengin kültür mirası ve tarımın burada 
baĢlaması gibi etkenler, Osmanlı döneminde meyveciliğin geliĢmesinde önemli rol 
oynamıĢtır. Bu köklü bahçecilik geleneği özellikle 16. yüzyıldan itibaren Avrupa 
ülkelerini etkilemiĢtir. BaĢta kavun, karpuz ve kayısı çeĢitleri olmak üzere 
Osmanlıların yetiĢtirdikleri birçok meyve çeĢidi, özellikle Macaristan üzerinden 
Avrupa‟ya geçmiĢtir. 

Osmanlı döneminde bir devre adını veren sümbül ve lale gibi süs bitkilerini 
geliĢtirme konularındaki önceliği ve Bunların Avrupa‟ya etkileri yaygın olarak 
araĢtırılmıĢtır. Özellikle lale konusunda birçok kitap yazılmıĢtır.  

Hububat pek çok yerde olduğu gibi Bilecik‟te de ekim ve üretim hacminin 

                                                           
6Bünyamin Duran, Türkiye‘de Tarım Tarihi (1870-1914) (Uygulanan Tarım Politikaları ve Tarımdaki 
GeliĢmeler), Kırkambar Yayını, Malatya 1991, s. 85 
7Duran, a.g.e., s. 87 
8Duran, a.g.e., s. 91 
9Duran, a.g.e., s. 114 
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geniĢliği bakımından ilk sırada yer almıĢtır. Hububat içerisinde buğday %30.15‟lik 
oran ile ilk sırada bunu %15.06 ile arpa ve %10.56 ile mahlut takip etmekteydi. 
Çeltik yetiĢtiriciliğinin getirdiği zorluklardan Bilecik‟te az miktarda (%0.62) ekildiği 
kayıt altına alınmıĢtır. Hububattan sonra toplam %9.19 oranla bağ-bahçe, bostan, 
sebzeler ve yemiĢ (ceviz) gelmektedir. Pamuk, üretim dalının ham maddelerinden 
olduğundan diğer ürünlere nispeten az olmakla birlikte %1.28‟lik orana sahiptir. 
Hayvancılık bakımından değerlendirildiğinde koyun ön plana çıkmaktadır. Bunlara 
ilaveten arıcılık (%0.53) yapıldığına iliĢkin kayıtlar da bulunmaktadır. 

Osmanlı döneminde, Anadolu‟da değerli kumaĢ üretiminin asıl merkezi 
Bursa‟dır. Ancak bu iĢ kolu yakın bölgelere de yayılmıĢtır. Bilecik‟te sırma iĢlemeli bir 
tür kadife olan zerbaft dokunmaktaydı. Bu kumaĢın kalitesinden hoĢnut 
olunmadığından üretimi azalmıĢ ve yerini ipek almıĢtır10. 

Anadolu çevresinde 1500 yıllık bir geçmiĢe sahip olan ipekböcekçiliği, 
geleneksel olma özelliği ile vazgeçilmez bir üretim kolu olarak günümüze kadar 
gelmiĢtir. Bölge ikliminin dut ağacı ve ipekböceği yetiĢtiriciliğine elveriĢlidir. Bursa, 
Bilecik ve Ġzmit dolaylarında kurulan ipek çekme fabrikaları 1860 yılına kadar büyük 
bir geliĢme göstererek 85‟e ulaĢmıĢtır. 19. yy‟ın ikinci yarısında sanayi temelli üretim 
ile Bilecik ve çevresinde koza yetiĢtiriciliği önemli bir yere sahipti. 19. yy sonlarında 
Ertuğrul sancağı kurulduğunda, sancağa bağlı 26 ipek (Harir) fabrikası 
bulunmaktaydı.11 

Cumhuriyet döneminde tarıma genel yaklaĢım 

Tarım sektörü, Cumhuriyetin kuruluĢundan günümüze kadar ülkemizin 
ekonomik ve sosyal geliĢiminde çok önemli görevler üstlenmiĢ ve üstlenmeye de 
devam etmektedir. Tarım; ülke nüfusunun beslenmesi, milli gelire ve istihdama 
katkısı, sanayi sektörüne hammadde sağlaması, sanayiye sermaye aktarması, ihracata 
doğrudan ve dolaylı olarak katkısı, biyolojik çeĢitlilik ile ekolojik dengeye olan 
katkıları nedeniyle tüm dünyada vazgeçilmez ve gıda üretiminin güvenliği nedeniyle 
de stratejik bir sektör niteliğindedir. 

Türkiye‟de Cumhuriyet sonrası yaĢanan ekonomik geliĢmeler sonucunda 
sanayi sektörüne ağırlık verilmiĢ, fakat tarım sektörü de ülke ekonomisi içerisinde 
önemini birçok bakımdan korumaya devam ettirmiĢtir12. 

1923 yılı temel alındığında 1933 yılında; hububat ekim alanlarında %9, 
bakliyat ekim alanlarında %17, Ģekerpancarı ekim alanında %205, patates ekim 
alanında %39 artıĢ olmuĢken, bu ürün ve ürün gruplarındaki üretim artıĢı ise 
hububatta %63, bakliyatta %72, patateste %47 ve Ģekerpancarında %2700 

                                                           
10Ahmet GüneĢ, Bilecik ve Çevresinde 16. yy ‘da Sosyal ve Ekonomik Durum, OTAM, Ankara, 1999, s. 103 
11Zafer BaĢkaya, GeliĢimi ve DağılıĢı Bakımından Türkiye Ġpekböcekçiliğinde Bilecik Ġlinin Yeri, Sorunları ve 
Çözüm Önerileri, Doğu Coğrafya Dergisi, 2013, Cilt: 18, Sayı: 30, s. 262 
12Doğan, a.g.e., s. 30 
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olmuĢtur13. 1946 yılına göre kıyaslama yapıldığında 1960 yılında buğday ekim alanları 
%100, üretim miktarı %132; arpa ekim alanları %63, üretim miktarı ise %124 
oranında artmıĢtır. Buğday verimi 95 kg‟dan 110 kg‟a, arpa verimi ise 95 kg‟dan 130 
kg‟a yükselmiĢtir14. 

Cumhuriyet döneminde Bilecik‟te tarım 

1927 yılında Türkiye'nin nüfusu 13.648.270, Bilecik ilinin nüfusu 114.043 
olarak tespit edilmiĢ ve Bilecik ili nüfus büyüklüğü bakımından 63 il arasında 52. 
sırada yer almıĢtır. 

Son 73 yılda Türkiye'nin nüfusu yaklaĢık beĢ kat artıĢ göstermiĢtir. Aynı 
dönemde, Bilecik ilinin nüfusu sadece %70 artıĢ göstermiĢ ve 2000 yılında 
194.326'ya yükselmiĢtir. 1927-2000 döneminde Bilecik ilinin nüfus artıĢı 
incelendiğinde, üç farklı dönem gözlenmiĢtir. 1960'lı yıllara kadar nüfus artmıĢ, 1960-
1975 döneminde nüfus azalmıĢ 1975 yılından sonra nüfus tekrar artma eğilimine 
girmiĢtir. 

Bilecik halkı KurtuluĢ SavaĢına tüm varlığı ile katılmıĢ, gerek mili kuvvetleri 
ve gerekse düzenli ordularımıza on binlerce evladını vermiĢtir. Bilecik, KurtuluĢ 
SavaĢı'nda yanmıĢ, yıkılmıĢ; tam bir enkaz halinde çıkmıĢtır.  

Bu durum tarımsal faaliyetleri doğrudan etkilemiĢ, nüfus azalıĢı ile köylerde 
neredeyse tarımsal üretim yapacak kimse kalmamıĢtır. 

 Tablo 1: Türkiye ve Bilecik nüfus geliĢimi 

Nüfus 

Yıllar Yıllar 

                  
Bilecik 

    Türkiye 

1927 114 043 13 648 270 - 

1935 125 421 16 158 018 1927-1935 

1940 127 977 17 820 950 1935-1940 

1945 136 053 18 790 174 1940-1945 

1950 137 030 20 947 188 1945-1950 

1955 139 233 24 064 763 1950-1955 

                                                           
13Direk, a.g.e., s.85 
14Direk, a.g.e.,s. 88 
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1960 145 699 27 754 820 1955-1960 

1965 139 041 31 391 421 1960-1965 

1970 138 856 35 605 176 1965-1970 

1975 137 120 40 347 719 1970-1975 

1980 147 001 44 736 957 1975-1980 

1985 160 909 50 664 458 1980-1985 

1990 175 526 56 473 035 1985-1990 

2000 194 326 67 803 927 1990-2000 

2007 203 777 70 586 256 2000-2007 

2010 225 381 73 722 988 2007-2010 

2013 208 888 76 667 864 2010-2013 

 DĠE Genel Nüfus Sayımı Sonuçları  

Bilecik Ġli nüfusunun Türkiye  nüfusuna oranı 1927 yılında %0.84 olmasına 
karĢın sürekli düĢüĢ eğilimindedir. 2000 yılında %0.29 oranına düĢmüĢtür. Bilecik 
yıllık nüfus artıĢ hızı, 1940-1945 dönemi hariç, bütün dönemlerde Türkiye nüfus 
artıĢ hızının altında bir seyir izlemiĢtir. 

SavaĢtan önce Bilecik, bölgenin en önemli ipek endüstrisi merkezi olup; 
Ģehirde çok sayıda ipekçilik tesisi ve ipek kadife üreten fabrika bulunmaktaydı. 
Ancak, Yunanlıların çıkardığı intikam yangınlarında bu fabrika ve tesislerin tümü 
yanmıĢtır. Bu arada diğer fabrika ve iĢyerlerinin de yanmıĢ olması il ekonomisini 
çökertmiĢtir. Cumhuriyet döneminde sosyal ve ekonomik yaralarını sarmaya çalıĢan 
Bilecik‟in ilk geliĢmesi tarımsal faaliyetlerde olmakla beraber bunu 1970 yıllarından 
baĢlayarak endüstriyel geliĢme izlemiĢtir15.  

Cumhuriyet döneminde 34 adet ipekböceği iĢletmesi bulunmaktaydı. 
Günümüzde ise kırsalda, konut içinde böcekçilik faaliyeti kırsal kesimlerdeki göçler, 
genç nüfusun bu faaliyeti devam ettirmedeki isteksizliği gibi nedenlerle azalma 
göstermiĢtir.   1961‟lerde 2174 ton olan ipek kozası üretimi 2010 yıllında 485.906 
tona ulaĢmıĢtır.16 

Ġlin ekonomisinde tarım ve hayvancılığın yanı sıra madencilik, ormancılık, 
dericilik, bıçakçılık, mermer, tuğla, seramik ve tahta iĢlemeciliği sektörleri önemli bir 

                                                           
15http://www.bilecikkulturturizm.gov.tr/ 
16BaĢkaya,a.g.e., s.263 
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paya sahiptir. Bilecik‟te bulunan zengin mermer ocakları ilin ekonomisine büyük 
katkı sağlamaktadır17.  

Günümüzde Bilecik‟te tarım ve nüfus 

Bilecik‟in oldukça bozuk olan yeryüzü Ģekillerinin yaklaĢık % 32‟sini dağlar, 
%7‟sini ovalar, %60‟ını yaylalar ve platolar kaplamaktadır. Ġl‟in en önemli akarsuyu 
taĢıdığı su miktarı bakımından Türkiye‟nin bol sulu akarsuları arasında yer alan ve 
Bilecik sınırları içerisinde 80 km. uzunluğu olan Sakarya ırmağıdır. Karasu Deresi, 
Göynük Çayı ve Göksu Deresi Sakarya Irmağına dökülürler.  

Bilecik Ġlinde yıllık yağıĢ toplamı 450 kg/m² dolayındadır. YağıĢ en çok ocak 
ve mayıs aylarında düĢmektedir. Bu iklim özelliklerine bağlı olarak Bilecik‟te tarım ve 
hayvancılık önemli bir yere sahiptir. BaĢlıca tarım ürünleri arasında buğday, 
baklagiller, arpa, mısır, nohut, fasulye, Ģekerpancarı, ayçiçeği, soğan, barbunya, 
semizotu, havuç, sivri biber, domates, patlıcan, kıvırcık, salata ve Ģerbetçi otu 
sayılabilir. Ayrıca üzüm, nar, erik, ayva ve kirazı da meĢhur olan Bilecik‟te tarımsal 
faaliyetler kapsamında seracılık da yapılmaktadır. Hayvancılık alanında da besi 
hayvancılığı ve arıcılık yeniden geliĢme sürecindedir. 

Agro-ekololojik bölgelendirme arazinin çevresel özellikleri, potansiyel verim 
ve arazi uygunluğu benzer olan özelliklere sahip alt alanlara bölünmesini ifade 
etmektedir. Bir agro-ekolojik bölge iklim, arazi formu, toprak yapısı veya arazi 
örtüsüne göre belirlenir. Bu kapsamda Bilecik Ġli 2 agroekolojik alt bölgeye 
ayrılmıĢtır.  

1. Alt bölge: Merkez, Osmaneli, Söğüt ve Ġnhisar 

2. Alt bölge: Bozüyük, Gölpazarı, Pazaryeri ve Yenipazar 

Özellikle birinci alt bölgede yer alan merkez ilçe, Osmaneli, Söğüt, Ġnhisar 
ilçeleri etrafının dağlarla çevrili ve rakımın düĢük olması nedeniyle meyvecilik 
açısından zeytin ve incirin sebzecilik açısından ise enginarın yetiĢebildiği oldukça 
ılıman bir iklime sahiptir. Ġkinci alt bölgede yer alan Bozüyük, Gölpazarı, Pazaryeri 
ve Yenipazar ilçeleri ise karasal iklim özelliklerine sahip olup sebze ve meyve 
yetiĢtiriciliği açısından daha kısıtlı imkânlara sahiptir. Sahip olduğu bu iklim 
özelliklerinden dolayı özellikle I. alt bölgedeki ilçelerde yapılan meyve ve sebzecilik 
faaliyetleri çiftçilerin en önemli gelir kaynaklarından birini oluĢturmaktadır.  

Ġlçelerin tarımsal faaliyet alanları 

Bilecik‟te geniĢ bir tarımsal üretim yelpazesi vardır. Bazı tarımsal ürünler 
ilçelere göre farklılık göstererek ön plana çıkmaktadır. Merkezde; meyvecilik, 
sebzecilik ve hayvancılık, Bozüyük‟te; hububat ve hayvancılık, Söğüt‟te; seracılık, 

                                                           
17http://www.bebka.org.tr/ 
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hububat ve hayvancılık, Gölpazarı‟nda; kiraz, ayçiçeği ve hayvancılık, Pazaryeri‟nde; 
Ģerbetçiotu ve taze fasulye, Osmaneli ilçesinde; karpuz, ayva, domates ve Ģeftali, 
Yenipazar‟da; hayvancılık, Ġnhisar ilçesinde ise nar yetiĢtiriciliği ön plana çıkan 
tarımsal faaliyetlerdir. 

 ġerbetçi otu (H. lupulus), ülkemizde sadece Bilecik ilinde yetiĢtirildiğinden 
ilimize özgü karakteristik bir üründür. Endüstri bitkileri arasında yer alan ġerbetçiotu 
botanik olarak kenevir ile akrabadır18. ġerbetçiotunun yanı sıra, Türkiye‟de 1980‟li 
yıllardan itibaren ham ipek üretimi ve ipek kozası üretimindeki hızlı geliĢmelerle ipek 
kozası üretimi 1990 yılında 2171 tona, ham ipek üretimi ise 290 tona ulaĢmıĢtır. 1982 
yılında yaĢ koza üretiminin devlet desteğine alınması, yaĢ koza üretimini teĢvik 
ederek artıĢını sağlamıĢtır. Fakat 1989‟dan sonra Dünya ham ipek ve ipekli kumaĢlar 
ticaretinde önemli rol oynayan Çin‟in ucuz koza üretimindeki geliĢmeler 
ipekböcekçiliği ve koza üretiminin gerilemesine neden olmuĢtur19. 

 

ġekil 1. 2000-2013 Tarımsal üretim değerleri 

Tahıllar Endüstri Bitkileri Sebze Meyveler Örtü altı

Türkiye Bilecik Türkiye Bilecik Türkiye Bilecik Türkiye Bilecik Türkiye Bilecik

2000 32 248 694 142 690 21 777 915 51 729 24 638 162 284 978 14 227 378 53 711 3 732 089 2 910

2001 29 570 560 120 676 21 285 217 34 242 24 163 562 248 451 13 120 486 58 201 7 725 316 5 165

2002 30 830 650 116 012 25 901 773 42 500 25 823 567 344 387 14 158 050 35 173 4 271 264 7 113

2003 30 806 800 114 919 21 923 368 29 018 25 866 617 308 831 14 082 670 52 430 4 527 627  7 567

2004 34 153 910 147 874 22 425 810 28 424 25 339 562 270 195 14 133 450 36 552 4 354 230 9 105

2005 36 471 600 150 980 23 276 070 28 474 26 472 162 302 861 15 982 679 61 533 4 465 343 13 180

2006 34 642 986 116 084 23 277 561 25 051 25 851 612 282 669 16 186 193 51 656 4 716 862 14 090

2007 29 256 990 95 466 20 382 607 22 713 25 675 748 269 755 15 555 593 50 021 5 067 406 16 409

2008 29 287 281 110 196 23 000 900 21 073 27 218 319 295 252 16 781 823 64 439 5 063 265 23 323

2009 33 577 151 98 639 25 373 239 21 912 26 780 395 303 235 17 725 300 64 961 5 524 777 32 232

2010 32 772 550 79 362 26 863 705 22 322 25 997 195 295 378 17 915 352 67 824 5 750 466 38 998

2011 35 202 073 90 964 25 286 453 16 778 27 547 462 298 686 18 425 767 67 891 6 138 937 40 901

2012 33 377 430 89 820 24 195 785 15 973 27 820 207 292 710 19 319 354 67 483 6 170 827 39 691

2013 37 489 268 94 833 25 050 399 17 033 28 448 218 299 785 19 419 256 74 788 6 273 927 51 029  

 Tuik, SeçilmiĢ Göstergelerle Bilecik20,21, 22 

Ülkemizde ve ilimizde tarımsal üretimde tahıllar en önemli ürün 
gruplarından birini oluĢturmaktadır. Tahıl üretimi içerisinde temel besin 
kaynağımızın hammaddesi olan buğday ilk sırada yer almaktadır. Buğday, halkın 

                                                           
18Hasan Baydar, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, 
Isparta 2009, s. 294 
19BaĢkaya, a.g.e., s. 270 
20 SeçilmiĢ Göstergelerle Bilecik, 2008 
21 SeçilmiĢ Göstergelerle Bilecik, 2011 
22 SeçilmiĢ Göstergelerle Bilecik, 2013 
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temel gıda maddesi olan ekmeğin ham maddesi olduğu gibi, onun dıĢında günlük 
hayatta en çok tüketilen bulgur, niĢasta, eriĢte, tarhana vs. gibi gıdaların da ana 
malzemesidir23. Sebze üretimi de bölgemizin en önemli ürün grubundandır. Endüstri 
bitkileri Ģekerpancarı, patates ve yağlı tohumlardan, meyveler ise üzüm, muz, 
avakado, zeytin vb. bitkilerden oluĢmaktadır. Bunların yanı sıra biber, domates, 
marul, fasulye, hıyar ve kabak (sakız) örtü altı sebze ve meyvecilikle yetiĢtirilen 
ürünlerdendir. 

Sonuç 

Türkiye‟de Cumhuriyet sonrası yaĢanan ekonomik geliĢmeler sonucunda 
sanayi sektörüne ağırlık verilmiĢ, fakat tarım sektörü de ülke ekonomisi içerisinde 
önemini birçok bakımdan korumaya devam ettirmiĢtir. 1960‟lardaki sanayileĢme 
hamlesinden sonra Bilecik nüfus kaybetmiĢtir. Genç nüfusun sanayi bölgelerine 
geçiĢi kırsalda tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemiĢtir. 

Bilecik sahip olduğu farklı iklim bölgeleri ve pazar oluĢturabilecek büyük 
Ģehirlere olan yakınlığı itibarıyla sebze ve meyve yetiĢtiriciliği ve pazarlaması 
açısından Ģanslı bir konuma sahiptir. Ġlimizde, sahip olduğu iklim özelliklerinden 
dolayı örtü altı sebzeciliği ve açıkta yetiĢtiricilik beraber yapılmaktadır. Yöre hem 
yazlık sebzelerin hem de kıĢlık sebzelerin üretimi yönünden önemli bir potansiyele 
sahiptir. 

Ġlin büyük Ģehirlere yakın olması ve ulaĢım kolaylığından dolayı, hâlihazırda 
üretimi yapılan ürünlerin yetiĢtiriciliğinin arttırılması buna ek olarak çilek gibi kolay 
bozulabilen ürünlerin daha da ön plana çıkartılması sağlanabilir.  

Yöremizde sebzecilik faaliyetleri küçük iĢletmelerde yürütüldüğü için 
mekanizasyon düzeyi düĢük olup, bu da zaman kaybına ve üretim maliyetlerinin 
artmasına neden olmaktadır. Mekanizasyondaki yeni geliĢmelerin üreticiler ve 
üreticiye destek olan olma konumunda olan kurumlarca yakından takip uygulamaya 
aktarılması gerekmektedir. Sebzecilikte önemli kültürel iĢlemlerden biri fide 
dikimidir. Genellikle yöremizde fide dikimi elle yapılmaktadır, oysa geniĢ arazilerde 
fide dikimi makinelerle yapılarak iĢçilik maliyetleri azaltılabilmektedir. 
 
 Yöremiz su kaynakları açısından Ģanslı bir konuma sahiptir. Yerüstü ve yer 
altı su kaynakları daha iyi bir Ģekilde değerlendirilerek sulanan alan miktarının 
arttırılması ve sebzeciliğin daha da yaygınlaĢtırılması mümkündür. Alternatif sulama 
yöntemlerinin kullanımı arttırılarak mevcut su kaynaklarının daha iyi 
değerlendirilmesi sağlanabilir. Bununla birlikte damlama sulama kullanılması 
hastalıklarını oluĢması ve önlenmesi konusunda oldukça yararlı olacaktır.  

                                                           
23Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta, 2005, s. 154 
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Geçit bölgesinde yer alan ilimizin meyveciliğinde, her bölgede olduğu gibi 
en sınırlayıcı faktör iklimdir. Geçit bölgesinde olması nedeni ile sık sık ilkbaharın geç 
donları etkili olmaktadır. Ġlin yüksek rakımlı yerlerinde ağaçların geç uyanması 
ilkbaharın geç donlarından ağaçların nispeten daha az zarar görmelerini 
sağlamaktadır. Bu sayede elma, ceviz gibi türler bu iklim koĢullarında daha baĢarılı 
yetiĢebildiğinden bu tip yerlerde elma, ceviz vb. ürünlerin yaygınlaĢtırılması 
sağlanabilir.   

Ayrıca; bodur ve yarı bodur anaçlar üzerinde yetiĢtiriciliğin yaygınlaĢtırılması, 
pazara uygun yeni çeĢitlerin yaygınlaĢtırılması ile mevcut durum daha da ileriye 
götürülebilir.  
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ASRIN PROJESĠ TAMAMLANDI BARIġ VE CAN SUYU 
KIBRIS‟LA BULUġTU 

Akif ÖZKALDI 

ÖZET 

Yıllardır su sıkıntısı çeken KKTC'nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) su 
ihtiyacını karĢılamak amacıyla birçok proje geliĢtirilmiĢtir. Ancak, bu sorunun uzun 
vadede çözülmesi için Türkiye'den KKTC'ye su aktarılması zarureti ortaya çıkmıĢtır. 

Projenin kilit tesisi olan Alaköprü Barajı, Anamur (Dragon) Çayı üzerinde 
ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde bir baraj olarak tasarlanmıĢtır. Dünya'da 
ilk defa bu uzunlukta uygulanan deniz geçiĢi boru hattı ile Anamur (Dragon) Çayı 
üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan alınan su, 80 km uzunluğunda ve denizin 
250 m altına askıda döĢenecek bir boru hattı vasıtasıyla Girne yakınlarında yapılan 
Geçitköy Barajı'na aktarılacaktır. Bu sistem ile yılda 75 milyon m3 su Kuzey Kıbrıs'a 
aktarılacaktır. Türkiyen giden su Geçitköy Barajından sonra Arıtma tesisinde 
arıtıldıktan sonra 4 grup olarak ihale edilen 477 km uzunluğundaki isale hattı ile 
KKTC nin tamamına  iletilecektir. Kapsamdaki tüm inĢaatlar tamamlanmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ġçmesuyu Temin 
Projesi, Alaköprü Barajı, Geçitköy Barajı, Askılı Boru Hattı. 

ABSTRACT 

Many projects have been developed to meet the water need of TRNC 
(Turkish Republic of Northern Cyprus) suffering water shortage for years. In order 
to solve this problem in the long term, the water transmission necessity from Turkey 
to TRNC arose. 

Alaköprü Dam, the prominent facility of Project is designed on Anamur 
(Dragon) River as concrete face rock fill dam type. Water taken from Alaköprü 
Dam built on Anamur (Dragon) River will be transmitted to Geçitköy Dam built 

                                                           

 TDMMB Genel BaĢkanı T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı. 
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around Girne by means of a suspended pipeline at 250 m depth from sea level in the 
scope of 80 km long offshore pipeline which was implemented for the first time in 
the world. With this system, 75 million m3 of water per year will be transferred to 
North Cyprus. The water from Turkey will be sent to the TRNC after the treatment 
at the treatment plant from the Geçitköy Dam with 477 km long pipeline which is 
tendered in 4 groups. All constructions in scope have been completed. 

Keywords: TRNC Water Supply Project, Alaköprü Dam, Geçitköy Dam, 
Suspended Pipeline. 

GĠRĠġ 

Su kaynaklan bakımından oldukça zayıf olan Kıbrıs Adası'nın su ihtiyacının 
neredeyse tamamı yeraltı suyundan karĢılanmaktadır. Adanın mevcut yeraltı suyu 
potansiyeli ise; deniz suyunun, yeraltı suyu akiferine, aĢırı çekiminden kaynaklanan 
giriĢimi sebebiyle her geçen gün azalmaktadır. 

 

KKTC'nin gelecekteki su ihtiyaçlarının belirlenebilmesi amacıyla nüfus 
tahminlerine ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu konudaki en güncel çalıĢma "KKTC Su Master 
Planı"nda yapılmıĢ olup; içme ve kullanma suyu ihtiyaçları aĢağıda özetlenen Ģekilde 
belirlenmiĢtir. 

 

 

 

KKTC'nin aĢağıda özetlenen su potansiyeli değerlendirildiğinde mevcut 
içmesuyu ve kullanma suyu potansiyelinin yetersiz olduğu tespit edilmiĢ ve soruna 
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kalıcı bir çözüm getirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıĢtır.  

 

KKTC SU POTANSĠYELĠ 

KKTC Yüzölçümü : 3.299 km2 

Toplam YağıĢ Alanı : 4.990 km2 

Yıllık YağıĢ Miktarı : 368 mm/m2 

Yıllık YağıĢ Hacmi : 1.960 milyon m3 

Yıllık Toplam BuharlaĢma : 1.960 milyon m3 

Yıllık Yerüstü Suyu 
Potansiyeli 

: 110 milyon m3 

Yıllık Yeraltı Suyu Potansiyeli : 110 milyon m3 

Yıllık Toplam Su Potansiyeli : 172 milyon m3 

Sulamada Kullanılan : 55 milyon m3 

Ġçme ve Kullanma Suyu : 25 milyon m3 

Toplam Kullanılan Su : 80 milyon m3 

 

Daha önce KKTC'de, su temin meselesinin çözümüne yönelik isale hattı, 
terfi merkezi ve depo gibi su yapıları inĢa edilmiĢ, Türkiye'den balonla su taĢınması 
gibi alternatif su temin yöntemleri de geliĢtirilerek denenmiĢtir. Ancak meselenin 
uzun vadeli bir çözüme kavuĢturulmasının tek yolu, Türkiye'den KKTC'ye boru ile 
kesintisiz su aktarılması olarak belirlenmiĢ ve bunun neticesinde KKTC Su Temin 
Projesi hayata geçirilmiĢtir. 

Proje kapsamında ana hatları ile; Anamur Dragon çayı üzerine inĢa edilen 
Alaköprü Barajı'ndan alınacak olan yıllık 75 milyon m3 suyun, 23 km'si Türkiye 
Tarafı Ġsale Hattı, 80 km'si Deniz GeçiĢi Ġsale Hattı ve 3.7 km'si KKTC Tarafı Ġsale 
Hattı olmak üzere toplam 107 km'lik bir isale hattı vasıtasıyla KKTC'deki Geçitköy 
Barajı'na aktarılması hedeflenmiĢtir.  
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Projenin Genel YerleĢim Planı 

 

Projenin Boy Kesiti 

Projenin yürütülmesi sırasında KKTC‟ye iletilecek içme ve kullanma 
suyunun arıtılması ve ülke içerisinde dağıtılması için gerekli olan içmesuyu 
tesislerinin inĢaatının da Devlet Su ĠĢleri genel Müdürlüğü denetiminde yapılması 
uygun görülmüĢ ve içmesuyu arıtma tesisi ile toplam 477 km uzunluğundaki isale 
hatları dört ayrı paket olarak ihale edilerek inĢaatlarına baĢlanılmıĢtır. 

Proje kapsamında yürütülen ana iĢ kalemlerine iliĢkin genel bilgiler ile iĢlerin 
son durumu aĢağıda özetlenmektedir. 
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1- Alaköprü Barajı: KKTC‟ye 75,00 milyon m3/yıl (37,76 milyon m3/yıl 
içmesuyu + 37,24 milyon m3 sulama suyu) iletecek olan ve ayrıca 115,65 GWh/yıl 
enerji üretime olanak tanıyan 130,5 milyon m3 toplam hacimli ön yüzü beton kaplı 
kaya dolgu barajın inĢaatın tamamlanmıĢtır. 

 

 

 

2- Türkiye Tarafı Kara Yapıları: Toplam 23 km 1.500 mm çapında düktil 
boruların döĢenmesi ve Anamuryum Dengeleme Deposunun yapımını kapsayan bu 
ĠĢ kapsamındaki tüm imalatlar tamamlanmıĢtır. 
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3- Deniz GeçiĢi Ġsale Hattı: Deniz seviyesinden 250 metre derinlikte ve 
askıda geçen 1,6 metre çapındaki Yüksek Yoğunluklu Polietilen Boru (HDPE) 
Hattıyla dünyada bir ilk olma özelliği taĢıyan bu ĠĢ kapsamındaki imalatlar 
tamamlanarak KKTC tarafına su aktarılmıĢtır. 

 

Deniz GeçiĢi BileĢenleri: 
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1) HDPE boru (80 165 m, 498 m yedek) 

 

 

 

2) Askı halatı ve bileĢenleri (130 takım + 2 takım yedek, Ltoplam = 85417,2 m, 
Çap = 16 cm, Kopma Yükü = 360 ton) 

 

 

3) ġamandıra (131 adet + 1 adet yedek Ø = 3 m, h = 5,7 m; 264 Adet + 4 
adet yedek Ø = 1,5 m, h = 3,5 m) 
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4) GeçiĢ noktası kazıklı ankraj (2 adet En = 9,1 m, Boy = 9,1 m, Yükseklik 
= 1 m, Ağırlık = 85 ton) 

 

5) Ağırlık ankrajı (104 adet, En = 9,1 m, Boy = 9,1 m, Yükseklik = 1 m, 
Ağırlık = 123 ton) 

 

6) Etekli ağırlık ankrajı (22 adet, En = 9,1 m, Boy = 9,1 m, Yükseklik = 2 
m, Ağırlık = 128 ton) 
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7) Sürüklenme ile gömülen ankraj (6 adet, Ağırlık= 3,1 ton) 

 

                     

8) Beton ağırlık halkası (Tip 1 = 1587 adet, ağırlık= 2,03 ton; Tip 2 = 402 
adet, ağırlık= 4,06 ton) 

                                       

9) Beton ağırlık halkası Tip 3 (1752 adet, uzunluk = 200 cm, kalınlık = 9 
cm, ağırlık = 150 kg) 
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10) U-Ģeklinde semer tip ağırlık (Her iki kıyıda son 1000 m‟lik kısımlar için)  

                              

 

11) Yarım Y-Parça (2 adet) 

 

 

12) Tam Y-Parça ve bileĢenleri (132 + 2 adet yedek) 
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Sistem Bağlantı Detayı 
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TÜRK ġĠĠRĠNDE MĠMAR SĠNAN 

MĠMAR (ARCHĠTECT) SĠNAN ĠN TURKĠSH POETRY 

Abdullah SATOĞLU1 

 

ÖZET 

Satoğlu, makalesinde XVI. yüzyıl Türk sanat tarihinin en önemli 
isimlerinden biri olan ve Osmanlı Dönemi mimarisinin en önemli eserlerine imza 
atmıĢ olan Mimar Sinan‟ın hayatı ve eserlerini konu alan Ģiirlerinden bir seçki 
sunmaktadır. Bu kapsamda Arif Nihat Asya, Yahya Kemal, Mehmet Akif Ersoy gibi 
önde gelen Cumhuriyet dönemi Ģairlerinin Süleymaniye Camii üzerine yazdığı 
mısralar özellikle önem taĢımaktadır. Bu baĢyapıtın yanı sıra, Ġstanbul‟daki iki 
Mihrimah Camii ve Sinan‟ın Kayseri‟deki tek eseri olan KurĢunlu Camii de ayrıca ele 
alınmaktadır. Satoğlu, Sinan‟ın eserleri hakkındaki Ģiirleri derlemenin yanı sıra 
Sinan‟ın hayatı ile ilgili çeĢitleri hikayeleri ve söylentileri de ele almıĢtır. Bunların 
baĢında Mimar Sinan‟ın mezarının 1935 yılında açılması ve sonrasında kafatasının 
kaybolması hikayesi yer almaktadır. Satoğlu‟na göre Mimar Sinan‟ı diğer Osmanlı 
Dönemi mimarlarından ayıran en önemli özellik kiĢiliği ve yapıtlarının devletle 
bütünleĢmiĢ olmasıdır. Onun mimari dehası ve tasarımları ile dönemin büyük 
hükümdarlarının emsalsiz eserler yaratma isteği bir araya gelerek döneme ve Türk 
mimarisine damga vuran baĢ yapıtlar ortaya çıkmıĢtır. Sinan‟ın eserlerinin dünya 
çapında tanınması ve yabancı kaynaklarca gıptayla takip edilen bir mertebede olması 
aynı zamanda Türk mimarisinin Avrupa mimarisi karĢısında kendine özgü bir varlık 
kazanması için önemli bir adım olmuĢtur. Satoğlu‟nun makalesi Mimar Sinan‟ın Türk 
sanat tarihinde oynadığı önemli rolü Türk Ģiiri vasıtasıyla ele almakta ve bu 
baĢyapıtların ne önemini bir kez daha göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler:MimarSinan, OsmanlıDönemimimarisi, 
SüleymaniyeCamii, Türkġiiri, TürkSanatTarihi 

                                                           
1 AraĢtırmacı – Yazar 
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ABSTRACT 

 In his article, Satoğlu offers a selection of the poems about the life and 
works of MimarSinan who is one of the most prominent figures of the XVIth 
century Turkish art history and the creator of the greatest works of Ottoman Period 
architecture. In this context, the verses about the Süleymaniye Mosque authored by 
some of the leading Republican Era poets such as ArifNihatAsya, Yahya Kemal and 
Mehmet AkifErsoy are of particular essence. In addition to this masterpiece, two 
Mihrimah Mosques in Ġstanbul and KurĢunlu Mosque which is Sinan's only work in 
Kayseri are also addressed individually. In addition to providing a collection of 
poems about Sinan's works, Satoğlu studies various tales and stories about Sinan's 
life. The most notable of these would be the sory of how Sinan's grave was opened 
in 1935 and his skull was lost. According to Satoğlu, what distinguishes MimarSinan 
from the other Ottoman Period architectures was his personality and the integration 
of his works with the state. His architectural genius and designs coupled with the 
desire of the emperors of the era to create unparalleled works yielded masterpieces 
that put a stamp on his period as well as Turkish architecture. The fact that Sinan's 
works became world famous and deeply appreciated by foreign sources was also a 
critical step for Turkish architecture in proving its original existence as opposed to 
European architecture. Satoğlu's article addresses the leading role MimarSinan 
played in Turkish art history via Turkish poetry and shows -one more- how 
significant these masterpieces are.  

Keywords: MimarSinan, Ottoman Period Architecture, Süleymaniye 
Mosque, Turkish Poetry, Turkish Art History  

 

Mermeri dehasının potasında yoğurarak, kubbelerin Himayala‟sını kuran, 
eĢsiz Mimar Koca Sinan‟ın, Tahtakale‟deki, RüstempaĢa Camii‟ni, sadece çini 
tezyinatı bakımından, Avrupalı sanatkarlar bir “mücevher” olarak vasıflandırmakta, 
âdeta ittifak etmiĢlerdir. 

Ġtalyanlar ise; “Süleymaniye bizde olsa idi, onu camdan fânusa alır, öyle 
seyrederdik” derler. 

Aslında, “Sinan‟ın her eseri, baĢlı-baĢına bir sanat âbidesidir. O itibarla da, 
mimarlık sanatının, değiĢik alanlarında meydana getirdiği mebzul eserler, ayrı ayrı 
tetkik ve tahlil edildiğindedir ki, Sinan‟ın dehası daha iyi anlaĢılabilecektir. 

Oysa, “Sinan‟ın hayatı ve aksiyonu ile, bunlara yön veren dünya görüĢü 
arasındaki iliĢki, kiĢiliğinin ve çağının özel Ģartları, Sinan‟ın devleti ve devletin çağı 
içindeki yeri” henüz tam olarak incelenmiĢ sayılamaz. 
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Sinan‟ın Ģahsiyet ve eserlerine dair bilgilerin çoğu, NakkaĢ Sâî Mustafa 
Çelebi‟nin “Tezkiretü‟l - Ebniye” ve “Tezkiretü‟lBünyân” isimli eserlerine 
dayanmaktadır. 

NakkaĢ Sâî Mustafa Çelebi, tanzim ettiği “Tezkiretü‟lBünyân”da, Sinan‟dan 
bahsederken diyor ki; 

“PadiĢahımızın baĢmimarı, Abdülmennan oğlu Sinan Ağa, çok 
ihtiyarelamıĢ, pîr olmuĢtu. ġu fâni  dünyada,  hayır - dua ile anılmak için, bir gün 
benden hayatını yazmamı istedi. O anlattı, ben de elimdem geldiği, kudretimin yettiği 
kadar, yazdım ve adını (Tezkiretü‟lBünyân) koydum. 

ġükür Mevlâ‘ya kıldı lütfun izhar 

Yoğ iken kâinatı eyledi var. 

diye baĢlayan, Sinan‟ın hayat hikâyesine; 

Olup yeniçeri çektim cefâyı 

Piyade eyledim nice gazayı. 

Rodos ile Belgrad‘a azimet 

Ġdüp geldim, yine sağ-u selâmet. 

Murâdidindüm, olamtâ ki mimar 

Kemalimle, koyam âlemde âsâr! 

Ģeklinde devam eder. 

Âsârî adında birinin yazdığı sanılan, “Risâletü‟lMimâriyye” ve 
“Tuhfetü‟lMimârîn” adlı risalelerde de, Sinan‟ın bazı eserleri için, Ģu methiye 
yapılmaktadır; 

Cihântâmirine olmasa Mimar 

Yapılamaz yalnız taĢ ile duvar. 

Sinan-ı Kayserî meĢhur nâmı 

Füzun mimarlıkta ihtimamı! 

Türk sanat tarihinin, XVI. yüzyılda, dünyaya Ģeref ve ıĢık saçan, yükseliĢ 
devrinin olgunlaĢmasında ve büyümesinde, gönül alıcı bir zirve teĢkil eden ve koca 
bir imparatorluğun, her köĢesine, mermer ve granitlerden ölmez âbideler diken, ünlü 
Mimar Koca Sinan; Sanat kabiliyet ve terbiyesini geliĢtirmek, Bizans, Roma, Selçuk 
ve Ġran eserlerinin güzel örneklerini görmek, Yunan, Arap, Finike ve Mısır‟ın, 
muhteĢem âbideleriyle tanıĢmak için, Yavuz‟la Ġran ve Mısır‟a, Kanunî Süleyman‟la 
Irak ve Avrupa seferlerine katılmıĢ, Barbaros Hayrettin ve Lütfi PaĢa‟larla, bütün 
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Akdeniz‟in, sâhil ve adalarını dolaĢarak, dünyanın belli-baĢlı mimarî eserlerini, 
yakından ve ilgi ile tetkik etmek imkânına sahip olmuĢtur. 

Bayrak Ģairimiz Arif Nihat Asya‟nın, “Süleymaniye” isimli rübâîsindeki; 

Dağ parçası kubbeler, ufaktan iriden 

Gel haĢmeti gör, yandan, ilerden geriden. 

Bir mucize devrinde Sinan Erciyes‘i 

Ġstanbul‘a dikmiĢ getirip Kayseri‘den! 

mısralarında belirtildiği gibi, Sinan, aslında ilk ilham kaynaklarını, Kayseri 
bölgesindeki Selçuklu eserlerini tâmir etmekle ve yüce Erciyes‟in, -kendisinin doğum 
yeri olan- Ağırnas‟a hâkim, heybetli silüetinden almıĢtır. 

Bilindiği gibi, Ġstanbul‟daki Süleymaniye Camii‟nin, Galata Köprüsü‟nden 
görünüĢü, aynen Erciyes‟in, Ağırnas‟tan görünüĢü gibidir. 

Tahakkuk ettirdiği mimarî üstünlükle, Türk – Ġslâm sanatını, tekamülün 
zirvesine eriĢtiren Sinan‟ın, kalfalık devrinde inĢa ettiği Süleymaniye Camii‟ni, “Bir 
Bayram Sabahı”nda, ÜstadYahya Kemal Ģöyle târif eder; 

Ordu milletlerin en çok döğüĢen, en sarpı 

AdamıĢ sevgili Allâhına bir böyle yapı. 

En güzel mâbedi olsun diye en son dînin 

Budur öz Ģekli, hayâl ettiği mîmârînin! 

Yahya Kemal‟e göre, Süleymaniye Camii‟nin Ġstanbul Boğazı ve Haliç‟e 
hâkim bir tepe üzerinde kurulmuĢ bulunması, tesadüf değildir. Öyle ise Sinan; 

Görebilsin diye sonsuzluğu, her yerden iyi 

SeçmiĢ, Ġstanbul‘un ufkunda bu kutsî tepeyi! 

Nihayet bu muhteĢem mâbed, bütün millet fertlerinin, el ve gönül birliği ile 
vücûd bulmuĢtur; 

TaĢımıĢ harcını gâzileri, serdârıyle 

TaĢı yenmiĢ, nice bin iĢçisi, mimârıyle 

Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne 

Uhrevî bir kapı açmıĢ buradan gökyüzüne. 

Tâ ki geçsin, ezelî rahmete rûh orduları 

Bir neferdir, bu zafer mâbedininmîmârı! 
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Fakat, ecdat yadigârı o muhteĢem eserleri yıkıp yok etmek, o kadar kolay 
ki…”Ġstklâl MarĢı” Ģairimiz Mehmet Akif, “Âsım‟aMısralar”ında, bu hususu ne 
kadar veciz ve güzel anlatır; 

Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir 

Onu en çulpa herifler de emin ol becerir. 

Sâde sen gösteriver; ―ĠĢte budur kubbe‖ diye 

Ġki ırgatla iner Ģimdi Süleymâniye… 

Ama gel kaldıralım, dendi mi heyhat o zaman 

Bir Süleyman daha lâzım yeniden, bir de Sinan! 

Türkistan‟dan Macaristan‟a, Bosna‟dan Mekke‟ye kadar geniĢleyen Osmanlı 
toprakları üzerindeki, Türk medeniyeti ve hatırası, bugün sâdece, Sinan‟ın; 

84 cami, 52 mescid, 57 medrese, 36 saray, 70 kervansaray, 48 hamam ve 8 
köprü olmak üzere, sayısı 364‟ü bulan muhteĢem eserleriyle yaĢamaktadır. 

Arif Nihat Asya, o eserleri büyük bir hayranlık ve gururla seyre dalar ve; 

―Bu ne hikmet?‖ derken kendi kendime 

―Bu ne hikmet?‖ dedi, ses oyunları. 

Ululuk, incelik, mânâ, renk, oyun 

Nasıl birleĢtirmiĢ Sinan bunları? 

diye sormaktan kendini alamaz. 

 

SĠNAN‟IN, ĠSTANBUL‟DA ĠKĠ “MĠHRĠMAH CAMĠĠ”: 

Bilindiği gibi, Mimar Sinan‟ın, biri Edirnekapı‟da, diğeri de Üsküdar‟da 
olmak üzere, Ġstanbul‟da iki “Mihrimah Sultan Camii” bulunmaktadır.  

Osmanlı hükümdarı Kanunî Sultan Süleyman‟ın, eĢi Hurrem Sultan‟dan 
doğan kızı “Mihrimah Sultan” adına, ünlü Mimar Sinan tarafından inĢa edilen bu iki 
muhteĢem cami, günümüze kadar, birçok yazar ve Ģaire ilham kaynağı olmuĢtur. 

Kanunî‟nin, “güneĢ” anlamındaki “mihr” ile, “ay” anlamındaki “mah” 
kelimelerinden mülhem olarak adını verdiği kızı “Mihrimah”, annesi Hurrem 
Sultan‟ın çevirdiği entrikalar yüzünden, o zaman Diyarbakır valisi olan Rüstem PaĢa 
ile evlendirilmiĢtir… 

Ne var ki, bu evlilikten memnun ve mutlu olamayan Mihrimah Sultan, bu 
sebeple kendisini tamamen hayır ve hasenat iĢlerine hasretmiĢtir…Yıl 1540…Bir gün 
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Mimar Sinan‟la görüĢerek, Ġstanbul‟da kendisi için, külliye denilen çeĢme, medrese, 
hamam ve diğer müĢtemilatı da ihtiva eden  güzel bir cami yapmasını ister. 

Bunun  üzerine Sinan, Üsküdar‟da, bugünkü iskelenin hemen yakınında, - 
kendisi 50 yaĢında ve evli olmasına rağmen - biraz da gönlünü kaptırır gibi olduğu 
Sultan‟ın, zerafet  ve güzelliğinin simgesi olmak üzere, zarif, fakat o kadar da 
muhteĢem, iki minareli camiyi yapar ve 1548‟de ibâdete açılır… 

Aradan 15 yıl geçmiĢtir…Mihrimah Sultan, Sinan Ağa‟yı yeniden çağırır ve 
kendisi için Ġstanbul‟da ikinci bir cami yapılmasını ister… 

Ġlk Mihrimah Külliyesi‟ni, Asya‟nın en uç noktasında inĢa eden Sinan, bu 
defa Avrupa‟nın en yüksek tepesini seçer ve ikinci Mihrimah Külliyesi‟ni, 
Edirnekapı‟da, bu defa kendi hüzün ve yalnızlığının ifadesi olarak, tek kubbeli ve tek 
minareli tarzda yapar… 

Bu konudaki inceliklerin, tesadüfî olamayacağı yolundaki bazı yorumlara 
göre; 

―Özellikle, Mihrimah Sultan‘ın doğum gününe rastlayan ve geceyle gündüzün müsavi 
olduğu 21 Mart gününün, günbatımı esnasında bakıldığı zaman, Ġstanbul – Edirnekapı‘daki 
caminin tek minaresinin arkasından güneĢ (mihr) batarken. Üsküdar‘daki caminin minareleri 
arasından mehtâb (mah) doğmaktadır…Bu da, elbette ki Sinan‘ın biricik aĢkının, estetik ve 
sanatına yansımasının ifadesi olmalıdır…‖(―PaylaĢım‖ Dergisi-Ġstanbul, / ―ġifaeli‖ Dergisi-
Ankara). 

 

SĠNAN‟IN KAFATASI NEREDE? 

Kayseri‟nin Ağırnas köyünde doğan ve önce devĢirme olarak orduya katılan 
ve “ruhen Osmanlı olan Abdülmennan oğlu Mimar Koca Sinan‘ın, dindar bir Müslüman olduğu 
bilinmektedir.” 

Buna rağmen, Sinan‟ın gerçekten Türk olup olmadığının anlaĢılması 
düĢüncesiyle, Türk Tarih Kurumu tarafından, kafatasının ölçülmesine karar 
verilmiĢtir. 

Karar gereğince, 1 Ağustos 1935‟te, Sinan‟ın, kendi yapısı olan Ġstanbul‟daki 
“Süleymaniye Camii‘nin hemen yanı baĢındaki mezarı kazılarak, iskeleti çıkarılmıĢtır. 
Antropolog ġevket Aziz Kansu‘nun, yanında getirdiği kafatası ölçüm âletiyle ölçüldükten sonra, 
Türk olduğu anlaĢılmıĢ ve büyük bir memnuniyeti mucip olmuĢtur. 

Ancak, sıra iskelet parçalarını mezara iade etmeye gelince, Türk Tarih Kurumu 
AsbaĢkanı Âfet Ġnan; ―Türklüğümüzün bu büyük mefahirini toprak altında çürümeye mi 
bırakacağız efendiler?‖ diye ikna edici nutkuna baĢlamıĢ, bunun üzerine iskeletin diğer kısımları 
toprağa gömülürken, kafatası alıkonulmuĢ ve kurulacak olan Antropoloji Müzesi‘nde 
sergilenmek üzere, Ankara‘ya götürülmüĢtür…GidiĢ o gidiĢ!.. 
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Bir daha bu kafatasını gören olmadı…Nitekim Ġbrahim Hakkı Konyalı‘nın 
bildirdiğine göre; 1940‘larda türbenin restorasyonu yapılırken, mezar bir kere daha açılmıĢ ve 
kafatasının yerinde bulunmadığı görülmüĢtür…” (Mustafa Armağan; Geri Gel Ey 
Osmanlı! – Ufuk Kitap, Ġst. Ekim 2007) / (AKSĠYON Dergisi; Mustafa Aksay,15 
Haziran 2009) 

 

SĠNAN‟IN, KAYSERĠ‟DEKĠ TEK ESERĠ, KURġUNLU CAMĠ‟DĠR: 

Mimar Koca Sinan‟ın, doğum yeri olan Kayseri‟deki tek eseri, kubbesi 
kurĢunla kaplı olduğu için, “KurĢunlu Cami” denilen, Mimar Sinan Camii‟dir. 
Kayseri‟nin Sancak olarak, Konya vilâyetine bağlı olduğu XVI. yüzyıl sonlarında, 
Konya Beylerbeyi olan ve Kayseri‟de ikâmet eden, Doğancı Hacı Ahmet PaĢa 
tarafından yaptırılmıĢtır. 

O sebeple, “Ahmet PaĢa Camii” diye de bilinen ve kesme taĢtan yapılan 
cami, kare bir plan üzerine oturtulmuĢ olup, tek kubbe ve tek minarelidir. Son 
cemaat mahallini örten 5 küçük kubbeyi, 6 mermer sütun üzerindeki sivri kemerler 
taĢımaktadır. 

Edirne‟nin düĢman iĢgali sırasında, Selimiye‟nin haĢmetli kubbeleri altındaki 
sessizlik içinde, halkımızın duyduğu hüzün ve hırsı, dile getiren Ģairlerimiz de 
vardır…BunlardanArif Dündar‟ın “Dergâh” dergisinin 15 Nisan 1921 tarihli 
sayısında yayınlanan Ģiirinden bölümler; 

Ey koca Osmanlı, ey usta Sinan 

Kim derdi ki, yurdun olup viran, 

Senin Ģaheserin içinde bir gün 

Yunan Kralı‘nın saadetiyçün 

Edilen duaya ―Âmin‖ denecek 

Osmanlı bayrağı böyle inecek? 

Bu öyle bir azap, öyle bir dert ki 

Hakikatın yüzü o kadar sert ki; 

Hırsımdan âdeta çıldırıyorum 

Hâlâ çiğneniyor iĢte gururum! 

Yine, Ġskeçe‟li Mehmet Sıtkı adındaki bir Ģairimiz, “Yarın” dergisinin 4 
Ağustos 1922 tarihli sayısında çıkan, “Selimiye ve Tunca”, isimli Ģiirinde, melâlini Ģöyle 
terennüm eder; 

Kubbende Hüdâ‘nın okunur hüsn-i celisi 
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Sakfında Selim‘in ebedî lem‘ası vardır. 

Ey ruhumun Ģifây-ı ezelisi 

KarĢındaki timsal-i siyah perdeyi kaldır. 

Bir muntazırın, girye-i nâlânı mı âhın? 

Rûhundakiyeldâ getirir dilleri vecde. 

Ezsin bu soluk çehremi, mâtemlinigâgın 

Mihrabına etsem ne olur, ye‘s ile secde?.. 

Fakat Ġstanbul‟daki bir Süleymaniye‟nin, bugünkü hazin manzarası 
karĢısında da, DurmuĢ Kaya, müĢahadelerini Ģöyle dile getirmektedir; 

Süleymaniye‘nin müezzini mi? 

Ah!..ġu gök kubbenin altında inler. 

Süleymaniye‘nin müezzinini 

Yalnız güvercinler ve gökler dinler! 

Mimber ve mihrabı, mermer oymacılığının, vaaz kürsüsü ise, tahta iĢçiliğinin 
birer Ģaheseri olan ve kapıları abanoz ağacından yapılan Süleymaniye‟nin, mehabetli 
kubbesinin iç güzelliğini, Kanunî devrinin ünlü hattatlarından, Ahmed ġemseddin 
Karahisarî, “Nûr” âyetini de yazarak. mâhir sanatıyla bütünleĢtirmiĢtir. 

Sinan, “Ustalık döneminde yaptığını” ifade ettiği, Edirne‟deki muhteĢem ve 
mükemmel Selimiye Camii ile, sanat kudretinin Ģahikasına ulaĢmıĢtır. 

Yabancı mimarların; “Bu kul yapısı değil, âdetâ gökten inen ilâhî bir 
mâbeddir” dedikleri ve yine Arif Nihat Asya‟nın; 

Selimiye derler, Edirne derler 

Tatlı bir gariplik duygusu gelir. 

Kemerler, çeĢmeler, minarelerle 

Bir eski eserler kamusu gelir. 

diye tasvire çalıĢtığı, Selimiye Camii, dünyanın en zarif ve ünlü yapılarından 
biridir. 

ġimdi de, Behçet Kemal Çağlar‟ın “Ankara‟lı ÂĢık Ömer” mahlâsıyla 
yazdığı, “Selimiye Destanı”ndan, bazı bölümleri birlikte okuyalım; 

Dahil mi bu kubbe, Tanrım çatında 

Sekizinci bu mu göğün katında? 
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Baygınlar ayılsa, bunun altında 

Gök bu muydu, diye soran sorana. 

Göğe mühürlüdür sende ahdımız 

Ayrılmaz kaderimiz bahtımız. 

Edirne ikinci payıtahtımız 

Bizce sen bir yana, dünya bir yana. 

Gerçekten, “Süleymaniye ve Selimiye‟de,  mekân olarak, her yönden bir 
rahatlama ve ferahlık vardır. Ġnsanlar bu ibâdethânelerde, gerilimden kurtulur, 
huzura kavuĢur.” 

Onun içindir ki, bir zamanların coĢkun Ģairi, merhum Cemal Oğuz Öcal; 

Yarattığın her cami, her minâre, her çini 

Titretiyor huĢuyla, her görenin içini. 

Sarsılmaz bir imanla inandım ki bir daha 

YaklaĢamaz hiçbir kul, senin kadar Allaha! 

diyordu…ġairAyhan Ġnal ise, zamana ebediyet mührünü vuran Sinan için, 
yazdığı bir Ģiirde, ona Ģöyle seslenir; 

Ġslâmısütûnsütûn, nakıĢ nakıĢ iĢleyen 

Üslûpta inceldikçe, mekânda geniĢleyen, 

Bu ince hesapların, sende bütün sırları 

AĢan bir sanatçısın, aĢılmaz sınırları. 

Otağını göklerde, kalblerde kuran mimar 

Ebediyyet mührünü, zamana vuran mimar! 

Türk sanatının, kendisine mahsus bir damgası bulunduğunu, Avrupa 
sanatkârlarının motiflerine, perspektifine, anatomisine karĢı koyarak, cevap veren ve 
Türk mîmârisi için; 

“Türk musikisi, Türk yazısı, Türk duygu ve düĢüncesi kadar eski ve 
orijinaldir” dedirten, eĢsiz mimar Koca Sinan olmuĢtur. 

Sinan‟ı Sinan yapan ve onu diğer mimarlardan ayıran üstünlük; “Onun 
devletiyle bütünleĢmiĢ olmasından kaynaklanmaktadır. Sinan‟ın itici sanat gücü, 
zamanın büyük hükümdarlarındaki aksiyonla birleĢerek”, sağlam bir temel üzerine, 
emsalsiz eserlerin vücuda gelmesinde, en büyük âmil olmuĢtur. 



206  /  Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi 

 

BaĢlangıçta hamasî Ģiirleriyle, sonra da rübâîleriyle, kendisini edebiyat 
âlemine kabul ettiren Azmi Güleç, Sinan‟ın eserleri karĢısında, bakınız nasıl coĢup 
kükrüyor; 

O ne mâbed, doğudan gökleredek yükseliyor 

O ne san‘at ki, asırlarca Sinan‘dan geliyor. 

Bir huĢû yükseliyor göklere her saniyeden 

Ne zaman geçsem önünden o Süleymâniye‘den. 

Selimiyeyle, bakır rengini vermiĢ Meriç‘e 

O dehâ söyletiyor, gökleri germiĢ Meriç‘e… 

Kubbeler vecdile, ölmez Sinan‘ım var diyecek 

Bu ufuklarda asırlarca, ―Sinan‖ gürleyecek! 

Ġnce duygulu, realist görüĢlü, hisli bir insan olarak, mimarî tarza his, hayâl, 
duygu, düĢünce ve zevk aĢılamıĢ, bir sanatkâr hüviyeti içinde gördüğümüz Sinan, bediî 
değer ve duygulardan, mimarî değer ve duygulara yükselmesi dolayısıyla da, Türk 
mimarîsinin mümtaz bir önderi olmuĢtur. 

Sinan‟ın hemĢehrisi bir baĢka Ģairimiz, Fikret Kavafoğlu ise, minarelerden 
yükselen ve beĢ vakitte gökleri çınlatan ezan sesinin, verdiği vecd içindeki ürperiĢlerle, 
dugularını Ģöyle dile getirir; 

Süleymaniye‘den ezan sesleri 

Yükselir, ardından okunur Kur‘an. 

Çınlatır beĢ vakit gökleri, yeri 

Mimarlar mimarı, ey Koca Sinan! 

BaĢbakanlık ArĢivi eski Genel Müdürlerinden Mithat Sertoğlu da, Mimar 
Sinan‟ın sanatı ve eserlerine dair tesbitlerini, “Süleymaniye” isimli Ģiirinde, Ģöyle 
özetlemektedir; 

Emredip ġâh-ı Cihan, sâdır olup Emr-i ġerif 

Bu mübarek yapı kalmıĢ bize heybetli, zarif. 

Hassa mimarı, o dâhî Sinan‘ın usta eli 

Yedi tam yılda yaratmıĢ bu muazzam emeli. 

Her seher, Ģanlı ezanlarla uyandıkça vatan 

Orduları her gün açarmıĢ bize, bir baĢka cihan 
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Gürzü tutmuĢsa nasıl titremeden hiç yüreği 

Çekicin hâkimi olmuĢ, o bükülmez bileği. 

Bunu anlatmaya yetmez mi Süleymâniye? 

Türklüğün taĢ kesilen azmi, Süleymâniye! 

Güzel Ģiirlerini çeĢitli edebiyat dergilerinde zevkle okuduğumuz, Muhsin Ġlyas 
SubaĢı, bir Ģiirinde, Sinan‟ı “Mermerin nabzına kan veren” bir sanatkâr olarak 
vasıflandırır; 

Bizansın kalbine kazdı Tekbîr‘i 

Üç ayrı kapıdan çözdü Tekbîr‘i. 

Ezelden ebede yazdı Tekbîr‘i 

Mermerin nabzına kan verdi Sinan! 

Özellikle taĢlamalarında, sanatının bütün incelik ve ustalığını gördüğümüz 
Sabahattin Çankaya, Sinan‟ın Ġstanbul‟a sığmayan büyüklüğünü belirtir; 

Sinan demiĢler adına 

Sanki Erciyes‘in inadına 

ĠstemiĢ ki göklere uzansın minâreminâre 

BulmuĢ isteğine çâre… 

Sonra büyümeğe baĢlamıĢ Sinan yavaĢ yavaĢ 

Bilgi, görgü, sanat, savaĢ 

Tanrı ―Yürü!‖ demiĢ, Sinan kula 

Sinan, sığmaz olmuĢ Ġstanbul‘a. 

Ömrünün yarım asırdan fazlasını öğretmenliğe hasretmiĢ olan merhum Hamdi 
Üçok da, onun üç padiĢah zamanında, dağa taĢa hükmeden bir kahraman olduğunu 
söyler; 

Ululuğun heykeli, bir ak saçlı pîr gibi 

Yüzünde yüz asırlık maceranın sahibi, 

ġu ergin Erciyes‘in, dağlarından taĢından 

Ve onun dik baĢından 

Ġlham alıp, eliyle mavi gökleri delen 

Türk kanı, Türk zekâsı, Türk ruhuyla yükselen 
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BaĢ üstad Mimar Sinan, ey Erciyes çocuğu 

Kavuğunda yok amma senin bir vezir tuğu; 

Devrinde, üç Sultan‘a kendini saydıransın 

Dağa-taĢa hükmeden, sen de bir kahramansın! 

Dâhiyâne sanatının ne derece değer kazandığı, Atatürk‟ün vaktiyle, Türk Tarihi 
AraĢtırma Kurumu‟na hitaben; “Sinan‟ın heykelini yapınız!” ifadesiyle, bir kere daha 
belgelenmiĢ bulunan Sinan için, değerli Ģairlerimizden Feyzullah Sacit Ülkü‟nün yazdığı 
bir “Destan”dan parçalar; 

Yüzlerce minâre, kubbe ve eyvan 

Dört yanda secdeyle dururlar divan. 

Bu güneĢ kandilli ilâhî tavan 

Benziyor, sonsuzluk denen serâya. 

Bu anıt önünde doldum, çağladım 

Kalbime ateĢten düğüm bağladım. 

Ġçimden hıçkırık geldi, ağladım 

Mecnûn, âĢık olmuĢ gibi Leylâ‘ya… 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun, en haĢmetli döneminde ve bir asırlık ömrü içinde, 
inĢa ettiği eĢsiz mimarî eserleriyle, bugün de kendisini saygı ve hayranlıkla andığımız Sinan, 
1490 yılında, Kayseri‟nin Ağırnas köyünde doğmuĢ, 9 Nisan 1588‟de Ġstanbul‟da vefat 
etmiĢtir. 

