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“Bitlis’e kuzeyden gelirken, birden-
bire ve tümüyle değişen görüntü 

çarpıcıydı. Sönmüş volkanik dağların rastgele 
böldüğü geniş düzlükler yerlerini, bir tepenin 
diğer tepeyi, bir vadinin diğer vadiyi düzenli 
sıralar şeklinde takip ettiği bir inişe bıraktı. 
Bunlar güneşin yaktığı Mezopotamya’nın al-
çak topraklarına doğru sıralanarak inen dağ 
teraslarıydı. Bulutlar artık gökyüzünde sakin 
akan, pamuksu kümeler değil, tepelerin üze-
rinden kayan yelkenler gibi. Yukarıdaki düz-
lüklerde dolanarak akan sakin dereler burada, 
kayalardan beyaz köpüklerle atlayan çağla-
yanlar olmuş. Açık, ağaçsız düzlüklerin yo-
ran aydınlığı yerini, vadilerin gölgeliklerinin 
loşluğuna bırakmış. Dere kenarları kavak ve 
söğütlerle kaplı, derin vadilerin vahaları, ara-
larında ceviz ve karaağaçların göze çarptığı 
orman ağaçlarıyla süslü.....”

Bu sözler, İngiliz coğrafyacı, tüccar ve yazar 
Henry Finnis Blosse (H.F.B.) Lynch ‘in (1862-
1916) 1901 yılında yayınladığı ‘Ermenistan, 
Seyahatler ve Çalışmalar’ kitabının, Türkiye 
topraklarındaki gezilerini kapsayan 2. cildin-
de yer alan ve Bitlis’e girişi anlatan bölümden 
bir alıntı. Coğrafyacı olmasının etkisiyle olsa 
gerek, topoğrafyayı geniş açılardan gören ba-
kışı, arazi yapısını, bitki örtüsünü ayrıntılı ve 
renkli betimlemesi gerçekten etkileyici.  Şehre 
girişi anlatan bu alıntı Bitlis’in coğrafyasının 
o kendine has özelliklerini etkileyici bir dil-
le anlatıyor. Uzun ve yorucu bir yolculuktan 
sonra ulaşılan şehrin onu karşılayan güzellik-
lerinden duyduğu heyecanı yansıtıyor. 

Kitabı okurken, çocukluğumda, yaz tatil-
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lerinde Bitlis’e gidişlerimi hatırlamaya çalışı-
yorum. Bildiğim bir şehirdi gittiğim ama öz-
lenen bir şehirdi ve o yüzden bu yolculuklar 
benim için heyecan vericiydi. Üstelik İstan-
bul’dan gidiyordum, yani o tarihlerde hala ye-
şil tepelerini,  kıyılarını,  korularını, ıhlamur 
ağaçlı, arnavut kaldırımlı sokaklarını,  ahşap 
köşklerini, kısacası sihrini yitirmemiş, yor-
mayan ve yaşaması zevk veren bir şehirdi İs-
tanbul. Ona rağmen okullar kapanınca sadece 
babaya ve anneye değil, dağların arasındaki o 
küçük, yeşil vadiye kavuşmak için de sabırsız-
lık duyardım, doğduğum yere, ana rahmine 
sığınmak gibiydi.

Üç gün süren yolculukta kara trenin ca-
mından, Anadolu’nun o çok değişken coğ-
rafyasının resmi geçidini seyrederdik kar-
deşlerimle, gözlerimize, burnumuza kömür 
tozları dolardı. Sarp dağlar, yanı başımızdaki 
uçurumların altında kızgın akan nehirler baş-
layınca anlardık yaklaştığımızı. Sonra Muş 
ovasının düzlüklerine, Rahva’da kar tünelleri-
ne gelince artık biterdi yolculuk. Tatvan o za-
manlar, gölün mavisinin ve bahçelerin yeşili-
nin hâkim olduğu doğal peyzajını yitirmemiş, 
yolun iki kenarındaki binaların henüz beton 
ucubelere dönüşmediği, sakin bir kasabaydı. 

