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iNSANLIĞIN ORTAK MiRASI ŞEHiRLER:
KYOTO

Dr. FATMA ESRA GÜLEÇ*

1Giriş

Tarihi süreç içerisinde insanlar şehirleri, şehirler 
millet,  kültür, sanat ve medeniyeti, medeniyetler de 
ülke ve hatta farklı millet ve ülkeleri içerisine alarak 
imparatorlukları doğurmuştur. 

Yirminci yüzyılın başlarında ticaret ve sanayi 
alanındaki ilerlemeler, doğal zenginliklerin, iş gücünün 
ticaret ve sanayi alanlarına doğru hareketliliğini 
sağlamış, bu durum da netice itibarıyla buralarda 
imal edilen ürünlerin hem üretilen şehirlerden dışa 
doğru genişleyen halkalar şekilde pazarlanması, 
yani tersine bir hareketliliği eş zamanlı olarak ortaya 
çıkarmıştır. Bu durum önce imparatorlukların dağıl-
ması ve ulus devletlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin yapıldığı şehirler gi-
derek önem kazanmıştır.

Ancak, yirminci yüzyılın sonlarından itibaren baş-
layan ve günümüzde devam eden süreç içerisinde, 
sermayenin küreselleşmesi, ulaşım, iletişim lojistik 
alanındaki gelişmeler sayesinde ulus devletlerin bas-
kınlık durumu azalarak şehirler öne çıkmaya başla-
mıştır. Özellikle turizm alanında yaşanan gelişme ve 
hareketlilik sonucunda da sanayileşme ve kapitalist-
leşme süreci ile birlikte geriye düşmüş gözüken kültür 
ve medeniyet üreticisi şehirler tekrar ön plana çık-
maya ve değer görmeye başlamışlardır.  

Biz bu yazımızla başlayan ve bundan sonraki 
sayılarda da devam etmesini umduğumuz bir yazı 
dizisi serisiyle kültür ve medeniyet üreticisi olarak 
değerlendirilen UNESCO Dünya Tarih Mirası liste-
sine adını yazdırmış şehirleri ele alarak tanıtmaya, 
öne çıkan özelliklerini ortaya koymaya, şayet varsa 
Türk ve İslam Medeniyetiyle ilgi ve alakasını vurgu-
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lamaya çalışacağız. Bu bağlamda ele alacağımız 
ilk şehir, yazarın toplam 16 yıllık Japonya hayatının 
son 8 yılını geçirdiği, şehir dokusu ve kültür hayatını 
yakından tanıdığı Kyoto şehri olacaktır. 

Tarihi Önemi 

Kyoto, kuzeyden güneye doğru uzanan Japon-
ya’nın yaklaşık 4000 km uzunluğundaki coğrafya-
sında orta kesimde yer alan, nüfusu yaklaşık 1.5 mil-
yon olan bir şehirdir. 

Kyoto, 794 yılında İmparator Kammu tarafın-
dan ülkenin başkenti olması öngörülerek kurulmuş, 
kuruluşundan itibaren dini inanış ve ritüellerin şe-
killendirdiği bir şehirdir. Kuruluş planında model alı-
nan şehir ise aynı dönemde Çin İmparatorluğunun 
hem dini hem de siyasi başkenti olan ve ipek yolu-
nun başlangıcı olarak kabul edilen Xi’an’ın eski şehir 
merkezi Chang’an’dır. 