Süleymaniye Külliyesi‟nin, bir köĢesine atılmıĢ imza gibi, kendisi tarafından inĢa 
edilen zarif türbesinde medfun bulunan Sinan‟ın, vefatı üzerine, Sâî Mustafa Çelebi, 
ebcedhesabıyle, H. 996 (M.1588) tarihini taĢıyan, mezar kitabesini Ģu mısralarla bitirmiĢtir; 

RıhletinSâîdâididitârihini; 

Geçti bu demde cihandan, pîr-i mimâran Sinan 

Rûhu için Fâtihâ ihsan ide, pir-ü civan. 

Burada, Ģu hususu, kısaca ve esefle tebarüz ettirmek istiyoruz ki;  Sinan‟ın, bunca 
üstün hizmet ve vesıflarını gölgelemek, bütün dünyaya ıĢık saçan, emsalsiz eserlerini, gözden 
düĢürmek isteyen, bazı mihraklar, yurt içinde ve yurt dıĢında, iftira ve mel‟anetlerini, metodlu 
bir Ģekilde sürdürmektedirler. 

Fakat bunun kadar acı ve üzücü bir husus daha vardır ki, o da, Sinan‟ın eserlerine 
karĢı, gerekli ilgi ve ihtimamın gösterilmemesi, hatta birçoğunun, tabiatın yıkıcı sillesine 
terkedilmesidir. 
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Her Ģeye rağmen, yılların ve tabii âfetlerin yıkamadığı eserlerinin, haĢmet ve 
büyüklüğü yanında, Sinan‟ın ismi de, ebediyyen anılacak, insanlık ve medeniyyet tarihinin, 
parlak bir yıldızı olarak, gözlere ve gönüllere nûr saçacaktır. 

Kim ne derse desin ve ne yapılırsa yapılsın, Sinan bizimdir! 

O,  “Vitray camlarıyla loĢlaĢtırılmıĢ, küt çan kuleleri ve kalın fil ayaklarıyla, zemine 
çökmüĢ ağır ve hantal kilise mimarîsi karĢısına, aydınlık, ferah ve göklere yükselen cami 
mimarîsini koymuĢ, çemberi kırmıĢ, sonsuzluğa uzanmıĢ, bir Ġslâm san‟atkârıdır!” 

Türk san‟at ve kültürüne ve Ġslâm âlemine, bu seviyede hizmet etmiĢ olan Mimar 
Sinan‟ı engin bir saygıyla anıyor, sözlerimi, yazdığım bir rübâi ile bitirmek istiyorum; 

 

Besbelli, Ģu minâre Ģu mimber Sinan‘ın, 

Yıldızlara yükselmede yer yer inanın. 

Bir baĢka huzur kaynağı,  her mâbedi bak; 

ĠnmiĢ gibi gökten yere -   derler Sinan‘ın! 

 

Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları 2010 yılında Astana‟da yapılan 
Türk Dünyası Kurultayında CumhurbaĢkanlarımızın talimatlarıyla baĢlatılmıĢ ve ilki 
2012 yılında Trabzon‟daki Kurultayımızla birlikte gerçekleĢtirilmiĢtir. Mimar Sinan 
Uluslararası Proje Olimpiyatları dört yılda bir Türk Dünyası Kurultayları ile birlikte 
düzenlenmektedir. Her yıl düzenli olarak yapılan Avrasya ĠnĢaat ve Mimarlık 
Üniversiteleri Proje Festivalleri finallerinin bileĢkesinden müteĢekkil bir düzende 
değerlendirilmekte olup, Mühendislik, Mimarlık, ġehircilik ve Tasarım ve Fikir 
kategorilerinde uluslararası proje yarıĢmalarıyla yaĢadığımız dünyaya yeni, kimlikli ve 
kiĢilikli eserler kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede günümüzün yeni Mimar 
Sinan adaylarını tanıma fırsatları oluĢturulmuĢ olacaktır. 
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TÜRK DÜNYASINDA MÜġTEREK ġEHĠRCĠLĠK ANLAYIġI 

DEMĠR ĠPEK YOLU PROJESĠ 

SHARED UNDERSTANDĠNG OF URBAN PLANNĠNG ĠN THE 
TURKĠC WORLD - IRON SĠLK ROAD PROJECT 

Ġlyas DEMĠRCĠ1 

ÖZET 

 

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği‟nin ana faaliyetleri Ġpekyolu 
ve bunun üzerinde kurulmuĢ medeniyetler çevresinde ĢekillendirilmiĢ olup, bu 
medeniyetlerin müĢterek Ģehircilik anlayıĢları temel alınmaktadır. Bu çerçevede „Kıta 
AĢan Projelerle Demir Ġpekyolu‟ ana tema olarak benimsenmiĢtir ve bu koridorun 
tarihi ve güncel önemi konusunda farkındalık arttırılması hedeflenmiĢtir. Demir 
Ġpekyolu, bu anlamda uygarlıkların geliĢimi açısından önem taĢıyan bereketli çizgiler 
olarak ele alınmakta ve ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın ana damarı olarak 
görülmektedir. Demirci, makalesinde Ġpekyolu‟nun tarihi geliĢimini özetleyerek bu 
iĢlevi ön plana çıkarmaktadır. Buna göre, Doğu Batı arasındaki etkileĢim yüzyıllar 
boyunca Ġpek yolu üzerinde gerçekleĢmiĢtir. Bu anlamda Ġpekyolu, kıtalararası 
ticaretin ve etkileĢimin atar ve toplar damarı iĢlevini görmüĢtür. Somut anlamda 
Demir Ġpek Yolu projesi, temeli 2007 yılında atılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Projesi‟dir. Bu proje, sadece bu üç ülke için değil, tarihi Ġpek Yolu güzergahındaki 
bütün ülkeler için büyük önem taĢımakta ve bu güzergaha olabilecek en çevre dostu, 
ekonomik, insani ve avantajlı ulaĢım seçeneğini getirmektedir. Türkiye, bu projeye 
paralel olarak aynı zamanda ülke içi demiryolu koridorunu zenginleĢtirmek amacıyla 
geniĢ çaplı hızlı tren projelerine baĢlamıĢ ve bu kapsamda Ankara-EskiĢehir yüksek 
hızlı treni ve Marmaray baĢta olmak üzere birçok proje hayata geçirilmiĢtir. Tüm 
projelerin tamamlanması büyük Ġpek Yolu‟nun canlandırılması ve doğu-batı 
arasındaki ticaretin geliĢtirilmesi açısından büyük önem taĢımaktadır. Bu bağlamda 
tüm bu projelerin geliĢtirilmesindeki önemli rolü sebebiyle TDMMB Onursal 

                                                           
1 TDMMB Genel Sekreteri 
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BaĢkanı Binali Yıldırım‟a Türk Dünyası Üstün Hizmet NiĢanı takdim edilmiĢ ve 
Demir Ġpek Yolu Mimarı unvanı tevdi edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Ġpek Yolu, Demir Ġpek Yolu, Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Projesi, Hızlı Tren Projeleri 

 

ABSTRACT 

Main activities of the Union of Architects and Engineers of the Turkic 
World are centered around the Silk Road and the civilizations founded along it, and 
focus on the shared urban planning understandings of these civilizations. In this 
context, the main theme has been designated as 'Iron Silk Road via Cross- 
Continental Projects', and the target has been set as raising awareness on the history 
and current significance of this corridor. In this sense, The Iron Silk Road is 
addressed as opulent lines that are important for the development of civilizations, 
and regarded as the main blood vessel of commercial, economic, social and cultural 
life. In his article, Demirci provides a summary of the Silk Road's historical 
development and highlights this function. In this framework, the interaction 
between the East and the West has taken place along the Silk Road for centuries. In 
this sense, Silk Road served as the both arterial and venous blood vessels of 
intercontinental trade and interaction. In concrete terms, the Iron Silk Road project 
is the Baku-Tbilisi-Kars Railway Project, foundations of which date back to 2007. 
Being essential not only for these three countries, but also for all other states located 
along the route of the historical Silk Road, the project offers the most 
environmentally-friendly, economical, humanitarian and advantageous transport 
option possible for this route. In parallel with this project, Turkey launched 
comprehensive speed train projects with a view to diversifying its domestic railroad 
corridor, and in this context, many speed train projects were implemented, including 
Ankara-EskiĢehir speed train project and Marmaray. Finalization of all projects is 
critical for rejuvenation of the great Silk Road and improved trade between the east 
and the west. In this context, Binali Yıldırım, honorary president of TDMMB was 
awarded the Turkic World Distinguished Service Medal and the title of Architect of 
the Iron Silk Road for the important role he assumed in the development of these 
projects.  

Keywords: Silk Road, Iron Silk Road, Baku-Tbilisi-Kars Railway Project, 
Speed Train Projects 

 

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ana faaliyetlerini tarihi Ġpekyolu ve bu 
yolun üzerinde kurulmuĢ ĠPEKYOLU MEDENĠYETLERĠ ekseninde MüĢterek ġehircilik 
AnlayıĢı üzerinde gerçekleĢtirmektedir. Özellikle, Uluslararası KaĢgar‘dan Endülüs‘e Türk – 
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Ġslâm ġehirleri ġehrengiz toplantılarında Kıta AĢan Projelerle Demir Ġpekyolu ana teması 
iĢlenerek bu büyük koridorun tarihteki ve gelecekteki önemi defalarca dile getirilerek farkındalık 
gündemi oluĢturmaktadır.  

Peki Demir Ġpekyolu nedir? 

DEMĠR ĠPEKYOLU, Uygarlıkların yeryüzü haritasına çektiği bereketli 
çizgilerdir… 

DEMĠR ĠPEKYOLU Ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın akıĢ 
çizgilerini üzerinden devam ettirir. 

Değil mi ki, bir yere ulaĢmak için açılan her yol, sahip olduğumuz kültür ve 
uygarlıkların daha da geliĢmesini, evrensel bir değere dönüĢmesini sağlar. 

Ġnsanların toplu yaĢama bilincine kavuĢtukları ilk günlerden bu yana; tarihin 
ve coğrafyanın, kentlerin ve ülkelerin kimliğinde en belirgin unsur yollar olur. Yol 
tayini, insan için bir nevi kader tayinidir. 

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

Ancak, dünyanın ortak mirasında hiçbir yol, Ġpek Yolu kadar insanlığın 
birbirini tanımasına, kültürlerin buluĢmasına, coğrafyanın derinlik kazanmasına katkı 
sağlamamıĢtır. 

En genel anlamıyla Doğu ile Batının etkileĢimi Ġpek Yolu‟nun tanıklığında 
gerçekleĢir. 

Ġnançların doğuĢuna ve yayılmasına, ulusların yeni yurtlar edinmesine, 
yüzyılların bir kitap sayfası gibi okunup çevrilmesine tanıklık eden Ġpek Yolu, eski 
dünya diye bildiğimiz Avrasya ve Afrika‟nın çevre yollarla zenginleĢtirdiği bir ana yol 
olma özelliğini bin yıllardır korumayı baĢarır. 

Ġpek Yolu, Önce Mısırlıların, ardından Romalıların ülkelerine Uzak Asya‟dan 
ipek ve baharat taĢımasıyla adına kavuĢur; ünlenir. 

Ġlerleyen yüzyıllarda Doğu-Batı ticaretinin tek merkez aksını, Çin‟den Batı 
Avrupa‟ya uzanan Ġpek Yolu oluĢturur. Diğer bir deyiĢle Ġpek Yolu kıtalararası 
ticaretin atar ve toplar damarıdır. 

Ġpek, baharat, porselen, kâğıt ve değerli taĢlar baĢta olmak üzere yüzlerce 
ticari eĢya, deve ve katır kervanlarının uzun ve büyülü yolculuğunda daha bir 
değerlenerek Orta Asya ülkelerinden ağır adımlarla geçer. 

Kervanlar; bozkırın, dağların, ovaların kokusunu alarak Hazar Deniz‟ine; 
Küçük Asya üzerinden Akdeniz ve Karadeniz‟e ulaĢır. 
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Sonra kervanların yerini gemiler alır. VarıĢ limanlardan baĢlayan yeni 
kervanlar menzile ulaĢtığında, aradan mevsimler hatta yıllar geçmiĢ olsa bile bu 
büyülü yolculuk; aynı anda iki yöne akan bir ırmak ahengiyle Batıdan Doğuya devam 
eder. 

Kervanlar; yollarda,  hanlarda, kervansaraylarda karĢılaĢır; aynı güzergâhı iki 
yönden izleyerek, aynı kentlerden, aynı köprülerden, aynı kavĢaklardan ancak farklı 
bir tazelikle geçerek tarihin akıĢına eĢlik etmeyi sürdürür. 

Binlerce kilometrelik güzergâh üzerindeki kentler, konuk ettiği kervanların; 
ağırladığı, her dilden, her ırktan ve her inançtan insanın doğal katkısıyla kent 
kimliğine kavuĢur. 

Kentler bir yana, yalnızca kervanlar için yapılan konaklama mekânları bile, 
bu büyük ticari hareketin destansılığını tarihe direnen soylu duruĢlarıyla anlatmaya 
devam etmektedir. 

Yüzyıllar geçer… 

Ġnsanoğlunun kullandığı ve tükettiği pek çok Ģey değiĢir, çeĢitlenir. 

Ticaretin Ģekli değiĢir. 

Ürünler sınır tanımaz. 

Kentlerin ve ülkelerin nüfusu artar. 

GüneĢ Doğu‟dan aynı güzellikle doğmaya, Batı‟dan aynı tazelikle yeniden 
doğmak için batmaya devam eder. 

Asya Avrupa‟ya, Avrupa Asya‟ya daha da yakınlaĢır. 

Ve Ġpek Yolu küreselleĢen dünyada daha da önem kazanır. 

Ġpek Yolu güzergâhındaki en çevre dostu, en ekonomik, en insani ve en 
avantajlı ulaĢım seçeneğini ise demiryolu ulaĢımının, diğer bir deyiĢle Demir Ġpek 
Yolu‟nun oluĢturacağı düĢüncesi somutluk kazanır. 

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Çin Devletlerinin ortak 
iĢbirliğiyle, dünya kamuoyunda “Ġpek Demiryolu” yahut “Demir Ġpek Yolu” olarak 
anılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin temeli 2007 yılında atıldı ve yapımı 
hızla devam etirilmektedir. 

Böylece, Pekin‟den, Astana‟dan Londra‟ya uzanan demiryolu ağının kayıp 
halkalarından ilkinin hayata geçmesi takvime bağlandı. 

Bakü-Tiflis-Kars Demir Ġpekyolu yalnızca üç ülkeyi birbirine demir yoluyla 
bağlamakla kalmıyor, bu demirden bağ, Ġpek Yolu güzergâhındaki bütün ülkeler için 
aynı derecede önem taĢıyor. 
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Türkiye, Bakû Tiflis Kars Demir Ġpekyolu projesiyle eĢ zamanlı olarak; doğu 
sınırı Kars‟tan Batı sınırı Edirne‟ye kadar hızlı tren projesi geliĢtirdi. 

BaĢkent Ankara‟yı merkeze alarak Doğu-Batı aksında ülke içi demiryolu 
koridorunu hızlı tren ağıyla zenginleĢtirmek için öncelikli olarak Ankara-EskiĢehir-
Ġstanbul ve Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren projesi devreye alındı ve yapımı 
tamamlandı. 

Ankara-EskiĢehir arasında yüksek hızlı tren iĢletmeciliğine 2009 yılında 
baĢlandı. 

EskiĢehir-Ġstanbul yüksek hızlı tren yolu ise 2013 yılında yapımı 
tamamlanarak iĢletmeye açıldı. Hemen ardından bu defa Ankara-Konya yüksek hızlı 
tren yolunun altyapı ve üstyapı inĢaatı tamamlanarak hizmete açıldı. 

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren yolunun yapımına baĢlandı; Sivas-Erzincan-
Erzurum-Kars hızlı tren yolunun ise projeleri hazırlanarak yapımına baĢlandı. 

Diğer yandan; Ankara-Ġstanbul yüksek hızlı tren projesiyle ve 
Marmaray‟la entegre olacak Ģekilde Ġstanbul-Edirne hızlı tren yolunun projeleri 
tamamlandı ve hizmete açıldı. 

Demir Ġpekyolu‟nun en ilginç bağlantısını kuĢkusuz Marmaray 
oluĢturuyor. 

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

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

Tamamlanan ve hizmete açılan Marmaray‟la Demiryolu ulaĢımı iki kıta 
arasında herhangi bir aktarma ve kısıtlama olmadan, Boğazın 60 metre altından, 
her iki yöne kesintisiz ulaĢım sağlamaktadır. 

Böylece, Demir Ġpekyolu ile Astana‟dan veya Pekin‟den kalkan trenlerin 
Londra‟ya; Londra‟dan kalkan trenlerin Astana‟ya veya Pekin‟e kadar her hangi bir doğal 
ve fiziki engelle karĢılaĢmadan ulaĢması sağlanmıĢ olacak. 

Tarih, Ġpek Yolu‟nun Ġpek Demiryolu formunda yeniden doğmasına, efsanevi 
kuĢ Anka gibi küllerinden yeniden dirilmesine tanıklık ediyor. 

Demir Ġpekyolu Projesi 2010 yılının Mayıs ayında Astana‟da düzenlenen 
Türk Dünyası Mimarlık ve ġehircilik Kurultayı‟nda, 36 ülkeden gelen Bilim 
Adamlarının oy birliği kararı ile Türk Dünyasının En Büyük Mühendislik Projesi 
seçilerek, TÜRK DÜNYASI MÜHENDĠSLĠK ÖDÜLÜ‟ne layık görülmüĢtür. 

Türk-Ġslam Dünyası coğrafyasında büyük öneme sahip olan bu anlamlı 
projenin mühendislerine, yürütücüsüne ve yapımcısına kadar emeği geçen herkese 
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Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği adına ayrı ayrı teĢekkür ederken, 
gelecek zaman içinde bu tarihi proje ile birlikte saygıyla anılacaklarını ifade etmek 
isterim. 

ASYA - AVRUPA KORĠDORUNDA DEMĠR ĠPEK YOLU 

Bakü – Tiflis – Kars (BTK) Demir Ġpek Yolu Projesi 

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesi bölgedeki taĢıma potansiyelini 
değerlendirerek, Asya ile Avrupa arasındaki asırlarca kapalı olan büyük tarihi Ġpek 
Yolu‟nun canlanması, üzerinde bulunan ve birbiri ile tarihten gelen dostlukları, 
kültürel ve ekonomik beraberlikleri olan, devletleri ve milletleri arasındaki iliĢkileri 
daha da kuvvetlendirecek ve ticaretin geliĢtirilmesine katkıda bulunacaktır. 

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Yeni Demiryolu Projesi, Türkiye-Gürcistan-
Azerbaycan‟nın sürdürdüğü müĢterek gayretler olumlu sonuç vermiĢ olacaktır. 
Projenin gerçekleĢtirilmesi ile Avrupa ve Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan üzerinden 
Orta Asya ve Uzak Doğu arasında demiryolu ile istikrarlı yük ve yolcu taĢımacılığı 
sağlanarak, bölgesel iĢbirliği gerçekleĢtirilecektir. 

BTK demiryolu projesi, güzergâhının uluslararası olması ve Çin‟den 
Ġngiltere‟ye kadar bütün ülkelerin bu demiryolundan beklentisinin bulunması yanı sıra 
Marmaray Projesi ile birlikte Ġngiltere‟den Çin‟e kadar kesintisiz demiryolu hizmeti 
sağlaması beklenmektedir.  

Bu proje; sadece bir demiryolu projesi değil, tarihi büyük Ġpekyolu‟nu tekrar 
canlandırma, bölge ülkelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel iliĢkilerini daha da 
pekiĢtirme projesidir. Kazakistan ve Çin de dâhil olduğu ve kamuoyunda “Ġpek 
Demiryolu Projesi” olarak nitelendirilen bu proje; enerji kaynaklarının dünyaya ulaĢımı 
sağlarken, uluslararası ulaĢımda Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve içerisinde 
Kazakistan‟ın da bulunduğu Orta Asya Ülkeleri önemli bir avantaj temin edecektir.  

Kazakistan CumhurbaĢkanı Sayın Nursultan Nazarbayev konu ile ilgili 
“Kazakistan kıtaların ve değerlerin buluĢtuğu bir noktadadır. Kazakistan‟ı tüm dünyaya 
tanıtan büyük Ġpekyolu‟nu yeniden canlandırmalıyız, onun için dünyanın diğer 
bölgelerini bize yaklaĢtıran yeni yollar inĢa etmeliyiz. Avrupa‟yı Pasifik Okyanusuna 
Bizim üzerimizden bağlayan yeni denizyolu demiryolu ve karayolu inĢaatı çok 
önemlidir.” Demektedir. BTK projesi Sayın CumhurbaĢkanının bahsettiği bu 
projelerden biridir. Ġçinde BTK‟nın da bulunduğu Büyük Ġpekyolu Projesi 
gerçekleĢtirildiği takdirde, ABD‟nin Kuzeyden Güneye Ġpekyolu projesini de destek 
vereceği dile getirilmektedir. 

Bu Ģekilde, demiryolu taĢımacılığının getireceği güvenli ve ekonomik taĢıma 
modeli, Avrasya Bölgesindeki ülkelerin ticaret hacimlerinin artmasına ve 
zenginleĢmesine katkıda bulunacaktır. Projenin hayata geçirilmesi, 29.12.2004 tarihinde 
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Gürcistan‟ın baĢkenti Tiflis‟te; Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan UlaĢtırma Bakanlarının 
katılımı ile yapılan Karma UlaĢtırma Komisyonu Toplantısında kararlaĢtırılmıĢtır.  

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi‟nde yeni inĢa edilecek demiryolunun 
toplamı 105 km olup, Türkiye kesimini oluĢturan ve yeni inĢa edilecek Türkiye-
Gürcistan arası (Kars-Sınır) Demiryolu 76 km uzunluğundadır. Gürcistan tarafında 
yeni inĢa edilecek demiryolu 29 km, rehabilitasyonu yapılacak bölüm ise 155 km‟dir. 
Proje; altyapısı ve üstyapısı çift hat, elektrikli ve sinyalli olarak inĢa edilmektedir. 

Bu demir yolunun inĢası ile “Tek kuĢak ve tek yol” sloganına dönüĢen büyük 
Ġpekyolu‟nun canlandırılması doğu ile batı arasındaki ticaretin geliĢtirilmesine Demir 
Ġpekyolu olarak büyük destek verecektir. 

DEMĠR ĠPEKYOLU MĠMARI 

ONURSAL BAġKANIMIZ BĠNALĠ YILDIRIM‟A 

TÜRK DÜNYASI ÜSTÜN HĠZMET NĠġANI 

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ana faaliyetlerini tarihi 
Ġpekyolu ve bu yolun üzerinde kurulmuĢ ĠPEKYOLU MEDENĠYETLERĠ 
ekseninde gerçekleĢtirmektedir. Özellikle, toplantılarında Kıta AĢan Projelerle 
Demir Ġpekyolu ana teması iĢlenerek bu büyük koridorun tarihteki ve 
gelecekteki önemi defalarca dile getirilerek farkındalık gündemi oluĢturmaktadır. 

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Çin Devletlerinin ortak 
iĢbirliğiyle, dünya kamuoyunda “Ġpek Demiryolu” yahut “Demir Ġpek Yolu” 
olarak anılan Bakû-Tiflis-Kars demiryolu projesinin temeli 2007 yılında atıldı ve 
yapımı hızla devam etirilmektedir. Böylece, Pekin‟den, Astana‟dan Londra‟ya 
uzanan demiryolu ağının kayıp halkalarından ilkinin hayata geçmesi takvime 
bağlandı. Bakû-Tiflis-Kars Demir Ġpekyolu yalnızca üç ülkeyi birbirine demir 
yoluyla bağlamakla kalmıyor, bu demirden bağ, Ġpek Yolu güzergâhındaki bütün 
ülkeler için aynı derecede önem taĢıyor. 

Demir Ġpekyolu‟nun en ilginç bağlantısını kuĢkusuz Marmaray 
oluĢturuyor. Her yönüyle bir mühendislik harikası olan Boğaz Tüp GeçiĢi 
projesinin tarihi oldukça eski… 1860 yılında düĢünülen, 1902 yılında bugünkü 
haline yakın projesi çizilen bir buçuk asırlık rüya Marmaray nihayet gerçek 
oldu. Tamamlanan ve hizmete açılan Marmaray‟la Demiryolu ulaĢımı iki kıta 
arasında herhangi bir aktarma ve kısıtlama olmadan, Boğazın 60 metre 
altından, her iki yöne kesintisiz ulaĢım sağlamaktadır. Böylece, Demir Ġpekyolu 
ile Astana‟dan veya Pekin‟den kalkan trenlerin Londra‟ya; Londra‟dan kalkan 
trenlerin Astana‟ya veya Pekin‟e kadar her hangi bir doğal ve fiziki engelle 
karĢılaĢmadan ulaĢması sağlanmıĢ olacak. Tarih, Ġpek Yolu‟nun Ġpek 
Demiryolu formunda yeniden doğmasına, efsanevi kuĢ Anka gibi küllerinden 
yeniden dirilmesine tanıklık ediyor. 
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Demir Ġpekyolu Projesi 2010 yılının Mayıs ayında Astana‟da düzenlenen 
Türk Dünyası Mimarlık ve ġehircilik Kurultayı‟nda, 36 ülkeden gelen Bilim 
Adamlarının oy birliği kararı ile Türk Dünyası coğrafiyasının En Büyük 
Mühendislik Projesi seçilerek, TÜRK DÜNYASI MÜHENDĠSLĠK ÖDÜLÜ‟ne 
layık görüldü.. 

Aynı bakıĢ noktasından hareket ederek bu defa da; Ġpek Yolu 
Medeniyetleri ve Kıta AĢan Projeler ana temalı Türk Dünyası Mühendislik 
Mimarlık ve ġehircilik Kurultayları Yürütme Kurulu‟nun müĢterek kararları 
ile; Türk-Ġslam Dünyası coğrafyasında büyük öneme sahip olan bu anlamlı 
projenin inkiĢafında en büyük irade ve inisiyatif sahibi CumhurbaĢkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan baĢta olmak üzere, Cumhuriyet Hükümetimize 
Ģükranlarımızı arz ediyoruz. 

Bu Ģükran ve minnet duygularımıza paralel olarak; 

Özellikle dönemin UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı olan ve 
Birliğimizin Onur Kurulu BaĢkanı meslek büyüğümüz Sayın Binali Yıldırım beye; 
Tarihi Ġpek Yolunu yüksek hızlı raylarla Demir Ġpek Yoluna dönüĢtüren 
hizmetlerinden ve hususen Ġstanbul-Ġzmir Otoyolu‟nun programa alınmasında 
gösterdiği olağanüstü gayretlerin bir niĢanesi olarak “Demir Ġpek Yolu Mimarı” 
unvanı tevdi edilmiĢtir. Sayın BaĢkanımıza Ödülü Ġzmir‟de değerli basınımızın 
katılımlarıyla düzenlenen bir merasimin ardından takdim edildi. Sayın Bakanımızı 
bir kere daha tebrik ediyoruz.  

Ayrıca Demir Ġpek Yolu Projesinin mühendislerine, yürütücüsüne ve 
yapımcısına kadar emeği geçen herkese Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği adına ayrı ayrı teĢekkür ederken, gelecek zaman içinde bu tarihi proje ile 
birlikte saygıyla anılacaklarını ifade etmek isteriz. 
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KĠMLĠKLĠ VE KĠġĠLĠKLĠ ADALETĠN SARAYLARI 

PALACES OF JUSTĠCE WĠTH CHARACTER AND IDENTĠTY 

Niyazi Yıldırım GENÇOSMANOĞLU 

 

Ekmek, su, aĢ bulmak gecikebilir. 

Temele taĢ bulmak gecikebilir. 

Devlete baĢ bulmak gecikebilir. 

Adalet gecikmez, tez verilmeli. 

 

ÖZET 

Gençosmanoğlu, makalesinde 2003 yılından beri uygulanmakta olan 
“Kimlikli ve KiĢilikli Binalar” projesini incelemektedir. Bu yaklaĢım çerçevesinde, 
çeĢitli yerlerde Türk mimarisi özelliklerini taĢıyan adalet sarayları inĢa edilmiĢtir. Bu 
süreç, amatör olarak baĢlamıĢ ve 2007 yılı sonrasında farklı kamu kuruluĢları 
tarafından benimsenmiĢtir. Gençosmanoğlu, 2003-2007 yılları arasında Adalet 
Bakanlığı Teknik ĠĢler Daire BaĢkanı olarak görev yapmıĢtır. Görevi süresince 
öncelik yetersiz addedilen adalet saraylarının yenilenmesi olmuĢtur. Ekip, bu süreçte 
aynı zamanda söz konusu kamu binalarının estetik bir kimliği  olması hedefini 
benimsemiĢ ve bu doğrultuda yapıların tasarımında Türk mimarisinin özelliklerini ön 
plana çıkarmıĢtır. Bu kimlik kaygısı uygulamada yapıların tasarımında bölgelerin 
kendine has özelliklerinin korunması Ģeklinde kendini göstermiĢtir. Örneğin, 
Safranbolu ve Amasya‟da Osmanlı kimliği ön plana çıkarken Rize‟de Karadeniz 
bölgesinin kendine özgü özellikleri vurgulanmıĢtır. Bu binaların inĢası sonrasında söz 
konusu bölgelerde benzer mimari özelliklerin ön plana çıktığı yapıların inĢa edildiği 
gözlemlenmiĢtir. Bu proje çerçevesinde 111 kiĢilik bir ekiple dört yılda 5 milyon 
metrekare civarında alana sahip kamusal yapı inĢa edilmiĢ olup, bu Ģekilde milli bir 
mimari anlayıĢının geliĢimine katkıda bulunulmuĢtur. Gençosmanoğlu‟na göre bu 
yapılar Ģehir kimliğine önemli katkı sağlamakta ve bu sayede mimari ile toplum 
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arasındaki bağların güçlenmesi hedefine hizmet etmektedir. Tüm bu çalıĢmalarla 
nihai amaç Türkiye ve Türk dünyasının ortak bir milli mimarlık politikası geliĢtirmesi 
olmalıdır.   

Anahtar Kelimeler: Adalet Sarayı, Türk Mimarisi, Kamu Yapıları, Kamusal 
Mimari 

ABSTRACT 

In his article, Gençosmanoğlu provides a review of the project titled 
"Buildings with Character and Identity" which has been implemented since 2003. 
Within the framework of this approach, justice palaces carrying the characteristics of 
the Turkish architecture have been constructed at various locations. Having started 
with an amateur spirit, this process was owned by a number of public organizations 
after 2007. Gençosmanoğlu worked as the Head of Technical Affairs Department at 
the Ministry of Justice between 2003 and 2007. Throughout his term of office, 
priority was given to renovation of justice palaces which had been regarded as 
inadequate. Over the course of this process, the team also pursued the goal of 
ensuring that the public buildings in question has an aesthetic identity, and to this 
end, gave prominence to the characteristics of Turkish architecture in the design of 
these structures. This identity concern manifested in practice as the endeavor of 
preserving the idiosyncratic characteristics of each region in the design of buildings. 
For instance, while the Ottoman characteristics were given predominance in 
Safranbolu and Amasya, the idiosyncratic characteristics of the Black Sea region 
were highlighted in Rize. It was observed that, following the construction of these 
buildings, structures featuring similar architectural characteristics were raised across 
the regions in question. As part of this project, public buildings with a total area of 
around 5 million square meters were constructed within four years with a team of 
111 people, promoting the development of a national understanding of architecture. 
According to Gençosmanoğlu, these buildings contributes greatly to each city's 
identity, and serves the purpose of consolidating the bonds between architecture 
and society. The ultimate goal of this work must be developing a common policy of 
national architecture for Turkey and the Turkic world.   

Keywords: Justice Palace (Courthouse), Turkish Architecture, Public 
Buildings, Public Architecture 

 

           2003 yılından itibaren Türkiye‟de farklı bir anlayıĢla, kamu binası olarak yapı 
tarzını kendi millî mimarisinden alan adalet sarayları yapılmaya baĢlandı. Bu anlayıĢın 
temelinde de Türkiyedeki coğrafi bölgelerin Türk mimarisi özelliklerini taĢıyan 
binaların yapılması hedeflenmiĢ ve “Kimlikli ve KiĢilikli Binalar” olarak 
isimlendirilmiĢtir. 
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           Kimlikli ve KiĢilikli Binaları yapma süreci, amatör bir anlayıĢla,  amatör bir 
ruhla ve dahi amatör bir ekiple baĢlamıĢtır. ÇalıĢmaların;  2007 yılı baĢı itibariyle 
Türkiye‟de kayda değer oranda kabul gördüğü, farklı kamu kuruluĢları baĢta olmak 
üzere birçok yapılarda benzer mimari örneklerin binalara taĢındığı müĢahede 
edilmiĢtir.  

 2003-2007 yılları arasındaki dört yıllık süre, benim teknik eleman olarak çok 
keyifli, verimli çalıĢtığım bir idarecilik dönemim olmuĢtur. (Adalet Bakanlığı Teknik 
ĠĢler Daire BaĢkanı) 

          Tabi ki bu çalıĢmalardaki öncelikli murad; çok yetersiz olan adalet 
saraylarının hızlı bir Ģekilde yenilenmesiydi. Bunları yaparken kendimize ilave bir 
hedef daha koyduk ve yapacağımız binalar, sıradan mahkeme duvarını andıran 
binalar olsun istemedik. Binalarımızda biraz estetik olsun istedik; estetik kaygısını 
kimlik kaygısı ile birleĢtirdik. Kimlik kaygısında da bölge Türk mimarisinin 
özelliklerini esas aldık.  Mesela Konya dediğimizde Selçuklu kimliği ön plana 
çıkmaktaydı. Safranbolu ve Amasya‟da tarihi Osmanlı kimliği baskın bir kimlikti. 
Rize Pazar‟da olduğu gibi Karadeniz‟in kendine has mimari tarzı gözetilmeliydi. 

 

Konya Adalet Sarayı 
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Amasya Adalet Sarayı 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rize (Pazar) Adalet Sarayı 
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Safranbolu Adalet Sarayı 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Muğla (Fethiye) Adalet Sarayı 
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Kütahya (Emet) Adalet Sarayı 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitlis (Ahlat) Adalet Sarayı 
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Bursa (Ġznik) Adalet Sarayı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aydın (KuĢadası) Adalet Sarayı 
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KahramanmaraĢ Adalet Sarayı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaptığımız binalarda bölgeye mahsus Türk mimarisi özelliklerinin yanında 
binada kullandığımız malzemelerin de o bölgeye ait olmasına dikkat edilmiĢtir. 
(Ankara bölgesinde yapılan binalarda dıĢ cephe andezit taĢı, Ahlat da ise Ahlat 
TaĢının kullanılması gibi)  

Ayrıca ilave olarak Ġznik‟te Ġznik Çinisi, Kütahya Emet‟te Kütahya Çinisi 
tezyinat olarak kullanılmıĢtır. 

Mütevazı olarak çıkılan yolda, yapılan projelerle o ilin ve ilçenin en güzel 
binalarını yaptığımızı gururla söylediğimiz bir süreçle sonuçlanmıĢtır. Daha sonra da 
o il ve ilçede bizim yaptığımız binalarla rekabet edercesine, hatta bunlardan da güzel 
eserlerin ortaya çıktığını görmek bizi daha da keyiflendirmiĢ, varmak istediğimiz millî 
mimari hedef için doğru yolda olduğumuz inancı, azmimizi artırmıĢtır.  

Yapılan iĢler, tarafımca biraz da espri yapılarak ortaya atılan ve kabul gören 
bana ait “Kimlikli ve KiĢilikli Adalet Sarayları Yapıyoruz” ifadesi ile bütünleĢmiĢtir. 

Toplumda da kayda değer oranda kabul gören adalet saraylarına ait yapı 
tarzının devamı baĢka kurumlarca da sürdürülüyor. Çünkü kimlikli ve kiĢilikli yapılan 
binalar vatandaĢın dikkatini çekiyor. Adeta anıt eser olarak kabul edilip bina önünde 
hatıra fotoğrafı çektiriyor. Böylece binalar hafızalarda yer ediniyor. Ortaya çıkan bu 
durum bize öyle bir özgüven verdi ki, il ve ilçesinde adalet sarayı yaptığımız birisiyle 
karĢılaĢtığımda, yeni tanıĢtığımda o kiĢiye “yakın tarihte bölgenizde yapılan en güzel 
kamu binası hangisidir?” diye net bir soru soruyorum. Tabi ki cevabı Adalet Sarayı 
oluyor. O duygunun ne kadar keyifli olduğunu tahmin edebilirsiniz.  

Bunları yaparken çok kısa sürede muhtelif kurumlardan transferlerle 
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kurduğumuz (toplam 111 kiĢi)   ekiple, dört yılda 2,5 milyon m2 adalet sarayı, 2,5 
milyon m2 cezaevi inĢaatı tamamlanmıĢtır. Çok kayda değer verimli bir çalıĢma 
süreci yaĢanmıĢtır. Bu çalıĢmaları gerçekleĢtiren ekibe, bana bu ekiple çalıĢma Ģansı 
veren dönemin Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇĠÇEK‟e müteĢekkirim. Mesai 
arkadaĢlarımı her zaman takdir ve saygı ile yâd ediyorum. 

Bu binaların Ģehir kimliğine katkısı açısından; “deryada damla bu binalar 
neyi ifade eder?” denebilir. Fakat daha sonra bizatihi yerinde gördüğümüz 
örneklerle, insanlara sorduğumuz sorulara verilen cevaplarla, o il ve ilçede adalet 
sarayı binalarının hafızalarda yer ettiğini çok net bir Ģekilde müĢahede etmiĢimdir. 

Yapılan çalıĢmanın özü bir hassasiyeti ortaya koymak ve bunu inatla 
sürdürmek, gayret göstermekti. “Ġnat murattır”, sabırla neticeye varmaktır. Sonuçta 
son sözümüz o ilin en güzel en estetik kimlikli, kiĢilikli binasını yaptık diyebilmek 
olmuĢtur.  

Bu nasıl bir keyiftir bilir misiniz? 

Amatör ruhlu olmasına rağmen, sayısı az bir ekiple, az zamanda bu kadar iĢi 
yapabilmiĢ olmanın keyfini yaĢamıĢ birisi olarak; eğer fırsat verilirse liyakat esaslı iĢini 
bilen profesyonel bir ekiple Türkiye‟de neler yapılabileceğinin düĢünülmesi hassaten 
insanı heyecanlandırmaktadır.  

Zannedilmesin ki bu çalıĢmalar çok pahalı projelerdi. Samimiyet esaslı olarak 
yapılan bu çalıĢmalar düĢük maliyetle, estetik, ekonomik, fonksiyonel binaları ortaya 
çıkarmıĢtır. Bir iĢe baĢlarken önce o iĢten gelecek baĢarıya inanılmalıdır. Biz de 
toplumumuzun millî mimarisi olması fikrine inanırken, kimlikli ve kiĢilikli binaların 
da ancak böyle oluĢacağına, geleceğin medeniyetinin de böyle kurulacağına 
kanaatimiz tamdır. 

Neticede; adaletin sarayları yapıldığı Ģehre kimlik ve kiĢilik katmıĢ olmakla 
beraber o ilin en güzel binaları olmuĢtur. 

« TÜRKĠYE‟NĠN MĠLLÎ BĠR MĠMARLIK POLĠTĠKASI 
OLMALIDIR » 

          Unutmayalım ki bulunduğumuz çevre, mimarlık ile toplum arasındaki 
bağın koparılmasında önemli bir nedendir. YaĢadığımız ortamın nitelikli mimarlıktan 
yoksun, kimliksiz ve sıradan mekânlarla çevrilmesi, toplumsal-kültürel yozlaĢmanın 
en etkin unsurları olarak hayatımızı etkilemektedir.  

         Atalarımızın inĢaa ettiği Süleymaniye ve Selimiye Camileri ile övünmek 
yetmez. Aspendos‟u yarım sahiplenmek, Nemrut Dağı‟na soğuk yaklaĢmak olmaz.  

         Bunları sahiplenip soylu geçmiĢimizin bize gösterdiği asaletle daha 
iyisini yapmalıyız. 

«BĠNLERCE YILLIK MĠMARLIKLAR ÜLKESĠNĠ YENĠDEN 
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MĠMARLIKLA BULUġMASI» için  

«TÜRKĠYE VE TÜRK DÜNYASI ORTAK MĠLLÎ BĠR MĠMARLIK 
POLĠTĠKASI» na biran önce kavuĢmalıdır.  
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KUYULU MESCĠT‟TEN ĠHTĠġAMLI BARAJLARA 

FROM THE WELL MASJĠD TO MAGNĠFĠCENT DAM 

Hayrettin BAYSAL 

ÖZET 

Su bir hayat kaynağıdır ve evreni meydana getiren temel unsurlardan biridir. 
Ġslam dini için su çok yönlü bir nesnedir; temizlik, arınma, kevniyat, medeniyet ve 
tefekkür öğesidir. Su, insanoğlunun yaĢaması için gerekli ihtiyaç maddelerinden 
birisidir. Eski çağlarda insanlar sudan en kolay bir Ģekilde yararlanmak için su 
kenarlarına yerleĢtiler veya suyu içmek ve temizlenmek için su kaynaklarını çeĢitli 
yöntemlerle ve çeĢitli yapılar ile yaĢadıkları alanlara ulaĢtırdılar. Sonraları, suyun sesi 
ile insan psikolojisine olan faydasını keĢfederek farklı su yapıları yaptılar. Su, bütün 
dinler tarafından kutsal sayılarak; sosyal, kültürel, psikolojik ve manevi değerleri 
oluĢturulmuĢtur. Bu çalıĢmada; Orta Asya, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı 
döneminde; sebil, fıskiye, havuz, sarnıç ve kuyulardan günümüzün barajlarına su 
medeniyeti tarihimiz kronolojik olarak anlatılmıĢtır. 

Anahtar kelimeler: Su, Kuyulu Mescit, Baraj.   

 

ABSTRACT 

Water is a source of life and the universe is one of the basic elements that 
occur. Islam is a versatile object water; cleaning, purification, kevniyat of civilization 
and contemplation item. Water is one of the essential necessities for the survival of 
humankind. They settled on the edge of the water or drinking water and water 
resources have to be cleaned reach the area where they live with in various ways and 
various structures for an easy way to make the most of the water in ancient times. 
Later, discovering the benefits of human psychology with the sound of the water 
did they do different water bodies. Water, counting holy by all religions; social, 
cultural, psychological and spiritual values have been established. In this study; 
Central Asia, Seljuk and Ottoman period principalities; fountain, fountains, pools, 
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cisterns and wells today our history is told chronologically dam the water 

Keywords: Water, Kuyulu Masjide, Dam. 

 

GiriĢ. 

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim yaradılıĢı (Ar. ve minel mai külli Ģey'in 
hayy)  su ile baĢlatarak bütün varlıkların özünü “su” olarak tanımlar ve canlı olan her 
Ģeyi su ile iliĢkilendirir. Enbiya Suresi'nin 30. ayetinde, "Biz her Ģeyi diri sudan 
yarattık" denir. 

Bu suyun yaradılıĢ ile de ilgili olduğunu ortaya koyar. Suyun 
yoğunlaĢmasından toprak ve suyun buharlaĢmasından gök oluĢturulmuĢtur. Diğer 
kutsal kitaplar olan Tevrat ve Ġncil‟de “yaradılıĢın anlatımı”, Kur'an-ı Kerim‟e 
benzerdir ve onlarda önce su‟yun yaratıldığını ve daha sonra tüm gerekenlerin 
oluĢturulduğunu bahseder [1].  

Ġslam dininin beĢ Ģartından biri abdest yani temizliğin farzıdır. Ġslam 
peygamberi Hz. Muhammed'in "temizlik imandandır" sözü, imandan gelen temizliği 
sudan geçirerek medeniyetin temeli olarak alır. Kur' an-ı Kerim ayetlerinde su 
üzerinden seslenerek inananlarını yaratılıĢın gizemine davet eder. "Her Ģeye su ile 
hayat verdik" ayetinden ”yeryüzünde her Ģeyin kaynağı su” olduğu anlaĢılır. "Dünya 
hayatı, gökten indirdiğimiz su gibidir ki, o su ile insan ve hayvanların yiyeceği bitkiler 
yetiĢip birbirine karıĢmıĢtır (Yunus, 24)”, "Sonra dünya hayatının misalini de ver: O 
tıpkı bir su gibidir ki, biz onu gökten indiririz ve yeryüzünün bitkileri onunla karıĢıp 
yeĢerir. Sonra da o bitkiler kuru birer çöp haline gelir ve onu da rüzgar savuruverir. 
Allah'ın kudreti her Ģeye yeter (Kehf, 45)” [2]. Bir ayette Allah (c.c) Ģöyle der: "Hem 
O'dur ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, ArĢı su üstünde idi”. Kur'an-ı Kerim'in su 
ile ilgili ayetlerinin bazıları çeĢme kitabelerinde görülebilir. Bunlar; "...ve her Ģeyi 
sudan canlı kılıp hayat verdik..."; "Allah canlıların hepsini sudan yaratmıĢtır..."; " 
(insan) atılan bir sudan yaratıldı" [3]. Ġslam kaynaklarında su ile ilgili ilk kayıt, Hz. 
Peygamberin, sebil düĢüncesinin doğuĢu olarak kabul edilen bir Hadisi‟dir. Hadis‟te; 
efendimiz (a.s) "Rume Kuyusu'nu kim satın alır da Müslümanlara karĢılıksız hediye 
ederse, onun için cennet vaa'd edilmiĢtir" buyurdular. Bu söz üzerine Hz. Osman 
(r.a.) kuyuyu satın almıĢ ve vakfetmiĢtir [4]. 

Ġslam dininde cennetteki sular ab-ı hayat ile açıklanır. "Su ile her Ģeye hayat 
veren Allah münezzehtir" deyiĢi de bu tanımlamayı güçlendirir. Ab-ı hayat, içeni 
gençleĢtirir ve ölümsüzlüğe kavuĢturur. Ġskender-i Zülkarneyn ile Hızır'ın beraber 
aradıkları bu suyu, yalnız Hızır bulabilmiĢ ve sudan içerek ölümsüzleĢmiĢtir. Ab-ı 
hayat, Kur'an-ı Kerim‟de el Kehf suresinde geçen bir kıssa ile ilgilidir. Bu kıssada Hz. 
Musa'nın yanında ismi verilmeyen genç arkadaĢının Hızır olduğu, yanlarındaki 
balığın canlanıp suya atlamasına sebep olanın da orada bulunan bir su kaynağı (Ab-ı 
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hayat) olduğu hadislere dayanılarak açıklanır [3].  

Eski yerleĢim alanları su temini için su kenarlarında oluĢturulmuĢtur. 
Anadolu'nun en eski yerleĢim yerleri genellikle bir akar veya durgun su kenarında 
inĢa edilmiĢtir. Ayrıca, güvenlik amacı ile nispeten güç, sarp ve yüksek yerlere 
yerleĢmek zorunda kalan toplumlar su temini için en yakın kaynaktan faydalanmak 
zorunda kaldılar. ĠĢte bu su temini mecburiyeti insanları; sarnıç, kuyu veya suyolları 
oluĢturmaya sevk etmiĢtir 

[1] TALĠ, ġ. (2009). Osmanlı Dönemi Ġstanbul Camilerinde 
ġadırvanlar. 

[2]  TABAKOĞLU, A., ÇELĠK, G., CĠHAN, A., ġENSOY, F., & 
YORULMAZ, H. (2006). Suyu Arayan Ġstanbul, Vakıf Sular ve KırkçeĢme. 
ĠSTANBUL: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi 
Genel Müdürlüğü Yayınları. 

[3]  AYNUR, H., & KARATEKE, H. T. (1995). III.Ahmed Devri 
Ġstanbul ÇeĢmeleri (1703-1730). ĠSTANBUL: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kültür 
ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Yayınları. 

[4]   ġERĠFOĞLU, Ö. F. (1995). Su Güzeli Ġstanbul Sebilleri. 
ĠSTANBUL: Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kültür ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Yayınları 

Geleneksel medeniyetler için su, içinde mistik bir arıtma ve temizleme gücü 
barındıran bir saflık, sadelik ve bilgelik sembolüdür. Türk ulusu ilk su sistemlerini 
Maveraünnehir bölgesinde inĢa etmiĢtir. Buralarda su; dere ve nehir, kanal ve 
suyolları açmak sureti ile Ģehre getirilmiĢ ve büyük su kanalları tarım için 
kullanılmıĢtır. Gazne'de görülen suyolları ve Ürgenç'te inĢa edilen su bentleri Türk 
medeniyetinin eserleridir. Timur devrinde Türkistan'da ZerefĢan, Sirderya ve Cu 
Havzalarında büyük sulama yapıldığı gibi Azerbaycan'daki Mugan'da iki büyük kanal 
inĢa edilerek kanal boyunca Ģehir ve kasabalar kurulmuĢtur. 

Anadolu'da ise Selçuklu ve Anadolu Beylikleri devrinde su tesisleri inĢa 
faaliyetleri artarak önem kazanmıĢtır. Büyük bahçeler içinde kurulan Alaiye ve 
Keykubadiye gibi Ģehirlerde Horosan tarzında inĢa edilen kanallarla su Ģebekeleri 
yapılmıĢtır. Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı devirlerinde yapılan mimari eserlerin 
önüne ya da avlusuna inĢa edilen sebil, çeĢme, Ģadırvan ve havuzlar büyük bir su 
sevgisinin bire sembolüdür [5]. 

Doğa ile birlikte yaĢamaktan büyük zevk duyan aziz Türk milleti; günlük 
hayatında, evinde ve yolunda su‟dan ayrılmayarak, atının üstünde cenkten cenge 
koĢarken bir susamıĢ insan için bir tas suyun kıymetini anlamıĢ ve suya büyük kıymet 
vermiĢtir. Türk milleti için su; sadakanın en ileri manasında aziz ve mukaddestir. "Su 
gibi aziz ol", "Su içene yılan bile dokunmaz", “Su küçüğün söz büyüğün” gibi 
atasözlerimiz ile ilelebet yaĢayacaktır. 
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Türk milletinin Ġslam dinini kabul ettikten sonra suya verdiği önem, temizlik 
ve inanç ile bütünleĢtirilmiĢtir. Türk mimarisindeki Ģadırvanlar, havuzlar ve çeĢmeler 
suya verilen önemi kanıtlar. Orta Asya'dan gelen bu gelenek Selçuklu, Beylikler, 
Osmanlı ve günümüzde kesintisiz olarak devam etmektedir. Eski 
medeniyetlerimizde yapılan her eserle birlikte muhakkak bir su yapısının olması ve 
suyun meskenlerimizdeki kıymeti, Türk ulusunun cemiyet ve aile hayatında suyun 
maddi ve manevi yerinin büyüklüğünü gösterir [6]. 

Tarihimiz içinde su, bir ihtiyaç maddesi olmaktan çıkartılarak, edebiyattan 
mimariye, hatta musikiye kadar kültürümüzde özel bir yer almıĢtır. Susayanlara su 
vermenin sadakanın en büyüğü olduğu inancı ile atalarımız imkan, Ģart ve usuller 
çerçevesinde bulundukları her yerleĢim merkezini ve gittikleri her yeri; kuyu, bent, 
köprü, suyolu, Ģadırvan, çeĢme, sebil, hamam gibi sayısız su tesisleri ile donatılmıĢtır. 
Ayrıca, suyun içme ve temizlik-yıkanma amaçlı kullanılmak üzere bir yerden bir yere 
getirilmesi, depolanması ve kullanılması amacıyla su mimari ile buluĢturulmuĢ, 
Böylece çeĢitli su medeniyetimiz ortaya çıkmıĢtır.  

Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinde suyolları, kemerler inĢa veya tamir 
edilerek, su sistemi daha kapsamlı ve daha iyi bir Ģekilde ele alınmıĢ, yeni isale hatları, 
bentler, maksemler, su kemerleri ve köprüler inĢa edilmiĢtir. Ayrıca bu dönemlerde 
çok sayıda hayır amaçlı çeĢmeler, sebiller, Ģadırvanlar yapılmıĢtır.  

 

[5]  Selçuk Üniversitesi, S. A. (1993). Prof. Dr. Yılmaz Önge Armağanı. 
Konya: Selçuk Üniversitesi ve Selçuklu AraĢtırmaları Merkezi Yayınları 

[6]  TOKAY, E. (1951). Ġstanbul ġadırvanları. ĠSTANBUL: Ġstanbul 
Matbaacılık. 

Ek olarak, su sesinin insanı dinlendirmesi ve rahatlatması nedeniyle iç ve dıĢ 
mekanlarda havuzlar ve selsebiller yapılmıĢtır (Resim 1). Hamamlar su mimarisinin 
en önemli yapıları arasına girmiĢtir   

[7]. Osmanlı su mimarisinin en önemli su yapılarından biri Ģadırvanlardır. 
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Resim 1. Valens su kemeri, Saraçhane, Ġstanbul. 

 

Türk milleti fethettiği Ģehirleri mimarî açıdan Türk-Ġslâm kimliğine 
dönüĢmesine özel bir önem vermiĢtir. Su mimarisi de önemin içindedir. Çünkü, 
ulusal imgede su, yaĢamsal gerekliliklerin dıĢında çok daha farklı anlamları ve 
gereklilikleri çağrıĢtırmaktadır. Yıkanma, daha genel bir ifade ile temizlik, en önemli 
dinsel gereklilikler arasındadır. ĠĢte bu nedenle, Osmanlı toplumunda “çeĢme 
açılması ve hamam inĢası, cami yapımı kadar önemli kabul edilirdi”. Yüzyıllar içinde, 
Ġstanbul‟da, her açıdan mükemmele eriĢecek olan su mimarisinin ruhuna yön veren 
fikir budur.  

Osmanlılar, Ġstanbul su sistemlerini kurmak için Anadolu kültürlerinden 
etkilenmiĢtir. Bu etkilenmede bilgileri özümleyerek geliĢtirmiĢ ve daha iyi bir sisteme 
doğru gitmiĢler. Kendilerine has bir isale, taksim ve Ģebeke sistemi ortaya 
çıkarmıĢlar, bütün bu sistemlerin mükemmel olabilmesi için de ayrıntılı bir çalıĢma 
ortaya koymuĢlardır. Su nazırlığı kurumunu Ġstanbul baĢkent olur olmaz 
gerçekleĢtirdiler. Suyollarının yanına suya zarar verir düĢüncesi ve korumak gayesiyle 
inĢa izni vermediler ve "Suyolcular teĢkilatı" adıyla bir teĢkilat kurdular. 

 

[7]  TEMEL, N. (2006). Kur'an-ı Kerim'de ve Sosyo- Kültürel 
Hayatımızda Su. ĠSTANBUL: Ensar NeĢriyat 

Osmanlıyı bir “su medeniyeti” olarak adlandıran tarihçiler Osmanlı 
coğrafyasına bugün baktıklarında bu su medeniyetinin izlerini eski Osmanlı 
Ģehirlerinde: Ġstanbul'da, Bursa'da, Konya, ġam, Bağdat, Kahire, Belgrat, Kosova, 
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Bosna, Selanik, Üsküp, Sofya, Kırım, Malatya, Trabzon ve daha nice Ģehirlerde 
görülmektedir. 

1. Söğüt ve Kuyulu Mescit 

Bugün, Bilecik ilinin bir ilçesi olan Söğüt‟e Orta Asya‟dan gelen Kayı boyu 
400 çadırla 1232 yılında fethederek yerleĢmiĢtir. Söğüt, Osmanlı Beyliği‟nin [8] 
merkezi olarak devletin kuruluĢunun çekirdeği ve ilk baĢkentidir. Söğüt, Evliyâ 
Çelebi Seyâhatnâmesi‟nde “Bursa Sancağı hükmünde Lefke kazası nahiyelerinden 
hâkimi bağlı ve bahçeli, suyu ve havası tatlı, 700 kiremit ile örtülü Etrak haneli, 
birkaç camiili, han ve hamamlı, çarĢı ve pazarlı küçük bir kasabacıktır”[9] diye 
tanımlanmıĢtır. Kayı aĢiretini Söğüt‟e yerleĢtiren Ertuğrul Bey‟in kesin doğum tarihi 
bilinmemektedir. Ancak, 1191 tarihinde [10] doğduğu kabul edilir ve annesinin isim 
Hayme Ana (Haymana)‟dır [11].  

Ertuğrul Bey, Sivas Sürmeli-Çukur‟da 1230 yılında Anadolu Selçuklu 
hükümdarı I. Alâeddîn Keykubad‟ın Moğolları yenmesine yardım etmiĢtir. Alâeddîn 
Keykubad [12], Ertuğrul Bey‟e hil‟at (Kaftan) gönderip [13] Ankara yakınındaki 
Karacadağ ve çevresini [14] hediye olarak vermiĢtir. Beraber baĢladıkları EskiĢehir 
yakınlarındaki Sultanönü Muhasarası‟nı Moğollar yüzünden, Ertuğrul Gâzi‟ye 
bırakan I. Alâeddîn Keybubad, Sultanönü, Domaniç, Ermeni Derbendi ve Söğüt‟ün 
fethi haberini alınca çok sevinmiĢ [15], Ertuğrul Gâzi ve aĢiretine [16]  Domaniç ve 
Ermeni Dağlarını yaylâk, Söğüt ve yanındaki ovayı kıĢlak olarak tahsis etmiĢtir [17]. 

Söğüt, 1326‟ya Bursa‟nın fethine kadar merkez olmuĢ, Söğüt‟ten Domaniç‟e 
kadar uzanan yayla, Kayı aĢiretinin son yurdu olmuĢtur. Ertuğrul Gâzi, M.1281 
(H.680) tarihinde [18] doksan üç yaĢında vefat edince, Söğüt‟e defnedilmiĢtir [19].  

 

 [8]  M. ġakir ÜlkütaĢır, “Osmanlılar‟ın YerleĢtiği ilk Topraklar”, Hayat 
Tarih Mecmuası, Cilt: II, Sayı: 10, Kasım 1968, s. 56.  

[9]  Evliyâ Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi 
I, 3. Kitap, Konya, Kayseri, Urfa, MaraĢ, Sivas, Gazze, Sofya, Edirne, (1. Baskı), 
Hazırlayanlar: Seyit Ali Kahraman – Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul 
2013, s. 5. 

[10] Yavuz Bahadıroğlu, Resimli Osmanlı Tarihi, s. 15.  

[11] Yılmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi I, Ötüken NeĢriyat A.ġ., 
Ġstanbul 1994, s. 41.  

[12] KuruluĢ ve KurtuluĢun BeĢiği Ertuğrul Gâzi Ocağı, s. 14.  

[13] Halim Demiryürek, “Söğüt Tarihi”, s. 46.  

[14] Atilla ġahiner, Osmanlı Tarihi, Bir Uç Beyliğinden Cihan 
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Ġmparatorluğuna 1300-1923, (2. Baskı), TimaĢ Yayınları, Ġstanbul 2012, s. 15.  

[15] KuruluĢ ve KurtuluĢun BeĢiği Ertuğrul Gâzi Ocağı, s. 14.  

[16] Ġbn-i Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman I. Defter, Yayına Hazırlayan: 
ġerafettin Turan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1970, s. 20.  

[17] Joseph Von Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi I, Üçdal NeĢriyat, 
Ġstanbul, s. 61. 

[18] Necdet Sakaoğlu, “Ertuğrul Gâzi”, YaĢamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar 
Ansiklopedisi, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.ġ., Ġstanbul 2008, I, 416.  

[19] Mehmed NeĢrî, Kitâb-ı Cihân-ı Nümâ, NeĢrî Tarihi I, Hazırlayanlar: 
Faik ReĢit Unat, Mehmed A. Köymen, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1949, 
s. 79.  

Ertuğrul gazi tarafından aĢiret sakinlerinin ibadet yeri olarak yaptırılan 
Ertuğrul Gâzi Mescidi, Söğüt‟ün güneybatısında [20] Söğüt Çayı kenarında [21] 
küçük ve mütevazı bahçe içerisinde bir ibadethane olarak inĢa edilmiĢtir (Fotoğraf 
1.) inĢa tarihi kesin olarak bilinmemektedir [12]. Ancak, Ertuğrul Gâzi‟nin aĢireti ile 
birlikte geldiğinde, ilk çadır kurduğu yer olarak rivayet edilmektedir. Ayrıca bu mescit 
Osmanlı medeniyetinin ilk eseridir ve su ihtiyacı için açılmıĢ bir su kuyusu mevcuttur 
(Fotoğraf 2). Bu sebeple “Kuyulu Mescit” olarak da adlandırılır.  

 

 

                 Fotoğraf 1. Ertuğrul Gâzi Mescidi, (Kuyulu mescit) 
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[20] Bilecik Ġl Yıllığı, s. 135.  

[21] Osman Gâzi‟den Sultan Vahîdüddîn Han‟a Osmanlı Tarihi I, s. 66.  

Kuyulu Mescit, günümüze özgün biçimiyle ulaĢmamıĢtır. XIX. yüzyılın 
sonlarında Hacı Hüseyin adında bir hayırsever tarafından ilk halinden farklı bir 
biçimde yeni baĢtan inĢa ettirilmiĢtir [22]. Günümüzde 6.10x6.10 m. boyutlu bir 
mescit olup, kare planlı namaz mekânı ile dikdörtgen planlı ve kapalı bir son cemaat 
yerinden meydana gelir. KurĢun kaplı bir ahĢap çatı ile örtülmüĢ son cemaat alanının 
kuzey‟e bakan duvarında basık kemerli giriĢ kapısı ve giriĢ kapısı üzerinde ince uzun 
dikdörtgen kitabesi vardır. Kapının iki tarafında büyük boyutlu ve yuvarlak kemerli 
birer pencere, yan duvarlarında da bunların birer eĢi bulunmaktadır. Basık kasnağın 
üzerine oturmuĢ kurĢun kaplı kubbe ile örtülü olan harîmin duvarlarında ikiĢer tane 
ince uzun ve yuvarlak kemerli pencere yer almaktadır. Minare binanın batı 
cephesinde beden duvarları üzerinden silindirik gövde ile yükselmekte olup, camiinin 
ölçülerine göre sadedir. Bu mescidin diğer cami ve mescitlerde olmayan özelliği; ana 
bölümün Osmanlı‟nın ilk eseri, kapıyla mescit arasındaki giriĢ bölümünün de 
Osmanlı‟nın son eseri olmasıdır. 

 

Fotoğraf 2. Ertuğrul Gâzi Mescidindeki Kuyu 

[22] M. Baha Tanman, “Ertuğrul Gâzi Camii ve Türbesi”, Türkiye Diyanet 
Vakfı Ġslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 1995, XI, 316. 

2. KırkçeĢme Tesisleri 
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Osmanlı dönemininde inĢa edilen büyük su yapıları arasında Kânûnî Sultan 
Süleymân Han‟ın Ser-mîmârân-ı Hassa (saray mimarlarının baĢı) Mîmâr Sinân‟a 
yaptırdığı KırkçeĢme tesisleri bulunmaktadır.  