Tatvan’dan yani kuzeyden Bitlis’e giderken 
tabii ki coğrafyacı Lynch’in baktığı gibi ba-
kamaz,  gördüğünü göremezdim küçük bir 
çocuk olarak. Ama Rahva’da, düzlüğün orta-
sından birden bire çıkmış gibi duran ve sır-
tüstü yatmış birinin başına benzeyen dağ her 
seferinde çok şaşırtıcı gelirdi bana. Atatürk’ün 
başına benziyor derlerdi ama ben o devir ço-
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cuklarının iyi bildiği Gulliver’in Maceraları 
masalında, Liliputlar ülkesinde minik yara-
tıkların yere bağladığı dev Gulliver’in başına 
benzetirdim o dağı. Bana masalsı bir şehre 
geldiğimi müjdelerdi.

Bitlis’e giriş, tanıdık taş evlerle, bahçelerle, 
meydanla, camiyle ve nihayetinde evimizle ve 
bahçemizle yeniden karşılaşmaktı ve sevinç 
vericiydi. Bildiğin, yaşadığın mekânların de-
ğişmemesinin, bozulmadan kalmasının insa-
na iyi gelen bir duygu olduğunu şimdilerde 
daha çok anlıyorum, yaşadığımız pek çok 
mekânın hızla ve tümüyle değişmeye baş-
ladığı bir zamanda ve yerde yaşamak duru-
munda olunca. Yabancı diyarlara gittiğimde, 
yıllar önceden beri bildiğim ve yıllardır her 
gittiğimde aynı şekilde bulduğum ve bulaca-
ğımı bildiğim binalar, sokaklar, meydanlar,  
ağaçlar, parklar ve hatta dükkânların aşina-
lığı rahatlatır beni. Yaşadığımı, bir geçmişim 
olduğunu hissettirir bu yerlerle ilgili hatırla-
dıklarım. Çevrenizin hızla değişmesi bu yaşa-
mışlık duygusunu da yok ediyor. Geçmişinizi, 
hatıralarınızı siliyor, boşlukta kalıyorsunuz, 
çevrenize yabancılaşıyorsunuz.

 Şehre varışın pastoral görüntülerinden 
etkilenen Lynch, daha sonra şehri var eden 
topoğrafyanın özelliklerini fark eder.  ‘Burası 
başlangıç ve bitişin, dışarıya açılan ve içeriye 
kapanan yolların olduğu bir yer’ ifadesi çarpı-
cı bir şekilde Bitlis’in kendine has konumunu 
ve bunun insanlarda yarattığı duyguları anla-
tıyor. Bitlis, gerçekten de Doğu Anadolu’nun 
yüksek platolarını, Mezopotamya’dan ayıran 
dağların tek geçit verdiği, dışa açılan, Acem 
ve Arap diyarlarına giden yolların başlangı-
cıdır. Aynı zamanda, Bitlis, içinde bir zaman 
yaşamış herkese az ya da çok, dağların ara-
sında kalmış olma ve dağın ardını, ufku gö-
rememenin verdiği kapanmışlık duygusunu 
hissettirir. 

Öylesine bir kapanmışlık ki, ‘..şehri ancak 

çok yakına geldiğinizde görebilirsiniz’ diye 
devam eder Lynch ve vadi boyunca, diğer de-
relerle birleşerek kanyon içinde akan çayın iki 
yanındaki uçurumların tepelerinde  küme-
lenmiş evleri, kayalardan oluşmuş duvarları 
gördüğünde, ‘...birdenbire vadi açılır, dere yön 
değiştirir, güneye döner, birleşen derelerin iki 
yanında vadi eğimlerinde sıra sıra düz dam-
lı evler,  teraslar halinde dizilir, ancak hala 
şehrin kalesi ve çarşısı görünmez, saklıdır...’ 
Nihayet, dere kanyondan çıkıp düzlüğe gel-
diğinde kaya platformları arasında ve kemerli 
taş köprülerin kenarındaki evlerin kale şek-
line bürünmüş büyük kayaya doğru dizilen 
labirentini görür. Derenin içindeki kayalarda 
köpüren suyu ve yamacındaki narin söğüt ve 
kavak ağaçlarını gözden kaçırmaz. 