Bu nedenle nazire olsun diye Kyoto’nun ilk ku-
rulduğu şimdiki şehir dokusu içerisinde eski şehir 
olarak kalan kısma Hei’an ismi verilmiştir.  Hei’an 
kuzey-güney hattında yaklaşık 5 km, doğu-ba-
tı hattında ise yaklaşık 4,5 km genişliğindedir. Şe-
hir planı, genel olarak kuzey tarafından geldiğine 
inanılan kötü ruhlara karşı siper olsunlar diye kuzey 
doğudaki Hieizan olarak adlandırılan dağ ile kuzey 
batıdaki Atagoyama olarak adlandırılan Atago 
dağının eteklerine yaslandırılmış, doğu tarafında 
Kamo nehri, batı tarafında ise Katsura nehirleri do-
ğal koruyucular olarak alınmıştır. Şehir, merkezine 
İmparatorluk sarayı ve bahçesini alarak kuzey-gü-
ney ve doğu-batı istikametinde uzayan gayet ni-
zami cadde ve sokakların kesiştiği ızgara düzenine 
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sahiptir. Şehir içerisindeki mahalle ve sokak isimleri 
yine bu imparatorluk sarayına göre olan konumları 
esas alınarak kuzey, güney, doğu, batı olarak isim-
lendirilmiş, nüfusun çoğalması ve yeni mahallelerin 
kurulmasıyla farklı isimler bunlara ilave edilmiştir.2 

Japonya’da din olarak yaygın şekilde mevcut 
olan Shinto ve Budizm’e ait sayıları binlerle ifade 
edilen bilumum mezheplere ait tapınakların mer-
kezi genel olarak Kyoto’da kurulmuştur. Bu sebeple 
bugün Japonya’yı oluşturan 47 vilayette bulunan 
bütün tapınak zincirleri bir şekilde Kyoto ile bir bağa 
sahip olduklarından, bütün Japonların gönlünde 
Kyoto kutsal bir öneme sahiptir.  On yedinci yüzyıl-
da Shogun Tokugawa ile birlikte askeri başkentlik 
görevini, on dokuzuncu yüzyıl sonlarında İmpara-
tor Meiji’nin Kyoto’dan Tokyo’ya taşınmasıyla res-
mi ve fiili başkentlik unvanını Tokyo’ya kaptırsa da, 
kuruluşundan bugüne üstlendiği bu dini ve kültü-
rel sıfatıyla Kyoto halen gönüllerin başkenti olarak 
kalmaya devam etmektedir. 

Şehirde tamamen yatay bir mimari hâkim-
dir.  İmparatorluk sarayı Kyoto Gosho başta olmak 
üzere, Nijo kalesi gibi askeri ve Heian, Yasaka gibi, 
Shinto Tapınakları ve Kyomizu, Kinkakuji, Ginkakuji, 
Doğu ve Batı Honganji Ryoanji, Tenryuji, Toji gibi Bu-
dist Tapınakları olmak üzere sayıları iki bini aşan dini 
mekânları ile şehir her an dini ve kültürel hüviyetini 
muhafaza etmektedir. Şehrin fiziki atmosferini ko-
rumak için şehir idaresi tarafından sıkı bir şekilde 
imar, görünüm ve koruma düzenlemeleri hayata 
geçirilmiş ve sıkı bir şekilde takip edilmektedir. 

Coğrafyası

Şehir üç tarafı dağlarla çevrili olup, güneybatıda 
Osaka şehrine açılan vadiye sahiptir.  Şehrin güney 
tarafında büyük okyanus, kuzey tarafında Japon 
denizi yer alır. Dağları ormanlarla kaplı olmasına 
rağmen, iklim olarak yazları sıcak ve nemli, kışları 
soğuk ve yağışlıdır. Yaz kış nem oranı yüksek oldu-
ğundan hem sıcaklık hem de soğukluk termomet-
redeki gösterilen değerlere göre daha fazla olarak 
hissedilir. 

Ekonomik Yapısı

Kyoto Japonya’nın sanayi ve ticaretinin ana 
omurgasını oluşturan Tokyo –Osaka- Fukuoka 
hattının ortasında bulunması açısından şanslı bir 
2 https://www.swanngalleries.com/news/maps-and-atlas-
es/2014/05/taking-a-closer-look-a-map-of-kyoto-as-the-im-
perial-capital-of-japan/, 15.07.2021.

konuma sahiptir. Bu hattaki hareketlilik Süper hızlı 
tren (Shinkansen) hatları ve otoyol ağları ile birbi-
rine bağlı olduğundan mal ve insan hareketliliği en 
yoğun bölgedir. Bu nedenle, dini, turistik ve ticari 
sebeplerle 1,5 milyon nüfusa sahip bu şehre gelen 
turist sayısı 50 milyonun üzerindedir. 