Sultan, on altıncı yüzyılda Ġstanbul‟un artan nüfûsunun, su ihtiyâcını 
karĢılamak için, Ģehrin kuzeyinde bulunan Belgrad ormanlarından, su getirilmesini 
emretmiĢti. Saadetlü Cihân PâdiĢâhı buyurdular ki: “Benim maksûdum bu su her 
mahalleye revâne ola, ulaĢa. ÇeĢme bina olacak yerde çeĢme ve kabiliyet olmayan 
yüksek yerlerde tatlı kuyular ola ki, su içine uğraya. Tâ kim her yerde pîr-ü zaîf ve dul 
hâtûnlar, uĢacık oğlancıklar destiler ve bardaklarını doldurup, devâm-ı devletime duâ 
eyleyeler”  

Bu emir üzerine Mîmâr Sinân, bölgedeki vadi ve tepeler üzerinde 
incelemeler yapıp, seviye farklarını bileĢik kaplar prensibi ile ölçerek, dere sularının 
Ģehre gelebileceğini tesbit etti ve derelerdeki suların debilerini ölçerek PâdiĢâh‟a 
arzetti.  

KırkçeĢme tesislerinin yapımı 1554 yılında baĢlamıĢ, 1563 yılında 
tamamlanmıĢtır. 46 kilometre uzunluğundaki KırkçeĢme isâle hattının dokuz sene 
gibi kısa bir müddet içerisinde bitirilmesi, o devirde ulaĢılan su mühendisliğinin 
mükemmelliğini göstermektedir.   

Bu büyük eserin maliyeti o zamanın parasıyla 50 milyon akçeyi geçmiĢtir. 
KırkçeĢme‟de 300‟den fazla çeĢme Mîmâr Sinân zamanında yapılmıĢ, daha sonra 
590‟ı bulan çeĢmelerle Ġstanbul halkına su dağıtılmıĢtır. KırkçeĢme isâle hattına 
baĢlandığı sıralarda, Süleymâniye Câmii ile Rüstem PaĢa Câmii inĢâatı gibi pek çok 
yapının inĢâatı devam etmekte idi.  

KırkçeĢme yapıları; sulama, çökeltme havuzu, üstü kapalı kanallar, galeriler, 
kum yıkama tertibatı, kemerler, havuzlar, maksemler (taksim yerleri), dağıtma 
Ģebekesi, su terazileri (maslaklar), debi ölçme tertibatı ve çeĢmeleri ile hiçbir eksikliği 
bulunmayan çok sağlam ve teknik yönden mükemmel bir su tesisidir. Çökertme 
havuzları, oldukça derin ve dâire Ģeklinde yapılmıĢtır. Çökertme havuzları çok büyük 
boyutlandırıldığı için, kumlar rahatlıkla bu havuzlarda tutulabilmekte ve suyun 
bulanıklığı azaltılmaktadır. Galeriler, kanallar 55 cm. geniĢliğinde, 175 cm. 
yüksekliğinde bakım ve tamir için içerisinde 1 kiĢinin rahatlıkla yürüyebileceği 
ebadda yapılmıĢtır. Kanalların üstü üçgen Ģeklinde harçlı sal taĢları ile kapatılmıĢtır. 
495 seneden fazla zamandan beri çalıĢan galeri ve kanallarda hemen hiç bir arıza 
görülmemiĢ, sağlam ve teknik yönden mükemmel yapılardır.  

Gerek Roma ve gerek Helenistik devirlerde yapılan su kemerlerinde kemer 
kalınlığı, yukarıdan aĢağıya sabit tutulmuĢ ve bu yüzden de bu kemerlerin çoğu 
yıkılmıĢtır.  

Mîmâr Sinân; Uzunkemer, Kavukkemer ve Güzelcekemerde ayak 
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kalınlıklarını temelden üste doğru azalacak Ģekilde yapmıĢ ve böylece yatay 
kuvvetlere, karĢı dayanıklı bir yapı meydana getirmiĢ, bileĢke kuvvetin dâima orta 
üçte birde kalmasını sağlamıĢtır. Buna mukabil Mağovakemerinde çok daha güzel bir 
çözüm bulmuĢ, kemer kalınlıklarını çok küçük tutarak ağırlıklarını azaltmıĢ, yatay 
kuvvetlere dayanabilmeleri için ayakları kemerlere dik yönde aĢağı doğru pramit 
Ģeklinde geniĢleterek stabiliteyi arttırmıĢtır. [23] 

Barajlar 

Türkiye'de ilk baraj, 1619 yılında Osmanlı PadiĢahı II. Osman tarafından 
yaptırılan "Ġkinci Osman" ya da öteki adıyla "Topuz Bendi" Barajı'dır. Toprak ve 
kaya dolgudan yapılan bu barajın yüksekliği, 9 metre 91 santimetredir. III. Ahmet, 
1722 yılında 9 metre 41 santimetre yüksekliğindeki Büyük Bent'i yaptırdı. Osmanlılar 
döneminde yapılan en büyük baraj, 1890 yılında hizmete giren 18.5 metre 
yükseklikteki Elmalı Bendi'dir. 

Cumhuriyet'in döneminde yapılan ilk baraj ise Çubuk Barajı'dır. Ankara 
sınırları içinde yer alan ve 33 metre yüksekliğe sahip olan Çubuk Barajı, 1936 yılında 
tamamlanmıĢtır. 

Ülkemizde, özellikle 1950'li yıllardan sonra birçok büyük barajlar yapıldı. 
Bunların içinde ilk büyük baraj, Doğu Anadolu'daki Keban Barajı'dır. 207 m 
yüksekliğinde, beton ağırlık ve kaya dolgu tipindeki Keban Barajı, yükseklik 
bakımından dünyada on sekizinci sırada yer almaktadır. Güney Anadolu Projesi 
(GAP) içinde yer alan Atatürk Barajı ise, yurdumuzun en büyük barajıdır (Resim 2). 

 

 

Resim 2. Türkiye barajları 

Türkiye'de DSĠ tarafından yapımı gerçekleĢtirilen ve halihazırda iĢletmede 
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olan 504 adet baraj olup, bunların iĢletmedeki 203 adeti, büyük çaplı baraj diğerleri 
ise gölet Ģeklindedir. Türkiye‟de iĢletilmekte olan toplam 142 adet hidroelektrik 
enerji santrali mevcuttur. Bu santrallerin toplam kurulu gücü 12788 MW ve yıllık 
ortalama üretim kapasitesi 45930 GWh‟tır. Bu da elektrik enerjisi talebinin yaklaĢık 
%35‟ine ve toplam elde edilebilir hidroelektrik potansiyelin %35.5‟ine karĢılık 
gelmektedir. 

Sonuçlar 

- Su, mistik bir temizleme gücü barındıran bir saflık, sadelik ve 
bilgelik sembolüdür. 

- Ġnsanlar için su kadar hiçbir maddenin lüzum ve ihtiyacı büyük 
olmamıĢtır,  

- Su, bütün semavi dinler tarafından kutsal olarak nitelendirilmiĢtir, 

- Türk medeniyetlerinin sanat ve mimarîlerinde su çok önemli bir yer 
almıĢtır.  

- 700 yıl önce kuyulu mescit ile baĢlayan su serüvenimiz bugün 
toplam 504 baraj ve 142 hidroelektrik santrali ile sürdürülmektedir. 
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GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE ĠZNĠK ÇĠNĠLERĠ 

ĠZNĠK ART TĠLES FROM PAST TO PRESENT 

C. Eren IġIK, Bulent YĠLMAZ, Ġskender IġIK 

 

 

ÖZET 

Geleneksel Türk El Sanatları; Türklerin yaĢadıkları coğrafyaların izlerini 
taĢıyan, birikimlerine estetik değerler katarak meydana getirdikleri sanatlardır. 
Geleneksel Türk El Sanatları içerisinde önemli bir yeri olan Çini sanatının anavatanı 
Orta Asya‟dır. Türklerin egemen oldukları bütün coğrafyalardaki mimari ve sanatsal 
eserlerinde çini sanatını kullanmaları, bu sanata verdikleri önemi göstermektedir. 
Uygur Türkleri ile baĢlayan bu ata sanatımız; Karahanlılar, Gazneliler, Ġlhanlılar ve 
Anadolu‟nun 1071 yılında fethi ile Selçuklular tarafından Anadolu‟ ya getirilmiĢtir. 
Bu çalıĢmada ata süsleme sanatımız olan Çini‟nin Orta Asya‟dan Ġznik‟e olan tarihi 
geliĢimi incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Sanatları, Çini, Selçuklu, Osmanlı, 
Ġznik,  

ABSTRACT 

Traditional Turkish Handy Crafts display the cultural characteristics of the 
geography (where Turkish people have been lived) and were formed as a result of 
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the aesthetic values. The homeland of the Çini, an important Turkish Traditional art 
tiles (also known as çini), is Central Asia. Çini‟s art has been utilized in architectural 
and artistic works by all geography where Turkish nation was ruled, indicating the 
importance given to this art. This art has been started by the Uyghur Turks; then it 
was carried out by Karahans, Ghaznavids, the Ilhanlı and finally it was brought to 
Anatolia in 1071 by the Seljuks. In this study, the historical aspect of Çini from the 
Central Asia to Ġznik was studied. 

Keywords: Traditional Turkish Arts, Cini, Seljuks, Ottoman, Ġznik 

 

GiriĢ 

Geleneksel El Sanatları; kitap, dokuma, maden, ahĢap ve toprak sanatları 
baĢlıkları altında toplanır. Bu sanatlar Orta Asya‟da oluĢturularak Büyük Selçuklular, 
Anadolu Selçukluları, Beylikler ve Osmanlı Dönemleri‟nde geliĢtirilip, 
zenginleĢtirilerek günümüze getirilmiĢtir.   

Mimaride kerpiç, tuğla ve sırlı tuğla Ģeklinde kullanımı baĢlayan ve eski 
çağlardan bugüne birçok yapıyı süsleyen mimari seramikler 
dünya seramik kültürünün mükemmel örnekleridir1.  Dünyanın birçok yerinde bol 
miktarda bulunan hammaddeleri nedeniyle, tarih öncesi dönemlerden beri yapıların 
hem inĢasında hem de süslenmesinde yoğun bir Ģekilde kullanılmıĢtır. Farklı 
biçimlerde; yerlerde, duvarlarda, tavanlarda, mekân içinde ve dıĢında olmak üzere, 
neredeyse yapının her yerinde kendisi, kaplaması ve dekorasyonu Ģeklinde yer 
almıĢtır2. 

Dünya mimari seramiklerin en eski örnekleri; Babil Kralı Nebukednezar 
tarafından yaptırılan ĠĢtar Kapısı (Fotoğraf 1) ile Pers Kralı Darius‟un Persepolis ve 
Susa (M.Ö. 5. yy.) kentlerindeki saraylarıdır (Fotoğraf 2). 

    
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

    Fotoğraf 1. ĠĢtar kapısı ve mimari seramikleri (M.Ö. 575, Bergama 
Müzesi, Berlin, Almanya). 

http://www.mobilyainsaat.com/tag/seramik
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Fotoğraf 2. Okçular Darius‟un Susa Sarayı (M.Ö. 400 Musée du Louvre 
Paris, Fransa). 

1 ĠÇA, M., YILMAZ, B. ve IġIK, Ġ., “Kentsel ve Mimari Ġmaj Öğesi 
Olarak Çini”, Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve ġehircilik Kurultayı Bildiriler 
Kitabı, 257-265, 15-18 Ekim 2012. 

2  YILMAZ, B. ve IġIK, Ġ., “GeçmiĢten Geleceğe, Sürdürülebilir bir Yapı ve 
Dekorasyon Malzemesi olarak Çini”, Seramik; Mimarlık Sanat ve Tasarım Dergisi, 
Mimari-40, 102-109, 2012. 

Türkler mimaride seramik kullanımında öncüdür. Geleneksel seramik sanatı 
ile yapılarda renkli bir atmosfer oluĢturularak yapının mekân etkisi artırılmıĢtır3. Türk 
seramikleri Asya‟dan (Fotoğraf 3) Avrupa‟ya; saray, kervansaray, medrese, camii ve 
imaret gibi yapıların iç ve dıĢ yüzeylerinde bugüne kadar renk, biçim ve iĢlev 
özelliklerini korumuĢtur. 

 

Fotoğraf 3. Registan alanı (Semerkant, Özbekistan). 
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Mimari seramik sanatının Türkler tarafından ilk uygulaması 10. yy.‟da 
Uygurlarla birlikte baĢladığı Karahoca harabe kalıntılarında görülmüĢtür (Fotoğraf 4).  

 

 

 

Fotoğraf 4. Karahoça harabeleri (Uygur Özerk Bölgesi, Doğu Türkistan). 

 

3 ĠÇA, M., “Mimari Seramik Olarak Kütahya Çinileri”, Seramik; Mimarlık 
Sanat ve Tasarım Dergisi, Mimari-39, 112-128, 2012. 

Ġslam öncesi Türk Sanatında sırlı tuğla M.S. 8.yüzyılda Uygurlarda 
mabetlerin zemin kaplamalarında kullanılmıĢtır4. Ġdikut Ģehri harabelerinde gri-mavi 
renklere sahip sırlı tuğlalar bulunmuĢtur. Karahoça‟da kazılarında mabetlerin zemin 
kaplamasının ortalarında birer rozet ve köĢelerinde çeyrek rozetlerle ĢekillendirilmiĢ 
gri-mavi bir sır ile kaplı kare levhalar bulunmuĢtur5. 

Uygurlarla aynı dönemde Ġslâm Mimarisinde de çini kullanımı baĢlamıĢ ve 
değiĢik ülkelerde farklı renk, desen ve teknik özelliklerle geliĢmiĢtir. IX. yüzyılda 
Abbasiler tarafından Bağdat‟ın kuzeyinde Türk askerleri için kurulan Samarra Ģehri 
kazılarında çini kalıntıları ve ilk lüster tekniği ile yapılmıĢ çiniler ortaya çıkarılmıĢtır. 
Bu çinilerin benzerleri X. y.y.‟e tarihlenen Rakka (Suriye) Ģehrinde bulunmuĢtur6.  

Kırgızistan, Özkent Ģehrinde bulunan Celaleddin Hüseyin Türbesi‟nin 
(1152) cephesindeki mavi çiniler ile Buhara Kalan Camisinin (1127) çinileri 
Karahanlılar dönemindeki çini sanatını göstermektedir (Fotoğraf 5). Ayrıca, 
Gazneliler de (963-1186) mimari yapılarında çiniyi bir yapı elemanı olarak 
kullanmıĢlardır7. 
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Fotoğraf 5. Kalan Camii Minaresi (Buhara, Özbekistan). 

 

4 ÖNEY, G., Türk Cini Sanatı, Binbirdirek Matbaacılık A.ġ.Yayınları. 
Ġstanbul, 1976. 

5  YETKĠN, ġ., Anadolu‟da Türk Çini Sanatının GeliĢmesi, I ̇stanbul 

Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ġstanbul, 1973. 

6  ÖNEY, G., Ġslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınlar, Ġstanbul 1987, 

7  ASLANAPA, O., Türk Sanatı El Kitabı Ġnkilap Kitabevi ,Ġstanbul, 
1993. 

1. Büyük Selçuklu Devleti ve Sanatı 

Selçuklular, Büyük Selçuklu (985-1157) ve Anadolu Selçukluları (1077-1308) 
adı altında farklı coğrafyalarda iki ayrı devlet kurdular. Büyük Selçuklu Devleti; 
doğuda BalkaĢ ve Issık Gölleri, Tarım Havzası, batıda Ege ve Akdeniz sahilleri, 
kuzeyde Aral Gölü, Hazar Denizi, Kafkasya, Karadeniz; güneyde Arabistan dahil 
Umman Denizi'ne kadar ulaĢan yaklaĢık 10 milyon km2 alanı kapsamaktadır.  

Büyük Selçuklu Devleti döneminin mimari eserleri o dönem mimarlarının, 
ustalarının ve sanatçılarının bilgi birikimlerini, yeteneklerini kanıtlamaktadır8. Büyük 
Selçuklu Devletinin sanatı, farklı diller ve kültürlerin birleĢmesi ile oluĢturulmuĢtur. 
Büyük Selçuklu Devleti sanatında hat (yazı), minyatür, ahĢap ve taĢ oymacılığı, 
çinicilik, maden iĢleme, cilt ve çeĢitli süsleme sanatları geliĢmiĢtir.  

Büyük Selçuklu Devleti yöneticileri, mevcut Ģehirleri bayındır hale getirirken 
yeni Ģehirler de kurdular. Ayrıca; cami, medrese, kervansaray, hastane, köprü, çeĢme, 
imaret, han, hamam, türbe ve kümbet gibi yapılar inĢa ettiler. Cami mimarisinde, 
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ince ve uzun minareleri geliĢtirdiler. Isfahan'daki Mescid-i Cuma (Fotoğraf 6) bu 
mimarinin en eski örneğidir. Ayrıca anıtmezar olarak kümbetleri de yaygın mimari 
yapılar olarak inĢa ettiler. 

 

 

 

Fotoğraf 6. Mescid-i Cuma Isfahan (Ġsfahan, Ġran).  

 

8 UZUNÇARġILI Ġ., H., “Osmanlı Tarihi Anadolu Selçukluları ve Anadolu 
Beylikleri hakkında bir mukaddime ile Osmanlı Devleti'nin KuruluĢundan Ġstanbul'un fethine 
kadar” Türk Tarih kurumu yayınları, Ankara,1-28, 2003. 

Büyük Selçuklu Devleti devri mimarisinde duvar çinileri ve sırlı tuğlalar, 
yoğun biçimde kullanılmıĢtır. Çini yapım tekniği olarak lüster ve mınai 
kullanılmıĢtır6.  

 

2. Anadolu Selçuklu Devleti ve Sanatı  

Türklerin Orta Asya kent yaĢamına ait kültürleri, IX. y.y. da baĢlayan ve 
yaklaĢık 200 yıl süren Anadolu‟ya göç yolunda karĢılaĢtıkları farklı kültürlerle 
temasları sonucunda, yeni ve özgün bir kent medeniyeti meydana getirdiler ve 
Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu‟ya Türk kültürünü veren büyük bir sanat 
oluĢturdular5. 

Anadolu Selçuklu Devleti sanatının oluĢması XIII. yüzyılda gerçekleĢmiĢtir. 
Ancak bu sanatın oluĢmasına XII. y.y.‟da hüküm süren ilk Anadolu Beyliklerinin de 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mescid-i_Cuma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Isfahan
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büyük katkısı olmuĢtur. Hem Büyük hemde Anadolu Selçuklu devrinde çini yapıların 
iç dekorasyonunda duvarlarda, kubbeye geçiĢlerde, kubbelerde, eyvanlarda, 
tonozlarda, kemerlerde ve türbelerin dıĢ yüzeylerinde bunun yanı sıra saray ve 
köĢklerinin dekorasyonunda çini mimari bir süsleme öğesi olarak kullanılmıĢtır 

Anadolu‟da mimariye bağlı olarak geliĢen geleneksel seramik üretimi Orta 
Asya‟dan Anadolu‟ya Selçuklular ile taĢınmıĢ ve Bizans dönemi taĢ mozaik ve 
fresklerinin yerini almıĢtır (Fotoğraf 7). Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 
geleneksel mimari seramiklerin merkezi Konya Ģehridir. 

 

           

Fotoğraf 7. Kubat Abad Sarayı seramikleri (Karatay Müzesi, Konya, 
Türkiye). 

 

Anadolu Selçuklu Sanatı zengin bir sanat yelpazesine sahiptir. Bu sanat; 
mimari, çini, seramik, cilt, ahĢap, kumaĢ, dokuma, cam, minyatür, maden, el 
sanatları, alçı kabartma ve resim sanatlarından oluĢmaktadır ve mimariye bağlı olarak 
geliĢen çini sanatı bu dönemde mimarinin ana süs unsurunu oluĢturmuĢtur  

Anadolu Selçuklu Devleti dönemi çini ve seramik sanatı, geliĢimini 
yüzyıllarca devam ettirmiĢ ve kendi döneminden sonraki dönemlerin sanatlarını da 
etkilemiĢtir. Anadolu Selçuklu Devleti sanatkârlarının, Konya ve diğer büyük 
yerleĢim merkezlerinde ürettikleri ve günümüze kadar gelen mükemmel eserleri ile 
ata kültürünün yeni nesillere ulaĢtırılmasını baĢarı ile gerçekleĢtirmiĢtir.   

XIII. y.y.‟de mimarisinde zengin motifler ortaya çıkmıĢtır. Bunlar, Büyük 
Selçuklu Devleti sanatından gelen ve diğer sanatlara yayılan motiflerdir (Fotoğraf 8). 
Çinilerde yeni desen, renk ve tekniklerle hızlı bir geliĢme görülmüĢtür. Bunun 
sonucunda çini levha ve mozaik ürünlerle Anadolu Selçuklu Devleti mimarisi askeri 
surların arasına da girerek abidevi bir sanat oluĢturulmuĢtur. Bu türün ilk örnekleri 
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tuğla süslemelere firuze renkli çinilerin katılması ile gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

 

 

Fotoğraf 8. Konya Çini eserler müzesi (Konya, Türkiye) 

 

 XIII. y.y. mozaik çini süslemeleri, büyük ölçüde ilk çinili abide olan Konya 
Sırçalı medresede (Fotoğraf 11) görüldüğü gibi Karatay Medresesi‟nde duvarlar 
kubbe ve tonozlar tamamıyla çini kaplanarak bu sanatın en güzel örnekleri 
oluĢturulmuĢtur. Fakat her zaman mimariye bağlı ve onu renklendiren bir eleman 
halinde kalmıĢ ve mimariyi gölgelememiĢtir9. 

 

2.1. Osmanlı Devleti ve Sanatı  

Beylikler ve ilk Osmanlı Devleti dönemi sanatı, Anadolu Selçuklu Devleti 
sanatının devamı olarak geliĢmiĢtir. Osmanlı Devleti döneminde geleneksel 
seramikler; Ġznik, Kütahya, Edirne, Çorlu ve Ġstanbul gibi kentlerde yapılmıĢtır, 
Geleneksel seramik eserler baĢta Ġstanbul olmak üzere binlerce yapıyı süslemeye 
baĢlamıĢtır (Fotoğraf 9).  

9 ASLANAPA, O.,  Türk Sanatı. Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 1984. 

Osmanlı döneminde çiniler cami, mescit, türbe, sanduka, imaret, medrese, 
hamam, saray, köĢk, kütüphane, özel ev, çeĢme ve sebil‟lerde yaygın olarak 
kullanılmıĢtır. Avlular, çeĢmeler, pencerelerin içleri, koridorlar, banyolar, dolaplar ve 
mihraplar zengin çinilerle süslenmiĢtir. Çini plakalar zeminden tavana kadar duvarları 
kaplamaktadır.  
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Fotoğraf 9. Çinili köĢk ve seramikleri (Ġstanbul, Türkiye). 

 

Genellikle alt ve üst pencerelerin yukarılarına kadar yükselen çini satıhlar, 
farklı desen ve renkte çeĢitli panolar meydana getirilmiĢtir. Çini kaplamalar; kemer 
söveleri ve köĢelikleri, kubbeye geçiĢi sağlayan pandantiflerde ve kapı iç 
yüzeylerinde, mihraplarda ve yan yüzeylerinde yer almıĢtır (Fotoğraf 10). 

 

 

 

Fotoğraf 10. Topkapı sarayı seramikleri (Ġstanbul, Türkiye) 

3. Sonuçlar 

Anadolu‟da geleneksel seramikler, gerek mimari dekorasyon malzemesi, 
gerekse gündelik kullanım eĢyası üretiminde çok zengin bir ürün yelpazesine ulaĢmıĢ 
ve yaygınlığıyla olduğu kadar sürekliliğiyle de Türk medeniyetini ve sanatını oluĢturan 
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en önemli unsurlardan biri olmuĢtur. Bu araĢtırma çalıĢmasının sonuçları Ģunlardır;    

- Geleneksel Türk El Sanatları; Orta Asya‟da oluĢturulmuĢ ve Büyük 
Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Beylikler ve Osmanlı Devleti 
dönemlerinde geliĢtirilip, zenginleĢtirilerek günümüze gelmiĢtir.  

- Büyük Selçuklu Devleti döneminde hem mevcut Ģehirler geliĢtirildi, 
hemde yeni Ģehirler kuruldu. Ayrıca; cami, medrese, kervansaray, hastane, köprü, 
çeĢme, imaret, han, hamam, türbe ve kümbet gibi yapıları inĢa edildi.  

- Büyük ve Anadolu Selçuklu Devletlerinde çini; bina iç 
dekorasyonlarında, duvarlarda, kubbeye geçiĢlerde, kubbelerde, eyvanlarda, 
tonozlarda, kemerlerde ve türbelerin dıĢ yüzeylerinde, ayrıca saray ve köĢklerin 
dekorunda çini süsleme öğesi olarak kullanıldı. 

- Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Anadolu‟da bir Türk sanatı 
oluĢturuldu, 

- Osmanlı Devleti döneminde geleneksel seramikler; Ġznik, Kütahya, 
Edirne, Çorlu ve Ġstanbul gibi kentlerde yapıldı ve baĢta Ġstanbul olmak üzere 
binlerce yapıda kullanıldı. 

- Osmanlı Devleti döneminde Ġznik bir sanat ve çini Ģehriydi. 
 

5. Kaynaklar 

ASLANAPA O., Türk Sanatı El Kitabı, Ġnkilap Kitabevi, Ġstanbul, 1993. 

ASLANAPA O., Türk Sanatı. Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 1984. 

IÇA M., YILMAZ B. ve IġIK Ġ., Kentsel ve Mimari Ġmaj Öğesi Olarak Çini, 
Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve ġehircilik Kurultayı Bildiriler Kitabı, 2012. 

ĠÇA M., Mimari Seramik Olarak Kütahya Çinileri, Seramik; Mimarlık Sanat ve 
Tasarım Dergisi, Mimari-39, 2012. 

ÖNEY G., Ġslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınları, Ġstanbul 1987. 

ÖNEY G., Türk Çini Sanatı, Binbirdirek Matbaacılık A.ġ.Yayınları. Ġstanbul, 
1976. 

UZUNÇARġILI Ġ. H., Osmanlı Tarihi Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri 
hakkında bir mukaddime ile Osmanlı Devleti'nin KuruluĢundan Ġstanbul'un fethine kadar, 
Türk Tarih kurumu yayınları, Ankara, 2003. 

YETKĠN ġ., Anadolu‘da Türk Çini Sanatının GeliĢmesi, Ġstanbul Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi Yayınları, Ġstanbul, 1973. 



250  /  Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITECTURE OF THE MEDIEVAL ISLAMIC LIBRARIES 
IN MERV AND BUKHARA 

Mavlyuda YUSUPOVA 

 

 

Since ancient times manuscript books have been revered in the East as a 
source of wisdom. Libraries – kitabhana played a vital role in the development of 
science and culture during the Islamic period (9th-19th C.).  

Traditionally there were two types of kitabhana: private libraries (that 
belonged to the rulers, princes, dignitaries, poets, scholars, etc. that were not 
accessible for the general public and public kitabhanas (at mosques, madrassahs, 
mazars and educational institutions) aimed towards the advantage of readers among 
the community.  

Books purchasing has become a passionate hobby for Muslims as a symbol 
of high rank among the society. In order to satisfy the growing demand in books 
acquisition, paper productions were established in Samarkand, Damask and Bagdad 
in 8th C. based upon the Chinese technological process. 

At the end of the 10th century palace libraries of Cordova, Cairo, Bagdad, 
Shiraz and Bukhara were well known. Besides books accumulation in these libraries, 
the following activities were also carried out: translation of foreign literature; 
copying of religious, scientific and fiction literature works; sometimes manuscripts 
were redecorated with miniature illustrations or elaborately rebound. The survival of 
many works of classic Roman and Greek authors should be credited to the early 
translations made at Islamic libraries from the ancient manuscripts of antique 
period. 

Al Mukaddasi (10th C.) informs us regarding the architecture of palace 
kitabhana of Caliph Adud ad-Daul in Shiraz: “it was placed in a special building that 

                                                           
 Head of the Architecture Dept. of Fine Arts Institute at the Academy of Science of Uzbekistan 
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included a vast vestibule and a prolonged arched hall with adjacent side chambers. 
Along each wall of the main hall as well as walls of the side chambers there were 
wooden cabinets three elbows in height and width equipped with doors sliding 
downwards. Books were placed in layers on shelves. Each field of knowledge had a 
dedicated cabinet and a catalogue that included titles of these books. Only very 
reputable citizens had the access to the library”1.  

Fig.1. Examples of internal layout of the Islamic libraries from medieval 

 book miniature illustrations. 

a. 

 

 

b.  

 

a. Medieval Islamic Library of 13th C. (in 
Baghdad or in Hulvan?). Books are laid flat on the 
shelves behind. Artist al-Vasity. From al-Hariri‘s 
Maqamat, Baghdad, 13th c. 

b. Kitabhana. Anonymous. Mughal 
miniatures. 1590-95. Collection 

 of Prince Sadruddin Aga Khan. 

 

                                                           
1 Mez, Аdam. Musul‘manskiy renessans (Islamic renaissance). Translation from German, bibliography and 
index by  Bertel‟s D.E. Moscow: Nauka, 1966, p.146.   
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Many public libraries were also created in various cities of the chalifate: 30 – 
in Bagdad, 12 – in Merv, several libraries in each: Cairo, Cordova, Bursa, Mosul, 
Nishapur, Damask etc.  

There were numerous kitabhanas in Central Asia too, especially in larger 
capital cities of Merv and Bukhara, which had rather more ancient tradition of 
books manufacturing and library setting. For example, the text of the Avesta was 
written in Merv during the Parthian epoch at king Vologez 1st C. (51-78 A.C.)2. Last 
king of Sasanids - Yezdigerd the III has transferred one thousand of Pehlevi 
manuscripts to the very same location.  

Book culture has reached its peak in Merv and Bukhara during the Islamic 
period. We will analyze several characteristics of the library architecture of these 
cities during the pre-Mongolic era (9th-12th C.) based upon the historical sources 
(Avicenna,  Istahri al-Hamavi) since the constructions were lost in the result of the 
invasion by Gengizkhan‟s armies in 1220s. 

The history, typology and multi-century traditions and characteristics of the 
Libraries of the later periods (15th- beginning of 20th C.) are represented by libraries 
within the madrasahs preserved in Bukhara. The data is based upon the written 
evidence, newly accumulated expedition data and archival materials. 

Palace libraries of pre-Mongolic time. Well known and distinguished for 
its value among libraries was “Savoi al-Hikma” kitabhana of Samanids constructed 
in the 10th C. in Bukhara. According to Avicenna, who had visited it, the library was 
a multi-chamber building with trunks stored and filled with the manuscripts. Each 
chamber held books pretaining to a particular field of knowledge: separately - books 
on Islamic law, works of poetry etc. Admired by kitabhana of Samanids, Avicenna 
had noted: «I have found such books in this library, which I had never known about 
before and have never met after. I had read them and I have realized a position of 
each scholar in his field of science. Gates were thrown open to the depths of such 
unknown knowledge, which I had not ever known.”3  

Public and charity libraries of pre-Mongolic time. Book culture has 
reached its peak in the 11th-beginning of the 13th C. in Merv. There was large 
scientific centers, vast libraries and rare observatory where great scholar and poet 
Omar Khayyam was occupied in his creative work.4 Caliph Harun ar-Rashid would 
visit Merv just to get acquainted with rare manuscripts of its libraries5. During the 

                                                           
2 State informational agency of Turkmenistan. “Knigi i biblioteki drevnego Merva (Books and libraries 
of ancient Merv)”. http://turkmenistan.gov.tm/?id=57. 
3Avicenna. Izbrannie filosofskie proizvedeniya (Selected philosophical works). Moscow: Nauka, 1980, p. 48. 
4 State informational agency of Turkmenistan. “Ot drevnego Merva do kul‟turnoy stolitsi SNG (From 
ancient Merv to cultural capital of the CIS)  http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=1306  
5 State informational agency of Turkmenistan. “Knigi i biblioteki drevnego Merva (Books and libraries 
of ancient Merv)”. http://turkmenistan.gov.tm/?id=57.  

http://turkmenistan.gov.tm/?id=57
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=1306
http://turkmenistan.gov.tm/?id=57
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reign of enlightened Seljuk rulers the libraries of Merv were so affluently supplied 
with books that an Arab traveler - Yakut al-Hamaviy had to stay there for three 
years unable to abandon these manuscripts. In 1220 he wrote that Merv had ten 
book storages - vakfs. Among them the library of Aziziye with its 12,000 books and 
library of Kemaliye were located in the central mosque. Another library was housed 
in (Sufi) khanaqah, other kitabhanas in madrassahs of Sheref-al-mulk, Nizam-al-
mulk, Amidiye, Medj-al-mulk, Dumayriye, two libraries belonged to Samanid scholar 
families6. 

Yakut could easily receive more than 200 volumes from libraries of Merv 
without the deposit. “I enjoyed being there and acquired useful knowledge, and 
fondness (for the books) had forced me to forget all cities, distracting my heed for 
family and children. A larger portion of my knowledge I have gathered from these 
libraries”7 he wrote. There is also data available regarding the libraries of the other 
cities of Merv oasis such as Serahs and Mehne (Mean).  

With resurrection of cities after being wiped out by Mongol conquerors, 
Islamic tradition of penchant for books and accumulation of large libraries was 
continued, exceedingly actively under strong and enlightened Timurids and 
Sheybanids rulers.  

Private libraries of the 15th beginning of the 20th C.  
Palace libraries. Well known library of Ulugbek – a great scholar and 

astronomer – grandson of Amir Temur, probably included also books from famous 
Pergamo library overtaken by the army of Tamerlane in 1402.8  Later it was enlarged 
many fold by caravans of books sent by Temur to Samarkand from the conquered 
countries. With time, this library was also further developed during the reign of 
Tamerlane‟s son – Shahruh in Herat and his grandson  - Ulugbek in Samarkand. 
Further destiny of this library is not known, only a handful of books will appear 
sporadically in Osman Empire. In the first half of the 16th C., well-known library of 
Ubaydullakhan the 1st in Bukhara was enriched by Husein Bayqara‟s successor and 
son – Abdulazizkhan the 1st. The collection of manuscripts was overtaken and 
transferred from kitabkhana of Timurid Husain Bayqara in occupied Gerat9.  The 
best calligraphists and miniature painting artists of that time were employed in 
kitabhana of “Nafois-ul-maosir” and libraries of the following khans of Bukhara – 
Sheybanid Abdullakhan the 2nd, and a number of Ashtarkhanid khans. In the second 

                                                           
6Yakut al-Hamaviy. Kitab mudjam al-buldan (Extracts from Jacuts geographisches Woerterbuch) In 
Materiali po istorii Turkmen I Turkmenii. (Materials on the history of the Turkmen and Turkmenistan). 
Arab and Persian sources. Volume 1. Moscow – Leningrad, 1939, p. 434.   
7 Yakut al-Hamaviy. Ibid.  
8 Gluhov, A.  Ulugbek, vnuk Timura, i ego knigi (Ulugbek, Timur's grandson, and his books).In From 
the depths of centuries. Essays on of ancient libraries in the world. Moscow: Book, 1971, p. 75. 
9 Khasanhoja Nisariy. Musaqqiri Akhbob. Translation from Persian to Uzbek by Ismail Bekhjon. 
Tashkent: Abdulla Qodiriy Publishing house of national heritage, 1993, p. 302. 
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part of the 16th C. in the library of Abdullakhan the 2nd many fine manuscripts had 
been decorated and refinished10.  

In general, palace libraries of Sheybanids and later of Ashtarhanids played a 
vital role in formation of Bukhara school of calligraphy and development of book 
miniature painting in the 16th-17th C.  

Private libraries were greatly important as well. Distinguished kitabkhanas 
belonged to the representatives of the intellectual elite, religious figures and 
enlightened dignitaries. Private libraries of the 16th C. – of Mir-Muftiy and Djuybari 
clan Sufi Sheikhs, as well as libraries of 19th – beginning of 20th C. belonging to 
enlightened “Qozy Kalons” (supreme judges) of Bukhara – Burhaniddin and Sadr-i 
Ziyo, library of Bukhara emir Muzaffarkhan‟s son –  prince Seyid Muhammad Mir 
Sadikkhan with the “Hishmat” alias and several other libraries11 were the most 
known in their times. From 1871 Mir Sadikkhan was a “Bek”– governor of 
Kharshyi region, from 1878 – of Chardguyi region. 

Fig.2. The famous owners of large private libraries in Bukhara late 19th - 
early 20th  century 

  

Muhammad Sharifjon Makhdum Sadr-i Ziyo Prince  Muhammad Siddiq ibn  Muzaffarkhan 

After Rezvan E.A. The above Op.2001. P. 18-19. 

From 1885 during the reign of Abd al Akhadkhan, Mir Sadikkhan was 
called back and isolated in Bukhara Ark as a potential pretender to the throne. 

                                                           
10 Akimushkin, Oleg.  Biblioteka Sheybanidov v Buhare 16 v. (Sheibanids Library in Bukhara of 16th c.) 
In From the cultural heritage of history of Bukhara. Vol. Part II. Bukhara, 1987, p 11. 
11Rezvan E.A. “Stranstviya ―Korana Osmana” Travels of “Quran of Osman”. In  Eastern Collection, 2001, 
p.19. http://orient.rsl.ru/assets/files/food/401-osman.pdf. 

http://orient.rsl.ru/assets/files/food/401-osman.pdf
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Having left political arena he became a writer.  He has become a great expert in the 
literature and accumulated a magnificent collection of books. In 1920 he had 
immigrated to Afghanistan. His collection of manuscripts and personal works, as 
well as other manuscript collections from another libraries are currently being kept 
in the archive of the Institute of Oriental Studies under the Academy of Sciences of 
Uzbekistan in Tashkent12.  

Survived public and charity libraries of 15th- beginning of 20th C.  

Till the mid-20th century a small building known as a Library of Muhammad 
Khwadja Parsa  – a  Sufi sheikh and ruler of Naqshbandiya order (teaching) of 
Temurids epoch remained in Bukhara and probably was a branch or surviving 
remnants of his famous library founded in the beginning of 15th C. The preserved 
construction represented an octagonal domed building with a daylight lantern in the 
crest of the dome, niches in the walls and iron covered wooden doors.  

Libraries within the madrasahs of 15th-beginning of 20th C. were more 
numerous however of rather smaller scale.  

Many early libraries and  madrassas that housed them were destroyed during 
the Mongol conquests and the subsequent Mongol feuds. For example, in 13th 
century in Bukhara, Mongolian governor of Bukhara Ma‟sudbek built on his own 
behalf and on behalf of his mother two large madrassahs – Ma‟sudiye and Hayniye. 
Soon, however, "Ma‟sudbek madrassah, the greatest and most well arranged of 
madrassahs there, was burnt by them (the Mongols) along with rare books"13.  

One of the survived libraries is the library within the madrassah of Ulugbek 
in Bukhara built in 1417. It is the second preserved library (after Khwadja Parsa 
library constructed in 1407) in Bukhara and belonging to the Temurid epoch. 
Ulugbek madrassah‟s library occupies rooms on the second floor above the 
entrance. 

                                                           
12 Holnazarova, Latofat. “Lichnie biblioteki Buhari” (Private libraries of Bukhara), Moziydan sado,  1.29  
(2006), p. 47. 
13 Petrushevskiy I.P. Iz istorii Buhari d 13 v. (From the history of Bukhara in the 13th  century). In  
Ucheniye zapiski  LGU. Seriya vostokovedcheskih nauk (LSU scientific notes. Series of Oriental 
Sciences). Issue 1. Moscow, 1949. p. 107. 
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a. 

 

b.  

 
 
b. The main façade. The library located 
behind this entrance portal. Photo by 
M.Yusupova 

Fig. 3.  Madrassah of Ulugbek in Bukhara, 
1417.  

a. Longitudinal axis section. The domed hall of the 
library is to the right behind the portal on the second floor.  

 

There placement and outlay were based upon rational and standard 
techniques proven by ages. Traditionally, kitabhanas represented a domed hall with 
adjacent chambers placed above the entry point of the madrassah – miyonsaray. 
From miyonsaray itself, spiral staircases were running along the body of pylons of 
the portal entry.  

During the later period in Bukhara - in16th century madrassahs (Miri Arab, 
Kukeldash, Abdullakhan, Large Goziyon) and 17th century Abdulazizkhan and other 
madrassahs, libraries were traditionally located on the second floor, above the entry 
portion miyonsarayi (vestibule) 14. The area represented a domed hall and khudjras 
(cells) adjacent to this hall. 

Rather limited number of khujras (cells) of the library hall is explained by 
the fact that students were allowed to withdraw manuscripts and retain them in the 
hujras. Readers among neighboring public could temporarily keep library books at 
home. Placement of the library in the vicinity of the entry point, in the second level 
of the portal was limiting the access of strangers to the inner part of the building. 
Such location of the library was comfortable for dwellers of the madrassah as well as 

                                                           
14 Yusupova, Mavlyuda. “Nauchno-obrazovatel‟nie centri Maverannahra (voprosi istorii i arhitecturi) 
(Scientific and educational Centres of Mawarannahr (questions of history and architecture). In Vestnik 
KazNTU. 4.104 (2014). July. Almaty: Publishing Centre of KazNTU , 2014, p. 506. 
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walking in public visitors of kitabhana.  

a.   

Fig. 4.  Madrassah of Miri-
Arab in Bukhara 1536. 

a.. Transversal axis section at the 
entrance, with domed chambers of 
the library on the2nd floor. 

b.. On photo – library located 
between two blue cupolas, behind the 
portal. 

Photo by K. Minaychenko. 

b. 

 

Well preserved library above the vestibule of lavishly decorated madrassah 
of Abdulazizkhan II (17th C.) had occupied the hall and two adjacent khujras from 
each sides. The walls of library hall were entirely covered with splendid relief mural 
in “kundal” style with affluent gilding atop a blue background. The dome was 
decorated with “iroki” type stalactites.  

  

Fig. 5. Abdulazizkhan the 2nd madrassah. 1652.     a. Fragment of the interior of 
library domed hall. 

b. Mein façade. Library is on the second floor on the axis of facade behind the portal. 
Photos by M.Yusupova 
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Tradition of placing the libraries above the miyonsaray was so widely spread 
that it was applied even in Sufi complex (khanaqah-madrassah) of Halif Niyazqul 
built on the boundaries of 19-20th cc. in different style with a vast inner courtyard. 
The library there was placed above the vestibule of an entry part -darvazahana. Only 
this portion of the building itself with four minarets in the corners, known 
nowadays as “Chor-Minor”, has survived from the entire destroyed Halif Niyazqul 
complex..  

 

a. 

 

b. 

Fig. 6. Chor-Minor - input portion of the Halif Niyazqul complex.  

a. Interior of the library domed hall.  

b. Mein façade. Library is on the second floor behind the portal. Photos by M.Yusupova 

Probably a nontraditional setting in the structure of the building was the 
attribute of the rare and specialized medical library. It was located in the lost 
nowadays madrassah of Dor ul-Shifo, built by the order of ruler Subhankulikhan in 
1682 near the Ark (fortress) of Bukhara. According to the vakf documentation, the 
madrassah was intended especially for the medical education. Students resided here, 
patients were treated, pharmacy shop and the above mentioned library were also 
housed here15. 

As the result of the generalization and the analysis of the entire complex of 
material in this field, the following conclusions were drawn: 

Different types of libraries existed in Merv and Bukhara as well as in the 
entire Middle East. The largest in size were famous palace kitabhanas owned by the 
rulers. Such libraries would employ a number of highly skilled masters of 
bookbinding and librarian trade. Specialized multi-chamber buildings were 
constructed for palace libraries or a multi-room block was allocated within the 

                                                           
15  Andreev, Mikhail and Chekhovich Ol‟ga. Ark (kreml‘) Buhari v konse 19–nachale 20 vv. (Ark –
citadel of Bukhara on late 19th –early 20th century. Dushanbe–Tashkent, 1982, p.14.  
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palace. Manuscripts in such and other libraries were stored on shelves, sometimes 
with cabinet doors. According to the sources of 10th C. (Avicenna), books were also 
stored in chests by themes - specialization.  

Libraries embraced within the madrasahs and located in several chambers 
above the entry portal on the second level were more numerous. 

Different types of buildings could have been utilized as medieval libraries in 
Central Asia. Depending upon the typology, they could have occupied a specialized 
multi-chamber building, a number of specially allocated rooms or one separate hall. 
The main criterion was to have condition to keep and store manuscripts – shelves, 
niches or chests, where books were arranged by topics. Lighting was also very 
important and was in required degree through small windows or a daylight lantern in 
the crest of the dome.  
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TANAP: TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI  ROJESĠ 

TANAP - TRANS ANATOLĠA NATURAL GAS PĠPELĠNE PROJECT 

N. Ahmet KUġHANOĞLU 

 

ÖZET 

Doğal gaz rezervlerinin dünya genelindeki dağılımına bakıldığında Ortadoğu 
ülkelerinin gaz rezervlerinde en büyük paya sahip olduğu, Avrupa ve Avrasya 
ülkelerinin ise ancak ikinci sırada olduğu görülmektedir. Bu durum, dünya genelinde 
enerji transferini gerekli kılmaktadır. Doğal gaz boru hatlarının dünya genelindeki 
mevcut dağılımı incelendiğinde AB‟nin Ortadoğu ve Kafkas bölgesinden boru 
hatlarıyla doğal gaz ithalatı yapmadığı görülmektedir. AB, öngörülen tüketim 
miktarları ıĢığında mevcut enerji temin kaynaklarını çeĢitlendirmek istemektedir ve 
güvenli, sürdürebilir gaz temini bu açıdan önem taĢımaktadır. Türkiye‟nin enerji 
durumuna bakıldığında ise son on yıl içinde doğal gaz ve elektrik talebinin büyük 
hızla arttığı ve artmaya devam edeceği anlaĢılmaktadır. Temin kaynakları açısından 
ise Türkiye ihtiyacının %98,3‟ünü ithalat yoluyla karĢılamaktadır. Tüm bunlar birlikte 
incelendiğinde Türkiye‟nin bir enerji merkezi ve koridoru  haline gelebilmesi için 
yeni boru hatları inĢa etmesi gerektiği anlaĢılmaktadır. Bu gerek uluslararası boru 
taĢımacılığında önemli rol oynanması, gerek enerji tüketiminde dıĢarıya bağımlılığın 
azaltılması için bir ön koĢuldur. Bu bağlamda TANAP projesi Azerbaycan kaynaklı 
doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa‟ya taĢınmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla 
2012 yılında Türkiye ve Azerbaycan hükümetleri arasında kurulum çalıĢmalarının 
baĢlamasına karar verilmiĢ ve yine bu yıl içinde Ortaklık AnlaĢması imzalanmıĢtır. 
TANAP projesi, Türkiye ve Avrupa‟daki doğal gaz arzına büyük katkı sağlayacak ve 
bölgeler arası geçiĢ noktasındaki Türkiye‟nin önemini artıracaktır. Aynı zamanda, 
Türkiye pazarındaki gazın doğrudan son tüketiciye ulaĢtırılması baĢta olmak üzere 
çeĢitli iĢletmecilik verimi katkıları da olacaktır. Özetle, TANAP Güney Gazı 
koridoru projesinin gerçekleĢtirilmesi için önem taĢıyan bir projedir. 

Anahtar Kelimeler: Doğalgaz, TANAP, Boru Hattı, Güney Gazı 
Koridoru, Enerji Transferi 

                                                           
 TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi UlaĢtırma Komisyonu BaĢkanı 
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ABSTRACT 

A glance at the distribution of natural gas reserves around the world reveals 
that Middle Eastern countries hold the largest share of natural gas reserves while 
Europe and Eurasia countries rank only the second. This makes it imperative to 
transfer energy across the globe. When we look at the present distribution of natural 
gas pipelines around the world, we see that the EU does not import natural gas 
from the Middle East and Caucasia through pipelines. Considering the estimated 
amounts of consumption, the EU intends to diversify its sources of energy supply; 
in this context, safe and sustainable supply of natural gas becomes is highly 
significant. When we look at how Turkey is doing in terms of energy, we understand 
that there was a rapid increase in natural gas and electricity demand over the past 
decade and it seems the trend will continue.  In terms of sources of supply, Turkey 
imports 98,3% of its need. An analysis on all these facts makes it clear that, Turkey 
needs to construct new pipelines in order to become a course and corridor of 
energy. This is a precondition for not only for assuming a leading role in 
international pipeline transportation, but also reducing foreign dependency in the 
field of energy consumption. In this framework, the TANAP project is aimed at 
transferring natural gas from Azerbaijan to Europe via Turkey. To this end, 
governments of Turkey and Azerbaijan decided to launch the installation works in 
2012 and signed a Partnership Agreement that year. TANAP project is expected to 
contribute greatly to the natural gas supply efforts in Turkey and Europe, and 
increase Turkey's relevance as a country located at an interregional midpoint. In 
addition, it will entail other various advantages of business efficiency including 
delivery of the gas in the Turkish market directly to the end user. In summary, 
TANAP is of critical importance for the implementation of the Southern Gas 
corridor project. 

Keywords: Natural Gas, TANAP, Pipeline, Southern Gas Corridor, Energy 
Transfer 

 

TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi - Trans Anatolian 
Natural GasPipeline Project)  

Dünya doğal gaz rezervlerinin dağılımında; ülkeler, hatta kıtalararası 
dağılımın oldukça büyük farklılıklar gösterdiği ġekil 1‟de görülmektedir. Dünya doğal 
gaz rezervlerinin %38,3‟ü Ortadoğu ülkelerinde, %37,7‟si Avrupa ve Avrasya‟da, 
%8‟i Güney Asya ve Pasifik‟te, %7‟si Afrika‟da, %5‟i Kuzey Amerika‟da, %4‟ü 
Güney ve Orta Amerika‟da bulunmaktadır. 

Ortadoğu ülkelerinin doğal gaz rezervlerinde yine en büyük paya sahip 
olduğu görülmektedir. Ancak petrol rezervlerine nispeten doğal gaz rezervlerinde 
Avrupa ve Avrasya ülkelerinin ikinci sırayı aldığı görülmektedir. Bununla birlikte 
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doğal gazın sınai üretimde kullanılması yanında hanehalkları tarafından da yaygın 
olarak kullanılmaya baĢlaması bu rezervlerin dünya geneline transferini gerekli 
kılmaktadır. Yine bu transferde en güvenilir ve etkin taĢıma yolu boru hatları 
taĢımacılığıdır. 

Doğal gaz boru hatlarının dünya üzerindeki mevcut transfer yolları ġekil 
2‟de görülmektedir. 

ġekil 2‟de verilen harita, AB‟nin Ortadoğu ve Kafkas bölgesinden boru 
hatlarıyla doğal gaz ithalatı yapmadığını göstermektedir. Bununla birlikte AB bu çok 
büyük rezervlere ulaĢmak, mevcut enerji temin kaynaklarını çeĢitlendirmek ve 
güvenli, sürdürülebilir gaz temini sağlamak istemektedir. Bu bağlamda, AB‟nin 
aĢağıdaki ġekil 3‟te yıllara göre tahmin edilen doğal gaz tüketim miktarları, kendi 
üretim miktarları ve oluĢacak açık miktarları verilmektedir. 

Son on yıl içerisinde dünyada doğal gaz ve elektrik talebinin Çin‟ den sonra 
en fazla arttığı ikinci ülke Türkiye‟dir. 2013 yılında Türkiye‟ deki tüketimin sektörel 
dağılımına baktığımızda; elektrik üretiminde %48, sanayide %27, konutta ise %25 
oranında kullanıldığı görülmektedir. Ülkemizin hâlihazırda toplam enerji talebinin 
yaklaĢık %26‟sı yerli kaynaklardan karĢılanmaktayken, kalan bölümü çeĢitlilik arz 
eden ithal kaynaklardan karĢılanmaktadır. 2014 yılında Türkiye‟de tüketilen 48 milyar 
m3 doğal gazın, yalnızca %1,7‟si yerli üretim, geriye kalan %98,3‟ü ise ithalat yoluyla 
karĢılanmıĢtır. 

Uluslararası Enerji Ajansı‟nın (IEA), Avrupa‟nın 2030 yılında doğal gaz 
ihtiyacını karĢılayacağı, bölgeler üzerine yaptığı bir öngörüde; Türkiye üzerinden 91 
milyar m3 doğal gazın taĢınacağı tahmini yürütülmüĢtür. Türkiye‟ ye bağlanan boru 
hatlarının kapasitelerinin toplamda 60 milyar m3 olduğu göz önüne alındığında, 
Türkiye‟nin bir enerji merkezi ve koridoru haline gelebilmesi için yeni boru hatları 
inĢa etmesi gerektiği gerçeği ile karĢılaĢmaktayız.  

Ülkemiz önümüzdeki dönemde de ekonomik ve sosyal geliĢme hedefleri ile 
tutarlı olarak, enerji talebi artıĢı bakımından dünyanın en dinamik ekonomilerinden 
biri olmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, UEA tahminlerine göre, 
üye ülkeler arasında enerji talebinin orta ve uzun vadede en hızlı artıĢ kaydedeceği 
ülke Türkiye‟dir. Öte yandan, yapılan çalıĢmalarda, toplam nihai enerji talebi ile 
toplam birinci enerji talebinin 2020 yılı itibariyle iki kata yakın bir artıĢla sırasıyla 
170,3 ve 222,4 MTEP seviyesine ulaĢması, elektrik, doğal gaz ve petrol talebinin ise 
sırasıyla 398-434 milyar kws, 59 milyar m3 ve 59 milyon ton seviyelerini bulması 
beklenmektedir. Tüketilen doğal gaz miktarın 2023 yılında 66 milyar m3 olması 
beklenmektedir. Ancak, hızla artan enerji talebi neticesinde Türkiye‟nin baĢta petrol 
ve doğal gaz olmak üzere enerji ithalatına bağımlılığı da artmaktadır. Ülkemizin 
hâlihazırda toplam enerji talebinin yaklaĢık %26‟sı yerli kaynaklardan 
karĢılanmaktayken, kalan bölümü çeĢitlilik arz eden ithal kaynaklardan 
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karĢılanmaktadır. 2014 yılında Türkiye‟de tüketilen yaklaĢık 48 milyar m3 doğal 
gazın, yalnızca %1,7‟si yerli üretim, geriye kalan % 98,3‟ü ise ithalat yoluyla 
karĢılanmıĢtır. 

Gerek Türkiye‟nin kendi talebini karĢılamada gerekse diğer ülkelerin 
taleplerini karĢılamada bir köprü olma açısından boru hatları taĢımacılığı birinci 
derecede önem arz etmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı‟nın (IEA), Avrupa‟nın 
2030 yılında doğal gaz ihtiyacını karĢılayacağı, bölgeler üzerine yaptığı bir öngörüde; 
Türkiye üzerinden 91 milyar m3 doğal gazın taĢınacağı tahmini yürütülmüĢtür. 
Türkiye‟ye bağlanan boru hatlarının kapasitelerinin toplamda 60 milyar m3 olduğu 
göz önüne alındığında, Türkiye‟nin bir enerji merkezi ve koridoru haline gelebilmesi 
için yeni boru hatları inĢa etmesi gerektiği gerçeği ile karĢılaĢmaktayız.  

Türkiye boru hatları taĢımacılığında oldukça önemli bir konumda olup, 
ispatlanmıĢ petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle, 
Avrupa‟daki tüketici pazarları arasında jeo-stratejik bir konuma sahiptir. Bu eksende, 
Türkiye gaz aktarımında bir köprü olma bakımından önemli bir role sahip 
bulunmaktadır. Çünkü dünya rezervlerinin %70 Türkiye‟nin güneyinde ve 
doğusunda ki komĢu ülkelerde bulunmaktadır. Özellikle AB‟nin artan doğal gaz 
talebi ve bu talebin Türkiye üzerinden karĢılanması boru hatlarını Türkiye açısından 
daha da önemli hale getirmektedir. Bu ayrıcalıklı doğal köprü konumu Türkiye‟ye 
enerji güvenliği bağlamında fırsatlar sağlamakta, aynı zamanda sorumluluklar da 
yüklemektedir. 

Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsü olan Türkiye, Ortadoğu 
Hazar Havzası enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara aktarılmasında en 
ekonomik ve güvenilir bir geçiĢ koridorudur. Türkiye, Avrupa, Balkanlar, Ege, 
Karadeniz, Kafkasya, Hazar Havzası, Orta Asya, Doğu Akdeniz çemberinin 
merkezini oluĢturmaktadır.  

Türkiye‟yi çevreleyen doğal gaz kaynaklarına bakıldığında Kafkasya ve Hazar 
Havzası 57 trilyon m3 (Dünya rezervlerinin %30‟u) Ortadoğu 76 milyon m3 (dünya 
rezervlerinin %41‟i) dünyadaki toplam rezervlerin %70‟inden fazlasını oluĢturduğu 
görülmektedir. Bu bölgeleri içeren boru hatları tamamlandığında yılda 80-100 milyar 
m3 Anadolu üzerinden doğudan batıya taĢınabilecektir EurasiaCritic, 2010). 

Böylelikle hem uluslararası boru hatları taĢımacılığında önemli bir aktör 
olmak hem de enerji tüketiminde dıĢa bağımlılığın yüksek olduğu ülkemizde, yerel 
piyasanın enerji talebini güvenilir ve düĢük maliyetle karĢılamak mümkün hale 
gelebilecektir. 

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) 

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, TANAP, projesinin amacı, 
Azerbaycan‟ın Hazar Denizi‟ndeki ġah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi‟nin 
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güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye‟ye, ardından 
Avrupa‟ya taĢınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-
Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleĢerek Güney Doğal Gaz Koridorunu 
oluĢturmaktadır. 

TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü 
köyünden baĢlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, GümüĢhane, 
Giresun, Sivas, Yozgat, KırĢehir, Kırıkkale, Ankara, EskiĢehir, Bilecik, Kütahya, 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve 
Yunanistan sınırında Edirne‟nin Ġpsala ilçesinde son bulacaktır. Bu noktadan, 
Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı‟na 
bağlanacaktır. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri EskiĢehir ve diğeri 
Trakya‟da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim Ģebekesine bağlantı için iki çıkıĢ 
noktası yer alacaktır. TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi 
Marmara Deniz geçiĢi olmak üzere toplam 1900 km ana hat ile Türkiye içerisindeki 
çıkıĢ noktalarına olan bağlantı hatlarının iĢletmesinde kullanılacak yer üstü 
tesislerinden oluĢmaktadır. 

Azerbaycan‟ın SOCAR Ģirketi ile BOTAġ arasında, ġah Deniz 
Konsorsiyumu‟nun (SDC) Faz II Projesi kapsamında üreteceği gazın yıllık 10 milyar 
m³‟lük bölümünün Türkiye üzerinden Avrupa‟ya taĢınmasını teminen tasarlanan 
Anadolu GeçiĢli Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesine yönelik olarak 24 Aralık 
2011 tarihinde iki ülkenin Enerjiden Sorumlu Bakanları arasında Ankara‟da 
Hükümetler arası Mutabakat Zaptı imzalanmıĢtır. Hükümetler arası Mutabakat 
Zaptının hükümleri kapsamında yapılan çalıĢmaların sonucunda; 26 Haziran 2012 
tarihinde Proje ile ilgili olarak Hükümetler arası AnlaĢma ve Ev Sahibi Ülke 
AnlaĢması imzalanmıĢtır. AnlaĢmalar ile TANAP Konsorsiyumu‟nun kurulum 
çalıĢmalarının baĢlamasına karar verilmiĢ ve 15 Ekim 2012 tarihinde ilgili Ortaklık 
AnlaĢması imzalanmıĢtır. 

Proje, gelecekte Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa‟ya iletimi için alternatif 
bir hat olma özelliği taĢımaktadır. Sürdürülebilir arz güvenliği olan, ek kaynaklarla ve 
ilave boru hatları kapasiteleriyle doğal gaz temininin güvenlik altına alınması 
gerekmektedir. Bundan dolayıdır ki AB, Türkiye‟nin doğu ve güneyindeki ülkelerden 
uzun yıllar, AB‟yi besleyecek ve Türkiye üzerinden Avrupa‟ya ulaĢacak çeĢitli boru 
hatları projelerini gerçekleĢtirmeye çalıĢmaktadır. 

Azerbaycan ile ülkemiz arasında doğal gaz alım satımına ve Azeri gazının 
ülkemiz üzerinden transit taĢınmasına iliĢkin imzalanan anlaĢmalara istinaden; 
ülkemizin ve Avrupa‟nın doğal gaz arzına, Azerbaycan ġah Deniz-II Sahası ve ilave 
kaynaklardan doğal gaz tedarikiyle büyük katkı sağlaması beklenmektedir. Ülkemizin 
Gürcistan sınırından baĢlayarak Yunanistan sınırına kadar uzanacak maksimum 32 
milyar m3 kapasiteye sahip yaklaĢık 2000 kilometre uzunluğunda münhasır bir boru 
hattının inĢa edilmesi planlanmaktadır. TANAP Sisteminin, ġahdeniz Sahasının 
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II‟inci aĢama üretimine paralel olarak 2017-2018 yıllarında iĢletmeye alınması 
öngörülmektedir. TANAP üzerinden ilk aĢamada Azerbaycan‟ın ġahdeniz sahasının 
II. Fazından üretilecek 16 milyar m3 gazın, 6 milyar m3‟nün Türkiye‟ye ve kalan 10 
milyar m3‟nün ise Avrupa‟ya taĢınması planlanmaktadır. Gelinen son aĢamada, 
“Trans AnatolianGasPipeline B.V. Ortaklık SözleĢmesi” taslağı üzerinde, 4 Ekim 
2012 tarihinde TPAO, BOTAġ ve Azerbaycan Devlet Petrol ġirketi (SOCAR) 
arasında baĢlayan müzakereler tamamlanmıĢ olup, Ģirketlerarası ortaklık sözleĢmesi 
imzalanmıĢtır. TANAP projesinde. Azerbaycan‟la Türkiye‟nin %20 ve Azerbaycan‟ın 
ise %80 ortaklığı vardır. 

YaklaĢık 10 milyar ABD Dolarına mal olması beklenen TANAP projesi, 
birçok stratejik ve ekonomik avantajlara sahip bir projedir. Ülkemize arz edilecek 
doğal gazın TANAP Sistemi üzerinden taĢınacak olması, ülke olarak elde edeceğimiz 
taĢıma ve vergi gelirlerine ilave olarak, doğal gaz tüketiminin yoğun olduğu EskiĢehir 
ve Trakya Bölgesinde bırakılacak çıkıĢ noktaları ile ulusal iletim ağımızı 
destekleyecek, gelecekte TANAP Sistemi üzerinden taĢınacak doğal gazın öncelikli 
olarak Türkiye‟deki alıcılara önerilecek olması, yapılan anlaĢmaya göre 2017 itibarıyla, 
10 milyar metreküplük gaz arz güvenliğimize katkı sağlayacak ve geniĢletilebilir 
kapasitesi sayesinde orta ve uzun vadede Hazar bölgesinde üretilecek doğal gazın 
Türkiye‟ye ve Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaĢtırılabilmesine imkan 
sağlayacaktır. Diğer taraftan, TANAP Projesi ile Azerbaycan doğal gazının alternatif 
ve güvenli bir güzergâh yoluyla Avrupa gibi daha büyük pazarlara doğrudan arz 
edilecek olması, içinde bulunduğumuz bölgenin refahına ve kalkınmasına yönelik 
önemli katkıda bulunacaktır. 

