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M alazgirt ruhu ve
manevi iklimine
devlet ve millet
olarak büyük
ihtiyacımız bu-

lunmakta. Türk Milleti’nin hür
iradesi ile İslamiyeti kabul ettikten
sonra, ümmet bilinciyle yapmış
olduğu mücadelelerin ve harplerin
en önemlisi 1071 Malazgirt
Muharebesi’dir. Bu tarihte ümmet
bilinciyle Malazgirt ruhu ve manevi
iklimi oluşturmuş ve bu ruhla
Anadolu’da büyük bir medeniyet
kurulmuştur. Bu medeniyet, Bizans
İmparatorluğu’nun, insanlığa yap-
mış olduğu haksızlığı, insanlık dışı
muameleyi ve Fâtimi Devletinin İs-
lam âleminde oluşturmuş olduğu fit-
neyi bertaraf ederek insanlığı ve İs-
lam dünyasını huzura kavuşturmuş-
tur. Bugünde insanlığın ve İslam
ülkelerinin yaşamış oldukları bütün
olumsuzlukları bertaraf edebilecek
Malazgirt ruhu ve maneviyatının
olduğuna inanıyor bu konuda yıllar-
dan beri çalışmalar yapıyoruz.

İlk olarak 1995 tarihinde Malazgirt
ruhu ve manevi iklimini ortaya
çıkartma çalışmasına başladım.
Resmi ve özel kurum kuruluş yetk-
ilileri ve sivil toplum kuruluşları
ile görüşmeler yaptık. Amacımız
Malazgirt Meydan Muharebesi’nin
önemini Türkiye kamuoyu gündem-
ine taşımaktı. 2014’te Muş Val-
isi’nin basın ve halkla ilişkiler
müdürü Bülent Solmaz Bey ile bir
dosya hazırlayıp ilgili yerlere gön-
derdik. 2016 tarihinde Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan tarafından, kanaat önderi
olarak Cumhurbaşkanlığı külliye-
sine davet edildiğim zaman Malaz-
girt zaferinin önemini ortaya koyan

projemizi Sayın Cumhur-
başkanımıza verme fırsatı bula-
madık. Fakat hiçbir zaman yılmadık
ve umudumuzu yitirmedik. Her fır-
satta Malazgirt Meydan
Muharebesi’nin tıpkı Çanakkale
ruhu gibi Türkiye gündemine getir-
ilmesi için büyük çaba sarf ettik.

2016 yılında Türkiye’nin çok
önemli sivil toplum kuruluşların-
dan olan Yedi Renk Tek Yürek
Platformu Başkanı Ömer Erdoğan
ile görüştük. Ömer Bey’e Malazgirt
Meydan Muharebesi ile ilgili yap-
tığımız çalışmaları anlattık. Kısa bir
süre sonra Ömer Bey beni arayarak
Okçular Vakfı'nın Malazgirt’te bir
etkinlik yapmayı planladığı
haberini verdi.

2017 yılında Sayın Cumhur-
başkanımızın katılımı ile Malazgirt
Meydan Muharebesi’nin 946. Yıl
dönümü kutlama törenleri geniş
çaplı olarak başladı. Tarım ve Or-
man Bakanlığı tarafından Malazgirt
Meydan Muharebesi’nin yapıldığı
bölge tarihi milli park ilan edildi.
Her yıl anma toplantıları geniş çaplı
olarak devlet töreni ile yapılmaya
devam ediyor. Türkiye’nin çok
önemli üniversiteleri ve araştırma
merkezleri tarafından uluslararası
sempozyumlar bilimsel ve
akademik çalışmalar yapılıyor.

Kocaeli Muşlular Derneği olarak,
başta sayın Cumhurbaşkanımız ol-
mak üzere Malazgirt ruhu ve
manevi iklimine destek verip katkı
sunan herkese teşekkür etmeyi bir
borç biliyoruz.

Kocaeli Muşlular
Derneği



B ir destan şehri… 900
yılı aşkın bir zaman
önce Anadolu’yu
Türklere açan bir mey-
dan savaşının, Malaz-

girt Zaferi adıyla tarihe yazıldığı bir
şehir. Havası, suyu, tabiat güzellik-
leri, tarihi ve kültürel değerleriyle
bir yeryüzü cenneti. Murat Irmağı
ile Karasu Irmağı’nın geçtiği Muş
Ovası’nın güneyindeki sıradağların
eteğine yerleşen, her mevsimi bir
başka güzel şehir: Muş.

1071 yılında Malazgirt Ovası’nda
kazanılan zafer ile Anadolu’da Türk
tarihini başlatan ilimiz. Bir avuç
Selçuklu ordusunun başında bulu-
nan Alparslan ile Bizans komutanı
Romen Diyojen’in orduları bu
ovada karşı karşıya geldi. 30.000
kişilik Türk ordusuna karşılık,
100.000 kişilik Bizans ordusu. 26
Ağustos sabahı Alparslan silahlarını
kuşandı ve Cuma namazını kılıp
yiğitlerine şöyle seslendi:

“Askerlerimi biz ne kadar az olur-
sak olalım, düşman ne kadar çok
olursa olsun taarruz edeceğiz. Şu
anda bütün Müslümanların minber-
lerde bizim için dua ettiklerini unut-
mayın. Aranızda ayrılmak isteyen
varsa hemen ayrılsın. İşte ben şehit-
lik kefenimi giydim. Allahtan di-
leğim zafer bizim olsun.” Ve Malaz-
girt ovasındaki toz bulutu akşama
doğru kalktığında büyük bir zafer
Müslümanların olmuş, Anadolu
kapıları Türklere açılmıştı. Yepyeni
bir vatana açılan kapıydı bu. Bugün
bu ovaya şöyle bir baksanız size o
muhteşem savaşı anlatır.

Büyük bir turizm potansiyeline
sahip olan Muş, Fırat Havzası
içinde kalıyor. İlin önemli akarsu-
ları Murat ve Karasu ırmakları.
Haçlı (Kazan), Büyük Hamurpet
(Akdoğan), Küçük Hamurpet ve
Kaz gölü önemli göller arasında yer
alıyor. Genel olarak burada sert ve
karasal bir iklim görülüyor. Muş
iline şöyle bir göz atıyoruz. Yer-
leşim düzeni ve sokak dokusu
tipik bir Türk şehri havasını
veriyor. Geleneksel evler çok
güzel.
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Sultan Alparslan’ın
Duası

“Ya Rabbi! Seni
kendime vekil

yapıyor, azametin
karşısında yüzümü

yere sürüyor ve senin
uğrunda

savaşıyorum. Ey
Allah’ım niyetim

halistir bana yardım
et. Sözlerimde hilaf
varsa beni kahret.”

Çizim: Sedat Alkan

MALAZGİRTMEYDAN MUHARABESİ’NE
EV SAHİPLİĞİ YAPAN DESTANLAR ŞEHRİ: MUŞ
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M
U
ŞMuş’un kuzeyinde Erzurum, doğusunda

Bitlis ve Ağrı, güneyinde Batman,
batısında Bingöl illeri bulunuyor.

Yüz Ölçümü: 8.296 km2

Nüfusu: 407.992 : 49
İlçeleri: Bulanık, Hasköy, Korkut,
Malazgirt, Merkez, Varto
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Bu evler Genellikle havuş (avlu)
gerisinde yükselen iki katlı yapılar-
dan ibaret. Muş kent merkezine 40
km uzaklıkta Kayalıkaya köyünde
bir Urartu Askeri yerleşim yeri olan
Kayalıdere Antik Kenti büyük ilgi
topluyor. Mercimekkale Höyüğü ise
Muş-Varto karayolu üzerinde.
Bostankale Höyüğü, Kepenek
Höyüğü de buranın görülmeye
değer antik kalıntılarından.

MUŞ KALESİ
Muş Kalesi’ne uzanıyoruz. Şehrin
en eski yapılarından biri olan kale,
heybetiyle insanları büyülüyor.

Kale, Hz. Ömer döneminde Müslü-
manların eline geçmiş. Muş’un
güneyinde Kızıl Ziyaret tepesindeki
Muşet Kalesi bambaşka bir
görünüme sahip. Avlusunda yatan
Şeyh Muhammed-i Mağribi tarafın-
dan yaptırılan Ulu Cami, Alaeddin
Bey ve Hacı Şeref camilerinin
batısındadır. Bir Selçuklu yapısı
olan Arslanlı Hanın içinde bulunan
Hacı Şeref Camii de 17. yüzyılda
yaptırılmış önemli tarihi yapılardan
biri. Alaaddin Bey Camii de diğer
camiler gibi şehri süslüyor.
Alaaddin Bey camii ile aynı tarihte
yapılan Alaaddin Hamamı Osmanlı
son dönem eserlerinden biri. Güllü
Hamamı da bir başka tarihi hamam.

Muş kent merkezinde bulunan ve
iki katlı olan Yıldızlı Hanı, 1307
yılında inşa edilmiş görülmeye
değer eserlerden. İbrahim Samidi
Türbesi Alaaddin Bey Hamamı’nın
karşısındaki bahçede. Yöre insan-
ları, ruhi bozukluklar, çeşitli sıkın-
tılar ve sıtma hastalıklarına karşı
şifa için türbeye dua etmeye geliy-
orlar. Kesik Baş Türbesi, Hacı Şeref
Camii’nin avlusunda. Günümüze
sadece cami duvarına bitişik iki
mezar kalmış. Rivayete göre bu zat
savaşta başı gövdesinden ayrılmış
olmasına rağmen kopan başını
koltuğunun altına alarak savaşmayı
sürdürmüş, daha sonra bugünkü
mezarının bulunduğu yere gelerek
şehit olmuş.

ATEŞ TAPINAĞI OLARAK
KULLANILAN KİLİSE

Yaygın beldesine bağlı Yukarı Yon-
galı köyünde bulunan Çanlı Kilise
ilk yapıldığı dönemlerde “Ateş
Tapınağı” olarak kullanılmış.
Bugün halen ayakta durabilen bu

Malazgirt Kalesi

Kalenin ilçeyi
çevreleyen bir birine

parelel iki suru
onarılmıştır. İslam
kaynaklarında bu

kale gerek
İslamiyet’in ilk

döneminde gerekse
Bizanslılar

zamanında birçok
savaşa sahne
olmuştur. Eski

Malazgirt’i çepeçevre
kuşatan kalenin ana
burcu ile burçları bu
tarihi özellikleri ile

ilgi çekmektedir.

Murat Paşa Köprüsü

1871 tarihli Selçuklu yapısı olan köprü, 143 metre
uzunluğunda, 4.77 metre genişliğinde ve 16-18 metre
yüksekliğindedir.



99Malazgirt Meydan Muharebesi’ne Ev Sahipliği Yapan Destanlar Şehri: MUŞ

yapı, yabancı turistlerin en çok
rağbet ettiği yerlerden. Arak man-
astırı ve Sironk Kilisesi diğer
önemli kiliseler arasında yer alıyor.
Muş kent merkezinde diğer
kiliselere oranla daha iyi durumda
olan Meryem Ana kilisesi yerli ve
yabancı turistlerin ilgi odağı.
Bulanık ilçesinin güney-
doğusuna gidiyoruz.
Burada bir göl var.
Haçlı (Kazan) Gölü.
Gölde başta sazan ol-
mak üzere çeşitli tatlı
su balıkları yaşıyor.
Akdoğan Gölleri
Varto ilçe merkezinin
doğusunda yer alıyor.
Kaz (Gaz) Gölü karstik
bir göl. Malazgirt ilçesinin
Aktuzla beldesinde yer alıyor.
Bu göller insanı o güzel man-
zarasıyla büyülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi
kayıtlarına göre Muş’ta, Balkan
Savaşı, Birinci Cihan Harbi,

Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş
Savaşı, Kore ve Kıbrıs Barış
Harekatı’nda ve benzeri mü-
cadeleler de 105 şehit verilmiş.

Şehirde iki şehitlik var: Muş Garni-
zon Şehitliği ve Muş Hava

Şehitliği. Şehitlerimizi du-
ayla saygıyla ve rahme-
tle anıyoruz.

Eğer bir gün yolunuz
Muş’a düşerse Muş
Kale Parkı, Esenlik
Cami, Ulu Cami,
Yıldızlı, Murat Paşa
Köprüsü, Çengilli

Kilisesi, Arak Manastırını
gezip görmeden; Yöre

yemeklerinden Muş köftesi, lahana
dolması, çorti aşı ve keşkek’i tat-
madan; Özgün el sanatlarından oya,
dantel ve boncuk işlemesi, halı,
kilim ve battaniye dokumalarından
sevdiklerinize satın almadan dön-
meyin.

Malazgirt Zafer Anıtı

1989 yılında
ziyaretçilere açılan
Malazgirt Zafer Anıtı,
42 metre
yüksekliğinde ve 17
metre enindeki bu
anıt, aralarında
boşluk olan iki
sütundan
oluşmaktadır.
Sütunlar arasındaki
boşluk, Türklerin
Anadolu’ya geçiş
kapısını temsil
ederken, sütunlar ise
Anadolu’nun
anahtarını temsil
etmektedir.
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A nadolu’nun Fethi
1071 Malazgirt
Anma Programı’nda
konuşan Cumhur-
başkanı Erdoğan,

“Sultan Alparslan Malazgirt’te
kazandığı zaferle, Anadolu’yu biz-
lerin ebedi yurdu yapacak adımı at-
mıştı. Anadolu’ya Malazgirt’ten
girip Avrupa’nın ortalarına kadar
şanla, şerefle, zaferle yürüyen ec-
dadımızla iftihar ediyoruz. Sultan
Alparslan, savaşmak için ordusunun
önüne geçtiğinde, ‘Şehit olursam bu
beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi
kazanırsak istikbal bizimdir’
demişti. Gerçekten de bu zafer, mil-
letimize yeni bir vatan, yeni bir is-
tikbal kazandırdı” dedi.

“SULTANALPARSLAN
KAZANDIĞI ZAFERLE

ANADOLU’YU BU MİLLETİN
EBEDİ YURDUYAPTI”

Törende yaptığı konuşmasına,
Türkiye’nin dört bir yanından
Malazgirt’e gelerek etkinliğe
katılan vatandaşları selamlayarak
başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
bir Cuma günü Sultan Alparslan’ın
Malazgirt’te kazandığı zaferle
Anadolu’yu bu milletin ebedi yurdu
yapacak adımı attığına işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir
elinde al bayrağı, diğer elinde yeşil
sancağıyla Anadolu’ya Malaz-
girt’ten girip Avrupa’nın ortalarına
kadar şanla, şerefle, zaferle yürüyen
ecdadımızla iftihar ediyoruz” diye
konuştu.