Kyoto, tarihi olarak geleneksel el sanatlarına 
dayalı küçük ve orta ölçekli işletmelerin yer aldığı 
bir sanayi, ticaret ve tarım şehridir. 

Geleneksel Japon kıyafeti olan kimono kumaş-
ları başta olmak üzere, giyim sanayi ve bunlarla 
alakalı aksesuarların imalatı ve pazarlanması Kyo-
to ekonomisinin temelini oluşturmaktadır.  Yine hac 
maksatlı Kyoto’ya gelen iç ve dış turistlere hitap 
eden hediyelik imalatı ve pazarlaması, dini ritüel-
lerde kullanılan takı ve araç gereç imalatı ve pa-
zarlaması, ahşap, çini ve seramik tabak, çanak ve 
çömlek ile birlikte büyük bir turizm bağlantılı hizmet 
sektörü de Kyoto’nun ticari hayatını destekleyen ve 
canlı tutan en önemli unsurlar arasındadır. 

Tarım alanında özellikle Uji ilçesinde üretilen ye-
şil çay bir dünya markasıdır. Kyoyasai olarak ulusal 
çapta markalaşan sebzeleri ve tohumculuk alanın-
daki sektörleri Kyoto’ya tarım şehri unvanını kazan-
dırmaktadır. 

Global anlamda Kyoto’nun çıkardığı ünlü sanayi 
devleri olarak Shimadzu, Kyocera, Murata, Ninten-
do, Omron gibi büyük teknoloji ve iletişim firmalarını 
saymak gerekir.

Eğitim

Devletin, belediyelerin ve özel sektörün kurucu-
luk yaptığı ve işlettiği ilk, orta ve liselerin yanında 
sayısı 50’nin üzerinde olan üniversiteleriyle Kyoto bir 
eğitim ve araştırma şehridir. Her yıl tıp ve mühendis-
lik alanlarında Nobel ödülüne layık görülen araştır-
macı ve bilim adamlarıyla Kyoto Üniversitesi dünya 
çapında Kyoto’nun şehir imajına saygı duyulmasını 
sağlayan önemli bir markalarından bir tanesidir.3 

Kültürel Miras

Kyoto yukarıda da değindiğimiz gibi Japon-
ya’nın kültürel başkentidir. Bu özelliğini tescil eder-
cesine bu yıl hükümetin aldığı bir kararla Tokyo’da 
bulunan Kültür İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kyoto’ya 
taşınmasına karar verilmiştir. 
3  https://www.kyoto-u.ac.jp/en/about/honors/internation-
al-awards/nobel-laureates, 16.07.2021.
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Kyoto bugün itibarıyla Unesco Dünya Tarih mi-
rası tescili almış 17 tarihi esere sahiptir. Bunlardan 
13 tanesi Budist, 3 tanesi Shinto tapınağıdır. So-
nuncusu da Japon askeri mimari örneklerinin en 
güzellerinden bir tanesi olan Nijo kalesidir.4 Bunlar 
dışında Dünya kültür mirası tescili alacak seviyede 
Katsura yazlık sarayı5 ve şehir içerisinde yer alan 
mesken-ticarethane kombinasyonu olan ve Mac-
hiya olarak adlandırılan sivil mimari örnekleri başta 
olmak üzere, Miyama bölgesinde yer alan ve Minka 
olarak adlandırılan kırsal evlerin oluşturduğu tarihi 
doğal köyler6 Kyoto’nun tarihi miras zenginliklerini 
çeşitlendirmektedir. Kyoto, Japonya düşmanlarını 
bile kendisine hayran bırakan bir mimari ve kültürel 
dokuya sahiptir. İkinci Dünya savaşı sırasında başta 
Tokyo olmak üzere bütün önemli şehirlerini bom-
balayan, Hiroshima ve Nagasaki’ye atom bombası 
atan ABD Savaş Bakanı Henry L. Stimson, Kyoto’yu 
görüp tarihi ve mimari güzelliğine kıyamamış, bom-
balanacak şehirler listesinden Kyoto’nun çıkarılması 
talimatını vermiştir.7 Kyoto’nun bu yıl ve geçen yıl üst 
üste dünyanın en güzel şehri olarak seçilmesi bir te-
sadüf değildir. 