Lynch, şehre girişi ve şehrin tüm dokuları, 
görüntüleri, sesleri, renkleriyle yarattığı duy-
guları bütün ayrıntıları ile ve adeta bir resim 
yapıyorcasına anlatır ve bir tepeden baktı-
ğında şehrin göbeğinde yer alan kaleyi dev 
bir denizyıldızına benzetir. ‘... evlerle kaplı 
vadiler, yaratığın ince vücudundan yanlara 
açılmış uzun duyargaları gibidir..’ Bu sayfala-
rı okuduğum günlerden kısa bir zaman önce, 
aynı benzetmeyi, Bitlis Kentsel Tasarım Fikir 
Projeleri hazırlanırken mimar arkadaşımı-
zın proje çalışmasının ilk sayfasına koyduğu 
şehrin uydu fotoğrafını görünce yapmıştık. 
Gerçekten Bitlis kuş bakışı, beş kollu yeşil, 
dev bir denizyıldızına benziyor. Lynch’le aynı 
gözlemi paylaşmak hoşumuza gitti, yeşil de-
nizyıldızını şehrin sembolü yapabilmeyi çok 
isterdim doğrusu. 

Lynch’in kitabı, Bitlis’in evlerini,  camile-
rini, kiliselerini, manastırlarını,  insanlarını, 
çevresini yirminci yüzyılın başındaki yaşa-
mını edebi bir üslupla ve aynı zamanda bilim 
insanı bakışıyla anlatan bir kaynak. Bitlis üze-
rine yazılanların önemli bir kısmı 19. yüzyıl 
sonu, 20.yüzyıl başı Avrupalı seyyahların, 
askerlerin eserleri.  Tabii, daha eskiye gittiği-
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mizde Evliya Çelebi’nin o çok renkli, müba-
lağalı üslubuyla yazdığı Seyahatnamesinde 
Bitlis’e ayırdığı uzun sayfalar var. Evliya Çe-
lebi, dilinin şifreleri ve döneminin siyaseti iyi 
anlaşılarak çözümlenmesi gerek bir yazar ve 
geniş bir yazıya konu olacak zenginlikte bilgi 
veriyor bize Bitlis hakkında.

 Bitlis’e çok uzun bir aradan, neredeyse 
kırk yıl sonra tekrar gittiğimde çocukluğu-
mun Bitlis’e varış deneyimini yaşayamaya-
cağımı biliyordum pek tabii olarak. Modern 
zamanlar,  bu memlekette yaşadığım, gittiğim 
her yeri nasıl değiştirdiyse Bitlis de öyle de-
ğişmişti. Nüfus artıyor, şehirler kendilerine 
dar gelen eski evlerine, sokaklarına sığmıyor, 
onları yıkıyor, büyütüyor, etraflarına doğru 
yayılıyorlar. Bitlis de o saklı, esrarlı, yeşil vadi-
lerinin dışına çıkıp, kuzeye, düzlüklere doğru 
genişliyor, bir cadde etrafına sıralanmış bina 
kümeleriyle. Büyüme ve değişme kaçınılmaz 
ama şehirlerin değişirken, kendilerini farklı 
kılan özelliklerini ruhlarını, sihirlerini kay-
betmeleri de mi kaçınılmaz? Modernleşmek, 
tek tipleşmek, her yerin birbirine benzemesi 
ve vasatlaşmak mı olmalı? Bugün Bitlis’e giriş-
te etkileyici ve heyecan verici olan görüntüler 
yok değil. Geniş bir yerleşke içindeki üniver-
site ve birbiri ardına sıralanan okul binaları, 
Bitlis’in tarihinde, kültüründe, adeta geneti-
ğinde hep var olan eğitime öncelik vermenin 
bu gün de devam ettiğinin göstergesi. 