Sultan Alparslan’ın savaşmak için
ordusunun önüne geçtiğinde, ‘Şehit
olursam bu beyaz elbisem kefenim
olsun, zaferi kazanırsak istikbal biz-
imdir’ dediğini hatırlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, Malazgirt
Zaferi’nin milletimize yeni bir

Anadolu’nun Fethi
Malazgirt 1071
Anma Programı

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip

Erdoğan,
Anadolu’nun Fethi

Malazgirt 1071 Anma
Programı’na katıldı.
Muş’un Malazgirt

ilçesinde, 1071
Malazgirt Anıtı’nın
bulunduğu alanda
düzenlenen anma

programında; TBMM
Başkanvekili Ahmet

Aydın, Başbakan
Yardımcıları Hakan
Çavuşoğlu ve Recep

Akdağ, bakanlar,
Genelkurmay

Başkanı Orgeneral
Hulusi Akar ve kuvvet

komutanları,
milletvekilleri, Büyük
Birlik Partisi Genel

Başkanı Mustafa
Destici ile

Makedonya Devlet
Bakanı Adnan Kahil

de hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI’NIN MALAZGİRTMEYDANMUHAREBESİ’NİN
946. YIL DÖNÜMÜANMATÖRENİ KONUŞMASI
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vatan, yeni bir istikbal
kazandırdığını ifade etti. Malazgirt
Zaferi’nden 4 yıl sonra 1075’de
İznik’te Anadolu Selçuklu De-
vleti’nin kuruluşunun ilan edildiğini
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
yaklaşık 2 asır sonra da dünyanın
gördüğü en büyük devletlerden biri
olan Osmanlı çınarının Anadolu’da
kök salmaya ve 4 kıtayı gölgesi al-
tında toplamaya başladığını söyledi.

“MALAZGİRT ZAFERİ
ÜLKEMİZDE UZUN ZAMAN

İHMALEDİLDİ”

Her tümseğinin altında bir şehit
yatma pahasına da olsa Türk mil-
letinin bağımsızlığından ve na-
musundan vazgeçmediğini belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarihi
öğrenmeyenler onu tekrar yaşamak
zorunda kalırlar. Maalesef ülkem-

izde Malazgirt Zaferi uzun zaman
ihmal edildi. Anadolu’daki var-
lığımızı, bin yıl önceki Malazgirt’i
atlayıp Anadolu’daki zayıf bağlan-
tılarla daha eskilere götürme çabası
belki iyi niyetliydi, ama bey-
hudeydi. Malazgirt’i devleti
yönetenler unutsa da bu millet unut-
madı” dedi. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Malazgirt 1071 Anma Pro-
gramı’na Genelkurmay Başkanın-
dan Kuvvet Komutanlarına Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin, Cumhur-
başkanı ve bakanlarıyla devletin ve
tarih boyunca 16 devlet kurmuş mil-
letin katıldığına dikkat çekti. Devlet
ve milletin bu meydanda bir
olduğunu vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Anadolu demek
tüm gönül coğrafyamızı ezip
geçmek isteyenlerin önünde çelik-
ten bir set olmaktır. Bizim mil-
letimize kefen biçenlerin sonları
hep korkunç olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 946. Yıl Dönümü Anma Töreni Konuşması
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1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’ne ev
sahipliği yapan Muş Malazgirt ilçesi
ile 1483 Fatih Sultan Mehmet’in vefat
ettiği Hünkar Çayırı’na ev sahipliği
yapan Gebze Belediyesi ile Malazgirt

Belediyesi’nin kardeş olma toplantısı, Gebze Ticaret Odası’nda gerçekleşti.
Gebze ile Malazgirt’in kardeş şehir olması ile ilgili Kocaeli Muşlular Derneği
Başkanı Kıyasettin Seçkin, Gebzeli iş ve kültür adamı İbrahim Çiçek ve
Belgesel yönetmeni İsmail Kahraman ortak bir fikir oluşturup konuyu Gebze
ve Malazgirt belediye başkanlarına ilettiler. Kardeşlik fikrine Gebze
Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz destek verdi. Gebze ile Malazgirt
arasında tarihi kardeşlik köprüsü kuruldu. Bu tarihi ana tanıklık yapan Gebze
Belediyesi’nde atılan imza töreninin ardından aslen Malazgirtli olan Gebze
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’in ev sahipliğinde Gebze Ticaret Odası’nda
yapılan toplantıda önemli konuşmalar yapıldı. Gebze ile Malazgirt arasında
yapılan çalışmalar, yazılan haber ve çekilen belgeselleri, İçişleri Bakanlığı
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Prodes Projesi kapsamında; Ko-
caeli Muşlular Derneği tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi ile il-
gili çalışmalar, Malazgirt hakkında bilgi www.musdernegi.com'dan alınabilir.

GEBZE TİCARET ODASI’NDAYAPILAN
TARİHİ KARDEŞLİK TOPLANTISINDAN KONUŞMALAR

“Bu millet sadece kılıç zoruyla, kılıç hamleleriyle
bu topraklara girmemiş. İlmiyle, irfanıyla,
kültürüyle, medeniyetiyle ve tüm değerleriyle bu
topraklardan giriş yapmış. Batı emperyalizminde o
günün şartlarında o gününün emperyalist gücü
olan Roma İmparatorluğu’nda zulüm vardı.
Sadece kendi toplumuna zulmetle kalmıyor, tüm
uluslara zulmediyordu. İşte böyle bir dönemde bu
millet Anadolu’dan, Ahlat’tan, Malazgirt’ten bu
topraklara kılıçla gitmeden o günkü ticaret
erbabıyla, ahi evranlarıyla, kültürüyle gitti, o in-
sanların gönüllerini fethetti. Sonra ordular arkasın-
dan yola revan olup geldiler. O gün bu gündür bu
topraklarda bin yıldır daima adaleti yaşattık, zulme

hiç başvurmadık. Bu millet en son 15 Temmuz’da olduğu gibi her şeyi bir
tarafa bırakıp yerleşik tutum ve davranışını ortaya koydu. Bunu İstiklal
Harbi’nde de Kurtuluş Savaşı’nda da gördük. Şanlı milletimiz, tarih boyu
asla vazgeçmediği hürriyetini, bağımsızlığını, devletini ve bayrağını terk
etmediler ve terk etmeyecekler. Malazgirt’tenAnadolu topraklarına giriş yap-
tık ama Bizans’a giriş Gebze’den gerçekleşmiş durumda.”

Zinnur Büyükgöz
Gebze

Belediye Başkanı
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GEBZE İLE MALAZGİRT
KARDEŞ ŞEHİR OLDU
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“Bugün, 1071’de Anadolu’ya açılan kapıda
umuda, kültüre ve geleceğe uzanan dostluğa
tanıklık ettiğimiz özel bir gün. Gebze ve Malazgirt
belediye başkanları kardeş belediye başkanları
protokolünü imzaladılar. Her zaman söylediğim
gibi, doğduğumuz yeri de doyduğumuz yeri de
unutmayacağız. Her coğrafyanın, her bölgenin, her
ilin kendine göre özellikleri var. Sakarya’dan
Çanakkale’ye, Çanakkale’den Sarıkamış’a,
Sarıkamış’tan Afyon’a kadar her yer bizim. Türk
bayrağının dalgalandığı her yer bizim gönlümüzde
yer edinmiştir. 26 Ağustos 1071 tarihi milletimizin
tarihinin belirlendiği çok önemli bir zamanın
tarihidir. Anadolu’nun kapıları biz Türklere

buradan açılmıştır. Cumhuriyet’in kuruluşu ile taçlanan döneme kadar
uzanan bin yıllık bir süreç vardır Malazgirt topraklarında. Malazgirt’in bir
önemi de doğuya Anadolu’ya girişin Malazgirt’ten olmasıdır. Batıya giriş de
İstanbul’dandır. İstanbul’u fetheden o komutanın güzel bir sözü var. Ben ki
Fatih Sultan Mehmet Han. Ben bu toprakları değil, şehirleri değil, gönülleri
fethetmeye geldim’ diyen bir ecdadın torunlarıyız biz. Fatih Sultan Mehmet
Han ruhunu Gebze’deki otağında teslim etmiştir. Biz onu her zaman rahmet
ve minnetle anmak zorundayız. Gebze ve Malazgirt. İki kente baktığınız
zaman köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış yerlerdir. İstanbul’un
fethinde Sakarya’da Çanakkale’de aynı ruh aynı heyecan aynı inançla yoluna
devam eden şanlı ordumuz tarihin akışına Malazgirt topraklarında yön
vermiştir. Malazgirt, Türkiye’nin kimliğinin bir başlangıç noktasıdır. Biz
Gebze Ticaret Odası olarak çok kardeşlik köprüleri kurduk. Burada tarihe
tanıklık ediyoruz. İki bölgenin kardeş belediye olması hem iki bölgenin
insanını mutlu edecek hem de bu iki bölgenin kalkınmasına öncülük
edecektir. Kentlerin kaynaşması o kentteki insanlarımızın sosyalleşmesine de
katkı sağlar.”

“Biz burada bir gönül kardeşliği kurduk. Malaz-
girt’i tanımak için önce Malazgirt’in ruhunu
bilmek lazım. Maalesef Malazgirt bugüne kadar
tarih kitaplarının dışına çıkmamıştır. Malazgirt
ruhu kardeşlik, birliktelik ruhudur. 949 yıl önce
Sultan Alparslan’ı hiç tanımadıkları halde sadece
Müslüman oldukları için ümmet sancağının
arkasına katılarak şehadete doğru gittiler. Bu
toprakları da bizlere emanet ettiler. Malazgirt
ruhunu çocuklarımıza, gençlerimize aşılamamız
lazım.”

Nail Çiler
Gebze Ticaret
Odası Başkanı

Cengiz Altın
Malazgirt

Belediye Başkanı
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“Şanlı, aziz, Müslüman Türk milletinin evlat-
larıyız. Üzerimizde bir tarihi sorumluluk var. Bize
düşen asil ecdadımızın yolunda yürümektir.
Anadolu atalarımızın bizim için seçtiği bir
vatandır. Bize düşen birlik ve beraberliğimizi
sürdürmektir. Aramızdaki muhabbeti ve iş birliğini
artırmaktır. Malazgirt’e ekonomik anlamda ve
ticari anlamda bir değer katabilirsek ne mutlu
bize.”

“Bu coğrafya bize atalarımızdan miras. Maalesef
yıllardır Anadolu’nun birçok köşesinde ülkemizin
dirliğine birliğine karşı ciddi bir kalkışma var. Os-
manlı’nın kuruluşundan beri bu topraklarda oyun-
lar oynanmıştır. Bizim ecdadımız gönülleri fethet-
miştir. Balkanlarda, Kafkaslarda, Ortadoğu’daki
kardeşlerimizle bir araya gelmişler ve bir hoşgörü
imparatorluğu kurmuşlardır. Doğu Anadolu,
Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ile Marmara’yı
kucaklaştırmamız lazım.”

“İlçemize gelin, bizim yemeğimize, içtiğimiz suya
ortak olun. Tarihi bilmek önemlidir ama tatmak
apayrıdır, gelin bizleri tanıyın. Vatanımızın kapısı
olarak tabir ettiğimiz Malazgirt’in kapısını her za-
man çalın. Biz hep buradayız.”

Emre Yalçın
Malazgirt

Kaymakamı

Yaşar Çakmak
Kocaeli Belediye
Başkan Vekili

Mustafa Güler
Gebze Kaymakamı
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“Tarihi okumak kültürün geliştirilebilmesi ile
mümkündür. Malazgirt ruhunu ve Sultan Al-
parslan’ı yerel, ulusal ve uluslararası boyutta
tanınır kılmak, hatıralarını canlı tutmak ve şerefli
ecdadımıza yakışır evlatlar olmak için adımlar
atıldı. Bu adımlardan biri olan Gebze Malazgirt
kardeşliğini yürekten alkışlıyorum.”

“Bu kardeşlik, yeniden cihan devleti olma yolunda
bir besmele olarak kabul edilmeli. Bu beldenin bir
evladı olan, Malazgirt kutlamaları yolunda şehit
olan Haluk Durun hocamıza rahmet diliyorum.
Hem Malazgirt meydan Muharebesi’nde hem de
Anadolu’yu bizlere vatan yapan o büyük mü-
cadelede şehit düşen büyüklerimiz ve özellikle İs-
tanbul’u fetheden, ardından Kurtuluş Savaşımızda
bizleri bu vatanda çakılı halde tutan büyük iradeyle
şehit olan kıymetli zevatlara da cenabı haktan rah-
met diliyorum.”

“Malazgirt, Türkiye’nin parmakla gösterilecek
kadar gelişmiş bir ilçesi. Muş ise göçte, eğitimde
sonuncu sıralarda. Bunu üzülerek söylüyorum. Bu
kadere razı olmamak için çalışmalar yapıyoruz.
Memleketimizin kalkınmasını eğitimden başlata-
cağız. Bu konuda kararlıyız.”

Dr.
Orhan Sami Gültekin

Muş Vakıf Başkanı

Ömer Erdoğan
Yedi Renk Tek Yürek
Platformu Başkanı

Prof. Dr.
Fethi Ahmet Polat

Muş Alparslan
Üniversitesi Rektörü
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G ebze Belediyesi ile
Muş Malazgirt
B e l e d i y e s i ’ n i n
kardeş belediye ilan
edilmesi ile birlikte

iki belediye arasında dostluk ve
kardeşlik bağı her geçen gün
güçleniyor. Gebze’den giden heyet
Malazgirt ve Muş’da kardeş
belediye olma anısına çeşitli
görüşmeler yaptı. İnceleme ve
araştırma yapan heyet Muş ve
Malazgirt’in tarihi kültürel yerlerini
ziyaret etti. Hatıra fotoğrafları çekil-
erek kardeşlik ziyaretini ebedileştir-
ildi. Kocaeli Muşlular Derneği ve
Gebze Belediyesin’den Malazgirt
zaferleri yıl dönümü dolayısı ile
Malazgirt’e giden heyet, çeşitli in-
celeme ve görüşmeler yaparak
Malazgirtli gençlerin meslek öğren-
meleri ve istihdama yönelik görüş
alış verişinde bulundular.

MUŞLULAR DERNEĞİ
KARŞILADI

Malazgirt’e giden Gebze Belediye
Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler
başkanlığındaki heyeti, Kocaeli
Muşluluar Derneği Başkanı

Kıyasettin Seçkin karşıladı. Gebzeli
konukları ile yakından ilgilenen
dernek başkanı Seçkin, Malazgirt
ve Muş’ta çeşitli temaslarda bu-
lunup ortak istihdam projeleri üz-
erinde durdular.

GEBZE VE MALAZGİRT
BELEDİYELERİ KARDEŞ

Gebze Belediyesi başkanlık
makamında Gebze Belediye
Başkanı Zinnur Büyükgöz ve
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz
Altın tarafından kardeşlik pro-
tokolünün imzalandığını hatırlatan
Muşlular Deneği Başkanı Seçkin şu
bilgileri verdi;

“Gebze Belediye Başkanı, Ticaret
Odası Başkanı, Girişimci
İşadamları Derneği Başkanı olarak
yola çıktık ve Malazgirt Belediye
Başkanı ile Malazgirt Kay-
makamını ziyaret ederek çalış-
malarımıza başladık. Muş Alpaslan
Üniversitesi'nin girişimi ile Malaz-
girtli gençlerin teorik eğitimlerini
aldıktan sonra pratik deneyimlerini
kazanabilmeleri adına Gebze
Belediyesi, Gebze Ticaret Odası ve
Girişimci İşadamları Vakfı ile bir-
likte bir proje hayata geçirilmesi
için çalışmalar başlattık. Gelecekte
bu manada çalışmalar devam ede-
cek ve başarılı çalışmalar yapılacak-
tır. Ayrıca Malazgirt Kaymakamı,
Belediye Başkanı ziyaretlerimizde
Okçular Vakfı'nın kadın istihdamına
yönelik projelendirilmiş Tekstil
Kent'in hayata geçirilmesi konusu
da gündeme geldi. Amacımız
Malazgirt ruhu ve manevi ikliminin
sürdürülebilir olması.” diye
konuştu.