Gerek merkezi hükümet, gerekse il ve belediye 
yönetimi tarafından farklı seviyelerde kültür var-
lığı olarak tescil edilmiş binlerle ifade edilebilecek 
mimari ve kültürel unsurun yanında yaşayan insan 
hazineleri Kyoto’nun kültürel hayatına katkıda bu-
lunmaktadır.  

Mimari unsurlar yanında özellikle her yıl düzen-
li olarak yapılan 3 büyük festival de şehirdeki kül-
türel hayatın canlı tutulmasına ve turist sayısının 
artmasına katkıda bulunmaktadır. Bunlar Mayıs 
ayında icra edilen Aoi, Temmuz’da icra edilen Gion 
ve Ekim’de icra edilen Jidai festivalleridir. Aynı za-
manda dini, tarihi ve kültürel unsurların yer aldığı ve 
işlendiği bu festivaller özellikle esnaf birliklerinin sa-
hiplenmesi ve doğrudan bütün kuşakları icrada yer 
almasıyla yüzlerce yıldır gelişerek bugünkü şekilleri-
ne ulaşmış, dünya çapında markalaşmıştır. 

Kabuki, Noh gibi Japon tiyatrosu, Çay Seremoni-
leri (Sado), İkebana çiçek düzenleme sanatı, Japon 
hat ve seramik sanatı (Tojiki), ahşap oyma, cilalama 
sanatı gibi el sanatları yanında ticari hayatın kuşak-
lar boyunca babadan oğula nakledilmesi sonucu bu 
alanlardaki hünerler tarihi birikimin derinlik ve esteti-
ğinden süzülerek bugünkü Japon teknolojik gelişimi-
nin sağlam temellerini oluşturmuştur.   
4  https://www.insidekyoto.com/kyoto-unesco-world-heri-
tage-sites, 16.07.2021.
5  https://www.japan-guide.com/e/e3914.html, 16.07.2021.
6  https://visitmiyama.com/, 16.07.2021.
7  https://www.britannica.com/place/Kyoto-Japan/History, 
15.07.2021.

Turistik Özellikleri

Her yıl hem dünya genelinden hem de Japon-
ya içerisinden milyonlarca turist bu tarihi ve kültürel 
mirası görmek, mistik atmosferi teneffüs ve tecrü-
be etmek, doğal güzellikleri görmek, gerçek Japon 
kültür ve sanatına dokunmak için Kyoto’ya gelmek-
tedir. 

Kendini çevreleyen ve ilkbaharda pembe saku-
ra çiçekleri, yazda yeşilin her tonu, sonbaharda al-
tın sarısı ve kızıla dönen yaprakları, kışın bembeyaz 
karlarla örtülen her ormanlarla kaplı dağları, içeri-
sinden akan cam gibi nehirleri,  nehirlerin üzerindeki 
köprüleri, doğa ile barışık mimarisi, bedesteni, ge-
leneksel kıyafetli insanları, atların yerine insanların 
çektiği faytonları, geleneksel çayları, turşuları, tat-
lıları ve gastronomisini kendine özgü mekânlarda 
ziyaretçilerine sunması,  her şeyden daha önemlisi 
Tokyo, Osaka, Nagoya gibi insan ve araç yönünden 
kalabalık ve gürültülü şehirlerden hızlı tren ile he-
men ulaşılabilen, dinginliğin ve huzurun oasisi ko-
numunda bir güzel şehirdir Kyoto. 