Stratejik önemi; bu projenin hayata geçirilmesiyle ülkelerarası iliĢkilerin 
geliĢtirilmesinin sağlanmasıdır. Bölgeler arası geçiĢ noktasında bulunan Türkiye‟nin 
konumunun önemi artacaktır. Politik olarak kritik bir coğrafyada bulunan 
Türkiye‟nin sağlam temellere dayanan kuvvetli komĢuluk iliĢkilerinin sağlanması ve 
yürütebilmesine katkı sağlayacaktır. TANAP projesi, doğal gaz piyasasının arz 
güvenliğine de önemli katkılar yapacaktır. Ulusal iletim Ģebekelerine yeni giriĢ 
noktalarının tanımlanmasını sağlayacak, arz çeĢitliliği sağlayacaktır. Ayrıca kriz 
dönemlerinde meydana gelen arz sıkıntısının aĢılmasında katkı sağlayacaktır. 
Operasyonel avantaj; Türkiye pazarında tüketilecek önemli miktar gazın ulusal iletim 
Ģebekesi kullanılmadan son kullanıcılara ulaĢtırılması sağlanacaktır, buda ulusal iletim 
Ģebekesinin yükünün hafifletilmesine katkı sağlayacaktır. Daha az eforla daha çok 
gazın tüketiciye ulaĢtırılması sağlanacaktır. Dolaysıyla iĢletmecilik konusunda 
verimliliğin artırılması imkan tanınacaktır. Aynı zamanda daha çok miktar gazın daha 
az eforla yerli tüketiciye ulaĢtırılacak olması sebebiyle, birim taĢıma maliyetleri de 
azalacak, bu anlamda da yerli ekonomiye katkı sağlanması mümkün olacaktır. 

SDC, 28 Haziran 2013 tarihinde Avrupa‟ya Adriyatik Denizi GeçiĢli Doğal 
Gaz Boru Hattı (TAP) projesi yoluyla Güney Avrupa‟dan ulaĢmayı uygun bulduğunu 
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duyurmuĢtur. ġah Deniz Faz-II‟den üretilecek doğal gazın satıĢına iliĢkin anlaĢmalar, 
ġah Deniz Konsorsiyumu ile dokuz alıcı Ģirket arasında 19 Eylül 2013 tarihinde 
imzalanmıĢ; proje kapsamında doğal gazın üretimi ile ilgili yatırım kararı ise 17 Aralık 
2013 tarihinde alınmıĢtır. 

BOTAġ ve SOCAR arasında gerçekleĢtirilen müzakereler neticesinde, 30 
Mayıs 2014 tarihinde Ġstanbul‟da TANAP Projesine iliĢkin Gaz TaĢıma AnlaĢması, 
Fonlama AnlaĢması, Hisse Devir AnlaĢması ve Katılım AnlaĢması imzalanmıĢtır. 
KuruluĢumuzun TANAP Doğalgaz Anonim ġirketindeki hisse oranı %30 olarak 
belirlenmiĢtir. 

17 Mart 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı Sn. Recep 
Tayyip ERDOĞAN, Azerbaycan CumhurbaĢkanı Sn. Ġlham ALĠYEV, Gürcistan 
Devlet BaĢkanı Sn. GiorgiMARGVELAġVĠLĠ‟nin katılmasıyla KARS‟ta yapılan 
temel atma töreninde CumhurbaĢkanımız Sn. ERDOĞAN; Bu projeyle, doğal 
kaynakların kullanımı konusunda yeni bir yaklaĢımı tüm dünyaya gösterebileceklerini 
belirterek Türkiye‟nin doğu sınırından baĢlayıp batı sınırında bitecek olan ve 
ġahdeniz gazını Avrupa‟ya taĢıyacak olan bu boru hattının, doğalgazla birlikte barıĢ 
ve huzurun da taĢıyıcısı olması dilediğini ifade etti. 

Doğalgazın üç “T” üzerinde tanımlandığını, bunların; tedarikçi, transit ve 
tüketici olduğunu anlatan CumhurbaĢkanı Erdoğan, Azerbaycan‟ın tedarikçi, 
Gürcistan ve Türkiye‟nin hem transit, hem de tüketici, Avrupa‟nın da tüketici 
konumunda olacağını anlattı. CumhurbaĢkanı Erdoğan, ekonomik kaynaklar, 
insanlığın hizmetinde değilse, felaketinin sebebi olduğunu, yaĢadığımız iki büyük 
dünya savaĢıyla, büyüklü, küçüklü sayısız savaĢla, çatıĢmayla bunun görüldüğüne 
iĢaret ederek, “Biz, bu projeyle, aynı zamanda, sahip olduğumuz kaynakları kendi 
vatandaĢlarımızın, onlarla birlikte tüm bölge halklarının, tüm insanlığın hizmetine 
sunma irademizi de ifade etmiĢ oluyoruz.  Bu yola birlikte çıktığımız için, bu yolda 
birlikte ilerlediğimiz için her birinize ayrı ayrı teĢekkür ediyorum” diye konuĢtu. 

Bu çerçevede, Türkiye‟yi bölgesinin enerji dağıtım merkezi haline getirmeyi 
de planlıyoruz. Ceyhan, artık dünyanın en önemli petrol dağıtım merkezlerinden biri 
haline gelmiĢ durumda. Irak ve Suriye‟de durumun normale dönmesiyle, Ceyhan‟ın 
bu konumu daha da güçlenecek, kapasitesi daha da artacaktır. Aynı Ģekilde, diğer 
ülkelerle olan doğalgaz ve petrol boru hattı projelerimiz devam ediyor” dedi. 

TANAP‟ın, tüm bu projelerin içinde, güzergâhı ve hedefleriyle, ayrı bir yere 
sahip bulunduğunu, bu projenin, baĢka hiçbir projenin alternatifi olmadığı gibi, bu 
projeye alternatif baĢka bir projenin de bulunmadığını ifade etti. 

Bu bakımdan gerçekten özgün bir proje olan Güney Gazı Koridoru‟nun 
bütün etaplarıyla tamamen hayata geçirdiğinde, Avrupa ile Hazar bölgesi arasında 
güçlü bir bağ oluĢacağını kaydeden CumhurbaĢkanı Erdoğan, bu projeye, 
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Azerbaycan‟dan, Gürcistan‟dan, Türkiye‟den ziyade tüm Avrasya coğrafyasının 
ihtiyacı olduğunu söyledi. 

CumhurbaĢkanımız; “Temeli atılan TANAP, 1900 kilometre uzunluğu ve 10 
milyar dolar maliyetiyle, bu misyonu ziyadesiyle hak eden bir projedir. Bu hat 
Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, GümüĢhane, Giresun, Sivas, Yozgat, 
KırĢehir, Kırıkkale, Ankara, EskiĢehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, 
Tekirdağ, Edirne illerinden geçecektir. Ülkemizi en doğudan en batıya kadar kat 
edecek 20 ilimizden, 67 ilçemizden ve 600 köyümüzden geçecek 1900 kilometre 
uzunluğundaki hattın süratle tamamlanmasının planlandığını söyleyerek konuĢmasını 
tamamlamıĢtır. 
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TÜRKMENLERĠN EVĠ 

Ogulceren HACĠYEVA 

 

GeçmiĢte Türkmenlerin çeĢitli evleri olmuĢ-sabit ve portatif. Vahalarda ham 
ve yanmıĢ tuğlalardan sabit evler (konut ve ekonomik binalar, kale, saraylar) yaygın 
olmuĢ ise, çöl ve bozkır bölgelerde daha bir yetkin portative evler-yurtalar 
geliĢmiĢtir. 

Bin kere haklı olan, yurtalaların ilkelliği hakkında yaygınlaĢmıĢ düĢüncelere 
karĢı çıkan ünlü tarihçi L. N. Gumilev: „TaĢtan inĢa edilmiĢ kulübe veya çamur harçlı 
evlerin sıcak, geniĢ, kolay taĢınan keçe çadırlarından daha üstün olduğu kimse 
tarafından kanıtlanmamıĢtır. Doğa ile sıkı sıkıya yaĢayan göçebe halkının böyle 
çadırlarda hayatı keyiften olmayıp, ihtiyaç olmuĢtur‟ demiĢtir. 

Sırf bundan dolayı yurta, göçebe halkının eskiçağ ataların dâhiyane icatıdır. 
DuĢmanlardan kaçmak veya daha güzel otlaklara göç mü edilecek yurtayı bir saat 
devamında sökerdiler ve yüne aynı saat devamında kurardılar. 

Türkmenler sökülen yurtayı eĢyalarla birlikte yük hayvanlar, özellikle develer 
üzerinde baĢka yerlere göç ederlerdi. 

Çin kaynaklarında Türkçe konuĢan halklarında yurta „sunlu‟ anlamını, yani 
„kubbe biçimde kulübe‟ anlamını taĢımakta idi. Bu terimin anlamı daha eski çağlarda 
M.Ö. II yüzyıl kaynaklarında „huaynanszı‟ olarak rastlanmıĢtır.  

Yurtayı, Ģüphesiz, materyal kültürünün önemli kazanımlarından biri olarak 
değerlendirilebilmektedir. M.S. I yüzyıl ortasından baĢlayarak bozkırların göçebe 
halkının yurtası Doğu Asya‟dan doğu Avrupa‟ya kadar çok yaygınlaĢtı ve diğer 
portatif evleri geride bıraktı. Bu, Arasya bozkırları için yeni konut türüne Merkez ve 
Orta Asya ve Güney Sibirya halkının parmaklıklı karkasta keçeden, genellikle 
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yuvarlak planlı, kubbe biçimde portatif „evine‟ Türk evi olarak ad verdiler. Ġki tür 
Türk ve Moğol yurtaları vardır. Bu iki yurtun birbirinden en önemli farkı Türk 
yurtasında kubbe oluĢturan kubbe sırığında eğimin olmasıdır. Türk yurtasındaki 
damın eğimli sırıktan dolayı direklere ihtiyaç bırakmayan ve içerideki boĢluğu 
boĢaltan kubbe tonoz oluĢmaktadır. Yurtanın Türk çeĢidi Türkmenler, Kırgızlar: 
Kazaklar ve Karakalpaklılar tarafından kullanılmaktadır. Türkmen yurtayı „Ak öy‟-
„Beyaz ev‟ veya „Gara öy‟ – „Kara ev‟ olarak isimlendirmekteydiler. Bunun nedeni, 
Türkmen yurtası beyaz keçe ile örtülmekte olup zamanla dumandan, islilikten vb. 
dolayı karalaĢmasıdır. 

Gelenek olarak yurtalar Doğudan Batıya yönelik sırayla veya tam ortada 
büyüklerin evi konulacak Ģekilde dairesel olarak yerleĢtirilmekteydiler. Geleneksel 
olarak, her aile kendi yurtasını kendisinden baĢka kimsenin yerleĢtirmeye hakkı 
olmayan belirli bir yerde yerleĢtirmekteydi. 

Ondan sonra uygun istikamette güneye doğru kapı kasasını parmaklıklığın 
etrafında ararını birbirine iple bağlayarak koyarlardı. Ġskelet kurulduktan sonra 
üstünü köĢelere dikilmiĢ iplerle karkasa bağlanan keçe ile örterlerdi. 

Yurtanın karkası genellikle 4 veya 6 ahĢap parmaklıklardan, kanatlardan 
oluĢmaktadı. 4 parmaklıklı yurtanın çapı 5,5 metreden 7 metreye kadar ulaĢmaktaydı. 
Fakat kaynaklarda daha büyük olan, 8, 9 hatta 12 parmaklıklı, araları yünlü iplerle 
bağlanmıĢ üstleri keçe ve süs kumaĢlarla örtülmüĢ yurtalar rast gelmektedir.  

AhĢap kısımlarını söğütün veya kavağın çeĢitli cinslerinden yaparlardı. 
YaklaĢık elli yıl tamirata ihtiyaç duymazdan hizmet verdiklerinden meĢe ağacından 
veya fıstık ağacından yapılan yurtalar daha çok değerli idi.  

Genellikle Türkmen yurtasının planı yuvarlak Ģekildedir. Kubbe, oluklara 
oturtulan birkaç sivri sırıklardan oluĢturulmaktadır. 

Keçe örtüleri belirli eskiden oluĢturulmuĢ sıraya göre örterlerdi: ilkin batı 
keçesi sonra güney doğu ondan sonra kenarları diğer ilk iki keçenin kenarlarını 
sıkıĢtıracak Ģekilde iki baĢka keçelerleri örtmekteydiler. En kaliteli keçeleri 
yoğunluklu olarak yurtanın kuzeye bakan tarafını, kuzey batı rüzgarlardan korunmak 
ve yağmurun eve kaçmasını önlemek amacı ile örtmekteydiler. 

Birçok Türkmen topluluklarında bayanlar yurta giriĢinden mutfak ve yatak 
takımları her tür torba bulunan sağ tarafında bulunurdu. Erkekler ise sol tarafta 
bulunmaktaydılar. Orada, besin maddeleri, değirmen taĢları, at koĢum çuvalları vb. 
bulunurdu. 

Ġçindeki zengin eĢyalarıya (birçok halı iĢlerinin kullanılması), yurtanın etrafı 
kamıĢ hasırlarla donatılması: ve diğer benzer kurumlar Türkmen yurtasını Merkez 
Asyadaki diğer yurtalarından farklı kılmaktadır. Ayrıca, Çin Ģairinin eski oğuz 
yurtasının betimlemesi çağdaĢ halkımızın hala da Ģefkatli ve saygılı duyguları olan 
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Türkmen yurtasınınkine tamamen uygun gelmektedir. 

Yurta ile birçok adet ve dini inançlar iliĢkilendirilir. Örneğin, evin içinde 
kimse olmasa dahi selam verilmesi gerekiyordu. Türkmenlerin eski adetlerinden biri 
de ocağa eğilme ve onun üzerinden geçmeme ve çeĢitli hareketlerle terzil etmemedir. 
Kocasının evine gelen gelin ilk baĢta ocağı selamlar. 

Yurtanın çok eskilerinde kapı yerine halı (ensi) veya keçe ile örtükmüĢ. Orta 
çağlarda yurta için çeĢitli kapılar icat edilmeye baĢlandı. EĢik (bosaga) kutsal 
sayılmaktaydı: onda oturulmaz, üzeri basılmaz, onda durulmazdı. Atalarımız „Benim 
eĢiğim benim kutsalımdır‟ derdi. Bazen eĢiğe at anlını takarak onun manyetik 
„gücünün‟ olduğuna inanırlardı. 

Etnograf A. Orazov‟un tanıklığı üzerine, yurtanın kutsallığı hakkında „Eski 
evin ahĢap parçaları imha edilmemeli ve yakıt olarak kullanılamazdı‟ diye anlattı. 
Onları kutsal yere bırakırlardı. 

XIII yüzyılından yurta geliĢimini simgeleyen  çeĢitli ve zengin malzeme Orta 
Asya, Ġran, Türk minyatür ve Çin sanat eserlerinde rast gelmektedir. IX-XIII yüzyıl 
orta çağları grafik kaynakları yurtaları ahĢap karkas üzerinde keçe ile örtülü hane 
olarak simgelemektedir. Böyle gözlenimler Marko Polo tarafından XIII yüzyıl 
sonunda bırakılmıĢtır. Yurtanın çok eski detayları Kuzey Çindeki cenaze 
heykelciklerinde muhafaza edilmiĢ. Onlar VI yüzyılın baĢına aittirler. O heykelcikler 
üzerinde yükleme hayvanları olan deve üzerinde yurtanın yüklü halleri  
canlandırılmıĢ. 

Hiçbir bayram, tüm misafirleri kabul edebilen yurta yapımı „Ģehircik‟sız 
geçmemiĢtir. 

Türkmen inĢaat Ģirketleri Mari‟de 3 bin kiĢilik eski yurta tarzında bina inĢaat 
edeceklerdir. Mari‟de çeĢitli kültürel etkinlik ler için „Türkmenlerin beyaz yurtası‟ 
olan orijinal yapıtasarımlık dikilecektir. 2015 yılında Marı Ģehrinin Türk Dünyasının 
kültürel baĢkenti olarak ilan edildiği durumda tesis inĢa edilecektir. 2015 yılı Kasım 
ayında tesisin faaliyete baĢlatılması planlanmaktadır. 

 

ТУРКМЕНСКАЯ ЮРТА 

Хаджиева О. 

У туркмен в прошлом существовали разные типы жилищ – 
стационарные и переносные. Если в оазисах были распространены 
стационарные постройки из сырцового и жжѐнного кирпича (жилые и 
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хозяйственные здания, замки, дворцы, крепости), то в пустынных и степных 
районах выработался наиболее совершенный вид переносного жилища – 
юрта. 

Прав тысячу раз известный историк Л.Н. Гумилев, который выступал 
против распространенного мнения о примитивности юрты: «Никем не 
доказано, что каменная лачуга или глинная мазанка есть высшая форма 
жилища по сравнению с войлочным шатром – теплым, просторным и легко 
переносимым с места на место. Для кочевников, тесно связанных с природой, 
жизнь в таком шатре была не прихотью, а необходимостью». 

Именно поэтому юрта – гениальное изобретение древних предков 
стала основным видом жилища в степи. Идет ли в наступление грозный враг, 
нужна ли перекочевка на лучшие пастбища – юрту разбирали в течении часа 
и столько же времени на ее установку. 

Разобранную юрту туркмены вместе с имуществом перевозили во 
время перекочевок на вьючных животных, преимущественно на верблюдах. 

В китайских источниках юрту тюрскоязычных народов обозначали 
термином «цюнлу», т.е. «куполообразная хижина». Наиболее ранние 
упоминания этого термина встречаются в источнике II века до нашей эры 
«хуайнаньцзы».  

Юрту, несомненно, можно отнести к числу важнейших достижений 
материальной культуры. С середины I тысячелетия нашей эры юрта 
распространилась у кочевников степей очень широко - от Восточной Азии до 
Восточной Европы - и вытеснила другие мобильные жилища. Этот новый для 
евразийских степей тип жилища везде стали именовать тюркской юртой, 
представлявшей собой у народов Центральной и средней Азии и Южной 
Сибири переносной «дом» из войлока на решетчатом каркасе, 
преимущественно круглый в плане, с куполообразной крышей. Существует 2 
типа юрт - тюркская и монгольская. Главным отличием этих двух типов юрт 
друг от друга является купольная жердь, которые образует купол юрты, в 
тюркской юрте она имеет изгиб. Благодаря изогнутости жердей кровли в 
тюркской юрте получается купольный свод, что позволяет не ставить опорные  
столбы и освободить внутренние пространство. 

Тюркской тип юрты используется туркменами, киргизами, казахами и 
каракалпаками. Туркменскую юрту называли «Ак ой» («белая юрта») или «гара 
ой» («черная юрта»). Дело в том, что новая юрта покрывалась белым 
войлоком, который с течением времени темнел под воздействием дыма, 
копоти и т.д. 

Традиционно юрты располагались в селении с востока на запад, 
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образуя ряд, или по кругу, где в центре ставилось жилище старшины. По 
традиции, каждое хозяйство ставило свою юрту в строго определенном месте, 
которое никто, кроме него, не имел права занимать. 

Затем устанавливали в соответствующем направлении, на юг, дверную 
раму и расставляли по кругу решетки, скрепляя их между собой и обвязывая 
веревками. После установки остова, юрту покрывали войлоком, привязывая 
его к каркасу с помощью пришитых к углам волосяных веревок. 

Каркас юрты состоял обычно из 4-х или 6-ти деревянных решеток – 
крыльев. Диаметр 4 – решетчатой юрты достигал от 5,5 м до 7м. Однако в 
источниках встречаются данные и о больших юртах – из 8,9 и даже 12-ти 
решеток, скрепляемых толстыми шерстяными веревками, покрываемых 
войлоком и украшенных тканью. 

Деревянные части выделывали из различных пород ивы или тополя. 
Ценились юрты, сделанные из дуба и фисташкового дерева, так как могли 
служить без ремонта более полусотни лет. Выделкой деревянных частей 
занимались специальные мастера. 

Туркменская юрта обычно образует в плане круглую форму. Купол 
составлялся из нескольких десятков острых жердей, вставленных в пазы обвода 
и скрепляемых в верхней части. 

Войлочные покрытия накидывали по определенному, издавна 
установленному порядку: сначала западную кошму, потом юго-восточную, 
затем две другие набрасывали так, чтобы их края придавливали концы двух 
первых. Самыми лучшими плотными кусками войлока покрывали стены и 
кровлю юрты с северной стороны для защиты от северо-западных ветров, 
чтобы дождевая вода не попадала на домашний алтарь. 

У большинства групп туркмен женская половина юрты находилась 
справа от входа, где хранилась кухонная утварь, постельные принадлежности. 
Всевозможные торбы и другие предметы домашнего обихода. Мужская 
половина находилась слева. Там обычно содержали мешки с 
продовольствием, жернова, оружие, конскую сбрую и т.д. 

Богатое внутреннее убранство (использование множества ковровых 
изделий), обводка юрты камышовыми циновками, иная установка и т.д. 
отличают туркменскую юрту от других типов юрт народов Центральной 
Азии. Надо также отметить, что описание китайским поэтом древнеогузской 
юрты полностью подходит под описание современной туркменской юрты, к 
которой наш народ до сих пор сохранил нежное и уважительное отношение. 

С юртой связаны многочисленные обряды и религиозные верования. 
Например, при входе в нее полагалось произнести слова приветствия 



Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi / 273 
 

независимо от того, есть ли в ней люди или нет. К числу древних обычаев 
туркмен относится и поклонение очагу, через который нельзя было 
переступать или осквернять его различными действиями. Невеста, прибывая в 
дом мужа, в первую очередь приветствовала очаг. 

В глубокой древности юрта не имела дверей, ее проем занавешивался 
специальным ковром (энси) или кошмой. В средние века для юрт стали 
изготовлять разные створчатые двери. Порог (босага) считался священным: 
нельзя сидеть на нем, наступать на него или стоять у порога. Наши предки 
говорили: «Мой порог – моя святыня». Иногда к порогу прибивали конскую 
подкову, которая «обладала» магической силой. 

Как свидетельствовал этнограф А. Оразов, о святости юрты говорит и 
следующий факт; деревянные части старого жилища нельзя уничтожать или 
использовать в качестве топлива. Их отвозили к святому месту и там 
оставляли. 

Разнообразный и богатый материал, характеризующий развитие юрты 
с XIII века, содержится в среднеазиатских, иранских, турецких миниатюрах и 
китайских произведениях изобретательного искусства. Средневековые 
графические источники, изображающие огузов IX-XIII В.В., характеризуют 
их юрту как жилище крытое войлоком, с деревянным решетчатым остовом 
(основанием). Такие наблюдения оставил и Марко Поло в конце XIII века. 
Древнейшие изображения деталей юрты сохранились на погребальных 
статуэтках из северного Китая. Их относят к началу VI века. Эти статуэтки 
изображают навьюченных деталями юрты верблюдов. 

Ни один народный праздник не обходится без сооружения «городка» 
юрт способного принять всех дорогих гостей. 

Туркменские строительные компании построят в Мары здание в виде 
старинной юрты на 3 тысячи мест. Здание оригинальной архитектуры «белая 
юрта туркмен», для проведения культурно – массовых мероприятий будет 
возведено в Мары. Объект будет сооружен по случаю провозглашения города 
Мары, культурной столицей тюркского мира в 2015 году. В ноябре 2015 года 
намечено сдать объект с полной готовностью к эксплуатации. 
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KARDEġ ġEHĠRLER PROJESĠ VE 

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAġKENTLERĠ 

SĠSTER CĠTĠES PROJECT AND CULTURAL CAPĠTALS OF THE 
TURKĠC WORLD 

 Düsen KASEĠNOV1 

ÖZET 

Kaseinov makalesinde, Türk Dünyası Kültür BaĢkentleri projesi kapsamında 
Türkiye ile Türkmenistan arasında kurulan bağlardan yola çıkarak Türkmenistan 
kültürel mirası ve bu mirasın ön plana çıkarılması amacıyla uygulanan politikaları 
incelemektedir. Türk Dünyası Kültür BaĢkentleri uygulaması ilk olarak Türk Dünyası 
Mimarcılık ve ġehircilik Kurultayı‟nda ortaya çıkmıĢ ve sonrasında 2012 yılında 
Astana, 2013 yılında EskiĢehir, 2014 yılında Kazan kültür baĢkenti olduktan sonra 
2015 yılında Türkmenistan‟dan Merv Türk Kültür BaĢkenti olarak seçilmiĢtir. Bu 
çerçevede yıl boyunca çeĢitli kültürel aktiviteler gerçekleĢtirilmiĢtir. 2016 yılında ise 
Bakü Kültür BaĢkenti olarak seçilmiĢtir. 2011 yılında gerçekleĢtirilen bağımsızlığın 
30. yıldönümü kutlamaları gerek yapılan törenler gerek bu amaçla açılan tesisler 
açısından görkemli geçmiĢtir. Türkmenistan kültürünün önemli ögeleri arasında 
halılar ve Ahal Teke atları bulunmaktadır. Türkmenistan kültürünün korunması ve 
ulusal ve uluslararası boyutta güçlendirilmesi politikaları çerçevesinde bunlar baĢta 
olmak üzere kültürel ve ruhi mirasın daha derin Ģekilde öğrenilmesi ve yayılmasına 
yönelik çeĢitli uygulamalar yapılmıĢtır. Sultan Sencer Türbesi‟nin UNESCO Dünya 
Kültür Miras listesine alınması da yine önemli bir geliĢmedir. Yine bu çerçevede 
Türkmenistan mimarisinin estetik özelliklerinin korunması yönünde de çalıĢmalar 
yapılmakta ve kamusal binaların inĢasında buna önem verilmektedir. Tüm bunlara 
paralel olarak uluslararası alanda kültürel iĢbirliği adımları atılmıĢ, gerek UNESCO 
gerek Türk Dünyası‟nın UNESCO‟su olarak nitelendirilen TÜRKSOY bünyesinde 
birçok proje uygulanmıĢtır. Tüm bu çabalardan hareketle Türkmenistan‟ın Türk 
halklarının kültürel entegrasyonu sürecinde öncü bir rol oynayacağı ve büyük bir 
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kültürel potansiyele sahip olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:KardeĢ ġehir, Kültür BaĢkenti, Türk Dünyası, 
Türkmenistan, Türk Kültürü 

 

ABSTRACT 

In his article, starting with the bonds established between Turkey and 
Turkmenistan within the scope of the Turkic World Cultural Capitals project, 
Kaseinov analyzes the cultural heritage of Turkmenistan and the policies 
implemented for promoting this heritage. The practice of Turkic World Cultural 
Capitals first appeared during the Turkic World Architecture and Urban Planning 
Congress and next, Astana was selected as the Turkic Cultural Capital in 2012 
followed by EskiĢehir in 2013, Kazan in 2014, and Merv in Turkmenistan in 2015. 
In this context, various cultural activities were organized throughout the year. In 
2016, Baku was selected as the cultural capital. The 30th anniversary celebrations of 
the independence in 2011 were majestic not only thanks to the ceremonies but also 
the facilities opened as part of this project. Prominent elements of Turkmenistan 
culture include carpets and Akhal-Teke horses. Within the framework of the policies 
aimed at preserving and strengthening Turkmenistan culture nationally and 
internationally, an array of practices were carried out to ensure more in-depth 
learning about and dissemination of the cultural and spiritual heritage. Another 
major development was inclusion of Mausoleum of Sultan Sanjar in UNESCO 
World Heritage List. In this context, some work is under way for preserving the 
aesthetic characteristics of Turkmen architecture, and this principle is adhered to in 
the construction of public buildings. In parallel with all these, initiatives on cultural 
cooperation on the international arena were taken. Many projects were implemented 
not only by UNESCO but also by the International Organization of Turkic Culture 
(TÜRKSOY) which is usually referred to as the UNESCO of the Turkic world. 
Based on all these efforts, it is envisaged that Turkmenistan will assume a leading 
role in the cultural integration of Turkic peoples, and it holds a great cultural 
potential. 

Keywords: Sister City, Cultural Capital, Turkic World, Turkmenistan, 
Turkish Culture 

 

Kazakistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı Sayın Nursultan NAZARBAYEV 
ve Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı Sayın Abdullah GÜL‟ün yüksek 
himayelerinde, Uluslararası Türk Kültürü TeĢkilatı TÜRKSOY Genel 
Sekreterliği‟nin koordinasyonunda, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği‟nin ana organizasyonunda baĢta Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarından 
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olmak üzere elliyi aĢkın ülkeden gelen mühendis, mimar, Ģehirci, akademisyen, kültür 
ve sanat insanlarının buluĢmasıyla gerçekleĢtirilen Türk Dünyası Mimarcılık ve 
ġehircilik Kurultay‟ında Türk Dünyası Kültür BaĢkentleri ve KardeĢ ġehirler 
Uygulamalarının baĢlatılması tavsiye kararı alınmıĢtır. Bu kararın ardından 
Uluslararası Türk Kültürü TeĢkilatı TÜRKSOY 2010 yılında Ġstanbul‟da düzenlenen 
Türk Dili KonuĢan Ülkeler Devlet BaĢkanları 10. Zirvesi‟nde Türk Dünyası Kültür 
BaĢkenti uygulamasını önermiĢ ve bu öneri ile Kazakistan‟ın BaĢkenti Astana 2012 
Türk Dünyası Kültür BaĢkenti olarak ilan edilmiĢtir.  

Türk Dili KonuĢan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi 29. Dönem 
Toplantısı Sonuç Bildirgesinin 10. Maddesinde “Türkiye‟nin EskiĢehir kentinin 2013 
yılında Türk Dünyası Kültür BaĢkenti ilan edilmesi için Türk Konseyine teklifte 
bulunulması kararlaĢtırılmıĢtır. Bu yönüyle 2013 yılında Türkiye‟nin tarihi öneme 
sahip büyük Ģehirlerinden biri olan ve aynı zamanda UNESCO‟nun somut olmayan 
kültürel miras baĢkenti seçilmiĢ olan EskiĢehir, Türk Dünyasına Kültür BaĢkentliği 
yapmaktadır. Müteakiben 2014 yılında ise yine Türk Dünyası‟nın önemli tarih ve 
kültür baĢkentlerinden biri olan Tataristan‟ın BaĢkenti Kazan Ģehri Türk Dünyası 
Kültür BaĢkentleri olarak belirlenmiĢtir. 2015-2016 yıllarında Türk Dünyası Kültür 
BaĢkentliği yapacak aday Ģehir Türkmenistan‟ın kadim Ģehirlerinden Merv seçilmiĢtir.  

TÜRKSOY TeĢkilatının öncülüğünde ve Türkmenistan Devlet Yönetiminin 
desteklerinde Merv Türk Dünyası Kültür BaĢkenti çerçevesinde Türkmenistan‟da yıl 
boyu düzenlenen kültürel etkinliklere Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği‟nin de aktif katkıları devam etmektedir. 2015 yılı sonu itibariyle kapanıĢ 
merasimi yapılacak olan Kültür BaĢkentimiz Merv‟in ardından bu defa 
Azerbaycan‟ın BaĢkenti Bakü 2016 yılında Türk Dünyasına Kültür BaĢkentliği 
yapacaktır. 

2016 yılında Azerbaycan‟da özellikle Bakü merkezli bir çok kültürel etkinlik 
gerçekleĢtirilecektir. Bunların baĢında Türk Dünyası Kültür BaĢkenti ev sahipliği 
olmak üzere, Türk Dünyası Kurultayı, Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları, 
Türk Dünyası ġehircilik Konseyi, Enerji ve UlaĢımda Kıta AĢan Projeler Festivalı ve 
diğer Kültür ve Sanat etkinlikleri Türk Dünyasında ve Ġpek Yolu Hinterlandında 
derin izler bırakmıĢ, muasır Türk Medeniyetinin geçmiĢteki değerleryle geleceği 
buluĢturan köprüler kurulmuĢ olacaktır.    

Yıldönümü ya da jübile her zaman özel bir bayramdır. Bu belli bir sınır, geçilen 
dönemin sonucudur. Türkmenistan‟ın yıldönümü arifesinde övünecek önemli baĢarı ve 
kazanımlar az değil. Bu nedenle 2011 yılında bağımsızlığın 20. yılını ulusal aile içinde 
muhteĢem törenle kutladı. Bu günlerde Türkmenistan halkının coĢku, sevinci AĢkabat‟a 
çeĢitli ülkelerden gelen yabancı misafirler paylaĢtı.  

Türkmenistan baĢkentinin merkez meydanlarından birinde yer alan geçit alayı 
törenin doruk noktasıydı. AĢkabat ki, yirmi yıl önce taĢra bir Ģehir sanılırdı bu günlerde 
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güzelliği ile büyüleyici boyut ve inĢaat hızı ile hayret içinde bırakıyor. Yabancı ve turistler 
buna sık sık „billur Ģehir‟ adını veriyor. Bu sade bir edebi istiare değil AĢkabat sokaklarında 
dolaĢırken bunun kanıtları görürüz. Doğulu lüks köĢk ve parlayan resimli füme cam ile 
güneĢte parlayan altın kübbe ile bembeyaz mermerden cephelerini süslemiĢ altın yıldızlar 
ile yüksek apartman evler sokaklar boyunca dizilmiĢ. Bulut rengi beyaz, güneĢ rengi altın 
ve gök rengi mavi ki, AĢkabat‟ın baĢlıca renkleri. Bütün bu ihtiĢamı seyrederken sanki 
Ģehir ıĢıkla dolmuĢ ve kendisi de ıĢık yayar. Sanki billur bir mucize gibi yer üstünde 
süzülüyor. 

Bayram müziği eĢliğinde renkli balon köpüğünde insanlar nehrin güçlü bir akıntı 
gibi Ģehir sokaklarına yayılırken ve yeĢil bez dalgası kaplayıverirken temsil harikulade güzel 
olmuĢ. Kahramanı çalıĢkan halk, yaratıcı halk, vatanın geleceğini kuruyan halk ve vatanın 
koruyucu halk olan kocaman gösteri için ana meydan sahne olmuĢ. 

Askeri geçitle baĢlayan bayram Türkmen devletinin savunma küvvetini ve halkın 
sakin ve barıĢ hayatın bekçiliğini yapan askerler beceriğini gösterdi ve sonunda tüm halkın 
bayramı yani „toy‟ halini aldı. 

Eskiden herhangi bir Türkmen toyu halkın arkadaĢı ve onun tarih, talih, manevi 
ruhun ayrılmaz parçası Ahal Teke atların katılmasından gerçekleĢmiyordu. ġimdi de aynı. 
Bugün bu atlar Türkmenlerin gururu, ulusal tarihi ile modern dönem arasındaki bağların 
gerçek sembolü. 

Üzerinde süvari olan zarif Ahal Teke atları meydana çıktıklarında atların semavi 
güzelliğine ĢaĢıran halkın birden soluğu kesildi. Antik vakanüvisler söz konusu atlara 
boĢuna „cennet‟ adını koymadılar. Binlerce seyircinin hayran bakıĢın farkında olan atlar 
kendi güzel çizgileri, gururlu endam, Ģekillerin inanılmaz ideal olması, dans ettikleri gibi 
hafifliği ve kusursuzluğundan zevk almaya imkan verdiler. At üstüne binerek toplu dans 
yapmasını kim göz önüne getirebilirdi hiç? 

Yiğitler tarafından yönetilen atlar hareketlerin doğru ve yumuĢak olduğu ile 
ĢaĢırttı. Bunlar müziğin temposuna uyarak hareket etmeye baĢladıklarında „kuĢtdepdi‟ 
adını taĢıyan ritmik ve coĢkulu halk oyuna benzediği görüldü. Millet buna Ģiddetle 
alkıĢladı. Bu harikulade gösteri Türkmen antreman seyis ve binicilerin yüksek kaliteli 
uzman olduklarını, dört ayaklı arkadaĢların güvenini kazanma kabiliyeti ve atlarla karĢılıklı 
anlayıĢ olduğunu kanıtladı. 

Atların yaptığı bu geleneksel oyun yüksek teknoloji döneminde Türkmen 
halkının kendi örf ve adetlerine bağlı kaldıklarını göstermekte. Bu oyun Türkmenistan‟ı 
değiĢtiren dönüĢüm ve baĢarılar hakkında bir öykü gibi. Halk hayatını artık olumlu 
değiĢim enerjisi, baĢarıların verdiği sevinç çeĢitlendirdi. Binlerce yürüyüĢ katılımcının 
beraber anlattığı bu öykünün imaj ve sembollerinde sıkı çalıĢma, genç devlet tarihinde 
önemli baĢarı toplanmıĢ. Türkmenistan‟ın ana meydanda bulunduğumda geleceğinin 
nereden oluĢtuğunu kolay anlaĢıldı. 
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Bugün Türkmenistan bağımsızdevlet ki, geliĢmiĢ tekoloji baĢarıları ulusal 
gelenekler ile uyum içindedir. Bu nedenle bayram yürüyüĢü baĢında Oğuz Han, Gorgut 
Ata, Geroğlı bek, MahtumkuliFragi gibi Türkmenistan tarihinin kahramanları ve ulusal 
kültürün ünlü adamları imajları bulunuyordu. 

Sonra Türkmenistan‟ın modern baĢarılarından bahsedildi. Son bir kaç yıl 
içinde Türkmenistan hemen emen her alanda etkileyici bir öne fırlayıĢ yaptı. DıĢ 
iliĢkiler olsun, sanayi ya da tarım olsun, inĢaat ya da sosyal imtiyaz olsun... Bütün 
bunlar insan denizinden geçen resimli gemi andıran renkli dekoru olan hareketli 
platformlar ve kocaman pano ve monitörda gösterildi. 

Bu gemiler arasında ilk sırada devletin geliĢmesinde önemli rol oynayan bilim 
ve eğitim yer alıyor. Devlet baĢkanı GurbanguliBerdimuhammedov tarafından da bu 
alanlara çok önem verilmektedir. Bayram meydanı üzerinde kar tanelerigibi hava 
balonları uçtuğunda karlı tarla halini aldı. O sırada sağlık personelleri meydandan 
geçiyordu. Sağlık korunmasına Türkmenistan‟da özel bir önem verilmektedir. Önde 
gelen üreticilerin modern tesislerle donatılmıĢ onlarca yeni sağlık merkezi, dinlenme 
evi, hastane ve poliklinik inĢaat edilmiĢ. Türkmenistanlılara dünya standartları 
düzeyinde çeĢitli tıbbi hizmetlerle yararlanabilme imkanı sağlıyor. 

Türkmenistan‟daki yoğun geliĢmelerin en bariz örneklerinden biri Hazar 
denizi sahilinden uzak olmayan „Avaza‟ Ulusal Turizm Alanı imĢaatı. Bayram 
yürüyüĢünde „Avaza‟yı yansıtan özel bir „bölümü‟ vardı. Martı ve dalga çatlaması sesleri 
eĢliğinde meydana akan mavi dalgalar deniz andırıyordu. Bu resimi renkli plaj 
Ģemsiyeler tamamladı. Yeni deniz dinlenme yerin kurulması Türkmenistan turizm 
endüstrisinin geliĢmesi sembolü. 

Sırada bayram meydanından Olimpiyat ateĢi ile kocaman stad maketi geçti. Bu 
Türkmen sporun büyük amaçlarını sembolize ediyor. Bu sırada çeĢitli uluslararası 
kupaları kazanan Türkmenistan‟ın en baĢarılı sporcuları herkes görebildi. Bugün 
sporcular kocaman, iyi donatılmıĢ spor tesisleri ve stadları kullanabilir. Üstelik Ģu an 
AĢkabat‟ta bölgenin en büyük Olimpiyat alanı inĢaatına baĢlamıĢ. 

Son dönem Türkmenistan baĢkenti ve tüm ülkenin sembolü vinçtir. 
Türkmenistan böyle bir inĢaatı bilmiyordu, öğrenince de inĢaat temposu ile çok ülkeyi 
geride bıraktı. Bütün bu geliĢmelerin ana ölçütü halkın yaĢam seviyesinin yükselmesi, 
sosyal ekonomik altyapı kurulması. Türkmenistanlılar memleketlerini sever ve gurur 
duyar, kurulan her yeni ev, sokak, okul ile övünür. Tabii Ģehirlerdeki inĢaat yeni bina 
maket geçidinde de görüldü. 

Bu bayram yürüyüĢünde ekonomiden çevrebilime kadar ülkenin çeĢitli 
alanlar yer aldı. Sır değil ki Türkmenistan‟ın ekonomik refah hidrokarbon 
rezervlerine dayanıyor. Türkmenistan, istatistiğe göre gaz rezervlerin en çok 
bulunduğu dünyanın dört devlet sırasında. Yıldan yıla Türkmenistan‟ın gaz rezervleri 
miktarı çoğalıyor. Bu nedenle Türkmenistanlıların evlerine doğal gaz ve elektrik 
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enerjisi gibi bedava verilmekte. Bu arada Ģunu da belirtelim ki, Türkmenistan enerji 
ihracatçısı. Ülkede su ve sofra tuzu için para ödenmiyor. Ekmek, petrol, kamu 
hizmetleri fiyatı devlet ödeneği sayesinde semboliktir. Böylelikle her Türkmenistanlı 
ülkenin zengin doğal kaynaklarından yararlanabilir. KuĢkusuz insanlar geliĢmenin 
ana kaynağı. 

Resmi törenin en büyük parçası Türkmenistan‟ın umudu ve geleceği 
çocuklara verilmiĢ. Bu devlet „mutlu çocukluk devleti‟dir. Bu bir slogan değil, bu 
gerçektir ki, tekerlekli kocaman dekorda bile yansıtıldı. Bunlar arasında sırtında 
çocukları güzel rüyalar düyasına getiren efsanevi zümrüdüanka, çocukları bayramı 
getiren süslenmiĢ deve, mavi dalgalarda sallanan uzak gezi ve büyük keĢif sembolü 
beyaz yelken gemisi, halk masalları kahramanları... 

Türkmenistan bağımsızlığının 20. yılını kutlama törenleri çerçevesinde yeni 
tesislerin açılıĢı da yapıldı. Türkmenistan devlet baĢkanı 
GurbanguliBerdimuhammedov katılımıyla „BagtKoĢgi‟ düğün sarayı, „AĢgabat‟ oteli 
ve 20 bin kiĢilik „AĢgabat‟ adını taĢıyan stad açılıĢı yapıldı. Bu üç tesis 
Türkmenistan‟ın eski ortağı ünlü Türk Ģirketi „Polimex‟ tarafından inĢaat edildi. 

Bayram gününde sevenlerin kalplerini birleĢtirmesini, yeni aile kurmasını 
sağlayan „BagtKoĢgi‟nin açılıĢı çok semboliktir. Eski zamanlardan beri Türkmen 
kültüründe genç gelinin eve gelmesi mutluluk ve refahlılık timsaliydi. Dügün „toyu‟ 
ise bu güne kadar baĢlıca aile bayramı sanılır. 

Modern Türkmenistan geleceğe dönük bir ülke ama zengin halk 
geleneklerinden vaz geçmiyor. Dikkate değer ki, yeni evlenme sarayında kültür 
eğitim merkezi kurulmuĢ. Bu merkezin amacı ulusal düğün ve aile tören gelenekleri 
yaygınlaĢtırmadır. 

BaĢkentin daha bir görülmeye değer yeri 16 katlı modern AĢkabat lüks oteli. 
Bu otel koskocaman ki, bir anda 2 bin misafiri kabul edebilir ve uluslararası 
konferans düzenlenilecek bir yerdir. 

Uluslararası yarıĢmalara ve bayramlara ev sahipliği yapabilecek daha bir tesis 
inĢaat edildi. Bu da çok fonksiyonel 20 bin kiĢilik AĢgabat stadı.  

Stadın açılıĢında tiyatro Ģovu düzenlendi ve havayi fiĢek atıldı. Renkli ıĢık 
efektler sayesinde seyirciler lazer holografi temsilini görebildi. BaĢlıca kahramanları 
ulusal tarih kahramanları ve Türkmen halkının efsanevi kiĢileridir. Stad sahnesinde 
yer alan temsil zaman ve kuĢakların, babaların manevi vasiyetleri ve ulusal ahlaki, 
kültür değerlerin kabullenmesinin kopmaz bağları açıklıyordu. 

Bu temsilde Nuh peygamberimizin, Türkmen halkın atası Oğuz Han, bilge 
ihtiyar Gorgut Ata, efsanevi kahraman Geroğlı, büyük Ģair ve düĢünür 
MahtumkuliFragi canlandı. 

Halkının refahı düĢünen ne kadar çok ünlü düĢünür, Ģair, bilim adamı, cesur 
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asker ve komutan, adil hükümdar ulusal tarihte iz bıraktı! Bunlardan Andalib, Ömer 
Hayyam, Celaletdin, Sultan Sancar, Alp Arslan, Al-Horezmi, ZamahĢarı, Ġbn Sina, 
Myane Baba, Bayram Han, Ertugrul Gazi, Togrul Bek, Çağrı Bek, Azadi ve her okul 
öğrencisinin bildiği baĢka Ģahıslar. Uzay gemisi ile çıkan kozmonot elbisesinde genç 
Türkmenistanlıların katıldığı sahne artık hiç fantastik görünmüyor. Çünkü 
coğrafyasında dünyanın en büyük çölün biri Karakurum‟un yerleĢtiği ve kurak iklimi 
olan ülkede buzdan saray, kayak yolu ve insan eliyle denizler kuruyorlar anlaĢılır uzaya 
kadar uzak değil. Bu arada Ģunu da belirtelim ki uzayda artık Türkmen izi bırakılmıĢ. 
Türkmenistanlı kozmonot OlegKononenko ki, Ģimdi Uluslararası Uzay Ġstasiyonu 
mürettebat kaptanı ilkti.  

Türkmenistan kanıtladı ki, koyduğu amaçlar ne kadar kibir olsa kazanabilir. 
Türkmenistanlılar ise bayramları düzenlemeyi, bayramlara katılmayı, sevinmeyi 
sevdiklerini ve bunları yapabildiklerini daha bir defa gösterdiler. Ġyi ki vesileler 
yeterlidir. Üstelik dünyanın dört köĢesinden arkadaĢları ve misafirleri kocaman 
Türkmen toyuna çağırarak Türkmenler bayram coĢkusuyla paylaĢmayı sever. 

 

TÜRKMENĠSTAN KÜLTÜR MĠRASI 

Türkmen toprakları yüzyıllardır süregelen geleneksel Ģahane halılarıyla, 
Türkmenlerin ıslah maharetlerin timsali olan zarif ve canlı Ahal Teke atlarıyla ünlü. Bazı 
araĢtırmacılara göre modern Türkmenistan toprakları muhtemelen Hristiyanlık ve Ġslam 
dinlerin felsefi temellerine çok etki yapan ZerdüĢtlük dininin kurucusu ve ilk peygamberi 
ZerdüĢt‟ün doğum yeridir. Hazar denizi ve büyük Ceyhun nehri arası engin açıklıklarda 
„Gorgut Ata‟ (Dede Korkut) ve „Geroglı‟ (Köroğlu) kahramanlık destanları, dahi 
Mahtumkuli ve öbür milli edebiyat klasiklerin eserleri ortaya çıkmıĢ ve yüzyıllarca Türk 
halkların bilincini oluĢturmuĢ. Bu topraklarda vatanlarına Ģöhret kazandıran, halk 
hatırasında ve vakayinamelerde adı geçen ünlü hükümdar ve Ģair, bilim adamı ve azizler 
yaĢamıĢ. Bunların isim ve faaliyetleri dünya mirası listesine giren ya da bu özel statüsü 
yakında edinecek Ģehir ve abidelerden ayrılmaz oldu. Kaldı ki benzeri olmayan doğal 
park ve manzara toprağıdır bu. Efsanevi toprakaltı servetleri dahil insanın günlük 
isteklerini ve halkın ruhi seviyesini koĢullandıran özel hayat sularını saklayan dünyanın en 
tanınmıĢ Karakum çölü bunlardan biri. 

Buğün dinamik bir biçimde geliĢen Türkmenistan‟da kültür ve ruhi mirasın daha 
derin bir Ģekilde öğrenilmesine dikkat gösterilir. GeçmiĢ dönem ünlü Türkmen düĢünür 
ve Ģairlerin isimleri yeniden halka kavuĢuyor, eserlerin aranması ve yayınlanması 
gerçekleĢiyor. Türkmeler, köklerini ve sevdikleri toprakta hayat kaynaklarını öğrenme 
amacıyla geçmiĢ asırları dikkatle inceliyor. Arkeologlar, erken tarım topluluklarından 
baĢlayarak geliĢmiĢ zanaat ve anıtsal mimarili kentleĢmeye dek klasik Ģemaya uyarınca 
geliĢen Kopetdağa eteklerinde ve Murgab nehrin eski deltasında Antik medeniyetlerin 
ocağı bulunduğunu çoktan açıkladılar.  
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Altın tepe, Eski Margiana,PartKrallığıgibi kadim devletler M.Ö. 3. yüzyıldan 
itibaren Asya‟nın ortasında bulunan kocaman bölgenin politik, ekonomi ve kültür 
hayatını, Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasındaki iliĢkileri önemli ölçüde oluĢturdu. 
Mary vahasının anıtları Türkmenistan tarihini en parlak ve etkileyici bir Ģekilde 
tanıtmakta. Bu bölgenin ilk merkezi GonurDepe. Bugünlerde ise bu sadece Bronz çağı 
(M.Ö. 3. yy. sonu – 2 yy. ortası) Orta Asya‟daki en kocamanyerleĢme yeri değildir. 
Türkmen halkı köklerin parlak sembolü de. Çünkü Türkmenlerin uzak ataları o kadar 
yüksek bir uygarlık kurmuĢlar ki, Mısır, Mezopotamya, Hindistan ve Çin olmak üzere 
uluslararası iliĢkiler, ticari ve kültür hatlar kesiĢtiği dört merkez biliniyor ise bundan böyle 
baĢkenti Gonurdepe olan Margiana beĢinci merkez olarak ilan edilmiĢtir. Margianalıların 
mimaride ve güzel sanatlarda baĢarı, esnaf sanayii seviyesi, kurdukları politik sistemi ve 
dini doktrinleriinsanlığın sonraki geliĢmesine yol açan Antik Doğunun ilerici halklar 
arasına girme imkanını sağladı. 

Gonurdepe çölde arkeoloji bir parktır ve Murgab nehrin eski deltasında bulunan 
300‟den fazla yerleĢim yerlerinden en büyük biri. Arkeologlara göre söz konusu yerleĢim 
yeri M.Ö. 2300 – 2250 yıllarında ortaya çıkıp 600 – 800 yıl civarında varlığını sürdüren 
bir yerleĢim yeri olarak bilinmekte. Yerli halk Gonur‟dan ayrıldığı zaman anıtsal yapıların 
merkez kısmı yaklaĢık 25 hektarlık bir alanı kaplıyordu. 10 hektarlık toprakta Ģehir 
nekropolisi yerleĢmekte. Burada toprağa verilmiĢ insanların cenaze eĢyaları ve 
mücevheratları ihtiĢamlığıyla hayret içinde bırakıyor. Bunlar zarif Ģekilli seramik ĢiĢeleri 
üretiminde, pagan panteonu tanrıların figürleri yapımında usta çömlekçi ve heykelcilerin 
hamur yerine kullandıkları çamurdan, taĢ, metal, fildiĢinden yüksek kaliteli sanat ürünler. 

Bir Gonurlunun hayatı boyunca yanında olan bu sayısız ürünler bugün 
Türkmenistan‟ın bir kaç müzesinde sergilenmekte. Gonur‟un evleri, hükümdar köĢkü ve 
yan taraftaki mabetler artık „Antik Merv‟ Milli Tarihi Kültürel Parkı içine girmiĢ. 

1974 yılında ünlü arkeolog ViktorSarianidi Türkmen arkadaĢlarıyla beraber 
Gonur‟u bulduktan sonra bu topraklarda hala devam eden kazıları baĢladıktan sonra 
eskiden hiç bilinmeyen Antik Doğu devletin yıkıntılarını binlerce insan ziyaret etti. 
Gonur‟u ziyaret eden kiĢi sayısı yıldan yıla çoğalıyor çünkü geçmiĢ ile ilgilenen herkes 
Karakum çölünde kaybolup da 4000 yıl sonra ise bu günlerde benzersiz kültürün 
büyüklük izlerini taĢıyan bu gerçekten fantastik Ģehri gözleriyle görmek ister. 

YaĢam için yeterli kadar su olmayınca Gonur toprakları halk tarfından 
terkedilmiĢ. ġehirliler Murgab nehrin ve kolları akıĢı 10 km güneye doğru yerleĢmiĢ. 
Devletin yeni merkezi Yaz tepe ve Göbekli tepenin bulunduğu verimli topraklarda 
ortaya çıkmıĢ. Burada da su azalınca nehir akıĢından daha yükarıda öbür bir merkezin 
geliĢmesi baĢlamıĢ. Merv adlı yeni merkez Bağdat, Kahire ve ġam gibi Orta Çağda Ġslam 
dünyasının en önemli baĢkentlerinden biri olmuĢ. 11. – 12. yy. Büyük Selcuklu 
Türkmenlerin iktidarı döneminde aĢağı Ceyhun‟dan Akdeniz‟e kadar uzanan devletin 
baĢkenti Merv en parlak devrini yaĢıyor. O dönemde Maru-Ģahu-can (Marı yani 
hükündarların gönlü) olarak bilinen Merv Doğunun en önemli Ģehirlerinden biriydi. 
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Zincir halkaları gibi farklı dönemlere ait olan sırayla yerleĢmiĢ kalelerden oluĢma Merv‟in 
özelliğidir. Merv, Asya‟nın her tarafında yeni yerleĢim yerleri eskilerin üzerinde kurulma 
geleneğine ters 2,5 bin yıl içinde bildiğimiz Bayramali Ģehrinden Marı‟ya doğru dreyf 
yapan kaprisli Murgab nehrin yatağına göre Doğu‟dan Batı‟ya büyüyordu.  

Merv Ģehrin yıkıntıları binlerce hektar kaplamakta! Erk kalesi, Gavur kalesi, 
Sultan kalesi, Abdullahan kalesi, Bayramalihan kalesi... Her isimle ilgili yüzlerce yıllık 
devlet ve hanedanların düĢüĢ ve yükseliĢ tarihi,savaĢ tarihi, felaket ve savaĢ sonrası Ģehrin 
yeniden doğuĢu tarihi vardır. Bugün ise burada benzeri olmayan arkeoloji parkı yerleĢmiĢ 
ki, bu topraklara 19. yy. sonundan Merv‟i araĢtırma bilimsel gelenekleri sürdürerek farklı 
ülkelerden gelen bilim adamları Türkmenistanlı uzmanlar ile birlikte Merv topraklarında 
yıldan yıla sistemli kazı iĢleri gerçekletirir. 

Kalubeladan beri Türkmen toprağı büyük ticari yolların kavĢağında yerleĢiyordu 
ki, kültür ve uygarlıklar arası diyalog için koĢullar yaratılmıĢtı. Doğu uçları Çin‟de, Güney 
uçları Hindistan‟da, Batı uçları Yunanistan, Mısır, Roma‟da olan Büyük Ġpek Yolun tam 
ortasında bulunan Türkmenistan sıraladığımız uygarlıklar arasında köprü görevini 
yapardı. Büyük Ġpek Yolu, bin beĢ yüz yıl boyunca Nisa, Abiverd, Serahis, Merv, 
Dehistan, Künyaurgenç, Amul Ģehirlerinden geçtiği için bunların zengin ve geliĢmiĢ 
olmalarını sağladı. Fakat 12. yy.dan sonra baĢlayan Moğol Ġstilası, 15. – 16. yy. Çin ile 
Avrupa arasındaki deniz yolların keĢfetmesi kara ticari yolların ölümüne neden olup Orta 
Asya bölgesinin ekonomi temeline zarar getirdi ve onun ekonomik gerilemesine götürdü. 
ġehirler kayboldu, yerli kültürün yüzyıllık gelenekleri unutuldu... 

UnutulmuĢ yüzyıllardan sonra asır bağlantıları yavaĢ yavaĢ canlanıyor. Burda 
tarihçi, arkeolog, dilci, plastik sanatlar ve restorasyon uzmanların emeği kuĢkusuz geçti. 
Bilim adamların özverili ve titiz emekleri sayesinde Türkmenlerin uzak geçmiĢin belgesel 
ve gerçek kanıtları artık görebiliriz. Yüzlerce yıllık kültür toprağı altında bulunan saraylı 
ve tapınaklı Antik Ģehirlerin harabeleri, Ģahane ve tahribedenkorulan mimari eserler, 
atalarımızın hayret içinde bırakan Ģaheserleri ki, bugün Türkmenistan müzelerinin 
vitrinleri zenginleĢtirmekte. Gevrek el yazmaları ki, yüzyıllarca farklı ülkelerin kütüphane 
ve hazinelerinde saklanmıĢ olup son zamanda memleketine dönmektedir.  

Bugün Türkmenistan‟da ataların manevi değerlerin canlanmasına yönelik yeni 
ideolojinin oluĢumu zamanında, eğitim ve bilim alanlarında reformların baĢladığı 
zamanda tarih ve kültür anıtlarına karĢı kitlesel ilgi artmakta. Binlerce yıllık antik mimari 
yapıları bulma ve inceleme iĢleri yabancı uzmanlarla iĢbirlik içinde gerçekleĢiyor. Koruma 
amacıyla tarihi eserlerin konservasyonuna ayrıca dikkat gösterilir. Bütün bu iĢler hem 
bütçeye gelir kazandıran hem milli kültür mirasına dünya türistleri çeken türizm 
geliĢmesiyle birlikte yapılır. Bu nedenle tarihi eserleri araĢtırma ve koruma, bunların 
dünya türizmmekanları arasında bulunma tüm ülke çapında önemi olan görevdir. 

Türkmenistan baĢlıca müzeler için bazı modern binaların inĢaatı devam 
edilmekte bazıların ise bitmiĢ. Bu müzellerde etnografya ve sanat koleksiyonları dahil 
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arkeologların Türkmenistan kazılarında buldukları kadim ustaların eserleri de 
saklanmakta.Söz konusu müzelerin koleksiyonu sergilencek yeni mallarla tamamlanıyor. 
En önemlisi de bunlar herkes için açıktır ve her isteyen buraya gelip sergilenenleri 
görebilir. Hem baĢkentte hem ilçelerde inĢaat edilmiĢ konforlu tiyatro ve kütüphane 
binaları devlet çapında geçmiĢ yüzlerce ve binlerce yılların geleneklerini taĢıyan milli 
kültürün korunması ve geliĢmesi delilidir. 

Çeviren LenizaMuhametzyanova 

―Merv‘deki Sultan Sencer türbesi, 

Türkmen mimarisinin, Ģöhreti, Ģanıdır. 

Bu türbe öyle sağlam yapılmıĢtır ki, onu 

Cengiz Han‘ın ordusu bile yıkamamıĢtır. 

 

(SaparmuratTürkmenbaĢı. 

Ruhname, s 3611) 

―Merv‘in diğer güzel anıtlarından olan 

Kiz Bibi türmesi, Muhammed Bin Zeyd‘inaramgahı, hoca Yusuf Hamedani camisi 
bunların hepsi, Türkmen mimari sanatının, 

milli yolunun aydın izleridir.‖ 

 

(SaparmuratTürkmenbaĢı. 

Ruhname, s 3611) 

 

SULTAN SENCER TÜRBESĠ 

Tarihi kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Sultan Sancar hayatta iken Sarahs‟lı 
Mimar Muhammed Bin Adsız‟a bir türbe yaptırdığı ve buna “ Dar‟ülAhireh “  Âhiret 
evi veya “ Devlethane “ adını vediği, 26 Nisan 1157 „de vefatında da buraya 
defnedildiği bilinmektedir. 

Bir kısım kaynaklarda türbenin yapım tarihi olarak 1157 yılı verilmektedir. 
Oysa bu tarih, türbe için geç bir tarihtir. Zira, 1153 yılında esir düĢen Sultan Sancar, üç 
yıl sonra esaretten kurtulmuĢ ve altı ay gibi kısa bir süre sonra, 1157 yılında vefat 
etmiĢtir. Bu sebeple, yapının ne Sultan Sancar esarette iken, ne de esaretten döndükten 
sonra inĢa edilmesi mümkün görülmektedir. Sultan Sancar‟ın ölümü ile Büyük Selçuklu 
Devleti fiilen sona erdiği için sonradan yapılma ihtimali de hiç yoktur. 
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Sultan Sancar Türbesi, Büyük Selçuklu Devleti‟nin iktisâdi durumunu ve 
gücünü ortaya koyacak niteliktedir. Diğer bir ifade ile Ortaçağda böylesine muhteĢem 
bir eserin devletin zayıf düĢtüğü bir zamanda yapılmıĢ olması mümkün değildir. 

Sonuç itibarıyla, türbenin 1153 yılından önce tamamlanmıĢ olması 
gerekmektedir. Bu durumları da dikkate alan araĢtırmacılar, türbenin tamamlanma 
tarihi olarak XII. Yüzyılın ortalarını, 1150 – 1152 yıllarını uygun görmektedirler. 

ĠnĢa edildiği tarih itibarıyla en büyük Türk eseri olan türbe, UNESCO 
tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıĢtır 

Türk Dünyası‟nın müĢterek mirası olan Sultan Sancar Türbesi 
Restorasyonunun Türkiye tarafından yaptırılacağı, 21-23 ġubat 2001 tarihlerinde 
gerçekleĢen Türkmenistan ziyareti sırasında gündeme gelmiĢ, 4 Ekim 2001 tarihinde 
Türkiye ile Türkmenistan arasında imzalanan protokol ile resmiyet kazanmıĢtır. 

3 Nisan 2002 tarihinde yapılan yer teslimi ile baĢlayan restorasyon, 31 Mayıs 
2004 tarihinde tamamlanmıĢtır. 

850 yıldır tüm zorluklara rağmen ayakta kalarak bize tarihimizi, soyumuzu ve 
vazifelerimizi hatırlatan; restorasyonu tamamlanıp orijinal hale dönüĢtürülerek eski 
ihtiĢamına kavuĢturulan Sultan Sancar Türbesinin gelecek kuĢaklara da her yönden 
örnek olması en büyük dileğimizdir. 

Bu muhteĢem ata yadigârı, ortak kültür mirasımızın restorasyonu; “Köp 
Devlet, Bir Millet” anlayıĢının, ne tek nede son hediyeleĢmesi olacaktır. Ġnanıyoruz ki, 
bu eser tüm Türk Devletleri arasındaki bağı sağlayan en güçlü düğüm olacaktır. 

 

Halı Zemininde Ülke 

Türkmen halısı - ulusal geleneklerin en yaygın ve en eski “marka”sıdır. Antik 
çağlardan beri Doğu ile ticaret yapan Avrupalı tüccarlar, gemilerindi pamuk, ipek, 
Ģarap, ve mutlaka halı taĢırlardı. Günümüzde de Türkmen halısı çoğu zaman lüks bir 
iç dizaynın unsuru olarak karĢımıza çıkmaktadır ve genellikle onu zarif ve zevkli 
sanatseverlerin evinde görmemiz mümkündür. 