16 1071 Malazgirt ile Anadolu’ya Açılan Kapıdan Umuda, Kültüre ve Geleceğe Uzanan Yolculuk



Kocaeli Muş Derneği Başkanı
Kiyasettin Seçkin’in Gebzeli
konukları ile yakından ilgilenip on-
lara bölgeyi tanıyıp gezdirmesi
takdirle karşılandı. Malazgirt Kay-
makamı ve Malazgirt Belediye
Başkanı, Gebze heyeti ile yakından
ilgilendi ve Malazgirt ile ilgili heyet
üyelerine ayrıntılı bilgiler verdi.
MuşAlparslan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniver-
siteyi ziyaret eden heyet üyelerini
üniversite konuk evinde ağırladı.
Kocaeli Muşlulular Derneği
Başkanı Kıyasettin Seçkin, Gebze
heyet üyelerini kendi köyünde ağır-
ladı. Dernek Başkanı Seçkin,
Malazgirt’e ilgi gösterdikleri için
Gebze heyetine teşekkür etti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR VE
GEBZE BELEDİYESİ HEYETİ

MALAZGİRT’TE

Anadolu’nun Türk yurdu olmasını
sağlayan Malazgirt Zaferi, büyük
bir coşku ile kutlandı. Gebze
Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz, beraberindeki heyet ile
birlikte büyük zaferin 949’uncu
yıldönümü kutlamalarına katıldı.
Ahlat’ta Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi öncülüğünde Kocaeli’ne
has ürünlerin bulunduğu kültür
çadırı kuruldu. Kocaeli’ni Ahlat’ta
tanıtan ve kültürel kaynaşmada etk-
ili olan kültür çadırı, büyük ilgi
gördü. Büyükşehir çadırını
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Em-
ine Erdoğan da ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’a Hereke halısı hediye edildi.
Kocaeli büyükşehir belediyesi
önümüzdeki yıl Malazgirt de otağ
çadırı kuracak ve Gebze ile Malaz-
girt arasında başlatılan kardeşlik
köprüsüne katkı sunacak.

GEBZE’DEN MALAZGİRT’E
KARDEŞLİK HEYETİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz ve beraberindeki Gebze
heyeti; Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan himayesinde
Malazgirt ve Ahlat’ta düzenlenen
1071 Malazgirt Zaferi’nin
yıldönümü etkinliklerine katıldı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz ve beraberindeki Gebze
heyeti, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan himayesinde
Ahlat’ta düzenlenen 1071 Malazgirt
Zaferi'nin yıldönümü etkinliklerine
katıldı. Gebze Belediye Başkanı
Zinnur Büyükgöz, başkan yardım-
cısı Selamet Güner ve belediye
meclis üyeleriyle birlikte 1071
Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü
etkinliklerinin düzenlediği Ahlat'a
gitti. Sultan Alparslan'ın Malazgirt
Zaferi ile Anadolu'nun kapılarının
1071'de Türklere açıldığı zaferin
949. yıldönümü törenleri, Cumhur-
başkanlığı tarafından Ahlat’ta
gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve devlet
erkanının katılımıyla düzenlenen
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törenlerde Gebze'yi temsil eden
heyete başkanlık yapan Gebze
Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz, "Malazgirt Zaferi'nin
949. Yıl dönümünde kahraman ec-
dadımızı anmak için, Cumhur-
başkanımız Sn. Recep Tayyip Er-
doğan liderliğinde düzenlenen
törenler için heyetimizle birlikte
Ahlat'tayız" dedi. Başkan
Büyükgöz ve Gebze heyeti ayrıca
tören öncesi Ahlat'taki tarihi
Selçuklu Meydan mezarlığını da zi-
yaret etti.

EMİNE ERDOĞAN
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR
KÜLTÜR ÇADIRINI GEZDİ

Ahlat ilçesinde, Anadolu'nun
kapılarını sonuna kadar açan 1071
Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl
dönümü etkinlikleri, '1071 Sultan
Alparslan Ahlat Otağı'nda düzen-
lendi. Cumhurbaşkanlığı hi-
mayelerinde Okçular Vakfı tarafın-
dan gerçekleştirilen yıl dönümü
etkinliklerinde Kocaeli Büyükşehir

Belediyesi de kültür çadırı açtı.
Etkinlikler kapsamında Cumhur-
başkanı Erdoğan’a Hereke Halısı
takdim edildi. Dört gün büyük bir
coşkuyla kutlanan etkinlikler
boyunca Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi tarafından açılan stantta
Kocaeli’nin kültürü ve tarihi başta
olmak üzere tüm özellikleri
tanıtıldı. Karamürsel Sepeti,
Kandıra Bezi, Gölcük Bez Bebek-
leri gibi ürünlerin sergilendiği pro-
gramda pişmaniye, ayva cezeryesi
ve çenesuyu da ikram edildi.

KOCAELİ
AHLAT VE MALAZGİRT’TE

TANITILDI

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür
yayınlarının, Kocaeli’nin kültürel
ve tarihi öğelerinin tanıtımlarının
yapıldığı kültür çadırını Cumhur-
başkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Em-
ine Erdoğan da ziyaret etti. Ko-
caeli’ne ait yöresel ve kültürel
öğeleri yakından inceleyen Er-
doğan, Büyükşehir Belediyesi yetk-
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ililerinden bilgi aldı. Emine Er-
doğan’a ayrıca İzmit’in sembol-
lerinden pişmaniye de ikram edildi.
Emine Erdoğan, ziyaret sonunda
tarihe ve kültürel öğelerin yaşatıl-
masına verdiği desteklerinden
dolayı Büyükşehir Belediyesi’ni
tebrik etti.

KOCAELİ HEREKE
DOĞUMLU

HALUK DURSUN’A
ANLAMLI VEFA

MuşMalazgirt zaferleri yıl dönümü
törenleri ile ilgili çalışmalar yaptığı
Malazgirt den dönerken Van'ın Er-
ciş ilçesinde, geçen yıl trafik kaza-
sında hayatını kaybeden Kültür ve
Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Ahmet Haluk Dursun'un Ko-
celi'deki mezarından alınan toprak,
Van’ın Erciş ilçeside anısına yap-
tırılan hatıra anıtının bulunduğu
alana bırakıldı. Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi görevlilerince, Ahmet
haluk Dursun’un Hereke beldesin-
deki mezarından alınan toprak, hay-

atını kaybettiği Bayraklı Ma-
hallesi'ne getirildi. Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat
Koordinatörü Lokman Ceyhan,
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa
Grubu Başkanı Hikmet İrven ve
diğer görevliler, Dursun için yap-
tırılan hatıra anıtının çevresindeki
altı çınar ağacının bulunduğu yere
dualar eşliğinde toprağı döktü. Ko-
caeli Büyükşehir Belediyesi Kültür
Sanat Koordinatörü Ceyhan, yaptığı
açıklamada, ilçede Prof. Dr. Dur-
sun'un anısına güzel bir anıt
yapıldığını belirtti. Dursun'un
kabrinin Kocaeli Hareke'de
olduğunu aktaran Ceyhan,
"Hareke'deki kabrinden toprak ge-
tirdik ve buradaki anıtın çevresine
dikilen çınar ağaçlarının altlarına
döktük. Kabri ile burası arasında
manevi bir bağ kurmak istedik. Bu-
radaki anıtından da toprak alıp
mezarına götürüp dökeceğiz. Bu
şekilde hocamızın adını yaşatmış
olacağız inşallah." dedi.
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K ocaeli Gebze’den,
Muş Malazgirt’e
Kardeşlik ve Gönül
Köprüsü kurulması
kapsamında, 1071

Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından Otağ çadırı kurdu.
Kocaeli’nin kültürü ve tarihi
özellikleri ile Büyükşehir
Belediyesi’nin kültür yayınlarının
tanıtımları yapılan otağ çadırın da
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Anı
köşesi oluşturuldu. Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.
Dr. Tahir Büyükakın ile belgesel
tadında Kocaeli tarihi ve Ahlat da
açılan otağ çadırı ile ile ilgili
söyleşi yaptık.

KARDEŞLİK VE GÖNÜL
KÖPRÜSÜ’NÜN ÖNEMİ

Başkan Büyükakın, Malazgirt
Meydan Muharebesi’nin yapıldığı
alandan Gebze Hünkâr Çayırı’na,

Sultan Alparslan’dan Kocaeli
Fatih’i Akçakoca Gazi’ye önemli
açıklamalar yaptı. Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.
Dr. Tahir Büyükakın şu bilgileri
verdi.

“Kocaeli aslında bizim Anadolu
topraklarında var olma
mekanlarımızın başta gelen
örneklerinden bir tanesi.
Biliyorsunuz adı Akçakoca’dan
geliyor. Akçakoca’nın Kocaeli’yi
fethetmesi ile birlikte bizim
medeniyetimizin ilk temel taşları
burada atıldı. Bizim aslında
Anadolu’daki varoluşumuzdan
bugüne kadar bir kültürel
devamlılık var. Biz zaman zaman
kültürümüzün temel kökleriyle
bağımızı unuttuğumuzda döner
orayı bir daha hatırlarız. Mesela
Osmanlının Timur karşısında
yaşadığı bozgundan sonra tekrar
Söğüt’ü hatırladı. Osmanlı oraya
tekrar döndü. Çelebi Mehmet
Cami’sini oraya yaptı. Bu manada

Doç. Dr. Tahir
BÜYÜKAKIN

2005-2007 yılları
arasında Kocaeli

Büyükşehir
Belediyesi’nde

danışman olarak
görev aldı.
Büyükşehir

Belediyesi ve Su
Kanal İdaresinin
Stratejik Planını

hazırladı. 2007 yılı
sonunda Kocaeli

Büyükşehir
Belediyesi’nde Genel
Sekreter Yardımcısı,
2014 yılında Genel

Sekreter olarak görev
aldı. 2017 yılının
haziran ayında

Bakanlar Kurulu
kararı ve

Cumhurbaşkanı
onayı ile atandığı
Bilecik Valiliği'ni

Kocaeli Büyükşehir
Belediye Başkanı
adaylığına kadar
sürdürdü. 31 Mart
Mahalli İdareler

Seçiminde Kocaeli
Büyükşehir Belediye

Başkanı oldu.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
BÜYÜKAKIN’DAN MALAZGİRT’E OTAĞ ÇADIRI
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bakarsanız Anadolu coğrafyasının
her bir noktası Kocaeli’de de
olduğu gibi kültür köklerimize dair
inanılmaz miraslara sahip. Bu
manada Alp Arslan’ın Anadolu’yu
fethetmesi ile Fatih’in İstanbul’u
fethetmesi arasında bir süreklilik
var. Tarihsel manada bir devamlılık
söz konusu. Biliyorsunuz
Gebze’mizin sınırları içinde
bulunan Hünkâr Çayırı mevkii,
Fatih’in otağını kurduğu son nokta.
Tarihçilerin bazılarına göre, Fatih
burada zehirlendi ve seferi
muhtemelen Romanya’ydı. İnşallah
önümüzdeki dönemde, Hünkâr
Çayırı’nda bu mirası hatırlatacak
güzel bir proje hayata geçireceğiz.
Şeyh Edebali’nin dediği gibi,
geçmişini bilmek lazım ki geleceğe
sağlam basılsın. Bu manada da
Kocaeli’nin, Anadolu’nun
kapılarının açıldığı Malazgirt’le
olan bağlarını, Anadolu’nun diğer
noktalarıyla bağlarını kurmak bizim
hem tarihe hem de geleceğe karşı
bir sorumluluğumuzdur..”

OTAĞ ÇADIRI KURULDU

Kocaeli’den Malazgirt’e Kardeşlik
Köprüsü kapsamın da Kocaeli
büyükşehir Belediyesi, ilk kez
Ahlat’ta otağ çadırı kurdu. Orada da
çok güzel sergi açtığına dikkat
çeken başkan Tahir Büyükakın şu
bilgileri verdi:

“Malazgirt biziz, Malazgirt
hepimizin sembolü. Anadolu’da
varoluşumuzun sembolü.
Malazgirt’te yapılmakta olan, bizim
geçmiş bin yıldan gelecek bin yıla
uzanan yol haritamızın bir özeti.
Malazgirt’in ruhunu hayata
geçirdiğimizde, biz bundan sonraki

bin yılın da ruhunu diriltmiş
oluyoruz. Ona kökleriyle sağlam bir
şekilde bağlanmış oluyoruz. Bu
manada baktığımızda bizim
Malazgirt’te olmamızdan doğal bir
şey olamaz. Her sene, oradaki
etkinliklere daha güçlü şekilde
katılmak ve geçmişle aramızdaki
kültürel bağı tekrar kurmak,
Kocaeli ile Akçakoca’nın eliyle
Malazgirt arasındaki bağı
hatırlamak, gelecek nesillere
hatırlatmak anlamındaydı oradaki
varlığımız. İnşallah bundan sonraki
senede orda olacağız. O otağı her
zaman devam etmeli.

Akçakoca Bey

Akçakoca Bey’in
doğum tarihi
1234’tür. Yaşadığı
dönemde Akçakoca-
Sapanca-Kandıra
bölgelerini alarak
Osmanlı Beyliği’ne
katmış ve tarihe
“Kandıra Fatihi”
olarak geçmiştir.
Akçakoca ve
çevresinin
fethedilmesinde görev
alan Akçakoca Bey;
Ertuğrul Gazi,
Osman Gazi ve
Orhan Gazi’nin silah
arkadaşı ve
yoldaşıydı…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’dan Malazgirt’e Otağ Çadırı
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G ebze Teknik
Üniversitesi (GTÜ)
Rektörü Prof. Dr.
Muhammed Hasan
Aslan’ın Muş

Alparslan Üniversitesi (MŞÜ)
Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat
ile 21 Ekim’de Ankara’da
gerçekleştirdiği görüşmede alınan
kararla, Hayvancılıkta ve
Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm
çalışmaları kapsamında pilot devlet
üniversitesi olan Muş Alpaslan
Üniversitesi ile Türkiye’deki 10
araştırma üniversitesinden biri olan
Gebze Teknik Üniversitesi arasında
akademik iş birliği yapılmasına
yönelik çalışmalar başladı.