Şehir merkezinden turistik tren ile Katsura nehri 
boyunca kuzeydeki tamba yayları arasından geçe-
rek derin vadilerde mavi gök altında nehir ve orma-
nın sarmaş dolaş ortaya koydukları benzersiz man-
zaraları üstten temaşa ettikten sonra Torokko isimli 
trenden inip bu defa kaptanlarının uzun bambu so-
palarıyla su içerisinde nehir yatağını onlarca yıllık 
tecrübeyle karış karış bildiklerini ortaya koyan bir 
maharetle idare ettikleri teknelere binip kendilerini 
aynı Katsura nehrinin bazen dingin bazen hızlı akın-
tısına emanet ederek aynı manzarayı aşağıdan yu-
karıya temaşa ede ede başlangıç yerine döndükle-
ri Arashiyama bölgesi her zaman ziyaretçilerinden 
büyük övgü almaya devam ediyor. 

Kyoto şehir merkezinde görkemli ahşap dini 
mimari örneklerini birbirine bağlarcasına aralara 
serpiştirilmiş bir iki katlı yine Japon ahşap sivil 
mimari örnekleri olan ev ve işyerlerinin oluşturduğu 
sokaklarda geleneksel hediyelik dükkânları ve onla-
rın nezaketli satıcıları arasından geçerek tırmanılan 
farklı tepelerde, hem her birisi yine en güzel peyzaj 
mimarisi örneği sayılan benzersiz Japon Parklarını 
görmek, buralardan şehir manzarasını seyre dal-
mak yine ancak bu şehirde mümkün. 

Şehir merkezinde özellikle Shijo Caddesi ve ona 
açılan sokaklarda, Gion mahallesinde her türlü ge-
leneksel Japon sanatını görmek ve tecrübe etmek 
imkânı günün hemen her saatinde ziyaretçilere su-
nuluyor.8
8  https://www.japan-guide.com/e/e3902.html, 16.07.2021.
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Yukarıda Kültürel Miras başlığı altında kısa-
ca değindiğimiz yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip 
festivallerin her yıl düzenli olarak aynı zaman 
ve güzergâhta gerçekleştirilmesi bu festival 
zamanlarının turizm ürünü haline getirilmesinde 
turizm dünyasına büyük kolaylık sağlıyor. 

Yine şehirde bulunan ve neredeyse Japonya’da-
ki bütün mezhep ve dinlerin merkezi tapınaklarının 
Kyoto’da yer alması da inanç turizminin her mevsim 
Kyoto’da hareketli ve canlı olmasına katkı sağlıyor.  

Tapınakların çok olması, festivallerin yüzlerce 
yıllık bir geçmişe sahip olmasının temelinde ise Ja-
pon toplumunun bilinenin aksine çok dindar olması, 
dini ritüellerin gündelik hayat içerisine sanki Japon 
olmanın gerekliliği davranış kalıplarıymışçasına de-
rinden işlemiş olması gerçeği yatıyor. 

Aslında Kyoto’nun turistik mekânları ve buradaki 
uygulamalar ile ilgili daha pekçok şey söylenebilir. 
Ama, 2018 yılında Bursa’da gerçekleştirilen Tarihi 
Şehirler Ligi toplantısına da her yerde olduğu gibi 
geleneksel Kimono kıyafetiyle katılan Kyoto Beledi-
ye Başkanı Kadokawa Daisaku, kendisine Kyoto’nun 
turizmdeki başarısının sırrı sorulduğunda verdiği 
cevap hayli ilginç ve ilham verici olduğundan bura-
da özellikle zikrederek bu bahsi toparlayalım. 

Şöyle demişti Başkan Kadokawa:  “Kyoto turizm 
için çok özel şeyler yapan bir şehir değildir. Aslında 
bizler Kyoto halkı olarak ısrarla kendimize has kültür, 
sanat, mimari ve yaşayış tarzımızı muhafaza etme-
ye çalışıyoruz. Bu durum da bizi dünyada özgün bir 
konuma taşıyor ve bu özgünlüğümüzü görmek için 
insanlar Kyoto’yu görmeye geliyor. Biz de onlara 
bize yakışan bir misafirperverlik ve dürüstlükle mu-
amele etmeye çalışıyoruz. Hepsi bu kadar.” 