Koleksiyoncular, seceresi zengin, uzun geçmiĢi ve tarihi olan halıları tercih 
ederler. Ayrıca, bu halınun bütün olması beklenmez, genellikle muzayedelerde 
halının fragmanlarını sunarlar. Ġyi halı, tıpkı iyi Ģarap gibi yıllandıkça değer kazanır. 
Türkmen halılarının “TaĢtan dayanıklı, gülden nazik” olarak tasvir edilmesi de bir 
tesadüf değildir. Halının uzun sureli kullanımı sonrasında kadifemsi yüzeyi boyunca 
bir parıltılı gelir ve renklerın derinliği daha belirgin olur, kolleksiyoncular da iĢte bu 
“altınsı ıĢıltıya” aĢırı değer verirler. Türkmenler için halısız bir ev olmaz. Çocuğun ilk 
adımları, doğumundan once kendisi için özel dokulan halı üzerinde gerçekleĢirken, 
gelinlerin özel halı çeyizi ise ancak deveyle taĢınabiliyordu. Damat evi de gelini 
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halıyla karĢılardı. Keçi çadırın önünde zengin desenli ensi halısı serilirdi, ve gelin kapı 
ayağındaki germeç halısını geçtikten sonra, kendisini içerideki büyük halı üzerinde 
buluyordu. Çadırın duvarları boyunca halı “sandıklar”, çuval ve ev eĢyaları için çeĢit-
çeĢit çanta bulunurdu. 

Her gün Türkmen dizlerinin ovuĢturarak, namazlık olarak bilinen seccade 
üzerinde Allah‟a dua ederdi ve öldüğü zaman ayatlıkhalısıyla üzeri örtülürdü... Evde 
onlarca çeĢit halı kullanılırdı. Evin ana halısı pasaport gibiydi - ait olduğu kabile, soy 
ve aile tarihinin sırlarını taĢıyordu. 

Halının hayatı, koyunların bahar otlaklarında baĢlardı. Eski zamanlarda halı 
ipliği için koyunun yününü ne zaman ve hangi yerlerinden (bu iĢlem için genellikle 
koyunun boyun ve karın tarafı tercih edilirdi) alınması gerktiği iyi biliniyordu. Yün 
kesimi öncesi, koyunlar küçük bir nehirden geçirilerek, yünün temiz ve yumuĢak 
olması sağlanırdı. Parlak renkler, yerel bitkilerden elde ediliyordu. Marenisimli 
bitkiden kırmızının tüm tonları - kahverengi dahil olmak üzere koyu kırmızıdan 
pembeye kadar- elde edilirdi. Sarı boya kruĢina meyvesi ve sarı çöp bitkisinden, bej ve 
kahverengi nar kabuğundan, yeĢil ise, ekĢimiĢ süt veya sirkeyle iĢlenmiĢ bakır 
kalıntılarından elde edilirdi. 

Halı çok yavaĢ büyürdü, satır satır geçilerek bir desen ve canlı renkli geller 
oluĢurdu. Kırmızı üzerinde beyaz renk, pamuk kozasını, yanındaki mavi, çölde hayat 
veren suyu temsil eder. Etrafında ise kuĢ izi ayak guĢ deseni yer alır, çünkü kuĢlar hep 
suya akın ederler. 

Gel isimli madalyonlar bazen Türkmencedeki köl - göl - sözcüğüyle 
iliĢkilendirilmektedir. Karakum‟dan geçen kervanın arkasında develerin kumda 
bıraktığı izlerde biriken su yavaĢ-yavaĢ göle dönüĢmektedir… Bu basit bir simge 
değildir, evrenin ve insanın yaratılıĢı hakkında ve insanın dıĢ dünya ile olan iliĢkilerini 
mitler ve efsanelerde somutlaĢmasının bir imgesidir. Uzmanlar, bu tür karakterlerin, 
bilinçaltını etkilediklerini öne sürerler. 

Bu halıyla olan bir sohbete benzer, ona göz atarak, halıyla konusur gibi 
oluyorsunuz, o da size bilgi verirken pozitif enerjisini aktarır, enerji ise her zaman 
somuttur. Halının enerjisini sözle tasvir etmek pek mümkün değildir, uzun saatler 
boyunca halıyı yaratan, size cok uzak ve aynı zamanda çok yakın olan kiĢinin aurasını 
hissedersiniz. 

Bir dıĢ gözlemci için, halıınn doğuĢu basit mesele gibi görünebilir. Fakat 
halıçı halı uzerındekı desenleri resimden değil, hafızasından alır. Sarı veya mavi ipliği 
anında bularak doğru yerde düğüm atar. Hafif elleriyle, görünmez bir hareketle 
düğüm atarken, bıcağın pırıltısı yeni düğümden ipin kesildiğini iĢaret verir. Bu tür 
düğümlerden daha binlercesi sırada bekliyor (bazı özel halıların metrekaresinde 
milliyon düğümden fazlası buunur). Ancak düğüm sayısı nihai bir amaç değildir. 
Halıya dokuyan kiĢi bu sure zarfında nasıl bir iç hikaye yaĢadığı çok daha önemlidir. 
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O an ne düĢündüğü, hayalleri ve niyeti neydi? Halı ustaları, iĢe baĢlarken morallerin 
yüksek olmasınının çok önemlı olduğunun altını çizmektedirler, negative enerjisi 
olan kiĢilerin bu kadar zahmetli, zor iĢe katlanmaları mümkün değildir. Çünkü bu 
uğraĢı, çok fazla konsantrasyon, sabır ve her seyden önce ruh gerektirmektedir. 
Halıya baktığımızda bu ruhu hissederiz. Halının sanatsal yapısında iç çatıĢma yoktur, 
sanat uzmanları, halının bir Ģarkı olduğunu, bu Ģarkının melodisi bizi büyüleyerek 
göz için bir müzik niteliği taĢıdığını söylerler. Geleneksel halılar ise, klasik müzik 
gibidirler, yüzyıllar boyunca güzel kalırlar, ruhunun ıĢık yayan sıcaklığı bizi ısıtarak, 
bir tılsım gibi korur. 

Türkmen halıların deseni Türkmen sanatının yaratıcı bir matrisıdır. Halı 
tasarımının temelinde iki kareden oluĢan sekiz köĢeli yıldız mevcuttur. Böyle bir 
yıldız Oğuz Han‟ın ve Büyük Selçuklu bayrağını süslemiĢti. ġimdi bu yıldız bizim 
devlet armasında ve CumhurbaĢkanı bayrağında yer almaktadır. Ayrıca beyaz 
mermili baĢkentimizin bir çok mimari yapılarında sıkça kullanılan bir süs olarak 
karĢımıza çıkmaktadır. 

Yetenekli Türkmen halı dokumacıları Ģerefine 1992‟den itibaren 
Türkmenistan‟da Mayıs ayının son Pazar günü Türkmen halısı Bayramı 
kutlanmaktadır. 1994 yılında AĢkabat‟ta, Türkmen halısı Müzesi açıldı. Günümüzde 
Müze halk sanatının gerçek bir hazinesi haline geldi. Ağustos 2000‟de 
“Türkmenhalı” Devlet anonim Ģirketi ve tam bir yıl sonra Türkmen El Halısı 
Severlerinin Dünya Birliği kurulmuĢtu. Bu Birliğe yerli ve yabancı Türkmen halı 
üreticileri, giriĢimciler, özel koleksiyon sahipleri, ve konuyla ilgilnen uzmanlar ile 
bilim insanları üye olmuĢlardı. 

ÇağdaĢ ustalar, yüzyıllar boyunca halk tarafından özenle oluĢturulan tüm 
güzellikleri koruyarak, sanatsal yeni anlatım biçimleri ve araçları arayıĢını devam 
ettirmektedir. Üretime, manzara, portre, süs öğelerinin yeni türleri ihtiva edilirken, 
eski stil tekrar canlandırılmakta ve yeni teknikler geliĢtirilmektedir. Ülkenin halı 
dokumacıları arasında yarıĢmalar düzenlemek te iyi bir gelenek haline dönüĢüt. 
YarıĢmaya katılan en iyi halılar, Halı Müzesi koleksiyonunda kendine layık bir yer 
edinmiĢtir. Bu müzede dev halılar da yer almaktadır, bunlardan biri 301 metrekarelik 
“Altın Çağ” halısı dünyanın en büyük el yapımı halısı olarak Guinness Rekorlar 
Kitabı‟na dahil edildi. Türkmen halı dokumacıları uluslararası düzeyde tanınmaktadır; 
bunun en belirgin delili, uluslararası yarıĢmalarda Türkmen halılarına verilen kalite 
ödülleridir. 

Halı dokuma - bütünselliği tamamlamıĢ bir sanat akımıdır, ve yüzyıllar 
boyunca nerdeyse değiĢimsiz kalmıĢtır, bu olgunun onun yüksek hayatbağlılığının bir 
göstergesidirr. Bugün, de halı dokuma, donmuĢ müze maddesi sıfatından çok uzak, 
çünkü halı sanatçılarının tasarımları, Doğunun ince iĢlemesi ve Türkmen deseninin 
ciddiyeti günümüz yaklaĢımlarıyla uyum içindedir. 
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Günümüzde Türkmen halısı, sadece onu icat eden birçok nesillerin 
verdikleri emeğin anıtı ile geçmiĢ dönemlerin sembölü ve en iyi geleneklerin 
devamlılığı değil, aynı zamanda eski sanatı yeni ve çağdaĢ anlamla zenginleĢtiren 
yaratıcı teknolojik yenilikler alanına dönüĢmüĢtür. 

17 ġubat 2012 tarihinde Türkmenistan baĢkenti Kongre Sarayında seçilen Devlet 
BaĢkanın GurbanguliBerdimuhammedov‟un göreve baĢlama töreni yapıldı. 
GurbanguliBerdimuhammedov seçimlerde mutlak çoğunluk olan % 97,14 seçmenin oyları 
alabildi. Bu gayet doğaldır, çünkü GurbanguliBerdimuhammedov ismi ve faaliyetleri ile 
Türkmen halkının yeni dönem etkileyici baĢarı ve zaferleri, Türkmenistan‟ın hızlı ve her 
taraflı geliĢmesi ve uluslararası seviyede kazandığı otorite ilgilidir. 

Türkmen baĢkanın 2012 Devlet baĢkanı seçimlerine katılan adaylar ile birlikte tören 
salonuna girmesi dikkate değer. Tabii bu Türkmen toplumunda var olan birlik, uyum ve 
yurtseverlik sembolüdür. Çünkü az önce GurbanguliBerdimuhammedov‟un seçim rakipleri 
bugün memleketlerine ve Türkmen halkına hizmet etme iĢinde arkadaĢları. 

Göreve baĢlama töreni, milli marĢ eĢliğinde Devlet BaĢkanı sancağı, Türkmenistan 
Anayasası ve Kuran-i Kerim‟in getirilmesiyle baĢlandı. 

GurbanguliBerdimuhammedov, yönetici, sivil toplum kuruluĢları üyesi, onur 
ihtiyar, ülkede akredite edilen diplomatik temsilcilik ve misyon temsilcileri ve yabancı 
misafirlerin toplandığı Kongre Sarayın sahnesine çıkıp sol elini Türkmenistan‟ın Anayasasına 
koydu, halkına ve memleketine bağlı kalacak diye ant içti.  

Sonra GurbanguliBerdimuhammedov baĢını Türkmenistan‟ın devlet bayrağı 
üzerine eğdi ve milli geleneğe uyarınca ülke bayrağın yeĢil kenarını öptü ve onu alnına 
değdirdi. 

Seçilen Devlet BaĢkanına Türkmenistan Devlet BaĢkanı kartı verildi. 

Türkmenistan Devlet BaĢkanı GurbanguliBerdimuhammedov salonda 
toplananların karĢısında Türkmenistan halkının ona gösterdiği güveni için ve seçimlere aday 
olarak katılan herkese gönülden teĢekkürlerini sundu. 

GurbanguliBerdimuhammedov, seçim sandıklarına gelen ve oylarını kendisi için 
veren seçmenleri teĢekkür ederek gösterilen güveni hakketmek için azami çaba göstereceğini 
ve koyduğu bütün amaçlara varmak için elinden geleni esirgememeyeceğini iddia etti. 

Türkmenistan Devlet BaĢkanı „Bugün egemen devletimiz geliĢmenin yeni bir 
seviyesine girmiĢ‟ diye devam etmiĢ. Türkmen halkın büyük yaratıcı tecrübesine, onun 
birlik ve beraberliğine dayanarak, elde edilen seviye ve baĢarıları esasa alarak yeni ve daha 
büyük hedefleri aldık diye vurguladı. 

Bu yeni hedefler Türkmenistan Devlet BaĢkanlığına aday olan 
GurbanguliBerdimuhammedov‟un seçim programında yer almıĢ. Bilimin yeni baĢarılarına 
dayanacak ülkenin yenilikli geliĢmenin ana doğrultuları belirlenmiĢ. 
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Türkmenistan‟ın tarım ülkesinden endüstri ülkesine değiĢtirme öncelikli 
hedeflerden biri. Siyasetin stratejik yönü yeni seviyede bilim ve milli eğitim sistemin 
geliĢtirmesi, yeni teknoloji, bilimsel teknik açıĢların uygulanması ve bilgi toplumun 
oluĢturması.  

9 ġubat 2012 tarihinde yayınlanmıĢ olan GurbanguliBerdimuhammedov‟un seçim 
bildirisinde „Tarım, sanayi, petrol ve gaz üretimi olsun bütün bu madeni kaynak ve 
hammaddeler halkımızın refahı için kullanılacak ve bunların %100 iĢlenmesine uğraĢacağız‟ 
yazılmıĢ. 

Halkın gerçek gelirlerin artıĢı, ücret, emekli maaĢı, burs ve baĢka ödeneklerin 
artırması, sosyal imtiyazların korunması, konforlu konut, eğitim ve sağlık merkezi, sosyal ve 
spor tesisleri inĢaatı devletin baĢlıca sosyal hedeflerindendir.  

Aileye destek verme programı ayrıca vurgulanmakta. Bununla ilgili olarak 2012 
yılında ailenin sosyal problemleri çözümüne daha fazla para tahsis edilmeli ki, ileride aile, 
annelik ve çocukluk korunması soruların baĢarılı çözümünü kolaylaĢtıracak. 

Kültürün geniĢ çapta korunması Milli önder GurbanguliBerdimuhammedov 
tarafından en önemli doğrultu olarak belirlendi. Her zaman Türkmenistan topraklarında 
ülke kapsamında çok yetenekli insanlar yetiĢmiĢ. Biz ise halkın güzelliğe hevesini teĢvik 
etmeye çalıĢırız.  

Türizmin geliĢmesi, dinlenme yerlerin yenilenmesi her zaman devletin göz 
önünde bulunacaktır. Bugünlerde ise Hazar denizi kıyısında lüks otel, konforlu va bakımlı 
sağlık merkezlerin bulunduğu „Avaza‟ Milli türizm bölgesinin inĢaatı projesi yerine getirilir. 
„Avaza‟ Milli türizm bölgesi kısa bir zaman içinde Türkmenistan‟da gerçekleĢmiĢ en büyük 
ve etkileyici projelerden biri. Bu proje hem ülkenin kaynak potensiyelini geniĢletmekte, 
hem doğanın korunmasını sağlamakta.  

Her hangi bir devletin son zaman politikasında demokratiyi sağlayan sivil toplum 
kuruluĢları olmaksızın düĢünülmez, giriĢimcilik, küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin 
geliĢmesinin de bu süreçte özel rölü var. GurbanguliBerdimuhammedov yeni parti ve 
bağımsız medya kurulması fikrinde bulundu. 

„Sevdiğim halka inanıyorum, halkımızın yaratıcı enerjisine ve sınırsız potansiyele, 
mutlu ve aydınlık geleceğe inanıyorum, dedi Türkmenistan Devlet BaĢkanı. Bu yüzden 
halkımızla birlikte ilerlerken koyduğumuz büyük amaçlara kesinlikle ulaĢacağımıza 
inanıyorum!‟ dedi. 

Bir zamanlar Türkmen mutasavvıf Ģairi ve düĢünür MahtumkuliFiraki Türkmen 
halkının yeniden mutlu yaĢama gücü kazaacağını ve büyük tarihi amacını yerine 
getireceğini önceden gördü. DüĢünür bilgeliği ile, ilham gücü ile ve yüzyıllara gözü açılan 
dahi yeteneği ile gelecek hakkında „... ve Türkmen halkının kaderi yükselecek‟ yazıyordu. 

Yeni seçilmiĢ Türkmenistan Devlet BaĢkanın göreve baĢlama töreni onuruna 
akĢamleyin binlerce ıĢıklarıyla AĢkabat‟ın gökyüzünü aydınlatan havayi fiĢek 
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düzenlenmiĢtir. Tüm Türkmenistanlılar sevinçlerinden taĢarak büyük Ģairin gerçekleĢen 
rüyasını selamladılar. 

 

TÜRKMENĠSTAN‟DA MĠMARLIK 

Modern Türkmenistan‟ın benzeri olmayan mimari özellikleri en bariz Ģekilde 
baĢkentte görülmekte. Türkmenistan Devlet BaĢkanı GurbanguliBerdimuhammedov 
„AĢkabat Ģehri yeni UyanıĢ Çağın bir sembolü‟ diye yeni AĢkabat kültürün üstün 
amacını gayet isabetle belirtti. ġehrin karakteri ise milli önderin yönetimi ile baĢarılı 
bir Ģekilde çözülmekte olan kavramsal ödevin türevidir.  

AĢkabat mimarisinin en önemli özelliğini belirtmek gerekirse sanırım bu 
onun stil sahibi niteliği olacak. Geleneksel bina olsun köĢk, ofis binası, kültür 
merkezi, uluslararası diplomatik otel, Olimpik spor tesisi ya da eskiden buraya özgü 
olmayan tesisler gibi yeni binalar olsun bu stil her tarafta mevcut. 90‟lı yıllarda 
AĢkabat tamamen pazar ekonomisine uymayan sıradan bir sosyalist Ģehir. Burada 
gerçek anlamda ofis ve alıĢ veriĢ merkezi yok, kocaman banka da yok, kalabalık 
Türkmen düğün misafirlerini içine alaçak kaliteli restoran da yoktu. Üstelik konut da 
yeterli değil elit konutun sözü bile edilemezdi. 20 yıl önce bu ümitsiz durumda artık 
Soviyetleredahil olmayan bağımsız ülkenin baĢkentinde inĢaat hız kazanmaya 
baĢlıyor.  

AĢkabat‟ın baĢkent nitelikleri de eksikti. ġehrin yeni statüsüne uygun olacak 
geniĢlik yetmiyordu. AĢkabat büyük bir hızla büyümeye baĢlıyor. Türkmenistan‟ın 
ekonomik refahı kısa zaman içinde önceki genel Ģehir planı teftiĢ ettikten sonra Ģehir 
manzarasını kökten değiĢtirmeye, kent mimarisinin ana fikrini buldurmaya imkan verdi. 
TaĢralılığını kaybetmiĢ, defalarca büyümüĢ, sokaklarıyla, rengarenk reklamıyla, çeĢit çeĢit 
rengiyle yalap yalap yanan ıĢıklandırılan geçe mimarisi... AĢkabat 21. yüzyıl arifesinde 
tamamıyla farklıydı.  

Stil sahibi olma ise ortaya çıkan metamorfozun en önemli sonucu. Bu nitelik 
Ģehri çok etkileyici ve unutulmaz yapıyor. Modern dünyada ayırıcı binalardan 
bileĢmiĢ bir kompozisyon yaratmak hemen emen imkansız. Fakat AĢkabat örneği 
elveriĢli koĢullarda buna varılabileceğini açık gösteriyor. Kaldı ki dünya mimarlık 
reformcusu büyük Le Corbusier‟in kent planlama ilkeleri Karakum Çölü sınırında 
bugünlerde hızlı büyüyen megapoliste somutlaĢmıĢ. Le Corbusier, uzak 20. yy‟da 
kule Ģeklinde inĢa edilmiĢ binalar arasında geniĢ ağaçlandırılan arazilerin olduğu, 
yolların yaya kaldırımı ve trafik Ģeritlerine ayrıldığı, kentin konutlara, iĢ merkezleri ve 
sanayi bölgelere ayrıldığı kalabalık kent-bahçe fikrini öne sürdü. 

BaĢlıca olarak 12 katlı yüksek apartman evlerin semt içindeki boĢ arazilere 
inĢaatı son yıllar AĢkabat‟ın planlanma özelliğidir. Bunlar öncellikle sıfır katların 
market ve ofis olarak kullanılacağı kule Ģekli konutlar. Bu binaların çatılarıpiramit, 
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koni, ojival kubbe ve baĢka Ģekille bütünlenerek Ģehrin genel görünüĢü çeĢitlendirir. 
Mermerle çerçevelenmiĢ altın kaplamalı dekoratif parmaklıklı dikey cam Ģeritli eflake 
ser çekmiĢ banka, bakanlık ve baĢka devlet kurumu binaları heybetli görünür. Devlet 
baĢkanı köĢkü, kongre sarayı, Bağımsızlık, Anayasa ve Tarafsızlık KuĢağı anıtları, 
müze, tiyatrolar gibi manevi semboller ve sağlık hizmetleri tesisler zarif olma 
niteliğini taĢımakta. GeniĢ caddeler boyunca dizilmiĢ bu yapı grupları az katlı 
inĢaattan temelden farklı olup mimari bakımdan bir bütün oluĢturuyor. Bu binaları 
dekoratif cephe ve dizaynda görülen milli ruh birleĢtirir. Yakın geçmiĢte kutu 
Ģeklinde sanayi kentlerde konutların monotonluğuna ne kadar benzemez bütün 
bunlar! 

AĢkabat‟ın mimari bütünlüğünü sağlayan anıt, fıskıye, fener direği ve otobüs 
durakları dekorunda bina cepheleri dahil beyaz rengi farketmemek zor değil. Bütün 
bunlar belli estetik tarzda yapılmıĢ. Mermer, süsleme malzemesi olup beyaz 
duvarların yüceliliğini sağlar. Mermer, binanın kullanımına ve Ģekline bakılmadan 
kullanılır. SıvamıĢ ya da gri betondan eski binaların çoğu mermerle kaplamalıdır. 

Son 5 yılda inĢaat edilmiĢ binalar, inĢaatı bitmiĢ ya da bitmek üzere olmuĢ ve 
zirvede onaylanmıĢ inĢaat edilecek binaların planları 21. yüzyıl AĢkabat mimarisinin 
eğilimini açık gösteriyor.Hem Ģehrin eski semtlerinde hem güneĢ ıĢıkları gibi 
merkezden güneydeki dağlara uzanan caddelerde bu tür binalar çok. Bunlar 
Arçabilġaelı uzun çevre yolu boyunca inĢa edilmiĢ olup yüksek modern standartlara 
uygun üç katlı kavĢaklı AĢkabat-city olarak bilinen yeni bir semt oluĢturuyor.  

Devlet baĢkan görevi üzerinebaĢkentin güneybatısında acayip biçimli binalar 
kurulmaktadır. Modern Türkmenistan mimarisinde Orta Çağda Orta Asya ve bütün 
Ġslam dünyasının mimarisinde yaygın kullanılan sekizgen geometrik Ģekil çok önemli. 
Oğuz Han adını taĢıyan bu Ģekil kent tesislerin kompozisyon planı esasında 
bulunuyor ve yeni yapıların cephe süslemesinde kullanılıyor. Söz konusu Ģekil daimi 
devlet temelinin sembolü olan Anayasa abidesinde de kullanılır. Bu anıtın bitiĢiğinde 
temelinde 8 köĢeli yıldız olan eğlence kültür merkezi inĢaat edilmekte. Kocaman 
Dönme dolap bu yapının bariz noktası olacak. Evlilik merkezi binasının girift uzay 
kompozisyonunda da Oğuz Han yıldızı motifi iĢlenmiĢ. Bu yapıyı sekizgen ile 
çerçevelenmiĢ kocaman bir küre tamamlamaktadır. Güzel manzaralı Köpetdağ 
girintisinde 1020 km rakamında yerleĢmiĢ AĢkabat Televizyon kulesi stilin apateoz 
noktası. Kulenin basamaklı temelinden ortasına kadar Oguzhan yıldızı Ģeklinde 
gömülmüĢ dev ekran bulunuyor. 

Bir kompleks oluĢturan Türkmen Halı Müzesi ile 11 katlı devlet hisse senetli 
Ģirket binası, bir kaç yüksek eğitim kurumu, bakanlık binaları ve 16 katlı „Oğuz kent‟ 
oteli binası AĢkabat‟ın yeni etkiliyici yapılarından. Oldukça bileĢik yer Ģekilinde 
isabetle inĢa edilen söz konusu otelin kocaman binasın meydana getirilmesi Adalet 
KöĢkünden baĢlayarak AtamuratNiyazov caddesine kadar Bitarap Türkmenistan 
caddesini iyice tamamlar. Daha bir sembolik anıtı dile getirmek gerek. Üzerinde 
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Oğuz Han ve oğulları resmi olan Fıskıye anıtı AĢkabat havaalanından gelen herkesi 
karĢılıyor. Bu fıskıye hem anıt sanatının özel rolünü kanıtlıyor hem bu Ģehrin 
süslemesinde suyun bol kullanmasını gösteriyor. 

BaĢkentin mimari yelpazesi derken mutlaka Devlet BaĢkanı 
GurbanguliBerdimuhammedov‟un kent plancılığı konusu ile ilgili öne sürdüğü 
politikadan bahsedilmeli. GeniĢ konut programını gerçekleĢtirme Hükümet ve 
belediyenin öncelikli görevlerden biri. Avantajlı Ģartlarda kredilerin verilmesi 
sayesinde yüzlerce mermer ile kaplamlı apartmanda konforlu daire alınması orta gelir 
kazanan insanlar için de artık çekici ve uygun geliyor. Konut inĢaatı ile birlikte 
gerçekleĢen sosyal tesislerin inĢaatı AĢkabat‟lılara kolaylıklar sve rahatlık sağlıyor. 
Monolit apartmanların inĢaatı ile birlikte 40 daireli 4 katlı konutların inĢaatına da 
baĢlandı. Özel projeye göre çok çocuklu aileler için bitiĢiğinde bahçe ve garaj olan iki 
katlı evler inĢaatı da baĢlandı. Milli önderin baĢladığı yeni konut programının 
leitmotifi modern AĢkabat‟ın estetiği gibi Türkmenistan da karar haline gelen „Ġnsan 
için Devlet‟ sloganda ifadesini bulunuyor. 

Çeviren: LenizaMuhametzyanova 

 

KÜLTÜR ALANINDA ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠ 

Amacı dünya arenasında otoritesinin artması ve ülkenin kalkınması olan 
CumhurbaĢkanı GurbangulyBerdimuhammedov‟un derin düĢünülen ve net olarak 
düzenlenen yolunun neticesi olan Türkmenistan‟ın dıĢ politikadaki sürekli artan 
etkinliğini, kültür alanında da açıkça görmek mümkündür. Türkmen halkının 
atalarının mimarisi, bu mazinin hareketsiz anıtları ilk ve resmi olarak dünya mirası 
statüsünü almıĢlardır. 

Türkmenistan‟ın sınırları içerisinde arkeoloji, Ģehircilik ve mimari anıtları 
dahil tarihi - kültür mirasın yaklaĢık iki bin tesisi kaydedilmiĢtir. Türkmenistan‟ın 
bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren Türkmen uzmanları ile yabancı meslektaĢları 
arasındaki iliĢkiler geliĢmektedir. 

1992 yılından itibaren Kadim Merv‟de, Erk-kala ve Gavur-kala sitelerinde 
Londra Üniversitesinin Arkeoloji Enstitüsü tarafından organize edilen Merv ile ilgili 
Uluslararası proje gerçekleĢtirilmektedir. Türkmenistan‟dan, Ġngiltere‟den, 
Almanya‟dan, Danimarka‟dan, Ġran‟dan, Çin‟den, ABD‟den ve diğer ülkelerden 
onlarca genç uzman Murgap vahasının sonsuz hazinesinden materyaller elde ederek, 
kendi bilimsel konularını geliĢtirerek, tecrübeli uzmanların rehberliğinde mesleki 
bilgeliği öğrenerek, burada staj yapmıĢtırlar. Nihayet, burada ikinci on yıldır Roma, 
Bologna ve Venedik‟in bilimsel merkezlerinden Ġtalyan arkeologlar çalıĢmaktadırlar: 
onlar en yüksek çağdaĢ standartlar seviyesinde Murgap nehrinin deltasındaki tüm 
bilinen kadim yerleĢimlerin ve ayrı anıtların gösterildiği detaylı haritalar oluĢturdular, 



Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi / 293 
 

arkaik sulama Ģebekesinin özelliklerini ortaya çıkarmakta ve kadim geçmiĢin daha 
araĢtırılmadık yapılarının kazılarını yapmaktadırlar.Ülkenin diğer bölgelerinde 
Almanya‟dan, Ġspanya‟dan, Polonya‟dan, Rusya‟dan, ABD‟den, Fransa‟dan 
arkeologlar çalıĢmalarını baĢarılı Ģekilde yürütmektedirler - bunların hepside Ġngiliz 
ve Ġtalyan meslektaĢları gibi çalıĢtıkları tarihi - kültür SĠT alanlarının ortaklarıdırlar. 

Uluslararası yetkili kurum olan UNESCO‟nun büyük rolü tüm dünyada 
kabul görmüĢtür. Türkmenistan, ilk önce de halkın harika kültür değerlerinin 
korunması gibi önemli alanda bu kurum ile iĢbirliği konusunda büyük tecrübeye 
sahiptir. 1999 yılında UNESCO‟nun dünya mirası listesine kadim dünyanın efsanevi 
Ģehri olan büyük Merv‟in paha biçilmez anıtlar kompleksi eklenmiĢtir, bir sonra yılda 
ise Türkmenistan‟ın baĢkenti AĢkabat‟ta “Tarih ve kültür anutları” adlı 
UNESCO‟nun uluslararası konferansının düzenlenmiĢtir. 

2005 yılında geçmiĢte mimari eserleri asırlarca ayakta kalan ustaların Ģehri 
olan ünlü - Köneürgenç UNESCO‟nun dünya mirası listesine dahil edilmiĢtir. Bir yıl 
sonra Köneürgenç‟te ve AĢkabat‟ta “Devamlı tarafsız Türkmenistan - UNESCO: 
tarihi - kültürel değerlerin değerlendirilmesi ve dünya mirası anıtlarını koruma 
yolarının tespiti” adlı uluslararası bilimsel konferans düzenlenmiĢtir. Marı Ģehrinde 
düzenlenen “Kadim Margiana - dünya medeniyetinin yeni merkezi” adlı uluslararası 
bilimsel konferans çerçevesinde yabancı uzmanlara bağımsızlık yıllarında yapılan 
Marı vilayetinin Gonur-depe tarihi anıtının tam ölçekli arkeolojik kazı ve 
araĢtırmasının önemi ve neticeleri ile tanıĢma imkanı sunulmuĢtur. 

2007 yılında UNESCO‟nun dünya mirası listesine Nisa‟nın Part kaleleri 
dahil edilmiĢtir. Nisa - kendi sanatının parlak tanıklarını ve dünya tarihinde 
kaybolmayacak iz bırakan Part devletinin kutsal tapınağıdır. Nisa kültürlerin 
etkileĢim merkezi niteliğinde Doğu ve Batının geliĢmesinde önemli rol oynamıĢtır. 
Eski Nisa‟nın anıtsal binalarının mimarisine sindirilen gelenekler birçok yıldır tüm 
dünyanın arkeologlarını, sanatçılarını ve turistlerini heyecanlandırmaktadır. Bugün 
Nisa tarihi - kültürel mirası derin araĢtırılmasına ve korunmasına bilim adamlarını, 
uluslararası kurumları davet eden tesis, geçmiĢi ve günümüzü birleĢtiren köprü 
niteliğinde hizmet etmektedir. 

UNESCO uzmanları SĠT alanı çalıĢanlarına çağdaĢ talepleri dikkate alarak 
günlük uygumla çalıĢmaların yürütülmesinde yardımcı oluyorlar, bilimsel ve teknik 
destek veriyorlar. Uluslararası iĢbirliğinin en önemli kısmını tarihi mirasın korunması 
ve himaye altına alınması meseleleri ile ilgili uluslararası seminerlere katılım ve büyük 
yabancı restorasyon merkezlerinde staj yapma teĢkil etmektedir. Son yıllarda 
Türkmenistanlı restorasyoncu ve araĢtırmacı birkaç grup Mısır‟da, Ġngiltere‟de, 
Almanya‟da, Ġtalya‟da, Fransa‟da, Türkiye‟de, Ġran‟da, Özbekistan‟da, Japonya‟da ve 
Çin‟de bu tür aktivitelere katılmıĢtır.  

Bu alandaki en yoğun iĢbirliği son on yıl içinde geliĢmeye baĢladı, ABD 
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elçiliğinin tarihi mirası koruma vakfının ve BM (UNDP) kalkınma programının 
yardımı ile Türkmen uzmanları tarafından gerçekleĢtirilen bir dizi ünlü anıt koruma - 
restorasyon iĢlerine tabi olmuĢtur. Anau‟daki çoktandır yıkılan Seyit Cemal ad-din 
camisinin cephesinden ejderlerin resmedildiği mayolika panel (XV. yüzyıl), Kutluğ - 
Timur minaresi (XI - XIV. yüzyıllar), Köneürgenç‟te bulunan Türabek - hanım 
(XIV. yüzyıl) ve Horezm Ģahı TekeĢ‟in (XIII. Yüzyıl) mozolesi, Eski Nisa‟dan Part 
duvar sanatı, ağabeyverd yakınlarındaki Meana - Baba türbesi (XI - XIV. yüzyıllar), 
Gonur - depe saray - ibadethane kompleksinin viraneleri (M.Ö. II bin yıl), DaĢoğuz 
vilayetindeki karmaĢık inĢaat tarihi olan Ġsmamut - Ata ve Aksaray - ding anıtları, 
Dehistan‟dakiMeĢed - Ata camisi (X. yüzyıl) anılan fonların özel projelerinin 
konularıydı ve artık baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢlerdir. Yine iki büyük 
uluslararası proje 2012 yılında baĢlamaktadır - bunlar Büyük ve Küçük Kız - Kale 
olarak bilinen Kadim Merv‟deki iki ortaçağ köĢklerin komple restorasyonu, ayrıca 
Köneürgenç‟te Necmettin Kübra türbesindeki XIV. yüzyıla ait yüksek sanatsal 
mayolika mezar taĢının yeniden oluĢturulmasıdır. 

Grenoble‟deki ulusal mimari okulun uluslararası kilden yapılan yapılar 
merkezindeki (СRATerre - ENSAG) Fransız uzmanlar kadim kale ve köĢklerin çok 
sayıdaki viranelerinin durumun ortak monitoringini yapmak ve gereken yerlerde 
operatif tedbirleri almak için artık birkaç yıldır “Köneürgenç” ve “Kadim Merv” sit 
alanlarına gelmektedirler. Bu programlar çerçevesindeki birkaç proje hem 
UNESCO‟nun program dokümanlarında hem de Venedik bildirgesinde yansıtılan 
uluslararası normlara katiyen uyularak gerçekleĢtirilen gerçek restorasyon etalonu 
olmuĢlardır. ġahriyar - ark‟daki saray ve “divan”, kar deposu - yahdanı, Muhammed 
ibn - Zeyd türbe - camisi - bunlar sadece son yıllarda baĢarılı konservasyon 
tedbirlerin gerçekleĢtirildiği esas tesislerdir. 

2002 - 2004 yıllarında GurbangulyBerdimunammedov‟un Ģahsi patronajı 
altında ve TĠKA‟nın katılımı ile Merv‟de sultan Sancar mozolesinin büyük 
restorasyon projesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu yüksek uzmanlık gerektiren çalıĢma kadim 
yapıların korunması ve yeniden oluĢturulması gibi karmaĢık ve ince iĢte problemi 
anlamanın yeni seviyesini ve çözümünün kalitesini sezdirmektedir. Proje, Merkezi 
Asya‟nın mimari tarihi konusunda yetkili uzmanlardan oluĢan uluslararası bilimsel - 
metodik kurulun kararı alındıktan sonra kabul edilmiĢtir. XXI. yüzyılın en baĢında 
bilimsel restorasyonun tüm kuralları ve talepleri doğrultusunda oluĢturulan ünlü 
anıtın yeni görünümü ortaya çıkmıĢtır. Türkmen restorasyoncular anıtın ruhu, onun 
çekici havasını ve gerçeklik aromasını korumak için bu stratejiyi diğer projelerde de 
uygulamaktadırlar. 

Avrasya‟nın diğer ülke ve halklarının baĢarıları ile kesintisiz olarak bağlı olan 
Türkmenistan‟ın kadim medeniyet hazinesini araĢtırma ve koruma iĢine olan yerli ve 
yabancı uzmanların katkılarına Türkmenistan‟da çok değer vermektedirler. 
Kaçınılmaz küreselleĢme Ģartlarında dünya, haklı olarak kendi kültürel mirası ile 
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gurur duyan her ulusun milli kimliğini korumasının önemini algılamıĢtır. Fakat Ģimdi, 
onun evrensel tarihi ve estetik değeri kabul edilmiĢken, UNESCO tarafından ilan 
edilen “Tek miras - ortak sorumluluk” ilkesine tamamen katılıyoruz. 

CumhurbaĢkanı GurbangulyBerdimuhammedov‟uninisiyatifi ile son yıllarda 
Türkmenistan‟ın Bilimler Akademisi gezegenimizin tüm köĢelerinden çok sayıda 
misafiri kadim Türkmen toprağında ağırlayan bir dizi uluslararası bilimsel forumları 
düzenledi. Tabi ki, bu kadim medeniyetlerin vatanı olan Türkmenistan‟ın eĢsiz 
manevi mirasının dünyada geniĢ olarak popülerleĢtirmeye devletin verdiği özel 
önemi, ayrıca bağımsızlık döneminde uluslararası bilimsel ve kültürel merkez 
statüsünde kendini kanıtlayan çağdaĢ Türkmenistan‟a ve Türkmen halkının kendine 
özgü kültürüne dünya toplumunun devamlı artan ilgisini göstermektedir. Forumlarda 
Türkmen toprakları ile bağları olan ünlü Ģahsiyetlerin - tasavvuf Ģeyhleri Necmeddin 
Kübra‟nın, Hoca Yusuf Hamadani‟nin, Ebu Seyit Ebulhayra‟nın (Meana - Baba), 
Hoca Ahmet Yasevi‟nin, Ġmam Reza‟nın, BahauddinNakĢbandi‟nin, ayrıca bilim 
adamı ve Ģair olan Abulkasım Muhammed az-ZamahĢari‟nin, Muhammed 
Ebveri‟nin, Mahmut KaĢgarlı‟nın, MahtumkuliFragi‟nin ve birçok diğerlerinin 
manevi mirası görüĢüldü. 

Türkmenistan dünya kültür ve doğal mirasını koruma ile ilgili UNESCO 
sözleĢmesini onaylayarak, ülkemizin sınırları içerisinde bulunan tüm eĢsiz kültür ve 
doğal anıtlar fonunu koruma ve yeni kuĢaklara devretme yükümlülüğünü üzerine 
almıĢtır. Bu yönde hareket ederek devlet toplumun kendi geleceğini üzerine kurduğu 
temeli sağlamlaĢtırmakta ve çağdaĢ medeniyetin zenginleĢmesine kendi katkılarını 
yapmaktadır. 

Dünya toplumu ile ortak etik ve beĢeri değerleri paylaĢarak, XXI. yüzyılda 
dengeli medeniyeti inĢa etmenin ayrılmaz etkeni niteliğinde medeni toplum 
göstergesi olarak bunlara kültürel mirası dahil ederek, Türkmenistan tarihe, mirasa ve 
geleneklere dayanan sağlam barıĢın temelini kültürler diyalogunda görmektedir. 

1993 yılında Türkmenistan diğer Türk devletleri - Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan - ile birlikte, geçen 20 yıl içinde “Türk dünyasının 
UNESCO‟su” unvanını kazanan Uluslararası Türk Kültürü Kurumunun 
(TÜRKSOY) kurucu - ülkesi oldu. 1995 yılında Türkmenistan‟ın baĢkenti AĢkabat 
TÜRKSOY üye - ülkelerinin Daimi Kültür Bakanları Kurulunun 3 olağan kuruluna 
ev sahipliği yapmıĢtır.  

Türkçe konuĢan halkların kültürünü korumaya ve popülerleĢtirmeye, ayrıca 
kültürlerin yakınlaĢmasına yönelik olan TÜRKSOY hedefleri doğrultusunda son 
yıllarda kurum tarafından Türk dillerindeki edebiyat eserlerinin akraba dillere çevrisi 
ile ilgili faaliyet baĢlatılmıĢtır. Bu faaliyet çerçevesinde 2010 yılında выдающегося 
Türkmen Ģairi ve bilim adamı Mahtumkuli‟nin eserlerinin Azerbaycan diline 
çevrilerinin yayınları gerçekleĢtirilmiĢtir (çeviriyi yapan Profesör Ramiz Asker, Baku). 
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2011 yılında Türkmen edebiyatının klasikleri NurmuhammedAndalib‟in, Abdullah 
ġahbend‟in eserleri, ayrıca Türkmen Ģiirinin antolojisinin çevrileri hazırlanmıĢ ve 
yayınlanmıĢtır. 

Nisan 2011‟de “Türk halklarının Kültürel mirası” uluslararası konferans ve 
festivalde tüm Türk dünyasının temsilcileri AĢkabat‟ta buluĢtular. Festivalin 
düzenlenmesi ile ilgili teklifi, Ġstanbul‟da Türkçe KonuĢan Ülkelerin BaĢkanlarının X. 
Zirvesinde Türkmenistan CumhurbaĢkanı GurbangulyBerdimuhammedov dile 
getirmiĢtir. Düzenlenme amacı çağdaĢ Türk dünyası kültür ve sanat hazinesinin 
zenginleĢmesi, karĢılıklı iĢbirliğinin güçlendirilmesi olan aktiviteler, TÜRKSOY ile 
birlikte Türkmenistan‟ın Kültür ve Televizyon ve Radyo Yayın Bakanlığı ve DıĢiĢleri 
Bakanlığı, Ġlimler Akademisi tarafından organize edilmiĢtir. Türkmenistan 
CumhurbaĢkanı GurbangulyBerdimuhammedov festival katılımcılarını selamlarken, 
Türkmen lider Türkçe konuĢan halklar arasındaki dostluk iliĢkilerin geliĢtirilmesinde, 
kültür ve sanat adamları arasındaki manevi ve sanatsal iliĢkilerin geliĢtirilmesinde 
festivalin büyük önemi olduğunun altını çizdi. 

Festivalin programı çok yoğundu, festivale Türk halklarının geleneksel 
sanatlarının, uygulama ve dekor ve güzel sanatlar sergileri eĢlik etmiĢtir. Aktivitelere 
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, BaĢkortostan (Rusya Federasyonu), Gagauz Yeri 
(Moldova) temsilcileri katılmıĢlardır. AçılıĢ merasimi Türkmenistan BaĢbakan 
yardımcısı MaysaYazmuhammedova‟nın, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov‟un, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteĢarı Kemal 
Fahir Genç‟in, Türkiye Cumhuriyeti‟nin Türkmenistan‟daki büyükelçisi ġevki 
Mütevellioğlu‟nun, Azerbaycan‟ın Türkmenistan‟daki büyükelçisi Vahdet 
Sultanzade‟nin, Kazakistan‟ın Türkmenistan‟daki büyükelçisi AhsatOrazbay‟ın ve 
Türkmenistan‟ın ve Türk devletlerinin birçok sanatçılarının katılımı ile 
gerçekleĢmiĢtir. 

TÜRKSOY‟un geleneksel aktiviteleri - ressamların açık hava çalıĢmaları, 
Türkçe çeviri yapan çevirmenlerin semineri, foto ressamların sanatsal laboratuarı, 
edebiyat dergileri redaktörlerinin buluĢması - değiĢmesiz Türkmen sanatçılarının 
katılımı ile gerçekleĢmektedir. TÜRKSOY tarafından Washington‟da ve New 
York‟ta düzenlenen büyük ölçekli 2011 Nevruz kutlamalarına Türkmen folklor - 
dans grubu “GalkınıĢ” ve solisti OğlbibiReimova katılmıĢlardır. Türkiye 
Cumhuriyetinin büyük Ģehirlerinde düzenlenen Nevruz - 2012 turnesinde 
“Dokmaçılar” kültür merkezinin folklor - dans grubu mükemmel koreografiyi ve 
harika kostümleri sergilediler. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov Türkmenistan CumhurbaĢkanı 
GurbanguliBerdimuhammedov ile görüĢtü. 5 Aralık 2011 tarihinde “Oğuzhan” Kültür 
Merkezinde, son derece samimi bir atmosferde geçen görüĢmede Türkmenistan‟ın 
TÜRKSOY‟un faaliyetlerine daha aktif katılımı ve Türkmenistan‟da TÜRKSOY‟un 
etkinliklerinin artırılması hususunda görüĢ birliği sağlandı.  
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Düsen Kaseinov; Türkmenistan‟ın bağımsızlık yolunda son yıllarda gösterdiği 
baĢarıların bütün dünya tarafından büyük bir ilgiyle izlediğini hatırlattı ve bu baĢarıların 
temelinde Türkmen halkının yüzyıllardan beri koruduğu milli kültürün yattığını ifade etti. 

Türkmenistan CumhurbaĢkanı GurbanguliBerdimuhamedov ise; kültürel 
iliĢkilerin geliĢtirilmesinin Türkmenistan‟ın devlet politikasının önceliklerinden biri 
olduğunu vurguladı. KardeĢ halkların tarihi, kültürel örf-adetleri ile değerleri ve manevi 
köklerinin ortak olduğunu belirten devlet baĢkanı; Türkmenistan‟ın,  halkların 
yakınlaĢmasına yönelik bütün inisiyatifleri destekleyeceğinin altını çizdi.   

Türk halklarının yüzyıllık kardeĢlik ve dostluk bağları temelinde kurulan kültürel 
diyalogun yıllar içinde büyük baĢarılara ulaĢtığını büyük bir memnuniyetle dile getiren 
Türkmenistan CumhurbaĢkanı ve TÜRKSOY Genel Sekreteri, ortak kültürel 
değerlerinin öğrenilmesi, korunması, aktarılması ve dünya çapında tanıtılması gibi 
öncelikli konuları ele aldılar. Nisan 2011 tarihinde AĢkabat‟ta düzenlenen Türk Kültürü 
Mirası konulu festival ve konferansın Türk Cumhuriyetleri‟nin bağımsızlıklarının 
ortaklaĢa kutlanması çerçevesinde düzenlenen en görkemli kutlama olduğunu vurgulayan 
ve himayelerinden dolayı Sayın Berdimuhammedov‟a teĢekkürlerini sunan TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Kaseinov, Türkmenistan‟lı sanatçıların BM Genel Kurulu‟nda 
düzenlenen TÜRKSOY Nevruz kutlamaları sırasında da en çok ilgi çeken grup 
olduğunu vurguladı.   

Türkmenistan CumhurbaĢkanı Sayın GurbanguliBerdimuhamedov ve 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk dili konuĢan ülkelerin kültür ve 
sanat temsilcilerinin katılacağı ortak faaliyetlerin sürekli düzenlenmesi gerektiğinin altını 
çizdiler. 

Türkmenistan CumhurbaĢkanı ve TÜRKSOY Genel Sekreteri, Türk halkları 
için birleĢtirici rol oynayan ve dünya kültür arenasında ortak Türk kültürünün 
entegrasyonunu destekleyen faaliyetler (organizasyon) çerçevesinde baĢarılı bir iĢbirliğin 
devam edeceğinden emin olduğunu belirterek vedalaĢtılar. 

Kaseinov, ayrıca Türkmenistan Kültür Bakanı GulmuradMuradov ile Kültür 
Bakanlığı‟nda bir çalıĢma toplantısı gerçekleĢtirdi. TÜRKSOY‟un 2012 yılında 
gerçekleĢtireceği faaliyetler hakkında görüĢen heyetler TÜRKSOY ile Türkmenistan 
Kültür Bakanlığı arasındaki iĢletiĢimin hızlandırılması gerektiğinin altını çizdiler. 
Kaseinov, Türkmenistan Kültür Bakanlığı‟nın 2012 Astana Türk Kültürü BaĢkenti 
etkinliklerine aktif katılımını talep etti. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Türkmenistan‟daki temasları kapsamında 
Türkmen Radyo ve Televizyon Kurumu‟nu da ziyaret etti. Türkmen Radyo Televizyon 
Kurumu‟nun yeni açılan sekiz köĢeli yıldız formundaki binasında yapılan toplantıda kitle 
iletiĢim araçlarının kültürün aktarılmasında oynadığı rol üzerinde duruldu. 

Kaseinov, Türkmenistan ziyareti çerçevesinde Türkmenistan Devlet 
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Konservatuarı‟nda akademik kadro ile bir araya geldi ve daha sonra da Kazakistan 
Büyükelçiliğinin düzenlediği bağımsızlık resepsiyonuna katıldı. 

Kaseinov temasları sonrasında Türkmenistan Watan Televizyonu‟nun sorularını 
yanıtladı. 

20 yıllık bağımsızlık döneminde milli kültürün canlandırılması yönünde büyük 
ilerlemeler sağlayan Türkmenistan‟da 2012‟de uluslararası tiyatro festivali düzenlenmesi 
planlanmaktadır. TÜRKSOY dergisinin hazırlanmakta olan Türkmenistan özel sayısında 
20 yıllık bağımsızlık döneminde Türkmenistan‟ın kültür alanında sağladığı atılım 
anlatılacaktır.  Sahip olduğu zengin kültürel mirasıyla, canlı bir Ģekilde koruduğu 
gelenekleriyle, dünya çapında sanatçıları ile son derece büyük bir potansiyele sahip olan 
Türkmenistan, Türk halklarının kültürel entegrasyonu sürecinde öncü bir rol 
oynayacaktır. 
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KENTSEL KĠMLĠK VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK 

URBAN IDENTĠTY AND SUSTAINABILITY 

Bülent YILMAZ 

 

ÖZET 

Bir kent; tarihi ve kültürel yapıları, eğlence ve dinlenme alanları, mimari 
özellikleri, sakinlerinin giyim ve kuĢamı, yemekleri ile kültürü hakkında ipuçları verir. 
Aynı zamanda, bu bilgiler kentsel dokuyu oluĢturarak mekan, form, renk, ıĢık, su ve 
doğa gibi etkenlerle birleĢtirilerek kentin fiziksel yapısı Ģekillendirilir. Ayrıca, insan 
öğesi ilave edilerek kentsel kimlik oluĢturulur. Bugün bu kimliğin sürdürülmesinde 
kent mobilyaları ve mekanlar önemli bir yer tutar. Bu çalıĢmada kentsel kimlik 
oluĢumu ve sürdürülmesinde kent mobilyaları kavramsal olarak ele alınarak 
incelenmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: kentsel kimlik, sürdürülebilirlik, kent mobilyaları. 

 

ABSTRACT 

A city; historical and cultural building, entertainment and recreation areas, 
architectural features, inhabitants of clothing and harness, give clues about the 
culture and cuisine. This information is creating the urban fabric of space, form, 
color, light, physical structure of the city combined with factors such as water and 
nature are formed. In addition, urban identity is formed by adding the human 
element. Today, the furniture in maintaining this identity and places the city has an 
important place. Urban and urban furniture in maintaining identity formation were 
examined in this study conceptually. 

Keywords: urban identity, sustainability, urban furniture. 

GiriĢ 

Bir kentin genel karakterini, mimari yapılar, kapalı, açık ve yeĢil alanlar ve 
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bunların birbirleriyle olan iliĢkileri ve bütünlüğü tayin eder. Kentlerde zaman içinde 
meydana gelen toplumsal ve mekansal değiĢimlerin kent sakinleri üzerinde bıraktığı 
izlenimler tarihsel ve kültürel birikimleri oluĢturur.  Kent bellekleri; mekan (yer), 
zaman, anı ve kimlik birlikteliklerinden oluĢur. Kimlik, doğada varlığını sürdüren 
herhangi bir canlıyı ya da objeyi, diğer canlı ve objelerden ayıran görsel, iĢitsel ve 
diğer duyularla algılanan kendine özgü olma, teklik ve özgünlüktür [1].  

[1] Deniz K. (2004). Konya‟da farklı üç kentsel mekânda kent kimliği 
üzerine bir araĢtırma, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi, Konya. 

* Prof.Dr. Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Bilecik Türkiye, 
bulent.yilmaz@bilecik.edu.tr 

* Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Bilecik Türkiye, bulent.yilmaz@bilecik.edu.tr  

 

Kentsel kimlik oluĢumunda; mekânsal öğeler, tarihi, kültürel değerler ve 
düzeyi, mimari, sosyal yapı, coğrafya, içinde yaĢayan uygarlıklar, yerel gelenekler, 
yaĢam biçimi, Ģu anda yaĢayan insanlar, ilk yerleĢimden bugüne geçirdiği evreler, 
topografya, bitki örtüsü, iklim, jeopolitik konum, deniz ve karayolu bağlantıları, 
baĢka kültürlere olan açıklığı veya kapalılığı, ekonomik yapı, barındırdığı canlı türleri, 
geçirdiği iĢgaller ve savaĢlar, depremler, bir devlete baĢkentlik yapıp yapmadığı vb. 
birçok etken ile değiĢerek kendine has özellikler kazanır [2]. 

Kentsel kimlik, her kentte farklı ölçek ve yorumlarla kendine özgü nitelikler 
taĢıyan; fiziksel, kültürel, sosyal, ekonomik, tarihsel ve biçimsel faktörlerle Ģekillenen 
kentliler ve yaĢam biçimlerinin oluĢturduğu sürekli geliĢen ve sürdürülebilir kent 
kavramını yaĢatan, geçmiĢten geleceğe uzanan bir sürecin ortaya çıkarttığı anlam 
yüklü bir bütünlüktür.  

Kent kimliği uzun bir zaman dilimi içinde; kentin coğrafi içeriği, kültür 
düzeyi, mimari, yerel gelenekleri, yaĢam biçimi gibi niteliklerinin karıĢımı olarak bir 
kente biçim verir [3-4]. Ayrıca; deneyimler, görüĢler, inanıĢlar, davranıĢlar, 
gelenekler, örf-adetler, toplumsal beklentiler, nüfus özellikleri gibi sosyo-kültürel 
faktörler, yer üstü ve yeraltı maden ve su kaynakları, iklim, jeolojik yapı, coğrafi 
konum, topoğrafik yapı, jeomorfolojik yapı, toprak özellikleri gibi doğal pek çok 
etmen de kent kimliğinin Ģekillenmesinde önemli bir rol oynar. 

 

1. Kent Karakterinden Kent Kimliğine 

Dünya üzerinde birçok insan, doğal, kültürel ve yapılı çevresiyle kendine 
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özgü bir estetik çekiciliğe sahip kentleri görmek ister ve kent karakterine sahip 
yerleĢmeleri daha çok ziyaret eder. Her kent kendisine özgü estetiksel ve kültürel 
özellikleri tespit ederek bu özellikleri ön plana çıkarmalı ve bozulmaması için özen 
göstermelidir. Böylece kentin kültürel sürekliliği sağlanır. Bugün, bir Kent doğal ve 
kültürel bileĢenlerden oluĢan bir ekosistemdir ve ekolojik alanlar ekokentler, yeĢil 
kentler, sürdürülebilir kentler vb. çevreci kent tanımlarını oluĢturmuĢtur. 

Kentin içinde bulunan doğal ya da yapay her eleman kentin görünümünü 
etkiler, aynı zamanda diğer kentlerden ayıran bir “kimlik” kazandırır. Bunlar; parklar 
ve kamu bahçeleri, doğal ve yarı-doğal alanlar (ıslak alanlar ve terk edilmiĢ boĢ 
alanlar), yeĢil koridorlar, dıĢ mekân spor aktivite alanları, oyun, eğlence alanları, hobi 
bahçeleri, halk bahçeleri ve kent çiftlikleri, mezarlıklar ve dini yapı çevreleri, kent 
yakın çevresinde eriĢilebilir doğal alanlar, meydanlar, pazar yerleri, gibi yapılar,  
döĢeme yüzeyli alanlar ve yaya bölgeleri olarak sıralanabilir [5]. 

 

[2]  Lynch, K. 1960. “The Image of the City”, The M.I.T Press, 
Cambridge. 

[3]  Çöl ġ. (1998). Kentlerimizde kimlik sorunu ve günümüz kentlerinin 
kimlik derecesini ölçmek için bir yöntem denemesi, MSÜ, FBE, Kentsel Tasarım 
Anabilim Dalı, Doktora Tezi,   

[4]  Suher, H., (1999). Ülkemizde MetropolitenleĢme Sürecinde Kent 
Kimliği Sorunsalı. Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları I. Sempozyum Bildirileri 
(15-16 Ekim 1998), Y.T.Ü. Yayın No: Ytü. Mf. De-99.0499, s. 354- 360. 

[5]  Kiper T, Ceylan D, Korkut A. (2010). Tarihi kent kimliklerinin 
canlandırılmasında kentsel tasarımın önemi ve Tekirdağ örneğinde irdelenmesi. 
Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi (21-24 Ekim 2010) (Sunulu), 63-64, Selçuk/ Ġzmir. 

Kent‟in coğrafi içeriği, kültürel düzeyi, mimarisi, yerel gelenekleri ve yaĢam 
biçimi gibi niteliklerin bir karıĢımı olan kent karakteri zamanla geliĢir [6] önce kentin 
bir etiketi haline gelir sonra kente biçim vermeye baĢlar. Örneğin, Venedik kanalları, 
Paris sarayları ve Eiffel kulesi, Hong Kong ve New York gökdelenleri kent 
karakteristikleridir [7].  

Kentler çağdaĢ gereksinimlerini, geçmiĢine ait özellikleri ile uygun fiziksel 
ortamlarda kaynaĢtıramadığı zaman, tarihsel, kültürel ve doğal süreklilikleri zedelenir 
ve kentteki özgün kimlik kaybedilir. Örneğin; geleneksel Anadolu sokağından 
bulvarlara dönüĢen sokaklar, arasta ve bedestenlerden alıĢveriĢ merkezlerine 
dönüĢen AVM‟ler, yöresel ürünlerin sergilendiği pazarlardan kentsel kullanımlara 
dönüĢen alanlara kadar pek çok mekân, zaman içinde değiĢime uğrayarak, 
aynılaĢmıĢtır. 

1.1. Kent Kimliği ve Kırsal Alanlar 
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Kentler planlı ya da plansız biçimde oluĢturulan yapılı çevrelerdir. Kentin 
bütünü, kapalı ve açık mekanların bir araya gelmesiyle oluĢur. Kentsel çevre 
tasarlanırken; araçların ve yayaların kullandığı yollar, yol döĢemeleri, parklar, su ve 
bitki materyalleri, çocuk parkları, farklı bina türleri için, bilinçli veya bilinçsiz olarak 
bir güzellik arayıĢı vardır. Bunların oluĢumunda etkili olan simgesel özellikler, 
psikolojik etkiler, malzeme, doku ve renk öğeleri, donatılar, tanıtıcı öğeler, doğal 
dengeler ve buna benzer psikolojik ve biyolojik açıdan insana huzur ve mutluluk 
veren birçok eleman ve özellik [8] kent ve kırsal alanların kalitesini artırır.  

Kentsel estetiğin oluĢumu; doğal (topoğrafya, iklim, bitki örtüsü, fauna, 
jeolojik ve jeomorfolojik durum ile su) ve yapay (mimari özellikler ya da yapılı çevre) 
olarak iki ana gruba ayrılır. Buna göre, kent ve kırsal alanlar bir bütün olarak 
alınmalıdır. Kent-kır imgesi ve görünüm değerleri ve ilkeleriyle uyumlu, kente ya da 
kırsal alana ait tarihsel, doğal, kültürel doku ve öğelerin kentsel-kırsal kimliğin 
ayrılmaz parçası olduğunu benimseyen, geleneksel, yöresel, özgün mimariyi ön plana 
çıkaran, tek tipleĢmeye yol açan yapılaĢma ve mekân düzenleme pratiklerinden 
kaçınan, kentsel değer, birikim ve kültürel unsurları belgeleyen, sergileyen, mahalle 
ve sokak olgusunu canlı tutan, tasarlayan, yaĢatan bir içerik ve izlence 
oluĢturulmasını gerçekleĢtirecek bir araç olmalıdır [9].  

 

[6]  Ġlgar E. (2008). Kent kimliği ve kentsel değiĢimin kent kimliği 
boyutu: EskiĢehir örneği. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s.134, EskiĢehir. 

[7] Kaypak ġ. (2010). Antakya‟nın kent kimliği açısından irdelenmesi. M.K. 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Der. 7(14): 373 – 392. 

[8] Suher, H., Ocakçı, M., Karabay, H. 1996. Ġstanbul Metropolitan 
Kent Planlama Sürecinde Kent Kimliği ve Kent Ġmgesi. Ġstanbul 2020 
Sempozyumu, 58. 

[9]  Uslu A ve Shakouri, N. (2013). Kentsel peyzajda yeĢil altyapı ve 
biyolojik çeĢitliliği destekleyecek olanaklar. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (1): 
46-50, ISSN: 1308-0040, E-ISSN: 2146-0132, www.nobel.gen.tr. 

 

1.2. Kent Kimliği ve Ġnsanlar 

Kentle kültür arasındaki iliĢki kent kimliğini kurar. Bir kent‟in tanım, anlam 
ve özgün bir kültürel kimlik kazanması sakinlerinin kent kültürünü yansıtacak bir 
entelektüel kapasiteye sahip olmaları, bir kentlilik bilinci düzeyine eriĢmiĢ olmaları ile 
olanaklıdır [10]. Sağlıklı kentsel çevreler oluĢturmak için, bilinçli kentliler aracılığı ile 
bir kent kültürü oluĢturulduğu gibi kentsel çevreyi iyileĢtirerek ve sürekli iyi düzeyde 
tutarak da zamanla bilinçli kentliler ve kent kültürü oluĢturulabilir.  

http://www.nobel.gen.tr/
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1.3. Kent Kimliği ve Mekanlar 

KiĢiden kiĢiye değiĢebilen estetik algı doğal faktörler ve kültür ile birlikte 
kent kimliğinin bir parçası olan yapay elemanları Ģekillendirir [11]. Bu yüzden, bir 
kent yapay elemanı olan kamusal dıĢ mekânların taĢıdığı anlam ve rol tasarımlarının 
detay düzeylerine bağlıdır [12].  

Mekânsal planlamalarda her kentin kendine özgü sosyal ve kültürel 
özellikleri, iklim koĢulları, ekonomik yapısı, yaĢam biçimine bağlı olarak geliĢmiĢ olan 
estetik değerleri göz önüne alınır. Peyzaj; doğal, kültürel, ekolojik, çevresel ve sosyal 
alanlarda kamu yararı taĢır. Kültürel ve doğal mirasının en önemli parçası olan yerel 
kültürlerin biçimlenmesine katkı sağlar. Refah ve ülke kimliğinin pekiĢtirilmesini 
destekler [13]. Böylece doğal ve kültürel miras korunur.  

Kent nüfusu artıĢı ve kent yaĢamının geliĢimi ve değiĢimiyle kamusal 
alanlarda, tıpkı iç mekânlarda çeĢitli gereksinimleri karĢılayan mobilyalar gibi iĢlevsel 
elemanlara duyulan gereksinim oluĢmuĢ ve 1950‟lerde Ġngiltere‟de “kent mobilyaları” 
kavramı, ortaya çıkmıĢtır. Bugün, kent kimliğinin belirlenmesinde kent 
mobilyalarının çok önemli bir yeri vardır. 