Ancak, bir heykeltıraşın taşı yontarak hey-
kel yapmasına benzer şekilde, Bitlis’in topra-
ğının, kayalarının içinden çıkmış gibi duran 
taş evlerinin estetiği, tabiatla içiçeliği, çevre-
siyle, diğer yapılarla uyumu ve bu uyumun 
görenlerde yarattığı güzellik duygusundan 
eser yok yeni yapılan konutlarda. Pek tabii-
dir ki bugün yaşayacağımız mekânları, evleri, 
yolları, şehirleri inşa ederken, bugünün yaşa-
ma düzeni, alışkanlıkları ve bunları sağlayan 
teknik gelişmeleri kullanacağız.   Ama neden 
eski şehirlerin,  insanı, aileyi, topluluğun sos-

yal ihtiyaçlarını, doğayı, iklimi, rüzgârı, güne-
şi, mevsimleri gözeterek yapılmış mahalle, ev, 
bahçe yerleşimlerinin bu özelliklerinden, bu 
kadim bilgiden hiç yararlanamıyoruz. Bu şe-
hirleri yapan ustaların mimarlık, mühendislik 
diplomaları yoktu. Ama nesilden nesile onla-
ra aktarılmış, Anadolu’nun o binlerce yıllık 
medeniyetinin imbiğinden geçmiş ustalıkları 
ve bilgileri vardı. Yaşadıkları yerin havasını, 
taşını, toprağını, ağacını ve insanının çok iyi 
bilirlerdi ve yapılarını bu bilgiyle yaparlardı. 
Amaçları yapıp satmak değildi, eser yarat-
maktı, komşularına, hemşerilerine sağlıklı 
yaşam ortamları sağlamaktı. Neden bugünün 
diplomalı mimar ve mühendisleri bu bilgi-
yi kullanamıyor ve çevremizdeki bu ruhsuz, 
uyumsuz ve kimliksiz binaları, şehirleri görü-
yoruz?

Bu soruların cevapları var şüphesiz. Önce 
ülkelerin tamamına sonra dünyaya yayıla-
rak küreselleşen pazarlardaki üretim ve satış 
ilişkilerini belirleyen modern, büyümeye en-
deksli bir ekonomik sistem içinde yaşıyoruz. 
Bu ekonomi ve yüksek teknoloji bize en düşük 
maliyetle, seri imalatla, dünyanın herhangi 
bir yerinde ürettiğimiz malları, herhangi bir 
yerine satma, nakletme imkânı veriyor. Böy-
lelikle, aynı malzemeyi, aynı ürünü, aynı ciha-
zı, aynı binayı dünyanın neredeyse her yerin-
de görüyoruz. Bu dev ölçekli pazar büyük bir 
sermaye birikimi yaratarak ve yerel olan her 
şeyin önüne geçerek kendini büyütüyor.

Ekonomik gelişme arzulanan bir şey, yer-
yüzünden yoksulluğu silecekse eğer, insanlı-
ğa refah getirecekse, bilimi, medeniyeti daha 
ileri düzeye götürecekse. Peki, bugün dünya 
ne durumda? Yoksulluk hala dünyanın gün-
deminin öncelikli maddesi, refah arttı ama 
sadece dünyanın bir bölümünde, bu zengin 
ülkelerin yaşam düzeyi, yerkürenin biyolojik 
kapasitesini zorlayan doğal kaynak tüketimi-
ne sebep oluyor. Kısacası,  yarattığımız mede-
niyetin çok büyük bir maliyeti olduğunu fark 
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ediyoruz nihayet. Bu maliyetler bugüne ka-
dar ekonominin hesaplarına dâhil edilmediği 
için tümüyle yanlış bir muhasebe sistemine 
dayalı bu ekonomik sistemin devam edeme-
yeceği anlaşılıyor. Doğanın sundukları, hava, 
su, denizler, nehirler, bitkiler, ormanlar, diğer 
canlı türleri, bedelleri olmayan girdiler olarak 
alabildiğince kullanıldıkları bu ekonomi için-
de aynı zamanda artan tüketimin atıklarının 
çöplüğü oldular,  sınır tanımayan ekonomik 
büyüme, sınırları olan ekosistemi, yerkürenin 
yaşam alanlarını yok ediyor. 