İki rektörün Ankara’da yapmış
olduğu görüşmenin ve sonrasında
yürütülen çalışmaların ilk
meyvelerinden biri, MŞÜ’den bir
heyetin GTÜ’ye yapmış olduğu
ziyaret oldu. İş birliği kapsamında
MŞÜ Rektör Yardımcısı ve
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ile

Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi
Onur Şahin, GTÜ
laboratuvarlarında incelemelerde
bulundu. Yapılan incelemelerde
özellikle tarım sahasında müşterek
adımlar atılması kararlaştırıldı.
İncelemeler sırasında GTÜ
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü Laboratuvarları,
Biyoteknoloji Enstitüsü
Laboratuvarları ile Biyoteknoloji
Enstitüsü AR-GE serasında ortak
bilimsel çalışmaların yapılabilmesi
için görüş alışverişinde bulunuldu.
GTÜ Senato Salonu’nda yapılan
toplantıda GTÜ Biyoteknoloji
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl
Kurnaz, Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman,
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Damla Arısan ve
Biyoteknoloji Enstitüsü Öğr. Üyesi
Dr. Bahar Yıldız Kutman yer
aldı.Toplantının sonucunda Bitki ve
Hayvan Biyoteknolojisi, Topraksız
Tarım, Bitki Fizyolojisi,

Gebze Teknik
Üniversitesi (GTÜ)
ile Muş Alparslan

Üniversitesi (MŞÜ)
arasında iş birliğine

yönelik yapılan
görüşmeler hakkında
detaylı bilgi veren

yetkililer, işbirliğinin
gelişerek devam

edeceğini açıkladı.

MŞÜ ile GTÜ
ARASINDAAKADEMİŞ İŞ BİRLİĞİ
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Biyoteknoloji laboratuvarında
üretilen maddelerin (Zn + Se + I)
tarım arazilerinde üretimi yapılan
tahıllar ve yem bitkileri
denemelerine uygulanarak kalite
parametreleri, yem bitkilerinin
hayvanlara yedirilerek hayvan
sağlığı bakımından et, süt ve
kandaki parametrelere bakılması
konusunda görüş birliğine varıldı.

GTÜ ile kurulan ilk bağlantının
hayırlı neticelere vesile olmasını
umduğunu ifade edenMŞÜRektörü
Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat,
konuyla ilgili açıklamalarda
bulundu. İlk ziyaretlerin ardından
ilerleyen günlerde GTÜ ile daha
farklı alanlara da yayılan projeler
geliştirileceğini belirten Rektör
Polat; “Mikrobiyoloji,
mikrobiyoloji ve genetik,
bilgisayar, inşaat ve makine
mühendislikleri, fizik, kimya gibi
Gebze Teknik Üniversitesinin güçlü
olduğu alanlarda ortak çalışmalar
yapılması için yeni ziyaretler
yapılmasını da planlıyoruz. İkili iş
birliği çalışmalarımızın farklı
alanlarda gelişerek büyüyeceğini
umuyorum. Vermiş olduğu
desteklerden ve öğretim
üyelerimize göstermiş olduğu
misafirperverlikten dolayı Gebze

Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Muhammed Hasan Aslan’a ve
mesai arkadaşlarına içten teşekkür
ediyorum.” ifadesinde bulundu.

Rektör Aslan, Gebze ve Malazgirt
arasında akdedilen kardeş ilçeler
protokolüne vermiş olduğu
katkılardan, Malazgirtli gençlerin
ortak bir proje eşliğinde Gebze’de
farklı iş kollarında eğitilmesine
yönelik sivil alanda yürütmüş
olduğu çalışmalardan ve Gebze
Teknik Üniversitesi ile akademik
alanda ortak çalışmalar yapma irade
ve isteğinden dolayı Rektör Prof.
Dr. Fethi Ahmet Polat’a
teşekkürlerini iletti. Daha önce
Uluslararası Üniversiteler Konseyi
heyeti ile Muş ve Malazgirt’e
ziyaretlerde bulunduğunu, bu yılki
Malazgirt kutlamaları kapsamında
Gebze Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz riyasetinde kalabalık bir
heyetin Muş Alparslan Üniversitesi
mihmandarlığında Muş, Malazgirt
ve civar illeri ziyaret ettiğini, hem
kendisinin hem de Gebze’den gelen
diğer ekiplerin Muş’tan çok güzel
duygularla ayrıldığını da hatırlatan
Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan,
en kısa zamanda Muş’u tekrar
ziyaret etmek istediğini ifade etti.

MŞÜ ile GTÜ Arasında Akademik İş Birliği
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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın
Malazgirt Zaferi ile ilgili Mesajı

“26 Ağustos 1071 bizler için bir
dönüm noktası. Bu tarihten sonra
Anadolu tamamen Türkleşmiş
İslamlaşmış. İlk büyük Malazgirt
programı 26 Ağustos 2017’de sayın
Cumhurbaşkanımızın katılımları
ile yapıldı. Muş ve Malazgirt gibi
potansiyeli olan bir yerde çalışmış
olmak, bir şeyler üretebilmek bizim
için şanstır. 1071 ile 1922’yi bir
araya getirmemiz lazım. 26 Ağustos
1922 Büyük Taarruz’un Afyon’da
Kocatepe’de başladığı tarihtir. 26
Ağustos’ta hem Atatürk hem de
Alparslan aynı yaştalar, bu çok
önemli bir tevafuk. Muş Valiliği
yaptığım yıllar da Malazgirt’in
tarihi milli park ilan edilmesi
konunda elimizden geleni, devlet ve
milletimiz adına yaptık. Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’a bölgeye verdiği önem ve
destekten dolayı minnet ve
şükranlarımı arz ediyor, herkesi
Malazgirt ve Ahlatı ziyaret edip
görmeye davet ediyorum…”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un
Malazgirt Zaferi ile ilgili Mesajı

“Anadolu’daki dirilişin İslam’a,
müslümanlara ve insanlığa hizmet
noktasındaki en önemli başlangıç
zaferlerimizden biri 1071 Malazgirt
Zaferi olarak karşımıza çıkıyor.
Malazgirt yeni baştan bir diriliş,
kıyam ve kucaklaşmanın adresi
olabilir. Muş dediğimiz zaman
göklerinde merhum Sultan
Alparslan’ın ve kutlu askerlerinin
ruhaniyetinin dolaştığı kadim bir
şehir akla geliyor. Malazgirt’i
ortaya çıkaran Ahlat ruhunu da
unutmamak gerekir. Ahlat’ında
Kubbetül İslam şehri olduğunun da
altını çizmek, Malazgirt ve Ahlat’a
devletimiz büyük önem vermekte,
Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın öncülüğü ve desteği ile
Malazgirt ve Ahlat’a
devletimizin sahip çıkması, tarih
bilinci açısından çok önemli. Muş
ilimizde Vali olarak görev
yapmanın onurunu yaşıyor, herkesi
Malazgirt ve Ahlat’ı görmeye davet
ediyorum…”

K ocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım,
Malazgirt Zaferi ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Kocaeli
Muşlular Derneği başkanı Kıyasettin Seçkin’in organizasyonu ile
Devr-i Alem belgesel programı yönetmeni İsmail Kahraman
tarafından valilerle yapılan söyleşi, geniş çaplı bir belgesel haline

getirilip televizyon kanalların da yayınlanacak…

Kocaeli Muşlular Derneği başkanı Kıyasettin
Seçkin ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım

Kocaeli Muşlular Derneği başkanı Kıyasettin
Seçkin, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve
belgesel yönetmeni İsmail Kahraman

MUŞ’DAGÖREVYAPMIŞ İKİ VALİDEN
ANLAMLI VE ÖNEMLİ MALAZGİRTMESAJI



22 Şubat 2020 tari-
hinde, 1071’de
A n a d o l u ’ y a
açılan kapıdan
umuda, kültüre

ve geleceğe uzanan dostluğa tanık-
lık ettiğimiz özel bir gün yaşadık.
Gebze ve Malazgirt Belediye
Başkanlarımız, Gebze Ticaret Odası
ev sahipliğinde “Kardeş Belediye
protokolü” imzaladılar.

Her coğrafyanın, her bölgenin, her
ilin kendine göre bir geçmişi vardır.
Kimileri tarihle, kimileri kültür-
sanatla ön plana çıkarlar. Malazgirt
gibi bir bölgenin ise evrensel bir
kimliği vardır. Dünya tarihinde
kendine yer bulmuş bu kadim ilçe,
ülke tarihimizin dönüm noktasının
yaşandığı, medeniyetimizin köklü
tarihini oluşturan Türkiye’nin en
önemli yerlerinden biridir.

26Ağustos 1071 tarihi, milletimizin
tarih sayfalarına kazdığı muhteşem
zaferimizin tarihidir. Anadolu
topraklarımızın Türklüğünün kök-
leri Sultan Alparslan ile kurulmuş,
Fatih Sultan Mehmet Han komu-
tasında İstanbul’un fethi ile sağlam-
laştırılmış, Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün önderliğinde 30
Ağustos 1922 yılında kazanılan
zaferle dünyaya kanıtlanmış, 29
Ekim 1923 tarihinde de
Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmıştır.
Doğu’ ya gerçekleştireceği sefer
sırasında konakladığı, Gebze’mizde
bulunan Fatih’in Otağı’nda (Hünkar
Çayırı) ebediyete intikal eden Fatih
Sultan Mehmet Han’ın "Biz toprak-
ları değil, gönülleri fethetmeye
gidiyoruz" sözünde olduğu gibi;
Anadolu’nun kapılarının bizlere
açıldığı bu özel topraklarda; gönül-
lerimizde hoşgörü, barış, kardeşlik

duygularımızı esas alan ruh oluş-
muş, köklü medeniyetimizin temel-
leri atılmıştır.

Gebze’miz ise farklı kültürlerin bir-
leştiği, sanayinin devleştiği
bölgedir. Önemli yolların kesişme
noktasında yer alan bölgemiz tarihi
geçmişi, sanayiye dayalı ekonomik
yapısı ve tüm dinamikleriyle hızlı
gelişen ve büyüyen, demografik
özellikleri ve kalkınmışlık düzeyi
ile birçok ilden daha yüksek orana
sahip olan büyük bir kent olmakla
birlikte; bünyesinde barındırdığı
sanayi kuruluşları ve önemli
teknoloji merkezleriyle sanayinin
başkenti ve bilimin üssü, tarihi
dokusuyla da sosyal yaşamın
merkezi niteliğinde bir bölgedir.

Gebze ve Malazgirt; köklü
medeniyetlere ev sahipliği yapan
önemli bölgelerdir. Gerçekleştirilen
protokol ile Kardeş Belediye ilişki-
leri kentlerimizin gelişimine önemli
katkılar sağlayacaktır. Deneyim
paylaşımı sayesinde kentler
arasında sosyal ve kültürel yakın-
laşma, tarihi mirasa sahip çıkma,
ekonomik işbirliği, sürdürülebilir
kalkınma, ortak lobi faaliyetleri gibi
pek çok alanda çalışma
yürütülmesi, arada oluşturulan
gönül köprüsüyle daha da
güçlenecektir.

Gebze Ticaret Odası olarak bizler
birçok bölgemizle kardeşlik köprü-
leri kurduk. İki bölgenin Kardeş
Belediye olmasının, bölgeler arası
kalkınmada öncülük edeceğine
inanıyoruz. Oda olarak böyle bir an-
laşmaya vesile olduğumuz, ev
sahipliği yaptığımız için mem-
nuniyet duyuyoruz.

MALAZGİRT ve GEBZEARASINDA
KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ

Nail Çiler
Gebze Ticaret
Odası Başkanı

25Malazgirt ve Gebze Arasında Kardeşlik Köprüsü
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M alazgirt ruhu ve
manevi iklimine
devlet ve millet
olarak büyük
ihtiyacımız bu-

lunmakta. Türk Milleti’nin hür
iradesi ile İslamiyeti kabul ettikten
sonra, ümmet bilinciyle yapmış
olduğu mücadelelerin ve harplerin
en önemlisi 1071 Malazgirt
Muharebesi’dir. Bu tarihte ümmet
bilinciyle Malazgirt ruhu ve manevi
iklimi oluşturmuş ve bu ruhla
Anadolu’da büyük bir medeniyet
kurulmuştur. Bu medeniyet, Bizans
İmparatorluğu’nun, insanlığa yap-
mış olduğu haksızlığı, in-
sanlık dışı muameleyi
ve Fâtimi Devle-
tinin İslam âle-
minde oluştur-
muş olduğu fit-
neyi bertaraf
ederek insanlığı
ve İslam
d ü n y a s ı n ı
huzura kavuş-
t u r m u ş t u r .
Bugünde insan-
lığın ve İslam
ülkelerinin yaşamış
oldukları bütün olum-
suzlukları bertaraf ede-
bilecek Malazgirt ruhu ve
maneviyatının olduğuna inanıyor
bu konuda yıllardan beri çalışmalar
yapıyoruz.

İlk olarak 1995 tarihinde Malazgirt
ruhu ve manevi iklimini ortaya
çıkartma çalışmasına başladım.
Resmi ve özel kurum kuruluş yetk-
ilileri ve sivil toplum kuruluşları
ile görüşmeler yaptık. Amacımız
Malazgirt Meydan Muharebesi’nin
önemini Türkiye kamuoyu gündem-
ine taşımaktı. 2014’te Muş Val-
isi’nin basın ve halkla ilişkiler

müdürü Bülent Solmaz Bey ile bir
dosya hazırlayıp ilgili yerlere gön-
derdik. 2016 tarihinde Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan tarafından, kanaat önderi
olarak Cumhurbaşkanlığı külliye-
sine davet edildiğim zaman Malaz-
girt zaferinin önemini ortaya koyan
projemizi Sayın Cumhur-
başkanımıza verme fırsatı bula-
madık. Fakat hiçbir zaman yılmadık
ve umudumuzu yitirmedik. Her fır-
satta Malazgirt Meydan
Muharebesi’nin tıpkı Çanakkale
ruhu gibi Türkiye gündemine getir-
ilmesi için büyük çaba sarf ettik.

2016 yılında
Türkiye’nin çok
önemli sivil
toplum kuru-
l u ş l a r ı n d a n
olan Yedi Renk
Tek Yürek Plat-
formu Başkanı
Ömer Erdoğan
ile görüştük.
Ömer Bey’e
Malazgirt Mey-
dan Muharebesi ile

ilgili yaptığımız
çalışmaları anlattık. Kısa

bir süre sonra Ömer Bey beni
arayarak Okçular Vakfı'nın Malaz-
girt’te bir etkinlik yapmayı plan-
ladığı haberini verdi.

Okçular Vakfı Genel sekreteri
Mehmet Erdoğan’ın Muş’a teknik
bir heyet göndereceğini söyledi.
Mehmet Erdoğan ekibiyle birlikte
Muş’a geldiler. Malazgirt’te yap-
tığımız genel incelemelerden sonra,
Hasan Aksoy fiziki yapının uygun
olduğunu söyledi. Bana heyecan
veren ise şu sözleriydi: “Kıyasettin
Bey, bu etkinliğe beş bin insan

Kıyasettin Seçkin
Kocaeli Muşlular
Derneği Başkanı

MALAZGİRT RUHU ve MANEVİ İKLİMİ
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katılımı sağlanırsa hayalinizdeki,
Malazgirt ruhu ve manevi iklimi
sevdanız gerçekleşecektir inşallah.”
Bu sözlerden sonra çalışmalara hız
verdik. O dönemdeki Muş valimiz
Sayın Seddar Yavuz’un da destek ve
yardımlarıyla Malazgirt Zaferi ruhu
ve manevi iklimi projemizi tüm
Türkiye’ye tanıtma çalışmaları
başlamış oldu.