 

1.4. Kent Mobilyaları 

Kent mobilyaları kullanım iĢlevlere göre; koruma, bilgi verme, iĢaret verme, 
süsleme, barındırma, eğlenme, oyun ve dinlenme ile alıĢveriĢ amaçlıdır. Bunlar; 
döĢemeler, alan öğeleri, su oyunları, çöp kutuları, oturma bankları, kaldırımlar, 
bisiklet pisti, koĢu yolu, parsel ve bahçe sınırlayıcıları, otoparklar ve parkmetreler, 
bordürler, diğer ayırıcı ögeler, otobüs durakları, dinlenme/eğlenme alanları, merasim 
alanları, çiçek saksıları, genel wc.‟ler, ağaç dibi ızgaraları, vb. ögeler olarak 
sıralanabilir.  

 

[10] Bilsel, S. Güven, Kent Kültürü, Kültürel Süreklilik Kimlik Sorunsalı 
YaĢanılası Kentsel Mekân Üzerine, KentleĢme ve Yerel Yönetimler Sempozyum 
Bildirileri, Mimarlar Odası Adana ġubesi, Adana, 2002 

[11] Özer, S., AklıbaĢında, M., Zengin, M. 2010. Erzurum Kenti Örneğinde 
Kullanılan KuĢatma Elemanlarının Kent Ġmajı Üzerindeki Etkileri. Tekirdağ Ziraat 
Fakültesi Dergisi, 7(2), 123-130 

[12] Cliff Moughtin, 1999, Urban Design: Method and Techniques 

[13] Erdem N ve Aydın CoĢkun A. (2009). Avrupa Peyzaj SözleĢmesi 
hükümlerinin Türk planlama mevzuatına uyumluluk analizi. Ġstanbul Ün. Orman 
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Fakültesi Dergisi, 59(2):64-78. uyumluluk analizi. Ġstanbul Ün. Orman Fakültesi 
Dergisi, 59(2):64-78. 

Kent mobilyaları tasarımında mobilyayı karakterize eden; iĢlev, estetik, 
biçim, malzeme, renk ve doku ölçütleri önemlidir. Özgün kent mobilyaları 
tasarımları, yer aldıkları mekânlarda hem kullanım kalitesini hem de görsel kaliteyi 
arttırarak, kent kimliğini ve kullanıcıların psikolojik durumlarını olumlu yönde 
etkiler.  

 

2.4.1. Kent Mobilyaları ile Kent Kimliği OluĢturmak  

Kent mobilyaları kısa bir zamanda sırası ile Ġngiltere, Avrupa ve Amerika da 
yaygın kullanılarak kentsel mimarinin önemli elemanları oldular. Bugün, kent 
mobilyaları, Ģehircilik, kentsel tasarım, mimari tasarım ve endüstri ürünleri 
tasarımının ortak çalıĢma alanıdır. Endüstriyel ürün kapsamındaki ilk kent mobilyası 
örnekleri 1790 yılında Londra sokak gaz lambaları‟dır. Dökme demir ayaklı 
aydınlatma elemanları, gotik formları ile devrin klasik çizgisini yansıtarak 1880‟lere 
kadar hizmet verdiler ve elektriğin yaygın olarak kullanıma baĢlaması ile yerlerini, 
elektrikli lambalara bıraktılar.  

Kent mobilyaları kentsel tasarım ile bütünleĢik tasarlanırsa, kimlik hissi 
oluĢturarak mekâna bağlılık hissini artırır. Örneğin; Londra‟da eski telefon kabinleri 
ve aydınlatma araçları, Barselona ve Lizbon‟un yaya kaldırımları ve sokak lambaları 
ile San Francisco‟nun gazete bayileri, lambaları ve sokak tuvaletleri birer kent 
mobilyası olarak kent kimliğini oluĢturmuĢtur.   

 

2. Sonuç ve Öneriler  

Bu çalıĢmanın sonuçlarına göre, bilgi ekonomisinin kritik aktörleri olan 
kentler; sakinleri için yüksek yaĢam kalitesi sunan çevreler inĢa etmeyi ve bu çevreleri 
dıĢ dünyaya sunmayı baĢardıkları takdirde kent, bölge ve ülkenin geliĢmesine büyük 
katkılar yaparlar.  

Kentsel kimlik için kent ve kırsal alan planlamalarında; yerellik, 
sürdürülebilirlik ve doğallık yaklaĢımları temel alınmalıdır. Yerellik; kırsal ve kentsel 
peyzaj, yaĢam biçimi, mimari ve yapı malzemesine uygun yapılaĢmanın sağlanması 
iken Sürdürülebilirlik; enerji etkin tasarım, iklim, eğim ve yöne uygun yapılaĢma ve 
malzeme kullanımı, Doğallık ise tamamen alan özgü doğal peyzaj değerlerinin göz 
önüne alınmasıdır.  

Kent mobilyaları, kentsel konfor ve kentsel estetik oluĢturarak kent yaĢamını 
daha zevkli ve anlamlı hale getiren Böylece, toplumsal yaĢama olumlu katkılar yapar. 
Kent mobilyaları sosyal, kültürel, psikolojik, ekonomik,  ergonomik ve demografik 
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açılardan tasarlanmalı ve düzenlenmelidir. 

Sonuç olarak; kentleri yönetenler, kamusal alanlarda, hem düzen ve 
güvenliği, hem de iĢlev ve estetiği sağlar. Kentsel kimlik; tanınabilirlik, özgünlük, 
farklılık oluĢturması ile birlikte bilgi, teknoloji ve insan sermayesini bünyelerinde 
yoğunlaĢmasına katkı sağlar, 

 

Öneriler 

- Kentlilik bilincinin ilk aĢaması kiĢinin kendini kentli olarak görmesi, 
algılaması ve “benim kentim” söylemini geliĢtirmesidir, 

- Kent kimliğini; oluĢturmak, geliĢtirmek ve sürdürmek için doğa ile 
iliĢki kurulmalı ve yapay çevre doğa ile bütünleĢtirilmelidir, 

- Kentsel kimlik geliĢimi için estetik algı temel alınarak yapıların 
görselliği ve mimari çeĢitlilik oluĢturulmalıdır, Ayrıca yapı kalitesi ve yapıların renk 
uyumu önemli kimlik elemanlarıdır. 

- Kent mobilyaları; kentin bir parçası olmalı, bulunduğu yerin 
özelliklerini çağrıĢtırmalı, çevresini yaĢatmalı, yerine göre canlı, dinamik, duruma 
göre ihtiyaç giderici, dinlendirici veya eğlendirici ve bilgilendirici özellikte olmalı, 
kullanılmaya davet edici bir nitelik yansıtmalı, güvenilir, sağlıklı, koruyucu ve nefes 
alan ortamlar oluĢturmalıdır. 
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TÜRK MEMLÜK DÖNEMĠNDE ORTADOĞU ARAP-ĠSLÂM 
ġEHĠRLERĠNĠN OLUġUMU: TRABLUSġAM ġEHRĠ ÖRNEĞĠ 

 Khaled TADMORĠ 

 

GĠRĠġ 

Arap ülkelerin bulunduğu Orta bölgesi Osmanlı idaresinden çok önce 
Türkler tarafından yer yer ilhak edilmiĢ ve tarihî süreçte çeĢitli devletler kurulmuĢtur. 
Son bin yıldan beri bölgede Türklerden baĢka hâkim, yönetici güç yoktur. 
Anadolu‟nun fethinden önce Irak, Suriye ve Filistin, Selçuklu hâkimiyetine girmiĢ, 
Selçuklu hakimiyeti Yemen‟e kadar geniĢlemiĢti.  

Bir Türk hanedanı olan Memluklar, Mısır merkez olmak üzere, Kuzey 
Afrika‟nın ortaları, Filistin, Suriye ve Güney Anadolu‟ya kadar bölgeye hakim olan 
bir Türk devletiydi. Hicaz da Memlukluların himayesindeydi. Doğu Akdeniz ile 
Kızıldeniz‟e Memluklular hakimdi. Memluk Devleti, ilk yıllarında hem Moğol 
istilasıyla hem de Haçlılarla mücadele etmek zorunda kaldı. Bu mücadelelerinden 
dolayı Memluklar Ġslâm dünyasında saygınlık kazanarak bölgelerinde büyük bir 
devlet haline geldiler. 

Memluklar Türk soyuna mensup bir hanedan olduklarından bir çok 
araĢtırmacı, bu devri Türk mimarisi içinde ele almaktadır. Ancak Memlukların 
egemen oldukları bölgeler ve bu bölgelerde var olan toplumlar Araptır. Özellikle 
Mısır ve ġam bölgesindeki geliĢmiĢ yapılaĢma, bu toplumun kendi öz mimarisini 
yansıtmaktadır. Bu yüzden Memluklar dönemi aslen Arap mimarisi içinde ele 
alınmaktadır. Bunun yanında 1289 -1516 yılları arasında TrablusĢam'ı yöneten 30 
emirin tamamı Türk soyundan olduğunu belirtmek gerekir.  

 

                                                           
 Mimar / Restoratör (Master) / ġehir Plancısı - Korumacısı (Doktora) Lübnan Ünivesitesi / Mimarlık 
ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi  TrablusĢam Belediyesi Meclis Üyesi / Tarihi Eserleri ve 
Kültürel Mirası koruma Komitesi BaĢkanı 
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Memluk dönemi Mısır ve Suriye Ģehirlerinde Ġslâm‟ın geliĢmesine paralel 
olaraksoylular ve yönetimi oluĢturan sınıf çok uzun bir zamanda oluĢmuĢtur. 
Memluk döneminde Ġslâm Ģehirlerinin yapılanmasını açıklayabilmemiz için, Arap - 
Ġslâm hilafetleri ve devletlerinden Memluk dönemine kadar geçen zamandaki 
Müslüman toplulukların geliĢimini bilmemiz gerekir.  

 

I. Orta Çağ Ġslâm - Arap ġehirlerin OluĢumu 

 

Müslümanlar için ĢehirleĢmenin siyasî, askerî, dînî, ekonomik ve kültürel 
yönden pek çok sebebi vardır. Fethedilen bölgeyi elde etmek, oraya hükmetmek, 
askerî ikmal noktaları tesis etmek, vergi ve ganimetleri toplamak, Ġslâm Dini‟ni tam 
bir Ģekilde yaĢayabilmek, öğrenebilmek ve öğretebilmek için Ģehirler olmazsa olmaz 
iskân yerlerini oluĢturmaktadır. Bu itibarla, Ġslâmiyet‟in getirdiği anlayıĢ ve biçim ile 
Ģekillenen yerleĢim birimleri Ġslâm Ģehrifikrinin ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. 

Batı dünyasında, ticareti, kale ve surları, pazarı, belirli bir özerkliğe sahip 
olan mahkemesi ve kısmi bir muhtariyetle sınırlanan siyasal yapısı ile temelde politik 
ve ekonomik unsurların ortaya çıkardığı Batı kenti kavramına paralel olarak Ġslâm 
hâkimiyeti altındaki yerleĢim yerlerinin de Ġslâm Ģehri diye tanımlanması tartıĢması 
baĢlamıĢtır. Bu kavramı çalıĢmalarından kullanan William ve Georges Marçais 
kardeĢler, Ġslâm‟ın Ģehirli bir din olduğunu ve Ġslâm Ģehrinin karakteristik özelliğinin 
Cuma Camisi, pazar ve hamam olarak belirginleĢtiğini vurgulamaktadırlar. YerleĢim 
mahallerinin ayrıĢtırılması, esnafın ve ticaret erbabının pazarda hiyerarĢik olarak yer 
alması ve belediye gibi bir yapılanmanın yokluğu gibi özellikler de ilave edilen 
görüĢler arasındadır. Bunun yanında dînî örfî hukuk, Ġslâm Ģehrinin oluĢum 
sürecinin alt yapısını oluĢturmuĢtur.  

Müslümanların hayatında önemli bir konumda yer alan Ģehirler, kuruluĢ ve 
geliĢim özellikleri bakımından çeĢitli sınıflandırmalara tâbîtutulmuĢlardır. Bu 
sınıflandırmaların odaklandığı ana eksen Müslümanlar tarafından kurulmuĢ olma ve 
fetihle Ġslâm hâkimiyetine girme noktasında kendini göstermektedir. FethedilmiĢ 
olan bölgelerde Müslümanlar tarafından kurulan Ģehirler gerek kurulum aĢamalarında 
gerekse geliĢim aĢamalarında tamamen Müslümanların istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda ĢekillenmiĢlerdir. Buna karĢın hâlihazırda mevcut olan ve fethedilerek 
Ġslâm hâkimiyetine girmiĢ olan Ģehirlerde ise yerleĢim düzenine ve biçimlenmesine 
çok fazla müdahale edilmemiĢtir. 

Ġslâm dünyasında ĢehirleĢmenin Ģekillenmeye ve bu anlamda taĢların yavaĢ 
yavaĢ yerine oturmaya baĢladığı dönemler Orta Çağ‟da 9. ve 10. Yüzyıllardır. Bu 
dönemde fetihler büyük ölçüde son bulmuĢ, Ġslâm devleti zenginleĢmiĢ ve nüfus 
artmıĢ, Ġslâm dünyasında yeni Ģehir tipi ortaya çıkmıĢtır. Planlı bir Ģekilde kurulan bu 
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yeni tip idarî karakterli Ģehrin ilk örneği Abbâsîlerin Bağdad‟ıdır. 

Ġslâm Ģehrinin ilk Ģekillenmesinde muhakkaki en eski rol Araplara aittir. 
Hicaz ve Yemen‟de Ġslâmiyetten önce kurulmuĢ bazı Ģehirler mevcut olmakla 
beraber, Arapların Ģehir yaĢamı ile geniĢ çapta iliĢkileri, kuĢkusuz, daha ziyade 
Ġslâmiyeti müteakiptir. Araplar, Ġslâm istilâsının hızla geniĢlemesi üzerine Mısır, 
Filistin, ve Suriye‟de hıristiyan Bizans yönetiminden ele geçirilen ve Hellenistik 
medeniyet hüviyetleri üstün durumdaki Ģehirlerde; Ġran‟da Sasani Ģehirleriyle 
karĢılaĢtılar. 

Eski Ģehirlerin hüviyet değiĢtirmesinde, bu hüviyet değiĢikliğinin Ģehirlerin 
fiziksel dokusuna yansımasında elbette çeĢitli etkenler vardı. Bu etkenler arasında 
Ġslâm dininin bizzat kendisinin elbette büyük bir yeri olacaktı. Bu büyük etken; 
coğrafi Ģartlar, iklim, çevre koĢulları, ve tarihi geleneklerle karĢılaĢmak suretiyle, 
bölgelere ve etnik gruplara göre bir takım farklılıklara da yer veren genel bir Ġslâm 
Ģehrinin doğmasını gerektirecekti. Tabiatiyle, Ġslâm dini kadar, Ġslâm dünyasına dahil 
etnik toplulukların kültür mirasları ve yaratıcılık güçleri de Ġslâm Ģehrinin 
Ģekillenmesinde rol ve pay sahibi bulunacaktı. 

Araplar, kuĢkusuz sadece hazır buldukları Ģehirlerin Ġslâm Ģehri haline 
gelmelerinde etkili olmakla kalmadılar, kendileri de bazı Ģehirler kurdular. Arapların 
kurdukları Ģehirler Orta Çağ‟da sınırlı miktarda olmakla beraber, bunlar kuruluĢ 
yöntem ve amaçları bakımından dikkat çekicidirler. Devlet ve Hilâfet merkezi olarak 
Bağdad, askeri ve siyasi merkez olarak Sâmarrâ‟nın kuruluĢu bir yana bırakılırsa, 
Arapların kurdukları diğer Ģehirler genellikle birer ordugâhtan doğmuĢtur. Hatta 
Sâmarrâ‟nın kuruluĢunda bile ordugâhlık vasfı egemendir. 

Araplar, yeni fethettikleri toprakların önemli ve statejik mevkilerinde, hem 
yerli halk ile karıĢmamak, hem de herhangi bir hücuma karĢı toplu olarak hazır 
bulunmak için ordugâhlar kurar, buralarda çokluk çocukları ile birlikte yaĢarlardı. Bu 
ordugâhlarda uzun yıllar kalınması gerektiği anlaĢılınca, buralar birer Ģehir olarak 
düzenlemeye baĢlanırdı. ĠĢte bu ordugâhların bazıları önemli Ģehirler halinde geliĢme 
kaydetmiĢ, bazıları da zamanla ortadan kalkmıĢtır. Irak‟ta Basra ve Kûfe, Ġran‟da 
ġiraz, Mısır‟da Fustat ve nihayet Kahire, Tunus‟ta Kayrevan ordugâhtan doğmuğ 
Ģehirlerdir.14. Yüzyılda yaĢamıĢ olan ünlü Arap tarihçisi Ġbn-i Haldun (1332-1406), 
Arapların Ģehir kurarken göçebe yaĢamın ihtiyaçlarını gözönünde tutmaları sebebiyle 
bunların kısa ömürlü olduklarını söyler (örneğin Harran). 

Ġslâm Ģehri kavramını oluĢturan en önemli öğeler arasında, fizikî yapılar ön 
plana çıkmaktadır. Bu unsurlar genel olarak Ġslâm Ģehirlerinin benzerlik 
noktalarından birini teĢkil etmektedir. Müslümanların kurmuĢ oldukları ilk Ģehirler 
baĢlangıçta surlardan yoksundular. Surun vazifesini genellikle açılan hendek ya da 
kanallar görmekteydi. Fetihler son bulup, Ġslâm devletinin iktisadî bakımdan 
güçlendiği Abbâsîler zamanında, sursuz olan Ġslâm Ģehirlerinin yavaĢ yavaĢ surlarla 



310  /  Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi 

 

kuĢatıldığını görmekteyiz. ġehirlerde kapıların sayısı Ģehri dıĢarıya bağlayan yolların 
sayısı ile doğru orantılı olarak belirlenmiĢtir. Ġslâm Ģehirlerinin çekirdeğini teĢkil eden 
en önemli fizikî unsurlar cami, pazar, dârü‟l-imâre dir.ġehir bunların çevresinde 
kağnı tekeri Ģeklinde açılır ve büyük yollardan ana kapılara ulaĢılırdı. Bu unsurlardan 
özellikle cami, istisnasız bir Ģekilde her zaman bütün Ġslâm dünyası Ģehirlerinde 
merkezdeki yerini almıĢtır. Cami, sadece ibadet maksadı ile toplanılan yer değil aynı 
zamanda toplumsal faaliyetler için de bir araya gelinen yerdir. Böylece o, Ģehrin 
tamamını daha yüksek bir payda altında toplamaktaydı. Caminin yanında ise Ģehir 
hayatının vazgeçilmezi olarak gösterilen pazar veya çarĢı bulunmaktadır. ÇarĢılar 
kendi içerisinde bir branĢlaĢma halinde idiler ve her meslek grubu ana caddeye açılan 
bir sokakta bulunmaktaydı. Pazarları tamamlayan diğer bir unsur hemen yanında yer 
alan hamam idi. ġehrin ana karakterlerinden olan ve yönetim kademesindeki 
görevlilerin iĢlerini gördükleri yer durumunda bulunan dârü‟l-imâre, cami ve pazar 
birlikteliğinin vazgeçilmez bir parçasını oluĢturmaktadır.  

Bazı araĢtırmacılar, Doğan Kuban dahi: “Ġslâm Ģehrinin, fiziksel ve sosyal 
yönden asıl büyük özelliği, onun mahallelere bölünmesidir” derler. Mahalle, fiziksel 
bir bölünme  ya da ünite Ģeklinde düĢünülmediği takdirde, onu Batı‟da da bulmak 
mumkündür. Nitekim Batı dünyasının sembolü durumundaki Ģehirlerden Roma‟da 
bile mahallelerden söz edilebilmektedir. Roma devleti ve Ģehir anlayıĢının 
uygulamalarıyla karĢılaĢmıĢ olan Ġstanbul‟da, bir Romalı imparatorun mahalle 
bölümleri meydana getirdiği bilinmektedir. Büyük Konstantin Ġstanbul‟u yeniden 
kurarcasına imar edip teĢkilâtlandırırken Ģehri on dört mahalleye bölmüĢtü. Hatta 
Ġstanbul‟un on dört mahalleye ayrılıĢı daha sonra Jüstinyan kanunlarına bile girmiĢti. 

Öyleyse mahalleyi sadece Arap ve Ġslâm Ģehrinde özgü bir özellik olarak 
görmek doğru değildir. ġayet mahalle, Ģehirlerde fiziksel bir ünite görünümü 
arzetmesi yönünden ele alınırsa, O takdirde, bunun esas itibariyle Araplara özgü 
bulunduğunu, onların yoluyla Ġran ve Türkistan‟ın bazı Ģehirlerine geçtiğini 
kaydetmek gerekir. 

Arap Ģehirlerinde mahallenin fiziksel ve sosyal bir ünite hüviyeti kazanması, 
aslında Ģehirlerin belirli yerlerine ayrı ayrı aĢiret halkının yerleĢtirilmesinden 
doğmuĢtur. Örneğin Fustat‟ın (Kahire) kuruluĢ ve geliĢmesi sırasında, buraya 
yerleĢtirilen aĢiretlere ayrılan alanların etrafına kazıklar çakılmak suretiyle fiziksel bir 
ayrım ortaya konmuĢtu. Buna benzer haller baĢka yerlerde de görülür. AĢiretlere 
ayrılan bölümlerin arasında zamanla sokaklar teĢekkül ederek, buralar hem geçit 
sahası hem de mahalleleri birbirinden ayıran öge yerine geçmiĢtir. Örneğin, 
Araplardan önce kurulmuĢ bir Ģehir olan ġam‟da, Araplar zamanında mahalleler 
duvarla ayrılmakta ve caddeler arasında kapılı duvarlar bulunmaktaydı. Bunun Arap 
yaĢamın ayırıma dayalı anlayıĢ tarzına uygun düĢtüğünü söyleyen Barthold, 
mahallelerin duvarla ayrılması usulünü Arapların Ġran‟a da götürmüĢ oldukları 
iĢaretle, Merv Ģehrinin 11. - 12. yüzyıllardaki durumunu ġam‟a benzediğini, 
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Hemedan‟ın etrafında sur olmadığı halde mahalleler arasındaki kapıların geceleyin 
kapandığını kaydeder. 

Ġslâm Ģehirlerinin iskan yerlerini oluĢturan mahalleler oluĢum tarzları, 
mimarîleri, yerleĢme düzenlerî, nüfus yapıları, meskûn olan insanların karakterleri 
gibi özellikler bakımından oldukça önemli bölümlerdir. Her mahalle, kendi binaları, 
bahçe kapıları, gece bekçisi, su kaynakları ve çarĢısı ile idarî ünitenin bir çeĢidini 
oluĢturuyordu.  

Arap Dünyasının bazı ülkelerinde “Hara” adını verilen bu mahalleler her biri 
birer Ģehir yapısında olup, Ġslâm Ģehirciliğinde alt kültür unsurlarının (dinî, etnik, 
kabile vb.) bir dayanıĢmasının yansıması olarak görülmektedir. Mahalle, cemaatı 
arasında seçilen imam, Ģeyh veya kethüdanın idaresinde özerk bir ünite olarak 
karĢımıza çıkmaktadır. Bütün kabilevî ve etnik farklılıklara rağmen, Ģehrin bütün 
mahallelerini birleĢtiren bir unsur olarak, Cuma namazı için büyük bir cami vardır. 
Her mahalle kendi camisine sahip olmasına rağmen elbette bunlar Ģehrin merkezinde 
bulunan büyük caminin yerini tutmuyordu.   

 

II. Türk Memlûk Devleti ve Anadolu 

1250-1517 yılları arasında Mısır ve Suriye‟de hüküm süren Türk Memlûk 
Devleti‟nin bu zaman zarfında Anadolu‟daki muhatapları öncelikle Türkiye 
Selçukluları (1075-1308) ve Ġlhanlılar (1256-1335), sonrasında ise Anadolu Beylikleri 
olmuĢtur. Memlûkler ülkelerinin kuzey sınırında yer alan Anadolu ile oldukça yoğun 
iliĢkiler kurmuĢlardır. Bu iliĢkiler siyasî ve askerî münasebetle-rin yanı sıra sosyal 
alanda da vuku bulmuĢtur. Söz konusu olan Anadolu Beylikleri, Türkiye Selçuklu 
Devleti‟nin güçten düĢmeye baĢladığı XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Anadolu‟da varlık göstermeye baĢlamıĢ olan Türkmen Beylikleridir. Memlûk Devleti, 
kendisi ile çağdaĢ olan bu Anadolu Beylikleri üzerinde siyasî ve askerî üstünlük 
kurmuĢ, bunun sonucu olarak bazı sosyal ve kültürel konularda Anadolu Beyliklerini 
etkilemiĢ ve onlara örnek olmuĢtur. Bunun gibi Anadolu Beylikleri de Memlûkler 
üzerinde belli miktarda etki meydana getirmiĢlerdir. Bunun yanı sıra iki tarafın devlet 
yönetiminin ve askerî teĢkilatının Selçuklu geleneğinden esinlenmiĢ olması, 
aralarındaki benzerlikleri izah etmede doğru bir yaklaĢım olur.  

Memlûkler ile Anadolu Beylikleri arasındaki siyasî ve askerî hadiseler, 
beylikten beyliğe değiĢmekle beraber, sosyal münasebetlere kapı açacak kadar sıkı 
gerçekleĢmiĢtir. Ġki tarafın ordularının sık sık karĢılaĢması, arada gidip gelen elçiler ve 
mektuplar, daha da ötesi pek çok Türkmen Beyinin ve hanedan mensubunun bizzat 
Mısır‟a gitmesi ile Anadolulu talebelerin tahsil için Mısır‟ı tercih etmesi, sosyal ve 
kültürel neticeler vermiĢtir. Mısır, Suriye ve Anadolu arasında süregelen ticaret de, 
çağlar boyu toplumlar arasında bağlantı sebebi olduğu gibi Memlûk Devleti‟nin 
Anadolu Beylikleri ile olan sosyal münasebetlerine tesir etmiĢtir. 
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Ġki taraf arasındaki münasebetlerde dinî ve kültürel etmenler oldukça önemli 
yer tutmuĢtur. Kara ve deniz yoluyla Anadolu‟dan gelen hacıların Hicaz‟a varana 
kadar Suriye ve Mısır topraklarından geçmeleri bu tarz bir etkileĢim yolu olmuĢtur. 
Nitekim Broquiere, seyahatnâmesinde, Baalbek‟le Hums arasında dinlenirken 
Mekke‟den dönen Antalyalı iki Türkmen gördüğünü aktarır1. Bunun yanı sıra 
Memlûklerin hilafetin merkezi olması ve Memlûk Ģehirlerinin Ġslâm medeniyetinin 
en önde gelen Ģehirleri olması, Memlûk ülkesinin çevre Ġslâm beldeleri için cazibe 
merkezi olmasını sağlamıĢtır. Memlûk ülkesinin bir çekim merkezi olmasında, Ġslâm 
Dünyası Moğol iĢgali altındayken Memlûklerin bu iĢgale maruz kalmaması dolayısıyla 
güvenli bir ülke olması etkendir. Zira Moğolların Anadolu‟daki siyasî, ekonomik ve 
fikrî baskıları sonucu pek çok ahi ve Türkmen ileri geleni uç bölgelere göçerken çok 
sayıda ilim ve fikir adamı Mısır ve Suriye‟ye göçüp Memlûk Devleti‟ne hizmet etmiĢ 
ve giden pek çok talebe orada eğitim görmüĢtür. Sayıları yüzlerle ifade edilecek kadar 
çoktur. 

Memlûklerin Ġslâm Medeniyetinin merkezi olarak yükselmesinin Ġslâm 
ülkelerinden öğrencilerin eğitim öğretim amacıyla Memlûk Ģehirlerine gelmesine 
sebep olduğunu ifade etmiĢtik. Anadolulu öğrencilerin Mısır‟a gelmeleri de bu 
minval üzeredir. Öte yandan pek çok âlim Memlûk coğrafyasından Anadolu‟ya 
gitmiĢtir. ĠĢte bu münasebetin Anadolu tarihinde çok önemli bir sonucu olmuĢtur. 
KarĢılıklı olan bu akım, süreç ve bu münasebet Anadolu‟da Karaman ve Aydın 
Beylikleri ile kırsalda az da olsa görülen ġia etkili mezhep yapısını11 etkilemiĢtir. 
Memlûklerle üst düzeyde temsil edilen Sünnî Ġslâm anlayıĢının Anadolu‟da 
yayılmasına yardım etmiĢtir. Bununla beraber Anadolu Ġslâm‟ının, Türklerin Ġslâm 
dinine girdiği Maveraünnehir‟deki Sünnî Ġslâm‟ın bir devamı olduğunu unutmamak 
gerekir.  

II. Türk Memlûk Döneminde Ortadoğu Arap - Ġslâm ġehirleri 

Avrupa Ģehir yönetiminde soylular ve bağımsız sivil topluluklar 
etkilerinisürdürürken Memlûk döneminde bu Ģekillenme elit askeri kesim, yerel 
soylular ve kırsaltopluluklar Ģeklindeydi. Ġslâm Ģehirlerinin yönetim yapısında hem 
bürokrat kesim hem deyerel toplumsal kesim bir arada kompleks bir yapı 
oluĢturuyorlardı. Lapidus‟a goreMemlûk dönemindeki Ģehirlerin yönetim yapısını 
analiz etmek için ilk önce Ģehirlerinkısa bir tarihini açıklamak gerekir. Bu dönemde 
özellikle Halep ve ġam ĢehirleriMüslüman kırsal yaĢamın ekonomik ve politik 
yapısının özelliklerini taĢıyan iki önemliĢehirdi. Sonuç olarak Memlûk dönemindeki 
Ģehirlerin yönetim yapısını açıklayabilmekiçin aristokrat kesimin bu yönetimdeki 
rolleri ile Müslüman kırsal toplulukların buyönetimdeki etkileri ve bunların birbiriyle 
iliĢkileri araĢtırılmalıdır. 

1250 yılından sonra Mısır‟da yeni bir devlet ve yeni bir rejim hüküm 
sürmeyebaĢladı. Bu yeni devlet Memlûk Devleti idi. Memlûk Devleti, ilk yıllarında 
hem Moğolistilasıyla hem de Haçlılarla mücadele etmek zorunda kaldı. Memlûklar, 
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Mısır‟a hakimolduktan sonra elli yıl boyunca Moğollar ve Haçlılara karĢı baĢarılı bir 
mücadelesürdürdü. Memlûklar, bu mücadelelerinden dolayı Ġslam dünyasında yeni 
bir misyonsahibi oldular. 

Böylece Ġslâm dünyasında saygınlık kazanarak bölgelerinde büyük birdevlet 
hâline geldiler. Mısır ve Suriye bölgesinden Moğolları ve HaçlılarıuzaklaĢtırmaları bu 
saygınlığın artmasını sağladı. Memlûklar, 1312 yılında Moğol ve Haçlı tehlikesini 
tamamen ortadan kaldırdılar. Bu tarihten sonra elli yıl içinde Mısır veSuriye 
bölgesinde yaĢayan insanlar barıĢ ve huzur içinde yaĢadılar. Mısır ve Suriyebölgeleri, 
tarihlerinin en parlak dönemlerinden birini bu barıĢ ortamında geçirdi. 

Karadeniz‟den gelen ipek yolu Anadolu‟dan geçerek ġam‟a ulaĢırdı. Bu 
ikinciönemli ticaret yolu aynı zamanda askeri açıdan da önemliydi. ġam Ģehri, Mısır 
bölgesinin savunulmasında çok stratejik bir konuma sahipti.Memlûklar döneminde 
ġam Ģehrinde her zaman büyük bir ordu bulunurdu. Bunun sebebidüĢmanlar ġam 
Ģehrinde bulunan orduyu yendikten sonra Mısır bölgesinde bulunanorduyla karĢı 
karĢıya gelebiliyorlardı.  

Bu açıdan ġam Mısır‟ın savunulmasında çokönemliydi. Aynı Ģekilde Halep 
de ġam‟ın savunulması açısından çok stratejik bir konumasahipti. Memlûklar, 1260 
yılında ġam Ģehrini aldılar. Bu tarihten sonra ġam, MemlûkDevleti‟nin ikinci baĢkenti 
ve yönetim merkezi oldu. Memlûklar; Hıms, Hama, Halep veFilistin‟in yönetimlerini 
ġam‟a bağlayarak bu Ģehirleri ġam merkezinden yönetmeyebaĢladılar. ġam‟da büyük 
bir ordu bulundurarak Moğollara ve Haçlılara karĢı yaptıklarısaldırıda ġam‟ı askeri bir 
üs olarak kullandılar. 

Memlûk döneminde ġam‟da büyük bir ordunun bulunması Ģehrin 
ekonomikyapısını da olumlu bir Ģekilde etkiledi. ġam‟da bulunan askerler maaĢlarını 
bu Ģehirde harcayarak Ģehrin ekonomik hayatının canlanmasını sağlıyorlardı. Ayrıca 
askerlerin giysive silah ihtiyaçlarını karĢılaması Ģehirde zanaatçılığın geliĢmesine 
sebep oldu. Bununyanında maden iĢlemeciliği, giyim, ipek dokuma ve cam 
iĢlemeciliği de Ģehrin önemlikaynaklarındandı. Suriye bölgesinin yönetim merkezi 
olan ġam‟ın ekonomik olarakgeliĢmesi ile birlikte Ģehirde eğitim ve kültür hayatı da 
ileri bir seviyeye ulaĢtı. Budönemde ġam‟da birçok cami ve eğitim kurumları kuruldu. 
ġam Ģehrinin tam aksineMemlûk egemenliğinin ilk yılında Halep Ģehri çok kötü bir 
durumdaydı. Bu dönemdeMemlûk Devleti‟nin kuzey sınırında hâlâ Moğollar 
bulunduğundan Halep üç kez Moğolistilasına maruz kalmıĢtı. Bu yüzden 1260 
yılında Halep Ģehrinin iç kalesi, surları vebüyük camisi yıkılmıĢ harap haldeydi. Bu 
dönemde Memlûk siyaseti Halep için tamamenbir yıkım olmuĢtu. Bu yıllarda 
Memlûklar Halep‟i kendi kaderiyle baĢ baĢa bıraktılar. Buyıllar arasında Kuzey Suriye 
bölgesine hakim olan güç Moğollardı. Memlûk ordusu,Moğol tehlikesine karĢı 
Halep‟te değil Homus ve Hama arasında beklemekteydi.Halep ve ġam‟da hazır 
bulunan büyük ordular, Mısırbölgesinin savunması açısından da son derece 
önemliydi. Memlûk Devleti askeristratejisine göre kuzeyden gelen düĢman ordusu 
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Halep ve ġam‟da bulunan ordularıgeçtikten sonra ancak Mısır‟a ulaĢabilirdi. Halep ve 
ġam, bu askeri stratejik önemininyanında Memlûk Devleti için ekonomik ve ticari 
açıdan da önemliydi. Ticaret yollarınınHalep ve ġam‟dan geçmesi bu Ģehirlerin 
zenginleĢmesini sağlıyordu. MemlûklarınHalep‟te büyük bir ordu bulundurmasının 
diğer bir sebebi de burada Ermeni bölgesinegeçiĢin daha kolay olmasıydı.1300 
yılından sonra Halep yeniden imar edildi. Bu tarihtensonra Halep‟te ekonomik 
geliĢmeye paralel olarak eğitim ve kültürel hayatta da ilerlemesağlandı. 

Memlûk siyasetiniiki faktör çok etkilemekteydi. Bu faktörlerin biri ticaret 
diğeri üretim idi. MemlûkDevleti‟nin ticari hayatında iki önemli Ģehir ġam ve Kahire, 
aynı zamanda Ortadoğu‟nuniki büyük ticari merkezi konumundaydı. Diğer Ģehirler 
bu iki ticari merkeze bağlı olarakticaret yapıyorlardı. Suriye bölgesinin bütün ürünleri 
ġam‟da toplanırdı. Meyveler, ılımaniklimli Ģehirlerden ġam‟a getirilir ve buradan 
diğer Ģehirlere dağıtılırdı. Suriye bölgesinde ġam önemli bir yönetim merkezi 
olmasının yanında aynızamanda önemli bir ticaret merkeziydi. ġüphesiz Halep‟ten 
Kudüs‟e kadar uzananbölgedeki büyük Ģehirler ve kasabalar ġam‟ın hinterlandı 
konumundaydı. Suriyebölgesinin ticareti ġam merkezli yürütülmekteydi. Suriye 
bölgesinin ürünleri Suriye‟nindıĢına Kahire‟ye de gönderilirdi. 

 

III. TrablusĢam Memlûk ġehrin Yapılanması 

TrablusĢam Kenti, Lübnan'ın Kuzey sahilinde; baĢkent Beyrut'un 85 
kilometre kuzeyinde yer almaktadır. Batı cephesi akdenize açılan Ģehir doğusunda 
Lübnan Sedir Sıra Dağları yükselir. TrablusĢam Ģehri iki ana bölümden oluĢmaktadır: 
TrablusĢam Kenti ve Liman „Mina‟ adıyla bilinen Kentidir. TrablusĢam eski Ģehri 
"Ebu Ali" nehri‟nin vadisinde ve munsabında bir tepenin kısmen üzerinde yayılmıĢ 
bulunmaktadır. ġehir nehrin kenarlarında kurulmuĢtur. Bu nehir Sedir Dağlarından 
Akdenize doğru akarak TrablusĢam sahilinde dökülmektedir.  

TrablusĢam ilk kuruluĢu Milattan önce 4. yüyyılda Fenikeliler tarafından 
olduğunu bilinmekle beraber, Grekçe adı Tripolis‟ten gelmektedir. Bu da Ģehrin 
Fenike döneminde Surlular, Saydalılar ve Aradoslular tarafından kurulan üç ayrı 
kısımdan teĢekkül  etmesinden gelmektedir. O zamanki TrablusĢam denizin 
kenarında, bugün Mina yanı Liman adıyla bilinen kısımdaydı. 

ġehrin ikinci kuruluĢu Türk Memlûklar tarafından 13. yüzyılda Ģehri feth 
etmeleri ve Haçlı Seferler kurtarmaları sonucuyla gerçekleĢmiĢtir. 1289 yılında 
Memluk Sultanı Mansur Kalavun Ģehri 33 gün süren kuĢatma sonucunda 
TrablusĢam'u ele geçirdi ve böylece bölgede Haçlı hakimiyetine son vermiĢtir. 
Memluklar Sultan‟ın emri üzerine, Ģehri denizden muhtemel gelecek saldırılardan 
korumak amacıyla, Mina Ģehrini tamamen yıkmıĢlar, içeriye doğru üç kilometre 
uzaklığında nehir kenarlarında yeni bir Ģehir kurmuĢlardır. ġehri denizden gelebilecek 
Haçlı saldırılardan korumak amacıyla da, sahil Ģeridi boyunca yedi adet kule, Ģehre 
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hakim olan ve nehrin kenarında yükselen tepecik üzerinde TrablusĢam kalesini inĢaa 
etmiĢlerdir. Bu tepenin etrafında eski Ģehrin mahelleleri yayılmıĢ ve bugün Lübnan‟ın 
en büyük kentsel sit alanını oluĢturmaktadır. 

Yavuz Sultan Selim‟in Suriye ve Mısır seferi sırasında 1516 yılında 
Mercidabık savaĢından sonra Trablus Osmanlı topraklarına katılmıĢ ve bir sancak 
haline getirilerek ġam beylerbeyiliğine dahil edilmiĢtir. TrablusĢam Kentsel Sit Alanı 
kuzeyden güneye yaklaĢık iki kilometre uzunluğunda ve doğudan batıya yaklaĢık 2 
km geniĢliğindedir. Kahire'den sonra ayakta kalan ikinci büyük Memluk Ģehiridir. 
Aynı zamanda Ġslam tarihi eser sayısı bakımından Doğu Akdeniz böldesindeki en 
zengin Ģehridir. 

Memluk Kent, diğer bir deyiĢle "Yenilenen TrablusĢam" - Coğrafyacı 
DimaĢki'nin 1300 yılında adlandırdığı gibi “Trabalus al-Mustacadah” - yaklaĢık 700 
sene önce Ģehri Haçlılardan kurtaran Sultan Mansur Kalavun'un emri üzerine 
M.1280/H.688 yılında sahile üç km uzaklıktaki tepenin ayağında kurulmuĢtur. 
Sultan'ın komutanları Ģehri denizden gelen muhtemel saldırılardan korumak 
amacıyla, kıyıdaki Ģehri yıkmasını önermiĢlerdir. Bunun üzerine yıkılan Ģehrin taĢları 
Memluklar tarafından içeriye taĢıyarak sıfırdan yepyeni ve muntazam bir Ģehir inĢaa 
edilmiĢtir.   Sahilde kıyı Ģeridini kontrol etmek amacıyla Yedi Kule inĢa 
etmiĢlerdir.Günümüzde sadece bir tanesi ayakta durmakta, Barsabay Kulesidir. ġehre 
hakim olan tepenin üstünde Haçlılar en önemli kilise ve dini yapılarını kurmuĢlardı, 
bunun için burası "Hacılar Tepesi" adıyla biliniyordu. Memluklar bu tepenin üstünde 
kente ve sahile hakim olacak TrablusĢam Kalesini inĢaa etmiĢlerdir.   

Al-Umari'nin 1349 yılındaki notlarında Yeni TrablusĢam'un, kurulduğu ilk 
zamanki durumunu anlatan Ģu satırlar göze çarpmaktadır... Ģehir sağlıklı olmayan bir 
alanda olup, yaĢamak hem zor hem hoĢ değildi. Ama Ģehir sakinlerinin sayısının 
artması ve göllerin kurutularak çevresinde yeĢil alanların oluĢturulmasıyla bahçeler 
her tarafa yayıldı. ġehir ağaç ve çiçeklerle dolu güzel bir görüntüye ve sağlıklı bir 
havaya sahip oldu". 

Aynı zamanda TrablusĢam'un valisi "Esendemir Al-Kurci"nin Ģikayeti 
üzerine, ġam'dan gelen doktorlar nem oranını düĢürmek amacıyla, Ģehirde deve ve 
diğer hayvan çiftliklerinin çoğaltılmasını önermiĢlerdir. "Sultan bunun yapılmasını 
askerlerine emretmiĢ ve bir süre sonra da Ģehrin havası düzelmiĢtir". Memluklar'ın 
Ģehri imar ederken çevre koĢullarına uygun hareket ettikleri görülmektedir. ġehrin 
bel kemiğini oluĢturan iki ana yol, rüzgar yönü olan kuzeydoğuya bakmaktadır. 
Sokakların dar ve dönemeçli oluĢu ise hep serin ve gölgelik olmalarını sağlamaktadır. 

Topografik olarak, Memluklar Ģehrin merkezini tepenin eteğinde 
oluĢturmuĢlardır. Sivil binaların büyük bir kısmı, düz olan ovada yer almaktadır. Bu 
durum ĢaĢırtıcı değildir, çünkü dik eğimli bir yamaçta bina yapmanın zorluğu o 
zamanda bilinmekteydi. Ġlk yerleĢim alanı olan "Suvayka" mahallesi (yani küçük 
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çarĢı) tepenin eteğinde, nehrin batı kenarındaki bölgede kurulmuĢtur. Kentin 
topografyasına bakarak bu bölgenin düz bir arazi olduğunu görmekteyiz ve bu da 
malzemelerin Suvayka'ya taĢınmasının zor olmadığını göstermektedir.  

Kentte inĢaa edilen ilk cami Mansuri Camisidir. Bu cami fetih sonrası 
Memluklu Sultan Kalavun'un emriyle aynı yerde mevcut bulunan Sent Jean Katedrali 
yerine inĢa edilmiĢtir. 180 yıl boyunca Ģehrin yerlisi olan Haçlılar, tepenin eteğindeki 
bu bölgede bir çok kilise inĢa ettiklerinden burası "Kiliseler Vadisi" ismiyle 
tanınmaktaydı. Memluklar ise Ģehri yeniden inĢaa ederken düĢmanlar üzerinde 
psikolojik baskı yaratmaktan da geri kalmamıĢlardır. ġehre müslüman kimliğini bir 
daha kazandırmak amacıyla, kiliselerin olduğu yerlere camilerini ve önemli yapılarını 
yerleĢtirmiĢlerdir. ġehirde bulunan yedi büyük caminin beĢi, merkez hammamı (Ġz-
eddin hammamı), Bimarsitân ve "Haraç" ÇarĢısı bu uygulamanın en önemli 
örneklerindendir. Belki de bu kalıntıların taĢlarından faydalanmak amacıyla bu 
Ģekilde hareket etmiĢlerdir. Sit Alanının planına baktığımızda, Büyük Mansuri 
Cami'sinin, kalenin bulunduğu tepeden biraz uzak ve ayrı bir yerde inĢaa edildiğini 
görebiliriz. 

Bahsettiğimiz gibi Ģehrin ilk yerleĢim alanı nehrin kenarında oluĢtuğunu 
tarihi verilerden öğrenmekteyiz. Bu durum Ģöyle bir soruyu akla getirmektedir: 
Acaba ilk yerleĢim alanı neden caminin çevresinde oluĢmamıĢtı? Bilindiği gibi bütün 
Ġslâm Ģehirlerinde yerleĢim alanları hep büyük camilerin çevresinde oluĢmuĢtur. 
Büyük Mansuri Camisi ise Ģehir planına göre merkezde olmayan, Ģehrin batı sınırına 
yakın bir noktada yer almaktadır.  

Belli ki Memluklar TrablusĢam'a yerleĢirken iki tercih arasında kalmıĢlar: 
Birincisi Ġslâm medeniyetinde uygulanan ve caminin etrafında oluĢan yerleĢim Ģekli, 
ikincisi ise nehirli kentlerde nehrin kenarlarında oluĢan yerleĢim Ģeklidir. Memluklar 
nehrin sularından yararlanmak ve ayrıca bu bölgenin kalenin hemen altında olması 
sebebiyle sağlanacak güvenli ortamı düĢünerek burayı tercih etmiĢlerdir. Caminin 
büyük Katedralin yerinin yapılmasıyla elde edilen manevi kazançla yetinmiĢlerdir. 
Kısa bir süre sonra caminin çevresinde, yerleĢim alanları ve önemli çarĢılar 
kurulmaya baĢlanmıĢ, zamanla nehir bölgesindeki yerleĢim alanlarıyla birleĢmiĢtir. 
Mansuri Camisi ile kalenin arasında kalan, tepenin alt kısmındaki bölgede ise, askeri 
planlamaya göre inĢaa edilen bir yerleĢim alanı oluĢmuĢtur. Bu alan kale ile Mansuri 
Camisi bölgesini birleĢtirmiĢtir. Tepe üzerindeki bu mahallenin sokakları, eğim 
dolayısıyla merdiven Ģeklindedir. Mehterler mahallesi adıyla bilinen bu bölge, askeri 
düzene uygun inĢaa edilen evleri ve sokakları ile büyük bir taĢ kitlesini andırmaktadır. 
Kalenin altında sanki baĢka bir kale bulunuyormuĢ hissini uyandırmaktadır.  

YerleĢim zamanla kalenin yakınları ile, nehrin kuzey-doğu ve güney-batı 
yönlerine doğru uzanmıĢ, nehrin arkasının doğusunda yükselen tepede de yerleĢim 
alanları oluĢmuĢtur. Osmanlı döneminde daha da büyüyen kent, bu bölgelerin 
çevresine doğru geniĢlemiĢtir. Bu dönemde yerleĢimin en geniĢ ve en yoğun 
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bölgesini, Kentsel Sit alanının güney sınırındaki Haddadine (demirciler) mahallesi 
ismiyle bilinen bölge oluĢturmaktadır. Kare biçimindeki bu adanın tam ortasında, 
eski Ģehrin belki ilk mahalle meydanı olmuĢtur. Bu küçük boĢluk üçgen Ģeklinde 
olup, adanın tam ortasında yer almakta ve dört yolu birbirine bağlamaktadır. Tam 
ortasına açılan karayolu ile birlikte bu meydandan iz kalmamıĢtır..! Bu bölge Memluk 
döneminde oluĢmadığı halde, Ģehirde eskiden beri uygulanan mimari plana uygun 
yapılmıĢtır. Arazi kullanımı ve mimari doku bakımından, eskisinin uzantısı gibi 
görünmektedir. 

Bu özel Ģehir planı hakkında iki önemli soru tartıĢmaya açılabilir: Memluklar 
nasıl bu kadar planlı bir Ģehir yapabilmiĢlerdir? Bildiğimiz gibi o tarihlerde çizim 
bilinmiyordu, buna rağmen günümüzdeki "Ģehir" kavramına benzer bir planlama 
yapmıĢlardır. Ġkinci soru ise: Bu mimari plan mahalleden mahalleye nasıl intikal etmiĢ 
bütün zorluklarına rağmen sanki doğal bir oluĢummuĢ gibi seneler boyu nasıl devam 
etmiĢtir?  

Memluklar TrablusĢam Ģehrini askeri savunmaya uygun bir plana göre imar 
etmiĢlerdir. Yeni inĢaa edilen Ģehri koruyacak surlar yapmamıĢlar, Ģehri adeta büyük 
bir kaleye benzeyecek Ģekilde inĢaa etmiĢlerdir. ġehrin her tarafında büyük kapılar 
açmıĢlardır. Bu kapıların sayısı yerleĢimin ilerlemesiyle yükselmiĢtir. 1739 yılında 
TrablusĢam mahalleleri arasında 11 kapı bulunuyordu. Bu kapılar her akĢam 
kapanıyordu. Genelde her kapının dıĢında küçük bir medrese bulunuyordu. Bu 
medrese Ģehir dıĢından geç gelen misafirlerin namaz kılma ve barınma ihtiyaçlarını 
karĢılamak amacıyla kullanılıyordu. ġehir, kapılarıyla ve zekice uygulanan Ģehir 
planlamasıyla korunuyordu. BitiĢik nizâmda inĢaa edilen binaların  duvarları kalındı. 
Yan yana olan bu duvarlarla oluĢan dar ve dönemeçli sokaklar uzun hendeklere 
benzemekte, bu sokaklara açılan pencereler küçük olup, yer yer mazgal pencerelere 
de rastlanır. Gizli kulelere benzeyen bu binalar, sokakların köĢelerinde ya da dönüĢ 
noktalarında yer almaktaydı.  

Evler, sokakların üstünde ve üst katlarında yer aldığından, Ģehir kapıları gece 
kapandığında Ģehir tamamen boĢ bir izlenim uyandırırdı. Sokaklar sanki dehliz veya 
hendeklere benzer, dıĢarıdan gelen düĢmanlar Ģehrin sokaklarında kaybolur ve 
uygulanan bu güvenlik sistemi sayesinde kolayca yakalanbilirlerdi. Ayrıca binaların ilk 
baĢta hep aynı yükseklikte yapılmıĢ olması, tehlike anında Ģehir sakinlerin düz teras 
çatılar vasıtasıyla bir binadan diğerine kolay bir Ģekilde geçerek sokaklara inmeden 
kaçmalarına ve saklanmalarına imkan tanımaktaydı. Aynı zamanda sokakları üstten 
kontrol etmelerini de sağlamaktaydı. Bu imar sistemi zor olmasına rağmen, 
Memlukların yetenekleri sayesinde kendiliğinden yaygınlaĢmıĢ ve Ģehrin tüm 
mahallelerinde uygulanmıĢtır.   

Aynı amaç doğrultusunda, Ģehirdeki camilerin minareleri birer askeri kontrol 
kule gibi inĢaa edilmiĢtir. Minarelerin köĢelerinde mazgal pencereleri görülür, 
minarenin Ģerefe kısmı ise bir kuleye benzemektedir. Bu özellik eski Ģehrin sınırları 
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dıĢında kalan Taynal Camisinde çok net görülmektedir: Minare tamamen kapalı bir 
kule gibi olup, içinde iki adet silindir merdiven yükselmektedir. Bu merdivenlerden 
her birine ayrı kapıdan girilir, kapıların biri caminin içinde diğeri ise dıĢındadır. Amaç 
tehlike anında askerlerin minarenin tepesine daha  çabuk ulaĢmalarını sağlamaktır. 
Caminin içe bakan yüzü tamamen kapalı olup çok az pencere dıĢa açılmıĢtır, iç kısmı 
ise son derece süslemelidir. 

Memlukar taĢ ocaklarını TrablusĢam'un sahilinde ve tepelerinde bulunan 
"Kumlu Kayalar"ın yanında kurmuĢlardır. Bu kayalardan  kesilen kum rengindeki 
taĢların yanı sıra, sahilde buldukları Fenike, Bizans, Fatimi ve Haçlı dönemlerinden 
kalma taĢ ve kolonları kullanmakta bir mahsur görmemiĢlerdir. Bu iĢlemeli taĢları ve 
kolonlar, yaptıkları büyük yapıların duvarlarında, avlularında, avlularında ya da bina 
giriĢlerinde kullanmıĢlardır. Örneğin Taynal Camisinin iç avlusu, Mansuri Camisinin 
dıĢ avlusu, Barsbey Kulesinin duvarları, Harac ÇarĢısının Kolonları, Kartaviye 
Medresesinin giriĢ kapısındaki kolonlar.... Dolayısıyla binaların strüktürü "metin" 
olmuĢtur. 

Büyük Mansuri Camisi çevresinde kurulan zengin çeĢitli çarĢılar ilk inĢa 
edilen binalardı; baharatçılar çarĢısı, kuyumcular çarĢısı gibi. Bu çarĢılarda satılan 
mallar görünüĢ, koku ve gürültü itibariyle camide namaz kılanları rahatsız 
etmemekteydi. Bu caminin, Ģehrin emirlerinin ve ilim adamlarının namaz kıldıkları 
yer olduğunu unutmamak gerekir. Burası halkın buluĢma meydanı sayılıyordu. 
Dolayısıyla müreffeh bir yerde olmalıydı. Bu yüzden caminin doğu cephesinin kapısı, 
çiçek kokularının geldiği portakal bahçelerine açılmaktadır. Mansuri camisinin 
çevresi kısa süre içinde büyük bir "Kültür Merkezi"ne dönüĢmüĢtür. Çevresinde 
yaklaĢık 50 medrese inĢaa edilmiĢtir. TrablusĢam Ģehir planına bakıldığında her 
uğraĢı, ticaret veya imalat alanı için ayrı bölgeler oluĢturulduğu  görülmektedir. 
Ġmalat ve Sanayi bölgeleri genellikle nehre yakın yerlerde kurulmuĢtur. Ġhracat 
bölgesi ise nehrin kuzey-doğusundaki "Humus" Ģehrinin kervan yoluna ve denize 
yakın bir noktadadır. Aynı zamanda nehrin üzerinde ulaĢımı sağlayan köprüler 
yapılmıĢtır. Değirmenler ve maslak binası nehrin kenarında yer almaktadır. YerleĢim 
alanları ise bu bölgelerin arasında ve çarĢıların üstünde olup ana yollara, dar 
sokaklarla bağlanmaktadır. ġehir mahallelere bölünmektedir. 

Camiler, hamamlar ve hanlar çarĢıların ortasında inĢa edilmiĢtir, neredeyse 
her mahallede bu yapılar bir arada bulunuyordu. Amaç hem mahalle sakinleri hemde 
gelen tüccarların bütün ihtiyaçlarını aynı yerde karĢılamalarıydı; ibadet, temizlik, satıĢ, 
konaklama vs. ÇarĢıların arasta tipi, uzun çarĢı tipi, yol çarĢısı (pazar) tipi ve han tipi 
Ģeklinde oldukları görülmektedir. Ayrıca külliye Ģeklinde grup yapılar da yapılmıĢtır; 
Ġz-üd-din hamamı, bîmarsitânı, sarayı ve türbesinden oluĢan bina grubu bu 
uygulamanın örneklerindendir. Medreselerin çoğunun Mansuri Camisinin çevresinde 
bulunmasına karĢın,camilerin Ģehrin her tarafında bulunması dikkat çekicidir. 
Anıtların ise tüm Ģehrin bel kemiğini oluĢturan ana yolun üstünde olduğu 
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görülmektedir. 

Sokak ve yollara gelince; ana çarĢı yolunda her iki kenarında taĢ kaldırımlar 
vardır. Ortasında ise yağmur sularının birikmemesi amacıyla eğim verilerek araba ve 
atlar için yapılmıĢ bir yol bulunmaktadır. ÇarĢı yoluna açılan sokaklar dar ve 
dönemeçli olup bazıları çıkmaz sokaktır. Çoğu zaman bu sokakların sonu küçük bir 
avluyla bitmekte, evlerin giriĢleri, bu avlulara açılmaktadır. Bu avlular hem aydınlık, 
hem de serinlik yaratmaktadır. Birçok yerde bu avluların ortasında su depoları 
bulunmaktadır. Çoğu zaman bu geçitlerin üstü, evlerin birinci katlarının bazı 
kısımlarıyla örtülüdür. ÇarĢı yolu üstünde de yer yer bu üstü kapalı geçitler ve 
kabaltılar görülmektedir. Bu geçitler evlerin arasında kıvrılmaktadır. Sokak ve geçitler 
evlerin arasından geçmekte, nereye gittiği anlaĢılmayan bir Ģekilde tekrarlanmaktadır. 
Her köĢe aniden baĢka bir sokağa açılmakta, dolaĢan kiĢiyi ĢaĢırtıp, ard arda açılan 
kapılara benzeyerek, parça parça bir perspektif güzelliği sunmaktadır. Aynı zamanda 
dolaĢan bir yabancıyı kaybolmak veya çıkmaz bir sokağa girmek gibi korkular içinde 
bırakmaktadır. Bu sokaklarda bulunan anıtsal yapıların dıĢ cepheleri süslü, mermer 
ve siyah-beyaz taĢlarla kaplanmıĢ olup çok ihtiĢamlı bir görünüme sahiptir, bitiĢinde 
bulunan özel yapılar ise çok basit ve mütevazi bir görünüme sahiptir. 

Binaların bitiĢik nizâmda yapılması daha önce belirttiğimiz askeri nedenlerin 
yanısıra, sağlamlık ve dayanıklılık açısından depreme karĢı uygulanabilecek en  iyi 
sistemdir. TrablusĢam tarihte bir çok büyük deprem geçirmiĢtir. Bunların bir kaçı 
Memluk döneminde olmuĢtur. Memluklar bu durumu bildikleri için Ģehri sağlam bir 
Ģekilde imar etmiĢlerdir. Üstü kapalı sokaklar ve kabaltılar binaları desteklemekte ve 
mahalleye tek bir parça haline getirmektedir. Üstü kapalı bu geçitler, dar ve 
dönemeçli sokaklar, değiĢik yüksekliklerdeki teras çatıları, açık avlular, üst katlardaki 
çıkmalar, meĢrebiyeler ve kubbeler hepsi rüzgârın hızını ve tozu azaltmaya, ve gölgeli 
alanları oluĢturmaya sebep olmaktadır.  

Bu mimari üslup, evlerin teraslarını, yolları ve dükkanların duvarlarını güneĢ 
ıĢınlarına ve yağmura karĢı korumakta olup  sıcaklık derecesinin yükselmemesine ve 
narin rüzgârların dolaĢımına yardımcı olmaktadır. Evler genellikle yolun üstünde 
olup, zemin katlar ise ticarete ayrılmıĢtır. Hanlarda da aynı sistem görülmektedir. 
ġehirde büyük meydanlar yoktur, yalnızca kavĢaklar veya küçük avlular görünmekte, 
avluların ortasında sebil veya havuz yer almaktadır. BuluĢma noktaları ve önemli 
münasebetlerin yeri cami avlularıdır. Sokakların köĢe duvarları veya sokak ortasında 
çıkan duvarların köĢeleri geçen arabaların dönüĢünü kolaylaĢtırmak ve ayırca 
insanların bu köĢelere çarpmalarını önlemek amacıyla 45 derece kesilmiĢtir. Kesilen 
bu köĢelerin üst tarafı ise mukarnaslarla süslenmiĢtir. Bu da mimarların ince 
düĢüncelerini ve insanlara karĢı olan saygılarını göstermektedir. 

TrablusĢam kentin dokusunun oluĢmasında önemli diğer bir husus ise su 
sistemidir. Bu husus TrablusĢam'u ziyaret edenlerin dikkatini çekmiĢ; al-DimaĢki bu 
durumdan "Sular iki dağın arasında kalan bir vadide bulunan ve 200 metre 
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uzunluğunda olan muhteĢem bir su kemerinin vasıtasiyla, 70 metre yüksekliğindeki 
kaynağından Ģehre ulaĢmaktadır. Nehrin suları kanallarla Ģehrin bahçelerini 
sulamaktadır. Su bolluğundan neredeyse ağaçsız bir ev bulunmamaktadır" diye 
bahsetmektedir. DimaĢki'nin bahsettiği bu bahçeler Ģehrin orta kısımlarının 
kalabalıklaĢmasıyla azalmıĢtır. Buna karĢın Osmanlı döneminde Ģehrin güneyindeki 
yerleĢim alanlarında yeĢil alanların fazla olduğunu görmekteyiz. 

Tarlalar ve portakal bahçeleri Ģehrin havasını güzelleĢtirmeye ayrıca sıcaklık 
derecesini dengelemeye yardımcı oluyordu. Su borularının ulaĢmadığı bölgelerde 
kanallarla beslenen su depoları inĢaa edildi "Kayım al-miyah" (yani su kaldırıcısı) 
adıyla bilinen bu depolar mahallenin ortasında veya merkezinde yer almaktaydı. Bu 
depoların bazıları halâ durmaktadır ve alt tarafında çeĢmeler olurdu. Memlukların 
700 yıl önce geliĢtirdikleri su sistemi, Akdeniz bölgesinin hatta Avrupa'nın O tarihte 
henüz ulaĢamadığı bir teknoloji harikasıydı. Bu sistemle Ģehirdeki her eve çömlekten 
yapılan su boruları ulaĢtırılmıĢtı. 

1960‟lı yıllarda Kentsel Sit alanının içinde yolların açılması dokuya büyük 
zarar vermiĢtir. Yolların geçmesiyle ortadan kaldırılan yapılar ya da yarısı yıkılan 
binaların yerine, dokuya aykırı beton binalar yapılmıĢtır. Dolayısıyla Kentsel Sit 
alanının içinde açılan bu yolların kenarlarındaki binaların çoğu genel dokuyu bozmuĢ 
durumdadır. Abu Ali nehrinin kenarlarındaki binaların çoğu genel dokuyu bozmuĢ 
durumdadır. Abu Ali nehrinin kenarlarında oluĢan doku ise, Venedik Ģehrine 
benzeyen ancak doğu mimarisinin özelliklerini yansıtan bir dokuydu. Nehre bakan 
ve birbirine bitiĢen binaların cepheye değiĢik modellerde ahĢap çıkmalar, balkon ve 
teraslar bulunmaktaydı. 1955 yılında nehrin taĢması üzerine bu bölge, tam anlamıyla 
harap edici bir projeyle yıkılarak ortadan kaldırılmıĢtır. Böylece TrablusĢam Kentsel 
Sit alanı kendine has en güzel ve hatta en eski sayılan parçasını kaybetmiĢtir. 