4.5 milyar yıldır var olan ve bu ömrü sü-
resince ne canlı türleri, mega faunalar, gör-
müş, geçirmiş yerküremiz için biz insanların 
yarattığı tahribat pek de sorun değil aslında. 
Doğa kendi hükmünü icra eder, silkinir, eser, 
savurur, yağar ve kendi dengelerini yaratır, 
yeniden var eder canlı türlerini, temizler su-
larını, havasını, toprağını ve daha çok milyar-
larca yıl sürdürür varlığını etrafında döndüğü 
güneşi soğuyuncaya kadar. Ama kendine eş-
ref-i mahlûkat sıfatı veren, doğayı ona sunul-
muş nimetler olarak gören,  zekâsını kibriyle 
ve hâkim olma hırsıyla köreltmiş insan türü, 
geçmişte kurduğu medeniyetleri, savaşların, 
doğa olaylarının yok etmesine engel olamadı-
ğı gibi, bugünde gelecek nesillerine aktarıla-
bilecek bir medeniyeti kurma becerisi göste-
remiyor. 

Tablo tümüyle karanlık değil tabii ki, 
uluslararası cemiyetler, yeni bir dünya düze-
nini kurmak için son çeyrek asırdır politika-
lar oluşturuyorlar, anlaşmalar yapıyorlar. Bu 
sorumsuz sistemin kurulmasında ve büyü-
mesinde en fazla sorumluluğu olan gelişmiş 
ülkeler en önce hatayı görüp, büyük bir dö-
nüşümü başlattılar. Darısı bizim gibi gelişme 
yarışına sonradan katılmış olan ve hala ne 
pahasına olursa olsun ekonomi büyüsün pa-
radigmasına sıkışmış kalmış olan ülkelerin 
başına diyelim. Değişimi doğru okuyan ve bi-
linen sınırların dışında hareket seçeneklerini 

gören topluluk ve yönetimler böyle dönüşüm-
ler başlatabiliyor.

Evet, zamanın ruhu değişiyor. Artık, aynı 
gökyüzü altında, sınırları olan bir ekosiste-
min dengeleri içinde olduğumuzu görüyoruz. 
Modern yaşamın sunduklarından yararlan-
mak, teknolojik ürünler kullanmak,  özgürce 
kendimizi geliştirmek, daha yüksek yaşam 
standartlarına ulaşmak istiyoruz. Ama bu ya-
şamı çocuklarımızın, torunlarımızın da yaşa-
yabilmesi için sorumlu davranmamız gerek-
tiğini biliyoruz. Ayrıca, bu yaşamı bu zaman 
diliminde dünyanın diğer bölgelerindeki in-
sanların da yaşabilmesi gerektiğini biliyoruz. 
Dolayısıyla mevcut ekonomik sistemi, adına 
‘sürdürülebilir gelişme ‘ dediğimiz, yani çev-
re, ekonomi ve toplum arasındaki dengenin 
sağlandığı, nesiller içinde ve nesiller arasında 
eşitsizlik yaratmayan gelişmeye doğru dönüş-
türme gibi adeta tarihte yeni bir çağı başlatan 
hareketin geliştiğini görüyoruz.

Sürdürülebilirlik her alanda, özellikle in-
san faaliyetlerinin yoğunlaştığı şehirlerde ha-
yata geçecektir. Sürdürülebilir şehir, öncelikle 
tüm doğal, tarihi, kültürel, toplumsal değer-
lerini koruyan ve gelecek nesillere aktarabi-
len şehirdir. Gelişimini, yerel özelliklerinin 
çerçevesinde inşa eder. Şehirde yaşayanların 
şehirlerini ve değerlerini bilmeleri, sahiplen-
meleri ve yönetime fikirleriyle katılmaları 
esastır. Sürdürülebilir şehir, ekonomisini yerel 
kaynaklarına ve bu kaynakların verimli kul-
lanılmasına, yaratılan gelirin eşit paylaşımına 
dayandırır. Sürdürülebilir şehrin zenginliği,  
imara açılan arazilerin rantıyla, motorlu araç 
sayısı ve araçlara ayrılan yollarla değil, şehri 
besleyen topraklarının üretimiyle, kamusal 
alanları, meydanları ve toplu taşım imkânları 
ile ölçülür. 