Bir yıl sonra, 2017 yılında Sayın
Cumhurbaşkanımızın katılımı ile
Malazgirt Meydan Muharebesi’nin
946. Yıl dönümü kutlama törenleri
geniş çaplı olarak başladı. Tarım ve
Orman Bakanlığı tarafından Malaz-
girt Meydan Muharebesi’nin
yapıldığı bölge tarihi milli park ilan
edildi. Her yıl anma toplantıları
geniş çaplı olarak devlet töreni ile
yapılmaya devam ediyor.
Türkiye’nin çok önemli üniver-
siteleri ve araştırma merkezleri
tarafından uluslararası sem-
pozyumlar bilimsel ve akademik
çalışmalar yapılıyor.

Kocaeli Muşlular Derneği olarak,
başta sayın Cumhurbaşkanımız ol-
mak üzere Malazgirt ruhu ve
manevi iklimine destek verip katkı
sunan herkese teşekkür etmeyi bir
borç biliyoruz.

GEBZE İLE MALAZGİRT
KARDEŞ ŞEHİR

T arih kültür bilim teknoloji ve
sanayi kenti Gebze ile
Malazgirt arasında kardeş

şehir protokolü imzalandı. Fatih
Sultan Mehmet’in otağını
kurdurduğu Hünkar Çayırı, Çoban
Mustafa Paşa Camii, Eskihisar
Kalesi ve birçok tarihi güzelliğiyle
tarihe ışık tutan Gebze ile Büyük
Selçuklu Sultanı Sultan
Alparslan’ın Malazgirt meydan
muharebesini gerçekleştirdiği
Malazgirt arasında doğrudan
iletişim yoluyla insan, sermaye ve
kültür akışı sağlanacak.

Türkiye’de ekonomik ve coğrafi
açıdan büyük önem arz eden iki ilçe
el ele vererek kardeş şehir
anlaşması ile iki ilçe arasında
tecrübelerin paylaşma imkânı
bulaca hizmet sunum kalitesi,
yönetimleri ve sosyo-ekonomik
kalkınmayı geliştirmek yönünde
önemli adımlar atacak.

Kıyasettin Seçkin
Kocaeli Muşlular
Derneği Başkanı
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M alazgirt e ilk kez
belgesel çekmek
üzere, 2004
yılında Van üz-
erinden gitmiş-

tim. Sultan Alparslan anıtı ile 1071
yılında Süphan Dağı eteğinde
gerçekleşen Malazgirt meydan
muharebesinin geçtiği yerleri zi-
yaret edip, belgesel çekimi yap-
mıştım. 2018 ve 2019 yıllarında
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın
katılımı ile gerçekleşen Malazgirt
zaferinin yıl dönümü dolayısı ile
düzenlenen devlet törenlerine
katılıp belgesel çekimleri yap-
mıştım.

GEBZE İLE MALAZGİRT İN
KARDEŞ ŞEHİR OLMASI

Gebze ile Malazgirt’in kardeş şehir
olması ile ilgili Kocaeli Muşlular
Derneği Başkanı Kıyasettin Seçkin
ve Gebzeli iş ve kültür adamı
İbrahim Çiçek’le ortak bir fikir
oluştu bu fikre Gebze belediye
başkanı sayın Zinnur Büyükgöz
destek verdi Gebze ile Malazgirt
arasında tarihi kardeşlik köprüsü
kuruldu bu tarihi ana Gebze
belediyesinde atılan imza törenine
bizde şahitlik yaptık emeği geçen
herkese sonsuz teşekkürler. Kardeş-
lik köprüsü kapsamın da İçişleri
Bakanlığı sivil toplumla İlişkiler
genel müdürlüğü prodes Projesi
kapsamında, Kocaeli Muşlular
derneği tarafından yürütülen sosyal
sorumluluk projesi ile ilgili çalış-
malar Muş ve Malazgirt hakkında
ayrıntılı bilgiyi www.musdernegi
.com dan alabilirsiniz.

TARİHE GEÇEN İMZA
TÖRENİ

Kocaeli Gebze Belediyesi ile Muş

Malazgirt belediyesinin kardeş şe-
hir olması dolayısı ile Gebze
belediyesin de kardeşlik protokolü
imza törenin den sonra Gebze
Ticaret odasın yapılan protokol
konuşmaları www.gebzegazetesi
.com da canlı yayınlanıyor. İlim
kültür tarih araştırmaları merkezi
İKTAV Belgesel Yayıncılık
www.iktav.com Olarak hazır-
ladığımız. Malazgirt Meydan
Muharebesi belgesel tanıtım sine
vizyonu yayınlanıyor sinevizyonla
büyük ilgi gördü

MALAZGİRT VEANADOLU
RUHU

Birçok tv kanalında yayınlanan
Devr-i Alem belgesel programı
www.devrialem.tv olarak Ahlat’tan
Malazgirt’e Anadolu Ruhu adı ile
hazırladığımız belgeselin geniş bir
bölümünü sizlerle paylaşıyoruz

GEBZE GAZETESİ CANLI
YAYIN YAPTI

Gebze ile Malazgirt Belediyesi
arasında gerçekleşen kardeş şehir
imza törenlerin de yapılan tüm
konuşmalar ve belediyede ki imza
törenini www.gebzegazetesi.com
olarak canlı yayınlayarak bu etkin-
liğe destek verdik. Gebze ve Malaz-
girt Belediyesi Kardeş Belediye
Protokolü tanıtım toplantısına ev
sahipliği yapan Gebze Ticaret Odası
Başkanı Nail Çiler, İki bölge
arasında atılan bu adımda ev sahibi
olarak yer almaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, Sultan Al-
parslan’ın Anadolu’nun kapılarını
Türklere açtığı Malazgirt ile
sanayinin devleştiği, Fatih’lere,
Hanibal’lara ev sahipliği yapmış
Gebze arasında gerçekleşen pro-
tokolün kentlerimizin gelişimi

İsmail Kahraman
Gazeteci

Belgesel Yönetmeni

GEBZE’DEN MALAZGİRT’E KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ
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adına önemli katkılar sağlayacağına
inanıyor, hepimiz için hayırlı ol-
masını diliyorum dedi.

MALAZGİRT-GEBZE
KARDEŞLİĞİ TOPLANTISINA

KİMLER KATILDI
Toplantıya Muş Alparslan üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet
Polat’ın yanı sıra Gebze Teknik
Üniversitesi Rektörü Muhammed
Hasan Aslan, Gebze Kaymakamı
Mustafa Güler, Malazgirt Kay-
makamı Emre Yalçın, Gebze
Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz, Malazgirt Belediye
Başkanı Cengiz Altın, Gebze
Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Muşlu-
lar Derneği Başkanı Kıyasettin
Seçkin, Muş Vakfı Başkanı Orhan
Sami Gültekin, Yedi Renk Tek
Yürek Platformu Başkanı Ömer Er-
doğan, Elazığ Dernekler Federasy-
onu Başkanı Faik İçmeli ve kala-
balık bir dinleyici kitlesi katıldı.
Tanıtım toplantısında konuşan Prof.
Dr. Polat, bu önemli adımın ilçemiz
için son derece önemli atılımların
ilk adımı olması temennisinde bu-
lundu. Gebze ve Malazgirt de-
nildiğinde özellikle İbrahim Çiçek,
Kıyasettin Seçkin ve Hasan Payyu
gibi isimlerin aklına geldiğini ve bu
isimlerin Muş’un ve Malazgirt’in
tanıtılması konusunda büyük bir
özveri ile çalıştığını ifade ederek
teşekkürlerini sundu.

GEBZE BELEDİYESİ BASIN
AÇIKLAMASI

Gebze Belediyesi ve Malazgirt
Belediyesi arasında kardeş belediye
protokolü Gebze Belediyesi
başkanlık makamında Gebze
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz

veMalazgirt Belediye Başkanı Cen-
giz Altın tarafından imzalandı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz, “Protokolümüz hayır-
lara vesile olsun” dedi. Gebze
Belediyesi başkanlık makamında
gerçekleşen imzanın ardından
kardeş belediye imza protokol
töreni Gebze Ticaret Odası Meclis
Salonunda gerçekleşti.

TÖRENE YOĞUN KATILIM
Gebze Belediyesi ve Malazgirt
Belediyesi arasında imzalanan
kardeş belediye protokolü törenine
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler,
Malazgirt Kaymakamı EmreYalçın,
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Yaşar Çakmak,
Gebze Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz, Malazgirt Belediye
Başkanı Cengiz Altın, Gebze
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Muhammed Hasan Aslan, Muş
Alparslan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Gebze
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler,
Muş Vakfı Başkanı Dr. Orhan Sami
Gültekin, Kocaeli Muşlular Derneği
Başkanı Kıyasettin Seçkin, AK
Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar,
CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan
Orhan, Saadet Partisi Gebze İlçe
Başkanı Mustafa Türel, Gebze
Belediyesi Başkan Yardımcıları Se-
lamet Güner, Sedat Çelik, belediye
meclis üyeleri ve çok sayıda davetli
katıldı.

MALAZGİRT DOĞDUĞUM
GEBZE DOYDUĞUMYER

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının
okunmasının ardından iki
belediyenin tanıtım filmlerinin gös-
terildi. Programın açılış konuş-
masını gerçekleştiren Gebze Ticaret

Gebze’den Malazgirt’e Kardeşlik Köprüsü
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Odası Başkanı Nail Çiler, “Ben her
iki belediye başkanına ve meclis
üyelerine çok teşekkür ediyorum.
Malazgirt doğduğum, Gebze doy-
duğum yer. Her ne kadar Malaz-
girt’te doğmuş olsam da aynı za-
manda Gebzeliyim. İki belediyenin
kardeş belediye olmasında emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyo-
rum” dedi.

GÖNÜLKARDEŞLİĞİMİZİ
KURDUK

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz
Altın konuşmasında, “Bu gün imza-
ladığımız kardeşlik protokolü kağıt
üzerinde kalmayacak. Gönül
kardeşliğimizi kurduk. Malazgirt’i
tanımak için önce ruhunu bilmek
gerekir. Ben bu sene 949. Yılını kut-
layacağımız Malazgirt Zaferine
hepinizi davet ediyorum. Malazgirt
ruhu kardeşlik, birliktelik ruhudur.
Malazgirt sadece bizim değil, hep-
imizin kültürel mirasıdır”
ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞE VE GELECEĞE
SAHİPÇIKMALIYIZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz konuşmasında, “Bu
toprakları imar eden, yaşatan bir
medeniyetin sahipleriyiz. Alparslan
gelmeden önce bu topraklarda
gönüller fethedilmişti. Fatih’in İs-
tanbul’u fethetmesi milletimiz için
bir dönüm noktasıydı. Bütün bun-
ların bir sembolü olarak Malazgirt
Belediyemizle kardeşlik pro-
tokolümüzü imzaladık. Burada
geçmişe ve geleceğe sahip çıkmak
vardır, sahip çıkmalıyız. Ben emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum”
dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Yaşar Çakmak
konuşmasında, “Biz şanlı, aziz Türk

milletinin evlatlarıyız. Bunun üzer-
imize yüklediği tarihi bir sorumlu-
luk vardır. Bize düşen ise ec-
dadımızın izinden yürümektir.
Anadolu atalarımızın yurt olarak
seçtiği topraklardır. Birlik ve be-
raberlik içerisinde bu topraklara
sahip çıkmalıyız. Tarih bilincimizin
gençlerimize aktarılması için bu
protokol çok önemli bir fırsattır. Bu
konuda emeği geçenlere teşekkür
ediyorum” dedi.

KARDEŞLİĞİMİZİ TESİS
ETMELİYİZ

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler
konuşmasında, “Bu toplantı ve
atılan imza çok önemli. Bu coğrafya
atalarımızdan bize miras. Bu
topraklar üzerinde her zaman oyun-
lar oynanmış, oynanmaya da devam
edecektir. Bizim ecdadımız gönül-
leri fethetmiştir. Tekrar birlik ve be-
raberliğimizi sağlamalıyız. Birbir-
imizi sevip, saygı duyup el ver-
meliyiz. Öncelikle kardeşliğimizi
tesis etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Son konuşmacı olarak Muş Al-
parslan Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fethi Ahmet Polat Malazgirt’in
tarihine ilişkin bilgiler verdi. Pro-
tokol üyelerinin hediye takdiminin
ardından program hatıra fo-
toğrafıyla son buldu.

GEBZE’DEN MALAZGİRT’E KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ

İsmail Kahraman
Gazeteci

Belgesel Yönetmeni
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Belgeselcinin Not Defteri

Gebze ile Malazgirt in kardeş şehir olması ile ilgili
çalışmalara destek veren gazeteci ve belgesel yönetmeni
İsmail Kahraman’ın konuyla ilgili yazdığı makale.
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Â yât-ı Kerîme:
“Siz, insanlar için
gönderilmiş en
hayırlı topluluk-
sunuz; iyi ve doğru

olanı tavsiye eder, kötü ve yanlış
olandan sakındırırsınız; çünkü si-
zler Allah'a inanırsınız. (Âl-i İmrân
3/110)”

“İyilik etmek ve kötülükten sakın-
mak hususunda birbirinizle yardım-
laşın. Ne var ki günah işlemek ve
haddi aşmak hususunda birbirinizle
yardımlaşmayın; Allah’tan ko-
rkun! (Mâide 5/2)”

Ehâdîs-i Nebe-
viyye:
“Her kim İs- l a m ’ d a
hayırlı bir iş için ilk
adımı atarsa, kendisine at-
tığı o adımın sevabı verile-
ceği gibi daha sonra o
yolda giden- lerin sev-
abı da verilir; ü s t e l i k
sonrakilerin sev- a b ı n -
dan bir şey de ek-
silmez. (Müslim,
Zekât 69)”

“İnsan ölünce, şu üç ameli dışında
bütün amellerinin sevabı kesilir:
Sadaka-i câriye, kendisinden isti-
fade edilen ilim, arkasından dua
eden hayırlı evlât.” (Müslim,
Vasiyye, 14; Tirmizî, Ahkâm, 36)”

Toplumların hâl ya da istikbâl per-
spektifini belirleyen tarih tasavvuru;
siyasetten kültüre, eğitimden
ekonomiye, felsefeden dine ferdî
yahut müşterek tecrübenin tümünü
temsil eder. Söz konusu temsil ve
inşa faaliyeti, iyi ile kötünün

kıyasıya mücadele ettiği, ancak bu
mücadeleyi belirleyen bir merkezin
bulunmadığı basit bir iyi-kötü
karşıtlığından çok daha fazlasıdır.
Tema ve amaç olarak tarihe is-
tikamet veren, ilahî ve insanî
tasavvuru tarih boyunca in-
sanoğluna hatırlatan kutlu elçilerle
bu tasavvuru bir ideal olarak benim-
seyen liderler her zaman var
olagelmiştir. Hz. Muhammed, Ömer
b. Abdülaziz, Muhammed Al-
parslan, Selahaddin Eyyûbî, Fatih
Sultan Mehmet gibi yüksek karak-
terli insanlar ve bunların temsil et-

tikleri ulvî mefkûreler,
yüzyıllarca insanlığın
karanlık ufkunu ay-
dınlatan deniz fen-

erleri gibi vazife gör-
müşlerdir.