Osmanlı Döneminde bu mimari dokunun aynı Ģekilde devam ettiğini 
görmekteyiz. Tek fark bu dönemde yapılan anıtsal binaların ve evlerin Osmanlı 
mimarisi  özelliklerinini yansımasıdır. Bu durum Fas, Kahire ve ġam mimari 
üsluplarını sergileyen Memluklu TrablusĢsm kentsel Sit alanına yeni bir tarz 
ekleyerek, Ģehrin bu has mimari mozaiği zenginleĢtirmiĢ ve daha da güzelleĢtirmiĢtir. 
Bu dönemde yaklaĢık 200 yıl önce TrablusĢam'tan geçen Ģeyh Abdul Gani al Nabulsi 
seyahatnamesinde, Ģehirdeki anıtsal yapıların yüksek sayısına dikkati çekerek Ģöyle 
diyor: "TrablusĢam beldesinde sayılamayacak miktarda medrese, zaviye ve cami 
bulunmaktadır." Sonra ahaliden duyduğunu aktarıyor: "Ġçinde 360 medrese 
bulunduğunu söylüyorlar". Al-Umari de Ģunları söylüyor: "TrablusĢam büyük bir 
Ģehirdir, çok kalabalık, iki bîmarsitânı, camileri, medreseleri ve zaviyeleri, celil 
çarĢıları, güzel ve vasıflı hamamları mevcuttur".  

Hala ayakta olan yüksek sayıdaki anıtsal binaları ile, ve bu binaları birleĢtiren 
mahalleler, evler ve sokaklar sayesinde, TrablusĢam Kentsel Sit alanı "Orta Çağ‟dan 
kalan bir YaĢayan Müze" olarak sıfatlandırılmıĢtır.  
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Sonuç 

Ġslâm Ģehir yaĢamında siyasal ve politik yapıların organize edilmesinde farklı 
toplumsal sınıflar son derece etkili olmuĢtur. Ġslâm Ģehir toplumunu geleneksel 
sosyal yapıya dayanan gruplar ile gönüllü sivil gruplar sağlamıĢtır. Ġslâm Ģehir 
yaĢamında resmi kurallar ve hukuksal kanunlar resmi olmayan haklar ve 
sorumluluklar ile birlikte sosyal yapıyıoluĢturmuĢtur. Bu resmi olan ve olmayan 
kurallar toplum içindeki gelenek ve sosyalstatülere uygun olmak zorundaydı.  

Bu yapı hem Ġslâm Ģehirleri hem de Avrupa Ģehirleriiçin geçerliydi. Fakat 
Ġslâm Ģehirleri ile Avrupa Ģehirleri arasındaki en önemli fark, ĠslâmĢehirlerinde 
egemenliğin toplumun geneline yayılmamıĢ olmasıdır. Avrupa Ģehirlerininsivil 
yaĢamında bürokrat kesim çok etkili değilken sosyal yaĢamında özgür sivil 
gruplardaha etkin durumda olmuĢtur.  

Memlûk eyaletlerinde ve Ģehirlerinde bürokrasi sosyalhayata Avrupa 
Ģehirlerindekinden daha fazla hakimdir. Bu yüzden Memlûk Ģehirlerindedemokrasi 
tam olarak ĢekillenmemiĢtir. Memlûk Devleti‟nin eyaletlerinde ve 
Ģehirlerindemerkezi otorite her zaman hissedilmiĢtir.Türk Memlûk Devleti‟ndeki 
Ģehirlerin yapısını açıklayabilmek için kırsaltoplulukların Ģehir yaĢamına etkileri ve bu 
toplulukların birbirleriyle iliĢkileri son dereceönemlidir. Geç Ortaçağ‟da hem 
Avrupa‟da kırsal topluluklar hem de Müslüman kırsaltopluluklar, kırsal yapıda iki 
farklı değiĢim yaĢadılar. Ortaçağ‟ın sonlarına doğru kırsalkesimde Müslüman toplum 
kısmen merkezi yapıdan uzaklaĢmaya baĢladı. Memlûk Devleti‟nde Ģehir yaĢamındaki 
ve kırsal yaĢamdaki bütün iliĢkiler bir bütünlük içinde oluĢturulmuĢtu. ġehirde ve 
kırsal kesimde yaĢayan bütün insanlar merkezi otoritenin egemenliği altında 
yönetilmekteydi. 
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TrablusĢam Tarihi ġehrinden Görüntüler 

 

 

TrablusĢam Ģehrinin 18. YY.daki genel görünümü 

http://www.tripoli-city.org/
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TrablusĢam Kalesinin genel görünümü 

 

Büyük Mansuri Camisinin ve çevresindeki Memluk medreselerin havadan 
görünümü 

 

Tarihi Ģehrin kale ile birlikte havadan genel görünümü 
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ġehrin kabaltılı sokaklarından bir görüntü 

 

 

Emir Seyf-uldin Taynal Camisi ve kuleye benzeyen minaresi 
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Burtasiye Medresesi içten görünümü 

 

 

Emir ġehab-uldin Karatay Medresesinin ana cephesi 
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ġEHĠR VE EDEBĠYAT 

CĠTY AND LĠTERATURE  

Ümit Arslan YILMAZ 

 

ÖZET 

Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy Jüri Özel Ödülü‟nü alan metnindeTürk milleti 
ile bir yönetim biçimi olarak cumhuriyet arasındaki bağlantıya yoğunlaĢmıĢtır. 
Milletlerin hür ve egemen olarak kendini yönetebilmesi olarak tanımlanan 
cumhuriyetin iĢleyebilmesi için öncelikle bir lidere ihtiyaç vardır. Tarihi olarak 
Türkler olgun ve bilge kiĢiliklere verdikleri değer ile isim olarak olmasa da uygulama 
olarak cumhuriyet yönetimini içselleĢtirmiĢlerdir. Yazara göre bu Türk milletinin 
asırlardır cumhuriyet fikrini hayata geçirmiĢ olduğunun bir göstergesidir. Aslan, Bilge 
Kağan ve Atatürk‟ten yaptığı alıntılar vasıtasıyla tarih boyunca önde gelen Türk 
liderlerinin Türk milletinin bütünlüğüne yaptığı vurguyu göstermektedir. Özellikle 
Ulu Önder Atatürk‟ün milletlerin her türlü zorluğa karĢı hazırlıklı olabilmesi için dil, 
inanç, tarih gibi ögeler ile köprüler kurması gerektiği yönündeki sözleri önem 
taĢımaktadır. 90. Yıl MarĢı olarak da bilinen Yükselen Cumhuriyet Ģiiri bu görüĢler 
ve değerler üzerinde yükselmekte ve cumhuriyeti seven, geçmiĢiyle gurur duyan ve 
bu doğrultuda ilerlemeye devam eden Türklerin vatan sevgisini destansı bir diller 
anlatmaktadır. Türk milletinin ne kadar büyük çabalarla bu güne geldiği ve 
peygambere kadar giden Ģanlı tarihinin ne kadar büyük bir gurur sebebi olduğu Ģiirin 
mısralarında hayat bulmaktadır. ġiir, aynı zamanda Türk milletinin farklı devletler 
altında yönetilse bile bir kardeĢlik olduğunu vurgulamakta ve bunun üzerinde 
cumhuriyetin 90.yılında yükselmekte olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler:Cumhuriyet, Yönetim Biçimi, Millet, Türklük, Türk 
ġiiri 

ABSTRACT 

In his piece that won the Mehmet AkifErsoy Jury's Special Award, Yılmaz 
focuses on the link between the Turkish nation and republic as a regime. In order 
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for a republic -defined as the ability of nations to freely and sovereignly self-govern- 
to function, first of all, there is need for a leader.  With the appreciation they have 
had for experienced and wise figures throughout the history, Turks have internalized 
the republican regime in practice, although not namely. According to the author, 
this is an indication that the Turkish nation has been implementing the idea of 
republic for centuries. By quoting Bilge Khagan and Atatürk, Aslan points out to the 
emphasis the foremost Turkish leaders have placed on the integrity of the Turkish 
nation throughout the history. Remarks of Atatürk the Great Leader suggesting that 
nations need to build bridges with concepts such as language, belief and history in 
order to be prepared for all kinds of hardship, are particularly noteworthy. Also 
known as the 90th Year March, the poem titled Rising Republic is built on the 
groundwork of these views and values, and depicts the love of Turks for their 
homeland using an epic language as a nation who cherishes the republic, takes pride 
in their past and keep heading in this direction. The grand struggles the Turkish 
nation has been through to reach where they are today, and how its glorious history 
dating back to the Prophet is a genuine source of pride are embodied in the verses 
of the poem. Underlining that, even if it was governed under different states, the 
Turkish nation would continue to be a fellowship, the poem also signifies that the 
republic has been rising on this basis on its 90th anniversary. 

Keywords: Republic, Regime, Nation, Turkishness, Turkish Poetry 

 

ULUSLARARASI ġĠĠR VE NESĠR YARIġMASI 
(Mehmet Akif Ersoy Jüri Özel Ödülü) 

 

YÜKSELEN CUMHURĠYET 

Milletinin Yazdığı, VaroluĢ Destanının, 

Kanlarıyla Kuruldu, Bu Büyük Cumhuriyet. 

Kitabende Yazılı, Payidar Olacağın 

Sen Baki Kalacaksın, Yükselen Cumhuriyet 

 

BaĢarı Anahtarın,“Türk Öğün ÇalıĢ Güven” 

Bütün Dünyada BarıĢ, ġiarın Olan Ġlken 

Ġnsanlığa Hizmette, Dünya Lideri Ülken 

Al Bayrağın Altında, Yükselen Cumhuriyet. 

Mühendisi Planladı, Milleti Uyguladı 
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Asya‟yı Avrupa‟yı, Kıtaları Bağladı. 

Köprülerini Kurdu, GeçmiĢten Geleceğe, 

Ġstikbalin Parlıyor, Yükselen Cumhuriyet 

 

Ġzmir‟den Ġstanbul‟a, Modern Otoyollarla, 

Doğudan Batısına, Güvenle Ve Gururla, 

Bütün Yurt Örülüyor, Yüksek Hızlı Raylarla 

Yıldırımlı Hızlarla, Yükselen Cumhuriyet 

 

Yediden YetmiĢine, Bütün KardeĢlerinle 

Altay‟dan Anayurda, Ses Bayrağın Türkçenle, 

SelamlaĢsın Milletin, Kızıl Elma Ülkünle, 

Ġlel-Ebet Müddetin, Yükselen Cumhuriyet 

 

“Çanakkale Geçilmez! Türk‟ün Yurdu Çiğnenmez”, 

Peygamber Övdü Seni, Ordun Asla Yenilmez. 

Kahramandır Milletin, Dilden, Duadan DüĢmez. 

ġehitlerin Var Senin, Yükselen Cumhuriyet 

 

Mühendisler Mimarlar, “Dilde, Fikirde, ĠĢde, 

Birlik” OlmuĢ Yürüyor, Kurultaylar Kuruyor. 

Bayrak Dalgalanırken, Ezanlar Okunuyor 

Türklüğe Güvencesin, Yükselen Cumhuriyet 

 

YemyeĢil Ormanlarda, Süzülsün Ceylanların 

Yiğitlerin Meydanda, SöyleĢsin ġairlerin 

ÇalıĢkan Ġnsanınla, Tarlada BaĢakların 

Okunsun Türkülerin, Yükselen Cumhuriyet 
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Atam BuyurmuĢ Ġdi; Ġnsanını YaĢat Ki! 

Daima Var Olasın, Ebet Devlet Olasın! 

Yıldızlarla Yüksel Türk; Yüksekliğin Yazılı 

Yoktur Senin Hududun, Yükselen Cumhuriyet 

 

Ordusuyla Seslendi, Ya Ölüm, Ya Ġstiklal! 

Bütün Dünya Bilsin Ki! Sana Yoktur Ġzmihlal! 

Alparslan Mefküresi, Cihani ġümul Ġkbal 

Sende AbideleĢti, Yükselen Cumhuriyet 

 

Tarihe ġan Veriyor, Modern DönüĢümlerle, 

Yeniden Yapılandı, Kimlikli ġehirlerle. 

Köklü GeçmiĢimizden, Kılavuz Çizgilerle, 

Geleceğe Yürüyor, Yükselen Cumhuriyet 

 

Herkese Vakıf Olan; Yol, Su, Medeniyettir. 

Dedenden Aldığın El, Ġnsanlığa Hizmettir. 

Asıl Marifet Olan, Ustasını Geçmektir. 

Hedef Daha Ġleri, Yükselen Cumhuriyet 

 

Akılları Durduran, Kanal Ġstanbul‟unla, 

Nehirlerde Gerdanlık, Yüksek Barajlarınla, 

Ġpekyoluna Geçit, Denizaltı Raylarla, 

Gökte Göktürk Uydunla, Yükselen Cumhuriyet 

 

Tersanede Gemiler, Uçaklar Ardı Sıra 

Türklüğün ġanı Sende, Nazar Etme Bu Sırra, 
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Gökyüzünde KeĢif Var, Haydi Roketler Fora 

Kıskanılan Hikmetsin Yükselen Cumhuriyet 

 

KaĢgar‟dan Endülüs‟e Türk Ġslam ġehirlerin, 

Bak Seni Selamlıyor Bugün ġehrengizlerin. 

Amerika, Avrupa, Duysun Dünya Sesini, 

Bütün Türkler KardeĢtir. Tek Millet, Birçok Devlet! 

ġimdi Daha Güçlüsün. Yükselen Cumhuriyet 

 

“YÜKSELEN CUMHURĠYET” ġĠĠRĠ ÜZERĠNE 

Ġnsanoğlunun hür ve egemen olarak yaratılması, yüce Yaradan‟ın en büyük 
lütfudur. O yaradılıĢtaki insanların meydana getirdiği topluluğa millet diyoruz. 
Milletin hürriyetini ve egemenliğini kayıtsız ve Ģartsız tanıyan yönetim tarzına 
konulan isim ise Cumhuriyet. Bir baĢka yorumla Cumhuriyet; cumhurun kendi 
kendini yönetmesidir. 

Tabii olan, yönetimde yönetenler ve yönetilenlerin olmasıdır. 
Peygamberimizin pek muhteĢem bir tavsiyesi vardır: “Ġki kiĢi dahi olsanız, yola 
çıktığınızda biriniz baĢ olunuz” buyurmuĢlardır. Bu demektir ki, cumhuriyet yolunda 
da bir baĢ olana, bir lidere ihtiyaç vardır. Ancak, o önder, o cumhurun baĢı, tek söz 
sahibi, mutlak hâkim değildir. Tek baĢına hükmedemez. Çok kısa ve veciz söylemek 
gerekir ise, Cumhuriyet‟te “ben yoktur, biz vardır”. 

Yakın tarihin ideal yönetim tarzı olarak bilinen cumhuriyet, isim olarak değil 
ama yönetim olarak Türkler tarafından binlerce yıl önce uygulanmıĢtır. 

Türkler, yüksek bilgi ve tecrübeye sahip, yaĢı itibariyle de olgun kiĢilere çok 
değer vermiĢlerdir. Türklerde Hanlar, Beyler, Kağanlar; “ Aksakal”, “YaĢlı ulu” ve 
benzer isimlerle anılan bu kiĢilere danıĢmadan, onların onayını almadan hiçbir iĢe 
giriĢmemiĢler; hakiki anlam da “ ben yaptım” değil, “biz yaptık” uygulamasını 
gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu baĢarı o çağlar için cumhuriyet değildir de nedir? 
Cumhuriyet‟in ta kendisidir. 

O çağda bu güzellikleri yaĢamasını istediği yüce milletini iyi tanıyan, milletini 
çok seven ve onun için canı pahasına çalıĢan atalarımızın, bize örnek olacak, bize yol 
gösterecek, bizi aydınlatacak sözlerine kulak verelim. 

Bilge Kağan kitabesinde ne diyor? 
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“ Yukarı da Gök Tanrısı, Tüm mukaddes yeri, suyu öyle tanzim etmiĢ, Türk 
Milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam ĠltiriĢ Kağanı, annem Ġlbilge 
Hatunu göğün tepesinde tutup yukarı kaldırmıĢ. 

Türk Milletinin adı sanı yok olmasın diye, babam Kağanı, annem Hatunu 
yükseltmiĢ olan Tanrı, Ġl veren Tanrı, Türk Milletinin adı sanı yok olmasın diye, 
kendimi  (beni) O Tanrı oturttu tabiî. 

Türk, Oğuz Beyleri, milleti iĢitin: üstte gök basmasa, altta yer delinmese, 
Türk Milleti, ilini, töreni kim bozabilir?” 

Ulu Atamız Bilge Kağan‟ın gösterdiği hedefleri yirminci yüzyıla taĢıyan 
önderimiz Mustafa Kemal Atatürk‟ün, yeryüzünde ki bütün Türklerin cumhuriyet 
idaresine kavuĢmasını dilerken gösterdiği kehanete ve müjdesine yoğunlaĢalım. Yıl 1933. 

“Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komĢumuzdur, müttefikimizdir. Bu 
dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. 
Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya Macaristan Ġmparatorluğu gibi parçalanabilir, 
ufalanabilir. Bugün Rusya‟nın elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından 
kaçabilirler. Dünya yeniden dengeye ulaĢabilir, iĢte o zaman Türkiye ne yapacağını 
bilmelidir. Bizim, bu dostumuzun Ġdaresinde, dili bir, inancı bir, özü bir 
kardeĢlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o 
günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? 
Manevî köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. Ġnanç bir köprüdür. Tarih bir 
köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleĢmeliyiz. 
Onların bize yaklaĢmasını bekleyemeyiz, bizim onlara yaklaĢmamız gereklidir.” 

Bütün Türk Dünyasını heyecanlandıran bu müjde 60 yıl sonra gerçekleĢmiĢ 
ve o kardeĢlerimiz de Cumhuriyet ile kucaklaĢmıĢlardır. 

Neden “Yükselen Cumhuriyet”? 

Cumhuriyet yükselmiyor, yükselmeye de ihtiyacı yok. Çünkü özü yüksek. 

O halde yükselen ne? 

Yükselen, gerçek cumhurun yükselen değerlerini idrak edip layıkıyla 
yaĢamaya çalıĢan ve hedefi daima ileri olan toplumlardır. 

En güzel ve çarpıcı örnek ise: 

―Türk‘üz, bütün baĢlardan üstün olan baĢlarız, 

Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız, 

Türk‘üz, Cumhuriyetin, göğsümüz tunç siperi‘in 

Türk‘e durmak yaraĢmaz, Türk Önde Türk ileri― diye haykıran, 

Cumhuriyetin temel esasları olan Hürriyet ve Egemenlik için; 
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―Varlığım Türk Varlığına armağan olsun‖ diyerek, her fedakârlığa hazır olduğunu ta 
yürekten ifade eden, 

―Türk, Öğün, ÇalıĢ, Güven‖ prensibine can-ı gönülden bağlı olan, 

Türk milleti olsa gerektir. 

Bu milletin cumhuriyet anlayıĢını dile getirir; 90. Yıl MarĢı, Yükselen 
Cumhuriyet Ģiiri. 

90. Yıl MarĢında, cumhuriyetin faziletine erer cumhuriyet sevdalıları. 

Ecdadına saygısı olanlar, atasından ibret alanlar, ulu geçmiĢinin aydınlattığı 
yolda yürümekten gurur duyanlar; öğüt bulur, ülkü bulur, “Yükselen Cumhuriyet” 
mısralarında. 

O mısralarla; Türk tarihinin mürekkeple değil kan ile yazıldığının idrakine 
erer, imanı Ģüphesiz, peygamber bağlılığı emsalsiz, gönülleri vatan, bayrak ve millet 
sevdası ile yüklü Türk evlâtları. 

O evlatlar biliyor ki; oya gibi ilmek ilmek iĢlenmiĢ on altı kıtanın her biri bir 
kitap olur. 

Yine o evlatlar diyor ki, Arife tarif ne gerek: 

Milletinin Yazdığı, VaroluĢ Destanının, 

Kanlarıyla Kuruldu, Bu Büyük Cumhuriyet. 

Kitabende Yazılı, Payidar Olacağın 

Sen Baki Kalacaksın, Yükselen Cumhuriyet. 

 

BaĢarı Anahtarın,‖ Türk Öğün ÇalıĢ Güven‖ 

Bütün Dünyada BarıĢ, ġiarın Olan Ġlken 

Doksan YaĢında Ġken, Dünya Lideri Ülken 

Al Bayrağın Altında, Yükselen Cumhuriyet. 

Yediden YetmiĢine, Bütün KardeĢlerinle 

Altay‘dan Anayurda, Ses Bayrağın Türkçenle, 

SelamlaĢsın Milletin, Kızıl Elma Ülkünle. 

Ġlelebet Müddetin, Yükselen Cumhuriyet. 

―Çanakkale Geçilmez! Türk‘ün Yurdu Çiğnenmez‖ 

Peygamber Övdü Seni, Ordun Asla Yenilmez. 
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Kahramandır Milletin, Dilden, Duadan DüĢmez. 

ġehitlerin Var senin, Yükselen Cumhuriyet. 

 

KaĢgar‘dan Endülüs‘e Türk Ġslam ġehirlerin, 

Bak Seni Selamlıyor Bugün ġehrengizlerin. 

Bütün Türk‘ler KardeĢtir, Tek Millet, Birçok Devlet! 

ġimdi Daha Güçlüsün, Yükselen Cumhuriyet. 

 

“Yükselen Cumhuriyet” ne diyor, dinle!... 

Atamız buyurdu: Ey Türk! Titre Ve Kendine Dön. 
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TÜRKĠYE‟DE LOBĠCĠLĠK FAALĠYETLERĠ 

LOBBYĠNG ACTĠVĠTĠES ĠN TURKEY 

Yılmaz BATIBAY 

ÖZET 

Lobicilik, hükümetler tarafından belirlenen kararları etkileme yönündeki 
çalıĢmaları kapsamakta ve bu çerçevede lobiciler devlet çalıĢmalarını ve yasamalarını 
özel bir çıkar ya da fayda çerçevesinde yönlendirmeye çalıĢmaktadır. Ġlk olarak 
1940larda ABD‟de yasal çerçeve kazanan lobicilik faaliyetleri, modern devlet siyasi 
sistemlerinin önemli ve vazgeçilmez unsurları haline gelmiĢtir. Yapılan anketlere göre 
Türkiye‟de lobicilik faaliyetlerinin ne olduğu konusunda farkındalık olmadığı gibi, dıĢ 
politika açısından önem taĢıyan Ermeni sorunu gibi birçok mesele açısından diğer 
ülkelerin lobicilik faaliyetleri Türkiye‟nin çok daha ilerisinde bulunmaktadır. 
Bunlardan hareketle Batibay, Türk lobiciliğine önem verilmesi ve bu çerçevede sivil 
toplum kuruluĢlarının harekete geçirilmesinin gereğini vurgulamaktadır. Batibay, 
lobicilik konusuna Ermeni Soykırımı açısından yaklaĢmakta ve özellikle soykırımın 
100. Yılı olan 2015 arifesinde Ermenistan tarafından yapılacak faaliyetler karĢısında 
Türk lobiciliğinin örgütlenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu çerçevede, Ermeni 
ayaklanmaları ve sonrasındaki olayların kısa bir özetini paylaĢmıĢtır. Batibay, ele 
aldığı tarihi olaylar vasıtasıyla Ermeni ayaklanmalarının gerek Ermeniler gerek 
Müslümanlar için bir trajedi olduğunu ve büyük kayıplar yaĢandığını göstermekte 
ancak Ermenistan tarafından öne sürüldüğü Ģekilde bir soykırım olmadığını 
vurgulamaktadır. Batibay‟a göre atılması gereken adımlar Lobicilik Bakanlığı 
kurulması, Arap Dünyası‟nın Ermeni meselesi ile ilgili bilgilendirilmesi, Türk-Ermeni 
BarıĢ Komisyonu‟nun çalıĢmalarına tekrar baĢlaması, Osmanlı arĢivlerinin tarihçilere 
açılması, Ermenistan arĢivlerinin açılması için giriĢimlerde bulunulması ve Ermeni 
soykırımı konusundaki tezler dünyaya duyurulmalıdır.  

Anahtar Kelimeler:Lobicilik, Sicil Toplum, Türk Lobiliği,  

                                                           
 TDMMB Yönetim Kurulu Üyesi TDMMB DıĢ ĠliĢkiler Komisyonu BaĢkanı 
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ABSTRACT 

Lobbying involves the activities aimed at influencing the decisions taken by 
governments, and in this context, lobbyists intend to drive governmental endeavors 
and processes of legislation towards a specific interest or benefit. Having been 
provided with a legal framework for the first time in the USA in the 1940s, lobbying 
activities have become essential and indispensable elements of the contemporary 
state political systems. According to the surveys, there is a lack of awareness in 
Turkey on what lobbying means, and other countries outdistance Turkey in 
lobbying activities on many issues including the Armenian question, which are of 
significance in terms of foreign politics. Based on that, Batibay stresses out that 
greater importance needs to be attached to Turkish lobbying activities, and in this 
context, non-governmental organizations need to be mobilized. Approaching the 
issue of lobbying from the perspective of the Armenian Genocide, Batibay suggests 
that Turkish lobbyists need to organize particularly considering the activities 
Armenia will carry out right before 2015 as it is the year marking the 100th 
anniversary of the genocide. In this context, he shares a brief summary of the 
Armenian uprisings and the events that followed. Through the historical events he 
addresses, Batibay underlines what a great tragedy the Armenian uprisings proved to 
be not only for the Armenians but also for the Muslims, and that both sides suffered 
profound losses; however, he emphasizes that no genocide was committed as 
argued by Armenia. Batibay lists the necessary courses of action as follows: setting 
up a Ministry of Lobbying, briefing the Arab world about the Armenian question, 
resuming the work of the Turkish-Armenian Peace Commission, opening the 
Ottoman archives to the access of historians, taking initiatives to get the Armenian 
archives opened and ensuring that the world hears about the arguments on the 
Armenian genocide.  

Keywords: Lobbying, Civil Society, Turkish Lobbying,  

GiriĢ 

Türk Dil Kurumu „Lobi‟yi bazı ortak çıkarları olan grupların temsilcilerinden 
oluĢan topluluktur diye tarif eder. Lobicilik ise hükümetler tarafından belirlenen 
kararları etkileme çalıĢması olup, bu çalıĢmalar kanun koyucuları ve memurları 
etkilemeye yönelik her türlü faaliyeti kapsar. Devlet çalıĢmalarını ve yasamalarını özel 
bir çıkar ya da bir lobi faydasına yönelik etkilemeye çalıĢanlara da lobici denir.  

Lobicilik, ilk kez 1946‟da ABD‟de „Federal Regulation of LobbyingAct‟ ile 
yasal bir çerçeve içine alınmıĢ olup federal hükümetler lobicilik faaliyetlerinin 
modern devlet sisteminin ve hükümet anlayıĢının önemli ve vazgeçilmez bir unsur 
olduğunu kabul etmiĢlerdir.  

Washington‟da bulunan ve 70 Türk derneğinin çatı örgütünü temsil eden 
Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATA) baĢkanlığını da yapan ve benim de çok 
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yakın arkadaĢım olan aynı zamanda „Sahibinden Satılık Amerika‟ ve‟ Türk Lobiliğinin 
Sahipsizliği‟ adlı iki kitabı bulunan Sayın Ercüment Kılıç, Ermeni sorununda baĢarılı 
olmak için, güçlü bir lobi faaliyeti içinde olunmasının gerektiği düĢüncesiyle bir sivil 
toplum kuruluĢu olan ‹›Lobicilik Stratejik AraĢtırmalar Merkezi››ni kurmuĢtur. Bu 
merkezin yaptığı anket; bize Ermeni iddialarına karĢı lobicilik konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmadığımızı acı bir Ģekilde ortaya koymuĢtur.  

Yapılan bu anket sonuçlarına göre; Türkiye›deki insanların yaklaĢık yüzde 
80‟inin lobiciliğin ne olduğunun bile farkında olmadığını, buna karĢın Ermenistan‟ın 
kendi bünyesi içerisinde Lobicilik Bakanlığı‟na sahip olurken, Avrupa‟nın birçok 
devletlerinde Ermeni soykırımını bırak tartıĢmayı, „Ermeni soykırımı yoktur‟ 
demenin bile büyük bir suç sayılacağını, ilgili ülkelerin meclislerinden çıkarmayı 
baĢardığı gerçeği ile; Türkiye‟nin bu konuda ne kadar mesafe kaydettiğini söylemeye 
bilmem gerek var mı..? 

ABD‟deki Ermeni lobisinin, Türkleri karalama kampanyasına tek baĢına 
karĢı koyan ve Ermeni meselesine, uluslararası arenada lobicilik faaliyetlerini ilk 
baĢlatanın kiĢi Muhammed Alexander Webb isimli bir Amerikalı gazetecidir. Webb, 
bu çalıĢmayla Ġslam âleminin o zaman için tek bağımsız devleti olan Osmanlı‟ya karĢı 
oluĢan önyargıları kırmak için “Ermeni Sorunu ve Sorumlusu-
TheArmenianTroublesandWheretheResponsibilityLies” isimli bir kitap 
yayımlamıĢtır. 

Türklerin lobicilik faaliyetleri yok denecek kadar yok iken, Diasporadaki 
Ermenilerin hemen tamamının aktif olduğu, özellikle California Ermeni Lobiciliğinin 
çok düzenli bir Ģekilde çalıĢtığı 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 karĢıtı olduğu 
bilinirken ABD‟de bizi savunacak birkaç Yahudi Lobisinin yanındaki cılız 
söylemlerimizin bize ne gibi bir gelecek vaat ettiğide meçhuldür. 

ABD‟li tarihçi Prof. Dr. JustinMcCarthy‟nin„Siz Türkler haklı olduğunuz 
halde saldırılar karĢısında sessiz duruyorsunuz‟ sözünün gerçekliği yanında, bu 
100 yıllık sessizliğe son verip, Lobiciliğimizin en önemli uzvu sivil toplum 
kuruluĢlarının harekete geçme zamanı çoktan gelmiĢtir! 

Türkiye‟nin Ermeni diasporasının bir meydan okuması ile karĢı karĢıya 
olduğu gerçeği ile „‟Ermeniler 4 T‟nin (tanıtım, tanınma, tazminat, toprak) ilk 2 
evresini aĢmıĢ, 3. ve 4. evrelerine gelmiĢlerdir. Türkiye olarak, sözde soykırımın 
100. yılı olan 24 Nisan 2015‟e kadar Ermenilerin önümüze neler getirileceğine 
hazır mısınız?  

ĠĢte bu duygu ve düĢünceyle Türkiye‟deki en duyarlı STK‟lardan biri olan 
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, bu görevi içinde hissederek sürekli 
olarak meslektaĢlarımızı, paydaĢlarımızı ve okurlarımızı bilgilendirmek için, 



Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi / 337 
 

bu çok önemli memleket meselesinde mücadele vermeyi kendisine Ģiar 
edinmiĢtir… 

Ünlü tarih bilimci JustinMcCarthy‟nin tarafsız ve bilim adamına yakıĢır 
Ģekilde hazırlamıĢ olduğu kitaplardan esinlenerek sözde Ermeni soykırımı sorunları 
bu yazıda ele alınmıĢtır. 

Ermeniler ve Türkler arasındaki anlaĢmazlıklar 1915‟te veya 1890 değil, 
yüzyıllar öncesinde baĢlaması nedeni ile konuyu daha iyi kavrayabilmek için, Türkler 
ve Ermeniler arasındaki iliĢkiler coğrafi, kültürel, tarihi ve siyasi bağlamda 
değerlendirilmelidir.  

Ermeniler, Türkler ve diğer topluluklar Orta Doğunun kuzey kesimlerinde, 
Kafkas dağlarının güneyinde ve doğu Anadolu‟da hep birlikte yaĢamıĢlardır. Bu 
bölgede bulunan dağlar buradaki grupların birbirinden uzak hayat sürmelerine neden 
olduğundan, dıĢ dünyayla ve komĢularıyla çok fazla etkileĢim içerisinde olmadıkları 
için bu toplulukların dilleri, dinleri, gelenekleri ve görenekleri, yakınlarında yaĢayan 
grupların etkisi altında kalmamıĢtır. Böylesi bir izolasyon durumu da beraberinde 
çeĢitlilik getirmiĢtir.  

Anadolu ve Kafkasya bölgelerinde yaĢayan insanlar arasında 
bölücülük ve gruplaĢma Ermeni-Türk çatıĢmasının temel sebebini teĢkil 
etmektedir. Eğer gruplar bir devlet altında birleĢmiĢ yada Kanada ve Amerika 
gibi modern devletlerde olduğu Ģekliyle çoklu-etnik milliyetçilik ilkesiyle 
tanımlanmıĢ olsalardı herhangi bir çatıĢma ve felaket yaĢanmazdı.  

Arap birisine „Sen kimsin?‟ diye sorulduğunda cevabı „Ben Müslüman‟ım‟ 
olurdu, aynı durum Türkler için de geçerliydi. Buna karĢın milliyetçilik düĢüncesi 
Osmanlı Ġmparatorluğu içinde hızla yayılmıĢ ve Osmanlı topraklarındaki 
Hıristiyanlar kendi içlerinde dini gruplara ayrılmıĢ ve kendi dillerini konuĢtukları için, 
kendilerini rahatlıkla bir ulus olarak görmeye baĢlamıĢlardır.  

Yüzyıllar boyunca Roma, Sasani ve Bizans gibi devletlere bağlı yaĢayan 
Ermeniler 1071 Malazgirt SavaĢı‟nda sonra Selçuk Türklerinin egemenliği altına 
girmiĢlerdir. Bu da gösteriyor ki Osmanlılar tarih sahnesine çıkmadan önce 
Ermeniler kendi topraklarından ayrılmaya baĢlamıĢlardı. Çok sayıda 
Ermeni‟nin Bizans zamanında Doğu Anadolu‟yu terk etmeye baĢladıkları bilinmekte 
ve Doğu Anadolu gibi fakir bölgelerde yaĢayanlar daha iyi bir iĢ ve hayat sürmek için 
farklı bölgelere yerleĢmiĢlerdir. Osmanlı Doğu Anadolu‟yu fethedene kadar (1514-
1517) yüz yıllarca devam etmiĢ olan savaĢlardan kaçan Ermeniler ise Ermenistan‟a 
göç etmiĢler ve Ġstanbul gibi Ģehirlerde yaĢayan Ermeni topluluklarının geçmiĢi de 
Bizans dönemine dayanmaktadır. 

Ermeniler, Selçuklar ve Osmanlıların zamanında Hıristiyan bir grup olarak 
yaĢamlarını devam ettirirken, inanıĢları da Ġslam kurallarıyla güvence altına 
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alınmıĢtır. Dine olan bağlılıkları, Doğu Anadolu‟daki coğrafi konumları ve Osmanlı 
Devleti‟nin dini hoĢgörüsü sayesinde Anadolu‟daki varlıklarını yüzyıllarca 
sürdürebilmiĢlerdir. Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu yer Ermenistan olmayıp, 
Ermeni topluluklarının Batı Anadolu‟da, Balkan Ģehirlerinde, Ġstanbul ve Kuzey Batı 
Anadolu‟da kümelendiği bilinmektedir. Bu kadar geniĢ bir yelpazede Osmanlı 
Ġmparatorluğu‟na yayılmıĢ olmalarına rağmen, tarihi Ermenistan toprakları üzerinde 
azınlık olarak kalması yanında Ermeni kimliğini tarihi anavatanlarıyla beraber devam 
ettirmiĢlerdir.  

Ermeniler, Türkleri barbarlıkla ve Türkiye‟nin doğusunda bir Ermeni yurdu 
kurulmasına iliĢkin taleplerini bastırmakla suçlarken, Türkler de Ermenilerin acımasız 
olduğunu ve Türkiye‟nin doğusundaki topraklar üzerinde hiçbir zaman hak iddia 
edemeyeceklerini savunmuĢlardır.  

Osmanlı‟ya göre Ġmparatorluk, Ġslam ilkeleri doğrultusunda padiĢah 
tarafından yönetilen bir Ġslam devletidir. Kesinlikle ulusal bir imparatorluk 
değildir ve bu sebeple etnik gruplar arasında hiçbir ayrım yapılmamıĢtır. 
Yönetimde üst sınıfta Türklerin sayısı diğer etnik gruplardan daha fazla olmuĢtur. 
Ancak bu üst sınıfa 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 yapabilmiĢtir. 

ĠLK ÇATIġMALAR 

Ermeni-Müslüman çatıĢması temelinde bölücülük ve dini kimlik 
yatmaktadır. Ermeniler ile Türkler arasındaki silahlı çatıĢmalar patlak verene kadar 
Ermeniler, Türkler ve diğer Müslümanlar Osmanlı Ġmparatorluğu üzerinde hep 
birlikte yaĢamalarına rağmen, o dönemlerde de ne Müslümanlar ne de Ermeniler 
durumlarımdan pek memnun değillerdi. Bugünün standartlarıyla karĢılaĢtırıldığında 
Orta Doğulular yoksul kesimi oluĢturuyordu. Bu durum özellikle Doğu Anadolu ve 
Kafkas bölgesi için geçerli olurken, Doğu Anadolu‟daki yaĢam koĢullarının kötü 
olması yanında ayrıca bazı zamanlarda da bu bölgelerde de hükümet görevi gören 
yerel aĢiret liderlerinin de iyi yönetici olmadığı biliniyordu. Osmanlı 
Ġmparatorluğunun zayıfladığı dönemlerde de yerel yöneticiler kendi kontrolleri 
altında bulunan Hıristiyanlara ve Müslümanlara baskı uygulamaya devam ediyorlardı. 
Tüm bunlara rağmen, topraklarını köylerini ve kiliselerini Osmanlı 
Ġmparatorluğu yönetiminde 400 yıldan fazla koruyabildikleri için doğuda 
yaĢayan Ermeniler olumsuzluklarda çok fazla etkilenmemiĢlerdir. Ayrılıkların 
çatıĢmaya dönüĢmeye Ġmparatorluğun içinden kaynaklanmayıp, bu kötü durum 
Rusya Emperyalizmi ve Avrupa‟da meydana gelen milliyetçilik düĢünceleriyle ortaya 
çıkmıĢtır. Rus orduları bir yandan Çarlarının yönetim alanlarını geniĢletirken öte 
yandan fethedilen topraklarda yaĢayan ve Hıristiyan olmayan halkaları da 
topraklarından çıkarıyorlardı. Buna örnek olarak, Rusların ve diğer Slavların göç 
etmelerini sağlamak için Çerkes toprakları, oldukça ve basit bir yöntemle 
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boĢaltılmıĢtır. 1864‟de Rus ordusu, toprakları yerli halktan arındıramaya baĢlayıp 
direnenler ise öldürülmüĢtür. Ruslara teslim olmayı reddeden köylüler henüz 
evlerinden çıkma fırsatı bulmadan top atıĢına tutulmuĢlar ve teslim olan köylüler de 
yağmalanıp yok edilmiĢlerdir. En sonunda Çerkesler Karadeniz Limanına getirilip, 
çok güç Ģartlar altında Osmanlı Ġmparatorluğuna gönderilmiĢtir. Böylelikle, Ruslar ve 
diğer Hıristiyanlar da Çerkeslerin topraklarına yerleĢtirilmiĢtir.  

O günkü koĢullarda Çiçek, Tifüs, Tifo gibi hastalıklar mülteci nüfusunun 
derinden sarsmıĢtır. Tatarlar, Çerkesler ve Abhazlar Ġmparatorluğun birçok yerine 
yerleĢtirilmiĢ olsalar da birçoğu da hayatını kaybetmiĢtir. Kafkasya‟daki 
topraklarından sürülüp Osmanlı topraklarına gelen yaklaĢık 1,2 milyon 
Çerkes ve Abhaz Müslümanların yalnızca 2/3ü hayatta kalmayı baĢarmıĢtır. 
1/3ü ise Ruslar tarafından ve bu bulaĢıcı hastalıklar neticesinde hayatlarını 
kaybetmiĢlerdir.Osmanlı Ġmparatorluğundaki Hıristiyanların çektiği acılara 
iliĢkin birçok kitap yazılırken, Türklerin ve diğer Müslümanların çektiği 
acılara değinilmemesi Batı Avrupa ve Amerika BirleĢik Devletlerinde 
Türklere karĢı benimsenen yaklaĢımı göstermektedir. Ġnsanların çektikleri 
acıların tarafsızca değerlendirilmemesi durumu, ilerleyen zamanlarda 
Ermeni sorununa da yansımıĢtır.  

Rusya‟nın bu kötü emelleri, Anadolu‟daki Ermeni-Türk iliĢkilerini 1. Dünya 
SavaĢı‟na dek etkilemiĢtir. Müslümanlar, Rusları ve Müttefikleri kendi hayatlarına ve 
ailelerine kasteden düĢmanlar olarak görürken, Ermeniler ise Rusları, bölgeyi 
Müslüman topluluklardan temizleyecek ve Hıristiyan ilerleyiĢini sürdürebilecek bir 
güç olarak kabul etmiĢlerdir.  

1790‟lardan 1921‟e kadar Doğu Anadolu ve Kafkas bölgesi; dini 
bölünmüĢlükten kaynaklanan bir felaket dönemine sahne olmuĢtur. Oysaki köylü ve 
Ģehirlilerin, Ermenilerin ve Müslümanların tek istediği Ģey barıĢ içinde yaĢamaktı. 
Nüfusun çoğunluğu verimsiz bir arazide kalmaya çalıĢan çiftçilerden ve çobanlardan 
oluĢuyordu. Bu nedenle baĢlarına böylesine bir felaket gelmesini de asla istemezlerdi. 
Ancak Rus geniĢlemesini hızlandıran etnik milliyetçilik ve dini ayrımcılık gibi olaylar, 
çiftçilerin ve çobanların taraf tutmasına neden olmuĢ, Ermeniler ve Ruslara karĢı 
Osmanlılar ve Kafkas Müslümanları da bir araya gelmiĢlerdir. 

ERMENĠ AYAKLANMASI 

Osmanlı Ġmparatorluğunun son evrelerine rast gelen ve 1. Dünya 
SavaĢından önce oluĢan Kitle halindeki ilk ermeni ayaklanması; Kayseri ve MaraĢ 
arasında bulunan „Zeytun‟un dağlık bölgelerinde baĢlamıĢ ve hükümetin askere alma 
iĢlemleri bahane edilerek, ermeni ihtilalcilerin Osmanlı ordusuna alınacak askerleri 
öldürecekleri yönündeki kara propagandası ile su yüzüne çıkmıĢtır. Bu asker 
kaçakları, Osmanlı meclisinde görev yapan politikacıların ve diğer isyancıların 
teĢvikleri ile o zaman Rusya‟nın elinde olan Kağızman ve Iğdır‟da silah eğitimi 
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aldıktan sonra, Anadolu ya geri dönerek diğer isyancılarla birleĢmiĢtir. 1. Dünya 
savaĢı baĢladığında da Doğu Anadolu da toptan bir ayaklanma baĢlatıp, bu savaĢta 
Ermeniler kendilerini Rusya‟nın yardımcı birlikleri olarak görmüĢlerdir.   

Van Ģehri; Ermeni ihtilalciler tarafından, 13 Nisan 1915 gecesi ele geçirilmiĢ, 
buna karĢın Osmanlı devletinin gönderdiği birlikler de baĢarısız olunca, Ermeni 
ihtilalcileri Ruslar gelinceye kadar Van‟ı ellerinde tutmuĢlardır. Ruslar bir kazak 
Tugayının liderliğinde 4000 gönüllü Ermeninin de katıldığı bir güçle Van‟a gelmiĢ ve 
Van Gölünün güney sahillerine yerleĢmiĢler ve daha sonra Osmanlı hükümetinin 
gönderdiği kuvvetlerin marifetiyle, 4 Ağustosta Van‟dan çekilmek zorunda 
kalmıĢlardır. Ancak Osmanlı ordusunun daha da ilerleyecek gücü kalmadığından, 
Ermeni çetelerinin yakıp yıktığı Van Ģehrinden geriye ne kaldıysa, onunla 
yetinmiĢlerdir. Bu arada Ġleriki yıllarda da ne olacağını öngören Ruslar; giderken 
Ermeni çetelerine her türlü mühimmat, üniforma vs. desteği ve bu malzemeleri 
saklayabileceği yerleri kurmayı da ihmal etmemiĢler ve böylelikle isyancılar, 
Ruslarında desteğiyle büyük bir tehdit haline gelmiĢtir. Antakya yakının da bulunan 
“Musa Dağ”ında 5000 Ermeni asi, bir Fransız savaĢ gemisi gelene kadar 
Osmanlılarla savaĢmıĢtır. Ermeni çeteleri Devlete ait binaları yıkıyor, jandarma 
karakollarını ele geçiriliyordu. Ermeni güçlerinin Kürt köylerine saldırması 
neticesinde ve Kürtlerin de Ermeni köylerini taciz etmesiyle bölgede tam bir anarĢi 
ortamı oluĢmuĢtu. Van‟ın güneyinde yer alan Nesturilerin de bu kaosa girmesiyle, 
hem Müslüman hem de Ermeni köylüler ve Ģehirli halkı bu çatıĢmaların uzağına 
çekilmek istediler, fakat ne yazık ki bu sefer de saldırılar onları yollarda yakalamıĢtır. 

Ermeni birlikleri; Ruslarla iĢbirliğine girerek, Rusların ilerleyiĢinde hücum 
birlikleri olarak, hem Ruslara destek oluyor ve hem de cephe gerisinde kalan 
Osmanlıları taciz ediyorlardı. Bu arada Osmanlıların iletiĢim hatlarını kesip, cepheye 
gidecek destek ve yardımları durdurmaları da Ermenilerin verdikleri en büyük 
zararlardan oluĢuyordu. Hiç Ģüphe yoktur ki, Osmanlı Devleti için en büyük 
Ģansızlıkta Enver PaĢanın, “Rusya‟nın iĢgali” projesinin, Ermeni Ġsyanıyla aynı 
zamana denk gelmesi idi. PaĢaya göre ani bir harekat; Kafkasları Osmanlı Devletine 
açabilir ve Azerbaycan‟daki KardeĢ Türklerin Anadolu‟daki Türklerle birleĢmesi 
sağlanacak hatta Orta Asya‟daki Türklerinde bu birliğin parçası olacağı var 
sayılıyordu. Bu zor koĢullarda ve çok kısıtlı Ģartlar altında hareket eden Enver PaĢa, 
Ordularına Rusya‟yı iĢgal ediniz emrini verir. Bu emri uygulamak istemeyen ve 
durumun daha da kötüye gideceğini öngören Ġzzet paĢa istifa etmekle yetinirken, 
Enver PaĢanın bizzat kumandayı ele alması da, felaketi de beraberinde getirmiĢtir. 21 
Aralık ta çok yoğun kıĢ Ģartların da barınma ve mühimmat eksiği olan 3. orduyu Rus 
sınırından içeri sokan Enver PaĢa‟nın, Doğa koĢularına hazırlıksız yakalanan ordusu 
içindeki 75000 askerden sadece 15000 i hayatta kalabilmiĢtir. Ruslar da bu büyük 
Osmanlı yenilgisinden sonra, 1916 da 130000 piyade ve 5000 süvariyle Doğu 
Anadolu ya girer ve 16 ġubat‟ta Erzurum ve MuĢ, Mart ayında da Bitlis ve Rize, 
Nisan‟da Trabzon, Temmuz‟da Bayburt ve Erzincan‟ı eline geçer. Bu ilerleme 
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karĢısın da en ufak bir müdahale imkanı olmayan Osmanlı ordusunun yapacağı da 
çok fazla bir Ģey kalmamıĢtır. Ruslar, ellerini sallayarak Ġstanbul‟a bile gelmeleri çok 
mümkünken, bir mucizeyle oluĢan BolĢevik devrimi; Osmanlı devletinin büyük 
kurtuluĢu olmuĢtur. Rus birlikleri Devrim Konseyi‟nin emriyle 1917‟nin baĢından 
itibaren hem Anadolu cephesinden hem de diğer cephelerden çekildiler. Ermeniler 
ise bu coğrafyada artık bir Ermeni devletinin kurulması gerektiğini düĢünür ama ne 
yazık ki istedikleri toprakları ellerinde tutacak her hangi bir güce sahip 
olamadıklarından bu arzuları da gerçekleĢemez… 

Rusların tamamen boĢalttığı yerlere de 1918 de Osmanlı Devleti; Vehip PaĢa 
komutasında, önceden Rusların elinde ve sonrada Ermenilerin denetiminde olan 
bölgeye, Ģubat ayında girmiĢ ve mart sonunda da 1914 ten beri kaybettiği bütün 
topraklarda yeniden hakimiyet kurmuĢtur. Bununla da yetinmeyen Osmanlı ordusu; 
Ermeni milliyetçileri tarafından kuĢatma altına alınmıĢ olan Azerbaycan Türklerine 
yardım etmek için, Transkafkasya‟yı geçip, Bakü ye kadar gelir fakat ne yazık ki, 30 
Ekim 1918 de imzaladığı Mondros AteĢkes antlaĢması ile 1. Dünya SavaĢını resmen 
kaybetmiĢ sayıldığından sadece 1914‟te ki sınırlarına geri dönmek zorunda kalmıĢtır. 

1905 Rus Devrimi sırasında Müslümanlar ve Ermeniler arasındaki çatıĢmalar 
Azerbaycan topraklarında hala devam ediyordu. Ermeni ayaklamasının ilk 
aĢamasında Van‟ı ele geçiren isyancılar, Müslümanların yaĢadığı yerleri 
yağmalamaya yakıp yıkmaya ellerine geçirdikleri Müslümanları katletmeye 
baĢlamıĢlardır. Örnek olarak binlerce Müslüman Kürt Van‟ın hemen dıĢında 
ki Zeve çukurunda toplu olarak öldürülmüĢlerdir. Van ve civarındaki diğer 
Kürtler de Müslümanların intikamını almak için, Rus ordusuyla kaçmayı 
baĢaramamıĢ Ermenileri öldürmüĢlerdir. Emperyalizm ve Milliyetçilik hem 
Müslümanlar ve hem de Ermeniler için ölmek ya da öldürmekten baĢka 
çözümün olmadığı bir ortam yaratmıĢtır. Ruslar ve Ermeniler 1915‟te buradaki 
çatıĢmayı kazandıklarında, Müslümanlar Osmanlı askerleriyle bölgeden ayrılmıĢlardı. 
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 birleĢince trajedi kendiliğinden ortadaydı… 

26 Mayıs 1915‟te Osmanlı Devleti, kontrol bölgelerinde yaĢayan Ermenileri 
bu bölgelerden tehcir ederek, savaĢ çıkma ihtimali olan yerlerden ayrılmalarının 
yanında her vilayette bulunan Ermenilerin vilayet bünyesi içindeki nüfusun 
%10‟nundan daha fazla olmaması sağlama kararını verir. Böylelikle isyancılar, 
destekten mahrum kalacak ve savaĢı yapacak gruplarla daha kolay baĢ edilecek ve 
daha sonra Ermeniler ayaklanmanın merkezinden uzakta kalan Suriye‟ye 
yerleĢtirilecekti. Ermeni halkının yaĢadıkları yerlerden bu Ģekilde çıkartılmalarına 
yönelik tartıĢmalar, 1915‟ten beri çok Ģiddetli kavgaları da beraberinde getirmesine 
rağmen bu konuyla ilgili olarak tüm Osmanlı belgeleri, tehcir edilenlerin 
güvenliğinden duyulan endiĢeyi ve tehcirdeki korumacılığı bize göstermektedir. 
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Örneğin Osmanlı arĢivlerinde net bir Ģekilde yazılı olarak belirtilen arazilerin 
satıĢları ile uyarılar, Ermeni kafilelerinin yağmacılardan korunması ile ilgili 
emirler ile sağlık Ģartları 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 dıĢına çıkıldığı da doğrudur. 
Nüfusları %10 dan daha az olmasına rağmen, Ermenilerin tehcir edildikleri bazı 
yerler, Gelibolu gibi DüĢman askerlerinin hareket düzenleyebileceği kıyı bölgeleriydi. 
Bununla birlikte Ermeni halkı, böyle bir tehlikenin az olduğu iç bölgelerden de 
çıkarılmıĢlardı. Özellikle Karadeniz ve Harput gibi bölgelerde bulunan devlet 
memurların 1400 suça karıĢtığı tespit edilmiĢ bu memurlardan birçoğu idam 
edilmesine karĢın çok sayıdaki memurun da yargılanmadan kaçtığı kesindir. 
Ermenilerin geçmiĢte Müslümanları katletmelerinden doğan bu kin vahĢeti de 
beraberinde getirmiĢtir. 

225 bin Osmanlı Ermeni‟sinin Osmanlının elinde olan Arap vilayetlerine ve 
Mısır‟a varabildiği bilinmektedir. Büyük bir çoğunluğu ise devlet gözetiminde tehcir 
edilmiĢlerdir. 1920 itibariyle Sovyetler birliğinde 400 bin, Ġran da 50 bin olmak üzere 
Ermeni sığınmacı var idi. Geri kalan sığınmacılar ise, Kuzey Amerika ve Avrupa 
ülkelerine yerleĢmiĢ ve böylece tehcir yoluyla hayatta kalabilen Ermeni sayısı 811 bini 
bulmuĢtur. Böylelikle halk desteğinden mahrum kalan Ermeni isyancılarında 
ayaklanması da sona ermiĢtir. Bütün bunlardan sonra Ermeni ayaklanmasının gerek 
Ermeniler ve gerekse Müslümanlar için tam bir trajedi olduğu ve büyük kayıplara yol 
açtığı da bir gerçektir.             

Bütün bu olumsuzluklardan sonra Ermenistan‟ın dünya kamuoyundaki 
yarattığı mesnetsiz durumu düzeltmek adına;  

1. Türkiye vakit geçirmeden en yakın zamanda bir Lobicilik Bakanlığı 
ihdas ederek, tüm sivil toplum kuruluĢlarını da daha etkin çalıĢmaya davet etmelidir. 

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

3. 9 Temmuz 2001 tarihinde kurulan Türk-Ermeni BarıĢ Komisyonu 
ne yazık ki, diasporadaki Ermeniler ve TaĢnak‟ların baskılarıyla baĢlayan bu diyalog 
durmuĢtur. Yeniden bu çalıĢmanın baĢlayabilmesi, ileriye atılacak iyi bir adım 
olacaktır.  

4. Parlamentolarının aldığı kararla sözde Ermeni soykırımını tanıyan 
17 ülkeyi Osmanlı arĢivlerini incelemeye davet edip, bu konuyu tarihçilerin kararına 
bırakmaya ve çalıĢmayı daha ciddi ve kararlı bir Ģekilde yine kurulmasını istediğimiz 
Lobicilik Bakanı tarafından yapılması sağlanmalıdır. Fransız Eski CumhurbaĢkanı 
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JacquesChirac‟ın da dediği gibi „ Tarih yazmak Parlamento‟ya düĢmez.‟ Onun gerçek 
sahibi tarihçilerdir.  

5. Osmanlı arĢivinde dünyanın dört bir yanından araĢtırmacılar gelip 
çalıĢma imkanlarını elde ettikleri halde, Ermenistan hala arĢivlerini açmamıĢ ve aynı 
Ģekilde Patrikhane de arĢivlerini açmamıĢken, bu güne değin hiçbir Türk 
araĢtırmacısı da Ermenistan arĢivlerini görmemiĢtir. Yapılması gereken Ģey, 
doğruların ortaya çıkması için Ermenistan‟daki arĢivlerin açılması yönünde 
baskı yapılmasıdır… 

6. 26 ġubat 1992‟de Yukarı Karabağ Hocalı‟da Ermeniler tarafından 
yapılan dünyanın en vahĢi soykırımını, baĢta Türkiye olmak üzere bütün dünyanın 
kabul etmesi ve bu ermeni lobisinin sahteciliği ve vahĢeti duyurulmalıdır. 

