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Sivas şehri tarihsel süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve 1071
Malazgirt zaferinden sonra da Eretna, Kadı Burhaneddin ve Anadolu Selçuklu Devletlerine
başşehirlik görevini üstlenmiştir. Osmanlı döneminde de en önemli eyalet merkezlerinden
biri olan Sivas, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunun temelleri de yine bu
topraklarda atılmıştır.
Maziden atiye uzanan bu safahatta bu şehrin hem geçmişte üstlendiği mühim vazifeleri
hem de mümtaz şahsiyetlerini iyi bilmek, anlamak ve hem hemşehrilerimize hem de ulusal ve
beynelmilel alanda tanıtmak birincil görevlerimiz arasındadır.
Bu şehir tarihin en kudretli devletlerine başşehirlik yapmış, sultanların, velilerin ve
ediplerin ebedi istirahatgâhı olmuştur. Bu şehir aşıkların ve şairlerin sözleriyle hayata, ölüme
ve eşyaya mana katmış zamanın dairesinde tebessümler dağıtmıştır. Bu şehir gün gelmiş
dünyanın güneşi olmuş ve Şemseddin Sivasî ile bütün insanlığı ısıtmış ve aydınlatmıştır. Bu
kapsamda 2015 yılı Şemseddin Sivasî anısına ithaf edilmiş ve daha iyi tanınması ve
anlaşılması amacıyla kamu kurum kuruluşları, sivil toplum teşkilatları ve halkımızla birlikte
projeler başlatılmış ve birçoğu da devam etmektedir. Valiliğimizce “Eğitimde Sivasî Projesi”
Kitap Fuarının Şemseddin Sivasî’ye ithaf edilmesi, yeni açılan kütüphanenin adının
Şemseddin Sivasî Halk Kütüphanesi olması gibi daha birçok çalışma yürütülmüş ve bazıları
da devam etmektedir. Bunun yanısıra Belediyemizin Şemsi Sivasî külliyatının hazırlanması
ve kabrinin bulunduğu bölgenin yeniden düzenlenerek Şemsi Sivasî Meydanı projesi de yine
önemli çalışmalardan bir kaçıdır. Umudumuz Sivas’a ve Sivaslılara yaptığı duaya layık
olmaktır.
2015 yılı genel olarak bu çerçevede geçerken 2016 yılının büyük devlet adamı, şair ve
adil bir kadı olan Kadı Burhaneddin yılı olması konusunda Valiliğimize gelen talepler
değerlendirilmiş ve 2016 yılı Sivas’ta Kadı Burhaneddin yılı ilân edilmiştir.
Bilindiği üzere Kadı Burhaneddin 1345 yılında dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta iyi bir
İslami eğitim almış ve ilmini sürekli ilerletmiş, dönemin Eretna Beyliğinde kadılığa kadar
yükselmiştir. Edebi, ilmî ve şahsi kişiliğinin kıymeti dolayısıyla ahali tarafından sevilen ve
sayılan bir şahsiyet olmuştur. Nihayetinde 1381 yılında merkezi Sivas olan Kadı
Burhaneddin Devletini kurmuş ve 18 yıl hükümdarlığını yürütmüştür.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.eicisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (2XCvwE-pHfEtb-vk9dGH-hyFwOo-oNCanGzU) kodunu yazınız.
Sularbaşı Mah. Hükümet Konağı 58040 Sivas
Telefon No: (346)224 45 45 Faks No: (346)223 00 20
e-Posta: ozelkalem58@gmail.com İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Fatih ÖZKAN
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Telefon No:1164

Tarihimiz ve edebiyatımız açısından son derece mümtaz bir kişiliğe sahip olan Kadı
Burhaneddin, 2016 yılı içerisinde Kamu Kurumlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve
halkımız tarafından yapılacak projeler ve programlarla daha iyi anılacak ve tanınacaktır.
Bu vesile ile Sultan Şehir Sivas’ımızın 2016 yılının huzur ve sükûn içerisinde gelişim
ve değişiminin hızlı ve kültürel faaliyetlerinin bol ve nitelikli olmasını diler, Kadı
Burhaneddin yılı ile ilgili herkesin üzerine düşeni yapması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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Vali Yardımcılarına
Kaymakamlıklara
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

Bilgi:
Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay
Komutanlığına
Sivas Belediye Başkanlığına
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına
Sivas Adli Yargı Adalet Komisyon
Başkanlığına
Sivas Bölge İdare Mahkemesine
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Rektörlüğüne
Sivas Barosu Başkanlığına
Sivas MİT Bölge Daire Başkanlığına
Siyasi Parti İl Başkanlıklarına
Sivil Toplum Kuruluşlarına
Mesleki Kuruluşlara
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