Kurucu tar- ihlerine dair
g e r ç e k ç i öyküleri ol-
mayan mil- letlerin tarih
sahnesinde esamisi okun-
maz. Bu sebeple iddia
sah ib i toplumlar, kendi-

lerini anlamlı
kılan ve aynı za-

manda millî ve yerli
olan kaynaklardan

beslenirler. Esasen milletlerin
gerçek kimliğini tesis etmek de
siyasî ve kültürel anlamda “yerli ve
millî ben”i tarih sahnesine çıkara-
cak sahih bir tarih okuma kültürü
geliştirilebilmesiyle mümkündür.

Bahse konu yerli ve millî kimliğin
inşa edilmesinde 1071 tarihinde
vuku bulan Malazgirt
muharebesinin hayatî derecede
önemli olduğunu, Müslümanlar
arasında mevcudiyeti zorunlu
müşterek his olgusuna odaklan-
abilmemiz için bu tecrübenin

Prof. Dr.
Fethi Ahmet Polat

Muş Alparslan
Üniversitesi Rektörü

1071 MALAZGİRT VE SULTAN MUHAMMEDALPARSLAN
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yeniden canlandırılmasının aslında
beka sorunumuza dönüştüğünü vur-
gulamak gerekir. Başarılması duru-
munda bu odaklanma özelde ülkem-
izin genelde İslâm dünyasının
bugününü ve yarınını mamur ede-
cek bir muharrik güce dönüşecek,
aktüel anlamda bu yeni bakış
açısının sosyal, siyasal ve kültürel
açıdan yönelme eğilimi göstereceği
hedeflerin sağlamasının yapılabile-
ceği bir merci belirlenmiş olacaktır.

İslâm dünyasının Malazgirt
Savaşı’ndan önceki durumu,
Selçukluların oynadığı toparlayıcı
rol, savaş esnasında Müslümanlar
arasında güçlü biçimde tezahür
eden müşterek his ve büyük zaferin
kısa ve uzun vadeli sonuçları, mil-
letimiz için görmezden gelinemeye-
cek mesajlar içerir. Selçukluların
etkin olmaya başladığı 11. yüzyılın
başlarında Müslüman toplumlar
dünyayı dönüştürecek sadra şifa bir
öneriye yahut iftihar edebilecekleri
bir reel-politiğe sahip değildi. Hz.
Peygamber’in vefatının hemen
ardından başlayan geniş çaplı fetih
hareketlerine bu süreçte ara ver-
ilmiş, halifeler ile Bizans imparator-
ları arasında Anadolu’nun doğu ve
güneydoğu bölgelerinde durağanlık
temelinde fiili bir durum oluşmuştu.
Erken dönemlerden itibaren
görülmekle birlikte kontrol altında
tutulabilen siyasî ve dinî ihtilaflar
İslâm coğrafyasının hızla
genişlemesi ve ülke içerisindeki
sosyal çeşitliliğin artmasına paralel
biçimde yeniden alevlenmiş,
siyaseten Hz. Peygamber’in manevî
mirasını temsil eden Sünnî Hilafet
bütünüyle güçten düşmüştü.
Yemen’den Kafkasya’ya, Kuzey
Afrika ve Endülüs’ten Orta Asya
uçlarına kadar uzanan Müslüman
ülkelerde Şia’nın çeşitli kolları ve

örneğin Hâricîlik gibi farklı siyasî
görüşleri savunan yeni güç birimleri
muhalif sesler yükseltmeye
başlamıştı. Geleneksel İslâm devleti
bir merkez olmaktan çıkmış, Müs-
lümanlar birbirleri ile mücadeleden
başka bir hedefe odaklanamaz hale
gelmişlerdi. Fâtımîlerle iyi ilişkiler
içerisindeki Bizans’ın durumdan
hoşnut olduğu bu zaman diliminde
Sünnî İslâm dünyası hem siyasî
hem askerî hem de ekonomik açı-
dan, ama hepsinden önemlisi fikrî
açıdan can çekişmekteydi. Tuğrul
Bey liderliğindeki Selçuklular, tam
da bu karanlık dönemde tarihin
ufkuna düştüler ve bir fecr-i sâdık
gibi İslâm dünyasının sabahına doğ-
dular.

1055 yılında Bağdat’a gelip bu-
radaki Şiî Büveyhî hâkimiyetini
sona erdiren ve Halife’yi himaye al-
tına alan Tuğrul Bey, her şeyini kay-
betmiş Müslümanlar tarafından bir
umut ışığı olarak görülmeye başlan-
mıştı. Tuğrul Bey, kendisine
bağlanan umutları boşa çıkarmaya-
cağını; öncelikli hedefinin
Mısır’daki Şiî Fâtımî Halifeliği’nin
gücünü kırmak olduğunu ilan et-
mekle göstermiştir. Nitekim hem
Tuğrul Bey’in hem de onun ardın-
dan tahta çıkan Alparslan’ın, has-
saten dış politikada el-Cezîre,
Suriye ve Filistin hattıyla alakadar
olmaları, bir tür İslâm birliği kurma
hedefine odaklanmaları câlib-i
dikkattir.

Sultan Alparslan’ın Fâtımîlere son
darbeyi vurmak üzere 1071 yılında
Mısır seferine çıkmasını fırsat bilen
Bizans, yıllardır takip ettiği durağan
politikayı bir tarafa bırakarak İslâm
dünyasına saldırmakla bahse konu
ideali yok etmeye dönük ciddi bir

1071 Malazgirt ve Sultan Muhammed Alparslan
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hamlede bulunmuş ve Malazgirt
ovalarında Muhammed Al-
parslan’ın karşısına bir yıkım or-
dusu olarak çıkıvermiştiler. Merkezî
İslâm coğrafyasına vahdet fidanları
eken Selçuklular, geleceğe dair
bütün ümitlerinin ma’kesi oldukları
Müslümanların dua ve desteklerini
de arkalarına alarak 26 Ağustos
1071’de, kendilerinden dört kat
daha kalabalık Bizans ordusu ile
girdikleri muharebeden mutlak bir
galibiyetle çıkmışlardı.

Sünnî İslâm dünyasında 11. yüzyıl
ortalarında başlayan Selçuklu lider-
liğindeki büyük toparlanışın kristal-
ize olduğu Malazgirt Zaferi ile bir-
likte Müslüman Türkler 20. yüzyıl
başlarına kadar ellerinde tutacakları
İslâm dünyasının liderliğini fiilen
üstlendiler. İran’ın yanı sıra el-
Cezîre, Irak, Suriye, Filistin ve hatta
daha sonraki dönemlerde Mısır’da
meskûn bir nüfus unsuru olarak
görülmeye başlanan Türkler, bu tar-
ihten sonra İslâm coğrafyasının aslî
unsuru haline geldiler. Nihayet
Malazgirt Zaferi’nin üzerinden on
yıl dahi geçmeden Anadolu’nun
tamamı fethedilmiş ve bu topraklar
Müslümanların kati yerleşimine
açılmıştır.

Malazgirt Zaferi, bir yandan İslâm
dünyasının müşterek bir his
içerisinde yeniden toparlanışını
temsil ederken diğer yandan yeni
bir Müslüman çağının başlangıcını
da haber vermiştir. Söz konusu İs-
lâmî yükseliş çağı, Selçuklular ve
Türk Beylikleri eliyle evvela
Anadolu coğrafyasının İslâmlaş-
masını temin ederek bir cihan de-
vleti kuracak Osmanlı’nın
doğuşuna zemin hazırlamış; Devlet-
i Âliyye’nin gayreti ile İstanbul’un

fethedilmesini, Viyana’ya kadar
uzanan bir İslâmî siyaset havza-
sının, hatta dünyanın tamamını
şemsiyesi altına almayı hedefleyen
küresel bir siyaset düşüncesinin
oluşmasını da sağlamıştır.

Günümüz Türkiye’si açısından
Malazgirt, yeni bir çoğulcu
dünyaya kapı aralamada anahtar
fonksiyon icra etmek gibi azim bir
gayenin hizmetkârı olabilir.
Anadolu toprakları, birlikte yaşama
tecrübesini yücelten, şiddet ve ne-
freti dışlayan düşüncelere her za-
man hayat hakkı tanımıştır.
Örneğin; Selçukluların bu
coğrafyaya gelişinden önce
Ortodoks Bizans tarafından sürekli
baskı altında tutularak Ortodok-
slaştırılmak istenen ve sistematik
tehcirlere tabi tutulan Ermenilerin
Selçuklular ile birlikte rahata
kavuşup dinî özgürlüklerini serapa
yaşadıklarına veya Bizans’a tabi
pek çok Rum’un, Selçuklu idaresini
tanıdıktan sonra ülkelerinden
ayrılarak Selçuklu sultanlarına
sığındıklarına dair tarihî kayıtlar,
Malazgirt sonrası dönemde bu
coğrafyada teşekkül eden Müslü-
man-Türk paxının mahiyetini açık
bir şekilde gözler önüne serer. Bu
dönem, İslam ortak paydası altında
millet olma şerefine eren Türk,
Kürt, Arap, Acem, Çerkez her farklı
kavmin tarihe bir söz söylemek
üzere öne çıktığı anın adıdır.

Malazgirt Zaferi’nin öz anlamına
yönelik bu kısa tahlilden de an-
laşılacağı üzere, yeni bir tarih oku-
ması yapılabildiği takdirde İslâm
dünyasında çok güçlü güçlü bir ben-
idrâki inşa edilebilir. Umudun ve
cesaretin paradan ve silahtan daha
çok iş gördüğü mazlum ve mağdur

1071 MALAZGİRT VE SULTAN MUHAMMEDALPARSLAN
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coğrafyalarda; özgüveni yüksek,
bugünün ve geleceğin fethine talip
nesiller yetiştirmek ve bu şuurun
vârisi olacak siyasî yapılar kurmak,
tarihsel tecrübelerimizle barış-
madan başarılamaz. Filhakika bin
yıllık geleceğimizin inşası için
temel taşı olacak en önemli tarihsel
tecrübemizin bin yıllık Malazgirt
mirası olduğu hususunda milletimiz
de ittifak etmiştir.

Umarız ve her daim dua ederiz ki,
bu topraklardan yeni Alparslanlar,
yeni Fatihler ve yeni Kanunîler çık-
sın! Ebû Eyyûb el-Ensârîler, Ahmet
Yesevîler, Şeyh Edebalîler, Yunus
Emreler, İbn Sînâlar, Farâbîler,
Molla Gürânîler, Akşemseddinler,
Mimar Sinanlar, Hacı Bayramlar,
Hacı Bektaşlar, Ali Kuşçular,
Nâbîler, Ebussudlar, Ali Emiriler,

Mehmet Akifler, Fuat Sezginler,
Aziz Sancarlar eksik olmasın
toprağımızdan! Milletimiz ve de-
vletimiz daim; birliğimiz,
dirliğimiz, huzur ve refahımız baki
olsun! Ya Rab, milletimizin ve üm-
meti İslam’ın üzerinden çekme el-
lerini! Amin, ecmaîn!

1071 Malazgirt ve Sultan Muhammed Alparslan

Prof. Dr.
Fethi Ahmet Polat

Muş Alparslan
Üniversitesi Rektörü

Çizim: Sedat Alkan
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M alazgirt Savaşı
A n a d o l u ’ n u n
Türkleşmesinde
önemli bir men-
zili teşkil etmek-

teydi. Bu menzilin kat edilmesinde
elbette ki Sultan Alpraslan’ın ve
Selçuklu askerlerinin sahip olduğu
askeri zekanın ve cesaretin rolü
yadsınamaz ancak bu savaşın
kazanılmasında askeri zeka kadar
rol oynayan ve Türk milletine miras
kalan bir olgu varsa o da Malazgirt
Ruhu’dur. Peki nedir bu Malazgirt
Ruhu ve Türk tarihine, Türklüğe ve
günümüze etkileri nelerdir.

Malazgirt Ruhu, Romanos Dio-
genes öncülüğünde Slav, Alman,
Bulgar, Frank, Ermeni ve Gürcüler-
den oluşturulan, Bizans’ın o vakte
kadar kurduğu en büyük ordu olan
200.000 kişilik kuvvet üstlerine
gelirken kefen olarak giydiği beyaz
kıyafetiyle Sultan Alparslan’ın ve
50.000 kişiden oluşan askerlerinin
gözlerini bile kırpmadan gösterdik-
leri yiğitliktir. Sultan Alparslan
savaştan kısa bir süre önce asker-
lerinin karşısına çıkarak şu konuş-
mayı yapmıştır: “Ben Müslüman-
ların camilerde bizim için dua et-
mekte oldukları bu saatlerde düş-
manın üzerine atılmak istiyorum.
Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç
gerçekleşmiş olur, yenilirsek şehid
olarak cennete gideriz. Bugün bu-
rada ne emreden bir sultan ne de
emir alan bir asker var; ben de
içinizden biri olarak sizinle birlikte
savaşacağım, benimle gelmek
isteyenler peşime düşsünler, iste-
meyenler geri dönebilirler. Ey
askerlerim! Eğer şehit olursam bu
beyaz elbise kefenim olsun. O za-
man ruhum göklere çıkacaktır. Me-
likşah’ı yerime tahta çıkarınız ve
ona bağlı kalınız.” Bu ruh

Çanakkale’de de tarihte bizlere re-
hber olmuştur. “Ben size taarruz
emretmiyorum. Ölmeyi emrediyo-
rum. Biz ölünceye kadar geçecek
zaman içinde yerimizi başka
kuvvetler ve başka komutanlar ala-
bilir.” diyen Halaskargazi Mustafa
Kemal Atatürk de Malazgirt’te
doğan ruh ile askerlerine aynı Sul-
tan Alparslan gibi liderlik etmiştir.