Bu şehir tanımlamalarını bugün için faz-
la hayali bulabilirsiniz. Ancak bunlar hayal 
değil gerçek. Bugün dünya üzerinde pek çok 
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şehirde, üstelik bu dönüşümü sadece sermaye 
birikiminin gücüyle gerçekleştiren gelişmiş 
ülke şehirlerinde değil, bilinçli yöneticilerin 
ve halkın katılımının gücüyle başarmış Latin 
Amerika ve bazı Asya ülkelerinin şehirlerinde 
hayata geçen durumlar. 

Uzun lafın kısası, meramım, Bitlis’in geli-
şiminin bu yönde olabileceğini anlatmak.  Şe-
hirliler ve yöneticileri inanırsa, şehirleşmenin 
sorunları büyümeden Bitlis, yönünü bu doğ-
ru rotaya çevirebilir. Ancak, acil eylem gerek. 
Bitlis’in o çok özel doğası ve dokusu hızla za-
mana yenik düşüyor. Evler yıkılıyor, bahçeler 
bozuluyor, havası, suyu kirleniyor. Bitlislile-
rin, kişiler ve kurumlar olarak acilen bu hedef 
etrafında toplanacağına inanmak istiyorum.

Yazıya geçmişte ve bugün Bitlis’e gelenle-
rin şehre dair duygularını anlatan bir girişle 
başladım. Bitirirken bir başka Bitlis’e varış 
hikâyesinden bir alıntı vermek istiyorum. 
Bitlis’te doğmamış, Bitlis’te büyümemiş, hat-
ta Bitlis’i hiç görmemiş ama hayatı boyunca 
kendini Bitlisli olarak tanıtmış William Sa-
royan’ın 56 yaşında, dünyaca ünlü, Pulitzer 
ödüllü bir yazar olarak, annesinden, annean-
nesinden duyarak adeta ezberlediği şehrine 
1964 yılında gelişinin hikâyesinden bir alıntı 
bu. ‘…Rahva boğazına geldiğimiz zaman El 
Aman hanını görmek istedi. Oysa nasıl da 
sürüyordu arabayı bir an önce ulaşmak için 
Bitlis’e.. Bu duraklama, içinde 56 yıldır birik-

tirdiği heyecanın tadını iyice duymak, doya 
doya, sindire, sindire duymak için olsa gerek. 
..Hareket ettik. İki dağ arasında kayıp gidiyo-
ruz. Eğiliyor, sağa, sola bakıyor “…very nice..
wonderfull”. Konuşuyor kesik, kesik: “Bunlar 
tahayyül ettiğim gibi, bu dağlar..Bu dağları 
çok dinledim..yaklaştık değil mi?..Ooo..Bit-
lis..Bitlis..”  Diyadin Köprüsü’ne iki kilomet-
re kala dört otomobil dolusu Bitlisli arkadaş 
gördük. Ellerinde dağ çiçeklerinden yapılmış 
buketler vardı. Hemen fren yapıp indi araba-
dan Saroyan. Uçuyordu kıvançtan..Çeşmeden 
eğilip su içti doya doya.. “Bu suyun” dedi “iyi 
olduğunu bana söylemişlerdi..” Sapkor köyü 
yolun solunda, ötelerde… “Saroyan” dedi kar-
şılayıcılar. “ Burası Sapkor, sizinkilerin köyü..”  
Baktı oralara..Hareket ettik.Ağaçlara bakıyor 
“..Girişteki bütün ağaçları tanırım, çok din-
ledim..Anlattılar.”Ve bağırıyor: “Artık Bitlis-
te’yim.. Hayatımın en mana taşıyan günü..” 
“Şimdi evler başlayacak..Evlerin taşları iyi 
kesilmiştir..Muntazamdır. Ve babam bu yol-
lardan yürümüştür. Şimdi İskender’in yaptığı 
duvarı, suru göreceğiz..” Çocuklar el sallıyor-
lar.. “Bitlis çocukları.. Merhaba..” Acı bir fren.. 
Yere atladı. Bir kaplumbağa aheste aheste ge-
çiyordu yoldan..”Oh, Bitlisli bu da” Yolun ke-
narına alıp koydu. “Bizim sokağa geliyorum..” 
Ellerini çekti direksiyondan, kollarını açtı.. 
Otomobil sanki uçak pilota bağlanmış gibi 
iniyordu. “Bitlis..Bitlis…Bitlis..”
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