 

 

 

 



344  /  Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi 

 

 
 
 
 
 

 

ار فً طراتهش انشاو ًّ  انضالجقح وعالقتهى تثًُ ع

عًر عثذ انضالو تذيري. د. أ  
 

رّخ ٍُ  اٍٛخٛخص حُلًَش ح٤ُِٜز٤ش ك٢ أٝ

 
غ  (.ٛـ488). 1095ّ (ٗٞكٔزَ) ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ 28-18ك٢ حُلظَس ٖٓ   َٔ ـْ َٓ « ٤ًَِٓٞٗض»حٗؼوي 

ح١ٌُ ًخٕ ٣وّٞ رـُٞش طلوّي٣ش « أٍٝرخٕ حُؼخ٢ٗ»رل٠ٍٞ ػالػٔخثش ٖٓ ٍؿخٍ حُي٣ٖ حُٜ٘خٍٟ، طَأّٓٚ رخرخ ٍٝٓخ 

غ أُو٠ حُزخرخ هطخرٚ ح١ٌُ ىػخ ك٤ٚ حُٜ٘خٍٟ إلػالٕ حُلَد ح٤ُِٜز٤ش  َٔ ـْ َٔ ك٢ كَٗٔخ، ٝك٢ ٜٗخ٣ش ؿِٔخص حُ

ٌُثغً تجرٌذ جٍىط انًضٍحٍٍٍّ فً حًهح نقهر انًضهًٍٍ اتتغاء انحصىل عهى »: ػ٠ِ ح٤ُِٖٔٔٔ هخثالاًل 

«انتىتح انكايهح انتاّيح
(1)

ٍي ٖٓ حُل٠ٍٞ .  »ٝهٞرَ هطخرٚ رٜظخف ٓٞكَّ Deus Le Volt . (ٌٌٛح أٍحى هللا)«

ح ٓخكواًلخ ٖٓ ؿخُز٤ش كوَحء ؿَد أٍٝرخ ك٢ ًُي حُٞهض، اً ٝؿيٝح ك٤ٜخ كَٛظْٜ  ٝٝؿيص ىػٞطٚ ٌٛٙ طؤ٤٣ياًل

َُُِْٜٛ ػ٠ِ ٍُحػش حألٍٝ ٝكالكظٜخ ٣ُٝؼوَِ ًخِْٜٛ  ُِظوِّٚ ٝحالٗؼظخم ٖٓ حُظ٢ِّٔ حإلهطخػ٢ ح١ٌُ ًخٕ ٣ٌُ

ح . رخُي٣ٕٞ، ٣َُٝٛن أؿٔخْٜٓ رخُؼَٔ حُ٘خمّ  َّ -ًٔخ ٝؿيص حُيػٞس طؤ٤٣ياًل ٖٓ حألَٓحء - ُٝٞ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ أه

خ ٤ٓخ٤ٓش ٝحهظٜخى٣ش ُْٜ ك٢ حَُ٘م  ٝحُُّ٘زالء ٝحإلهطخػ٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٍأٝح ك٤ٜخ ٓخ ٣لوّن ٌٓخٓذ ٝأ١ٔخػاًل

ف هخىس . حإلٓال٢ٓ َّ ٝطـ٠ِّ ًُي ك٢ آٜخّ حُٔيٕ حُظـخ٣ٍش ك٢ ا٣طخ٤ُخ ٝؿ٤َٛخ رٟٞغ أٓخ٤١ِٜخ حُزل٣َش رظٜ

.حُلٔالص ُ٘وَ ؿ٘ٞىْٛ ك٢ حُزلَ ٖٓ أٍٝرخ ا٠ُ ٓٞحكَ حَُ٘م  

ُٝوي ٗـلض ح٤ٌُ٘ٔش حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش ك٢ طٞؿ٤ٚ حُـَحثِ حُلَر٤ش ٝحُؼيحث٤ش ُِٔـظٔغ حإلهطخػ٢ حُـَر٢  

ُٓاّلى ٝأَٓحء، ٝإٔ طيكؼْٜ ُظلو٤ن ؿخ٣ظٜخ ك٢ ر٢ٔ ٗلًٞٛخ حُي٢٘٣ ٝح٤ُٔخ٢ٓ، َٝٗ٘ حَُٜ٘ح٤ٗش  ٖٓ كاّلك٤ٖ ٝ

ْٕ ًخٗض طِي حُلٔالص ٝحُلَٝد هي طّٔو٠ض ػٖ ٗظخثؾ ال طلوّن . ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْ حُٔؼَٝف آٌٗحى ٝا

ّٓغ حُي٢٘٣ ٝحٗظ٘خٍ حَُٜ٘ح٤ٗش ًٔخ ًخٗض طَؿٞٙ ٝطٜزٞ ا٤ُٚ، اًح طـِّزض حألٛيحف  أؿَحٝ ح٤ٌُ٘ٔش رخُظٞ

ْٕ ًخٕ حُـ٤ٔغ  ٝحأل١ٔخع ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُظـخ٣ٍش حالٓظؼٔخ٣ٍش ػ٠ِ حُٜيف حُي٢٘٣ ُيٟ هخىس حُلٔالص ح٤ُِٜز٤ش، ٝا

ٍٍ ٖٓ حُي٣ٖ ٝحإل٣ٔخٕ ٝحُـٜخى ّٟي ح٤ُِٖٔٔٔ ٝطو٤ِٚ ر٤ض حُٔويّ ٖٓ أ٣ي٣ْٜ .هي هخٓٞح رلٔالطْٜ طلض ٓظخ  

ٖٓ حالٗؤخٓخص ح٤ُٔخ٤ٓش، - رٌَ٘ ػخّ-ٝؿخءص حُلٔالص ك٢ ٝهٍض ًخٕ ك٤ٚ حُؼخُْ حإلٓال٢ٓ ٣ؼخ٢ٗ  

ٍَ هخٙ-ًٝخٗض رالى حُ٘خّ حُظ٢ حٓظٜيكظٜخ طِي حُلٔالص . ٝحُوالكخص حٌُٔٛز٤ش خ ٤ٓخ٤ّٓاًلخ - رٌ٘ طؼ٤ٖ ٟٝؼاًل

ٌَّ ْٜٓ٘ ح٥هَ، ًٝخٕ حُوالف حٌُٔٛز٢ ر٤ٖ حُلخ٤ّ٤ٔ١ٖ  ً ٌٍَ ػض ٓيٜٗخ ر٤ٖ كٌخّ ٝأَٓحء ٣َل ُّ خ، ك٤غ طٞ اًٌل ٌَّ ٓل

َّ٘ش ك٢ حُؼَحم، ٛٞ أٗزٚ رخُوالف حٌُٔٛز٢ ر٤ٖ ح٤ٌُ٘ٔظ٤ٖ  ُّٔ حإلٓٔخػ٤ِ٤ش ك٢ َٜٓ، ٝحُٔالؿوش حألطَحى حُ

ح٤ُٞٗخ٤ٗش حُز٤ِٗط٤ش حألٍػ٤ًًٔٞش، ٝحُالط٤٘٤ش حَُٝٓخ٤ٗش حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش ك٢ ٍٝٓخ ٝحُـَد، رَ ٛٞ هالف أّٗي 

خ َُِٜحع حُؼ١ٌَٔ ٝحٌُٔٛز٢ ر٤ٖ  ٝأى٠ٛ َُطخَُٔخ أّىٟ ا٠ُ حُوظخٍ ٝحُلَٝد، كٌخٗض رالى حُ٘خّ َٓٔكاًل

حُلخ٤ّ٤ٔ١ٖ ٝحُٔالؿوش، ٝحُو٤ِلش حُلخ٢ٔ١ ٝحُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ، ٓٔخ ؿؼِٜخ ًٜٓ٘ٞش حُوٟٞ ػ٘يٓخ ريأص ؿ٤ٕٞ 

حُـَد ح٤ُٔٔل٢ طـّٞ هالٍ ى٣خٍٛخ، رَ إ حُلخ٤ٔ١ّٖ ٝحُٔالؿوش، ػ٠ِ كيٍّ ٓٞحء، هي ٍأٝح ك٢ ٓـ٢ء 

                                                           
.23:ٙ. 1960ّ: حُوخَٛس، ٓ٘ش حَُ٘٘. ح٤ُٔي حُزخُ حُؼ٢٘٣َ. ى:  طَؿٔش.انحروب انصهٍثٍح. رخًٍَ، أٍٗٔض(1)  
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 َّٔ ٍَّ ْٜٓ٘ ك٢ حُو٠خء ػ٠ِ هٜٔٚ أٝ حُلّي ٖٓ ٗلًٞٙ، ٌٌٝٛح ط٤ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ا٠ُ رالىْٛ ٓخ ٣لوّن أٛيحف ً

ُألٍٝر٤٤ّٖ ىهٍٞ حُ٘خّ ٝحكظالٍ حُؤْ حُٔخك٢ِ رٌخِٓٚ، ٝحالٓظ٤الء ػ٠ِ ر٤ض حُٔويّ ٣ّٞ حُـٔؼش ك٢ حُؼخ٢ٗ 

.1099ّ./ٛـ492ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ َٜٗ ٗؼزخٕ ٓ٘ش   

أرٞ ٍٜٓ٘ٞ، حُِٔوّذ ظ٤َٜ حُي٣ٖ، »حأل٤َٓ - ػخٛٔش رالى حُ٘خّ-ك٢ أػ٘خء ًُي ًخٕ ريٓ٘ن  

ظ٤ٌِٖ ـْ خ ُِِٔي حُِٔـٞه٢ « حُٔؼَٝف رخألطخرَي ١ُ اًًل ُْذ أٍٓالٕ»ح١ٌُ ًخٕ ِٓٔٞ ْٖ رٖ أ ، ػْ ٛخٍ ُُٞيٙ «طُظُ

ٍٕ ٖٓ حُِٓخٕ « ُىهخم» َّ ٗلٞ ٜٗق هَ خ حٓظٔ أًل ّْٓ ك٤ٜخ ُٚ ٝألَٓطٚ كٌ خ ُيٓ٘ن، ٝأ اًٌل ٖٓ رؼيٙ، ٝٛخٍ أطخرَ

(.1154ّ-1103./ ٛـ497-549)
(2)

ف ك٢ حُيكخع ػٖ ٓيٕ حُٔخكَ حُ٘خ٢ٓ، ٝرٌٍ  َّ ، ًٝخٕ ُٚ حُيٍٝ حُٔ٘

حص حُـِٝ ٝحالكظالٍ ّٞ .ؿٜيٙ ٓخ حٓظطخع ك٢ ٓٞحؿٜش ه  

خٍ رٖ ٓلٔي رٖ »ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ًخٕ رطَحرِْ حُ٘خّ حُٔي٣٘ش حُٔخك٤ِش أ٤َٓٛخ   ّٔ أرٞ ػ٢ِ، ػ

ِي ُٔ خٍ، حُِٔوّذ رلوَ حُـ ّٔ ح١ٌُ كٌْ حُٔي٣٘ش ػَ٘ ٓ٘ٞحص، ٓٔظواّلاًل رٜخ ػٖ حُيُٝش حُلخ٤ٔ١ش« ػ
(3)

 ٖٓ ٞٛٝ ،

م حُلخكع (.1108ّ-1098./ ٛـ501-492)ح٤ُ٘ؼش حإلٓخ٤ّٓش حإلػ٢َ٘ ػ٣َ٘ش  ٍّ « حٌُٛز٢»، ٝهي أٗخى رٚ حُٔئ

:كوخٍ  

خ»  آًل خ ٍٝأ٣اًلخ ٝكِ آًل حرظ٢ُِ رِيٙ رلٜخٍ حُلَٗؾ . ًخٕ ٖٓ ُىٛخس حَُؿخٍ ٝأكَحى حُِٓخٕ ٗـخػش ٝاهيح

، ٣ٝٔظظَٜ ػ٤ِْٜ، ٣َٝحَٓ ِٓٞى حأل١َحف ٣ُْٝظللْٜ رخُٜيح٣خ،  ّٝ ٢ٌْ٘ ك٢ حُؼي هٔٔش أػٞحّ ٝٛٞ ٣وخْٜٝٓ ٣ٝ

ْيٙ أكي ـِ ْ٘ َٖٔ حُظير٤َ ك٢ حُلٜخٍ، . ٝهي ٍحَٓ ٛخكذ حَُّٝ َٓحص. ْٝٛ كخثَٕٝ ك٢ أٗلْٜٔ، ُْٝ ٣ُ ًٝخٕ َك

ح، ٗظخءاًل ٤ٛٝلاًلخ، كظ٠ طَلَخٗض ٍؿخُٚ، ًِّٝض أرطخُٚ اًَل ح ٝرل َّاًل .«ؿ٤ّي ح٤ٌُٔيس ٝحُٔوخىػش، ر
(4)

 

خٍ»ٝطـيٍ حإلٗخٍس ٛ٘خ ا٠ُ إٔ   ّٔ ِْي حرٖ ػ ُٔ ح ػ٠ِ ٓي٣٘ش ١َحرِْ كلٔذ، « كوَ حُـ اًَل ُْ ٣ٌٖ أ٤ٓ

رالى : رَ ٛٞ كخًْ ػ٠ِ آخٍس ٝحٓؼش طٔظّي ٖٓ ُؿز٤َ ؿ٘ٞراًلخ كظ٠ ؿزِش ٗٔخالاًل ػ٠ِ ٓخكَ حُ٘خّ، ٝك٤ٜخ

: حُؼخهٍٞس، ٝحُزظَٕٝ، ٝأٗلش، ٝػَهش، ١َ١ّٝٞ، ٝؿزخٍ ػٌخٍ، ٝؿزخٍ حُؼ٤٣ِٖٞ ك٢ حُيحهَ، ٝحُلٜٕٞ

٤خف، ٝكٜٖ حألًَحى، ٝحُُؼ٤َِّوش، ٍٝك٤٘ش، ٝؿ٤َٛخ ْٜ ِٓ ٝ ،ُّٞٓ ٤َ٘وش، ٝحُوُي ُٔ .حُوٞحر٢، ٝحٌُٜق، ٝحُـ  

٤ٌِٖ»ٝطزيأ ػالهش حألطخرَي   ظِ ـْ ح ٖٓ ٓ٘ش « ١ُ اًٍل خٍ حػظزخ ّٔ ًٝخٕ ًُي . 1089ّ./ ٛـ482ربٓخٍس ر٢٘ ػ

خٍ»ك٢ ػٜي حُوخ٢ٟ  ّٔ ِْي، أر٢ حُلٖٔ، ػ٢ِ رٖ ٓلٔي رٖ أكٔي رٖ ػ ُٔ «ؿالٍ حُـ
(5)

 حألم حألًزَ ُلوَ 

ِْي، ًٝخٕ ط٠ُّٞ كٌْ ١َحرِْ ٓ٘ش  ُٔ ًٝخٕ حَُّٝ حُز٤ِٗط٤ّٕٞ طٌِّٔٞح كٜٖ ؿزِش، ًٝخٕ . 1072ّ./ ٛـ464حُـ

ُِٔي»ك٢ حألَٓ، كَحِٓٚ « أرٞ ُػز٤َي هللا، ٍٜٓ٘ٞ»هخ٢ٟ حُلٜٖ  ٝحطلن ٓؼٚ ػ٠ِ إٔ ٣ؼَٔ ػ٠ِ « ؿالٍ حُـ

ّْ ا١الم َٓحكٚ . طو٤ِٜٚ ٖٓ حألَٓ ٣َّٝىٙ ا٠ُ ه٠خء َؿزَِش، ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ ك٤ٔخ رؼي رظ٤ِٜٔٔخ ا٤ُٚ ٝػ٘يٓخ ط

ُِٔي»ىهَ َؿزَِش ٍٝحف ٣ظل٤ّٖ حُلَٛش ا٠ُ إٔ ٗؼَ ر٠ؼق حَُّٝ ك٤ٜخ، كؤٍَٓ ا٠ُ  ٣طِذ ٓ٘ٚ إٔ « ؿالٍ حُـ

خ ُٚ ٣ُِوَّذ رـ آًل ، ٝٓؼٚ ػالع ٓجٍش ٖٓ «ػ٤ٖ حُِٓخٕ»٣ََٓ ٓـٔٞػش ٖٓ أٛلخرٚ ك٢ حُزلَ، كّٞؿٚ ا٤ُٚ ؿال

حُظًَٔخٕ ًخٗٞح هي ىهِٞح ك٢ ؿِٔش ػٌَٔ ١َحرِْ، ٓغ ؿٔخػش ٖٓ حُزل٣َش، ٝكظق ُْٜ حُزخد كيهِٞح، 

ٝطٌِّٔٞح حُلٜٖ ٖٓ حَُّٝ
(6)

س حُٜخىهش ر٤ٖ حُظًَُّٔخٕ .  ّٞ ٝٗخىٟ حُوخ٢ٟ ر٘ؼخٍ ح٤ُِٖٔٔٔ، ٝطـَِّض حألُُه

َّ٘ش، ُٝؿ٘ي  ُّٔ ِي»حُ ُٔ ٍٛخ، ٝحٗظوَ ٖٓ ًخٕ رـزِش ٖٓ حَُّٝ ا٠ُ ١َحرِْ، « ؿالٍ حُـ َٞ ُٛ ح٤ُ٘ؼ٢ ك٢ أؿ٠ِ 

                                                           
ػَٔ ػزي حُٔالّ . ى. ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ؿ٤َ ٓطزٞػش، ٗٞه٘ض ربَٗحف أ) .أتاتكٍح آل طغتكٍٍ انذيشقٍح. ر٤ظ٤ّش، ػخطوش رٖ ٓخَٓ(2)

(.(.2001ّ./ٛـ١1422َحرِْ )حُلَع حُؼخُغ -طي١َٓ ك٢ حُـخٓؼش حُِز٘خ٤ٗش   
حٌُٔظزش : ٤ٛيح، ر٤َٝص. حأل٠ُٝ:  حُطزؼش.تراجى انعهًاء واألعالو فً انقرٌ انضادس انهجري. طي١َٓ، ػَٔ ػزي حُٔالّ(3)

 57-55: 2ٙ:ؽ. («ٓٞٓٞػش حُؼِٔخء ٝحألػالّ ك٢ طخ٣ٍن ُز٘خٕ ٝٓخكَ حُ٘خّ»ٟٖٔ ). 2011ّ/ٛـ1432: حُؼ٣َٜش، ٓ٘ش حَُ٘٘

.504ٍهْ   
ٓئٓٔش حَُٓخُش، : ر٤َٝص. ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ ٝٓؤٕٓٞ ٛخؿَؿ٢:  طلو٤ن.صٍر أعالو انُثالء. حٌُٛز٢، أرٞ ػزي هللا ٓلٔي رٖ أكٔي(4)

.196 ٍهْ 311: 19ٙ:ؽ. 1984ّ/ ٛـ1405: ٓ٘ش حَُ٘٘  
حٌُٔظزش : ٤ٛيح، ر٤َٝص. حأل٠ُٝ:  حُطزؼش.تراجى انعهًاء واألعالو فً انقرٌ انخايش انهجري. طي١َٓ، ػَٔ ػزي حُٔالّ(5)

 580-573: 2ٙ:ؽ. («ٓٞٓٞػش حُؼِٔخء ٝحألػالّ ك٢ طخ٣ٍن ُز٘خٕ ٝٓخكَ حُ٘خّ»ٟٖٔ ). 2010ّ/ٛـ1431: حُؼ٣َٜش، ٓ٘ش حَُ٘٘

.529ٍهْ   
ٍ ريحٍ حٌُظذ ح٣َُٜٔش ٍهْ ) .يرآج انزياٌ فً تارٌخ األعٍاٌ. ٓز٢ حرٖ حُـ١ُٞ، أرٞ حُٔظلَّ ٣ٞٓق رٖ هِؿ٢ِ(6) ّٞ ٓوط١ٞ ٜٓ

ش55 ّٓ . أ، د170 /2 م2ؽ:ٙ. ( ٓؼخٍف ػخ  
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ِي»كؤكٖٔ  ُٔ يَم ػٜيٙ، ٝٛخٍ ا٤ُٚ ٖٓ « ٍٜٓ٘ٞ»ا٤ُْٜ، ٝأػزض حُوخ٢ٟ « ؿالٍ حُـ ِي»ِٛ ُٔ ٓخٍ « ؿالٍ حُـ

ػظ٤ْ حُويٍ
(7)

.1077ّ./ ٛـ469ٝىهِض ؿزِش طلض كٌْ هخ٢ٟ ١َحرِْ ٌٓ٘ ٓ٘ش . 
(8)

 ٝرو٢ حُوخ٢ٟ 

أرٞ ٓلٔي ػز٤ي هللا رٖ ٍٜٓ٘ٞ »٣لٌْ ك٤ٜخ ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ كظ٠ ٝكخطٚ، ٝآٍ حألَٓ ا٠ُ حر٘ٚ « ٍٜٓ٘ٞ»

٤َِلش ُٛ «حُظّ٘ٞه٢، حُٔؼَٝف رخرٖ 
(9)

٘ي٣ش  ـُ زاًلخ ر٘لٔٚ، كخهظخٍ حُـ ـَ ْؼ ُٓ ، ًٝخٕ ٗخرّاًلخ ٤ٔ٣َ ا٠ُ حُل٤َٓٝش، 

ْ٘يٛخ، ٝٗؼَ  زِش رؼي إٔ حٓظٞػن ٖٓ ُؿ ـَ ٝظَٜص ك٤ٜخ ٜٗخٓظٚ، ٝىكؼٚ ١ٔٞكٚ ا٠ُ إٔ ٣ٜزق حُلخًْ حُلِؼ٢ِّ ُ

خٍ» ّٔ ِي حرٖ ػ ُٔ ّٖ « ؿالٍ حُـ ٤َِلش»روطَٙ، كؼَٔ ُِوزٞ ػ٤ِٚ، ٌُٝ ُٛ ّْ رٔخ ًخٕ ٣َوط٢ّ ُٚ، كؤػِٖ « حرٖ  أك

خٍ»حُؼ٤ٜخٕ َٛحكش ػ٠ِ  ّٔ ُٝٔخ ًخٕ حُٔالؿوش ٤ٔ٣طَٕٝ ػ٠ِ حُزالى حُو٣َزش ٖٓ ؿزِش، كوي ٍأٟ . «حرٖ ػ

إٔ ٣ٔظؼ٤ٖ رْٜ ُظلو٤ن ؿَٟٚ، ٌُُٝي أهخّ حُوطزش ُِو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ
(10)

خٍ»ُْٝ ٣٘ؤ .  ّٔ ِي حرٖ ػ ُٔ « ؿالٍ حُـ

إٔ ٣ٜخؿٔٚ رؼٔخًَٙ ه٤٘ش اػخٍس كل٤ظش حُٔالؿوش، ٝال ٣ظٔزّذ رخُو٠خء ػ٠ِ كخُش حُٔالّ حُوخثٔش ر٤٘ٚ ٝر٤ْٜ٘، 

ََ ٛخكذ ىٓ٘ن  َٓ ٍ رًٌخثٚ ٝىٛخثٚ ا٠ُ طؤ٤ُذ حُٔالؿوش ػ٠ِ هٜٔٚ، كَح ّٞ ْٗٔ حُِٔٞى ُىهخم »ٌُٝ٘ٚ طل

يٙ .- 1095ّ./ ٛـ488ًٝخٕ ط٠ُّٞ ػ٤ِٜخ رؼي ٝحُيٙ ٌٓ٘ ٓ٘ش -« رٖ طُظُٖ ْٜ ٟٚ ػ٠ِ ه َّ ٝرٌٍ ُٚ حألٓٞحٍ، ٝك

٤ٌِٖ»ٝهظخُٚ كظ٠ حٓظـخد ُٚ، ٤َّٓٝ أطخرٌَٚ  ظِ ـْ كلخَٛٙ، ٌُّٝ٘ٚ ُْ ٣ظلَ ٓ٘ٚ ر٢٘ء، رَ حٍطّي « ظ٤َٜ حُي٣ٖ ١ُ

خ ػٖ ؿزِش ؿ٣َلاًل
(11)

.  

٤َِلش»ٝظِّض ؿزِش ر٤ي   ُٛ خٍ»ا٠ُ ٓخ رؼي ٝكخس « حرٖ  ّٔ ِي حرٖ ػ ُٔ ك٢ آهَ َٜٗ ٗؼزخٕ « ؿالٍ حُـ

.1099ّ./ ٛـ492ٓ٘ش 
(12)

. ٝٓـ٢ء حُلَٗؾ ح٤ُِٜز٤٤ٖ ا٠ُ ٓخكَ حُ٘خّ  

خٍ»ٝط٠ُّٞ   ّٔ ِي حرٖ ػ ُٔ حُلٌْ رؼي ٝكخس أه٤ٚ ٓزخَٗس، كٌخٕ ٢ّٓء حُلعّ، اً طَحكن كٌٔٚ « كوَ حُـ

ُىٝم ح٣ٍُِٖٞ، « ؿٞى ك١َٝ»ٓغ ريح٣ش حُلٔالص ح٤ُِٜز٤ش، ِٝٝٛض كَهش ْٜٓ٘ ا٠ُ ؿزِش كلخَٛٝٛخ رو٤خىس 

٤َِلش»كوَؽ ا٤ُٚ  ُٛ ٝٓؼٚ ٗخثزٚ كؼَٝ ػ٤ِٚ ٓظش آالف هطؼش ًٛز٤ش ا٠ُ ؿخٗذ حُؼي٣ي ٖٓ حُٜيح٣خ اًح « حرٖ 

٤َِلش»ٍكغ حُلٜخٍ ػٖ رِيٙ كخٓظوّق حُلَٗـ٢ّ رؼَٟٚ ح٤ُٟٞغ، كِـؤ  ُٛ ا٠ُ رّغ حإلٗخػش رؤٕ « حرٖ 

م ٍُ ٤َخ ًُ حُِٔطخٕ حُِٔـٞه٢ رَ
(13)

م .  هي طّٞؿٚ ا٠ُ حُ٘خّ، كَكَ حُلَٗؾ ٍّ « حرٖ حألػ٤َ»ٝٛ٘خ ٗ٘وَ ٓخ ًًَٙ حُٔئ

:كَك٤ّاًلخ  

كِٔخ طلووٞح حٗظـخٍ حُِٔطخٕ ػْٜ٘ ػخٝىٝح كٜخٍٙ، كؤظَٜ إٔ ح٤٣َُٜٖٔ هي طٞؿٜٞح ُلَرْٜ، » 

كَكِٞح ػخ٤ٗخ، ػْ ػخىٝح، كوٍَ ٓغ حُٜ٘خٍٟ ح٣ٌُٖ رٜخ إٔ ٣َحِٓٞح حُلَٗؾ، ٣ٝٞحػيْٝٛ ا٠ُ رَؽ ٖٓ أرَحؽ 

حُزِي ٤ُِٔٔٞٙ ا٤ُْٜ ٣ٌِٝٔٞح حُزِي، كِٔخ أطظْٜ حَُٓخُش ؿِٜٝح ٗلٞ ػالػٔخثش ٍؿَ ٖٓ أػ٤خْٜٗ ٝٗـؼخْٜٗ، 

ح رؼي ٝحكي، ًِٝٔخ ٛخٍ ػ٘ي حرٖ ٤ِٛلش، ٝٛٞ  كظويٓٞح ا٠ُ ًُي حُزَؽ كِْ ٣ِحُٞح ٣َهٕٞ ك٢ حُلزخٍ، ٝحكياًل

.ػ٠ِ حٍُٔٞ، ٍؿَ ْٜٓ٘ هظِٚ، ا٠ُ إٔ هظِْٜ أؿٔؼ٤ٖ، كِٔخ أٛزلٞح ٠ٍٓ حَُإّٝ ا٤ُْٜ كَكِٞح ػ٘ٚ  

ٝكَٜٝٙ َٓس أهَٟ، ٜٝٗزٞح ػ٠ِ حُزِي رَؽ ه٘ذ، ٝٛيٓٞح رَؿخ ٖٓ أرَحؿٚ، ٝأٛزلٞح ٝهي  

ر٘خٙ أرٞ ٓلٔي، ػْ ٗوذ ك٢ حٍُٔٞ ٗوٞرخ، ٝهَؽ ٖٓ حُزخد ٝهخطِْٜ، كخِّٜٗ ْٜٓ٘، ٝطزؼٞٙ، كوَؽ أٛلخرٚ ٖٓ 

                                                           
. 1963ّ: ىحٍ حٌُظذ ح٣َُٜٔش، ٓ٘ش حَُ٘٘:  حُوخَٛس.انُجىو انزاهرج فً يهىك يصر وانقاهرج. (.ٛـ874ص )حرٖ طـ١َ رَى١ (7)

. رخُلخ٤ٗش111: 5ٙ:ؽ  
انتارٌخ  -(و1124-969/ هـ518-358)نثُاٌ يٍ انضٍادج انفاطًٍح حتى انضقىط تٍذ انصهٍثٍٍٍ . طي١َٓ، ػَٔ ػزي حُٔالّ(8)

.169:ٙ. 1994ّ/ٛـ1414: ىحٍ حإل٣ٔخٕ، ٓ٘ش حَُ٘٘:  ١َحرِْ.انضٍاصً  
.، ٝك٤ٚ طؼ٤ِن ػ٠ِ ٍٝح٣ش حرٖ طـ١َ رَى١ حُٔخروش177طي١َٓ، حٗظَ حَُٔؿغ حُٔخرن ٙ (9)  

ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢، ٓ٘ش : ر٤َٝص. ػَٔ ػزي حُٔالّ طي١َٓ. ى:  طلو٤ن.انكايم فً انتارٌخ. حرٖ حألػ٤َ، أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي(10)

.446: 8ٙ:ؽ. 1397ّ/ ٛـ1417: حَُ٘٘  
.حُٜٔيٍ ٗلٔٚ(11)  

-، ٝطلو٤ن ارَح٤ْٛ ُػٍَٝ 26 ٙ 1988أٗوَس -ػ٢ِ ٣ْٞٓ . ، طلو٤ن ى(.1161ّ./ٛـ556ص )حُؼظ٢ٔ٤، ٓلٔي رٖ ػ٢ِ حُلِز٢ (12)

.360 ٙ 1984ىٓ٘ن   
 2:ؽ. 1992ّ: ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد، ٓ٘ش حَُ٘٘: حُوخَٛس. كٖٔ كز٢٘. ى:  طَؿٔش.انحروب انصهٍثٍح. ح١ٍُٜٞ، ٤ُْٝ(13)

ٙ:52.  



Tarihte ve Günümüzde Bilecik ve Çevresi / 347 
 

ْ٘ي حٛطْزَ ٌُ طِي حُ٘وٞد، كؤطٞح حُلَٗؾ ٖٓ ظٍْٜٞٛ، كُٞٞح ٤ِٜٖٓ٘ٓ ٝأَٓ ٓويْٜٓ حُٔؼَٝف ر
(14)

، كخكظيٟ 

.ٗلٔٚ رٔخٍ ؿ٣َِ  

ػْ ػِْ أْٜٗ ال ٣وؼيٕٝ ػٖ ١ِزٚ، ٤ُْٝ ُٚ ٖٓ ٣ٔ٘ؼْٜ ػ٘ٚ، كؤٍَٓ ا٠ُ ١ـظ٤ٌٖ أطخري ٣ِظْٔ ٓ٘ٚ  

اٗلخً ٖٓ ٣ؼن رٚ ٤ُِّْٔ ا٤ُٚ ػـَ ؿزِش، ٣ٝل٤ٔٚ ٤َُٜ ٛٞ ا٠ُ ىٓ٘ن رٔخُٚ ٝأِٛٚ، كؤؿخرٚ ا٠ُ ٓخ حُظْٔ، ٤َّٓٝ 

ا٤ُٚ ُٝيٙ طخؽ حُِٔٞى ر١ٍٞ
(15)

، كِّْٔ ا٤ُٚ حُزِي، ٍٝكَ ا٠ُ ىٓ٘ن، ٝٓؤُٚ إٔ ٤ٔ٣َّٙ ا٠ُ رـيحً، كلؼَ، ٤َّٓٝٙ 

.ٝٓؼٚ ٖٓ ٣ل٤ٔٚ ا٠ُ إٔ َٝٛ ا٠ُ حألٗزخٍ  

٤َِلش : ُٝٔخ ٛخٍ ريٓ٘ن أٍَٓ حرٖ ػٔخٍ ٛخكذ ١َحرِْ ا٠ُ حُِٔي ىهخم، ٝهخٍ  ُٛ ِِّْٓ ا٢ُّ حرٖ 

كِٔخ َٝٛ ا٠ُ حألٗزخٍ أهخّ رٜخ أ٣خٓخ، ػْ . ػ٣َخٗخ، ٝهٌ ٓخُٚ أؿٔغ، ٝأٗخ أػط٤ي ػالػٔخثش أُق ى٣٘خٍ، كِْ ٣لؼَ

ٓخٍ ا٠ُ رـيحً، ٝرٜخ حُِٔطخٕ ر٤ًَخٍم، كِٔخ َٝٛ أك٠َٙ ح٣َُُٞ حألػِ أرٞ حُٔلخٖٓ ػ٘يٙ، ٝهخٍ ُٚ 

ّ٘ش ػظ٤ٔش،  ِٓ حُِٔطخٕ ٓلظخؽ، ٝحُؼٔخًَ ٣طخُزٞٗٚ رٔخ ٤ُْ ػ٘يٙ، ٣َٗٝي ٓ٘ي ػالػ٤ٖ أُق ى٣٘خٍ، ٝطٌٕٞ ُٚ 

ْك٢ِ ٝٓخ٢ُ ك٢ : حُٔٔغ ٝحُطخػش، ُْٝ ٣طِذ إٔ ٣ل٢ ٤ٗجخ، ٝهخٍ: كوخٍ. طٔظلن رٜخ حٌُٔخكؤس ٝحٌَُ٘ ٍَ إ 

حألٗزخٍ رخُيحٍ حُظ٢ ُِٗظٜخ، كؤٍَٓ ح٣َُُٞ ا٤ُٜخ ؿٔخػش، كٞؿيٝح ك٤ٜخ ٓخال ًؼ٤َح، ٝأػالهخ ٗل٤ٔش، كٖٔ ؿِٔش 

.«ًُي أُق ٝٓخثش هطؼش ٜٓخؽ ػـ٤ذ حُٜ٘ؼش، ٖٝٓ حُٔالرْ ٝحُؼٔخثْ حُظ٢ ال ٣ٞؿي ٓؼِٜخ ٢ٗء ًؼ٤َ
(16)

 

ٝأٓخ طخؽ حُِٔٞى ر١ٍٞ، كبٗٚ ُٔخ ِٓي ؿزِش، ٝطٌٖٔ »: ٍٝح٣ظٚ ػٖ ؿزِش كوخٍ« حرٖ حألػ٤َ»ٝطخرغ  

ٜٓ٘خ، أٓخء ح٤َُٔس ٛٞ ٝأٛلخرٚ ٓغ أِٜٛخ، ٝكؼِٞح رْٜ أكؼخال أٌَٗٝٛخ، كَحِٓٞح حُوخ٢ٟ كوَ حُِٔي أرخ ػ٢ِ 

ػٔخٍ رٖ ٓلٔي رٖ ػٔخٍ، ٛخكذ ١َحرِْ، ٌٝٗٞح ا٤ُٚ ٓخ ٣لؼَ رْٜ، ١ِٝزٞح ٓ٘ٚ إٔ ٣ََٓ ا٤ُْٜ رؼٞ 

ح، كيهِٞح ؿزِش، ٝحؿظٔؼٞح رؤِٜٛخ، ٝهخطِٞح طخؽ  اًَل أٛلخرٚ ٤ُِٔٔٞح ا٤ُٚ حُزِي، كلؼَ ًُي، ٤َّٓٝ ا٤ُْٜ ػٌٔ

ح، ٝكِٔٞٙ ا٠ُ  اًَل حُِٔٞى ٖٝٓ ٓؼٚ، كخِّٜٗ حألطَحى، ِٝٓي ػٌَٔ حرٖ ػٔخٍ ؿزِش، ٝأهٌٝح طخؽ حُِٔٞى أ٤ٓ

كٚ ٍٛٞس حُلخٍ، ٝأٗٚ  َّ ١َحرِْ، كؤًَٓٚ حرٖ ػٔخٍ، ٝأكٖٔ ا٤ُٚ، ٤َّٓٝٙ ا٠ُ أر٤ٚ ريٓ٘ن، ٝحػظٌٍ ا٤ُٚ، ٝػ

«هخف إٔ ٣ِٔي حُلَٗؾ ؿزِش
(17)

.1100ّ./ ٛـ494ٝهي ؿَص ٌٛٙ حألكيحع ًِٜخ ك٢ ٓ٘ش .   

خٍ»ؿخءص هطٞس   ّٔ ِي حرٖ ػ ُٔ ٤ٌِٖ»ٗلٞ « كوَ حُـ ظِ ـْ ّْ ػٖ ىٛخٍء ُٝكٖٔ ٤ٓخٍٓش ٝكٜخكِش « ١ُ ُظَُ٘

َٖ ا٤ُٚ ػ٘ي حُلخؿش،  ًَ َْ ٍأ١ٍ، اً ػَٔ رٌُي ػ٠ِ اروخء حُؼالهخص حُط٤ّزش ٓؼٚ، كال ٣وّٞ رؼَٔ ػيحث٢ّ ٗلٞٙ، ٤َُِٝ

ش ُٔٔخػيطٚ أٓخّ حُلَٗؾ ّٛ ٝهي أػزظض حألكيحع رؼي ًُي ٗـخف ٤ٓخٓظٚ كآطض ػٔخٍٛخ ػ٘يٓخ ّٛذ . ٝهخ

«ٖ٤ٌِ ظِ ـْ .ُ٘ـيطٚ، ًٔخ ٤ٓؤط٢« ١ُ  

َّ حُلَٗؾ ٓي٣٘ش ١َ١ّٞ حُٔخك٤ِش ؿ٘ٞد ؿزِش ك٢ َٜٗ ٗزخ١   َّ ٖٓ ٓ٘ش حكظ  (كزَح٣َ)رؼي أه

.1102ّ./ ٛـ495
(18)

حكظِّٞح ٓي٣٘ش ُؿز٤َ. 1103ّ./ ٛـ497 ٝك٢ ٓ٘ش 
(19)

، ٝرٌُي أٛزلض ١َحرِْ ٓلخَٛس 

ٍٖ كَر٢ٍّ كٞم ح٠ُٜزش حُٜو٣َش  ٖٓ حُ٘ٔخٍ ٝحُـ٘ٞد، ُٝظ٤٤٠ن حُو٘خم ػ٠ِ حُٔي٣٘ش ٝأِٜٛخ رُِيَة رز٘خء كٜ

ى١»حَُٔ٘كش ػ٠ِ َٜٗ ١َحرِْ ٓزخَٗساًل ٖٓ ؿٜش حُـَد ك٤غ أهخّ حُٜلخر٢ّ حُـ٤َِ  ُْ « ٓل٤خٕ رٖ ٓـ٤ذ حأل

ɡكٜ٘ٚ ُٔخ كظق ١َحرِْ ك٢ أٍٝ هالكش ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ  (20)
، ٝٛٞ حُٔٞهغ ٗلٔٚ ح١ٌُ ر٠٘ ك٤ٚ حُوخ٢ٟ 

                                                           
ًّذ (14) د ٖٓ حُِلع حُالط٢٘٤ حَُٔ ََّ ْ٘ي حٛطزَ أٝ حٓطزَ، ٓؼ ًُ Comes Stabuli : ، ٝٓؼ٘خٙ ك٢ ٜٓطِق حُؼٍٜٞ حُٞٓط٠ حألٍٝر٤ش

ىحٍ: ٣ٝوخرِٜخ ك٢ ػَٜ حُٔٔخ٤ُي. كخًْ حُوِؼش ٝكخٍٜٓخ ُْ .حُيَّ  
ك٤َٜ٘ ٠ٍٓخٕ « ر١ٍٞ»ٝهي ُٝي . 154 ٍهْ 153-150: 1ٙ:ؽ. (ٜٓيٍ ٓخرن) .هـ6تراجى انقرٌ . طي١َٓ، ػَٔ ػزي حُٔالّ(15)

حٗظَ ى٣ٞحٕ حرٖ ٤َ٘ٓ حُطَحر٢ِٔ، .  ر٤ظاًلخ65ٓيكٚ حرٖ ٤َ٘ٓ حُطَحر٢ِٔ رو٤ٜيس ٖٓ . ٛـ526 ٍؿذ ٓ٘ش 21ٝطٞك٢ ك٢ . ٛـ487ٓ٘ش 

.145-141ّ، ٙ 2005./ ٛـ1426ػَٔ ػزي حُٔالّ طي١َٓ، حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش . ى. طلو٤ن أ  
.، ٝك٤ٚ ٜٓخىٍ أه449َٟ-444/ 8حرٖ حألػ٤َ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ؽ(16)  

.448/ 8حُٜٔيٍ ٗلٔٚ (17)  
، حرٖ 72:ٙ. 1903ّ: ر٤َٝص، ٓ٘ش حَُ٘٘. حألد ٣ُْٞ ٤ٗوٞ:  َٗ٘ٙ.تارٌخ اتٍ انراهة. أرٞ ٗخًَ، رطَّ رٖ أرٞ حٌَُّ(18)

.، ٝك٤ٚ ٜٓخىٍ أه474َٟ-473/ 8حألػ٤َ، ٜٓيٍ ٓخرن   
، ٓز٢ حرٖ حُـ١ُٞ، َٓآس حُِٓخٕ 143 ٙ 1908ر٤َٝص، حُٔطزؼش حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش -َٗ٘ٙ آٓيٍُٝ -حرٖ حُوال٢ٔٗ، ٣ًَ طخ٣ٍن ىٓ٘ن (19)

ّّ حُوَٟ -ٓٔلَ رٖ ٓخُْ حُـخٓي١ . ، ٝطلو٤ن ى9 /1 م8ؽ- ٜٓيٍ ٓخرن- ٓش، ؿخٓؼش أ َّ .422/ 2ؽ. 1987ّ./ ٛـ1407ٌٓش حٌُٔ  
: ىحٍ حإل٣ٔخٕ، ٓ٘ش حَُ٘٘: ١َحرِْ. ػَٔ ػزي حُٔالّ طي١َٓ. ى:  رؼ٘خ٣ش.ُيْضَُذ يعاوٌح األطراتهضً فً انحذٌث وانفىائذ وانتارٌخ(20)

.106:ٙ. 1997ّ/ ٛـ1417  
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خٍ» ّٔ ِي حرٖ ػ ُٔ خ ُػَف رخُٜٔ٘ي، ٓ٘ش « ؿالٍ حُـ خ ا٠ُ ح٥ٕ رَؼي طل٣َٞ . 1081ّ./ ٛـ472ؿخٓؼاًل أًل ال ٣ِحٍ هخث

ْ٘ـ٢ِ٤»هخثي حُلَٗؾ  َّٜ ٌٛح حُـخٓغ ا٠ُ ٤ً٘ٔش« ٣ٍٕٔٞ حُ
(21)

، ٝهي ٗـق أ٤َٓ ١َحرِْ رٜٔخؿٔش حُلٜٖ ك٢ 

رٞٙ ك٢ 300 َّ .1104ّ./ ٛـ497 ١ً حُلـش ٓ٘ش 19 كخٍّ كوظِٞح ٖٓ رٚ ٝه
(22)

 

ا٠ُ ٓخ طزو٠ّ ٖٓ حُلٜٖ حٗؤلض رٚ اكيٟ هخػخطٚ حُٔلظَهش ٖٝٓ « ٣ٍٕٔٞ حُٜ٘ـ٢ِ٤»ُٝٔخ ىهَ  

ٓؼٚ ٖٓ حُؤخٝٓش ٝحُلَٓخٕ، كؤ٤ٛذ رلَٝم أّىص ا٠ُ ٓٞطٚ رؼي ػَ٘س أ٣خّ
(23)

٤ُْٝ »، ٝأػخى حرٖ هخُظٚ 

ر٘خءٙ ٖٓ ؿي٣ي، ٝحٗظّي حُلٜخٍ كظ٠ ؿال حُلوَحء ٝحكظوَ حألؿ٤٘خء« ؿٍٞىحٕ
(24)

 َّ خٍ»، ٝحٟط ّٔ إٔ « حرٖ ػ

، ٝحُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ «ٓلٔي رٖ ٌِٓ٘خٙ»٣وَؽ ٖٓ ١َحرِْ ٓظّٞؿٜاًلخ ا٠ُ رـيحى ُٔوخرِش حُِٔطخٕ حُِٔـٞه٢ 

ٌَّ ك٢ إٔ ٣طِذ ًُي ٖٓ حُيُٝش « حُٔٔظظَٜ رخهلل» ّٝ ػٖ رِيٙ، ُْٝ ٣ل ٤ُطِذ ٜٓ٘ٔخ حُٔٔخػيس ك٢ ىكغ حُؼي

ح الٓظوالُٚ ػٜ٘خ، ٌُُٝي أٍَٓ ك٢ َٜٗ ٗؼزخٕ ٓ٘ش  أٍُطُن رٖ »ا٠ُ حأل٤َٓ . 1108ّ./ ٛـ501حُلخ٤ٔ١ش طؤ٤ًياًل

أكي أَٓحء ىٓ٘ن ٤ُظّلن ٓؼٚ ػ٠ِ طَط٤ذ ىهُٞٚ ا٠ُ ىٓ٘ن ك٢ ٣َ١وٚ ا٠ُ رـيحى، كبًٕ ُٚ « ػزي حَُُحم

ٌِظ٤ِٖ»حألطخرَي  ـْ ُ١» ٚ ّٔ خٍ»، ٝهزَ إٔ ٣ـخىٍ ١َحرِْ حٓظ٘خد حرٖ ػ ّٔ « أرخ حُٔ٘خهذ، ٓلٔي رٖ ػزي هللا رٖ ػ

ِي»حُِٔوَّذ  ُٔ ٌُظّخد « ْٗٔ حُـ حّ ٝحُ َّ ٝأٝٛخٙ ٝأٛلخرَٚ رخُيكخع ػٖ حُٔي٣٘ش ّٓيس ؿ٤خرٚ، ٍٝطّذ حألؿ٘خى ٝحُل

ُٝكلّخظ حألٓٞحٍ إٔ ٣طٞكٞح رٜخ ػالع َٓحص ًَ ٣ّٞ، ٝأػط٠ ُؼٔخٕ ٓجش ٖٓ ٍؿخٍ حُزل٣َش، ٝأُل٢َ كخٍّ 

زاًلخ ُِطٞحٍة ُّٔ ٍٝحؿَ َٓطّزخطْٜ ػٖ ٓظّش أَٜٗ هخىٓش طل
(25)

، ٝهَؽ ٖٓ ١َحرِْ ك٢ ًٍَٓذ ا٠ُ ر٤َٝص، 

لزش حأل٤َٓ  ُٜ ٌِظ٤ِٖ»، ٝرخُؾ حألطخرَي «أٍُطُن»ٜٝٓ٘خ َٝٛ ا٠ُ ىٓ٘ن كيهِٜخ ر ـْ ك٢ اًَحٓٚ ٝحكظَحٓٚ « ١ُ

خٓٚ حُ٘و٢ٜ، ٝأُْٝ ُٚ، ٝهّيّ ُٚ أَٓحء حُؼٌَٔ ٝحُٔويَّٕٓٞ ٖٓ حُو٤َ ٝحُزـخٍ ٝحُـٔخٍ  ّٔ كظ٠ أٗٚ أىهِٚ ك

ى  َّ ِٚ ٝاطلخكٚ رٚ، كِْ ٣وزَ ٜٓ٘خ ٤ٗجاًلخ، ٝحٓظيكٚ حُ٘ؼَحء، ٝهزَ إٔ ٣ظل ْٔ ٝحُؼ٤خد ٝؿ٤َ ًُي ٓٔخ أٌْٜٓ٘ ك

ٚ ك٢ ١َحرِْ ٝهظِٚ أكي ًزخٍ هخىطٜخ، كٌظذ ا٠ُ  ّٔ زٚ ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ٖٓ ىٓ٘ن ِٝٛٚ ٗزؤ ػ٤ٜخٕ حرٖ ػ ًْ ٍَ
أٛلخرٚ رخُوزٞ ػ٤ِٚ ٝكْزٔٚ رلٜٖ حُوٞحر٢

(26)
لزش  ُٜ ٌِظ٤ِٖ»، ٝؿخىٍ ىٓ٘ن ر ـْ « طخؽ حُِٔٞى ر١ٍٞ رٖ ١ُ

ح ٤ُيرَّ أَٓٙ ٓغ  اًَل ٓٔؼاّلاًل ألر٤ٚ ك٢ طوي٣ٔٚ ُِِٔطخٕ، ٓٔخ ٣ُْؼزض ػٞىس حُؼالهخص حُّٞى٣ش ر٤ٜ٘ٔخ، ٝحٓظٍُٞ ُٚ ٓل٤

خ، ك٤غ أَٓ حُِٔطخٕ ؿ٤ٔغ أَٓحثٚ رخُوَٝؽ الٓظوزخُٚ، ٝأٍَٓ ٓؼْٜ ٤ًَّٓٚ  آًل خ ٝاًَح آًل حُِٔطخٕ، ُٝو٢ حكظَح

ّٙ ٤ُـِْ ػ٤ِٚ ٣ُٝيهِٞٙ ا٠ُ حُوَٜ، ٝأؿِٔٚ روَرٚ ػ٘يٓخ حٓظوزِٚ، ًٔخ حكظل٠ رٚ حُو٤ِلش  حُٔٔظظَٜ »حُوخ

ح، ٝأظَٜ حُِٔطخٕ «رخهلل خ ٜٓ٘ٞىاًل آًل ٍِِ ك٢ أكي حُوٍٜٞ رزـيحى، ًٝخٕ ىهُٞٚ ا٤ُٜخ ٣ٞ « ٓلٔي رٖ ٌِٓ٘خٙ»، ٝأُٗ

ٖٓ ُكٖٔ ح٤٠ُخكش ٓخ ُْ ٣لؼِٚ ٓغ أكٍي ٖٓ حُِٔٞى ح٣ٌُٖ ْٛ أٓؼخُٚ
(27)

ػ٠ِ حإلًَحّ « حرٖ حألػ٤َ»٣ٝؼِّن . 

ِي»حُِحثي ح١ٌُ ُو٤ٚ أ٤َٓ ١َحرِْ  ُٔ َُ ح٥هَس »: روُٞٚ« كوَ حُـ ٌٝٛح ؿ٤ٔؼٚ ػَٔس حُـٜخى ك٢ حُي٤ٗخ، ٝأَلَْؿ

«أًزَ
(28)

.  

ُِٔي»ٝهزَ إٔ طزيأ حُٔزخكؼخص ح٤َُٔٓش رخىٍ   رظوي٣ْ ٛي٣ّظٚ حُظ٢ ِٗٔض حألػالم حُ٘ل٤ٔش، « كوَ حُـ

                                                           
(21) Sarkis, Hassan. Contribution à l'histoire de Tripoli et de sa region à l'époque des Croisades, 

Problemes d‟histoir, d‟architecture et de ceramique -Paris 1980, P. 128,129.. 
Wiet (Gaston) -Une inscription d'un prince de Tripoli de la dynastie des Banu 'Ammar -dans 
Memorial Henri Basset -T. XVIII 280, Paris 1928. 

 (حُٔطزٞع) 264/ 3 م2ؽ- ٜٓيٍ ٓخرن-حرٖ حُـ١ُٞ، َٓآس حُِٓخٕ . 146ٙ - ٜٓيٍ ٓخرن-حرٖ حُوال٢ٔٗ، ٣ًَ طخ٣ٍن ىٓ٘ن (22)

: ٤ٛيح، ر٤َٝص. ػَٔ ػزي حُٔالّ طي١َٓ. ى:  طلو٤ن.تارٌخ انفاخري. (.1344ّ./ٛـ745ص )رٌظخٕ حُلخه١َ . 426-425/ 2ؽ

.414: 2ٙ:ؽ. 2010ّ/ ٛـ1431: حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش، ٓ٘ش حَُ٘٘  
(23) Anna Commena -The Alxiad, trans E.A.S. Dawes -London 1928, Vol. 111, P. 389. 

.527: 8ٙ:ؽ. (ٜٓيٍ ٓخرن) .انكايم فً انتارٌخ. حرٖ حألػ٤َ، أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي(24)  
/ 1ؽ -814ٓوط١ٞ ٌٓظزش ك٤٤ّ٘خ، ٍهْ  -(.ٛـ807ص )حرٖ حُلَُحص، ٗخَٛ حُي٣ٖ، ٓلٔي رٖ ػزي حَُك٤ْ . 527/ 8حُٜٔيٍ ٗلٔٚ (25)

.160ٙ- ٜٓيٍ ٓخرن-حرٖ حُوال٢ٔٗ . د3ٍٝهش   
.493/ 2 (حُٔطزٞع)د، 260/ 3 م12ؽ (حُٔوط١ٞ)، حرٖ حُـ١ُٞ 558/ 8، حرٖ حألػ٤َ 161حرٖ حُوال٢ٔٗ (26)  

٣ُْٞٓ. ى:  ُػ٢٘ رٚ.تغٍح انطهة فً تارٌخ حهة. حرٖ حُؼي٣ْ، ػَٔ رٖ أكٔي(27) : حُـٔؼ٤ش حُظخ٣ٍو٤ش حُظ٤ًَش، ٓ٘ش حَُ٘٘: أٗوَس. ػ٢ِ 

1976ّ .ٙ:158.  
.559: 8ٙ:ؽ. (ٜٓيٍ ٓخرن) .انكايم فً انتارٌخ. حرٖ حألػ٤َ، أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ٓلٔي(28)  
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َُٜٓللاًلخ ٣َٗلاًلخ رو٢ّ  حد»ٝحأل٤ٗخء حُـ٣َزش، ٝحُو٤َ حَُحثوش، ٝ ّٞ ، ػْ ؿَٟ حُلي٣غ رؼي ًُي ػٖ «حرٖ حُز

كٜخٍ حُلَٗؾ ُطَحرِْ ٝٓخ ٣ؼخ٤ٗٚ حُِٕٔٔٔٞ ك٤ٜخ ٖٓ ٟخثوش ٗي٣يس، ١ِٝذ حُ٘ـيس ٖٓ حُِٔطخٕ، ٟٖٝٔ ُٚ 

ْ٘ي ح٣ٌُٖ ٣ٞحكن ػ٠ِ ط٤٤َْٔٛ ؿ٤ٔغ ٓخ ٣ِظٔٔٞٗٚ ـُ ٝحٗظٜض حُٔلخىػخص رؤٕ ٤ٔ٣َ ٓؼٚ ؿٔخػش ٖٓ . إٔ ٣ئّى١ ُِ

الاًل ا٠ُ حَُٔٞٛ الٗظِحػٜخ ٖٓ ٣ي أكي حُوخٍؿ٤ٖ ػ٠ِ حُِٔطخٕ، ػْ  ّٝ ًزخٍ حألَٓحء، ػ٠ِ إٔ ٣ظّٞؿٜٞح أ

٤ٔ٣َٕٝ ا٠ُ ١َحرِْ
(29)

.  

ِي»ٝأهخّ   ُٔ ك٢ رـيحى ٗلٞ هٔٔش أَٜٗ ٣٘ظظَ طلو٤ن حُٞػٞى ىٕٝ ؿيٟٝ، ُٝٔخ ػخى ا٠ُ « كوَ حُـ

ّ ٓ٘ش  َّ طِو٠ّ هزَ هَٝؽ ١َحرِْ ػٖ ١خػظٚ، ٝػٞىطٜخ ا٠ُ حُيُٝش . ٛـ502ىٓ٘ن ك٢ ٓ٘ظٜق َٜٗ ٓل

خ ك٢ ىٓ٘ن ١ِذ رؼيٛخ ٖٓ  آًل ٌِظ٤ِٖ»حُلخ٤ٔ١ش، كِزغ أ٣خ ـْ إٔ ٤ٔ٣َّ ٓؼٚ كَهش ٖٓ ُؿ٘يٙ، كؤؿخرٚ، ٝٓخٍ ا٠ُ « ١ُ

 ٚ ّٔ ٍ ػٜ٘خ ا٠ُ كٜٖ حُوٞحر٢ ك٤غ حػظُوَ حرٖ ػ ّٞ ِي»ِػَهَش حُو٣َزش ٖٓ ١َحرِْ، ػْ طل ُٔ ، «ْٗٔ حُـ

ح ك٢ ٓي٣٘ش ؿزِش حُٔخك٤ِش ٝأ١خػٚ أِٜٛخ اًَل َّ أه٤ ٝحٓظو
(30)

.  

ُِٔي»ػ٘يٓخ ؿخىٍ   ح ٖٓ ؿِٔخٗٚ حُؼوخص ُِيكخع ػٜ٘خ« كوَ حُـ ُٝٔخ . ِػَهش ا٠ُ ؿزِش طَى ك٤ٜخ ٝحكياًل

ّ٘يٕٝ رظخَٛ ١َحرِْ حُو٣َزش ٜٓ٘خ ٣ٝوطؼٕٞ ػٜ٘خ ح٤َُٔس، كوي ٟخهض رٚ حُلخٍ، ُْٝ ٣ـي ٖٓ  ًخٕ حُلَٗؾ ٣ظل

ٌِظ٤ِٖ»ح٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ ٣ٔظـ٤غ رٚ ٟٓٞ  ـْ َْ حُلٜٖ ا٤ُٚ « ١ُ ٛخكذ ىٓ٘ن، كٌظذ ا٤ُٚ ٣ؼَٝ ػ٤ِٚ ط٤ِٔ

ْٕ ٣ؤهٌٙ حُِٕٔٔٔٞ ه٤َ ٢ُ ى٤ٗخ ٝآهَس ٖٓ »: ُلٔخ٣ظٚ رؼي إٔ ػـِ ٛٞ ػٖ ًُي، ٝؿخء ك٢ ٍٓخُظٚ هُٞٚ ٝأَلَ

«إٔ ٣ؤهٌٙ حُلَٗؾ
(31)

 ٍؿَ، كظِّْٔ حُلٜٖ ٓ٘ٚ ك٢ ٓ٘ش 300ك٢ « آَحث٤َ»كزؼغ ا٤ُٚ ٍؿالاًل ٣ُيػ٠ . 

ٍْ كوظِٚ، ٝػِّ . 1109ّ./ ٛـ502 ٌِظ٤ِٖ»١ٝٔغ ك٢ ٓخ هِّلٚ ٖٓ ٓخٍ، ٍٝٓخٙ رٜٔ ـْ ػ٠ِ ٣ُخٍس حُلٜٖ « ١ُ

ّٖ حُٔطَ حُ٘ي٣ي ٝحُؼِٞؽ حُظ٢ ٛطِض ّٓيس ٣َٜٖٗ ىٕٝ حٗوطخع كخٍ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ  َئٕ، ٌُٝ ُٔ ٤ُ٘ل٘ٚ رخُؼٔخًَ ٝحُـ

ح٣ُِخٍس، ٝػ٘يٓخ طٞهّق حُٔطَ ٓخٍ ك٢ أٍرؼش آالف كخٍّ، ٌُّٝ٘ٚ كٞؿت رخإلكَٗؾ ٝهي أكخ١ٞح رخُٔي٣٘ش، كِْ 

ش ػ٠ِ ٣َ١ن ١َ١ّٞ كخكظظلٚ، ٝحكظظق  َٔ ًَ ٍ ا٠ُ كٜٖ ٣ُيَػ٠ كٜٖ حأل ّٞ ٌّٖ ٖٓ ىكؼْٜ ػٜ٘خ، ٝطل ٣ظٔ

ح١ٌُ ًخٕ ٣لخَٛ ١َحرِْ ٜٗذ ُٚ ٤ًٔ٘اًلخ ك٢ ح٤َُِ « ٤ُْٝ ؿٍٞىحٕ»كٜٞٗاًلخ أهَٟ ك٢ طِي حُ٘خك٤ش، ٌُٖٝ 

. ٛـ502ٝٛٞ ػخثي كِٜٓٚ، ٝهٜي ِػَهش ٝكخَٛٛخ ػالػش أٓخر٤غ ٝحٓظ٠ُٞ ػ٤ِٜخ رخألٓخٕ ك٢ َٜٗ ٍؿذ ٓ٘ش 

ُْٝ ٣ُْطِِْوٚ ااّل رؼي إٔ كخىٟ رٚ أكي هخىس حإلكَٗؾ حألَٟٓ« آَحث٤َ»ٝهزٞ ػ٠ِ 
(32)

، ٝٝحَٛ طوّيٓٚ ٗٔخالاًل 

ٍ كٞم كٔخس، هزَ إٔ ٣ؼٞى ا٠ُ ١َحرِْ ٣ٝٔظ٢ُٞ ػ٤ِٜخ ٣ّٞ  َِ ٤ َٗ  12./ ٛـ502 ١ً حُلـش 11كظ٠ ٛخؿْ 

 ُٞ ّٔ خس . 1109ّ (٤ُٞ٣ٞ)ط ّٔ ًٝخٗض طلظ١ٞ ػ٠ِ « ىحٍ حُؼِْ»ٝٗظؾ ػٖ ٓو١ٜٞخ اكَحم ٌٓظزظٜخ حٌُزَٟ حُٔٔ

ػالػش ٓال٤٣ٖ ٓوط١ٞ
(33)

م حُلَٝد ح٤ُِٜز٤ش حإل١ِ٤ٌِٗ  ٍّ ٤ْٔٗٔخٕ»، ٝهي ٝٛلٜخ ٓئ ٍُ رؤٜٗخ ًخٗض « ٓظ٤لٖ 

«أٍٝع ٌٓظزخص حُؼخُْ»
(34)

.  

ِي حرٖ »رٔخكَ حُ٘خّ، ػْ ؿزِش حُظ٢ ِّٜٓٔخ  (ر٤ِ٘خّ)ٝرؼي ٓو١ٞ ١َحرِْ ٓوطض رخ٤ٗخّ   ُٔ كوَ حُـ

خٍ ّٔ ٤َ٘طَس «طخٌَٗى»ا٠ُ هخثي حُلَٗؾ « ػ ُٔ ، ٓوخرَ إٔ ٣ُزو٢ ػ٤ِٚ رؼٞ اهطخػخطٚ ك٢ ٗٞحك٢ ػٌخٍ ٝؿزَ حُـ

خٍ»ٝهٜي . كٞم ؿز٤َ ّٔ ٍ كخٓظ٠خكٚ ٛخكزٚ « حرٖ ػ َِ ٤ْ َٗ « حأل٤َٓ ِٓطخٕ رٖ ػ٢ِ رٖ ٓوِّي رٖ ٓ٘وٌ»كٜٖ 

ٌِظ٤ِٖ»ٝٛٞ ٖٓ ٓٞح٤ُي ١َحرِْ، ٝػَٝ ػ٤ِٚ حإلهخٓش ػ٘يٙ، كآػَ إٔ ٤ٔ٣َ ا٠ُ ىٓ٘ن كؤُِٗٚ  ـْ ُ١ » ٍٍ ك٢ ىح

                                                           
.494-493/ 2 (حُٔطزٞع)، 260/ 3 م12ؽ (حُٔوط١ٞ)حرٖ حُـ١ُٞ، َٓآس حُِٓخٕ (29)  

حرٖ حألػ٤َ، أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ . 96:ٙ. 1930ّ: رَٗٔظٕٞ، ٓ٘ش حَُ٘٘. ك٤ِ٤ذ كظ٢. ى:  طلو٤ن.االعتثار. حرٖ ٓ٘وٌ، أٓخٓش(30)

.، ٝك٤ٚ ٜٓخىٍ أه559َٟ: 8ٙ:ؽ. (ٜٓيٍ ٓخرن) .انكايم فً انتارٌخ. ٓلٔي  
.د27/ 1ؽ (حُٔوط١ٞ)، حرٖ حُلَحص، طخ٣ٍن حُيٍٝ ٝحُِٔٞى 571/ 8حرٖ حألػ٤َ (31)  

ٓلٔي ٓلٔي أ٤ٖٓ ٝٓلٔي ك٢ِٔ . ى:  طلو٤ن.َهاٌح األرب فً فُىٌ األدب. ، ح١َ٣ُٞ٘، أكٔي رٖ ػزي حُٞٛخد572/ 8حرٖ حألػ٤َ (32)

- طخ٣ٍن حُيٍٝ ٝحُِٔٞى-، حرٖ حُلَحص 264: 28ٙ:ؽ. 1992ّ/ ٛـ1412: ىحٍ حٌُظذ ح٣َُٜٔش، ٓ٘ش حَُ٘٘: حُوخَٛس. ٓلٔي أكٔي

.أ28ٍٝهش / 1ؽ (حُٔوط١ٞ)ٜٓيٍ ٓخرن   
.أ40-د38/ 1ؽ- حُٜٔيٍ حُٔخرن-حرٖ حُلَحص (33)  

٤ْٔٗٔخٕ، ٓظ٤لٖ(34) .114-113: 2ٙ:ؽ. 1967ّ: ر٤َٝص، ٓ٘ش حَُ٘٘. ٤ّٓي حُزخُ حُؼ٢٘٣َ. ى:  طَؿٔش.تارٌخ انحروب انصهٍثٍح. ٍُ  
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.ُٚ، ٝأهطؼٚ حُِريح٢ٗ ٝٛٞ ػَٔ ًز٤َ ٖٓ أػٔخٍ ىٓ٘ن
(35)

 

ٝرٔخ إٔ حُلَٗؾ حٓظُٞٞح ػ٠ِ ؿز٤َ، ِٝػَهش، ١َٝحرِْ، ٝأٗلش، ٝحُزظَٕٝ، ١َ١ّٝٞ، ٝرخ٤ٗخّ،  

خٍ، كوي رو٢ ػ٤ِْٜ إٔ ٣ٔظُٞٞح ػ٠ِ حُلٜٕٞ  ّٔ ٝؿزِش، ًِٜٝخ ػـٍٞ ٝكٜٕٞ ٓخك٤ِش ٖٓ آخٍس ر٢٘ ػ

َ حُِح٣ٝش  ٌّ ٤َِْ٘طَس ك٢ حُـزخٍ حَُٔ٘كش ػ٠ِ ؿز٤َ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ رؼِزي، ٝٛٞ ٣٘ ُٔ حُيحه٤ِش ٜٝٓ٘خ كٜٖ حُـ

أٓخ كٜٖ ػٌخٍ كٜٞ كٞم حُـزخٍ حُ٘ٔخ٤ُش حَُٔ٘كش ػ٠ِ ػَهش، ٣ٝٔؼَّ حُُؼٔن . حُـ٘ٞر٤ش حَُ٘ه٤ش ُإلٓخٍس

خٍ»٣ٝظَٜ إٔ . حُيحه٢ِ ُليٝىٛخ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحإلىح٣ٍش ّٔ ٌِظ٤ِٖ « حرٖ ػ ـْ ٤َِْ٘طَس ُطُ ُٔ ط٘خٍُ ػٖ ك٢َٜ٘ ػٌخٍ ٝحُـ

ٌِظ٤ِٖ»رؼي إٔ أهطؼٚ حُِريح٢ٗ، ٌُٜٝح ِّْٓ  ـْ ٣ٌٖٛ حُل٤ٜٖ٘ ُِلَٗؾ رٔٞؿذ ٓؼخٛيس ٣ِظِٕٓٞ ك٤ٜخ رْٞهق « ١ُ

ك٤َِ٘ش، ٤ٜٓٝخف، ٝحُطٞكخٕ، ٝحألًَحى: ٛـٔخطْٜ ػ٠ِ َٜٓ حُزوخع، ٝحكظلخظٚ رلٜٕٞ ٍَ.
(36)

 

خٍ كظ٘وطغ أهزخٍٙ كظ٠ ٓ٘ش   ّٔ ح ُِِٔي . 1119ّ./ ٛـ512أٓخ حرٖ ػ اًَل ك٤غ َٗحٙ ٣ُٝ

ك٢ حَُٔٞٛ، ٝػُِٚ ك٢ حُٔ٘ش حُظخ٤ُش« ٓٔؼٞى رٖ ٓلٔي رٖ ٌِٓ٘خٙ»
(37)

َٗحٙ . 1121ّ./ ٛـ514ٝك٢ ٓ٘ش . 

خ ػ٘ي حأل٤َٓ  أًل ٛخكذ ٓخٍى٣ٖ« ٗـْ حُي٣ٖ ا٣ِـخ١ُ رٖ أٍُطُن»ٓو٤
(38)

. 1123ّ./ ٛـ516ٝك٢ َٜٗ ٛلَ . 

كؼلخ ػ٘ٚ« ح٥َٓ رخهلل»ىهَ َٜٓ ٝهّيّ حُطخػش ُِو٤ِلش حُلخ٢ٔ١ 
(39)

-516، ٝرو٢ ا٠ُ إٔ طٞك٢ ر٤ٖ ٓ٘ظ٢ 

.1124ّ-1123./ ٛـ517  

 

 

                                                           
َٓآس حُِٓخٕ -، ٓز٢ حرٖ حُـ١ُٞ 580-579/ 8حٌُخَٓ -، حرٖ حألػ٤َ 165ٙ - حُٜٔيٍ حُٔخرن-٣ًَ طخ٣ٍن ىٓ٘ن -حرٖ حُوال٢ٔٗ (35)

طخ٣ٍن -، حرٖ حُلَحص 268/ 28ٜٗخ٣ش حألٍد -، ح١َ٣ُٞ٘ 159رـ٤ش حُطِذ -، حرٖ حُؼي٣ْ 506/ 2 (حُٔطزٞع)د، 262ٍٝهش / 3 م12ؽ

.د46/ 1حُيٍٝ ٝحُِٔٞى ؽ  
.245-244ٙ - َٓؿغ ٓخرن-ُز٘خٕ ٖٓ ح٤ُٔخىس حُلخ٤ٔ١ش -طي١َٓ (36)  

.د118/ 1، حرٖ حُلَحص، طخ٣ٍن حُيٍٝ ؽ630/ 8حرٖ حألػ٤َ، حٌُخَٓ (37)  
.د151/ 1، حرٖ حُلَحص، طخ٣ٍن حُيٍٝ ؽ653/ 8حرٖ حألػ٤َ، حٌُخَٓ (38)  

: حُوخَٛس. ٓلٔي ك٢ِٔ ٓلٔي أكٔي. ى:  طلو٤ن.إتعاظ انحُفا تأخثار األئًح انفاطًٍٍٍ انخهفا. (.ٛـ845ص )حُٔو١ِ٣َ، طو٢ّ حُي٣ٖ (39)

.80-79: 3ٙ:ؽ. 1973ّ: حُٔـِْ حألػ٠ِ ُِ٘ئٕٝ حإلٓال٤ٓش، ٓ٘ش حَُ٘٘  