Malazgirt Ruhu Sultan Al-
parslan’ın, 26 Ağustos Cuma günü
müminlerin İslam’ın zaferi için el-
lerini semaya kaldırarak dua ettik-
leri saatlerden gece yarısına kadar
süren savaşta düşmanı karşısında
büyük, ezici bir zafer kazanmasına
rağmen Diogenes’e gösterdiği
hoşgörüdür. Bu hoşgörüyü anlamak
için Diogenes’in kendi topraklarına
döner dönmez gözlerine mil çek-
ilmek suretiyle kör edilip Kınalı
Adaya sürgün edildiğini de bilmek
gerek. Galip Sultan; İslam, Bizans,
Ermeni ve Süryani kaynaklarının
aktardığına göre Bizans’ın aksine
mağlup İmparatora esir değil mis-
afir muamelesi yapmıştır. Onu zin-
dana atmak yerine yanına oturtmuş,
tacını bizzat giydirmiş ve barış
görüşmelerini bu hoşgörü
çerçevesinde gerçekleştirmiştir.
Aynı ruh bu toprakları Cihan
Harbi’nde işgal etmeye gelen An-
zak askerlerine “Bu memleketin
toprakları üzerinde kanlarını döken
kahramanlar! Burada bir dost
vatanın toprağındasınız. Huzur ve
sükûn içinde uyuyunuz. Sizler,
Mehmetçiklerle yan yana, koyun
koyunasınız. Uzak diyarlardan
evlatlarını harbe gönderen analar!
Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlat-
larınız bizim bağrımızdadır. Huzur
içindedirler ve huzur içinde rahat
uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta
canlarını verdikten sonra, artık

Hasan Payyu
Kocaeli Muşlular

Derneği Başkan Vekili

MALAZGİRT RUHU ve İKLİMİ
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Hasan Payyu
Kocaeli Muşlular

Derneği Başkan Vekili

bizim evlatlarımız olmuşlardır.”
demiştir. Malazgirt Ruhu geleceğe
atılan adımlar için hatta ve hatta İs-
tanbul’un fethi için bir mihenk
taşıdır. Çünkü bu muharebe sonu-
cunda Bizans ordusu bir daha
böylesine toparlanamamış ve
Türkler önemli bir direniş ile
karşılaşmadan bu tarihten sonra is-
tila ve yağma amacı taşımadan
Anadolu topraklarını yurt belleyip
bu topraklara yerleşmeye
başlamışlardır. Türkler bu savaştan
sadece on yıl sonra Üsküdar önler-
ine gelmiş ve Müslüman Türk or-
dusu dünya gözüyle Ayasofya’yı ilk
defa görmüştür.

Yahya Kemal de Süleymaniye’de
Bayram Sabahı adlı eserinde Malaz-
girt Ruhunun Türk Milleti’ne gös-
terdiği yolu şu sözlerle anlatmak-
tadır. Önce “Bir neferdir, bu zafer
mabedinin mimarı” diyen Yahya
Kemal şiirin devamında o neferin
Malazgirt ovasından yürüyen
Türkoğlu olduğunu şu sözlerle
tanımlar:

“Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri
Dinliyor vecd ile tekrar alınan Tekbîr`i

Ne kadar saf idi sîmâsı bu mü`min neferin!
Kimdi? Bânisi mi, mîmârı mı ulvî eserin?
Taa Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu
Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu,
Yüzü dünyâda yiğit yüzlerinin en güzeli,
Çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli;

Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz
Her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz;

Vatanın hem yaşayan vârisi hem sâhibi o,
Görünür halka bu günlerde teselli gibi o,

Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde,
Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.”

Malazgirt Ruhu yiğitliğiyle,
hoşgörüsüyle, bu toprakları vatan
belleme ülküsüyle tarihte olduğu
gibi bugün de Türkiye
Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine
yol göstermeye devam etmektedir.
Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan’ın
yılmaz bekçiliğini yapan aziz Türk
Donanması da Sultan Alparslan ve
yiğit askerlerinin üstlerine gelen or-
dular karşısında dimdik durdukları
gibi bütün zorluklara karşı dimdik
durmakta ve vatan için mücadele
vermektedir. Malazgirt’ten doğan
bu ruh ile bu zorluklarda aşılacak ve
Türk Milleti tarihine yeni zafer say-
faları yazacaktır.

İşte bu ruhu yaşatmak, yaymak ve
genç nesillere anlatmak amacıyla,
Kocaeli – Gebze ilçesinde Malaz-
girt Ruhu Sevdalıları olan Kıyaset-
tin Seçkin, Hasan Payyu, Hasan Ay-
dın, Cemal Yüzgüllü ve Kasım
Doğan bir araya gelerek, Kocaeli
Sosyal Dayanışma ve Kültür
Derneğini kurmuş ve doğu ile batı
arasında bir köprü vazifesi görevini
üstlenmişlerdir. Bu amaçla önce-
likle Gebze ile Malazgirt’in kardeş
şehir yapılması hususunda her türlü
gayreti sarf ederek kardeş şehir
yapılmasına katkıda bulunulmuştur.
Ayrıca çeşitli platformlar düzenley-
erek Malazgirt Ruhu ve İkliminin
anlatılmasını sağlamış, sağlamaya
da devam edilmektedir.

Malazgirt Ruhu ve İklimi
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K ıymetli Dostlar,
Sevgili Gençler, Bi-
zlere, paha biçile-
mez bir miras
bırakan ecdadımızla,

ne kadar övünsek azdır. Sahip
olduğumuz ecdat yadigârı bu miras,
sadece mal mülk veya toprak
parçası değildir. Atalarımız yüzyıl-
lar boyunca merhametle hükmetmiş
ve bizlere onurlu bir mazi bırak-
mışlardır. Öyle ki bizden olmayan
da bizim adaletimizde yaşayabilir,
inancı ve anlayışı bu topraklarda her
daim kanun olmuştur. Kıtalara hük-
metmiş ama ve asla sömürmemişler,
ezmemişler, soykırım yap-
mamışlardır. Ecdadımızın hâkim
olduğu topraklarda, her daim, din ve
dil özgürlüğü yaşanmış ve ayak
bastıkları her yerde, adaletle nam
salmışlardır. İşte bu sebeple,
geçmişte bu millete önderlik eden
bütün devlet büyüklerimizle, gurur
duymamız gerekir. Bu vesileyle,
başta sultan Alparslan ve diğer de-
vlet büyüklerimizi rahmetle ve min-
netle şükranla anıyorum.

Sultan Alparslan, Büyük Selçuklu
Devletinin, tahtına geçtikten sonra
batıya yönelik fetihler başlamıştır.
16 Ağustos 1064 yılında, Hristiyan
Dünyası için günümüzde dahi kut-
sallığını koruyan Ani Harabelerini,
fethederek Kars’a gelmiştir. Batıya
doğru yapılan bu fetihler, İslam
Dünyasında büyük sevinçlere yol
açmıştır. Sultan Alparslan’ın Or-
dusu, Malazgirt ve Erciş Kalelerini
ele geçirdikten sonra, 26 Ağustos
Cuma Sabahı; Sultan Alparslan,
Bizans İmparatoruna elçi gönder-
erek barış talep etmiştir. İmparator,
ordusunun büyüklüğüne güvenerek
bu teklifi reddetmiş ve elçileri
küçümseyerek geri çevirmiştir.
Düşman ordusunun, kendi ordusun-

dan en az 4–5 kat daha büyük
olduğunu gören Alparslan, savaşı
kazanmanın hatta sağ kurtulmanın
çok zayıf bir ihtimal olması sebe-
biyle, Türk ve İslam sembolü olan
aynı zamanda kefeni temsil eden
beyaz giysilerini giymiş ve askerler-
ine “şehit olursam beni vurulduğum
yere gömün” şeklinde vasiyet bırak-
mıştır.

26 Ağustos 1071 Cuma Gün, Sultan
Alparslan, Cuma namazında imam-
lık yaptığı ordusuna, moral vermek
amacıyla, Allah’ın kuranda zafer
vaat ettiği ayetleri okumuştur.
Askerlerini cesaretlendirmek için
ordusuna hitaben Sultan:

“Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım
ya da şehit olarak cennete giderim.
benimle savaşa girmek isteyen gire-
bilir, ayrılmak isteyenlere derhal
ayrılabilir. Burada, emir veren bir
sultan veya alan bir asker yoktur.
Zira bende sizler gibiyim, bu
savaşta ölenler şehit, kalanlar gazi
olacaktır. Ayrılanları ise ahirette
ateş, dünyada rezillik beklemekte-
dir.” şeklinde seslenmiştir.

Bu sözlerden sonra ordusun adeta
çelikleştiren Alparslan, askerlerini
taarruz hazırlamıştır. Malazgirt
Savaşı, öğlen saatlerinde Al-
parslan’ın ordusunun, ok atışlarıyla
başlamıştır. Sultan Alparslan’ın Or-
dusu hilal taktiği ile Bizans Or-
dusunu çembere almış ve ilk hamle
ile üstünlük sağlamıştır. Bu hamle
karşısında, ordusunun komuta etme
olanağı göremeyen Bizans İmpara-
toru, ordusuyla birlikte kaçmaya
karar vermiş ve bu arada çok askeri
zayiat vermiştir. Birçok askeri ölen
ve kendisi de omzundan yaralanan

“FATİH’İN OTAĞI GEBZE’DE
ALPARSLAN’IN MEKANI MALAZGİRT’TE...”

İbrahim Çiçek
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İbrahim Çiçek

İmparator Romen Diyojen, Al-
parslan’ın askerleri tarafından ele
geçirilmiştir. Sultan Alparslan’ın,
İmparator Romen Diyojen ile
Türklerin lehine antlaşma yap-
masıyla savaş son bulmuştur.
Dünya Tarihi açısından dönüm nok-
tası olan bu savaşın muzafferi, Sul-
tan Alparslan olmuştur. Bizanslılar
açısından ise bu savaş, büyük bir
hezimet ve toprak kaybı ile netice-
lenmiştir. İslam Coğrafyasında ise
büyük bir sevinle karşılanmıştır.

1071 Malazgirt Zaferiyle, Türklere
Anadolu’nun kapıları açılmış ve
Türkler, Anadolu’yu yurt etmeye
başlamıştır. Bu sebeple, Türkiye ve
Türki Cumhuriyetleri ile tüm İslam
Âlemi olarak bizler, Sultan Al-
parslan’ı, her yıl saygıyla, minnetle,
şükranla ve dualarla anmalıyız.
Nitekim Sultan Alparslan, o gün or-
dusuyla birlikte, şehadeti göze al-
mamış olsaydı, bugün bu topraklar
belki bizlerin olmayacaktı. Böyle
bir ecdatla ne kadar övünsek az
değil midir?

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep
Tayyip ERDOĞAN’ın iktidara
gelmesiyle bu bölgeye daha çok
sahip çıkılmaya başlanmıştır. Her
yıl 26 Ağustos’ta Malazgirt
Savaşı’nın anlam ve önemine uygun
kutlamalar yapılmaktadır. O güne
ait tarihi kalıntıları onarmak ve tadil
etmenin yanı sıra yeni projeler
büyük millet bahçeleri ve yeni
mekânlar ile sosyal tesislerde
yapılarak tarihi doku ve ec-
dadımızın nefesi, mirasları halen
yaşıyor gibi canlı tutulmaya çalışıl-
maktadır.

Taarruz meydanları, Malazgirt
ovası orduların karşı karşıya geldiği
yerler yeniden belleklerde can-

landırılıp koruma altına alınmıştır.
Ayrıca Ahlat Anadolu’nun ilk
büyük Türk şehri olması nedeniyle
bu projenin Ahlat’ la irtibatlandırıl-
ması, Cumhurbaşkanlığı külliyesi
orada yapılması, oradan gelmiş
geçmiş tüm Türk büyüklerimizin,
Şehitlerimizin ruhları yeniden şad
edilip orada ki tüm yatır, türbe ve
şehitliklerimiz gibi mekanlar bizden
sonra ki nesillerinde görmesi için
daha güvenilir ve emin bir şekilde
korunacaktır. Dolayısıyla bu pro-
jeler Ahlat’ı, Malazgirt’i ve tüm
Türkiye’nin milli duygularını
kabartarak kaynaşmasına vesile ola-
caktır. Ayrıca bu bölgelere yerli ve
yabancı turist akımı, turizm patla-
ması sağlayacaktır.

Dolayısıyla bu potansiyelde o böl-
gelerin ekonomik canlanmasına se-
bep olacaktır. Bunun için Emeği
geçen başta Cumhurbaşkanımız
Sn.; Recep Tayyip ERDOĞAN’a
devlet büyüklerimize yerel ve genel
idarecilerimize binlerce kez
teşekkür ederiz. Ayrıca Malazgirt
belediyemizle Gebze belediyemizin
kardeş belediye olması da ayrı bir
önem taşımaktadır. Fatih’ in otağı,
Gebze’de Alparslan’ın mekanı
Malazgirt’te. Dede ile torunun
kazandığı toprakların üzerinde
yaşayan biz torunlarının kardeş
belediye olması ve buluşması ne
güzel bir duygudur. Bizlerde ec-
dadımıza uygun olmamız gerek-
mektedir. Öyle ise haydi gençler her
sene 26Ağustosta Malazgirt’e gide-
lim ecdadımızın ruhunu şad edelim.
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H aluk Dursun’un Adı
Erciş’te Vefa Gu-
rubu tarafından
yapılan Vefa
Anıtı’nda yaşatıla-

cak. Gebze’de dünyaya gelen Prof.
Dr. Ahmet Haluk Dursun, 2019
yılında Malazgirt Zaferi anma
etkinlikleri hazırlığı için gittiği
Malazgirt veAhlat’tan dönerken Er-
ciş yakınlarında trafik kazası sonucu
vefat etti. Vefatının birinci yılında
Haluk Dursun için Erciş’te vefa
anıtı kitabe ve fidanlığı kuruldu.
Anıtta Erciş Kaymakamlığı
tarafında anlamlı bir anma töreni
düzenlendi. Vefa unutmamak hatır-
lamaktır. Vefa bizi biz yapan önemli
değerdir. Vefa ahde vefa geçmişe
saygıdır. Vefa insan olmanın ön
şartıdır. Ataya anaya babaya vefa
ilim Adamları hoca ve öğretmene
vefa çok önemlidir .Hazreti Ali’nin
‘Bana bir harf öğretenin kölesi olu-
rum.’ sözü çok önemlidir. Bugün bu

söz o kadar önemli hale geldi ki.
Hoca öğrencisinden öğrenci ho-
casından memnun değil. Kendisine
emanet bırakılan, ilim öğretilmesi
için teslim edilen öğrenciler ho-
casından memnun değil. Hoca
öğrencisinden korkar hale geldi.
Öğrencileri tarafından dövülen ve
öldürülen öğretmen haberleri sorun
ve sıkıntının boyutunu gösteriyor.
İşin en acısı sevgi ve saygı ortadan
kalktı. Yeniden sevgi ve saygıyı
yaşamak ve yaşatmak için seferber-
lik başlatmalıyız.

HALUK DURSUN’A
VEFABORCUMUZ VAR

Belgeselcilik hayatımda birçok in-
sandan katkı ve destek görüp bilgi
ve birikim sahibi oldum. Onlardan
birisi; bir yıl önce Van Erciş’te

GEBZE İLE MALAZGİRT KARDEŞLİĞİNDE
HALUK DURSUN’AVEFAANITI
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meydana gelen kazada vefat eden
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Haluk Dursun’dan öğrendiğim bil-
giler, milli tarih bilinci ve Osmanlı
coğrafyası sevgisi. Haluk Hoca’nın
bir talebesi olarak ona karşı vefa
borcumuzu ödemek için vefat yıl
dönümünde kendi imkânlarımla
www.iktav.com ve www.devri-
alem.tv olarak bir belgesel çekmek
istedim. Belgeseli sizlerle paylaşıy-
oruz: https://www.youtube.com/
watch?v=2sstso2bQlQ

VEFAGRUBU VE VEFAANITI

Yine Haluk Hocaya vefa borcumu
ödemek için Ercişli değerli eğitimci
Hikmet beye görüş öneri ve
düşünce anlamında destek verip
Haluk Dursun Vefa Gurubu oluştu-
rup kazanın olduğu yere bir anıt ve

kitabe yapılmasına vesile olduk.
Haluk Dursun VefaAnıtı ve kitabesi
için Hikmet Bey gece gündüz
çalıştı. Hiç bir kurumdan destek al-
madan tüm maddi harcamalarını
kendi imkânlarından harcayıp örnek
bir anıt yapıldı. Anıtta Erciş Kay-
makamlığı’nın öncülüğünde resmî
bir anma toplantısı düzenlendi.
Yazılı ve görsel basında haber geniş
yer buldu.