Türk ve İslam Medeniyle İlgisi
Kyoto ve İslam

Bugün Kyoto’da içlerinde Japon Müslümanları, 
çalışmak veya öğrenmek amacıyla gelmiş Müslü-
manlardan oluşan yaklaşık bin kişilik bir Müslüman 
topluluk yaşamaktadır. 

Japonların Müslümanlar ile ilk karşılaşmalarına 
ait tarihi kayıtlar incelendiğinde bunun 753 yılı civa-
rına denk geldiği ilk Japon yazılı tarih kaynakların-
dan birisi olan ZokuNihonki’de belirtilen “Daijikikoku” 
kelimesine dayandırılmaktadır.9 Yukarıda İmpara-
tor Kammu’nun Kyoto’yu kurarken örnek aldığını 
vurguladığımız Çin’in eski başkenti Chang’an’da ilk 
9  Komura, Funio. Nihon İslam Shi (Japon İslam Tarihi), Nihon İslam 
Renmei, Tokyo, 1988, p.9.

caminin 705 yılında kurulduğu düşününce, bu kay-
dın doğru olması ihtimali kuvvetlidir. 

Matsurilerde Kullanılan
Bazı Semboller Ve Halılar

Gion Festivalinde insanlar tarafından çekilerek 
taşınan ahşap süslü tanrı arabalarını süslemek için 
kullanılan yaklaşık 650 yıl öncesinden beri Türkiye ve 
Türkistan bölgesi halılarının kullanıldığı bilinmekte-
dir. Hatta bu arabaların bazılarında Hilal şeklinde 
alemler kullanılmaktadır. Dolayısıyla Kyoto’nun İs-
lam dünyası ile münasebetlerinin arada Çin olsa 
bile, Türklerin ilk defa Müslüman olmaya başladık-
ları tarih olan 751 Talas Savaşı kadar eski olduğu 
söylenebilir.  

Müslüman Öğrenciler ve Camiler

Bugün Kyoto’da Japon Müslümanlar, dışarıdan 
Kyoto’ya gelen Müslüman öğrenci ve esnafın des-
tekleri ile kurulmuş 2 adet cami, bir adet İslam Kül-
tür Merkezi bulunmaktadır. 10  Bu camiler ve kültür 
merkezleri Kyoto Üniversitesi Yoshida Kampüsü ci-
varında bulunmaktadır. 

Kyoto Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi

Kyoto Üniversitesi’nin bünyesinde İslam iktisadi 
ve tasavvuf araştırmaları kürsüleri dâhil İslam dün-
yasına ait araştırmaların yapıldığı İslam Araştırma-
ları Merkezi ve Doğu ve Güney Asya Araştırmaları 
Araştırma Enstitüsü bulunmaktadır. Bu merkez ve 
Enstitü İslam dünyası araştırmaları ve buraya öğ-
renci ve hoca olarak İslam dünyasından gelen aka-
demisyenler sayesinde Kyoto ile İslam dünyasının 
bağlantısının canlı bir şekilde devam etmesine kat-
kıda bulunmaktadır.  Üniversite idaresi, kampüsler 
içerisindeki yemekhane ve restoranlarda Müslüman 
öğrenci ve araştırmacılar ile ailelerinin gündelik 
desteklemek için helal yemek çıkarmaktadır. 