Giresun ve Kocaeli’nden hemşerim,
20 yıldır yakından tanıdığım Haluk
Dursun Hocam dualarla anıldı.
Anadolu Ajansı haberi medya kuru-
luşlarına servis etti. Erciş’te anlamlı
ve örnek bir anma toplantısı düzen-
lendi. Haluk Hocayı bir kez daha
rahmetle anıyorum.

Haluk Dursun’a
Vefa Anıtı

Van'ın Erciş ilçesi
yakınlarında
geçirdiği trafik kazası
sonucu hayatını
kaybeden dönemin
Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı
merhum Prof. Dr.
Ahmet Haluk Dursun
için kaza yaptığı yere
anıt yaptırıldı.

Gebze ile Malazgirt Kardeşliğinde Haluk Dursun’a Vefa Anıtı
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26 A ğ u s t o s
1071 tari-
hinde Malaz-
girt’te Büyük
Selçuklu De-

vleti ile Bizans İmparatorluğu
arasında meydana gelen ve Selçuk-
luların mutlak zaferi ile sonuçlanan
Malazgirt Meydan Muharebesi,
gerek Türk gerek İslam gerekse
dünya tarihi açısından kısa ve uzun
vadede belirleyici sonuçların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Savaştan
sonraki on yıl içerisinde Müslüman-
lar Anadolu’nun Batı uçlarına kadar
ulaşmış ve 1070’li yılların sonunda
İznik merkezli Türkiye Selçuklu
Devleti’nin temelleri atılmıştır. İs-
lâm dünyasında Selçuklu sultan-
larının liderliğini üstlendiği yeni bir
devir açılırken Bizans İmparator-
luğu da 1453 yılında İstanbul’un
fethine kadar devam edecek olan bir
çözülme dönemine girmiştir.

Hem İslâm tarihinde hem de dünya
tarihinde büyük bir dönüşümün
yaşandığı ve yeni bir dönemin
başlangıç noktası sayılabilecek
Malazgirt Meydan Muharebesi’nin
öncesi ve sonrasıyla derinlikli
biçimde ele alınması, sonuçlarının
tüm veçheleriyle irdelenmesi ve tar-
ihten bugüne neden olduğu
dönüşümlerin farklı sosyal bilim
disiplinleri tarafından incelenmesi
gerektiği izahtan varestedir. 26-28
Nisan 218 tarihleri arasında Muş
Alparslan Üniversitesinde yapıl-
ması planlanan Malazgirt Meydan
Muharebesi ve Sultan Alparslan
Uluslararası Sempozyumu, söz
konusu maksadın ilmî hassasiyetler
doğrultusunda gerçekleştirilmesini
temin edecektir. Söz konusu sem-
pozyumun, Sultan Alparslan’ın 27
Nisan’da tahta cülûs edişinin yıl
dönümünde düzenlenmesi, hiç
kuşkusuz etkinliği daha da anlamlı
kılmaktadır.

Malazgirt Meydan
Muharebesi ve

Sultan Alparslan
Uluslararası
Sempozyumu

Muş Alparslan
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fethi Ahmet
Polat, sempozyumda
özetle şöyle konuştu:

“Malazgirt zaferi,
Anadolu’nun

kapılarını ardına
kadar ecdadımıza

açmış, milletimiz için
milat hüviyetinde bir

gündoğumunu
müjdelemiş ve kutlu
bir gelecek kurmak

isteyen biz
torunlarına dedeleri
tarafından bırakılmış

soylu bir geçmişin
önce nirengi noktası,

sonra bayramı
olmuştur.

MALAZGİRTMEYDAN MUHAREBESİ
VE SULTANALPARSLAN SEMPOZYUMU
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M uş iline bağlı
Malazgirt ilçe
sınırları içerisinde
yer alan tarihi
millî park,

2018/11366 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile 5 Şubat 2018 tarihinde
ilân edildi. Malazgirt Ovası'nın
"Malazgirt Meydan Muharebesi
Tarihi Milli Parkı" ilan edilmesiyle
ilçenin Danişmentgazi Ma-
hallesi'ndeki alanda, giriş kontrol
ünitesi, 250 otobüslük otopark,
otopark, 250 metre uzunluğundaki
1071 adımlık fetih yolu, merasim ve
hitabet alanı, 12 helikopter pisti, na-
mazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş
takı ile dinlenme yerleri yapıldı.
Selçukluların Bizans İmparator-
luğu'na karşı zaferiyle sonuçlanan
savaş alanının rekreasyonu da bu
tarihî değeri göz önünde bulunduru-
larak yapılmıştır. Buna göre millî
park giriş kapısı, fetih yolu, mescit,

merasim alanı, meydan, toplanma
ve ikram alanı, namazgâh, he-
likopter pisti, etnospor alanı,
otopark, Türk-İslam tarihî temalı
sosyal yaşam alanı, Malazgirt Mey-
dan Muharebesi canlandırma alanı,
anıt, ziyaretçi tanıtım merkezi,
müze ve minyatür, rekreasyon alanı
ile idari binadan oluşmaktadır. Her
yıl 26 Ağustos’ta tarihi milli parkta
Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü
kutlanmakta. Törenlere Cumhur-
başkanı Sayın Recep Tayyip Er-
doğan da katılmakta. Malazgirt
zaferi anma törenlerine yurt içi ve
yurt dışından çok sayıda ziyaretçi
gelmekte.

Malazgirt Meydan
Muharebesi ve

Tarihi Milli Parkı

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip

Erdoğan'ın geçen yıl
gerçekleştirilen

Anadolu'nun Fethi
Malazgirt 1071 Anma
Programı'nda verdiği

talimat
doğrultusunda
çalışmaların
başlatıldığını

kaydeden Tarım ve
Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli, "Burada

Malazgirt ilçesi
sınırları dahilinde

bulunan 240 hektarlık
alanı 43'üncü milli

parkımız olarak ilan
ettik. 100 günden kısa
bir süre içerisinde de
bu büyük tesislerin

yapımını
gerçekleştirdik.

Amacımız Malazgirt
Ovası'nın kilidini
açan ecdadımıza

layık olmaktır." dedi.

MALAZGİRTMEYDAN MUHAREBESİ
TARİHİ MİLLİ PARKI

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı



PROJEADI

“1071 MALAZGİRT İLE
ANADOLU’YAAÇILAN

KAPIDAN UMUDA, KÜLTÜRE
VE GELECEĞE UZANAN

YOLCULUK”

PROJEAMACI

ANADOLU'NUN KAPISINI
TÜRK MİLLETİNEAÇAN 1071
TARİHİNİN SADECE BİR

SAYIDAN İBARET
OLMADIĞINI VE

MALAZGİRT'TE ORTAYA
ÇIKAN RUHUN

ÇANAKKALE'DE YAŞANAN
RUHLABÜTÜNLEŞTİĞİNİ VE
BU RUH İLE MİLLET OLMAYA
DEVAM EDECEĞİMİZİ ORTAYA

KOYMAK, MALAZGİRT
ÖZELİNDE MUŞ’UN TARİHİ,
KÜLTÜREL, COĞRAFİ VE

SANATSAL GÜZELLİKLERİNİ
TANITMAK.

KÜLTÜREL
ORGANİZASYONLAR İLE
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR
TURİZM POTANSİYELİ
OLUŞTURMAK VE

GEBZE’DEN MUŞ’AVE
MALAZGİRT'E KARDEŞLİK VE
GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURMAK.

KENTTE YAŞAYAN
MUŞLULAR İLE BİRLİKTE
KENT DİNAMİKLERİNİ

KAYNAŞTIRMAK, 1071 VE
ÇANAKKALE RUHUNU

ÖZELLİKLE GENÇ NÜFUSA
AKTARMAK, MUŞ’UN YEREL
KÜLTÜRLERİNİNAKTARIMINI
YAPARAK KENT KÜLTÜRÜNE

KATKIDABULUNMAK.

PROJE KONUSU

1071 MALAZGİRT SAVAŞI İLE
ANADOLU'NUN KAPISINI

AÇAN TÜRK MİLLETİNİN BU
SAYEDE İSTANBUL'UN

FETHİNE MAZHAR OLDUĞU
VE SONRASINDA

ÇANAKKALE RUHU İLE BİR
OLMAYOLUNDAÖNEMLİ BİR
TARİHİ BİR DERS VERDİĞİ
ORTADADIR. BU ÖNEMLİ
BAŞLANGIÇ ŞEHRİ VE

DOĞUNUN KİLİT TAŞI OLAN
MUŞ ŞEHİR, BİRÇOK KÖKLÜ
MEDENİYETİN VE KÜLTÜRÜN
DE İZLERİNİ TAŞIMAKTADIR.
BU NEDENLE BİR TARİH,
KÜLTÜR VE MEDENİYET

ŞEHRİ OLAN MUŞ'UN YEREL
KÜLTÜRLERİNİN TANITIMI

YAPILARAK, TARİHİ
MİRASLAR İLE YEREL

DEĞERLER VE KÜLTÜRLERİN
KORUNMASI, BİLİNİRLİĞİNİN

ARTIRILMASI, YENİ
NESİLLEREAKTARIMININ

SAĞLANMASI.

PROJE GEREKÇESİ

BU PROJE İLE 1071 İLE
BAŞLAYAN MANEVİ RUHUN
GENÇLERDE KARŞILIK

BULMASININ SAĞLANMASI
VE MUŞ VE MALAZGİRT'E

GÖNÜL KÖPRÜSÜ
KURULMASI. YAPILACAK
PROJE İLE MUŞLULAR
OLMAK ÜZERE, TARİH,
KÜLTÜR VE MEDENİYET

DİYARI MUŞ’UN TANITIMI İLE
BU KÜLTÜRLERİN KENT
KÜLTÜRÜNEAKTARIMI

YAPILACAKTIR.

T.
C
.İ
Ç
İŞ
L
E
R
İB
A
K
A
N
L
IĞ
I

Sİ
V
İL
TO
PL
U
M
L
A
İL
İŞ
K
İL
E
R
G
E
N
E
L
M
Ü
D
Ü
R
L
Ü
Ğ
Ü
PR
O
D
E
S

ve
K
O
C
A
E
L
İM

U
ŞL
U
L
A
R
D
E
R
N
E
Ğ
İ

SO
SY
A
L
SO
R
U
M
L
U
L
U
K
PR
O
JE
Sİ

44 1071 Malazgirt ile Anadolu’ya Açılan Kapıdan Umuda, Kültüre ve Geleceğe Uzanan Yolculuk



PROJE HEDEFLERİ

1. TARİHİ MİRASIMIZ VE
KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİN

KORUNMASINA,
YAŞATILMASINA

KATKIDABULUNUP, BU
KUTSAL EMANETLERİN GENÇ

NESİLE ULAŞMASI
SAĞLAMAK.

2.MUŞ İLİ TURİZM
POTANSİYELİNİN

ARTIRILMASI İLE ULUSALVE
ULUSLARARASI

TANINIRLIĞININARTMASINI
SAĞLAMAK.

3.MUŞ KENT KÜLTÜRÜNÜN
(YÖRESELYEMEKLER,
YÖRESEL ÜRÜNLER,

GELENEKSEL EL SANATLARI
VS.) GENÇ NESİL İLE

BULUŞMASINI SAĞLAMAK.

4. KENT ÖZELİNDE YÖRESEL
KÜLTÜRLERİN TEKRAR

CANLANDIRILARAKYEREL
DEĞERLERLE MİLLİ

KÜLTÜRÜN KALKINMASINA
YARDIMCI OLMAK.

5.MUŞ KÜLTÜRÜ VE
FOLKLORUNUYAŞATACAK
HALK OYUNLARI EKİBİ
OLUŞTURARAK KENT
KÜLTÜRÜNE KATKIDA

BULUNMAK.

6. FESTİVALARACILIĞI İLE
GENİŞ KİTLELERE MUŞ KENT
KÜLTÜRÜNÜNAKTARIMINI

SAĞLAMAK.

7. GENÇLERİN YEREL
DEĞERLERLE VE
FAALİYETLERLE

BULUŞMASINI SAĞLAYARAK
KÖTÜALIŞKANLIKLAR

KAZANMALARININ ÖNÜNE
GEÇMEK.

8. KOCAELİ VE İSTANBUL’DA
BULUNAN MUŞ DERNEKLERİ
OLMAK ÜZERE MARMARA
BÖLGESİNDEKİ TÜM MUŞ
DERNEKLERİ VE MUŞLULAR
İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK
KAYNAŞMAYI ARTIRMA.

9. DOĞAYI VE YEREL
KÜLTÜRLERİ KORUMA

KONUSUNDA
BİLİNÇLENDİRME

ÇALIŞMALARI YAPMAK.

10. 1071 MALAZGİRT
ANADOLUYAAÇILAN

KAPIDAN UMUDA, KÜLTÜRE
VE GELECEĞE UZANAN
YOLCULUKADINDA
BELGESELVE KİTAP
HAZIRLAMAK.
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Yirmi altı Ağustosta topladı tüm Askeri
Ya zafer ya şehadet haykırdı koca sultan
Emir verdi ölüm var dönülmez artık geri
Ya şehadet ya zafer haykırdı koca sultan

Yıl bin yetmiş bir Cuma gününün sabahı
Şehadete ant içmişti gelsin Bizans’ın şahı
Elbet boşa çıkmazdı mazlum milletin ahı
Ya şehadet ya zafer haykırdı koca sultan

Güneş tüm beyinleri kaynatırken Ağustosta
Planlar kurulmuştu sultan kalmazdı yasta
Kalp gözüyle hissetti Bizans ordusu hasta
Ya şehadet ya zafer haykırdı koca sultan

Malazgirt meydanında kıldı Cuma namazı
O meydanda söyledi koca sultan son sözü
Selçuklunun evladı Alparslan Türkün özü
Ya şehadet ya zafer haykırdı koca sultan

Toz bulutu kapladı Malazgirt’te ovayı
Komutan emir verdi çekildi okların yayı
Bu savaş Malazgirt’ten değiştirdi dünyayı
Ya şehadet ya zafer haykırdı koca sultan

Bizans’ın karşısında asker sayımız azdı
Yaradan’ın hesabı bütün oyunu bozdu
Alparslan’ın ordusu yeniden tarih yazdı
Ya şehadet ya zafer haykırdı koca sultan

İbrahim der bu ordu şaha kalktı ovada
Galip geldi komutan Malazgirt’te sahada
Malazgirt fetih edildi göklere çıktı seda
Ya şahadet ya zafer haykırdı koca Sultan

İbrahim Çiçek
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