Müslüman Dostu Kyoto (Muslim Friendly Kyoto)

Kyoto Belediyesi, Kyoto’daki çok kültürlü yaşamı 
desteklemek maksadıyla yürüttüğü projelerden bir 
tanesi olarak Müslüman Dostu Kyoto projesini yü-
rütmektedir.11 Bu proje ile Kyoto halkının doğru bir 
Müslüman imajına sahip olmalarına katkıda bu-
10  http://www.islamjapan.net/ibc/, 16.07.2021
11  https://www.studykyoto.jp/muslim2019/en/, https://fooddiversi-
ty.today/en/article_1939.html, 16.07.2021.
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lunurken aynı zamanda yaşlanan nüfus ile birlikte 
öğrenci sıkıntısı içerisine düşme tehlikesi ile karşı 
karşıya olan üniversitelere yabancı öğrenci kayna-
ğı sağlamak, özellikle Güney Asya’dan yer alan En-
donezya ve Malezya’dan turistlerin ilgisini çekmek 
bu projenin ana hedeflerini oluşturmaktadır. Yine 
Japon hükümetinin yaşlı bakım hizmetlerinde de-
ğerlendirilmek üzere her yıl Endonezya’dan getirdi-
ği genç Müslümanlardan Kyoto’ya gelenlerin şehir 
hayatına adaptasyonunu kolaylaştırmak da proje-
nin yan hedeflerinden birisidir.

Tarihi Şehirler Ligi 
(The League of Historical Cities) 

Kyoto şehrinin öncülüğünde kurulan ve merkezi 
yine Kyoto’da bulunan Tarihi Şehirler Ligi tarihi mi-
rasın korunması ve yeniden değerlendirilmesi alan-
larında yerel yönetimler arası uluslararası tecrübe 
paylaşım platformu olarak kurulmuş bir ağdır. 12Bu-
gün tibarıyla 110’dan fazla şehrin üye olduğu bu ağ 
içerisinde Konya, Bursa, Kazan, Şiraz, Bağdat gibi 
pek çok İslam ülkesi şehri de bulunmaktadır.  Bu ağ 
sayesinde Kyoto şehir düzeyinde İslam şehirleriyle 
de münasebet kurmakta ve geliştirmektedir. 

Konya ile Ortak Şehir İlişkisi

Kyoto şehri Konya ile Ortak Şehir ilişkisine sahip-
tir.  Bu ilişki 2008 yılında Konya’da gerçekleştirilen 
Tarihi Şehirler Ligi konferansı sırasında kurulmuştur. 
12  https://www.lhc-s.org/member_cities/index.php, 16.07.2021.

Bu ilişkinin hatırası olarak daha sonra Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Konya’da Kyoto Japon Parkını 
kurmuş, Kyoto Belediyesi de Belediye önünde bu-
lunan şehir meydanında Konya Anıtı dikmiştir. Park 
ve anıt açılışları için Başkanlar seviyesinde yapılan 
karşılıklı ziyaretler ile pekişen ilişkiler Kyoto’da kuru-
lan Kyoto-Konya Dostluk Derneği ve Konya’da ku-
rulan Konya’nın Dostları Derneği rehberliğinde ar-
tarak devam etmektedir. 

Sonuç

Sonuç olarak, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde-
ki gelişmelerin sunduğu imkânları değerlendirerek 
bilinmeyene ve gidilmeyene ulaşmak daha kolay 
hale gelmiştir. 2000’li yıllardan bu yana Türkiye’nin 
içeride toparlanarak güçlenmesi, dış dünyaya açıl-
ması ve “Türkiye Misyonu”’nun sürdürülebilir kılın-
ması, hem devlet, hem yerel yönetimler ve hem de 
halk düzeyindeki kültürel ve turistik münasebetlerin 
artması ile yakından ilişkilidir. 

Yine dış dünyadaki önemli şehirlerin tecrübe-
lerinin yerinde görülmesi yoluyla elde edilecek ka-
zanımların Türkiye’ye, şehirlerimize ve insanımıza 
sağlayacağı katkılar büyük olacaktır. Aynı şekilde 
yurt dışındaki önemli kültür ve medeniyet merkezi 
şehirlerin Türk ve İslam şehirlerinin, insanının misyon 
ve vizyonuna ne kadar ihtiyaç duyduğu da, inancı-
mızın bize yüklediği esas vazifeler çerçevesinde dü-
şünüldüğünde her türlü izahtan varestedir. Bilmedi-
ğin şey, gitmediğin yer senin değildir.  


